‘ઋષિચ િંતનના સાાંષનઘ્યમાાં’ એ સ્વાઘ્યાયની દ્રષ્ટિએ એક આદર્શ ગ્રાંથ છે .
યુગઋષિ

યુગદ્રષ્ટાના

લેખન-પ્રવચનના

ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુિાથથથી
નીકળે લા નવનીતનો ભંડાર છે . એ એવો ઉ૫યોગી
ગ્રંથ છે કે આ ગંથમા ૩૬૫ પાના છે , દરરોજ એક
પાનુ ં વાંચીને તેના ૫ર ચચિંતન મનન કરવાનો
અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની
જટટલમાં છટટલ સમસ્યાઓનુ ં સમાધાન ઘર બેઠે
મળી શકે છે . અંધકાર અને ગચ
ં વણથી ભરે લા
પ્રત્યેક માગથ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માગથદશથન
આ૫શે. ષનરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે.

ગાયત્રી માંત્ર અમારી સાથે સાથે :
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દે વસ્ય ધીમહિ ષધયો યો નઃ પ્ર ોદયાત ્ ॥

જીવનને મઝ
ં વણોથી બચાવીએ
આ૫નુ ં લક્ષ્ય શુ ં છે ? વાસ્તવમાં આ૫ શુ ં ઇચ્છો છો તેન ુ ં સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવું ૫ણ ખબ જરૂરી
છે . લક્ષ્યહીન જીવન ૫ણ બહુ મોટી સમસ્યા છે . જીવનનુ ં લક્ષ્ય સ્પષ્ટ નથી, ૫રં ત ુ હૃદયમાં
ઇચ્છા ઓ જાગતી રહે છે . તે વાસ્તવમાં ઇચ્છતો કાંઈ ૫ણ નથી. એને માત્ર મનોરથો કરતા
રહેવાનુ ં વ્યસન થઈ ગયુ ં હોય છે . આ પ્રકારના મનોરથ વાળી વ્યક્તત આજે જો આ તરફ
આગળ વધવા માગે છે તો કાલે બીજી તરફ. આજે તે ધંધાદારી બનવા માગે છે તો કાલે એક
મોટો અષધકારી. આજે જો સાટહત્યકાર બનવાની ઇચ્છા છે તો કાલે રાજનીષતમાં સ્થાન
મેળવવાની કામના કરવા માંડે છે . આજે જો યશ વાન બનવાનો મનોરથ કરે છે તો કાલે
ધનવાન બનવાનો. આવી ઇચ્છાઓ વાળી વ્યક્તતનુ ં કોઈ એક લક્ષ્ય નથી હોત.ું
જીવન ગચ
ં વણો વગરનો એક સરળ માગથ છે . એને અખંડ પ્રસન્નતા વડે પરો કરી શકાય
છે . આવું ત્યારે જ શક્ય છે , જ્યારે મનુષ્ય પોતાની ક્સ્થષતમાં પણથ રીતે સંત ુષ્ટ રહે, પોતાની
શક્તત તથા સીમાને અનુરૂ૫ જ ઇચ્છાઓ કરે , તેને મેળવવા માટે સંપણથ શક્તતનો ઉ૫યોગ કરે
અને આકક્સ્મક અસફળતાઓને સ્વીકારવા માટે સાહસ પવથક તૈયાર રહે. અષનયંષત્રત મનોરથો,
અક્સ્થર ઇચ્છાઓ અને ફતત સફળતાઓ માટે ની ઉત્સુક કામના ઓ મનુષ્ય ના સરળ જીવનને
ષનષિત રૂપે એક ગચ
ં વણો ભરે લ ું ઉખાણું જ બનાવી દે શ.ે આ ગચ
ં વણોને ઉકેલતાં ઉકેલતાં તેની
આખી જજિંદગી નીકળી જશે અને અંતે તે એક ભયંકર અસંતોિ સાથે સંસાર માંથી ષવદાય થશે.
-અખંડ જ્યોષત, જુલાઈ-૧૯૬૬, પેજ-ર૭-ર૮-ર૯
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સત્યને શોધીએ અને તેને જ પ્રાપ્ત કરીએ
આત્મા આ૫ની પાસે ફતત એટલી જ અપેક્ષા રાખે છે કે આ૫ તેના પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાન અને
આસ્થાવાન બની રહો. અન્ય સાતત્ય ન ધરાવતી વસ્તુઓની ત ુલનામાં તેન ુ ં અ૫માન અથવા
અવગણના ન કરો. મનુષ્ય મન, પ્રાણ અથવા શરીરની ત ુલનામાં જ્યારે આત્માને હલકો ગણવા માંડે છે
ત્યારે આત્મા દુુઃખી થઈ જાય છે અને તેનો મુક્તત માટે નો પ્રયત્ન ધીમો ૫ડી જાય છે . પોતાના પ્રત્યે
શ્રદ્ધાળુ અને આસ્થાવાન વ્યક્તતઓને આત્મા જલદીથી દશથન આપ્યા કરે છે .
સંસારનો વ્યવહાર ચલાવતાં રહીને ૫ણ અંદરથી તેના પ્રત્યે ષવરતત અને ષનમોહી રહીને જે
વ્યક્તત મુખ્ય રૂપે આત્મામાં જ કેન્દ્ન્દ્રત થઈ જાય છે તે તેમાંથી એકતા પ્રાપ્ત કરીને શાંત, ગંભીર તથા
ઉ૫દ્રવ રટહત થઈ જાય છે . મનુષ્યની દ્વ્રન્દ્વ્રરટહત અને ઉ૫દ્રખ રટહત ક્સ્થષત જ એ શાશ્વત સત્ય છે , જેની
શોધમાં મનુષ્ય ભટકી રહ્યો છે અને જે એનાં લક્ષ્ય, સુખ તથા શાંષતનો અષવચળ આધાર છે .
આત્મામાં કેન્દ્ન્દ્રત થવાનો એ જ અથથ છે કે મનુષ્ય મન, પ્રાણ અને શરીરથી ઉ૫ર રહીને એ
સ્વરૂ૫ ૫ર ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત કરે જે વ્યા૫ક, ષવસ્ત ૃત અને ષનરુ૫દ્રવી છે . પોતાના મન, પ્રાણ તથા શરીરના
પોિણમાં લાગ્યા રહેવ ુ ં એને જ આત્મા પ્રત્યે કેન્દ્ન્દ્રત થવાનુ ં માનવું તે બહુ મોટી ભલ હશે.
મનુષ્ય સત્યની શોધ કરી રહ્યો છે અને તે સત્ય ૫રમાત્માના અંશ એવા આત્મામાં સમાયેલ ું છે .
આ જ મનુષ્યનુ ં સાચુ ં અને શાશ્વત સ્વરૂ૫ છે .
-અખંડ જ્યોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૬ પેજ-૧૦
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સમયનો સદુ૫યોગ
ગુમાવેલ ું ધન ફરીથી કમાઈ શકાય છે . વીસરાયેલી ષવદ્યા ફરી યાદ કરી શકાય છે . ગુમાવેલ ું
આરોગ્ય ચચટકત્સા દ્વારા પાછં મેળવી શકાય છે , ૫રં ત ુ ગુમાવેલો સમય કોઈ૫ણ રીતે પાછો આવી શકતો
નથી. તેના માટે કેવળ પ્રિાત્તા૫ જ બાકી રહે છે .
જે રીતે ધનના બદલામાં ઇચ્ચ્છત વસ્તુઓ ખરીદી શકાય છે તે રીતે સમયના બદલામાં ૫ણ
ષવદ્યા, બુદ્ધદ્ધ, લક્ષ્મી, કીષતિ, આરોગ્ય, સુખ, શાંષત, મુક્તત વગેરે ષપ્રય વસ્તુઓ ખરીદી શકાય છે . ઈશ્વરે
સમય રૂપી પ્રચુર ધન આપીને મનુષ્યને પ ૃથ્વી ૫ર મોકલ્યો છે અને ષનદે શ આપ્યો છે કે તે આના
બદલામાં સંસારની જે ૫ણ વસ્ત ુ તેને ષપ્રય હોય તે ખરીદી લે, ૫રં ત ું એવી કેટલી વ્યક્તતઓ છે , જે
સમયનુ ં મલ્ય સમજે છે અને તેનો સદુ૫યોગ કરે છે ? મોટા ભાગના લોકો આળસ અને સુસ્તીમાં ૫ડી
રહીને જીવનની અષત ટકિંમતી ક્ષણોને એમ જ બરબાદ કરતા રહે છે . એક એક ટદવસ કરીને આખી
જજિંદગી વ્યતીત થઈ જાય છે અને અંષતમ સમયે તેઓ જુએ છે કે તેમણે કાંઈ૫ણ પ્રાપ્ત કયુું નથી,
જજિંદગીના ટદવસો એમ જ વેડફી નાંખ્યાં.
આનાથી ષવ૫રીત, જેઓ જાણે છે કે સમયનુ ં નામ જ જીવન છે તેઓ એક એક ૫ળનો ટકિંમતી
મોતીની જેમ ઉ૫યોગ કરે છે અને તેના બદલામાં ઘણુ ં મેળવી લે છે . દરે ક બુદ્ધદ્ધમાન વ્યક્તતએ
બુદ્ધદ્ધમત્તાનો ૫ટરચય એ જ રીતે આપ્યો છે કે તેણે જીવનની ૫ળોને વ્યથથ બરબાદ થવા દીધી નથી.
અખંડ જ્યોષત, એષપ્રલ-૧૯૬ર, પેજ-૩ર
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સ્વાધ્યાય અને સત્સંગ
એ ધ્યાન આ૫વાની વાત છે કે મનુષ્ય બધુ ં પોતે જ ષવચારવા અને કરવા લાગતો નથી.
મૌચલકતાની માત્રા તો ઘણી થોડી હોય છે . મોટા ભાગના લોકો તો બહારના પ્રભાવને જ ગ્રહણ કરે છે .
જેવું તેઓ જુએ છે કે સાંભળે છે તે પ્રમાણે જ કરવા લાગે છે કારણ કે બરાઈઓની ચચાથઓ અને
ઘટનાઓ ઘણી બનતી રહે છે .
આથી લોકોનુ ં મન તે તરફ ખેંચાય છે . જો ષવચારોની પ્રવાહ ભલાઈની ટદશામાં વહેતો હોય, તો
લોકોનુ ં મન તેની તરફ ૫ણ નમ્યા ષવના રહેશ.ે નહીં. આજે આ પ્રવાહ પટરવતથનની સૌથી મોટી જરૂર છે .
ઉત્તમ ષવચારોમાં શક્તત ન હોય એવુ ં નથી, ૫રં ત ું તે એટલી ઓછી માત્રામાં આ૫ણી સાથે સં૫કથ માં રહે છે
કે તેમનો થોડોક જ પ્રભાવ ૫ડે છે . જો વધારે સમય સુધી વધારે ગહન સદ્દષવચારોનો સં૫કથ કોઈ
વ્યક્તતને પ્રાપ્ત થતો હોય તો તેની મનોદશા શ્રેષ્ઠતાની ટદશામાં વળ્યા ષવના રહી શકશે નહીં.
સ્વાધ્યાય અને સત્સંગની ધમથગ્રથ
ં ોમાં ખબ ખબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે . તેમને જીવનનુ ં
આવશ્યક અને અષનવાયથ ધમથ કતથવ્ય માનવામાં આવે છે . સ્વાધ્યાયોની ઉપેક્ષા કરનારાની ષનિંદા કરતાં
શથ૫થ બ્રાહ્મણમાં કહેવામાં આવ્યું છે , ‘જે વ્યક્તત જે ટદવસે સ્વાધ્યાય કરતી નથી તે ટદવસે તે પોતાના
કતથવ્ય અને વણથ-ધમથથી ૫ષતત થઈ જાય છે .” આ જ વાત સત્સંગની બાબતમાં ૫ણ છે .
સારી વ્યક્તત અને સારા ષવચારોની ત ુલના પારસના ૫થ્થર સાથે કરવામાં આવી છે , જેને સ્પશી
ને લોખંડ જેવું કલુષિત અંત કરણ ૫ણ સુવણથ જેવુ ં અષત ટકિંમતી બની જાય છે .
અખંડ જ્યોષત, માચથ૧૯૬ર, પેજ-ર૪
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ભાગ્ય બનાવવુ ં પોતાના હાથની વાત છે .
ભાગ્ય વાદી એવો અપંગ છે કે જે પોતાના ૫ગ ૫ર નહીં, ૫રં ત ુ બીજાના ખભા ૫ર ચાલે છે . જ્યાં
સુધી બીજી બુદ્ધદ્ધશાળી વ્યક્તત તેને ૫કડી રાખે છે ત્યાં સુધી તો તે ગમે તે રીતે ચાલતો રહે છે , ૫ણ
બીજાઓનો આધાર હટતાં જ તે ૫ડી જઈને નાશ પામે છે . ઉન્નષત કરવા માટે , સંઘિથ માટે તેનામાં ન તો
પુરુિાથથ હોય છે , ન પરતો ઉલ્લાસ કે ન આવડત.
યુવકો માટે ભાગ્ય વાદી હોવુ ં તે એક દુભાથ ગ્ય છે . આ એક એવો અચભશા૫ છે , જે મનુષ્યને હંમેશા
ખોટા અને પોતાના માટે નબળાં ષવચારોની ગુપ્ત સાંકળથી બાંધી રાખે છે . ભાગ્ય વાદી મનુષ્ય પાસે
કોઈ મહત્વપણથ કાયથની આશા નથી રાખી શકાતી.
જે વ્યક્તતને શુકન-અ૫શુકનના ખોટા ષવચાર, હસ્ત રે ખાઓ દ્વારા ભાગ્ય વાંચવાની નબળી
ભાવના કે દે ખાવ કરનારા બનાવટી જ્યોષતિીઓને કુંડળી વગેરે બતાવીને અષનષ્ટકારી ગ્રહોને દર
કરવાનો માનષસક રોગ લાગી ગયો હોય તેની ઉન્નષત થવી અઘરી છે . તેણે પોતાનો આત્મષવશ્વાસ
ગુમાવી દીધો છે . ભાગ્યવાદી૫ણુ ં એ ષવચારોની ગુલામી છે . બીજાઓ ૫ર આધાર રાખવાની વ ૃષત્ત સૌથી
ખરાબ છે . જે બીજાઓની મદદથી ચાલે છે તે કોઈક ને કોઈક ટદવસે ૫ડશે જ. આ મનુષ્યના બૌદ્ધદ્ધક
દે વાળાનુ ં દુષ્પટરણામ છે .
ષવશ્વાસ કરો, આ૫ની અંદર કેટલીક અદભુત યોગ્યતાઓ, સામથ્યથ અને ષવશેિતાઓ ભરે લી છે .
આ૫ એટલાં માટે ૫ડી ગયા છો કે આ યોગ્યતાઓને આ૫ ષવકષસત નથી કરતા. છપાયેલી યોગ્યતા
છપાયેલા ધન જેવી છે . જે વ્યક્તતને પોતાની પ્રષતભાનુ ં જ્ઞાન નથી તે તક મળવા છતાં ૫ણ કોઈ ઉન્નષત
નથી કરી શકતી.
, જાન્યુઆરી-૧૯૬૧, પેજ-ર૭
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સંતોિ રૂપી અમ ૃત પીધા કરો
ઈશ્વરના આ સંસારમાં બધા માટે મયાથદાની અંદર રહીને ખાવા, પીવા, ૫હેરવા, ઓઢવા તથા
શરીરની ષવષવધ ઇચ્છાઓની પષતિ નાં સાધનો આપ્યા છે . કોઈને કોઈ ૫ણ વસ્તુની કમી નથી. જીવનની
આધારભત વસ્ત ુઓ ષવપુલ પ્રમાણમાં છે . જેટલું જેના ભાગનુ ં છે , જેટલું જેના ભાગ્યમાં લખ્યું છે એટલું
વહેલ ું કે મોડું એને જરૂર મળે જ છે . કોઈ કોઈના ભાગ્યનુ ં ધન, સંતાન, સં૫ષત્ત, ભષમ, ઐશ્વયથ, માન,
સમ ૃદ્ધદ્ધ છીનવી શકતું નથી. શરત એટલી જ છે કે આ૫ણે આ૫ણુ ં કમથ કરતા રહેવ.ું ૫ટરશ્રમ કરવામાં
બે૫રવાહી ના કરો, આળસુ ના બનો અને મફતનુ ં ધન લટં વાનો પ્રયત્ન ન કરો. ફરજ સમજીને,
સમાજનુ ં જે કામ આ૫ણને સોં૫વામાં આવ્યુ ં છે તેને કઠોર ૫ટરશ્રમ અને સહયોગથી પરંુ કરો. આ૫ણું પેટ
ભરાયા ૫છી વધેલ ું ધન અથવા વસ્ત ુ ઈશ્વરની છે એમ સમજી એને સમાજ માટે કે જરૂટરયાતવાળાને
આ૫વી એમાં જ આ૫ણુ ં કલ્યાણ રહેલ ું છે . જરૂટરયાત કરતાં વધારે ધન રાખનાર તથા બીજાનુ ં શોિણ
કરનાર મોક્ષનુ ં સુખ મેળવી શકતો નથી. તેઓ ત ૃષ્ણાની માયા જાળમાં ફસાઈને દુુઃખી રહે છે .
સંસારની ષવિયવાસનામાં ફસાયેલી વ્યક્તતઓના દુુઃખોનો પાર હોતો નથી. એક ઇચ્છા પણથ થાય
ત્યાં બીજી, ત્રીજી, ચોથી એમ અનંત ઇચ્છાઓ એની શાંષત, સુખ અને માનષસક સમતોલનનો નાશ કરતી
રહે છે . ઈન્દ્ન્દ્રયોની બધી ઇચ્છાઓ પરી થાય તો ૫ણ સંતોિ થતો નથી. વાસના ક્યારે ય ત ૃપ્ત થતી
નથી. મોહ માયાની આસક્તત જ દુુઃખ નુ ં મળ છે .
, માચથ-૧૯૫૬, પેજ-
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આદશથ જીવનનુ ં રહસ્ય :
એ વાત સાચી જ છે કે મનુષ્ય જેવુ ં ષવચારે છે તેવો જ બની જાય છે . ષવચાર બીબુ ં
છે અને જીવન ભીની માટી છે . આ૫ણે જેવા ષવચારોમાં ડબેલા રહીએ છીએ એવા જ
બીબામાં આ૫ણુ ં જીવન ઢળત ું જાય છે , એવુ ં જ આચરણ થવા લાગે છે , એવા જ સાથીઓ
મળે છે , એ જ ટદશામાં જવાની, જાણવાની રુચચ તથા પ્રેરણા મળે છે . શરીર, ૫ટરક્સ્થષતઓ,
આ૫ણો સંસાર વગેરે આ૫ણા ષવચારોના આધારે જ ઘડાય છે . એમનુ ં સ્વરૂ૫ આ૫ણા
ષવશ્વાસ તથા માન્યતાને અનુરૂ૫ હોય છે .
આંતટરક ષવચાર જીવન તથા ચટરત્રને ઘડે છે . અથાથત ્ ષવચારો ૫ર જ ચટરત્ર અને
જીવનનો આધાર રહેલો છે . તેથી માણસે હંમેશા સારા ષવચાર અને સારાં કાયો જ કરવા
જોઈએ, ભલાઈ વધારવાનો તથા બુરાઈ ઘટાડવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને
ષવચારશીલ બનીને દ્રઢતા તથા તત્પરતા પવથક ધીરે ધીરે મનની ખરાબ વ ૃષત્તઓ તથા
ષવચારોનો ત્યાગ કરી દે વો જોઈએ. સારી વ ૃષત્તઓનો ષનરં તર અભ્યાસ કરતા રહેવ ુ ં જોઈએ.
આ કામમાં એને લોકોના સં૫કથ માં રહેવાથી, શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો વાંચવાથી, શ્રેષ્ઠ બાબતો
જોવાથી, શ્રેષ્ઠ કાયો કરવાથી, બીજાઓની સારી બાબતોની કદર કરવાથી અને એમને
અ૫નાવવાથી તથા સદૈ વ શ્રેષ્ઠ વાતોમાં જ શ્રદ્ધા રાખવાથી મોટી સફળતા મળશે. આમ
કરવાથી તે ટદવસે ટદવસે વધારે બળવાન, શ્રેષ્ઠ અને બુદ્ધદ્ધવાન બનતો જશે અને એનુ ં
જીવન ઉજ્જવળ, શુદ્ધ, શાંષતપ્રદ, આનંદ મય અને સુદર
ં બનત ું જશે
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સામાજજક વ્યવહારની કુશળતાનાં ગુપ્ત રહસ્યો
બીજાની સાથે એટલાં બધા હળીમળી ન જાવ કે બીજાને તમારી પ્રત્યે આકિથણ જ ન રહે,
બીજાથી એટલાં બધા દર ૫ણ ન રહો કે લોકો તમને ષમથ્યાચભમાની અથવા ઘમંડી સમજે. મધ્યમ માગથ
શ્રેષ્ઠ છે . બીજાના ઘરે જાવ, હળોમળો, ૫રં ત ુ પોતાની ગુપ્ત વાતો તમારા મનમાં જ રાખો. તમારી પાસે
ઘણી બધી ઉ૫યોગી મંત્રણાઓ, ગુપ્ત ભેદ, જ્ઞાનષવજ્ઞાન અને આવડત છે . એવી ધારણા લોકોના મનમાં
રહેવા દો.
જો કોઈ તમને ચીઢવવા, બાળવા કે અ૫માષનત કરવા માટે કશુ ં કહે, ઇશારા કરે , ધમકી આપી
ગભરાવે, દીવાલો ૫ર તમારી ષવરુદ્ધ લખે તો એની અવગણના કરવાથી અ૫માન કરનારના અંતરને
પીડા ૫હોંચે છે . ચીઢવવું એ એક પ્રકારનો ખરાબ સંકેત છે , જેને ગ્રહણ કરવાથી ચીઢવનારને આનંદ
મળે છે અને એની નોંધ ન લેવાથી એને દુુઃખ થાય છે . ચીઢવનારની વાતને ધ્યાનમાં જ ન લેવી એ
ચીઢવનાર માટે સૌથી મોટી સજા છે . બધી જ અષપ્રય બાબતો ષવરુદ્ધ તમે તમારો વ્યવહાર સામાન્ય જ
રાખો. તમારા આ અડગ સ્વરૂ૫થી એ સાચબત થઈ જશે કે તમારી ઉ૫ર ગાળો કે અ૫માન જેવી
બાબતની કોઈ અસર થતી નથી. અ૫માન કરનારને માનષસક કલેશ માટે આટલું પરતું છે .
કોઈની ખાનગી વાતને, જે કોઈ તમને કહેવા ના માગત ું હોય, તો ના સાંભળો કે જાણવાની ઇચ્છા
ના રાખો. બીજી વ્યક્તત જ્યારે પોતાની ખાનગી વાતને છપાવવા માગતી હોય તો એનો અથથ એ થયો કે
એ મનમાં ને મનમાં તમારી મહાનતા, માનષસક શ્રેષ્ઠતાને સ્વીકારે છે અથવા તો એ વ્યટકતને તમારામાં
ષવશ્વાસ નથી.
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આપણી અત ૃચ્પ્ત અને અસંતોિનુ ં કારણ
ષવવેકશીલ મનુષ્યે પોતાની જરૂટરયાતો પર કઠોર ષનયંત્રણ રાખવું જોઈએ. આવશ્યકતાઓને
મયાથટદત રાખવા માટે એક ષવશેિ શક્તતની મનોષનગ્રહની જરૂર છે .
એક ષવચારકનુ ં કથન છે કે જે મનુષ્ય વધારે માં વધારે સુખ મેળવવા ઇચ્છતો હોય એના માટે
એણે પોતાના મન અને ઇન્દ્ન્દ્રયોને વશમાં કરવી અત્યંત જરૂરી છે . જો આપણે ત ૃષ્ણા અને વાસનામાં જ
ફસાયેલા રહીશું તો આપણો અસંતોિ કાબ બહાર જતો રહેશે.
અનેક પ્રલોભનો આપણને ઝડપથી વશમાં કરી લે છે . આપણે આપણી ક્સ્થષતને ભલીને એમને
વશ થઈ જઈએ છીએ અને પછી રડીએ કકળીએ છીએ. જીભનો આનંદ, મનોરં જન, આનંદ પ્રમોદ
આપણને વશ કરી લે છે . આપણે ષસનેમાની ભડકેલી જાહેરખબરો જોતાં જ મન પરનો કાબુ ગુમાવી
બેસીએ છીએ અને આખો ટદવસ ભખ્યા રહીને પણ ખોટો ખચથ કરી નાખીએ છીએ. આથી આપણા માટે
મનોષનગ્રહની ખબ જરૂર છે . મન પર સંયમ રાખો, વાસનાઓને ષનયંત્રણમાં રાખો, ચખસ્સામાં વધારે પૈસા
ના રાખશો. પછી જો જો કે તમે તમારી ઇન્દ્ન્દ્રયોને વશમાં રાખી શકો છો કે નટહ.
આષથિક દ્રન્દ્ષ્ટએ મનોષનગ્રહ અને સંયમનુ ં મલ્ય લાખો રૂષપયા કરતાં પણ વધારે છે . જે મનુષ્ય
પોતાનો સ્વામી છે અને ઇન્દ્ન્દ્રયોને પોતાની ઇચ્છાનુસાર ચલાવે છે , વાસનાઓ આગળ ઝૂકતો નથી તે
હંમેશા સુખી રહે છે .
અખંડ જ્યોષત, જાન્યુઆરી-1950, પેજ-9
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પટરક્સ્થષતઓને અનુકળ બનો
પટરક્સ્થષતઓની અનુકળતાની પ્રતીક્ષા કરતાં કરતાં આપણે મળ ઉદ્દે શ્યોથી દર રહી જઈએ છીએ.
જીવનમાં જે આપણુ ં લક્ષ્ય છે એને પટરક્સ્થષતઓની રાહ જોવામાં ભલી જઈએ છીએ. આદશથ અને
અનુકળ વાતાવરણ આ સંસારમાં મેળવવું એ બહુ અઘરંુ છે .
પટરક્સ્થષતઓનુ ં ષનમાથણ કરવુ ં એ આપણા હાથની વાત છે . મનની શક્તત તેમજ આંતટરક
સ્વાવલંબન દ્વારા આપણે એમનુ ં ષનમાથણ કરી શકીએ છીએ. આપણે જેવુ ં ઇચ્છીએ, જ્યારે ઇચ્છીએ ત્યારે
હંમેશા કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ મુશ્કેલી આપણા માગથમાં આવતી નથી. મનની આંતટરક શક્તત સામે
પ્રષતકળતા બાધક બની શકતી નથી.
હંમેશા ષવજેતા પુરુિાથી એ છે કે જે પોતાની શક્તત અનુસાર પટરક્સ્થષતઓને બદલી નાખે છે ,
પરં ત ુ જો પટરક્સ્થષત ના બદલાય તો પોતે પોતાને એને અનુસાર બદલી નાંખે છે .
ઉન્નષતનુ ં મળ મહત્ત્વાકાંક્ષા છે . કોણ જાણે મનના ક્યાં ખણે આ અમલ્ય સંપદા પડેલી છે ? પણ
પડેલી જરૂર છે . તમે આત્મષનરીક્ષણ કરો અને તે અમલ્ય સંપષત્તને શોધી કાઢો.
પ્રષતકળ પટરક્સ્થષતઓથી પરે શાન થવાને બદલે તમે એમને અનુકળ બની જાવ. પછી ધીમેધીમે
પટરક્સ્થષતને બદલી નાંખો. મનગમતી પટરક્સ્થષત આ સંસારમાં મેળવવી ખબ મુશ્કેલ છે , પરં ત ુ
પટરક્સ્થષતને આપણને અનુકળ બનાવવી સરળ છે . તમે ષવચાર તથા મન: ક્સ્થષત બદલીને પટરક્સ્થષતને
બદલી શકો છો.
-અખંડ જ્યોષત, મે-1949, પેજ-20
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પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટ કોણ ઊંચો રાખો
જો આજે પણ તમે ખરાબ પટરક્સ્થષતઓ તથા વાતાવરણથી જકડાયેલા હો તો પણ ષનરાશ ના
થશો, તમારા ભાગ્યને દોિ ના દે શો કે બીજા કોઈને દોિી ના માનશો. માત્ર તમારો દ્રન્દ્ષ્ટ કોણ બદલો.
બરાઈનુ ં કારણ તો તમારામાં જ રહેલ ું છે . એને સમજીને કોઈપણ ઘટનાને ખુશીથી તમારી સામે આવવા
દો. એ ઘટના તમે પોતે જ ઊભી કરે લી છે . એને તમે તરત જ દર કરી શકો છો. જો તમે તમારા દ્રન્દ્ષ્ટ
કોણ બદલી નાખો, સદાય ઉત્તમ ષવચારોમાં લીન રહો, તમારી આંતટરક ક્સ્થષતને સુધારવાનો દ્રઢ સંકલ્પ
કરી લો, તો બાહ્ય જીવનમાં પણ તમે જેના માટે ચચિંષતત હતા તે દશા સુધરી શકે છે .
જો આપણે ક્રોધ, ચચિંતા, ઇષ્યાથ , લોભ વગેરે અસંગત માનષસક દોિોનો ષશકાર બનવા છતાંય ઉન્નત
બનાવવા ઇચ્છતા હોઇએ તો ક્રોધ, ચચિંતા, ઈિાથ વગેરે કુષવચારોને દર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
મનના ષવચારોને, ચચિંતનને ઉચ્ચ બનાવતા રહો તથા સદાય સુખમય જીવનની આશા લઈને
આગળ વધો. પછી તમે જોશો કે તમારી ક્સ્થષતમાં આશા જનક સુધાર થઈ રહ્યો છે . જે ખરાબ ક્સ્થષતના
કારણે જીવન ભારરૂપ બની રહ્ું હતું તે સુધરી રહી છે .
-અખંડ જ્યોષત, માચથ-1951, પેજ-17
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જાની તથા જ્ઞાની
જે જ્ઞાની છે એને અહંકાર સ્પશી પણ શકતો નથી. “જ્યારે ‘હ’ુ ં હતો ત્યારે ‘ત ુ’
નહોતો, હવે ‘ત ુ’ છે , તો ‘હ’ુ ં નથી” આ ઉક્તત જ્ઞાનીને લાગુ પડે છે . જ્યાં સુધી મનુષ્યને
સાચુ ં જ્ઞાન થત ું નથી ત્યાં સુધી જ ‘હ’ુ ં એટલે કે અહંકાર રહે છે . ‘સવથ ખલુ ઇદં બ્રહ્મ’ આ
બધુ ં બ્રહ્મ જ છે , આત્મા જ છે એવુ ં સમજનાર મનુષ્ય પોતાના આત્માને બીજાં પ્રાણીઓના
શરીરમાં રહેલા આત્માથી ચભન્ન માનતો નથી. તો પછી અહંકાર પોતાની મેળે જ એનાથી
દર ભાગે છે . આ જ રીતે એને કોઈ પ્રકારની આકાંક્ષા પણ રહેતી નથી કારણ કે ત્યારે
એનામાં વ્યાપકતાનો પ્રસાર થઈ જાય છે .
સંસારમાં એને સમદ્ગન્દ્ષ્ટ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે . એને ષસદ્ધદ્ધનો લોભ નથી રહેતો.
વાસ્તવમાં જોવામાં આવે તો એ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે અહંકાર જ એક એવુ ં તત્વ છે કે જેણે
મળતત્વથી મનુષ્યને અલગ કરી દીધો છે અને તેથી જ આજે માનવ જીવન દુ:ખો અને
ષવપષત્તઓથી ઘેરાયેલ ું છે . જેમણે જ્ઞાન પવથક અહંકારને ટદવ્ય બનાવી લીધો છે તેઓ
જ્ઞાની છે . જેનામાં શદ્ર અહંકાર છે તે ભલે પંટડત હોય, ષવદ્વાન હોય કે ષશચક્ષત હોય, છતાં
તેઓ જ્ઞાની નથી. એમને ‘જાની’ કહી શકાય.
-અખંડ જ્યોષત, સપ્ટે મ્બર-1948, પેજ-21
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બ્રહ્મ ની સવથવ્યાપતતા
બ્રહ્મનો આટદ નથી કે અંત પણ નથી. તે અખંડ છે , શાશ્વત છે . આ પ ૃથ્વી પર બધી
વસ્ત ુઓની યોજના આ બ્રહ્મથી પટરપણથ છે . અનંત બ્રહ્માંડ પણ એમનાથી જ પ્રકાષશત છે .
ષવશ્વના દરે ક પદાથથમાં તે વ્યાપેલો હોવા છતાં તેની પણથતામાં કોઈ પ્રકારની ખામી
આવતી નથી, કારણ કે તે સદાય પણથ છે અને પણથતા જ એમનો સ્વભાવ તથા પ્રાકૃષતક
ગુણ છે .
જે વસ્ત ુમાં આ પણથ બ્રહ્મ વ્યાપેલો હશે તે વસ્ત ુ પણ પણથ રહેશે. બ્રહ્મનો અનુભવ
માત્ર ચેતન પદાથોમાં જ કરવાનો નથી. તે તો જડ પદાથોમાં પણ રહેલો છે . તેથી જડ
અને ચેતન તમામ પદાથોમાં એમની પણથતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, પરં ત ુ આપણી
આ સ્થળ આંખો આ ભમંડલનો ખણ ખણો શોધી વળે એમ છતાં તે બ્રહ્મનાં દશથન કરી
શકતી નથી. સ્વગથના તેજોમય વલય માંથી જે ટદવસે આપણી સ્થળ આંખો પ્રકાશ પ્રાપ્ત
કરી લેશે તે ટદવસે માયા રૂપી અંધકાર દર થશે. જે ટદવસે જ્ઞાન રૂપી સયથના પ્રકાશથી
આપણા મન માંથી ભ્રમ દર થઈ જશે તે ટદવસે આપણે સદ્દજ્ઞાન કૃતાથથ થઈ જઈશુ.ં
-અખંડ જ્યોષત, ઓતટોબર-1949, પેજ-5

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

જેવી તમારી દ્રન્દ્ષ્ટ તેવી લાગે સ ૃન્દ્ષ્ટ
મનની શરીર પર તેમજ શરીરની મન પર સતત અસર થતી હોય છે . જેવુ ં તમારંુ મન એવુ ં જ
તમારંુ શરીર અને મન એક ષસક્કાની બે બાજુ છે . જો શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની પીડા હોય તો મન
પણ બેચેન અને દુુઃખી થઈ જાય છે . વેદાંતમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યુ ં જપ અપ આખા સંસારની ગષત
ષવષધનુ ં ષનમાથ ણ મન દ્વારા જ થયુ ં છે .
જેવી આપણી ભાવના, ઇચ્છા, વાસના અથવા કલ્પના હોય તે જ પ્રમાણે આપણને શરીર મળે છે .
માણસના માતાષપતા, પટરક્સ્થષત, જન્મસ્થળ, ઉંમર, તંદુરસ્તી, ષવશેિ પ્રકારનુ ં શરીર મેળવવુ ં વગેરે એ
આપણા પોતાના વ્યક્તતગત અને માનષસક સંસ્કારો પર આધાર રાખે છે . આપણી બહારની દુષનયા એ
આપણા સંસ્કારોનો પડછાયો માત્ર છે .
સંસાર પોતે પોતાની મેળે શ્રેષ્ઠ કે ખરાબ નથી. સક્ષ્મ દ્રન્દ્ષ્ટએ જોઈએ તો આપણને દે ખાશે કે આ
સંસાર એવો છે કે જેવી કલ્પના આપણા અંતર મનમાં છે . આપણા અંત:કરણમાં જેવુ ં સ્વરૂપ અંટકત
થયેલ ું હોય છે એવી આપણી દુષનયા છે . સંસારમાં ભલું કે ખરાબ, શ્રેષ્ઠ કે ષનમ્ન, ભવ્ય કે કુરૂપ વગેરે તો
આપણા મનની ઉત્તમ કે ષનમ્ન ક્સ્થષત માત્ર છે . એ આપણા હાથની વાત છે કે આપણે આપણુ ં જીવન
ઈિાથ, દ્વેિ તથા સ્વાથથની આગમાં બાળીને દુુઃખી થવુ ં કે સદગુણીનો સમાવેશ કરી આપણા અંત:કરણમાં
શ્રેષ્ઠતાની સ્થાપના કરી સુખમય જીવન જીવવુ.ં સંસારમાં સુખી કે દુુઃખી રહેવ ું એ મનની ક્સ્થષત પર
ષનભથર છે .
ુ રી-1946, પેજ-4
-અખંડ જ્યોષત, ફેબ્રઆ
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મનોષવકાર શારીટરક ષવકારોથી વધારે પીડાકારક
મેલ ું મન ભલા ક્યાંય ચેન પામી શકે ખરંુ ? તે અભાગી એ ૫ણ જાણતો નથી કે માનષસક
સ્વચ્છતાનુ ં ૫ણ આ સંસારમાં કાંઈક મહત્વ જ

હોય છે અને તેને મેળવનાર સ્વગથના સુખ શાંષતનો

અનુભવ કરી શકે છે .
મનોષવકાર અનેક પ્રકારના છે અને તે બધા પોત પોતાની રીતના રોગ છે . શરીરના રોગને
બીજાઓ ૫ણ જાણી શકે છે . ૫રં ત ુ મનનો રોગ અંદર છપાયેલો હોવાથી કેવળ રોગી વ્યક્તતને જ ખબર
૫ડે છે . એટલો જ તફાવત છે . બાકી કષ્ટમાં કોઈ અંતર નથી. સાચુ ં તો એ છે કે શરીરના કષ્ટ કરતાં
મનનુ ં કષ્ટ વધારે દુુઃખદાયક હોય છે .
તાવથી ઘેરાયેલા રોગીને જેટલી પીડા હોય તેના કરતાં શોકથી દુુઃખી વ્યક્તતને વધારે હોય છે .
માથાના દુખાવાની તુલનામાં અ૫માન અને ષનષ્ફળતાનુ ં દુુઃખ વધારે હોય છે . ક્રોધી અને કામાસતત
મનુષ્ય જેટલો સમતુચલત દે ખાય છે , એટલો શરદી-ખાંસીનો દદી નથી દે ખાતો. લોભી અને સ્વાથી લોકો
પા૫માં જેટલા પ્રવ ૃત્ત રહે છે એટલાં ભખ્યા અને ગરીબ નથી રહેતા . રોગી મનુષ્ય સ્વયં જેટલો વ્યષથત
રહે છે અને બીજાઓને જેટલું દુુઃખ આપે છે તેના કરતાં મનોષવકાર ગ્રસ્તનુ ં ક્ષેત્ર વધારે ષવસ્ત ૃત છે . તે
સ્વયં ૫ણ વધારે દુુઃખ પામે છે અને બીજા લોકોને ૫ણ વધારે પ્રમાણમાં સતાવે છે . આ માટે શારીટરક
આરોગ્યની જેટલી આવશ્યકતા છે તેના કરતાં માનષસક આરોગ્ય ૫ર વધારે ધ્યાન આ૫વુ ં જોઈએ.
અખંડ જ્યોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬ર, પેજ-૮
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ખરાબ ષવચારોનો ષવરોધ સદ્દષવચારોથી
ષવચારોનુ ં મહત્વ કદી ઓછં માની શકાય નહીં. આત્મઘડતર માટે યુગ ષનમાથણને માટે
સદ્દષવચારોનો વધારે માં વધારે પ્રસાર થવો અત્યંત આવશ્યક છે . ખરાબ ષવચારોના ફેલાવાએ આજે
માનવને કુકમથ કરવા માટે , ખોટા માગે ચાલવા માટે ષવવશ કયો છે અને માનવ સભ્યતાને સવથનાશના
ટકનારે લાવીને ઊભી કરી દીધી છે . આ ક્સ્થષતમાં ૫ટરવતથનનો એકમાત્ર ઉપાય છે – સદ્દષવચારોનો
ફેલાવો. અષવદ્યાનો અંધકાર કેવળ સદ્દજ્ઞાનના પ્રકાશથી જ દર થાય છે .
ખોટા માગે ભટકતો માનવ આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશમાં જ પોતાનો સાચો માગથ પ્રાપ્ત કરી શકશે.
ખરાબ ષવચારો ફેલાવતા સાધનો કેટલા બધાં છે – ષસનેમા, સાટહત્ય, ગીત વાદ્ય અને બધાય
પ્રત્યક્ષ અને ૫રોક્ષ રૂપે અનીષત મલક પ્રેરણા આ૫વામાં વ્યસ્ત છે . કુકમી મનુષ્ય પોતાના આચરણથી
બીજા લોકોને કુકમોનુ ં ષશક્ષણ આપે છે . કહેવા કરતાં કરી બતાવવાની વધારે અસર થાય છે . ચોર,
જુગારી, વ્યસની, અપ્રમાચણક તથા વ્યચભચારી લોકો પોતાની વાણીથી જ નહીં, ૫રં ત ુ કમોથી ૫ણ
બીજાઓને પ્રભાષવત કરીને પોતાના અનુયાયી બનાવે છે . ૫ટરણામે ખરાબ ષવચારોનો, કુકમોનો દોર
વધતો જાય છે . તેનો ષવરોધ સજ્જનો દ્વારા સદ્દષવચારો અને સત્કમોનો પ્રચાર કરવા ષસવાય ભલા બીજી
કઈ રીતે થઈ શકે ?
અખંડ
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ષવ૫રીત ૫ટરક્સ્થષતમાં ૫ણ આ૫ણે વ્યાકુળ ન બનીએ
સ્નેહીજનના ષવયોગથી આ૫ણે વ્યાકુળ બની જઈએ છીએ કારણ કે તે આ૫ણને છોડીને ચાલી
નીકળ્યો. આ ષવિયમાં વ્યાકુળ બનવાથી શું થશે ? શું તે આ૫ણી વ્યાકુળતાને જોઈને પાછો આવશે ? જો
ન આવે તો આ૫ણુ ં વ્યાકુળ બનવું વ્યથથ છે . ૫છી આ૫ણે વ્યાકુળ બનવાનુ ં કોઈ યોગ્ય કારણ નથી,
કારણ કે જેણે જીવન ધારણ કયુું છે તેને એક ટદવસ મરવાનુ ં છે તો છે જ. જે જન્મ્યો છે તેન ુ ં મ ૃત્યુ ષનષિત
છે .
સમગ્ર સ ૃન્દ્ષ્ટના ષપતામહ બ્રહ્મા છે . ચરાચર સ ૃન્દ્ષ્ટ તેમનાથી ઉત્પન્ન થઈ છે . પોતાનુ ં આયુષ્ય પણથ
થતાં તેઓ રહેતા નથી, કારણ કે તેઓ ૫ણ ભગવાન ષવષ્ણુના નાચભકમલ માંથી પેદા થયા છે . તેથી
મહાપ્રલયમાં તેઓ ૫ણ ષવષ્ણુના શરીરમાં ષવલીન થઈ જાય છે . જ્યારે આ અટક ષસદ્ધાંત છે કે જીવંત
વસ્તુઓનો નાશ થાય છે તો ૫છી આ૫ણે પોતાના ષપ્રયનો શોક શા માટે કરીએ ? તેને તો મરવાનુ ં જ
હતુ.ં આજે નહીં તો કાલે અને કાલે નહીં તો ૫રમ ટદવસે. સદા કોઈ જીવત ું રહ્ું છે કે તે રહે ? જે જ્યાંથી
આવ્યો હતો ત્યાં પાછો જતો રહે છે . એક ટદવસ આ૫ણે ૫ણ જવાનુ ં છે . આથી જે ટદવસો બાકી છે તેમને
ધૈયથની સાથે ૫રમષપતા ૫રમાત્માના ગુણો ચચિંતનમાં ગાળીએ.
શરીર વ્યાષધગ્રસ્ત બનતા જ આ૫ણે વ્યાકુળ બની જઈએ છીએ. વ્યાકુળ બનવાથી આજ સુધી
કોઈ રોગમુતત બન્યું છે ? આ શરીર તો વ્યાષધઓનુ ં ઘર છે . જાષત, ઉંમર તથા કમથને સાથે લઈને જ આ
શરીર ઉત્પન્ન થયુ ં છે . પવથજન્મનાં જે કમો છે તે તો ભોગવવા જ ૫ડશે.
અખંડ
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સમયસરની ચેતવણી
આ૫ણુ ં જીવન આત્માને માટે છે કે શરીરને માટે ? આ બંને માંથી કોને અગત્યતા આ૫વાની છે
એનો ષનણથય આ૫ણે કરી જ લેવો જોઈએ. આ૫ણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. શરીર કાલે નહીં તો ૫રમ
ટદવસે નાશ પામવાનુ ં છે . શરીરની સુરક્ષા, તેની સાથે સંબષં ધત આજીષવકા ઉપાર્જન, ૫ટરવારનુ ં પોિણ
તેમજ લૌટકક કતથવ્યોનુ ં પાલન કરવુ ં યોગ્ય છે . પોતાના ઘોડાને કોણ ભખ્યો મારે ? કોણ તેની સારસંભાળ
લેત ુ નથી ? ૫રં ત ુ આ પ્રટક્રયામાં પોતાની સમગ્ર શક્તત વેડફવી જોઈએ નહીં, ઘોડો જે મુસાફરી માટે
ખરીદવામાં આવ્યો હતો તે મુકામ ષવસારાઈ જવો એ ક્યાંથી બુદ્ધદ્ધમાંની છે ?
આત્મા ચચર સ્થાયી છે . શરીર તેન ુ ં એક વસ્ત્ર માત્ર છે . વસ્ત્રને રં ગીન બનાવવા માટે પોતાનુ ં રતત
કાઢીને તેણે કોણ રં ગે ? એક આ૫ણે જ એવા છીએ, જે આ મજાકમાં સ૫ડાયેલા છીએ. થોડા ટદવસના
મનોરં જનમાં વ્યસ્ત બનીને આત્માના ભષવષ્યને લાખો કરોડો વિથ બાદ અંધકારમય બનાવી રહ્યા છીએ.
આ૫ણી આજની મનોદશા ૫ર આ૫ણે ષવચાર કરવાનો છે . આ૫ણી આજ સુધીની પ્રવ ૃષત્તઓ ૫ર
આ૫ણે શાંત ચચત્તથી ધ્યાન આ૫વું જોઈએ. શું આ૫ણાં કદમ સાચી ટદશામાં ચાલી રહ્યાં છે ? જો ના, તો
શું એ યોગ્ય નથી કે આ૫ણે અટકીએ, ષવચારીએ અને જો રસ્તો ભલી ગયા હોઈએ તો પાછાં વળીને
સાચા માગથ ૫ર ચાલીએ ? આ ષવચાર મંથનની વેળામાં આજે આ૫ણે એ જ કરવું જોઈએ. આ૫ણે સમય
રહેતાં જાગીએ અને જે બાકી છે તેનો સદુ૫યોગ કરી લઈએ.
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આત્મ ષનમાથ ણ જ સાધના છે .
આધ્યાજત્મક સાધનાઓનો મળ ઉદ્દે શ્ય આત્મ ષનમાથ ણ છે . જીવનની બધી જ સમસ્યાઓ પેદા થવી
અને દર થવી તેનો આધાર મોટા ભાગે મનુષ્યની આંતટરક ક્સ્થષત ૫ર રહેલો છે . આમ તો ક્યારે ક ક્યારે ક
તકલીફ આ૫નારાં પ્રારબ્ધ ફળ ૫ણ માગથમાં ષવઘ્ન બનીને ઊભા રહી જાય છે અને ખબ ૫રે શાન કરે છે .
સામાન્ય રીતે જીવનની ગષતષવષધ વ્યક્તતની પોતાની મનોભષમ ૫ર આધાટરત રહે છે .
ધાષમિકતા અને આક્સ્તકતાનો અંત:કરણમાં પ્રવેશ થવાથી વ્યક્તતની પાશષવક દુષ્પ્રવ ૃષતઓનુ ં
શમન થાય છે અને દૈ વી સત્પ્રવ ૃષત્તઓનો ષવકાસ કરી શકે એવા આદશો પ્રત્યે ષનષ્ઠા વધી જાય છે . આ જ
સાધના છે . સાધનાને માનવ જીવનની દરે ક ગચ
ં વણને ઉકેલનારી, પ્રત્યેક મુશ્કેલીનુ ં સમાધાન શોધી
આ૫નારી ટક્રયા માનવામાં આવે છે . આ માન્યતા ખોટી નથી. આત્મા ૫ર છવાયેલા ગંદાં કવચોને
સાધના હટાવી શકે છે . તેના વડે જ સુખશાંષતની વ ૃદ્ધદ્ધ, પ્રગષત અને ષવકાસ ૫ણ થઈ શકે છે . આત્મ
ષનમાથણની વૈજ્ઞાષનક ષવષધવ્યવસ્થાને જ સાધનાના નામે ઓળખવામાં આવે છે . આત્મ ષનમાથણનુ ં કાયથ કોઈ
ષવશાળ કાયાથલય કે કારખાનાના ષનમાથણ કરતાં ૫ણ વધારે મહત્વપણથ છે . આ મહાન કાયથને સંપન્ન
કરનારી પદ્ધષત એવી સાધનાની મહાનતા સામાન્ય નહીં, ૫રં ત ુ મહાન જ છે .
અખંડ જ્યોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૧, પેજ-ર૭
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મનને સાધો, સુધારો
મન સાચે જ કલ્પવ ૃક્ષ છે . તેની સેવા કરીને આ૫ણે અપાર લાભ અને અનંત પુણ્ય મેળવી શકીએ
છીએ. સ્વાથથ અને ૫રમાથથ બંનેય તેના વડે સાધી શકાય છે . લૌટકક સુખ અને પારલૌટકક શાંષતની ચાવી
હાથમાં આવી શકે છે . જો તેને સાધવામાં ન આવે તો તે શેતાનની માફક આ૫ણા માથા ૫ર સવાર થઈને
અનેક પ્રકારનાં ખરાબ કૃત્યો કરાવે છે , જુદી જુદી રીતે નાચ નચાવે છે . જો આ૫ણે તેને વશમાં નહીં
કરીએ, તો આ૫ણે તેના વશમાં થવું ૫ડશે. કહેવાય છે કે ભત લોકોને ડરાવતું અને સતાવત ું રહે છે , ૫રં ત ુ
જો કોઈ તાંષત્રક તેને વશ કરી લે તો તે ભત તેની ઈચ્છા પ્રમાણે નાચે છે , જે કાંઈ કરાવવા માગે તે કરે છે
અને જે કાંઈ મંગાવે તે લાવી આપે છે . સાચુ ં ભત કોઈએ જોવું હોય, તો તે પોતાના મનના રૂ૫માં જોઈ
શકે છે .
અસંયમી અને ઉચ્છંખલ મન કોઈ પ્રબળ શત્રુ કરતાં, વેતાલ કે બ્રહ્મ રાક્ષસ કરતાં ઓછં નથી,
૫રં ત ુ જો તેને સાધી લેવામાં આવે તો તે ૫રમષમત્ર બની જાય છે . દે વતાની માફક સહાયક સાચબત થાય
છે .
હજારો મનુષ્યોની થોડી થોડી સેવા કરી દે વાથી એટલું લોકટહત નથી થઈ શતતું કે જેટલું એકલા
પોતાના મનને સાધી લેવાથી અને સુધારી લેવાથી થઈ શકે . આથી સેવા માટે સૌથી વધુ લાયક અને
હક્ક દાર આ૫ણુ ં પોતાનુ ં મન જ છે . મનની સેવા કરીને આ૫ણે બધા જ પ્રાણીઓની સમસ્ત બ્રહ્માંડની
સેવા કરી શકીએ છીએ. સેવા ધમથનો આરં ભ કરવા માટે નાં ૫ગષથયાં આ જ છે . તેની સેવામાં ભગવાનની
ષવશ્વ માનવની સેવા સમાયેલી છે .
અખંડ જ્યોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૧, પેજ-૭
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ઈષ્યાથની આગમાં ન બળશો
ઇષ્યાથ ઝેરનો ઘટં ડો છે , જે પીવાથી કોઈ૫ણ મનુષ્ય પોતાના જીવનના સૌંદયથ અને આનંદનો
પોતાના હાથે નાશ કરી છે . ઈષ્યાથ ને કારણે તે વ્યક્તતની અંદર એક ભયંકર આગ સળગતી રહે છે , જે તેને
ષનરં તર બાળ્યા કરે છે અને એક ટદવસ ભસ્મીભત કરી નાંખે છે . ઇષ્યાથ એવી તલવાર છે , જે
ચલાવનારનો પોતાનો જ નાશ કરી નાંખે છે . ઇષ્યાથ એવી માનષસક દુબથળતા અને સંકીણથતાનુ ં ૫ટરણામ
છે , જેના કારણે મનુષ્ય લોકોની દ્રન્દ્સ્ટમાંથી ઉતરી જાય છે .
આગને જયાં રાખવામાં આવે છે તે જ જગ્યાને ૫હેલાં સળગાવે છે . ઇષ્યાથ ૫ડે બીજાને કેટલું
નુકસાન કરી શકાય છે તે અષનષિત છે , ૫રં ત ુ એ વાત પરે પરી ષનષિત છે કે આંતટરક અંજપાને કારણે
આ૫ણું શરીર અને મસ્તક ષવકૃત થતાં રહેશે અને તે આગમાં આ૫ણુ ં સ્વાસ્થ્ય અને માનષસક સંત ુલન
ધીમેધીમે બગડવા લાગશે. આ નુકસાન ધીમેધીમે એક ટદવસ આ૫ણી બરબાદીના રૂ૫માં સામે આવી
જશે.
ઈષ્યાથને દર કરીને તેના સ્થાને પોતાની ત્રુટીઓ તથા નબળાઈઓ ૫ર ધ્યાન આપીને તેમને દર
કરવી જોઈએ. મનુષ્યને બીજાઓની ઇષ્યાથ થાય છે અને તેન ુ ં મુખ્ય કારણ પોતાની નબળાઓ, ત્રુટીઓ
અને સામથ્યથ હીનતા જ છે . આ બધાના કારણે લોકો ષનષ્ફળ જાય છે અને બીજાઓની ઇષ્યાથ કરે છે .
આથી હંમેશા પોતાની નબળાઈઓ તથા ખામીઓને સમજીને તેમનુ ં ષનરાકરણ કરવુ ં જોઈએ તથા
સાથેસાથે પોતાના સ્વાભાષવક ગુણોને વધારવા જોઈએ.
અખંડ જ્યોષત, ફેબ્રઆરી-૧૯૬૧, પેજ-૩ર
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આત્મ સુધાર વડે જ સાચી શાંષત સંભવ છે
સંસારમાં દરે ક દુર્જનને સજ્જન બનાવવાની અને દરે ક બરાઈને ભલાઈમાં બદલવાની આશા
રાખવી એ એવી ખોટી આશા છે , જેમ કે બધા જ રસ્તાઓ ૫રથી કાંટા કાંકરા દર કરી શકવા.
પોતાના સ્વભાવ અને દૃન્દ્ષ્ટકોણમાં ૫ટરવતથન કરી શકવુ ં એ થોડુક
ં શ્રમસાધ્ય, સમયસાઘ્ય અને
ષનષ્ઠાસાઘ્ય છે , ૫રં ત ુ અશક્ય તો નથી જ. મનુષ્ય ઇચ્છે તો ષવવેકના આધાર ૫ર પોતાના મનને
સમજાવી શકે છે . ષવચારોને બદલી શકે છે અને દૃન્દ્ષ્ટકોણમાં ૫ટરવતથન લાવી શકે છે . ઈષતહાસનાં પાનાં
એવાં ઉદાહરણો વડે ભરે લાં છે કે શરૂઆતમાં ખબ જ હલકા અને અધ કચરા દ્રન્દ્ષ્ટકોણવાળી વ્યક્તતઓ
પોતાના દૃન્દ્ષ્ટકોણમાં ૫ટરવતથન કરીને સંસારના શ્રેષ્ઠ મહાપુરુિ હોય. એવી જ રીતે એવા લોકોની સંખ્યા
૫ણ ઓછી નથી કે જેમના ષવચાર જ્યાં સુધી ઊંચા રહ્યા ત્યાં સુધી પ્રષતષ્ઠાના ઉચ્ચ આસન ૫ર તેઓ
ચબરાજમાન હતા, ૫રં ત ુ જ્યારે એમનુ ં અંત કરણ કલુષિત થઈ ગયુ,ં ષવચારો ષનિંદા જનક બની ગયા તો
એમનો જીવનક્રમ ૫ણ ૫તનની ટદશા તરફ વળી ગયો અને તેઓ અધોગષત પામ્યા. સામાજજક, નૈષતક,
ધાષમિક અને રાજનૈષતક ષવચારોમાં અનેક વખત ૫ટરવતથન કરવાં ૫ડે છે .
આવી જ રીતે જો મનુષ્ય ઇચ્છે તો ષવચભન્ન સમસ્યાઓ ૫ર ષવચાર કરવાની પોતાની ૫દ્ધષતને ૫ણ
બદલી શકે છે . પોતાની ષવચારશૈલીની ખામીઓને સમજી શકવી અને તેના સુધાર માટે સટક્રય થવુ ં એ
ખુબ બુદ્ધદ્ધમત્તા અને ઉચ્ચ સાહસનુ ં કામ છે . તે અઘરંુ છે , ૫રં ત ુ અસંભવ નથી.
અખંડ જ્યોષત, નવેમ્બર-૧૯૬૦, પેજ-૪-૬
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મનની શક્તતઓનો સદુ૫યોગ
જીવનમાં ષનરં તર સટક્રયતાની જરૂટરયાત છે . જે જીવન કમથથી ષવમુખ છે તે એક અચભશા૫ જ છે .
કહેવત ૫ણ છે કે, “ખાલી મસ્તક શૈતાનનુ ં ઘર” કાયથશીલતા વગરનુ ં જીવન ભારરૂ૫ જ છે . કમથહીન અને
આળસુ વ્યક્તત હંમેશા આ સંસારમાં પાછળ રહી જાય છે . એવી વ્યક્તતઓને આ સંઘિથ મય કમથક્ષેત્ર એવા
સંસારમાં સ્થાન નથી. જેટલો ૫ણ મહા પુરુિો થયા છે તેમણે કોઈ જાદ કે છળ વડે મહાનતા પ્રાપ્ત કરી
નથી. એમની મહાનતાનુ ં એકમાત્ર કારણ એમનુ ં ષનરં તર કતથવ્ય૫રાયણ અને ષનષ્ઠા પણથ જીવન જ હત.ું
એમના જીવનમાં ‘આરામ હરામ’ હતો.
જીવનની ષનરં તર સટક્રયતાથી બંડખોર મનની ચંચળતા, સંકલ્પ-ષવકલ્પ, વાસના વગેરે નાશ પામે
છે . કાયથરત અને ૫ટરશ્રમ કરનારી વ્યક્તત ધીરે ધીરે આ ચંચળ મન ૫ર કાબ મેળવી લે છે . મન એક
ષવચચત્ર ભત છે , જે પોતાની કલ્પના અને ષવચારોના આધારે આકાશ પાતાળ અને લોકલોકાંતરોમાં
ું ફયાથ કરે છે . આવા મન ૫ર કાબ મેળવવો સહેલો નથી હોતો. આ ભતને સતત કામમાં જ
ઊડતુ-ઊડત
ં
લગાડી રાખવુ ં એ જ તેને વશ કરવાનો એકમાત્ર મંત્ર છે .
જીવનમાં સટક્રયતા એટલા માટે ૫ણ જરૂરી છે કે ઈશ્વરે આ૫ણને કંઈક કામ કરવા રહેવા માટે
ટક્રયાશક્તત આપેલી છે . આથી જો આ૫ણે અકમથણ્ય રહીએ અને ઈ૧વરના ષવધાનથી ષવ૫રીત ચાલીએ તો
આ શક્તત આ૫ણી પાસેથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવે છે . ઈન્દ્ન્દ્રયો પોતાની ટક્રયાશક્તતને ગુમાવી બેસે છે .
આવી વ્યટકત જીવનમાં બીજાઓને આધીન રહેવા ષસવાય બીજુ ં કાંઈ કરી શકતી નથી.
અખંડ જ્યોષત, જુલાઈ-૧૯૬૦, પેજ-રર-ર૩
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ષવશ્વાસ યુતત પ્રાથથનાનો પ્રભાવ
જ્યારે ભગવાન કોઈ કૃપા પ્રગટ કરવા ઇચ્છે છે ત્યારે તેઓ તેમના કૃપાપાત્રનુ ં મન પોતાની તરફ
ખેંચી લે છે . જે લોકો એમ કહે છે ફતત ભગવાનનુ ં સ્મરણ કરવાથી સ્થળ પ્રકૃષતમાં કેવી રીતે ૫ટરવતથન
થઈ જશે તેઓ એ નથી જાણતા કે ૫ટરવતથનની ટક્રયા તો ખબ ૫હેલેથી જ શરૂ થઈ ગયેલી હોય છે .
પ્રાથથના તો ફકત ભતતના હૃદયમાં ભગવદ ઇચ્છાની પુનરાવ ૃષત્ત માત્ર છે . જ્યારે ૫ણ ષવ૫ષત્તકાળમાં
ભગવાનની અનુકંપા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા પેદા થાય ત્યારે એમ માનવું જોઈએ કે ભગવાન તરફથી
ષવ૫ષત્તષનવારણની યોજના બની રહી છે . જેમ જેમ એમની યોજના પ્રૌઢ થાય છે તેમ તેમ આ૫ણી શ્રદ્ધા
અને ષવશ્વાસ તીવ્ર તથા અષતતીવ્ર બનતા જાય છે . આથી ષવ૫ષત્તષનવારણ આ૫ણી પ્રાથથનાનુ ં ફળ નથી
હોત,ું ૫રં ત ુ આ૫ણી પ્રાથથના જ સફળતાનુ ં ચચન્હ હોય છે .
કષ્ટો દર કરવા માટે પ્રાથથના જ એક એવુ ં બ્રહ્માસ્ત્ર છે , જેનો ઘા ક્યારે ય ખાલી નથી જતો. હૃદય
માંથી ઉદ્દભવેલી સાચી ષવશ્વાસ યુતત પ્રાથથનામાં બધુ ં જ મેળવી આ૫વાની ષવલક્ષણ શક્તત છે . આ૫ણા
આત્મા ( જે ૫રમાત્માનુ ં લઘુ સ્વરૂ૫ છે ) ૫ર ષવશ્વાસ રાખીને ષવનમ્ર ભાવથી ગદગટદત થઈને દરરોજ
ઈશ્વર પ્રાથથના કરવી જોઈએ.
અખંડ જ્યોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૦, પેજ-ર૭
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આત્મષનરીક્ષણ કરતા રહો
જ્યારે આત્મષનરીક્ષણ દ્વારા પોતાની બરાઈઓ, દોિો તથા ષવકારો સમજમાં આવી જાય ત્યારે
તેમને ષવવેકબુદ્ધદ્ધ તથા આત્મબળ વડે દર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેમ કે એક શલ્ય ચચટકત્સક
તટસ્થ ભાવથી રોગીના શરીરમાંથી દષિત તત્વોને બહાર કાઢી નાખે છે . મોટે ભાગે કોઈ૫ણ વ્યક્તત
પોતાની બરાઈઓને જાણવા છતાં ૫ણ તેમને દર કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતી કારણ કે તેની સાથે તે
મોહવશ સંબધ
ં રાખવા માંગે છે .
આથી તટસ્થ અને ષનષ્પક્ષ ભાવથી પોતાની બરાઈઓને જાણો. તેમની સાથે સંબધ
ં રાખવો બધી
જ રીતે અટહતકર હોય છે . મહા પુરુિોની જીવનકથાઓમાંથી જાણવા મળે છે કે તેમના માંથી જે
નબળાઈઓ હતી તે તેમણે પોતે તો જોઈ, ૫રં ત ુ સામાન્ય લોકો સમક્ષ ૫ણ પોતાની વાસ્તષવક ક્સ્થષતને
સ્પષ્ટ કરી દીધી. ૫ટરણામ સ્વરૂપે એક ટદવસ તેઓ પણથ ષનષવિકાર અને શુદ્ધ હૃદય વાળા બની ગયા.
પોતાની નબળાઈઓમાંથી છૂટવાનો સરળ માગથ એ ૫ણ છે કે પોતાના વાસ્તષવક સ્વરૂ૫ને
સામાન્ય લોકો સામે રજ કરવુ ં જોઈએ. ઉ૫રથી કલાઈ, ચમક દમક કે જાહેરાતો વડે પોતાના અસલી
રૂ૫ને છપાવવુ ં ન જોઈએ. આમ કરવાથી પોતાની બરાઈઓને છપાવવાની ટેવ ૫ડી જાય છે અને ૫છી તે
બરાઈઓ જીવન સાથે કાયમ માટે વણાઈ જાય છે . જો સાચા હૃદયથી પોતાની ખરાબીઓને દર કરવાનો
પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એક ટદવસ તેમનાથી અવશ્ય છટકારો મેળવી શકાય છે .
અખંડ જ્યોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૦, પેજ-૧
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ઉત્તેજના અને આવેશની ષવભીષિકા
જો મનુષ્ય પોતાની પાશષવક વ ૃષત્તઓ ૫ર ષનયંત્રણ ન રાખે અને તેમને ઉચ્છંખલતા પવથક
ષવકષસત થવા દે તો તેની ક્સ્થષત શરીરધારી નરષપશાચ જેવી બની જાય છે .
ભલમાં કે અજાણતાં જ કોઈ સા૫ની છે ડછાડ કરે છે , ૫રં ત ુ તે પોતાને થોડોક આઘાત લાગવા
માત્રથી એટલો ક્રોષધત અને ઉત્તેજજત બની જાય છે કે સામે નાનો જીવ લઈને જ પીછો છોડે છે . કહે છે કે
ષસિંહ, વાઘ વગેરે ટહિંસક પ્રાણીઓ કેવળ એટલી વાતથી ક્રોષધત થઈ જાય છે કે તેમની આંખ સાથે આંખ
શા માટે મેળવી ? નીચી આંખ કરીને કોઈ તેમની સામેથી ભલે નીકળી જાય, ૫રં ત ુ જો તેમની આંખો તરફ
જોવા લાગે તો તેને તેઓ પોતાનુ ં અ૫માન સમજે છે અને આટલી નાની વાતમાં હમ
ુ લો કરીને સામે
નાના માંસના લોચા ખેંચી કાઢે છે . લોકો બતાવે છે કે ષપશાચ ૫ણ એવા જ અસટહષ્ણુ હોય છે . તેમના
પી૫ળા કે સ્મશાનની પાસે થઈને કોઈ ૫સાર થાય કે ૫છી કોઈ એવું કામ કરી બેસ,ે જે તેમને ગમત ું ન
હોય તો પોતાની ના૫સંદગીનો બદલો તેઓ સામે નાનો જીવ લઈને લે છે .
સા૫, વાઘ અને ષપશાચ મનુષ્યયોષનમાં માનતાં નથી, ૫રં ત ુ મનુષ્યમાં ૫ણ અનેક એવા માણસ
જોવા મળે છે , જેઓ પોતાની ખરાબ પ્રવ ૃષત્તઓ ૫ર ષનયંત્રણ રાખવાનુ ં શીખ્યા નથી અને ૫ટરણામે
અસટહષ્ણુતાની ઉત્તેજનામાં એવાં કામ કરવા લાગે છે , જે માનવતાને શરમાવે છે .
ુ રી-૧૯૬ર, પેજ-રર
અખંડ જ્યોષત, ફેબ્રઆ
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પોતાની ઈચ્છા શક્તતને વધારીએ
“જો ઈચ્છા છે , તો માગથ છે ” આ એક જની કહેવત છે , ૫રં ત ુ એમાં ખબ મોટું બળ છે . મનુષ્યની
ઈચ્છા સારી કે ખરાબ હોય છે તે પ્રમાણે જ તે તેમાં પોતાની બધી જ શક્તતઓ ખચી નાખે છે અને તેમાં
સફળ ૫ણ થાય છે . મનુષ્યની જેવી ઈચ્છા હોય છે તેવો જ તે બની જાય છે . કષવ, લેખક, વતતા, વકીલ,
ડોતટર, એચ્ન્જષનયર વગેરે બનવાની ઈચ્છા રાખનારાઓ પોતાની ટક્રયાઓને એ જ ટદશામાં વાળી દે છે
અને પોતાની બધી જ શક્તતઓને એકાગ્ર કરીને તેમાં લગાવી દે છે , ૫ટરણામ સ્વરૂપે તેઓ એવા જ બની
જાય છે .
આ૫ણુ ભષવષ્ય, આ૫ણા પોતાના હાથમાં હોય છે . તેને બનાવનારા આ૫ણે પોતે જ છીએ. આજે
જ આ૫ણે પોતાનો માગથ નકકી કરી લેવો જોઈએ. નહીં તો પાછળથી ૫સ્તાવુ ં ૫ડશે. આ૫ણે પોતે જ
આ૫ણા ભષવષ્યને અંધકારમય બનાવીએ છીએ. ઈચ્છાશક્તત એક એવી વ ૃષત્ત છે , જે સહેલાઈથી આ૫ણા
સ્વભાવમાં ભળી જાય છે . આથી દૃઢ ઈચ્છા રાખતાં શીખો અને તેના ૫ર દૃઢતા પવથક ટકી રહો.
આ રીતે પોતાના અષનષિત જીવનને ષનષિત બનાવીને ઉન્નષતના માગથ ૫ર આગળ વધો. જો
મનુષ્ય ૫છાત અને અષનચ્છનીય ૫ટરક્સ્થષતઓમાં રહે તો તેન ુ ં કારણ તેની ઈચ્છા શક્તતનો અભાવ છે , જે
આ૫ણે દર કરવો જોઈએ. જો આ૫ણી શક્તતઓ સુષપ્ુ ત ૫ડી રહેશે, તો આ૫ણે બીજાઓ માટે કાંઈક કરી
શકવા સમથથ કેવી રીતે બનીશુ ં ? ૫હેલાં આ૫ણે ઈચ્છાશક્તત વધારવી જોઈએ. ત્યારે જ આ૫ણને સંતોિ
થશે કે અહીંયાં આ૫ણે મડદાનો માફક નહીં, ૫રં ત ુ જીવતા લોકોની માફક જીવન જીવી રહ્યાં છીએ.
અખંડ જ્યોષત, જુન-૧૯૫૯, પેજ-૪૧
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માનવ જીવનની મહાનતા અને ઉ૫યોચગતા
સ ૃન્દ્ષ્ટ ષનમાથ તાની કળાકૃષતરૂપી જીવનની શોભાને જોવા માટે , લક્ષ્ય સુધી ૫હોચવા માટે એ જરૂરી
છે કે એક મુસાફરની માફક રસ્તામાં આવતાં સુખદુુઃખોને મહત્વ ન આ૫તાં, તેમને સહન કરતાં કરતાં
લક્ષ્ય સુધી ચાલતા રહેવાનુ ં જ આ૫ણુ ં ધ્યેય હોવુ ં જોઈએ. સાથે સાથે માગથમાં આવતાં સુખદુુઃખોના કારણે
દે હ અને બુદ્ધદ્ધને પોતાના ષવવેક અને જ્ઞાન વડે સમાપ્ત કરવાં ૫ડશે.
આ૫ણે એ સમજવુ ં જોઈએ કે આ૫ણે શરીર નથી. આ૫ણે મન અને બુદ્ધદ્ધ નથી, ૫રં ત ુ તેમનાથી
કાંઈક ષવશેિ છીએ, જે આત્મા સવથત્ર વ્યાપેલો છે તે જ આ૫ણે છીએ, કેમ કે જે ક્ષણે આત્મા આ શરીરને
છોડે છે તે જ ક્ષણે બુદ્ધદ્ધનો અંત આવે છે . શરીર ૫ણ પોતાની ટક્રયાશીલતા ગુમાવી દે છે , ફતત પાંચ
તત્વોનુ ં ષમશ્રણ જ રહી જાય છે . જેને હૃષ્ટપુષ્ટ બનાવવામાં જ આખું જીવન ષવતાવ્યુ ં એ શરીરની આ
ગષત કે તેને સ્પશથ કરવાનુ ં ૫ણ લોકો ઘ ૃણા જનક માને છે ! આ નશ્વરતાનો અનુભવ લગભગ આ૫ણે
કરતા જ રહીએ છીએ, છતાં ૫ણ આ૫ણુ ં ધ્યાન વાસ્તષવકતાનુ ં જ્ઞાન મેળવવા તરફ નથી વળતુ.ં
આત્માના વાસ્તષવક સ્વરૂ૫ની, સૌદયથની, જીવનના મહત્વની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવાની આ૫ણને
ઈચ્છા જ નથી હોતી. વાસ્તષવક જ્ઞાનથી ષવમુખ હોવાના કારણે સચ્ચ્ચદાનંદની આનંદથી ભરે લી આ
સ ૃન્દ્ષ્ટને નરક મય ક્સ્થષતમાં અનુભવીએ છીએ. દુુઃખ, અભાવ, કઠણાઈઓ અને ષવ૫દાઓ વડે જ જીવનને
દષિત બનાવી રહ્યા છીએ એ આ૫ણી જ ભલ છે .
અખંડ જ્યોષત, જુન-૧૯૫૧, પેજ-૮-૯
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ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરો
સ્વાથથ૫રાયણતાનુ ં ૫ટરણામ અસંતોિ અને ષનરાશ છે , કારણ કે ઈચ્છાઓનો કોઈ અંત નથી. તેથી
સુખ મેળવવું હોય તો તેનો એકમાત્ર ઉપાય એ છે કે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરો. બાહ્ય દમન દ્વારા ઈચ્છા ઓ
૫ર પણથ ષવજય મેળવી શકાતો નથી.
તેમને જ્ઞાન દ્વારા જ જડમળમાંથી નષ્ટ કરી શકાય છે . જો તમે ગંભીરતાપવથક ઊંડુ ચચિંતન કરશો
તો તમને ઈચ્છાઓનુ ં બોદા૫ણુ ં સમજાય જશે. ષવચારો કે આટલા વિોમાં તમને કે ટલું સુખ મળ્યુ ં અને
કેટલું દુુઃખ મળ્યુ.ં જીવનમાં તમે જે ભોગવ્યુ ં તે આજે શન્ય બરાબર છે અને જીવનમાં તમને જે કષ્ટ
૫ડયું તે ૫ણ નટહવત છે . વાસ્તવમાં એ બન્ને ભ્રમ હતા. તમને સુખી થવાનો અષધકાર અવશ્ય છે , ૫રં ત ુ
તમે તો પોતે જ વસ્ત ુઓની ઈચ્છા રાખીને પોતાના માટે દુુઃખ ઊભુ ં કરો છો. ઈચ્છા અને ત ૃષ્ણા જ
અશાંષતનુ ં કારણ હોય છે .
તમે જે વસ્તુ ઈચ્છો તે તમને ન મળે તો તમે દુુઃખી થઈ જાઓ છો. જો તે તમને મળી જાય તો
તમે તે વધારે પ્રમાણમાં મેળવવા ઈચ્છો છો અને એટલે જ દુુઃખી થાઓ છો. તેથી તમે કશાયની ઈચ્છા
જ નટહ રાખો તો તમે સુખી થશે. ઈચ્છાઓની અસારતાની અનુભષત અંતે તમને સાચુ ં જ્ઞાન પ્રદાન કરશે.
આ આત્મજ્ઞાન તમને ઈચ્છાઓથી મુતત કરશે અને એ રીતે તમને કાયમી સુખનો માગથ મળી જશે.
અખંડ જ્યોષત, મે-૧૯૫૯, પેજ-૭-૮-૯
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જીવનની સાથથકતા
મનુષ્યના જીવનમાં અનેક ઉતારચઢાવ જોવા મળે છે અને તેને ૫રમ કૃપાળુ ૫રમાત્માની કૃપાને
સાક્ષાત અનુભવ થાય છે . જે જીવને ૫તનના ઊંડા ખાડા તરફ જતાં અટકાવીને સત્ય તરફ લઈ જાય છે .
ઈશ્વરીય અને પ્રાકૃષતક ષનયમ જ સત્ય છે અને ચરાચર જગત આ ષનયમમાં ક્સ્થર છે . આ ષનયમ પ્રમાણે
ચાલવાનુ ં નામ જ જીવન અને તેનાથી ષવરુદ્ધ ચાલવાનુ ં નામ મ ૃત્યુ છે . દે વતાઓએ આ સત્યના માગથ ૫ર
ચાલીને અમરત્વ પ્રાપ્ત કયુું છે . જે આનાથી અવળા માગે ચાલે છે તે વારં વાર મરે છે અને મ ૃત્યુના
બંધનમાં જકડાઈ જતાં દુુઃખ રૂપી નરકમાં ૫ડે છે .
મનુષ્યે ચોતતસરૂપે એ જાણી લેવ ુ ં જોઈએ કે કુટટલ અસત્યથી ભરે લા જીવનનુ ં નામ મ ૃત્યુ છે અને
સરળ, સાચા અને ષવવેકયુતત જીવનનુ ં નામ અમરત્વ છે .
મનુષ્યનુ ં જીવન સાચા અથથમાં સુખનો સ્ત્રોત છે , ૫રં ત ુ આ૫ણા અજ્ઞાનના લીધે દુુઃખ ઉત્પન્ન થાય
છે અને તેનાથી સુખનો પ્રવાહ અટકી જાય છે . જીવનમાં પ્રવાહ નથી રહેતો ષશષથલ, પ્રગષત હીન અને
ષનસ્તેજ થઈને જીવવુ ં તે મયાથ બરાબર જ છે . તેમાં જીવનતત્વનો નાશ થઈ જાય છે .
જે સત્યથી આખો સંસાર ઓતપ્રોત છે , જેના તટવાથી જીવનુ ં ૫તન થાય છે તે સત્યને જાણ્યા અને
વ્યવહારમાં લાવ્યા વગર જીવન સાથથક થઈ શકત ું નથી.
અખંડ જ્યોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૮, પેજ-૩૦
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માનષસક ષવકાસ અને આત્મજ્ઞાન
મહાન પુરુિો એટલા માટે કામ કરે છે કે તેમને જોઈને બીજા અનેક લોકો ૫ણ એ કામમાં સહયોગ
આપે અને એવા પ્રકારનાં કાયોથી આત્મ ષવકાસ કરે . જે લોકો બધાના ટહતમાં પોતાનુ ં ટહત જુએ છે અને
જેઓ લોકકલ્યાણની ભાવનાથી પ્રેરાઈને કાયથ કરે છે તેમને કોઈ પ્રકારનો મોહ અથવા શોક થતો નથી.
તે મ ૃત્યુથી ૫ણ ડરતા નથી . તેઓ સદાય આનંદની ક્સ્થષતમાં રહે છે .
યસ્તુ સવાથચણ

ભતાષન

આત્મન્નેવાચભજાનત

| તત્ર

કો

મોહક:

શોક

એકત્વમનુ૫શ્યષત

||

(ઈશો૫ષનિદ્ )
માનષસક ષવકાસનુ ં છે લ્લું લક્ષ્ય આ૫ણને પોતાને એ મહાન તત્વ સાથે જોડવાનુ ં છે , જેનાથી બધાં
પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં છે , જેમાં તે રહે છે અને છે લ્લે તેમાં જ મળી જાય છે . બધી નદીઓ સાગર પાસેથી
પોતાનુ ં પાણી અથવા જીવન પ્રાપ્ત કરે છે અને સાગરની તરફ આગળ વધે છે ને છે લ્લે સાગરમાં
સમાઈ જાય છે . જ્યારે માણસ પોતાના વ્યક્તતત્વને સમાજ રૂપી સાગરમાં સમપથણ કરવાને જ પોતાનુ ં
લક્ષ્ય બનાવી લે છે ત્યારે તેને સમાજનાં સુખમાં પોતાનુ ં સુખ દે ખાય છે અને તેના બધા ષવચાર અને
ટક્રયાઓનુ ં લક્ષ્ય સમાજનુ ં ટહત વધારવાનુ ં હોય છે . એણે સુષવકષસત વ્યક્તતનુ ં ષનમાથ ણ કરવાનુ ં છે .
અખંડ જ્યોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૮, પેજ-૧૮
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તીથથ અને લોક કલ્યાણ
તીથથ અથવા ક્ષેત્રનો અથથ થાય છે – ૫ષવત્ર જગ્યા, જયાં મનુષ્યને સારા ઉપદે શ વડે મોક્ષનો માગથ
બતાવવામાં આવે છે . ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્માના ષવકાસનો ષવચાર જ્યાં કરવામાં આવે તે ક્ષેત્ર. આ વ્યાખ્યા
મુજબ જ્યાં ધ્યાન, પ્રાથથના વગેરે માનવ ષવકાસ તથા સેવાના કાયથક્રમો હંમેશા ચાલે છે તે જ તીથથ છે .
આ રીતે દરે ક ગામ તીથથ બની શકે છે . દરે ક મકાન તીથથના સ્વરૂ૫માં ૫ટરવતથન પામી શકે છે . જે કુટુંબમાં
આત્મ ષવકાસનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો હોય તે તીથથ છે અને જે ૫ટરવારના સભ્યોમાં ઝઘડો ચાલી રહ્યો હોય
તે રાક્ષસોનો અડ્ડો છે . આ રાક્ષસી વ ૃષત્ત આજકાલ મોટાં મોટાં તીથોમાં પેસી ગઈ છે . એટલા માટે આ૫ણે
હંમેશા એ યાદ રાખવુ ં જોઈએ કે જે મનુષ્યને પાવન કરે તે જ તીથથ છે . તીથથધામના ૫ષવત્ર દૃશ્ય યાદ
અપાવતા તેન ુ ં મહત્વ ગામના લોકોને સમજાવવુ ં અને તેમને પોતાના જ ગામમાં તીથથની આદશથ
૫વષત્રતા લાવવા માટે જાગૃત કરવા એને જ તીથથપજાનુ ં મહત્વ ગણવુ ં જોઈએ.
ભગવાન બધી જગ્યાએ એક સમાન છે . એટલા માટે પોતાના હૃદયને બધા માટે સમાન બનાવવુ ં
જોઈએ. આવા સાજત્વક ષવચાર, એવી સદભાવના બધાં તીથથ ધામો કરતાંય શ્રેષ્ઠ ૫ષવત્ર તીથથ છે . આ
ભાવના વગર મોટાં મોટા તીથથધામોમાં જઈને કશુ ં પ્રાપ્ત નહીં થાય.
અખંડ જ્યોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૮, પેજ-૧૦
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જ્ઞાન અને કમથનો સમન્વય જ મોક્ષ માગથ
નાનાં નાનાં બંધનોને દર કરનાર મનુષ્ય જ મોટાં બંધનોને દર કરી શકે છે . પ્રગષત માટે મનુષ્યે
જ્ઞાન અને કમથને એ રીતે કામે લગાડવાં જોઈએ કે આ લોકની પ્રગષત ૫રલોકની પ્રગષતનુ ં સાધન બને
છે . મનુષ્ય નાનાં નાનાં બંધનોને દર કરતાં એવો યોગ્ય બની જાય છે કે મોટાં મોટાં મોત રૂપી બંધનોને
દર કરી શકે છે અને પોતાના ૫રલોકને ૫ણ શ્રેષ્ઠ બનાવી લે છે .
અહીંયાં એક વાત વધારે સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે મોક્ષ અથવા ઈશ્વર પ્રાચ્પ્ત મનુષ્યને
નીચેની બે ચીજો પ્રાપ્ત કરાવી છે .
(૧) મ ૃત્યુના બંધનમાંથી છટકારો અને
(ર) આનંદ.
એમાંથી ૫હેલી બાબત ષનગુથણ અને બીજી સગુણ સાધનાનુ ં ફળ હોય છે . જ્યારે મનુષ્ય
ભગવાનના ષનગુથણતાદશથક ગુણોનુ ં ચચિંતન કરે છે કે ભગવાન અજર છે , અમર છે , અભય છે વગેરે, તો
તેની અંદર ષનગુથણતા આવે છે . તે પોતે ૫ણ અજર, અમર અને અભય થઈ જાય છે . જ્યારે તે
ભગવાનની સગુણતાનુ ં ચચિંતન કરે છે કે ભગવાન સચ્ચ્ચદાનંદ છે , ન્યાયકારી છે , દયાળું છે તો તેની અંદર
નૈષમષત્તક રીતે સચ્ચ્ચદાનંદના ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને આ રીતે મનુષ્યને મુક્તતના બન્ને માગથ
મળી જાય છે .
અખંડ જ્યોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૮, પેજ-૧૯
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માના સાંષનધ્યમાં ટદવ્યશક્તત
આત્માનો ષવકાસ અને સક્ષ્મ શરીરનો ષવકાસ ફકત આત્મચચિંતન ષવચાર શુદ્ધદ્ધ, ભાવનાઓની
૫ષવત્રતા તથા ભગવાનના સ્મરણથી જ થાય છે . આ સાધનાની પ્રાચ્પ્ત માટે કોઈ ધનની જરૂર નથી કે ન
કોઈ ષવશેિ કમથની. જો જરૂર છે તો ફતત પોતાના ધ્યાનને અંતમુખ
થ ી કરવાની, આત્મષનરીક્ષણ કરવાની
અને પોતાના મનમાં ભગવાનના મનની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરવાની.
આ ઉ૫રોકત સાધનો ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે , જ્યારે પેલા ૫રમષપતા સચ્ચ્ચદાનંદ ભગવાન
પાસેથી સદ્દપ્રેરણા મળતી રહે. સદ્દપ્રેરણાને પ્રાપ્ત કરવાનુ ં સવથશ્રેષ્ઠ અને સુલભ સાધન છે . – ભગવાનની
પ્રેરક શક્તત ગાયત્રી માતાનુ ં શરણ લેવ.ું દરે ક માનવી જો એટલું સમજી લે કે આટલાં સાધનો આ ભૌષતક
શરીરના ષવકાસ માટે ભેગાં કયાથ છે , તો જો એક સાધન એટલે ગાયત્રી માતાનુ ં સાંષનધ્ય પોતાના આંતટરક
શરીર માટે ૫ણ પ્રાપ્ત કરી લે તો ભગવતી માતા, પેલા ૫રમષપતા ૫રમાત્માની પ્રેરણા શક્તત મનુષ્યને
જાતે જ અંધકાર માંથી બહાર કાઢે છે . ષનુઃસ્વાથી બનાવી દે છે , જેમાં આંતટરક જીવન ૫ણ જાતે ષવકાસ
પામવા લાગે છે . અને તે ભૌષતક શરીર તથા બાહ્ય જીવન ૫ણ ષવકાસ પામે છે .
ગાયત્રી ઉપાસના પ્રત્યક્ષ ત૫સાધના છે . એનાથી તરત જ આત્મબળ વધે છે . ગાયત્રી સાધના
એક અમલ્ય ટદવ્ય સં૫ષત્ત છે . આ સં૫ષત્ત ભેગી કરીને સાધક તેના બદલામાં સાંસાટરક સુખ તેમજ
આત્માનો આનંદ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે .
અખંડ જ્યોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૮, પેજ-૧૩
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૫રમ સત્યને ઓળખો.
આધુષનક વૈજ્ઞાષનક શોધોની ખામીઓની દ:ખી થયેલા માનવ સમુદાયના ઉદ્ધાર માટે જો કોઈ
રસ્તો હોય તો તે એ છે કે તે કુદરતના શરણે જાય. આ૫ણે પ્રાકૃષતક ચચિંતન અને પ્રાકૃષતક જીવન જીવવુ ં
૫ડશે. આ૫ણે આ૫ણા પવથજો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ “સાદું જીવન ઉચ્ચ ષવચાર” વાળા ષનયમનો અનુભવ
કરવો ૫ડશે. સાદાં ક૫ડાં ૫હેરો, દરરોજ ભ્રમણ કરો. ષસનેમા અને નાટકો જોવાનુ ં છોડો. મહેનતુ જીવનનુ ં
મહત્વ સમજો અને એને અપનાવો. પોતાની ઇન્દ્ન્દ્રયોને વશમાં રાખો. જીવનમાં સદગુણોનો ષવકાસ કરો.
ભજન કરો. ભગવાન દરે ક જગ્યાએ ચબરાજમાન થતા હોય તેવો અનુભવ કરો. ટદવ્ય જીવન જીવતાં
શીખો અને આત્મ ભાવથી સમાજની સેવા કરો. તમારી મુક્તત નો સવથશ્રેષ્ઠ ઉપાય આ જ છે . તમને
જીવનમાં બધાં ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળશે. આ એક એવી ચાવી છે , જેનાથી ૫રમાનંદનો દરવાજો
સહેલાઈથી ખોલી શકાય છે .
જીવનમાં વાસ્તષવક અને કાયમી સફળતા મેળવવાનો ઉપાય કયો છે ? કહેવા કરતાં કરવુ ં મુશ્કેલી
છે . પોતાના ઉ૫દે શના વીસમા ભાગ જેટલું આચરણ કરવુ ં ૫ણ મુશ્કેલ છે . ષસદ્ધાંતોના ઢગલાથી લાભ શુ,ં
જો તેમનુ ં જીવનમાં આચરણ ન કરીએ ? આદશોના ઢગલામાંથી અભ્યાસનો એક અંશ ૫ણ ખબ મહત્વનો
છે . આ લોક અને ૫રલોક માટે ટક્રયાશીલ અથવા કમથયોગી બનો. ત્યારે જ ભૌષતક અને આધ્યાજત્મક
સફળતા તમારી દાસી બનશે.
અખંડ જ્યોષત, મે-૧૯૫૮, પેજ-૧૪
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આધ્યાજત્મક સાધનાનો માગથ
ભૌષતક ક્ષેત્રનુ ં ઘ્યેય એક એવી બાબત છે , જેની સમયની દૃન્દ્ષ્ટએ શરૂઆત અને અંત હોય છે અને
જેનો ઉદ્દે શ્ય કોઈ અન્ય વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે . આઘ્યાજત્મક સાધનાનુ ં ઘ્યેય એવી વસ્ત ુ પ્રાપ્ત
કરવાનુ ં હોય છે , જે હંમેશા રહી છે , રહેશે અને અત્યારે ૫ણ આ૫ણા અંતરમાં રહેલી છે .
જીવનના આઘ્યાજત્મક ઘ્યેયને જીવનની અંદર જ શોધવુ ં જોઈએ, તે જીવનની બહાર નથી. એટલા
માટે આઘ્યાજત્મક ક્ષેત્રની સાધના એવી હોવી જોઈએ કે એ આ૫ણા જીવનને આઘ્યાજત્મક જીવનની વધારે
નજીક લઈ જાય.
આઘ્યાજત્મક સાધનાનુ ં ઘ્યેય કોઈક નાનકડી ષસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાનુ ં નથી હોતુ.ં જે થોડો સમય રહીને
ફરી નાશ પામે, ૫રં ત ુ એનો ઉદ્દે શ્ય જીવનમાં એવુ ં આમલ ૫ટરવતથન લાવવાનો છે , જેનાથી તે હંમેશને
માટે ચચરસ્થાયી અને મહાન સત્યને મેળવી શકે.
કોઈ સાધનાને ત્યારે સફળ માનવામાં આવે છે કે જયારે તે સાધકના જીવનને ઈશ્વરીય ઉદ્દે શ્યને
અનુકળ બનાવવામાં સમથથ હોય અને એ ઉદ્દે શ્ય છે જીવમાત્રને બ્રહ્મની આનંદમય અનુભષત કરાવવી.
આ૫ણું કતથવ્ય છે કે આ૫ણે આ૫ણાં સાધનોને આ ઘ્યેય માટે બધી રીતે અનુકળ બનાવીએ. આ રીતે
સાધન અને સાઘ્યમાં જેટલું ઓછ અંતર હોય છે એટલી જ સાધના પણથ હોય છે .
ુ રી-૧૯૫૮, પેજ-૧૫
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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પોતાની ક્ષમતાને ઓળખો
સખત મહેનતથી મનુષ્ય પ્રકૃષતનાં સંપણથ રહસ્યો તેમજ સ ૃન્દ્ષ્ટના બધા ભંડારોને મેળવી લે છે .
પ્રકૃષત ૫ર ષવજય મેળવવો એ પુરુિાથથ તેમજ પ્રયત્નનુ ં ૫ટરણામ છે . દૃઢ આત્મષવશ્વાસ ધારદાર
જલધારાની સામે મુશ્કેલીઓનો ૫હાડ ૫ણ તટી તટીને ષવખેરાઈ જાય છે અને ષવજયશ્રી પોતે એના
ગળામાં હારમાળા ૫હેરાવે છે . આજે ફરી જરૂટરયાત ઊભી થઈ છે કે આ૫ણે આ૫ણી ક્ષમતાને ઓળખીએ.
આ૫ણા હાથના બળને માપીએ. આખા સ્વગથન ુ સુખ આ૫ણને પ ૃથ્વી ૫ર મળી જશે. સમાજ આ૫ણી
પાસેથી પ્રેરણા લેશે અને એના પ્રકાશમાં આખી માનવજાત રક્ષણ મેળવી શકશે. ગીતામાં ભગવાન પોતે
કતથવ્ય બજાવવા પ્રેરીત કરે છે . કમથ કરવામાં મશગુલ રહો, એના ફળની આશા ન રાખો. મહાન બનવાનો
માગથ મુશ્કેલ અને કાંટાળો હોય છે . જે હસતાં હસતાં અને દુુઃખો સહન કરતાં કરતાં આગળ વધે છે તેમનો
રસ્તો આપો આ૫ ખલી જાય છે .
પોતાના જીવનદીપને ક્ષુદ્ર દી૫કની જેમ ના પ્રગટાવો કે જે ૫વનના ઝોકાથી થથરી ઊઠે. એના
બદલે પોતાના જીવનદી૫ની બત્તી એટલી મજબત કરી લો કે જે ભયંકરમાં ભયંકર પ્રલયની આંધીમાં
૫ણ સળગતો રહે. આ દી૫મયી જ્યોષત તમારી મુઠ્ઠીમાંથી નીકળવી જોઈએ. બસ, તમારંુ ભાગ્ય તમારી
મુઠીમાં રહેલ ું છે . તમે જે બાજુ ઈચ્છો એ બાજુ તેને વાળી શકો છો.
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૭, પેજ-ર૬
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આત્મષનરીક્ષણ કરીને નબળાઈઓ દર કરીએ
બુદ્ધદ્ધમત્તા, ચતુરતા, તત્પરતા, મધુરતા અને ૫ટરશ્રમશીલતાના આધારે મનુષ્ય ઉન્નષત તરફ
આગળ વધે છે . જે લોકોમાં આ ગુણ ન હોય તેઓ સુખનાં સાધનો મેળવવામાં યોગ્ય રીતે સફળ થઈ
શક્યતા નથી. મખથ, મંદબુદ્ધદ્ધ, અવ્યવક્સ્થત, આળસુ, પ્રમાદી અને કકથ શ સ્વભાવના લોકોની મહત્વાકાંક્ષાઓ
સામાન્ય રીતે અધરી જ રહે છે . આ દુગુથણોથી દર રહીને ઉન્નષતશીલ સ્વભાવ બનાવવો તે મનુષ્યના
પોતાના હાથમાં છે . તે ઈચ્છે તો અભ્યાસ, ષવચારશક્તત અને આત્મષનમાથણનો આધાર લઈને પોતાને
સુધારી શકે છે અને પ્રગષતશીલ બનવા માટે નો માગથ મોકળો કરી શકે છે . અનેક પ્રગષતશીલ લોકોએ આ
જ માગથનો આધાર લીધો છે . તેમણે પોતાના સ્વભાવની દુબથળતાઓને એક એક કરીને ઓળખી છે અને
વીણી વીણીને બહાર કાઢી નાંખી છે .
જો કે આ કાયથ ઘણુ ં અઘરંુ છે . આત્મષનરીક્ષણ કરી શકવુ,ં પોતાની નબળાઓને જાતે સમજી લેવી
અને તેમની સાથે લડવા માટે તૈયાર થઈ જવુ ં એ દરે કના કાબની વાત નથી. મનસ્વી અને સાહષસક
લોકો જ આ બધું કરી શકે છે . બાકીના લોકો તો પોતાની દુબથળતાઓને સમજી જ નથી શતતા, કોઈ
સમજાવે તો તેને દ્વેિ રાખનાર અને શત્રુ માનીને તેની સાથે ખોટું લગાડે છે અને લડવા તૈયાર થઈ જાય
છે . પોતાની નબળાઓના કારણે મળે લી અસફળતાઓને તેઓ બીજાના માથે ઢોળી દઈને પોતાને ષનદોિ
સાચબત કરવા માગે છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬૦, પેજ-૪
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આઘ્યાજત્મકતાનો સાચો માગથ
માનવજીવન એક એવા ઘનધોર, અંધારા અને ગાઢ જગલમાં
ં
યાત્રા કરી રહ્ું છે , જેના ષવશે એ
પોતે ૫ણ જાણો નથી. આ૫ણે કોણ છીએ ? કયાંથી આવ્યા છીએ ? અને કયાં જવાનુ ં છે ? કયો માગથ
ઉચચત છે ? આ બધી વાતોની ખબર આ ષવશ્વયાત્રીઓમાંથી કોઈનેય નથી. બધા પોતપોતાના અનુભવના
આધારે કે બીજાના અનુભવના આધારે પોતાની કલ્પના અનુસાર આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર મેળવી લે છે .
જીવનની આવી દશા હોવા છતાં આ૫ણે શુ ં કરવુ ં જોઈએ એ કહેવ ુ ં ખબ મુશ્કેલી છે . યાત્રાને
અટકાવીને બેસી જવું એ ૫ણ યોગ્ય લાગતું નથી. તેથી આ૫ણા નાના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનો લાભ લેવાં
હૃદયમાં જીવન પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ષવશ્વાસ રાખી જીવનમાં આગળ વધવુ ં યોગ્ય છે . હા, એક વાત ષનષિત છે
કે મારી જેમ બીજા ૫ણ યાત્રીઓ આ ગાઢ જગલમાં
ં
ભટકી રહ્યા છે . મારો અને એમનો રસ્તો ભલે જુદો
હોય, ૫રં ત ુ તેઓ બધા ૫ણ મારી જેમ ભલી ૫ડેલી વ્યક્તતઓ જ છે . એમની સાથે સહાનુભષત તથા પ્રેમ
રાખીને મદદ કરવી તે મારા માટે યોગ્ય છે કારણ કે હુ ં પોતે ૫ણ મારા પ્રત્યે સહાનુભષત, પ્રેમ અને
સહયોગની આશા રાખું છં. મારે ૫ણ એવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, જેવો વ્યવહાર હુ ં બીજા પાસેથી મારા
પોતાના માટે ઈચ્છં છં. પોતાને ૫સંદ ન હોય એવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરવો જોઈએ નહીં.
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૫૭, પેજ-૬
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અસીમ સંગ્રહ અને ઉ૫ભોગની ત ૃષ્ણા
ુ
સંસારમાં ઉ૫ભોગ માટે જરૂરી વસ્તઓ
ખબ જ પ્રમાણમાં ભરે લી છે , ૫રં ત ુ થોડાક જ લોકો તેના
૫ર હક જમાવીને બેસી ગયા છે . એના ૫રીણામે બાકીના લોકો અભાવગ્રસ્ત અને ગરીબ રહે છે . કેટલાક
ુ થી સંતોિ થતો નથી. દરે કને વધારે ને વધારે વસ્તુઓના સંગ્રહ અને
માણસોને જીવનજરૂરી વસ્તઓ
ઉ૫ભોગની લાલસા વ્યાકુળ કરી રહી છે . ગરીબથી લઈને અમીર સુધી. મજુરથી લઈને માચલક સુધી,
ષશષ્યથી લઈને ગુરુ સુધી બધા પોતાના માટે મોટી મોટી માગણીઓ રજ કરી રહ્યા છે .
કોઈ બીજાને પોતાની સાચી આત્મીયતા, સેવા તથા સ્નેહભાવના આ૫વાનુ ં ઈચ્છતા નથી.
ુ
બીજાઓ માટે પોતાનીની વસ્તઓ
તથા અષધકારોનો ત્યાગ કરવાનુ ં ઈચ્છતા નથી. ઉ૫રથી બીજાઓ
પાસેથી વધારે માં વધારે લાભ કેવી રીતે ઉઠાવી શકાય તેની ચચિંતામાં રહે છે . આ દોડાદોડીમાં તેમને
સાચાખોટામાં, પા૫પુણ્યમાં કે નીષત અનીષતમાં કોઈ તફાવત લાગતો નથી. તેમને તો ગમે તે રીતે
પોતાનુ ં કાયથ પાર ૫ડે તેની જ ચચિંતા રહે છે .
નીષતનો માગથ છોડીને વ્યક્તત જયારે અનીષતનો સહારો લઈને પોતાનો સ્વાથથ પરો કરવાનુ ં ઈચ્છે
છે ત્યારે ચોકકસ૫ણે ષવરોધ, દ્વેિ, સંઘિથ અને કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે . આ કલેશ અનેક રૂ૫ ધારણ કરીને
સામે આવે છે અને તેનાથી શાંષત અને સુરક્ષાનુ ં વાતાવરણ નાશ પામે છે .
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૭, પેજ-૧૫
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ત્યાગ કે સ્વાથથ
આદશથજીવન એ નથી કે આ૫ણે એક લંગોટી ૫હેરી લઈએ, જયારે ખરે ખર આ૫ણી અંદર તો
સુદર
ં
ક૫ડાં ૫હેરવાની ઈચ્છા હોય અથવા આ૫ણે એક ઝૂં૫ડીમાં રહેતા હોઈ, જ્યારે આ૫ણુ ં મન તો મોટા
મહેલોમાં રહેવા સતત ભટકતું હોય. આદશથજીવન તો તે છે , જેમાં ત્યાગ માણસની અંદરથી ઉ૫જે અને
બહારની માયા પ્રત્યે માણસને જરાય આસક્તત ન રહે. આજની દુષનયામાં આ ખબ મુશ્કેલ છે . આ૫ણી
ચારે બાજુ માયાની જાળ ૫થરાયેલી છે . કાજળની ઓરડીમાં ગમે તેવો શાણો જાય છતાં તેને ઓછીવત્તી
કાળાશ લાગ્યા વગર રહેતી નથી. આ૫ણી નજર આજે આ૫ણી તરફ નથી અને આ૫ણે જીવનમાં
સચ્ચાઈ, ઈમાનદારી, ષનુઃસ્વાથથ૫ણુ ં વગેરે ગુણોને ભલી ગયા છીએ. પોતાના લાભની વાત ષવચારીએ
છીએ, ૫છી ભલેને તેનાથી બીજાનુ ં અટહત થાય.
આજે આ૫ણા માનવીય ગુણોને નહીં, આ૫ણી દુબથલતાઓના ષવકાસને અવસર મળી રહ્યો છે .
આપણા દે શમાં જ નહીં, આખી દુષનયામાં આ જ કમનસીબ ૫ટરક્સ્થષત છે . મનુષ્ય જાણે સીષમત થઈને
સ્વાથથના એક નાના ચબિંદું ૫ર કેન્દ્રીત થઈ ગયો છે . તે એટલા માટે દે ખાય છે કે જો કદાચ કોઈ એમાંથી
બહાર નીકળવા માગે તો સુવણથનગરીની માયા અને આકિથણ તેને ફસાવી રાખે છે . તે તેમાં તરફડે છે .
ષનુઃસંદેહ આજે આ૫ણે ખબ સ્વાથી થઈ ગયા છીએ. આ ક્સ્થષત કલ્યાણકારી નથી. એ આ૫ણને ષવનાશ
તરફ જ લઈ જઈ શકે છે .
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૬, પેજ-૩૫
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પોતાના ચચત્તને પ્રસન્ન રાખો
જેના હૃદયમાં બધા માટે આદરભાવ રહેલો છે તેને શાંષત મળે છે . તે શોકસાગર તરી જાય છે . તે
તમામ માયારૂપી બંધનોથી મુતત થઈ જાય છે અને બધાં દુુઃખોનો નાશ કરે છે . જે ફટરયાદ કરતો રહે છે ,
બીજાથી ઉદાસ રહેતો હોય છે , ઘ ંઘવાયેલો રહે છે તે તમામ પ્રકારના સુખમાં રહેતો હોવા છતાં દુુઃખી રહે
છે . બીજાઓનો ત્રાસ, ગુના અને મુશ્કેલીઓને શાંતચચત્તે સહન કરી લે છે , બીજાઓ દ્વારા નુકસાન,
અવરોધો અને તકલીફો ૫ડવા છતાં મનને ગંદું નથી કરતો. તે ૫રમશાંષત પ્રાપ્ત કરે છે .
આ ૫રમશાંષત દુલથભ છે , ૫રં ત ુ સાધના દ્વારા સહેલાઈથી મેળવી શકાય છે . જો આ૫ણુ ં અચભમાન
ઓગળી જાય, આ૫ણે પોતાની જાતને ખપાવી દે વા તૈયાર થઈ જઈએ અને આ૫ણા હૃદયમાં એવો ભાવ
પેદા થઈ જાય કે આ૫ણે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂ૫ છીએ, લૌટકક દૃન્દ્ષ્ટએ ૫ણ ષવચારીએ તો મનની પ્રસન્નતાથી
લાભ જ છે .
પ્રસન્ન મનવાળો માણસ સારાષમત્રો સરળતાથી બનાવી લે છે . જે પોતાના દુુઃખને જ રડતો રહેતો
હોય તેનાથી મોટે ભાગે લોકો કંટાળે છે . દરે ક મનુષ્ય મનની શાંષત શોધે છે . આથી કોઈ૫ણ માણસ દુુઃખના
વાતાવરણમાં રહીને દુુઃખી થવા ઈચ્છતો નથી. રડનારાને મોટે ભાગે એકલા જ રડવુ ં ૫ડે છે અને
હસનારને ઘણા બધા સાથ આપે છે . યાદ રાખો કે રોતલ માણસ ખબ ઓછા ષમત્રો બનાવી શકે છે .
રોતલ માણસ એટલા ષમત્રોને પોતાની તરફ આકષિિત નથી કરી શતતો કે જેટલા મુશ્કેલીઓને ધીરજપવથક
સહન કરનાર કરી શકે છે .
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૬, પેજ-૧ર
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મહાત્મા બુદ્ધનો વ્યાવહાટરક ઉપદે શ
જે પોતાની જાત ૫ર ઘ્યાન નથી આપી શતતો તે બીજાને વશમાં નથી કરી શતતો. માણસને
બીજાની મદદ મળી શતતી નથી. પોતે કામ કરે તો જ કામ આગળ વધે છે . મનુષ્યે પોતાની ફરજ પોતે
જ અદા કરવી જોઈએ. ૫ષવત્રતા અને મચલનતા મનમાં જ રહેલી છે . ૫છી ભલા કોણ કોને શુદ્ધ બનાવી
શકે ?
માણસે કશુ ં મેળવ્યા વગર ૫ણ આનંદમાં રહેવ ુ ં જોઈએ. રાગ સમાન બીજી કોઈ આગ નથી. દ્દે િ
સમાન હરાવનારો બીજો કોઈ પાસો નથી. શાંષત સમાન બીજુ ં કોઈ સુખ નથી. આરોગ્ય એ સૌથી મોટો
લાભ છે . સંતોિ જેવું બીજુ ં કોઈ ધન નથી. ષવશ્વાસુ ં માણસ જ સાચો ભાઈ તથા ષમત્ર છે . ષનવાથણ જ ૫રમ
સુખ છે .
ધમાથત્મા એ છે કે જે ધમથ-અધમથનો ભેદ પારખી શકે. એ પંટડત નથી કે જે બહુ બોલે છે . ક્ષમાશીલ,
વેર વગરનો અને નીડર પુરુિ જ સાચો પંટડત છે . વાળ ધોળા થઈ જવાથી મોટા બની શકાત ું નથી.
મોટો એ છે કે જે સત્ય, અટહિંસા, સંયમ તથા દમનના માગે ચાલે છે . માથું મુડં ાવી નાંખવાથી કોઈ
સંન્યાસી બની જતો નથી, સંન્યાસી એ છે જે ષનષ્પા૫ છે .
આળસુ, સમયસર ન ઉઠનાર તથા સંકલ્પ વગરનાને પ્રજ્ઞા (જ્ઞાન)ની પ્રાચ્પ્ત ક્યારે ય થતી નથી.
શુદ્ધદ્ધ માટે ત્રણ માગથ છે – કાયા, વાણી અને મનની રક્ષા કરવી. ઘ્યાનથી જ્ઞાન મળતું નથી. જયાં સુધી
બધા પ્રકારની ઈચ્છાઓનો નાશ નહીં થાય, ભ્રમણા દર નહીં થાય ત્યાં સુધી ષનવાથ ણ મોક્ષ પાપ્ત નહીં
થાય.
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૫૬, પેજ-૧૯
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ત્યાગથી શક્તત અને ભોગથી અશક્તત
ત્યાગ આ૫ણને બળવાન બનાવે છે અને ભોગ કમજોર. જેના શરીરનાં બધાં તત્વો ૫ટરપુષ્ટ છે
એમનુ ં મન તથા પ્રાણ ૫ટરપુષ્ટ હોય છે . ભોગથી જેવી રીતે શરીર ક્ષીણ થાય છે એવી રીતે એમનુ ં મગજ
અને હૃદય ૫ણ ષનબથળ અને ક્ષીણ થાય છે . આવાં હૃદયો અને મગજોમાં અંતરાત્માનો ષનદે શ, જે સદા
કલ્યાણકારી હોય છે , જે એમના હૃદયમાં ૫હોંચી જાય છે તે વધારે સમય ટકી શતતો નથી, કેમ કે એ
તત્વોને ધારણ કરવાની શક્તત એમણે ગુમાવી દીધી છે . ૫ટરણામે ભોગીજનોનાં મન અને પ્રાણમાં વાસના
અને ભોગની ખરાબ ભાવનાઓનુ ં સામ્રાજય છવાઈ જાય છે . જેથી એ વાસના જે ઈચ્છે તે તરફ વ્યક્તતને
ખેંચી જાય છે .
ભ્રમને લીધે ભલે વ્યટકત પોતાને સ્વતંત્ર માને ૫ણ ખરે ખર તે ગુલામ જ હોય છે . વાસનાની
ચુગાલમાં
ં
થી પોતાને છોડાવવાની તેનામાં શક્તત હોતી નથી. આ રીતે જોઈએ તો ભોગવાસનાઓનો
ત્યાગ કરવો એ જ શક્તત પ્રાપ્ત કરવાનુ ં ઉત્તમ સાધન છે . એનો અથથ એ કે સંયમ પોતે જ શક્તત છે .
જે અંદર અને બહારથી ષનષ્પા૫ છે , જે ભોગનો ત્યાગ કરે છે તે વાસ્તવમાં સાચા આનંદનો
અનુભવ કરી શકે છે , તે જ્ઞાની બની શકે છે . તે શક્તતશાળી છે , સુખી છે એને બધી જ સફળતાઓ પ્રાપ્ત
થાય છે . આ૫ણે શોધવુ ં ૫ડશે કે આ૫ણા ષવશ્વાસને અડગ રાખનાર, સંકલ્પને બળ આ૫નાર અને
ઉત્સાહને સતત વધારનાર શક્તત કયાં રહેલી છે . એ શક્તત સંયમમાં રહેલી છે .
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૬, પેજ-૩૪
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દાનશીલતાની ભાવના
કુપાત્રોને ધન આ૫વું નકામુ ં છે . જેનુ ં પેટ ભરાયેલ ું હોય તેને વધારે ભોજન કરાવવામાં આવે તો
તે બીમાર ૫ડશે અને પોતાની સાથે આ૫નારને ૫ણ ૫તન તરફ ધકેલે છે . ભારતીય સંસ્કૃષત પ્રમાણે દાન
એ સૌથી ઉત્તમ ધાષમિક કાયથ છે . જે પોતાનુ ં ભોજન બીજાઓને વહેંચીને ખાય છે તેને કોઈ વાતની ખોટ
રહેતી નથી. જે પોતાના પૈસાને ભેગા કરીને જમીનમાં દાટે છે તેવા ૫થ્થરટદલ મનુષ્યને શુ ં ખબર હોય કે
દાન આ૫વાથી કેટલો આત્મસંતોિ તથા કેટલી માનષસક શાંષત મળે છે ! આત્મા કેટલો આનંટદત થઈ
જાય છે !
મ ૃત્યુ ખરાબ લાગે છે , ૫રં ત ુ મ ૃત્યુથી વારે ખરાબ તો એ છે કે કોઈ મનુષ્ય બીજાને દુુઃખી જુએ, છતાં
તેને કોઈ ૫ણ પ્રકારે મદદ ન કરે . નીષતશાસ્ત્રનો એક જ સર છે કે મનુષ્ય જીવનમાં ૫રો૫કાર જ શ્રેષ્ઠ
સાર છે . આ૫ણે જેટલું શક્ય હોય એટલું ૫રો૫કારમાં રચ્યા૫ચ્યા રહેવ ું જોઈએ. આ દાન અચભમાન,
આડંબર કે પ્રષતષ્ઠા માટે નહીં, ૫રં ત ુ આત્મકલ્યાણ માટે જ કરવુ ં જોઈએ. મારાથી બીજાનુ ં ભલું થયુ ં તેવ ુ ં
ષવચારવુ ં અયોગ્ય છે . દાન આ૫વાથી આ૫ણુ ં પોતાનુ ં જ ભલું થાય છે . આ૫ણને સંયમનો બોધ મળે છે .
જો તમે દાન નહીં આપો તો ૫ણ જગતનુ ં કામ તો ચાલતું જ રહેવાનુ ં છે . ૫રમાત્મા એટલો ષવશાળ
ખજાનો વહેંચી રહ્યો છે કે આ૫ણી નાની મદદ વગર ૫ણ લોકોનુ ં કાયથ તો ચાલત ું જ રહેશે, ૫રં ત ુ આ૫ણા
હાથમાંથી બીજાની ઉ૫ર ઉ૫કાર કરવાની તક જતી રહેશે.
અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૫૮, પેજ-૧૯
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મનુષ્યનુ ં જીવન ઊંચા ઉદ્દે શ્યો માટે
ઉચ્ચ ભાવનાથી તમે જ્યારે એક ભાવને છોડીને જે નવો ભાવ ધારણ કરવાનો દૃઢ સંકલ૫ કરશો
તેવા જ બની જશો. એ શ્રેષ્ઠ ભાવને પ્રાપ્ત કરશો. ભગવાન કૃષ્ણે કહ્ું છે કે, “અંત સમયે જો મારંુ સ્મરણ
કરશો તો મને મેળવી શકશો. જે ભાવ ષવશે વધારે ષવચારશો, જેને સતત યાદ કરશો એને તમે પ્રાપ્ત
કરશો.” આ વાત આ૫ણા શરીર માટે ૫ણ લાગુ ૫ડે છે .
શાસ્ત્રોમાં કહ્ું છે કે એક જન્મ માતાષપતાથી થાય છે . તે ભૌષતક જન્મ છે . બીજો જન્મ ગુરુ દ્વારા
થાય છે , એ જન્મ કાયમી છે .
ઉ૫ષનિદોમાં ગુરુ અનેક માનવામાં આવ્યા છે . ૫શુ-૫ક્ષી, જડ-ચેતન, સારા-ખરાબ બધા જ ગુરુ
હોઈ શકે છે . મનુષ્યનો સૌથી મોટો ગુરુ તે પોતે જ છે . તમે એવુ ં માનો છો કે માણસ પોતાની હત્યા કરી
શકે છે . એ તમારંુ અધરંુ જ્ઞાન છે . એની પણથતા એ છે કે મનુષ્ય પોતાની જાતને મારી ૫ણ શકે છે અને
તારી ૫ણ શકે છે .
તમે શરીર નથી, શરીરમાં તમે છો, તમે શરીર માટે નથી, શરીર તમારા માટે છે . એટલે શરીરનુ ં
જીવન અને તમારંુ જીવન જુદી વસ્તુ છે અ૫કીષતિ, અ૫માન અને ૫રાજય એ મ ૃત્યુથી ૫ણ વધારે દુુઃખદ
છે . કીષતિ માટે , ઉંચા ઉદ્દે શ્યો માટે મહાપુરુિો મ ૃત્યુને ભેટે છે . સંસારની દૃન્દ્ષ્ટએ આ જન્મ છે , જીવન છે .
તમારી સામે દરે ક ૫ળે જીવન અને મરણના પ્રસંગો આવે છે . એમાંથી તમે જીવનનુ ં વરણ કરો, સાચુ ં
જીવન જીવવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરો.
ુ રી-૧૯૫૬, પેજ-૧૭
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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માનષસક સમતોલન જરૂરી
તમે એવુ ં ઈચ્છતા હો કે જીવનમાં તમને ષનષ્ફળતા, મજબરી કે મુશ્કેલીઓ ના સહેવી ૫ડે તો તે
અશક્ય છે . તે તમારા હાથની વાત નથી. જીવન મ ૃદુ ભાવનાઓની મ ૃદુ વાટટકા છે , તો બીજી બાજુ તે
કાંટા, ઝાંખરાં, ૫થ્થરની કરાડો, કઠોરતા તથા શુષ્કતાથી ૫ણ ભરે લ ું છે . તમારે મધુરતા અને કડવાશ બંને
ચાખવાં ૫ડશે.
જે દુષનયાને તમે બદલી નથી શતવાના એની સાથે ઝઘડો કરવાથી શો લાભ ? જે ૫ટરક્સ્થષતથી
તમે બચી નથી શકવાના એને બદલવાની ઈચ્છા રાખવાથી શો લાભ ? જે લોકોનો સ્વભાવ કઠોર તથા
ઝઘડાળુ હોય એમની સાથે ક્રોધ કરવાથી શો લાભ ? અસફળતા, હાષન અને ભતકાળ ૫ર વ્યથથ
ષવચારવાથી શો લાભ ? આ બધાં તમારા મનોબળ અને માનષસક સમતોલનને નષ્ટ કરનારાં છે .
તો તમારા હાથની વાત શી છે ? તમારો સ્વભાવ, તમારી સારી ટે વો, તમારંુ માનષસક સમતોલન,
મનની શાંષત વગેરે એવી ટદવ્ય બાબતો છે કે જે તમારા હાથમાં છે . એમનો સંબધ
ં તમારા પોતાના
વ્યક્તતત્વની સાથે છે . અભ્યાસ દ્વ્રારા ધીરે ધીરે તમે એ બધુ ં પ્રાપ્ત કરી શકો છો એનાથી તમારંુ જીવન
સુખશાંષતમય બની શકે છે .
તેથી જો સંસારમાં સુખશાંષત ઈચ્છતા હો તો જે તમારા હાથની વાત છે એને ષવકષસત કરો અને જે
તમારા હાથમાં નથી એની પાછળ ખોટા ષવચારો તથા ૫િાત્તા૫ને છોડી દો, તમે પોતે જ તમારા મનના
માચલક બનો. સંસાર તથા લોકોને તેમના માગે જવા દો.
ુ રી-૧૯૫૬, પેજ-૧૬
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ઘ ૃણા નહીં, પેમ કરો
આ૫ણે જે કંઈ વસ્તુ અથવા ગુણ પ્રત્યે ઘ ૃણા કરીએ છીએ એની મળ ખરાબી આ૫ણી અંદર જ
રહેલી છે . આ૫ણી ઘ ૃણા કરવાની મનોવ ૃષત્ત આ દોિોનુ ં એક માત્ર આરો૫ણ છે . આ રીતે આ૫ણા દોિોનુ ં
બીજા ૫ર આરો૫ણ કરીને આ૫ણે પોતે ૫ણ આ૫ણી અંદર રહેલા દોિોનો સ્વીકાર કરવામાંથી બચવા
માગીએ છીએ. આ૫ણુ ં અચેતન મન બહુ સ્વાચભમાની છે . તે પોતાની કોઈ૫ણ કમજોરીને જલદી
સ્વીકારત ું નથી. આ આત્માને છે તરવામાં મુક્તત મેળવવા માટે તે પોતાની બરાઈઓનુ ં ઘ ૃણાની ભાવના
રૂ૫માં બીજાઓમાં આરો૫ણ કરે છે . મોટાભાગે ટીકા કરવાની વ ૃષત્ત પોતાની હીનતા વ્યતત કરે છે .
ઘ ૃણાની મનોવ ૃષત્ત કોઈ ખાસ ષવચારને આ૫ણા મગજમાં ભરી દે છે . આવેગો ઉત્તેજજત થતાં ક્યારે ક
એ બાહ્ય ષવચારનુ ં રૂ૫ ધારણ કરી લે છે એને જેટલો ભલવા ઈચ્છીએ તેટલો એ આ૫ણા મગજમાં ફયાથ
કરે છે અને અંતે એ માનષસક રોગનુ ં રૂ૫ ધારણ કરે છે . આ૫ણુ ં મન અચેતન અવસ્થામાં જે કોઈ
ષવચારને પોતાના મગજમાં સ્થાન આપે છે તે ષવચાર થોડા સમય ૫છી આ૫ણી ષવશેિ પ્રકારની
મનોવ ૃષત્ત બની જાય છે , વતથનના રૂ૫માં પ્રદષશિત થવા લાગે છે . સામાન્ય રીતે આ૫ણે આ૫ણી
બરાઈઓનો સ્વીકાર કરવા મજબુર બનવું ૫ડે છે . આ૫ણા દોિો અને બરાઈઓનો સ્વીકાર કરવાથી
આઘ્યાજત્મક ઉન્નષત જલદી થાય છે .
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૫, પેજ-૧૧-૧ર
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ધમથનો સાર
જુદાં જુદાં મતમતાંતરો તથા સંપ્રદાયોનાં ગુચ
ં વણભયાથ કમથકાંડોની જજાળમાં
ં
ભટકતા રહેવાથી
ધમથતત્વની પ્રાચ્પ્ત થઈ શકતી નથી. જે ધમથને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે , સાચ અથથમાં ધમાથત્મા બનવા ઈચ્છે
છે તેમણે પોતાની ઈચ્છા, રુચચ તથા ટે વોની સખત આલોચના કરીને જોવુ ં જોઈએ કે એમાં કંઈક એવુ ં તો
નથીને કે જે બીજાના અષધકારો પર તરાપ મારત ું હોય. એમણે પોતાની સ્વાથથપ્રરાયણતા, અનુદારતા,
સંધરાખોરી, ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા વગેરેને ઘટાડવાં જોઈએ અને બીજી બાજુ ં દયા, ઉદારતા, પરમાથથ,
પ્રેમ, સેવા, સહાયતા, ત્યાગ વગેરે સાચ્ત્ત્વક પ્રવ ૃષત્તઓ વધારવી જોઈએ. સ્વાથથની માત્રા જેટલી ઘટતી
જાય છે અને પરમાથથની માત્રા જેટલી વધતી જાય છે એટલો જ મનુષ્ય ધમાથ ત્મા તથા પુણ્યાત્મા બનતો
જાય છે . આ માગે ચાલતો મનુષ્ય સ્વગથ તથા મુક્તત મેળવી શકે છે .
સંસારનાં બધાં દુ:ખો, કલેશ તથા સંઘિોનુ ં એકમાત્ર કારણ એ છે કે લોકો પોતાના માટે ઈચ્છે છે
એવો વ્યવહાર બીજાઓ સાથે કરતા નથી. ખરીદવાનાં અને વેચવાનાં કાટલાં જુદાં જુદાં રાખે છે . આ
ઘાતક નીષત જ અશાંષતનુ ં મળ છે . સ્વાથથની હલકી ઈચ્છામાં આંધળા થઈને જ્યારે આપણે પોતાના માટે
ખબ સારા વતથનની ઈચ્છા રાખીએ છીએ અને બીજાઓની સાથે ખબ સારા વતથનની ઈચ્છા રાખીએ છીએ
અને બીજાઓની સાથે ખબ સારા વતથન કરીએ છીએ ત્યારે તેન ુ ં પટરણામ કલહના રૂપમાં જ આવે છે .
મનુષ્યને જે વ્યવહાર ગમતો નથી એવો જો બીજાઓ સાથે કરે તો તે પાપી છે .
અખંડ જ્યોષત, માચથ-1944, પેજ-63
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આ આસુરી સંસ્કૃષતને રોકો
જોખમ વધી રહ્ું છે . મુશ્કેલીની ઘડી નજીક છે . માનવીય સભ્યતાની દીવાલ ૫ડવા ઈચ્છે છે . જો
આવો ક્રમ ચાલુ જ રહ્યો તો નૈષતકતાના આદશો નષ્ટ થઈ જશે અને માણસ એકબીજાને ફાડી ખાનાર વરુ
બની જશે. જેને દે વત્વ પ્રત્યે, માનવીય સહાયતા પ્રત્યે થોડી આસ્થા, શ્રદ્ધા અને મમતા છે એના માટે હવે
૫રીક્ષાની ષનણાથયક ઘડી આવી રહી છે .
તેઓ ષનરપેક્ષ દશથકની જેમ ટકનારે ઊભા ઊભા દૈ વી સંસ્કૃષતનુ ં અધુઃ૫તન અને આસુરી સંસ્કૃષતનો
ષવજ્ય દે ખી કે સાંભળી શકે નહીં. એમણે જ કંઈક કરવુ ં ૫ડશે.
ઈશ્વરે આવા યોગ્ય અવસરે ઉ૫યોગ કરવા જે બળ, સાહસ, ષવવેક અને પુરુિાથથ આપ્યાં છે એનો
સવોત્તમ ઉ૫યોગ કરવાનો સમય હવે આવી ગયો છે . રાજાએ આપેલી બંદક ષસપાઈ યોગ્ય સમયે વા૫રે
નહીં તો એ ફરજ ચક્યાનો ગુનેગાર બને છે .
નૈષતક પુનરુત્થાન પાયાને મજબત કરવા માટે માનવતાના આદશોની હાલતી દીવાલને ફરી
ચણવી ૫ડશે એમાં આ૫ણે એનેકે ઈંટ અને ચનો બનવુ ં ૫ડશે. સત્યનો નાશ કરનારી રાક્ષસી સંસ્કૃષતને
રોકવા માટે ૫હાડની જેમ અડીખમ ઊભા રહેવ ુ ં ૫ડશે. કરમાતી દે વસંસ્કૃષતને ષસિંચવા માટે આ૫ણે ૫સીનો
જ નહીં, ૫રં ત ુ લોહી ૫ણ નીચોવી નાખંવ ુ ં ૫ડશે. આ સમયની અને સભ્યતાની માંગ છે . આવો, આ
૫ડકારને સ્વકારીએ.
ુ રી-૧૯૫૫, પેજ-૧૯-ર૦
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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મનમાં સદ્ ભાવનાઓ રાખો.
સારા ષવચાર, બીજા પ્રત્યે ઉદારભાવના, સદ્ ચચિંતન, બીજાના સદ્દગુણો જોવા એ ટદવ્ય માનીસક
બીજ છે , જેને સંસારમાં વાવીને આ૫ણે આનંદ અને સફળતાની મીઠાશ લટં ી શકીએ છીએ. શુભ ભાવનાનુ ં
પ્રષતચબિંબ શુભ જ હોય છે . ગુણદશથન એક એવો સદ્દગુણ છે , જે હૃદયમાં શાંષત અને મનમાં ૫ષવત્ર પ્રકાશ
પેદા કરે છે . બીજા સદ્દગુણ જોઈને આ૫ણામાં સદ્ગુણોનો આ૫મેળે ષવકાસ થવા લાગે છે . આ૫ણને
સદ્દગુણોની એવી સુસગ
ં ષત થઈ જાય છે કે જેનાથી આ૫ણુ ં દે વત્વ ષવકસષત થત ું રહે છે .
માણસના ઉચ્ચ જીવનને સુશોચભત કરનાર કીમતી આભિણ સદ્ ભાવના છે . બધા પ્રત્યે
સદ્ ભાવના રાખનાર વ્યક્તત સૌથી વધુ ભાગ્યાશાળી છે . તે સંસારમાં પોતાના સદ્ ભાવોને લીધે સુખી
રહેશે. ૫ષવત્રતાનુ ં અને સત્યનુ ં રક્ષણ કરશે. એના સં૫કથ માં આવનાર દરે ક વ્યક્તત પ્રસન્ન રહેશે અને એના
આનંદી સ્વભાવમાંથી પ્રેરણા મેળવશે. સદ્ ભાવના બધે જ સુખ, પ્રેમ અને સમ ૃદ્ધદ્ધ ઉત્પન્ન કરનારંુ કલ્પવ ૃક્ષ
જ છે . એનાથી બન્નેને લાભ થાય છે . જે વ્યક્તત સવયં મનમાં સદ્ ભાવના રાખ છે તે પ્રસન્ન અને શાંત રહે
છે . તેના સં૫કથ માં આવનાર વ્યક્તત ૫ણ પ્રસન્ન અને સંત ુષ્ટ રહે છે . મનમાં હંમેશાં દરે ક પ્રત્યે સદ્ ભાવના
જ રાખો.
એક ષવદ્વાને સાચું જ લખ્યુ ં છે , “શુભ ષવચારો. શુભ ભાવના અને શુભ કાયથ માણસને સુદર
ં
બનાવ
છે . આ૫ણી શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓ શ્રેષ્ઠ સંસારની રચના કરે છે .”
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૩, પેજ-૧૮-૧૯
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ધમોની મળભત એકતા
લોકો સાચી વાતોની બાબતોમાં નહીં, ૫રં ત ુ જઠી વાતોના ષવિયમાં મતભેદ રાખે છે . તેઓ સત્ય
માટે નહીં, ૫રં ત ુ દોિ અને દુગુથણો માટે લડે છે . બધા જ ધમોનુ ં તથ્ય એ છે કે સત્યના ષવિયમાં કશુ ં ૫ણ
જાણતા ૫હેલાં દરે ક વ્યક્તત પોતાના ભાઈઓ સાથે કંકાસ કરવાનો છોડી દે અને એમની સાથે પ્રેમ તથા
ઉદારતાપવથક વતે. કોઈ ૫ણ વ્યક્તત માટે આ પ્રમાણે વતથવ ુ ં સરળ છે .
તે પોતાના ૫ડોશી ધમથને સમજે અને ષનભાવે. આ૫ણે બીજા સાથે સારો વ્યવહાર રાખીશુ ં તો
સામેવાળા ૫ર આ૫ણી સાથે સારો વ્યવહાર રાખશે. સત્યતા અને વાસ્તષવકતા બધા જ દે શોમાં અને દરે ક
સમયે એક જ રૂ૫માં હોય છે .
૫ષવત્ર બૌદ્ધ અને ચિસ્તીમાં કશુ ં ૫ણ અંતર નથી. બન્નેમાં હૃદયની શુદ્ધતા, જીવનની ૫ષવત્રતા, સત્ય
અને પ્રેમ સમાયેલાં છે . બુદ્ધ અને ઈસુને માનનારનાં કમો જુદાં નથી. પા૫ માટે પ્રાયષિત, કુષવચાર અને
દુષ્કમથ માટે ચચિંતા કે દુુઃખ માત્ર ચિસ્તીઓના જ હૃદયમાં નથી હોતાં, ૫ણ બીજા ધમોને માનનારના
હૃદયમાં ૫ણ હોય છે જ. સહૃદયતાની ઘણી જરૂર છે .
પ્રેમ અષનવાયથ વસ્ત ુ છે . એક જ પ્રકારના મૌચલક ષસદ્ધાંતોના લીધે જ બધા ધમો એક છે , ૫રં ત ુ
માણસ આ બધાં સત્યોને સ્વીકારતો નથી. એ નકામા મતમતાંરોમાં પોતાનો કીમતી સમય વેડફે છે , જે
અનુભવ અને જ્ઞાનની સીમાથી દર છે . પોતાનો સમય અને શક્તત સત્યને સમજવા અને સ્વીકારવામાં
વા૫રવાં જોઈએ.
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૫૩, પેજ-૧૧-૧ર
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આંતટરક શુદ્ધદ્ધની આવશ્યકતા
મનુષ્ય જે કાંઈ કહે છે તેવ ું કરે છે કે નટહ એ કહી શકાત ું નથી. તે બહારથી તો એક જ દે ખાય છે ,
૫રં ત ુ તેની અંદર અનેક ષવરોધી તત્વોનુ ં ષમશ્રણ હોય છે . મનુષ્ય માયાનુ ં પતળું છે . દુષનયામાં બીજી
કેટલીય દુષનયાઓ હોય છે અને માણસમાં બીજા કેટલાય માણસો હોય છે . વાસ્તવમાં મનુષ્યની
ચેતનામાં ૫ડ ઉ૫ર ૫ડ હોય છે .
મનુષ્યે પોતાની ચેતનાનાં ૫ડોની સફાઇ કરવી જોઈએ અને આત્મષવશ્વાસ પેદા કરવો જોઈએ.
બહારના ૫ડની સફાઈ કરવાથી કોઈ લાભ નહીં થાય. વાસ્તવમાં મનુષ્યની ઉન્નષતનો પાયો આ આંતટરક
૫ડ જ છે . મનુષ્યની બહારની મુશ્કેલીઓ તો એક છાયા જ છે . જે માણસ આ અંદરના ૫ડને શક્તતશાળી
બનાવી લે છે તે અપાર શક્તતનો અનુભવ કરે છે . સંકટોનો સામનો કરવાની શક્તત એને અહીંથી જ
પ્રાપ્ત થાય છે .
આ આંતટરક ચેતનામાં જ તમે આત્મષવશ્વાસ પેદા કરો. ઉ૫રના ષવશ્વાસ અને સંકેતથી કોઈ લાભ
નથી. જે વાતનો અનુભવ તમે અંદરથી કરો છો એવા જ તમે ખરે ખર છો. તમારંુ શરીર કે તમારાં વસ્ત્રો
નટહ, ૫રં ત ુ તમારા અંતરમાં જામેલો ષવશ્વાસ, તમારી ભાવનાઓ, ષવચાર વગેરે જીવનનુ ં ષનમાણથ કરે છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૫૩, પેજ-૬
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વ્યાવહાટરક અઘ્યાત્મવાદ
આ૫ણને જે કાંઈ મળ્યુ ં છે એમાં સંતોિ માનો અને સમજો કે ભગવાનની બહુ મોટી દયા છે કે
એમણે મને આ વસ્ત ુઓનો અષધકારી બનાવ્યો. આ૫ણે આ૫ણાથી મોટા નટહ, ૫રં ત ુ નાના માણસો તરફ
જોવું જોઈએ તો જ આ૫ણને ખબર ૫ડશે કે આ૫ણા કરતાં ૫ણ ઓછી સુષવધા મેળવીને ૫ણ કેટલાય
લોકો જીવન જીવી રહ્યા છે . આ૫ણે તેમના કરતાં વધારે ભાગ્યશાળી છીએ. જો ભગવાન પાસે માગવું
હોય તો એવું માગો કે હે ભગવાન ! મને એવી શક્તત આપો કે હુ ં સુખદુુઃખ બંનેને ધીરજપવથક સ્વીકારી
શકું અને મને જે કાંઈ મળ્યું છે એમા સંતોિ માનીને આગળ વધતો રહ.ુ ં આ રીતે શક્તતની યાચનાથી
આ૫ણે આંતટરક શાંતી પ્રાપ્ત થશે અને ઉદ્ધદ્વગ્નતાથી રક્ષણ થશે.
જો આ૫ણે બધા પ્રકારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી ચક્યા અને પોતાને ખબ શક્તતશાળી, કુશળ અને
યોગ્યતા સં૫ન્ન માનવાનો અહંકાર આ૫ણામાં આવી ગયો તો ફરીથી આ૫ણી અંદર એક એક કરીને
દુગુથણો પ્રવેશશે. આ૫ણી શક્તતનો ક્ષય થશે અને ત્યારે આ૫ણે અંશાત થઈ જઈશુ.ં આવી ૫ટરક્સ્થષતથી
દર રહેવા માટે આ૫ણી અંદર નમ્રતાનો ષવકાસ કરવો ખબ આવશ્યક છે . આ રીતે શાંત રહીને
સજ્જનોની પાસે બેસીને એમના ઉ૫દે શને સહેલાઈથી હૃદયંગમ કરી શકીશુ.ં તેથી નમ્રતાની પ્રાચ્પ્ત ૫છી
આ૫ણે સુરચક્ષત રહેવાની કલા પોતાની જાતે જ શીખી શકીશુ ં અને પોતાની શક્તતનુ ં સંરક્ષણ કરતાં કરતાં
આ સંસાર યાત્રાને આનંદપવથક પરી કરી શકીશુ.ં
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૩, પેજ-ર૧-રર
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અંતમુખ
થ ી થવાથી જ શાંષત મળે
પોતાની દ્રન્દ્ષ્ટને બહારથી વાળીને આપણી અંદર નાખવી જોઈએ, અધ્યાત્મના માગથનો આધાર
લેવો જોઈ. જગતમાં આમતેમ ભટકનારંુ પ્રાણી આ શીતળ વ ૃક્ષની નીચે શાંષત પ્રાપ્ત કરી શકે છે .
જ્યારે પ આપણે બહારથી માયાથી ષવમુખ થઈને અંતમુખ
થ ી થઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે
છે કે આપણે આપણા પોતાના સ્થાનેથી બહુ દર જઈ ચડયા હતા. માણસની ઈચ્છાઓ કદી પરી થઇ
શકતી નથી. એમને જેટલી ત ૃપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે એટલી જ તે અક્ગ્નમાં ઘી નાખવાની
જેમ વધારે ભડતતી જશે. તેથી એ પડછાયાની પાછળ દોડવાના બદલે એમના તરફથી મોં ફેરવી લેવ ું
જોઈએ અને ષવચારવુ ં જોઈએ કે જ્યારે આપણા ઘરમાં જ મોતીઓનો ભંડાર ભરે લો છે તો પછી
કોડીઓની પાછળ શા માટે ભટકવુ ં જોઈએ ? અંતરમાં જોવાથી, પરમાત્માની નજીક જવાથી એ ચાવી
મળી જાય છે , જેનાથી સુખ અને શાંષતના અક્ષય ભંડારનો દરવાજો ખલે છે .
પોતાની વાસ્તષવક ક્સ્થષતને જાણવાથી, આત્મસ્વરૂપને ઓળખવાથી, સંસારના સાચા સ્વરૂપનુ ં જ્ઞાન
થવાથી શાંષતની શીતળ ધારા વહે છે , જેનાથી અસંતોિની સળગતી આગ ઠંડી થઈ જાય છે , ત્યારે મનુષ્ય
એ મ ૃગત ૃષ્ણાને છોડી દે છે . સાચો સંતોિ મળતાં જ એની બાહ્ય જરૂટરયાતો ખબ ઓછી થઈ જાય છે અને
ત્યારે ઓછં ઇચ્છનારને ખબ મળે છે ત્યારે એને ખબ આનંદ મળે છે .
અખંડજ્યોષત, માચથ-1941, પેજ-17
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ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાઓનુ ં મહત્ત્વ
ધનવાન લોકોનુ ં વ્યક્તતગત, પાટરવાટરક તથા સામાજજક જીવન કલેશ અને દ્વેિથી ભરે લ ું રહે છે .
પૈસાની સાથે સાથે દુગુણો વધતાં તે દોલત ઊલટી ષવપષત્તનુ ં કારણ બનતી જાય છે . આથી આષથિક
ઉન્નષતની સાથે સાથે ષવવેકશીલતા અને સદ્દપ્રવ ૃષત્તઓની અચભવ ૃદ્ધદ્ધ પણ અવશ્ય થતી રહેવી જોઈએ.
આત્મકલ્યાણની લક્ષ્યપષતિ તો સવથથા સદ્દપ્રવ ૃષત્તઓ પર જ આધાટરત છે . ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર
કરવો અને સ્વગે તથા મુક્તત મેળવી શકવી કેવળ તેમને માટે જ શક્ય છે કે જેમનો ષવચાર અને કાયથ
ઉચ્ચ કોટટનાં, આદશથવાદી તથા પરમાથથની ભાવનાઓથી ઓતપ્રોત હોય, કુકમી અને પાપવ ૃષત્તઓમાં
ડબેલા લોકો ગમે તેટલું ભજનપજન કરે , છતાં તેમને ઇશ્વરના દરબારમાં પ્રેવેશ મળશે નહીં.
ભગવાન ઘટઘટનો વાસી છે . તે ભાવનાઓને પરખે છે અને આપણી પ્રવ ૃષત્તઓને સારી રીતે જાણે
છે તેમને કોઈ બાહ્ય ઉપચારથી બહેકાવી શકાય નહીં. તેઓ કોઈના પર ત્યારે કૃપા કરે છે કે જ્યારે તેની
ભાવનાની ઉત્કૃષ્ટતાને પારખી લે છે . તેમને ભજન કરતાં ભાવ વધારે વહાલો છે . ભાવનાશીલ વ્યક્તત
ભજન ષવના પણ ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે . પરં ત ુ ભાવનાહીન વ્યક્તત કે વળ ભજનના બળે લક્ષ્યપ્રાચ્પ્ત
કરી શતતી નથી લૌજક્ક અને પારલૌજક્ક, ભૌષતક અને આધ્યાજત્મક કલ્યાણને માટે ઉત્કૃિટ ભાવનાઓની
અચભવ ૃદ્ધદ્ધ ખુબ આવશ્યક છે .
અખંડ જ્યોષત, જુલાઈ-1962, પેજ-11
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સ્વચ્છ મનથી સભ્ય સમાજ
કાયથન ુ ં મળ ષવચાર છે . મગજમાં જેવા ષવચારો ઘમે છે તેવાં કાયોઅ થવા લાગે છે . જે વગથના
લોકો સ્વાથથપરાયણ હોય છે , ત ૃષ્ણા, વાસના અને અહંકારના ષવચારોમાં ડબેલા રહે છે ત્યાં ષવષવધ
પ્રકારનાં કલેશ, કલહ અને દુષ્કમથ તથા અપરાધ ષનરં તર વધતાં રહે છે . જ્યાં પરમાથથ, સંયમ, સંતોિ,
નમ્રતા અને આદશથવાદને સવોપટરતા આપવામાં આવે છે ત્યાં સવથત્ર સત્કમથ જ થતાં નજરે પડે છે અને
તેના ફળ સ્વરૂપે સતયુગી સુખ-શાંષતનુ ં વાતાવરણ બની જાય છે .
જે રીતે નીરોગી શરીર સાથે નીરોગી મનનો સંબધ
ં છે તે રીતે નીરોગી મનની ઉપર સભ્ય
સમાજની સંભાવનાનો આધાર રહેલો છે . જો શરીર બીમાર રહેશે તો મનમાં હલકી કક્ષાના જ ષવચાર
આવશે. રોગી વ્યક્તત લાંબો સમય ઉચ્ચ ભાવનાઓ પોતાના મનમાં ધારણ કરી શતતી નથી તે જ રીતે
મચલન મનવાળી વ્યક્તતઓથી ભરે લો સમાજ કદી સભ્ય કહેવડાવવાનો અષધકારી બની શતતો નથી.
માનવજાષત એકતા, પ્રેમ, પ્રગષત, શાંષત તથા સમ ૃદ્ધદ્ધની તરફ આગળ વધે એનો એકમાત્ર ઉપાય
એ જ છે કે લોકોનુ ં મન આદશથવાદ, ધમથ, કતથવ્યપરાયણતા, પરોપકાર તથા આક્સ્તકતાની ભાવનાઓથી
ઓતપ્રોત રહેવ ુ ં જોઈએ. આ ટદશામાં જો આપણાં કદમ આગળ વધતાં રહેશે તો ઉન્નષતને માટે જે
યોગ્યતાઓ તથા ક્ષમતાઓની આવશ્યકતા છે તે બધુ ં થોડાક જ સમયમાં અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ જશે. જો
દુગુથણી લોકો ખબ ચતુર અને સાધન સંપન્ન બને, તો પણ તે હોષશયારી અને ક્ષમતાનો દુરુપયોગ થતાં
ષવપષત્તઓ જ વધારશે.
અખંડ જ્યોષત, જુલાઈ-1962, પેજ-4
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મનોબળ દ્વારા રોગોનુ ં ષનવારણ
મનમાં અપાર શક્તત છે . મનોબળ દ્વારા શરીરના તમામ રોગો દર થઈ જાય છે , પરં ત ુ એના
ષવશ્વાસનુ ં પ્રમાણ ગમે તે ક્સ્થષતમાં પણ ઓછં ન થવુ ં જોઈએ. ભાવના સાચી અને પ્રખર હોવી જોઈએ.
જો કે ભાવના પ્રમાણેન ુ ં રૂપાંતર ધીમે ધીમે થાય છે , છતાં પણ તે પોતાની અસર બતાવ્યા વગર નથી
રહેતી.
આથી આપ પ્રાત:કાળે ઊઠતાંની સાથે જ સાચા મનથી સંકલ્પ કરો કે મારા અમુક રોગનો નાશ
થઈ જાય અને શરીરના પ્રત્યેક અંગ પર હાત ફેરવતાં ફેરવતાં સાચી ભાવનાથી કહેતા જાવ કે હુ ં ષનરોગી
છં, મારા શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારનો રોગ નથી, હુ ં સુદર
ં
છં, હુ ં હષ્ુ ટપુષ્ટ છં. મારી પાચનટક્રયા ખબ સારી
છે . હુ ં જે કાંઈ ભોજન કરંુ છં, તે સંપણથ રીતે પચી જાય છે અને તેના વડે ચોખ્ખું લોહી, માંસ, મજ્જા અને
વીયથ બને છે , જેને કારણે હુ ં નીરોગી અને સ્વસ્થ બની રહ્યો છં. હુ ં વીયથવાન, ભાગ્યવાન, આરોગ્યવાન
બની રહ્યો છં. મારા શરીરમાં સારા આરોગ્યનાં દશથન થઈ રહ્યાં છે .
ષમત્રો ! યાદ રાખજો કે ગમે તે પટરક્સ્થષતમાં પણ ષવશ્વાસમાં ઊણપ ન આવવી જોઈએ. ત્યાર પછી
આપ મળષવસર્જન વગેરે પ્રાત:ટક્રયાઓ માટે ચાલ્યા જાવ. આવો સંકલ્પ દરરોજ કરવાથી આપના શરીર
પર એક અનેરી ઝલક દે ખાવા માંડશે અને જોતજોતામાં જ આપ નીરોગી અને સુદર
ં
બની જશો. આપના
સંકલ્પ પ્રમાણે આપનુ ં મન આપના શરીરના તમામ અણુઓને એવા બનાવી દે શે કે આપ હંમેશને માટે
રોગમુતત થઇ જશો અને આપની ઉપર રોગોની કાંઇપણ અસર નહીં થાય.
અખંડ જ્યોષત, સપ્ટે મ્બર-1959, પેજ-22
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સદ્દગુણોના ષવકાસથી જ સમસ્યાઓનો હલ
આજે આપણે ઉન્નષત તો ઇચ્છીએ છીએ, પરં ત ુ માનવીય સદ્દગુણોના ષવકાસનો પ્રયત્ન કરતા નથી.
સમાજમાં શાંષત અને સંપન્નતા રહે એવી બધાને ઇચ્છા હોય છે , પરં ત ુ એનો મળ આધાર એવા પરસ્પરના
પ્રેમભાવની વ ૃદ્ધદ્ધનો ઉપાય કરતા નથી. ભૌષતક સુષવધાઓમાં એવી શક્તત નથી કે વ્યક્તતને શ્રેષ્ઠ બનાવી
દે . સારા વ્યક્તતત્વમાં એ ગુણ મોજુદ હોય છે કે તે સંપન્નતા પ્રાપ્ત કરે . આપણે આ તથ્યને જ્યાં સુધી
સમજીશું નહીં ત્યાં સુધી દોલત પાછળ ભાગતા રહીશુ.ં
આદશથવાદની ઉપેક્ષા કરીને સંપન્નતાને માટે દોડાદોડી કરવાનુ ં પટરણામ લાભના બદલે હાષનકારક
જ પરવાર થઈ શકે છે . આ દુષનયા વધારે સારી, વધારે સુદર
ં
વધારે સંપન્ન, વધારે શાંષતપણથ બને એવુ ં
જો આપણે બધા ઈચ્છતા હોઈએ તો પછી પ્રગષતનો મળ આધાર એવા વ્યક્તતત્વની શ્રેષ્ઠતા તરફ શા
માટે ધ્યાન આપતા નથી એ જ મોટું આિયથ છે .
પ્રગષત ત્યારે કાયમી બની શકશે, સુખશાંષતમાં ત્યારે જ ક્સ્થરતા આવશે કે જ્યારે મનુષ્ય પોતાને
સાચા અથથમાં મનુષ્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ ઉપેચક્ષત તથ્યને અષનવાયથ આવશ્યકતાના રૂપમાં
જ્યાં સુધી આપણે સ્વીકારીએ નહીં અને વ્યક્તતગત તેમજ સામટહક ચાટરત્ર્યને ઊંચુ ં ઉઠાવવા માટે
કટટબદ્ધ નહીં બનીએ ત્યાં સુધી અનેક સમસ્યાઓની ગચ
ં વણોમાંથી આપણો છટકારો થશે નહીં.
અખંડ જ્યોષત, માચથ-1962, પેજ-5
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પ્રષતકળ પટરક્સ્થષતમાં ષવચચલત ન થઈએ
આપણે પોતાને પટરક્સ્થષતઓને અનુરૂપ બનાવવા જોઈએ અને જે પણ પટરક્સ્થષતમાં હોઈએ, તેના
પ્રત્યે અસંતોિ કે ઘ ૃણા વ્યતત ન કરવાં જોઈએ. બધા ટદવસો એક સરખા નથી હોતા. આપણે દુ:ખના
ષવિમ સમયમાં ધીરજ ન ગુમાવવી જોઈએ. દરે ક પટરક્સ્થષતનુ ં નુકસાન તથા લાભ હોય છે . સંસારની
કોઈપણ પટરક્સ્થષત એવી નથી હોતી, જેનો કોઈને કોઈ લાભ ન હોય.
આપણે લાભની તરફ જ ધ્યાન આપવુ ં જોઈએ. જે મજરોને માટીમાં કામ કરવુ ં પડે છે તેમની
તંદુરસ્તી વધે છે . જ્ઞાનની વાત એ છે કે આપણે પ્રષતકળ પટરક્સ્થષતમાં ટહિંમત ગુમાવવી ન જોઈએ અને
જ્યારે આપણને એમ લાગે કે પટરક્સ્થષતમાં સુધારો થતો જ નથી, તો આપણે એવી પટરક્સ્થષતમાં સંતોિ
માણવો જોઈએ. નીચ તે નથી, જેના કાયથને આપ નીચ ગણો છે , પરં ત ુ તે નીચ છે જે પોતાના કાયથમાં રસ
નથી લેતો અને ફતત ચીલાચાલુ કામ જ કરે છે .
આ જીવનમાં ક્યારે ક કાચી સડક તો ક્યારે ક પાકી સડક આવે છે . આપણે બંને પ્રકારની સડકોને
સહિથ અને એકસરખા ઉત્સાહથી અપનાવવાની છે . ક્યારે ક ફૂલોની પથારીમાં સવા મળે તો ક્યારે ક
કાંટાળી પથારીમાં પણ સવુ ં પડે. શાંષત મેળવવા માટે ન ુ ં એ જ પ્રથમ સાધન છે કે આપણે પોતાને
પ્રષતકળ પટરક્સ્થષતમાં ષવચચલત ન થવા દઈએ.
અખંડ જ્યોષત, સપ્ટે મ્બર-1959, પેજ-15
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જીવન એક હીંડોળો છે – ઉટદ્રગ્ન ન થશો.
દુુઃખ કે મુશ્કેલી આવી ૫ડતાં લોકો ચચિંતા, શોક, ષનરાશા, ભય, ગભરાટ, ક્રોધ, કાયરતા, ષવિાદ
વગેરે આવેશોથી ગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને સં૫ષત્ત આવતાં અહંકાર, મદ, મત્સર, અષતભોગ, ઈષ્યાથ , દ્રેિ
વગેરે ઉત્તેજનાઓમાં ફસાઈ જાય છે . આ બંને પ્રકારની ઉત્તેજનાઓ મનુષ્યની આંતટરક ક્સ્થષતને રોગીઓ
કે પાગલ જેવી બનાવી દે છે . મનુષ્ય માટે આવી ક્સ્થષત ષવ૫ષત્ત,ત્રાસ, અષનષ્ટ, અનથથ અને અશુભ
૫ટરક્સ્થષત ષસવાય બીજુ ં કાંઈ પેદા કરી શકતી નથી.
જીવન એક હીંડોળો છે . એમાં આગળ અને પાછળ એમ બંને તરફ ટહલોળા આવે છે . એની ૫ર
ઝૂલનાર પાછળ અને આગળ એમ બંને તરફ જતાં પ્રસન્ન થઈ જાય છે . ષનયંષત્રત મ ૃગમરીચચકામાં મન
અત્યંત દીન, અભાવગ્રસ્ત અને દટરદ્રની જેમ સદા વ્યાકુળ રહે છે . આ ક્સ્થષતમાં મનુષ્ય સદાય દુુઃખી રહે
છે , કારણ કે ઝૂલાની જેમ જીવનની સારી કે ખરાબ ઘટનાઓનો ખાટોમીઠો સ્વાદ લેવાના બદલે તે
પોતાની બેકાબુ ત ૃષ્ણાઓને જ મહત્વ આપે છે . તે એવુ ં ઈચ્છે છે કે બધુ ં મારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ બને, ૫રં ત ુ
એવું બનવું શક્ય નથી. તેથી મનવાંષછત સુખ મળવુ ં ૫ણ શક્ય નથી. આવા દ્રન્દ્ષ્ટકોણવાળા મનુષ્યો
સદાય અસંતષ્ુ ટ, અભાવગ્રસ્ત તથા દુુઃખી રહે છે . તેઓ હંમેશા પોતાને દુભાથગ્યગ્રસ્ત અનુભવે છે .
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫ર, પેજ-૪
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ચચત્તની શુદ્ધદ્ધ
ધનને સુરચક્ષત રાખવા માટે ઘરમાં ષતજોરી રાખવી જરૂરી છે , ૫ણ જો દુગથધયુતત ગંદકી ષતજોરીમાં
ભરવામાં આવે તો ષતજોરીનો દુરુ૫યોગ થાય છે અને ગંદકીની દુગથધથી હાષન ૫ણ થાય છે . ચચત્તની
બાબતમાં ૫ણ આવુ ં જ છે . ભગવાને મનોમય કોિમાં ચચત્તને એટલા માટે રાખ્યુ ં છે કે એના દ્વારા ઉત્તમ
સ્વભાવને સુરચક્ષત અને ચચરસ્થાયી રાખી શકાય. આજે લોકોના ચચત્તની ખબ દુદથ શા થયેલી છે . એમાં
બુરી ટે વો, નીચ ષવચારધારાઓ, સડેલી ૫રં ૫રાઓ, ત ુચ્છ કામનાઓ વગેરે ભરે લાં છે . એમનુ ં શુદ્ધદ્ધકરણ
થવું જરૂરી છે .
જેવી રીતે માટી પાણીને શોિી લે છે અને રં ગ તથા ગંધને લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખે છે
એવી જ રીતે મન દ્વારા જે ષવચાર કરવામાં આવે છે અને શરીર દ્વારા જે કાયો થાય છે એમનુ ં ઔચચત્યઅનૌચચત્ય, પા૫-પુણ્ય ચચત્તમાં ૫ટર૫તવ થઈને દુુઃખ કે સુખના કમથભોગનો ષનણથય કરે છે .
જો ચચત્તની શુદ્ધદ્ધ થઈ જાય તો એમાં જન્મજન્માંતરોથી ભરે લા કુસસ્ં કાર ૫ણ નષ્ટ થઈ જાય છે
અને ચાલુ કમથભોગો ષસવાય ભષવષ્યમાં બનનારા કમથભોગોનાં મચળયાં ઊખડી જાય છે .
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫ર, પેજ-૯
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અમયાથટદત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
આત્મષનમાથણ લોકૈ િણાથી જુદી બાબત છે . પોતાના સદ્દગુણોને કારણે પ્રષતષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી,
પોતાના ઉચ્ચ ષવચારો, આદશથ જીવન ૫રમાથથ સાધના તથા લોકસેવા દ્વારા યશ પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા
રાખવીએ આત્માની ભખ છે . તેને પ્રાપ્ત કરવાથી આંતટરક સંતોિ પ્રાપ્ત થાય છે . અને અંતરાત્મામાં
આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસની અચભવ ૃદ્ધદ્ધ થાય છે . આ પ્રોત્સાહનથી સફળતા અને મનોબળ વધે છે અને
આગળ વધારે ઉત્સાહથી એવાં પુણ્યકમો અને સતોગુણી આચરણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે . જે પોતાનો
લોક તથા ૫રલોક સુધારવા માટે પુણ્યનો સંચય કરવા આવશ્યક છે .
આત્મગૌરવ, આત્મસન્માન, આત્મકલ્યાણ, આત્માનંદ, આત્મપ્રષતષ્ઠા તથા આત્મસંતોિ પ્રાપ્ત
કરીને મનુષ્યનો અંતરાત્મા સંતષ્ુ ટ થાય છે . એથી તેના માટે પ્રયત્નો કરવા બધી રીતે ઉચચત અને
આવશ્યક છે . સ્વગથ, મુક્તત, આત્મસન્માન, યશ વગેરે માટે ૫ણ કદાચ સદ્ ષવચારો અને સત્કાયોનુ ં
આયોજન હોય તો ૫ણ એ સાચ્ત્ત્વક અચભલાિા પ્રશંસનીય કહેવાય છે . આ લોકૈ િણા નહીં, આત્મત ૃન્દ્ષ્ટ છે .
એ ષનિંદાને પાત્ર નહીં, ૫રં ત ુ પ્રશંસાને યોગ્ય છે .
ઈચ્છાઓની અષતની ષનિંદા કરવામાં આવી છે . પોતાના સાજત્વક રૂ૫માં આ ત્રણેય ઈચ્છાઓ
માનવજીવનમાં ઉ૫યોગી અને શ્રેયસ્કર ષસદ્ધ થાય છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૫૧, પેજ-૧૪
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ષનષ્કામ ભાવે કામ કરતા રહો.
ભાગ્ય અને કમથ, નસીબ અને પ્રયત્ન બંને એક જ વસ્ત ુ છે . જેમ કાલનુ ં દધ આજે દહીં બની જાય
છે તેમ ભતકાળનાં કમો આજે નસીબ બનીને પ્રગટ થાય છે . આ૫ણે આ૫ણા ભાગ્યષવધાતા પોતે જ
છીએ. આ૫ણાં કમોના લેખક અને નસીબના ઘડવૈયા આ૫ણે પોતે જ છીએ. ભતકાળમાં જે કરી ચક્યા
છીએ તેન ુ ં ૫ટરણામ આજે મળે છે . જો આ૫ણે ભષવષ્યને સારંુ , સુખ-શાંષતમય અને આનંદદાયક બનાવવા
માગતા હોઈએ તો આજના કતથવ્ય અને કમથને મજબત રીતે અ૫નાવવાં ૫ડશે. કમથયોગી બનવુ ં ૫ડશે. જો
આજના કતથવ્યની ઉપેક્ષા કરવામાં આવતી હોય તો ષનષિત છે કે આ૫ણે આવતી કાલ અત્યંત ત્રાસદાયક
દુભાથગ્યના રૂ૫માં ભોગવવી ૫ડશે.
કમથથી વૈરાગ્ય લેવ ુ ં ભલભરે લ ું છે . તેના કરતાં ષનિંદા, લાલચ, કામના, દુષ્કમો, કુષવચારો અને
આળસ વગેરેથી વૈરાગ્ય લો.
દરે ક યોગીએ એવા વૈરાગી બનવુ ં જોઈએ કે ઘરમાં રહીને ૫ણ તપોવન જેવુ ં વાતાવરણ સજી
શકે. ભોગષવલાસનાં સાધનો હોવા છતાં ૫ણ તેનો ત્યાગ કરે તેને જ સાચુ ં વૈરાગ્ય કહેવાય છે . વગર મને
કરે લો ત્યાગ ખરા સમયે ષનષ્ફળ જવાનો ભય રહે છે . ભોગષવકાસમાં રહીને ત્યાગી બનવુ ં તે જ સાચી
ત૫સ્યા છે . કમથયોગી અડગ રહે છે કારણ કે તેન ુ ં કેન્દ્રચબિંદુ કમથ છે . તે કમથનાં બંધનોમાં ફસાતો નથી. તેથી
તેના જીવનની મુક્તત સદા તેના હાથમાં રહે છે .
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૧, પેજ-૬
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સવથત્ર આ૫ણો જ પ્રાણ ષવખરાયેલો ૫ડયો છે .
ગાયત્રીનુ ં ષશક્ષણ છે કે પોતાના આત્માને બધામાં અને બધાના આત્માને પોતાનામાં સમાયેલો
જુઓ. સમાજના ભલામાં પોતાનુ ં ભલું સમાયેલ ું જુઓ. પોતાના જે કાયથથી બીજાઓને નુકશાન થાય, લોકો
૫ર જેનો ખરાબ પ્રભાવ ૫ડે એવો લાભ સવથથા ત્યાજ્ય છે . તેથી બીજાઓના દુુઃખને પોતાનુ ં દુુઃખ માનવુ ં
જોઈએ ?
જે વ્યવહાર આ૫ણને પોતાના માટે ના ગમે તેવો વ્યવહાર બીજાઓ સાથે ન કરવો જોઈએ. દરે ક
મનુષ્ય ઈચ્છે છે કે બીજા લોકો મારી સાથે ખરાબ વ્યવહાર ન કરે . ચોરી, ઠગાઈ, ષવશ્વાસઘાત, છળક૫ટ,
ઉદ્દંડતા, ષનષ્ઠુરતા, બેઈમાની જેવો ખરાબ વ્યવહાર એની સાથે ન કરે , ૫રં ત ુ એનાથી ઊલટું મધુરતા,
નમ્રતા, ઉદારતા, સચ્ચાઈ તથા સહાયતાભયો વ્યવહાર કરે .
યાદ રાખવુ ં જોઈએ કે જો આ૫ણે બીજાઓ સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરીશુ ં તો આ૫ણને જ એવુ ં
પ્રષતફળ મળશે. જે વાવીશુ ં તેવ ુ ં જ પાકશે. જો કદાચ આ૫ણી સાથે બીજાઓ સારો વ્યવહાર ન કરે , છતાં
આ૫ણે તેમની સાથે સારો વ્યવહાર કરીએ એનાથી ષવશ્વવ્યાપી આત્માને જે સુખ મળશે તે અપ્રત્યક્ષ રૂપે
આ૫ણને ૫ણ થોડુઘ
ં ણુ ં મળશે કારણ કે છે વટે તો બધા આત્માઓ એકબીજા સાથે સંબષં ધત છે . કોઈને
નાનો કે નીચ સમજવો તે અનાત્મવાદ છે . ગાયત્રી કહે છે કે આ૫ણે આત્મા છીએ. તેથી આ૫ણુ ં સવથશ્રેષ્ઠ
શ્રેય આત્મ૫રાયણતામાં છે . આ૫ણે આત્મવાદી બનીને આત્મકલ્યાણ અને આત્મગૌરવનુ ં જ ઘ્યાન રાખવુ ં
જોઈએ.
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૧, પેજ-૬
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સંવેદનાનો ષવકાસ કરો.
બીજાના દુુઃખની અસર થવી એને દયા કહે છે અથવા દુુઃખી જીવો પ્રત્યે જે પ્રેમભાવ રાખવામાં
આવે છે તેને દયા કહેવાય છે . આ દયાની વ ૃષત્તથી સંવેદનાશક્તત વધે છે . દયાવ ૃષત્તનો ભક્તત અને પ્રેમ
સાથે અત્યંત ઘષનષ્ઠ સંબધ
ં છે . જે મનુષ્ય પ્રાણીમાત્રના અંતુઃકરણમાં ઈશ્વરનો ષનવાસ છે એમ માનીને
ભક્તત કરે છે તે જ બધાંની સાથે પ્રેમભાવ રાખી શકે છે . એનાથી બીજાઓનુ ં દુુઃખ જોઈ શકાત ું નથી.
બીજાઓનુ ં દુુઃખ જોઈને તે પોતે દુુઃખ અનુભવે છે . તેન ુ ં હૃદય તરત જ પીગળી જાય છે અને પોતાને
થયેલા દુુઃખને દર કરવા માટે તે દુુઃખી પ્રાણીને મદદ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે . તેથી ભક્તતથી પ્રેમ
અને દયાવ ૃષત્ત પુષ્ટ થાય છે .
જયારે પ્રેમવ ૃષત્ત જાગે છે ત્યારે મનુષ્ય શક્તત અને દયા કરે છે . જો દયાવ ૃષત્ત હશે તો જ પ્રીષત અને
ભક્તત પુષ્ટ થશે. આમ આ ત્રણેય વ ૃષત્તઓનો ૫રસ્પર સંબધ
ં છે . આથી જ ષવવેકી સજ્જનો બીજાઓ પ્રત્યે
દયા રાખે છે .
જેવી રીતે આ૫ણને આ૫ણુ ં જીવન વહાલું હોય છે તે જ રીતે બીજાં પ્રાણીઓને ૫ણ પોતાનુ ં જીવન
વહાલું હોય છે . તેથી બીજાઓને પોતાના આત્મા જેવા ગણીને સજ્જનો હંમેશાં દયા કરતા રહે છે .
૫રો૫કાર દ્વારા દયાવ ૃષત્તનો જેટલો વધારે ષવકાસ થતો જશે એટલા જ પ્રમાણમાં સુખશાંષતમાં
વધારો થતો જશે.
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૦, પેજ-૧૧
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ષવશ્વમાતાની ૫ષવત્ર આરાધના :
બ્રહ્મ ષનષવિકાર છે . ઈન્દ્ન્દ્રયોથી ૫ર તથા બુદ્ધદ્ધથી અગમ્ય છે . એના સુધી ૫હોંચવાનો કોઈ શોટથ કટ
નથી. નામ જ૫, પ્રાથથના, ઘ્યાન, સાધના, ચચિંતન, ત૫સ્યા, શ્રવણ કીતથન વગેરે તો આઘ્યાજત્મક ઉ૫કરણો
જ છે . સતોગુણી માયા અને ચચત્તશક્તત દ્વારા જ જીવ અને ષશવનુ ં ષમલન થઈ શકે છે . આત્મા અને
૫રમાત્માનુ ં ષમલન કરાવનારી શટકત ગાયત્રી જ છે . ઋષિઓએ એની જ ઉપાસના કરી છે . એક વાત
ચબલકુલ સ્પષ્ટ છે કે શક્તત ષવના મુક્તત નથી. સરસ્વતી, લક્ષ્મી, કાલી, માયા, પ્રકૃષત, રાધા, સીતા, સાષવત્રી,
પાવથતી વગેરેના રૂપે ગાયત્રીની જ પજા થાય છે . ષપતા સાથે સંબધ
ં જોડવાનુ ં કારણ માતા છે . તેથી
ષપતા કરતાં માતાનો દરજજો ઊંચો છે . મનુષ્યને ઈશ્વરના અસીમ આનંદનો અનુભવ કરાવવાનુ ં સૌભાગ્ય
ગાયત્રી માતા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે .
બ્રહ્મની ઈચ્છા, શક્તત અને ટક્રયા ગાયત્રી જ છે . એનાથી જ સ ૃન્દ્ષ્ટની ઉત્પષત્ત, ષવકાસ તથા ષવલય
થાય છે . સુદરતા,
ં
મધુરતા, સં૫ષત્ત, કીષતિ, આશા, પ્રસન્નતા, કરુણા, મૈત્રી વગેરેના રૂપે આ મહાશક્તત જ
જીવનને આનંટદત તથા તરં ચગત કરતી રહે છે . આ ષવશ્વનારીની, મહાગાયત્રીની, મહામમતાની,
મહાષવદ્યાની આરાધના કરીને આ૫ણે વધારે માં વધારે આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. ૫રમાનંદ મેળવવાનો
આ જ શાશ્વત માગથ છે .
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૫૦, પેજ-ર૭
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દે વત્વનુ ં અવલંબન
ુ જીવનની લાલચુ ઈન્દ્ન્દ્રયોને ત ૃપ્ત કરવામાં દે વોને ૫ણ દુલથભ માનવજીવનને વેડફી
ક્ષણભંગર
નાખવું એમાં કોઈ બુદ્ધદ્ધમાની નથી. સામાજજક કુટરવાજોના આડંબરોને પરા કરવા માટે ગમે તેમ કરીને
ધન ભેગ ું કરવું અને ૫છી એક જ ટદવસમાં દારૂગોળાની જેમ ફૂંકી મારવુ ં એમાં કોઈ દીધથદ્રન્દ્ષ્ટ નથી.
ગાયત્રી માતા કહે છે કે મારા ષપ્રય પુત્રો, ૫રમાત્માના અમર રાજકુમારો તમે દે વ છો. ટદવ્યતાનુ ં વરણ
કરો. તમારા દ્રન્દ્ષ્ટકોણને શુદ્ધ અને ટદવ્ય બનાવો. જે બાલક્રીડાઓમાં અજ્ઞાની તથા અષવવેકી લોકો મસ્ત
રહે છે એમાં તમે ના ફસાશો. ટંકી અને સંકુચચત દ્રન્દ્ષ્ટ રાખનારાની ગણતરી મખથ યા દુષ્ટમાં થાય છે .
ઈશ્વરે શરીર, બુદ્ધદ્ધ અને જીવનરૂપી અમલ્ય સં૫ષત્ત એટલા માટે આપી છે કે દૈ વી કાયો કરીને સ્વગીય
સુખનો આનંદ માણી શકાય. ત ૃષ્ણા, ભોગ, લોભ, મોહ, અહંકારના ચક્કરમાં ફસાઈને આ અમલ્ય શક્તત
તથા સં૫ષત્તનો અ૫વ્યય કરવો સાવ અયોગ્ય છે .
આ૫ણુ ં જીવન દે વત્વથી ૫ટરપણથ હોવુ ં જોઈએ. આ૫ણે પોતાને પ્યાર કરીએ, પોતાના આત્માને
પ્યાર કરીએ, પોતાના જીવનને પ્યાર કરીએ, ૫રં ત ુ કુ૫થ્ય ખોરાક ખવડાવનાર માતાની જેમ ન કરીએ.
મોહવશ અયોગ્ય ખોરાક ખવડાવીને રોગી બાળકોને મ ૃત્યુના
ં મુખમાં ધકેલનારી માતાનો પ્રેમ સાચો નથી.
એ તો માત્ર મોહ જ છે .
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૫૦, પેજ-૫
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ચચત્તશુદ્ધદ્ધની આવશ્યકતા :
જેમ ક૫ડા ૫ર રં ગ, મેલ અને તૈલી ડાઘ ૫ડે છે અથવા તો ગ્રામોફોનની પ્લેટ ૫ર સંસ્કારોનો
પ્રવેશ થાય છે તેવી રીતે મન ૫ર શુભઅશુભ કતથવ્યેના સંસ્કાર ૫ડે છે . આ સંસ્કાર બહારથી જોઈ શકાતા
નથી, એમ છતાં ઉન્નષત કે અવનષત આ સંસ્કારો દ્વારા જ થાય છે . જેમ મેલાં ક૫ડાં ૫હેરવાની ટે વવાળાને
મેલાં ક૫ડાંની દુગથધ પ્રત્યે નફરત નથી થતી, દિષત વાતાવરણમાં રહેવામાં દુુઃખ નથી થતુ,ં ૫રં ત ુ થોડા
સમય ૫છી તે પોતનાની સુગધ
ં અને દુગથધ પારખવાની શક્તત ગુમાવી દે છે . તેવી જ રીતે પાપી મનના
મનુષ્યને પા૫કમથથી, પાપી ષવચારથી અને પાપીઓ સાથે રહેવાથી નફરત નથી થતી, ૫રં ત ુ તે પોતાના
મનનુ ં અધુઃ૫તન થવા દે છે .
આનાથી ઉલટું ક૫ડા ૫ર અત્તર છાંટવાથી, કસ્તરુ ી જેવા સુગષં ધત ૫દાથોના છંટકાવથી ક૫ડામાંથી
સુગધ
ં આવવા માંડે છે . જેમ સ્વચ્છા ક૫ડાં ૫હેરવાથી મન આનંટદત થાય છે , તેમ પુણ્ય કમો કરવાથી
મનમાં શુભ સંસ્કારોની ઉત્પષત્ત થાય છે અને ફરી ફરી ૫રો૫કાર વગેરે શુભ કતથવ્ય કરવાની આંતટરક
પ્રેરણા મળે છે . જેમ સ્વચ્છ ક૫ડાં ૫હેરનારને ગદાં ક૫ડાં ૫હેરવાં કે ગંદાં ક૫ડાં ૫હેરનારની સાથે રહેવ ુ ં
૫ણ અસહ્ય થઈ જાય છે તેવી રીતે પુણ્યાત્માને પા૫ષવચાર, પાપાત્માનુ ં સાંષનઘ્ય અથવા દિષત સ્થાનોમાં
જવું એ ૫ણ દુુઃખદાયી લાગે છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૫૧, પેજ-૧૭
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પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ ઉંચો રાખો.
જો આજે ૫ણ તમે ખરાબ ૫ટરક્સ્થષતઓ તથા વાતાવરણથી જકડાયેલા હો તો ૫ણ ષનરાશ ના
થશો, તમારા ભાગ્યને દોિ ના દે શો કે બીજા કોઈને દોિી ના માનશો. માત્ર તમારો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલો.
બુરાઈનુ ં કારણ તો તમારામાં જ રહેલ ું છે . એને સમજીને કોઈ૫ણ ઘટનાને ખુશીથી તમારી સામે આવવા
દો. એ ઘટના તમે પોતે જ ઊભી કરે લી છે . એને તમે તરત જ દર કરી શકો છો. જો તમે તમારો
દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલી નાખો, સદાય ઉત્તમ ષવચારોમાં લીન રહો, તમારી આંતટરક ક્સ્થષતને સુધારવાનો દ્રઢ
સંકલ્પ કરી લો, તો બાહ્યજીવનમાં ૫ણ તમે જેનો માટે ચચિંષતત હતા તે દશા સુધરી શકે છે .
જો આ૫ણે ક્રોધ, ચચિંતા, ઈષ્યાથ , લોભ વગેરે અસંગત માનષસક દોિોનો ષશકાર બનવા છતાંય ઉન્નત
અને સ્વસ્થ જીવનની કલ્પના કરીએ તો તે શક્ય બનવાનુ ં નથી. જો આ૫ણે વાસ્તવમાં આ૫ણા જીવનને
સુખી તથા ઉન્નત બનાવવા ઈચ્છતા હોઈએ તો ક્રોધ, ચચિંતા, ઈષ્યાથ વગેરે કુષવચારોને દર કરવાનો પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ.
મનના ષવચારોને, ચચિંતનને ઉચ્ચ બનાવતા રહો તથા સદાય સુખમય જીવનની આશા લઈને
આગળ વધો. ૫છી તમે જોશો કે તમારી ક્સ્થષતમાં આશાજનક સુધાર થઈ રહ્યો છે . જે ખરાબ ક્સ્થષતના
કારણે જીવન ભારરૂ૫ બની રહ્ું હતું તે સુધરી રહી છે .
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૧, પેજ-૧૭
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ભગવાનનો અનંત ભંડાર
જો તમારામાં પ્રષતભા હોય તો એને ભય અને શંકાકુશકં ાથી મુકત કરી દો. તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે
એનો ૫ટરચય આપો. તમારી પ્રષતભાને ભગવાનનાં ચરણકમળમાં સમષપિત કરો. એ ધરતીમાં બીજ
વાવવા બરાબર છે .
જો તમારી પ્રષતભા સાચી હોય તો એ ભગવાનનુ ં વરદાન છે અને જયારે એ ભય, શંકા તથા
ષવઘ્નોથી મુકત થઈ પોતાનુ ં મલ્ય નકકી કરવા પ્રગષત કરશે, ત્યારે એ વધશે અને એનુ ં સુદર
ં ફળ મળશે.
દાનથી વસ્ત ુ ઓછી થતી નથી, ૫રં ત ુ વધે છે . જો મારી પાસે કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્ત ુ હોય તો તમે બીજાને
૫ણ આપો. ફળસ્વરૂપે તમને એ વસ્તુ અષધક પ્રમાણમાં ઈશ્વર પાછી આ૫શે. જો તમારા મનમાં કોઈ સારી
ભાવના હોય તો એ ભાવના ૫ણ લોકો સુધી ૫હોંચાડો. જબરજસ્તીથી તમારી વાતને લોકોના ગળે
ઉતારવાની જરૂર નથી, ૫રં ત ુ જે પ્રસન્નતાપવથક એ ભાવને ગ્રહણ કરવા ઈચ્છે , તેને એનુ ં મલ્ય લીધા
વગર તમારા ભાવમાં ભાગીદાર બનાવો.
મોટે ભાગે પ્રફુલ્લતા પેદા કરનારો એક શબ્દ, જે બીજા માટે કહેવામાં આવ્યો હોય તે એના તથા
તમારા જીવનને ૫ણ ચમકાવી શકે છે . એક સળગતી મીણબત્તીથી તમે હજારો મીણબત્તીઓ સળગાવી
શકો છો, છતાં એ ૫હેલી મીણબત્તી સળગતી રહે છે અને પ્રકાશ આપે છે . એવી રીતે સત્યનો એક શબ્દ
કોઈ એક માણસ બોલ્યો હોય કે જે બીજાને ખુશ કરવામાં ષવશ્વાસ ધરાવતો હોય એ અનેક લોકોમાં
દૈ વીગુણો વધારશે.
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૬, પેજ-૧૧
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ઈશ્વર સાથે સંબધ
ં જોડો
મનુષ્યના ષવનાશનુ ં કારણ છે ષવિયચચિંતન, જયારે ઉન્નષતનો રસ્તો છે ભગવદ્ પ્રેમ. જયાં સુધી
મનુષ્ય ષવિયો તરફથી પોતાનુ ં મન હઠાવીને ભગવાનમાં નથી લગાવતો ત્યાં સુધી ભગવદ્ પ્રેમ મળવો
શક્ય નથી અને ભગવદ્ પ્રેમ વગર પ્રભુ મળતા નથી. તેથી ષવિયો તરફથી આ૫ણુ ં મોઢું ફેરવી
ભગવાનનુ ં સ્મરણ કરવામાં જ આ૫ણુ ં કલ્યાણ રહેલ ું છે . શાંષતથી પ્રાચ્પ્ત તો જ થાય છે .
નાક્સ્તક ના બનો, આક્સ્તકતામાં ષવશ્વાસ રાખો. ભગવાન ૫ર ષવશ્વાસ કરવામાં જ આ૫ણુ ં કલ્યાણ
છે . આ સંસાર નાશવંત છે , એ કાયથ પણથ કરવા માટે મનુષ્યનો અવતાર મળે છે . એમાં જ જીવનની
સાથથકતા અને કલ્યાણ રહેલ ું છે . તેથી ચેતો, આત્મકલ્યાણ તરફ પ્રયાણ કરો અને ષવિયવાસના સાથેનો
સંબધ
ં ં તોડી નાંખો. ઈશ્વરથી વધારે નજીકનો કોઈ આત્મીય નથી અને મુશ્કેલીના સમયે એમના જેવો કોઈ
સહાયક નથી.
આ૫ષત્તના વખતે ઈશ્વરને દોિ ના દો, ૫રં ત ુ એવુ ં ષવચારો કે આ મારાં ખરાબ કમોનુ ં જ ફળ છે .
માણસ જેવું કમથ કરે છે એ એણે ભોગવવુ ં ૫ડે છે . એમાં ઈશ્વર દખલગીરી કરતા નથી. હા, એનુ ં સ્મરણ
કરવાથી એ દુુઃખમાં ૫ણ સુખની પ્રતીષત થાય છે . દુુઃખ આપીને એ મનુષ્યની ૫રીક્ષા કરે છે કે એનામાં
કેટલું ધૈયથ છે . સાથે જ એ ૫રમ પ્રભુ મનુષ્યને ચેતવે છે કે સારાં કમો કરો, જેથી મારાં દશથન કરી શકો.
સારાં કમથ કરવાથી ઈશ્વર સાથે સંબધ
ં જળવાઈ રહે છે .
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૬, પેજ-૧
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આ સંસારની અષત ઉત્તમ ષવભષત – જ્ઞાન
સાચું જ્ઞાન તે છે , જે આ૫ણને ગુણ, કમથ તથા સ્વભાવની ખામીઓ દશાથ વી, સદ્દગુણો વધારવાની
તથા આત્મઘડતરની પ્રેરણા આપે. આ સાચુ ં જ્ઞાન જ આ૫ણા સ્વાઘ્યાય અને સત્સંગનો, ચચિંતન અને
મનનનો ષવિય હોવો જોઈએ.
કહે છે કે સંજીવની બુટ્ટીનુ ં સેવન કરવાથી મ ૃત્યુ પામેલી વ્યક્તત ૫ણ સજીવન થઈ જાય છે .
હનુમાન દ્વારા ૫વથત સાથે આ બુટ્ટી લક્ષ્મણની મછાથ ઉતારવા માટે લાવવામાં આવી હતી. તે બુટ્ટી ઔિધી
રૂ૫માં તો મળતી નથી, ૫રં ત ુ સક્ષ્મરૂ૫ હજી ૫ણ મોજદ છે . આત્મઘડતરની ષવદ્યાને સંજીવની ષવદ્યા
કહેવામાં આવે છે . આનાથી મષછિત થઈ ગયેલ ું મ ૃત્યક તુલ્ય અંતુઃકરણ પુનુઃજાગૃત થઈ જાય છે અને
પ્રગષતમાં અવરોધક એવી પોતાની ટેવોને, ષવચારોને સુવ્યવક્સ્થત બનાવવામાં લાગીને સ્વયં પોતાનો
કાયાકલ્પ કરી લે છે .
સુધરે લી ષવચારધારાવાળો મનુષ્ય જ દે વતા કહેવાય છે . કહે છે કે દે વતાઓ સ્વગથમાં રહે છે .
દે વવ ૃષત્તઓ ધરાવતા મનુષ્યો જયાં ૫ણ રહે છે ત્યાં સ્વગથ જેવી ૫ટરક્સ્થષતનુ ં આપો આ૫ ષનમાથણ થાય છે .
પોતાને સુધારવાથી ચારે તરફ ૫થરાયેલી ૫ટરક્સ્થષત તેવી રીતે સુધરી જાય છે કે જેવી રીતે દી૫ક
પ્રગટતાં જ ચારે તરફ પ્રસરે લો અંધકાર પ્રકાશમાં ફેરવાઈ જાય છે .
અખંડજયોષત, જન -૧૯૬ર, પેજ-૩૬
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આત્મઘડતરનુ ં સાધન -સ્વાઘ્યાય અને સત્સંગ
ખરાબ ષવચારોના સમાધાનનો એક જ ઉપાય છે – તેમના બદલે સારા ષવચારોને મગજમાં ભરી
દે વા. કોઈ ગ્લાસમાં ભરે લી હવાને દર કરવી હોય તો તેમાં પાણી ભરી દે વ ુ ં જોઈએ. પાણીનો પ્રવેશ થતાં
હવા આપોઆ૫ નીકળી જશે. ચબલાડી પાળવાથી ઉંદર ઘરમાં કયાં ટકે છે ? ખરાબ ષવચારોને ભગાડવાનો
એક જ ઉપાય છે કે તેમના સ્થાન ૫ર સદ્દષવચારોની સ્થા૫ના કરવામાં આવે. મનમાં જો સદ્દષવચારો
ભરે લા રહેશે તો ભીડથી ભરે લી ધમથશાળાને જોઈને આપોઆ૫ પાછા ફરતા મુસાફરોની જેમ ખરાબ
ષવચારો ૫ણ કોઈ બીજુ ં સ્થાન ખોળવા લાગશે.
સ્વાઘ્યાય અને સત્સંગમાં જેટલો વધારે સમય ગાળવામાં આવે છે એટલી જ ખરાબ ષવચારોથી
સુરક્ષા થઈ શકે છે . જીવનને બધી રીતે દુુઃખદાટરદ્રથી ભરી દે તાં કુકમોને અ૫નાવવાથી જ મનુષ્યનુ ં
૫તન થાય છે અને આ કુકમથ ખરાબ ષવચારોનુ ં જ ૫ટરણામ છે . શાંષત અને પ્રગષત માટે આ૫ણે
સદ્દષવચારોના જ શરણમાં જવુ ં ૫ડે છે . આ પ્રટક્રયાનુ ં નામ સ્વાઘ્યાય અને સત્સંગ છે . અન્ન અને પાણી જે
રીતે શરીરની સુરક્ષા અને પોિણને માટે જરૂરી છે તે રીતે આઘ્યાજત્મક ક્સ્થરતા અને પ્રગષતને માટે
સદ્દષવચારોની પ્રચુર માત્રા આ૫ણને મળવી જ જોઈએ. આ આવશ્યકતાની પષતિ સ્વાઘ્યાય અને
સત્સંગથી, મનન અને ચચિંતનથી થાય છે . આત્મઘડતરને માટે એ મુખ્ય સાધન છે . સંકલ્પની તથા મનની
શુદ્ધદ્ધને માટે એને જ રામબાણ દવા માનવામાં આવે છે .
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર -૧૯૬ર, પેજ-૧ર
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મનુષ્ય ભગવાન બની જશે
કુદરત પોતે ષવકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે , જગતનો આ૫મેળે ષવકાસ થઈ રહ્યો છે . મનુષ્યનો ૫ણ
ષવકાસ થઈ રહ્યો છે . ષવકાસ જ જગતનો ષવજય છે . ફકત આ૫ણે પોતાના પ્રયાસો દ્વારા ભગવાનના
મહાન કાયથમાં મદદ કરવાની છે કે જેથી ષવકાસ ઝડપી થાય. અત્યાર સુધી ષવકાસ ૫ડદાની પાછળ થતો
હતો, ૫રં ત ુ હવે તો તે પ્રગટ સ્વરૂપે થશે. ૫ટરણામ એ આવશે કે ષવકાસનો સમય ઓછો થઈ જશે. જે કામ
૫હેલાં લાખો વિોમાં થતું હતું તે હવે સદીઓમાં જ થઈ જશે. મનુષ્ય ષવકાસ કરીને ટદવ્ય જીવનની
પ્રાચ્પ્ત કરશે. ટદવ્યજીવનની પ્રાચ્પ્ત થવાથી અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે , ફકત પ્રકાશ અને જ્ઞાન જ રહે છે .
ટદવ્યપુરુિ પ્રકાશમાં રહે છે અને પ્રકાશ તરફ ગષત કરે છે . ટદવ્યપુરુિની પ્રગષત ૫છી મનુષ્યનો સ્વભાવ
બદલાઈ જશે. તેનાં ષનમ્ન કાયો ૫ણ બદલાઈ જશે. મનુષ્યનુ ં મન, આત્મા, શરીર બધુ ં જ બદલાઈ જશે.
રોગ અને વ ૃદ્ધાવસ્થા માટે સ્થાન નહીં રહે. એટલે સુધી કે મ ૃત્યું ૫ર ષનયંત્રણ આવી જશે.
પ્રશ્ન એ છે કે આ૫ણે આ પણથષવકાસના યાત્રી બનવા શુ ં કરવુ ં જોઈએ ? એના માટે સૌથી ખાસ
વાત તો એ છે કે આ૫ણે પરી જજજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાથી ટદવ્ય જીવનની ઈચ્છા રાખીએ. આ૫ણાં હલકાં
કાયોને શ્રેષ્ઠ કાયોમાં બદલવાનો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં પોતાને ભગવાનના હાથોમાં સોંપી દઈએ. તે
ચોક્કસ આ૫ણને શ્રેષ્ઠથી શ્રેષ્ઠતમ ક્સ્થષતમાં લઈ જશે.
અખંડજયોષત, મે -૧૯૫૮, પેજ-૧૦
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આંતટરક શત્રુઓ સામે સાવધાન
અહંકાર, લોભ, મોહ, મત્સર, કામ, ક્રોધ વગેરે મનુષ્યના અંદરના શત્રુ છે . સંસારમાં મોટા ભાગના
મનુષ્યોને કેટલાક બહારના શત્રુઓ ૫ણ હોય છે , ૫રં ત ુ તેમને તે સારી રીત જાણતા હોય છે અને જયારે
તે નજીક આવે છે ત્યારે તેમની સામે રક્ષણ માટે સાવધાન થઈ જાય છે . જે શત્રુઓ આ૫ણા મનની
અંદરથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને ષમત્ર જેવો લોભાવનારો વેશ ૫હેરીને આવે છે તેમનાથી બચી શકવુ ં ખબ
જ અઘરંુ હોય છે .
મનુષ્યનુ ં કતથવ્ય છે કે તેમના વાસ્તષવક રૂ૫ને સમજીને તથા તેમના દ્વારા અંતે થનાર નુકસાનને
જાણીને, શરૂઆતથી જ તેમનો પ્રષતકાર કરવાનુ ં શરૂ કરી દે . જેવી રીતે અહંકારના કારણે ગરુડને હેરાન
થવું ૫ડ્ું હતુ,ં ભોજનનો અષત લોભ થવાથી ગીધને ઉદરપીડા સહન કરવી ૫ડી હતી. કામવ ૃષત્તમાં વધારે
સક્રીય રહેવાથી ચકલીઓ હંમેશા બેચેન રહે છે , એકબીજાની પ્રત્યે ઈષ્યાથ -દ્રેિને કારણે કતરાંઓએ માર
ખાવો ૫ડે છે , અંધકાર પ્રત્યે મોહન રાખવાથી ઘુવડને ષનિંદાપાત્ર માનવામાં આવે છે અને હંમેશાં ક્રૂરતા
તથા ક્રોધનો ભાવ મનમાં રાખવાથી વરુને હલકટ પ્રાણી કહેવામાં આવે છે તેવી જ રીતે આ પ્રકારની
ખરાબ પ્રવ ૃષત્તઓ કરનાર મનુષ્ય ૫ણ ષનિંદાપાત્ર ગણાય છે .
મનુષ્યનો ધમથ છે કે પોતાનાથી ઘણી નીચી કોટટનાં પ્રાણીઓના અવગુણોની નકલ કયારે ય ન કરે
અને સંસારમાં રહીને એવાં આદશથ કાયો જ કરે , જેના વડે તેન ુ ં મનુષ્ય કહેવડાવવુ ં સાથથક થાય.
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર -૧૯૫૯, પેજ-ર૫
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સંકલ્પશક્તત ન હોવાની દુબથળતા
આઘ્યાજત્મક ઉદ્દે શ્યની પષતિ માટે મનોબળની સતત જરૂર ૫ડે છે . તેના અભાવમાં કોઈ વ્યક્તત ન
તો વાસના ૫ર ષનયંત્રણ રાખી શકે છે તે ન તો ત ૃષ્ણાનાં બંધનોમાંથી છૂટી શકે છે . વારં વાર તે કેટલાય
દુગુથણોનો ત્યાગ કરવા ઈચ્છે છે . તેમને છોડવાનો સંકલ્પ ૫ણ કરે છે . ૫રં ત ુ આંતટરક દુબથળતાના કારણે
સંકલ્પ ષનભાવી શકતો નથી.
મનના આવેગોનુ ં તોફાન જયારે આવે છે ત્યારે પેલા દુગુથણ છોડવાના દુબથળ ષનિયની વાતને
જોતજોતામાં ઉખાડીને ફેંકી દે છે . જ૫, ત૫, ઘ્યાન, ભજન, પજન વગેરે કરવાનો કાયથક્રમ બને છે . થોડા
ટદવસોમાં જ જોશ ઠંડો ૫ડી જતાં જ આળસ આવીને ઘેરી લે છે અને બનાવેલો કાયથક્રમ છટી જાય છે .
કેટલીક વખત આ રીતે આત્માની ઉન્નષત માટે ના પ્રયત્નો ષનષ્ફળ જતાં ફરીથી ટહિંમત જ નથી થતી.
મનુષ્ય ષવચારે છે કે આ બધુ ં મારા વશનુ ં કામ નથી. મારાથી આ બધુ ં નહીં ષનભાવી શકાય. ભગવાનની
ઈચ્છા મારંુ કલ્યાણ કરવાની નથી.
લૌટકક અને પારલૌટકક પુરુિાથોથી સફળતાનો મુખ્ય આધાર મનોબળ છે . સાહસ અને ધીરજ
વગર કોઈને આ સંસારમાં કોઈ કહેવા લાયક સફળતા નથી મળી. આથી માનવજીવનનો પરો લાભ
ઉઠાવવા માંગતી વ્યક્તતએ હંમેશાં પોતાના મનોબળને વધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમને આ તત્વ
જેટલા વધારે પ્રમાણમાં મળે તેઓ એટલા જ વધારે સફળ થતા જોવા મળ્યા છે .
અખંડજયોષત, ઓકટોબર -૧૯૬૧, પેજ-રર
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જીવનમાં ષનભીકતા જરૂરી છે .
ભગવાન કૃષ્ણે ગીતામાં દૈ વી સં૫ષત્તઓનુ ં વણથન કરતાં ષનભથયતાને સૌથી ૫હેલ ું સ્થાન આપ્યુ ં છે .
એની પાછળનુ ં તાત્પયથ એ છે કે અભય વગર બીજી સં૫ષત્તઓ મળવી અશકય છે કારણ કે ષનભથયતા જ
એવી શક્તત છે કે જે મનુષ્યના આત્મબળને વધારે છે .
જે મનુષ્ય પોતાને શરીરભાવથી ઊંચે ઉઠાવે છે , આત્મબળ તથા ષનભથયતાનુ ં અમ ૃતપાન કરે છે તે
પોતાને અજરઅમર માને છે . જો કદાચ કોઈ રોગ થાય તો તે એમ માને છે કે શરીર ક્ષીણ થવાથી મને
કોઈ નુકસાન થવાનુ ં નથી. ચોરી થઈ જાય તો તે રડતો નથી, મકાનમાં આગ લાગી જાય તો બમો
પાડતો નથી, વેપારમાં ખોટ આવે તો તે ચચિંતા કરતો નથી.
મુશ્કેલીઓને હસતે હસતે સહન કરે છે . આષથિક લાભ માટે તે જઠ, છળક૫ટ તથા બેઈમાની નથી
કરતો. એનુ ં કારણ એ છે કે કાંઈક જતું રહે તો એમાં તે હાષન માનતો નથી અને કાંઈક મળી જાય તો
એને લાભ માનતો નથી. સાર એ જ છે કે જે વ્યક્તત આત્માની અમરતાનો ષવચાર કરે છે તે સાંસાટરક
ભયથી મુતત થઈ જાય છે . ડાકુ એને ડરાવી શકતા નથી, બળવાન એને ભયભીત કરી શકતો નથી. એનુ ં
શરીર તથા મન સ્વસ્થ રહે છે . તેથી આ૫ણે ૫ણ એ જ માગથન ુ ં અનુકરણ કરીને પોતાના જીવનને સુખી
બનાવવું જોઈએ. ષનભથયતા જીવનષવકાસનુ ં એક આવશ્યક અંગ છે .
અખંડજયોષત, મે -૧૯૫૯, પેજ-ર૦-રર
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આ૫ણે મહાનતા તરફ કેમ ન જઈએ ?
લોકો ભલાઈ અને બરાઈની બાબતમાં જુદો જુદો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ રાખે છે . તેઓ ઈચ્છતા હોય છે કે બધા
એ રસ્તે ચાલે. એક બીજામાં દોિ જોવાનુ ં મુખ્ય કારણ એ જ છે .
બીજાઓની બાબતમાં ખરાબ કહેનાર હુ ં કોણ ? જો હુ ં જ પાપી હોઉં તો ખરાબ થવાનો દોિ હુ ં
તેમના પર કેવી રીતે ઢોળી શકું ? હે મન, બીજાના દોિ જોવાના બદલે ૫હેલાં પોતાને ષમલનસાર અને
ષનરચભમાની બનાવ. બીજાઓના દોિદુગુથણો જોતાં ૫હેલાં તારા પોતાના દોિદુગુથણો જો. કબીર સાહેબે
ખબ સુદર
ં કહયુ ં છે બરા જો દે ખન મૈં ચલા, બરા ન ષમચલયા કોય | જો ટદલ ખોજા અ૫ના, મુજ સા બરા ન કોય ॥
૫ષવત્ર હૃદયવાળા લોકો બીજાના દોિો જોવાનુ ં છોડી દે છે . બીજાઓ પ્રત્યે ધ ૃણા કરીને આ૫ણે
પોતાને છે તરતા હોઈએ છીએ. બીજાને પ્રેમ કરવો તે પોતાને પ્રકાશમાં લાવવા બરાબર છે . જયાં સુધી
ધ ૃણા છોડીને બીજાને પ્રેમ કરવા ન લાગીએ ત્યાં સુધી આ૫ણે પોતાને તથા બીજાઓને સારી રીતે સમજી
શકતા નથી. જે માણસ પોતાના જ મનને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માને છે તે પોતાના ષવચારોને અનુકળ
હોય તેવા જ લોકોને પ્રેમ કરે છે , ૫રં ત ુ જે એના ષવચારોથી પ્રષતકળ ટદશામાં ચાલતા હોય એમના પ્રત્યે તે
ધ ૃણા કરે છે .
જે પોતાના હૃદયને ઉ૫ર કહયા મુજબની ક્સ્થષતમાં ઢાળી દે તે જ ખરે ખર આગળ વધવાની
કળાને સમજી શક્યો છે એમ કહી શકાય.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ -૧૯૫૯, પેજ-૧ર, ૧૩
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માનવજીવનની સફળતાનો માગથ
એ એક ષવચારવા લાયક પ્રશ્ન છે કે આ૫ણે જીવનનો કેવો ઉ૫યોગ કરીએ છીએ ? તેને
શરીરસુખનાં સાધનો ભેગાં કરવામાં, અહંકાર, ત ૃષ્ણા અને વાસના પરી કરવામાં ખચી નાખીએ છીએ કે
આત્મકલ્યાણ અને ૫રમાથથન ુ ં સાધન બનાવવામાં વા૫રીએ છીએ ? બંનેય રસ્તા સ્પષ્ટ છે . બંનેનાં
૫ટરણામ ૫ણ સ્પષ્ટ છે . ભૌષતકવાદી જીવનમાં શરીરસુખની સંભાવના તો રહે છે , ૫રં ત ુ તે લક્ષ્ય, જેના
માટે ઈશ્વરીય વરદાન સ્વરૂ૫ આ ટદવ્યજન્મ મળ્યો છે તે એક રીતે નગણ્ય જ થઈ જાય છે . ઈન્દ્ન્દ્રય
સુખોમાં અને વાસનાઓની પષતિમાં કાંઈક એવું આકિથણ છે કે દુબથળ સ્વભાવના લોકો અનાયાસ તે તરફ
ઝૂકી જાય છે . તાત્પયથ એ જ છે કે ૮૪ લાખ યોષનઓના ભ્રમણ ૫છી, લાખો કરોડો વિોની પ્રતીક્ષા ૫છી
મળે લ આ માનવજન્મને આ૫ણે નષ્ટ ન થવા દઈએ. ઈન્દ્ન્દ્રયસુખ તો કીટ૫તંચગયાં અને ૫શુપક્ષી ૫ણ
પોતપોતાની રીતે પ્રાપ્ત કરી લે છે . જો મનુષ્ય ૫ણ એમની જેમ જ ઈન્દ્ન્દ્રયસુખમાં રચયો૫ચ્યો રહે તો
૫છી તેની શ્રેષ્ઠતા કઈ રીતે ગણી શકાય?
આત્મકલ્યાણ, સંસારની સેવાનો ૫રમાથથ અને અનુકરણીય ઉદાહરણ મકી જવાનો ઉજ્જવળ યશ
આ ત્રણેય બહમ
ુ લ્ય વસ્ત ુઓ ઈન્દ્ન્દ્રયભોગો જેવાં ત ૃષ્ણાનાં સાધનો કરતાં વધારે મલ્યવાન છે . મનુષ્યને જે
અસાધારણ બુદ્ધદ્ધબળ મળ્યું છે તેની સફળતા એમાં જ છે કે દીધથદ્રન્દ્ષ્ટવાળા ષનણથયો કરવામાં આવે.
-અખંડજયોષત, મે -૧૯૬૦, પેજ-૬
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દુભથળતા એક પા૫ છે .
જે લોકો કોઈ ચોકકસ ટદશામાં મહત્વ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમણે એ ઈચ્ચ્છત માગથ માટે શક્તત
ભેગી કરવી જોઈએ. સાચી લગની અને ષનરં તર પ્રયત્ન આ બે મહાન સાધનાઓ છે , જેનાથી ભગવતી
શક્તતને પ્રસન્ન કરીને એમની પાસેથી ઈચ્ચ્છત વરદાન મેળવી શકાય છે . તમે તમારા જીવનમાં જે ઉદ્દે શ
નકકી કયો હોય તેને પરો કરવા માટે તનમનથી લાગી જાઓ, સતાં જાગતાં એને લગતા ષવચાર કરતા
રહો અને આગળના માગથની શોધ કરતા રહો. સતત ૫ટરશ્રમ કરવાની ટે વ પાડો. યાદ રાખો કે આ૫ણો
કોઈ ૫ણ મનોરથ શક્તત દ્વારા પણથ થઈ શકે છે . આમતેમ ફાંફા મારવાથી કાંઈ જ પ્રાપ્ત થત ું નથી.
પુરુિાથી માણસો જ ૫ષવત્ર હોય છે અને ૫ષવત્ર કાયો કરી શકે છે .
શ્રેષ્ઠ બલ માટે સાચુ ં બોલો અને ઉત્તમ કમથ કરો. સતત ૫ટરશ્રમ કરનારને ચોમેરથી યશ પ્રાપ્ત
થાય છે . આ સંસારમાં તમે જયાં, જેવી ૫ટરક્સ્થષતમાં છો, જીવનના કોઈ૫ણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યા હો,
૫ણ શક્તત પ્રાપ્ત કરો. આ સંસારમાં દુબથળતા સૌથી મોટું પા૫ છે . દુબથળને સૌ કોઈ દબાવે છે . ઓછી
શક્તત ધરાવનારા બધે જ નકથ જેવાં કષ્ટો ભોગવતા જોવા મળે છે .
હે સમથથ ૫રમેશ્વર – મને દઢ બનાવો, જેથી હુ ં તમારા માગથદશથનમાં લાંબા સમય સુધી જીવતો
રહ.ુ ં
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી -૧૯૫૭, પેજ-ર૫

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

ધાષમિક બુદ્ધદ્ધની અવગણનાથી માંનષસક કલેશ
મનુષ્યના મનમાં અનેક વ ૃષત્તઓ હોય છે . – સ્વાથથવ ૃષત્ત, ભોગવ ૃષત્તન, દં ભવ ૃષત્ત, ધમથવ ૃષત્ત વગેરે.
જયારે કોઈ સમસ્યા સામે આવે છે ત્યારે આ જુદી જુદી વ ૃષત્તઓ વચ્ચે સંઘિથ થવા માંડે છે . જયારે જે
વ ૃષત્તનુ ં વધારે પ્રમાણ અથવા પ્રભુત્વ હોય છે ત્યારે તેવો જ ષનણથય થઈ જાય છે . મન શાંત તથા સંત ુચલત
અવસ્થામાં આવતાં જ પાશષવક વ ૃષત્તઓના ષનણથયની અસત્યતા પ્રગટ થઈ જાય છે અને ત્યારે ધમથબદ્ધુ દ્ધ
પોતાનો ટદવ્ય પ્રકાશ બતાવે છે . આમાં ભોગવ ૃષત્તઓની ચબનઉ૫યોચગતા તથા ષનરથથકતા પ્રગટ થઈ જાય
છે . ૫િાત્તાપો થાય છે અને ધમથબદ્ધુ દ્ધ આ ખરાબ કાયથની સજા આપે છે . મનુષ્યને પોતાને જ દુુઃખ થાય છે .
આવી આત્મટહનતાના ફળસ્વરૂપે અનેક વ્યક્તતઓ આત્મહત્યા ૫ણ કરી લેતી હોય છે .
ધાષમિક બુદ્ધદ્ધના પાલનથી ચાટરત્રયમાં સદ્દગુણોનો ષવકાસ થાય છે . ધમથબદ્ધુ દ્ધનુ ં સુખ અમલમાં છે ,
ફકત જ્ઞાનમાં નહીં. ધમથને દૈ ષનક જીવનનો આધાર બનાવી લેવાથી જ જીવન સુખદાયક અને ફળદાયક
બની શકે છે . જયારે આ૫ પરી રીતે શાંત રહો છો, મન સંત ુચલત રહે છે , કોઈ૫ણ પ્રકારનુ ં બહારનુ ં દબાણ
આ૫ની ૫ર નથી હોતું ત્યારે આ૫ના મનમંટદરમાં ભગવાનનો ઉદ્ ભવ થાય છે અને તે આ૫ને સાચી
સલાહ આપે છે . એ પ્રમાણે જ હંમેશાં આગળ વધતા રહેજો. ઈશ્વરની પ્રેરણા ૫ર ભરોસો રાખનાર
મુશ્કેલીઓના પ્રસંગોમાં ૫ણ સાચી સલાહ મેળવે છે . ભષવષ્ય તેના માટે ટદવસ જેવુ ં સ્પષ્ટ રહે છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૦, પેજ-ર૧-રર
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ઈશ્વરના શરણે
મહામલો મનુષ્ય અવતાર આ૫ણને એટલા માટે નથી મળ્યો કે આ૫ણે આ૫ણી જરૂરીયાત, લાલચો,
વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ વગેરે વધારતા જઈએ અને ટદવસ રાત તેની પષતિ માટે હેરાન થઈએ અને બધો
સમય તેમાં વેડફી નાંખીએ. મનુષ્યજીવનનો ઉદ્દે શ્ય એ છે કે જીવ પોતાના ષવવેકને જાગૃત કરી લાંબા
સમયથી ઘર કરી ગયેલા કુસસ્ં કારોને પોતાના મનોબળથી શુદ્ધ કરે , ભવબંધનમાંથી મુક્તત મેળવે,
બીજાઓની સેવા કરે અને પોતાના આદશથ ચટરત્ર દ્વારા સંસારને ઉદાહરણ પરંુ પાડીને પોતાની કીષતિ
અમર કરે . આ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે વ્યક્તત પ્રયત્ન કરે છે તે જ ઈશ્વરને ષપ્રય લાગે છે અને
તેમની ઉ૫ર જ ઈશ્વર સાચો પ્રેમ, વાત્સલ્ય, કૃપા વરસાવે છે . એવી કૃપા પ્રાપ્ત કરવી એ જ જીવનની
સાથથકતા છે . આ રસ્તા ૫ર ચાલવા માટે મનુષ્યે છ કાયથક્રમ અ૫નાવવા ૫ડશે.
(૧).

પોતાની જરૂટરયાતો ઓછામાં ઓછી રાખો.

(ર).

ુ
પોતાની વસ્તુઓને ઈશ્વરની વસ્તઓ
માનવી અને પોતે તેના ટ્રસ્ટી કે સંચાલન માત્ર છીએ તેમ

સમજવુ.ં
(૩) સામે ઊભેલી મુશ્કેલીઓને હેરાન થઈને નહીં, ૫રં ત ુ ષવવેકપવથક દર કરવાની કોષશશ કરવી,
૫રં ત ુ કદાચ ન ટળે તો તેને કમથન ુ ં ફળ સમજીને ધૈયથપવથક સહન કરવી.
(૪). મનને ભગવાનમાં ૫રોવી રાખવા માટે ભજન અને સાધના કરવી.
(૫). પોતાના કુષવચારો, દુગુથણો તથા દુષ્કમોને હટાવવા અને ઘટાડવા માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો.
(૬) બીજાના લાભ માટે ઈશ્વરની સેવા સમજી દરરોજ કાંઈને કાંઈ કામ કરતાં રહેવ.ુ ં
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-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૪, પેજ-૩૦૯
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ન અચભપ્રાય, ન લાચારી
બીજા કરતાં ઊતરતી કક્ષાના હોવાની ભાવના એક બહુ મોટી માનષસક દુબથળતા છે . તેને
મનમાંથી કાઢી નાંખવી જોઈએ. આ૫ની પાસે ધન નથી તો શું થયુ?ં સંસારના અનેક મોટા માણસો પાસે
કશું જ ન હોતુ,ં છતાં ૫ણ તેઓ મહાન કહેવાયા, સંસારે તેમની પજા કરી, સમાજ એમના ઈશારા ૫ર
ચાલ્યો, જો ધનની અછતે આ૫ને ઊતરતી કક્ષાના બનાવ્યા હોય તો તેને આજે જ છોડી દો.
જો આ૫ હંમેશાં સુસ્ત અને ષનરાશ દે ખાતા હો, તો ભલ કરી રહ્યા છો કારણ કે તેનાથી આ૫ની
ઉત્પાદન શક્તતઓ નબળી થઈ જાય છે , લાભ કશો જ થતો નથી. આ૫ના માચલક કે અષધકારી આ૫નાથી
હેરાન રહે છે . આ૫ની બુદ્ધદ્ધ, આ૫ની કાયથકુશળતા, આ૫નુ ં મહત્વ પ્રગટ થઈ શકતાં નથી, જો જાતે જ
પોતાનો ષતરસ્કાર અને અ૫માન જ કરશો, પોતાને જ ઠોકર મારશો, તો બીજાઓ ૫ણ બે ઠોકર મારશે
અને જે કોઈ ૫ણ આવશે તે ઠોકર જ મારતા જશે.
આ૫ એવી દઢ ભાવના મનમાં રાખો કે અષનષ્ટ, ષનરાશા, ભય, આત્મગ્લાષન અને આત્મષતરસ્કારની
દુભાથવનાઓ આ૫ના જીવન ૫ર સવાર નથી થઈ શકતી. આ બધાને ભગાડી દે વાનુ ં આત્મબળ આ૫ની
અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભરે લ ું છે . પ્રષતકુળ ષવચાર અને ૫ટરક્સ્થષતઓ આ૫ને સત્યના માગથમાંથી
ડગમગાવી નહીં શકે પોતાની બાબતમાં ન તો વધારે ૫ડતા દં ભની ભાવનાને પ્રોત્સાટહત કરો કે ન તો
તુચ્છતાની ભાવના આવવા દો. મઘ્યમ માગથ જ શ્રેષ્ઠ માગથ છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૯, પેજ-ર૯
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મનોબળની ઉણપ
ઈચ્છાશક્તત અને સંકલ્પબળની ઊણ૫નુ ં નામ જ કાયરતા છે . કાયર વ્યક્તત દરે ક ક્ષણે ડરતી રહે
છે . તેને પોતાની ચારે ય બાજુ આશંકા, અષવશ્વાસ અને અસફળતાનાં ચચહ્નો જ દે ખાતાં રહે છે . થોડીક
મુશ્કેલી જોઈને તે બહુ જ ગભરાય છે અને જરા સરખી ષવ૫ષત્ત આવી ૫ડતાં જ પોતાનાં કતથવ્યોથી
અજાણ બનીને ગાંડાઓ જેવી ચેષ્ટાઓ કરવા માંડે છે . આવા ઉદ્ધદ્વ્રગ્ન લોકો જ આત્મહત્યા કરી બેસે છે .
હર૫ળ ચચિંતા, શોક, ભય તથા આશંકામાં ડબેલા રહીને પોતાની ઊંઘ હરામ કરી નાંખે છે . કાયર વ્યક્તત
હંમેશાં ૫રે શાન રહે છે . તેમને ડરાવવા અને ચચિંષતત કરવા માટે કોઈ ને કોઈ નાનુ ં મોટું કારણ ઊભુ ં થત ું
જ રહે છે . તેનાથી ઊલટું, જેમનામાં સાહસ છે , મનોબળ છે તેઓ મોત સાથે ઝઝૂમતાં ૫ણ હસતા રહે છે .
યુદ્ધના મોરચે જયાં બંને બાજુથી સનસનતી ગળીઓ ૫સાર થતી હોય છે ત્યાં મોતના ખોળામાં
૫ણ વીર યોદ્ધાઓ હસતા, ષવનોદ કરતા જોવા મળે છે . મોટામાં મોટી આ૫ષત્તમાં ૫ણ તેઓ ધીરજ, સાહસ
અને ષવવેકને ક્સ્થર રાખે છે તથા મુશ્કેલી ૫ટરક્સ્થષત આવતાં બમણા ઉત્સાહથી તેને પાર કરવાનો પ્રયત્ન
કરે છે . તેઓ કોઈનાથી ડરતા નથી. પોતાના ઉ૫ર અને પોતાના ભગવાન ૫ર જેમને ભરોસો છે તેઓ શા
માટે કોઈથી ડરે ? શા માટે ષનરાશ અને હતોત્સાહ થાય? બધાં જ સાંસાટરક કાયોને સફળતાપવથક પરાં
કરવા માટે મનોબળની જરૂરીયાત હોય છે . તેથી જીવનની મહત્વપણથ સં૫ષત્તઓમાં મનોબળ હોવુ ં તેને
એક મોટી ષવભષત માનવામાં આવે છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૧, પેજ-રર,
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આશાવાદી વ્યક્તતઓ સાથે હળોમળો :
માણસનુ ં વ્યક્તતત્વ અને બાહ્યજગત એકબીજાનાં પરક છે . જેવુ ં વ્યક્તતત્વ હોય છે એવા પ્રકારનુ ં
જગત અને વાતાવરણ બની જાય છે . આ૫ણુ ં વ્યક્તતત્વ આ૫ણા ષવચારોનુ ં જ પ્રષતચબિંબ છે . કમથઠ વ્યક્તત
પોતાની આજુબાજુ આશા, ઉત્સાહ તેમજ પ્રગષતનો સંદેશો આપે છે . તેઓ પોતાની સાથે બીજાઓને ૫ણ
નવી આશા તથા ઉત્સાહ આપે છે અને સાચા અથથમાં તેઓ જીવનના પારખું હોય છે . માણસના ષવચાર
એમના જીવનના ઘડતરમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે , ૫રં ત ુ ષનરાશાવાદી પોતે તો ષનરાશામાં ડબે છે અને
બીજાને ૫ણ ડુબાડે છે અને પોતાના ભાગ્યને દોિ આપે છે .
તમે આશાવાદી વ્યક્તતઓને મળો. એમના હાસ્યમાં જીવન હોય છે , એમની પ્રસન્નતાનાં ટકરણો
વાતાવરણને ૫ણ સજીવ અને સુવાષસત કરી દે છે . જીવનની દરે ક ૫ળ એમના માટે નવો ઉત્સાહ અને
સંદેશો લાવે છે . હંમેશા પ્રસન્ન રહેવ ુ ં એ પ્રભુનો પ્રસાદ છે . એનાથી અંદર અને બહારની બન્ને રીતે
પ્રફુચ્લ્લત રહેવાય છે . જીવનનો દરે ક ટદવસ ઉમંગ તેમજ આશાનો સંદેશ લઈને આવે છે . પ્રકૃષત એને
મદમસ્ત દે ખાય છે . ૫વનનુ ં દરે ક ઝોકું સૌરભ ફેલાવે છે . આવી વ્યક્તતઓને મળીને તમને નવી પ્રેરણા
અને ઉત્સાહનો અનુભવ થાય છે અને જીવન તમને સુદર,
ં
સરસ અને સ્વચ્પ્નલ લાગે છે .
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૭, પેજ-ર૬,
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મનુષ્યની મહાનતાનુ ં રહસ્ય
મનુષ્ય બધાં પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે . શક્તતવાન બનવુ ં કે શક્તતહીન બનવુ ં તે મનુષ્યના પોતાના
હાથમાં છે .
પોતાના દરે ક ટેવ કે વાસના ઉ૫ર તમે ષનયંત્રણ કરી શકો છો કારણ કે તમે અનંત ૫રમાત્માનો
એક અંશ છો અને ૫રમાત્માની શક્તત આગળ કશુ ં ટકી શતતું નથી. અનેક લોકો એવુ ં હલકા પ્રકારનુ ં
જીવન જીવે છે કે જેમાં વ્યક્તત સ્વતંત્ર હોતી નથી. શું તમારે આ સંસારમાં પ્રભાવશાળી બનવુ ં છે ? જો
જવાબ ‘હા’ હોય તો તમે સ્વષનભથર બનો અને સ્વતંત્ર બનવાનો પ્રયત્ન કરો. પોતાને સામાન્ય મનુષ્ય ના
માનશો. હુ ં ગરીબ છં, મારાથી શુ ં થઈ શકે એવું ના ષવચારશો.
જો તમે ૫રમાત્મા ઉ૫ર ષવશ્વાસ રાખીને લોકોની આલોચનાથી નહીં ડરો તો ભગવાન અવશ્ય
તમને મદદ કરશે. જો તમે લોકોને ખુશ કરવા તમારંુ જીવન ષવતાવશો તો લોકોથી તમે કદાષપ ખુશ નહીં
રહો. ઊલટું જેમ જેમ તમે એમને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરશો તેમ તેમ તમે ગુલામ બનશો. તમારી પાસે
એમની અપક્ષા વધતી જશે.
જે મનુષ્ય સ્વાભાષવક રૂપે પોતાની શક્તતનો ઉ૫યોગ કરે છે તે ખરે ખર મહાન પુરુિ છે . જે લોકોને
પોતાની મળ શક્તત એવા આત્મબળનુ ં ભાન હોય છે તેઓ હલકાં અને નકામાં કાયો કરતા નથી.
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૫૦, પેજ-૭,
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સત્કમોથી દુભાથગ્ય ૫ણ બદલી શકાય છે .
પ્રારબ્ધ કમોનુ,ં ભતકાળમાં ભરે લાં ખરાબ કમોનુ ં ફળ મળવુ ં ષનષિત છે . કેટલીકવાર એવુ ં થાય છે
કે કરે લાં કમોનુ ં ફળ તરત જ મળી જાય છે . કેટલીકવાર એવુ ં થાય છે કે પ્રારબ્ધ ભોગોની પ્રબળતાના
કારણે ષવષધએ નક્કી કરે લી સારી કે ખરાબ ૫ટરક્સ્થષત વતથમાનકાળમાં ટકી રહે છે અને અત્યારે જે કાયો
કરવામાં આવ્યા છે તેન ુ ં ૫ટરણામ ભષવષ્યમાં ગમે ત્યારે ભોગવવા માટે જમા થત ું જાય છે .
યાદ રહે કે વતથમાન જ મહત્વનો છે . ભતકાળમાં તમે સારાં કે ખરાબ કામ કરતા રહ્યા હો, ૫રં ત ુ
હવે જો સારાં કામ કરતા હો તો ભાગ્ય બની ગયેલાં થોડાંક ફળોને બાદ કરતાં બીજાં ભેગાં થયેલાં પા૫
કમજોર થઈ જશે અને કદાચ એમનુ ં કોઈક ૫ટરણામ જો ભગવવુ ં ૫ડે તો તે સાવ સામાન્ય, ખબ ઓછં
કષ્ટ આ૫નાર તથા કીષતિ વધારનાર હશે. ષશચબ, દધીચચ, હટરિંદ્ર, પ્રહ્લાદ, ધ્રુવ, પાંડવો, વગેરેને પવથના
ભોગો પ્રમાણે કષ્ટો સહન કરવાં ૫ડયાં, ૫રં ત ુ તે કષ્ટ છે વટે તેમની કીષતિ વધારનારાં અને આત્મલાભ
આ૫નાર સાચબત થયાં. સારાં કમથ કરનાર વ્યક્તતઓનાં અગાઉનાં મોટાં મોટા પા૫ થોડુક
ં દુુઃખ આપીને
સહેલાઈથી ભોગવાઈ જાય છે , ૫રં ત ુ જે વતથમાનકાળમાં કુમાગે જાય છે એણે ૫હેલાં કરે લાં સત્કમોં
કમજોર થઈ જશે. જે પા૫કમો સંચચત થયેલાં હશે તે પ્રબળ બનશે. એના ૫ટરણામે પા૫નાં ફળોની
શૃખ
ં લા વધારે ભયંકર થતી જશે. આથી આ૫ણે સુષવચારો અ૫નાવી સત્કમો કરવાં જોઈએ.
ુ રી-૧૯૫૦,
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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બ્રહ્મની સવથવ્યાપકતા
બ્રહ્મનો આટદ નથી કે અંત પણ નથી. તે અખંડ છે , શાશ્વત છે . આ પ ૃથ્વી પર બધી વસ્ત ુઓની
યોજના આ બ્રહ્મથી પટરપણથ છે . અનંત બ્રહ્માંડ પણ એમનાથી જ પ્રકાષશત છે . ષવશ્વના દરે ક પદાથથમાં તે
વ્યાપેલો હોવા છતાં તેની પણથતામાં કોઈ પ્રકારની ખામી આવતી નથી, કારણ કે તે સદાય પણથ છે અને
પણથતા જ એમનો સ્વભાવ તથા પ્રાકૃષતક ગુણ છે .
જે વસ્ત ુમાં આ પણથ બ્રહ્મ વ્યાપેલો હશે તે વસ્તુ પણ પણથ રહેશે. બ્રહ્મનો અનુભવ માત્ર ચેતન
પદાથોમાં જ કરવાનો નથી. તે તો જડ પદાથોમાં પણ રહેલો છે . તેથી જડ અને ચેતન તમામ પદાથોમાં
એમની પણથતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, પરં ત ુ આપણી આ સ્થળ આંખો આ ભમંડળનો ખણેખણો શોધી
વળે એમ છતાં તે બ્રહ્મનાં દશથન કરી શતતી નથી. સ્વગથના તેજોમય વલયમાંથી જે ટદવસે આપણી સ્થળ
આંખો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરી લેશે તે ટદવસે માયારૂપી અંધકાર દર થશે. જે ટદવસે જ્ઞાનરૂપી સયથના પ્રકાશથી
આપણા મનમાંથી ભ્રમ દર થઈ જશે તે ટદવસે આપણે સદ્દજ્ઞાન કૃતાથથ થઈ જઈશુ.ં
-અખંડજ્યોષત, ઓતટોબર-1949, પેજ-5
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પોતાની ઉત્તમ કલ્પનાઓને ચટરતાથથ કરો
જયાં ૫ણ નજર નાખો ત્યાં કલ્પનાનો જ ષનવાસ છે . તેથી કલ્પના કરવી વ્યથથ નથી, ૫રં ત ુ
જીવનની ષનશાની છે . જો કે શરત એક જ છે કે તમારી કલ્પનાઓમાં તમારા જીવનનો પ્રાણ ભરે લો હોવો
જોઈએ. ષનષ્પ્રાણ કલ્પના જીવનશક્તતનો નાશ કરી નાખે છે , મનુષ્યને ૫ણ ષનષ્પ્રાણ બનાવી દે છે . તેથી
આ૫ણને સજીવ કલ્પના કરતાં આવડવી જોઈએ.
મનુષ્ય નામની આ ખબ ભારે મશીનરીમાં સવથત્ર પ્રાણ જ ભરે લો છે . ચારે ય બાજુ જીવન ટહલોળા
લઈ રહ્ું છે . અને તે જ કલ્પનાના રૂ૫માં બહાર નીકળીને અનેક રૂ૫ તથા આકૃષત બનાવવા ઈચ્છે છે . તે
પોતાના જીવનને, પોતાની સત્તાને, પોતાની ચેતનાને ચારે ય બાજુ ષવખેરી દે વા ઈચ્છે છે . તેથી તો
કલ્પના કરે છે , ૫રં ત ુ જયાં સુધી તે કલ્પના સુધી જ સીષમત રહે છે અને પોતાના આત્માને, પ્રાણને એમાં
ભળવા દે તી નથી ત્યારે તે ષનસ્તેજ બની જાય છે . તેથી જો તેજસ્વી બનવુ્ હોય તો તમે જે ઈચ્છો છો,
તમે તમારા મનમાં જે ષવચારી રાખ્યુ ં છે અને તમે જે હવાઈ ટકલ્લાનો ઢાંચો તમારા મનમાં ઊભો કયો છે
એને આ પ ૃથ્વી ૫ર ઉતારવા માટે દઢ સંકલ્પ કરો. જો તમે અડગ ષનિય કયો હશે તો દુષનયાની કોઈ
તાકાત તમને એમ કરતાં રોકી શકે નટહ.
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૪૯, પેજ-૫
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ઈશ્વરીય સત્તાનુ ં તત્વજ્ઞાન

-

૫રમાત્મા ખુશામતથી પ્રસન્ન થઈ જતા નથી. કોઈની ષનિંદા કે સ્તષુ ત અમને જરૂરી નથી. તે કોઈની
૫ર પ્રસન્ન કે અપ્રસન્ન ૫ણ થતા નથી. પજા-ઉપાસના એક પ્રકારની આઘ્યાજત્મક વ્યાયામ છે . એનાથી
આ૫ણું આત્મબળ વધે છે , સતોગુણની માત્રામાં વારો થાય છે . ઈશ્વરને સવથવ્યા૫ક માનનાર પા૫થી
ડરશે. કોટવાળ સામે ઊભો હોય તો ચોર ૫ણ સાધુ જેવુ ં આચરણ કરે છે . સૌથી મોટો કોટવાળ એવા
ઈશ્વરને જે પોતાની અંદર, બહાર અને ચારે ય બાજુ વ્યાપેલો જુએ છે તે એના દં ડથી ડરશે અને પા૫ નહીં
કરે . પ્રાણીઓ માત્રમાં ઈશ્વરને વ્યાપેલો જોનાર મનુષ્ય જ બધાની સાથે સારો વ્યવહાર કરી શકે છે .
આવી ઈશ્વરીય દ્રન્દ્ષ્ટ કેળવવી તે ઈશ્વરની ઉપાસનાનો મળ ઉદે ્શ્ય છે . ઘ્યાન, પ્રાથથના, પજા,
કીતથન, જ૫ વગેરે એવી મનોવૈજ્ઞાષનક ટક્રયાઓ છે કે જેમના દ્વારા મનોભષમમાં ચોંટી ગયેલા કુસસ્ં કાર
બહાર નીકળી જાય છે અને એમની જગ્યાએ સુસસ્ં કારોની સ્થા૫ના થાય છે .
જો એ અંતરાત્માના પોકારને સાંભળવામાં આવે અને એના ઈશારે ચાલવામાં આવે તો ખરાબમાં
ખરાબ માણસ ૫ણ થોડાક સમયમાં શ્રેષ્ઠ મહાત્મા બની શકે છે . ગીતામાં ભગવાને કહ્ું છે કે બધુ ં છોડીને
મારા શરણમાં આવી જા. હુ ં તને બધાં પાપોમાંથી મુક્તત કરી દઈશે. મારા શરણમાં અથાથ ત ્ અંતરાત્માના
શરણમાં એમ સમજવું જોઈએ.
ુ રી-૧૯૫૧, પેજ-૫
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂ૫ છે , એને ઓળખો
તમારા મન અને ઈન્દ્ન્દ્રયો ૫ર સંયમ રાખો, સદ્ ગુણો અ૫નાવો, આત્માના સાચા સ્વરૂ૫ને
જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. આત્માનુ ં ષનયષમતરૂપે ઘ્યાન કરો. તો જ તમે એ ખબ ગંભીર અસીમ આનંદ તથા
અમરત્વને પ્રાપ્ત કરી શકો તથા અમર૫દ સુધી ૫હોંચી શકશે. આ શરીરને જ આત્મા માની લેવો તે
સૌથી મોટું પા૫ છે . એ ભ્રમનો ત્યાગ કરો.
અષવદ્યા અને અજ્ઞાનના ઊંડા કવામાંથી બહાર નીકળો અને જ્ઞાનરૂપી સયથની ઝગમગતી જયોષતને
અંતરમાં ધારણ કરો. આ જ્ઞાનમાં બીજાઓને ૫ણ સાથી બનાવો. અ૫ષવત્ર ઈચ્છાઓ અને અષવદ્યા તમને
બહેકાવી દે છે .
તેથી એ ૫ણ ના ભલો કે માનવજીવનનો મુખ્ય ઉદ્દે શ અને અંષતમ લક્ષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો
એ જ છે . ખોટા બાહ્ય આડંબરો અને માયાના ષમથ્યા પ્રપંચોમાં ના ફસાશો. કલ્પનાનાં ષમથ્યા સ્વપ્નોમાંથી
જાગો અને હલકાં ષનરથથક પ્રલોભનોની જાળમાં ફસાયા વગર નક્કર અને જીવતી જાગતી અસચલયતને
૫કડો. તમારા આત્માને પ્રેમ કરો કારણ કે આત્મા જ ૫રમાત્મા યા બ્રહ્મ છે . તે જ સજીવ મષતિમાન સત્ય
છે . આત્મા શાશ્વત છે , તેથી આત્મામાં જ ષસતર રહો. તમે જ બ્રહ્મ છો. એને ઓળખો. આ જ વાસ્તષવક
જીવન છે .
ુ રી-૧૯૫૧, પેજ-૯
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ટદવ્ય ષવભતીની ટદવ્ય અનુભષત
આંતટરક ષનબથળતાઓ અને ખામીઓને કારણે જ મનુષ્યનુ ં સાંસાટરક જીવન અભાવગ્રસ્ત,
અષવકસતી તથા અશાંત રહે છે . અંદરની કમજોરી જ બહાર દીનતા અને હીનતાના રૂ૫માં દ્રન્દ્ષ્ટગોચર
થાય છે . આત્મઘાતી લોકો જ આ સંસારમાં ષતરસ્કૃત, કલંટકત, ઘ ૃચણત, ઉપેચક્ષત અને ષનષ્ફળ રહે છે . જેની
અંદર આત્મબળ રહેલ ું હશે, જેના અંતરમાં પ્રકાશ ફેલાતો હશે તેના બ્રાહ્યજીવનનુ ં પ્રત્યેક ક્ષેત્ર, આશા,
ઉત્સાહ, સ્ફૂષતિ તેજક્સ્વતા અને પુરુિાથથથી ૫ટરપણથ દે ખાશે. આંતટરક બળની આભાને બહાર પ્રગટ થતાં
કોઈ આવરણ અટકાવી શકત ું નથી. ગરીબી, માંદગી તથા દુુઃખી ૫ટરક્સ્થષતમાં હોવા છતાં ૫ણ મનસ્વી
વ્યક્તત પોતાની મહાનતાની પ્રભાને ફેલાવતી રહે છે . આવા લોકોની દુદથ શા ક્ષચણક જ હોય છે , કાયમી
નહીં.
ુ ુઃ તેની સાચી સં૫ષત્ત પરવાર થાય છે . આ સં૫ષત્ત જેની
વ્યક્તતનુ ં ષવકષસત વ્યક્તતત્વ જ વસ્તત
પાસે મોજદ છે તેને ન તો દટરદ્ર કહી શકાય અને ન અસફળ. વાદળાં ચંદ્રમાને લાંબા સમય સુધી કયાં
છપાવી શકે છે ? દુુઃખ કોઈ મનસ્વી વ્યક્તતને દુદથ શાગ્રસ્ત ક્સ્થષતમાં લાંબા સમય સુધી રાખી શકત ું નથી.
જયાં આત્મબળ હશે ત્યાં કોઈ૫ણ અભાવ, ૫છી તે વ્યક્તતગત હોય અથવા સાંસાટરક, ૫રં ત ુ વધારે સમય
સુધી ટકી શકશે નહીં.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬ર, પેજ-૧૦
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મુશ્કેલી સમસ્યાઓનુ ં સરળ સમાધાન
જીવન સંગ્રામમાં સૌથી મોટું શસ્ત્ર આત્મષવશ્વાસ છે . જેમને પોતાની ઉ૫ર, પોતાના સંકલ્પબળ અને
પુરુિાથથ ઉ૫ર ભરોસો છે , તેઓ જ સફળતા માટે નાં અન્ય સાધનો મેળવી શકે છે . આત્મસંયમ ૫ણ તેમના
માટે જ શક્ય છે કે જેમને પોતાની ઉ૫ર ષવશ્વાસ છે . જેમણે પોતાનુ ં ગૌરવ ગુમાવી દીધુ ં છે , જેમને
પોતાનામાં કોઈ શક્તત દે ખાતી નથી, જેમને પોતાનામાં ફકત હીનતા, અયોગ્યતા અને દુબથળતા જ દે ખાય
છે , તેઓ કયા આધારે આગળ વધી શકશે અને કેવી રીતે આ સંઘિથ ભરે લી દુષનયામાં પોતાનુ ં અક્સ્તત્વ
ટકાવી રાખી શકશે ? વહેતી ધારામાં જેમના ૫ગ ઉખડી જાય તેને પાણી ખેંચી જાય છે , ૫રં ત ુ જેમણે
પોતાનુ ં દરે ક ૫ગલું મજબતીથી મકયું છે તેઓ ધીરે ધીરે તે જ પ્રવાહને ૫ણ પાર કરી લે છે .
૫રમાત્માએ આ૫ણને બીજા બધા મનુષ્યો જેટલી જ શક્તત આપી છે . જે સમસ્યાઓને બીજા પાર
કરી ચક્યા છે તેમને આ૫ણે કેમ પાર ન કરી શકીએ ? સૈન્યમાં દરે ક સૈષનકને એકસરખી જ બંદકો
આ૫વામાં આવે છે . ષનશાન વીંધવુ ં એ દરે ક સૈષનકની પોતાની સમજદારી અને યોગ્યતાનુ ં કામ છે .
બધા જ લોકો અનંત સામથ્યથ લઈને આ પ ૃથ્વી ૫ર જન્મ્યા છે . પ્રશ્ન ફકત તેને ઓળખવાનો,
ભરોસો કરવાનો અને તેના સદુ૫યોગનો છે . જેમને પોતાની ઉ૫ર ભરોસો છે તેઓ પોતાના સામથ્યથનો
સદુ૫યોગ કરીને મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ લક્ષ્યને પાર કરી લે છે .
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૬૧, પેજ-૧૮
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ષવલાસી મનુષ્ય ધમાથત્મા ના હોઈ શકે
જે માણસ બીજાના માટે જેટલી પ્રેમભાવના રાખે છે અને પોતાના માટે ઉદાસીન રહે છે એના માટે
શ્રેષ્ઠ બનવું સહેલ ું છે . એનાથી ષવરુદ્ધ જે મનુષ્ય પોતાને જેટલો વધારે પ્રેમ કરે છે અને બીજા પાસે
પોતાની જેટલી વધારે સેવા કરાવે છે એટલી જ તે બીજા લોકોની ભલાઈ ઓછી કરી શકે છે . જે મનુષ્ય
બીજાને ખવડાવવાના બદલે પોતે જ વધારે ખાઈ લે છે તે બીજા લોકોને બે રીતે નુકસાન કરે છે . એક
તો પોતે વધારે ખાઈને બીજાના ભોજનમા ઘટાડો કરે છે અને બીજુ ં વધારે ખાઈ લેવાથી તે પોતાનુ
આરોગ્ય ખોઈ બેસે છે , અને બીજાનુ ં ટહત કરવાને લાયક રહેતી નથી.
ઘણા લોકો એવુ ં કહ્યા કરતા હોય છે કે અમે બીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ, ૫રં ત ુ તેમનો પ્રેમ ફતત
શબ્દો સુધી જ સીષમત રહે છે . આ૫ણે બીજાઓને સાચો પ્રેમ ત્યારે જ કરી શકીએ કે જયારે આ૫ણે
પોતાની જાતને પ્રેમ કરીએ અને પોતાનો ખોટો સ્વાથથ છોડી દઈએ. એવાં ઘણાં બધાં ઉદાહરણ મળે છે ,
જેમાં આ૫ણે બીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ, ૫રં ત ુ ખરે ખર તો તે બાહ્ય દે ખાવ જ હોય છે . બીજાને ભોજન
કરાવવાનુ ં તેમજ આશ્રય આ૫વાનુ ં આ૫ણે ભલી જઈએ છીએ, ૫રં ત ુ આ૫ણા પોતાના માટે ભોજન તથા
આશ્રય પ્રાપ્ત કરવાનુ ં આ૫ણે કયારે ય ભલતા નથી. આથી બીજાઓ સાથે સાચા અથથમાં પ્રેમ કરવા માટે
આ૫ણે પોતાની જાતને વધારે ૫ડતો પ્રેમ કરવાનુ ં છોડવુ ં જોઈએ.
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૫૭, પેજ-૧૧
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અશાંત રહેવાથી શું લાભ?
માનષસક શાંષત એવી બહમ
ુ લ્ય પ્રાચ્પ્ત છે કે જેને પ્રાપ્ત કયાથ ૫છી ગરીબ વ્યક્તત ૫ણ ખબ આનંદ
અને પ્રસન્નતાપવથક જીવન ગુજારી શકે છે . વધુ શ્રમ કરવો ૫ડે, ખરાબ ભોજન મળે અથવા અન્ય
શારીટરક અસુષવધાઓ ૫રે શાન કરતી હોય, છતાં ૫ણ માનષસક શાંષત મળતાં મનુષ્ય સુખી જ રહેશે, ૫રં ત ુ
બધાં જ સુખ મળવા છતાં ૫ણ જો આંતટરક ચચિંતા અને ૫રે શાની વડે મન વ્યષથત રહેત ું હોય તો તે
વ્યક્તતને નરકમાં ૫ડયાનો જ અનુભવ થશે. આથી જીવનનો આનંદ મેળવવા ઈચ્છતી દરે ક વ્યક્તતએ
એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે તે પોતાની માનષસક અશાંષતનાં કારણોની તપાસ કરે અને તેમાંથી છટકારો
મેળવવા માટે વહેલી તકે શક્ય હોય તે બધાં ૫ગલાં ભરે . અન્ય અભાવો અને મુશ્કેલીઓથી કોઈ ષવશેિ
નુકસાન નથી, ૫રં ત ુ ચચત્તનુ ં ઉદ્ધદ્વગ્ન રહેવ ું એ ભારે ષવ૫ષત્ત છે . એના કારણે જીવનનો બધો આનંદ જ નષ્ટ
થઈ જાય છે .
જો અશાંષતનુ ં કારણ કોઈ ૫ટરક્સ્થષત હોય તો તેને બદલવી જોઈએ અને જો આ૫ણી ટેવ જ એવી
બની ગઈ હોય કે જરા અમથી વાતમાં જીવ ગભરાવા લાગે, ભયનો ૫હાડ સામે દે ખાય તો આ
દુબથળતાને ૫ણ હટાવવી ૫ડશે. જે કોઈ ઉપાય કરવો ૫ડે તે કરવો જોઈએ અને મનની અશાંષત દર થવી
જોઈએ, જેથી ચચત્તમાં બેચેની ન રહે. જીવનક્રમને એથી ૫ણ વધુ સમ ૃદ્ધ તથા ઉન્નષતશીલ બનાવી શકાય
છે . તે પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ. કોઈ સફળતા એટલી ટકિંમતી નથી કે તેના વડે આંતટરક અશાંષત દ્વારા
થનારંુ નુકસાન ભરપાઈ થઈ શકે.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૬૧, પેજ-૩૩
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આત્મષનયંત્રણની શક્તત
નૈષતકતાનો હેત ુ મનુષ્યને પોતાના ષવશાળ સ્વભાવનુ ં જ્ઞાન કરાવવાનો છે . નૈષતકતા પોતાની
જાતને વ્યક્તતગત જીવનથી ઊંચે લઈ જવાનુ ં સાધન છે . નૈષતકતાનો આધાર સ્વાભાષવક પ્રવ ૃષત્તઓને
માનવામાં આવે છે . પ્રકૃષતવાદી લોકો મનુષ્યના આચરણને બીજાં પ્રાણીઓના આચરણથી અલગ ગણતા
નથી. જે રીતે બીજા પ્રાણીઓના આચરણનો મુખ્ય સ્ત્રોત તે પ્રાણીઓની સુખની ઈચ્છા અને દુુઃખથી
બચવુ તે છે , એ જ રીતે મનુષ્યના આચરણની મુખ્ય પ્રેરણા સુખની ઈચ્છા અને દુુઃખથી બચવુ ં તે જ હોય
છે . આ રીતે મનુષ્યના આચરણને સમજવુ ં તે મનુષ્ય સ્વભાવની ષવશેિતાને નજર અંદાજ કરવા બરાબર
છે . મનુષ્ય ષવવેકશીલ પ્રાણી છે . મનુષ્યનો ષવવેક તેના વ્યક્તતત્વનો ષવકાસ કરે છે . ષવવેકને લીધે મનુષ્ય
બીજી વ્યક્તતઓના સુખમાં પોતાનુ ં સુખ જુએ છે અને તે પોતાની જાતને ત્યાં સુધી પણથ નથી અનુભવતો
કે જયાં સુધી બીજા લોકોને તેનાથી લાભ ન થાય.
૫શુઓમાં પોતાના ગુસ્સાને રોકવાની શક્તત હોતી નથી એને મન જે તરફ લઈ જાય છે એટલે કે
જે તરફ તેની મળ પ્રવ ૃષત્તઓ પ્રેરણા આપે છે તે તરફ જવા લાગે છે . મનુષ્ય પોતાની જાતને રોકી શકે
છે . તે જન્મજાત સ્વભાવથી ષવ૫રીત વતથન ૫ણ કરી શકે છે . તે પોતાના અંગત સ્વાથથનો ત્યાગ કરીને
૫રમાથથના કાયથમાં પોતાની જાતને જોડી શકે છે . નૈષતકતાનો આધાર મનુષ્યની આ આત્મ ષનયંત્રણ શક્તત
જ છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૫૮, પેજ-૧૫

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

માનવજીવન અને ઈશ્વરષવશ્વાસ
વસ્તુત: જીત તેમની થાય છે કે જેઓ ભૌષતક શક્તત સુધી સીષમત ન રહેતાં ૫રમાત્માને પોતાના
જીવનરથનો સારષથ બનાવી લે છે . તેને જ જીવનો માગથદશથક બનાવીને મનુષ્ય આ જીવનસંગ્રામમાં
ષવજય પ્રાપ્ત કરે છે . આ૫ણે ઈશ્વરને ભલીને સંસારના તાણાવાણા ગથ
ં તા રહીએ છીએ. પોતાના મનમાં
હવાઈ ટકલ્લા રચીને છીએ. કલ્પનાના ઉડ્ડયનથી દુષનયાનો બીજો છે ડો મા૫વાની યોજના બનાવીએ
છીએ, ૫રં ત ુ આ૫ણે ડગલે૫ગલે ઠોકરો ખાવી ૫ડે છે . દુયોધન, રાવણ, ટહરણ્યકષશપુ, ષસકંદર વગેરે મોટી
મોટી હસ્તીઓ ૫સ્તાવો કરતી ચાલી ગઈ. ભગવાનના સંસારમાં રહીને ભગવાનને ભલીને કેવળ
સાંસાટરક શક્તતને સવો૫ટરતા આ૫વાથી બીજુ ં શુ ં મળે ? સંસારના રણાંગણમાં ઉતરીને આ૫ણે એટલા
આંધળા બની જઈએ છીએ કે આ સમગ્ર સ ૃન્દ્ષ્ટના માચલકના આશીવાથ દ લેવા તો દર, ૫રં ત ુ યાદ ૫ણ
કરતા નથી અને આ સ્થળ સંસારને જ સવો૫ટરતા આપીએ છીએ. આવી અહંકારી વ્યક્તત ભલે ગમે
તેટલી સફળતા પ્રાપ્ત કરી લે, ૫ણ તેનો ષવજય સંટદગ્ધ જ રહે છે .
આજે માનવજીવનની જે કરુણ અને દયાજનક ક્સ્થષત છે , જે સંતોિ, દુુઃખ તથા ષનષ્ફળતા મળી
રહ્યાં એ બધાંન ુ મળ કારણ ઈશ્વરષવશ્વાસની ખામી જ છે . ઈશ્વરીય સત્તાની ઉપેક્ષા જ છે .
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૩, પેજ-૪
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આત્મસંતોિ અને આત્મસન્માન
આત્મસન્માનનો આધાર બીજાઓને સન્માન આ૫વામાં છે . ઘુમ્મટવાળા મકાનમાં ૫ડતા ૫ડઘાના
કારણે આ૫ણને તેવો જ અવાજ સાભળવા મળે છે . જેવો આ૫ણે બોલ્યા હતા. જો ગાળ આપીએ તો ગાળ
અને ભજન ગાઈએ તો ભજન તે ઘુમ્મટવાળા મકાનના ૫ડઘાના રૂ૫માં બેવડાય છે . દપથણમાં આ૫ણને
પોતાનુ ં જ પ્રષતચબિંબ દે ખાય છે . આ સંસારનો વ્યવહાર ૫ણ ઘુમ્મટવાળા મકાન કે દપથણ જેવો છે . જો
આ૫ણે બીજાઓને સન્માન આપીએ તો બદલામાં આ૫ણને સન્માન મળે છે . આ૫ણા મનમા જો બીજાઓ
પ્રત્યે પ્રેમ અને આત્મીયતા હશે તો બદલામાં સામથ્યથ ૫ણ આ૫ણને એ જ બધુ ં મળશે.
બીજા લોકોના વ્યવહારથી આ૫ણને સંતોિ અને સન્માન પ્રાપ્ત થાય એવી હરકોઈને ઈચ્છા રહે
છે , ૫રં ત ુ તે એ ભલી જાય છે કે એ પ્રાપ્ત કરવાને માટે આ૫ણે શુ ં કરવુ ં જોઈએ? મલ્ય ચકવ્યા ષવના
આ૫ણને સંસારમાં કોઈ વસ્તુ મળતી નથી. ૫છી ૫રમાનંદ અને ત ૃચ્પ્ત આ૫તી આ ષવભષતઓ ૫ણ
આ૫ણને અનાયાસ કેવી રીતે મળી શકે? પોતાનુ આચરણ સુધારવા માટે તૈયાર રહીએ, તો કોઈ કારણ
નથી કે આત્મસતોિ અને આત્મસન્માન આ૫ણને પ્રાપ્ત ન થાય અને આત્માને ત ૃચ્પ્તની તથા
પ્રફુલ્લતાની ૫ટરપણથ અનુભષતનો આનંદ ન મળે .
ુ રી-૧૯૬૩, પેજ-૧૯
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ષવચારોની ઉત્કૃષ્ટતાનુ ં મહત્વ
ષવચાર એક પ્રચંડ શક્તત છે અને તે ૫ણ અસીમ, અમયાથટદત, અણુશક્તતથી ૫ણ પ્રબળ છે . ષવચાર
જયારે મતથ બનીને સંકલ્પનુ ં રૂ૫ ધારણ કરે છે તો પ્રકૃષત સ્વયં પોતાના ષનયમોને બદલીને ૫ણ તેને
માગથ કરી આપે છે . એટલું જ નહીં, તેને અનુકળ બની જાય છે .
મનુષ્ય જેવા ષવચારો કરતો રહે છે તેવાં જ તેના આદશથ, હાવભાવ, રહેણીકરણી, શરીરનુ ં તેજ ,
મુદ્રા વગેરે બની જાય છે . જયાં સદ્ ષવચારોની પ્રચુરતા હશે ત્યાં તેવ ુ ં જ વાતાવરણ બની જશે.
ઋષિઓના અટહિંસા, સત્ય, પ્રેમ તથા ન્યાયના ષવચારોથી પ્રભાષવત ક્ષેત્રમાં ટહિંસક ૫શુઓ ૫ણ પોતાની
ટહિંસા છોડીને અટહિંસક ૫શુઓની સાથે ષવચરણ કરતાં હતાં.
જયાં ઘ ૃણા, દ્રેિ, ક્રોધ વગેરે સાથે સંબષં ધત ષવચારોનો ષનવાસ હશે ત્યાં નારકીય ૫ટરક્સ્થષતનુ ં
ષનમાથણ થવું સ્વાભાષવક છે . મનુષ્યમાં જો આ પ્રકારના ષવચાર ઘર કરી જાય કે હુ ં અભાગી છં, દુુઃખી છં,
દીનહીન છં, તો તે સદૈ વ દીનહીન ૫ટરક્સ્થષતમાં જ ૫ડી રહેશે. આનાથી ઊલટું જો મનુષ્યમાં સામથ્યથ,
ઉત્સાહ, આત્મષવશ્વાસ તથા ગૌરવયુતત ષવચાર હશે તો તે પ્રગષત તથા ઉન્નષતના દ્વાર ખોલી આ૫શે.
મનુષ્યના ષવચાર શક્તતશાળી ચુબ
ં ક જેવા છે , જે પોતાના સમાનધમી ષવચારોને પોતાના તરફ આકષિિત
કરે છે . ષવચારોનુ ં ત૫ જ સાચી ત૫સ્યા છે .
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૬૩, પેજ-૧ર
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આ૫ણો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ ૫ણ સુધરે
આ૫ણે પોતાના આંતટરક દ્રન્દ્ષ્ટકોણને બદલીએ તો બહાર જે કાંઈ૫ણ દે ખાય છે તે બધુ ં
બદલાયેલ ું બદલાયેલ ું જણાશે. આંખો ૫ર જે રં ગના ચશ્માં ૫હેયાથ હોય છે તે રં ગની જ વસ્તુઓ દે ખાય છે .
અનેક લોકોને આ સંસારમાં કેવળ પા૫ અને દુભાથ વ જ દે ખાય છે . સવથત્ર તેમને ગંદકી જ દે ખાય છે .
આનુ ં મુખ્ય કારણ પોતાની આંતટરક મચલનતા જ છે . આ સંસારમાં સદ્ ગુણોની ખામી નથી, શ્રેષ્ઠ અને
સજ્જન વ્યક્તતઓ ૫ણ સવથત્ર રહે છે . દરે ક વ્યક્તતમાં કોઈ ને કોઈ સદ્ ગુણ તો હોય જ છે . ષછદ્રાન્વેિણ
છોડીને જો આ૫ણે ગુણની ખોજ કરવાનો આ૫ણો સ્વભાવ કેળવીએ, તો ઘ ૃણા અને દ્રેિના બદલે આ૫ણને
પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા લાયક ૫ણ ઘણુ ં આ સંસારમાં મળી જશે. બરાઈઓને સુધારવા માટે ૫ણ આ૫ણે
ઘ ૃણાનો નહીં, સુધારણા અને સેવાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ અ૫નાવીએ તો તે કટુતા અને દુભાથ વના પેદા નટહ થાય, જે
સંઘિથ અને ષવરોધ કરવાથી સામાન્યતુઃ પેદા થાય છે .
બીજાઓને સુધારતા ૫હેલાં આ૫ણે પોતાને સુધારવાની વાત ષવચારવી જોઈએ. બીજાઓની પાસે
સજ્જનતાની આશા રાખતાં પવે આ૫ણે પોતાની જાતને સજ્જન બનાવવી જોઈએ. બરાઈઓને દર
કરવી તે એક પ્રશસનીય પ્રવ ૃષત્ત છે . સારા કામની શરૂઆત પોતાનાથી જ કરવી જોઈએ. જો આ૫ણે
સુધરીએ, આ૫ણો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ સુધરે , તો બીજાઓની સુધારણા થવામાં કોઈ મુશ્કેલી નડશે નહીં.
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૬૩, પેજ-૧૮
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ઉત્કૃષ્ટ જીવનની આવશ્યકતા
જીવનનુ ં કોઈ લક્ષ્ય ન હોય, કોઈ આદશથ કે ઉદે શ ન હોય, તો મનુષ્યની ક્સ્થષત બરાબર એવી જ
હોય છે , જેવી ડ્રાઈવર ષવના ચાલતી મોટરની, જેની શક્તતનો દુરુપયોગ થઈને કયાંય ૫ણ નાશ પામીને
અવનષતની ખાઈમાં ૫ડવું ષનષિત છે .
ઉચ્ચ આદશથ, મહાન લક્ષ્ય, ઉચ્ચ વ્યક્તતત્વ, ઉજ્જવળ કાયથક્રમ તથા ઉચ્ચ વ્યવહારને લક્ષ્ય
બનાવીને જ મનુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ આંતટરક ક્સ્થષત પ્રાપ્ત કરે છે અને તેની આ ક્સ્થષત જ સાંસાટરક જીવનમાં
ષવકાસનો માગથ ખુલ્લો કરે છે . જેણે પોતાના આંતટરક સ્તરનુ ં ષનમાથ ણ કરવામાં સફળતા મેળવી લીધી છે
તેના માટે બાહ્ય જીવનની સફળતા ૫ણ સુષનષિત છે . આંતટરક ક્સ્થષતનુ ં ષનમાથ ણ જ લક્ષ્ય ષનધાથ રણનુ ં મળ
સ્વરૂ૫ છે . તેને માટે દ્રઢ આસ્થા, અટલ ષવશ્વાસ તથા અનન્ય ષનષ્ઠાનો ટકલ્લો તૈયાર કરી લેવો તે
બાહ્યજીવનની સફળતાનુ ં સાધન બને છે . જીવન સંગ્રામમાં અંત સુધી તે જ વ્યક્તતઓ મોરચા ૫ર
અડીખમ રહે છે , જેમનો ઉદે શ, આદશથ તથા લક્ષ્ય દ્રઢ, અચળ અને એક હોય છે . ધતથતા કે પ્રષતભાના બળે
કોઈ વ્યક્તત થોડા ટદવસ નાનકડા ક્ષેત્રમાં ચમકી શકે છે , ૫રં ત ુ ષવશ્વ ઈષતહાસમાં અંનત આકાશમાં ચંદ્રસયથની જેમ કેવળ તે જ મહાપુરુિો ચમકતા રહી શકે છે , જેમણે પોતાના અંતુઃકરણને ઊંચુ ં બનાવ્યું છે .
જેનુ ં લક્ષ્ય, જેની આંતટરક ક્સ્થષત જેટલી ઉંચી છે તેને એટલો જ ઊંચો માનવામાં આવશે.
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૩, પેજ-૧૪-૧૫
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આત્માસુધારણાનો સરળ માગથ, સેવા
પા૫નુ ં ૫ટરણામ પા૫ જ હોય છે . બરાઈનુ ં ફળ બરંુ અને ભલાઈનુ ં ભલુ.ં બધાંએ આનો સ્વીકાર
કયો છે . મનુષ્ય જેવો અભ્યાસ કરે છે તેવો જ તે બનશે. આથી શુભની પ્રાચ્પ્તને માટે , સદ્ ગુણોની વ ૃદ્ધદ્ધને
માટે આચારશાસ્ત્રમાં ૫રમાથથ, સેવા, દાન, પણ્ય, ઉપાસના, વ્રત વગેરેને ધમથ માનીને જીવનમાં મુખ્ય
સ્થાન આપ્યુ ં છે . જો મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં સુધારો કરવા ઈચ્છે , શુભની આકાંક્ષા રાખે તો બીજાઓને
માટે તે જ બધું કરવુ ં જોઈએ, જે તે પોતાને માટે ઈચ્છે છે . બીજાઓને માટે તે જ ષવચારે , જે તે પોતાને
માટે ષવચારે છે . બીજાઓનાં દુુઃખ દર કરવા, મુશ્કેલીઓમાં મદદ કરવા, તેમને સુધારવા, તેમના ટહતને
માટે તે જ પ્રયત્ન કરવામાં આવે, જે મનુષ્ય પોતાને માટે કરે છે . આથી મનુષ્યનાં દુુઃખ, ૫રે શાનીઓ તથા
સમસ્યાઓ જાતે જ દર થઈ જશે. માનષસક ગચ
ં વણોનો ઉકેલ આવી જશે.
પોતાની બરાઈઓ સાથે સીધા લડતાં તે વધારે પ્રબળ બની જાય છે . આવી હાલતમાં તેમની
સાથે લડીને ષવજય મેળવવો મુશ્કેલ હોય છે . પોતાની બરાઈઓમાં સુધારો લાવવા માટે તેમની સાથે
સીધા ન લડતાં, બીજાઓના ટહત, સેવા તથા કલ્યાણમાં પોતાની શક્તત ખચથવી જોઈએ. આથી જે લાભ
બીજાઓને મળવો જોઈએ તે આ૫ણને ૫ણ સહજ રીતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે . ૫રમાથથ તથા ૫રટહત
સાધનાની પુણ્ય પ્રટક્રયામાં મનુષ્યનાં પોતાનાં દોિો, બરાઈઓ વગેરે ૫ણ દર થઈ જાય છે અને બમણો
લાભ મળે છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૩, પેજ-ર૪
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બહાર નહીં, અંદર ૫ણ જુઓ
મનુષ્યના અંતરમાં સત્ય, જ્ઞાન સ્વરૂ૫ અનંત જયોષતમથય બ્રહ્મનો, ૫રમતત્વનો ષનવાસ છે , જે
‘જયોષતિા યદ્ જયોષત’ અષત શુભ્ર જયોષતઓની ૫ણ જયોષત છે . કદાચ આ૫ણે એક ક્ષણવાર માટે ૫ણ
પોતાના અંતરમાં પ્રવેશીને આ ૫રમ જયોષતનાં દશથન કરી લઈએ તો કૃતકૃત્ય બની જઈશુ.ં ૫રમ શાંષત,
સ્તબ્ધતા, નીરવતા, ગંભીરતા, એકરસતાનાં ટકરણોમાં તરબોળ બનીને જીવનનાં સમસ્ત કલેશ, દુુઃખ,
સંઘિથ, અશાંષત, દુુઃખો વગેરેથી મુક્તત મેળવી લઈશુ.ં જેમ કે સાગરના અંતરમાં ડબકી મારતાં બાહ્ય
જગતનો કોલાહલ સંભળાતો નથી.
જીવનની એક અષનવાયથ અને મહત્વપણથ સાધના છે – પોતાના અંતરનુ ં જ્ઞાન થવુ.ં જન્મ પ્રાપ્ત
કયાથ ૫છી સંસારનાં નામ, રૂ૫, રં ગ, સજાવટ, ૫દાથોનો સંસગથ, અહીંની પ્રવ ૃષત્તઓ, હલનચલનનો સં૫કથ
આ૫ણા જીવનના બાહ્ય ૫ટલ સાથે રહે છે . સંસારનાં સુખદુુઃખ, હાષનલાભ, જરા-મરણ, કીષતિ-અ૫કીષતિ એ
ુ છે . તેમને મહત્વ ન આ૫તાં આ૫ણાં અંતરમાં આત્મદે વની અજર-અમર, અષવનાશી
બધાં ક્ષણભંગર
જયોષતનાં દશથન સદૈ વ કરતા રહેવ ુ ં જોઈએ. આ રીતે આત્મામાં લીન થતાં કોઈ સમસ્યા, કોઈ મઝ
ં વણ,
કોઈ રોગશોક નહીં રહે કારણ કે ષનત્ય સમક્ષ ષનત્યનુ ં કોઈ મહત્વ જ રહેત ું નથી. અભ્યાસ દ્વારા આ
સત્યને જીવનનુ ં એક અંગ બનાવી લેવાથી મનુષ્ય સંસારમાં રહેવા છતાં ૫ણ જીવન મુકત બની જાય છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૩, પેજ-૧૦-૧૧
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આ૫વાથી જ મળશે.
કોઈને કાંઈ આપો કે તેની ઉ૫ર કોઈ પ્રકારનો ઉ૫કાર કરો તો બદલામાં તે વ્યક્તત પાસેથી કોઈ
પ્રકારની આશા ન રાખશો. આ૫ને જે કાંઈ આ૫વાનુ ં હોય તે આપો. તે હજારગણુ ં બનીને તમારી પાસે
પાછં આવશે, ૫રં ત ુ તમારે તેના પાછા આવવાની કે ન આવવાની ચચિંતા જ ન કરવી જોઈએ. પોતાનામાં
શક્તત રાખો, આ૫તા રહો, આપીને જ ફળ પ્રાપ્ત કરી શકશો. એક વાત શીખી લ્યો કે સમગ્ર ષવશ્વ આપી
રહ્ું છે . પ્રકૃષત આ૫વાને માટે તમને ષવવશ કરશે. આથી પ્રસન્નતાપવથક આપો. આજ હોય કે કાલ, તમારે
કોઈને કોઈ ટદવસ ત્યાગ કરવો જ ૫ડશે.
જીવનમાં તમે સંગ્રહ કરવા માટે આવ્યા છો, ૫રં ત ુ પ્રકૃષત તમારંુ ગળું દબાવીને મુઠ્ઠી ખોલાવી નાંખે
છે . જે કાંઈ તમે મેળવ્યું છે તે આ૫વું જ ૫ડશે. ભલે તમારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય. જેવુ ં તમારા મુખમાંથી
નીકળશે કે ‘ના , હુ ં આપુ’ં તે ક્ષણે જોરથી ધકકો આવે છે , તમે ઘાયલ થઈ જાઓ છો. સંસારમાં કોઈ
વ્યક્તત એવી નથી, જે જીવનની લાંબી દોડમાં પ્રત્યેક વસ્તુ આ૫વા કે ત્યાગ કરવા માટે ષવવશ ન હોય.
આ ષનયમથી પ્રષતકળ આચરણ કરવા માટે જે જેટલો પ્રયત્ન કરે છે . તે પોતાની જાતને એટલી જ દુુઃખી
અનુભવે છે .
આ૫ણી દુુઃખદ અવસ્થાનુ ં કારણ એ છે કે ત્યાગ કરવાનુ ં સાહસ આ૫ણે કરતા નથી. આથી આ૫ણે
દુુઃખી છીએ. તમે ગ્રહણ કરો છો તે આ૫વાને માટે . આથી બદલામાં કાંઈ માંગશો નહીં.
ુ રી-૧૯૬૪, પેજ-૧
-અખંડજયોષત, ફેબઆ

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

પ્રેમ અને ૫રમેશ્વર
પ્રત્યેક પ્રાણીમાં ૫રમાત્માનો ષનવાસ છે . પ્રાણીઓની સેવા કરવાથી વધારે મોટી બીજી કોઈ
ઈશ્વરભક્તત હોઈ શકે નહીં. કલ્પનાના આધાર ૫ર ધારણા તથા ઘ્યાન દ્વારા પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાના બદલે
સેવાધમથ અ૫નાવીને આ સાકાર બ્રહ્મ, અચખલ ષવશ્વને સુદર
ં
બનાવવામાં જોડાઈ રહેવ ુ ં તે સાધનાનો સૌથી
ઉત્તમ માગથ છે . અમુક ભજન કે ઘ્યાનથી ઈશ્વરને પ્રસન્નતા થઈ શકે નહીં એમાં સંદેહ હોઈ શકે છે , ૫રં ત ુ
બીજાઓને સુખી અને ઉન્નત બનાવવા માટે જેણે કાંઈક કયુથ છે તેને આત્મસંતોિ, સહાયતા મળવાથી
સુખી થયેલા જીવોના આશીવાથ દ અને ૫રમાત્માની કૃપા મળવી સુષનષિત છે .
ુ ે આ૫ણે પ્રેમ કરીએ
આ ષવશ્વમાં પ્રેમથી વધારે આનંદમય બીજુ ં કાંઈ૫ણ નથી. જે વ્યક્તત કે વસ્તન
છીએ તે આ૫ણને ઘણાં સુદર
ં
લાગવા માંડે છે . જો ઉદાર બુદ્ધદ્ધથી લોકકલ્યાણનાં કાયોમાં રત રહેવામાં
આવે તો આ ઈશ્વર પ્રત્યે તથા તેમની પુણ્ય વ ૃષત્તઓ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રદષશિત કરવાનો એક ઉત્તમ માગથ હશે.
આ રીતે કરે લી ઈશ્વર ઉપાસના કદી ૫ણ વ્યથથ જતી નથી. આની સાથથકતાના પ્રમાણ સ્વરૂ૫ તત્કાળ
આત્મસંતોિ મળે છે . શ્રેયની ભાવનાઓથી ઓતપ્રોત હોય તેણે પોતાનુ ં અંતુઃકરણ પ્રેમ અને સેવાધમથથી
૫ટરપણથ બનાવી લેવ ું જોઈએ.
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૪, પેજ-૧

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

આત્મષનરીક્ષણની પ્રવ ૃષત્ત
સ્વાઘ્યાય વડે આત્મષનરીક્ષણની પ્રવ ૃષત્ત જાગૃત થાય છે . સદ્ ગ્રંથોમાં વ્યકત આદશો સાથે જયારે
મનુષ્ય પોતાની સરખામાણી કરે છે ત્યારે જ તે સમજી શકે છે કે માનવતાના મા૫દં ડ કરતાં હજુ તે
કેટલો પાછળ છે . મનુષ્યની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં કયા કયા દોિદુગુથણ ભરે લા છે તે જાણવા માટે
આત્મષનરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે . પ્રગષતશીલ બનવા માટે આવશ્યક ગુણોની ઊણ૫ જયારે તેને પોતાનામાં
દે ખાવા લાગે છે ત્યારે જ તે તેની પષતિની વાત ષવચારે છે . પ્રગષતશીલ થવા માટે ની આ જ પ્રટક્રયા છે .
જયાં સુધી મનુષ્ય પોતાની ત્રુટીઓ નહીં જોઈ શકે અને તેમને છોડીને સત્પ્રવ ૃષત્તઓ અ૫નાવવા
માટે તૈયાર નહીં થાય ત્યાં સુધી વતથમાન દયાજનક ક્સ્થષતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. જેના મસ્તકમાં
પ્રગષતશીલ અને પ્રકાશવાન ષવચારોનુ ં નવુ ં પાણી નથી ૫હોંચતું તેનો અંતુઃપ્રદે શ ગંદા નાળાની માફક
ક્સ્થર ૫ડયો રહીને ટદવસે ટદવસે વધારે દુગથધવાળો બનતો જાય છે . મનની શક્તતનો આધાર ષવચારો ૫ર
જ રહેલો છે . જેના ષવચાર જેટલા ઉચ્ચકોટટના હશે તેને એટલો જ મહાન અને આજત્મક દૃન્દ્ષ્ટએ એટલો જ
ઉચ્ચ કોટટનો માનવામાં આવશે.
પ્રગષત ત્યારે જ થાય છે કે જયારે મનુષ્ય કાંઈક ભલે છે અને કશુકં શીખે છે , કાંઈક છોડે છે અને
કાંઈક અ૫નાવે છે . સામાન્ય મનુષ્ય પોતાને ષનદોિ માને છે . અને પોતાની મુશ્કેલીઓનો દોિ
બીજાઓના માથે નાંખતો રહે છે , ૫રં ત ુ જયારે જીવનનાં તથ્યોનુ ં મનન અને ચચિંતન કરતાં પોતાના સુધાર
અને પ્રષશક્ષણની વાત સમજાય છે ત્યારે અડધી સમસ્યાઓનુ ં સમાધાન થઈ જાય છે . આજ સુધી
સંસારમાં જેમણે કોઈ૫ણ ટદશામાં પ્રગષત કરી છે તેમને આ જ માગથ અ૫નાવવો ૫ડયો છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૧, પેજ-ર૦
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સાધેલ ું મન – વરદાન આ૫નાર દે વતા
વાસના અને ત ૃષ્ણાના સત્યાનાશી માગથ ૫ર દોડતા મનની લગામને ખેંચવી જરૂરી છે . જો તેના
૫ર અંકુશ મકવામાં ન આવે અને જયાં ૫ણ તે જાય ત્યાં જ જવા દઈએ તો ૫છી ષવનાશ ષસવાય બીજુ ં
કોઈ ૫ટરણામ આવે નટહિં. અઘ્યાત્મથી ષવમુખ થઈને ભૌષતકવાદી દૃન્દ્ષ્ટકોણમાં પ્રવ ૃત્ત મનુષ્ય તે માગથ ૫ર
એટલો બધો આસતત થઈ જાય છે કે લોટની ગોળી સાથે કાંટો ૫ણ ગળી જનાર માછલીની માફક તેને
કાંઈ જ ખબર નથી રહેતી કે આગળ આ૫ણુ ં શુ ં થવાનુ ં છે ?
આ ષપ્રય લાગનારી, ૫રં ત ુ ૫તન તરફ લઈ જતી પ્રવ ૃષત્તઓ ૫ર અંકુશ મકવાનુ ં પ્રત્યેક આત્મવાદી
માટો જરુરી છે . ત૫િયાથને આ દૃન્દ્ષ્ટએ અષનવાયથ માનવામાં આવી છે . જગલી
ં
હાથીને કહ્યાગરો
બનાવવામાં જેટલી ઝંઝટ કરવી ૫ડે છે , ષસિંહને સરકસમાં ખેલ બતાવવા યોગ્ય કરવા માટે જેટલો શ્રમ,
ચત ુરાઈ તથા ખચથ કરવો ૫ડે છે એટલો જ મનને કુમાગથ ૫રથી પાછં વાળીને સન્માગથ ૫ર ચાલવાની
ટેવવાળું બનાવવામાં લાગે છે . આ અઘરા કાયથને જ સાધના કહેવાય છે . એ ત૫િયાથ ૫ણ છે . જો
પ્રયત્નપવથક મનને સાધી લેવામાં આવે તો તે વશમાં આવી ગયેલ ું મન દે વતાની માફક પ્રત્યેક વરદાન
આ૫નારંુ બની જાય છે . આવું સારી રીતે ઘડાયેલ ું મન જેવી પાસે છે તેને આ સંસારમાં કોઈ વસ્ત ુની
ઉણ૫ નથી રહેતી. તેને ષવશ્વષવજયી માનવામાં આવે છે . આજત્મક પ્રગષતનુ ં ૫હેલ ું ૫ગષથયું એ જ હોઈ શકે
કે આ૫ણે આ૫ણા જીવનનો ઉદે ્શ્ય નકકી કરીએ, લક્ષ્યને ક્સ્થર કરીએ. આ લક્ષ્ય પ્રેય નહીં, શ્રેય જ હોઈ
શકે.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૧, પેજ-૧૦
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જીવનના ઉદ્દે શ્યનો ષનણથય
આજત્મક પ્રગષતનુ ં ૫હેલ ું ૫ગષથયુ ં એ જ હોઈ શકે કે આ૫ણે પોતાના જીવનનો ઉદે ્શ્ય નકકી
કરીએ, લક્ષ્યને ક્સ્થર કરીએ. આ લક્ષ્ય પ્રેય જ હોઈ શકે છે . ભૌષતકવાદના માગથ ૫ર સા૫ની ઝડ૫થી
દોડી જતી જીવનની પ્રવ ૃષત્તઓને પાછી વાળીને શ્રેયના માગથ ૫ર ચલાવવાની છે અને તેથી વળાંક લેતી
વખતે કેટલીક ષવશેિ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે . ભોગની જગ્યાએ સંયમ અને ષવલાસની જગ્યાએ
ત૫ની સ્થા૫ના કરવાથી જ આ પ્રકારનો વળાંક લેવો શક્ય છે .
શરીરને અન્નમય કોશ કહેવાય છે . તેના પ્રત્યે વધારે ૫ડતી આસક્તત હોવી, તેના જ સુખ, ભોગ,
લાભ અને ઐશ્વયથમાં જ પોતાની અચભરૂચચ કેન્દ્ન્દ્રત કરવી તે એક રીતે જોતાં અન્નયમય કોશમાં બંધાઈ
જવાની ટક્રયાઓ છે . પાંચેય કોશબંધનો કા૫વાના શ્રીગણેશ અટહિંયાથી જ કરવા ૫ડશે. સૌથી ૫હેલો
પ્રયત્ન આ૫ણે એ કરવો ૫ડશે કે આત્માના સુખને, લાભને પોતાનો વાસ્તષવક લાભ માનીને તેને જ
પ્રાથષમકતા આપીએ. આ માટે જો શરીરસુખમાં કોઈ ઉણ૫ આવતી હોય તો તેને રાજીખુશીથી સ્વીકારવા
માટે તૈયાર થાઓ. આ માન્યતાને ષવચારો સુધી જ સીષમત ન રાખતાં વ્યવહારમાં ઉતારવાની પ્રટક્રયાનુ ં
નામ ‘ત૫’ છે . સાધના૫થનુ ં પ્રથમ ચરણ ત૫ જ છે . અન્નમય કોશની, શરીરભાવની આસક્તત ઘટાડવાનો
પ્રાથષમક ઉપાય ત૫ જ છે . આગલા જન્મોના તથા આ જન્મમાં અત્યાર સુધી સંચચત થયેલા કુસસ્ં કારો
ત૫ના અક્ગ્નમાં તપાવ્યા વગર બળી નથી શકતા. આથી અઘ્યાત્મમાગથ ૫ર ચાલનારાએ કોઈ ને કોઈ
રુ૫માં ‘ત૫’ ને પોતાના કાયથક્રમમાં સ્થાન આ૫વુ ં જ ૫ડે છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૧, પેજ-૯
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પોતાના સ્વભાવ ૫ર ષવજય મેળવો.
ુ
એ વાત ઘ્યાનમાં રાખવાની છે કે બાહ્ય વસ્તઓ
આ૫ણને અખંડ અને ચચરસ્થાયી શાંષત આપી
શકતી નથી. તેનાથી બુદ્ધદ્ધ અને જ્ઞાનમાં વ ૃદ્ધદ્ધ થતી નથી. જે શરીર પા૫થી લદાયેલ ું છે તેને પૌન્દ્ષ્ટક
૫દાથો અને શક્તતદાયક ઔિષધઓથી હાષન જ થશે. જેવી રીતે સા૫ને દધનુ ં પાન કરાવવાથી તેના
ષવિમાં જ વ ૃદ્ધદ્ધ થાય છે તે રીતે ચાટરત્ર્યભ્રષ્ટ અથવા અશુદ્ધ ષવચાર ધરાવતા મનુષ્યને માટે પૌન્દ્ષ્ટક
૫દાથથ તેની પા૫વાસનાની વ ૃદ્ધદ્ધનુ ં જ કારણ બને છે . બુદ્ધદ્ધમાન પુરુિ સારી રીતે સમજે છે કે જયાં સુધી
આ૫ણે મન ૫ર ષવજય મેળવ્યો નથી ત્યાં સુધી સંસારમાં આ૫ણી સદૈ વ હાર થાય છે .
પોતાના પાડોશીઓના અષધકારોને છીનવી લેવામાં અથવા ષનબથળ પુરુિને ધકકા મારવામાં
આ૫ણો કોઈ ષવજય નથી. આ૫ણો ષવજય વાસ્તવમાં તેમનાં સ્વત્વોનુ ં રક્ષણ કરવામાં અને ષનબથળો તથા
દુુઃખીઓને સહાયતા કરવામાં છે . જયારે મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ ૫ર ષવજય મેળવી લે છે ત્યારે તેને
બાહ્ય ૫ટરક્સ્થષતને અનુકળ બનવામાં વધારે ૫ટરશ્રમ કરવો ૫ડતો નથી. તે ૫ટરક્સ્થષત આપોઆ૫ સુધરતી
જાય છે . આવા મનુષ્યને સુખ અને શાંષત આપોઆ૫ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતરાત્માની પ્રસન્નતાથી દૈ વી
શક્તત પ્રાપ્ત થાય છે .
મનુષ્ય પોતાના મન ૫ર શાસન કરી શકે છે . આ૫ણુ ં કતથવ્ય છે કે આ૫ણે પોતાના સ્વભાવને
૫ટરક્સ્થષતને અનુકળ બનાવીએ.
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૪, પેજ-૧૮-૧૯
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આત્મશુદ્ધદ્ધ-અઘ્યાત્મના ગણેશ :આંતટરક શુદ્ધદ્ધ તરફ યોગ્ય ઘ્યાન આ૫વુ ં એ જ બુદ્ધદ્ધમત્તા અને દરં દેશીનુ ં પ્રથમ ચરણ છે .
અઘ્યાત્મનુ ં પ્રથમ ષશક્ષણ એ જ છે કે મનુષ્ય પોતાના સ્વરૂ૫ને સમજે. એ ષવચારે કે હુ ં કોણ છં ? શુ ં છં ?
અને શુ ં બન્યો છં ? આત્મચચિંતનને જ સાધનાનુ ં પ્રથમ સોપાન કહેવામાં આવે છે . આ ચચિંતન ઈશ્વર, જીવ
તથા પ્રકૃષતની ઉચ્ચ ભષમકાથી શરૂ કરી શકાય નહીં. કદમ તો ક્રમશુઃ જ ભરી શકાય છે . નીચેનાં ૫ગષથયાં
૫ર ૫ગ મકીને જ ઉ૫ર ચઢી શકાય છે .
સોંડહમ, ષશવોડહમનો ઘ્વષન કરવાની પવે, પોતાને સચ્ચ્ચદાનંદ બ્રહ્મ માનતા ૫હેલાં આ૫ણે
સામાન્ય જીવન ૫ર ષવચાર કરવો ૫ડશે અને એ જોવુ ં ૫ડશે કે ઈશ્વરનો પુત્ર એવો જીવ આજે કેટલા
દોિદુગુથણોથી ગ્રષસત બનીને પામરતાભયુથ ઉદ્ધદ્વગ્ન જીવન જીવી રહ્યો છે . માયાનાં બંધનોએ તેને કેટલો
ખરાબ રીતે જકડી રાખ્યો છે અને િડટરપુઓ ડગલેને ૫ગલે કેટલો ત્રાસ આપી રહ્યો છે . માયાનો અથથ છે
તે અજ્ઞાન, જેનાથી ગ્રસ્ત બનીને મનુષ્ય પોતાને ષનદોિ અને સમગ્ર ૫ટરક્સ્થષતને માટે બીજાઓને
જવાબદાર માને છે . ભવબંધનોમાંથી મુક્તત મેળવવાનો અથથ છે – કુષવચારો, કુસસ્ં કારો અને કુકમોથી
છટકારો મેળવવો પોતાના દોિો તરફ ઘ્યાન ન આ૫વા જેવી આળસ આ સંસારમાં બીજી કોઈ હોઈ શકે
નહીં. આની ટકિંમત જીવનની અસફળતા બદલ ૫સ્તાવો કરીને જ ચકવવી ૫ડે છે .
ુ રી-૧૯૬૪, પેજ-૪૪
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતાનુ ં સૌદયથ
બદલો મેળવવાની ભાવના ષવના જે ભલાઈ કરવામાં આવે છે તે સમુદ્રની જેમ મહાન છે . કોઈ
મનુષ્ય કોઈ આવશ્યકતાથી વ્યાકુળ બની ગયો હોય તે સમયે તેને મદદ કરવી એ કેટલું મહત્વપણથ છે
એને તે વ્યાકુળ મનુષ્યનુ ં હૃદય જ જાણે છે . જરુટરયાતવાળાને શક્ય હોય તેટલી મદદ કરવી જોઈએ.
જેણે તમારી સાથે ભલાઈ કરી હોય તેના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરો. સહાયતાનુ ં મલ્ય સાથે આંકો
નહીં. બલ્કે તેન ુ ં મહત્વ પોતાની આવશ્યકતાને જોઈને આંકો કે તે સમયે જો એ મદદ તમને ન મળત તો
તમારી શું હાલત થાત ? જેમણે મુસીબતના સમયે તમને મદદ કરી હોય તેમના ઉ૫કારને ભલી જવો તે
નીચતા છે , ૫રં ત ુ તેમને શુ ં કહેવ ુ ં કે જે ભલાઈના બદલામાં તે કરનારનુ ં અટહત કરે છે ?
ધરતીમાતાથી તે ટદવસે માનવીઓનો ભાર ઉઠાવી શકાશે નહીં, તે ટદવસે તેઓ પ્રેમ અને
કૃતજ્ઞતા છોડીને ષનષ્ઠુર અને કૃતઘ્ન બની જશે. માણસની ચામડીમાં કયાં સુદરતા
ં
છે ? સુદર
ં
તો તેન ુ ં
મન હોય છે . જેના મનમાં બીજાઓ પ્રત્યે પ્રેમભાવનાઓ જાગતી રહે છે , જે બીજાઓના નાનકડા ઉ૫કારને
૫ણ હંમેશા યાદ કરતા રહે છે અને તેનો બદલો ચકવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે જ મનુષ્ય સુદર
ં છે અને આ
સૌદયથથી માનવતા તેમ જ આ વસુધાની શોભા વધે છે .
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૬૪ , પેજ-૧
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આઘ્યાજત્મકતાનુ ં ક્સ્મત
આત્માનુ ં સ્વરૂ૫ આનંદમય છે . જેને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય છે તે ષનરં તર આનંદમાં જ રહે છે .
આઘ્યાજત્મકતાનુ ં બીજુ ં નામ છે પ્રસન્નતા. જે પ્રસન્ન રહી શકતો નથી તેણે ન આત્માને જાણ્યો છે કે ન
ઈશ્વરને. શોકસંતપ્ત, ઉદ્ધદ્વગ્ન અને અશાંત વ્યક્તત તો અનાત્મ તત્વોનુ ં વાહન માત્ર છે . તે ક્રોધથી
ધુધવાયા
ં
કરે છે . જે ખીજ અને આવેશનો વારં વાર ષશકાર બને છે તેની આક્સ્તકતા સંટદગ્ધ જ ગણાશે.
આ સંસારમાં બધુ ં જ હસવા માટે પેદા કરવામાં આવ્યુ ં છે . જે ખરાબ અને અશુભ છે તે આ૫ણી
પ્રખરતાને માટે ૫ડકારરૂ૫ છે . ૫રીક્ષાનાં પ્રશ્ન૫ત્રોને જોઈને જે ષવદ્યાથી રડવા લાગે તેને અભ્યાસી માની
શકાય નહીં. જે થોડીક આ૫ષત્ત, ષનષ્ફળતા તેમજ પ્રષતકુળતાને જોતા રડવા માંડે છે તેની આઘ્યાજત્મકતા
૫ર કોણ ષવશ્વાસ મકી શકે ? પ્રષતકુળતા આ૫ણા સાહસને વધારવા, ધૈયથને મજબત કરવા અને સામથ્યથનો
ષવકાસ કરવા માટે આવે છે . સરળ જજિંદગી જો સંયમી બની શકે તો તે સૌથી કઢંગારૂ૫ની જ હશે કારણ કે
જે ટદવસો સરળતાપવથક ૫સાર થયા છે તેમાં ન તો કોઈ પ્રકારની ષવશેિતા રહે છે કે ન પ્રષતભા, સંઘિથ
ષવના ભલા કયાંય આ દુષનયામાં કોઈનુ ં જીવવુ ં શકય બન્યુ ં છે ?
નવી ઉ૫લચ્બ્ધઓથી આ૫ણે હસવું જોઈએ. અત્યાર સુધીમાં જે પ્રાપ્ત થયુ ં તેનાથી સંતોિ વ્યતત
કરવો જોઈએ અને ભષવષ્યની શુભ સંભાવનાઓની કલ્પના કરીને સદા પ્રફુચ્લ્લત રહેવ ુ ં જોઈએ.
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૫ , પેજ-૧
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આત્મષવશ્વાસની શક્તત
આત્મષવશ્વાસ મનુષ્યની શક્તતને સંગટઠત કરીને તેને એક ટદશામાં કામે લગાડે છે . શારીટરક તથા
માનષસક શક્તતઓ આત્મષવશ્વાસુના ઈશારે નાચે છે અને કામ કરે છે . જે પોતાની શક્તતનો સ્વામી છે ,
ષનયંત્રણકતાથ છે તેને સંસારમાં કોઈ૫ણ કમી રહેતી નથી. ષસદ્ધદ્ધ તથા સફળતાઓ સ્વયં આવીને તેનાં
બારણાં ખટખટાવે છે . ષનબથળ, અસહાય, દીન, દુખી અને દટરદ્ર કોણ છે ?
જેનો આત્મષવશ્વાસ મરી ૫રવાયો છે તે ભાગ્યહીન કોણ ? જેનો એના ષવશ્વાસે સાથે છોડી દીધો છે
તે. આત્મષવશ્વાસ જીવનનૈયાનો એક શક્તતશાળી સમથથ નાષવક છે . જે ડબતી હોડીને સુકાનની મદદથી જ
નહીં, બલ્કે પોતાના હાથથી ઊંચકીને પ્રબળ મોજાઓ પાર કરાવી દે છે . આત્મષવશ્વાસના અભાવવાળી
વ્યક્તત જીવંત હોવાછતાં ૫ણ મ ૃતતુલ્ય છે કારણ કે ઉત્સાહ, તેજ, શક્તત, સાહસ, સ્ફૂષત, આશા અને ઉમંગની
સાથે જીવવું એ જ જીવન છે અને આ બધુ ં ત્યાં જ રહે છે , જયાં આત્મષવશ્વાસ હોય છે . સંસારમાં ધકેલાતા
નહીં, બલ્કે સંસારને ગષત આ૫નારા બનીને રહેવ ુ ં જોઈએ. જીવનના ઉતારચઢાવ તથા હારજીતનાં દ્દંદોમાં,
મુશ્કેલીઓ તથા સમસ્યાઓની આંધીમાં ક્સ્થર રહેવાનુ ં છે .
સંસારમાં પોતાની છા૫ છોડીને જવાનુ ં છે . આશા અને ઉમંગથી જીવન ૫સાર કરવાનુ ં છે . તેથી
પોતાના આત્મષવશ્વાસને જાગૃત કરો. તેનો ષવકાસ કરો. યાદ રાખો, આત્મષવશ્વાસુને જ આ સંસારમાં સ્થાન
છે . જે પોતાની જાતને મહત્વપણથ માનતો નથી તેને સંસાર ૫ણ એક તરફ ધકેલી દે છે .
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૬૪ , પેજ-૧૫

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

મહત્વાકાંક્ષાઓ અષનયંષત્રત ન થવા પામે
મહત્વાકાંક્ષાઓ તો ઉત્કૃષ્ટ, મહાન આદશથને સાકાર કરવાનુ ં સાહસ તથા કમથઠતાયુતત અચભયાન
છે , જેના ગભથમાં સ્વસ્થ અને સંતચુ લત મનોભષમ, જાગૃત ચેતના તથા ષવવેકયુતત બુદ્ધદ્ધ રહે છે . ષવકૃત
મહત્વકાંક્ષા ષનમ્નગામી હોય છે . આ દપથણમાં મનુષ્ય પોતાની છબી જોઈને તે તરફ ઉન્મત બનીને દોડે
છે . ૫ટરણામે તેની ક્સ્થષત તે બાજ જેવી બની જાય છે . જે આકાશમાંથી મકાન કે ધરતી ૫ર ૫ડેલા કાચના
ટુકડાઓમાં પોતાનુ ં પ્રષતચબિંબ જોઈને તેની તરફ ઝડ૫ મારે છે તથા કાચ સાથે અથડાઈને જખમી બની
જાય છે . ષવકૃત મહત્વાકાંક્ષાઓ મનુષ્યને મ ૃગ મરીચચકાની જેમ ભટકાવે છે . આ બધાં હવાના વંટોચળયા
જેવાં છે , જે એક સકા પાંદડાને આકાશ સુધી ખેંચી જાય છે , ૫રં ત ુ જેવો વંટોચળયો શમી જાય છે કે તરત
પાંદડું ધરતી ૫ર આવી ૫ડે છે .
પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓની બાબતમાં આ૫ણે ષવવેકપણથ બુદ્ધદ્ધથી ષવચારવુ ં જોઈએ કે તે કેટલી
વાસ્તષવક અને કેટલી ઉ૫યોગી છે . કયાંક તેમણે આ૫ણને ભુલભુલામણીમાં નાખી દીધા નથી ને ? તે
આ૫ણને જીવનના સાચા માગે લઈ જઈ રહી છે કે ૫થભ્રષ્ટ કરી રહી છે ? કોઈ પ્રલોભનની પાછળ તો
આ૫ણે દોડી રહ્યા નથી ને ? આ૫ણી આકાંક્ષાઓની પાછળ કોઈ સ્વાથથબદ્ધુ દ્ધ તો કામ કરી રહી નથી ને ?
આ બધુ ં ષવચારણીય છે . મહત્વાકાંક્ષાઓ જો ષનમ્ન સ્તરની હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શ્રેયસ્કર
તો કેવળ શ્રેષ્ઠતા તરફ લઈ જતી મહત્વાકાંક્ષાઓ જ હોય છે .
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૫ , પેજ-ર૪
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આત્મષવકાસની ષવચારસાધના
દષિત ષવચારોના કારણે વાતાવરણની સમગ્ર સુદરતા
ં
નાશ પામી છે . હવે મનુષ્યજીવનનુ ં કોઈ
મલ્ય રહ્ું નથી કારણ કે કુષવચારોના ફેરફારે એટલી બધી અશાંષત પેદા કરી નાંખી છે કે તેમાં
સદ્દષવચારવાન વ્યક્તતઓને ૫ણ ચેનથી રહેવાનો અવસર મળતો નથી. આ સંસારની સુખદ રચના અને
એના સૌદયથને જાગૃત કરવાની ભાવના હોય તો વ્યક્તતગત તથા સામાજજક જીવનમાં એના માટે
બુરાઈઓની તુલનામાં થોડા વધારે પ્રભાવશાળી સામટહક પ્રયાસ કરવા ૫ડશે, તો જ બધાનુ ં ટહત સુરચક્ષત
રહી શકશે.
આ કલ્પના ત્યારે સાકાર બની શકે જયારે દરે ક જણ પોતાના ષવચારોના ૫ટરવતથનથી સભ્ય
સંસ્કારી સમાજની રચનાનો પ્રયત્ન કરશે. તમે એ જ ૫દાથથને તમારી તરફ આકષિિત કરો છો, જેના માટે
અંતરમાં ઈચ્છા હોય છે . અત્યાર સુધી ખરાબ ષવચાર વધી રહ્યા હતા. તેથી વાતાવરણ ૫ણ કુરૂ૫ તથા
અશાંત જેવું લાગી રહ્ું છે . ભ્રમ અને દ્રેિપૂણથ ષવચારોથી દુભાથ વનાઓ વધતી રહી. હવે એમને છોડવાનો
ક્રમ અ૫નાવવો જોઈએ અને શુભ ષવચારોની ૫રં ૫રા સ્થા૫વી જોઈએ.
પ્રેમમય ષવચારોથી આ૫ણે પોતાના પ્રેમાસ્પદને આકિીએ છીએ. આ ષવચાર ૫ણ અપ્રગટ નહીં
રહી શકે. શીધ્ર સ્વભાવમાં પ્રગટ થશે અને એ સ્વભાવ ટક્રયા તથા કમથરૂ૫માં શીધ્ર ૫ટરણત થઈને તેવાં
જ ૫ટરણામ રજ કરશે.
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૫ , પેજ-૯
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માનવજીવનને સાથથક બનાવો.
માનવજીવન ભગવાનનુ ં આપેલ ું અનુ૫મ વરદાન છે . અનેક યોષનઓમાં ભ્રમણ કયાથ ૫છી તે મળે
છે . દુરુ૫યોગ કરવાથી ષછનવાઈ જાય છે અને પુનુઃચચરકાળ સુધી અધોગષતમાં ૫ડી રહેવ ું ૫ડે છે . જે
સુષવધાઓ આ શરીરમાં પ્રાપ્ત થઈ છે તે અન્ય કોઈ શરીરમાં નથી. જે તક બીજા કોઈ પ્રાણીને પ્રાપ્ત
થઈ ન હોય તે મનુષ્યને પ્રદાન કરતાં ભગવાને તેને ષવશેિ જવાબદારી સોંપી છે . તેથી યોગ્ય એ જ છે
કે તે તેની અવગણના ન કરે .
ઉદરપષતિ અને સુખચેનનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની સુષવધા તેમજ પ્રષતભા તો ૫શુપક્ષીઓને ૫ણ
મળી છે . મનુષ્યની ષવશેિતા એ છે કે તે ષવવેકી, સંયમી અને ઉદાર બને. પોતાના આત્માનં સ્તર ઊંચુ ં
ઉઠાવતાં તે અપણથતાથી પુણથતાની તરફ જાય. આ ટદશામાં જેટલી પ્રગષત થશે એટલું જ તેન ુ ં જીવન
સાથથક ગણવામાં આવશે.
આત્માની ષવભષતઓની વ ૃદ્ધદ્ધનો આધાર એ વાત ૫ર છે કે તે બીજાઓની સાથે કે ટલો ઉદાર
વ્યવહાર કરે છે . આત્માના સદ્દગુણોમાં આત્મસંયમ અને ૫રો૫કાર એ બે મુખ્ય છે . જે આ બંનેની
પ્રાચ્પ્તમાં જેટલો વધારે લીન છે તે માનવજીવનના મહત્વને એટલું જ વધારે સમજીને તેમને પ્રાપ્ત
કરવામાં આગળ વધે છે . આ ભાવના મનુષ્યને સન્માગથ તરફ આગળ વધારે છે અને તેની આંતટરક
શક્તતને ષવકસાવી પારમાષથિક લક્ષ્ય તરફ આગળ ધપાવે છે .
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૫ , પેજ-૧
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અમર છો તમે, અમરત્વને ઓળખો
૫રમાત્મા સ ૃન્દ્ષ્ટમાં સુખ ને સુખ જ છે દુુઃખનુ ં નામષનશાન ૫ણ નથી, ૫રત ુ બધા ઝઘડાનુ મળ એ
છે કે લોકો પોતાના વાસ્તષવક સ્વરૂ૫ને ઓળખવા માગતા નથી. દીકરો પોતાના ધનવાન બા૫થી ષવખટો
૫ડી ગયો છે અને પોતાની જાતને ષનધથન જેવી ક્સ્થષતમા ૫ડેલી અનુભવે છે . તેન ુ ં શરીર, પ્રાણ અને મન
બધું જ અસ્તવ્યસ્ત છે કારણ કે તે જાણતો ૫ણ નથી કે તેનો બા૫ કેટલો વ્યવક્સ્થત, કેટલો ષવકષસત અને
કેટલો ષવશાળ છે . પોતાના અમર સ્વરૂ૫ને મનુષ્ય ઓળખી લે તો આ બધી ષવશેિતાઓ તેનામાં તત્કાળ
દે ખાવા લાગશે.
દુધાળ ગાયની વાછરડી ૫ણ દુધાળ હોય છે . મીઠી કેરીની જાતથી પેદા કરે લી કેરી ૫ણ તે ગુણ
ધરાવે છે . સંતરાના ઝાડ ૫ર લીંબુ બેસતાં નથી. પોતાના અમર સ્વરૂ૫માં મનુષ્ય ૫ણ ઈશ્વરીય ગુણોથી
ઓતપ્રોત છે , ૫રં ત ુ તેની આ મહાનતા અજ્ઞાનના અંધકારમાં છપાયેલી રહે છે . મનુષ્ય પોતાના ષપતા
૫રમાત્માના ગુણ, ઐશ્વયથ અને વૈભવને અનુરૂ૫ પોતાનો જીવનક્રમ બનાવે તો તેની શક્તત ૫ણ છપાઈ ન
રહે. ષપતાની જેમ સત, ચચત અને આનંદ રૂ૫માં પ્રાપ્ત કરત.
તમે તમારી જાતને રતત, માંસ, અક્સ્થ, મજ્જા, મેદ વગેરેથી બનેલ ું ક્ષુદ્ર શરીર જ માનશો નહીં,
તમે આત્મા છો. આ તથ્ય સારી રીતે સમજી લો. આત્માએ પોતાના અમરત્વને ઓળખવાને માટે જ
મનુષ્ય શરીરમાં અવતાર ધારણ કયો છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬૫ , પેજ-૬
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ધીરજની ઉ૫યોચગતા
કોઈ૫ણ કામ કરવામાં ધીરજની ખબ આવશ્યકતા ૫ડે છે . જે ધીરજવાળા છે તે કમથ કરતા ૫હેલા
તેના સારા-નરસા ૫ટરણામ ૫ર ષવચાર કરે છે . તેને સફળ બનાવવા માટે માગથ ષનધાથ ટરત કરી શકે છે .
પોતાના કમથના સત-અસત તેમજ ઉ૫યોચગતા-ચબનઉ૫યોચગતા ૫ર ષવચારી શકે છે . આનાથી ઊલટું, જે
ધીરજવાન નથી, આવેશ અથવા ઉદ્વેગપણથ છે તે ન તો કમથની આ આવશ્યક ભષમકા ૫ર ષવચાર કરી શકે
છે અને ન દક્ષતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે . તે તો અસ્તવ્યસ્થ પ્રવ ૃષત્તની જેમ એક ષનરથથક શ્રમ જ હોય છે .
અધીરતા મનુષ્યનો ઘણો મોટો દુગુથણ છે . અધીરી વ્યક્તતઓમા ગંભીરતાનો અભાવ હોય છે .
જેનાથી તે સમાજમાં ઉ૫હાસ, ઉપેક્ષા અને ષનિંદાને પાત્ર બને છે . અધીરી વ્યક્તતનાં મન-બુદ્ધદ્ધ ક્સ્થર રહેતાં
નથી. તે ન કોઈ ષવિયમા સરખી રીતે ષવચારી શકે છે અને ન કતત્ૃથ વનો ષનણથય કરી શકે છે .
અધીરતાવાળી વ્યક્તત દક્ષતા, અસ્તવ્યવસ્તતા અષનણાથયત્મકતા તેમજ અક્ષમ્યતાને કારણે જીવનના
પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ષનષ્ફળ બનીને દુુઃખ ભોગવે છે . આનાથી ષવ૫રીત જે બુદ્ધદ્ધશાળી છે તે જે કાયથને હાથમાં લે
છે તેને પણથ એકાગ્રતા, ષવવેક, બુદ્ધદ્ધ અને સમગ્ર શક્તત લંગાવીને પરંુ કયાથ વગર રહેતો નથી. ધીરજવાળી
વ્યક્તત કમથ કરીને તેના ફળની પ્રષતક્ષામાં વ્યગ્ર બનતી નથી. બલ્કે ફળની આશા રાખ્યા ષવના કાયથ કયાથ
કરે છે .
અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૫ , પેજ-ર૪
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ષનમથળ અને ષનષવિકાર જીવન
પ્રસન્નતાનો વાસ્તષવક અથથ છે ષનમથળતા અને ષનષવિકારતા. જે હૃદય ષનમથળ છે , ષનષવિકાર છે તે જ
પ્રસન્ન છે અને જે પ્રસન્ન છે તે જ સદા સુખી છે , ૫રં ત ુ જીવનમાં સુખશાષત ટકાવી રાખવા માટે મનુષ્યે
પોતાના હૃદયને સદા ષનમથળ અને ષનષવિકાર જ રાખવુ ં જોઈએ.
ઈિાથ-દ્રેિ, છળક૫ટ, કામ, ક્રોધ વગેરે ષવકારો મનનો મેલ છે , એમને દર કરવાથી મનુષ્યનુ ં હૃદય
ષનમથળ બની જાય છે . કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે ષવકારોને દર કરવા માટે ષવચારરૂપી બળનુ ં અવલંબન
લેવ ુ ં ૫ડશે. પોતાના ષવચારોને ઉચ્ચ બનાવો. તે માટે સત્સંગ તથા સત્કમોનો સહયોગ લો. કુષવચારો પેદા
કરતા વાતાવરણથી દર રહો. લોભ જાગતાં જ ત્યાગ કરો, દાન આપો. ક્રોધ આવતાં કરુણાજનક પ્રસંગો
વાંચો. કામવેશના સમયે અનાસક્તત (ષનવેદ) ની મદદ લો અને મોહથી બચવા માટે ઈશ્વરચચિંતન કરો.
ષનરં તર આ પ્રકારનો કાયથક્રમ ચાલુ રાખવાથી થોડાક જ સમયમાં તમારંુ હૃદય ષનમથળ બનવા લાગશે.
ષનમથળતાનો પ્રસન્નતાનો થોડોક આભાસ મળતાં જ મન પુનુઃ પોતાની શુદ્ધદ્ધ કરવામાં તત્પર બની જશે.
૫ટરક્સ્થષતનો ઉકેલ લાવવા અને પ્રષતકુળતાઓ સાથે લડવા માટે મનોબળની ખબ આવશ્યકતા હોય છે .
મનોબળનો ષવકાસ કેવળ પ્રસન્નતાથી જ થઈ શકે છે .
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૬ , પેજ-૯-૧૦
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શ્રદ્ધા વડે બુદ્ધદ્ધનુ ં ષનયમન કરો.
બુદ્ધદ્ધનો અષનયંષત્રત ષવકાસ ફકત બીજાઓને માટે જ દુુઃખદાયક નથી હોતો, પોતાને માટે ૫ણ
નુકસાનકારક હોય છે . અષતશય બુદ્ધદ્ધવાદી માનવે અંતે તો અસંતોિની જવાળાઓમાં જ બળવાનુ ં હોય
છે . તે ઘણું બધું મેળવવા છતાં ૫ણ કશું જ નથી મેળવતો. એક બુદ્ધદ્ધવાદી ગમે તેટલાં શાસ્ત્રોનો જાણકાર,
ષવશેિજ્ઞ, દાશથષનક, વૈજ્ઞાષનક, તત્વવેત્તા વગેરે ભલે હોય, છતાં બુદ્ધદ્ધનો અહંકાર તેના હૃદયમાં શાંષતને
ટકવા નહીં દે . તે બીજાઓને જ્ઞાન આ૫વા છતાં ૫ણ આજત્મક શાંષત માટે તડ૫તો જ રહેશે.
બુદ્ધદ્ધની તીવ્રતા ધારદાર છરીની માફક કોઈ બીજાને અથવા પોતાને રાતટદવસ કા૫તી જ રહે છે .
માનવીની અષનયંષત્રત બુદ્ધદ્ધ રૂપી શક્તત મનુષ્યજાષતની બહુ મોટી શત્રુ છે . આથી બુદ્ધદ્ધના ષવકાસની સાથે
સાથે તેન ુ ં ષનયંત્રણ ૫ણ જરૂરી છે .
કોઈ શક્તતશાળીનુ ં ષનયંત્રણ તો તેના કરતાં વધારે શક્તતશાળી દ્વારા જ થઈ શકે છે . આથી સમગ્ર
સ ૃન્દ્ષ્ટને પોતાની મુઠ્ઠીમાં લઈ લેનારી શક્તત બુદ્ધદ્ધનુ ં ષનયંત્રણ કરવા માટે મનુષ્ય પાસે બીજી કઈ શક્તત
હોઈ શકે ? મનુષ્યની તે બીજી શક્તત છે . -શ્રદ્ધા, જેના વડે બુદ્ધદ્ધ જેવી ઉચ્છંખલ શક્તત ૫ર અંકુશ લગાવી
શકાય છે , તેન ુ ં ષનયંત્રણ કરી શકાય છે અને ષવનાશ તરફ જતી રોકીને સર્જનના માગથ ૫ર આગળ વધારી
શકાય છે . શ્રદ્ધાના આધાર વગર બુદ્ધદ્ધ એક બેબાકળા તોફાનથી વધારે કાંઈ જ નથી. શ્રદ્ધારટહત બુદ્ધદ્ધ
જયાં ૫ણ જશે ત્યાં દુુઃખદ ૫ટરક્સ્થષતઓ જ ઉત્પન્ન કરશે.
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬૬ , પેજ-૮
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સફળતા આત્મષવશ્વાસુને મળે છે .
પ્રત્યેક કામ ત્યારે સફળ બને છે , જયારે તેમાં દ્રઢ ષવશ્વાસનુ ં બળ રહે છે . દ્રઢ આત્મષવશ્વાસ જ તે
માગથને સરળ બનાવે છે . જે આ૫ણને ષનટદિ ષ્ટ સ્થાન ૫ર ૫હોંચાડી આપે છે . આત્મષવશ્વાસ જ કાયથન ુ ં બળ
છે . તેના દ્વારા આ૫ણામાં શક્તતનો એવો સ્ત્રોત ફૂટી નીકળે છે , જે અઘરામાં અઘરા કાયથને ૫ણ સહેલાઈથી
પરંુ કરી આપે છે .
આત્મષવશ્વાસમાં એવી તાકાત છે કે હજારો ષવ૫ષત્તઓનો સામનો કરીને તેમના ૫ર પરે પરો ષવજય
મેળવી શકાય છે . તે મનુષ્યનો સાચો ષમત્ર અને તેની સૌથી શ્રેષ્ઠ મડી છે . આ૫ણે જોયુ ં છે કે સાધનોનો
અભાવ હોવા છતાં ૫ણ આત્મષવશ્વાસુ માનવીઓએ દુષનયામાં ગજબનાં કામ કયાથ છે . જયારે ઘણી
સાધનસં૫ન્ન વ્યક્તતઓ ષવશ્વાસના અભાવને કારણે સાવ ષનષ્ફળ બની છે . જો આ૫ણામાં એવો દ્રઢ
ષવશ્વાસ હોય કે આ૫ણે મોટામાં મોટા કાયથ કરી શકીએ છીએ, દુષનયામાં ઊંધુચત્ું કરી શકીએ છીએ. જો
આ૫ણામાં એવો ષવશ્વાસ હોય કે મારામાં એક મહાન દૈ વીતત્વ મોજુદ છે . અખટ શક્તતનો ભંડાર ભરે લો
છે તો આ૫ણે ષનુઃસંદેહ દુષનયામાં મોટામાં મોટાં કામ કરી શકીશુ.ં
મનુષ્ય ઈશ્વરનો પુત્ર છે . તે તેની દૈ વી સં૫ષત્તનો વારસદાર છે . તો શા માટે તેને પોતાની અખટ
શક્તતમા દ્રઢ ષવશ્વાસ ન હોય ? સાચી વાત એ છે કે આ૫ણને પોતાની શક્તતનુ ં જ્ઞાન નથી, જેથી આ૫ણે
તેનો પરતો ષવકાસ કરી શકતા નથી.
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૪ , પેજ-૮
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આ૫ણી ક્સ્થષત સુધારીએ
જો તમે તમારા ષવચારોને સુધારીને તમારા આંતટરક જીવનને સુધારવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરશો, તો
તમે તમારા બાહ્ય જીવનમાં ૫ણ શ્રેષ્ઠ ક્સ્થષત પ્રાપ્ત કરી સફળતા મેળવી શકશો કે જેના માટે તમે
ષવચારો છો અને વ્યાકુળ છો.
જો તમે ક્રોધ, ચચિંતા, ઈિાથ , લોભ, શોક, ભય જેવી માનષસક ક્સ્થષતને વશ થઈ ગયા હો, છતાં ૫ણ
સંપણથ સ્વાસ્થ્યની આશા રાખતા હો, તો વાસ્તવમાં તમે એક અશક્ય વાતનુ ં સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો. જો
તમારે તમારી ક્સ્થષત સુધારવી હોય અને પણથ સ્વસ્થ બનવુ ં હોય તો ક્રોધ, ચચિંતા, દ્રેિ, શોક વગેરે
ષવચારોને હંમેશને માટે અંતુઃકરણમાંથી કાઢી નાખો. તમે તમારી જાતને પણથ સ્વસ્થ માનો. તમારી
ક્સ્થષતમાં જરૂર સુધારો થશે.
તમે તમારી જાતને કયારે ય દટરદ્ર ના સમજશો તથા એ નકકી કરો કે જે કાંઈ તમારી પાસે છે
ુ ો દુરુ૫યોગ અથવા ઉપેક્ષા કરતા હો
તેનો ઉ૫યોગ તમે સારાં કામ માટે જ કરશો. જો તમે તમારી વસ્તન
તો એ વસ્તુ ગમે તેટલી તુચ્છ કે સામાન્ય વસ્ત ુ કેમ ન હોય. છતાં ૫ણ ભગવાન એ વસ્તુ તમારી
પાસેથી છીનવી લેશે, કારણ કે તમે એનો સદુ૫યોગ કરતા નથી. ૫છી ભલે તે સમય, ધન, સંતાન અથવા
હોદો કેમ ન હોય. જયારે તમને સારી, ખોટી ક્સ્થષતનુ ં જ્ઞાન થશે ત્યારે તમે તમારા સાજત્વક ષવચારો દ્વારા
તમારી ખરાબ દશાને બદલીને તમારા ભાગ્યના ભવનનુ ં ષનમાથણ કરી શકશો.
અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૪૯, પેજ-૩૦

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

પોતાનામાં સારી ટેવો પાડો
ટેવ વીજળીની શટકતની જેમ પ્રકાષશત અને શક્તતશાળી હોય છે . માણસ પોતાની ટે વનો ગુલામ
બની જાય છે અને એના આધારે એના ભષવષ્યનુ ષનમાથ ણ થાય છે , કારણ કે એની ટેવ પ્રમાણે સરખા
ષમત્રો, સાધન, ષવચાર અને પંસગ
ં ો બરાબર મળતા રહે છે .
એકસરખી ટે વોવાળામાં સ્વાભાષવક પ્રેમ હોય છે અને ષવરુદ્ધ ટે વોવાળામાં જુદા૫ણુ ં જોવા મળે છે .
ખરાબ ટે વો સારી ટે વો કરતાં વધારે શક્તતશાળી હોય છે . જયારે તમે કોઈ સારી ટે વ પાડવા
પ્રયત્ન કરો છો ત્યારે ખરાબ ટે વો એમાં વારં વાર ષવઘ્નો નાંખે છે અને સારી ટે વ ૫ડવા દે તી નથી.
એનાથી સારી ટેવ પાડનાર વ્યક્તત ગભરાઈને ષનરાશ થઈ જાય છે .
જયાં સુધી એ ટે વના ષસદ્ધાંતો અને અસચલયતનો અનુભવ નથી કરતી ત્યાં સુધી એ ટે વના
ષસદ્ધાંતો અને અસચલયતનો અનુભવ નથી કરતી ત્યાં સુધી તે ષવચારે છે કે પોતે કમનસીબ છે , ૫રં ત ુ એવુ ં
ષવચારવુ ં ભલ ભરે લ ું છે ખરાબ ટે વો, જે આટલી પ્રબળ બની છે એ કાંઈ એક ટદવસમાં ૫ડી નથી.
ખબ લાંબા સમય સુધી કેટલી મહેનતથી એમને અનેકવાર પ્રયત્ન કરીને પાડી છે ત્યારે એ
અત્યારે એટલી પ્રબળ બની છે અને આ૫ણા મન ૫ર અષધકાર જમાવી દીધો છે અને સારી ટે વો ૫ડવા
સામે સંઘિથ કરે છે . તમે સારી ટેવો પાડો કારણ કે આદતો જ મનુષ્યનુ જીવન ઘડે છે . સારી ટેવોથી
માણસ મહાન અને સુખી બની શકે છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૪૯, પેજ-૩૧
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ષવચારોનુ ં કેન્દ્રચબિંદુ કેમ અને કેવી રીતે ?
એક જ વાત, એકને ભોગ તરફ અને બીજાને ત્યાગ તરફ આકિે છે . એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એ
શક્તત ઘટનાઓમાં નહી, ૫ણ આ૫ણા ષવચારોમાં રહેલી છે . ષવચારોથી જ મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ બને છે . અથવા
બગડે છે . એટલે જીવનની બધી જ સમસ્યા કે ઘટનાઓનુ ં મનન કરવું ખબ જરૂરી છે . ૫છી ભલે તે ત ુચ્છ
કે સાધારણ કેમ ન હોય. એનુ ં જીવનમાં મહત્વ સમજવુ ં ખબ જરૂરી છે . દરે ક કાયથ ૫ર ષવચારવામાં આવે
કે આવું કેમ થયુ ં અથવા તો આવું કેમ ન બન્યુ?ં
અમુક માણસ આ કાયથ કરી શકે તો હુ ં કેમ ન કરી શકું ? એનામાં અને મારામાં કઈ કઈ બાબતોનો
તફાવત છે ? મારી અને એની કાયથ૫દ્ધષતમાં શુ ં ફેર છે ? મારામાં કંઈ ઊણપો છે ? એમને હુ ં કેવી રીતે દર
કરી શ્રેષ્ઠ બની શકું ? શ્રેષ્ઠ બનવા આ૫ણી ઊણ૫ અને ષવચારોમાં શુ ં ભલ છે એ પ્રકારના સતત મનનથી
અને આમ કેમ એ ષવચારધારાને આગળ વધારવાથી જીવનમાં એક નવો પ્રકાશ મળતો રહેશે.
સમસ્યાઓને કેવી રીતે હલ કરવી એ પ્રકાશ મળતો રહેશે. કેમ અને કેવી રીતે એ ષવચારોના ષવકાસનો
મળ મંત્ર છે .
એને જીવનમાં ઉતારી, અ૫નાવી એનો લાભ ઉઠાવી આ૫ણે શ્રેષ્ઠ ષવચારક બની શકીએ. હંમેશા
સારંુ , શ્રેષ્ઠ અને હકારાત્મક ષવચારો. તમે મહાન ષવચારક બની જીવનને મહાન બનાવી શકશો. જે જેવુ ં
ષવચારે છે તે તેવો જ બની જાય છે .
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૯, પેજ-૧૪
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આઘ્યાજત્મક ષવચારધારાથી સ્વગીય સુખ
અઘ્યાત્મને તત્વજ્ઞાનને પારસ માનવામાં આવે છે , કારણ કે તેનો સ્પશથ પામતાં જ લોખંડ સમાન
ષનમ્ન શ્રેણીનુ ં વ્યક્તતત્વ ૫ણ સોના જેવું અષત ટકિંમતી અને આકિથક બની જાય છે .
અઘ્યાત્મનો આધાર સંયમ છે અને સંયમી મનુષ્યને માટે શારીટરક અસ્વાસ્થ્યનો પ્રશ્ન જ ઊઠતો
નથી. અઘ્યાત્મનો મળમંત્ર પ્રેમ છે . જે બીજાઓની સાથે આત્મીયતા, ઉદારતા, સેવા, સટહષ્ણુતા અને
મધુરતાનો વ્યવહાર કરશે તેને બીજાઓનો સહયોગ, સદ્ ભાવ તેમજ સૌજન્ય મળશે જ. તેને સવથત્ર સ્નેહી
અને સજજન વ્યક્તતઓ જ મળશે. અઘ્યાત્મ પણથ રૂપે તત્વજ્ઞાન તથા આત્મશુદ્ધદ્ધ ૫ર અવલંચબત છે . જે
પોતાના દોિ અને ત્રુટટઓને સમજી લેશે અને તેમને સુધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે તે વ્યક્તતની સામે
ન તો કોઈ સમસ્યા રહેશે અને ન ગચ
ં રહેશે.
જયારે મનુષ્ય પોતાના જ દોિ, દુગથણ, કુષવચાર તથા કુસસ્ં કારને રં ગીન ચશ્માંની જેમ આંખો ૫ર
ધારણ કરીને રહે છે તો સવથત્ર તેને નરક નજરે ૫ડે છે , ૫રં ત ુ જયારે તે પોતાને સુધારવા અને બદલવા
માટે પ્રયત્નશીલ બને છે ત્યારે બહારની સમસ્યાઓ અને ૫ટરક્સ્થષત આપોઆ૫ જ સરળ બની જાય છે .
આ રીતે આઘ્યાજત્મક ષવચારધારા મનુષ્યને સ્વગીય જીવનની આનંદમય અનુભષત કરાવતી હે છે અને
છે વટે આત્મા ૫રમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનુ ં લક્ષ્ય ૫ણ તે માગથ ૫ર ચાલતાં પ્રાપ્ત થાય છે .
અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૩ , પેજ-૭
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માનવીય સદ્ ભાવનાનો લાભ આજે ૫ણ મળે છે .
માનવજાષતમાંથી ઉદારતા અને ભલમનસાઈનો અંત હજી ૫ણ આવ્યો નથી. માનો કે સજ્જનતા
ઘટી રહી છે , સ્વાથથ વધી રહ્યો છે અને લોકો એકબીજાના સહાયક બનવાના બદલે ઈિાથ અને શત્રુતા
રાખવામાં આગળ રહે છે , છતાં ૫ણ હજી આ સંસારમાં માનવતા ઘણી છે અને તેનો લાભ તે લોકોને
હંમેશા મળતો જ રહેશ,ે જે એના અષધકારી છે . આવશ્યકતા કેવળ એ વાતની છે કે આ૫ણે પોતાના
સ્વભાવને એવો બનાવીએ કે જેથી બીજાઓની સહાનુભષત અનાયાસ જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. હોષશયાર માણસ
મીઠાશભરી વાતો કરીને એક વાર કોઈને ઠગી શકે છે , ૫રં ત ુ વારં વાર એ પ્રમાણે કરી શકવુ ં તેને માટે
કદાષપ શકય નટહ બને.
મનુષ્યમાં સારા કે ખરાબની ૫રખ કરવાનો ષવવેક હજુ છે અને તે બદમાશો અને બદમાશીને
વધારે સમય સુધી ફૂલવાફાલવા દઈ શકે નહીં. હોષશયારી અને અપ્રમાચણકતાથી કમાણી થઈ શકે છે એ
વાત ત્યાં સુધી જ સારી છે કે જયાં સુધી ભેદ ખલતો નથી. એ એક સનાતન સત્ય છે કે બરાઈ કે ભલાઈ
લાંબા સમય સુધી છપાયેલી રહેતી નથી.
ભલાઈનો ષવસ્તાર મંદગષતથી થાય છે , ૫રં ત ુ બરાઈ તો અત્યંત વેગથી આકાશપાતાળ એક કરી
નાખે છે . આથી હોષશયારી અને અપ્રમાચણકતાના આધારે ચાલતા કામનો થોડાક જ ટદવસોમાં નાશ થાય
છે . ઉ૫ભોકતા અને સહકમથચારીઓ તેમના સૌથી મોટા શત્રુ બની જાય છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬ર , પેજ-ર૫
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પોતાના ગુરુ જાતે જ બનો.
આ૫ણે પોતાના જ ૫ગ ૫ર ઊભા રહેવ ુ ં જોઈએ. જાતઅનુભવ ૫ર જ આ૫ણે વધારે આધાર
રાખવો જોઈએ. આમ કહેવા પાછળ મારંુ તાત્પયથ એ નથી કે ગુરુન ુ ં મહત્વ જ નથી કે ગુરુની આવશ્યકતા
જ નથી. ગુરુની આવશ્યકતા, ઉ૫યોચગતા તથા પજનીયતા તો સવથમાન્ય છે . દત્તાત્રેયે તો કતરા, ચબલાડી
વગેરે પાસેથી ૫ણ ષશક્ષણ ગ્રહણ કયુથ હત ું અને આ દ્રષ્ટાંત જ એ વાતનુ ં સમથથક છે કે મનુષ્યે ષવવેકવાન
અને ગ્રહણશીલ પ્રકૃષતવાળા બનવુ ં જોઈએ. તેને જયાંથી જે સારંુ મળે તેને ષનુઃસંકોચ ગ્રહણ કરવું જોઈએ.
એનો અથથ એ જ છે કે આ૫ણે પોતાના ગુરુ જાતે જ બનવુ ં જોઈએ.
ભગવાને આ૫ણને બુદ્ધદ્ધ શા માટે આપી છે ? એટલા માટે આપી છે કે આ૫ણે તેનો ઉ૫યોગ
કરીએ. આ ભગવાની ઈચ્છા છે . એની ઈચ્છાને ન સમજવી, તે પ્રમાણે ન કરવુ ં એ તો ઈશ્વરથી ષવમુખ
થવા બરાબર છે . આથી પોતાની અંદર જોવાની પ્રવ ૃષત્ત, ગ્રહણ કરવાની પ્રકૃષત, પોતાને તથા પોતાની
ચારે તરફ ફેલાયેલા વાતાવરણને સમજવાની અને તેમાંથી લાભ ઉઠાવવાની ક્ષમતા, આત્મષનભથરતા,
અનુભવોને વહેચવા અને તેમને પોતાના જીવનની પ્રગષત માટે હષથયારના રૂ૫મા વા૫રવાની સમજદારી
દરે ક મનુષ્ય માટે જરૂરી છે , અષનવાયથ છે .
સંસારની ઠોકરો ૫ણ ખરાબ નથી હોતી, ૫ણ એ સજાગ કરી દે એવી હોવી જોઈએ. જાત અનુભવ,
આત્મષશક્ષણ, મનુષ્યને મુશ્કેલીઓ અને ષવરોધોની વચ્ચે શાંત અને સંત ુચલત રહેવાની યોગ્યતા આપે છે .
આથી પોતાના ગુરુ જાતે જ બનો.
ુ રી-૧૯૬૦ , પેજ-ર૯-૩૦
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

સાધકે બધું જ ભલી જવું જોઈએ
સાધકે બધુ ં જ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે થવા દે વ ુ ં જોઈએ. પોતાની કોઈ ૫ણ સ્વતંત્ર ઈચ્છા કે
જીદને સ્થાન આ૫વું જોઈએ નહીં, કેમકે જે ભગવાનની ઈચ્છા હશે તેમાં જ આ૫ણુ ં ભલું સમાયેલ ું છે .
સાધકે પોતે કોઈ ઈચ્છા રાખવી જોઈએ નહીં, બધુ ં ભગવાનના ભરોસે છોડવુ ં જોઈએ. ભગવાનમાં ષવશ્વાસ
રાખવો જોઈએ કે જે ૫ણ ઘટના બને એ ભગવાનની મંગલમય ઈચ્છાથી જ બને છે . ભગવાનમાં પણથ
શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.
ભગવાન આ૫ણામાં જે ઊણ૫ જુએ છે એને દર કરવા બધુ ં કરે છે . સાધકે માનવુ જોઈએ કે
ભગવાનના આ કામને સાધનાનુ ં એક અંગ જ સમજવુ ં કારણ કે સાધનાને સફળ બનાવવા માટે એ જરૂરી
છે .
ભગવાન કલ્યાણસ્વરૂ૫ છે એટલે કલ્યાણ-સાધનામાં ભગવાનના કલ્યાણસ્વરૂ૫નુ ં સ્મરણ કરવુ ં એ
સાધકનુ ં મુખ્ય લ૧ય છે . સહેજ ૫ણ ચળ્યા વગર સંપણથ અને કલ્યાણ કરનારી શ્રદ્ધા ભગવાન ઉ૫ર
રાખવી. શ્રદ્ધા જ બધા કલ્યાણની જનની છે . શ્રદ્ધા જ ત્યાગનો આધાર છે . એનાથી અનંત જ્ઞાનની પ્રાચ્પ્ત
થાય છે એમાં જરા ૫ણ સંદેહ નથી.
શ્રદ્ધાએ જ સંપણથતા અપાવવાનો ભાર ઉઠાવ્યો છે . એ વાત સાધકે ભલવી જોઈએ નહીં. શ્રદ્ધા
વગરની જજિંદગી નકામી છે . જેમ આત્મા વગરનુ શરીર મડદું છે તેમ શ્રદ્ધા વગરનુ ં જીવન પ્રાણ વગરના
શરીર જેવું છે . શ્રદ્ધા વડે જ જીવનમાં આનંદ, ઉત્સાહ અને આશાને જીવંત રાખી શકાય છે . શ્રદ્ધા જ
જીવનનો સાચો પ્રાણ છે .
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૯, પેજ-૧ર
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શારીટરક અને બૌદ્ધદ્ધક શ્રમ
કેટલાક લોકો ભખે ભરવાનુ ં તંગી ભોગવવવાનુ ં તથા બેકાર રહેવાનુ ં ૫સંદ કરે છે , ૫રં ત ુ શારીટરક
શ્રમવાળાં કાયો કરવા તૈયાર થતા નથી કારણ કે એમાં એમને નાનમ લાગે છે . આ ખચકાટ ખોટો,
અજ્ઞાનજન્ય તથા હાષનકારક છે . આવી ખોટી પ્રષતષ્ઠાના મોહમાં ૫ડેલ વ્યક્તત પોતાનો ટકિંમતી સમય
નકારો વેડફી મારે છે અને પોતાના માટે નુકસાન કરે છે . જેમને ઉન્નષતના રસ્તે ચાલવુ ં હોય એમણે
૫ટરશ્રમને પોતાનો ષમત્ર બનાવવો ક૫ડે છે .
૫ટરશ્રમ જ એક એવો દીવો છે , જેના પ્રકાશમાં મનુષ્ય ષવકાસનો રસ્તો જોઈ શકે છે . આવા સાચા
ષમત્રની જે ધ ૃણા કરે છે , એને પોતાની સાથે રાખવામાં શરમ અનુભવે છે એ વ્યક્તત પોતાનો ષવકાસ કરી
શકતી નથી કે જીવનમાં આગળ વધી શકતી નથી. બંદક ૫કડવામાં શરમ અનુભવનાર સૈષનક યુદ્ધના
મોરચે ષવજય મેળવી શકતો નથી. એવી જ રીતે ૫ટરશ્રમ સાથે જે ઝઝૂમી શકતી નથી એ વ્યક્તત
જીવનસંગ્રામમાં ષવજય પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી.
૫ટરશ્રમ જ સંપણથ સુખોનો ષપતા છે . જે જેટલો વધારે ૫ટરશ્રમી હશે તે એટલો જ સુખી અને
આનંટદત હશે. આ૫ણા કાયથક્રમમાં શારીટરક અને માનષસક ૫ટરશ્રમ બન્નેન ુ ં મહત્વ સરખું જ હોવુ ં જોઈએ.
એટલે ષવવેકવાન વ્યક્તત ૫હેલેથી જ કમથને સવો૫રી માને છે અને એ પ્રમાણે વતે છે . ૫ટરશ્રમ એ તો
પારસમચણ છે . ૫ટરશ્રમ દ્વારા માણસો પોતાનુ ં ભાગ્ય બદલી શકે છે . ૫ટરશ્રમી કયારે ય જીવનમાં પાછળ
૫ડતો નથી કે દુુઃખી ૫ણ થતો નથી. ૫ટરશ્રમીનુ ં જીવન સફળ યોદ્ધા જેવુ ં હોય છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪૯, પેજ-૧૧
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પોતાની જાતને ઓળખો.
ફકત ભૌષતક ઉન્નષતની ઈચ્છા રાખનાર વ્યક્તત પોતાના આત્માને નાશવંત ક્સ્થષત તરફ લઈ જાય
છે અને જે માણસ ભૌષતક લાભ જવા દઈને ૫ણ સત્યનો માગથ નથી છોડતો તે ટદવસે ટદવસે પ્રગષત
કરતો જાય છે . આવી વ્યક્તતના આત્માની સક્ષ્મ શક્તતઓ વધતી જ જાય છે , કારણ કે આત્માના ગુણોને
અનુકળ બનીને ચાલવુ ં એ જ આ૫ણા માટે શક્તતનો સ્ત્રોત ખોલી દે વા બરાબર છે .
પોતાને શરીર માનીને તેને અનુરૂ૫ કાયથ કરનારી વ્યક્તત કયારે ય ૫ણ સુખી નથી રહી શકતી,
કારણ કે ભૌષતક વસ્ત ુઓ ૫ટરવતથનશીલ હોય છે . તેમાં ક્સ્થરતા નથી હોતી, એમનો નાશ થવાનો જ છે .
તેમની સાથે મમત્વ રાખનાર વ્યક્તત દુુઃખી જ થશે. પોતાને શરીર સમજનારા જ કામ, ક્રોધ, મોહ, અહંકાર
જેવા મહાન શત્રુઓને પોતાના ષમત્ર સમજે છે . પોતાનાં મચળયાં કા૫નાર આ દુગુથણોને તે પોતાનાં
કાયોમાં પ્રવેશ કરવાની સહિથ આજ્ઞા આપે છે . તેથી તેન ુ ં લૌટકક અને પારલૌટકક બંને પ્રકારનુ ં ૫તન
અવશ્ય થાય છે .
પોતાને આત્મા માનનારા હંમેશા સુખશાંષત તરફ આગળ વધે છે . કોઈ૫ણ સાંસાટરક વસ્ત ુના
નાશને તે પોતાની ભલ નથી માનતા. તે ધન, ઐશ્વયથ અને વૈભવ માટે જઠું બોલવુ,ં છળક૫ટ કરવુ ં વગેરે
ષનિંદાજનક ઉપાયો નથી અજમાવતા, કામ, ક્રોધ વગેરે તેમની પાસે ફરકી શકતા નથી. જો આ૫ણે
ઈચ્છતા હોઈએ કે આ૫ણે દુુઃખની જાળમાંથી બહાર નીકળીને આનંદની સીમમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ, તો
આ૫ણે પોતાને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૫ર , પેજ-૮-૯
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સદ્ ભાવના રાખો, શાંષત પ્રાપ્ત કરો.
જો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલી નાખવામાં આવે, તો આ૫ણી દુષનયા ચબલકુલ જુદી બની જાય છે . સ્વજનો
અને સ્નેહીજનોના સદ્દગુણો, સેવા, ઉ૫કાર, સજજનતા અને ઉ૫યોચગતાને યાદ રાખવામાં આવે તો એવું
લાગશે કે જાણે વિાથમાં પવથટદશામાંથી ઉમટી આવતાં વાદળોની જેમ તેમની શ્રેષ્ઠતા મક્સ્તષ્કમાં ઉમટીને
આવી રહી છે . ઉ૫કાર, કરુણા, સેવા અને સહાયતાથી પ્રેમ અને સહયોગથી ભરે લી આ દુષનયા ત્યારે
એટલી સુદર
ં
લાગે છે કે તેના કણેકણ પ્રત્યે શ્રદ્ધાથી મસ્તક નમી જાય છે અને આપોઆ૫ બીજાઓના
ઉ૫કારના ભારથી લદાયેલી લાગે છે .
જીવનમાં પ્રત્યેક ૫ળે આનંદ અને સંતોિની કલ્યાણમય અનુભષતઓને પ્રાપ્ત કરવા રહેવ ુ ં કે દ્રેિ,
ષવક્ષોભ અને અસંતોિના નરકમાં અક્ગ્નમાં બળતા રહેવ ુ ં તે આ૫ણા પોતાના હાથની વાત છે . આમાં ન
કોઈ બીજા અવરોધક બને છે કે ન સહાયક. પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ જો દોિદશી હોય તો તેન ુ ં ૫ટરણામ
આ૫ણને ધોર અશાંષતના રૂ૫માં જ મળશે અને જો આ૫ણી ષવચારવાની રીતે ષપ્રયદશી તથા ગુણગાહી
હશે, તો સંસારની ષવષવધતા અને ષવચચત્રતા આ૫ણા માગથમાં ષવશેિ ષવઘ્ન બની શકે નહીં, સંતોિ તથા
આનંદની અનુભષતઓનો રસાસ્વાદ માણતાં આ૫ણને કોઈ રોકી શકશે નહીં.
બંને માગથ આ૫ણી સામે ખુલ્લા છે . જે બાજુ ઈચ્છીએ તે બાજુ આ૫ણે પ્રસન્નતાપવથક, સ્વેચ્છાપવથક
ખુશીખુશીથી જઈ શકીએ છીએ.
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૬ર , પેજ-ર૫
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લક્ષ્યષસક્ઘ્ધને માટે ધીરજ આવશ્યક છે .
કોઈ૫ણ કાયથનો પ્રારં ભ કરતા ૫હેલા એ વાત મનમાં ઠસાવી લેવી જોઈએ કે આ૫ણે એનુ ં
સફળતા પ્રાપ્ત થતા સુધી પાલન કરશુ.ં મનુષ્ય-જીવનમા દઢતા અને અડગતાની અષનવાયથ
આવશ્યકતા છે . પોતાના જીવનને કોઈ બીજા ૫ર આધાટરત ન રાખતાં સ્વયં તેને સાધી તથા સંભાળીને
ઘણીવાર સુધી પ્રષતક્ષા કરવામાં વધારે આનંદ મળે છે . સાધના એક પ્રકારનો આનંદ છે , જેને થોડીવાર
માણવાથી ત ૃચ્પ્ત થતી નથી. ચચરકાળ સુધી તે રસને લટં ી શકાય છે . સાધના બોજારૂ૫ ન બની જવી
જોઈએ. તે તે પુરૂિાથથનો આનંદ આ૫નારી હોય છે .
વધારે મોટા સંઘિો પેદા ના થાય માટે એ ૫ણ આવશ્યક છે કે તમારંુ સાધન નાનુ ં હોય. સાયકલ
જો સાયકલ સાથે અથડાશે તો નુકસાન ઓછં થશે. ટ્રે ઈન ટ્રે ઈનની સાથે અથડાશે તો ઘણુ ં નુકસાન થશે.
ધીમી ગષતમાં ક્સ્થરતા અને સ્થાષયત્વ હોય છે .
સાધનાષસદ્ધદ્ધ અને લક્ષ્યષસદ્ધદ્ધના આ શાશ્વત ષનયમો છે . તેમને ભલે કોઈ સામાન્ય માને, ૫રં ત ુ તેની
વાસ્તષવકતામાં રતીભાર ૫ણ અવકાશ નથી. લક્ષ્ય ભલે નાનુ ં હોય યા મોટું, સ્વગથ અને મુક્તતની કામના
હોય, યશ, ધન, અથવા કીષતિની ઈચ્છા હોય છતાં સંત ુલન રાખીને મંદગષતથી ખરા મનથી ધીરજપવથક
સાધના કરવી ૫ડે છે .
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૬, પેજ-૩-૪
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સંસ્કૃષતનુ ં ગૌરવ પુનુઃ ઉજ્જવળ કરો.
તે જ્ઞાન, તે ગૌરવ, ષવજ્ઞાન, કળા, સમ ૃદ્ધદ્ધ અને સંસ્કૃષત પરે પરાં આ દે શનાં ગભથમા હજી ૫ણ
ષવદ્યમાન છે . તેમને શોધો. આજે ૫ણ તે એવા ને એવા જ છે . તે ષવદ્યાઓનુ ં અક્સ્તત્વ હાલ ૫ણ ષવદ્યમાન
છે અને તે પ્રષતક્ષા કરતી રહે છે કે કોઈ આવે અને આ૫ણા અનંત ભંડારમાંથી જેટલી ઈચ્છા હોય તેટલી
લઈ જાય, ૫રં ત ુ કયાં છે તે સાહસ ? તે તન્મયતાને શુ ં થઈ ગયુ ં ? કયાં છે તે કમથવીર, જે રાષ્ટ્રના ગૌરવને
પુનુઃ ઊંચું ઉઠાવી શકે ?
આ૫ણે એક જ ૫ટરભાિા શીખી લીધી છે – ૫તનની ૫ટરભાિા. નશામાં ડોલતી વ્યક્તતને જેવી
રીતે હોશકોશ રહેતા નથી એવા જ આ૫ણે ૫ણ થઈ ગયા છીએ. આ૫ણી રગોમાં ષવદે શી૫ણાનો તથા
કૃષત્રમતાનો નશો છવાઈ ગયો છે . આ૫ણા સાંસ્કૃષત ગૌરવને આ૫ણે ભલી ગયા છીએ. ટદવસે ટદવસે
દુગથષત વધતી જ રહે છે , ૫રં ત ુ ભષવષ્યમાં બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર ટકી શકશે નહીં. વ્યચભચાર ફૂલીફાલી શકશે
નટહ. અત્યાચાર વધારે ટદવસ સુધી માથુ ં ઉંચું કરી ઉભો રહી શકશે નહીં, ૫રં ત ુ આ૫ણુ ં આત્માચભમાન જાગે
તો જ એ શકય બનશે. આ૫ણે જે ટદવસે પોતાના ગૌરવને સમજી લઈશુ ં તે ટદવસે આ૫ણી ક્સ્થષત જુદી
જ હશે. સવથત્ર ઉલ્લાસ હશે. જ્ઞાનની ગંગા વહેતી હશે. કુબેર પોતાનો ખજાનો લટં ાવી રહ્યો હશે. બધુ ં જ
હશે, ૫રં ત ુ આ૫ણી આઘ્યાજત્મક વ ૃષત્તઓ તો જાગી જોઈએ ને ? જો આટલું સાહસ આ૫ણામાં પેદા થાય તો
યુગ બદલાતાં વાર નહીં લાગે. તે સોનેરી પ્રભાત સક્સ્મત આવી ૫હોંચશે. આવો, હવે તે ધમથ અને
સંસ્કૃષતના ઉત્થાનને માટે તૈયાર થઈએ.
અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૫ , પેજ-૧૦
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મુશ્કેલીનો સામનો કરવા તૈયાર રહો.
કોઈ૫ણ મનુષ્ય પોતાની અંદર રહેલી શક્તતને ત્યાં સુધી જાણી શકતો નથી કે જયાં સુધી કોઈ
મુશ્કેલીના પ્રસંગે યા ભારે આ૫ષત્તમાં એની ૫રીક્ષાના થાય. લોકો આધેડ થઈ જાય ત્યાં સુધી પોતાની
શક્તતને જાણી શકતા નથી. જયાં સુધી કોઈ મોટી આ૫ષત્ત, નુકસાન કે શોકમાં એની ૫રીક્ષા નથી થતી
ત્યાં સુધી તેઓ એ જણાવી શકતા નથી કે તેઓ કેટલી મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે અને
કેટલી વીરતા બતાવી શકે છે .
જો તમે કોઈ જવાબદારી લેવા ના ઈચ્છતા હો અને આરામથી જજિંદગી ૫સંદ કરતા હો અને
મુશ્કેલીઓ તથા ઝંઝટોને કોઈ બીજાના માથે નાખવા ઈચ્છતા હો તો તમે ભલે ગુલામી કરતાં રહો, ૫રં ત ુ
જો તમે તમારી શટકત પાસે વધારે માં વધારે કામ લેવા ઈચ્છતા હો અને જો તમે તમારી યોગ્યતા
વધારવા માગતા હો તો તમે બીજાઓએ બતાવેલા માગે ના ચાલો અને એમના ષવચારો પ્રમાણે જ કામ
ના કરો, ૫રં ત ુ તમારા ષવવેકપણથ સ્વતંત્ર ષવચારો પ્રમાણે ચાલો.
તમારી જાત ઉ૫ર ષવશ્વાસ રાખતાં ડરશો નટહ. દરે ક મનુષ્યમાં નવાં નવાં કામ કરવાની કોઈને
કોઈ યોગ્યતા તથા ષવશેિ હોય છે જ. આત્મષવશ્વાસ દ્વારા એ યોગ્યતાનો ષવકાસ કરી શકાય છે .
અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૫ર , પેજ-૧૫
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કમથવાદ અને માનવીનો ષવકાસ
એ વાત ૫ર થોડો ષવચાર કરવો જોઈએ કે આ૫ણી ૫ટરક્સ્થષતઓ, શોખ અને પ્રસંગો તરફ આ૫ણો
ભાવ કેવો હોવો જોઈએ. એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આજની ૫ટરક્સ્થષતઓ આ૫ણને પવથ જન્મની
કમાણીના ફળ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે . આ૫ણા પોતાનાં જ કમથ આ સ્વરૂપે આ૫ણી સામે રજ થયાં છે .
એમને બદલવાનો આ૫ણને તો શું બીજા કોઈને ૫ણ હક નથી.
કોઈ સાધુ, ફકીર, મહાત્મા અથવા દે વતા ૫ણ કમથની રે ખાને કાપી શકતા નથી. ત ુલસીદાસજીએ
કહ્ું છે , “ષવષધ કર ચલખા કી મેટન હારા” એનાથી છટકારો તો તેને ભોગવ્યા ૫છી જ થઈ શકે છે , ૫ણ જે
રીતે તેને ભોગવવામાં આવે તે પ્રમાણે આવતા જન્મની ૫ટરક્સ્થષત બને છે . એટલા માટે દુુઃખદાયક
૫ટરક્સ્થષતઓ આવતાં રડવુ-કકળવુ
ં
ં એ નકામું છે . તેમનો સહિથ સ્વીકાર કરી આનંદપવથક ભોગવવી
જોઈએ.
જો પરા ન્યાયની સાથે આ૫ણાં જનાં કમથ આ૫ણને ફળ આ૫વા આવે તો આ૫ણે દુુઃખી શા માટે
થવું જોઈએ ? હકીકતમાં આ ખુશ થવાનો પ્રસંગ છે , કારણ કે આ રીતે કમ સે કમ આ૫ણાં કમોનો થોડોક
ભાર તો પોતાના માથેથી ઉતારી શકીએ. તેથી પવથજન્મના કમથફળના બદલામાં પ્રાપ્ત થતા સુખદુુઃખથી
જરા૫ણ ભયભીત થયા વગર તેમનો સપ્રેમ સ્વીકાર કરીને આ જન્મમાં આ૫ણે સારાં કાયો કરવાં જોઈએ
કારણ કે આ રીતે આ૫ણુ ં ભષવષ્ય ઉજ્જવળ થઈ શકશે.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૮, પેજ-૧૬
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તકલીફોનુ ં સ્વાગત કરો
કાયથ કરતી વખતે જો એવો ષવચાર આવે કે તેન ુ ં ફળ એટલું ઉત્તમ નહીં હોય કે જેટલું ષવચાયુું હતુ.ં
આ જ ભયના કારણે તેને અધરંુ છોડી દે વામાં આવે તો તે કોઈ સમજદારી ભરે લી વાત નથી. કોઈ૫ણ
કાયથન ુ ં ફળ ઉત્તમ, મઘ્યમ, અથવા હલકું હોઈ શકે છે , ૫રં ત ુ તેની ચચિંતા ન કરવી જોઈએ. સખત
૫ટરશ્રમના કારણે કાયથન ુ ં ફળ ઉત્તમ ૫ણ હોઈ શકે અને ૫ટરશ્રમ ન કરવાને કારણએ હલકું ૫ણ હોઈ શકે.
આ૫ણે કાયથ કરવુ ં જોઈએ, ૫ણ તેના ફળની આશા ન રાખવી જોઈએ. ઈશ્વરે આ૫ણને કાયથ
કરવાનો અષધકાર આપ્યો છે , ફળ તો સ્વયં ભગવાનના હાથમાં છે . જો મનુષ્યની ઈચ્છા પ્રમાણે જ ફળ
મળત ું હોત તો દુુઃખ, સંતા૫, ૫િાત્તા૫ અને અસફળતા જેવા શબ્દો જ સંસારમાં સાંભળવા ન મળત. આ
ક્સ્થષતમાં કોઈને ધનની કે માનસન્માનની ચચિંતા ન રહેત. બધુ ં જ માનવીની ઈચ્છાના બળે મળી જત ું
હોત.
મનુષ્ય એને કહેવાય જે તકલીફો રૂપી ૫હાડોને તોડી પાડે છે . સંકટોના ડરથી ષવમુખ થઈ જવાથી
કયારે ય કોઈ કામ નથી થત.ું જે કાયથ પણથ થવામાં તકલીફો નથી આવતી તે કાયથ શુ ં ઉલલેખનીય હોઈ
શકે ખરંુ ? કાયથ તો એ છે જેમાં તકલીફો આવે. કમથવીર એ છે કે જે એવાં કાયો કરે , જેમાં તકલીફો આવે.
કમથવીર એ છે કે જે એવા કાયો કરે જેમાં અનેક વખત આવીને તેને સફળતાના ઘ્વાર દઢતાપવથક
આગળ વધારે . આથી તકલીફોનુ ં સ્વાગત કરો. તે આ૫ણને સફળતાનુ ં રહસ્ય સમજાવશે.
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૧, પેજ-૧૧
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અંતુઃકરણના અવાજને સાંભળો અને તેન ુ ં અનુકરણ કરો.
જયારે મનુષ્ય એકલો હોય છે , તેની આસપાસ કોઈ હોતું નથી ત્યારે પા૫ કરવામાં તેને જે ભય
લાગે છે , એક શંકા રહે છે કે કોના કારણે થાય છે ? તેને વારં વાર એવુ ં શા માટે લાગે છે કે કોઈ તેના
પા૫ને જોઈ રહ્ું છે ? શા માટે તેન ુ ં શરીર પરા ઉત્સાહથી તે પા૫કમથમાં પ્રવ ૃત્ત બનત ું નથી. ? અને શા
માટે ૫છીથી ૫ણ તે એક અ૫રાધીની જમે મચલન રહે છે ? શું કદી કોઈ આના ૫ર ષવચાર કરે છે કે જયારે
તેના પા૫ને જોનાર કોઈ હાજર નહત,ું ત્યારે તેને ભય કોનો લાગે છે ? કોણ તેને આ પ્રમાણે કરતાં રોકે
અને ટોકે છે ? કોણ તેના મન, પ્રાણ અને શરીરમાં ધ્રુજારી પેદા કરે છે ?
ષનુઃસંદેહ એ તેન ુ ં પોતાનુ ં અંતુઃકરણ છે , જે તેને તે પા૫થી દર કરવાના પ્રયત્નમાં ષવષવધ પ્રકારની
શંકાઓ, ધ્રુજારી, કં૫ન વગેરે ભયસચક અનુભવોથી તેને એવુ ં ન કરવાનો સંકેત આ૫તાં રહે છે . જે
મનુષ્ય પોતાના અંતુઃકરણના એ સંકેતોની ઉ૫ક્ષા કરતો નથી તે પા૫કમોથી બચી જાય છે અને જે
મનુષ્ય તેની અવગણના કરીને તે પ્રમાણે કરે છે
તેન ુ ં અંતુઃકરણ એક ટદવસ તેની સાક્ષી આપીને તેને દં ડનો ભાગીદાર બનાવે છે . એ બની શકે કે
કોઈનુ ં પા૫કમથ દુષનયાથી છપાયેલ ું રહે, ૫રં ત ુ તેના પોતાના અંતુઃકરણથી કદાષપ છૂપું રહેત ું નથી. તે તેની
એકેએક ટક્રયા અને ષવચારનો સૌથી પ્રબળ અને સાચો સાક્ષી હોય છે . આ૫ણા માટે યોગ્ય એ જ છે કે
અંતુઃકરણમાં ષવદ્યમાન ૫રમાત્માના અવાજને સાંભળીએ અને તેન ુ ં અનુસરણ કરીએ.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૫, પેજ-૧
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આ૫ણને માનષસક ચચિંતાઓ શા માટે દોરે છે ?
જે પ્રમાણે આ૫ણે ઈચ્છીએ તેવી જ ૫ટરક્સ્થષત બને એવો આગ્રહ અયોગ્ય છે . ૫ટરક્સ્થષતના
અનુભવથી જુદા પ્રકારનુ ં ષનરાકરણ ષવચારવાની દીધથદ્રન્દ્ષ્ટ જેમનામાં હોય છે તેઓ વ્યગ્ર અને ષનરાશ
થતા નથી.
સંસારની સમગ્ર ૫ટરક્સ્થષત આ૫ણને અનુકળ બને, આ૫ણે જે ઈચ્છીએ તે જ પ્રાપ્ત થાય એવુ ં
માનીને ચાલનારાને દુુઃખ, ષનરાશા અને ષનષ્ફળતાને ડગલેને ૫ગલે સામનો કરવો ૫ડે છે . કેટલાક લોકોને
તો ભાગ્ય અને ઈશ્વર ૫ણ પોતાના દુશ્મન દે ખાય છે .
ઈશ્વરની ઈચ્છા સાથે પોતાની ઈચ્છા જોડીને, સંસારને રં ગમંચ માનીને પોતાનો અચભનય
ઉત્સાહપવથક કરતા રહેવામાં જેમને પ્રસન્નતા થાય છે તેમને અહીં સવથ કાળ શાંષતદાયક અને સંતોિકારક
જ લાગે છે .
દુષનયામાં ૫થરાયેલા કાંટાને વીણી શકાતા નથી, તે તો ૫થરાયેલા જ રહેશે. પોતાના ૫ગમાં જોડા
૫હેરીને તે કાંટાથી રક્ષણ મેળવી શકાય છે . પોતાને બદલવાથી અહીં બધુ ં જ બદલાઈ જાય છે . દુુઃખ
અને અસંતોિના બદલે આંખના ૫લકારામાં જ સુખ અને સંતોિની ક્સ્થષત સ્થપાઈ જાય છે .
માનષસક ક્ષેત્રમાં પેદા થતી ચચિંતા અને વેદનાનુ ં એક જ સમાધાન છે કે પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણમાં
જરૂરી સુધારો કરવો. આત્મષનમાથ ણને માટે , પુનષનમાથ ણને માટે આ આવશ્યકતાને જ સવો૫રી માનવામાં
આવે છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૩, પેજ-૪૩
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આ૫ણે ૫હેલાં પોતાને જ કેમ ન સુધારીએ ?
એકસરખી ક્સ્થષત બે જુદી જુદી વ્યટકતઓ ૫ર તેમની મનોભષમ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારનો
પ્રભાવ પાડે છે . સંસારમાં બરાઈ અને ભલાઈ બધુ ં જ પરતાં પ્રમાણમાં મોજદ છે , ૫રં ત ુ આ૫ણે પોતાની
આંતટરક ક્સ્થષત પ્રમાણે એને જ ૫કડીએ છીએ, જે આ૫ણને ગમે છે . જો આ રુચચ શુદ્ધ અને સારી હોય તો
સંસારમાં જે કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે તેને જ ૫કડવા માટેના પ્રયત્નો થાય છે .
જેવી રીતે મધ એકઠું કરનારી માખી બગીચામાંથી મધ, જયારે ઉકરડાના કીડા છાણ એકઠું કરતા
રહે છે તેવી જ રીતે પોતાની મનોભુષમ પ્રમાણે આ૫ણે ૫ણ સારાં કે ખરાબ તત્વો સાથે સંબધ
ં બાંધીને
સુખ કે દુુઃખ ભેગ ું કરી શકીએ છીએ. સંસારમાં સારંુ -ખરાબ બધુ ં જ છે , ૫રં ત ુ આ૫ણે પ્રકારની આ૫ણી
મનોદશા હોય છે એવાં જ તત્વોને આકષિિત અને એકષત્રત કરીએ છીએ.
માનવજીવન સુખ અને દુુઃખના, લાભ અને નુકસાના, સં૫ષત્ત અને ષવ૫ષત્તના આડા ઉભા તાર વડે
વણાયેલ ું છે . એ બંને રાત-ટદવસના તથા ઠંડી-ગરમીના જોડાંની માફક આવતાં-જતાં રહે છે અને તેમના
પ્રભાવથી કોઈ રાજા કે રં ક પ્રભાષવત થયા વગર નથી રહી શકતો. એ બધા માટે સ્વાભાષવક છે .
આ બધી વાતોમાંથી ષવચારશીલ વ્યક્તત એક જ ષનષ્કિથ ૫ર ૫હોંચી શકે છે કે આ૫ણે જેવી
૫ટરક્સ્થષતઓ પ્રાપ્ત કરવા માગીએ છીએ તે પ્રમાણે જ પોતાની મનોભુષમ બનાવવી જોઈએ.
આત્મષનયંત્રણ અને આત્મષનમાથણના આધાર ૫ર આ૫ણે પોતાના માટે પોતાની સારી કે ખરાબ દુષનયાનુ ં
ષનમાથણ જાતે જ કરી શકીએ છીએ.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૦, પેજ-૪
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પા૫ની કમાણીથી સાચું સુખ નથી મળત ું
પા૫ની કમાણી ઘરમાં આવતી તો જણાય છે , ૫રં ત ુ જવા માટે ૫ણ એને હજારો ૫ગ આવી જાય
છે . તેને ભોગવનાર એટલો શોખીન અને ઉડાઉ બની જાય છે કે તેની જરૂટરયાતો કયારે ય પરી થતી નથી,
તમે કમાતાંકમાતાં થાકી જાઓ છો, ૫રં ત ુ સંતાનો ખચથ કરતાં થાકતાં નથી.
પા૫ની કમાણી કરનારા આરામથી રહી શકતા નથી. કેટલાકને તો ખાવાનુ ં ૫ણ મળતું નથી અને
આખી જજિંદગી મુશ્કેલીમાં ૫સાર થાય છે . તે લોકોનો બાહ્ય ઠાઠમાઠ એટલો બધો વધી જાય છે કે તેમની
પાસે કશુ ં બચતું નથી. જયારે કોઈ લગ્નનો ખચથ આવી ૫ડે તો આવા લોકોએ ઉધાર લઈને જ કામ
ચલાવવું ૫ડે છે . પોતાની જઠી ઈજ્જતને સાચવવા તેમને ખબ પૈસાની જરૂર ૫ડે છે .
આ રીતે દે વાદાર બની જવાથી આખી જજિંદગી મુશ્કેલીઓમાં ૫સાર થાય છે . તેનાથી ઊલટું
પા૫ની કમાણીથી દર રહેનાર ઘણા લોકો સારી ક્સ્થષતમાં જોવા મળે છે .

આ રીતે ષવચારણાં એજ

સમજાય છે કે પા૫થી વધારે કમાનાર સુખી હોતો નથી કે નીષતથી કમાનાર સંતોિી માણસ દુુઃખી હોતો
નથી. સુખી અને દુુઃખી બન્ને દે ખવામાં તો સરખા લાગે છે , ૫રં ત ુ આત્મુખ, જેને શાંષત કહીએ છીએ તે
પા૫ની કમાણી કરનારના ભાગ્યમાં હોતું નથી. આ વાત જગજાહેર છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૫૭, પેજ-૩૧-૩ર
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૫રમાથથમાં જ સ્વાથથ સમાયેલો
આજે સવથત્ર સ્વાથથ૫રાયણતાની બોલબાલા છે . દરે ક માણસ પોતાના તાત્કાચલક સ્વાથથ અને
લાભની વાત ષવચારે છે . આથી જો ભષવષ્ય અંધકારમય બનત ું હોય, બીજાઓને માટે દુુઃખ ભરે લી
૫ટરક્સ્થષત પેદા થતી હોય તો ૫ણ તેને ચચિંતા નથી. ષવચાર કરવાની આ શૈલી ઘણી જ ક્ષુદ્ર અને દ્રન્દ્ષ્ટના
અભાવવાળી છે . આથી બીજાઓને તો હાષન છે જ, ૫રં ત ુ પોતાનો સ્વાથથ ૫ણ સુરચક્ષત રહેતો નથી. તત્કાળ
ભલે કાંઈક લાભ ઉઠાવવામાં આવે, ૫ણ તે થોડાક જ સમયમાં નાશ પામે છે . આથી આ૫ણે ષવચારવું
જોઈએ કે બધાના ટહતમાં જ પોતાનુ ં ટહત છે .
માનવ સમાજની કડીમાં આ૫ણે અચભન્ન રૂપે જોડોલા છીએ. જો સામાજજક ક્સ્થષત બગડે તો તે
હાષનથી બધાંને કષ્ટ સહન કરવુ ં ૫ડશે. આ રીતે આજ આ૫ણને ભલે કોઈ પ્રત્યેક્ષ હાષન ન થાય, તો ૫ણ
એ ષવચારવું જોઈએ કે જે ષવભીષિકાઓ આ૫ણી ચારે તરફ ઘમી રહી છે તેમના કુચક્રમાં આ૫ણે કોઈ૫ણ
ક્ષણે ષપસાવવા માટે લાચાર બનવુ ં ૫ડશે. આથી આ૫ણે આ૫ણા વ્યક્તતગત સ્વાથથને જ નહીં, ૫રં ત ુ
સામટહક સ્વાથથને ૫ણ પોતાનો સ્વાથથ સમજીએ અને આજની જ નહીં, કાલની સંભાવનાઓની બાબતમાં
૫ણ ષવચારીએ અને જાગૃત રહીએ.
જે લોકો પોતાના મતલબથી મતલબ રાખવાની તથા સીષમત સ્વાથથની વાત ષવચારે છે અને એ
જ અંદાજ મકતા રહે છે કે જયારે પોતાના ૫ર આવશે ત્યારે જોયું જશે તેઓ ભલ કરે છે . સમયને જોઈને
સજાગ બનવું અને પોતાની સુરક્ષાનો પ્રયન્ન કરવો તે જાગરૂકતા તથા બુદ્ધદ્ધમત્તાનુ ં ચચન્હ છે .
ુ રી-૧૯૬ર, પેજ-૫૫
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ભલાઈની શક્તત મરી શકે નહીં
એમ ન ષવચારી લેવ ુ ં જોઈએ કે વ્યક્તતમાં સચ્ચાઈ, પ્રમાચણકતા, મહાનતા, ઉદારતા, દયા, સેવા
અને સદાચાર જેવી સદ્ પ્રવ ૃષત્તઓ તથા ધૈયથ, સાહસ, પુરુિાથથ, શૌયથ જેવા સદ્ ગુણોની કમી છે . મનુષ્યના
આત્મામાં જે શ્રેષ્ઠતા છે તે કદી મરી શકતી નથી, જે પ્રકાશ છે તે કદી બુઝાઈ શકતો નથી. આથી પણથ
રૂપે કોઈ વ્યક્તત કે સમાજ ખરાબ હોઈ શકે નહીં.
મનુષ્યજાષતમાં ફેલાયેલી દુષ્પ્રવ ૃષત્તઓ પ્રત્યે સાવધાન રહેવ ુ ં જોઈએ અને તેમને દર કરવા માટે
સતત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. સાથે જ જયાં સદ્ પ્રવ ૃષત્તઓના અંકુર ઊગી રહ્યા છે તેમનુ ં ષસિંચન કરવાનો,
ખાતર નાખવાનો અને સંભાળ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દૈ વી અને આસુરી બંને પ્રકારની
પ્રવ ૃષત્તઓ મનુષ્યમાં રહે છે . આમાંથી અસુરતા વધી જાય તો સવથત્ર અશાંષત અને આ૫ષત્તઓની ક્સ્થષત
પેદા થઈ જાય છે અને જો દે વત્વ ષવકસવા લાગે તો આ ભષમ ૫ર સુખશાંષતનુ ં એવુ ં વાતાવરણ પેદા થાય
છે કે સ્વગથ જેવી આનંદમય ક્સ્થષત આ૫ણી આંખોની આગળ ઉ૫ક્સ્થત થઈ જાય.
આજે અવગુણો વધી રહ્યા છે અને સદ્દગુણો ઘટી ગયા છે . તેથી જ ચારે તરફ નરકનુ ં વાતાવરણ
પેદા થઈ રહ્ુ છે . આને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, વધેલી અસુરતાને દર કરવાનો અને બીજ રૂપે
સવથત્ર રહેલા સદ્દગુણોને સીંચવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો યુગ બદલાઈ શકે છે . આ૫ણે આના ૫ર
ષવચાર કરવાનો છે અને એ જ બધું કરવા માટે તત્પર બનવાનુ ં છે .
ુ રી-૧૯૬ર, પેજ-૪૪
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો
તમે અજ્ઞાનના આવરણને લીધે મોહમાયાથી વશીભત છો. આત્મજ્ઞાન દ્વારા મોહમાયાના
આવરણને તોડી અમરગષતને પ્રાપ્ત કરો. તમે કયાં સુધી માયાનાં બંધનોમાં ફસાયેલા રહેશો ? બહુ થયુ.ં
હવે તમે આ બંધનોને તોડો. અષવદ્યા અને અજ્ઞાનની સાંકળને તોડી નાંખો.
શરીરની આ પાંચેય કમેન્દ્ન્દ્રયો ૫ર ષવજય મેળવી હાડમાંસના ષપિંજરામાં રહીને આત્માના ષવકાસનો
પ્રયત્ન કરો. બકરીના બચ્ચાની જેમ મૈ મૈ ના કરશો. એના બદલે ૐ ૐ નુ ં સ્મરણ કરો. એને સ્વીકારો
ષસઘ્ધ કરો અને ૐને ઓળખો. તમારા આત્માને ઓળખો અને આ માયાનાં બંધનોથી મુતત થઈ જાઓ.
તું જ રાજાઓનો રાજા છે , તું જ શ્રેષ્ઠ છે . ઉ૫ષનિદોના અંષતમ શબ્દો ઘ્યાનમાં લો, ‘તત ્ ત્વં
અષસ’ - ‘તુ’ં જ તે છે . મારો ષપ્રય સત્યકામ છે . એને જાણ. ‘આત્મા’ ને ઓળખવાથી જ મહાન બની
શકાય છે .
આત્માને ઢઢોળો. તમે તમારી જાતને બધા જ ષવકારોથી મુતત કરી લો. ષવકાર શન્ય બની જાઓ.
સત્ય અને અસત્યને ઓળખો. અનંત અને અદ્રશ્યના ભેદને જાણો.
આ ભટકતા મનને ૫રમાત્મામાં કેન્દ્રીત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારી જાતને સવથવ્યાપી ૫રમાત્મા
સાથે જોડો. આત્મજ્ઞાન મેળવો અને એ સવથશ્રેષ્ઠ આનંદ પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં આત્માનો ષવકાસ કરો.
અખંડજયોષત, સપ્ટે મ્બર-૧૯૪૯, પેજ-૪
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આત્મા ૫રથી મેલનુ ં આવરણ દર થાય
આ૫ણી અંદર અનેક દોિો રહેલા છે . તે બધા એક સાથે દર થઈ શકે નહીં. ૫ગમાં થોડા કાંટા
વાગે તો બધા એક સાથે કાઢી શકાતા નથી. એક એક કરીને જ તેમને કાઢવા ૫ડે છે . જે કાંટો વધારે
કષ્ટદાયક હોય અને જેને કાઢવો વધારે સરળ હોય તેને જ ૫હેલાં કાઢવાનો પ્રયત્ન કવો તે બુદ્ધદ્ધમાની
ગણાશે. આત્મસુધારણાને માટે ૫ણ એ જ નીષત અ૫નાવવી ૫ડશે. જે અવગુણ વધારે કષ્ટદાયક હોય,
૫રં ત ુ જેને વધારે સરળતાથી દર કરી શકાય તેને ૫હેલો હાથમાં લેવો જોઈએ. આ૫ણે એવાં જ વ્યવહારુ
કદમ ઉઠાવતાં આત્મસુધારણાની મંજજલ પાર કરીએ તો સફળતાની સંભાવના સુષનષિત બની જશે.
મગજમાં બુદ્ધદ્ધ રહે છે અને હૃદયમાં ભાવના. ભાવનાઓને કોમળ બનાવવી, હૃદયને કરુણા, દયા,
સ્નેહ, ઉદારતા, સેવા તથા સદ્ ભાવનાથી ઓતપ્રોત કરવુ ં તે ષવજ્ઞાનમય કોશના ષવકાસની સાધના છે . આ
સાધનાથી આ૫ણી અનુદારતા, સંકીણથતા, ષનષ્ઠુરતા, ષનદથ યતા તથા સ્વાથથ૫રાયણતા ૫ર અંકુશ આવે છે .
ભાવનાઓમાં જ ભગવાનનો ષનવાસ હોય છે .
જેથી ભાવનાઓ જેટલી ષનષ્ઠુર હોય તે એટલો જ ૫ષતત છે અને જેનુ ં હૃદય જેટલં કોમ, સ્નેહપણથ
તેમજ ઉદાર હોય તેને એટલી જ ઉચ્ચ ભષમકામાં રહેલો તેમજ ભગવાનની ષનકટ ૫હોંચેલો માનવામાં
આવે છે . બધી સફળતાઓનો આધાર એક જ વાત ૫ર છે કે કોઈ વ્યક્તત પોતાની સુધારણા, ઘડતર અને
ષવકાસ કેટલાં કરી શકે છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૧, પેજ-૩ર
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૫રમાત્માનાં દશથન કેવી રીતે થાય ?
ઈશ્વરનુ ં અક્સ્તત્વ ધમથનો ષવિય છે અને તેનો અનુભવ કરી શકાય છે . ૫રમાત્માનો ફેલાવો અને
તેની અચભવ્યટકતનો ૫ટરચય આ૫ણો અનુભવ જેટલો ઊંડો અને ષવસ્ત ૃત હશે એટલા જ પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ
રીતે કરી શકીએ છીએ. પ્રો. નાઈટનુ ં મંતવ્ય છે કે ઈશ્વરની ભાવના આ૫ણા હૃદયમાં એવી રીતે ઘર કરી
ગઈ છે કે તેને અંતુઃકરણમાંથી બહાર લાવવો મુશ્કેલ દે ખાય છે .
આંતટરકજ્ઞાન દ્વારા જ આ૫ણે ૫રમાત્માનો અનુભવ મેળવી શકીએ છીએ, એનો સાક્ષાત્કાર કરી
શકીએ છીએ અથવા એમ કહેવ ુ ં જોઈએ કે આ૫ણે ઈશ્વર જેવા બનીને જ ઈશ્વરનાં દશથન કરી શકીએ
છીએ. આ પંક્તતઓમાં ૫ણ આંતટરક શક્તતઓના ષવકાસની ટદશામાં જ સંકેત કયો છે . કલ્પના, ચચિંતન,
ષવચાર, ભાવના, સ્વપ્ન વગેરેના માઘ્યમથી તો તેની એક ઝલક જ જોઈ શકાય છે .
ષવશ્વાસની પષતિ માટે જો કે બુદ્ધદ્ધતત્ત્વ ૫ણ જરૂરી છે , તેમ છતાં તેના પણથ જ્ઞાન મો પોતાની અંદર
ઊંડે સુધી ઉતરવું ૫ડશે, આત્માની સક્ષ્મસત્તામાં પ્રવેશ કરવાનુ ં જરૂરી છે . ત્યાં બુદ્ધદ્ધ ૫હોંચી નથી શકતી.
આત્માનુ ં ભેદન આત્મા જ કરે છે અને આત્માના બનીને જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે . આ જ
વાત ઈશ્વરીય જ્ઞાનની બાબતમાં ૫ણ કહેવામાં આવે છે . આ બાબત એવી છે , જેમ કે કોઈ એમ કહે કે એક
ટીપું પાણી, સમુદ્રમાં ભળી જઈને પોતાની જાતને સમુદ્ર અનુભવી શકે છે , ૫રં ત ુ પોતાના ટીપાંના રૂ૫માં
સમુદ્રની ઊંડાઈને નથી માપી શકતુ.ં
-અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬૬, પેજ-૩-૪
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સ્વગથપ્રાચ્પ્ત માટે ઉંચુ ષવચારો, સારંુ કરો.
ધનવૈભવથી શારીટરક સુખ સુષવધા મળી શકે છે . ભોગષવકાસની સામગ્રી થોડીક ક્ષણો માટે
ઈન્દ્ન્દ્રયોમાં ગલી૫ચી પેદા કરી શકે છે , ૫રં ત ુ તેનાથી આંતટરક તેમજ આજત્મક ઉલ્લાસ મળવામાં કોઈ
મદદ મળતી નથી. તડકાછાંયાની જેમ ક્ષણેક્ષણે આવતાં જતાં રહેતાં સુખદુુઃખ શરી અને જીવનનો ધમથ
છે . એમનાથી છટકારો મળી શકતો નથી. જેઓ આ બાહ્ય આધારોથી પ્રસન્નતા મેળવવા ઈચ્છે છે તેમને
અસંતોિ તેમજ અસફળતા જ મળશે. તેઓ દુુઃખી જ થશે.
સાચું તેમજ ચચરસ્થાયી સુખ આજત્મક સં૫દા વધારવાની સાથે વધે છે . ગુણ, કમથ તથા સ્વભાવમાં
જેટલી ઉત્કૃષ્ટતા આવે છે એટલું જ અંતુઃકરણ ષનમથળ બને છે . આ ષનમથળતા દ્વારા શુદ્ધ થયેલો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ
દરે ક વ્યક્તત, દરે ક ઘટના તેમજ દરે ક ૫દાથથની બાબતમાં રચનાત્મક રીતે ષવચારીને ઉજ્જવળ પાસુ ં જુએ
છે . આ દ્રન્દ્ષ્ટકોણની પ્રેરણાથી જે ૫ણ કાયથ૫દ્ધષત બને છે તેમાં સત્ય, ધમથ તેમ જ સેવાનો સમાવેશ થાય
છે .
શુદ્ધ દ્રન્દ્ષ્ટકોણનુ ં નામ જ સ્વગથ છે . સ્વગથ કોઈ સ્થાન ષવશેિનુ ં નામ નથી. તે તો મનુષ્યના
ષવચારવા, જોવા અને કરવાની ઉત્કૃષ્ટતાની સંયકુ ત પ્રટક્રયા માત્ર છે . જે કેવળ ઊંચુ ં ષવચારે અને સારંુ જ
કરે છે તેને દરે ક ૫ળે સ્વગથનો આનંદ મળશે. તેના સુખનો કદી અંત નહીં આવે.
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૬૬, પેજ-૧
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અહંકાર એક સત્યાનાશી દુગુથણ
૫રમાત્મા અહંકારનો નાશ કરવાનો સદાય પ્રયત્ન કરતા રહે છે , કારણ કે આ જ દુગુથણ
ભવબંધનોમાં જીવને બાંધી રાખવામાં લોઢાની મજબત સાંકળનુ ં કામ કરે છે . અહંકારને જ અસુરતાનુ ં
પ્રતીક માનવામાં આવે છે . અહંકારીની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ સંસારને માટે એક ષવ૫ષત્ત જ પરવાર થાય છે .
ષસકંદર, તૈમરલંગ, નાટદરશાહ, ઔરં ગઝેબ, નેપોચલયન વગેરેના અહંકારે શાંત પ્રજાને કેટલી બધી
ભયભીત કરી હતી એનુ ં રોમાંચકારી ચચત્ર ઈષતહાસના દરે ક ષવદ્યાથીને યાદ હશે. અહંકારનો માગથ દરે ક
મનુષ્યને આ ટદશામાં લઈ જાય છે . જેટલી તેની ક્ષમતા અને જેવી ૫ટરક્સ્થષત હોય છે તેના પ્રમાણમાં તે
ષવ૫ષત્તનુ ં કારણ બનતો થાય છે .
સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો આ૫ણે પ્રયત્ન કરીએ, ૫રં ત ુ એ ન ભલીએ કે તેની સાથે ફૂલ સાથે રહેલા
કાંટાની જેમ જે અહંકાર છપાયેલો રહે છે તેનો હમ
ુ લો કયાંક આપણા ઉ૫ર ન થઈ જાય.
દરે ક સફળતા માટે આ૫ણે આ૫ણા સહયોગીઓ અને માગથદશથકોના કૃતજ્ઞ બનવુ ં જોઈએ તથા
ઈશ્વરને સાચા હૃદયથી ધન્યવાદ આ૫વા જોઈએ કે તેની અનુકંપાથી જ આટલું શ્રેય પ્રાપ્ત થઈ શકયુ ં છે ,
૫રં ત ુ તુચ્છતાને ૫ણ ન ભલવી જોઈએ. એક જ ઝટકામાં જયારે મોટા મોટા ટકલ્લા ભાંગીને ભુકકો થઈ
જાય છે , તો ચબચારા તુચ્છ મનુષ્યની શી ષવસાત? મનુષ્યે પોતાની મહાનતા યાદ રાખવી જોઈએ.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૬ર, પેજ-૩૧
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માનવજીવનની સફળતાનુ ં મઘ્યચબિંદુ પ્રેમ
પ્રેમ એક એવી અલૌટકક શક્તત છે , જેનાથી મનુષ્યને ઘણા લાભ થાય છે . પ્રેમથી માનષસક ષવકાર
દર થઈ ષવચારોમાં કોમળતા આવે છે . સદ્ ગુણોનુ ં સર્જન થાય છે . ત્યાં સુધી કે મનુષ્યનુ ં આયુષ્ય અને
શટકત ૫ણ વધે છે , જે મનુષ્ય પોતાનામાંથી પ્રેમભાવ કાઢી નાખે છે .
તેણે જીવનનો સવોત્તમ અંશ નષ્ટ કરી દીધો છે તેમ માનવુ ં જોઈએ. પ્રેમ જ માણસને સાહષસક,
ધીરગંભીર અને સહનશીલ બનાવે છે . પ્રેમના કારણે જ માતા પોતાના પુત્ર માટે અત્યંત કષ્ટ વેઠી અને
બધા પ્રકારનાં દુુઃખ ભોગવીને તેને સુખ આપે છે . માતાઓએ ઘણીવાર એવી અવસ્થામાં રહેવ ુ ં ૫ડે છે કે
જેમાં તેમને પ્રેમનો સહારો ન મળે તો તે તરત જ બીમાર થઈ જાય છે , ૫રં ત ુ પ્રેમ તેને રોગી થતાં
બચાવે છે . શુદ્ધ પ્રેમ તેને બળવાન અને સુદર
ં બનાવે છે .
પ્રેમ વગરની સારામાં સારી વસ્તુ આ૫ણને જરા ૫ણ ખુશ નથી કરી શકતી, ૫રં ત ુ પ્રેમની
સહાયતાથી આ૫ણે કોઈ ૫ણ સામગ્રી ષવના ખુશ રહી શકીએ છીએ. કહેવાનો અથથ એ છે કે પ્રેમથી
સંસારમાં સમસ્ત ઉત્તમ વાતોનુ ં સર્જન અને ખરાબ બાબતોનો નાશ થાય છે . અસહકાર, અસહયોગ અને
પ્રષતકળતાઓ પ્રેમથી ૫ટરપણથ વ્યક્તત સામે નથી આવતી. કદાચ સંજોગોવશાત આવે તો ૫ણ પ્રેમની
વશીકરણ શક્તતના પ્રભાવથી તરત જ અનુકળ થઈ જાય છે . પ્રેમ ષવના કોઈનો ષવકાસ થવો સંભવ
નથી.
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૫૧, પેજ-૩૦
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ક્રોધ અને ચચિંતાથી બચીએ
ચચિંતા, ખેદ, અ૫ષવત્ર ષવચાર, ગુસ્સો અને નફરતથી મન ઉ૫ર એક જાતની કાચલમા છવાઈ જાય
છે . આ કાચલમાનુ ં આવરણ સદ્ ગુણોનો લાભ અને પ્રભાવ અંદર જવા દે ત ું નથી અને દુગુથણોને પોતાનુ ં
કામ કરવામાં સહાયતા કરે છે . ચચિંતાથી મન અને સક્ષ્મ શરીરને ઘણું નુકસાન થાય છે ચચિંતા કરવાથી
શટકત ક્ષીણ થઈ જાય છે . બીજો કોઈ ફાયદો થતો નથી. આત્મષનરીક્ષણ ઘ્વારા મનને હંમેશા ઘ્યેયમાં
સંલગ્ન રાખીને ચચિંતાને દર કરવી જોઈએ.
જેમ શેતાન ઘોડો સવારને પોતાની સાથે જ ખરાબ રસ્તે લઈ જાય છે તેવી રીતે ગુસ્સાનો
આવેગ ૫ણ સંયમરટહત અ૫ષવત્ર જીવને ૫થભ્રષ્ટ કરી દે છે .
પોતાના પ્રયત્ન ઓછા ન કરો. ટદવ્ય જયોતવાળા દીવાઓને પ્રકાશવા દો. હવે પ્રકાશ મળી ગયો
છે . હવે તમારા મોં ઉ૫ર બ્રહ્મતેજ ઝળકવા માંડયું છે . અથાથત ્ ઘ્યેયપણથ સાધનાની શક્તતથી આઘ્યાજત્મક
માગથમાં તમે ખબ ઊંચા ઊંચા ૫વથતો પાર કરી ચક્યા છો. આ ઘણી જ પ્રશંસનીય વાત છે . તમે બેશક
મોટી ઉન્નષત કરી છે , ૫ણ હજુ તમારે એક ષશખર ૫ર ચઢવાનુ ં છે અને એક ષવકટ ઘાટીમાંથી ૫સાર થવાનુ ં
છે . તેના માટે હજી ૫ણ ધૈયથપણથ પ્રયત્ન અને શક્તતની જરૂર છે . તમારે સાજત્વક અહંકારને ૫ણ ઓગાળી
નાખવાનો છે . ત્યારે જ તમે ષનિયપવથક અને અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકશો, જે જીવનનુ ં સવોચ્ચ લક્ષ્ય છે .
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૫૧, પેજ-૭
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મનુષ્ય ૫રમાત્માનો પ્રખર પ્રષતષનષધ
પોતાની રચના સાથે બધાને પ્રેમ થાય તે સ્વાભાષવક છે અને જે રચના જેટલી વધારે ઉત્કૃષ્ટ હોય
છે તેની સાથે એટલો જ વધારે પ્રેમ ૫ણ થાય છે . જો કોઈ તેની ષપ્રય રચનાને ષવકૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરે
તો તે રચષયતાના કો૫નો ભોગ બને છે . રચષયતાને એ વાત ૫ર ન કેવળ સંતોિ જ થાય છે , બલ્કે
પ્રસન્નતા ૫ણ થાય છે કે તેની રચના તેના વ્યક્તતત્વની અચભવ્યક્તત ૫ણ કરે છે
૫રમાત્મા સવથનો ન્યાયકતાથ છે . જે ભકત પોતાનુ ં સુખ તથા પોતાનો સ્વાથથ જ ષસદ્ધ કરવા માગતો
હોય તેને ૫રમાત્મા કદી પેંમ કરી શકતો નથીં. સંસારના બીજાં જેટલા પ્રાણીઓ છે તે બધાંય
૫રમાત્માના વહાલાં બાળકો છે . જે વ્યક્તત તેના બધાં બાળકોને પ્રેમ કરી શકતી હોય તેને જ ૫રમાત્માનો
વાસ્તષવક પ્રેમ મળી શકે છે .
મનુષ્ય ૫રમાત્માની સવોત્કૃષ્ટ રચના છે . મનુષ્યને તેની સાથે પ્રેમ ૫ણ છે , જેના પ્રમાણ સ્વરૂ૫ તે
મહારચષયતાની આપેલી મહાન ચેતના અને અનંત ષવવેક તેની પાસે છે . પ્રાકૃષતક ઉત્પાદન, ષવષવધ
વનસ્પષત અને અ૫ટરચચત ષવભષતઓ ૫ણ ૫રમાત્માના અનંત પ્રેમનોં જ પ્રસાદ છે .
મનુષ્યનુ ં કતથવ્ય છે કે તે ૫રમાત્માની કૃપા અને તેના વ્યક્તતત્વનુ ં તેને અનુરૂ૫ પ્રષતષનષધત્વ ૫ણ
કરે . જે એ પ્રમાણે કરતો નથી તે તેની કલાનુ ં અ૫માન કરે છે .
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૬, પેજ-૧
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ત૫થી જ કલ્યાણ થશે.
જે રીતે અક્ગ્નમાં સોનુ ં તપાવવાથી તેનો તમામ મેલ નાશ પમે છે , કાંષત વધે છે અને મલ્ય વધી
જાય છે તે રીતે જે સત્યરૂપી અક્ગ્નમાં પ્રવેશ કરે છે તેમનુ ં કે વળ શારીટરક બળ જ નહીં, બલ્કે માનષસક
અને આઘ્યાજત્મક બળ ૫ણ રાતટદવસ વ ૃદ્ધદ્ધ પામતું જાય છે . સાચુ ં ત૫ ષનબથળને સબળ, ષનધથનને
ધનવાન, પ્રજાને રાજા, શદ્રને બ્રાહ્મણ, દૈ ત્યને દે વતા, દાસને સ્વામી અને ચભક્ષુકને દાતા બનાવી દે છે .
સાચા ત૫નો ભાવ એવા દે શભતતમાં છે , જે પોતાના દે શ તથા પોતાની જાષતના ગૌરવ અને
પ્રષતષ્ઠા કીષતિ અને મોભો, સં૫ષત્ત અને ઐશ્વયથની વ ૃદ્ધદ્ધ અને ઉન્નષત દઢ ઈચ્છા રાખે છે તથા અનેક પ્રકારનાં
દુુઃખ, કષ્ટો અને સંકટોને સહન કરીને, સખત મહેનત અને શ્રમ કરવા તથા ષવઘ્નોનો સામનો કરવા માટે
તત્પર રહે છે .
જે લોકોમાં ત૫િયાથ નથી, જે મુસીબતો, ષવઘ્નો અને આફતોનો સામનો કરવાથી ગભરાય છે , જે
તેમનો સામો કરી શકતા નથી, જે ભખ અને તરસ, ઠંડી અને ગરમી, તડકો અને છાંયો, કોમ અને કઠોર,
ગળ૫ણ અને ખટાશ વગેરે દ્વ ંદ્વોના દાસ છે તેઓ સંસારરૂપી યુદ્ધનૌકામાં કદાષપ કૃતકૃત્ય બની શકે નહીં.
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૪, પેજ-૧

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

ભોજન અને ભજનનો સંબધ
ં
શારીટરક ષવકાસ માટે ભોજન, પાણી અને હવા પરતા પ્રમાણમાં મળવાં જરૂરી છે . તેના વગર
શરીરનો પણથ ષવકાસ સંભવ નથી. એવી જ રીતે મનનુ ં પણથ ભોજન છે – ઉત્તમ ષવચાર. તેના અભાવમાં
મનુષ્યનુ ં મન રૂંધાઈ જાય છે . સ્વાઘ્યાય, સત્સંગ, મનન, ચચિંતન વગેરે ન હોય તો મનુષ્યનુ ં મસ્તક ૫શુ
શ્રેણીનાં જ કાયથ કરત ું હોય છે .
જેવી રીતે શરીર માટે સંતચુ લત ભોજન તથા મન માટે ઉત્તમ ષવચાર જરૂરી છે તેવી જ રીતે
જીવાત્માને સ્વસ્થ રાખવા માટે બળવાન બનાવવા માટે અને ષવકષસત કરવા માટે દરરોજ ભગવત ્
સાધનાનુ ં સંત ુચલત ભોજન જરૂરી છે . જેવી રીતે ભોજનના અભાવમાં શરીરનો ષવકાસ અટકી જાય છે અને
ઉત્તમ ષવચારો ન મળવાથી મન કુંટઠત થઈ જાય છે તેવી જ રીતે ભગવાનની પજા-ઉપાસના ન કરવાથી
૫ણ જીવાત્માની શુભ કમથ કરવા માટે ની પેરક શટકત રૂંધાઈ જાય છે અને પોતાના પણથ ષવકાસની ક્સ્થષત
તથા ૫રમાત્માની પ્રાચ્પ્તથી તે વંચચત રહી જાય છે .
જીવાત્માને ષનમથળ બનાવવાથી જ ટદવ્યતત્વોનો આભાસ થાય છે . આથી જેવી રીતે ઘરની સફાઈ
માટે સાવરણી વડે કચરો કાઢવો, ક૫ડાંની સફાઈ માટે સાબુ લગાવવો તથા શરીરની શુદ્ધદ્ધ માટે સ્નાન
કરવું જરૂરી છે તેવી જ રીતે સંસારની દુષ્પ્રવ ૃષત્તઓના પ્રભાવ વડે જીવાત્મા ૫ર ચઢતા રહેતા કુસસ્ં કારો
અને ગંદકીના ૫ડને હઠાવતા રહેવા માટે ૫રમાત્માના ૫ષવત્ર નામનુ ં ઉચ્ચારણ અને તેના ગુણોનુ ં ચચિંતન
કરવું જરૂરી છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૦, પેજ-૧૯-ર૧
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પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણ સુધારીએ
જીવનને સુખશાંષતમય બનાવવા માટે સુષવધાનાં સાધનોની જરૂટરયાત અનુભવાય છે તે બરાબર
છે . તેના માટે ૫ણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ ૫ણ ન ભલવુ ં જોઈએ કે જે મેળવ્યુ ં છે તેનો સદુ૫યોગ
કરવામાં આવે. મળે લાં સાધનોનો સદુ૫યોગ કરવાનુ ં જો આ૫ણે શીખી લઈએ, દરે ક વસ્ત ુનો
કરકસરપવથક ઉ૫યોગ કરીએ, તેનો પરે પરો લાભ લઈએ તો જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયુ ં છે તે જ આ૫ણા
આનંદને અનેકગણો વધારી શકે છે .
જો આ૫ણી ધમથ૫ત્નીને વધારે ષશચક્ષત અને વધારે સુયોગ્ય બનાવવામાં આવે અને તેના સ્વભાવ
તથા ગુણોનો આ૫ણા કાયથક્રમોમાં વ્યવક્સ્થત રીતે ઉ૫યોગ કરવામાં આવે તો એ જ ૫ત્ની જે આજે
નકામા બોજ જેવી લાગે છે તે અત્યંત ઉ૫યોગી અને લાભદાયક લાગવા માંડશે.
જેટલી આવક આજે આ૫ણને મળે છે તેના ખચથની જો ષવવેક અને કરકસરપવથક એવી યોજના
બનાવવામાં આવે તે દરે ક પૈસાનો વધારે માં વધારે લાભ ઉઠાવી શકાય, તો એ જ થોડીક કમાણી ૫ણ
આનંદ અને સુષવધાઓમાં અનેકગણો વધારો કરી શકે છે . આનાથી ષવ૫રીત, જો આ૫ણો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ
અસ્તવ્યસ્ત હોય તો મોટા પ્રમાણમાં સુખસાધન મળ્યાં હોવા છતાં ૫ણ તે કોઈ લાભ નથી ૫હોંચાડી
શકતાં. એટલું જ નટહ, તે ૫રે શાની અને સમસ્યાઓ જ ઉત્પન્ન કરશે. આથી આ૫ણે પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણની
ત્રુટટઓને સમજીએ અને તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૦, પેજ-૭
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આ૫ણે ગમે તેટલી સેવા કેમ ન કરીએ
બધાં જ દુુઃખોનુ કારણ છે અજ્ઞાન અને પા૫, સ્વાથથ અને મોહ, ત ૃષ્ણા અને વાસના. આ
મહાવ્યાષધઓને દર કયાથ ષવના દુુઃખોને દર કરવાના બધા જ પ્રયત્નો એવા છે , જેમ કે લોહીના ષવકારથી
થયેલી ફોલ્લીઓ ૫ર મલમ લગાડવો. આમ કરવાથી રોગ મટતો નથી. કષ્ટો તથા સામષયક અભાવોના
કારણે પીડાતા માનવીઓને મદદ કરવી એ કતથવ્ય છે , ૫રં ત ુ માત્ર એટલું જ કરવાથી ન તો
માનવજાષતનાં કષ્ટો દર થાય છે કે ન તો સમસ્યાઓનો ઉકે લ આવે છે .
ધન લઈને કરવામાં આવેલી સેવા સાવ સામાન્ય ગણાય છે . તેનાથી મનુષ્યોની કેટલીક
સમસ્યાઓ થોડાક સમય માટે સરળ થઈ જાય છે . કોઈકના શરીરસુખ માટે કરવામાં આવેલી સેવા ૫ણ
થોડાક સમય સુધી જ દુુઃખ દર કરે છે . તન અને ધનની સેવા ન કરવી જોઈએ. એ સેવાનુ ં કોઈ મોટું
પ્રયોજન નથી. આ પ્રકારની સેવા તો ઉદાર હૃદયવાળી વ્યક્તતઓ સમય સમય ૫ર કરતી જ રહેશે. જયાં
સુધી કોઈ વ્યક્તતનો જીવનક્રમ નહીં સુધરે ત્યાં સુધી આ તન અને ધનની મદદથી તેન ુ ં કામ નહીં ચાલે.
આજે તો સવથત્ર અશાંષત, કલેશ અને પીડાનુ ં સામ્રાજય છવાયેલ ું છે , તેન ુ ં કારણ ધન કે તનનાં સુખોનો
અભાવ નથી.
આવી સેવાઓનુ ં પ્રમાણ તો સમય પ્રમાણે ટદવસે ટદવસે વધત ું જ જાય છે , તેમ છતાં જે કલેશ
વધી રહ્યા છે તેન ુ ં કારણ વ્યટકત અને સમાજના આંતટરક સ્તર, ચાટરત્ર્ય અને આદશોનુ ં ૫તન થયુ ં છે એ
જ છે . આ ૫તનમાંથી બહાર કાઢી એમને ઊંચા લાવવાનો સેવાથી જ ષવશ્વવ્યાપી સમસ્યાઓ ઉકેલી
શકાશે.
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૧, પેજ-૪
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માણસ પોતે જ પોતાનુ ં ભાગ્ય ઘડે છે .
માણસ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો ઘડવૈયો છે . ખબ મુશ્કેલીઓ અને દુુઃખોનો બહાદરીપવથક
સામનો કરનાર પુરુિાથીઓ તેમજ સાહષસક વ્યક્તતઓ સમક્ષ ષવ૫રીત ૫ટરક્સ્થષતઓ અને મુશ્કેલીઓ હાર
માની લે છે . આથી એમનો આગળ વધવાનો રસ્તો સરળ બની જાય છે . સફળતા એમના ૫ગ ચમે છે .
ભાગ્ય એમના ૫ર હરખાય છે , યશ, માન અને સમ ૃદ્ધદ્ધ એમની પાછળ પાછળ ચાલે છે . સંકટો એમને નકકી
કરે લા માગથ ૫રથી ડગાવી શકતાં નથી. ષનષ્ફળતાઓ એમને ઝૂકાવી શકતી નથી. લોભ અને માયા
એમને ૫થભ્રષ્ટ કરી શકતાં નથી. તે પોતાના લક્ષ્યની પ્રાચ્પ્ત માટે આંધી, તોફાન અને ઝંઝાવાતોને
૫છાડીને આગળ વધે છે અને દરે ક મંજજલ તેમજ આવનાર સફળતા એમની આશાને બમણી કરી દે છે .
આવી વ્યક્તતઓ એમના જીવનમાં આનંદ, સફળતા અને ષવજયની ભાગીદાર બને છે .
કેટલાક લોકો અસફળતાને ભાગ્યની ક્રૂરતા અને દે વની નારાજગી માનીને પોતાને ભાગ્યના
ભરોસે છોડી દે છે . એક બાજુ પુરુિાથી માણસો છે , જે પોતાના ભષવષ્યનુ ં ઘડતર પોતાની મહેનત અને
સતત ૫ટરશ્રમ દ્વારા કરે છે , ૫રં ત ુ જે વ્યક્તતઓને પોતાનામાં ષવશ્વાસ નથી, જેમનુ ં મન ઉત્સાહી નથી,
જેમને પોતાના લક્ષ્યનુ ં ભાન નથી. આગળ વધવાની ઈચ્છા નથી, ષનરાશા જેમની રગરગમાં સમાયેલી
છે એવી અકમથણ્ય વ્યક્તતઓ જીવતી છતાં મરે લા જેવી ષનષ્પ્રાણ છે અને જીવનનો ભાર ખેંચતી રહે
છે .મહેનત અને ષવશ્વાસની પોતાનુ ં ભાગ્ય ઘડી શકાય છે ….
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૭, પેજ-ર૫

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

આત્મષવશ્વાસની અખટ શક્તત
અકમથણ્ય, અસહાય તથા અષવશ્વાસપણથ જીવન ષવતાવનારા લોકો માનવતાના નામ ૫ર એક કલંક
છે . મનુષ્યજીવન બબડવા, માથુ ં કટવા કે રડવા માટે નથી. તે છે આગળ વધીને ભષવષ્ય ૫ર ષવજય
મેળવવા અને સમય ૫ર અષધકાર સ્થા૫વા માટે જીવન ૫રાજય માટે નથી, ષવજય માટે છે .
જીવનસંગ્રામમાં ષવજય તેને મળે છે કે જે ઉત્સાહ અને આત્મષવશ્વાસથી ભરપર છે . જેના ચરણમાં અંગદ
જેવી દ્રઢતા છે તે જ સમયની છાતી ૫ર પોતાનુ ં ૫દાપથણ કરી શકે છે . આત્મષવશ્વાસ સમગ્ર શક્તતનુ ં
ઉદ્દગમસ્થાન છે અને સમસ્ત શ્રેયની ચાવી છે .
આત્મષવશ્વાસ જાગતાં જ મનુષ્યમાં તે ટદવ્યશક્તત વહેતી થઈ જાય છે , જેના બળે ઊંચામાં ઊંચા
૫વથતોને ઓળંગી શકાય છે અને ઊંડામાં ઊંડા સમુદ્રને બાંધી શકાય છે . આત્મષવશ્વાસુ સમસ્ત સંસારમાં
ષવશ્વાસનો અષધકારી હોય છે . જેને પોતાની ઉ૫ર ભરોસો છે તેની ઉ૫ર બીજા લોકો ૫ણ ભરોસો રાખે છે .
જે પોતાની સહાયતા પોતે કરે છે તેને ઈશ્વર ૫ણ સહાયતા કરે છે . આત્મષવશ્વાસ શક્તતનો સ્ત્રોત છે . તેની
મદદથી કોઈ૫ણ આગળ વધી શકે છે . ભાગ્યનુ ં ઘડતર ઈશ્વર નહીં, ૫રં ત ુ આત્મષવશ્વાસ કરે છે . જે
ષનષ્ઠાપવથક પુરુિાથથમાં સંલગ્ન છે અને હારજીતની ચચિંતા કયાથ વગર આગળ જ વધતો જાય છે તેવા
આત્મષવશ્વાસુ માટે ૫વથતોએ ૫ણ રસ્તો કરી આ૫વો ૫ડે છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૬૬, પેજ-૧,
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જીવન યજ્ઞ
મનમાં બધા માટે સદ્દભાવનાઓ રાખવી, સંયમપણથ સચ્ચટરત્ર રહી સમય ષવતાવવો, બીજાના
ભલા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવ,ુ ં વાણીને ફકત સત્પ્રયોજન માટે જ વા૫રવી, ન્યાયપણથ અને નીષતથી
કમાયેલા ધનથી જ ગુજરાન ચલાવવુ,ં ભગવાનનુ ં સ્મરણ કરતા રહેવ,ુ ં પોતાની ફરજ બજાવવી, અનુકળ
કે પ્રષતકળ ૫ટરક્સ્થષતઓમાં અડગ રહેવ ુ ં આ બધા ષનયમોનુ ં પાલન કરવાથી જીવન યજ્ઞમય બની જાય
છે .
આ વ્રતોને ધારણ કરવાથી સાંસાટરક દ્રન્દ્ષ્ટએ જીવન અભાવગ્રસ્ત લાગે છે . આવી વ્યટકતઓ
ભોગષવલાસી જીવન જીવવામાં કે ષતજોરીઓ ભરવામાં સફળ થતી નથી. ૫રં ત ુ આ ષનયમોનુ ં પાલન
કરવામાં જીવનમાં જે આત્મબળ અને સદ્દગષત મળે છે એનુ મલ્ય ભૌષતક સં૫ષત્ત કરતાં અનેકગણુ ં વધારે
છે .
મનુષ્યનો અવતાર વારં વાર મળતો નથી. ચોરાસી લાખ યોષનઓમાં ફયાથ ૫છી મનુષ્યદે હ પ્રાપ્ત
થાય છે . એને ભૌષતક પ્રયોજનો માટે ગમે તેમ વેડફી નષ્ટ કરી દે વો એ બુદ્ધદ્ધશાળી માણસનુ ં કામ ન
કહેવાય. મનુષ્ય જીવનને સફળ બનાવી લેવ ુ ં એમાં જ બુદ્ધદ્ધમત્તા રહેલી છે . જીવનને સફળ બનાવવા અને
આત્માની ઉન્નષત માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેવ ુ ં જોઈએ. જીવનને યજ્ઞરૂ૫ બનાવીને યજ્ઞભગવાનના શરણે
જઈ આ૫ણે આ૫ણા જીવનલક્ષ્યને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી લેવ ુ ં જોઈએ.
ુ રી-૧૯૫૪, પેજ-૬૩
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ઉત્કૃષ્ટતાથી શ્રેષ્ઠતાનો જન્મ
પોતાને ઉત્કૃષ્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આ૫ણા સં૫કથ માં આવતા બીજા લોકો ૫ણ
શ્રેષ્ઠ બની શકે છે . આદશથ હંમેશા થોડો ઊંચો રહે છે અને તેની પ્રષતકૃષત થોડી નીચી રહી જાય છે .
આદશોની સ્થા૫ના કરનારાઓને તથા સામાન્ય સંસારને આ૫ણે જેટલા સારા બનાવવા માટે જોવા
ઈચ્છીએ છીએ તેના કરતાં વધારે ઉંચા બનવાનો આદશથ આ૫ણે રજ કરવો ૫ડશે.
ઉત્કૃષ્ટતા જ શ્રેષ્ઠતા પેદા કરી શકે છે . પણથ ષવકષસત શીરવાળી માતા જ સ્વસ્થ બાળકોને જન્મ
આપી શકે છે . જો આદશથ ષપતા બનો તો જ સુસત
ં ષતનુ ં સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ૫ણે આદશથ ગુરુ
હોઈએ તો આ૫ણને શ્રેષ્ઠ ષશષ્યોની શ્રદ્ધાનો લાભ મળશે. જો આ૫ણે આદશથ ૫ષત હોઈએ તો જ ૫ષતવ્રતા
૫ત્નીની સેવા મેળવી શકીશુ.ં શરીર કરતાં તેનો ૫ડછાયો વધારે કુરૂ૫ જ હોય છે . ચહેરા કરતાં ફોટામાં
થોડીક ખામી રહે છે .
આ૫ણે પોતાની જાતનો જે સ્તર સુધી ષવકાસ કરી શકીશુ,ં તેટલા આ૫ણી ષનકટના લોકો તેનાથી
પ્રભાષવત બનીને થોડા સુધરશે, એમ છતાં ૫ણ આ૫ણા કરતાં તેઓ થોડાક પાછા રહી જશે. આથી આ૫ણે
બીજાઓની પાસે જેટલી સજ્જનતા અને શ્રેષ્ઠતાની આશા રાખતા હોઈએ તેની ત ુલનામાં પોતાને થોડા
વધારે ઉંચા સાચબત કરવા ૫ડશે. આ૫ણે એ યાદ રાખવું ૫ડશે કે ઉત્કૃષ્ટતા ષવના શ્રેષ્ઠતા પેદા થઈ શકે
નહીં.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૬ર, પેજ-૩૫
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અનુકરણ કરવાલાયક જીવન જીવો.
એવું જીવન શું કામનુ,ં જેમાં ૫રમાથથનાં કાયોને કોઈ સ્થાન જ ન હોય? એને મનુષ્ય જ કેવી રીતે
કહેવાય, જે પોતાની પાછળ આદશથ અને અનુકરણ કરવા લાયક ઉદાહરણ ન મકી જાય? માનવજીવનની
જવાબદારી મહાન છે . ફકત જીવન જીવવા માટે પૈસા કમાવા એ તો ષનજીવ જીવન છે . જેની અંદર
કાંઈક ચેતના, જાગૃષત અને પ્રકાશ હોય છે એમનો જીવનક્રમ શ્વાસ પરા કરવામાં પરો નથી થતો. એમનો
અંતરાત્મા જાતે જ ષવકાસ કરે છે અને બીજાઓને તે ટદશામાં ગષત આપીને પોતાના લક્ષ્યની પષતિનો
અનુભવ કરે છે .
વધારે ધનવાન બનવા તથા માન મેળવવા જેવુ ં સ્થાન લેવા માટે કોણ પ્રયત્નો નથી કરત?ું આવુ ં
કામ તો કીડી અને ઉધઈ ૫ણ કરે છે , ૫રં ત ુ ધન્ય જીવન તો એવા લોકોનુ ં છે , જેમણે પોતાના
અંતરાત્માના સદ્દગુણોનો ષવકાસ કરવામાં સફળતા મેળવી છે . જેમણે પોતાના સમાજને, રાષ્ટ્રને,
ષવશ્વમાનવને વધારે ગૌરવ અપાવવાનો, વધારે સુખશાંષતમય બનાવવાનો પ્રયત્ન કયો હોય એ જ સાચુ ં
જીવનદશથન છે . જે આ સત્યને સમજયો હોય અને વ્યાવહાટરક જીવનમાં એને ઉતાયુથ હોય એ જ સાચો
બુદ્ધદ્ધશાળી છે .
ુ શરીરના અંત
આમ તો દરે ક વ્યટકત પોતાને ચતરુ અને બુદ્ધદ્ધશાળી માને છે , ૫રં ત ુ આ ક્ષણભંગર
૫છી જે કાયો માટે આત્માને પિાત્તાપ નહીં, ૫રં ત ુ પ્રસન્નતાનો અનુભવ થાય એ જ સાચી બુદ્ધદ્ધમત્તા છે .
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૫૯, પેજ-૩૧-૩ર
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શ્રેય અને પ્રેય બંને માગથ ખુલ્લા છે .
અહીં દરે ક શ્રેષ્ઠ વ્યટકતને મુશ્કેલીઓની તથા અસુષવધાઓની અક્ગ્ન૫રીક્ષામાંથી ૫સાર થવુ ં ૫ડે
છે . જેઓ ષવવેકને અ૫નાવતા રહે છે , પ્રલોભનોથી સ્ખચલત થતા નથી અને સન્માગથમાંથી કોઈ૫ણ કારણે
પાછાં ૫ગલાં ભરતા નથી તેઓ જ ખરે ખર આ ભવસાગરને પાર કરે છે , તેઓ જ માયાના જાદુથી બચી
જાય છે અને તેમનુ ં માનવ શરીર ધારણ કરવું સાથથક બને છે .
કલ્યાણનો માગથ મહાન છે . પુણ્ય ૫રમાથથના, શ્રેષ્ઠતા અને મહાનતાના, ધાષમિકતા અને
આક્સ્તકતાના પુણ્ય ૫થ ૫ર ચાલવું અઘરંુ નથી અને એ ટદશામાં ચાલતાં ષનરં તર મળતી શાંષતને પ્રાપ્ત
કરવી ૫ણ અઘરી નથી. આવશ્યકતા કેવળ એટલી જ છે કે મનુષ્ય ત્વટરત લોભનો ત્યાગ કરીને
દરગામી ૫ટરણામો ૫ર ષવચાર કરે અને તેના આધાર ૫ર પોતાની પ્રવ ૃષત્તઓનુ ં ષનમાથ ણ કરવા માટે
કૃતસંકલ્પ તથા કટટબદ્ધ બને. બંને માગથ ખુલ્લા છે . બંનેમાંથી કયો માગથ ૫સંદ કરવો તેનો આધાર
આ૫ણા ૫ર રહેલો છે .
સભ્ય સમાજની રચના થવી તે વતથમાન અસભ્યતાનુ ં ટદવસે ટદવસે વધતા જવુ ં તે આ૫ણી
૫સંદગી ૫ર આધાટરત છે . એક શ્રેય છે , બીજુ ં પ્રેય છે . આ બંને ઉમેદવારો ઉભા છે . એ આ૫ણી પોતાની
૫સંદગીની બાબત છે કે આમાંથી કોને મત આપીને ષવજયી બનાવવો.
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬ર, પેજ-ર૦
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ઈશ્વરપ્રાચ્પ્ત કટઠન નહીં, સરળ છે .
ઈશ્વરની પ્રાચ્પ્ત સરળ છે , કારણ કે તે આ૫ણી સૌથી ષનકટ છે . જે વસ્તુ સમી૫ છે તેને પ્રાપ્ત
કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી શા માટે હોવી જોઈએ? ઈશ્વર એટલો ષનષ્ઠુર ૫ણ નથી કે જેને ઘણા અનુનય અને
ષવનય ૫છી જ મનાવી કે પ્રસન્ન કરી શકાય. જે કરુણામય પ્રભુએ પોતાની કૃપાનુ ં અનુદાન ડગલે ને
૫ગલે કયુથ છે તે પોતાના કોઈ પુત્રને સાક્ષાત્કાર અને સાષન્નઘ્ય પ્રાપ્ત કરવાથી વંચચત રાખવા માગે કે
તેની આકાંક્ષામાં ષવઘ્ન પેદા કરે એ બની જ ન શકે.
આ૫ણી અને ઈશ્વરની વચ્ચે સંકીણથતા તેમ જ ત ુચ્છતાનો એક નાનો સરખો ૫ડદો છે , જેને માયા કે
અજ્ઞાન કહે છે . પ્રભુ પ્રાચ્પ્તમાં એક માત્ર અડચણ આ જ છે . આ અડચણને દર કરવી એ જ ષવષવધ
આઘ્યાજત્મક સાધનાઓનો ઉદ્રેશ છે . ત ૃષ્ણા અને વાસનાઓના તોફાનમાં મનુષ્યની આઘ્યાજત્મક
આકાંક્ષાઓ ઝાંખી ૫ડી જાય છે , ૫રં ત ુ તે જીવન ઘડતર તેમજ આત્મ ષવકાસને માટે ન તો ઘ્યાન આપી
શકે છે અને ન પ્રયત્ન કરી શકે છે .
આજનો તુચ્છ, સ્વાથથમાં લીન તથા લોભી મનુષ્ય ભષવષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે તત્પર
બનતો નથી. અહંકાર અને દીધથદ્રન્દ્ષ્ટના અભાવને જો ત્યાગી શકાય, પોતાપણાનુ ં વતળ
થ ુ ષવસ્ત ૃત કરીને જો
લોકટહતને પોતાનુ ં ટહત માનવાનુ ં સાહસ કરી શકાય તો એટલાથી ઈશ્વરની પ્રાચ્પ્ત થઈ શકે છે .
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૬૪, પેજ-૧
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આત્મષનરક્ષણ જરૂરી છે .
આ૫ણી વતથમાન ૫ટરક્સ્થષતનો યોગ્ય તથા સ્પષ્ટ ૫ટરચય મેળવવો એજ સાચુ ં આત્મષનરીક્ષણ છે .
એના વગર આ૫ણે પોતાને ષનદોિ બનાવી જ ન શકીએ. માણસમાં બીજાના દોિો જોવાની દ્રન્દ્ષ્ટ મોટે
ભાગે હોય છે . એ પોતાના દોિો નથી જોતો, બીજાના દોિો જોવાથી સૌથી મોટું નુકસાન એ થાય છે કે
માણસ પોતાના દોિો જોવાથી વંચચત રહી જાય છે અને પોતે ષમથ્યાચભમાનમાં રચ્યા૫ચ્યા રહીને
પોતાના મનમાં બીજા માટે ઘ ૃણા ઉત્પન્ન કરી લે છે .
પોતાના અને બીજાના દોિ જોવામાં એક મોટો તફાવત એ છે કે બીજાના દોિ જોતી વખતે
આ૫ણે દોિો સાથે સંબધ
ં જોડીએ છીએ. જેનાથી સમય જતાં આ૫ણે પોતે દોિી બની જઈએ છીએ, ૫ણ
આ૫ણે પોતાના દોિ જોતી વખતે દોિોનો સંગ કરતા નથી, જેના લીધે પોતાનામાં ષનદોિતા આવતી
જાય છે , જે બધાને ષપ્રય હોય છે . તેથી એ વાત ષનષનિવાદ ષસદ્ધ થાય છે કે દોિદશથનની દ્રન્દ્ષ્ટ માત્ર
આ૫ણા માટે જ રાખવી, બીજા માટે નહી.
આ૫ણુ ં ષનરીક્ષણ જ ખરો સ્વાઘ્યાય, સત્સંગ અને અઘ્યયન છે કારણ કે પોતાના ષનરીક્ષણ વગર
મનુષ્ય કોઈ એવું સત્ય તથા તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી શકતો નથી. તેથી પોતાના ષનરીક્ષણ ઘ્વારા જ આ૫ણે
સત્ય તથા તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. એક સંતે સાચુ ં જ કહ્ું છે કે દોિ જુઓ તો પોતાના જે ગુણ
જુઓ તો બીજાના.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૫૬, પેજ-રર
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મનને અશાંત ન રહેવા દો.
શુભના ચચિંતન, મનન અને અભ્યાસથી મનની અશુભ વ ૃષત્તઓ ખરાબ સંસ્કાર ૫ણ ક્ષીણ બની
જાય છે અને એક ટદવસ મન શુદ્ધ તથા ષનમથળ બની જાય છે . મનની શુદ્ધ ભાવનાઓને પ્રોત્સાહન આપો.
શુભ ચચિંતનમાં મનને ૫રોવી રાખો. એમ છતાં ૫ણ જો તે ઉચ્છંખલતા આચારે તો તેના ૫ર ઘ્યાન ન
આપો. તમે જે ષનષિય કયો હોય, જે લ૧ય અને કાયથક્રમ બનાવ્યો હોય તેની ધન ષનરં તર મનમાં
સાંભળતા રહો. તમે જોશો કે તમારંુ મન એની સમસ્ત ઉચ્છંખલતા, ઉદં ડતા તથા ચંચળતા છોડીને તમારંુ
દાસ બની જશે.
મનની સાધનાને માટે યોગ્ય વાતાવરણ તથા અનુકળ ૫ટરક્સ્થષત હોવી ૫ણ આવશ્યક છે . જે રીતે
ખાંડના ભંડારમાં રાખીને સામાન્ય મનુષ્યને ખાંડ ખાવાની ટે વ છોડાવી શકાતી નથી તે રીતે મનની
ચંચળતાને વધારતા વાતાવરણમાં રહીને તેની સાધના મોટે ભાગે કટઠન જ હોય છે . આ માટે બને ત્યાં
સુધી સાધનાને અનુકળ શાંત તથા ષનષવિઘ્ન વાતાવરણમાં રહીને મનને એકાગ્ર કરવાની સાધના
કરવામાં આવે તો ધાયાથ કરતાં જલ્દી સફળતા મળશે.
પોતાની દૈ ષનક જીવનક્રમમાં ૫ણ જયાં સુધી બને ત્યાં સુધી ક્સ્થરતા ધૈયથ અને શાંષતની કામ કરવુ
જોઈએ. ચંચળતા, નાસભાગ અસ્તવ્યસ્તતા, આવેશ અને ઉદ્રેગને તો જીવનમાં કોઈ૫ણ શરતે સ્થાન ન
આ૫વું જોઈએ. આથી મનની શટકત નાશ પામે છે . આ૫ણે જે કાંઈ કરીએ તે વ્યવક્સ્થત તથા શાંત
બનીને કરીએ.
ુ રી-૧૯૬૫, પેજ-૧૦
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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જીવન એક વરદાન છે , એને વરદાનની રીતે જીવો.
બધા અસુરોની ઘ ૃણા કરે છે , કારણ કે તેમની ભાવનાઓમાં સ્વાથથ૫રાયણા અને ભોગલાલસા
એટલી પ્રબળ હોય છે કે તેઓ એના માટે બીજાઓના અષધકાર, સુખ અને સુષવધાઓ છીનવી લેવામાં
જરા ૫ણ સંકોચ રાખતા નથી. તેમની પાસે રહેનારા ૫ણ દુુઃખી થાય છે અને વ્યક્તતગત બરાઈઓના
કારણે તેમનુ ં અંગત જીવન તો અશાંત જ હોય છે . દુુઃખની આ અવસ્થા કોઈને માટે ૫ણ ઈષ્ટ નથી.
આ૫ણે સુખ ભોગવવાને માટે આ સંસારમાં આવ્યા છીએ. દુુઃખ સામે આ૫ણને ઘ ૃણા છે , ૫રં ત ુ
સુખના સાચા સ્વરૂ૫ને ૫ણ સમજવું જોઈએ. ઈન્દ્ન્દ્રયોના બહેકાવમાં આવીને જીવન૫થથી ભ્રષ્ટ થઈ જવુ ં
તે મનુષ્ય જેવા બુદ્ધદ્ધમાન પ્રાણીને માટે શ્રેયસ્કર નથી. આથી આ૫ણી શક્તતનુ ં ૫તન થાય છે . વ્યક્તતનુ ં
એટલું સન્માન થાય છે કે બધા લોકો તેને માટે બેચેન બને છે , ૫છી આઘ્યાજત્મક શક્તતની તો કલ્પાના જ
શું કરવી? દે વતાઓને બધા માથુ ં નમાવે છે , કારણ કે તેમની પાસે શક્તતનો અક્ષય ભંડાર હોય છે . આ૫ણે
આ૫ણા દે વત્વને જાગૃત કરીએ તો તેવી જ શક્તતની પ્રાચ્પ્ત આ૫ણને ૫ણ થઈ શકે છે . ત્યારે આ૫ણે
સાચા સુખની અનુભષત ૫ણ કરી શકીશું અને આ૫ણુ ં માનવજીવન સાથથક થશે. આ૫ણે અસુરોની જેમ
નહીં, દે વતાઓની જેમ જીવવું જોઈએ. દે વત્વ જ આ જીવનનુ ં સવોત્તમ વરદાન છે , આ૫ણે આ જીવનને
વરદાનની જેમ જ જીવવું જોઈએ.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૬૫, પેજ-૧૪
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જીવનનો સાચો સાથી – ઈશ્વર
એવો સૌથી યોગ્ય સાથી જે ષનરં તર ષમત્ર, સખા, સેવક, ગુરુ તથા સહાયકની જેમ પ્રત્યેક ૫ળે હાજર
રહે અને બદલામાં કંઈ૫ણ ન માગે તે કેવળ એક ઈશ્વર જ હોઈ શકે છે . ઈશ્વરને જીવનનો સાથી બનાવી
લેવાથી મંજજલ એટલી કલ્યાણમય બની જાય છે કે આ ધરતી જ દે વલોક જેવી, સ્વગથ જેવી આનંદ
ભરે લી લાગે છે . આમ તો ઈશ્વર બધાની સાથે છે અને તે બધાંને સહાયતા ૫ણ કરે છે , ૫રં ત ુ જે તેને
સમજે છે તેમને જ સાચો લાભ મળે છે .
કોઈના ઘરમાં સોનુ ં દાટે લ ું હોય અને તેને તેની ખબર જ ન હોય, તો તેને ગરીબીમાં જીવવુ ં ૫ડશે,
૫રં ત ુ જો તેને માલમ હોય કે ઘરમાં આટલું સોનુ ં છે તો તેનો ભલે ઉ૫યોગ કરવામાં ન આવે, છતાં
મનમાં અમીરીનો ગવથ અને ષવશ્વાસ ટકી રહેશે. ઈશ્વરનુ ં ષવસ્મરણ થતાં આ૫ણને એકલા૫ણુ ં લાગવા માંડે
છે , ૫રં ત ુ જયારે તેને પોતાના રોમેરોમમાં સમાયેલો, ષનત્ય પ્રેમ અને સહયોગ વરસાવતો અનુભવીએ
છીએ ત્યારે આ૫ણુ ં સાહસ હજારગણું વધી જાય છે .
આશા અને ષવશ્વાસથી હૃદય પ્રત્યેક ૫ળે ભરે લ ું રહે છે . જે ઈશ્વરને ભલી જાય છે , પોતાની શક્તતના
આધારે જ બધુ ં કરે છે અને ષવચારે છે તેને જજિંદગી ઘણી ભારે લાગવા માંડે છે . આટલું વજન ઉંચકીને
ચાલવામાં તેના ૫ગ લથટડયાં ખાવા લાગે છે . પોતાનાં સાધનોમાં ઉણ૫ દે ખાતાં ભષવષ્ય અંધકારમય
જણાય છે . જેને ઈશ્વર ૫ર ષવશ્વાસ છે , તે હંમેશા એવો જ અનુભવ કરશે કે કોઈ મહાન શટકત મારી સાથે
છે . જયાં મારંુ બળ ઓછં ૫ડશે ત્યાં તેન ુ ં બળ મળશે.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૬ર, પેજ-૭
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જ્ઞાનદાનની ૫રં ૫રા ચાલતી રહે.
આ યુગમાં જ્ઞાનદાનની ઘણી આવશ્યકતા છે . સ્થળ દાનનુ ં મહત્વ હવે એટલા માટે ઓછં થઈ
ગયું છે કે તેમાં પાત્ર-કુપાત્રનો અંદાજ આવતો નથી, ૫રં ત ુ જ્ઞાનની આવશ્યકતા સારી કે ખરાબ દરે ક
વ્યક્તતને હોય છે . તેનાથી કોઈનુ ં અટહત થત ું નથી અને નથી તે દાનનો દુરુ૫યોગ કરી શકાતો.
જ્ઞાન મનુષ્યના સવથતોમુખી ષવકાસનુ ં સાધન છે . સમાજમાં જ્ઞાનવાન વ્યક્તતને વધારે સુખી અને
સંતોિી માનવામાં આવે છે . સમાજનો એક વગથ ભણેલો ગણેલો હોય અને બીજો મઢતાગ્રસ્ત હોય, તો તે
સમાજ દુુઃખી હશે. જ્ઞાનનો ઉદ્રેશ માનવમાત્રને એક સ્તર ૫ર લાવવાનો છે . કાયથ થોડું કટઠન અવશ્ય છે ,
૫રં ત ુ તેન ુ ં મહત્વ ઘણુ ં વધારે છે . આજની ક્સ્થષતમાં જ્ઞાનને સવોચ્ચ દાન માનીએ તો તે સવથથા યોગ્ય જ
છે .
મનુષ્ય ૫ર ઋષિઓનુ ં ૫ણ એક ઋણ છે . ઋષિનો અથથ છે વેદ. વેદ અથાથ ત ્ જ્ઞાન. આજ સુધી
આ૫ણો જે ષવકાસ થયો છે , તેન ુ ં શ્રેય જ્ઞાનને છે , ઋષિઓને છે . જે રીતે આ૫ણે આ જ્ઞાન બીજાઓ પાસેથી
ગ્રહણ કરીને ષવકાસ સાઘ્યો છે તે રીતે પોતાનો જ્ઞાનનો લાભ બીજાઓને ૫ણ આ૫વો જોઈએ. દરે ક
ષવચારશીલ વ્યક્તતનુ ં એ કતથવ્ય છે કે તે સમાજના ષવકાસમાં પોતાના જ્ઞાનનુ ં જેટલું દાન કરી શકે તેટલું
અવશ્ય કરે .
જ્ઞાનદાન મનુષ્યને સન્માગથ તરફ લઈ જવા માટે કરવામાં આવે છે . આથી એ અન્ય દાન કરતાં
વધારે સાથથક છે .
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૬ પેજ-૧૯-ર૦
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તમારા માચલક તમે બનો
તમારંુ કલ્યાણ, તમારી ઉન્નષત, તમારી સ્થાયી સફળતા, જીવનયાત્રાની પણથતા, તમારાં સ્થાયી
સુખશાંષત તથા આનંદના ભંડારનો આધાર એના ૫ર છે કે તમે તમારા હૃદયમાં રહેલા તે કેન્દ્રચબિંદુની
ખોજ કરો, જેમાં અપાર શક્તત છે , અનંત સામથ્યથ છે . આ સત્યને જીવનપ્રેરક બનાવીને પોતાના ષવજયનો
પાયો નાંખો. ટકનારે ટકનારે ભટકવા કરતાં અંતગભથમાં જ ડબકી મારો. પાંદડે પાંદડે ખોળવા કરતાં
જીવનવ ૃક્ષના મળમાં આરામ મેળવો.
પોતાના અંતરને કેન્દ્ર બનાવીને જીવનની પ્રવ ૃષત્તઓ ચાલુ રાખો કે જેવી રીતે સયથને કેન્દ્ર માનીને
ગ્રહનક્ષત્રો ભ્રમણ કરે છે . અંતરના દે વનુ ં આહવાન કરો. બીજાઓને પ્રેમ કરો, ૫રં ત ુ તેમના પ્રેમના
આષશ્રત ન બનો. બીજાઓની સાથે સહાનુભષત રાખો, તેમને સહયોગ આપો, ૫રં ત ુ બીજાઓની સહાનુભષત
કે સહાયતાની ઈચ્છા ન રાખો. પોતાના બાદશાહ બનીને માચલક બનીને જીવન જીવો. જન્મથી માંડીને
મ ૃત્યુ૫યુંત પોતાનો માગથ પોતે તૈયાર કરો.
પોતાના જ ૫ગ ૫ર ચાલો. એ ષનષિત છે કે જયાં સુધી તમે તમારી સહાયતા તથા માગથદશથનને
માટે દે વતાઓની, સ્વગથના દતો કે બીજા લોકોની મદદની યાચના કરતા રહેશો ત્યાં સુધી તમે
૫રાધીનતા, દુુઃખ, અશાંષત તથા ૫રાજયથી છટકારો મેળવી શકશો નહીં, આનાથી છટકારો મેળવવાનો
એક જ આધાર છે કે પોતાના અંતરના પ્રકાશથી સ્વયં પોતાનુ ં હૃદય પ્રકાષશત કરો.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૬૪, પેજ-૧૩
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આંતટરક ષનબથળતાઓ સાથે લડો
અજ્ઞાન જ સૌથી મોટું બંધન છે . એના પાશમાં જીવન બંધાયેલો છે . જે મનુષ્ય માયાને વશીભત
બનીને કુકમથ કરતો અને ગાઢ બંધનોમાં જકડાઈને ભવસાગરમાં ડબતો રહે છે તે બીજુ ં કાંઈ નથી,
અજ્ઞાન તેમજ ભ્રમ માત્ર છે .
પોતાના સ્વરૂ૫ની બાબતમાં, પોતાના અક્સ્તત્વની બાબતમાં આ૫ણને બધાંને ભારે ભ્રમ છે . શરીર
અને આત્માને ચભન્ન માનવામાં આવે છે , ૫રં ત ુ વ્યવહારમાં તો શરીર જ આત્મા તથા સવથસ્વ બની રહે છે
અને જીવન શરીરને માટે પોતાની જાતને ભયાનક અંધકારમય ભષવષ્યમાં નાંખે છે . જો સાચી
વસ્તુક્સ્થષતનુ ં જ્ઞાન આ૫ણને થઈ જાય અને શરીરનો આત્માના એક તુચ્છ ઉ૫કરણની જેમ ઉ૫યોગ
કરીએ તો જીવનના ઉદ્રેશ્યની પ્રાચ્પ્તનો માગથ સહજ રીતે ખલી શકે છે .
કુષવચારો, કુસસ્ં કારો, વાસનાઓ, અને ત ૃષ્ણાઓમાં મનુષ્ય એ કારણે ઘેરાયેલો રહે છે કે તેમની
તુચ્છતા અને વ્યથથતાને સારી રીતે ન સમજતાં તેમને જ ષપ્રય માની લે છે અને તેમને પોતાના
સ્વભાવનુ ં એક અંગ બનાવી લે છે . બહારથી તે તેમને સારાં કે ખરાબ ૫ણ કહે છે , ૫રં ત ુ અંદર ઊંડાણમાં
જે મચળયાં જામ્યાં છે તેમને કા૫વાનો પ્રયત્ન કરતો નથી. ૫ટરણામે પોતાની આંતટરક ષનબથળતાઓને
જાણવા છતાં મનુષ્ય તેમના ષનવારણ માટે કાંઈ કરી શકતો નથી.
જ્ઞાન પષવત્ર આ સંસારમાં બીજુ ં કાંઈ નથી.
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૬૧, પેજ-૩૪
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શ્રદ્ધાબળથી જ મહાન કાયથ સંભવ
સાચું પછવામાં આવે તો શ્રદ્ધા જ આ૫ણો શ્રેષ્ઠ ધમથ છે . વતથમાન સમયમાં પ ૃથ્વી ૫ર સાચા
જ્ઞાનનો સવથત્ર અભાવ જણાય છે અને સંકીણથતાયુકત, સ્વાથથયકુ ત અષવદ્યાનો અંધકાર છવાયેલો છે .
આવી ૫ટરક્સ્થષતમાં આ૫ણે કેવળ પોતાના શ્રદ્ધાદી૫ની સહાયતાથી જ જીવનના અંષતમ ઘ્યેય સુધી
૫હોંચી શકીએ છીએ. આ૫ણી આ શ્રદ્ધા ધ્રુવતારાની જેમ અચળ હોવી જોઈએ, વીજળી ચમકવાની જેમ
ક્ષચણક નહીં. જો આ૫ણી અંદર આત્મશ્રદ્ધા હોય, તો આ૫ણે માટે સંસારમાં ભૌષતક અથવા આષધભૌષતક,
કોઈ૫ણ બાબત અશક્ય રહેતી નથી.
આ શ્રદ્ધાબળથી આ૫ણે જે કાંઈ ષવચારીએ છીએ, જે કાંઈ ષવચારીએ છીએ, જે કાંઈ ઈચ્છીએ છીએ
તે જ કરી શકીએ છીએ. શ્રદ્ધા અને ષવશ્વાસ ઘ્વારા આ૫ણે અપાર શક્તત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. મનુષ્ય
પોતાને જેવો માને છે તેવો જ બની જાય છે . એક મહાન દાશથષનક કહયુ ં કે મનુષ્ય કોઈ ષવશેિ
માન્યતાના આધારે જ જીવતો રહે છે .
જો તેને એ ષવશ્વાસ ન હોય કે જીવવાને લાયક કાંઈ છે . તો તે જીવતો રહી જ શકે નહીં. જેમ જેમ
નશ્વર જગતની અવાસ્તષવકતાને જોવામાં અને સમજવામાં આવે છે તેમતેમ તેની અંદર અનંત પ્રત્યેની
શ્રદ્ધાનો આષવભાથવ થાય છે . તેને શ્રદ્ધા રાખવી ૫ડે છે કારણ કે શ્રદ્ધા ષવના જીવન ટકી શકે નહીં.
આત્મજ્ઞાનને માટે શ્રદ્ધા અને ધીરજ અત્યંત આવશ્યક સીડીઓ છે . સૌથી ૫હેલાં પોતાનામાં શ્રદ્ધા રાખો
અને તે ૫છી ૫રમેશ્વરમાં.
ુ રી-૧૯૬૪, પેજ-રર
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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સક્ષ્મ અને અષત સક્ષ્મ
પાણી પ ૃથ્વીથી વધારે સક્ષ્મ છે . પ ૃથ્વી પાણીનુ ં બદલાયેલ ું સ્વરૂ૫ છે . પ ૃથ્વી પાણીથી ઉત્પન્ન
થયેલી છે . પ ૃથ્વી પ્રલયના સમયે પાણીમાં ભળી જાય છે . પાણી પ ૃથ્વી કરતાં વધુ નરમ છે . તેથી પ ૃથ્વી
૫ર ફેલાઈ જાય છે . અક્ગ્ન પાણીથી વધુ સુક્ષ્મ છે . પાણી અક્ગ્નથી ઉત્પન્ન થાય છે . જયારે ગરમી થાય છે
ત્યારે આ૫ણને ૫રસેવો વળે છે . પાણી અક્ગ્નમાં ભળી જાય છે . હવા અક્ગ્નથી વધારે સક્ષ્મ છે . અક્ગ્ન
હવાથી ઉત્પન્ન થાય છે . અક્ગ્ન હવામાં ભળી જાય છે . હવા અક્ગ્ન ઉ૫ર ફેલાઈ જાય છે . આકાશતત્વની
ઉત્પષત્ત આકાશી જ થાય છે . આકાશ હવા, અક્ગ્ન, પાણી અને પ ૃથ્વી આ ચાર તત્ત્વો ૫ર છવાયેલ ું છે .
મન અને સમય આકાશથી અષધક સુક્ષ્મ છે . ૫રમાત્મા મનથી ૫ણ અષધક સુક્ષ્મ છે .
ષવચારોથી વધીને મન છે . મનથી વધીને બુદ્ધદ્ધ હોય છે , ૫રં ત ુ બુદ્ધદ્ધથી વધીને શુ?ં એ છે આત્મા
અથવા ૫રમાત્મા. એ ક્સ્થર-અક્સ્થર, અંદર-બહાર, દ્રઢ અને અદ્રઢ બધામાં રહેલો હોય છે . આ વાત
સ્વયંષસદ્ધ છે , તે બહુ દર અને એકદમ પાસે છે . એ સૌથી મોટી વસ્તુ તે આત્મા અથવા ૫રમાત્મા છે . આ
૫રમાત્માને બધા જ જીવોમાં છપાયેલો આ૫ણે જોઈએ છીએ. ૫રં ત ુ એને પ્રકાશના રૂ૫માં જોઈ શકતા
નથી. જે વ્યક્તત આ ૫રમાત્માનો અનુભવ કરવા ઈચ્છે છે તે સાધના દ્વારા એનો અનુભવ કરી શકે છે .
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૪૯, પેજ-૧૭
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ધમથની પ્રથમ ઘોિણા
ધમથની ૫હેલી ઘોિણા એ છે કે આત્મા એક છે . એક વસ્તુ અનેક ના બની શકે. એ કેવી રીતે શકય
છે ? એક જ અનેકની જેમ દે ખાય છે , જેમ કે રણમાં મ ૃગજળનો આભાસ થાય છે . ષવશેિ માનષસક
ક્સ્થષતમાં માણસ દોરીને સા૫ સમજે છે . એને આભાસ કહેવામાં આવે છે . આ આભાસને બ્રહ્મચચિંતન થવા
મૌનના અભ્યાસ દ્વારા નષ્ટ કરીને બ્રહ્મશક્તત દ્વારા ષસદ્ધ કરો. બ્રહ્મ-અવસ્થાને ફરી મેળવવા પ્રયત્ન કરો.
તમારી અંદર રહેલા સત ્ ચચત અને આનંદના સ્વરૂ૫ને માણો.
અજ્ઞાનને લીધે જ દુુઃખ અને કંકાસ ઊભાં થાય છે . તમારી વાસ્તષવક પ્રકૃષતને ઓળખો અને
અનુભવો. વાસ્તવમાં જ્ઞાન અને સુખ સંપણથ છે . તમે અમર છો. આત્મા સવથવ્યા૫ક છે . ઉ૫ષનિદના આ
ઉ૫દે શને યાદ રાખો કે જીવન અને બ્રહ્મ એક છે .
ૐના રહસ્ય ૫ર ષવચાર કરો અને તમારા સ્વરૂ૫ને ઓળખો. માત્ર આત્મજ્ઞાન દ્વારા જ જ્ઞાન તથા
આષધ, વ્યાષધ અને ઉપાષધનો નાશ કરી શકાય છે . આત્મજ્ઞાન જ તમને અમર ગષત, અનંત સુખ અને
મનની શાંષત આપી શકે છે .
ચારે ય વેદો એકી અવાજે કહે છે કે વાસ્તવમાં તું જ અષવનાશી આત્મા અથવા અમર બ્રહ્મ છે . ત ુ
એ અમર આત્મા છે , જે સમય, સ્થાન અને ઉત્પષત્તથી ૫ણ ૫ર છે .
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૪૯, પેજ-૪
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તમારા લક્ષ્યમાં મગ્ન બની જાઓ.
મન બહુ શક્તતશાળી છે , ૫રં ત ુ ચંચળ છે . એની બધી શક્તત અસ્તવ્યસ્ત રહે છે અને એટલે જ
મનુષ્ય સહેલાઈથી સફળતા મેળવી શકતો નથી. સફળતા ત્યારે મળે છે , જયારે મન અનેક વ ૃષત્તઓ છોડી
કોઈ એક જ પ્રવ ૃષત્ત ૫ર પોતાનુ ં મન કેન્દ્ન્દ્રત કરે છે . એના લક્ષ્ય ષસવાય એની સાથે બીજી કોઈ બાબત
રહેતી નથી. બધી બાજુ એને પોતાનુ ં લક્ષ્ય જ દે ખાય છે .
જેને આ૫ણે ષવઘ્ન કહીએ છીએ તે આ૫ણા મનની જુદી જુદી વ ૃષત્તઓ જ હોય છે , જે અનેક રૂ૫
ધારણ કરી જીવનમાં આવે છે અને આ૫ણને સફળ થવા દે તી નથી. જો આ૫ણે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા
ઈચ્છતા હોઈએ તો લક્ષ્યથી ષવમુખ કરનાર ષવચારોને મળમાંથી જ દર કરવા જોઈએ. આ૫ણે આ૫ણી
લક્ષ્યષસદ્ધદ્ધ દ્રઢ રાખવા જોઈએ. જો આ૫ણે આ૫ણી જાત ૫ર ષવશ્વાસ રાખીએ તો આ૫ણે જરૂર સફળ થઈ
શકીએ એમાં કોઈ શંકા નથી.
મનની અપાર શક્તતને લક્ષ્યષસદ્ધદ્ધ માટે લગાડી દઈએ અને લક્ષ્યથી ભ્રષ્ટ કરનારી વ ૃષત્ત ૫ર અંકુશ
મકી દઈએ અથવા એ તરફથી આ૫ણુ ં મન હટાવી લઈએ તો ષસદ્ધદ્ધ જરૂર મળે . પોતાના ષવચારો ૫ર
અંકુશ રાખનાર જ જીવનમાં દરે ક ક્ષેત્રમાં ષવજયી અને સફળ બને છે .
ુ રી-૧૯૫૦, પેજ-૧૦
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ઈશ્વર શટકતનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે .
ઈશ્વર આ૫ણુ ં જીવન તથા કમથનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે . આ૫ણા હૃદયરૂપી મંટદરમાં પ્રકાશ ફેલાવનાર
તેજપુજ
ં છે . આ૫ણા જીવનનો પ્રાણ અને શ્વાસ છે . ઈશ્વરની શક્તતને ન માનનાર વ્યક્તત પેલા સકા પાન
જેવી છે , જે હવામાં ટદશાષવહીન ઉડયા કરે છે . ષનરાશા અને વેદનાઓ એને પોતાની તરફ ખેંચે છે તો
નકામાં પ્રલોભનો, લોભ, અસંતોિ જેવી ન કામી વાસનાઓ તરફ મન દોડે છે .
હુ ં ઈશ્વરના તેજનુ ં એક ટકરણ છં. આ ઈશ્વરની સત્તામાં મારે છે લ્લે ભળી જવાનુ ં છે . હુ ં જ્યાંથી
આવ્યો છં ત્યાં હુ ં ૫હોંચી જઈશ. મારો આત્મા સત ્ ચચત્ત અને આનંદ સ્વરૂ૫ એવા ૫રમેશ્વરનો અંશ છે .
મારામાં મારા પ્રભુના જ ગુણો ઉતરશે. અનીષત કે અનથથ સાથે મારે કોઈ સંબધ
ં નથી. એવી આક્સ્તક
ભાવના મનમાં તથા પ્રાણમાં રાખનાર વ્યટકત હંમેશા કમળની જેમ પ્રફુચ્લ્લત રહે છે .
સંકટમાં, મુશ્કેલીમાં, ષનરાશાના સમયે દૈ વીસત્તા તમને મનોબળ અને આત્મબળ આ૫શે, જેના દ્વારા
તમે આત્મબળ મેળવતા રહેશો. ઈશ્વર શક્તતનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે . એનાથી આ૫ણા આત્માને સહનશક્તત
મળે છે . આ આત્મબળથી વ્યક્તત બધી ૫ટરક્સ્થષતઓમાં, બાહ્યજગતનાં સંકટોથી સુરચક્ષત રહે છે .
ઈશ્વરની યોજનામાં તમારો ષવશ્વાસ ષનરં તર વધારતા જાઓ. પજાપાઠ, જ૫ત૫, ભજનકીતથન જેવી
સાધના તમને પ્રભુ સાથે જોડેલા રાખશે.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૩, પેજ-ર૪
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આ૫ણો આત્મષવશ્વાસ જાગૃત બને
આત્મષવશ્વાસનો પરક ભાવ છે દ્રઢ ઈચ્છાશક્તત. એ જ તે રહસ્ય છે કે જે બગડેલાને સુધારે છે ,
ઊંચે ઉઠાવીને સમસ્યાઓને હલ કરે છે . દ્રઢ ઈચ્છાશક્તતથી પણથ કરે લાં કાયો સદૈ વ સફળ થયાં છે અને
ભષવષ્યમાં ૫ણ થતાં રહેશે, ૫રં ત ુ ટદ્રધાથી ભરે લા ષનણથયો એક જ ક્ષણમાં સફળતાનો પ્રવાહ બીજી તરફ
બદલી નાંખે છે .
જે વ્યક્તત ભલ કરવાના ભયથી અથવા વચમાં જ કાયથના છૂટી જવાની શંકાથી કોઈ ષનણથય કરી
શકતી નથી તેનાથી ખરે ખર જ ભલો થવા લાગે છે . પ્રત્યેક મનુષ્યે તે સુદ્રઢ પાયાનુ ં ષનમાથ ણ કરવુ ં જોઈએ
કે જેની મદદથી તે જીવનને ઉ૫ર ઉઠાવતો ઘ્યેય૫થ ૫ર અષવરત આગળ વધતો રહે. આના માટે દઢતા,
સુષનષિતતા તેમ જ સંકલ્પશક્તતની જરૂર ૫ડે છે . આત્મષવશ્વાસને આ ત્રણેય ગુણોનુ ં ષમષશ્રત રૂ૫ માનવમાં
આવે છે .
મનુષ્ય સુદર
ં
સ્વાસ્થ્ય, સ્વતંત્રતા અને સફળતા મેળવી શકે છે , ૫રં ત ુ તે અકમથણ્યતા ઘ્વારા નહીં,
આના માટે પોતાના આત્માની શક્તતને જગાડવી ૫ડે છે . લગન અને તત્પરતાપવથક કાયથ કરવુ ં ૫ડે છે .
આત્મષવશ્વાસું લોકોનુ ં જીવન જ સાચુ ં જીવન છે . આ૫ણે ૫ણ આત્મષવકાસને માટે , જીવનની સવાથગી
ઉન્નષતને માટે આત્મષવશ્વાસુ બનવુ ં જ ૫ડશે. આથી નવજીવનની સાચી સફળતાનાં દશથન થઈ શકશે.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૬૪ પેજ-૧૮
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માનવજીવનનુ ં તત્વજ્ઞાન
જે રીતે પ્રભાવનો સમય મરઘાને, સાંજનો સમય ઘુવડને, મધ મધમાખીને, મડદું ગીધને પ્રફુચ્લ્લત
કરે છે , એવી રીતે જીવન મનુષ્યને પ્યારંુ છે . માણસનુ ં જીવન ભલે ઉજ્જવળ હોય તો ૫ણ ષનરાશ પેદા
કરી શકતું નથી. એ કેટલુય
ં મધુર કેમ ન હોય, તો ૫ણ એનાથી અભાવ પેદા થતો નથી. માણસ બીમાર
હોય તો ૫ણ એને જીવન છોડવાની ઈચ્છા નથી થતી. આટલું હોવા છતાં ૫ણ એનુ ં સાચું મલ્ય કોણ જાણે
છે ?
મુરખાઓની જેમ એવુ ં ના સમજો કે જીવનના બદલે બીજી કોઈ વસ્ત ુ વધારે કીમતી છે . ઢોંગી
લોકોની જેમ એવો ષવચાર ન કરો કે જીવન સાર વગરનુ ં છે . માત્ર પોતાના સ્વાથથ માટે જ જીવન ન
જીવો, પરં ત ુ બીજાના ટહત અને ૫રમાથથ માટે ૫ણ જીવો.
સોનુ ં આપીને ૫ણ જીવન ખરીદી શકાતું નથી અને ઢગલાબંધ હીરા ખચથવાથી ૫ણ ગયેલો સમય
પાછો આવી શકતો નથી. એટલે પ્રત્યેક ક્ષણનો ઉ૫યોગ સદ્દગુણ ગ્રહણ કરવામાં જ કરવો એ બુદ્ધદ્ધશાળી
માણસનુ ં કામ છે .
જીવનનો મોટો ભાગનો સમય બાળ૫ણમાં, વ ૃદ્ધાવસ્થામાં, સુવામાં, અમથા બેસી રહેવામાં ૫સાર
થઈ જાય છે , તો ૫છી જીવનના કેટલા ટદવસો બાકી રહ્યા ? માટે જીવનની એક એક ૫ળનો ઉ૫યોગ
૫રમાથથ કરવામાં, સદ્દગુણ ગ્રહણ કરવામાં કરો.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૩, પેજ-૧૮
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સત્ય અને અસત્યનુ ં અંતર
દ્રન્દ્ષ્ટ બે હોય છે . એક સત્ય અને બીજી અસત્ય. સત્ય એ છે , જે ભાવનાઓના સુખદુુઃખને સમજે છે
અને પોતાની અંદર તથા બીજાઓ દ્વારા સદ્દભાવ વધારવામાં સુખ અને સંતોિ અનુભવે છે . અસત ્ દ્રન્દ્ષ્ટ
એ છે , જે વસ્ત ુઓ, ધન, સૌદયથ, વૈભવ, ભોગ અને ઐશ્વયથમાં આનંદ અનુભવે છે . જે વ્યક્તતની જેવી દ્રન્દ્ષ્ટ
હશે તે તેના આધારે જ ઈચ્છા, કલ્પના, યોજના તેમજ કાયથ કરશે. તે પ્રમાણે ખરાબ વસ્ત ુઓ તેની
યોગ્યતા અને કાયથક્ષમતાના આધારે પ્રાપ્ત થતી જશે.
બે ટદશાઓમાં જતા રે લવેના પાટા જયાં મળે છે . ત્યાં થોડોક વળાંક અને અંતર હોય છે , ૫ણ આ
થોડાક અંતરને કારણે એક રે લવે કલકત્તા અને બીજો મુબ
ં ઈ ૫હોંચી જશે. બંનેના કાયથ અને ૫ટરણામમાં
સેંકડો માઈલોનુ ં અંતર આવી જાય છે . દ્રન્દ્ષ્ટકોણ સત ્ અને અસત્ય હોવાનુ ં થોડુક
ં અંતર એક વ્યક્તતને
મહાપુરુિ બનાવી દે છે અને બીજાને મહાપાપીનુ ં રૂ૫ આપી દે છે .
ઉચ્ચ કોટટની સદ્દભાવનાને કારણે એક દુબથળ, નમાલો અલ્પ ષવદ્યાવાળો મનુષ્ય મહાત્મા ગાંધી
બની જાય છે . કયારે ક કયારે ક પોતાની પ્રષતભા, ષવદ્યા અને સામથ્યથથી બીજાને અચંબામાં નાંખી દે નારા
લોકો નરષપશાચ બની જાય છે . અંતુઃલક્ષ્યનો થોડોક ફેરફાર શરીર, પ્રાણ અને મનની ઈચ્છાઓ તથા
ચેષ્ટાઓમાં આિયથજનક ૫ટરવતથન કરી શકે છે .
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૧, પેજ-૧ર
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પોતાને બરાઈઓથી બચાવો.
ષવના ષવચાયે કોઈ વાત ન કહો. એક શબ્દ ૫ણ નકામો ન બોલો. જેની જરૂર નથી તે વાત છોડી
ુ ભૌષતક સુખોના સંસારમાં કોઈ અષધકાર ન રાખો. પોતાના કતથવ્ય તરફ
દો. મૌન રહો. આ ક્ષણભંગર
ષવશેિ ઘ્યાન આપો અને અષધકારની વાતો ઓછી કરો. અષધકારની વાતો માનષસક અહંકારથી પેદા થાય
છે . અષધકાર માટે ઝઘડવામા ષનરથથક સમય અને શક્તત ન બગાડો.
આ૫ણો જન્મષસદ્ધ અષધકાર ઈશ્વરજ્ઞાન છે . જાતે જ ભગવાનને મેળવો. ત્યારે જ તમે ત્યાગી
મનુષ્ય બની શકો. જો તમારી પાસે સદાચાર બ્રહ્મચયથ, સત્ય, દયા, શુદ્ધ પ્રેમ, સહનશીલતા, ક્ષમા અને
શાંત પ્રકૃષત વગેરે ગુણ હશે તો એ ઘણા બધા દુગુથણોનો નાશ કરશે. જો તમે તમારંુ પરંુ ઘ્યાન દુગુથણો
દર કરવામાં સતત રાખશો તો ધીરે ધીરે દુગુથણો ૫ણ દર થઈ જશે.
જો તમે કોઈ મોટા મહત્માના સંગમાં રહેશો તો તેમના આકિથક તેજ અને આઘ્યાજત્મક
ષવદ્યુતશક્તતના પ્રભાવથી તમને મોટો લાભ થશે. તેમનો સંગ તમારા માટે ટકલ્લાનુ ં કામ કરશે. તમારા
૫ર ખરાબ વાતોની અસર નહીં થાય. ૫ડતીનો ડર નહીં રહે અને તમારી આઘ્યાજત્મક ઉન્નષત જલદી થશે.
આત્માનુસઘ
ં ાન તથા અંતર અવલોકન ઘ્વારા પોતાના દોિોને દર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આ જ
સાચી સાધના છે . તે મુશ્કેલ હોવા છતાં પોતાનુ ં સવથસ્વ અપથણ કરીને તેને પ્રાપ્ત કરવી પડશે.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૧, પેજ-૮
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પોતાની ઉ૫ર ષવશ્વાસ રાખો
ષવશ્વાસ રાખો કે વતથમાન ષનમ્ન ક્સ્થષતને બદલી નાખવાની શક્તત દરે ક મનુષ્યમાં પરતી માત્રામાં
મોજદ છે . તમે જે ષવચારો છો, શોધો છો, જે પ્રાપ્ત કરવાની યોજના બનાવો છો તે આંતટરક શક્તતઓના
ષવકાસથી અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
ષવશ્વાસ રાખો કે જે મહત્તા, સફળતા, ઉત્તમતા, પ્રષસદ્ધદ્ધ, સમ ૃદ્ધદ્ધ વગેરે બીજા લોકોએ મેળવી છે તે
તમે ૫ણ આંતટરક શક્તતઓ ઘ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમારામાં એ બધાં જ ઉત્તમ તત્વો મોજદ છે કે
જેનાથી ઉન્નષત થઈ શકે છે . કોણ જાણે કયારે , કયા અવસરે , કઈ ૫ટરક્સ્થષતમાં આ૫ના જીવનનાં આંતટરક
દ્વાર ખલી જશે અને આ૫ સફળતાના ઉચ્ચતમ ષશખર ૫ર ૫હોંચી જશો.
ષવશ્વાસ રાખો કે તમારી અંદર અદ્ ભુત આંતટરક શટકતઓ રહેલી છે . અજ્ઞાનતાના કારણે તમે
મનની અજ્ઞાત, ષવષશષ્ટ,અને રહસ્યમય શક્તતઓના ભંડારને ખોલતા નથી. તમે જે મનોબળ, આત્મબળ
અથવા ષનિયબળનો ચમત્કાર જુઓ છો તે કોઈ જાદુ નથી, ૫રં ત ુ તમારા દ્વારા સં૫ન્ન થનારો એક દૈ વી
પુરુિાથથ છે . બધામાં આ અસામાન્ય તથા દૈ વી શટકતઓ સમાનરૂપે રહેલી છે . સંસારના અનેક
મહાપુરુિોએ જે મહાન કાયો કયાથ છે તે તમે ૫ણ કરી શકો છો. બસ જરૂર છે પોતાના પુરુિાથથને
જગાડવા માટે આત્મ શક્તતની ચચનગારી પ્રગટાવવાની.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૪૮, પેજ-૧
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આઘ્યાજત્મકતાની કસોટી
કોઈ ૫ણ માણસને એટલા માટે મોટો માની શકાય નહીં કે તે વધારે માં વધારે સાંસાટરક ૫દાથોનો
ઉ૫ભોગ કરે છે . વધારે માં વધારે સં૫ષત્ત ભેગી કરનારા તો મોટેભાગે લટં ારા હોય છે . તેઓ સંસારને જેટલું
આપે છે તેનાથી અનેકગણું તો એની પાસેથી છીનવી લે છે .
આ૫ણે મનુષ્યની સેવા કરવાની શક્તતને જોઈને ૫ણ એને મહાન કહી શકતા નથી તે એની
મહાનતાની કસોટી બની શકે નટહ કારણ કે એના ઘ્વારા ૫રખ કરતાં તો અનેક ૫શુ૫ક્ષી ૫ણ એની
શ્રેણીમાં આવીને બેસી જશે. બધા જાણે છે કે ષશયાળ, ભડં , કતરાં, કાગડા, ગીધ વગેરે ૫શુ૫ક્ષીઓ ૫ણ
સડેલા ૫દાથો, મળમત્ર વગેરેને ખાઈ જઈને વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે . એ ૫ણ સ્પષ્ટ છે કે ગંદા, સડેલા
૫દાથોને વહેલામાં વહેલી તકે દર કરવાનો જે ઉત્સાહ આ ૫શુ૫ક્ષીઓમાં જોવા મળે છે તે મોટે ભાગે
આ૫ણા મનુષ્યોમાં હોતો નથી. તેથી ન તો કમથન ુ ં ૫ટરણામ અને ન તો કામ કરવાનો ઉત્સાહ મહાનતાની
કસોટી બની શકે છે .
તેથી મનુષ્યની ૫રખ એના કાયથના ૫ટરમાણથી નટહ, ૫રં ત ુ એ કાયથ કરવાની પ્રેરણા આ૫નાર
ભાવનાઓથી કરવી જોઈએ. મનુષ્યની ભાવનાઓ જેવી હોય એવો એને માનવો જોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણે
કહ્ું છે કે બધા મનુષ્યોની ભાવના (શ્રદ્ધા) એમના અંતુઃકરણને અનુરૂ૫ હોય છે . તેથી તે પુરુિ જેવી
શ્રદ્ધાવાળો હોય તેવો જ તે પોતે હોય છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪૮, પેજ-૧૭
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મ ૃત્યુથી જીવનનો અંત નથી આવતો
જેવી રીતે આ૫ણે જનાં ફાટી ગયેલાં ક૫ડાંનો ત્યાગ કરીને નવાં ક૫ડાં ધારણ કરીએ છીએ તેવી
જ રીતે જનાં શરીરોનો ત્યાગ કરીને નવાં ધારણ કરતા રહીએ છીએ. જેવી રીતે ક૫ડાં બદલાવાથી શરીર
૫ર કોઈ અસર થતી નથી એવી જ રીતે શરીરોના બદલાવાથી આત્મા ૫ર કોઈ અસર થતી નથી. જયારે
કોઈ માણસ મરી જાય છે ત્યારે વાસ્તવમાં એનો નાશ થતો નથી.
મ ૃત્યુ કોઈ એવી વસ્તુ નથી, જેના કારણે આ૫ણને ડરવાની કે રડવાની જરૂર ૫ડે. શરીર માટે રડવુ ં
વ્યથથ છે કારણ કે તે ષનજીવ ૫દાથોનુ ં બનેલ ું છે , મયાથ ૫છી એના અક્ગ્નસંસ્કાર કરી નાખવામાં આવે છે .
કોઈ ઈચ્છે થો એમાં મસાલા ભરીને લાંબા સમય સુધી પોતાની પાસે રાખી શકે છે , ૫રં ત ુ બધા જાણે છે કે
દે હ જડ છે .
સંબધ
ં તો એ આત્મા સાથે હોય છે , જે શરીર છોડી દીધા ૫છી ૫ણ જીવતો રહે છે . આત્મા જીષવત
છે , અમર છે , તો ૫છી એના માટે રડવાનો કે શોક કરવાનો શુ ં અથથ ? બે જીવનોને જોડનારી ગ્રંષથનુ ં નામ
મ ૃત્યુ છે . તે એક વાહન છે , જેની ૫ર બેસીને આત્માઓ અહીંથી ત્યાં આવતા-જતા રહે છે . જેમને આ૫ણે
પ્રેમ કરીએ છીએ એમને મ ૃત્યુ છીનવી શકતું નથી. આ૫ણે બીજાઓને મરે લા માનવા ન જોઈએ કે આ૫ણે
પોતે ૫ણ મ ૃત્યુથી ડરવુ ં ના જોઈએ. કારણ કે મરવુ ં એ તો એક ષવશ્રામ માત્ર છે . એને અંત કહી શકાતો
નથી.
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪૮, પેજ-૧
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ષનરાશ ના થશો.
તમે ષનરાશ એટલા માટે થાઓ છો કે ભય અને શંકા તમારા અંતુઃકરણ ૫ર કબજો જમાવી દે છે .
તમને તમારી યોગ્યતા પ્રત્યે અષવશ્વાસ થઈ ગયો છે . તમને દુભાથ ગ્ય અને અસફળતાની માનષસક
પ્રવ ૃષત્તઓએ ૫રાજજત કરી દીધા છે . હીનતાની ભાવનાએ તમારા માનષસક જગતમાં તોફાન ઉભુ ં કરીને
તમને અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધા છે .
ષવચારોની આ ૫રવશતા જ તમને ડુબાડી રહી છે . યાદ રાખો, જયાં સુધી તમે કોઈ કાયથ હાથ ૫ર
નહીં લો ત્યાં સુધી તમને તમારી શટકતનુ ં ભાન નહીં થાય.
જયાં સુધી મનુષ્યને હુ ં આ કામ કરી શકું છં એવુ ં ભાન થત ું નથી ત્યાં સુધી તે અપંગ જેવો બની
રહે છે . તમને જે કરવુ ં ઉત્તમ લાગતું હોય, તમારો અંતરાત્મા જે કહેતો હોય તેને દ્રઢ સંકલ્પપવથક અવશ્ય
શરૂ કરો. ડરશો નટહિં. શંકા, સદે હ, કે અષવશ્વાસ જન્માવે એવું કશુ ં જ ષવચારશો નટહ, કાયથ જ શરૂ કરી દો.
જો મનુષ્ય ટહિંમત ના હારે તો અવશ્ય તે કંઈક મોટું કાયથ કરી શકે છે . ટહમત હંમેશા બાજી જીતી જાય છે .
જીવનને એક દી૫ક માનો. એની જયોતમાં જીવંતતા ત્યારે આવશે, ટકરણો ત્યારે જ ચમકશે કે
જયારે આશા અને ઉમંગનુ ં તેલ એમાં પરવામાં આવે. આશા ઉમંગનુ ં તેલ ખટલાં જ યા તો દુુઃખદદથ ના
સમુદ્રમાં ષવલીન થઈ જવું ૫ડશે અથવા તો મ ૃત્યુના શીતળ ખોળામાં કાયમ માટે સઈ જવુ ં ૫ડશે.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫0, પેજ-૧૫-૧૬
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તમે પાપી નહીં, પુણ્યાત્મા છો
પોતાના સ્વરૂ૫ને સમજો. હુ ં પાપી છં, પાપી છં એમ કહેવા માત્રથી કોઈ પુણ્યાત્મા બની શકતો
નથી. પુણ્યાત્મા બનવા માટે તો અંતુઃકરણને શુદ્ધ બનાવવાની જરૂર ૫ડે છે . આત્માનો અનુભવ કરવાની
જરૂર ૫ડે છે . પોતાને ઓળખવાની જરૂર ૫ડે છે . માનવજાષતની ઉન્નષતનુ ં આ જ સાધન છે . જો ઈશ્વરે
આ૫ણને પુણ્યાત્મા બનાવ્યા હોય તો આ૫ણે પોતાને પાપી શા માટે માનવા અને કહેવા જોઈએ? એવા
ષવચાર તો ક્ષુૂુદ્ર અને સંકુચચત છે . હૃદયને ૫ષવત્ર બનાવો, તમે ૫ષવત્ર જ છો. ષવચારોનો બહુ મોટો પ્રભાવ
૫ડે છે . જો પોતાને પાપી માનતા રહેશો તો પાપી જ બની જશો, ૫રં ત ુ જો પુણ્યાત્મા માનવાનુ ં શરૂ કરશો
તો પુણ્યાત્મા બની જશો.
મ ૃગની નાચભમાં કસ્તરી હોય છે . તેની સુગધ
ં થી તે મસ્ત રહે છે , ૫રં ત ુ તે એને બહારથી આવતી
માનીને ચારે તરફ દોડતું રહે છે . એજ રીતે આ૫ણે આ૫ણાં સ્વરૂ૫, સ્વભાવ અને ગુણોને ભલીને ભૌષતક
૫દાથોમાંથી આનંદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ જ ભ્રમ છે .
હે ભ્રમમાં ૫ડેલા મનુષ્યો, ઊઠો. પોતાને શા માટે પાપી માનો છો? પોતાના શુદ્ધ, ચૈતન્ય અને
ષનષ્પા૫ બ્રહ્મસ્વરૂ૫ને ઓળખો. અંધારામાં ઊભા રહીને અંધારંુ , અંધારંુ એમ કહેવાથી કદાષપ અંધારાનો
નાશ નહીં થાય. ધીમેથી આત્મજયોષતરૂપી દીવાસળી સળગાવો, અંધારંુ આપોઆપ ભાગી જશે.
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૪૮, પેજ-૧૮
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સ્વગથ અને નકથ આ જ લોકમાં
જો આ૫ણે દરદર નજર નાખીને જોઈએ અને સુખી, સંપન્ન તથા સમ ૃદ્ધ લોકોના જીવનનો આનંદ
તથા દુુઃખી, દટરદ્ર અને પીટડત લોકોનાં કષ્ટો અંગે થોડીવાર ઉંડો ષવચાર કરીએ, બંને પ્રકારના લોકોનાં
કલ્પના-ચચત્રો ખેંચીએ તો આ જ લોકમાં સ્વગથ અને નકથ ન ુ ં અક્સ્તત્વ આ૫ણને જોવા મળશે.
સુખ ૫ણ એટલું છે કે એનાથી વધારે સારંુ સ્વગથમાં બીજુ ં કયું સુખ હોઈ શકે ? દુુઃખ ૫ણ એટલું છે
કે એનાથી વધારે ભયંકર દુુઃખ નકથ માં બીજુ ં કયુ ં હોઈ શકે ? મ ૃત્યુ સમાન જ નટહ, ૫રં ત ુ આત્મહત્યા માટે
પ્રેટરત કરનાર મ ૃત્યુથી ૫ણ વધારે ભયંકર દુુઃખ આ લોકમાં મોજદ છે . આ કષ્ટોની છે લ્લામાં છે લ્લી હદ
છે .
આ બધી બાબતો ૫ર ષવચાર કરતાં સત્પુરુિોએ કહ્ું છે કે સ્વગથ અને નકથ આ જ લોકમાં રહેલાં છે .
ખરે ખર પણથ ત ૃચ્પ્તદાયક અથવા અત્યંત ઉટદ્રગ્ન કરનારી ક્સ્થષત આ લોકમાં મોજદ છે .
આ લોકમાં ૫રલોક ૫ણ મોજદ છે . તેથી એ ૫રલોકના ષનયમો પ્રમાણે નરક ભોગવવા માટે
ષવવશ થવું ૫ડે છે . સ્વગીય સુખની ક્સ્થષત ૫ણ અષધકારી લોકોની સામે ૫રલોકના ષનયમ અનુસાર
પોતાની મેળે ચાલી આવે છે . આ લોકમાં ૫રલોકનો કાયથક્રમ યથાવત ્ ચાલી રહ્યો છે . એ કાયથક્રમ પ્રમાણે
જ બધાં પ્રાણીઓ સ્વગથ તથા નકથ માં સુખદુુઃખ ભોગવે છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૪૭, પેજ-૫
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સ્વાથથભાવ દર કરવા માટેનો વ્યાવહાટરક ઉપાય
સહૃદય અને સ્નહેપણથ વ્યટકતઓ માટે ૫રસ્પર પ્રેમ રાખવો એ અઘરંુ ષશક્ષણ છે , ૫રં ત ુ તેમણે તે
શીખવું જ ૫ડશે. શીખી લીધા ૫છી તે સુખ અને શાંષત લાવે છે . આ૫ણે જેમના સં૫કથ માં આવીએ છીએ તે
બધા ઉ૫ર આ૫ણે પ્રેમ રાખવો જોઈએ. એનો અથથ એવો નથી કે આ૫ણે પ્રત્યેક વ્યક્તત સાથે એક સરખો
પ્રેમ રાખીએ. એવી આશા તો એક સામાન્ય મનુષ્ય પાસે તો શુ,ં ૫રં ત ુ મોટામાં મોટા મહાપુરુિ પાસે ૫ણ
રાખી શકાતી નથી. ભગવાન રામ હનુમાનજી ૫ર જેટલો પ્રેમ રાખતા હતા તેટલો સુગ્રીવ, અંગદ,
જામવંત વગેરે ૫ર નહોતો રાખતા. આથી કોઈ મનુષ્યનુ ં શરીર ધારણ કરનારા પાસે એવી આશા રાખવી
ષનરથથક છે કે તે બધા સાથે સરખો જ પ્રેમ રાખે.
આ૫ણુ ં એ કતથવ્ય છે કે આ૫ણે આ૫ણાં માતાષપતા, ૫ત્ની કે બાળકો પ્રત્યે જેવી ભાવના રાખીએ
છીએ, એવી સારી પ્રેમભાવના બધા પ્રત્યે રાખવી જોઈએ. જે ક્ષણે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમના બદલામાં કાંઈક
માગે એ જ સમયે જાણે કે તે તેનો અષધકાર સ્થાષપત કરવા માંડે છે અને તેને કારણે સ્વાથથ ભરે લી
ઈચ્છાઓનુ ં સર્જન થાય છે .
ષનુઃસ્વાથથ પ્રેમ વગર મનુષ્ય ઈષ્યાથ , સ્પધાથ અને બીજા અનેક દોિોમાં ફસાઈ જાય છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૫૯, પેજ-૮-૯
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ઘર સંસારમાં રહીને જ મુક્તત મેળવો
જો દાનવીરતા, ત૫ અને સદ્દભાવનાનુ ં પાલન કરતાં કરતાં આ૫ણે મુક્તતની નજીક ન ૫હોંચી
શકીએ તો સમજી લેવ ુ ં જોઈએ કે આ૫ણે એ કાયોનુ ં વાસ્તષવક રૂ૫માં પાલન નથી કયુ.થ
ભષવષ્યમાં મુટકત પ્રાપ્ત કરવા માટે બંધનો ૫ર ઘ્યાન ન આપો. તમે આ જ જન્મમાં મુક્તત પ્રાપ્ત
કરવાનો ઉદે શ્ય રાખો, જેથી મુકત થઈને જીવનરૂપી ઘોડા ૫ર સવાર થવામા આનંદ મેળવી શકો. ખચ્ચર
૫ર બેઠલો મખથની માફક આખું જીવન ૫સાર કરવામાં શું લાભ છે ? મુકત પુરુિ અને મુકત સ્ત્રીઓ જ
હસતા-રમતા આ૫ણા રાષ્ટ્ર અને સમસ્ત મનુષ્યજાષતને મુકત કરશે.
જો તમે મુટકત માટે યોજનાપવથક અને ઉત્સાહપવથક પ્રયત્ન કરો અને છતાં ૫ણ આ જીવનમાં
મુક્તત ન મળે તો કમસે કમ ૫હેલા કરતાં તેની વધારે નજીક આવી જવાશે. ત્યારે તમારી આવનારી પેઢી
તેને તેથી ૫ણ વધુ નજીક અનુભવશે. આના ૫ટરણામ સ્વરૂપે તે ૫છીની પેઢી તો મુક્તત ૫ર સવાર થઈ
જ જશે. આ બાબતમાં જરૂર એ વાતની છે કે તમે તમારી આગામી પેઢીમાં મુક્તત માટે બેચેનીનો ભાવ
પેદા કરી દો. જો તમે આમ કરી શકો તો સમજી લેવ ુ ં કે તમે મુક્તત પ્રાપ્ત કરી લીધી અને કોઈ તમને
તેનાથી વંચચત નહીં રાખી શકે.
મુક્તત અને બંધન મન ૫ર આધાર રાખે છે . તેથી રાગદ્રેિ કે આસક્તત રટહત થઈને તથા આશા ન
રાખીને ગૃહસ્થ તરીકેનાં કાયો ષનષ્ઠાપવથક કરતાં રહીને કમથના બંધનમાંથી છૂટી શકાય છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૫૯, પેજ-૧૦
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સત્યમાં અપાર શક્તત છે .
માણસ સારી રીતે જાણે છે કે અસત્ય સારંુ નથી, છતાં ૫ણ એમાં જ રચ્યો૫ચ્યો રહે છે . તે પોતાના
દુગુથણોને છોડી શકતો નથી કે પોતાના દુગુથણોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી. એનુ ં કારણ શુ ં ? આ
અષવદ્યા રહસ્યમયી છે . ખરાબ સંસ્કારોનાં કાયો રહસ્યમય હોય છે . સત્સંગ તથા ગુરુસેવા દ્રારા આ મોહને
છોડી શકાય છે .
હે ષમત્રો, તમે સ્વાથથ અને લોભના આવશેમાં જઠા બની ગયા છો. તમે નથી જાણતા કે તમે
ખરે ખર શું કરી રહ્યા છો ? તમારી બુદ્ધદ્ધ લોભી છે . કયારે ક તો તમારી ચેતના તમને ડંખશે. ૫સ્તાવાને
લીધે તમારંુ હૃદય શુદ્ધ બનશે. જ૫ કરો, ગરીબો, દુુઃખી અને બીમાર લોકોની સેવા કરો અને તે રીતે તમે
તમારી જાતને શુદ્ધ અને ૫ષવત્ર બનાવો. તમારામાં સચ્ચાઈ આવશે, સચ્ચાઈથી તમે મુક્તત, શાંષત અને
પણથતા મેળવી શકશો.
હૃદયની ષવશાળતા, સરળતા, નમ્રતા, ષનદોિતા, ક્ષમા, ૫ષવત્રતા, ક્સ્થરતા, આત્મસંયમ, નીડરતા,
અક્રોધ, મનની શાંષત, મધુરતા, ધૈય,થ અદ્રેિ, ષનરચભમાન જેવા ગુણો સચ્ચાઈ સાથે ગાઢ સંબધ
ં ધરાવે છે .
પાખંડ, ઉછાંછળા૫ણુ,ં અચભમાન, ક્રોધ, કટુતા, અજ્ઞાન, છે તરષપિંડી, કટનીષત, ખરાબ આચરણ, નીચતા,
ક્ષુદ્રતા એ બધા દુગુથણો જઠ સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે .તેથી તમે તમારામાં સદ્દગુણોનો ષવકાસ કરો.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૫૮, પેજ-૪
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મનુષ્ય જીવનનુ ં લક્ષ્ય
દે વત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્ય જીવન જ પ્રથમ ૫ગષથયુ ં છે . જો સંસારની મોહમાયામાં વ્યસ્ત
રહીને મનુષ્ય પોતાના જીવનનુ ં લક્ષ્ય ભલી જાય તો તેણે જીવનમાં સદાય રોવુ ં જ ૫ડે છે .
મનુષ્ય જીવનમાં લક્ષ્ય પ્રાચ્પ્ત માટે સેંકડો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો ૫ડે છે એ નકકી જ છે ,
૫રં ત ુ ક્ષચણક સુખોમાં ફસાઈને જો લક્ષ્ય તરફ ઘ્યાન ન આપીએ તો હંમેશાં પ્રસ્તાવુ ં ૫ડશે. ૫છી આ૫ણા
૫સ્તાવાનુ ં કોઈ મહત્વ નહીં રહે. એથી સારંુ એ જ છે કે આ૫ણે પોતાની જાતને ઓળખીએ અને
લક્ષ્યપ્રાચ્પ્ત માટે કમર કસીએ.
આ સંસાર એક રં ગમંચ છે . આ૫ણે આ સાંસાટરક રં ગમંચ ઉ૫ર પોતપોતાના રોલ અદા કરવાનો
છે . જો આ૫ણે આ૫ણને સોં૫વામાં આવેલ ું કામ સારી રીતે પાર નહીં પાડી શકીએ તો નાટકનો સંચાલક
ગુસ્સે થશે અને વધુ ગુસ્સે થયા ૫છી તે ફરીથી મંચ ઉ૫ર આ૫ણી કલા બતાવવા માટે જવા દે શે નહીં.
નાટક મંડળીનાં પાત્રો જેમ પોતાના માચલકથી ડરીને કાયથ કરતાં હોય છે તેવી રીતે આપણે ૫ણ ઈશ્વરનો
ડર રાખીને બધાં કાયો કરવાં જોઈએ.
સંસારમાં જન્મ લીધા ૫છી મરવુ ં ૫ડશે તે આ૫ણે બધા જાણીએ છીએ, તો ૫છી ટંકા સમયના
જીવનકાળને શા માટે દુુઃખદ બનાવીએ ?
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૫૧, પેજ-૧૭
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પ્રગષતના માગથ ૫ર આગળ વધતા જાઓ
ષવઘ્નો કે તકલીફો આવે છે , આ૫ને ઝટકો મારે છે , આ૫ ૫ડી જાઓ છો, ટહિંમત હારી જાઓ છો,
૫રં ત ુ એટલાથી કામ નહીં ચાલે. ૫ડયા ૫છી ૫ણ ઉભા થાઓ, ફરીથી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરો. એક વખત
નહીં, અનેક વખત આ૫ને ૫ડવું ૫ડે, ૫રં ત ુ ૫ડયા ૫છી ૫ણ ઊઠો અને આગળ વધો. પેલા નાના બાળકને
જુઓ, જે વારં વાર ૫ડે છે અને એક ટદવસ ચાલતાં શીખી જાય છે . આ૫ની સફળતા, ષવકાસ, ઉત્થાન ૫ણ
એટલાં જ સુષનષિત છે . આથી અટકો નહીં. ઊઠો, ઠોકરો ખાઈને ૫ણ આગળ વધો. સફળતા એક ટદવસ
આ૫નુ ં સ્વાગત કરવા સામે ઉભી રહેશે.
આવનારાં ષવઘ્નો કે મુશ્કેલીઓમાં ૫ણ પોતાનો ધમથ ન છોડશો. યાદ રાખો, દરે ક ષવઘ્નનો
સવથપ્રથમ હમ
ુ લો આ૫ના ઉત્સાહ, આશા અને ભષવષ્ય પ્રત્યેના આકિથણ ૫ર થાય છે . તેનો સીધો ઘા
તમારા હૃદય ઉ૫ર થાય છે , ૫રં ત ુ કયાંક આ૫નુ ં હૃદય તટી ન જાય તે માટે એટલું ષવચારો કે જેવી રીતે
ધોર અંધકાર ૫છી સયથનો પ્રકાશ મળે છે તેવી જ રીતે આ૫નુ ં ઉજ્જવળ ભષવષ્ય પ્રકાષશત થવાનુ ં છે .
અમાસની કાળી રાત ૫છી ચંદ્રની ચાંદની સાહજજક રીતે જ આવે છે . આજનો મુશ્કેલ સમય ૫ણ
૫સાર થઈ જશે, તે વાતને હૃદયંગમ કરો. પોતાના આશાવાદી દ્રન્દ્ષ્ટકોણ, આકાંક્ષાઓ તથા ઉત્સાહની
સં૫ષત્તને એમ જ ન ગુમાવી દો. પ્રગષતના માગથ ૫ર આશા અને ઉત્સાહ સાથે આગળ વધતા જ જાઓ.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૬૦, પેજ-ર૩-ર૪-ર૫
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કમથની સ્વતંત્રતા :બધી જ યોષનયોમાં માત્ર મનુષ્ય યોષન જ એવી છે , જેમાં મનુષ્ય કમથ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે . ઈશ્વર
તરફથી મન, બુદ્ધદ્ધ, મગજ અને ષવવેક એટલા માટે મળ્યાં છે કે એ દરે ક કામ માનવતાની દ્રન્દ્ષ્ટએ તપાસે,
બુદ્ધદ્ધથી ષવચારે , મનથી મનન કરે અને ઈન્દ્ન્દ્રયો દ્વારા સંપણથ કરે . મનુષ્યનો આ જન્મષસદ્ધ અષધકાર છે . જો
એ પોતાના આ અષધકારનો સદ્દ૫યોગ ના કરે તો એ પોતે ઘણુ ં ખોવે છે અને ઈશ્વરની આજ્ઞાનુ ં પાલન
નહીં કરવા બદલ પા૫નો ભાગીદાર બને છે .
કમથ કરવુ ં એ મનુષ્યનો અષધકાર છે , ૫રં ત ુ કમથને છોડી દે વા માટે એ સ્વતંત્ર નથી. કોઈ ૫ણ પ્રાણી
કમથ કયાથ વગર રહી શકતું નથી. એવુ ં બને છે કે જે કમથ એણેના કરવું જોઈએ એ કાયથ કરવા લાગે છે .
આવી ક્સ્થષતમાં એને એના કુસસ્ં કારો બળજબરીથી પોતાના તરફ ખેંચે છે અને એ લાચાર બનીને એ કમથ
કરે છે . ગીતામાં ભગવાને કહ્ું છે કે જો ત ું અજ્ઞાન અને મોહમાં ૫ડી તારો કમથ કરવાનો અષધકાર ચકી
જઈશ, તો યાદ રાખજે કે સ્વભાવ અને કુસસ્ં કારોને આધીન થઈ તારે કમથ કરવુ ં ૫ડશે. ઈશ્વર બધાં
પ્રાણીઓના હૃદયમા વસેલો છે અને જે મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ તથા અષધકારથી ષવરુઘ્ધ કમથ કરે છે
એને આ માયારૂપી દં ડો મારીને એવો ફેરવે છે કે જેવી રીતે કુંભાર પોતાના ચાકડા ઉ૫ર માટીના
વાસણને ફેરવે છે . ભગવાને મનુષ્યને ષવવકબુક્ઘ્ધ આપેલી છે . એનો ઉ૫યોગ કરીને દરે ક સત્કમથ કરવાં
જોઈએ. આ જન્મમાં સારાં કમથ કયાથ હશે તો આગલો જન્મ સુધી તથા આનંદમય મળશે. આ જન્મમાં
ભટકત, સેવા, દયા જેવા ગુણો ગ્રહણ કરશે તે સુખી થશે.
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૪૬, પેજ-૧૭
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જીવવા લાયક જીવન જીવો.
ષધક્કાર છે એવી જજિંદગીને કે જે માખોની જેમ ગંદકી ૫ર બમણીને અને પ્રાણીઓની જેમ
ષવિયવાસનાઓમાં ૫સાર થાય છે . એવી મોટાઈને ૫ણ ષધક્કાર છે કે જે પોતે ખજુરના વ ૃક્ષની જેમ વધે
છે , ૫રં ત ુ જેની છાયામાં એક ૫ણ ૫શુ૫ક્ષી આશ્રય મેળવી શકતું નથી. સાપની જેમ ધનના ઢગલા ૫ર
બેસી ધનની રખેવાળી કરનાર લાલચુન
ં ાં વખાણ કેવી રીતે કરી શકાય? જેમનુ ં જીવન ત ુચ્છ સ્વાથથની
પષતિમાં જ વીતી ગયુ ં હોય તેઓ કેટલા અભાચગયા છે ! દે વાને દુલભથ એવુ ં દે હરૂપી બહમ
ુ લ્ય રત્ન, આ
ખરાબ બુદ્ધદ્ધવાળા મનુષ્યોએ કાચ અનેક કણના ખોટા ટુકડાઓના બદલામાં વેચી દીધુ ં તેઓ કયા મ્હોંએ
કહી શકશે કે એમણે જીવનનો શ્રેષ્ઠ ઉ૫યોગ કયો છે ? આવા ખરાબ બુદ્ધદ્ધવાળા માણસોને અંતે ૫સ્તાવુ ં
૫ડે છે . એક ટદવસ એમને પોતાની ભલ સમજાશે. ત્યારે એમના જીવનનો અમલ્ય સમય ૫સાર થઈ
ગયો હશે. ૫છી એ માથાં કટીને ૫સ્તાશે તો ૫ણ કશુ ં મળશે નહીં.
હે મનુષ્યો, તમે જીવવા લાયક જીવન જીવો અને બીજાને ૫ણ શાંષતથી જીવવા દો. તમારંુ જીવન
એવું જીવો કે બીજા માટે આદશથ અને અનુકરણ કરવા જેવુ ં હોય. તમારા જીવનને એવુ ં જીવી જાવકે
૫છીની પેઢી તમારા માગે ચાલી જીવન ધન્ય બનાવે. તમારૂ જીવન સત્ય, પ્રેમ અને ન્યાયથી ભરે લ ું હોય.
દયા, સહાનુભષત, આત્મષનષ્ઠા, સયમ, દ્રઢતા, ઉદારતા વગેરે તમારા જીવનનુ ં ઘ્યેય હોય. આ૫ણું જીવન
માનવીની મહાનતાને ગૌરવ અપાવે તેવ ુ ં હોવુ ં જોઈએ. શ્રેષ્ઠ જીવન આત્માની પ્રગષત કરે છે . એવુ ં ભલું
જીવન જીવો કે શાંષતથી મરી શકાય.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૬, મુખપ ૃષ્ઠ
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પોતાને જીતો
જે મનુષ્ય ફકત ઈન્દ્રીય સુખ અને શારીટરક વાસનાઓની પષતિ માટે જીવે છે અને જેના જીવનનુ ં
ઘ્યેય “ખાઓ, પીઓ અને મોજ કરો” છે , તે મનુષ્ય ષનુઃસંદેહ ૫રમાત્માની આ સુદર પ ૃથ્વી ઉ૫ર એક કલંક
છે , ભારરૂ૫ છે કારણ કે એમાં ૫રમાત્માના તમામ ગુણો હોવા છતાં તે એક ૫શુની જેમ નીચે પ્રવ ૃષત્તઓમાં
ફસાયેલો હોય છે . જે મનુષ્યમાં ૫રમાત્માનો અંશ રહેલો છે તે જ પોતાના મુખથી આ૫ણને પોતાના નીચ
જીવનની દુુઃખદ કહાની સંભળાવે છે .
વાસ્તવમાં આદશથ મનુષ્ય તે છે જે બધી જ પાશવી વ ૃષત્તઓ તથા ષવિય વાસનાઓને દર રાખીને
પોતાની ઉ૫ર સંયષમત અને સુવ્યવક્સ્થત મનથી રાજય કરે છે , જે પોતાના શરીરનો સ્વામી છે , જે
પોતાની બધી જ ષવિયવાસનાઓની લગામને પોતાના દ્રઢ અને ધૈયથવાન હાથમા ૫કડી પોતાની પ્રત્યેક
ઈન્દ્રીયને કહે છે કે તમારે મારી સેવા કરવાની છે , માચલક બનવાનુ ં નથી, હુ ં તમારો સદુ૫યોગ કરીશ,
દુરુ૫યોગ નહીં. આવો જ મનુષ્ય પોતાની બધી જ પાશવી વ ૃષત્તઓ અને વાસનાઓની શટકતને દે વત્વમાં
બદલી શકે છે . ભોગષવકાસ એ મ ૃત્યુ છે અને સંયમ એ જીવન છે . સાચો રસાયણશાસ્ત્રી એ છે જે ષવિય
વાસનાઓરૂપી લોખંડને આઘ્યાજત્મક તથા માનષસક શક્તતઓના સોનામાં રૂપાંતટરત કરી દે છે . તેને
પ્રત્યેક વસ્ત ુ તથા ૫ટરક્સ્થષતમાં આનંદની ઝલક દે ખાવા માંડે છે .
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૪૫, પેજ-૧

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

જીવનને ત૫સ્યામય બનાવો.
પ્રકૃષતનો ષનયમ છે કે સંઘિથથી જ તેજી આવે છે . ઘિથણ જોવામાં તો કઠોર કમથ લાગે છે , ૫રં ત ુ
એના ઘ્વારા જ પ્રકાશ અને સૌદયથ પ્રાપ્ત થાયછે . સોનુ ં તપાવવાથી વધારે શુદ્ધ બને છે અને ચમકે છે .
ધાતુનો એક નકામો ટુકડો અનેક કષ્ટદાયક ૫ટરક્સ્થષતઓમાંથી ૫સાર થાય છે ત્યારે એને ભગવાનની
મષતિ બનવાનો ટદવ્ય લાભ મળે છે અથવા તો એવુ ં બીજુ ં મહત્વપણથ ગૌરવમય ૫દ પ્રાપ્ત થાય છે .
જે મનુષ્યનુ ં જીવન કષ્ટો અને મુશ્કેલીઓમાંથી ૫સાર થાય છે તે જ ષનખરે છે . ષવ૫ષત્તઓ,
અવરોધો તથા મુશ્કેલીઓ સામે જે લડી શકે છે , જેનામાંથી પ્રષતકળ ૫ટરક્સ્થષતઓ સામે લડવાનુ ં સાહસ છે
એને જ જીવનના ષવકાસનુ ં સાચુ ં સુખ મળે છે . આ ધરતી ૫ર એક ૫ણ માણસ એવો નથી થયો કે જેણે
મુશ્કેલીઓ સહન કયાથ વગર કે જોખમ ઉઠાવ્યા વગર કોઈ મોટી સફળતા મેળવી હોય, કષ્ટમય જીવન
માટે પોતે રાજીખુશીથી તૈયાર થઈ જવુ ં એ જ ત૫નુ ં મળતત્વ છે . ત૫સ્વીઓ જ પોતાના ત૫થી ઈન્દ્રાસન
મેળવવામાં તથા ભગવાનનુ ં આસન હલાવી નાખવામાં સમથથ થયા છે .
આ સંસારમાં ૫ટરક્સ્થષતઓને મનની ઈચ્છા પ્રમાણેની બનાવવાનુ ં એકમાત્ર સાધન ત૫સ્યા જ છે .
યાદ રાખો કે આ સંસારમાં એવા જ લોકોને મહત્વ મળે છે કે જે મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ૫ણ હસતા રહે છે ,
ત૫સ્યામાં જ આનંદ માને છે .
-અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૪૫, પેજ-૧

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

અમલ્ય વતથમાનનો સદુ૫યોગ કરો.
જન્મ અને મ ૃત્યુની વચ્ચે આ૫ણે જીવીએ છીએ. વતથમાન ખબ ઝડ૫થી ભતકાળ તરફ દોડે છે .
ભતકાળ અને મ ૃત્યુ એક જ વસ્ત ુ છે . કહેવાય છે કે મયાથ ૫છી મનુષ્ય ભત બને છે . માત્ર મનુષ્ય જ નહીં,
૫રં ત ુ દરે ક ચીજ મરે છે અને ભત(કાળ) બની જાય છે . જયારે કોઈ વસ્તુની સત્તા પણથરૂપે સમાપ્ત થઈ
જાય છે ત્યારે એનુ ં પણથ કહેવાય છે , ૫રં ત ુ આંષશક મ ૃત્યુ તો જન્મથી જ શરૂ થઈ જાય છે . બાળક જન્મ
૫છી મોટું થાય છે , ષવકાસ કરે છે તેની એ યાત્રા મ ૃત્યુ તરફ જ હોય છે .
સંસારની દરે ક વસ્તુન ુ ં તથા મનુષ્યના શરીરનુ ં ષનમાથ ણ ૫ણ એવાં તત્વોથી થયું છે , જે દરે ક ક્ષણે
બદલાય છે . એમનુ ં ચક્ર ભતકાળને પાછળ મકીને ભષવષ્યને ૫કડતાં ૫કડતાં પ્રત્યેક ક્ષણે ખબ ઝડ૫થી
આગળ વધી રહ્ું છે . ષવશ્વ એક ૫ળ માટે ૫ણ ક્સ્થર નથી રહેત.ું અણુ ૫રમાણુઓથી માંડીને ષવશાળ ગ્રહો
૫ણ પોતાની યાત્રા અષવરત ચાલુ રાખે છે .
આ૫ણુ ં જીવન ૫ણ દરે ક ક્ષણે થોડું થોડું મરી રહ્ું છે . આ જીવનરૂપી દી૫કનુ ં તેલ ધીમે ધીમે ઓછં
થત ું જાય છે . આ૫ણે ભષવષ્ય તરફ આગળ વધીએ છીએ અને વતથમાનને ભતકાળના ખોળામાં નાખતા
જઈએ છીએ. આ બધું જોવા છતાં ૫ણ આ૫ણે એ ષવચારતા નથી કે શુ ં વતથમાનનો આ૫ણે સદુ૫યોગ
કરી રહ્યા છીએ ખરા? વતથમાન આ૫ણા હાથમાં છે . જો આ૫ણે ઈચ્છીએ તો એનો સદુ૫યોગ કરીને આ
નશ્વર જીવનમાથી થોડો અનશ્વર લાભ મેળવી શકીએ છીએ.
-અખંડજયોષત, જુન-૧૯૪૭, પેજ-૧
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આવેશથી બચો
જીવનને ઉન્નત બનાવવાની ઈચ્છા રાખનાર માટે સ્વભાવને ગંભીર બનાવવો જરૂરી છે .
છીછરાપણુ,ં છોકરમત તથા અછકલક૫ણાની જેને ટેવ પાડી જાય છે તે કોઈ ષવિય ૫ર ઉંડાણપવથક
ષવચાર કરી શકતો નથી. કોઈકવાર મનને હલકું કરવા માટે બાલક્રીડા કરી શકાય, ૫રં ત ુ સ્વભાવ એવો ન
બની જવો જોઈએ. સમુદ્રટકનારે આવેલા ખડકો એમની સાથે કાયમ અથડાતાં મોજાંની ૫રવા કરતા નથી
એ જ રીતે આ૫ણે આવેશોથી દર રહેવાની ટે વ પાડવી જોઈએ. આ૫ણે ઉદ્વેગોની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ.
ખેલાડી રમે છે ત્યારે કેટલીકવાર હારે છે , તો કેટલીકવાર જીતે છે . કેટલીકવાર હારતાં હારતાં જીતી જાય
છે અને કેટલીકવાર જીતતાં જીતતાં હારી જાય છે , ૫રં ત ુ કોઈ ખેલાડી મન ૫ર તેની અત્યષધક અસર
૫ડવા દે તો નથી.
હારનારના મુખ ઉ૫ર ટફકકુ હાસ્ય હોય છે અને જીતનારના હોઠ ઉ૫ર જે હાસ્ય હોય છે તેમાં
સફળતાની પ્રસન્નતા જોવા મળે છે . આ થોડાક સ્વાભાષવક ભેદ ષસવાય જીતનાર તથા હારનાર ખેલાડીમાં
કોઈ ષવશેિ અંતર દે ખાતું નથી. ષવશ્વના રં ગમંચ ૫ર આ૫ણે બધા ૫ણ ખેલાડીઓ છીએ. રમવામાં જે
આનંદ છે , રસ છે તે બંને ટીમોને સરખો મળે છે . હારજીત તો એ રસની તુલનામાં નગણ્ય બાબત છે .
દુુઃખ-સુખ, હાષન-લાભ, જય-૫રાજય, વગેરેના કારણે પેદા થતા આવેશોથી બચવુ ં એ જ યોગની સફળતા
છે .
-અખંડજયોષત, મે-૧૯૪૭, પેજ-૫, ૧૦૬
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જીવનમાં સાચી શાંષતના દશથન
મનુષ્યના અંતરમાં જે શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્ય, સત, ચચત, આનંદ, સત્ય, ષશવ, સુદર
ં
અજરઅમર સત્તા છે
તે જ ૫રમાત્મા છે . મન, બુદ્ધદ્ધ, ચચત્ત તથા અહંકાર ચત ુષ્ટયને જીવ કહે છે . આ જીવ આત્માથી ચભન્ન ૫ણ છે
અને અચભન્ન ૫ણ છે . એને દ્વૈત ૫ણ કહી શકીએ અને અદ્વૈત ૫ણ કહી શકીએ. અક્ગ્નમાં લાકડું બળવાથી
ધુમાડો પેદા થાય છે . ધુમાડાને અક્ગ્નથી જુદો કહી શકાય છે . આ દ્વૈત છે .
ધુમાડો અક્ગ્નના લીધે પેદા થયો છે . અક્ગ્ન વગર એનુ કોઈ અક્સ્તત્વ નથી. તે અક્ગ્નનુ ં જ અંગ
છે . આ અદ્વૈત છે . આત્મા અક્ગ્ન છે અને જીવ ધુમાડો છે . બંને જુદા ૫ણ છે અને એક ૫ણ છે .
ઉ૫ષનિદોમાં એમને એક વ ૃક્ષ ૫ર બેઠેલાં બે ૫ક્ષીઓની ઉ૫મા આ૫વામાં આવી છે . ગીતામાં એ બંનેના
અક્સ્તત્વનો સ્વીકાર કરતાં એકને ક્ષર (નાશવંત) અને બીજાને અક્ષર (અષવનાશી) કહેવામાં આવ્યો છે .
ભ્રમ, અજ્ઞાન, માયા તથા શેતાનના બહેકાવવાથી એ બન્નેની એકતા જુદાઈમાં ફેરવાઈ જાય છે .
આ જ દુુઃખ , શોક, સંતા૫, કલેશ તથા વેદનાનુ ં કારણ છે . જયાં મન અને આત્માનુ ં એકીકરણ થાય છે ,
જયાં બંનેની ઈચ્છા, રુચચ તથા કાયથપ્રણાલી એક હોય છે ત્યા અપાર આનંદ ઉભરાતો હોય છે . જયાં
બંનેમાં ષવરોધ હોય છે , જયાં ષવષવધ પ્રકારનાં અંતદ્વદ્વ ચાલે છે ત્યાં આજત્મક શાંષત જોવા મળતી નથી.
બંનેનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ એક હોવા જોઈએ, બંનેની ઈચ્છા, રુચચ તથા કાયથપ્રણાલી એક હોવાં જોઈએ, તો જ
જીવનમાં સાચી શાંષતનો અનુભવ કરી શકાય.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૭, પેજ-ર/૪
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પણથ શાંષતની પ્રાચ્પ્ત
જે ક્ષણે આ૫ણે ભગવાનની તથા આ૫ણી એકતાનો અનુભવ કરીએ છીએ તે જ ક્ષણે આ૫ણા
હૃદયમાં શાંષતનુ ં ઝરણુ ં વહેવા લાગે છે . પોતાને સદા સુદર,
ં
સ્વસ્થ, ૫ષવત્ર તથા આઘ્યાજત્મક ષવચારોથી
ઓતપ્રોત રાખવા તે જ વાસ્તવમાં શાંષત પ્રાપ્ત કરવાનો માગથ છે . હુ ં આત્મા છં, ભગવાનનો અંશ છં એ
સત્યને હંમેશાં પોતાના હૃદય૫ટ ઉ૫ર અંટકત કરવુ ં તથા એ જ ષવચારોમાં રહેવ ું તે શાંષતનુ ં મળ તત્વ છે .
એ કેટલું કરુણાજનક તથા આિયથકારક છે કે આ સંસારમાં આ૫ણે હજારો દુુઃખી તથા ચચિંષતત લોકોને
શાંષત મેળવવા માટે આમતેમ ભટકતા જોઈએ છીએ, ૫રં ત ુ એમને શાંષતના દશથન થતાં નથી. આ રીતે
તેઓ વિો સુધી પ્રયત્ન કરતા રહે છતાં તેઓ શાંષત મેળવી શકે નહીં, કારણ કે તેઓ જયાં શાંષત શોધે છે
ત્યાં તેનો સવથથા અભાવ છે . તે ભોળા મનુષ્યો બાહય ૫દાથો તરફ ત ૃષ્ણાભરી નજરે જોઈ રહે છે . જયારે
શાંષતનુ ં ઝરણુ ં તો ખરે ખર પોતાની અંદર વહેત ું હોય છે . કસ્તરુ ી હરણની નાચભમાં હોય છે , ૫રં ત ુ હરણ
અજ્ઞાનતાના કારણે એને બીજે શોધતું ફરે છે . પોતાની અંદર જોવાથી જ સાચી શાંષત મળે છે .
પણથ શાંષત મેળવવા માટે પોતાના મન ઉ૫ર ષનયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે . આ૫ણે ઈન્દ્રીયોના
દાસ નટહ, ૫રં ત ુ એમના સ્વામી બનવુ ં જોઈએ.
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪૭, પેજ-ર
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આત્માષનમાથણ સૌથી મોટો ૫રમાથથ છે .
આ સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં પુણ્ય અને ૫રમાથથ છે . બીજાઓની સેવા કે મદદ કરવી તે પુણ્યકાયથ
છે . એનાથી કીષતિ, આત્મસંતોિ અને સદ્દગષત પ્રાપ્ત થાય છે . આ બધાથી ૫ણ એક મોટો ૫રમાથથ છે અને
તે છે . -આત્મષનમાથણ. પોતાના દુગુથણો, કુષવચારો, કુસસ્ં કારો, ઈષ્યાથ , ત ૃષ્ણા, ક્રોધ, દ્રોહ, ચચિંતા, ભય તથા
વાસનાઓને ષવવેકની મદદથી આત્મજ્ઞાનના અક્ગ્નમાં બાળી નાંખવા તે એટલો મોટો ધમથ છે કે એની
તુલના એક હજાર અશ્વમેઘ યજ્ઞો સાથે ૫ણ ન થઈ શકે.
પોતાના અજ્ઞાનને દર કરી મનમંટદરમા સદ્ જ્ઞાનનો દી૫ક પ્રગટાવવો તે ભગવાનની સાચી પજા
છે . પોતાની માનષસક તુચ્છતા, દીનતા, હીનતા તથા ગુલામીને દર કરી ષનભથયતા, સત્ય, ૫ષવત્રતા તથા
પ્રસન્નતાના આજત્મક સદ્દગુણો વધારવા તે કરોડ મણ સોનાનુ ં દાન કરવા કરતાં ૫ણ વધારે મહત્વપણથ છે .
જો દરે ક મનુષ્ય પોતપોતાનુ ં આત્મષનમાથ ણ કરે તો આ પ ૃથ્વી સ્વગથ બની જાય. ૫છી મનુષ્યોને
સ્વગથમાં જવાની ઈચ્છા નહીં થાય, ૫રં ત ુ દે વોને પ ૃથ્વી ૫ર આવવાની ઈચ્છા થશે. બીજાઓની સેવા તથા
મદદ કરવી તે પુણ્ય કાયથ છે , ૫રં ત ુ પોતાની સેવા સહાયતા કરવી તે એના કરતાં ૫ણ મોટું પુણ્ય છે .
પોતાની શારીટરક, માનષસક, આષથિક, સામાજજક, નૈષતક તથા આઘ્યાજત્મક ક્સ્થષતને ઊંચે ઉઠાવવી તથા
પોતાને એક આદશથ નાગટરક બનાવવો તે એટલું મોટું ધમથ કાયથ છે કે તેની સરખામણી બીજા કોઈ
પુણ્ય૫રમાથથ સાથે થઈ શકતી નથી.
ુ રી-૧૯૪૭, પેજ-૧,
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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આજની ૫ટરક્સ્થષતઓ આ૫ણે પોતે પેદા કરી છે .
આ૫ણાથી દરરોજ ભલો થાય છે . તે આ૫ણા શરીર અને મનની ભલો છે . દં ડ મેળવીને તે આ
ભલોની ક્ષષતપષતિ કરતા રહે છે . આત્મા આ૫ણી મળ સત્તા છે . તે આ ભુલોથી ૫ર છે . તે કદી ભલ યા
પા૫મા પ્રવ ૃત્ત નથી થતો. દરે ક ખરાબ કાયથનો તે ષવરોધ કરે છે અને સારંુ કાયથ કરતી વખતે તેને સતોિ
થાય છે . પોતાના આ સનાતન સ્વભાવને તે છોડતો નથી.
એના અવાજને આ૫ણે ભલે ગમે તેટલો દબાવી દઈએ, અણસાંભળ્યો કરીએ, એમ છતા તે તેનો
ઝુકાવ ૫ષવત્રતા તરફ જ રાખશે. તેની સ્ફુરણા સતોગુણી જ રહેશે. તેથી આત્મા કદી અ૫ષવત્ર યા પાપી
બની શકતો નથી. આ૫ણે શરીર કે મન નથી, ૫રં ત ુ આત્મા છીએ. તેથી આ૫ણે પોતાને સદાય ઉચ્ચ,
મહાન, ૫ષવત્ર, ષનષ્પાપ તથા ૫રમાત્માનો પુત્ર માનવો જોઈએ. પોતાના પ્રત્યે ૫ષવત્રતાનો ભાવ
રાખવાથી આ૫ણુ ં શરીર અને મન ૫ણ ૫ષવત્રતા અને મહાનતા તરફ તીવ્ર ગષતથી આગળ વધે છે .
આ૫ણે પોતે જ કતાથ અને ભોકતા છીએ. આ૫ણને કમથ કરવાની પરે પરી સ્વતંત્રતા છે . આ૫ણે
જેવાં કમથ કરીએ છીએ એવુ ં જ ફળ ઈશ્વરીય ષવદ્યાન પ્રમાણે વહેલ ું કે મોડું મળે છે . આ રીતે પોતાના
ભાગ્યનુ ં ષનમાથ ણ કરનારા આ૫ણે પોતે જ છીએ, ૫ટરક્સ્થષતઓના જન્મદાતા આ૫ણે જ છીએ.
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૪૭, પેજ-૮,
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સારા૫ણું જુઓ તો તેની વ ૃદ્ધદ્ધ થશે.
જેવું આ૫ણે જોઈએ, સાંભળીએ કે આચરણ કરીએ છીએ એવુ ં જ આ૫ણા અંતર્જગતનુ ં ષનમાથણ
થાય છે . બ્રાહ્યજગતમાં આ૫ણે જે વસ્તુઓ જોઈએ છીએ એનો આ૫ણી અચભરુચચ પ્રમાણે પ્રભાવ ૫ડે છે .
સારી જણાતી દરે ક પ્રષતક્રીયાથી આ૫ણા મનમાં એક યોગ્ય માગથ બને છે . એમ કરતા રહેવાથી તે
માનષસક માગથ દ્રઢ બને છે . છે વટે તે એક ટે વ બનીને એવો પાકો થઈ જાય છે કે મનુષ્ય એનો દાસ બની
જાય છે .
જે મનુષ્ય સારંુ જોવાથી ટે વ પાડે છે એના અંતર્જગતનુ ં ષનમાથ ણ શીલ, ગુણ તથા દૈ વી તત્વોથી
થાય છે . એમાં ઈષ્યાથ , દ્રેિ કે સ્વાથથની દુગથધ હોતી નથી. બધે સારંુ જ જોવાની ટેવના લીધે તે પોતે
સદ્દગુણોનો ભંડાર બની જાય છે .
સારંુ જોવાની ટે વ એક પારસમચણ છે . જેનામાં આ સદ્દગુણ હોય છે તે મનુષ્ય પોતાના ચટરત્રના
પ્રભાવથી દુરાચારીને ૫ણ સદાચારી બનાવી દે છે . એની અંદરથી એક એવો ષવદ્યુત પ્રવાહ પ્રસરે છે કે
જેનાથી સવથત્ર સત્યનો આલોક ફેલાય છે . નૈષતકતા અને માધુયથ જયાં ભેગા મળે છે ત્યાં આજત્મક
સૌદયથના દશથન થાય છે . સારા ૫ણુ ં જોવાની ટે વ સૌદયથ તથા શીલ બંનેનો સમંન્વય કરે છે . જો જગતના
લોકો નીરક્ષીર ષવવેક અ૫નાવે અને પોતાની દુષ્પ્રવ ૃષત્તઓનો ત્યાગ કરે તો સતયુગ આવી શકે છે .
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૪૬, પેજ-૧૯,
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દુુઃખ કાલ્પષનક હોય છે .
વૈરાગ્યનો અથથ છે રાગોને છોડી દે વા. રાગ મનોષવકારોને દુભાથ વનાઓને અને કુસસ્ં કારોને કહે છે .
ચબનજરૂરી મોહ, મમતા, ઈષ્યાથ દ્રેિ, ગુસ્સો, શોક, ચચિંતા, ત ૃષ્ણા, ભય, કુંઢાવુ,ં બળાપો વગેરેને કારણે
મનુષ્યના જીવનમાં ઘણી અશાંષત અને ઉદ્રેગ રહે છે .
તત્વચચિંતક સોક્રેટટસનુ ં કથન છે કે સંસારમાં જેટલાં દુુઃખો છે , એમાંનાં મોટા ભાગનાં કાલ્પષનક છે .
માણસ પોતાની કલ્પાના શક્તતની મદદથી એને પોતાના માટે ઘડીને તૈયાર કરે છે અને એનાથી ડરીને
પોતે દુુઃખી થાય છે . જો એ ઈચ્છે તો આ કલ્પના શક્તતથી એમને દર કરીને, પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણને શુદ્ધ
કરીને એ કાલ્પષનક દુુઃખોની જજાળમાં
ં
થી છટકારો મેળવી શકે છે . આઘ્યાજત્મક શાસ્ત્રમાં આ વાતોને
સત્રોના રૂ૫માં કહી છે – વૈરાગ્યથી બધાં દુુઃખોમાંથી મુટકત મળે છે .
આ૫ણે જેટલું સુખ ઈચ્છીએ છીએ એટલું ભોગવી શકતા નથી. ધનની, સંતાનની, લાંબા
આયુષ્યની, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેના સંજોગો મળે વગેરે જેવી ત ૃષ્ણાઓ કોઈ ૫ણ રીતે પરી કરી શકતા
નથી. એક ઈચ્છા પરી થતાં બીજી દસ ઈચ્છાઓ જાગે છે . ઈચ્છાઓનો કોઈ અંત નથી. આ બધી
અત ૃચ્પ્તથી બચવાનો સીધો સાદો રસ્તો એ છે કે પોતાની ઈચ્છાઓ ૫ર કાબુ રાખવાનો છે . આ સંયમ
દ્વારા, વૈરાગ્ય ઘ્વારા જ દુુઃખોથી છટકારો મેળવી શકીશુ.ં દુુઃખોથી છટકારો મેળવવાનો એકમાત્ર ઉપાય
વૈરાગ્ય છે , સંસારમાં રહી, મોહથી ૫ર રહી કમથ કરીએ એને વૈરાગ્ય કહેવાય.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૪૬, પેજ-૧૫,
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બડાઈ ના મારશો.
અચભમાન અને નીચતા, આત્મપ્રશંસા અને બડાઈના રૂ૫માં પ્રગટ થાય છે . જેનાથી તમારંુ
સામાજજક જીવન બધા માટે અસહ્ય અને કંટાળાજનક બની જાય છે . લોકો તમારી પ્રશંસા કરી શકે છે ,
૫રં ત ુ તેઓ તમારા મોઢે તમારી પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી. જો તમે તમારી પ્રશંસા ન્યાય અને સત્યથી
કરતા હો, તો ૫ણ લોકો તમારા ષવરોધી બની જશે અને તમારા દોિો જ દે ખશે.
તમારી સફળતાને ઐષતહાષસક સ્ત્રી પુરુિોનાં કામો સાથે સરખાવીને નમ્રતા શીખો. ઊંટ પોતાની
જાતને ત્યાં સુધી ઊંચુ ં સમજે છે , જયાં સુધી તે ૫વથતની નીચે જત ું નથી. તમારાથી મહાન પુરુિો સાથે
હળતા-મળતા રહેવાનુ ં શીખો. એ વાતને હંમેશા યાદ રાખો કે અચભમાન કરવાથી તમે જીવનમાં ઘણુ ં બધુ ં
ગુમાવી દો છો. અચભમાની માણસની કોઈ પ્રશંસા કરત ું નથી કે મદદ કે પ્રેમ ૫ણ કરત ું નથી.
અચભમાન તમારા વ્યટકતગત ષવકાસને ૫ણ રોકે છે . જો તમે તમારી જાતને સૌથી મહાન
સમજવા લાગશો, તો તમે તમારી જાતને વધુ મહાન બનાવવાનો પ્રયત્ન છોડી દે શો. જો તમારંુ કાઈ કામ
પ્રશંસાને યોગ્ય અને મહાન હોય તો ૫ણ તમે તમારા ષવશે કશુ ં જ ના કહેશો. તમને ખબર ૫ડશે જ કે
તમારા ષવિે બીજા ૫ણ કંઈકને કંઈ જાણતા જ હોય છે . તમારા ગુણ, આવડત, હોષશયારી વધારે સમય
સુધી છપાયેલાં નહીં રહે.
તમારી આવડત ષવશેિની જાહેરાત કરવાની જરૂર નથી. સયથનાં ટકરણોને વાદળો વધુ સમય ઢાંકી
શકતાં નથી. આત્મપ્રશંસા કરવાથી આ૫ણી શટકત, હોષશયારી અને આવડતની હાંસી થાય છે . તમારા
ગુણોનો ષવકાસ કરો. લોકો આ૫મેળે પ્રસંશા કરશે.
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૪૫, પેજ-૧૮૬,
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દુભાથવનાઓને જીતો.
બહારની દુષનયા અંદરની દુષનયાનુ ં ફકત ચચત્ર જ છે . મનુષ્યના મનમાં જેવી ભાવનાઓ હોય છે
એમને અનુરૂ૫ જ બહારની ૫ટરક્સ્થષતઓ ૫ણ બની જાય છે .
જો મનમાં સાચી શાંષતની સ્થા૫ના કરવી હોય તો જે યુદ્ધોની જનની છે એવી દિષત ષવચારધારાને
૫રાસ્ત કરવી જોઈએ. કૌટુંચબક, સામાજજક, જાષતગત, ધાષમિક કે રાજનૈષતક ઝઘડાઓનુ ં મળ કારણ
બીજાઓનાં ટહતોની ૫રવા કયાથ વગર પોતાનો સ્વાથથ સાધવાની વ ૃષત્ત છે . તે જ છે . જયાં આવી નીષત હશે
ત્યાં કલહ પેદા થશે. સંકુચચત ષવચારવાળા લોકો પોતાની જાષત યા દે શના લાભ માટે બીજી જાષત યા
દે શના સ્વાથોની અવહેલના કરવા લાગે છે ત્યારે એની પ્રષતક્રીયા દુુઃખદાયક અને અંશાષત પેદા કરનારી
હોય છે . પોતે સુખી બનવા માટે બીજાઓને લટં વા તે યોગ્ય નથી. એ રીતે કોઈ કદાચ શ્રીમંત બની જાય
તો ૫ણ તે શ્રીમંતાઈ એના માટે છે વટે તો દુુઃખદાયી સાચબત થાય છે . સમાનતા, એકતા, પ્રેમ, સહયોગ,
ઉદારતા અને બંધત્ુ વની ભાવનાને આધારે બધા દે શોના લોકો હળી મળીને રહી શકે છે તથા એકબીજાને
વધારે સુખી કરવામાં મદદરૂ૫ બની શકે છે .
બીજાનુ ં જે થવાનુ ં હોય તે થાય, ૫ણ હુ ં સુખી થઈ જાઉ. આ ઘાતક નીષત ષવઘટન પેદા કરે છે .
બીજાના સુખમાં જે પોતાનુ ં ટહત જુએ છે તેજ સાચુ ં અને ટકાઉ સુખ છે .
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૪૫, પેજ-૧ર૦
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આ૫ણે પોતે જ આ૫ણા સ્વામી બનીએ
તમે બીજાઓના અનથથકારી સંદેશાઓને નકામા ગ્રહણ કરો છો. બીજાઓ જે કહે છે તેને તમે સાચુ ં
માની બેસો છો. તમે પોતે જ પોતાને દુુઃખી કરો છો અને કહો છો કે બીજા કલોકો મને શાંષત મળવા દે તા
નથી. તમે પોતે જ તમારા દુુઃખનુ ં કારણ છો અને તમે જ તમારા શત્રુ છો. બીજા જે કહે છે તેને તમે
માની લો છો અને એ જ કારણે તમે ઉદ્ધદ્ધગ્ન રહો છો.
સાચો મનુષ્ય ઉત્તમ સંકલ્પ કરતી વખતે એ નથી જો તો કે લોકો શુ ં કહે છે . તે પોતાના
ષવચારોમાં અડગ હોય છે . સોક્રેટટસને ઝેરનો પ્યાલો આ૫વામાં આવ્યો, ૫ણ એમના ષવચારોને કોઈ બદલી
ના શકયુ.ં બંદા વૈરાગીને ઘેટાનુ ં ચામડું ૫હેરાવીને તથા મોં કાળું કરીને ગલીએ ગલીએ ફેરવ્યા, છતાં
એમણે શત્રુઓની વાત ના માની.
બીજાઓના ઈશારે નાચવુ,ં બીજાઓની મદદ ૫ર આધાટરત રહવુ,ં બીજાઓની ટીકાથી ઉદ્ધદ્ધગ્ન થવુ ં
તે માનષસક દુબથળતા છે . જયાં સુધી મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો સ્વામી બનતો નથી ત્યાં સુધી એનો પરતો
ષવકાસ થતો નથી. બીજાઓનુ ં અનુકરણ કરવાથી મનુષ્ય પોતાની મૌચલકતા ખોઈ બેસે છે .
પોતે જ ષવચાર કરતાં શીખો. બીજાઓના પ્રભાવમાં ના તણાશો. કતથવ્યના કમાગે આગળ વધતાં
બીજાઓ શું કહેશે એની ચચિંતાના કરો. જો તમારામાં એટલું ૫ણ સાહસ નહીં હોય, તો આખી જજિંદગી
ગુલામીના બંધનોમાં જકડાયેલા રહેશે.
અખંડજયોષત, મે-૧૯૪૫, પેજ-૧ર૦
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જ્ઞાનની ઉપાસના કરો
જ્ઞાનથી જ મનુષ્યને આ સંસારમાં સુખ મળે છે અને એના અભાવથી બંધનમાં બંધાઈને તે દુુઃખ
સહન કરે છે . જેનામાં પણથ જ્ઞાન નથી તેને સફળતા મળતી નથી. જ્ઞાનમાં ઉણ૫ રહેવાથી અસફળતા
મળવાના કારણે મનુષ્ય દુુઃખી રહે છે . આ સંસારમાં જ્ઞાનથી વધારે ૫ષવત્ર વસ્ત ુ બીજી કોઈ નથી. જ્ઞાન
આત્માનો સ્વાભાષવક ગુણ છે . ૫રમાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂ૫ છે . જયારે જ્ઞાનના પ્રકાશથી અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દર
થઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્ય જન્મ અને મ ૃત્યુનાં બંધનોથી રટહત બનીને મુક્તત માગથનો યાત્રી બની જાય છે .
આવો જ્ઞાની પુરુિ બધી અવસ્થામાં પોતાની જાતને ૫રમાત્માને સમષપિત કરી દે છે .
ુ ુઃ આ૫ણી અંદર જ છે .
આ૫ણે બાહ્ય ષવિયોમાં જે સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે વસ્તત
સત્ય અને અસત્યની સાચી ઓળખ કરવી, પોતાને ઉ૫યોગી વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરવો તથા
ચબનઉ૫યોગી ચીજોનો ત્યાગ કરવો એ બધુ ં સાચા જ્ઞાનથી જ શકય બને છે . આ જ્ઞાન સ્વાઘ્યાય અને
સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય છે . સદ્દગ્રંથોનો સ્વાઘ્યાય કરવો તથા જ્ઞાની સંતોનો સંગ કરવો તે મનુષ્ય જીવનને
સુધારવા માટે ખબ જરુરી છે . જે સમાજ તથા દે શમાં સાચી જ્ઞાનીઓની સંખ્યા જેટલી વધારે હશે તેની
આત્મોન્નષત એટલી જ વધારે થશે અને તે ઈચ્ચ્છત લક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકશે.
-અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૫, પેજ-૬૯
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સહૃદયતામાં જીવનની સાથથકતા :જેણે પોતાની ષવચારધારા અને ભાવનાઓને શુષ્ક, નીરસ અને કઠોર બનાવી દીધી છે તે મનુષ્ય
જીવનના વાસ્તષવક આનંદનો અનુભવ કરી શકતો નથી. એ ચબચારોએ ખાલી જ મનુષ્યનુ ં શરીર ધારણ
કયુું અને તેને કલંટકત કયુ.ું આનંદનુ ં ઝરણુ ં સરસતાની અનુભષતમાં રહેલ ું છે . ૫રમાત્માને આનંદમય
કહેવામાં આવે છે . શાથી ? કારણ કે તે સ-રસ છે , પ્રેમમય છે . શ્રુષત કહે છે કે “રસો વૈ સુઃ” અથાથ ત ્ તે
૫રમાત્મા રસમય છે . ભક્તત તથા પ્રેમ દ્વારા ૫રમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે . જે વસ્ત ુ જેવી હોય તેને એ
જ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે . ૫રમાત્મા દીનબંધ,ુ કરુણાસાગર, રષસકષવહારી, પ્રેમનો અવતાર, દયાષનધાન
તથા ભકતવત્સલ છે . એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ૫ણી અંદર ભાવનાઓ પેદા કરવી ૫ડે છે . ભગવાન
ભતતના વેશમાં રહેલા છે . જેમનુ ં હૃદય કોમળ છે , ભાવુક છે એમનાથી ૫રમાત્મા દર નથી.
તમે તમારા હૃદયને કોમળ, દ્રષવત, દયાળું, પ્રેમમય અને સ-રસ બનાવો. સંસારના ૫દાથોમાં ૫ણ
સરસતાનો, સૌદયથનો અપાર ભંડાર ભરે લો છે . એને શોધતાં તથા મેળવતાં શીખો. જો તમે તમારી
ભાવનાઓને કોમળ બનાવશો તો તમે તમારી ચારે ય બાજુ અમ ૃત ઝરતું હોય એવો અનુભવ કરી શકશો.
જીવનની સાથથકતા આ અમ ૃતનો રસાસ્વાદ લેવામાં જ રહેલી છે .
-અખંડજયોષત, જુન-૧૯૪૪, પેજ-૭
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સમયના સદુ૫યોગનુ ં મહત્વ સમજીએ
સમયને વેડફવાનો અથથ છે પોતાના જીવનનો નાશ કરવો. જીવનની જેટલી ક્ષણો મનુષ્ય ગમે
તેમ આળસ અથવા ઉન્માદમાં ગુમાવી દે છે , તે કયારે ય ફરીથી પાછી આવતી નથી. જીવનના
ખ્યાલામાંથી ક્ષણોનાં જેટલાં ટીપાં ૫ડી જાય છે એટલો જ પ્યાલો ખાલી થઈ જાય છે . પ્યાલાની ખાલી
૫ડેલી જગ્યા ફરીથી કોઈ ૫ણ રીતે નથી ભરી શકાતી. મનુષ્ય જીવનની જેટલી ક્ષણો નષ્ટ કરી નાખે છે ,
તે ક્ષણોમાં તે જેટલું કામ કરી શકતો હતો તેની ખોટ તે કોઈ ૫ણ રીતે પરી કરી શકતો નથી.
જીવનની દરે ક ક્ષણ એક ઉજજવળ ભષવષ્યની સંભાવના લઈને આવે છે . દરે ક ક્ષણ એક મહાન
૫ટરવતથનનો સમય બની શકે છે . મનુષ્ય ષનિયપવથક એમ નથી કહી શકતો કે જે સમય, જે ક્ષણ અને જે
૫ળને તે આમ જ નકામી ગુમાવી રહયો છે તે જ ક્ષણ, તે જ સમય તેના ભાગ્યોદયનો સમય નથી. શુ ં
ખબર કે જે ક્ષણને આ૫ણે વ્યથથ સમજીને નષ્ટ કરી રહ્યા છીએ તે જ આ૫ણી ઝોળીમાં સુદર
ં
સૌભાગ્યની
સફળતા ન લાવી હોત ?
સમય ચકી જવાની વાત ૫િાત્તા૫નો ડંખ બની જાય છે . જીવનમાં કાંઈક કરવાની ઈચ્છા
રાખનારે પોતાના કોઈ૫ણ કતથવ્યને, જે આજે કરવુ ં જોઈએ તેને ભલમાં ૫ણ કાલ ઉ૫ર ન છોડવુ ં જોઈએ.
આજના કામ માટે આજનો જ ટદવસ ષનષિત છે અને કાલના કામ માટે કાલનો ટદવસ ષનધાથટરત છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૬૬, પેજ-૧૯/ર૧
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બીજાઓના દોિ જોવાની કુટેવ છોડીએ.
દોિ જોનારી વ્યટકત બીજાઓની ષનિંદા કરવા ષસવાય બીજુ ં કાંઈ નથી કરી શકતી. ષનિંદાની વ ૃષત્ત
સમાજમાં ધ ૃણા અને વૈમનસ્યને જન્મ આપે છે . ષનિંદા કરનારી વ્યટકતને પોતાને ૫ણ બદલામાં ષનિંદાનુ ં
પાત્ર બનવું ૫ડે છે . ષનિંદા કરનાર અને જેની ષનિંદા થાય છે તે બંનેય ધ ૃણાને પાત્ર છે . તેઓને ન તો કોઈ
સહયોગ આપે છે અને ન કોઈ પ્રકારની સહાનુભષત રાખે છે . તેઓ સમાજમાં એકલા ૫ડી જઈને જીવનના
અંત સુધી અસફળતાના ભાગીદાર બનેછે.
બીજાઓના દોિ જોઈને ષનિંદા કરનારાઓ પોતાના ષમત્રોની સંખ્યા ઓછી કરી દે છે અને
શત્રુઓની સંખ્યા વધારી દે છે . જેઓ રાતટદવસ બીજાઓમાં દોિ જોતા રહે, તેમની આલોચના, ટીકાટીપ્પણી અને ષનિંદા કરતા રહે તેઓ એવી આશા કેવી રીતે રાખી શકે કે બીજાઓ તેમની સાથે સ્નેહ
અથવા ષમત્રભાવ રાખશે? બીજાઓમાં દોિ જોવા અને ષનિંદા કરવી એ જીવન ષવકાસ, ઉન્નષત તથા
સફળતાના શત્રુઓ છે . સંસારમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવુ ં પ્રમાણ અથવા ઉદાહરણ મળે કે કોઈ વ્યટકતએ
દષિત દ્રન્દ્ષ્ટકોણ તથા ૫રષનિંદાની વ ૃષત્ત રાખીને ૫ણ જીવનમાં કોઈ ષવશેિતા અથવા સફળતા પ્રાપ્ત કરી
હોય. સંસારનો ઈષતહાસ એ વાતનાં ઉદાહરણો વડે અવશ્ય ભરે લો છે કે ખબ જ ષનિંદા, આલોચના અને
ષવરોધ થવા છતાં ૫ણ જે સત્પુરુિોએ કોઈની ૫ણ ષનિંદા ન કરી હોય, દોિ ન આપ્યો હોય તેમની
સંસારમાં પજા થઈ છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૬, પેજ-૩૯

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

ષશષ્ટ અને સભ્ય વ્યવહાર જરૂરી છે .
ષવનમ્રતા, મધુરતા, ષશષ્ટતા અને સભ્યતાપણથ વ્યવહાર મનુષ્યને ઉચ્ચ ષશખર ૫ર ૫હોંચાડવા
માટે સક્ષમ હોયછે . ગરીબ હોવા છતાં ૫ણ ષશષ્ટ ષવદ્યાથીનુ ં ષશક્ષણ અટકત ું નથી. ઘણી વખત નોકરીમાં
ષશષ્ટતા યોગ્યતાની ઉણ૫ને ૫ણ પરી કરી દે છે . જે જાતે જ સાચા અથથમાં ષશષ્ટ અને સભ્ય છે તેને કોઈ
કામ માટે બીજા કોઈને લાગવગની જરુર નથી ૫ડતી. ષવનમ્રતા અને મધુરતા ક્રૂરમાં ક્રૂર શત્રુને ૫ણ
જીતી લે છે . સહયોગ, સહાયતા અને સહાનુભષતને ષશષ્ટ અને શીલવાન વ્યટકતનો વારસો જ માનવો
જોઈએ. ઘરમાં કે બહાર, દે શ ષવદે શ ગમે ત્યાં રહીએ, ૫રં ત ુ ષવનમ્રતા અને ષશષ્ટતા મનુષ્યને ષમત્રની
માફક દરે ક જગ્યાએ મદદ કરતી રહે છે . ષવનમ્રતા વ્યટકત ષવરોધીઓની વચ્ચે ૫ણ પોતાનો રસ્તો કાઢી
લે છે .
જેઓ ષશષ્ટ અને સભ્ય હોય છે તેઓ સહનશીલ ૫ણ હોય છે . તેઓ બીજા સાથે દુુઃખદાયક
વ્યવહાર નથી કરતા. જો તેની સાથે ૫ણ દુુઃખદ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે ૫ણ તે વધારે દુુઃખી
નથી થતો. ન તો તેના ૫ર કોઈ અષપ્રય પ્રષતટક્રયા થાય છે અને ન તો તેને ક્રોધ ૫ણ આવે છે . ષવ૫રીત
વ્યવહારમાં ૫ણ તેના મનની શાંષત અકબંધ જ રહે છે . બદલામાં ખરાબ વ્યવહાર ન કરીને તે પોતાના
ધ ૃષ્ટ ષવરોધીઓને ૫ણ શરમજનક ક્સ્થષતમાં મકી દે છે . ષશષ્ટ અને સભ્ય સામે સંઘિથની ૫ટરક્સ્થષતઓ
ખબ જ ઓછી આવે છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૬, પેજ-ર૬
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દુુઃખથી ગભરાઓ નહીં.
એકમાત્ર સુખની જ આકાંક્ષા રાખનારાઓ અને દુુઃખ-કલેશથી ભયભીત થનારાઓ ન તો ફકત
સ્વાથી જ હોય છે , ૫રં ત ુ કાયર ૫ણ હોય છે . કાયરતા મનુષ્ય જીવનનુ ં કલંક છે . જેઓ સંઘિો, મુસીબતો
તથા આ૫ષત્તઓથી ડરે છે , તેમના આવવાથી ષનરાશ અથવા ષનરુત્સાટહત થઈ જાય છે તેઓ માટે કોઈ
મોટું કામ તો કરી શકવું અશકય છે . સાધારણ મનુષ્યોની માફક સામાન્ય જીવન ૫ણ નથી જીવી શકતા.
સંસારમાં આજ સુધી એવો કોઈ મનુષ્ય નથી થયો અને ભષવષ્યમાં ૫ણ નહીં જાય. જેના
જીવનમાં હંમેશા પ્રસન્નતાથી ૫ટરક્સ્થષતઓ જ ટકી રહી હોય, એને કયારે ક દુુઃખ-કલેશના ગરમ ઝપાટા
સહન ન કરવા ૫ડયા હોય.
રાજાથી માંડીને રં ક અને બળવાનથી માંડીને ષનબથળ સુધી દરે ક પ્રાણીને પોતપોતાની ક્સ્થષતમાં
અનેક પ્રકારનાં દુુઃખ-કલેશ ઝીલવાં જ ૫ડયાં છે . કયારે ક શારીટરક કષ્ટ, કયારે ક માનષસક કલેશ, કયારે ક
સામાજજક મુશ્કેલી, કયારે ક આષથિક તંગી તો કયારે ક આઘ્યાજત્મક અંધકાર મનુષ્યને સતાવતાં જ રહે છે .
કોઈ૫ણ વ્યટકત કષ્ટ અને મુશ્કેલીઓ માંથી કાયમને માટે મુકત નથી રહી શકતી. ત્યારે આવી અષનવાયથ
ક્સ્થષતમાં કોઈ પ્રકારની કઠણાઈ આવી જવાથી ષનરાશ, ચચિંષતત અથવા ષવચારશન્ય થઈ ઊઠવુ ં તે એ
વાતનુ ં પ્રમાણ છે કે આ૫ણે સંસારના શાશ્વત ષનયમો સાથે તાલમેલ સ્થાષપત કરવા નથી માગતા, આ૫ણે
અસામાન્યતા માટે હઠાગ્રહી અથવા દુરાગ્રહી જ બની રહેવા માગીએ છીએ.
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-૧૯૬૬, પેજ-રર
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ચાટરત્ર્ય અણમોલ રત્ન છે .
ચાટરત્ર્ય મનુષ્યનુ ં અણમોલ ધન છે . કોઈ ૫ણ પ્રકારે તેન ુ ં રક્ષણ કરવુ ં જોઈએ. કોઈ૫ણ વ્યટકતની
ધનદોલત, જમીનજાગીર, ધંધો વેપાર ચાલ્યાં જાય તો તે ૫ટરશ્રમ કરવાથી ફરીથી મેળવી શકાય છે ,
૫રં ત ુ જેમણે પ્રમાદ અથવા અસાવધાનીને કારણે એક વખત પોતાનુ ં ચાટરત્ર્ય ગુમાવી દીધુ ં તો તે આખું
જીવન મહેનત કરવા છતાં ૫ણ પાછં નથી મેળવી શકતો. આગળ જતાં તે પોતાની ભલ અટકાવી શકે
છે , પોતાનામાં સુધારો લાવી શકે છે .
પોતાની સત્ચટરત્રતાનાં લાખો પ્રમાણ આપી શકે છે , તેમ છતાં ૫ણ પેલ ું એક વખત લાગેલ ું કલંક
પોતાના જીવનમાંથી ધોઈ નથી શકતો. તે વ્યટકત ગમે તેટલી સુધી ગઈ હોય, છતાં ૫ણ સમાજ તેન ુ ં
૫હેલાંન ુ ં ૫તન ભલી નથી શકતો અને ઈચ્છા હોવા છતાં ૫ણ તેના ૫ર શંકારટહત ષવશ્વાસ નથી મકતો.
એક વખતનુ ં ચાટરજત્ર્યક ૫તન મનુષ્યને આખા જીવન માટે કલંટકત કરી દે છે .
આથી તો ષવદ્વાનોએ કહ્ું છે કે જો મનુષ્યનુ ં ધન ચાલ્યુ ં જાય તો કશુ ં નથી ગયુ,ં સ્વાસ્થ્ય જતું રહ્ું
તો કાંઈક ગુમાવ્યુ ં છે અને જો ચાટરત્ર્ય ચાલી જાય તો બધુ ં જ ચાલી ગયુ ં છે . આ લોકોટકતનો અથથ એ જ
છે કે ધન દોલત તથા તંદુરસ્તી વગેરેતો ફરીથી મેળવી શકાય છે , ૫રં ત ુ જતું રહેલ ું ચાટરત્ર્ય કોઈ ૫ણ
ટકિંમતે ફરીથી પાછં નથી મેળવી શકાત.ું આથી મનુષ્યનુ ં મુખ્ય કતથવ્ય છે કે તે સંસારમાં મનુષ્યતાપણથ
જીવન જીવવા માટે દરે ક ટકિંમતે, દરે ક પ્રકારે , દરે ક સમયે પોતાના ચાટરત્ર્યનુ ં રક્ષણ કરવા માટે સાવધાન
રહે.
-અખંડજયોષત, જુન-૧૯૬૬, પેજ-૧ર/૧૩
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પા૫ની અવગણના કરશો નહીં.
એવું કાંઈ ના કરશો, જેના કારણે પાછળથી ૫સ્તાવો કરવો ૫ડે. નકામી વસ્તુઓ મોટા પ્રમાણમાં
એકઠી કરી લેવાથી શુ ં લાભ ? જે ઉત્તમ છે તેનો થોડોક સંગ્રહ ૫ણ ઉત્તમ છે .
અવ્યવક્સ્થત અને અસંયમી બનીને સો વિથ જીવવા કરતાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા રહીને ધમથપવથક
એક વિથ જીવતા રહેવ ુ ં વધારે સારંુ છે . ધુમાડો પેદા કરીને મોડે સુધી સળગતા રહેતા અને મેંશ પેદા
કરતા અક્ગ્ન કરતાં થોડીવાર ઉજ્જવળ પ્રકાર આપીને બુજાઈ જતો અક્ગ્ન પ્રશંસનીય છે .
જેણે ધમથનો ત્યાગ કયો હોય, જે ષનરં કુશ અને સ્વેચ્છાચાટરની જેમ ષવચારે છે અને કરે છે તેમાથી
ખરાબ કમો જ થશે, તે ખોટા માગે જ ચાલી શકશે. ધમથનાં બંધનોથી અનેક સ્થાનેથી બંધાયેલ ું મન જ
ઉદ્દંડ ઘોડાની જેમ કાબમાં રહી શકે છે . ઢાળવાળી જમીન ૫ર ફેલાયેલ ું પાણી ઉ૫રની તરફ ચઢત ું નથી,
તે જ પ્રમાણે સ્વેચ્છાચારી મન ન તો સારી વાતો ષવચારે છે અને ન સારાં કાયથ કરે છે . મનને ખોટે માગે
જત ું રોકવું એ જ સૌથી મોટો પુરુિાથથ છે . જેણે પોતાની ઉ૫ર સંયમ મેળવ્યો હોય તે આ ષત્રલોકનો સ્વામી
છે .
પા૫ની અવગણના ન કરો. તે થોડાંક હોવા છતાં ૫ણ મોટું અષનષ્ટ કરી નાખે છે . આગની નાની
સરખી ચચનગારી ૫ણ ટકિંમતી વસ્ત ુઓના ઢબગલાને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે છે . ઉછે રેલો સા૫ કયો ૫ણ
ડુખી શકે છે . મનમાં છપાયેલ ું પા૫ ગમે ત્યારે આ૫ણા ઉજ્જવળ જીવનનો નાશ કરી શકે છે .
અખંડજયોષત,
ં
જાન્યુઆરી-1962, મુખપ ૃષ્ઠ

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બીજાઓ ૫ર આષશ્રત રહેવ ું પા૫ છે
૫રાષશ્રત થવાથી મનુષ્યે પોતાનુ ં સન્માન ગુમાવવુ ં ૫ડે છે . તે બીજાઓની દયા ૫ર જીવે છે .
આથી તેની માનષસક ગુલામીની શરૂઆત થઈ જાય છે . આ સૌથી ખરાબ ગુલામી છે . બીજાઓની દયા
તથા કૃપા મેળવવા માટે તેને પોતાના આત્માની ષવરુદ્ધ જવુ ં ૫ડે છે , પોતાના આત્માને દબાવવો ૫ડે છે .
આથી દાન લેવ ું તે આ૫ણા માટે શરમની વાત હોવી જોઈએ. જેઓ બીજાઓ પાસેથી ભીખ
મેળવીને જીવનમાં સુખ અને સફળતા ઈચ્છે છે તેઓને કષ્ટ, ષનરાશા, પાશ્વાત્તા૫ અને અનાદર ષસવાય
કાંઈ જ નથી મળતુ.ં
આથી પોતાના ૫ગ ૫ર જાતે જ ઉભા થાઓ. બીજાઓ પાસે આશા ન રાખો. તમે મનુષ્ય છો,
કતરાં નહીં, કે કોઈ ન એ દયા કરીને એક ટુકડો ફેંકી દીધો અને તમે પ ંછડી હલાવવા લાગ્યા. તમે
ઈશ્વરના મહાન પુત્ર છો, તમે સવથ સમથથ છો, તમે ક્ષમતાવાળા છો. તમે ફકત પોતાના અપાર બળને
ભલી ગયા છો. પોતાની ઉ૫ર ભરોસો રાખો, પોતાની મહાનતા ૫ર ષવચાર કરો, પોતાના અજ્ઞાનને દર
કરો. ષસિંહના પુત્ર હોવા છતાં તમે બકરીઓની માફક બેં બેં કરો છો ? યાદ રાખો, ભગવાને તમને હાથ,
૫ગ, બુદ્ધદ્ધ બધુ ં જ આપ્યુ ં છે . જો ૫ટરક્સ્થષતઓ અનુકળ ન હોય અને તમારે ક્યારે ક બીજાનો આશ્રય
સ્વીકારવા માટે મજબર થવું ૫ડે તો તેમાંથી વહેલી તકે બહાર નીકળવાનો ૫યત્ન કરો, આત્મષનભથર
બનો.
અખંડજયોષત,
ં
ઓકટોબર-૧૯૬૦,પેજ-૩૮-૩૯
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બીજાના દોિ જોવાથી શું લાભ ?
ભષવષ્યમાં શું થશે ? એ તો કશું જાણતા નથી, ૫ણ એ વાત સાવ સાચી છે કે તે બીજાનો દોિ
જુએ છે અને પોતાનુ ં ષમથ્યાચભમાન વધારે છે અને સાથે સાથે પોતાના સ્વભાવમાં ક્રોધ અને નફરતમાં
વધારો કરે છે . એ બીજાના સંબધ
ં માં અહંકારપણથ ધારણાઓ બાંધે છે અને પોતાની જાતને બધા કરતાં
સારો માનવા લાગે છે . એને પોતાના દુગુથણોનો ઢગલો દે ખાતો નથી. એને બીજાના દોિો જોવાની ટે વ
૫ડી જાય છે .
કોઈ ૫ણ માણસ એટલો બધો ૫ષવત્ર નથી હોતો કે એ બીજાનાં વ્યક્તતગત પાપો ૫ર નજર રાખે
અને એના પા૫ માટે એ સજા કરી શકે. માત્ર એક ૫રમાત્મા જ પણથ છે અને તેઓ જ આ૫ણને આ૫ણાં
પાપો માટે સજા કરી શકે છે .
કોઈક મહાત્માએ કહ્ું છે કે બીજાના દોિ ન જુઓ કે જેથી મયાથ ૫છી તમારા ૫ણ દોિ જોવામાં ન
આવે અને ૫રમ ષપતા ૫રમાત્મા તમારા અ૫રાધોને ક્ષમા કરી દે .
આ૫ણે કોઈ૫ણ વ્યટકતના વ્યક્તતગત દોિો માટે જેટલા સહૃદયી અને દયાળુ બનવાનુ ં છે , એટલા
જ આ૫ણે સામાજજક ગુનેગારો પ્રત્યે કડક અને ષનષ્ઠુર બનવુ ં ૫ડશે. સામાજજક ગુનાઓ કરનારના
અ૫રાધોને હજાર કાને સાંભળવા ૫ડશે અને હજાર આંખે જોવા અ૫રાધીઓને કડક દં ડ આ૫વો ૫ડશે.
બીજાના અંગત દોિ જોવાના બદલે આ૫ણા દોિ જોઈશુ ં તો આ૫ણા આત્માનો ષવકાસ થશે. આ૫ણા
દોિને જોઈ તેને સુધારવા તનતોડ મહેનત કરીશુ.ં
અખંડજયોષત,
ં
એષપ્રલ-૧૯૪૯,પેજ-ર૦
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તમે પોતાને ઓળખો :જેણે પોતાને ઓળખ્યો છે , તેણે ષનુઃસંકોચ પોતાના પ્રભુને ઓળખી લીધા છે અને પ્રભુ ૫ણ કહે છે
કે મેં મારા લક્ષણ બધા જીવોના હૃદયમાં સ્થાષપત કયાથ છે , જેનાથી તે પોતાને ઓળખે અને ૫છી મને
ઓળખે. હે ભાઈ, તારી આજુબાજુ એવું કોઈ નથી, જેને ઓળખવું તારા માટે પોતાને ઓળખવા કરતાંય
વધારે મહત્વનુ ં હોય.
જયારે તું પોતાને જ નથી ઓળખતો તો ૫છી બીજાને કેવી રીતે ઓળખીશ? કયારે ક તું એવુ ં કહીશ
કે હુ ં પોતાને ઓળખું છં, તો તારંુ આ વાકય સાચુ ં નથી કારણ કે જે રૂ૫માં ત ું પોતાને ઓળખે છે તે
ઓળખ શ્રી ભગવાનને ઓળખવાની ચાવી નથી. તું પોતાને જે હાથ ૫ગ, ચામડી તથા માંસ વગેરેથી
બનેલ ું સ્થળ શરીર સમજે છે , ભખ લાગે ત્યારે ખોરાકની ઈચ્છા કરનાર, ગુસ્સે થઈ જતાં લડાઈ ઝઘડો
કરનાર અને કામાત ુર થતાં ભોગ ષવલાસ માટે વ્યાકુળ થનાર સમજે છે , તો તો આ પ્રકારની ઓળખમાં
તો ૫શું ૫ણ તારા જેવાં છે .
છે લ્લે તારે એ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવુ ં જોઈએ કે હુ ં કોણ છં, કયાંથી આવ્યો છં, કયાં જવાનુ ં છે ?
કયા ઉદે શ્યથી હુ ં સંસારમાં આવ્યો છં, કયા કામ માટે ભગવાને મને પેદા કયો છે , મારી ભલાઈ શામાં છે
અને મારંુ દુભાથગ્ય શામાં છે ? આ ઉ૫રાંત તે ૫ણ જોવુ ં જોઈએ કે તારી અંદર જે દૈ વી અને પાશષવક
વ ૃષત્તઓનો સંગ્રહ થયેલો છે તેમાંથી કયા પ્રકારની વ ૃષત્તઓનુ ં જોર વધારે છે તથા સાથે એ ૫ણ જો કે
તારો પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે .
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૫૮, પેજ-ર૬,
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સફળતાનુ ં રહસ્ય :જીવનની ઉ૫યોચગતા ફકત નૈષતક મલ્યાંકન દ્વારા જ નકકી કરી શકાય છે . એક વખત ષનણથય કરી
લો અને જો તમારો અંતરાત્મા એ કાયથને કરવાનુ ં યોગ્યમાને તો તમે કયારે ય ષનષ્ફળ કે અકમથણ્ય રહો
નહીં, ૫રં ત ુ ઝડ૫થી આગળ વધશો. સમજી લો કે માણસને દૈ વી વરદાનની જેટલી આશા હોય છે તેની
ચાવી તેને મળી ગઈ.
પોતાના કતથવ્યપાલનથી દરભાગીને એને તેની અવગણના કરીને તમે સુખમાં વધારો નહીં કરી
શકો. બુદ્ધદ્ધશાળી અને સજ્જનો બીજા શુ ં કહેશે તેની ચચિંતા કયાથ વગર તેમને અંતરાત્મા જે કહે તે પ્રમાણે
ષવશ્વાસપવથક આગળ વધે છે કતથવ્યના આહ્વાન ૫ર ભગવાનમાં ષવશ્વાસ રાખીને તેઓ અનેક
મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને તેના ૫ર ષવજય મેળવે છે .
સાચી સફળતા માટે ફકત એક વસ્તુની જરૂર ૫ડે છે . તે ધનની નહીં, શટકતની નહીં, કુશળતાની
નહીં, ખ્યાષતની નહીં, સ્વતંત્રતાની નહીં, અને આરોગ્યની ૫ણ નહીં, ૫રં ત ુ માત્ર ચાટરત્ર્યપાલનની તથા
સંયષમત ઈચ્છા શટકતની. તે આ૫ણને સાચી મદદ કરી શકે છે . જો એ પાલનમાં આ૫ણે અસફળ રહ્યા
તો આ૫ણું જીવન ૫ણ ષનષ્ફળ રહેશે. આ૫ણે એવુ ં કાયથ કદાષપ ન કરવુ ં જોઈએ કે જેનાથી શરમ અનુભવી
૫ડે. પોતાના જીવન ષનમાથ ણ માટે સદાય ઉ૫રની તરફ જુઓ, નીચેની તરફ નહીં, જે ઉંચે ઉઠવાનુ ં નથી
ઈચ્છતો તે ૫તન તરફ ધકેલાય છે . જે આત્મા ઉડવાની ટહિંમત નથી કરતો તે ૫તનની ખાઈમાં ૫ડે છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૫૯, પેજ-૩૩, ર૪૭
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કમાણીમાં ઘણા બધાનો ભાગ છે .
માણસ જે કંઈ કમાય છે તે બીજા ઘણા લોકોના ભાગ્યનુ ં હોય છે . એમાં એનુ ં ભાગ્ય તો એટલું જ
હોય છે કે જે તે ખાય છે અને વા૫રે છે . બાકી તો જે જેના નસીબનુ ં હોય છે તે એમની પાસે ૫હોંચી જાય
છે .
કમાનારની ક્સ્થષત એક મહેસલ ઉઘરાવનાર જેવી જ હોય છે . જેવી રીતે તલાટી ખેડતોપાસેથી કર
વસલ કરે છે અને સરકારમાં જમા કરાવે છે અને પોતે તો એનો નકકી કરે લો ૫ગાર જ લે છે . એવી રીતે
કમાનાર બીજાના નસીબના પૈસા લાવે છે અને સમજે છે કે હુ ં પૈસાદાર થઈ ગયો. એ કેટલી મોટી ભલ
છે ! બીજાની અમાનત ૫ર આટલું અચભમાન ? જયારે બધા પોતપોતાના નસીબનુ ં લઈ જાય છે
ત્યારે પોતે ખાલી થઈ જાય છે . ત્યારે એને વધારે કમાવાની ધન સવાર થાય છે . આમ કમાવામાં અને
વહેંચવામાં આખી જજિંદગી પરી થઈ જાય છે અને જીવનમાં કશુ ં મેળવી શકતો નથી.
જીવનમાં જે ધન વહેંચતા વધે છે એને ૫ણ ૫સ્તાતાં ૫સ્તાતાં આ દુષનયામાં છોડી જવું ૫ડે છે ,
જેનાથી મરતી વખતે ૫ણ દુુઃખી થવુ ં ૫ડે છે . તમે બચાવેલ ું ધન જે લોકોના ભાગ્યનુ ં હશે તે વહેંચી લેશ,ે
૫રં ત ુ એ ધન કમાવા પાછળ જે અનીષત કરી એ વ્યટકતને શુ ં લાભ ? એનો જવાબ આ૫તાં એની જીભ
ખચકાશે અને થોડીવારમાં જ પ્રાણપંખેરંુ પોતાનાં ખરાબ કમોનુ ં ૫ટરણામ ભોગવવા નકથ તરફ ઉડી જશે.
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ-૧૯૫૭, પેજ-૩ર,
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જીવનનુ ં ૫રમ લક્ષ્ય આવી રીતે પ્રાપ્ત કરો.
ષવચાર, શાંષત, ઘ્યાન અને ક્ષમા દ્વારા ક્રોધ ૫ર ષવજય પ્રાપ્ત કરો. જે મનુષ્ય તમને નુકસાન
કરતો હોય એની ઉ૫ર દયા કરો અને એને માફ કરી દો કોઈ તમને ઠ૫કો આપે તો એને પ્રસાદ માનો.
ષનિંદાને સહી લો. સેવા, દયા અને બ્રહ્મભાવના દ્વારા ષવશ્વ પ્રત્યેના પ્રેમનો ષવકાસ કરો. જયારે ક્રોધ ઉ૫ર
ષવજય પ્રાપ્ત થઈ જશે ત્યારે ધ ૃષ્ટતા, અહંકાર અને દ્રેિ આપોઆ૫ જ નષ્ટ થઈ જશે. પ્રાથથના અને
ભજનથી ૫ણ ક્રોધ દર થઈ જાય છે .
સંતોિ, અભેદ, વૈરાગ્ય તથા દાન દ્વારા લોભનુ ં શમન કરો. ઈચ્છાઓને વધારશો નટહ. તમારે કદી
ષનરાશ નટહ થવુ ં ૫ડે. મોક્ષના રાજયના ચાર સંત્રીઓમાંના એક સંત્રી સંતોિ છે . એ ચાર સંત્રીઓની
મદદથી બ્રહ્મજ્ઞાન તથા જીવનના ૫રમ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
અનુરાગની પાછળ પાછળ શોક અને દુુઃખ ૫ણ જોડાયેલાં રહે છે . અનુરાગ શોકથી ષમષશ્રત હોય
છે . સુખની પાછળ દુુઃખ ૫ણ આવે છે . જયાં સુખ છે ત્યાં દુખ ૫ણ છે . અનુરાગના નામે માણસ દુુઃખનાં
ષવિમય બીજ વાવી દે છે , જેમાં વીજળી સમાન ભયંકર દાહકતા હોય છે . ષવિમય બીજમાંથી જે અંકુરો
ફૂટે છે એમાંથી દુુઃખોનુ ં વટવ ૃક્ષ બની જાય છે . તે શરીરની શટકતઓને બાળીને ક્ષીણ કરી નાખે છે . તેથી
જીવનને લોભ મોહમાં ફસાવા જ ના દે શો.
ુ રી-૧૯૫૬ પેજ-૬,
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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પ્રષતસ્પધાથની ભાવનાથી હાષન
પોતાની જાતને એટલા માટે ના ષધક્કારો કે તમે તમારી જાતને હીન માનો છો. સમજણપવથક જો
તમે તમારી ત ુલના બીજાઓ સાથે કરો અને સાચી રીતે ૫રખ કરશો તો તમને સૌદયથ, સ્વાસ્થ્ય, ધન,
પ્રષતષ્ઠા, ક્સ્થષત વગેરે નીચાં હોવાના કારણે ગ્લાષન નહીં થાય . વાસ્તમાં તમે એ ભલ કરો છો કે પોતાના
વ્યટકતત્વની દુબથળતાઓની સરખામણી બીજાઓના સારા ગુણો સાથે કરો છો. જો તમારામાં કોઈ કમજોરી
હોયતો એ ૫ણ યાદ રાખો કે જેમને તમે શ્રેષ્ઠ માનો છો એ લોકોમાં ૫ણ દુબથળતાઓ હોય છે . એમના
સારા ગુણો જુઓ છો એ જ રીત તમારા વ્યટકતત્વની ૫રખ કરીને તમારી ષવષશષ્ટતાઓ શોધી કાઢો.
તમને અવશ્ય કોઈક સદ્દગુણ તો મળી આવશે, જે તમને આગળ વધવામાં અને સદ્દગુણોનો ષવકાસ
કરવામાં સહાયરૂ૫ થશે.
આત્મષવશ્વાસ એક સ્વસ્થ માનષસક ટે વ છે તો બીજી બાજુ આત્મહીનતા અથાથત પોતાના ષવિે
ખરાબ ષવચારવું અને પોતાને બીજાઓની નીચા માનવા તે લુઘતાગ્રંથી છે , એક અસ્વસ્થ માનષસક ટે વ છે .
આ લઘુતાગ્રંથીના ગુલામ બનવુ ં તે દુુઃખી જીવન જીવવાની તૈયારી કરવા બરાબર છે . ખોટી બાબતોની
તુલનાથી મનુષ્યના જીવનમાં ભારે અસંતોિ છવાઈ જાય છે . માટે તમે તમારી સારી બાબતોની ત ુલના
બીજાઓની સારી બાબતો સાથે કરો, નહી તો સરખામણી જ ના કરશો.
અખંડજયોષત, જુન-૧૯૫૫, પેજ-૪
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દોિોમાં ૫ણ ગુણ શોધી કાઢો :આ૫ણા કરતાં વધારે સુખી, વધારે સાધનસં૫ન્ન તથા વધારે ઉંચી ૫ટરક્સ્થષતના લોકો સાથે જો
આ૫ણી ત ુલના કરવામાં આવે તો અનુભવ થશે કે બધા જ અભાવ આ૫ણા ભાગે આવ્યા છે , ૫રં ત ુ જો
પેલા અસંખ્ય દીનહીન, પીટડત તથા હેરાન ૫રે શાન લોકો સાથે ત ુલના કરીએ તો આ૫ણા સૌભાગ્યની
પ્રશંસા કરવાનુ ં મન થઈ જશે.
ુ
ત ૃષ્ણાનો કોઈ અંત નથી. એકબીજા કરતાં સારી અને એકબીજાથી સુદર
ં
વસ્તઓ
આ દુષનયામાં
હાજર છે . એ ક્રમનો કોઈ અંત નથી. આજે આ૫ણે જે કાંઈ ઈચ્છીએ છીએ, તે મળતાં કાલે એના કરતાં
૫ણ વધારે સારી ક્સ્થષત પ્રત્યેનો મોહ વધશે. વધારે સારા માટે ની ઈચ્છાનો ક્યાંય અંત નથી. આ કુચક્રમાં
ફસાવાથી હંમેશા ઉંડો અસંતોિ જ રહેશે. આથી જો ચચત્તનુ ં સમાધાન કરવુ ં હોય, તો ક્યાંક ને ક્યાંક
અટકીને સંતોિ માનવો ૫ડશે. જો આ પ્રમાણે સંતોિને આજે જ, વતથમાન ક્સ્થષતમાં જ માણવામાં આવે
તો ત ૃચ્પ્ત, પણથતા અને સંતોિના રસાસ્વાદનો આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. આ માટે એક ક્ષણની ૫ણ
પ્રષતક્ષા નહીં કરવી ૫ડે. સુખ અને દુુઃખ એ કાંઈ ૫ટરક્સ્થષતઓનાં નામ નહીં, ૫રં ત ુ મનની દશાઓનાં નામ
છે . સંતોિ અને અસંતોિ વસ્ત ુઓની નહીં, ૫રં ત ુ ભાવનાઓ અને માન્યતાઓથી થાય છે . આથી યોગ્ય એ
જ છે કે સુખશાંષતની ૫ટરક્સ્થષતઓ શોધવા કરતાં પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણને જ સાચી ટદશામાં વાળવાનો પ્રયત્ન
કરો. આ પ્રયત્નમાં આ૫ણે જેટલા સફળ થઈશુ,ં એટલા જ શાંષતની નજીક ૫હોંચી જઈશુ.ં
અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૬૦, પેજ-૪ ર૮૭
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જીવનસંગ્રામમાં પુરુિાથથની આવશ્યકતા
જે એવી ઈચ્છા રાખે છે કે કોઈ આ૫ણને મદદ કરે , આ૫ણને જીવન૫થ ૫ર ચાલવાની ટદશા
બતાવે, જે ષવચારે છે કે કેવી રીતે કરીએ તેઓ અંધકારમાં જ રહે છે . આવી ક્સ્થષતમાં સમાજમાં
ગુલામીવ ૃષત્તને જીવન અને પોિણ મળે છે કારણ કે ત્યારે આ૫ણે બીજાઓનુ ં મોં તાકીએ છીએ. આવી
૫રાવલંબી વ્યટકત કદી સફળતા મેળવી શકતી નથી કે પોતાની સ્વતંત્રતાનુ ં રક્ષણ ૫ણ કરી શકતી
નથી.
આ૫ણે પોતાના ૫ગ ૫ર જ આગળ વધવું ૫ડશે. સ્વમેળે જ પોતાની મંજજલનો રસ્તો ખોળવો
૫ડશે. પોતાના પુરુિાથથથી જ પોતાના અષધકારોનુ ં રક્ષણ કરવું ૫ડશે.
આજના યુગમાં જીવનસંઘિથ ઘણો વધી ગયો છે . આજે મનુષ્ય માટે બે જ માગથ બાકી રહયા છે . –
એક ધકેલનાર અને બીજો ધકેલાતો. શુ ં આ૫ણે બીજાઓની ઠોકરોથી ગબડવાને માટે પોતાની જાતને
છોડી દઈએ? આ૫ણે દ્દઢપ્રષતજ્ઞા કરીને કાંઈ કરી બતાવીશુ ં કે ૫છી ઉદાસ બનીને ભાગ્ય કે બીજાઓની
આશા રાખી જજિંદગીના ટદવસોપરા કરતા રહીશુ?ં ૫રાધીનતાના રૂ૫માં જીવતા જાગતા મ ૃત્યુની પીડા
ભોગવતા રહીએ છીએ. પુરુિાથથ જ આ૫ણી સ્વતંત્રતા અને સભ્યતાનુ ં રક્ષણ કરનારો અડગ દુગથ છે .
જીવનસંઘિથમાં આગળ વધવુ ં ૫ડશે.
જો આ૫ણે કાંઈ કરવું હોય, સ્વતંત્ર રહેવ ુ ં હોય, જીવતા રહેવ ુ ં હોય તો એક જ રસ્તો છે – પુરુિાથથ
જ આ૫ણા જીવનનો મળમંત્ર હોવો જોઈએ.
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૬૫, પેજ-૩૫ ૩૬૯

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બુદ્ધદ્ધમાનો ! મખથ શા માટે બનો છો?
મનુષ્યની બુદ્ધદ્ધમત્તા ષવશે બધા જાણે છે .એની ચતુરતા, કાયથકુશળતા અને ષવચારની અદ્ ભુત
શટકતની જેટલી પ્રશંસા કરવામાં ઓ તેટલી ઓછી છે . સ ૃન્દ્ષ્ટનો મુગટમચણ હોવાનુ ગૌરવ એણે પોતાની
બુદ્ધદ્ધના બળે જ પ્રાપ્ત કયુથ છે અને જુદાંજુદાં ક્ષેત્રોમાં અનેક શોધો કરીને પોતાને સાધન સં૫ન્ન બનાવ્યો
છે . આટલું હોવા છતાં ૫ણ આ૫ણે જોઈએ છીએ કે મનુષ્યમાં મખથતાની માત્રા ૫ણ ઓછી નથી.
આ૫ણે અસંખ્ય લોકોને મરતા જોઈએ છીએ, ૫ણ પોતાની જાતને અમર માનીને કામ અને
લોભના ફંદામાં ફસાઈએ છીએ. પા૫ના ખરાબ ૫ટરણામોથી અસંખ્ય લોકોને દુુઃખથી ટળવળતા જોઈએ
છીએ, એમ છતાં ૫ણ આ૫ણે પા૫ કરીએ છીએ અને ષવચારીએ છીએ કે આ૫ણે પા૫ના ફળરૂપે મળતાં
દુુઃખોથી બચી જઈશુ.ં ક્ષચણક સુખ માટે કાયમનાં સુખશાંષતને ઠોકર મારનારાઓની સંખ્યા ઓછી નથી.
આવા કાયો કરનારાઓને કઈ રીતે બુદ્ધદ્ધમાન કહી શકાય?
સાંસાટરક મનોરં જનની બાબતમાં બુદ્ધદ્ધમાન છીએ એવુ ં બતાવવુ ં અને આત્મસ્વાથથને ભલી જવો એ
કયાંની સમજદારી છે ? વાચકો, મખથ ના બનશો. મનુષ્યોને યોગ્ય બુદ્ધદ્ધમત્તા અ૫નાવો. રમકડાં રં ગવા માટે
પોતાનુ ં લોહી ના વહેવડાવશો. સાચા સ્વાથથને શોધો અને ૫રમાથથ તરફ આગળ વધો.
અખંડજયોષત, નવેમ્બર–૧૯૪૮, પેજ-૧ ૧રર
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મનમાંથી ભયની ભાવનાને કાઢી નાખો :ભયભીત થવું એ અપ્રાકૃષતક બાબત છે . પ્રકૃષત એવુ ં ઈચ્છતી નથી કે મનુષ્ય ગભરાઈને પોતાના
આત્મા ૫ર બોજ બને. તમારો બધો ભય, દુુઃખ, ચચિંતા વગેરે તમે તમારી જાતે જ પેદા કયાથ છે . જો તમે
ઈચ્છો તો તમારા અંતુઃકરણને ભુતપ્રેતની સ્મશાનભષમ બનાવી શકો છો. એનાથી ષવ૫રીત જો તમે ઈચ્છો
તો પોતાના અંતુઃકરણને ષનભથય, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ જેવા સદ્દગુણોથી ભરપર બનાવી શકો છો. જીવનમાં
અનુકળતા કે પ્રષતકળતા પેદા કરનાર તમે પોતે જ છો. તમને બીજુ ં કોઈ નુકશાન ૫હોંચાડી શકત ું નથી
કોઈથી તમારો વાળ વાંકો કરી શકત.ું તમે ઈચ્છો તો ષનભથય બની શકો છો. તમારી સારી-ખરાબ વ ૃષત્ત,
યશ-અ૫યશનો ષવચાર કે ષવવેકબુદ્ધદ્ધ જ તમારા ભાગ્યને ઘડે છે .
ભયરૂપી શંકા મનમાં પ્રવેશ કરતાં જ વાતાવરણને શંકાશીલ બનાવી દે છે . આ૫ણી ચારે બાજુ ં
એવું જ દે ખાય છે અને એના લીધે બીક લાગે છે . જો આ૫ણે ભયને મનમાંથી કાઢી નાંખીશું તો આ૫ણે
જીવનમાં સંતોિ અને શાંષતથી જીવી શકીશુ.ં રહેવા માટે એ ખબ જરૂરી છે કે આ૫ણુ ં મન ભયની
કલ્પનાઓથી હંમેશા મુકત રહે.
આવો, આ૫ણે આજથી પ્રષતજ્ઞા કરીએ કે આ૫ણે ષનભથય બનીશુ.ં ભયના રાક્ષણને આ૫ણી પાસે
આવવા નહીં દઈએ. શ્રદ્ધા અને ષવશ્વાસના ટદ૫કને અંતુઃકરણમાં સળગતો રાખીશુ ં અને ષનભથયતાપવથક
૫રમાત્માની આ પુષનત સ ૃન્દ્ષ્ટમાં ફરીશુ.ં તમારંુ મન સ્વસ્થ હશે તો દુષનયામાં સુખ અને શાંષત જ દે ખાશે.
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪૬, મુખેપ ૃષ્ઠ
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તમે મઘ્યમાં ઉભા છો.
તમે ૫રમાત્માની અડધી શટકતની મઘ્યમાં ઉભા છો, તમારાથી ઉ૫ર દે વો, ષસદ્ધ અને અવતારી
પુરુિો છે તથા તમારી નીચે ૫શુપક્ષ્રી અને જીવજતુ
ં ઓ છે . તમારી ઉ૫રવાળા માત્ર સુખો જ ભોગવે છે
અને નીચેવાળા દુુઃખો જ ભોગવે છે . તમે માણસો જ એક એવા છો જે સુખ અને દુુઃખ બન્ને ભોગવો છો.
તમે ઈચ્છો તો તમે દે વ, ષસદ્ધ અને અવતારી પુરુિ બની શકો અને કુકમો કરો તો નીચ યોષનમાં જન્મ
લેવો ૫ડે.
જો તમારે નીચલી યોષનમાં જવુ ં હોય તો ખાઓ, પીઓ અને મજા કરો. તમારે તો સુખ માટે પૈસા
જ જોઈએ ને ૫છી ભલે તે નીષતથી મળે કે અનીષતથી. નીચે જવામાં કોઈ અડચણ કે મુશ્કેલી નથી. ૫હાડ
૫રથી નીચે ઉતરતાં વાર લાગતી નથી. એવી રીતે તમે તમારી ૫ડતી કરી શકો છો, ૫રં ત ુ પાછળથી
૫સ્તાવું ૫ડે છે . જો તમે જીવનમાં ઉ૫ર ઊઠવા ઈચ્છતા હોય તો સત્ય-અસત્ય, ન્યાય-અન્યાય, ધમથઅધમથ વગેરે અંગે ષવવેકથી ષવચારવું ૫ડશે. ૫વથત ઉ૫ર ચઢવામાં મુશ્કેલી તો છે જ, ૫રં ત ુ મુશ્કેલી
વેઠવાથી જ સુખ મળે છે .
મઘ્યમાં ઉભેલો આગળ-પાછળ બન્ને બાજુ સારી રીતે જોઈ શકે છે . તમે જ તમારા ભાગ્યના
ઘડવૈયા છો. તમારી પાસેન ઉ૫યોગી અને અનુકુળ સમય છે . એ સમયનો ઉ૫યોગ કરી સદ્દગુણો,
સુષવચારો અને સારાં કમો કરી તમારા ભાગ્યને શ્રેષ્ઠ બનાવો અને ભવોભવ સુખી રહો.
અખંડજયોષત, નવેમ્બર-૧૯૪૩ પેજ-રર૦
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કોઈ૫ણ ૫ટરક્સ્થષતમાં ડગશો નહીં.
જીવનમાં કેટલાય એવા પ્રસંગો આવે છે , જયારે ૫ટરક્સ્થષત ષવકટ હોય છે . એનો આઘાત અસહ્ય
હોય છે તેથી માણસો વ્યાકુળ બની જાય છે અને રોક્કળ કરી મકે છે . સારી અને ખોટી ઘટનાઓ તો
જીવનમાં બનતી રહે છે .
આવા પ્રસંગે આ૫ણે ષવવેકબુદ્ધદ્ધથી કામ લેવ ુ ં જોઈએ. જ્ઞાનના આધારે દુુઃખદ ઘટનાઓને ભલી
શકીએ છીએ. ઈશ્વરની દયા ૫ર ષવશ્વાસ રાખવો જોઈએ, જે આવી ઘટનાઓ વખતે ઉ૫યોગી બને છે .
આ૫ણું જ્ઞાન સીષમત છે . તેથી ભગવાનની કાયથ૫દ્ધષતના રહસ્યને સમજી શકતા નથી. જે પ્રસંગોને આ૫ણે
દુુઃખદ માનીએ છીએ તે ખરે ખર આ૫ણા કલ્યાણ માટે હોય છે .
ુ ે
આ૫ણે સમજવું જોઈએ કે આ૫ણા થોડા અને અધરા જ્ઞાનને લીધે જે તે ૫ટરક્સ્થષતના ખરા હેતન
સમજી શકતા નથી, છતાં ૫ણ એમાં આ૫ણુ ં કંઈ ને કંઈ ટહત જ રહેલ ું હોય છે . દુુઃખના વખતે આ૫ણે
ઈશ્વરની ન્યાય૫રાયણતા અને દયાળુ સ્વભાવ ૫ર વધારે માં વધારે ષવશ્વાસ રાખવો જોઈએ, જેનાથી
આ૫ણે મુશ્કેલીમાં ગભરાઈશુ ં નહીં અને એ મુશ્કેલી દર થશે ત્યાં સુધી ધીરજ રાખી શકીશુ.ં સંતોિ
માનવાનો શાસ્ત્રીય ઉ૫દે શ દુુઃખદ ૫ટરક્સ્થષતઓ માટે જ હોય છે . ફરજ બજાવવામાં આળસ કરવી એને
સંતોિના આધારે મુશ્કેલ પ્રસંગોનો અડધો ભાર હલકો થઈ જાય છે .
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૩ પેજ-૮૮
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ખાવાનુ ં વહેચીને ખાઈએ :જો તમને ઈશ્વરે શ્રમ, વૈભવ, ષવદ્યા, હોદ્દો, બળ, યશ તથા હોષશયારી આપ્યાં હોય તો તમે બહુ
ભાગ્યશાળી છો. આ સમ ૃદ્ધદ્ધની મદદથી તમારા જીવનમાં સુખ અને આનંદ હશે, ૫રં ત ુ એ આનંદ
અધરો, નીરસ અને ક્ષચણક હશે. જો આ સં૫ષત્તનો ઉ૫યોગ માત્ર તમારા મોજ કરશો. આનંદને અનેક ગણો
વધારવાનો રસ્તો એ છે કે તમે તમારંુ ખાવાનુ ં વહેંચીને ખાવ. ભગવાને તમને જે આપ્યુ ં છે એમાંથી
અમુક અંશ જેને જરૂર છે એવાને આપો. એનાથી બમણો લાભ થશે. એ જરૂટરયાતવાળો માણસ એની
ઉન્નષતનાં સાધનો મેળવીને જીવનમાં આગળ વધશે અને જેણે આ ત્યાગ કયો હશે એને આનંદ મળશે
અને આઘ્યાજત્મક સુવાસ પેદા થશે અને તમારી કીષતિ ચોમેર ફેલાશે. બન્ને પક્ષોને એક અભતપવથ આનંદ
થશે અને એને કારણે સંસારમાં સુખ અને આનંદ વધતાં રહેશે.
આનંદનો સાચો માગથ વસ્તુને વહેંચીને ખાવાનો છે . પોતાની સં૫ષત્તમાંથી બીજાને મદદ કરો
ભગવાને જેવી ઉદારતા તમારા માટે રાખી છે એવા તમે સમાજ માટ ઉદાર બનો ભગવાનને આનંદનો
ભંડાર કહેવામાં આવે છે ,કારણ કે ભગવાન પોતાની ટદવ્ય સં૫ષત્ત ષનુઃસ્વાથથભાવે પ્રાણીઓને આપે છે .
જો તમે વહેંચીને ખાવાની ટે વ પાડશો, તો તમે ૫ણ સવોચ્ચ આનંદ અને મહામાનવનુ ં ૫દ
મેળવી શકો છો.
અખંડજયોષત, એષપ્રલ-૧૯૪૩, પેજ-૧
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વાદળોની જેમ વરસતા રહો :જે પોતે ખાઈ શકતો નથી અને બીજાઓને આપી શકતો નથી તે ભલે કરોડ૫ષત હોય, છતાં કોઈ
મામલી ગરીબ માણસ કરતાં ત કાંઈ ષવશેિ નથી. યોગ્ય તથા અયોગ્ય માગે કંજસાઈ કરીને તેણે જે ધન
ભેગ ું કયુથ હોય છે તે તેને કામ લાગત ું નથી. બીજાઓ જ એનો ઉ૫યોગ કરે છે . જે શુભ કાયોમાં પોતાનુ ં
ધન વા૫રે છે તે મનુષ્ય બુદ્ધદ્ધમાન છે . તે વરસતાં વાદળો જેવો છે . પોતાની પાસે જે હોય છે તે વરસાવી
દે છે , ખાલી થઈ જાય છે અને પાછો ભરાઈ જાય છે .
ષમલનસાર અને ભલમનસાઈયુકત વ્યવહાર તથા બીજાના ટહતનો ખ્યાલ રાખવો તે એવા ગુણ
છે , એનાથી દુષનયા પોતાની બની શકે છે . સંસાર એમને ભલી શકતો નથી કે જેઓ પોતાનાથી નાના તથા
મોટાઓ સાથે ષશષ્ટતાથી વતે છે .
કડવું બોલનાર અને ષનષ્ઠુર સ્વભાવવાળા મનુષ્યનુ ં જીવન નીરસ બની જાય છે , ૫છી ભલે તે
માણસ ગમે તેટલો તેજસ્વી હોય. જે માણસને આટલા ષવશાળ ષવશ્વમાં હસવા કે ક્સ્મત કરવા યોગ્ય કશુ ં
દે ખાતું જ ન હોય અને આખો ટદવસ કુંઢાયા કરતો હોય તો તેને રોગી માનવો જોઈએ. ખરાબ
સ્વભાવવાળા મનુષ્ય પાસે ભલે ગમે તેટલી ષવદ્યા કે સં૫ષત્ત હોય, છતાં ૫ણ તે ગંદા વાસણમાં રાખેલા
દધ જેવો નકામો બની જાય છે .
ુ રી-૧૯૪૩, પેજ-૧૭
અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ક્રોધ ના કરશો માફ કરો :આગ તો એને જ બાળે છે , જે એની પાસે જાય છે , ૫રં ત ુ ક્રોધ તો એ કરનારને જ બાળે છે . જો
આ૫ણે ૫થ્થર ૫ર હાથ ૫છાડીએ તો આ૫ણને જ વાગે છે . ક્રોધી મનુષ્ય બીજાઓને ૫છી નુકશાન કરે છે .
૫રં તે ૫હેલાં તો પોતાને જ હાષન ૫હોંચાડે છે . જો તમારામાં બળ હોય અને ષવરોધી સામે બદલો લેવાની
યોગ્યતા હોય, છતાં એને માફ કરો. ક્રોધ કરવો ખબ ખરાબ છે . જો તમે ક્રોધનો ત્યાગ કરો અને જે કાંઈ
કહેવા ઈચ્છા હોય તે શાંષતથી કહો, તો જેના માટે તમે વ્યાકુળ હો એ સમસ્યાઓનો અડધો ઉકે લતો
આ૫મેળે જ આવી જશે.
આ૫ણી બુરાઈ કરનાર સામેબદલો લઈએ એમાં આ૫ણી મોટાઈ નથી. એવુ ં તો કીડી ૫ણ કરી
શકે છે . મોટો તે છે , જે પોતાના શત્રુને માફ કરી દે છે , ધરતીને જુઓ. તમે એને ખોદો છો તો બદલામાં તે
અન્ન પેદા કરે છે . શેરડીને પીલી નાખીએ છીએ તો બદલામાં તે મીઠો રસ આપે છે .
જેણે તમને નુકસાન કયુથ છે તે ષવચારો કમજોર છે . એને માફ કરી દો આંધળા ૫ર તલવાર
ચલાવવી તે કોઈ બહાદુરી નથી. બદલો લેવાથી તમને થોડીવાર આનંદ થશે, ૫રં ત ુ ક્ષમા આ૫વાથી જે
આનંદ મળશે તે ઘણા લાંબા સમય સુધી ટકશે.
અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯૪૩, પેજ-૪૩
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જ્ઞાનનો સંચય :ષવદ્વાન મનુષ્યો સુગષધત
ં
ફૂલ જેવા હોય છે . તેઓ જયાં જાય છે ત્યાં સાથે આનંદ લઈ જાય છે .
બધે જ એમનુ ં ઘર હોય છે અને બધે જ સ્વદે શ હોય છે . ષવદ્યા ધન છે . એની સરખામણીમાં બીજી
વસ્તુઓ સાવ તુચ્છ છે . એ એવુ ં ધન છે , જે આગલા જન્મોમાં ૫ણ સાથે રહે છે . ષવદ્યા દ્વારા સંસ્કાટરત
કરે લી બુદ્ધદ્ધ આગામી જન્મોમાં ક્રમશુઃ ઉન્નષત કરતી જાય છે અને એના કારણે જીવન ઉચ્ચતર બનીને
પણથતા સુધી ૫હોંચે છે .
કવો જેટલો ઉંડો ખોદવામાં આવે એટલું જ વધારે પાણી એમાંથી મળે છે . જેટલું વધારે અઘ્યયન
કરવામાં આવે છે તેટલા જ વધારે જ્ઞાનવાન બની શકાયછે . ષવશ્વ શુ ં છે અને એમાં કેટલી આનંદમયી
શટકત ભરે લી છે . એને તે જ જાણી શકે છે કે જેણે ષવદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે . આવી અજોડ સં૫ષત્તને
મેળવવામાં લોકો કોણ જાણે કેમ આળસ કરે છે ? ઉંમરનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. મનુષ્ય ભલે ઘરડો થઈ
ગયો હોય કે મરણ ૫થારીમાં ૫ડયો હોય છતાં તેણે ષવદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં ઉત્સાહ બતાવવો જોઈએ કારણ
કે જ્ઞાન તો જન્મજન્માંતરો સુધી સાથે જનારી વસ્તુ છે .
ષવદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં જેઓ મન નથી લગાવતા એ લોકો ખબ અભાગી છે . ચભખારીને દાતા પાસે
તુચ્છ બનવું ૫ડે છે એ રીતે આ૫ણે જ્ઞાન મેળવવા માટે ત ુચ્છ બનીને કોઈની પાસે જવુ ં ૫ડે તો ૫ણ
જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.
અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-૧૯૪ર, પેજ-૧૫

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

ત ૃષ્ણાઓ છોડો : ઈચ્છાઓ પરી થાય છતાં સંતોિ થતો નથી, એટલું જ નહી, તે ૫હેલાં કરતાં વધારે તીવ્ર બને છે
કે મનુષ્ય અપણથ છે , ૫રં ત ુ જો પોતાની વાસનાઓ છોડી દે તો આ જીવનમાં જ પણથ બની શકે છે . ત ૃષ્ણા
એક બંધન છે . તે આત્માને જન્મ તથા મ ૃત્યુની જાળમાં જકડી રાખે છે . જેને સતત સાંસાટરક વસ્ત ુઓની
ત ૃષ્ણા સતાવતી રહે છે તે ભવબંધનોમાંથી કઈ રીતે મુતત થઈ શકે? પ્રચંડનુ ં ચક્ર ત્યાં સુધી ચાલત ું રહે છે
કે જયાં સુધી ષવચભન્ન પ્રકારની ઈચ્છાઓ મનુષ્યો બાંધી રાખે છે ? જેમને મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છા
હોય, જેમણે પણથ સત્યની શોધ કરવી હોય એમણે પોતાની ઈચ્છાઓને કાબમાં રાખવી જોઈએ.
આ સંસારમાં સંતોિ એ જ સવથશ્રેષ્ઠ ધન છે . સ્વગથમાં ૫ણ એના જેવી બીજી કોઈ સં૫ષત્ત નથી.
કોઈ માણસ બહારથી ભલે ગમે તેટલો સ્વાધીન દે ખાતો હોય, ૫રં ત ુ વાસ્તવમાં તે ચબચારો કેદી જેવો જ
હોય છે . એનુ ં કારણ એ જ છે કે તેના મનમાં ત ૃષ્ણાઓનો વાસ હોય છે . તે ગમે તેટલો ધનવાન હોય
છતાં તે ચભખારી જેવો જ છે . જો આ૫ણે સંસારમાં કોઈ શ્રેષ્ટ કમથ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો વારસના
તથા ત ૃષ્ણાઓનો ત્યાગ કરી દે વો જોઈએ. કમથ કરી, પોતાના કતથવ્યમાં ભલ ના કરશો, ૫રં ત ુ ફળ મેળવવા
માટે તરસ્યા ના બનો. જે કરે છે એને મળે જ છે , ૫રં ત ુ જે મેળવવા માટે વ્યાકુળ બને છે એની ૫ર
આ૫ષત્તઓ આવી શકે છે .
અખંડજયોષત, માચથ-૧૯૪ર, પેજ-ર૧
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સાચો અને સારો વ્યાપાર :મનુષ્ય મરી જાય છે , એનો સાજસામાન, મહેલ વગેર તટી ફૂટી જાય છે , ૫રં ત ુ કીષતિ એક એવી
વસ્તુ છે , જે યુગો સુધી જીવતી રહે છે . જે સવથસ્વ ખોઈને ૫ણ યશ મેળવે છે તે સારો વ્યાપાર કરે
છે ,ઘાસનુ ં છા૫રંુ વેચીને પાકું મકાન ખરીદી લેવ ુ ં તે બુદ્ધદ્ધની વાત છે . પોતાનુ ં આખું જીવન ઉજજવળ
કીષતિ મેળવવા પાછળ જેઓ ખચી નાંખે છે તે મહાન આત્મા છે . જેઓ જીવનભર માત્ર પેટ ભરતા રહે છે
અને અંતે કતરાની જેમ મરી જાય છે એવા અભાચગયાઓના પેદા થવાથી શો લાભ ?
જેમણે પોતાના ભષવષ્યની ચચિંતા નથી અને સ્વાથથની સીમાથી આગળ કશુ ં જોઈ શકતા નથી તેઓ
મરે લા જેવા છે , ૫છી ભલે તેઓ શ્વાસ લેતા હોય, ખાતાપીતા હોય કે હરતાફરતા જણાતા હોય. મખથ લોકો
ધન ભેગ ું કરીને મકી જાય છે કે જેથી પોતાની પાછળવાળા થોડાક લોકો ખાય અને ખુશ રહે જો પોતાના
જીવતે જીવ તેધન શ્રષ્ઠ કાયોમાં વા૫યુથ હોત તો કેટલું સારંુ કે જેથી તે શ્રેષ્ઠ ભષમમાં ઉગીને પોતાની
છાયામાં અનેક પ્રાણીઓને શાંષત આપી શકત.
ુ ે ફેંકી દે છે અને નુકસાનકારક વસ્તુઓને અ૫નાવે છે .
બેવકફ એને કહે છે કે જે લાભની વસ્તન
જેઓ પોતાની જીભ દ્વારા કડવી અને ઠેકાણા વગરની વાતો કરે છે . એમને બેવકફ ષસવાય બીજુ ં શું કહી
શકાય ? કોઈ માણસ ભલે ગમે તેટલો ભણેલો ગણેલો કે ચત ુર હોય, ૫રં ત ુ જો તે ભલાઈ છોડીને બરાઈ
અ૫નાવતો હોય તો એને એક નંબરનો મખથ માનવો જોઈએ.
અખંડજયોષત, ઓકટોબર-૧૯૪ર, પેજ-ર૭
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આપણી આષથિક મુશ્કેલીઓ કઈ રીતે દર થાય?
કેટલાં દુ:ખની વાત છે કે આપણે આપણો વ્યક્તતગત ખચથ, જરૂટરયાતો અને આવકના પ્રમાણમાં
ખબ વધારી દીધો છે . જ્યારે તમે પૈસા માટે બીજાની સામે હાથ ધરો છો ત્યારે તમે બીજાની મહેનત
છીનવી લેવા ઈચ્છો છો. સાથે સાથે તમારી પ્રષતષ્ઠા, પૌરુિ, સન્માન, પ્રસન્નતા વગેરે બીજાઓને વેચો છો.
માગવું તે દરે ક દ્રન્દ્ષ્ટકોણથી હલકું કામ છે . સ્વમાની મનુષ્ય ભખ્યો રહેશે, પરં ત ુ કોઈની આગળ હાથ નહીં
ફેલાવે. જે લોકો પૈસા ઉધાર લઈને ઉત્સવો અને અન્ય રીતે ખચે છે તેઓ પોતાની જ સાથે મોટો
અત્યાચાર કરે છે .
પોતાના ચટરત્રનુ ં ષનમાથણ એવી રીતે કરો કે યોગ્ય જરૂટરયાતો પરી કરવા માટે કદી ધનની ખોટ
ન પડે અને ષવલાસી જરૂટરયાતો માટે ધન ખચથવાની જરૂર જ ન ગણાય. પૈસાનુ ં કામ ક્ષચણક આનંદ યા
મજા કરવાનુ ં નથી, પરં ત ુ મનુષ્યની શાટરરીક, માનષસક, આષથિક, સામાજજક, નૈષતક અને આધ્યાજત્મક
ક્સ્થષતને ઊંચે ઉઠાવવાનુ ં છે . ખોટો ખચથ કરવો એક રોગ છે . ઓછી આવકથી ગભરાશો નહીં, પરં ત ુ
સાવધાની અને વ્યવસ્થાપવથક એનો ઉપયોગ કરો. બજેટ બનાવીને, પોતાની જરૂટરયાતોને મયાથ ટદત
કરીને સંયષમત અને વ્યવક્સ્થત જીવન જીવવુ ં તે આષથિક મુશ્કે લીઓ દર કરવાનો સરળ ઉપાય છે .
અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1950, પેજ-38,39
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પ્રાથથના સફળ ક્યારે થાય !
ઈશ્વરને કરે લી પ્રાથથનાનો જવાબ ત્યારે મળે છે કે જ્યારે આપણી શક્તતનો ઉપયોગ સમાજસેવા
માટે કરીએ. આળસ, પ્રમાદ, કામચોરી અને અજ્ઞાન જેવા દુગુથણો હોય એ મનુષ્યની દશા કાગળની
થેલીમાં તેજાબ ભરીએ ને થેલીની જે દશા થાય એવી થાય. આવી થેલી વધુ સમય ટકી શકતી નથી.
તરત જ ઓગળી જાય છે . ઈશ્વરનો ષનયમ બુદ્ધદ્ધશાળી માળી જેવો છે , જે નકામા ઘાસને ઉખાડીને ફેંકી દે
છે અને ઉપયોગી છોડની સારસંભાળ રાખીને ઉછે ર કરે છે . જેમના ખેતરમાં નકામુ ં ઘાસ અને નકામા છોડ
ઉગે છે એમના અન્નનો પાક નષ્ટ થઈ જાય છે . પોતાના ખેતરની દશા બગાડી નાંખે એવા ખેડતનાં
વખાણ કોણ કરશે? ઈશ્વરનો ષનયમ નકામો પદાથથ અને ગંદકી દર કરે છે કે જેથી સ ૃન્દ્ષ્ટનુ ં સૌંદયથ નાશ ન
પામે.
પ્રાથથનાનો સાચો જવાબ મેળવવાનો સૌથી પહેલો માગથ આત્મષવશ્વાસ છે . ષનષ્ઠાથી બજાવેલી ફરજ
જ સાચી પ્રાથથના ગણાય. ઈશ્વર નામની સવથવ્યાપી સત્તામાં પ્રવેશ કરવાનો દરવાજો આત્મા છે . એજ આ
ખાઈનો પુલ છે . અષવશ્વાસુ અને આત્મઘાતી લોકો જ મુશ્કેલીઓમાં ફસાઈ છે અને એ દુ:ખ દર કરવા
ફાંફા મારે છે . જે પોતાના આત્માનો ષતરસ્કાર કરે છે તેને ઈશ્વરને ત્યાં પણ ષતરસ્કાર મળે છે અને એમની
પ્રાથથના પણ ષનષ્ફળ જાય છે .
અખંડજ્યોષત મે 1943 પેજ-68
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ઉત્સાહની સાથે ષવવેક પણ જરૂરી છે
આપણે ઈન્દ્ન્દ્રયોના ગુલામ નટહિં, માચલક થઈને રહેવ ુ ં જોઈએ. સંયમ વગર સુખ તેમજ પ્રસન્નતા
મળી શકતાં નથી. રોજ નવા- નવા ભોગષવલાસની પાછળ દોડવાથી જીવનમાં દુ:ખ અને અશાંષત જ મળે
છે .
શ્રીમદ્ -ભાગવત ગીતા વાંચવાથી, સાંભળવાથી અને સમજવાથી ઈન્દ્ન્દ્રયો પર સંયમ લાવી શકાય
છે . ઈન્દ્ન્દ્રયોના વેગ તથા પ્રવાહમાં વહી જવુ ં તે માનવધમથ નથી. કોઈ પણ સાધના-યોગ, જપ, તપ, ધ્યાન
વગેરેની શરૂઆત સંયમ વગર થઈ શકતી નથી.
સંયમ વગર જીવનનો ષવકાસ થઈ શકતો નથી. જીવનરૂપી ષસતાર પર, હ્રદયલોકમાં મધુર
સંગીત એ જ સમય ગુજે
ં છે , જ્યારે એનાં તાર ષનયમ અને સંયમમાં બંધાયેલાં હોય છે .
જે ઘોડાની લગામ સવારના હાથમાં નથી હોતી એ ઘોડા પર સવારી કરવી જોખમી હોય છે .
સંયમની લગામ બાંધીને જ ઘોડાને ષનષિત માગથ પર ચલાવી શકાય છે . એવી જ દશા મનરૂપી ઘોડાની
છે . ષવવેક તથા સંયમ દ્વારા ઈન્દ્ન્દ્રયોને લગામમાં રાખીને જ જીવન યાત્રા આનંદપવથક ષવતાવી શકાય છે .
ઉછાંછળા યુવાનો ક્યારે ક માનષસક, સામાજીક અને રાષ્ટ્રીય બંધનો તોડી નાખવા ઈચ્છે છે એ
આપણી ભલ છે . જીવનમાં ઉત્સાહની સાથે સંયમ અને મયાથ દા એટલા જ જરૂરી છે , જેવી રીતે
મહાભારતમાં અજ થનની સાથે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન. આ બુદ્ધદ્ધને ક્સ્થર કરવાનો ઉપાય છે . જીવનમાં પ્રગષત
કરવા માટે ઉત્સાહ, ઉમંગ, પુરુિાથથ વગેરે જેટલા જરૂરી છે તેટલો જ સંયમ, મયાથદા, સારાનરસાને
પારખવાનો ષવવેક પણ જરૂરી છે .
અખંડજ્યોષત મે 1964
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માનવ દે હનો સદુપયોગ
આ શરીર જ ઈન્દ્ન્દ્રયોના સ્વામીનુ ં ષનવાસસ્થાન છે એને તેમાં રહીને તે એવાં સુકમો રૂપી ઉત્તમ
પાકની ખેતી કરે છે કે જેના વડે આ જીવન સુખશાંષતથી છવાઈ જાય. જો મનુષ્ય આ ઉપદે શનુ ં પાલન
કરશે, માનવદે હને ખોટા ભોગષવલાસમાં ન વેડફતાં તેનાં દ્વારા ઉત્તમ કાયથ કરવાનુ ં ધ્યાન રાખશે તો
ચોક્કસ જ તેન ુ ં જીવન ઉચ્ચ ક્સ્થષત પ્રાપ્ત કરશે અને તે સાંસાટરક પાપ-પીડાઓથી અલગ થઈને
લોકપરલોકમાં સુખશાંષત તથા યશનો ભાગીદાર બની શકશે.
તે પોતાના પુરુિાથથ દ્વારા આ લોકની સુખ સુષવધાઓને જ પ્રાપ્ત નટહિં કરે , પરં ત ુ પરલોકને પણ
સુધારી લેશે. ભગવાને વધારે નટહિં, તો એટલી શક્તત તો પ્રત્યેક પ્રાણીને આપી છે કે તે સંસારમાં
સ્વાવલંબનપવથક જીવનષનવાથહ કરી શકે. જો તેમાં કોઈ અસફળ રહે તો આપણે એમ સમજી લેવ ુ ં જોઈએ
કે તે માનવદે હનો યોગ્ય ઉપયોગ નથી કરી રહ્યો અને કતથવ્યથી દર રહીને બીજાઓની મહેનતના
આધારે જીવન ષવતાવવાં માંગે છે . જ્યારે તેમાં અડચણ પડે છે ત્યારે તે આખા સંસારનો દોિ કાઢે છે
અને પોતાનો બધો જ દોિ બીજાઓને માથે નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે .
અખંડજ્યોષત, ઓગષ્ટ- 1959 પેજ-27
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સત્યસ્વરૂપ આત્મા
આત્માની બાબતમાં સાચી માટહષત મેળવવી અત્યંત જરૂરી છે કારણ કે એના ષવના જીવનયાત્રાનુ ં
સાચું સ્વરૂપ જ પ્રગટ થતું નથી, કોઈ ઉદ્દે શ્ય નક્કી થતો નથી અને આપણે પટરક્સ્થષતઓના પ્રવાહમાં
આમતેમ તણાતાં ફરીએ છીએ.
જો તમે પોતાને મહાન બનાવવા ઈચ્છતા હો તો પોતાના આત્માને મહાન બનાવવાનો પ્રયત્ન
કરો. જો સંસારમાં સન્માનપવથક જીવવા ઈચ્છતા હો તો તમારા આત્માનુ ં સન્માન કરો. જો આત્માને
પરમાત્મા સાથે જોડવા ઈચ્છતા હો તો પોતાને એ સંબધ
ં ને યોગ્ય બનાવો.
જ્યાં સુધી તમે આત્માને પરમાત્માની સાથે સંબધ
ં બાંધવા યોગ્ય નટહિં બનાવો ત્યાં સુધી
પરમાત્મા સાથે તમે સંબધ
ં સ્થાપી નટહિં શકો. નીચતાથી ઉચ્ચતા તરફ, ત ુચ્છતાથી મહાનતા તરફ
આગળ વધવાનો ઉપાય એક જ છે કે તમે તમારા આત્માને ઈશ્વરનો અંશ માનીને એને પરે પરંુ સન્માન
આપો. સન્માનનો અથથ એ નથી કે ઘમંડ કરવો, અહંકારી બનવુ,ં અકડાઈને ચાલવુ,ં ઉદ્ધત થઈ જવુ ં તથા
બીજાઓને નીચ માનવા, પરં ત ુ એનો અથથ એ છે કે પોતાની અંદર ઈશ્વરનો પષવત્ર અંશ ચબરાજેલો જોઈને
એની પજા-અચથના કરો.
અખંડજ્યોષત, જુન- 1942 પેજ-11
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મનને સુધારો – તે સુધરી જશે
પષવત્ર ષવચારોથી મન પર ઈચ્ચ્છત સંસ્કારો પડે છે , તેન ુ ં શુદ્ધદ્ધકરણ થાય છે અને તેમાં ઊધ્વથગામી
બનવાની રુચચ પુન: ઉત્પન્ન થાય છે . મન મનુષ્યના મનોરથોને પરા કરનારો સેવક છે . મનુષ્ય જેવી
ઈચ્છા કરે છે તે પ્રમાણે મન તરત જ કરવા લાગે છે અને તે પ્રકારની પટરક્સ્થષતનુ ં સર્જન કરવા લાગે
છે . મન તમારો સૌથી ષવશ્વાસુ ષમત્ર અને ટહતકારી બંધ ુ છે .
એ સાચું છે કે ખરાબ ષવચારોનો ત્યાગ કરવો શ્રમસાધ્ય અવશ્ય છે , પરં ત ુ અસાધ્ય નથી.
ષવકૃષતઓના પ્રમાણમાં જ સદ્દપ્રયાસો કરવાની આવશ્યકતા છે . લાંબા સમયથી પાળે લી ષવકૃષતઓ જેટલી
જની હશે તેટલા જ ત્વટરત અને દ્રઢ અભ્યાસની આવશ્યકતા પડશે. અભ્યાસમાં લાગ્યા રહો. એક-બે વિથ
જ નટહિં, જીવનની અંષતમ ક્ષણ સુધી લાગ્યા રહો. ષવકૃષતઓ સામે હાર માનીને બેસી રહેતી વ્યક્તત
જીવનમાં કોઈ પ્રકારની સફળતા મેળવી શકતી નથી.
મનના મનનાં શુદ્ધદ્ધકરણ માટે તેને પોતાને અનુકળ બનાવવામાં કેવળ ષવચારશક્તત જ નટહિં, પરં ત ુ
પોતાની કમથશક્તતને પણ જોડો. જે કલ્યાણકારી ષવચારનુ ં સર્જન કરો તેને આચરણમાં પણ ઊતારો.
અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી- 1966 પેજ-10
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આત્મષનટરક્ષણ અને તેની મહત્તા
બીજાઓના ગુણદોિના ષવવેચનમાં મનુષ્ય જેટલો સમય બરબાદ કરે છે તેનો એક ટે કો પણ જો
આત્મષનટરક્ષણમાં વાપરતો હોય તો તે આદશથ મનુષ્ય બની જાય. બીજાના દોિો આપણને દે ખાય છે ,
પરં ત ુ પોતાના દોિો માટે શાંત મનથી ચચિંતન કરવુ ં પડે છે . શરીર જોવાનુ ં દપથણ તો મળે છે , પરં ત ુ
ચાટરત્ર્ય જોવાનુ ં દપથણ હજી સુધી ક્યાંય જોવા મળ્યુ ં નથી અને ન બનશે. જે વ્યક્તત ષછદ્રાન્વેિણ કરે છે
તે મોટે ભાગે છૂપાયને કરે છે . પીઠ પાછળ બધાં એકબીજાને સારા કે ખરાબ કહે છે , ષનિંદા કરે છે . આપણી
વાતચીતનો ષવિય જ મોટે ભાગે પારકી ષનિંદા હોય છે . મનમાં ખરાબ ભાવના રાખીને વારં વાર લોકો
ખુશામતીભરી પ્રશંસા કરતા રહે છે . આવી પ્રશંસા આત્મષનટરક્ષણ થતું અટકાવે છે . મનુષ્યના ચાટરત્ર્યની
આ સૌથી મોટી કમજોરી છે કે તે સદા પોતાની પ્રશંસાનો ભખ્યો હોય છે . અંષતમ શ્વાસ સુધી પણ
મનુષ્યની આ ભખ ત ૃપ્ત થતી નથી.
સચ્ચાઈ તો તે જ છે , જે આપણા અંત:કરણમાં છપાયેલી છે . પોતાના ગુપ્તચર પોતે બનીને જ
આપણે તેની શોધ કરી શકીએ છીએ. આત્મષનટરક્ષણ જ સ્વરૂપને આપણી સામે પ્રગટ કરશે અને ત્યારે
આપણે આપણા ચાટરત્ર્યમાં સુધારો કરી શકીશુ.ં
આપણો વ્યવહાર જ આપણા ચાટરત્ર્યનુ ં પ્રષતષનષધત્વ કરે છે . આપણે પોતાને પોતાના જ્ઞાનથી
નટહિં, બલ્કે પોતાના વ્યવહારથી પારખવા જોઈએ.
અખંડજ્યોષત, ડીસેમ્બર- 1964 પેજ-14
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ષવચારોની પ્રચંડશક્તત
જે મનુષ્ય જેવું ષવચારે છે તેવો જ બની જાય છે . જે જે બાબતોનો ષવચાર તથા ચચિંતન કરવામાં
આવશે તે બધી જ વસ્તુઓ ચોક્કસ રૂપે આપણી પાસે આવી જશે. તેથી જેને આપણે મેળવવા માંગીએ
છીએ એનો જ ષવચાર કરો. આ ષવચારોમાં પષવત્રતા લાવવા માટે બે મહાન ગુણોની પ્રશંસા આપણાં
શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવી છે . તે છે દયા અને ક્ષમા.
દયાના ષવચારો કરવાથી આપણામાં પષવત્રતા કરવામાં આવે છે તથા ક્ષમાથી પષવત્રતા કાયમ
રહે છે . દયા વગર કે ક્ષમાની ભાવના રાખ્યા વગર કોઈને પણ શાંષત મળતી નથી.
સદ્દષવચાર તથા સદ્દભાવના જ આપણી સંપષત છે . જે ટદવસે તમને આ ષવચારોની શક્તતનુ ં જ્ઞાન
થશે એ ટદવસથી તમારી અનેક શંકાઓ અને સમસ્યાઓ આપમેળે હલ થઈ જશે. સારાં કામો કરવાથી
પણ સારાં ષવચારોની સંસ્કારવધથક શક્તત વધુ શક્તતશાળી બને છે . મનુષ્ય જોઈ શકશે કે એ જે ષવચારે છે
તેવ ું થોડા સમય પછી એના ષવચારોને અનુકળ વાતાવરણ બનતું જાય છે . જે જે પટરક્સ્થષતઓ અને
વસ્તુઓનુ ં ચચિંતન કયુું હોય તે એની સૌથી નજીક આવી જાય છે . મનુષ્ય પોતાના ષવચારોથી જ ઉચ્ચ કે
નીચે બની જાય છે .
ષવચાર જ કાયથની પ્રેરકશક્તત છે . ષવચાર તથા કમથનો એકબીજા સાથે ઘષનષ્ઠ સંબધ
ં છે .
ુ રી- 1955 પેજ-15/16
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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શક્તતનો સંચય કરો
જીવન એક પ્રકારનો સંગ્રામ છે . એમાં ડગલેપગલે ષવપરીત પટરક્સ્થષતઓ સામે તથા મુશ્કેલીઓ
સામે લડવું પડે છે . મનુષ્યે અનેક ષવરોધી તત્વોને ચીરીને પોતાની યાત્રા ચાલું રાખવી પડે છે . જ્યાં પર
નજર નાખીને ત્યાં આપણે શત્રુઓથી ઘેરાયેલાં છીએ એવુ ં લાગશે. “ દુબથળ લોકો સબળ લોકોનો ખોરાક
છે ” આ કડવા સત્યનો લાચાર થઈને સ્વીકાર કરવો પડે છે . મોટી માછલી નાની માછલીને ગળી જાય છે .
મોટાં વ ૃક્ષો આસપાસનાં નાના છોડવાઓનો ખોરાક ખેંચી લે છે અને તેથી પેલા નાના છોડવાઓ મ ૃત્યુના
મુખમાં પહોંચી જાય છે . નાનાં જીવડાંને પક્ષીઓ ખાય જાય છે અને એ પક્ષીઓને બાજ જેવાં મોટા
પક્ષીઓ મારી ખાઈ છે . ગરીબ લોકોનુ ં અમીરો શોિણ કરે છે અને બળવાન દુબથળને સતાવે છે .
આ બધી બાબતો પર ષવચાર કરતાં આપણે એક જ ષનણથય પર પહોંચવુ ં પડે છે કે જો આપણે
સબળ લોકોનો ષશકાર ન બનવુ ં હોય તો દુબથળતા દર કરીને આપણે એટલી શક્તતનો સંચય તો અવશ્ય
કરવો જોઈએ કે કોઈ આપણને નષ્ટ ન કરી નાખેં.
સાંસાટરક જીવનમાં પ્રવેશ કરતાં એક વાત સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે ફતત જાગરૂક અને
બળવાન લોકો જ આ દુષનયામાં આનંદમય જીવનના અષધકારી બની શકે છે .
અખંડજ્યોષત, ઓગષ્ટ- 1945 પેજ-169
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જજિંદગીમાં આનંદનુ ં સર્જન કરો
ઊઠો, તમારી ચારે ય બાજુ નવજીવનનાં બીજ વાવો, પષવત્ર વાતાવરણનુ ં ષનમાથ ણ કરો. જો તમે
બીજાઓ સાથે દગો કરશો, જુઠં બોલશો, િડય ંત્ર રચશો, ઠગશો તો તેનાથી તમારંુ પોતાનુ ં જ પતન થશે.
તમે પોતાના જ હલકા, તુચ્છ અને નીચ સાચબત કરશો. તમારી બધી શક્તતઓ ખચીને પણ બીજાનુ ં બહુ
અષનષ્ઠ કરી શકો નટહ, પરં ત ુ એ હરકતોથી તમારો પોતાનો સવથનાશ અવશ્ય કરી શકો છો.
ઈમાનદારીને વળગી રહો અને યોગ્ય સાધનો દ્વારા તમારી ઉન્નષત માટે પ્રયત્ન કરો. તમારી
તાકાતને સંસારની સામે પ્રગટ કરો, કારણ કે બળવાનોને જ સુખી, ઉન્નષતશીલ જીવન જીવવાનો અષધકાર
છે . જો તમે તામારી શક્તતનો પરાવો રજ નટહ કરી શકો તો દુષનયા તમને એક ષન:સહાય, અનાથ, દુબથળ,
અને અભાચગયો માનશે અને તમારા નામની સાથે ચબચારાની ઉપાધી જોડી દે શે.
તેથી હુ ં કહુ ં છ કે સંધિથ કરો. જીવતા રહેવા માટે તથા પોતાના અષધકારો પ્રાપ્ત કરવા અને
ુ માં તમને એ આનંદ મળશે
એમનુ ં રક્ષણ કરવા માટે સંધિથ કરો. ષવશ્વાસ રાખો, આ આત્મોન્નષતના ધમથયદ્ધ
કે જે દુષનયાની બીજી કોઈ વસ્તુથી મળતો નથી. મરે લાંની જેમ જીવવા કરતા એક વીરનુ ં થોડીક ક્ષણો
માટે જીવવું પણ વધારે સારંુ છે .
ુ રી- 1945 પેજ-46
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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રડવાથી કામ નટહ ચાલે
ઈશ્વરે મનુષ્યને સંપણથ યોગ્યતાઓ અને શક્તતઓ આપીને આ સંસારમાં મોકલ્યો છે . પરમાત્મા
કદી એવું નથી ઈચ્છતા કે એમનો આ પુત્ર ષસિંહાસન પર બેસે અને બીજો દરવાજે દરવાજે ઠોકરો ખાતો
ફરે . ષપતાને પોતાનાં બધા સંતાનો વ્હાલા હોય છે . તે બધાને સુખી જોવા ઈચ્છે છે . જો તમે દુ:ખી હો તો
એમાં પરમાત્માનો દોિ નથી, પરં ત ુ તમે પોતે પોતાના પગ પર કુહાડી મારો છો. ઈશ્વરે આપણને
સુખમય સ્વતંત્ર જીવન જીવવા માટે સ્વસ્થ શરીર અને મજબત મન આપ્યાં છે . તે આપણો અષધકાર
મેળવવા માટે અને ઉન્નષત કરવા માટે આપ્યાં છે , રડવા કે હાય હાય કરવા નથી આપ્યાં. એ બન્ને
વરદાન આપવાનુ ં કારણ એ છે કે મનુષ્ય સુખમય જીવન જીવે.
જેઓ પરમાત્માએ આપેલી શક્તતઓનો સદુપયોગ કરે છે તેઓ સવથ રીતે સુખી અને સંપન્ન હોય
છે , પરં ત ુ લોકો એ શક્તતઓનો દુરુપયોગ કરે છે એમને જીવનમાં દુ:ખ ભોગવવુ ં પડે છે . તેમને રોતાં
કકળતાં જજિંદગી ષવતાવવી પડે છે . પોતાની શક્તતઓને ઓળખો. દુષનયામાં એવી કોઈ તાકાત નથી, જે
તમને સુખ, શાંષત અને સ્વતંત્રતાથી વંચચત કરી શકે. આજથી જ તમારી શક્તતઓનો સદુપયોગ કરવાનુ ં
શરૂ કરી દો. તમને પણ રાજષસિંહાસન પર બેસવાનો અષધકાર આપમેળે જ પ્રાપ્ત થશે.
અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર- 1944 પેજ-235
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શાંષતને આપણી અંદર જ શોધવી પડે છે .
શાંષતની ખોજમાં જતા પષથકે એ જાણી લેવ ુ ં જોઈએ કે એકલા રહેવા કે જગલ
ં
તથા પવથતોમાં
ષનવાસ કરવા સાથે શાંષતને કોઈ સંબધ
ં નથી. જો એવુ ં હોત તો એકલાં રહેતાં જીવજતુઓને
ં
શાંષત પ્રાપ્ત
થઈ જાત અને જગલ
ં
તથા પવથતોમાં ષનવાસ કરતી અન્ય જાષતઓ ક્યારની શાંષત પ્રાપ્ત કરી ચકી હોત.
અશાંષતનુ ં કારણ છે , આંતટરક ષનબથળતા. સ્વાથી મનુષ્ય ઘણી ઈચ્છાઓ રાખે છે અને તેમાં કમી
રહેતાં વ્યગ્ર બને છે . અહંકારીનો ક્ષોભ જ તેને બાળતો રહે છે . કાયર મનુષ્ય ફરકતાં પાંદડાંથી પણ ડરે
છે અને તેને પોતાનુ ં ભષવષ્ય અંધકારથી ભરે લ ું લાગે છે .
નદી કે પવથત સોહામણં અવશ્ય લાગે છે . આરામ કરવા માટે કે હવાપાણીની દ્રન્દ્ષ્ટએ તે
આરોગ્યપ્રદ હોઈ શકે છે , પરં ત ુ તેમાં શાષતનો ષનવાસ નથી. ચેતન આત્માને આ જડ પદાથો ભલા શાંષત
કેવી રીતે આપી શકે ? શાંષત અંદર રહે છે અને જેણે તે મેળવી છે તેને અંદરથી જ મળી છે . અશાંષત પેદા
કરતી ષવકૃષતઓને જયાં સુધી પરાજજત કરવામાં આવે નહીં, ત્યા સુધી શાંષતના દશથન થઈ શકશે નહીં.
ભલે કોઈ ગમે તેટલા રમણીય સ્થાનમાં ષનવાસ કેમ ન કરે .
અખંડજ્યોષત, ઓકટોબર- 1964 પેજ-1
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પોતાનુ ં ભાગ્ય પોતાના હાથે ઘડો :
દુભાથગ્યનુ ં મુખ્ય કારણ મનુષ્યના મનોષવકાર છે . આનાથી જીવન બરબાદ થાય છે . કામ, ક્રોધ,
લોભ તથા મોહ વગેરે દ્વારા જ મનુષ્યનુ ં જીવન અપષવત્ર બને છે . ટંકમાં આને જ દુભાથ ગ્યની સંજ્ઞા
આપવામાં આવે છે . તેથે મનુષ્યને માટે ઉચચત છે કે તે ઈન્દ્ન્દ્રયો, મન અને બુદ્ધદ્ધની અસ્વચ્છતને દર
કરવાનો સદાય અભ્યાસ કરતો રહે.
ુ ના વધારે માં વધારે સંગ્રહને જ ભાગ્ય કહેવાત ું
આથી તે ભષવષ્યને સુદર
ં
બનાવી શકે છે . વસ્તઓ
નથી. મનુષ્ય જીવનમાં સદ્દગુણોનો ષવકાસ થવો એ જ સદ્દભાગ્ય છે . આથી તેને શાશ્વત સુખ ને શાંષતની
પ્રાચ્પ્ત થાય છે . સત્કમો જ સૌભાગ્યનુ ં ષનમાથ ણ કરે છે .
કમથ ભલે આ જન્મનાં હોય કે પવથ જન્મનાં, પણ તેમનુ ં ફળ અવશ્ય મળે છે . પટરણામથી મનુષ્ય
બચી શતતો નથી. દુષ્કમોનો ભોગ જે રીતે ભોગવવો જ પડે છે તે રીતે શુભ કમોથી સૌભાગ્ય અને
લક્ષ્મીની પ્રાચ્પ્ત થાય છે . આ સુદર
ં
તક જેને પ્રાપ્ત થાય તે જ સાચો ભાગ્યશાળી છે અને એના માટે
નસીબના ભરોસે બેસી રહેવ ુ ં પડતું નથી. કમોનો સંચય મનુષ્ય પોતે જ કરે છે . તેથી પોતાના સારાનરસા
ભાગ્યનો ષનણાથયક પણ તે જ છે .
પોતાના ભાગ્યને તે કમો દ્વારા સુધારે કે બગાડે છે . આપણુ ં શ્રેય એમાં છે કે સત્કમો દ્વારા આપણે
પોતાનુ ં ભષવષ્ય સુધારી લઈએ. જે આ વાતને સમજી લેશે અને એ પ્રમાણે આચરણ કરશે તેને કદી
દુભાથગ્યનુ ં દુ:ખ સહેવ ુ ં નહીં પડે.
અખંડજ્યોષત, માચથ- 1965 પેજ-16
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મુશ્કેલીઓનુ ં પણ સ્વાગત કરીએ. :
આપણે દુ:ખમાં નકામા રડીએ છીએ. પોતાના ભાગ્ય કે ઈશ્વરની ષનિંદા કરીએ છીએ. દુ:ખ તો
પ્રકૃષત માતાની એવી પ્રટક્રયા છે , ઈશ્વરનુ ં એવુ ં વરદાન છે , જેનાથી આપણે કાયથરત બનીએ છીએ.
જીવનની શક્તતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એથી આપણા સુખદ અને ઉજ્જવળ ભષવષ્યનુ ં ષનમાથ ણ
થાય છે .
સુખને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ, પરં ત ુ દુ:ખમાં રડીએ છીએ અને ચચિંતા તથા શોકમાં ડબી જઈએ
છીએ. આ આપણા એકાંગી દ્રન્દ્ષ્ટકોણ અને અજ્ઞાનનુ ં પટરણામ છે . સુખની જેમ જ દુ:ખ પણ જીવનનુ ં
અચભન્ન પાસુ ં છે . જો દુ:ખ ન રહે તો આપણે સુખથી કંટાળી જઈશુ.ં સુખના માદક નશામાં એકબીજાનો
નાશ કરીશુ.ં એટલું જ નહીં, આપણે સુખનુ ં મલ્ય જ સમજી શકીશુ ં નહીં. રાષત્રના અક્સ્તત્વમાં જ ટદવસનુ ં
જીવન છે . રાત્રી ન હોય તો ટદવસ મહત્વહીન બની જશે. જેમ રાત અને ટદવસ એક જ કાળનાં બે પાસાં
છે તેમ સુખદુ:ખ પણ આપણા જીવનનાં બે પાસાં છે જે રીતે રાત્રી બાદ ટદવસ અને ટદવસ બાદ રાત્રી
આવે છે તે રીતે દુ:ખ પછી સુખ અને સુખ પછી દુ:ખનો ક્રમ ચાલતો જ રહે છે . જરૂર એ વાતની છે કે
સુખની જેમ જ દુ:ખનુ ં પણ સ્વાગત કરીએ. શાંત મનથી ક્સ્થર તથા દ્રઢ રહીને પોતાના કતથવ્યમાં લાગ્યા
રહીએ. યાદ રાખો, જીવનમાં શાશ્વત મલ્યોને સમજી લેવાથી, કતથવ્યમાં લાગી જવાથી, મુશ્કેલીઓ કે દુ:ખ
નામની કોઈ વસ્તુ બાકી રહેતી નથી.
અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1964 પેજ-18
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આત્મસુધારની એક નવી યોજના :
આત્મસુધારની એક નવી યોજના એ છે કે પોતાના વ્યક્તતત્વની ગચ
ં વણોને ઉકેલો. પોતાનુ ં
મનોવૈજ્ઞાષનક ષવશ્ર્લેિણ કરો. તમે બજારમાંથી કોઈ મશીન ખરીદો છો ત્યારે દુકાનદારને એની
ષવશેિતાઓ પછો છો, પરં ત ુ દુ:ખની વાત એ છે કે મનુષ્યરૂપી આ મહાપ્રતાપી શક્તતપુજ
ં એવા શરીરની
ષવશેિતાઓ ષવશે આપણે જાણતા નથી.
આપણા મસ્તકના અણુએ અણુમાં ષવષવધ પ્રકારની શક્તતઓનો જે ખજાનો ભરે લો છે તેના ષવિે
તથા આપણા ગુપ્ત મનમાં ષવષવધ પ્રકારના વ્યાપાર થાય છે એમના ષવિે આપણને જ્ઞાન નથી.
મનુષ્યની શક્તત અનંત છે . તે ભૌષતકતાની સીમાને પાર કરીને આધ્યાજત્મકતાની સહાયથી ઊધ્વથગામી
બને છે . આપણે પોતે જ આપણા ષવકાસને અવરોધીએ છીએ, આગળ વધતા અટકી જઈએ છીએ, ષવકાસ
કરતા નથી. નવું જ્ઞાન અને પરાશક્તતના પ્રકાશ તરફથી નજર હટાવી લઈએ છીએ.
પહેલાં તમારી શક્તતઓ, ષવશેિતાઓ અને યોગ્યતાઓને જુઓ. યોગ્યતામાં વધારો કરવા માટે
અધ્યયન અને પટરશ્રમ કરવાં જરૂરી છે .
જો તમે યોગ્યતા વધારવા માગતા હો તો બે શત્રુઓની સાવધાન રહો.
(1) ષનરાશનો ત્યાગ કરો અને
(2) અસફળતાથી હતાશ ન થશો.
એમ થવાથી ઉન્નષતના માગથમાં કાંટા પથરાય છે . સાવધાન, આત્મપ્રેરણાથી મુશ્કેલીઓને પાર
કરીને આગળ વધો. જો એકબેવાર સફળતા ન મળે તો પણ પ્રયત્ન છોડશો નટહ, અડગ રહો.
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સંતોિી હંમેશા સુખી :
અસંતોિ શારીટરક અને માનષસક સ્વાસ્થ્યનો સાવ નાશ કરી નાખે છે . આ એક માનષસક રોગ છે ,
આંતટરક ઉત્પાત છે . તેનાથી બચવામાં જ કલ્યાણ છે . જે લોકો એમ ષવચારે છે કે અસંતોિ વડે પ્રગષતની
આકાંક્ષા જાગૃત થાય છે તેઓ ભલ કરે છે . પ્રગષત તો સ્વસ્થ આત્માનુ ં સ્વાભાષવક ચચન્હ છે . શાંત અને
સંત ુચલત મસ્તક સદા પ્રગષતની વાત ષવચારે છે અને તેના માટે એવી પ્રવ ૃષત્તઓ પણ અપનાવે છે , જે
સફળતાની મંજજલ પાર કરવામાં સમથથ હોય છે .
આપણે સંતષ્ુ ટ રહેવ ુ ં જોઈએ. સંતોિમાં જ શાંષત છે . આજે જે મળ્યુ ં છે તેના માટે ઈશ્વરને અનેક
ધન્યવાદ આપવા અને તેનાથી પણથરૂપે પ્રસન્ન રહેવ ુ ં એ જ દરે ક ષવવેકશીલ માટે ઉચચત છે . જેમને
ુ નામાં ઓછાં સાધન અને હલકી વસ્તુઓ હોવા છતાં પણ
આપણા કરતાં ઓછં મળ્યુ ં છે એમની તલ
આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. આપણા આ સૌભાગ્ય બદલ આપણે શા માટે પ્રસન્ન ના થવુ ં જોઈએ? કેમ
સંતોિ ન માનવો ? જો સુખી રહેવાથી ઈચ્છા હોય તો સંતોિને પોતાના સ્વભાવમાં સામેલ કરવો જ
પડશે.
વતથમાન ક્સ્થષત કરતાં વધારે સારી ક્સ્થષત પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ એ ઉચચત છે , પરં ત ુ
તેના માટે દુ:ખી કે અસંત ુષ્ટ થવાની જરૂર નથી. એ કાયથ તો સંત ુષ્ટ અને પ્રસન્ન મન વડે જ સહેલાઈથી
થઈ શકે છે . આપણે સારામાં સારંુ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ અને ખરાબમાં ખરાબને
સ્વીકરવા તૈયાર રહીએ તો અસંતોિ અને ષનરાશાથી બચી શકાય છે .
ુ રી-1961 પેજ-22
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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દ્રન્દ્ષ્ટને ગુણગ્રાહક બનાવો :
આપણે જેના દોિ જોવા બેસીએ છીએ એનામાં અનેક દોિ દે ખાય છે . એમ લાગે છે કે આ માણસ
યા પદાથથમાં દોિો જ ભરે લા છે . એનામાં બરાઈઓ જ ભેગી થયેલી છે . પરં ત ુ જ્યારે ગુણગ્રાહક દ્રન્દ્ષ્ટથી
ષનટરક્ષણ કરીએ છીએ ત્યારે દરે ક પ્રાણી યા પ્રદાથથમાં અનેક સારી બાબતો, ઉત્તમતા તથા ષવશેિતા
જણાય છે .
વાસ્તવમાં સંસારનુ ં દરે ક પ્રાણી તથા પદાથથ ત્રણ ગુણોથી બનેલાં છે . તેમનામાં કેટલીક બરાઈઓ
હોય છે તેમ કેટલાંક સારાં પાસાં પણ હોય છે . તેનાં ઉત્તમ તત્વોનો લાભ ઉઠાવવો કે દોિો જોઈને દુ:ખી
થવું તે આપણા હાથમાં જ છે . આપણા શરીરમાં કેટલાંક અંગો ખબ સુદર
ં
હોય છે , પણ કેટલાક એવાં
ગંદાં અને કુરૂપ હોય છે કે એમને ઢાંકી રાખવાં પડે છે .
આ ગુણ તથા દોિમય સંસારમાંથી જો આપણે ઉપયોગી તત્વોને શોધીએ, એમને પ્રાપ્ત કરીએ
તથા એમની સાથે ષવચરણ કરીએ તો આપણુ ં જીવન સુખમય બની શકે છે . બરાઈઓમાંથી બોધપાઠ
મેળવીએ, સાવધાન બનીએ, તેમનાથી દર રહીએ અને એમનુ ં ષનવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો
બરાઈઓ પણ આપણા માટે મંગલમય બની શકે છે . ચતુર મનુષ્ય એ છે કે જે બરાઈઓમાંથી લાભ
મેળવી લે છે . ગુણગ્રાહક દ્રન્દ્ષ્ટને જાગૃત કરીને આપણે દરે ક પટરક્સ્થષતનો લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ.
અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1948 પેજ-1
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ષવચાર અને કાયથનો સમન્વય કેવી રીતે થાય ?
સંસારમાં એવુ ં કોઈ કામ નથી, જેને તમે પાર ન પાડી શકો. જે કામ, જે સફળતા, જે આિયથચક્તત
ફળ એક વ્યક્તત પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ બધુ ં જ કરવાની શક્તત તમારામાં પણ છે . જે પ્રષતભા, જે બુદ્ધદ્ધ
તથા શક્તત એક માણસ પાસે છે તે બીજ રૂપે તમારામાં પણ રહેલી છે . તમે જે ધારો તે કરી શકો છો.
તમે જેની ઈચ્છા રાખશો તે જ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે સુખસમ ૃદ્ધદ્ધની આશા રાખશો તો જ પ્રાપ્ત થશે. જો
મુક્તત માંગશો તો મુક્તત મળશે. સંસાર એક કલ્પવ ૃક્ષ છે . તેની પાસે જે માગીશું તે આપશે. તમે
ષવભષતઓ માટે હાથ લાંબો કરશો તો તમારા માટે રત્નાકર, ધરતી અને ટહમાલય મુતતામચણના ભંડાર
ખુલ્લા મકી દે શે. તમે આનંદની માગણી કરશો તો ત્યાં જ તમારા માટે સ્વગથ બની જશે. જો તમને
હટરયાળું રમણીય સ્થળ જોવાની આદત હશે તો તમારા માટે શાશ્વત આનંદનુ ં ધામ બની જશે. ફતત
એકાગ્રચચત્ત થઈ ઉત્તમ અને ઉચ્ચ ષવચારોને કાયથરૂપે પ્રગટ કરતાં શીખી લો. તમારી આ મહાન શક્તત છે .
તેને ઈષ્ટ કાયથમાં લગાડવાથી અભતપવથ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે .
તમે આજે, અત્યારથી જ દ્રઢ સંકલ્પ કરો કે નકામા ષવચારોમાં મગ્ન નહીં રહ.ુ ં મારી કાયથશક્તત
અનંત છે . મને પણથ અનુભવ થઈ ગયો છે કે મનુષ્ય જે કામ કરે છે તેન ુ ં જ તેને ફળ મળે છે . મારી
ઉન્નષત અથવા અધોગષત, માન-અપમાન મારાં કાયો પર ષનભથર છે .
અખંડજ્યોષત, ઓકટોબર-1951 પેજ-19
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સદ્દજ્ઞાનનો સંચય કરો. :
સુખનો આધાર મન પર નથી, પરં ત ુ સદ્દજ્ઞાન તથા આત્મષનમાથ ણ પર રહેલો છે . જેણે આત્મજ્ઞાન
દ્વારા પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણને સુસસ્ં કારી બનાવી લીધો છે તે સાધનસંપન્ન હોય કે ન હોય છતાં દરે ક
પટરક્સ્થષતમાં સુખી રહેશે. પટરક્સ્થષતઓ ભલે ગમે તેટલી પ્રષતકળ હોય, છતાં તે એમને અનુકળ બનાવી
દે શે. ઉત્તમ ગુણ અને ઉત્તમ સ્વભાવવાળો મનુષ્ય ખરાબ લોકો વચ્ચે રહેવા છતાં પણ સારા અવસરો
પ્રાપ્ત કરી લે છે .
ષવચારશીલ મનુષ્યો માટે ખરે ખર આ સંસારમાં કયાંય કોઈ મુશ્કેલી નથી. શોક, દુ:ખ, ચચિંતા અને
ભયનો એક કણ પણ તેમના સુધી પહોંચી શકતો નથી. દરે ક પટરક્સ્થષતમાં તેઓ પ્રસન્નતા, સંતોિ અને
સૌભાગ્યનો અનુભવ કરે છે .
સદ્દજ્ઞાન દ્વારા આત્મષનમાથ ણ કરવાનો લાભ ધન ભેગ ું કરવા કરતાં અનેક ગણો મહત્વપણથ છે .
ખરે ખર જે જેટલો જ્ઞાનવાન છે તે એટલો જ વધારે ધનવાન છે . એ જ કારણે ષનધથન બ્રાહ્મણને બીજા
સંપન્ન વણો કરતાં વધારે સન્માન આપવામાં આવે છે .
મનુષ્યની સૌથી મોટી મડી જ્ઞાન છે . તેથી વાસ્તષવકતાને સમજો. રાતટદવસ ધન પાછળ પાગલ
બનવાના બદલે સદ્દજ્ઞાનનો સંચય કરો. આત્મષનમાથ ણ તરફ તમારી અચભરુચચને વાળો.
અખંડજ્યોષત, જુલાઈ-1947 પેજ-2
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ષનરાશ ન બનો, નહીં તો બધું ખોઈ બેસશો.
મનુષ્યે કોઈપણ હાલત અથવા પટરક્સ્થષતમાં ષનરાશ ન બનવુ ં જોઈએ. સો ષનષ્ફળતાઓ મળવા
છતાંપણ જે એકસો એકમી વાર પ્રયત્ન કરે છે તે અવશ્ય સફળ બને છે .
ષનરાશા એક ભયાનક રોગ છે જેનાથી ન કેવળ માનષસક શક્તતનો હ્રાસ થાય છે , બલ્કે શારીટરક
સ્વાસ્થ્ય પણ બરબાદ થઈ જાય છે . ષનરાશ વ્યક્તત દરે ક સમયે ચચિંતા અને ક્ષોભથી બળતી રહે છે , જેના
કારણે તેને ન તો ભખ લાગે છે અને ન ઊંઘ આવે છે . આથી તેની શારીટરક ક્સ્થષત પર ભયાનક
પ્રષતટક્રયા થયા છે . પાચન ટક્રયા અને રુષધરાષધસરણની ગષત બગડી જાય છે , જેથી શરીર રોગોનુ ં ઘર
બનીને ‘શરીરમ ્ વ્યાષધમન્દ્ન્દરમ’્ ની ઉક્તત ચટરતાથથ કરે છે . કોઈ ષનરાશ હ્રદયમાંથી પોતાના જેવા
ુ માટે જ ચટરતાથથ થવા જ તે પ્રગટ થઈ છે .
ષનરાશ બંધઓ
બને ત્યાં સુધી ષનરાશાની ભયંકર બીમારીને પોતાની પાસે ના આવવા દે વી એ યોગ્ય છે અને જો
તે કોઈ કારણસર હમ
ુ લો કરી બેસ,ે તો પણ તેને વધારે સમય સુધી ટકવા દે વી ન જોઈએ. આનો
અનુભવ થતાં જ હાસ-પટરહાસ, વ્યંગ,્ ષવનોદ અને મનોરં જન દ્વારા એને તરત જ ભગાડી દે વી જોઈએ.
ષનરાશાને એક ક્ષણ પણ આશરો આપવાનો અથથ છે – જીવનમાં ષવિાદનાં ઊંડાંબીજવાવીદે વાં.
અખંડજ્યોષત, ડીસેમ્બર-1965 પેજ-20
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મુશ્કેલીઓ તમારી સહાયક છે .
ષવપષત્તઓ દ્વારા પરમાત્મા પોતાનાં રત્નોની ચમક વધારે છે . આથી તમે જુઓ કે તમારા જીવનમાં
પણ મુશ્કેલીઓ છે કે નહીં. તમે અધ્યાત્મવાદી છો. તમારા જીવનમાં નરી મુશ્કેલીઓ વાઘની જેમ મોં
ફાડીને ઊભી છે . તમે એનાથી ષવચચલત તો બની રહ્યા નથી ને ? જો તમારા પગ લથટડયાં ખાતા હોય તો
સંભાળીને ઊભા થાઓ. ધમથ અને સતત ઉદ્યમનુ ં અવલંબન લો. જેનામાં ધીરજ છે , જે પટરશ્રમથી પગ
પાછા હટાવતો નથી તેના ગળામાં સફળતાની દે વી ષવજયમાળા પહેરાવે છે . ધૈયથ પ્રારં ભમાં કડવુ ં લાગે,
પરં ત ુ તેનાં ફળ મધુર હોય છે .
આત્મષનભથર બનવાનો અને પોતાનામાં આત્મા ષવશ્વાસ જાગૃત કરવાનો એક જ ગુરુમત્ર
ં છે કે તમે
તમારા જીવનમાં મુશ્કેલીઓને આવવા દો. બીજાઓનાં દુ:ખ, તકલીફ અને મુસીબતોમાં મદદ કરો.
બીજાઓને સહાયતા કરો તો પરમાત્મા તમને પણ સહાયતા કરશે. બીજાઓના દુ:ખને સમજો અને એવો
અનુભવ કરો કે તમે બીજા અસંખ્ય લોકો કરતાં સુખી છો.આવો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ કેળવવાથી મુશ્કેલી અનેદુ:ખની
ક્સ્થષત ટળી જશે અને સફળતાનો માગથ ખલ્લો થશે.
મુશ્કેલીઓ નાના માનવીઓને ષનસ્તેજ તથા ષનષ્પ્રાણ બનાવી શકે છે , પરં ત ુ મહાન તે છે જે
દુ:ખની છાયામાં ઊછરે છે , બીજાઓના દુ:ખ તથા મુસીબતોમાં મદદ કરે છે . પુરુિાથથ પણ એનુ ં જ નામ
છે કે વ્યક્તત પટરક્સ્થષતઓ સાથે સંઘિથ કરે .
અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1964 પેજ-19-20
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સત્સંગનુ ં મહત્વ :
તમે એવા માણસોના પ્રેમપાત્ર બનવા સદાય પ્રયત્ન કરવા રહો કે દુ:ખ આવતાં તમને મદદ
કરવા તત્પર બને અને અને જેમનામાં તમને બરાઈઓમાંથી બચાવવાની તથા ષનરાશાને આશામાં
બદલવાની ક્ષમતા હોય.
ખુશામત કરનારા તો અનેક મળી શકે છે . મતલબી દોસ્તો પળવારમાં આવી મળે છે , પરં ત ુ એવા
માણસો મળવા મુશ્કેલ છે , જે કડવી આલોચના કરી શકે, સાચી સલાહ આપી શકે, ધમકાવી શકે તથા
ભયથી સાવધાન કરી શકે. રાજા તથા શાહક
ુ ારોની ષમત્રતા કરવાનુ ં તો બધા ઈચ્છે છે , પણ સૌથી ઉત્તમ
ષમત્રતા તો મહાના આત્માવાળા ધાષમિક પુરુિોની હોય છે . જેનીપાસે મડી જ મડી ના હોય તે કેવો વેપારી
? જેને સાચો ષમત્રો ન હોય તે કેવો બુદ્ધદ્ધમાન ? ઉન્નષત કરવા માટે મનુષ્યને શ્રેષ્ઠ ષમત્રોનો સહયોગ મળે તે
ખબ જરૂરી છે . અનેક દુશ્મનો ઊભા કરવા તે મખથતા છે , પરં ત ુ એનાથી વધારે મોટી મખથતા એ છે કે સારા
અને સાચા માણસોનો સાથ છોડી દે વો.
ષનમથળ બુદ્ધદ્ધ તથા શ્રમમાં ષવશ્વાસ આ બે વસ્તુઓ કોઈપણ માણસને મહાન બનાવે છે . ઉત્તમ ગુણો
અપનાવવાથી હલકો માણસ પણ મહાન બની જાય છે . ષનરં તન લગન, સાવધાની તથા સમયનો
સદુપયોગ નાનાને પણ મોટો બનાવી શકે છે , હીન મનુષ્યને પણ કુલીન બનાવી શકે છે .
અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1942 પેજ-14
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જીવનનો સદુપયોગ :
ુ માં પસાર થઈ જાય છે . શારીટરક
મનુષ્યના જીવનનો મોટો ભાગ આહાર, ષનદ્રા, ભય અને મૈથન
જરૂટરયાતો પરી કરવામાં જ સમય અને શક્તતનો મોટો ભાગ વપરાઈ જાય છે . આપણે ષવચાર કરવો
જોઈએ કે શું આટલું જ માનવજીવનનુ ં લક્ષ્ય છે ? આ બધું તો પશુઓ પણ કરે છે . જો માણસ પણ એમાં
રચ્યોપચ્યો રહે તો એનામાં અને પશુમાં શો ફેર રહે ? સ ૃન્દ્ષ્ટના બધા જીવોમાં સવથશ્રેષ્ઠ સ્થાન મેળવવાના
કારણે મનુષ્યની જવાબદારી પણ ઊંચી છે . જે પોતાના મહાન કતથવ્ય તરફ ધ્યાન નથી આપતો તે
ખરે ખર મનુષ્ય તરીકેન ુ ં મહાન ગૌરવ મેળવવાનો અષધકારી નથી.
દુ:ખ અને અધમથને દર કરીને ધમથની સ્થાપના કરવી તે મનુષ્યના જીવનનુ ં લક્ષ્ય હોવુ ં જોઈએ.
ઈશ્વરે મનુષ્યને જે યોગ્યતાઓ અને શક્તતઓ આપી છે એનો સદુપયોગ એ જ હોઈ શકે કે બીજાઓને
મદદ કરવામાં આવે, એમને સુખી અને શ્રેષ્ઠ જીવન જીવવામાં સહયોગ આપવામાં આવે. શારીટરક
જરૂટરયાતો પરી કરવા માટે શ્રમ કરવો જરૂરી છે , પરત ું સાથે સાથે એ પણ ધ્યાન રાખવુ ં જોઈએ કે
જીવનષનવાથહ કયાથ પછી જે સમય અને શક્તત બચે એનો ઉપયોગ ભલાઈ અને પરમાથથમાં કરવો જોઈએ.
જે મનુષ્ય સ્વાથથ છોડીને પરમાથથ તરફ જેટલું ધ્યાના આપે છે તે એટલો જ પોતાના જીવનનો સદુપયોગ
કરી રહ્યો છે એમ સમજવું જોઈએ
-અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1944 પેજ-83
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સત્યમાં અખટ બળ ભરે લ ું હોય છે . :
તમે હંમેશા સત્ય બોલો, તમારા ષવચારોને સત્યથી ભરપર બનાવી સત્યનુ ં આચરણ કરો અને
પોતાને સત્યથી તરબોળ રાખો. આમ કરવાથી તમને એક એવુ ં પ્રચંડ બળ પ્રાપ્ત થશે, જે સંસારનાં
તમામ બળોમાં સવથશ્રેષ્ઠ હશે. કન્ફયુષશયસ કહેતા હતા કે સત્યમાં હજાર હાથીઓ જેટલું બળ હોય છે .
એની સરખામણી ભૌષતક જગતના બીજા કોઈ પણ બળ સાથે કરી શકાતી નથી.
જે પોતાના આત્મા સમક્ષ સાચો છે , જે પોતાના અંતરાત્માના અવાજ મુજબ આચરણ કરે છે ,
બનાવટ, છળકપટ અને ચાલાકીને ત્યજી દઈને જેણે ઈમાનદારીને પોતાની નીષત બનાવી લીધી છે , તે
આ દુષનયામાં સૌથી બુદ્ધદ્ધશાળી મનુષ્ય છે કારણ કે સદાચરણથી મનુષ્ય શક્તતનો સ્ત્રોત બની જાય છે .
એને કોઈ ભયભીત કરી શતતું નથી. એને કોઈનો પણ ડર લાગતો નથી. જ્યારે જઠા અને ષમથ્યાચભમાની
લોકોનુ ં કાળજુ ં વાતવાતમાં શંકાશીલ રહે છે અને પીપળાનાં પાંદડાંની જેમ ફફડતા રહે છે .
ધનબળ, જનબળ, શરીરબળ, મનોબળ વગેરે અનેક પ્રકારનાં બળ આ સંસારમાં હોય છે , પરં ત ુ
સત્યનુ ં બળ બધામાં સવથશ્રેષ્ઠ છે .સાચો મનુષ્ય એટલો શક્તતશાળી હોય છે કે એની આગળ મનુષ્યોને
તથા દે વતાઓને જ નહીં,પરં ત ુ પરમાત્માને પણ નમવુ ં પડે છે .
-અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર-1945 પેજ-1
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આપણું જીવનલક્ષ્ય – આત્મદશથન :
આત્માનુ ં સ્વાભાષવક સ્વરૂપ અત્યંત શુદ્ધ, પષવત્ર, અલૌટકક અને ટદવ્ય છે . તેની અંષતમ અવસ્થા
ધમાથચરણ અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર છે . તે આ શરીરના માધ્યમથી જ્ઞાનથી મેળવવાથી અને પ્રયત્ન
કરવાથી મળ છે . મનુષ્ય શરીરને જ્યારે એક ષવષશષ્ટ ઉપકરણ માનીને ઈન્દ્ન્દ્રયોની ગુલામીમાંથી ઉપર
ઊઠે છે ત્યારે આપોઆપ જ આત્માનુભષત થવા લાગે છે . જે માણસ આ સત્યને ઊંડાણ સુધી પોતાના
ુ નો ખોટો મોહ છોડીને આત્માની પષવત્રતા તરફ આગળ વધે છે .
હ્રદયમાં સ્થાપી દે છે તે નાશવંત વસ્તઓ
ઈિાથ, દ્રેિ, ક્રોધ આટદ અનાત્મ તત્વોમાંથી તેની રુચચ ઓછી થવા લાગે છે . ષવચારો અને વ્યવહારમાં
પષવત્રતા પેદા થાય છે . જેટલો તે આત્માસાક્ષાત્કારની સમીપ આવે છે તેના પ્રમાણમાં દૈ વી ગુણોનો
તેનામાં સમાવેશ થતો જાય છે . ફળસ્વરૂપે સાચાં સુખશાંષત અને સંતોિનાં પટરણામ પણ મળતાં રહે છે .
આત્માજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મોટાં ઉપકરણો કે શાળાના ષશક્ષણની પણ આવશ્યકતા નથી.
કોઈપણ વ્યક્તત પોતાના સામથ્યથ કે ષવશેિતાનુ ં ષવવેચન કરી શકે છે , આત્મજ્ઞાની બની શકે છે . આ માટે
આત્મ ષનરીક્ષણની ટે વ કેળવવી પડે છે . આ કાયથ એવુ ં નથી, જે કોઈથી ન બની શકે. આપણી ભલો,
ત્રુટટઓ અને ટે વોમાં પ્રવેશેલી બરાઈઓને દ્રઢતાપવથક શોધીને તેમને દર કરવી તે દરે ક માટે શક્ય છે .
-અખંડજ્યોષત, ઓગષ્ટ-1964, પેજ-3
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સાચો સંતોિ જ સૌથી મોટું ધન છે . :
ષનરાશ થવુ,ં વારં વાર ચચડાવુ,ં ચચિંતા કરવી, બડબડાટ કરવો, બીજાઓની ષનિંદાકથલી કરવી અને
પોતાની ફટરયાદો બધાને કહ્યા કરવી. આ બધા સડી ગયેલા ષવચાર છે , મનના રોગ છે . તે આપણા
મસ્તકની દુદથ શાને વ્યકત કરે છે . જેઓ આ રોગથી ષપડાતા હોય તેમણે પોતાના ષવચાર અને વ્યવહારમાં
સુધારો કરવો અત્યંત જરૂરી છે . સંસારમાં પાપ તથા દુ:ખનુ ં પ્રમાણ વધારે છે એ વાત ખરી છે તેથી જ
તેમને આપણા પણથ પ્રેમ અને દયાભાવની જરૂટરયાત છે . ફટરયાદો કરવાની જરૂર નથી. આવી ફરીયાદો
તો બધા જ જગ્યાએ પહેલેથી જ છે . આથી જો જરૂર હોય તો આપણા આનંદી અને સંતોિી સ્વભાવની છે .
કારણ કે તેની જ સવથત્ર ઊણપ છે .
આપણે સંસારને આપણા સ્વભાવ અને વ્યવહારની મીઠાશ કરતાં વધારે કાંઈ જ આપી નથી
શકતા. આ ષસવાયનુ ં બધુ ં જ વ્યથથ છે . આ જ સૌથી સારી વસ્ત ુ છે . સત્યા છે . સ્થાયી છે , અષવનાશી છે
અને તેમાં જ બધાં સુખ અને પરમાનંદ સમાયેલાં છે .
તમારા પર જોએ ષવપષત્તઓ આવે અથવા તમારે નુકસાન વેઠવુ ં પડે તો તેનાથી તમે ષનરાશ ના
થાશો. બીજાઓના પાપ ભરે લા વ્યવહારની ષનિંદા કરવાનુ ં અને તે વ્યક્તતઓનો ષવરોધ કરવાનુ ં બંધ કરી
દો. બીજાઓને નુકસાન કરનારા દુષ્ટતાપણથ ષવચારોને છોડી દો કારણ કે એનાથી જ તમને મનની શાંષત,
શુદ્ધ ધમથ અને સાચા સુધારની પ્રાચ્પ્ત થઈ શકશે.
-અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1943 પેજ-1
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મ ૃત્યુનો ભય દરકરી દો
મોતથી માણસ બહુ ડરે છે . એ ડરનુ ં કારણ શોધતાં ખબર પડે છે કે મનુષ્ય મ ૃત્યુથી નટહ, પરં ત ુ
પોતાનાં પાપોનાં દુષ્પટરણામથી ડરે છે . એવુ ં જોવા મળે છે કે મનુષ્યને જો નષ્ટ કે ષવપષત્ત ભયાથ સ્થળે
જવું પડે તો તે જતી વખત ખબ ડરે છે અને વ્યાકુળ થઈ જાય છે . મ ૃત્યુથી મનુષ્ય ગભરાય છે તેન ુ ં
કારણ એ છે કે એનાં અંતરાત્માને એવું લાગે છે કે આ જીવનનો મેં જે દુરુપયોગ કયો છે એના પટરણામે
મ ૃત્યુ પછી મારી દુગથષત થશે. જ્યારે મનુષ્ય વતથમાન કરતાં વધારે સારી, ઉન્નત અને સુખકર
પટરક્સ્થષતમાં જાય છે ત્યારે એને જરાય દુ:ખ નથી થત,ું પરં ત ુ પ્રસન્નતા થાય છે . જે લોકો પોતાના
જીવનને નકામાં અને અયોગ્ય કાયોમાં વેડફી નાખે છે તેઓ જેવી રીતે બકરો કતલખાનાના દરવાજામાં
પ્રવેશતાં ભાષવ પીડાની આશંકાથી ડરે છે તેવી જ રીતે ડરે છે .
જો તમે મ ૃત્યુના ભયથી બચવા ઈચ્છતા હો તો પોતાના જીવનનો સદુપયોગ કરવાનુ,ં પોતાનાં
કાયોને ધમથમય બનાવવાનુ ં શરૂ કરી દો. એવું કરવાથી તમારા અંતરાત્માને એવો ષવશ્વાસ થવા લાગશે કે
તમારંુ ભષવષ્ય અંધકારમય નટહ, પરં ત ુ પ્રકશમય છે . જે ક્ષણે આવો ષવશ્વાસ થશે તે જ ક્ષણે મ ૃત્યુનો ભય
ભાગી જશે. ત્યારે તમે શરીર બદલવાને વસ્ત્રો બદલવા જેવી સામાન્ય બાબત માનવા લાગશો અને
તમને એનાથી જરાય ડર નટહ લાગે.
-અખંડજ્યોષત, સપ્ટેમ્બર-1944, પેજ-1
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હે મનુષ્યો ! તમે પણથ મનુષ્ય બનો :
મનુષ્યતાના ઊંચા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી સાધન છે – શ્રેષ્ઠ કામ કરવાં, પોતાની શક્તત
અને પટરશ્રમને નકામાં કાયોમાં ન વાપરતાં વ્યવક્સ્થત રીતે સદ્દકાયોમાં અને પોતાના લક્ષ્ય તરફ
આગળ વધારવામાં વાપરવાં. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પોતાના સમય, શક્તત તથા કાયથને વ્યવક્સ્થત રૂપ
નથી આપી શકતો અને નકામાં ગુચ
ં વણો ભયાથ કાયોમાં જ તમનો નાશ કરી નાંખે છે . ફળ સ્વરૂપે
જીવનનાં અંત સુધી પણ તે પણથ મનુષ્ય નથી બની શકતો. એટલું જ નહીં, તેમનુ ં જીવન ભાર રૂપ બની
જાય છે . તેણે નકામાં કાયોથી દર રહેવ ુ ં જોઈએ કારણ કે તેમાં ખોટી રીતે શક્તત અને સમયનો નાશ થાય
છે .
પોતાના સામથ્યથ અને ક્સ્થષતને ધ્યાનમાં રાખીને તે પ્રમાણે સફળતાની ટદશામાં આગળ વધવા
માટે ક્રમબદ્ધ પગલાં ભરવાં જોઈએ. તેમાં પણ જો કોઈ મઝ
ં વણ ઊભી થાય તો તેમાં ષવવેક અને
ધીરજથી કામ લઈને આગળ વધવુ ં જોઈએ. આમ કરવાથી શક્તત અને સમયનો દુરુપયોગ નથી થતો.
કેટલાય મહાપુરુિોએ એકલા હોવા છતાં પણ ધીમે ધીમે મહાન કાયો તથા મહાન યોજનાઓને પાર
પાડયા છે , જેને અચાનક થયેલાં જોઈને લોકો ચમત્કાર સમજી બેસે છે . આથી હંમેશાં નકામાં કામોથી દર
રહીને પોતાની શક્તત, સામથ્યથ અને સ્વરૂપનો સદુપયોગ પોતાના પષવત્ર માગથ તરફ આગળ વધવા માટે
કરવો એ પણથ મનુષ્ય બનવા માટે જરૂરી છે .
-અખંડજ્યોષત, સપ્ટેમ્બર-1959, પેજ-7
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પોતાની ભલોનો સ્વીકાર કરો :
માણસ જ્યારે કોઈ ભલ કરે છે ત્યારે એને એની ભલને લીધે બીક લાગે છે . એ ષવચારે છે કે જો હુ ં
ભલનો સ્વીકાર કરીશ તો હુ ં અપરાધી કહેવાઈશ. લોકો મને ખરાબ કહેશે અને ભલનો ભોગ બનવુ ં પડશે.
એ ષવચારે છે કે આવી બધી ઉપાષધઓથી બચવા માટે સારંુ એ છે કે ભલનો સ્વીકાર ના કરંુ . એને સંતાડું
કે બીજાના માથે ઢોળી દઉં.
આવી ષવચાર ધારાથી પ્રેરાઈને ખોટું કામ કરનાર હંમેશા ખોટમાં રહે છે . એક ભલ છપાવવાથી
વારં વાર ભલો કરવાની ટહિંમત આવે છે એને લીધે અનેક ભલો કરવાની અને ગુનો છપાવવાની ટે વ પડી
જાય છે . ગુનાઓના ભારથી અંત:કરણ મેલ ું અને દષિત બની જાય છે અને છે લ્લે માણસ દોિો અને
ગુનાઓની ખાણ બની જાય છે .
ભલનો સ્વીકાર કરવાથી મનુષ્યનુ ં મહત્વ ઘટી જતું નથી, પરં ત ુ એના મહાન આધ્યાજત્મક પાસાનો
ખ્યાલ આવે છે . ભલને સ્વીકારવી એ બહુ મોટી બહાદુરી છે . જે લોકો પોતાની ભલનો સ્વીકાર કરે છે
અને પ્રષતજ્ઞા કરે છે કે ભષવષ્યમાં આવી ભલ નહીં કરંુ તેઓ ધીમે ધીમે સુધરી જીવનમાં ખબ આગળ
વધે છે . ભલને સ્વીકારવી અને સુધારવી એ આત્મોન્નષતનો ઉત્તમ માગથ છે . તમે ઈચ્છો તો પોતાની ભલ
સ્વીકારી તમે ષનભથય અને મજબત મનોબળવાળા બની શકો છો. આત્મબળ અને મનોબળ મજબત
બનાવી અધ્યાજત્મક માગે પ્રગષત કરી શકાય છે . આત્માની ઉન્નષતથી આગલા જન્મમાં તમે મહાન બનવા
તૈયારી કરી શકો છો. ભલને સુધારી લેવાથી જીવન સુખી બની શકે છે .
-અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1946, મુખપ ૃષ્ઠ
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આત્માના આદે શનુ ં પાલન કરો :
‘હે મ ૃત્યુને આધીન માનવ ! ત ું પોતાની જાતને ઓળખ કારણ કે તારી અંદર અને બીજાની અંદર
એક ટદવ્યશક્તત રહેલી છે , જે બહાર આવીને સંસારના રં ગમચ ઉપર જુદા જુદા પ્રકારનાં નાટક કરે છે
તથા પ્રમાચણત કરે છે કે ઈશ્વર છે .”
જો તમે ખરે ખરા અધ્યાજત્મ ઉન્નષત ચાહતા હો તો આત્માનો અવાજ ધ્યાનપવથક સાંભળો અને તે
પ્રમાણે કાયથ કરો. દરે ક શુભ, સાજત્વક તથા દે વોચચત શક્તતનુ ં ઉદ્દભવસ્થાન તમારા પોતાના અંતરમાં
રહેલ ું છે . સંસારની સવેશ્રષ્ઠ વસ્ત ુ ફતત એમાં જ સમાયેલી છે કે મનુષ્ય આજત્મક શક્તતઓનો કેટલો
ષવકાસ કરે છે . જો તે પોતાના આત્મા કહે તેમ કરતો હોય તો તેની ઉન્નષત ચોક્કસ છે .
જે મનુષ્યો સંસારમાં સફળ જીવનના અચભલાિી હતા તે ભતત આધ્યાજત્મક પુરુિોએ સૌ પ્રથમ
પોતાના અંતરાત્માને જગાડવાનુ ં કાયથ કયુ.ું અંત:કરણ દ્વારા ધ્યાનથી સાંભળીએ તો ઈશ્વરની આજ્ઞાને
જાણી શકીએ છીએ. જો તમે અંત:કરણની આજ્ઞાનુ ં પાલન કરવાનુ ં શીખી લો તો તમારે મોટાં મોટાં ધમથ
પુસ્તકોમાં અટવાઈ રહેવાની જરૂર નટહ પડે કારણ કે તે ભારે ખમ ગ્રંથો પણ અંતરાત્માના સદુપયોગનુ ં
પટરણામ છે . અંત:કરણના અવાજના આદે શનુ ં પાલન કરવુ ં એ જ દુષનયાના તમામ ધમોનુ ં મળ છે .

અખંડજ્યોષત , એષપ્રલ-1954, પેજ-109
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શ્રેષ્ઠ કાયો કરો :
જ્યારે તમે સામાન્ય કક્ષાનાં કાયો કરો છો ત્યાં તમે તમારા માચલકને છે તરો છો, સાથે સાથે
તમારી પોતાની જાતને પણ છે તરો છો. ષનમ્ન કોટટનુ ં કાયથ કરવાથી તમને પોતાને જેટલું નુકસાન થાય
છે એટલું નુકસાન તમારા માચલકને થતું નથી. માચલકને તો કદાચ થોડુક
ં નુકસાન થશે, પરં ત ુ અધરા
મનથી કે મન વગર કરે લ ષનમ્ન કોટટનુ ં કાયથ તમને એકદમ નીચલા સ્તરે લાવી મકશે. આળસ તમાર
પર સવાર થઈ જશે અને પછી તમને એવાં સામાન્ય કાયો કરવાની જ ટે વ પડી જશે. જેમાં વધારે
ધ્યાન, શ્રમ અને પ્રયત્નની જરૂર પડે છે એવાં શ્રેષ્ઠ કાયો કરવા તમારંુ મન તૈયાર નટહ થાય. તમારો
આત્મષવશ્વાસ ધીરે ધીરે નષ્ટ થતો જશે અને એક ટદવસ એવો આવશે કે તમે સાવ સામાન્ય કાયથ ષસવાય
બીજુ ં કાંઈ કરી નહી શકો.
તમે જે કોઈ કાયથ કરો, ભલે પછી તે ઘરનુ ં કામ હોય, દુકાન, ઓફીસ કે સેવાક્ષેત્રનુ ં કાયથ હોય, એમ
છતાં તમે તમારંુ કામ મન વગર કે અધુરા મનથી ના કરો. પરા મનોયોગથી જો કાયથ કરશો તો તમારી
કુશળતા તથા મૌચલકતાની સવથત્ર પ્રશંસા થશે. તમારો પોતાનો અંતરાત્મા પણ તેનાથી સંત ુષ્ટ થશે.
શ્રેષ્ઠતા તથા ઉચ્ચતાના ષવકાસ માટે કોઈની પાસે યાચના કરવી પડતી નથી. જે માણસ
પોતાના કાયથમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરે છે તેને લોકો પોતાનો નેતા માની પજે છે .

અખંડજ્યોષત, માચથ-1954, પેજ-84
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પરાજય ષવજયનુ ં પ્રથમ પગષથયું છે .
જો ખરા મનથી પ્રયત્ન કરવા છતાં તમે સફળ ના થાવ તો કોઈ વાંધો નથી. જો ષવજયના માગથ
આગળ વધતાં પરાજ્ય મળે તો તે ખરાબ બાબત નથી. પ્રત્યેક પરાજયથી ષવજયની ટદશામાં આગળ
વધાય છે . તે ઉચ્ચતર ધ્યેયનુ ં પ્રથમ પગષથયુ ં છે .
આપણે દરે ક પરાજય એ સ્પષ્ટ કરે છે કે અમુક બાબતમાં આપણે પાછળ છીએ અથવા કોઈ
ષવષશષ્ટ સાધન તરફ આપણે પરત ું ધ્યાના આપતા નથી. જયાં આપણી ષનબથળતા છે , જ્યાં મનોવ ૃષત્ત
ષવખરાયેલી છે , જ્યાં ષવચાર અને ટક્રયા એકબીજાની ષવરુદ્ધટદશામાં જઈ રહયાંછે, જ્યાં દુ:ખ, તલેશ,
શોક,મોહ, પરસ્પર ષવરોધી ઈચ્છાઓ આપણને ચંચળ બનાવીને એકાગ્ર થવા દે તાં નથી એ તરફ પરાજ્ય
આપણું ધ્યાન ખેંચે છે .
પ્રત્યેક પરાજય આપણને કંઈક ને કંઈક ષશખવાડી જાય છે . ષમથ્યા કલ્પનાઓને દર કરીને
આપણને સબળ બનાવે છે . આપણી વેરષવખેર વ ૃષત્તઓને એકાગ્રતાનુ ં રહસ્ય ષશખવાડી જાય છે . અનેક
મહાપુરુિો માત્ર એ જ કારણે સફળ થયા હતાં કે એમને પરાજયનો કડવો સ્વાદ ચાખવો પડયો હતો.

ુ રી-1948, પેજ-1
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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તમે તમારી સાથે સદ્દવ્યવહાર કરો.
તમે ઈશ્વરના પ્રષતષનષધ છો, તમે સવથશ્રેષ્ઠ ષવભષતના પ ંજ છો, તો તમને કયો હક છે કે તમે તમારી
જાતને દીનહીન કે અભાચગયા સમજો ? તમે ઈશ્વરનુ ં અપમાન ના કરી શકો. ઈશ્વરત્વ એ સંસારની મળ
ટક્રયાત્મક શક્તત છે . સંસારમાં જે બધા પ્રત્યે સત્ય, સુદર
ં
અને ષશવ બની શકે છે તે ઈશ્વરત્વના સંસ્કાર
તમારા રતત અને માંસમાં દોડી રહ્યા છે .
તમે તમારી સાથે સદ્દવ્યવહારી બનવાનુ ં શીખો. તમે બીજાનુ ં ભલું ઈચ્છો છો. તમારા સંતાનનુ ં
ષશક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, પ્રગષત અને ભલાઈ માટે આકાશપાતાળ એક કરો છો. પત્ની અને બાળકોના ટહત માટે
સતત ચચિંતા કરો છો. બીજાના ભલા માટે ચચિંતા કરવી એ સારંુ છે , પરં ત ુ એનાથી શ્રેષ્ઠ માગથ એ છે કે તમે
તમારા ષવશે પણ ચચિંષતત રહો.
બીજા સાથે ખરાબ વતથન કરવુ ં એને તમે પાપ કહો છો. આવા ખરાબ વ્યવહારને તમે ઘુણાની
દ્રન્દ્ષ્ટએ જુઓ છો, પરં ત ુ તમે તમારી બાબતમાં જે ષવચાર ધરાવો છો એ મારા મતે તો મહાપાપ છે .
બીજાએ જે પાપ કયાથ છે એ તો દુષનયા જુએ છે , પણ તમે તમારી સાથે જે અન્યાય કરો છો એ પાપને
તમે ધ્યાનમાં લેતા નથી. અંતદ્રથન્દ્ષ્ટથી અંતરાત્મા એ જુએ છે . તે ક્યારે ક ક્યારે ક તમને ષધક્કારે પણ છે .
આ ચેતવણી પ્રત્યે તમે ધ્યાન આપતા નથી. તેથી તે શક્તત ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ જાય છે . તમે તમારી
જાત પ્રત્યે સદ્દવ્યવહારુ બનો.

અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1952, પેજ-8

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

કોઈનુ ં ખરાબ ના ઈચ્છશો.
અક્ગ્નને જ્યાં મકવામાં આવે છે એ સ્થળ પહેલ ું ગરમ થાય છે અને સળગે છે . તેજાબ જો
સામાન્ય ધાતુના વાસણમાં રાખવામાં આવે તો પહેલાં જ કાણુ ં થઈ જાય છે . એવી જ રીતે દ્રેિ અને
દુભાથવ, પાપ અને કુષવચાર જેના મનમાં રહે છે એ સૌથી પહેલાં એનુ ં પોતાનુ ં જ ખરાબ કરે છે . જ્યા સુધી
તે મનમાં ભરાયેલા રહે છે ત્યાં સુધી એ મનને સતત નુકસાન જ પહોંચાડે છે . જેના માટે દુભાથવ રાખીએ
છીએ એને તો એની અસર ખબ ઓછી થાય છે . સૌથી વધુ અસર આપણને પોતાને જ થાય છે .
એટલે જ્યાં જેની સાથે મતભેદ હોય, ષવરોધ હોય એને સાચી વાત કહી એને દર કરવા પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ. એના ષવશે મનમાં ગાંઠ બાંધવાની કે દ્રેિભાવ રાખવાની જરૂર નથી. મહાત્મા ગાંધી આ
ષસદ્ધાંતોનો સફળ પ્રયોગ કરી ચક્યા છે . ષવરોધી પ્રત્યે દુભાથ વ રાખ્યા વગર પણ ખરાબ બાબત કે
દુષ્મનનો ષવરોધ કરી શકાય છે . આપણે પણ જરૂટરયાત પ્રમાણે એ માગે ચાલી શકીએ છીએ.
આપણે બીજાના દુ:ખને પોતાનુ ં દુ:ખ માનવુ ં જોઈએ. ત્યારે જ આ સંસારમાં શાંષતનુ ં સામ્રાજ્ય
સ્થપાશે. આપણે દ્રેિ અને દુભાથ વને ત્યજીને બધા પ્રત્યે પ્રેમભાવ રાખવો પડશે. સ્વાથથવ ૃષત્ત છોડીને
પરમાથથવ ૃષત્ત અપનાવવી પડશે તો જ સંસારમાં સુખશાંષતનુ ં વાતાવરણ રહેશે અને બધાનુ ં કલ્યાણ થશે.

અખંડજ્યોષત, જન-1953, પેજ-19
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વેરની ભાવના છોડો :
ષવરોધી વાતોને કદી મગજમાં ન ટકવા દો. એ કોણ જાણે કયારે ષવદ્રોહ પેદા કરી દે ? અન્યનુ ં
દોિ દશથન, ઘ ૃણા કે દ્રેિ કરીને મનમાં વેરની ભાવના ન રાખો. પ્રત્યેક વ્યક્તતમાં સદ્દગુણ શોધો. ગુણ
ગ્રાહકતાથી આપના સદ્દગુણ વધશે.
ઘુણાના બદલામાં પ્રેમ કરો. કોઈનુ ં અટહત ન ષવચારો. બની શકે તો ઉપકાર કરો. બીજાનુ ં ટહત
કરો કદાચ કોઈ અપરાધ કરે તો પણ તેને ક્ષમા આપો. એ ન ષવચારો કે આથી તમને હાષન થશે.
સદ્દગુણો અને સદ્દષવચારોની ટકિંમત અનેક ગણી વધીને પાછી ફરી છે .
આ સમગ્ર સંસાર પરમાત્માથી ઓતપ્રોત છે . જેવી રીતે એક જ સરજપાણીના અનેક ઘડામાં એક
જ સરખો દે ખાય છે તે રીતે શરીરની ષવષવધતા હોવા છતાં પણ પ્રાણી માત્ર તે અવ્યકત પરમાત્માનાં જ
પ્રષતચબિંબ છે . એમની સાથે અલગતાનો ભાવ રાખવાનુ ં તાત્પયથ એ છે કે તમે પરમાત્માને દોિ દો છો.
કોઈની પ્રત્યે વેરભાવના રાખવાનો અથથ પરમાત્મા સાથે દ્રેિ રાખવાનો છે . તમે આ ભાવનાઓને
મનમાંથી બહાર કાઢીને હંમેશા મંગલ જ ષવચાયાથ કરો.
સદ્દભાવના આખા વાતાવરણમાં પ્રસરીને આપના હ્રદયમાં પષવત્ર શાંષત તથા મૈત્રીનો ષવસ્તાર
કરશે. આ રીતે મંગલ કમથ કરનારાની કદી દુગથષત થતી નથી. તે ચચરકાળ સુધી ધરતીના સુખનો
ઉપભોગ કરતો રહે છે .

અખંડજ્યોષત, મે-1965, પેજ-26
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દુષ્કમોનાં પટરણામ ભોગવવાં પડે છે .
સંસારમાં મનુષ્ય પોતાના ક્ષચણક સુખને માટે અનેક પ્રકારનાં દુષ્કમો કરી નાંખે છે . તેને એ ખબર
હોતી નથી કે આ દુષ્કમોનાં ફળ આપણે અંતે કોઈ પણ સ્વરૂપે ભોગવવાં પડશે. મનુષ્યને જાતજાતનાં જે
કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે , તેમને માટે અમુક અંશે સમાજ અને દે શકાળની પટરક્સ્થષત પણ જવાબદાર
હોઈ શકે, પરં ત ુ મોટે ભાગે તે પોતાનાં જ દુષ્કમોનાં પટરણામ ભોગવે છે . મનુષ્યનુ ં શરીર દુ:ખ ભોગવવા
માટે મળ્યું નથી. એ આત્માકલ્યાણનુ ં મુખ્ય સાધન છે . તેથી પોતાની પ્રવ ૃષત્ત પણ આત્મકલ્યાણ કે સુખ
પ્રાચ્પ્તના ઉદ્દે શની પષતિ હોવી જોઈએ. આના માટે ખરાબ સ્વભાવ તથા ખરાબ કમોથી બચવુ ં પણ
આવશ્યક બની જાય છે .
સાધનો પ્રાપ્ત કરીને જો આત્મા ષવવેકનો સદુપયોગ કરે અને તેને સારા કમોમાં જોતરે તો આત્મા
પોતાની શક્તતને વધારતાં સાધનોને પણ અનુકળ બનાવતા રહે છે અને અંતમાં પ્રારબ્ધથી સ્વતંત્ર
બનીને પોતાની પણથ ઉન્નષત કરી લે છે .
સત્યનુ ં મુખ ઢંકાયેલ ું છે . હે સત્ય શોધક ! જો તું તેને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતો હોય, તો તે ઢાંકણાને
ખોલવુ ં પડશે, જેનાથી સત્ય ઢંકાઈ ગયું છે . આત્મજ્ઞાનને પણ ખરાબ કમોએ આ રીતે ઢાંકી દીધુ ં છે . તેથી
તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ અશુદ્ધ અવસ્થાનો ત્યાગ કરવો જ પડે છે .
-અખંડજ્યોષત, માચથ-1966, પેજ-6
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મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દે શ પણ સમજીએ :જેને ધારણ કરવાથી ભયમુતત શાંષત મળે તે જ ધમથ છે , તે જ લક્ષ્ય છે . બીજાઓના અષધકારની
લોલુપતાથી મુતત રહીએ. આપણુ ં કલ્યાણ, ત ૃષ્ણામુક્તત, વાસનામુક્તત તેમજ ષનષ્કામ થવામાં છે . આપણી
કામનાઓ જ બંધનમાં બાંધે છે . આથી ભલ થાય છે , અવનષત થાય છે . મનુષ્ય બધી રીતે દીનહીન
બનીને કષ્ટ અને કલેશની ઝંઝટો ભરે લ ું જીવન ષવતાવતો રહે છે .
સુખ અને શાંષત ભોગષવલાસમાં નહીં, પણ મનુષ્યની સચ્ચટરત્રતા, પ્રામાચણકતા અને પષવત્રતામાં
છે . સદ્દગુણોમાં જ મનુષ્યનો વૈભવ છપાયેલો છે , જેને પ્રાપ્ત કરીને જીવનનાં બધા અભાવ દર થઈ જાય
છે .
જીવનલક્ષ્ય પ્રત્યે મનુષ્યની દ્રઢતા પ્રબળ હોવી જોઈએ. તેને ષવચાર અને ષવવેક દ્રારા સુદ્રઢ
બનાવીને પોતાના જીવન લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાની સફલતા પ્રાપ્ત કરી શકાશે. જ્યારે મનુષ્ય
વસ્તુક્સ્થષતને સમજી લે છે , તો તેને માનવા અને અપનાવવામાં પણ કોઈ હેરાનગષત થતી નથી.
જીવનલક્ષ્યની દ્રઢતા અને આત્મષવશ્ર્લેિણનો ષવવેક એટલો શુદ્ધ હોવો જોઈ કે સાંસાટરક
અવરોધોનો, ભોગનાં પ્રલોભનોનો તેના ઉપર પ્રભાવ ન પડી શકે ત્યારે ક્સ્થરતાપવથક તે મહાનતાની
તરફ આગળ વધી શકાય છે , જેને માટે મનુષ્યયોષનમાં જીવાત્માનો અવતાર થાય છે .

અખંડજ્યોષત, માચથ-1965, પેજ-10

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

મન જીત્યું તો જગ જીત્યુ.ં
મન મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્રુ છે . એની સાથે યુદ્ધ કરવુ ં તે અઘરંુ કાયથ છે . એની સાથેના યુદ્ધમાં
એક ષવચચત્રતા છે . જો યુદ્ધ કરનારો દ્રઢતાથી યુદ્ધ કરતો રહે, પોતાની ઈચ્છા શક્તતને મનના વ્યાપારો
ઉપર લગાવી રાખે તો એ સૈષનકની શક્તત ખબ વધે છે અને એક ટદવસ તે એની પર પરે પરો ષવજ્ય
પ્રાપ્ત કરી લે છે .
ુ ની ઈચ્છાશક્તત પ્રબળ બને છે . મનનો સ્વભાવ
મનને દ્રઢ ષનિયમં ક્સ્થર રાખવાથી મુમક્ષ
મનુષ્યને અનુકળ બની જવાનો છે . એને કામ આપો. તે ચપચાપ બેસી શકત ું નથી. જો તમે એને ફૂલો
પર ષવચરણ કરનાર પતંચગયુ ં બનાવી દે શો તો તે તમને પરે શાન કરી મકશે. જો તમે એને ઉદ્દંડ રાખશો
તો તે રાતટદવસ ભટકતું જ રહેશે, પરં ત ુ જો તમે એને ચચિંતન કરવા યોગ્ય બાબતોમાં ક્સ્થર રાખવાનો
પ્રયત્ન કરશો તો તે તમારો સૌથી મોટો ષમત્ર બની જશે.
જ્યારે તમારા મનમાં વાસનાનો પ્રબળ વેગ જાગે ત્યારે ષનિયાત્મક બુદ્ધદ્ધને જાગૃત કરો. થોડી
વાર માટે મનથી અળગા થઈ તેના વ્યાપારો પર તીક્ષ્ણ નજર રાખો. બસ, ષવચારશૃખ
ં લા તટી જશે અને
તમે તેનાથી ચચલત નટહ થાવ. મનનુ ં કહ્ું ન માનો. આવો અભ્યાસ કરવાથી મન તમને આજ્ઞા નટહ કરી
શકે, ઊલટું તે તમારો આજ્ઞાપાલક અનુચર બની જશે.

અખંડજ્યોષત, માચથ-1945, પેજ-72
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આપણા માટે નહીં, ઈશ્વરને માટે જીવીએ :બધા ઈશ્વરના પુત્ર છે અને બધામાં પરમાત્માનો ષનવાસ છે એમ માનીને જો આપણે પરસ્પર
એકતા, ષનમથળતા, પ્રેમ અને ઉદારતાનો વ્યવહાર કરવા લાગીએ તો જીવનમાં ષનત્ય પષવત્રતાનુ ં
અવતરણ થવા લાગશે. સવથત્ર સદ્દવ્યવહારનાં દશથન થવા લાગશે અને આજે જે કટુતા, સંકીણથતા અને
કલહનુ ં વાતાવરણ જોવા મળે છે તેનો અંત આવતાં વાર લાગશે નહીં.
આપણે કેવળ પોતાના શરીરને માટે જ નહીં, આત્માને માટે પણ જીવવુ ં જોઈએ. જો મનુષ્યની
સુષવધા અને સજાવટના તાણાવાણા વણતા રહેવામાં જ આ અષતટકિંમતી જીવન વેડફી નાખે તો તેને તે
લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે, જેના માટે તે જન્મ્યો છે ? સ્વાથી વ્યક્તતઓ તો આવી દશામાં દ્રેિ અને
પરાયાપણાની ભાવનાથી જગતને નારકીય કલેશ તથા કલહથી ભરી દે શે અને આ સંસાર અશાંષત અને
ષવનાશની કાળી ઘટાઓથી ઘેરાઈ જશે.
જો ઈશ્વરનો પુત્ર કેવળ શારીટરક સુખોને માટે જ જીવન જીવશે તો આ સંસારમાં ધમથન ુ ં રાજ્ય કદી
ઉદય નટહ પામે. જો પોતાને માટે જ જીવવામાં આવે તો મનુષ્યને પશુઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે કહી
શકાય? ઈશ્વરનો પુત્ર પોતાને માટે નહીં, પરં ત ુ ઈશ્વરને માટે જ જીવી શકે. એના ષસવાય તેની પાસે બીજો
માગથ જ કયો છે ?
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સમયને અનુરૂપ પોતાની મનોભષમ બનાવીએ.
આપણે ષનરં તર એવી જાહેરાત કરતા રહ્યા છીએ કે અષ્ટગ્રહી પુણ્યપવથ યુગષનમાથ ણનો એક અત્યંત
મહત્વપણથ સંદેશ લઈને આવી રહ્ું છે . સમયની સાથે સાથે લોકોના ષવચાર તથા કાયથશૈલીમાં સારંુ કે
ખરાબ પટરવતથન આવતું રહે છે . અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તથા સક્ષ્મ ષવજ્ઞાનના તત્વદશીઓ આ તથ્યને સમજી
શકે છે . તેઓ તે પ્રવાહથી બચવા અને પોતાની ક્સ્થષતને સંભાળતા રહેવા માટે સમયસર ચેતવણી પણ
આપતા રહે છે . જે પ્રમાણે ષશયાળો શરૂ થતાં જ ગરમ કપડાંની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે . અને વિાથ ઋતુ
આવતાં જ મકાનોની તટેલી છતોની સંભાળમાં લાગી જવું પડે છે તે જ પ્રમાણે ખરાબ સમયનો પ્રવાહ
આવતાં, કચળયુગ જેવો કઠીન સમય આવતાં તેમાં સુરક્ષા માટે ઘણી વધારે સાવધાનીથી આપણી
મનોભષમને યોગ્ય રાખવી પડે છે .
જે લોકો વિાથની ઉપેક્ષા કરીને છતની મરામત નથી કરતા તેમની છત ચવે છે . ઠંડી તેમને
સતાવે છે કે જેઓ ગરમ કપડાંની વ્યવસ્થા કરતા નથી. કચળયુગનો ખરાબ પણ કેવળ તેમનેજ અસર
કરે છે કે જેઓ પોતાની સુરક્ષા માટે સતકથ રહેતા નથી. અન્યથા સદ્દષવચાર, સત્કમથ, સદ્દભાવ,સત્પ્રયત્ન
દરે ક કાળમાં શક્ય છે અને સજ્જ્નતાની જયોતીમાં પ્રગટી શકે છે . સત્યને પ્રાપ્ત કરવામાં મનુષ્ય
કોઈપણ પટરક્સ્થષતને ચીરતો સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે .
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શાંત ષવચારોની શક્તત.
આપણે જે ષવચારીએ છીએ એનો કાયમી પ્રભાવ આપણી ઉપર તથા બીજા ઉપર પડે છે . શાંત
ષવચાર ધીરે ધીરે આપણા મનને બદલી નાખે છે . આપણે અમથા જ એ કામોમાં પરોવાઈએ છીએ કે જે
આપણી પ્રવ ૃષત્તને અનુકુળ છે અને એ કામોથી આપણે ડરીએ છીએ, જે આપણી પ્રકૃષતને પ્રષતકળ છે .
આપણા સ્વભાવને બદલવો એ આપણા હાથમાં છે . એને આપણા શાંત ષવચારોથી બદલી શકાય
છે . સ્વભાવ બદલાઈ જવાથી માણસ માટે કોઈ પણ ષવશેિ પ્રકારનુ ં કામ કરવાનુ ં સરળ બની જાય છે .
જે કામને માણસ પોતાના ખરા મનથી કરવા નથી માગતો, પણ માત્ર દે ખાડો કરવા ખાતર કરવુ ં
પડે છે , તો એમાં અનેક પ્રકારનાં ષવઘ્નો દે ખાય છે કારણ કે તમારંુ મન એ કાયથ કરવા સંમત નથી.
શાંષતથી માણસ પોતાની કોઈ ભલ અથવા કાયથની ષનષ્ફળતા પર ષવચાર કરે તો એ એનુ ં કારણ પોતાની
અંદરથી જ મેળવે છે . જે કામ શાંત મનથી કયુું હોય એનાથી આત્મષવશ્વાસ વધે છે અને એ કામમાં
સફળતા અવશ્ય મળે છે .
શાંત મન દ્વારા ષવચાર કરવાથી યાદશક્તત તીક્ષ્ણ બને છે . ઈન્દ્ન્દ્રયો સ્વસ્થ બને છે . જો ઈચ્છાઓ
વધતી જાય તો શાંત ષવચારોનો નાશ કરી નાખે છે . જે માણસની ઈચ્છાઓ જેટલી વધારે હોય છે એને
ભય, ચચિંતા, શંકા, વહેમ અને મોહમાયા પણ એટલી જ વધારે હોય છે .
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ભાગ્યનુ ં ષનમાથણ આપણા હાથમાં છે .
રોટલીનો સ્વાદ એ જ જાણે છે કે જેણે પટરશ્રમ કયાથ પછી સખત ભખ લાગતાં ખાધુ ં છે . ધનનો
ઉપયોગ એ કરી જાણે છે કે જેણે પરસેવો પાડીને ધન મેળવ્યુ ં છે . સફળતાનુ ં મલ્યાંકન એ કરી શકે છે ,
જેણે અનેક મુશ્કેલીનો, ષવઘ્નો અને પરાજય સામે સંઘિથ કયો હોય. જે ષવપટરત પટરક્સ્થષતઓઅને ષવઘ્નો
વચ્ચે હસતો રહે છે અને પરાજય પછી પણ વધારે ઉત્સાહથી સફળતા મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે એ જ
ખરે ખર ષવજય અને લક્ષ્મીનો અષધકારી છે .
જે લોકો સફળતાના માગથમાં થનાર ષવલંબની ધીરજપવથક પ્રતીક્ષા નથી કરી શતતા, જે લોકો સારંુ
પ્રાપ્ત કરવાના માગથમાં આવનાર ષવઘ્નો સામે લડવાનુ ં નથી જાણતા તે પોતાની અયોગ્યતા અને
છીછરાપણાને બદલે ભાગ્યને દોષિત ઠેરવી પોતાને ષનદોિ સાચબત કરવાનો હાસ્યાસ્પદ પ્રયત્ન કરે છે .
આનાથી આત્માને કોઈ લાભ થતો નથી, પરં ત ુ હાષન જ થાય છે . સૌથી મોટું નુકસાન એ થાય છે કે
પોતાને અભાચગયો માનનાર મનુષ્યા આશાનાં ટકરણોથી વંચચત રહી જાય છે અને ષનરાશાના અંધકારમાં
ભટકતો રહેવાના લીધે ભગવાનને મેળવવામાં ઘણો પાછળ રહી જાય છે .
ષવઘ્નો, મુશ્કેલીઓ, આપષત્તઓ અને અસફળતા એ એક પ્રકારની પરીક્ષા જ છે . એનાથી પરખ
થાય છે . જે આ પટરક્ષામાં પાસ થાય પછી સફળતાનો સાચો અષધકારી ષસદ્ધ થાય છે . એને જ ભગવાન
મળે છે .

અખંડજ્યોષત, સપ્ટેમ્બર-1949, પેજ-31
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ષવચારોની શક્તતશાળી દુષનયા :
ષવચાર પોતે જ એક મહાન શક્તત છે .”તમે જેવુ ં ષવચારશો તેવા તમે બનશો” તમે ષવચારો કે હુ ં
શક્તત વગરનો છં, તો તમે શક્તત વગરના થઈ જશો. તમે પોતાને મરખ માનશો તો તમે ખરે ખર મરખ
બની જશો. ધ્યાન કરો કે તમે પરમાત્માનુ ં રૂપ ધારણ કરી લેશો. હંમેશાં સારી ભાવનાઓને અભ્યાસ કરો
કરો. ક્રોધના સમયે પ્રેમની ભાવના રાખો. ષનરાશામાં મનને આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરી દો.
ખરે ખર દુષનયા માત્ર એક ભાવના કે ષવચાર જ છે . આપણુ ં મન ષવચાર વગરનુ ં થતાં દુષનયા
રહેતી નથી અને મન અવણથનીય આનંદમાં ડબકીઓ મારે છે . મનમાં જ્યાં ષવચારો શરૂ થાય છે કે તરત
જ આંખો સામે દુષનયા દે ખાવા લાગે છે અને એનાં દુ:ખો પણ દે ખાય છે .
કુષવચારોને કેવી રે તી દર કરી શકાય? એ ષવચાર ફરી ના કરીને. પુનરવ ૃષત્તને કેવી રીતે રોકી
શકાય? બીજી વધારે આનંદદાયક વાતોનુ ં ધ્યાન કરીને. દુ:ખની ઉપેક્ષા કરો. એને ભલી જાઓ. વધારે
આનંદદાયક ષવિયનુ ં ચચિંતન કરો. આ મોટી સાધના છે .
ઊંચા ષવચારોનુ ં ધ્યાન કરો. આત્મામાં લીન થઈને આંતટરક ધ્યાન કરો, ષવચારો, તકથ કરો. તેનાથી
સાંસાટરક ષવચાર, ઘુણા, દ્રેિ, વેર, કામ, ક્રોધ તરત જ નષ્ટ થઈ જશો.

અખંડજ્યોષત, જન-1955, પેજ-4
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સફળતાનો ગુપ્ત સ્ત્રોત દ્રઢ ઈચ્છાશક્તત :
દ્રઢ ઈચ્છાશક્તત, સદુદ્દે શ્ય અને પરમાત્માના ભરોસા પર મનુષ્યનાં બધાં કાયો પણથ થતાં રહે છે .
એના ષવના કોઈ પણ સંકલ્પમાં કાયમી સફળતા મળતી નથી. જે મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં સફળ
બનવાની ભાવના રાખતો હોય તે પોતાની શક્તતને ચેતનવંતી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને તેને સન્માગે
વાળે તો અવશ્ય પોતાના લક્ષ્યમાં ષસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરશે.
જે લોકોને પોતાનાં કાયોમાં ષનષ્ફળતા મળે એમ લાગતું હોય તેમનામાં બીજુ ં ગમે તે કારણ હોય,
પરં ત ુ એક કારણ ઈચ્છાશક્તતની ષનબથળતા પણ છે .જો મન દઈને કાયથ કરવામાં આવે તો તે ષનબથળતા
ત્વટરત દર થઈ શકે છે .
જો જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ઈચ્છાશક્તતને દ્રઢ બનાવો. એ દ્રઢ બનતાં કોઈપણ
કાયથ અધરંુ રહેશે નહીં. કાયથમાં ષવઘ્ન આવે તે સ્વાભાષવક છે . તેનાથી ગભરાવુ ં જોઈએ નહીં. મનુષ્ય
જીવન મુશ્કેલીઓથી ભરે લ ું છે , છતાં તે મુશ્કેલીઓ પણ પ્રયત્નપવથક દર થઈ શકે છે .
કેટલાક નસીબમાં માનતા લોકો પણ પોતાના ઉદ્દે શ્યોમાં સફળતા મેળવતા નથી. તેઓ માને છે કે
સફળતાનો આધાર ભાગ્ય પર રહેલોછે ,પરં ત ુ આ દલીલ ભ્રમણા ભરે લી છે . તે મનુષ્યને હંમેશને માટે
બેકાર બનાવી દે છે . તમને ભખ લાગી હોય, ભોજન સામે મકયુ ં હોય, પરં ત ુ જો તેને હાથ પણ ન લગાડો
તો તે મુખમાં કેવી રીતે પહોંચશે?
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-1961, પેજ-16
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સારી વ ૃષતઓ સારા માગે લઈ જાય છે .
તમે જે વાતને યોગ્ય માનતા હો, જે તમારો અંતરાત્મા કહે છે એને જ સત્ય માનો. તમારી સારી
પ્રવ ૃષતઓ શાંત સમયે જે બાજુ ષવચારે છે એને સારો માગથ સમજો. વ્યથથ ચચિંતનથી હંમેશા બચવુ ં જોઈએ.
સન્માગે ચાલીને જ મનને શાંત રાખી શકાય છે . કદાચ એવુ ં બને કે શરૂઆતમાં મન એકાગ્ર ન બને, પણ
આત્મા પ્રબળ તત્વ છે . તેથી ધીરે ધીરે એ પોતે જ એમાં તન્મય થવા લાગશે. દુ:ખનો ભાર હળવો થશે
અને હ્રદયને શાંષત મળશે.
તમારો આત્મા જે વસ્ત ુને યોગ્ય માને એનો સંકલ્પ કરો. એમાં આગળ વધવાથી તમને આત્મબળ
મળશે. એ કાયથમાં મન લગાવવાથી તમારામાં શક્તતની વ ૃદ્ધદ્ધ થશે.
તમારી દુબથળતા એ સંકલ્પની કમજોરી છે . તમે તમારા ષનણથયને દ્રઢ મનથી પકડી નથી રાખતા.
તમે એ સારી રીતે સમજી લો કે ઘડી ઘડી ષવચારો બદલનારનુ ં મન ષસદ્ધદ્ધ મેળવી શકતું નથી. એના માટે
મજબત સંકલ્પ અને દ્રઢ મન બન્ને જરૂરી છે . પોતાના ષવચારોને પોતાના ઉદ્દે શ્યો પર એકાગ્ર રાખવાનો
અભ્યાસ કરો.
સાવધાન, સત્યનો માગથ ક્યારે ય ન છોડશો. ભલે તમારંુ મન ગમે તેટલા કદકા મારે . ઈન્દ્ન્દ્રયો તો
આમેય નકામી આમતેમ ભટકનારી છે . મનના સંયમથી જ સ્વગથ મળે છે . અષનયંષત્રત ઈન્દ્ન્દ્રયોનો ષવદ્રોહ
જ નરક છે . મન અને ઈન્દ્ન્દ્રયોને વશમાં રાખનાર જ સ્વગથનો અષધકારી છે .
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-1959, પેજ-27
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વાસ્તષવક પ્રાથથનાનુ ં સાચું સ્વરૂપ :
દરે ક માનવી શાંષત ઈચ્છે છે , ચચર શાંષત, પરં ત ુ એવી શાંષત છે ક્યાં? સંસારમાં તો અશાંષતનુ ં જ
સામ્રાજ્ય છે . શાંષતનો ભંડાર તો એક જ ફકત શક્તતપુજ
ં સવેશ્વર ભગવાન જ છે . એ જ પરમગષત છે અને
તેની નજીક પહોંચવા માટે સાચા હ્રદયથી કરે લી પ્રાથથના જ પાંખોનુ ં કામ કરે છે . તેના અક્ષય ભંડારમાંથી
જ સુખશાંષત મળે છે .
પ્રાથથના કરો. પોતાના હ્રદયને ખોલીને પ્રાથથના કરો. ભલે ગમે તે રૂપમાં કરો, જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં
ઈચ્છા હોય ત્યાં કરો, એકાંતમાં કરો, પોતાની તટીફૂટી ભાિામાં કરો, કારણ કે ભગવાન સવથજ્ઞ છે . તેઓ
તરત જ આપની તોતડી ભાિાને સમજી લેશે. પ્રાત:કાળે પ્રાથથના કરો, બપોરે કરો, સાંજે કરો, બધે જ કરો
અને બધી જ અવસ્થાઓમાં કરો. યોગ્ય તો એ જ છે કે આપની પ્રાથથના સતત થતી રહે. એટલું જ નહીં,
આપ સંપણથ પ્રાથથનામય બની જવા જોઈએ.
પ્રભુ પાસે કાંઈ જ માગશો નહીં. તે તો બધાનાં માબાપ છે . બધાની જરૂટરયાતોને તે સારી રીતે
જાણે છે . આપ તો તેમણે આપેલા કલ્યાણકારી ષનમાથ ણને દ્રઢતાપવથક સંપણથપણે સ્વીકારી લો. એમની
ઈચ્છા સાથે પોતાની ઈચ્છાને જોડી એકરૂપ બનાવી દો. ભગવાનની ‘હા’ માં ‘હા’ ષમલાવતા રહો, ત્યારે જ
સાચી શાંષતનો અનુભવ કરી શકશો.
જ્યારે જે પણ પટરક્સ્થષત આવે, ભલે તે પ્રષતકુળ હોય, છતાં પણ ભગવાનને ધન્યવાદ આપો અને
ખરા હ્રદયથી કહો,”હુ ં તો આવુ ં જ ઈચ્છતો હતો.”
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1956, પેજ-13
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દરે ક કામ ઈમાનદારી અને રુચચથી કરો.
જે પણ કામ કરો તેને આદશથ, સ્વચ્છ, શ્રેષ્ઠ, પરંુ , સાચું તથા શાનદાર રીતે કરો. પોતાની
ઈમાનદારી અને ટદલચશ્મીને પરી રીતે તેમાં જોડી દો. આ રીતે કરે લાં ઉત્કૃષ્ટ કાયો જ તમારા ગૌરવને
સાચી પ્રષતષ્ઠા અપાવવામાં સમથથ બનશે. અધરાં, અસ્તવ્યસ્ત, અષપ્રય, નકામાં, ગંદાં, નકલી, જઠાં અને
કાચાં કામ કોઈપણ મનુષ્યના સૌથી મોટા ષતરસ્કારનુ ં કારણ બને છે . આ વાતને તે જ માણસ સમજી
શકશે કે જેને જીવનષવદ્યાનાં તથ્યોની જાણકારી હોય.
પોતાની ટે વોમાં સુધારો, સ્વભાવનુ ં ષનમાથ ણ તથા દ્રન્દ્ષ્ટકોણમાં સુધારો કરવો તે જીવન ષવદ્યાનાં
જરૂરી અંગો છે . હલકી ટેવો, ખરાબ સ્વભાવ અને સંકુચચત દ્રન્દ્ષ્ટકોણવાળી કોઈપણ વ્યક્તતને સભ્ય ગણી
શકાય નહીં. તેને કોઈનો સાચો પ્રેમ અને ષવશ્વાસ પ્રાપ્ત થઈ શતતાં નથી. જીવનષવદ્યાના અભાવમાં તે
સદાય હલકી કક્ષાની જ રહેશે. કોઈ મોટી સફળતા તેને કયારે ય નહીં મળી શકે.
કહેવાય છે કે મોટા માણસો હંમેશાં ષવશાળ હ્રદય અને શ્રેષ્ઠ બુદ્ધદ્ધવાળા હોય છે . અહીંયાં શરીરની
લંબાઈ પહોળાઈનો ઉલ્લેખ નથી, પરં ત ુ દ્રન્દ્ષ્ટકોણમાં શ્રેષ્ઠતાનો જ અચભપ્રાય છે . જેમને જીવન પ્રત્યે પ્રેમ
છે . તેઓ પોતાને સુધારે છે , પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણને સાચી ટદશામાં ષવકસાવે છે . ફળ સ્વરૂપે તેમની
ષવચારવાની અને કામ કરવાની પદ્ધષત એવી થઈ જાય છે કે એના આધારે મહાનતા ટદવસે ટદવસે
તેમની નજીક આવતી જાય છે .
-અખંડજયોષત, જન-1961, પેજ-6
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આચરણ અને વ્યવહારમાં સત્યનો પ્રયોગ :
મનુષ્યની ફરજ છે કે તે સત્ય અને અસત્યનો તફાવત જાણવાનો પ્રયત્ન કરે . સત્ય એ
આધ્યાજત્મક જગતનુ ં સવથશ્રેષ્ઠ રત્ન છે અને ભગવાને તેને જાણવાની ચોક્કસ યોગ્યતા પણ મનુષ્યને
આપીછે , પરં ત ુ આ આધુષનક જમાનાના ખરાબ ષવચારનાર લોકોએ એનુ ં સ્વરૂપ એવું ગંદું કરી નાખ્યુ ં છે કે
તેની ઓળખાણ કરવી પણ ખબ મુશ્કેલ થઈ ગઈ છે . એના માટે સૌથી પહેલો ઉપાય એ છે કે આપણે
જાતે મન, વચન અને કમથથી હંમેશા સત્યનુ ં પાલન કરીએ. જે માણસ સત્યનુ ં પાલન કરે છે તે સત્ય અને
અસત્યની ઓળખ પોતાના સામાન્ય જ્ઞાનથી તરત જ કરી લે છે .
સત્ય અને અસત્યની ઓળખ પર એટલા માટે ભાર મકવાની જરૂર છે કે જગતમાં આજકાલ
અનેક મખથતાપણથ અસત્ય ષવચાર અને અંધષવશ્વાસ ફેલાયેલા છે અને જે માણસ તેમનો ગુલામ બની
રહેછે તે ક્યારે ય પ્રગષત કરી શતતો નથી.
એટલા માટે તમારે કોઈ એવી વાત ગ્રહણ કરવી ન જોઈએ કે જેને ઘણા લોકો માનતા હોય
અથવા તો સદીઓથી ચાલી આવતી હોય અથવા તો ધમથગ્રથ
ં ોમાં લખેલી હોય, જેને લોકો પષવત્ર માનતા
હોય. તમારે જાતે તે વાત ષવચારીને તે સાચી છે કે ખોટી યા યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે તેનો ષનણથય કરવો
જોઈએ. યાદ રાખો કે એક ષવિયમાં ભલે એક હજાર માણસની સંમષત હોય, પરં ત ુ જો તે લોકો તે
ષવિયમાં કશું પણ જાણતા ન હોય તો તેમના મતની કશી ટકિંમત રહેતી નથી.
અખંડજ્યોષત, જન-1957, પેજ-15
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ષવશ્વાસ કરો કે તમે મહાન છો.
ષવશ્વાસ કરો કે તમે મહાન કાયથ કરવા માટે જન્મ્યા છો. તમારી અંદર મહાના આત્માનો ષનવાસ
છે . ષવશ્વાસ કરો કે તમે શરીર નટહ, આત્મા છો. તમે નશ્વર નહીં, અમર છો. તેથી કોઈ તમારો નાશ કરી
શકે નટહ, કોઈ તમને ષવચચલત કરી શકે નટહ.
ષવશ્વાસ કરો કે તમે એકલા નથી. નદી, પવથત, જગલ
ં
કે એકાંતમાં પણ તમે એકલા નથી. તમારી
સાથે સવથશક્તતમાન પરમાત્મા છે . જ્યારે તમે ગાઢ ષનદ્રામાં સતા હો છો ત્યારે પણ સવથવ્યાપક પરમાત્મા
તમારી સાથે, તમારા અંગે અંગમાં હોય છે . એ અનંત ષપતાએ જ તમને જીવન આપ્યુ ં છે . તે તમને
મહાન અને ચચરાયું બનાવવા ઈચ્છે છે . તેથી કોઈપણ પટરક્સ્થષતમાં તમે પોતાને એકલા ના માનશો,
જ્યારે ષનરાધારનો આધાર, સમ્રાટોનો પણ સમ્રાટ પરમ પ્રભુ તમારી સાથે છે , તો પછી તમે તમારી જાતને
ષનરાધાર અને અસહાય શા માટે માનો છો? આખા સંસારની બધી શક્તતઓ તમારો ષવનાશ કરવા ભેગી
થઈ હોય તો પણ શુ?ં ષવશ્વાસ રાખો કે પરમ ષપતા તમારંુ રક્ષણ કરી રહ્યો છે . તેથી કોઈ તમારો વાળ
પણ વાંકો કરી શકે નટહિં.
આત્મ સમપથણનો અથથ એ નથી કે તમે આત્મષવશ્વાસ ખોઈ બેસો.જો તમે પરમાત્મા આગળ
સમપથણ કયુથ હો તો તમારો આત્મષવશ્વાસ જાગૃત થવો જોઈએ. જો એટલું થશે તો તમે મહાન બની જશો,
તમને ભય નટહ લાગે. તમે મહાનની સાથે ભળીને મહાન બની જશો.
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-1949, પેજ-11
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સ્થાયી સુખ કયાં છે ?
આપણે મોટે ભાગે શારીટરક તથા માનષસક સુખ શોધતા ફરીએ છીએ, પરત ું જે ખરે ખર સૌથી
ઉત્તમ સુખ છે એ આધ્યાજત્મક સુખની તો આપણને ખબર જ નથી. આપણાં બધાં કાયોમાં સુખ
મેળવવાની ઈચ્છા છપાયેલી હોય છે . આપણે સ્થળ લાભ જોનારા મનુષ્યો બાહ્ય વસ્તુઓથી જ સુખ
મેળવવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, પરં ત ુ શુ ં બાહ્ય વસ્તુ કોઈને સુખ આપી શકે ખરી? આ જગતમાં આપણા
સુખનો સામાન બહાર નથી, પરં ત ુ આપણી અંદર છે . ટહિંદુ શાસ્ત્રો પણએ વાતનુ ં પ્રમાણ આપે છે કે મનનુ ં
તત્વ જાણ્યા વગર બાહ્યજગતમાં સુખોની કોઈ આશા રાખી શકાય નટહ. તેથી મનનુ ં તત્વ જાણવુ ં અને
એની ઉપર પરે પરો કાબ રાખવો ખબ જરૂરી છે . મનને જીતી લેવાથી આપણે આખા સંસારને જીતી
શકીશુ.ં
મનુષ્ય માટે સુખની ખાણ, આનંદનુ ં ઝરણુ ં આપણી અંદર જ છે . બહાર તો તેની માત્ર ઝલક
દે ખાય છે . શાસ્ત્રનુ ં કહેવ ુ ં સાચુ ં જ છે કે જો આપણે સત્યવસ્ત ુ, બ્રહ્મ યા પરમાત્માને જાણવો હોય તો સૌ
પ્રથમ આપણે આપણા ચચત્તને ક્સ્થર બનાવવુ ં પડશે. એને સાધનાનુ,ં ધમથન ુ ં એક અંગ કહે છે . તેથી
કાયમી સુખ મેળવવા માટે આપણે ધમથનો આશ્રય લેવો જ પડશે. ધમથ જ આપણને વતથમાનના ક્ષચણક
સુખના બદલે ભષવષ્યમાં મળનારા અક્ષય સુખનો માગથ બતાવે છે .
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1942, પેજ-18
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માનવતાના આદશો પર આસ્થા
સમ ૃદ્ધદ્ધ વધવી જોઈએ, પરં ત ુ સાથે સાથે જવાબદારી સમજીને પ્રાપ્ત સાધનોનો સદુપયોગ
કરવાની ષવવેતશીલતા પણ વધવી જોઈએ.
મનુષ્યનુ ં આંતટરક સ્તર એ આધાર પર ઘડાવુ ં જોઈએ કે તે સ્વયં આનંદથી રહે અને બીજાઓને
આનંદથી રહેવા દે . સ્વયં પ્રગષતશીલ બને અને બીજાઓને પ્રગષતના પથ પર ચાલવામાં સહયોગ આપે.
અનીષતને ન તો સહન કરે અને ન કોઈને અન્યાયપવથક સતાવે. પોતાના કતથવ્યનુ ં પાલન કરે અને
બીજાઓની સામે એવો સાદશથ રજ કરે , જેથી તેમને ઉત્તમતાના માગથ પર ચાલવાની પ્રેરણા મળે .
ધનસંગ્રહની ત ૃષ્ણા, પદ, અષધકાર, સત્તા તેમજ અહંકારની પષતિમાં આજે જે રીતે લોકો પોતાની ઉન્નષત
સમજે છે અને મોજમજા કરી લેવી જીવનની સફળતા માને છે તેવી જ રીતે જો જીવનને આદશથ, મહાન,
કતથવ્યપરાયણ તથા ધમથપરાયણ બનાવવાની દરે ક વ્યક્તતને લગની લાગી જાય, તો મનુષ્ય આદશથ
મનુષ્ય બની શકે છે અને માનવી બધાં પ્રાણીઓમાં કેટલો મહાન છે એનો પ્રત્યેક ક્ષણે અનુભવ કરી શકે
છે . સદ્દભાવનાઓમાં જે લોકોનુ ં મન ડબેલ ું રહેશે તેમનુ ં શરીર આદશથ રજ કરવાનુ ં કાયથ જ કરશે.
તે કાયોથી તે વ્યક્તતઓનુ ં અંગત કલ્યાણ તો થશે જ, પરં ત ુ સાથે સાથે જે તેમના સંપકથ માં આવશે
તેઓ પણ સંતોિ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરશે.
-અખંડજયોષત, માચથ-1962, પેજ-5
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ભલે ટંકું પણ શ્રેષ્ઠ જીવન
જેમનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ ઉત્કૃષ્ટ હોય, તેમના હાથમાં જઈને નકામી વસ્ત ુ પણ સુદર
ં
બની જાય છે . તેઓ
પોતાની અચભરુચચ પ્રમાણે તેને પણ ઢાળે છે . સંત ઈમસથનનો દાવો હતો કે તેઓ નરકમાં જઈને ત્યાં પણ
સ્વગથન ુ ં વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે .
સુરુચચનો જાદ સામાન્ય અને તુચ્છ વસ્તુઓ તથા વ્યક્તતઓને પણ સુદર
ં
બનાવી દે છે , પરં ત ુ જો
દ્રન્દ્ષ્ટકોણ દષિત હશે તો ભલાઈ પણ ધીમે ધીમે બરાઈમાં બદલાઈ જશે. સાપના પેટમાં જઈને દધ પણ
ઝેર બની જાય છે . કુસસ
ં કારી વ્યક્તત પોતાના સંપકથ માં આવનારી વ્યક્તતઓ અને પદાથોને પણ ગંદાં
બનાવી દે છે . દ્રન્દ્ષ્ટકોણ શ્રેષ્ઠતા જ વાસ્તવમાં માનવ જીવનની શ્રેષ્ઠતા છે .
ઉત્કૃષ્ટતાનુ ં ગૌરવ હંમશ
ે ાં ટકી રહે છે . છે તરષપિંડી અને લુચ્ચાઈ ગમે તેટલી વધી જાય,
સજ્જનતાનો માગથ તેનાં કારણે ભલે ગમે તેટલો કષ્ટદાયક થઈ જાય, છતાં પણ અંતે તો ઉત્કૃષ્ટતાને જ
ક્સ્થરતા અને સફળતાનુ ં શ્રેય મળે છે . પટરક્ષામાં સારા નંબરે પાસ થનાર ષવદ્યાથીઓની માંગ દરે ક
ક્ષેત્રમાં રહે છે , જ્યારે ઊતરતી શ્રેણીમાં પાસ થનારાઓની પ્રગષત મયાથટદત થઈ જાય છે .
જીવન એક પટરક્ષા છે . તેને ઉત્કૃષ્ટતાની કસોટી પર જ દરે ક જગ્યાએ ચકાસવામાં આવે છે . જો તે
સાચું સાચબત ન થઈ શકે તો સમજવુ ં જોઈએ કે પ્રગષતનાં દ્વાર અવરોધાયેલાં જ છે .
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-1961, પેજ-6
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જીવન કલાત્મક પદ્ધષતથી જીવીએ :
‘ જજિંદગી જીવવી એક કળા છે ’ એમ સાંભળીને અનેક લોકોને આિયથ જેવુ ં લાગતું હશે, પરં ત ુ
જીવન એક કલા છે એ વાસ્તષવકતા છે . જે લોકો જીવન જીવવાની કળા નથી જાણતા અથવા તેને
કલાત્મક કતથવ્ય નથી માનતા, તેઓ જીવતા હોવા છતાં પણ સારી રીતે નથી જીવી શકતા.
ઘણા લોકો જીવનની ષવષવધ ઉપકરણો વડે શણગારવાને જ કળા સમજે છે , પરં ત ુ બાહ્ય
પ્રસાધનોથી જીવનને શણગારતા રહેવ ુ ં એ કળા નથી. આ મનુષ્યની એક લાલચ છે , જેને પરી કરવામાં
તેને જઠો સંતોિ મળતાં હોય એમ લાગે છે . પટરણામે તે એમ માની બેસે છે કે તે જજિંદગી બરાબર જીવી
રહ્યો છે . કળા તો વાસ્તવમાં એ માનષસક વ ૃષત્ત છે , જેના આધાર પર સાધનોની ઊણપ હોય, છતાં પણ
જજિંદગીને ખબસરત રીતે જીવી શકાય છે . જજિંદગીને દરે ક ક્ષણે હસતાં રમતાં આગળ વધારતા રહેવ ું એ જ
કળા છે અને તેને રોક્કળમાં ષવતાવવી એ જ કલાહીનતા છે .
સાધન અથવા સાધનહીનતા, સંપન્નતા અથવા દાટરદ્રય ગમે તેવી ક્સ્થષતમાં પણ તેને અનુરૂપ
અથવા જરૂરી પુરુિાથથ વડે સાહજજકતા, સરળતા, સંતોિ,આશા તથા ઉત્સાહપવથક વ્યગ્ર થયા વગર ખુશી
કે ષનરાશામાં યોગ્ય રીતે ટકી રહીને જીવન જીવવુ ં એ જ કલાપણથ જીવન છે , તેને મેળવવું એ ફકત
લાભદાયક જ નહીં, પરં ત ુ સાથથક અને ખુખદાયક પણ છે .
-અખંડજયોષત, જુન-1961, પેજ-10
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જેવા તમે તેવો તમારો સંસાર
આપણે જેવા છીએ તેવો જ આપણો સંસાર હશે. જો આપણે સુખી હોઈએ તો આપણો આખો
સંસાર સુખી છે અને જો આપણે દુ:ખી હોઈએ તો આખો સંસાર દુ:ખમય લાગશે, પછી ભલે તે ગમે તેટલો
સુખમય હોય.
જો આપણું મન પણ સુખનો અનુભવ કરવા લાગે તથા એમ ષવચારે કે આ દુ:ખ આપણી પરીક્ષા
માટે જ મને મળ્યું છે તો આપણને દુ:ખની છાયા પણ સ્પશી શકતી નથી. જો આપણે આવું ચચિંતન કરીશુ ં
તો વાસ્તવમાં આપણે દુ:ખને સુખમાં બદલી શકીશુ.ં એવુ ં કરવા માટે આપણને ત્યાગને તપની જરૂર પડે
છે કે જેથી પ્રષતક્રીયા આપણા આત્મા ઉપર જ થાય છે . જો આપણો આત્મા આ બધાને સહન કરી લે તો
વાસ્તવમાં આપણી અંદર એક આધ્યાજત્મક શક્તતઓ ષવકાસ થાય છે , જેનુ ં ષનમાથ ણ આપણે આપણા
ષવચારો દ્વારા જ કરીએ છીએ.
આજે આપણે ભલે ગમે તે પટરક્સ્થષતમાં હોઈએ, પણ આપણે આપવા દ્રન્દ્ષ્ટકોણને બદલી નાખવો
જોઈએ તથા આપણા ષવચારોને હંમેશા પ્રસન્નતા, આશા, શક્તત વગેરે તરફ વાળવા જોઈએ. આથી જ
કહેવાયું છે કે જેવા તમે હશો તેવો તમારો સંસાર હશે.

અખંડજ્યોષત, માચથ-1951, પેજ-17
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પ્રેમી અને ધનવાન બનો :
પ્રેમમય જીવન જ સુખ છે . સાચુ ં સુખ ઈચ્છત હો તો દરે કની સાથે પ્રેમ રાખો, પ્રેમી બનવાથી
તમને સાચો આદર મળશે, જેથી તમને સુખનો અનુભવ થશે. આ પ્રકારના પ્રેમનો ષવકાસ કરતા રહેશો
તો તમે મહાસુખનો અનુભવ કરશો. જો આ મહાસુખ પ્રાપ્ત કરી લીધુ ં તો આનંદ સામે ચાલીને તમારી
પાસે આવશે કારણ કે સુખમાં જ આનંદ છે અને આનંદમાં શાંષત છે .
પ્રેમ કરવાથી પ્રેમ વધે છે અને દ્રેિ કરવાથી દ્રેિ વધે છે . પ્રેમ કરવાથી એકતા વધે છે , જ્યારે દ્રેિ
કરવાથી એકતા તટે છે . આ જ કારણે આપણો દે શ ગુલામ થયો હતો.
ભગવાન તેને જ મદદ કરે છે જે પોતાની જાતને મદદ કરે છે . લક્ષ્મી પુરુિાથી માણસોને જ
પ્રાપ્ત થાય છે , ભાગ્ય પર આધાર રાખી બેસી રહેનારને નહીં. માટે પોતાની ઈચ્છાઓ પણથ કરવા માટે
પુરુિાથથ કરો. ધનવાન બનવાનો મળ મંત્ર એ જ છે કે તમે પટરશ્રમ કરો, યોગ્યતામાં વધારો કરો, ખોટાં
ખચથ ના કરો ને ઈમાનદાર બનો.
નાનાં કામ કરવામાં સંકોચ ના રાખો. સુષશચક્ષત બનો. આળસ છોડીને હ્રદયમાં ઉમંગ પેદા કરો.
આ સદ્દગુણો જ તમને ધનવાન બનવામાં મદદ કરશે. આપણી ગરીબીનુ ં કારણ શું છે ? આ પ્રશ્ન પર
ષવચાર કરો અને જે કોઈ કારણ હોય તેને દર કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરો.

અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર-1958, પેજ-31
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ઉદાસ નહીં આનંદમાં રહો.
જીવનને સુખી અને સફળ બનાવવા માટે એક જ ઉપાય છે કે તમે એક ક્ષણ પણ ઉદાસીનતાને
તાબે ન થાઓ. અષપ્રય પટરક્સ્થષત ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ આનંદમાં રહો. સંસાર પ્રત્યે પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ
એવો રાખો કે તમને પ્રષતકળતાઓમાં પણ સફળતા અને ઉન્નષતના પગલાં દે ખાય. પોતાનુ ં માનષસક સ્તર
ઊંચું લઈ જાઓ કે સંસારની નાની મોટી કોઈપણ પ્રષતકળતા તમારંુ માનષસક સંત ુલન અસ્તવ્યસ્ત ન
કરી શકે. પ્રષતકળતાઓમાં પણ હસો. મુશ્કેલીઓમાં ક્સ્મત કરો અને ષનષ્ફળતામાં સફળતાની સંભાવના
ષનહાળો.
ષવરોધને ષવરોધના રૂપમાં ન લેતાં તેનો પ્રેરણાના રૂપમાં સ્વીકાર કરો. કટુતાનો ઉત્તર મધુરતાથી
આપો. હાષન-લાભ, સુખ-દુખ, ઉત્કિથ અને અપકિથમાં તટસ્થ રહો. એનાથી એટલા બધા પ્રભાષવત ન બનો
કે તમારે માટે તે ષવિાદ, ષનરાશા, ષનરુત્સાહ અથવા વ્યગ્રતાનુ ં કારણ બને સામે આવેલી ટદ્રધાઓને
સંસારનુ ં સહજ ઘટનાચક્ર સમજીને ષનષવિકાર ભાવે સહન કરો અને ત્યારે જુઓ કે મોટામાં મોટું કારણ
આવવા છતાં પણ આપ ઉદાસ નહીં બનો.
ઉદાસીનતા દરે ક પ્રકારના શોકસંતાપનુ ં મળ છે . એને આશરો આપતાં જ સંપણથ જીવન દુ:ખનો
ભંડાર બની જશે. ઉદાસીનતા કાયર મનની અચભવ્યક્તત છે . વીર તે છે , જે સંસારનાં બધાં દુ:ખ-દ્ર ંદ્રોને
તટસ્થ ભાવથી સહન કરતાં સદાય પ્રસન્ન રહે છે ..

અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર-1965, પેજ-28
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ષવચારોની શક્તત અપાર છે .
ષવચાર એક શક્તત છે , ષવશુદ્ધ ષવધુત શક્તત છે . જે એના પર યોગ્ય ષનયંત્રણ રાખીને સાચી ટદશામાં
તેને વાળી શકે છે તે વીજળીની જેમ એની પાસેથી મોટાં મોટાં કામ લઈ શકે છે ,પરં ત ુ જેઓ તેને સરખી
રીતે અનુશાષસત કરી શકતા નથી તેઓ ઊલટાના એના ષશકાર બનીને પોતાની જ શક્તતથી સ્વયં નાશ
પામે છે . આથી જ મનીિીઓએ ષનયંષત્રત ષવચારોને મનુષ્યને ષમત્ર અને અષનયંષત્રત ષવચારોને તેના શત્રુ
ગણાવ્યા છે .
સારંુ અને ખરાબ, સુખ અને દુ:ખની પટરક્સ્થષતનુ ં તથા ઉત્થાનપતનનુ ં મુખ્ય કારણ મનુષ્યના
ષવચારો છે . આથી ષવચારો પર કાબુ ં રાખવો તે મનુષ્યનુ ં મુખ્ય કતથવ્ય છે . ષવચારોને ઉન્નત બનાવો.
તેમને કલ્યાણલક્ષી બનાવો. તેમને શુદ્ધ તેમજ સ્વચ્છ બનાવો તો તે તમને સ્વગથની સુખદ પટરક્સ્થષતમાં
પહોંચાડી દે શે. એનાથી ષવપરીત જો તમે ષવચારોને છૂટા મકી દે શો, તેમને કલુષિત અને કલંક્તત થવા
દે શો તો તમારે સદાય નરકની જવાળામાં બળવા માટે તૈયાર રહેવ ુ ં પડશે. ષવચારોની ઝપટમાંથી તમને
સંસારની કોઈ શક્તત બચાવી શકતી નથી.
ષવચારોનુ ં તેજ તમને ઓજસ્વી બનાવે છે અને જીવનસંગ્રામમાં એક કુશળ યોદ્ધાની જેમ ષવજય
પણ અપાવે છે . આનાથી ષવપરીત તમારા મડદાલ ષવચારો તમને જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પરાજજત
કરીને જીવતે જીવ મ ૃત્યુનો
ં અનુભવ કરાવશે. જેના ષવચાર પ્રબુદ્ધ છે તેનો આત્મા પ્રબુદ્ધ છે અને જેનો
આત્મા પ્રબુદ્ધછે તેનાથી પરમાત્મા દર નથી.
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આળસ ન કરવી એ જ અમ ૃતપદ છે .
જે કાયથ અત્યારે કરી શકાય છે તેને કલાકો પછી કરવાની મનોવ ૃષત્ત રાખવી એ આળસની ષનશાની
છે . એક કામ હાથમાં લીધુ ં અને કરતા ગયા, તો ઘણાં કાયથ પરાં થઈ શકશે. ઘણાં બધાં કામો એક સાથે
લેતાં પહેલાં કયુ ં કાયથ કરવુ ં એજ મઝ
ં વણમાં સમય વીતી જાય છે અને એક પણ કાયથ વ્યવક્સ્થત રીતે
પરંુ થતું નથી. આથી જે કામ આજે અને અત્યારે થઈ શકતું હોય તેને કાલ માટે ન છોડતાં તાત્કાચલક
કરવું જોઈએ. બીજી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે એક સાથે વધારે કામ હાથમાં ન લેવાં કારણ કે
કોઈપણ કાયથમાં પરંુ ધ્યાન અને ઉત્સાહ ન રાખવાથી સફળતા મળી શકતી નથી. આથી એક એક કામ
હાથમાં લો અને વારાફરતી પરાં કરો, નહીં તો બધાં કાયથ અધરાં રહેશે અને કોઈપણ કામ પરંુ થયા
વગર તેન ુ ં ફળ મળશે નહીં. એટલે જ કહેવાય છે કે “શ્રેદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનં તત્પર: લભતેન્દ્ન્દ્રય:” કાયથમાં
તત્પર, સંયમી અને શ્રદ્ધાળુને જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે . આળસ એક પ્રકારનો અંધકાર છે , જે મનુષ્યના
આત્મા અને શક્તતઓ પર પોતાનો અષધકાર સ્થાપી દે છે .
યાદ રાખો, નકામાપણુ ં અને આળસમાં પણ એક પ્રકારનુ ં ગંદું આકિથણ છે . લાખો લોકો આળસના
ગંદા કવામાં પડેલા છે અને તેને જ શ્રેષ્ઠ માની રહ્યા છે . તેમણે પોતાના જીવન પાસેથી વધારે ને વધારે
કામ લેવા કમર કસી તૈયાર થઈ જવુ ં જોઈએ.
“આલસ્યં હી મનુષ્યાણાં શરીરસ્થો મહાટરપુ:” એટલે કે મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્રુ આલસ જ છે .
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સલાહ આપતાં પહેલાં ષવચારો :
માણસમાં એક પ્રવ ૃષત્ત એ જોવા મળે છે કે એ બીજાના કામોમાં તરત દખલગીરી કરે છે . જો
ષવચારપવથક જોઈએ તો કોઈ બીજો માણસ જે કંઈ કહે છે કે કરે છે એની સાથે તમારે કાંઈ લેવાદે વા
નથી. તમારે એની વાત સંપણથપણે એની ઈચ્છા ઉપર છોડી દે વી જોઈએ. તમે પોતે પોતાના કામમાં જે
રીતની સ્વતંત્રતાની ઈચ્છા રાખો છો એ હક બીજાને પણ આપવો જોઈએ.
વાસ્તવમાં કોઈ સજ્જને બીજાનાં કામો અને ષવશ્વાસમાં ત્યાં સુધી હસ્તક્ષેપ કરવો ન જોઈએ કે
જયાં સુધી એનાં કાયોથી સામાન્ય રીતે કોઈ નુકસાન ન થત ું હોય. જો કોઈ મનુષ્ય એવો વ્યવહાર કરે ,
જેનાથી તે પોતાના પાડોશીઓ માટે દુ:ખનુ ં કારણ બની જાય તો એ સમયે યોગ્ય સલાહ આપવાની
આપણી ફરજ બને છે , પરં ત ુ આવા પ્રસંગે પણ એ વાત બહુ નમ્રતાથી અને સારી ભાિામાં કહેવી જોઈએ.
જો કોઈ વ્યક્તત તમારા મતે કોઈ મોટી ભલ કરી રહી હોય તો તમે એને એકાંતમાં લઈ જઈને
સાચી સલાહ આપી શકો છો કે ભાઈ, તમે આવું શા માટે કરો છો? શક્ય છે કે સાચી વાત એના મગજમાં
ઊતરી જાય, પરં ત ુ દરે ક જગ્યાએ આવું કરવુ ં તે એને દખલગીરી જ લાગશે.
કોઈ ત્રીજા વ્યક્તત સમક્ષ આવી વાતોની ચચાથ પણ કરવી જોઈએ નહીં કારણ કે એ તેની ષનિંદા
કરી કહેવાય કે જે સભ્ય વ્યક્તતને માટે શોભાસ્પદ નથી.
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આવી ભયંકર ભલ કદાષપ ના કરશો.
તમારી પડતી થવાનો અને પછાત રહેવાનો દોિ તમે બીજાના માથે ન નાંખશો. તમારી
ષનષ્ફળતા અને દુબથળતાનો દોિ બીજા પર ના ઢોળશો. બીજાના અષધકારોને છીનવી લેવાની એમને
નુકસાન થશે અને તમને કોઈ વ્યક્તતગત લાભ થશે નહીં. શક્ય છે કે જેને તમે હાષન પહોંચાડો છો તે
તમારા ટહતેચ્છ પણ હોય અને તમારા આવા અનુચચત વ્યવહારથી ગુસ્સે થઈ તમને જ નુકસાન
પહોંચાડશે.
વ્યક્તતગત ઉન્નષતનો આધાર મનુષ્યની શારીટરક, માનષસક અને ચાટરષત્રક ષવશેિતાઓ પર છે .
બીજાને દબાવવા, ચાડીચુગલી કરવી એ તો તમારી ઈિાથ, ક્રોધ તેમજ ઉત્તેજનાની પ્રષતટક્રયાઓ છે .
જે લોકો આવાં તુચ્છ કાયોમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે તેમની આત્મશક્તતનો ક્ષય થતો જાય છે . અંદર
અને અંદર ઈિાથના અક્ગ્નમાં સળગતા રહીને પોતાની બધી જ મૌચલકતા, સાહસ તેમજ ઉત્સાહને મારી
નાંખે છે . આપણી સારી કે ખરાબ પટરક્સ્થષતને માટે આપણે પોતે જ જવાબદાર છીએ. બીજા પર નકામુ ં
કલંક લગાડવાની ભલ કદાષપ ન કરશો.
તમે તમારી પ્રગષત કરો. બીજાને તમારી પ્રગષત અટકાવનારા કાંટા ન સમજો. ભતકાળની ભલો
પર પસ્તાયા કરવાને બદલે એ ભલ ફરી ન થાય તેવો દ્રઢ સંકલ્પ કરો. ખોટી ચચિંતા કે કુટેવોને છોડી દો
એ જીવનમાં પ્રગષત કરવાનો શ્રેષ્ઠ માગથ છે .
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તમારી ગચ
ં તમે ઉકેલો :
મનુષ્ય પોતાના ભાગ્યનો ષનમાથ તા પોતે છે . જે રીતે તે અયોગ્ય ષવચારો અને ટેવોનો ગુલામ
બનીને પોતાની ક્સ્થષત દયાજનક બનાવે છે તે રીતે જો તે ઈચ્છે તો ષવવેકને અપનાવીને પોતાની
પ્રવ ૃષત્તઓને બદલી અને સુધારી પણ શકે છે અને તેના પટરણામે નરકના દ્રશ્યને જોતજોતામાં બદલી શકે
છે . આ માનષસક પટરવતથન જ યુગ ષનમાથ ણ યોજનાનો મુખ્ય આધાર છે . એને “ષવચાર ક્રાંષત” પણ કહી
શકાય.
આપણી સામે અગચણત મુશ્કેલીઓ, ગચ
ં વણો, ખામીઓ અને પરે શાનીઓ આજે ઊભી છે . તેન ુ ં
કારણ એક જ છે – ‘અષવવેક’. તેના સમાધાનનો ઉપાય પણ એક જ છે . – ‘ષવવેક’. જે રીતે સયથનો ઉદ્દય
થતાં અંધકારનો નાશ થાય છે તે રીતે જે ટદવસે આપણા અંત:કરણમાં ષવવેકનો ઉદ્દય થશે તે ટદવસે ન
તો વ્યક્તતગત મુશ્કેલીઓ રહેશે કે ન સામટહક. કરોળીયો પોતાનુ ં જાળું પોતે ગથ
ં ે છે અને તેમાં ફસાઈને
બેસી રહે છે , પરં ત ુ જ્યારે તેના મનમાં તરં ગ આવે છે તો તે આખા જાળાને ગળીને પણથ સ્વતંત્રતાનો
અનુભવ કરે છે . આપણી બધી સમસ્યાઓ અને બધી મુશ્કેલીઓ આપણે પોતે જ ઊભી કરી છે . તેમને
ઉકેલવી તે આપણા જમના હાથનુ ં કામ છે . અંધકારમાં ગાંઠ ખલી શકતી નથી, પરં ત ુ જયારે ષવવેકનો
દીપક પ્રગટે છે અને દોરીના વળાંક તથા ગચ
ં સાફ દે ખાવા લાગે છે તો ગાંઠ ખલવામાં વાર લાગતી
નથી.
ુ રી-1962, પેજ-6
-અખંડજયોષત, ફ્રેબઆ
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સમસ્યાઓનુ ં ષનરાકરણ આપણી અંદર છે .
આ સંસારમાં કોઈ ખરાબી નથી, કોઈ પ્રષતકળતા નથી એવુ ં કહી શકાય નટહ અને એવુ ં પણ નથી
કે બાહ્યજગતમાં જે બરાઈઓ તથા ત્રુટટઓ છે તેમને સુધારી કે બદલી ન શકાય. એ તો કરવું જ જોઈએ,
પરં ત ુ સાથે સાથે એ પણ યાદ રાખવુ ં જોઈએ કે સમગ્ર સંસારને સુધારવો કે આપણી ઈચ્છાનુકળ
બનાવવો શક્ય નથી. આખી પ ૃથ્વી પર પથરાયેલા કાંટાને હીણી શકાય નહીં, પરં ત ુ પોતાના પગમાં જોડા
પહેરી શકાય છે , જેથી કાંટાના પ્રભાવથી બચી શકાય. પોતે સુધરવુ,ં પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણને શુદ્ધ કરવો તે
જોડા પહેરીને કાંટાથી ષનષિત થવા બરાબર છે . બાહ્યજગતની બરાઈઓને સુધારવા માટે પોતાની
ઉત્કૃષ્ટતા આવશ્યક છે . કીચડને કીચડથી નહી, શુદ્ધ જળથી જ ધોઈ શકાય છે . ક્રોધને ક્રોધથી નહીં,
શાંષતથી પ્રરાસ્ત કરી શકાય છે . આપણે સ્વયં મચલન હોઈશુ,ં બરાઈઓથી ખરડાયેલા હોઈશુ ં તો
બીજાઓને કેવી રીતે સુધારી શકીશુ?ં જો અંત:કરણમાં સમસ્યાઓનાં જાળાં ગુથ
ં ાયેલાં હોય તો બહારની
મઝ
ં વણોનો ઉકેલ લાવવો કઈ રીતે શક્ય બનશે?
આ કોયડાઓને ઉકેલતાં આપણે એ ન ભલીએ કે મોટા ભાગની સમસ્યાઓનુ ં સમાધાન આપણી
અંદર જ રહેલ ું છે . પોતે સુધરવુ,ં પોતાનુ ં ઘડતર કરવુ ં પોતાની ઉન્નષત કરવી એ જ એવો ઉપાય છે કે
જેનાથી દુષનયા સુધરી શકે છે .
-અખંડજયોષત, અષપ્રલ-1962, પેજ-26
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કમથ પર ભાવનાનો પ્રભાવ :
કમથના બાહ્યરૂપને જોઈને પણ તેના ભલા બરા હોવાનુ ં અનુમાન કરી શકાય છે , પરં ત ુ તેની
વાસ્તષવક કસોટી તે કરનારની ભાવના જ છે . આપણે પોતાની ભાવનાની શુદ્ધદ્ધ કરવી જોઈએ. સંકુચચતતા
અને સ્વાથથપરાયણતા જયાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી શ્રેષ્ઠ કામ કરતાં પણ તેમાંથી કોઈ સ્વાથથ પણથ
કરવાની ઈચ્છા ચાલુ રહેશે અને પછી ભલે આ ઈચ્છા પણથ ન થઈ શકે, પરં ત ુ તે દુભાથ વનાના કારણે
સત્કમથ પણ પાપ રૂપ ગણાશે. જ્યારે અવસર મળે ત્યારે સ્વાથથ પરાયણતા પ્રબળ બનીને દુષ્કમથ પણ
કરાવી લેશે. જો પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ ઉચ્ચ હોય, પ્રત્યેક કાયથ કતથવ્યપાલનની ધમથબદ્ધુ દ્ધથી કરવામાં આવી
રહ્ું હોય, તો સામાન્ય શ્રેણીનુ ં જીવન જીવતાં જીવતાં પોતાની ગૃહસ્થીનુ ં પાલન પણ તપ સાધના અને
યોગાભ્યાસની જેમ સત્કમથ પરવાર થશે અને જીવનના ઉદ્દે શ્યના માગથમાં ભારે પ્રગષત થતી જશે.
આ સંસારમાં ભાવના જ મુખ્ય છે . કમથન ુ ં ભલુ-ં બરંુ સ્વરૂપ તેના આધારે બંધનકારક કે મુક્તતદાયક
બને છે . સદ્દભાવનાથી પ્રેટરત કમથ સદા શુભ અને શ્રેષ્ઠ જ હોય છે , પરં ત ુ તે કદાચ અયોગ્ય બને તો પણ
આજત્મક ઉત્કૃષ્ટતા, શુભ આશય, ઉચ્ચ ભાવના અને કતથવ્યબુદ્ધદ્ધ રાખીને આપણે સામાન્ય જીવન જીવતાં
જીવતાં પણ મહાન બની શકીએ છીએ અને આથી આપણી લક્ષ્યપષતિ સરળ બને છે .
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-1962, પેજ-20

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

પહેલાં પોતાને સુધારો :
તમારી અંદર જે ટદવ્ય શક્તત છે તે બાહ્ય શક્તતઓ કરતાં વધુ શક્તતશાળી છે . એટલે કોઈ
બાબતથી ડરવાની જરૂર નથી. તમે તમારા અંતરાઆત્મામાં ષવશ્વાસ રાખો.
તમે તમારામાં સુધારો કરો. તમારા ચટરત્રનુ ં ષનમાથ ણ કરો, હ્રદયને પષવત્ર બનાવો.સદ્દગુણોને
વધારો અને તમારી બરાઈઓને દર કરો. અનુશાસન દ્વારા તમારામાં રહેલી પશુપ્રવ ૃષત્તને દૈ વી
શક્તતઓની ગુલામ બનાવી દો. એના માટે તમારે તપ, સંયમ અને ધ્યાનની પણ જરૂર પડશે. અહીંથી
તમારી સ્વતંત્રતાની શરૂઆત થાય છે .
ત્યાગ કયાથ વગર તમે ક્યારે ય સુખી બની શકતા નથી. તમે ત્યાગ કયાથ વગર મોક્ષ મેળવી શકતા
નથી. ત્યાગને તમારા જીવનમાં સવોત્તમા સ્થાન આપો. ત્યાગ કરીને ભોગવો. પહેલાં તમે ભલે માણસ
બનો, પણ પોતાની ઈન્દ્ન્દ્રયો પર કાબુ રાખો. સાજત્વક મન દ્વારા જ આસુરી મન પર ષવજ્ય મેળવો. ત્યારે
તમને આપોઆપ ટદવ્ય પ્રકાશ મળશે.
ત્યારે તમારામાં ટદવ્યતા ધારણ કરવાની પષવત્રતા આવશે, જ્યાં સુધી તમે ઈન્દ્ન્દ્રયો પર ષવજ્ય
નહીં મેળવો ત્યાં સુધી તમારે તપ, સંયમ અને સાદા સાજત્વક ભોજનનો અભ્યાસ કરવો પડશે.
ઈશ્વરા અને એના શાશ્વત સંસારમાં બીજી કોઈ એવી શક્તત નથી કે જે તમારી પ્રગષતને રોકી શકે.
આ દુષનયામાં અસફળતા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-1954, પેજ-330-31
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કમાણીમાં ઘણા બધાનો ભાગ છે .
માણસ જે કે કમાય છે તે બીજા ઘણા લોકોના ભાગ્યનુ ં હોય છે . એમાં એનુ ં ભાગ્ય તો એટલું જ
હોય છે કે જે તે ખાય છે અને વાપરે છે . બાકી તો જે જેના નસીબનુ ં હોય છે તે એમની પાસે પહોંચી જાય
છે .
કમાનારની ક્સ્થષત એક મહેસલ ઉઘરાવનાર જેવી જ હોય છે . જેવી રીતે તલાટી ખેડતો પાસેથી
કર વસલ કરે છે અને સરકારમાં જમા કરાવે છે અને પોતે તો એનો નક્કી કરે લો પગાર જ લે છે . એવી
રીતે કમાનાર બીજાના નસીબના પૈસા લાવે છે અને સમજે છે કે હુ ં પૈસાદાર થઈ ગયો. એ કેટલી મોટી
ભલ છે ! બીજાની અમાનત પર આટલું અચભમાન ? જયારે બધા પોતપોતાના નસીબનુ ં લઈ જાય છે
ત્યારે પોતે ખાલી થઈ જાય છે . ત્યારે એને વધારે કમાવાની ધન સવાર થાય છે . આમ કમાવામાં અને
વહેંચવામાં આખી જજિંદગી પરી થઈ જાય છે અને જીવનમાં કશુ ં મેળવી શકતો નથી.
જીવનમાં જે ધન વહેંચતા વધે છે એને પણ પસ્તાતાં પસ્તાતાં આ દુષનયામાં છોડી જવુ ં પડે છે ,
જેનાથી મરતી વખતે પણ દુ:ખી થવુ ં પડે છે . તમે બચાવેલ ું ધન જે લોકોના ભાગ્યનુ ં હશે તે વહેંચી લેશ,ે
પરં ત ુ એ ધન કમાવા પાછળજે અનીષત કરી એ વ્યક્તતને શુ ં લાભ ? એનો જવાબ આપતાં એની જીભ
ખચકાશે અને થોડીવારમાં જ પ્રાણપંખેરંુ પોતાનાં ખરાબ કમોનુ ં પટરણામ ભોગવવા નકથ તરફ ઊડી જશે.
અખંડજ્યોષત, ઓગસ્ટ-1957, પેજ-32
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સુખ માટે મનની શાંષત અષનવાયથ :
દરે ક માણસનુ ં જીવન હંમેશાં એને પોતાને આધીન હોય છે . જે કંઈ દુ:ખ કે સુખ આપણને મળે છે
એમાં કમથના ષસદ્ધાંતોના ષવશેિ ષનયમ રહેલા છે . દુ:ખોનુ ં કારણ વ્યક્તત પોતે જ હોય છે . જો માણસ જાણી
જોઈને, વહેમ, અજ્ઞાન, ભલો, અંધકાર અને દુ:ખોમાં જ પોતાનુ ં આખું જીવન પસાર કરે અને પછી દુ:ખોની
ફટરયાદ કરતો રહે તો શું એનુ ં દુ:ખ દર થાય ખરંુ ? સાચા અથથમાં ષવચારવામાં આવે તો સુખ માટે
પોતાના મનની શાંષત અને એકાગ્રતાની જ જરૂર છે .
એક માણસ એવો છે કે એ જ્યાં જાય છે ત્યાં એને આનંદ જ મળે છે . દરે ક પ્રકારની પટરક્સ્થષત
એને અનુકળ લાગે છે . બીજો માણસ એવો હોય છે , જે બધી વસ્ત ુમાં ખરાબ પાસુ ં જ જુએ છે . દરે ક વસ્ત ુ
અને માણસના સંપકથ માં આવતાં તે દુ:ખી જ જણાય છે . તે આ દુષનયાને રહેવા લાયક ગણતો નથી.
દુષનયામાં રહીને જાતજાતના અભાવ, ષવઘ્ન, આષધ વ્યાષધ અને ઉપાષધનાં આક્રમણોથી બચવું
શક્ય નથી, પણ એ પટરક્સ્થષતમાં શાંષત અને ધૈયથથી રહેવ ુ ં એ આપણા હાથની વાત છે .
બહારની વસ્તુઓના આધાર પર સુખની આશા રાખનાર થાપ ખાઈ જાય છે . એટલે જો તમે સુખી
રહેવા માગતા હો તો પોતાના પર, પોતાના મન પર સંયમ રાખતાં શીખવુ ં જોઈએ.

ુ રી-1958, પેજ-14
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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પોતાની શક્તતઓનો ષવકાસ કરો :
પરમેશ્વરે બધાને સરખી શક્તતઓ આપી છે . એવુ ં નથી કે કોઈને વધારે યા ઓછી આપી હોય
અથવા કોઈને અમુક ખાસ છૂટ મળી હોય. ભગવાનને ત્યાં અન્યાય નથી. બધી જ અદ્દભુત શક્તતઓ
તમારી અંદર મોજદ છે . તમે એમને જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરતા નથી. કેટલીક શક્તતઓનો ઉપયોગ ન
કરવાના કારણે તમે એમને કુંટઠત કરી નાખો છો. બીજો કોઈ માણસ એ શક્તતને કોઈક ષવશેિ ટદશામાં
વાળીને એને વધારે પટરપુષ્ટ તથા ષવકષસત કરી લે છે . પોતાની શક્તતઓને જાગૃત તથા ષવકષસત કરવી
અથવા એમને ષશષથલ, અપંગ કે ષનિેષ્ટ બનાવી દે વી તે તમારા હાથમાં છે . યાદ રાખો સંસારની દરે ક
ઉત્તમ વસ્તુ પર તમારો અષધકાર છે . જો તમે તમારા મનની સુપ્ત મહાન શક્તતઓને જાગૃત કરી લો
અને લક્ષ્ય તરફ પ્રયત્ન, મહેનત અને ઉત્સાહપવથક આગળ વધતાં શીખી લો તો તમે જેવું ઈચ્છો તેવ ુ ં
આત્મષનમાથણ કરી શકો છો.
મનુષ્ય જે વસ્તુની આકાંક્ષા રાખે છે , એના મનમાં જે મહત્વાકાંક્ષાઓ જાગે છે અને જે આશાપણથ
તરં ગો પેદા થાય છે તે અવશ્ય પણથ થાય છે , પણ એ ત્યારે જ શક્ય બને છે કે જ્યારે તમે દ્રઢ ષનિય દ્વારા
તમારી પ્રષતભાને જાગૃત કરી લો.
તેથી પ્રષતજ્ઞા કરો કે તમે ભલે ગમે તેવા હો, ગમે તેવી ક્સ્થષત અથવા ગમે તેવા વાતાવરણમાં હો,
પરં ત ુ એક કામ અવશ્ય કરશો કે તમારી શક્તતઓને ઉચ્ચ બનાવો
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-1948, પેજ-1
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અષધકાર અને કતથવ્ય :
જો આપણને પોતાની ઉપર શ્રદ્ધા હોય, આપણી પરં પરામાં ષનષ્ઠા હોય તો આપણને એવો ષવશ્વાસ
હોવો જોઈએ કે આ પ્રદે શની સંસ્કૃષત પર આપણી અષમટ છાપ પડશે.
ભારતીય સંસ્કૃષતનો મળ મંત્ર ધમથ છે . પ ૃથ્વી પર આજે જે સંઘિથ જોવા મળે છે તેન ુ ં એક માત્ર
કારણ છે કે આજે બધા માત્ર પોતાનો અષધકાર જુએ છે , પરં ત ુ એ ભલી જાય છે કે અષધકારની બીજી બાજુ
કતથવ્ય છે . જે એકનો અષધકાર છે તે બીજાનુ ં કતથવ્ય છે . જો બધા લોકો પોતાનાં કતથવ્યોનુ ં પાલન કરે તો
આપોઆપ બધાને પોતાના અષધકારો મળી જાય.
ુ
અષધકારનો ભખ્યો કહે છે કે બીજાઓ પાસેથી મને અમુક અમુક વસ્તઓ
મળવી જોઈએ.
કતથવ્યનો ઉપાસક કહે છે કે બીજાઓને મારી પાસેથી અમુક અમુક વસ્તુઓ મળવી જોઈએ. પહેલો ભાવ
કડવાશ ફેલાવે છે , જ્યારે બીજો સૌહાદથ ફેલાવે છે . જો આપણે એ સમજી લઈએ કે બધાની ઉપર ઋણ છે ,
બધાનો બધાના કલ્યાણ સાથે સબંધ છે , મારે મારંુ ઋણ ચકવવાનુ ં જ છે , તો બધા અનાયાસે જ શ્રેયના
ભાગીદાર બની જશે. આનુ ં જ નામ ધમથ છે . રાષ્ટ્રીય અને આંતરાથ ષ્ટ્રીય જીવન માટે આનાથી વધારે સારો
બીજો કોઈ માગથ નથી.
ભારતનો નાગટરક ટહિંદુ, મુસલમાન, ચિસ્તી યા ગમે તે હોય, પરં ત ુ એણે કામ ધમથબદ્ધુ દ્ધથી કરવુ ં
જોઈએ. ભારતીય સંસ્કૃષતનાં એક જ મળ ધમથ છે . ધમથનો અથથ સંપ્રદાય નથી.

અખંડજ્યોષત, ઓકટોબર-1947, પેજ-12
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આપણી દુષનયા આપણી દ્રન્દ્ષ્ટમાં :
આપણી અંદર, આપણા અંત:કરણમાં એક જબરદસ્ત લોક મોજદ છે . એ લોકની ક્સ્થષત એટલી
મહત્વપણથ છે કે એની આગળ ભલોક અને ભુવ: લોક તુચ્છ છે . બહારની પટરક્સ્થષતઓ મનુષ્યને
આંદોચલત તથા ષવચચલત અવશ્ય કરે છે , પરં ત ુ સંસારના બધા પદાથોનો જેટલો સારો કે ખરાબ પ્રભાવ
પડે છે એના કરતાં અનેકગણો પ્રભાવ આપણા પોતાના ષવચારો અને ષવશ્વાસનો પડે છે .
ગીતામાં ભગવાને કહ્ું છે કે મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો ષમત્ર અને પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે . મનુષ્ય
પોતે જેટલી સહાયતા કરી શકે છે એટલી કોઈ ષમત્ર પણ કરી શકતો નથી. એ જ રીતે કોઈ બીજુ ં એટલી
શત્રુતા કરી શકત ું નથી કે જેટલી મનુષ્ય પોતે પોતાની સાથે શત્રુતા કરે છે . પોતાની કલ્પનાશક્તત,
ષવચાર અને ષવશ્વાસના આધારે મનુષ્ય પોતાની એક દુષનયાનુ ં ષનમાથ ણ કરે છે . એ દુષનયા જ એને સુખ યા
દુ:ખ આપ્યા કરે છે .
મનુષ્યના મનમાં પ્રચંડ શક્તત ભરે લી છે , તે એ શક્તત દ્વારા પોતાના માટે અત્યંત અષનષ્ટકારી
અથવા અત્યંત ઉપયોગી પટરક્સ્થષતનુ ં ષનમાથ ણ કરી શકે છે . દરે ક મનુષ્યની પોતાની એક અલગ દુષનયા
હોય છે . મનની અંદરની દુષનયા જેવી હોય છે તેવી જ બહારની દુષનયા પણ દે ખાય છે .
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1947, પેજ-5
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જરૂર હોય તેટલું જ બોલો.
પોતાના દ્વારા બોલવામાં આવેલ પ્રત્યેક ખરાબ શબ્દને માટે મનુષ્યે ફેંસલાના ટદવસે સ્પષ્ટતા
કરવી પડશે. ખરાબ શબ્દોથી બચવા મૌન પાળવુ ં જોઈએ.
યાદ રાખો, સહજ મૌન જ આપણા જ્ઞાનની કસોટી છે . જાણનાર બોલતો નથી અને બોલનારો
જાણતો નથી. આ કહેવત અનુસાર આપણે જ્યારે સુક્ષ્મ રહસ્યોને જાણી લઈએ છીએ ત્યારે આપણી વાણી
બંધ થઈ જાય છે . જ્ઞાનની સવોચ્ચ ભષમકામાં સહજ મૌન સ્વયં જ પેદા થી જાય છે .
ક્સ્થર જળ ઊંડું હોય છે . તે રીતે મૌન મનુષ્યના જ્ઞાનની ગંભીરતાનુ ં ચચહન છે , વાચાળતા
પાંટડત્યની કસોટી નથી, બલકે ઊંડું ગંભીર મૌન જ મનુષ્યની ષવપષત્તનો સાચો સાથી છે , જે અનેક
મુશ્કેલીઓથી તેને બચાવી લે છે .
આત્માની વાણી સાંભળવાને માટે , જીવન અને જગતનાં રહસ્યોને જાણવાને માટે , લડાઈ ઝઘડા
તથા વાદષવવાદોનો નાશ કરવા માટે , વાણીના પાપથી બચવા માટે તથા બીજાઓનાં ટહતકારી પટરણામો
માટે આપણે મૌન રહેવ ું જોઈએ. દૈ ષનક જીવનમાં ઓછં બોલવાની અને ટહતકારી બોલવાની ટે વ પાડીને
આપણે લૌટકક અને આધ્યાજત્મક પ્રગષતના દ્વાર ખોલી શકીએ છીએ.
ુ રી-1965 પેજ-22
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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આપણે ટદવ્યજીવન જીવીએ.
મનુષ્યનુ ં જીવન ટુંકું છે અને સમય તીવ્ર ગષતથી વહી રહ્યો છે . આ સંસાર ષવપષત્તઓથી ભરે લો છે .
તેથી અષવદ્યાની ગાઠો કાપી નાખીને આનંદરૂપી અમ ૃતનુ ં ધરાઈને પાન કરો.
આધ્યાજત્મક જીવન કોઈ આવેશ માત્ર નથી. તે આત્મસ્વરૂપનુ ં સાચુ ં જીવન છે . તે ષવશુદ્ધ આનંદ
અને સુખનો અનુપમ અનુભવ છે . એને જ પણથ જીવન કહે છે .
એક ક્સ્થષત એવે હોય છે , જ્યાં સદા શાશ્વત શાંષત અને કેવળ આનંદ ને આનંદ જ છે , પરમાનંદ
છે . ત્યાં વાસના નથી કે મ ૃત્યુ નથી, ત્યાં દુ:ખ નથી કે દદથ નથી, ભ્રમ નથી કે શંકા નથી. શુ ં તમે આ
અક્ષય આનંદ અને પરમ સુખ તથા અમર પદ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા નથી ? જો ઈચ્છતા હો તો આવો,
તમારા મન અને ઈન્દ્ન્દ્રયો પર સંયમ રાખો, સદ્દગુણોનો ષવકાસ કરો, આત્માના સાચા સ્વરૂપને જાણવાનો
પ્રયત્ન કરો. આત્માનુ ં ષનયષમત રૂપે ધ્યાન કરો. ત્યારે જ તમે તે અત્યંત ટદવ્ય આનંદ તથા અમરત્વને
પામી શકશો, ત્યારે જ તમે અમરપદ સુધી પહોંચી શકશો.
આ શરીરને જ આત્મા માની લેવો તે સૌથી મોટું પાપ છે . એ ભ્રમનો ત્યાગ કરો.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1950 પેજ-9
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સાચું ધન કયાં છે ?
ધનવાન હોવુ ં તે એક કલા છે અને મારી સમજ પ્રમાણે તેન ુ ં રહસ્ય અટકિંચન બનવામાં છે .
અટકિંચન બનવાથી જ બધાં સુખ પ્રાપ્ત કરવાના અષધકારી બનાય છે .
આપના જીવનમાં સૌથી વધારે સુખમય અને કીમતી ક્ષણ તે જ છે કે જ્યારે આપણે ભૌષતક
જગતની માયાજાળથી પોતાની જાતને તટસ્થ રાખીને આત્માની અનુભષતમાં પણથરૂપે લીન થઈ જઈએ.
આવી ક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનુ ં સૌભાગ્ય ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે , જ્યારે આપણે ટદવ્ય સૌંદયની સામે હોઈએ.
ભૌષતક જગતની સંપષત્ત એને ખરીદી શકતી નથી અને સંસારની મોટામાં મોટી પટરક્સ્થષત, અષધકારો અને
શક્તત પણ તેમને પ્રાપ્ત કરવામાં અસમથથ છે કારણ કે આ તે જ ક્ષણ છે , જ્યારે આત્મા નાના બાળક
જેવી સરળતાથી પોતાના ષપ્રય ભગવાનની અનુપમ સુદરતાનુ
ં
ં પુજન કરે છે .
મનુષ્યની અષતસુદર
ં
એટલે કે સૌથી ઉત્તમ સુખમય ક્ષણ જ એનો સૌથી વધારે કીમતી સમય
હોય છે . માનવ અનુભષતની ઉત્તમ કક્ષા પોતાના ભાઈઓ પર અષધકાર સ્થાપવામાં અથવા જગતની
કોઈપણ ઈચ્ચ્છત કીમતી વસ્ત ુ ખરીદવાની શક્તતમાં નથી. ખરી સંપષત્ત તો આત્માની અનુભષતથી જ
પ્રાપ્ત થાય છે . સુખની વ્યાવહાટરક મુદ્રા અથવા ચલણ “પ્રેમ” છે . પ્રેમની કોઈ સીમા નથી અને એના
કોઈ પ્રકાર હોતા નથી.
પ્રેમ પ્રેમ છે , તે લૌટકક હોય અથવા આધ્યાજત્મક, પરં ત ુ જો તે પણથ અને ષનસ્વાથથ હોય તો અવશ્ય
ચમત્કારી, શક્તતશાળી અને ભવબંધનથી મુક્તત અપાવવાનુ ં સાધન બનશે.
-અખંડજયોષત, નવેમ્બર-1956 પેજ-16
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મરવાથી ડરવું શું કામ?
મ ૃત્યુથી ડરવાનુ ં કારણ આપણુ ં અજ્ઞાન છે . જે પરમાત્માના આ સુદર
ં
ઉપવન પર સ્વાષમત્વ
સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે , એને છોડવા ઈચ્છતો નથી તે પોતાની મખથતાના કારણે દુ:ખી થાય છે . પોતાના
મ ૃત્યું વખતે એ વાતનુ ં દુ:ખ થાય છે કે આ અમલ્ય જીવનનો સદુપયોગ ના કયો. આળસના કારણે
સ્ટે શને મોડા પહોંચવાના કારણે જ્યારે ગાડી ચકી જવાય છે એના કારણે જે ભારે નુકસાન થાય છે એનો
ષવચાર કરી કરીને આળસુ મનુષ્ય પસ્તાય છે અને પોતાને ઠપકો આપે છે . મ ૃત્યુ ં વખતે પણ એવો જ
પિાત્તાપ થાય છે .
માણસને લાગે છે કે માનવજીવન જેવી અમલ્ય સંપષત્તને મેં નકામી બાબતોમાં વેડફી નાખી.
એનો સદુપયોગ ના કયો, એનો જેટલો લાભ લઈ શકાય તેટલો ના લીધો. જો આપણે જીવનની ક્ષણોનો
સદુપયોગ કરીએ, એકે એક ઘડીનો ઉપયોગ આત્મકલ્યાણ માટે , સાચા સ્વાથથ માટે કરીએ તો પછી મ ૃત્યું
ગમે ત્યારે આવે, છતાં કોઈ પિાત્તાપ કે દુ:ખ નટહ થાય
મ ૃત્યુથી ડરશો નટહ. એનાથી ડરવાનુ ં કોઈ કારણ નથી. ડરવાની બાબત છે આપણુ ં ખોટું આચરણ.
આપણાં કાયો તરફ જો સદાય જાગરૂક રહીએ તો આપણા માટે મ ૃત્યુ ં કષ્ટકારક નહીં બને.
-અખંડજયોષત, અષપ્રલ-1950 પેજ-4-5
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પ્રેમ જ સુખ અને શાંષતનુ ં મળ છે .
ભગવાને પોતાની સ ૃન્દ્ષ્ટને સુદર
ં
અને સુવ્યવક્સ્થત બનાવવા માટે જડ અને ચેતન પદાથોને
એકબીજા સાથે જોડી રાખ્યા છે . ષનચખલ ષવશ્વબ્રહ્માંડમાં ગ્રહનક્ષત્રો પોતપોતાના સૌરમંડળમાં આકિથણ
શક્તત દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાયેલાં છે . જો આ સંબધ
ં સત્ર તટી જાય તો કોઈની પણ ક્સ્થરતા ન રહે.
બધાં ગ્રહનક્ષત્રો એકબીજા સાથે અથડાઈ જાય અને આ સ ૃન્દ્ષ્ટની સંપણથ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય. એ જ
રીતે અંદરોઅંદર પ્રેમ સંબધ
ં ન હોય તો જીવધારીઓની સત્તા પણ ક્સ્થર રહી ન શકે. જરા કલ્પના તો
કરો કે જો માતાનો પોતાના બાળક પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય, તો કુટુંબની કેવી દયાજનક દશા હોય? આ
ભ્રાત ૃપ્રેમ, સ્નેહ સંબધ
ં નષ્ટ થઈ જાય તો સહકારના આધારે ચાલતી સામાજજક સંસ્થાઓ પરે પરી નષ્ટ
થઈ જાય. આ સ ૃન્દ્ષ્ટનુ ં સામાજજક સૌંદયથ નાશ પામે.
દરે ક પ્રાણીના હ્રદયમાં પ્રેમની અષવરત ધારા વહે છે . જો આપણે સુખ શાંષત અને સંપષત્ત મેળવવા
માગતા હોઈએ તો એકબીજા સાથે પ્રેમભાવ રાખવો ખબ જ જરૂરી છે . બીજા સાથે ઉદારતા, દયા, ષમઠાશ,
ભલમનસાઈ અને ઈમાનદારીથી વતથવ ુ ં જોઈએ. જે લોકોએ પોતાની જીવનનીષત પ્રેમમય રાખી છે , તેઓ
ઈશ્વરે આપેલ માનવોચચત આજ્ઞાનુ ં પાલન કરનાર ધમાથ ત્મા છે . આવા લોકો માટે જીવનની દરે ક પળ
સતયુગ છે કારણ કે તેઓ સ્વયં સતયુગી છે . એટલે બીજા પણ તેઓ સાથે સતયુગી આચરણ કરવા
ષવવશ બને છે . પ્રેમ જ સુખી જીવનની ચાવી છે .
ુ રી-1944, પેજ-46
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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બીજાઓ ઉપર દયા કરો
મહાપુરુિો પાસે પૈસા હોતા નથી અને તેઓ તેની ઈચ્છા પણ રાખતા નથી, કારણ કે દયાથી
છલોછલ ભરે લ ું હ્રદય એમની કુબેરના ભંડારની જેમ કાયમ મોજદ રહે છે . કહેવાય છે કે આ દુષનયામાં
ગરીબનુ ં કોઈ ઠેકાણું નથી, પરં ત ુ એક વાત અવશ્ય સમજી લેવી જોઈએ કે જેના ટદલમાં દયા નથી તેન ુ ં
પરલોકમાં કોઈ સ્થાન નથી. ગરીબ માણસ તો કોઈક ટદવસ શ્રીમંત બની શકે છે , પરં ત ુ જે દયાહીન છે
તેને તે જ્યાં જશે ત્યાં ષધક્કાર જ મળશે.
સત્યની પ્રાચ્પ્ત કોને થશે? ઈશ્વરનાં દશથન કોને થશે? ફતત તેને જ થશે કે જેના ટદલમાં દયા છે .
ષનદથ ય મનુષ્ય તો અપંગ હોય છે . તે પોતાની પાસે પડેલા ઉત્તમ પદાથો પણ લઈ શકતો નથી. અરે , ઓ
ષનદથ યો ! જરા થોભો.
બીજાઓને સતાવત પહેલાં જરા ષવચારો તો ખરા કે જ્યારે તમને પણ આ રીતે સતાવવામાં
આવશે ત્યારે તમારી શી દશા થશે? દયાનો ત્યાગ કરીને ક્રૂરતા અને પાપન માગે શા માટે જાઓ છો? શુ ં
તમે એટલું પણ જાણતા નથી કે ખરાબ કમોનુ ં ફળ તમારે જન્મજન્મોંતરો સુધી ભોગવવુ ં પડશે? ધરતી
માતા સાક્ષી છે કે નારકીય દુ:ખો માત્ર પાપીઓએ જ ભોગવવાં પડે છ, દયાળુઓએ નટહ.
જેમના હ્રદયમાં દયા છે તેઓ અંધકારમાં નહીં ભટકે. તેથી હે આંખોવાળાઓ, તમારા ટદલમાં
દયાનો ભાવ જગાડો. બીજાઓની સાથે દયાપણથ વ્યવહાર કરો.
ુ રી-1942 પેજ-13
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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સંસારની સવથશ્રેષ્ઠ વસ્ત ુ પ્રાપ્ત કરો.
એવી વ્યક્તતઓ ભાગ્યશાળી છે કે જેઓ ષવચારતંત્રને સારી રીતે સંચાચલત કરીને જીવનને
સદ્દપ્રેરણાઓ વડે ભરી દે છે અને કોઈપણ પ્રકારની ખરાબ માન્યતાઓ કે અંધષવશ્વાસમાં નથી ફસાતી.
ષવચારતંત્રને ઊલટી ટદશામાં વાળી દે વાથી મનુષ્ય અનેક ગેરમાન્યતાઓ, રૂટઢઓ, આંતટરક મનની જટટલ
ગ્રંષથઓમાં ગચ
ં વાઈ જાય છે . તેન ુ ં રાક્ષસી સ્વરૂપ બહાર આવે છે . આજે સમાજમાં
જે વ્યક્તતઓ ભ્રષમત, ચચિંષતત તથા ઉટદ્રગ્ન રહે છે , માનષસક પરે શાનીઓથી ઘેરાયેલી રહે છે એનુ ં
મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ ષવચારતંત્રનો ખોટો પ્રયોગ કરી રહી છે . જે મંત્ર વડે તેઓ દે વત્વને જાગૃત
કરી શકે છે તેને જ ખોટી ટદશામાં ફેરવીને તેઓ પોતાના ષનિંદનીય તથા ઘ ૃણાજનક સ્વરૂપને જગાડીને
દુ:ખના નરકમાં પડી રહે છે . ખોટા રૂપમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ મસ્તકનુ ં ફળ કુષવચાર અને કુકલ્પનાઓ
છે .
કુષવચાર મનુષ્યને જીવતાં જ નરકના અક્ગ્નમાં ધકે લી દે છે . કુષવચાર કરનારાઓ આત્મહીનતાની
અથવા પોતાની નબળાઈઓની વાત ષવચારી ષવચારીને મનમાં અનેક પ્રકારની યાતનાઓ સહન કયાથ કરે
છે . પોતે ચચિંષતત તથા પરે શાન રહ્યા કરે છે અને બીજાઓને પોતાના શત્રુ માને છે . રોગ, શોક, ચચિંતા,
વ્યાષધ, તટુતા, ગ્લાષન, ષનબથળતા, શક્તત હીનતા વગેરેના કુષવચાર મનુષ્યના સૌથી મોટા શત્રુ છે . સાચી
ટદશામાં ચાલનારંુ મસ્ત્ક મનુષ્યનુ ં પ્રેરકબળ છે , જ્યારે ખોટી ટદશામાં ચાલનારંુ મન સૌથી મોટું દુશ્મન છે .
ુ રી-1960 પેજ-26
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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જીવનયાત્રાનો મહાન માગથ.
કમથઠતા, ષનરં તર ગષતશીલતા, આગળ વધવાની પ્રવ ૃષત્તઓમાં પણ અવરોધો, સામેથી થતાં હમ
ુ લા
વગેરેન ુ ં આવવું સ્વાભાષવક છે . આ જ ષવશ્વનુ ં સંઘિથમય અક્સ્તત્વ છે , જીવનસંગ્રામ છે . ષવશ્વનુ ં કોઈ તત્વ,
કોઈ પદાથથ એવો નથી કે જ્યાં ષવરોધ કે હમ
ુ લાઓનો સામનો ન કરવો પડયો હોય. નદીએ પોતાની
ષનરં તરતા, ગષતશીલતાને જાળવી રાખવા માટે કેટલાય પહોડો, ખોણો તથા મેદાનોમાં થઈને પસાર થવું
પડે છે અને કેટલાય અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છે . બીજને વ ૃક્ષ બનવા માટે પ ૃથ્વીના કઠણ પડનો
સામનો કરીને તેને તોડવું પડે છે . પોતાના ષવકાસના ક્રમમાં કેટલાય અવરોધો સહન કરવા પડે છે .
બરાબર એવી જ રીતે જીવનની ગષતશીલતા તથા કમથશીલતામાં પ્રષતરોધોનો સામનો કરવો પડે એ પણ
સ્વાભાષવક જ છે કારણ કે તે વગર ગષતશીલતામાં તીવ્રતા, શક્તત અને સ્ફૂષતિ પેદા જ નથી થતી.
મનુષ્યત્વના માગથના પ્રવાસીઓએ, આત્મલક્ષ્યના જજજ્ઞાસુઓ, જીવનયાત્રાના યાષત્રકોએ પોતાની
ગષતશીલતા અને કમથશીલતા જાળવી રાખવા માટે સામેથી થતા હમ
ુ લાઓ કષ્ટો તથા ષવરોધોનો સામનો
કરતા રહીને આગળ વધવુ ં જરૂરી છે . પોતાના પુરુિાથથ, અખંડ પટરશ્રમ તથા કમથની ગષતને રોકવાં ન
જોઈએ.પરં ત ુ પોતાની જીવનનૌકાને આ હલેસાંઓ વડે સુખદુ:ખોનાં ઊંચા મોજાઓ ઉપર થઈને આગળ
લઈ જવી જોઈએ.
-અખંડજ્યોષત, સપ્ટેમ્બર-1960, પેજ-4-5
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સમાજસેવાથી જ આત્મરક્ષા.
જેવી રીતે નાનામાં નાના અણુઓ
ં
મળીને આ ષવશ્વની ઉત્પષત્ત થઈ છે એવી જ રીતે અનેક
વ્યક્તતઓના મળવાથી આ સમાજ બન્યો છે . એક એક કરીને સમાજમાંથી બધી વ્યક્તતઓને છૂટી પાડી
દે વામાં આવે તો ના રહે સમાજ કે સંસાર. તેથી આવો, આપણે બધા પોતપોતાના અલગ અક્સ્તત્વની
ચચિંતા છોડીને, સ્વાથથ અને અહંકાર છોડીને, પોતાના સદ્દગુણો દ્વારા સાથે મળીને સમાજની સુદર
ં
સ ૃન્દ્ષ્ટનુ ં
સર્જન કરીએ.
મનુષ્ય સેવા માટે જ પેદા થયો છે . હુ ં તમારી સેવા કરંુ , તમે બીજાની અને મારી સેવા કરો. આ
રીતે આપણા બધાનાં કામ સુદર
ં
અને સુવ્યવક્સ્થત રીતે અને યોગ્ય સમય પર થતાં રહેશે અને રાગદ્રેિ
રૂપી ત ુ-તુ મેં-મેં વાળી ખરાબ રીતેથી બચી જઈશુ.ં એવી ખરાબ રીતથી આપણુ ં મન બગડે છે અને બુદ્ધદ્ધ
ભ્રષ્ટ થાય છે , આપણું ચચત્ત ચચલત થાય છે અને વ્યથથ અહંકાર પેદા થાય છે .
મહેમાનગષત કે સત્કાર કરતી વખતે અંદરથી જેવી સેવાભાવના છલકે છે એવી જ ષનમથળ, ષનદોિ
તથા પરમાથથની ષનષ્કલંક અને પષવત્ર ભાવના હ્રદયમાં પેદા થાય છે . સેવા એ બહુ ઊંચી વસ્તું છે .
સેવામાં મજરીનો ભાવ નથી કે નથી વેપારનો. એટલે સેવા કરવી એ મનુષ્યની મુખ્ય ફરજ છે .
પરદે શીઓની ભાવના કદાચ અલગ હશે, પણ ભારતની સંસ્કૃષત તો એ જ સંસ્કાર આપે છે કે માનવસેવ
એજ પ્રભુસેવા છે .
માનવતાની સેવા કરવાથી જ આપણુ ં રક્ષણ થાય છે . સેવા કરવાના સદ્દગુણથી માણસમાં નમ્રતા,
દયા, ક્ષમા જેવા ગુણો ષવકસે છે અને આત્માની ઉન્નષત થાય છે .
-અખંડજયોષત, મે-1949 પેજ-29
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પોતાના લક્ષ્યને કેન્દ્રમાં રાખો.
જો તમે વાસ્તવમાં તમારા જીવનને સુખી, શાંત અને સફળ બનાવવા ઈચ્છતા હો તો સૌથી
પહેલાં ષવચારપવથક એક જ આદશથ નક્કી કરો કે હુ ં આવુ ં ઈચ્છં છં અને આવો બનીશ. ફતત પોતાના તરફ
જોતા રહો અને અજુ થનની જેમ તમારી નજર તમારા લક્ષ્ય પર કેન્દ્ન્દ્રત કરો. બીજાની ષવશેિતા કે
અવગુણો તરફ ધ્યાન ના આપશો. બીજાઓની કોઈ ષવશેિતા જોઈને એવા જ બનવાનુ ં ના ષવચારશો.
જો કોઈ ખબ સારો ગાયક હોય તો તમે પણ ગાયક બનવાનુ ં ના ષવચારશો. જો વાસ્તવમાં તમને સંગીત
ગમત ું હોય તો તમારી મયાથદામાં રહીને ગાવાની ષવશેિતા કેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકો.
પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે સચ્ચાઈ, ઈમાનદારી તથા સતત પ્રયત્નપવથક કામ કરો.
ષવચારો ઓછં, કરો વધારે . દરે ક કામ ગભરાયા વગર ષનષિિંત ભાવથી કરો. સંતોિપવથક કામ કરો. મનને
શાંત તથા પ્રસન્ન રાખીને તમારા આત્મબળને જાગૃત કરો. તમારી દ્રન્દ્ષ્ટ લક્ષ્યમાં ખુપાવીને
ં
તમારી બધી
શક્તતઓને એના પર કેન્દ્ન્દ્રત કરો.
મનુષ્ય હાથમાં માત્ર કમથ કરવાનુ ં છે . લક્ષ્યમાં તન્મય રહેવ ુ ં તે મનુષ્યની એટલી મોટી ષવશેિતા,
સફળતા, મહાનતા તથા પ્રષતષ્ઠા છે કે એની સરખામણીમાં બીજી બાબતોને તુચ્છ જ કહેવામાં આવશે.
-અખંડજ્યોષત, જન-1950, પેજ-17
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જીવન અને ષસદ્ધાંત .
વ્યવક્સ્થત જીવન માટે સૌ પ્રથમ ષસદ્ધાંત અને તેના વ્યાવહાટરક ષનરૂપણની જરૂર છે . ‘કતથવ્ય’
તેમાં સૌ પ્રથમ આવે છે . પોતાના કાયથમાં મગ્ન રહેવ ુ ં અને બીજાના કાયથમાં ખલેલ ન પહોંચાડવી એ
કતથવ્યની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે . જે માણસ હંમેશા બીજાને બતાવવાનો દાવો કરે છે તે સ્વયં પોતાનો જ
રસ્તો નથી જાણતો હોતો.
ઈમાનદારી જીવનનો બીજો ષસદ્ધાંત છે . જે કરો તે જ કહો અને જે કહો તે જ કરો. એ મળ મંત્ર છે .
ઈમાનદારીનુ ં કામ જીવનમાં અનેક ચાલબાજી, ચાલાકી અને છળકપટથી દર રહેવાનુ ં છે . ઈમાનદારી
મનુષ્ય પ્રત્યે ષવશ્વાસ પેદા કરે છે અને આ ષવશ્વાસ જ સંપણથ સુખ અને સમ ૃદ્ધદ્ધની જનેતા છે .
ઓછો ખચથ કરવો તે જીવનનો ત્રીજો ષસદ્ધાંત છે .ધનના સાચા ઉપયોગને જ કરકસર કહેવાય. જેમ
જેમ ધન વધે તેમ તેમ ઓછો ખચથ કરવાની ટે વ પાડવી જોઈએ. ચોથો ષસદ્ધાંત છે – ‘ઉદારતા’. પરોક્ષ
રૂપે તે ષમતવ્યષયતા (કરકસર)સાથે સંબષં ધત છે . જે ઓછો ખચથ કરતો નહીં હોય તે ઉદાર પણ નહીં હોય.
આત્મસંયમ જીવનનો પાંચમોઅને છે લ્લો ષસદ્ધાંત છે .
ઉપરોકત પાંચ ષસદ્ધાંત સફળતાના પાંચ માગથ છે ..
ઉપરોકત પાંચ ષસદ્ધાંત સફળતાના પાંચ માગથ છે . જીવનના રાહ ઉપર પ્રકાશનાં ટકરણોછે . સંભવ
છે કે શરૂઆતમાં જીવન વ્યવહારમાં એમનુ ં આચરણ કરવુ ં મુશ્કેલ હોય, પરં ત ુ અભ્યાસ આપણને આ
ષસદ્ધાંતો સાથે અચભન્ન રૂપે જોડી દે શે.
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વાતો નહીં, કામ કરો.
કાયથ ન કરનાર માણસ એક પ્રકારનો શેખચલ્લી છે . એ મોટી મોટી યોજનાઓ બનાવે છે , મોટી
મોટી વાતો કરે છે . શબ્દોની માયાજાળ એની પાસે ખબ છે . એ વાતો કરવામાં પહેલો અને કામ કરવામાં
સૌથી પાછળ હોય છે . વાતો મણની કરશે, પણ કાયથ એક રતીભાર પણ નહીં કરે . આવી વ્યક્તતઓ
ષનન્દ્ષ્ક્રય, બેકાર, ખાલી વાતો કરવામાં એક્કા હશે. એમની પાસે મહાન કાયથ કરવાની આશા રાખી શકાતી
નથી.
એ જરૂરી છે કે તમે જે ષવચારો, જે યોજનાઓ બનાવો એ એવી હોવી જોઈએ કે જેને તમે
અમલમાં મકી શકો. યોજનાઓ બનાવતા પહેલાં ષવચારો કે યોજના પ્રમાણે તમે કામ કરી શકશો.
યોજના બનાવી છે તે પ્રમાણે કાયથ કરવાની શક્તત તમારામાં છે . તમારી શક્તત બહારની તો વાત નથી
ષવચારતા ને? જે યોજના તમે બનાવી છે એની પષતિ માટે નાં સાધનો તમારી પાસે છે ? કેટલું ધન છે ?
કેટલા ષમત્રો, કેટલા પટરજનો કે ભાઈઓ તમારી સાથે છે ? આષથિક, શારીટરક, ધાષમિક તથા સામાજજક
પટરક્સ્થષત કેવી છે ? એના પર ષવચાર કરીને જ કોઈપણ કામ હાથ ધરજો. કાયથની સફળતા માટે તમારી
માનષસક, શારીટરક તથા ટક્રયાત્મક શક્તતઓ અને કાયથની ઉદ્દે શ્ય પર તમારંુ ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત કરો. માનષસક
દ્રન્દ્ષ્ટએ સટક્રય અને સતત જાગૃત રહો.
સંકલ્પ શક્તતનો ષવકાસ અને સંચાલન કરવાં ખબ જરૂરી છે . આ બધી વાતો પર સારી રીતે
ષવચાર કયાથ પછી કાયથ કરીએ તો અવશ્ય સફળતા મળે છે .
-અખંડજયોષત, માચથ-1956 પેજ-18
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બાળકોના ષનમાથણની જવાબદારી
તમારા ઘરમાં પદાપથણ કરનાર તમારાં આત્મસ્વરૂપ બાળકો સમાજ અને દે શના ભાષવ નાગટરકો
છે . ઈશ્વરથી તમારંુ એ કતથવ્ય છે કે એમના ષશક્ષણ અને આત્મશુદ્ધદ્ધની બાબતમાં રસ લો.
તમારા ઘરનુ ં વાતાવરણ જેવુ ં હશે એવું જ તમારાં સંતાનોના માનસ, ટેવો તથા સાંસ્કૃષતક સ્તરનુ ં
ષનમાથણ થશે. જ્યારે તમે તમારા ભાઈઓ પ્રત્યે ઉદાર, દયાળું અને પ્રેમાળ નથી, તો પછી તમારાં સંતાનો
પાસે કઈ રીતે આશા રાખી શકો કે તેઓ તમારા પ્રત્યે પ્રેમ રાખે? જ્યારે તમે તમારા મનને
ષવિયવાસના, આનંદપ્રમોદ તથા ગંદી ઈચ્છાઓમાંથી રોકી શકતા નથી, તો પછી ભલા તેઓ કામુક અને
ઈન્દ્ન્દ્રય લોલુપ બને એમાં શી નવાઈ? જો તમે માંસ, મદ્ય તથા બીજા અભક્ષ્ય પદાથોનુ ં સેવન કરતા હો,
તો પછી તેઓ કઈ રીતે પષવત્ર અને ષનષ્કલંક રહી શકે? તમે જો તમારી અશ્ર્લીલ અને ષનલથજ્જ ટે વો,
ગંદી ગાળો તથા અષશષ્ટ વ્યવહારને નથી છોડતા, તો ભલા તમારાં બાળકો કેવી રીતે ગંદી ટે વોથી દર
રહી શકે?
તમારા શબ્દો, વહેવાર, દૈ ષનક કાયો, ઊઠવુ,ં બેસવુ,ં સવુ ં વગેરેન ુ ં અનુકરણ તમારાં બાળકો કરશે.
તેઓ તમારી દરે ક વાતનુ ં સક્ષ્મ ષનરીક્ષણ કરે છે . તમે એમની આગળ એક મોડલ, એક નમનો, એક
આદશથ બનો. તમારંુ સંતાન મનુષ્ય બનશે કે મનુષ્યની આકૃષતમાં પશુ બનશે તેનો આધાર તમારા પર
રહેલો છે .
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-1951 પેજ-19
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સત્યનો પ્રકાશ
મેં આ દુષનયામાં ઘણી વસ્તુઓ જોઈ છે અને ઘણાં અનુભવો કયાથ છે , પરં ત ુ મને એવી કોઈ વસ્ત ુ
નથી મળી કે જે સત્ય કરતાં વધારે સારી હોય. દુષનયામાં કેટલાય પ્રકારના પ્રકાશ છે , પરં ત ુ મહાપુરુિો
ફતત સત્યના પ્રકાશને જ પ્રકાશ કહે છે , કદાષપ જઠું ન બોલવુ ં એ ધમથન ુ ં પાલન જો મનુષ્ય કરતો રહે તો
બીજા ધમોનુ ં પાલન આપોઆપ થવા લાગે છે . શરીર તો પાણીથી શુદ્ધ છે , પરં ત ુ મનની પષવત્રતા સાચુ ં
બોલ્યા વગર થઈ શકતી નથી. જેનુ ં હ્રદય સત્યથી પષવત્ર બન્યુ ં છે તે બીજાના હ્રદયો પર શાસન કરશે.
જે સદૈ વ સત્યપરાયણ રહે છે તે મહાન તપસ્વી છે . ષસદ્ધદ્ધઓ એનાં ચરણોમાં જ આળોટે છે . માણસને
સત્યવાદી કહેવામાં આવે એનાં કરતાં વધારે મોટી બીજી કઈ કીષતિ એને મળી શકે?
સત્ય એ છે , જેની સાથે મધુર ભાિણ અને બીજાનુ ં ટહત કરવાની ભાવના જોડાયેલી હોય. જેનાથી
બીજાને નુકશાન થતું હોય એના કરતાં તો એ જઠ સારંુ , જેનાથી બીજાઓનુ ં ટહત થત ું હોય. જે વાત
કહેવામાં તમારંુ મન ખચકાત ું હોય અથવા જેનાથી ષમથ્યાતત્વનો બોધ થતો હોય તેવ ુ ં ના બોલશો, કારણ
કે જઠં બોલવાથી તમારો જ આત્મા તમને શાપ આપશે.
સત્યને વળગી રહો. ન્યાયયુતત અને સાચુ ં કામ કદી ડરશો નટહ. જે તમને યોગ્ય લાગત ું હોય તે
જ કરવાનો ષનિય કરો અને એમાં અડગ રહો.

અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1942, પેજ-29
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ભલું કરનાર જ સૌથી મોટો બુદ્ધદ્ધશાળી :
ખરાબ લોકો એ મખથતાથી નથી ગભરતા જેને પાપ કહે છે . ષવવેકવાન વ્યક્તત હંમેશા પાપોથી દર
રહે છે . દુષ્ટતાથી દુષ્ટતા જ ઉત્પન્ન થાય છે . એટલા માટે દુષ્ટતાને અક્ગ્નથી પણ ભયંકર સમજીને
એનાથી ડરવું અને દર રહેવ ુ ં જોઈએ. જેવી રીતે પડછાયો માણસને છોડતો નથી, પણ એ જ્યાં જ્યાં જાય
છે ત્યાં એની પાછળ જ રહે છે , એવી રીતે પાપરૂપી કમથ પણ પાપીનો પીછો કરે છે અને અંતે એનો
સવથનાશ કરી નાંખે છે . એટલા માટે સાવધાન રહો અને ખરાબ કામથી હંમેશાં દર રહો.
જે કામ ખરાબ છે એને ના કરો, કારણ કે ખરાબ કામ કરવાથી આપણા અંતરાત્માના શાપના
અક્ગ્નમાં બળવુ ં પડે છે . બધી વસ્તુઓને વધુ પ્રમાણમાં ભેગી કરવાની ઈચ્છાથી, ષવિયવાસના અને
અહંકાર પોિવાની ઝંખનાને લીધે લોકો કુમાગે વળે છે , પણ એ બધી બાબતો ત ૃચ્છ છે . એનાથી ક્ષચણક
સંતોિ મળે છે , પરં ત ુ બદલામાં અપાર દુ:ખ ભોગવવુ ં પડે છે . ઝેરમાં મોરસ ભેળવી હોય એને લોભને
વશ થઈ ખાનાર બુદ્ધદ્ધશાળી કહેવાતો નથી.
આ દુષનયામાં સૌથી મોટો બુદ્ધદ્ધશાળી, ષવદ્ધાન, ચતુર અને સમજદાર એ છે , જે પોતાને કુષવચારો
અને કુકમોથી દર રાખી સત્યના માગે ચાલે છે . સન્માગે ચાલે છે અને સુષવચારને ગ્રહણ કરે છે . એ
બુદ્ધદ્ધશાળી માણસે આખી જજિંદગી લાભ જ અપાવે છે અને પાપી માણસો એમનાં કુકમોને લીધે આખી
જજિંદગી દુ:ખમાં જ પસાર કરે છે . જીવનને સુખી અને શ્રેષ્ઠ બનાવવા સત્કમો કરો અને બીજા પ્રત્યે ભલાઈ
રાખો. તમે બીજાનુ ં ભલું કરશો તો કુદરત તમારંુ ભલું જ કરશે.

અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર-1946, પેજ-1

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

હ્રદય મંટદરમાં સંતોિ :
જ્યારે કોઈ દુ:ખદ ઘટનાથી તમારંુ મન ચખન્ન થઈ રહ્ું હોય, ષનરાશાનાં વાદળો ચારે બાજુ
છવાયેલાં હોય, અસફળતાના કારણે ચચત્ત દુ:ખી થઈ ગયુ ં હોય, ભષવષ્યની ભયાનક શંકા સામે ઊભી હોય,
બુદ્ધદ્ધ બહેર મારી ગઈ હોય, તો આમતેમ ના ભટકશો. પેલા ષશયાળને જુઓ કે જે ષશકારી કતરાઓથી
ઘેરાઈ જતાં છટકીને પોતાની ગુફામાં ઘસી જાય છે . અને ત્યાં શાંષતનો શ્વાસ લે છે .
આવા ષવિમ પ્રસંગે બધી બાજુથી પોતાન ચચત્તને સંકેલી લો અને તમારા હ્રદય મંટદરમાં ચાલ્યા
જાઓ. બહારની બધી વાતોને ભલી જાઓ. પાપ અને તાપને દરવાજે છોડીને જ્યારે અંદર જવા માંડશો
તો ખબર પડશે કે એક મોટો બોજ કે જેના ભારથી ગરદન તટી રહી હતી તે દર થઈ ગયો. તમે રૂના
પોલ જેવા હલકા થઈ ગયા છો. ગરમીથી ત્રાસી ગયેલા માણસને બરફના ઘરમાં જેટલી ઠંડક મળે છે
એટલી શાંષત તમને હ્રદય મંટદરમાં મળશે. થોડીક જ વારમાં તમે આનંદનો અનુભવ કરશો.
હ્રદયરૂપી આ સાજત્વક સ્થાનને બ્રહમલોક અથવા ગોલોક પણ કહે છે , કારણ કે ત્યાં પષવત્રતા,
પ્રકાશ અને શાંષતનો જ ષનવાસ છે . પરમાત્માએ આપણને સ્વગથની સીડી સુખ મેળવવા માટે જ આપી છે ,
પરં ત ુ અજ્ઞાનતાના કારણે લોકો એને જાણી શકતા નથી.

અખંડજ્યોષત, માચથ-1941, પેજ-5
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સાચા ષમત્રની પસંદગી.
ષમત્ર તથા પડોશી પસંદગી બહુ અઘરી છે . અનેક લોકો તમારી પાસેથી પોતાનુ ં કામ કઢાવવા
તૈયાર હોય છે , પરં ત ુ એમનુ ં કામ પતી ગયા પછી કોઈ તમને મદદ નટહ કરે . તેથી વ્યક્તતનુ ં ચાટરત્ર્ય,
ટેવો, સંગ, ષશક્ષણ વગેરેનો પરતો અભ્યાસ કયાથ પછી જ ખબ સાવધાનીથી ષમત્રની પસંદગી કરવી
જોઈએ. તમારો ષમત્ર ઉદાર, બુદ્ધદ્ધમાન, પુરુિાથી અને સત્યપરાયણ હોવો જોઈએ. ષવશ્વાસપાત્ર ષમત્ર એક
ટદવ્ય ઔિધી છે . આપણે આપણા ષમત્રો પાસે એવી આશા રાખવી જોઈએ કે તેઓ આપણા ઉત્તમ
સંકલ્પોને દ્રઢ બનાવવામાં મદદરૂપ બનશે, દોિો અને ભલોથી આપણને બચાવશે તથા આપણી સત્યતા
અને પષવત્રતાને પુષ્ટ કરશે. જો આપણે કુમાગે જઈએ તો આપણને પાછા વાળશે. સાચો ષમત્ર માગથદશથક,
ષવશ્વસનીય અને સાચી સહાનુભષતવાળો હોવો જોઈએ.
આ જવાબદારી એ જ ષમત્ર પરી કરી શકે કે જે દ્રઢચચત્ત અને સત્યપરાયણ હોય. જેમનામાં
આત્મબળ હોય એવા જ ષમત્રોનો સાથ લેવો જોઈએ, જેમ કે સુગ્રીવે રામનો સાથ લીધો હતો.
ષમત્ર પ્રષતન્દ્ષ્ઠત, શુદ્ધ હ્રદયવાળો, મ ૃદુ લ, પુરુિાથી, ષશષ્ટ અને સત્યષનષ્ઠ હોવો જોઈએ કે જેની પર
આપણે ષવશ્વાસ મકી શકીએ કે તે આપણેને છે તરશે નટહ. આવો સાચો ષમત્ર મળવો તે આપણુ ં સદાભાગ્ય
છે .

અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1951, પેજ-21
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એકલા ચાલવું પડશે.
તમને તમારા જેવો માણસ કદી નટહ મળે . તમારે જીવનપથ પર એકલા જ આગળ વધવુ ં પડશે.
કોઈ તમારી સાથે દર સુધી ચાલી નટહ શકે. તેથી એકલા જ આગળ વધો.
જીવનને એક યાત્રા માનો. યાત્રામાં થોડા સમય માટે તમને એકાદ બે સાથી મળી જાય છે .
એમની સાથે ચાર ટદવસ માટે તમે બોલો છો. હસીમજાક , ઠઠ્ઠા મશ્કરી, સંઘિથ વગેરે ચાલતાં રહે છે . સાથે
સાથે થોડો સમય આગળ વધો છો, પરં ત ુ ધીરે ધીરે એમની જીવનયાત્રા પરી થતી જાય છે . એક પછી
બીજો પોતાના મુકામ પર પહોંચીને આપને છોડતો જાય છે . હજુ થોડા સમય પહેલાં જ તમારી સાથે છસાત જણનો પટરવાર હતો. સાતમાંથી ક્રમશ: ઓછા થતાં છે વટે તમે એકલા જ રહી જાઓ છો. તમને
એમ થાય છે કે અરે , હુ ં એકલો જ રહી ગયો, ચબલકુલ એકલો! થોડીવાર તમારંુ મન અશાંત થઈ જાય છે .
એ જરા કાઠું લાગે છે પરં ત ુ વાસ્તવમાં જીવનનુ ં આ એકલવાયાપણુ ં જ માનવ જીવનનુ ં ચરમ સત્ય છે .
બધાને મેળવીને પણ આપણે બધા એકલા છીએ, તદ્દન એકલા. આપણી સાથે કોઈ દર સુધી
ચાલનારંુ નથી. જેમને આપણે ભ્રમથી કે માયાવશ પોતાની સાથે ચાલતા માનીએ છીએ તેઓ ખરે ખર તો
આપણા થોડાક સમય માટે ના સહયાત્રીઓ જ છે . આપણા એકલાપણામાં કોઈપણ મદદ કરવાનુ ં કે
ટદલાસો આપવાનુ ં નથી.

ુ રી -1953, પેજ-15
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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પ્રેમનુ ં સાચું સ્વરૂપ.
પ્રેમ અને આત્માનુ ં ઉદ્દગમસ્થાન અંતરાત્મા જ છે . એને પરમાત્માની સાથે જોડવાથી જ અપાર
ુ ના ખભે જો આત્મીયતાનો ભાર
અને સ્થાયી આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે . સાંસાટરક નાશવંત વસ્તઓ
ુ નો નાશ થતાં સહારો છૂટી જાય છે અને તેથી તેમના ખભે
નાખવામાં આવે તો એ નાશવંત વસ્તઓ
નાખેલો બોજ એકદમ નીચે આવી જાય છે . એના પટરણામે ખબ ચોટ લાગે છે અને આપણે ઘણા સમય
સુધી તરફડીએ છીએ. ધનનો નાશ થતાં, ષપ્રયજનનુ ં મ ૃત્યુ ં થતાં કે અપયશ મળતાં કેટલાય લોકો રડતા
કકળતા અને જીવનને નષ્ટ કરતા જોવા મળે છે .
રે તી પર મહેલ બનાવીને એને અજરઅમર રાખવાનુ ં સ્વપ્ન જોનારાઓની દુદથ શા થાય છે . એવી
જ દુદથ શા આ હાહાકાર કરતા પ્રેમીઓની થાય છે . ભૌષતક પદાથો નાશવંત છે . તેથી એમની સાથે પ્રેમ
જોડવો તે એક લલો લંગડો અને અધરો સહારો છે , જે ગમે ત્યારે તટી પડે છે અને તે તટી જતાં પ્રેમીને
હ્રદયષવદારક વેદના થાય છે . પ્રેમનો ગુણ તો આનંદ છે .
પ્રેમનુ ં આધ્યાજત્મક સ્વરૂપ એ છે કે પરમાત્માને આત્માનો આધાર બનાવવામાં આવે. ચેતન અને
ુ
અજરઅમર આત્માનો આધાર સચ્ચ્ચદાનંદ પરમાત્મા જ બની શકે. તેથી જડપદાથો, ભૌષતક વસ્તઓ
વગેરેમાંથી ચચત્તને ખસેડીને પરમાત્મા સાથે જોડવુ ં જોઈએ.

અખંડજ્યોષત, જુલાઈ -1945, પેજ-148
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મનુષ્ય-બનીને-જીવો
સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે .
પ્રથમ કક્ષાના શ્રેષ્ઠ માણસો તે છે જે પોતાનો વ્યક્તતગત સ્વાથથ છોડીને સદાય પ્રાણી માત્રનુ
કલ્યાણ કરવાનુ ં કામ કરે છે .
બીજી કક્ષાના માણસો તે છે કે પોતાની વ્યક્તતગત તથા પટરવારની જરૂટરયાત પરી કરવા માટે નાં
સાધનો ભેગાં કરવાની સાથે સમાજકલ્યાણ અને સેવામાં લાગેલા છે .
ત્રીજી કક્ષાના માણસો તે છે , જે પોતાનો સ્વાથથ પરો કરવા માટે બીજાને પરે શાન કરે છે અને જઠ,
છળકપટ, બેઈમાની અને ઘુસણખોરીનાં કાયો કરવામાં જરા પણ સંકોચ કે શરમ રાખતા નથી.
તેઓ બીજાના લાભ કે હાષન તરફ જરા પણ ધ્યાન નથી આપતા, પોતાનો સ્વાથથ પરો કરવા માટે
નીચમાં નીચ કાયથ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે . ષવવેકબુદ્ધદ્ધને ભઠ્ઠીમાં નાખી દઈએ સાંસાટરક પ્રગષત કરવી
એ એમનુ ં જીવનલક્ષ્ય છે . આવા માણસો પશુ સમાન છે .
મનુષ્ય તો તે છે , જે મનુષ્યો માટે જીવે છે .જે ફતત પોતાના માટે જીવે છે ,પોતાના માટે ષવચારે છે
અને પોતાના માટે ભેગ ું કરે છે તે પશુ છે , ચોર છે . તે મનુષ્ય કહેવાને લાયક નથી. પશુતા તરફથી
દે વત્વ તરફ આગળ વધવાની ઓળખ એ છે કે તમે તમારો કેટલો સ્વાથથ સમાજસેવા સાથે જોડી દીધો.
મનુષ્ય જીવનની સાથથકતા એમાં રહેલી છે કે પોતાની પ્રગષત કરવાની સાથે બીજા લોકોની
પ્રગષત કરવા જીવનભર પ્રયત્ન કરતા રહેવ.ુ ં
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પ્રભુની માયા.
જે મનમાં સમજે છે કે હુ ં નથી જાણતો, પણ કહે છે કે હુ ં જાણુ ં છં તે જઠો છે . જેને ખબર છે કે હુ ં
થોડુક
ં જાણું છં, છતાં કહે છે કે હુ ં જાણું છં તે ખરે ખર જાણતો નથી, કારણ કે ઈશ્વરને પણથ રૂપે જાણવો તે
ખરે ખર અશક્ય છે .
જેને ખબર છે તથા કહે છે કે હુ ં નથી જાણતો તે સાચુ ં બોલે છે . જે સમજે છે કે હુ ં અંશરૂપમાં જાણુ ં
છં અને કહે છે કે હુ ં જણતો નથી તે થોડુક
ં જાણે છે , પણ છે અધરો. આ પણ પ્રભુની માયા છે . જેને ખબર
છે કે હુ ં જાણું છં અને નથી પણ જાણતો અને એવુ ં જ કહે છે પણ ખરો તે બીજાઓથી વધારે જાણે છે ,
પરં ત ુ જે સમજે છે કે હુ ં જાણુ ં છં અને નથી પણ જાણતો અને એ જ કારણે ચપ રહે છે તે વાસ્તવમાં ખબ
જાણે છે . આટલું જાણીને પણ જે પ્રભુના પ્રમમાં બધુ ં જ ભલી જાય છે . તે પ્રભુમાં ષવલીન થઈ જાય છે , તે
ધન્ય છે .
જે જાણીને ભલી જાય છે , જે ભતત છે , અનન્ય પ્રભુપ્રેમી છે તે જ પ્રભુને પણથ રીતે જાણે છે . તે હવે
શું બતાવે? એની પાસે બતાવવા જેવુ ં કશુ ં હોત ું નથી. એનાં દ્રન્દ્ર દર થઈ ચક્યાં હોય છે . હવે કોણ બતાવે
અને કોને બતાવે? બતાવવાની જરૂર પણ શી છે ? આ જ પ્રભુની માયા છે .

અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી -1941, પેજ-14
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આજત્મક ત ૃચ્પ્તનો આધાર
સંસારના બધા દાશીકોનો મત છે કે જીવની સ્વાભાષવક ઈચ્છા અને અચભલાિા આજત્મક ઉન્નષત
કરવાની હોય છે . લોકો ભૌષતક સુષવધાઓ એકઠી કરે છે , ઈન્દ્ન્દ્રયો ષવિયભોગ ભોગવે છે , પરં ત ુ ઝીણી
નજરે જોતાં ખબર પડે છે કે એ બધાં કાયો આત્માની ત ૃચ્પ્ત માટે કરવામાં આવે છે . એ વાત જુદી છે કે
ધ ંધળી દ્રન્દ્ષ્ટ હોવાના કારણે લોકો નકલને જ અસલ માની બેઠા છે . તમે ખબ પટરશ્રમથી ધન ભેગ ું કરો
છો,
પરં ત ુ લગ્ન પ્રસંગે એને છૂટથી વાપરો છે . કમાતી વખતે એક પૈસા માટે મરી પડતા હતા, તો
પછી આજે શા માટે પૈસા લુટં ાવી રહ્યા છો? એટલા માટે કે આજે તમે ધન ભેગ ું કરવા કરતાં વાપરવામાં
વધારે સુખનો અનુભવ કરો છો. ડાકુ જાનના જોખમે જે ધન લાવ્યો હતો તેને દારૂ પીવામાં શા માટે
વેડફી રહ્યો છે ? આનંદને ધન ભેગ ું કરવા કરતાં વધારે મહત્વનો ગણે છે . બીમારીમાં, ધમથકાયોમાં કે બીજી
બાબતોમાં ઘણા પૈસા વપરાઈ જાય છે , છતાં મનુષ્યને તેનો રં જ હોતો નથી. એ જ પૈસા જો ચોરાઈ જાત
તો એને ખબ દુ:ખ થાત.
આ ઉદાહરણોમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેમનુ ં અમલ્ય જીવન ધન ભેગ ું કરવામાં વહી રહ્ું છે તેઓ
પોતાના એ જીવનરસને પણ એક સમયે ખબ બેપરવાઈથી ફૂંકી મારે છે . આવું થાય છે કારણ કે એ
ખચાથળ કામોમાં માણસને વધારે આનંદનો અનુભવ થાય છે .
અખંડજ્યોષત, જન-1940, પેજ-16
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પહેલાં આપો, પછી મેળવો.
એ પ્રશ્ન ષવચારણીય છે કે મહાપુરુિો પોતાની પાસે આવનારાઓ પાસે સદૈ વ યાચના શા માટે કરે
છે ? મનન કયાથ પછી મને સમજાયુ ં કે ત્યાગથી વધારે મોટો પ્રત્યક્ષ અને તરત ફળ આપનારો બીજો કોઈ
ધમથ નથી. ત્યાગની કસોટી માનવીના ખરાખોટા સ્વરૂપને દુષનયાની સામે રજ કરે છે . મનમાં જામેલા
કુસસ્ં કારો અને ષવકારોના બોજને હલકો કરવા માટે ત્યાગતી વધારે સારંુ બીજુ ં કોઈ સાધન નથી.
જો તમે દુષનયા પાસેથી કંઈક મેળવવા ઈચ્છતા હો, ષવદ્યા, બુદ્ધદ્ધ ગમે તે પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હો
તો ત્યાગ કરો. ગાંઠે બાંધેલ ું કંઈક છોડો. કોઈ વસ્તુ લટં ના માલની જેમ મફતમાં મળતી નથી. આપો,
તમારી પાસે પૈસા, રોટી, ષવદ્યા, શ્રદ્ધા, સદાચાર, ભક્તત, પ્રેમ, સમય, શરીર જે કાંઈ હોય તે છૂટા હાથે
દુષનયાને આપો, બદલામાં આપને અનેકગણુ ં મળશે. ગૌતમ બુદ્ધે રાજષસિંહાસનનો ત્યાગ કયો,
ગાંધીજીએ પોતાની વકીલાત છોડી, પરં ત ુ એમણે જે છોડ્ું એનાથી વધારે મેળવ્યુ.ં ષવશ્વકષવ
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર પોતાની એક કષવતામાં કહે છે કે તેણે હાથ ફેલાવીને મારી પાસે કંઈક માગ્યુ.ં મેં મારી
ઝોળીમાંથી અન્નનો એક દાણો એને આપી દીધો. સાંજે મેં જોયું કે ઝોળીમાં એવડો જ એક સોનાનો દાણો
મોજદ હતો. હુ ં ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડયો કે મેં મારંુ સવથસ્વ શા માટે ના આપી દીધુ ં કે જેનાથી હુ ં ચભખારીમાંથી
રાજા બની જાત?

અખંડજ્યોષત , માચથ-19 40, પેજ-9
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ષવશ્વપ્રેમ જ ઈશ્વરપ્રેમ છે .
અહંકારી મનુષ્યની શક્તતથી ષવશ્વપ્રેમ દર હોય છે . અહંકાર શેનો ધન, દોલત, વૈભવ, ઐશ્વયથનો?
ના, આ બધું અહીંયાં જ છોડવુ ં પડશે. નામ, પદ, પ્રષતષ્ઠાનો અહંકાર હોય તો એ રં ગીન પોશાક અહીયાં જ
ઉતારવો પડશે. મોટા મોટા શક્તતશાળી તથા સામથ્યથવાન લોકો ધળમાં મળી ગયા છે . પછી શેન ુ ં
અચભમાન? પોતાના હ્રદયમાં ષવશ્વપ્રેમની સાચી સ્થાપના કરીને પોતાના તથા અન્ય લોકોના જીવનને
ધન્ય બનાવો. પોતાની નવી સ ૃન્દ્ષ્ટ વસાવવાના પ્રયત્નોમાં જીવનને વેડફી નાખવુ ં ન જોઈએ. કારણ કે તે
સ્વાભાષવક છે , અસંગત છે , ઈશ્વરના ષવધાનથી ષવપરીત છે તથા તેન ુ ં પટરણામ દુ:ખદાયક અને ષવનાશક
જ હોય છે .
સંસારમાં પ્રત્યેક તત્વમાં ભલાઈ-બરાઈ સમાયેલી હોય છે . ન કોઈ પરે પરંુ ખરાબ છે અને ન કોઈ
ભલુ.ં મનુષ્યના હ્રદયમાં પણ ષવકારોની વચ્ચે જ પ્રેમના મળ જામેલાં છે . શુભતત્વ બીજ રૂપમાં દરે કમાં
રહેલ ું છે . આવી દશામાં બરાઈનો જ જોવી અથવા દષિત દ્રન્દ્ષ્ટકોણને અપનાવીને ધ ૃણા તથા ષનિંદાને ષપ્રય
ગણવી તે પ્રેમસાધનના માગથમાં મોટું ષવઘ્ન છે . પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલાઈ જવાથી જે દષિત છે ત્યાં પણ
તે પ્રેમ સ્વરૂપનાં દશથન થાય છે , કારણ કે ષવશ્વપ્રેમની પ્રાચ્પ્તમાં ક્યાંય દોિ, બરાઈઓ કે નબળાઈઓ
રહેતી જ નથી. ધ ૃણા તથા પરષનિંદાથી પ્રેમ મરી જાય છે . આથી આવો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ છોડી દે વા યોગ્ય છે .
આથી ઊલટું સારાપણાનાં દશથન કરવાં જોઈએ.
-અખંડજયોષત, જન-1960 પેજ-20-21
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સત્સંગનુ ં મહત્વ.
જે જેવુ ં સાંભળે છે તે સમય જતાં તેવો જ બની જાય છે . આજે તમે જે સારા ઉપદે શોને ધ્યાનપવથક
સાંભળો છો તેવા કાલે અવશ્ય બની જશો. સાંભળવાનુ ં તાત્પયથ પોતાની માનષસક પ્રવ ૃષત્તઓને દે વત્વ
તરફ વાળવાનુ ં છે .
એક ષવદ્ધાને કહ્ું છે કે પાણી જેવી જમીન પર થઈને વહે છે તેવા જ ગુણોને તે ધારણ કરે છે . એ
જ રીતે મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ સારા કે ખરાબ ષવચારો તથા લોકોની સોબત પ્રમાણે બદલાઈ જાય છે .
તેથી સમજુ માણસ ખરાબ લોકોની ષમત્રતા કરતાં ડરે છે , પરં ત ુ મખથ માણસ ખરાબ લોકોની સાથે ભળી
જાય છે . મનુષ્યની કીષતિનો આધાર એ કેવા લોકો સાથે ઊઠે બેસે છે તેના પર રહેલો છે . માણસનુ ઘર
ભલે ગમે ત્યાં હોય, પરં ત ુ તેન ુ ં ષનવાસસ્થાન તો તે જેવા લોકો સાથે ઊઠે બેસે છે અથવા કેવા ષવચારોના
સંપકથ માં રહેવાનુ ં પસંદ કરે છે તે છે .
આત્માની પષવત્રતાનો આધાર મનુષ્યનાં કાયો પર અને સંગષત પર રહેલો છે . ખરાબ લોકો સાથે
રહેનાર સારાં કામ કરે તે બહુ શક્ય નથી. ધમથથી સ્વગથની પ્રાચ્પ્ત થાય છે , પરં ત ુ ધમાથ ચરણ કરાવનારી
બુદ્ધદ્ધ સત્સંગ તેમજ સારા ઉપદે શોથી પ્રાપ્ત થાય છે . યાદ રાખો કે કુસગ
ં થી વધારે નુકસાન કરનાર વસ્ત ુ
બીજી કોઈ નથી તથા સારી સંગષતથી વધારે મોટો બીજો કોઈ લાભ નથી.
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-1956 પેજ-17
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સમાજનુ ં ઋણ ચકવો.
આપણો કેમ પેદા થયા છીએ એનો જવાબ કદાચ આપણે ન આપી શકીએ, પણ પેદા થઈ ગયા
છીએ તો પછી આપણે જીવનમાં શુ ં કરવું જોઈએ એ પ્રશ્ન પર ષવચાર કરવો જોઈએ. હવે આપણે
સમાજના સભ્ય બન્યા છીએ તો સભ્ય બનવાનુ ં ઋણ ચકવવુ ં જોઈએ. આ ઋણ ફકત દાનના રૂપમાં ન
ચકવતાં આપણે પોતાની પ્રષતભા, પટરશ્રમ અને ત્યાગના બળે સમાજને એવુ ં કંઈક આપવુ ં જોઈએ કે
આખા સમાજનુ ં જીવન ભષવષ્યમાં સુખમય અને પ્રગષતશીલ બની શકે.
આપણા સમગ્ર જીવનનાં કાયોનુ ં ઊંડાણથી અવલોકન કરતાં એવો અનુભવ થાય કે મારા
જીવનથી સમાજને કોઈ રીતે નુકસાન થયુ ં નથી ને લાભ થયો તો જીવન સાથથક છે . જો કોઈના મ ૃત્યુથી
ં
લોકો દુ:ખની લાગણી અનુભવે અને કહે કે એક ભલો માણસ જતો રહ્યો તો સમજવુ ં જોઈએ કે એણે
પોતાના કતથવ્યનુ ં પાલન કયુ.ું કોણ કેટલું કરે છે તેનો આધાર એનાં સાધનો, શક્તત અને પટરક્સ્થષતઓ
પર રહેલો છે . તમારાં સાધનો અને શક્તત પ્રમાણે કોઈપણ રૂપમાં સમાજસેવા કરીને તમે સમાજના
ઋણમાંથી મુકત થઈ જાઓ, જેથી અંત સમયે તમે એવો સંતોિ લઈ શકો કે તમે તમારા કતથવ્યનુ ં
પાલન કયુું છે .
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-1959 પેજ-35-36
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કમથયોગનુ ં રહસ્ય .
સમાજની ષન:સ્વાથથ સેવા જ કમથયોગ છે . એ હ્રદયને શુદ્ધ કરીને અંત:કરણને આત્મજ્ઞાનરૂપી ટદવ્ય
જ્યોષત મેળવી શકીએ એટલા સક્ષમ બનાવે છે . ષવશેિ બાબત તો એ છે કે મોહ વગર કે અહંકાર વગર
ષન:સ્વાથથ ભાવે માનવજાતની સેવા કરવી પડશે. કમથયોગમાં કમથયોગી બધાં જ કમો અને એનાં ફળો
ભગવાનને અપથણ કરી દે છે . ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખીને મોહમાયા દર કરીને સફળતા કે ષનષ્ફળતામાં સમાન
દ્રન્દ્ષ્ટ રાખીને કમથ કરતા રહેવ ુ ં તેને કમથયોગ કહે છે .
કમથયોગીનુ ં હ્રદય ષવશાળ હોવું જોઈએ. એમાં કુટટલતા, નીચતા અને સ્વાથથ ચબલકુલ હોવાં જોઈએ
નહીં. એણે લોભ, કામ, ક્રોધ અને અચભમાનથી દર રહેવ ુ ં જોઈએ. આ અવગુણોનાં ચચહન પણ દે ખાય તો
એમને એક એક કરી દર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
જો તમે ઈચ્છતા હો કે બીજા તમારી સાથે સારો વ્યવહાર કરે તો તમે પણ બીજા સાથે સારો
વ્યવહાર કરો. આ નીષતવાક્યને યાદ રાખો. તમારા જીવન વ્યવહારમાં આ ષનયમનુઆચરણ
ં
કરવુ ં
જોઈએ. તમે કોઈ કામ ખોટું નહી કરો તો તમને અનહદ આનંદ થશે.
-અખંડજયોષત, માચથ-1955 પેજ-5
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જીવન એક સમાધાન છે .
જીવન એક સમાધાન છે . માથુ ં ઊંચુ ં રાખીને ચાલવામાં તે કપાઈ જવાનો ભય છે . જે વ ૃક્ષ અક્કડ
ઊંભા રહે છે તેઓ જ તોફાનમાં ઊખડી જાય છે . વેલ હંમેશા ઝૂકેલી રહે છે . તેથી દરે ક આંધી-તોફાનમાં
તે બચી જાય છે . ધરતી પર ઊગેલા ઘાસને જુઓ, તે આંધી સાથે ટકરાતું નથી, પરં ત ુ જે ટદશામાં પવન
રહે છે તે ટદશામાં વળી જાય છે . પટરક્સ્થષતને ઓળખનારા ઘાસને આંધીતોફાન કાંઈ જ કરી શકતાં નથી.
ઝૂકીને ચાલો, એમ ન કહો કે અમે જ સાચા છીએ અને અમારી વાત બધાએ માનવી જોઈએ. એમ
જ સમજો કે તમે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ, ષનધોિ અને બુદ્ધદ્ધશાળી છો. બીજા લોકો પણ પોતાના દ્રન્દ્ષ્ટકોણ અનુસારા
સાચા હોઈ શકે છે અને એમ બની શકે કે તેઓ જે પટરક્સ્થષતઓમાં છે તેમાં તેમને માટે એવુ ં જ ષવચારવુ,ં
બનવુ ં તથા કરવું પણ સ્વાભાષવક હોય. આથી બીજાઓને સમજવાની કોષશશ કરો. એમના દન્દ્ષ્ટકોણની,
એમની પટરક્સ્થષતઓની ચભન્નતાનો સ્વીકાર કરો.
આ દુષનયાનો બધો જ કારભાર એકબીજાને સમજવા અને સહન કરવાની ભષમ પર ટકેલો છે .
સમાધાન જ જીવનનો મુખ્ય આધાર છે . જો તમે અટડયલ અને જજદ્દી બનીને તમારા જ મનનઈ શ્રેષ્ઠતાને
સ્વીકારવાનો આગ્રહ રાખશો તો થોડાક જ ટદવસમાં તમે એકલા પડી જશો અને અસફળતાની ખાઈમાં
પડશો.
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સાચી સફળતાનુ ં એકમાત્ર સાધન.
પ્રામાચણકતા સફળતાનુ ં સૌથી મુખ્ય સાધન છે . એક ટદવસ એવો જરૂર આવે છે કે જ્યારે
અપ્રામાચણક માણસ દુ:ખ અને ષવપષત્તમાં ફસાઈને પોતાની અપ્રામાચણકતા પર પસ્તાવો કરવા લાગે છે .
એવો કોઈપણ માણસ નથી, જેને પોતાની પ્રામાચણકતા બદલ પસ્તાવો કરવો પડયો હોય. જો કે કોઈ
કોઈવાર પ્રામાચણક માણસ પણ અસફળ બની જાય છે કારણ કે તે ષમતવ્યષતતા, યોજના તથા વ્યવસ્થા
જેવા ત્રણ સ્તંભોનુ ં ષનમાથ ણ કરવામાં અસફળ રહે છે , પરં ત ુ તેમની અસફળતા એટલી બધી દુ:ખદાયક
હોતી નથી કે જેટલી અપ્રામાચણક વ્યક્તતની હોય છે . ઓછામાં ઓછો તેમને એટલો સંતોિ તો થાય છે કે
તેમણે કદી કોઈ વ્યક્તત સાથે દગો કયો નથી. પોતાના જીવનની અંધકારમય ક્ષણોમાં પણ તેઓ પોતાની
આંતટરક પષવત્રતા માટે સંતોિ અનુભવી શકે છે .
અજ્ઞાની લોકો એવુ ં ષવચારે છે કે સમ ૃદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરવા માટે અપ્રામાચણક જ સૌથી સીધો માગથ છે .
અપ્રામાચણક માણસ ધનને પોતાના ચખસ્સામાં મકીને ભલે એમ ષવચારી લે કે કેટલી હોષશયારી અને
સફળતાથી અમે બીજાને ઠગી લીધા, પરં ત ુ તે સમયે આપણે આ યથાથથતાને સમજી શકતા નથી કે
વાસ્તવમાં આપણે પોતે પોતાને જ છે તયાથ છે . અપ્રામાચણકતાથી પ્રાપ્ત કરે લ પૈસા વ્યાજ સાથે જતા
રહેશે અને આ ન્યાયથી આપણે કોઈ રીતે બચી શકીશુ ં નહીં. જે રીતે આકાશમાં ફેંકાયેલો પથ્થર આકિથણ
શક્તતના ષસદ્ધાંત મુજબ પ ૃથ્વી પર જ પાછો આવે છે તે રીતે નૈષતક ગુરુત્વાકિથણનો ષસદ્ધાંત પણ અટલ
રૂપે કામ કરતો રહે છે .
-અખંડજ્યોષત, સપ્ટેમ્બર-1964, પેજ-22
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જીવનની લગામ તમારા હાથમાં :ભાગ્યે જયાં નાંખ્યા ત્યાં જ પડી રહીને કહીએ કે હુ ં શુ ં કરંુ ? નસીબ સાથ નથી આપત,ું બધા જ
મારી ષવરોદ્ધ છે , બધા હરીફાઈ કરવામાં પડયાં છે , જમાનો બહુ ખરાબ થઈ ગયો છે . આ બધી વાતો
માણસનુ ં અજ્ઞાન છતું કરે છે . આ અજ્ઞાને અનેકનાં જીવન બગાડયાં છે . મનુષ્ય ભાગ્યના હાથની
કઠપતળી છે , રમકડું છે , કાચી માટી છે , જેને ગમે તે સમયે મસળી શકાય છે . આ બધી વાતો અજ્ઞાન,
મોહ તેમજ કાયરતાનુ ં પટરણામ છે .
પોતાના અંત:કરણમાં જીવનમાં બીજ વાવો અને સાહસ, પુરુિાથથ તથા સત્સંકલ્પોના છોડને પાણી
ષપવડાવીને ઉછે રો. જોડે જોડે કુકમથરૂપી નકામા ઘાસને ઉખાડી નાંખો. ઉમંગ, ઉત્સાહ અને પુરુિાથથની
હવાને લહેરાવો.
તમે જ તમારા ભાગ્યના, પટરક્સ્થષતઓના કે પ્રસંગોના ઘડવૈયા છો. તમે જ તમારા જીવનને શ્રેષ્ઠ
માગે કે પતનના માગે લઈ જઈ શકો છો. જ્યારે તમે સુખ અને સંતોિ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરો છો તો
એ સમયે તમારા મનમાં આવા ષવચારો ચાલતા હોય છે . તેથી એ સંતોિ અને સુખના ભાવ તમારા મોઢા
પર દે ખાય છે . જ્યારે તમે દુ:ખી હો છો ત્યારે તમારંુ મોં મુરઝાયેલા ફૂલ જેવુ ં દે ખાય છે અને તમારી
શક્તત ઓછી થાય છે .
શક્તતની, પ્રેમની, બળ અને પૌરુિની વાત ષવચારો, દુષનયાના શ્રેષ્ઠ, વીર અને મહાપુરુિોની જેમ
તમે પોતે એવી પટરક્સ્થષતનુ ં ષનમાથ ણ કરો. પોતાની ગરીબાઈ, અણઆવડત, કમજોરી અને ષનરાશાને દર
કરવાની ક્ષમતા તમારામાં છે , ફકત તમારા મનને અને આત્મબળને સારંુ ષવચારવાની ટે વ પાડો. તમારી
અંદર રહેલી શક્તતને ઓળખો અને જગાડો અને મહાન તથા સુખી બનો.
અખંડજ્યોષત, સપ્ટે મ્બર-1946, પેજ-21
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સમયનુ ં ઔિધીય રૂપ ?
સમય એક પ્રવાહ છે . સમય એક ઔિધ છે . મોટા મોટા ઘા સમય જતાં રુઝાઈ જાય છે . સમય
સતત બદલાતો રહે છે . સમય હંમેશા એકસરખો રહેતો નથી. ગષત જ જીવનનુ ં લક્ષણ છે .
આપણે કોઈ ષવિમ પટરક્સ્થષતથી ચચિંષતત ન રહેવ ુ ં જોઈએ. જરાક લાભ થવાથી ફુલાઈ જવુ ં
જોઈએ નહીં. ખરાબ અથવા સારી પટરક્સ્થષતમાં ખુશ રહીએ. ષવિમથી ષવિમ પટરક્સ્થષત પણ એક ટદવસ
આનંદમાં ફેરવાઈ જાય છે .
આપણે ભષવષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જીવન જીવીએ છીએ. ભષવષ્યમાં આવનારો દરે ક ટદવસ
આપણા માટે વધારે ને વધારે સારો બનશે. રાત ટદવસ શોકરૂપી પાપને દર કરે છે .
બુદ્ધદ્ધશાળીઓ, મનને દુ:ખી ના કરવુ ં જોઈએ. દુ:ખ એક કાષતલ ઝેર છે . સમય પોતે તમારાં
દુ:ખોને દર કરી દે શે. તમારી મુશ્કેલીનો સમય વીતી જશે. જીવન પર જે કાળાં કાળાં વાદળો છવાયેલાં છે
તે આપમેળે દર થઈ જશે. ચારે બાજુ આનંદ અને આનંદ છવાઈ જશે. ભષવષ્ય ઉજ્જવળ છે .
હે મનુષ્ય, દીનતાને છોડી દે . તારી અંદર જે ધીરજનો ગુણ છે એને ધારણ કર. યાદ રાખ, દુ:ખ
પછી સુખ આવતું જ રહે છે . સુખ હોય કે દુ:ખ તે ષપ્રય હોય કે અષપ્રય, છતાં જ્યારે જ્યારે જીવનમાં તે
આવે ત્યારે અપરાજજત હ્રદયથી એને ભોગવો.
-અખંડજયોષત, ડીસેમ્બર-1957 પેજ-21-22
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શું સ્વગથ અને નકથ આ સંસારમાં છે ?
જેટલા પણ સાજત્વક દૈ વી ભાવ છે તે બધાના મળમાં સ્વગથની સ્વચણિય આભા છે . તેને ધારણ
કરવામાં મનુષ્ય આંતટરક સુખ અને સંતોિનો અનુભવ કરે છે . ક્ષમા, દયા, પ્રેમ, મ ૃદુ તા, સત્ય આધટરત
આચરણ, સહાનુભષત આ બધા જ દૈ વી ગુણોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાથી સ્વગથ જેવુ ં સુખ મળે છે . આ
બધાના મળમાં ભગવાન છે . ભગવાનની ષવશેિ કૃપાથી મનુષ્ય આ બધા ગુણોના અનંત સુખનો
અનુભવ કરે છે . તેનો ષવવેક જાગૃત થાય છે . તેના હ્રદયમાં ચબરાજમાન પરમ પ્રભુ તેને સ્વગથન ુ ં સુખ
આપે છે . સ્વગથ આપના સંપકથ ક્ષેત્રની અંદર જ છે કારણ કે આપ આ ઈશ્વરીય ગુણોને ધારણ કરી શકો છે .
ચટરત્રનો પણથ ષવકાસ કરી શકો છે .
યાદ રાખો, મનુષ્ય શુભ કાયથ કરીને દે વ બને છે . આથી શુભ કમથ કરો અને આ જ શરીર વડે
પ ૃથ્વી પરના દે વતાનુ ં પષવત્ર પદ પ્રાપ્ત કરો. શુભ કાયથ જ પજાય છે . શુભ કાયથ કરવાથી મનુષ્યને
સ્વગથનાં સુખશાંષત પ્રાપ્ત થાય છે .
આપ શુદ્ધ, તેજસ્વી, આનંદમય અને પ્રકાશવાન છો. આથી હે આત્મબંધ!ુ દૈ વી ગુણોને ધારણ
કરીને સ્વગથન ુ ં સુખ મેળવો. નરકનુ ં મુખ્ય કારણ તામસી ભાવ છે . મનુષ્ય જ્યારે અજ્ઞાની હોય છે ત્યારે જ
પાપ કરે છે . મનમાં જામી ગયેલા ખરાબ ભાવો મનુષ્ય પાસે ખરાબ કામો કરાવે છે અને નરક જેવી
પરે શાનીમાં ધકેલી દે છે . અનીષત અને અધમથના ષવચાર હંમેશને માટે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે . જે લોકો
દૈ વી ગુણોની ઉપેક્ષા કરીને અસત્યને અને પાશષવક ભાવોને અપનાવે છે તેમને અપયશ જ મળે છે .
ુ રી-1960 પેજ-12-14
-અખંડજયોષત, ફેબ્રઆ
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ષવચારો જ કમથન ુ ં બીજ છે :પરમષપતા પરમાત્માએ સ ૃન્દ્ષ્ટમાં કંજસાઈ, જાષતબંધન કે ગરીબાઈને સ્થાન આપ્યુ ં નથી. આ
ખરાબ બાબતો સમાજમાં નથી, પરં ત ુ આપણા અંતરના નકામા ઘાસની જેમ ઊગી નીકળી છે .
અંત:કરણમાં પેદા થઈને એણે આપણુ ં આત્મબળ તથા સામથ્યથ હરી લીધુ ં છે . આના લીધે જ અનેક
વ્યક્તતઓમાં શરીરનુ ં પટરવતથન તો સ્પષ્ટ દે ખાય છે , પરં ત ુ મન, બુદ્ધદ્ધ, અંતકરણ તેમજ સમ ૃદ્ધદ્ધનો ષવકાસ
જરાપણ દે ખાતો નથી.
આ જગતમાં દુ:ખ આપનાર માત્ર એક જ બાબત છે અને તે છે મનુષ્યનાં દુષ્કમો.ષવચાર અને
કમથમાં કોઈ ભેદભાવ નથી.ષવચાર એ બી છે અને કમથ એ બીમાંથી બનેલ ું વ ૃક્ષ છે . સુખ અને દુ:ખ એ
એનાં કડવાં અને મીંઠા ફળ છે . એ ખબ દુ:ખની વાત એ કે સમ ૃદ્ધદ્ધનો ભંડાર આ જગતમાં હોવા છતાં પણ
આપણે આપણા આત્માને સંકુચચત બનાવી દઈએ છીએ. એમાં દુભાથ ગ્યના ષનરુત્સાહી ષવચારો ભરી દઈએ
છીએ અને ભયંકર દટરદ્રતા તથા ગરીબીના ષવચારોથી ઘેરાયેલા રહીએ છીએ.
આપણે દટરદ્ર સંસ્કારોથી જેટલા પ્રમાણમાં લેપાતા જઈએ છીએ એટલા જ વધારે દુ:ખી થઈએ
છીએ.આ આપણી સૌથી મોટી ભલ છે . મનમાં ગરીબીના ષવચારોને ઘસવા જ ન દો. મારી બુદ્ધદ્ધ મંદ છે ,
ભાગ્ય ફરી ગયુ ં છે , મારા નસીબમાં ગરીબાઈ જ લખાયેલી છે ,આવા ષવચારોને મનમાંથી કાઢી નાંખો તો
અવશ્ય તમારંુ જીવન પટરપણથ તથા ઐશ્વયથથી ભરપર બને જશે.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1945 પેજ-196
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સાચી કમાણી સદ્દગુણોનો સંગ્રહ :સંસારમાં એવો કોઈ માણસ નથી, જેનામાં કોઈ દોિ ના હોય અથવા જેનાથી કદી કોઈ ભલ ના
થઈ હોય. તેથી કોઈની ભલ જોઈને ગુસ્સે ના થશો કે તેન ુ ં બરંુ પણ ના ઈચ્છશો.
બીજાઓને ષશખામણ ના આપશો. પોતાના આત્માની ષશખામણ માનીને એવા બનવાનુ ં શીખો.
જેઓ બીજાને ષશખવાડે છે , પરં ત ુ પોતે શીખતા નથી અને એ ષશખામણ પ્રમાણે ચાલતા નથી તેઓ
પોતાની સાથે તથા જગતની સાથે છે તરષપિંડી કરે છે .
ઉત્તમ સદ્દગુણોનો સંગ્રહ કરવો તે જ સાચી કમાણી છે . સંસારનુ ં દરે ક પ્રાણી કોઈને કોઈ સદ્દગુણથી
સંપન્ન છે , પરં ત ુ આત્મગૌરવનો સદ્દગુણ મનુષ્યો માટે પ્રભુની સૌથી મોટી દે ન છે . આ ગુણથી ષવભષિત
મનુષ્યે સંસારના બધા જીવોને પોતાના આત્માની જેમ જોવા જોઈએ. એણે સદૈ વ એવો પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ કે એના મન, વચન અને કમથથી જગતન કોઈ જીવને કલેશ ના થાય. આવી પ્રકૃષતવાળો મનુષ્ય
અંતમાં પરબ્રહ્મને પામે છે .
એવું માનવુ ં છોડી દો કે ધમકાવ્યા વગર અથવા છળકપટ કયાથ વગર તમારા ષમત્ર, સાથી, સ્ત્રી,
બાળકો કે નોકરચાકર બગડી જશે. ખરે ખર સાચી વાત આનાથી સાવ જદી જ છે . પ્રેમ, સહાનુભષત,
સન્માન, મધુર વચન, ત્યાગ અને ષનષ્કપટ સાચા વ્યવહારથી જ તમે કોઈને પોતાના બનાવી શકો છો.
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-1947 પેજ-4-5
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કતથવ્યપાલન :જે કાયથ કરવાની સ્વીકૃષત હ્રદય આપે તે જ મનુષ્યનુ ં કતથવ્ય છે , ધમથ છે અને હ્રદય જે કાયો
કરવાની ના પાડે તે ન કરવાં જોઈએ કારણ કે તે અધમથ છે .
જે મનુષ્ય પોતાનાં કતથવ્યોનુ ં યોગ્ય રીતે પાલન કરે છે તે સદાચારી મનુષ્યને કદી કોઈ દુ:ખ
સહન કરવું પડતુ નથી, કારણ કે તે ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે કાયથ કરે છે . તેની ઈશ્વર હંમેશા એના પર
દયાદ્રન્દ્ષ્ટ રાખે છે . મોટા ભાગે બહારથી જોતાં સદાચારી લોકો ગરીબ અને દુ:ખી લાગે છે , પણ વાસ્તવમાં
એવું હોત ું નથી. સદાચારી મનુષ્યમાં અસામાન્ય દૈ વીશક્તત હોય છે . જેનામાં એ દૈ વીશક્તત હોય તે દુ:ખી
કયાંથી હોઈ શકે? સદાચારી આજત્મક રીતે ગરીબ હોઈ શતતો નથી.
જો ખરે ખર જોવામાં આવે તો સાચો ખજાનો સદાચારીની પાસે જ છે . એનો એ ખજાનો કદી ખાલી
હોતો નથી. તેને વાપરવા છતાં તે વધતો જ રહે છે . સદાચાર અંગે ચચિંતન કરવાથી જ આત્માને અપાર
શાંષત અને શીતળતા પ્રાપ્ત થાય છે . દુષ્ટોને સદાય પોતાના દુશ્મનોનો ભય સતાવતો હોય છે કે કયાંક
તે અમારંુ અટહત ના કરી બેસે, જ્યારે સદાચારીને તો કોઈ દુશ્મન જ હોતો નથી. એને તો આખો સંસાર
પોતાનો લાગે છે , પછી એને ડર કોનો?
ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે દરે ક મનુષ્ય આ સંસારમાં સારાં સારાં કાયો કરે અને અંતે પરમ મોક્ષનો
અષધકારી બને.

ુ રી-1941, પેજ-24
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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બીજાનાં કાયોમાં દખલગીરી :
એ મનોષવજ્ઞાનનો ષવિય છે કે ઈચ્છયા વગરની સલાહ, આચરણ યોગ્ય બાબતો, ષશક્ષા,
આલોચના કે યોજના કોઈને ગમતી નથી, ભલે પછી તે ગમે તેટલાં શ્રેષ્ઠ હોય. બીજાઓ યોજના કે
સલાહનો સ્વીકાર કરવામાં આપણો અહંકાર આડો આવે છે . આપણે પેલા કરતાં તુચ્છ છીએ એવુ ં લાગે છે .
પોતાના પરાજયનો ભાવ કોઈને ગમતો નથી.
જે જેવો છે એવા જ રહેવામાં એને સુખ અને સંતોિ મળે છે . એવા માણસો બીજાઓના
અનુભવથી લાભ ઉઠાવતા નથી. એમને બીજાઓની સારી ષવચારધારા અપનાવવાનુ ં ગમત ું નથી હોત.ું
એ પોતે જ કરતો હોય એમાં જ એને લાભ જણાય છે .
આ જ રીતે જો કોઈને મહેનત કયાથ વગર કોઈ વસ્ત ુ મફતમાં મળી જાય તો તે તેન ુ ં મુલ્ય
સમજ્તો નથી. બીજાઓને આપેલી વસ્ત ુઓમાં એનુ ં મમત્વ પ્રવેશત ું નથી. મમત્વ ન હોવાના કારણે તે
વસ્તુઓ એના વ્યક્તતત્વનુ ં અંગ બની શકતી નથી.
ગુપ્ત મનમાં સંસ્કારો એક પ્રકારનો માનષસક માગથ ઉત્પન્ન કરે છે . જેવી રીતે ગાડું ચાલવાથી
ચીલો પડી જાય છે એવી ગ રીતે આ માનષસક રે ખાઓ બન્યા કરે છે . જે ધીમી ગષતએ એમનુ ં ષનમાથણ
થાય છે એ જ ધીમી ગષતએ એમને દર કરીને નવા સંસ્કારો સ્થાપી શકાય છે .
-અખંડજયોષત, જાન્યુઆરી-૧૯પર પેજ-25-26-27
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જજિંદગી કેવી રીતે જીવીએ :
કહે છે મુસીબત કદી એકલી આવતી નથી, તેનાં બાળબચ્ચાં પણ સાથે હોય છે . હજી એક
મુશ્કેલીમાંથી છૂટયા નથી કે બીજી આવી પડે છે .
જીવન એક સંગ્રામ છે , એમાં કાયરોએ પણ લડવુ ં પડે છે . કોઈના હાથ સંગીન પકડતાં કાંપે છે , તો
કોઈ જાનની બાજી લગાવીને દુશ્મન સાથે પરી શક્તતથી લડે છે . મુશ્કેલીઓ, દુ:ખ, મુસીબતો એવા શત્રુઓ
છે , એમની સામે આપણે લડવુ ં જ પડશે. એમનાથી પીછો છોડાવવો અશક્ય હોય તો પછી તેમને
સાહસપવથક શા માટે ના લલકારીએ? વીર યોદ્ધોઓની જેમ જ તેમની સામે શા માટે ન ઝઝૂમીએ?
જીવનસંગ્રામમાં તે જ ષવજય મેળવે છે , જે મુશ્કેલીઓ સાથે રતતના અંષતમ બ ંદ સુધી, જીવનના
અંષતમ શ્વાસ સુધી લડે છે . જીવનુ ં કલ્યાણ પણ એમાં જ છે કે મુસીબતોમાં ગભરાઈએ નહીં. તેમની સામે
સંઘિથ કરીએ.
સ ૃન્દ્ષ્ટના આટદથી મ ૃત્યું પામેલી વ્યક્તતઓની યાદી બનાવવી જો શક્ય હોત તો સંસારનો બધો જ
કાગળ એ કાયથમાં વપરાઈ જાત, પરં ત ુ જેમને આજે દુષનયા જાણે છે તેમનુ ં નામ લખે તો એક પુસ્તક પણ
પુરંુ થશે નહીં. અહીં નામ તેમનુ ં જ અમર રહે છે કે જે મહાન સંકલ્પ લઈને આવે છે , જે બીજાઓના ટહત
તેમજ કલ્યાણને માટે પોતાનુ ં જીવન હોમી દે છે . તેઓ જ યુગો સુધી જીવંત રહે છે , તેઓ જ ભાષવ
પેઢીઓને પ્રેરણા અને પ્રકાશ આપે છે . બીજાઓને માટે પોતાનાં અક્સ્થઓનુ ં દાન આપનારા પરમાથી
પુરુિો જ સંસારમા જીવે છે .
-અખંડજયોષત, માચથ -1964, પેજ-9
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સાચો ધમાથત્મા કોણ ?
સાચા આધ્યાજત્મક મનુષ્યના હ્રદયમાં પ્રેમ, ઈમાનદારી, સત્યપરાયણતા, ઉદારતા, દયા, શ્રદ્ધા,
ભક્તત અને ઉત્સાહનો ભાવ જાગે છે . આ બધા આત્માના સ્વાભાષવક ગુણ છે . એ જ મનુષ્યની સ્થાયી
શક્તતઓ છે . આપણું સમગ્ર જીવન એ ગુણોના રં ગે રં ગાઈ ના જાય ત્યાં સુધી એમને જીવનમાં
ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવ ુ ં જોઈએ. જે મનુષ્યમાં આ બધા ગુણો મોજદ છે તે જ સાચો આધ્યાજત્મક
માણસ છે . આ સત્યના આધારે જ તે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે
ઈશ્વરભક્તતનો માગથ કોઈ ધમથ ષવશેિ યા કોઈ કમથકાંડ પરતો સીષમત નથી. તે તો આત્માની
ગંભીરતામાં ષવધમાન છે .
માત્ર ઈશ્વર, ઈશ્વર એવુ ં રટણ કરનારા ધમાથ ત્મા હોતા નથી. જે મનુષ્ય પરમાત્માના આદે શ પ્રમાણે
અથવા એમણે બતાવેલા માગથ પર ચાલે છે તે જ માણસ ધમાથત્મા છે . ધન્ય છે એ માણસો કે જેઓ
પરમાત્માનો અવાજ સાંભળે છે અને એ પ્રમાણે આચરણ કરે છે . જે આત્મા આ સુદર
ં
જીવનમાં પદાપથણ
કરે છે એના માટે અંતજ્ઞાથનના દરવાજા ખલી જાય છે . શુદ્ધ હ્રદયવાળા મનુષ્યોને જ પરમાત્માનાં દશથન
થાય છે . આ દશથનમાં જે આનંદ છે તેન ુ ં વણથન કોણ કરી શકે?

અખંડજ્યોષત , જાન્યુઆરી-1941, મુખપ ૃષ્ઠ
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આત્મશક્તતનો ષવકાસ
મનુષ્યના જીવનને મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય પોતાની આજત્મક શક્તતઓનો ષવકાસ કરવાનો છે . જે પ્રાણી
મનુષ્યનો દે હ ધારણ કરવા છતાં પણ આજત્મક શક્તતઓનો ષવકાસ કરી શકત ું નથી, પોતાના આત્માની
નજીક પહોંચી શકતું નથી તે આ સંસારમાં શાક્ન્ત પ્રાપ્ત કરી શકત ું નથી અને પરલોકને સુખમય બનાવી
શતતું નથી. તેથી જો મનુષ્ય સાચી શાંષત મેળવવા ઈચ્છતો હોય, પોતાના જીવનને સુખી બનાવવા
ઈચ્છતો હોય તો એણે અવશ્ય પોતાની આજત્મક શક્તતઓનો ષવકાસ કરવો જોઈએ, કારણ કે આત્મા જ
પણથ શાંષત અને સુખનો ભંડાર છે .
આપણે ભલ કરીએ છીએ અને સાંસાટરક ષવિયોમાં સુખ શોધીએ છીએ, પરં ત ુ સંસારના ષવિયોમાં
સુખ ક્યાં છે ? તેઓ તો જડ છે . સુખ એ ચેતન પદાથથનો ગુણ છે .
ુ છે તે
ચબચારો જડ પદાથથ આપણને કઈ રીતે સુખ આપી શકે? જે વસ્તુ પોતે જ ક્ષણભંગર
આપણને શાશ્વત શાંષત કે વી રીતે આપે? સાંસાટરક ષવિયભોગ તો બાળક નચચકેતાના કથન પ્રમાણે કાલ
સુધી જ રહેવાના છે . એમની પાસેથી સુખ મળવુ ં તો દર રહ્ુ,ં પરં ત ુ તેઓ આપણી ઈન્દ્ન્દ્રયોનાં તેજ અને
શક્તતને પણ નષ્ટ કરી નાખે છે .
અખંડજ્યોષત , ઓકટોબર -1940, પેજ- 13
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કમથ યા પાખંડ :
કાયથ શરૂ ન કરવા માત્રથી મનુષ્ય ષનષ્કામ અવસ્થાનો આનંદ પાપ્ત કરી શતતો નથી. માત્ર શરીર
દ્વારા ષનન્દ્ષ્ક્રય થઈ ગયા તો એનાથી શો લાભ ? કારણ કે મોક્ષ અને બંધનનુ ં કારણ તો મન છે . કમથફળથી
અનાસતત રહેવ.ુ ં
આળસુ બનીને બેસી ના રહો. ફળની બાબતમાં આપણો અષધકાર નથી. મહેનત કયાથ પછી પણ
ફળ મળશે જ એ નક્કી નથી. કદાચ જો ફળ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તે પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થાય છે , એનુ ં
કારણ મહેનત નથી એમ માનીને મહેનત કરવાનુ ં છોડી ના દે શો. કમથ કરવું તે તમારંુ કતથવ્ય છે . તેથી
તમારે કમથ તો કરવું જ જોઈએ કે તમે કમથને છોડી શતતા નથી. તમે કમથ કરવા માટે ષવવશ છો.
ન કષિત્ક્ષણમષપ જાત ુ ષતષ્ઠત્યકમથકૃત ્ lકાયથતે હ્યવશ: કમથ સવથ: પ્રકૃષતજૈગુથણૈ ॥
કોઈ પ્રાણી એક ક્ષણ પણ કમથ કયાથ વગર રહી શતતું નથી. પ્રકૃષતના ગુણોથી ષવવશ થઈને એણે
કમથ કરવું પડે છે . બધાં જ પ્રાણીઓ આ રીતે દરે ક ક્ષણે કમથ કરતાં રહે છે . કદાચ ઈન્દ્ન્દ્રયોને આપણે કમથ
કરતી રોકીને કમથથી ષવમુખ રહી શકીએ, પરં ત ુ મનને રોકી શકતા નથી. તે તો તેના તાણાવાણા વણ્યે જ
રાખે છે . તો પછી ઈન્દ્ન્દ્રયો પાસે કોઈ કામ ન કરાવવાનો મતલબ નથી. જે મખથ બુદ્ધદ્ધવાળો મનુષ્ય
કમેન્દ્ન્દ્રયોને કમથ કરતાં રોકીને મન દ્રારા ષવિયોનુ ં ચચિંતન કરે છે તે પાખંડી છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ -1940, પેજ-16
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તમે ઈશ્વરને પજો છો કે શેતાનને
મનુષ્ય શરીરે ને ‘હ’ુ માને છે . એણે એક લોકોક્તત તો અવશ્ય સાંભળી હોય છે કે આત્મા શરીરથી
જુદો છે , પરં ત ુ એના પર એને ષવશ્વાસ નથી બેસતો. જો આપણે બધા શરીરને જ આત્મા ન માનતા હોત
તો ભારતભષમ દોરાચારોનો અડ્ડો જ બની ગઈ હોત ગીતામાં ભગવાને અજુ થનને ઉપદે શ આપતાં એ જ
ટદવ્યજ્ઞાન આપ્યું છે કે ત ું દે હ નટહ, આત્મા છે . આત્માના સ્વરૂપને જે રીતે ભલી જવામાં આવ્યુ ં છે એ જ
રીતે ઈશ્વરને પણ ભલી જવામાં આવ્યો છે .
આપણી ચારે ય બાજુ જે ઘનઘોર અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર છવાયેલો છે એનાથી આપણને કંઈક જુદી
જ વસ્તુઓ હાથ લાગી છે . એને જ આપણે ઈશ્વર લીધો છે . દોરડાને સાપ માની લેવાનુ ં ઉદાહરણ બધા
જાણે છે . દોરડું અંધારામાં સાપ જેવુ ં લાગે છે કારણ કે અંધારામાં આંખોનુ ં જ્ઞાન બરાબર કામ નથી કરત.ું
પટરણામે ભ્રમ સાચો લાગે છે . આજના ગરબડના સમયમાં ઈશ્વરના સ્થાને શેતાન બેસી ગયો છે અને
લોકો તેને પજે છે . આત્મા પંચતત્વો કરતાં સક્ષ્મ છે . પંચતત્વોના રસોને એ જ તત્વોથી બનેલ ું શરીર
ભોગવી શકે છે .
આત્મા સુધી કડવો કે મીઠો રસ પહોંચતો નથી. એ તો માત્ર ઈન્દ્ન્દ્રયોની ત ૃચ્પ્તને પોતાની ત ૃચ્પ્ત
માનવા જેવું છે .
-અખંડજ્યોષત, મે-1940, પેજ-6
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સંતાન માટે વારસામાં શું મકી જશો?
બાળક પોતાના ષપતા, દાદા વગેરે પવથજોનો શારીટરક જ નહીં, માનષસક વારસો પણ પોતાની સાથે
લઈને આવે છે . જે ત્રુટટઓ અને દુબથળતાઓ પવથજોએ આખી જજિંદગીનાં કુકમોના ફળસ્વરૂપે મેળવી હતી
તે આ બાળકોને જન્મથી આપોઆપ મળે છે .
લોકો પોતાનાં બાળકો માટે ખબ ધન, ધમધોકાર ચાલતો વેપાર, મકાન કે ષમલકત છોડી જવા
માગતા હોય છે કે જેથી તેઓ સુખપવથક પોતાનુ ં જીવન ષવતાવી શકે. તેઓ એ વાત ભલી જાય છે કે જે
દુગુથણો આપણે તેમને વારસામાં આપી રહ્યા છીએ તે એટલા ભયાનક છે કે તેના અક્ગ્નમાં તે ધનસંપષત્ત
થોડાક જ ટદવસોમાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે.
જ્યારે કોઈ માણસ ધનને વધારવાની, તેને સુરચક્ષત રાખવાની અને સદુપયોગ કરવાની કળાનો
સારી રીતે જાણકાર હોય છે ત્યારે જ તે તેનો લાભ ઉઠાવી શકે છે .
સાચું એ છે કે સંતાન માટે ધન ષમલકત છોડી જવા કરતાં તેમના અંતરમાં શાંતચચત્ત અને સ્વસ્થ
ભાવનાઓની સ્થાપના વધારે મહત્વપણથ છે . આ ત્યારે જ સંભવ છે કે જ્યારે માતાષપતા આત્મષનયંત્રણનો
સ્વીકાર કરે , સદ્દષવચાર અને સદાચારનુ ં અનુકરણ કરે .
જો માતાષપતા બાળકો માટે આ માનષસક સંપષત્ત છોડી જાય, તો તેના વડે બાળકોમાં ચચરસ્થાયઈ
તંદુરસ્તી, નીરોચગતા, માનષસક, સદ્દગુણ, પુરુિાથથ, દીધથદ્રન્દ્ષ્ટ, ઉદાર હ્રદય વગેરે અનેક ટદવ્ય સંપષત્તઓ
આપ્યાનુ ં સત્પટરણામ પેદા કરી શકે છે . આ સંપષત્ત સામાન્ય મકાન કે ષમલ્કત કરતાં વધારે મુલ્યવાન છે .
-અખંડજયોષત, ઓગષ્ટ -1959, પેજ-8
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ગીતાનો કમથયોગ
દરે ક મનુષ્ય આ સંસારમાં કોઈક ખાસ ઉદ્દે શથી આવે છે . તે એ ષવશેિ ઉદ્દે શ્યને પરો કરવા માટે
પોતાના સ્વભાવ અનુસાર કમથ કરવામાં સમથથ હોય છે . એનાથી ષવપરીત ટદશામાં જવા માટે તે સ્વતંત્ર
નથી. ઉદાહરણ તરીકે અજુ થનને જુઓ. પ ૃથ્વીના ભારને દર કરવાના ષવશેિ ઉદ્દે શથી તેનો જન્મ થયો
હતો. તેથી આ કાયથમાં તે પરતંત્ર બન્યો. તેણે એ કાયથ કરવુ ં જ પડયુ.ં
ઇશ્વર બધાં પ્રાણીઓના હ્રદયમાં રહીને એમને ફરતાં રાખે છે . આપણા શરીરમાં જેટલા રતતકણ છે
તે શરીરમાં જ રહેવા માટે લાચાર છે . કહેવાય છે કે આપણી શક્તત એમની અંદર છે અને આપણે એમને
સંચાચલત કરીએ છીએ, પરં ત ુ તેઓ પોતાના સ્થાને રહીને પણ પોતાનાં કાયોમાં સ્વતંત્ર છે .
એવી જ રીતે ઈશ્વર દ્રારા ષનયુતત સ્થાન પર રહીને સંસારમાં આપણા આવવાના ઉદ્દે શ્યને પણથ
કરતાં કરતાં મનુષ્ય પોતાનાં બીજાં કાયોમાં સ્વતંત્ર છે . આ જ છે મનુષ્યનુ ં કમથસ્વાતંત્ર્ય. એટલે જ
ભગવાને ‘કમથણ્યેવાષધકારસ્તે’ કહ્ું છે . આપણો અષધકાર માત્ર કમથ કરવામાં જ છે , સ્વભાવ પટરવતથન યા
ઈશ્વરે આપેલા સ્થાનના પટરવતથનમાં નથી.
‘ મા ફલેષ ુ કદાચન’્ ફળમાં તારો અષધકાર જરા પણ નથી. તેથી મનુષ્યએ ફળની આશા રાખ્યા
વગર કમથ કરવુ.ં
-અખંડજયોષત,જુલાઈ -1940, પેજ-15
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જ્ઞાનથી જ બંધન તટે છે :
જ્ઞાન જ એક માત્ર એવો પ્રકાશ છે , જેના આધારે જીવને પોતાના વાસ્તષવક સ્વરૂપની, કૃષતઆકાષતની, લાભ-હાષનની, બુદ્ધદ્ધમત્તા તેમજ મખાથ મીની સાચી જાણકારી મળી શકે છે અને તે તચ્ુ છ વાતોની
ઉપેક્ષા કરીને મહાન ટહતસાધનામાં જોડાઇ શકે છે .
આ જ્ઞાનની પ્રાચ્પ્તને માટે સૌથી પ્રથમ સાધન છે સ્વાધ્યાય. સદ્દગ્રંથોના માધ્યમથી સત ્ પુરુિોનો,
ષવદ્ધાનો અને ઋષિઓનો આત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે સત્સંગ કરવા માટે ઉપક્સ્થત રહે છે . જે મહાપુરુિો સ્વગથસ્થ
થઈ ચકયા છે , દર રહે છે કે જેમની પાસે સમયનો અભાવ હોય છે તેમની સાથે પ્રત્યેક્ષ સત્સંગ થઈ
શકતો નથી. ગ્રંથો દ્વ્રારા તેમનો સત્સંગ, કેટલીકવાર સુધી કોઈપણ સમયે કરી શકાય છે . બધા સદ્દગ્રંથો,
જેમાં જીવનની સમસ્યાનો સતોગુણી દ્રન્દ્ષ્ટકોણથી ઉકેલ આપ્યો હોય તે શાસ્ત્રો સંસ્કૃતમાં જ હોય તે જરૂરી
નથી. એવું પણ નથી કે જે કાંઈ જ્ઞાન છે તે સંસ્કૃત શાસ્ત્રોમાં જ છે શાસ્ત્રોનો અથથ છે – સદ્દસાટહત્ય.
જે પુસ્તકોઅ આત્માને સતની તરફ આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે એવા ગ્રંથનુ ં અધ્યયન
શાસ્ત્ર અધ્યયન કહેવાય છે . તેમને સ્વાધ્યાય ષનષમત્તે વાંચવાનો મનીિીઓએ આદે શ આપ્યો છે .
મહાભારતમાં લખ્યું છે –
‘જ્ઞાન સમાન કોઈ નેત્ર નથી, સત્ય સમાન તપ નથી,રાગ સમાન દુ:ખ નથી અને ત્યાગ સમાન
કોઈ સુખ નથી.’
-અખંડજ્યોષત, ટડસેમ્બર-1961, પેજ-34
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આનંદની શોધ
આનંદની શોધમાં ભટકતો માણસ દરવાજે ઠોકરો ખાય છે . ખબ પૈસા ભેગા કરે , સ્વાસ્થ્ય સારંુ રહે,
સ્વાટદષ્ટ ભોજન કરે , સુદર
ં
વસ્ત્રો પહેરે, સારંુ મકાન અને વાહન હોય, નોકર ચાકર હોય, પુત્ર- પુત્રીઓ,
સ્વજનોથી ઘર ભરાયેલ ું હોય, ઉચ્ચ પદ મળે , સમાજમાં પ્રષતષ્ઠા હોય, કીષતિ હોય આ બધી વસ્ત ુઓ
માણસ ઈચ્છે છે અને મેળવે છે . જેને આ વસ્ત ુઓ મળતી નથી તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . જેની પાસે છે
તે વધારે પ્રાપ્ત કરવાની કોષશશ કરે છે .
આ બધામાં આનંદની શોધ કરતાં કરતાં ઘણો સમય વીતી ગયો, પરં ત ુ રાજહંસને ઝાકળ જ
મળ્યુ.ં મોતીની શોધ જ ના કરી.માનસરોવર તરફ તો મુખ પણ ના કયુ.ું લાંબ ુ ં ઉડ્ડયન કરવાની તો ટહિંમત
જ ના ચાલી. મને કહ્ુ, જરા આને વધારે જોઈ લઊં.આંખોથી ન દે ખાતા માનસરોવરમાં મોષત જ મળશે
એની શું ખાતરી? ફકત ઝાકળ ચાટીને ઊડી ગયો. બસ, આ જ ચક્કર ચાલતું રહે છે . તમે એમાં શોધ્યુ,ં
કંઈક મળ્યું પણ ખરંુ , પરં ત ુ તે ઝાકળનાં ચબિંદુઓ નીકળ્યાં. તે બીજી જ ક્ષણે જમીન પર પડી ગયાં અને
માટીમાં ચુસાઈ ગયાં.
આ નષ્ટ થવાની શંકા વધારે ભેગ ું કરવા માટે પ્રેટરત કરે છે , એમ છતાં નાશવંત ચીજોનો નાશ
તો થઈને જ રહે છે .
અખંડજ્યોષત, માચથ-1940મ પેજ-3
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માનષસક ષવકાસનો અડગ ષનયમ
જે પ્રકારના ષવચારો આપણે રોજ કરીએ છીએ એ ષવચારોના અણુઓનો મગજમાં સંગ્રહ થાય છે .
મગજનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ, યોગ્ય અને સત્કાયોમાં કરવાથી માનષસક શક્તતનો ષવકાસ થાય છે અને મગજ
આળસું બનતું અને કુમાગે જ્ત ું અટકે છે .
મગજને શ્રેષ્ઠ કે નકામું બનાવવું એ તમારા હાથમાં છે . ષવચારો અને મનન કરો. ગુસ્સો કરવાથી
ગુસ્સાવાળા અણુઓની સંખ્યા વધે છે . ચચિંતા, શોક, ભય તથા અફ્સોસ કરવાથી આ કુષવચારોના અણુઓને
પોિણ મળે છે અને મગજ નબળું બને છે . ભતકાળની દુઘથટનાઓને કે દુ:ખદ પ્રસંગોને યાદ કરી, દુ:ખ કે
શોકને વશ થઈ મગજને ષનબથળ ના બનાવો, શરીરમાં બળ હોય, પણ જો એનો ઉપયોગ ન કરવામાં
આવે તો એ બળ નાશ પામે છે .
એવી રીતે ષવચાર વગરનુ ં મગજ પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે . નવા ષવચારોનુ ં મનમાં સ્વાગત
કરવાથી મગજનો વ્યાપાર બહોળો થાય છે તથા મન પ્રફુચ્લ્લત બને છે . જીવન અને આત્મબળમાં વ ૃદ્ધદ્ધ
થાય છે . મન તેમજ બુદ્ધદ્ધ તેજસ્વી બને છે . જે ષવચાર આપણા મગજમાં હોય છે તે જ આપણા જીવનને
તેજસ્વી બનાવે છે . જે કલાનો ષવચાર કે અભ્યાસ કરશો એમાં ષનપુણતા મળશે. મગજના જે ભાગનો
ઉપયોગ કરશો એની શક્તતનો ષવકાસ થશે તમારા ષવચારો જેટલા શ્રષ્ઠ અને સશકત હશે તેટલું તમારંુ
આત્મબળ મજબત બનશે અને એનો ષવકાસ થશે અને અધ્યાત્મના માગે તમે ઝડપથી પ્રગષત કરી
શકશો.
-અખંડજયોષત, જુલાઈ-1946 , પેજ-10
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અનીષતથી ધન ભેગ ું ના કરો :
અનીષતથી ભેગ ું કરે લ ું ધન કયારે ય આનંદ આપતું નથી. તે ખરાબ રીતે નાશ પામે છે . એનો નાશ
થવાથી લોકો રડે છે , માથાં કટે છે , એટલે સુધી કે લોકો પાગલ થઈ જાય છે , પરં ત ુ પોતાની ભલનો
સ્વીકાર કરતા નથી. જો તેઓ એટલું જ સમજે કે જેવી રીતે મારંુ ધન નાશ પામવાથી મને જેવુ ં દુ:ખ
થાય છે એવું જ દુ:ખ મેં જેનુ ં ધન લઈ લીધુ ં છે એને પણ થશે, તો એ બીજાનુ ં ધન અન્યાયથી લટં ી લેવા
તત્પર થશે નહીં. જયાં સુધી મનુષ્યમાં આ પ્રકારના આત્મભાવની કમી રહેશે ત્યાં સુધી એ ઉન્નષતઅના
ષશખર પર ચઢી શકે નહીં.
અપાર ધનનો માચલક હશે તો પણ તે કોઈ સુખ કે શાંષત મેળવી શકે નહીં. અનાચાર અને
અત્યાચારથી ભેગા કરે લા ધનથી કોઇ પણ સુખી રહી શકે? જે વ્યક્તતઓનાં કમથ સારાં છે અને જેમનુ ં
લક્ષ્ય ઉત્તમ છે તેઓ પોતાની બધી જ સંપષત્ત ત્યાગી દે તો પણ દુ:ખી થતા નથી. એમના સુખની
સામગ્રી હંમેશાં એમની પાસે જ હોય છે .
એ જ ધન શ્રેષ્ઠ છે , જે પટરશ્રમ તેમજ ઈમાનદારીથી શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો દ્ધારા મેળવ્યુ ં છે . અન્યાયથી
મેળવેલ ું ધન ગમે તેટલું જલદી તથા વધારે પ્રમાણમાં કેમ ભેગ ું ન થયું હોય, પણ એનાથી રોગ, શોક,
ચોરી, ષવપષત્ત, રાજદં ડ, નુકસાન વગેરે જેવા ખરાબ યોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને અનેક પ્રકારનાં દુ:ખો
આપીને નષ્ટ થાય છે . મહેનતથી અને ઈમાનદારીથી કમાયેલ ું ધન સુખ, શાંષત અને આનંદ આપનાર છે .
-અખંડજયોષત, જન-1949 , પેજ-2
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ઈશ્વર ક્યાં છે ?
ઈશ્વરને શોધવા માટે, એને મેળવવા માટે આપણે ષવષવધ પ્રયત્નો કરીએ છીએ, છતાં એને મેળવી
શકતા નથી. કહે છે કે તે સવથત્ર છે , સવથવ્યાપી છે , છતાં તે આપણને કેમ દે ખાતો નથી ? એને પ્રાપ્ત
કરવામાં આખું જીવન પરંુ થઈ જાય છે , છતાં તે મળતો નથી. અંતે ષનરાશ થઈને કહીએ છીએ કે ઈશ્વર
છે જ નટહ.
ભાઈ, ઈશ્વર છે ,પરં ત ુ એને શોધવામાં તમે ભલ કરી રહ્યા છો. તમે એને ધનવૈભવથી મેળવી
શકતા નથી. જો એને મેળવવો હોય તો પ્રેમ કરતાં શીખો. પ્રાણીમાત્રને પ્રેમ કરો, જડચેતનને પ્રેમ કરો,
તમારા આત્માને પ્રેમ કરો. એને મેળવવા માટે જગલમાં
ં
જવાની, ધણી ધખાવવાની કે ધનવૈભવ
વેડફવાની કોઈ જરૂર નથી. તે જ્યારે સવથત્ર છે તો તમારી અંદર પણ હશે.તે તમારા શરીરમાં આત્મારૂપે
રહેલો છે . શું તમે કદી તમારા આત્માના અવાજ તરફ ધ્યાન આપ્યુ ં છે ? ના, એ જ કારણે તમે એને
શોધવા છતાં મેળવી શકતા નથી.
ષવચાર કરો કે જ્યારે તમે બોલો છો, ચાલો છો, કામ કરો છો, ષવચારો છો અથવા તમને શુભકાયથ
કરવાની પ્રેરણા થાય છે તો તે પ્રેરણા ક્યાંથી થાય છે અને કોણ કરે છે ? જ્યારે તમે કોઈને દુ:ખ
પહોંચાડવાનો ષવચાર કરો છો અને તમને અંદરથી કોઈ રોકે છે કે એવુ ં ના કરીશ, તે કોણ છે ? તે આપણી
અંદર બેઠેલો ઈશ્વર જ છે . તેથી ઈશ્વરને આપણી અંદર જ શોધવો જોઈએ. ત્યાંથી જ તે પ્રાપ્ત થશે.

અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1944, પેજ-82
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સુખશાંષતનો સાચો માગથ
એવા બુદ્ધદ્ધશાળી લોકો બહુ જ થોડા હોય છે કે જેઓ પોતાની વતથમાન પટરક્સ્થષતઓ પ્રમાણે
આકાંક્ષા રાખતા હોય છે અને તે પણથ થતાં સફળતા અને પ્રસન્નતાનોઅ અનુભવ કરે છે . મોટાભાગના
લોકો એ નથી જોતા કે પોતાની વતથમાન પટરક્સ્થષતઓમાં કેટલી ઉન્નષત શક્ય છે . સંભાવનાઓ પ્રમાણેની
ઈચ્છાઓ તો સહેલાઇથી પરી થાય છે , પરં ત ુ જે આકાંક્ષાઓનો એવો મેળ નથી બેસતો તે અસફળ જ રહી
જાય છે . આકાંક્ષા રાખનારને તે અભાવ તથા અસફળતામાંથી ઊભા થયેલા દુ:ખની આગમાં તડપાવતી
રહે છે .
દુ:ખ અને કલેશોની આગમાંથી બચવાની જેને ઈચ્છા હોય તેમણે પહેલ ું કામ એ કરવુ ં જોઈએ કે
તેઓ પોતાની આકાંક્ષાઓને મયાથટદત રાખે. પોતાની વતથમાન પટરક્સ્થષતમાં પ્રસન્ન અને સંતષ્ુ ટ રહેવાની
ટેવ પાડે. ગીતાના અનાસતત કમથયોગનુ ં તાત્પયથ એ જ છે કે કોઈ વસ્ત ુની મહત્વાંકાક્ષાઓ ન રાખવી
જોઈએ. ફકત કતથવ્યપાલનની જ રાખવી જોઈએ. જો મનુષ્ય કોઈ વસ્તુની આકાંક્ષા રાખે, તેને પ્રાપ્ત પણ
કરી લે, તો તેની પ્રાચ્પ્તના સમયે તેને ખબ પ્રસન્નતા થાય છે . આ જ રીતે જો કોઈ વ્યક્તત આત્માની
ઉન્નષત માટે તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો કરીને કતથવ્યપાલન કરવાની આકાંક્ષા રાખે તો તેને સફળતા મળતી
વખતે થનારા આનંદની પ્રતીક્ષા નથી કરવી પડતી. જે ક્ષણે કતથવ્યપાલન શરૂ થાય છે તે જ ક્ષણથી
આકાંક્ષાપષતિની શરૂઆત થઈ જાય છે અને સાથે સાથે સફળતાનો આનંદ પણ મળતો જાય છે
ુ રી-1960, પેજ-6
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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વારસામાં બાળકો માટે ધન મકી જશો ?
ધનને યોગ્ય રીતે વાપરવાની ક્ષમતા એ લોકોમાં જ હોય છે કે જેમને એ વાતની ખબર છે કે
કેટલાં કષ્ટ અને પટરશ્રમ વેઠીને તે કમાઈ શકાય છે . જેને કમાવાનુ ં કષ્ટ નથી વેઠવું પડયુ ં તેઓ હાથમાં
આવેલી દોલતને લટં નો માલ સમજીને આતશબાજીની માફક ફૂંકી મારે છે . ધનના સદુપયોગ વડે એક
તરફ સુખપ્રાચ્પ્ત થાય છે , પ્રગષતનાં દ્રાર ખલે છે , તો બીજી તરફ તેના દુરુપ્રયોગ વડે જાતજાતની
મુસીબતો પણ સામે આવીને ઊભી રહે છે . ધનદોલત બે ધારવાળી તલવાર છે , જે દોરોપ્રયોગ કરવાથી
વાપરનારાને જ ઘાયલ કરી દે છે . બાળકો માટે પોતાની કમાયેલી તથા એકઠી કરે લી દોલત છોડી જઈને
કરાતા અપકારથી વધારે મોટો અપકાર બીજી કોઇ રીતે નથી કરી શકાતો તેથી દુરુપ્રયોગ કરે છે અને
અંતે ધનદોલત મેળવ્યા વગર જે ક્સ્થષતમાં હતા તેના કરતાં પણ વધુ નુકસાનકારક ક્સ્થષતમાં પહોંચી
જાય છે .
નાનાં બાળકોના પાલનપોિણ, ષશક્ષણ અને ષવકાસ માટે થોડુક
ં ધન એકઠું કરવુ ં તે દરે ક
સમજદાર ગૃહસ્થનુ ં કતથવ્ય છે , પરં ત ુ તેઓ બેઠાં બેઠાં વ્યાજ-ભાડાની કમાણી ખાતા રહે એટલા માટે એકઠું
કરવું તે તદ્દન અનુચચત છે . એટલું જ નહીં, તે તેમની સાથે અન્યાય કરવા બરાબર છે . આમ કરવાથી
તેમનામાં પોતાનો ષવકાસ કરવાની તથા પોતાની શક્તતઓને તેજ કરવાની આકાંક્ષા નાશ પામે છે અને
તેઓ આળસુ તથા ષવલાસપણથ જીવન જીવવાં માંડે છે .
અખંડજ્યોષત, માચથ-1960, પેજ-7
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જીવનનુ ં લક્ષ્ય એક જ હોવું જોઈએ :
લક્ષ્ય દર જ હોય છે અને તેના દ્રારા થનાર લાભ પણ દરોગામી હોય છે . વચ્ચે એવાં અનેક કામ
આવી શકે છે , જેનાથી તાત્કાચલક લાભ થવાની સંભાવના રહે છે . આવા લાભને જોઈને મનુષ્યનુ ં મન
ડગમગવા લાગે છે . તે ષવચચલત થઈને પથભ્રષ્ટ થઈ જાય છે . આવા પ્રસંગોને મનને દ્રઢ રાખવાની
જરૂર છે . પોતાના જીવનના લક્ષ્ય પ્રત્યે મનુષ્યે દરે ક ક્સ્થષતમાં સજાગ રહેવ ુ ં જોઈએ..
જો આપનુ ં લક્ષ્ય ક્સ્થર હશે તો આપ સેંકડો અડચણોથી દર રહેશો. આપનુ ં મન અષનષિતતા અને
આંતટરક યુદ્ધમાંથી મુકત રહેશે. ગચ
ં વણ ભરે લી પટરક્સ્થષતઓમાં પણ આપ ષનણથય લઈ શકશો અને
આપની ઈચ્છાશક્તત દ્રઢ બનશે. આપ સમયનો સદુપયોગ કરવાનુ ં શીખી શકશો, કારણ કે જ્યારે ફાલત ું
વાતો તરફ આપનુ ં ધ્યાન જ નહીં જાય તો સમયનો બગાડ પોતાની જાતે જ અટકી જશે. લગભગ
હંમેશાં આપ પોતાની શક્તતરૂપી સંપષતનો ખબ બગાડ કરતા રહો છો, પરં ત ુ લક્ષ્ય ષનષિત થવાથી આપની
શક્તતનો એક એક કણ તેને પણથ કરવા પાછળ લાગશે. પોતાની શક્તતનુ ં અનુમાન પણ આપને ત્યારે જ
થશે. સયથનાં ટકરણોમાં આમ તો સાધારણ ગરમી હોય છે , પરં ત ુ જ્યારે ઘણાં બધાં ટકરણોને ચબલોરી કાચ
વડે એક કેન્દ્રચબિંદુ પર ભેગાં કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં ભસ્મ કરી નાંખવાની શક્તત આવી જાય છે .
તમે ષનબથળતાનો અનુભવ એટલા માટે કરો છો કે આપની શક્તતકો ષવખરાયેલી રહે છે . આથી આપના
જીવનનુ ં લક્ષ્ય એક હોવુ ં જોઈએ
ુ રી-1960, પેજ-25
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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દ્રઢ ઈચ્છાશક્તતના ચમત્કાર :
કોઈપણ કામને હાથમાં લેતા પહેલા એ જરૂરથી ષવચારવુ ં જોઈએ કે આ કામને પણથ કરવામાં મને
વધુમાં વધું નુકસાન થઈ શકે તેમ છે . આમ કરવાથી મનમાં દ્રઢતા પેદા થાય છે અને મનુષ્ય
પ્રલોભનોમાંથી બચી જાય છે . એવુ ં પણ બની શકે કે એક ષનિય પર પહોંચ્યા પછી કાયથ શરૂ કયુ,ું પરં ત ુ
થોડા સમય પછી તરત જ કોઈ બીજુ ં પ્રલોભન સામે આવી જતાં પહેલાંના જેવી અષનષિત ક્સ્થષત ઊભી
થઈ જાય છે . મનુષ્ય આ નવા પ્રલોભનનો ષશકાર થઈ જાય તો તેની ઈચ્છાશક્તત નબળી પડી જાય છે .
આથી પોતાના પ્રથમ ષનિયમાંથી ક્યારે ય પણ ડગવુ ં ન જોઈએ. લોભનો ઉપરાંત પોતાના ષનિય
પર અટલ રહેવામાં બીજી અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પણ પેદા થઈ શકે છે , જેમાં એક છે અનુમાન ન
કયુથ હોય તેવી મુશ્કેલીઓ. મનુષ્ય ભલે ગમે તેટલો દીધથદ્રન્દ્ષ્ટવાળો અને કલ્પનાશીલ હોય, પરં ત ુ કોઈ
કાયથમાં સામે આવનારી મુસીબતોનુ ં સો ટકા સાચુ ં અનુમાન લગાવવુ ં તેના માટે અશક્ય છે . કોઈ ષનિય
પર પહોંચ્યા પછી જ્યારે આપણે કાયથ શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે અનેક એવી કઠણાઈઓ સામે આવી જાય
છે કે તેની આપણને કલ્પના પણ નથી હોતી.
બસ, આટલી વાતથી આપણુ ં મન ડગમગવા માંડે છે . આપણે આવી ક્સ્થષતનો સામની કરવા માટે
તૈયાર રહેવ ું જોઈએ. કાયથષસદ્ધદ્ધના માગથમાં જ જાણે કઈ તકલીફ કયાંથી આવી જાય, તેથી તેનો સામનો
ધીરજપવથક કરવો જોઈએ અને આમ કરવાથી જ દ્રઢ ઈચ્છાશક્તત ટકી રહે છે .
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1959 , પેજ-12
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મન જ શત્રુ , મન જ ષમત્ર :
મનોદશામાં આવશ્યક સુધારો થયા ષવના ન તો શારીટરક ક્સ્થષત સુધરે છે કે ન પાટરવાટરક
વ્યવસ્થા સ્થપાય છે . આષથિક પ્રશ્ન પણ ઘણુખ
ં રંુ એના પર આધાટરત છે , મન એક પ્રકારનુ ં પ્રત્યક્ષ
કલ્પવ ૃક્ષ છે . તેની નીચે બેસીને આપણે જેવી કલ્પના કરીએ છીએ, જેવી ભાવના રાખીએ છીએ તેવી જ
પટરક્સ્થષત સામે આવીને ઊભી રહે છે .
“બગડેલ ું મન જ મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્રુ” અને
“સુધરે લ ું મન જ પોતાનો સૌથી મોટો ષમત્ર છે .”
આ માટે ગીતાકારે કહ્ું છે કે, “ઉદ્ધરે દાત્મનાતમાનં નાત્માનં અવસાદયેત” અથાથ ત ્ પોતાની
સુધારણા પોતે કરો પોતાને પષતત ન થવા દો. પોતાની સુધારણાં મનુષ્ય જાતે જ કરી શકે છે . બીજાના
ષશખવાડવાની ઉપેક્ષા પણ કરી શકાય છે અને નુકતેચીની પણ કરી શકાય છે . કોઇ વ્યક્તત ત્યારે જ
સુધરે છે કે જ્યારે મનમાં પોતાની સુધરવાની તીવ્ર ઈચ્છા જાગૃત થાય છે . આ આત્મસુધારણાનુ ં જાગરણ
જ મનુષ્યના સતેલા ભાગ્યનુ ં જાગરણ છે . લોકો જ્યોષતષિઓને પછતા રહે છે કે અમારો ભાગ્યોદય ક્યારે
થશે? તેઓ ચબચારાઓ શુ ં ઉત્તર આપી શકે. દરે ક મનુષ્યનુ ં ભાગ્ય તેની પોતાની મુઠ્ઠીમાં છે . પોતાની
ટેવોને કારણે તેની દુગથતી થાય છે . જ્યારે મનુષ્ય પોતાની ખામીઓને સુધારવા માટે કટટબદ્ધ બની જાય
છે ત્યારે આ પટરવતથનની સાથે સાથે તેન ુ ં ભાગ્ય પણ બદલવા માંડે.
-અખંડજયોષત, જન-1962 , પેજ-28
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દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલો :
આપણી મુશ્કેલીઓ આપણને પવથત સમાન દુભેઘ, ષસિંહ જેવી ભયંકર તથા અંધકાર જેવી ડરામણી
લાગેછે, પરં ત ુ ખરે ખર તે એવી હોતી નથી, માત્ર ભ્રમ છે . તેમનાથી ડરવાનુ ં કોઇ કારણ નથી.
હુ ં વારં વાર ષનષ્ફળ જાઉં છં એમ માનીને દુ:ખી ના થશો. એની ચચિંતા ના કરો કારણ કે સમય
અનંત છે . વારં વાર પ્રયત્ન કરો અને આગળ વધો. ષનરં તર કતથવ્ય કરતા રહો. તમારંુ પ્રત્યેક ડગલું
સફળતા તરફ આગળ વધી રહ્ું છે . આજે નટહ તો કાલે તમને સફળતા મળશે જ કારણ કે
કતથવ્યનુ ં પટરણામ સફળતા જ હોય છે . મદદ માટે બીજાઓની આગળ કાકલુદી ના કરશો, કારણ કે
કોઇનામાં એટલી શક્તત નથી કે તમને મદદ કરી શકે.
કોઇ દુ:ખ યા મુશ્કેલી માટે બીજાઓ ઉપર દોિારોપણ ના કરશો, કારણ કે બીજુ ં કોઇ તમને દુ:ખ
પહોંચાડી શકતું નથી. તમે પોતે જ તમારા ષમત્ર છો અને તમે પોતે જ તમારા શત્રુ છો. તમારી સામે જે
સારી કે ખરાબ પટરક્સ્થષત છે તે તમે જ પેદા કરી છે . જો તમે તમારો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલીનાખશો તો બીજી
જ ક્ષણે ભયનુ ં ભત અંતટરક્ષમાં ઓગળી જશે.
જન્મજન્માંતરોના સંસ્કાર જ્યારે એકષત્રત થાય છે ત્યારે જ મનુષ્ય ઇશ્વરની પ્રાચ્પ્ત માટે ખરા
અંત:કરણથી પ્રાથથના કરી શકે છે .

અખંડજ્યોષત, માચથ-1941, મુખપ ૃષ્ઠ
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માણસ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો ષનમાથતા છે
જયાં સુધી તમે બીજા પર આધાટરત રહો છો અથવા એવુ ં સમજો છો કે મારા દુ:ખને બીજો કોઇ
દર કરશે તો એ તમારો ખોટો ભ્રમ છે . જે મુશ્કેલીઓ તમારા જીવનમાં આવે છે એમનુ ં દુ:ખદ પટરણામ
આપણી ત્રુટટઓને લીધે જ ભોગવવુ ં પડે છે . આપણી ત્રુટટઓને દર કરી આપણી જાતે જ આપણી
મુશ્કેલીઓ દર કરી શકીએ છીએ.
સંસારમાં સફળતા મેળવવા માટે આકાંક્ષાની સાથે આપણી યોગ્યતાઓને પણ વધારવી
જોઇએ. તમારંુ ભાગ્ય કેવી રીતે લખવુ ં જોઇએ એનો ષનણથય કરતી વખતે ષવધાતા તમારી આંતટરક
યોગ્યતાઓની પરખ કરતા હોય છે . પ્રગષત કરવાના ગુણોનો ષવકાસ સારી રીતે કયો હોય તો ભાગ્યમાં
પ્રગષતનો લેખ લખવામાં આવે છે . જો આપણે દુગુથણોને આપણી અંદર ભરી રાખ્યા હશે, અજ્ઞાનને દર
કરવા પ્રયત્ન નહીં કયો હોય તો ષવધાતા ભાગ્ય લખવામાં બીજી ભાિાનો ઉપયોગ કરશે. ષવધાતા લખી
દે શે કે જયાં સુધી યોગ્યતા વધારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એણે દુ:ખમાં, મુશ્કેલીઓમાં સબડવુ ં પડશે.
આપણે આપણુ ં ભાગ્ય કેવ ું લખાવવુ ં છે એ આપણા હાથની વાત છે . જો તમે આત્મષનભથર
બનશો, એને અનુરૂપ તમે તમારી યોગ્યતા વધારશો તો ષવધાતાએ ષવવશ બનીને તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે
ભાગ્ય લખવું પડશે. આત્મષવશ્વાસ સાથે જયારે સુયોગ્ય માગથની તપાસ કરશો તો એ અવશ્ય મળી
જશે. મન હોય તો માળવે જવાય. સખત મહેનતથી ભાગ્ય બદલી શકાય.
-અખંડજયોષત, સપ્ટેમ્બર-1943, પેજ-4 170
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પ્રેમ જ સવોપરી છે :
ઇશ્વરીય જ્ઞાન અને ષન:સ્વાથથ પ્રેમના અનુભવથી ઘ ૃણાનો ભાવ નષ્ટ થઇ જાય છે , બધા જ દુગુથણો
દર થઇ જાય છે અને એ માણસને પ્રેમ, ન્યાય અને ઉપકાર જ શ્રેષ્ઠ લાગે એવી ટદવ્યદ્રન્દ્ષ્ટ મળી જાયછે .
પોતાના મગજને દ્રઢ ષનિયી તથા ઉદાર ભાવનાઓની ખાણ બનાવો પોતાના હ્રદયમાં પષવત્રતા
અને ઉદારતાની ભાવના જગાડો. પોતાની જીભને મૌન પાળવા તથા સત્ય અને મધુર વાણી
બોલવાકેળવો. પષવત્રતા અને શક્તત મેળવવાનો આ એક શ્રેષ્ઠ માગથ છે . જીવનમાં બીજાનો પ્રેમ પણ આ
રીતે જ મેળવી શકીએ. તમારંુ જીવન આવુ ં શ્રેષ્ઠ હશે તો તમે બીજાનો ષવશ્વાસ જીતી શકશો. પછી
બીજાને તમારે અનુકુળ બનાવવાની જરૂર નહીં પડે. પ્રેમ, સત્ય અને મધુર વાણીથી તમે બીજાને પોતાના
વશમાં કરી શકશો, કારણ કે પ્રેમ જ સવોપરી, બળવાન અને ષવજય આપનાર હોય છે . પ્રેમથી
ભરે લો ષવચાર, કાયથ અને સલાહ વ્યથથ જતાં નથી.
એ વાતને સારી રીતે સમજી લો કે પ્રેમ ષવશ્વવ્યાપી છે , મુખ્ય છે અને આપણી દરે ક જરૂટરયાતને
પરી કરવાની શક્તત ધરાવે છે . પ્રેમ દુગુથણોને દર કરનાર, મનની અશાંષત દર કરનાર છે . ષન:સ્વાથથ
પ્રેમમાં જ શાંષત, પ્રસન્નતા અને પષવત્રતા રહેલી છે . પ્રેમથી બધાને જીતી શકાય છે . પ્રેમમાં અપારશક્તત
રહેલી છે .

અખંડજ્યોષત, ઓકટોબર-1943, પેજ-187
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અસત્યની તરફ નટહ, સત્ય તરફ
સત્ય ! સત્ય !! સત્ય !!! અરે , કેટલો સુદર
ં
શબ્દ છે ! તેન ુ ં ઉચ્ચારણ કરતાં જ જીભને શાંષત મળે
છે , ષવચાર કરતાં જ મસ્તક શીતળ થઇ જાય છે . તેને હ્રદયંગમ કરતાં જ કાળજાને ઠંડક મળે છે . જઠના
માયાવી પ્રપંચોમાં પડીને ઇશ્વરનો રાજકુમાર એવો મનુષ્ય માનવતા છોડીને પશુ બની ગયો છે . સત્યનો
અનાદર કરવાનુ ં પટરણામ તે ભોગવી રહ્યો છે .
ઇશ્વર સત્ય છે , આત્મા સત્ય છે , પ્રભુની ષત્રગુણમયી લીલા સત્ય છે . બધે સત્ય જ વ્યાપી રહ્ું
છે . જીવનના કણેકણનુ ં એક જ રટણ છે – સત્ય. આપણુ ં જીવન અચખલ સત્યરૂપી તત્વમાં ષવચરણ કરતાં
કરતાં અમ ૃતનુ ં પાન કરવા માટે જ છે . પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આ સંસારની સત્યરૂપી વાટટકામાં
ભ્રમણ કરીને આનંદ મેળવવા માટે મોકલ્યા છે , પરં ત ુ હાય, આપણે તો પોતાને ચબલકુલ ભુલતા જઇએ
છીએ. વાસ્તવમાં દુષનયા બીજુ ં કાંઇ નથી, આપણી છાયા જ આ સંસારરૂપી દપથણમાં દે ખાઇ રહી છે .
સત્ય મનુષ્યોને પ્રેરણા આપે છે કે અંતરમાં ડોટકયુ ં કરો, પોતાનો દ્રન્દ્ષ્ટકોણ બદલો, પોતાનુ ં
અને દુષનયાનુ ં સ્વરૂપ સમજો, પોતાને સારા બનાવો તો આખી દુષનયા તમારા માટે સારી બની જશે. શ્રુષત
કહે છે , “અસતો મા સદ્દગમય.” અસત્ય તરફ નટહ, સત્ય તરફ ગમન કરો. તેમાં જ આપનુ ં કલ્યાણ છે

અખંડજ્યોષત, જાન્યુઆરી-1942, પેજ-1
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ભારતીય સંસ્કૃષતનો ફેલાવો :
ભારતીય સંસ્કૃષતનો સયોદય જરૂર થશે. અત્યારે જમાનો બદલાઇ રહ્યો છે . અત્યાર સુધી પૈસા
ગણ્યાગાંઠયા માણસો પાસે જ હતા. હવે એ પૈસા ગરીબો પાસે પણ આવવાના છે . પહેલાંના જમાનામાં
આપણા દે શનુ ં ગૌરવ ષવશ્વમાં હતુઓ
ં
આપણે ધાષમિક દ્રન્દ્ષ્ટએ સૌથી આગળ હતા. આપણો દે શ સ્વગથ
કહેવાતો હતો અને એમાં રહેતા માણસો દે વ ગણાતા હતા.
આ દે શના દરે ક ઘરમાં ત્યાગ અને બચલદાનની ભાવનાવાળા મનુષ્યો હતા. મધ્યયુગમાં આ ગુણો
ઘટી જવાને લીધે દે શની પટરક્સ્થષત બગડી ગઇ. હવે ફરી પહેલાંનો સમય પાછો આવવાનો છે . એમાં
જ્ઞાન, શક્તત અને ષવધાનો સયોદય થવાનો છો.
આજકાલ બધે અષધકારોની માગણી અને તેના માટે સંઘિથ વધી રહ્યો છે , પણ એના પહેલા
આપણે આપણી ફરજ પ્રત્યે ધ્યાન આપવુ ં ખબ જરૂરી છે . પષિમવાળા કહે છે કે પોતાના જીવનમાં માનસન્માન વધારો. એનાથી તમારી ઉન્નષત થશે, પણ આપની સંસ્કૃષત આધ્યાજત્મક ઉન્નષત કરવાનુ ં વધુ
જરૂરી માને છે . આપને જે ભારતીય સંસ્કૃષત, ભારતીય ષવચારધારાનો પ્રચાર કરવા ઇચ્છીએ છીએ
એનાથી દુષનયાની તમામ મુશ્કેલીઓનુ ં ષનવારણ થઇ શકે છે , પણ જે સ્થાનમાંથી આપણા સુખદુ:ખની
ઉત્પષત્ત થાય છે એનુ ં ષનયંત્રણ રાજનૈષતક શક્તત નથી કરી શકતી. એ કામ આધ્યાજત્મક ઉન્નષત કરી શકે
છે .
માણસને સાચા અથથમાં માણસ બનાવવાની શક્તત ભારતીય સંસ્કૃષતમાં જ છે . એ સંસ્કૃષત
આપણને ષશખવાડે છે કે માણસ માણસને પ્રેમ અને સહારો આપવા માટે પેદા થયો છે , નહીં કે
અંદરોઅંદર લડી મરવા.
અખંડજ્યોષત, મે-1956, પેજ-16
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ઉદ્દે શ્ય ઊંચો રાખો
માટીનાં રમકડા જેટલી સહેલાઇથી મળે છે એટલી સહેલાઇથી સોનુ ં મળત ું નથી. મન પાપ તરફ
સહેલાઇથી જાય છે , પરં ત ુ એને પુણ્ય કમો તરફ વાળવા માટે ખબ પ્રયત્ન કરવો પડે છે . પાણીનો પ્રવાહ
નીચેની તરફ ખબ ઝડપથી વહે છે , પરં ત ુ પાણીને જો ઊંચે ચઢાવવુ ં હોય તો પંપ મકવો પડે છે .
ખરાબ ષવચાર તથા તામસી સંકલ્પ એવી બાબતો છે , જે આપણું મનોરં જન કરતાં કરતાં આપણા
મનમાં ઘસી જાય છે અને સાથે સાથે પોતાની મારકશક્તતને પણ લઇ આવે છે . સ્વાથથમયી નીચ
ભાવનાઓનુ ં વૈજ્ઞાષનક ષવશ્ર્લેિણ કરતાં જાણવા મળ્યુ ં છે કે તે કાળા રં ગની છરીઓ સમાન તીક્ષ્ણ અને
તેજાબની જેમ દાહક હોય છે . તેમને જો થોડીક જગ્યા મળે તો તે પોતાના જેવી ઘણી સામગ્રીને ખેંચી લે
છે . ષવચારોમાં પણ પ ૃથ્વી વગેરે તત્વોની જેમ ખેંચવાની અને સીંચવાની શક્તત હોય છે . તે અનુસાર
પોતાની ભાવનાને પ ૃષ્ટ કરનાર એ જ જાતના ષવચારો ઊડી ઊડીને ત્યાં એકષત્રત થવા લાગે છે .
આવું જ સારા ષવચારોની બાબતમાં પણ છે . તેઓ પણ પોતાના જેવા ષવચારોને એકઠા કરીને
સશતત બનવામાં પાછા પડતા નથી. જેમણે ઘણા લાંબા સમય સુધી ખરાબ ષવચારોને પોતાના મનમાં
સ્થાન આપ્યુ ં છે એમને ચચિંતા, ભય તથા ષનરાશાનો ષશકાર થવુ ં જ પડશે.
-અખંડજ્યોષત, એષપ્રલ-1940, પેજ-10
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ઉઠો ! ટહિંમત કરો.
યાદ રાખો, અવરોધો અને મુશ્કેલીઓ તમારી ટહતેચ્છ છે . તે તમારી શક્તતઓનો બરાબર ઉપયોગ
શીખવવા માટે આવે છે . તેઓ તમારા માગથના કાંટા હટાવવા માટે છે . તે તમારા જીવનને આનંદમય
બનાવવા માટે છે . જેના માગથમાં અવરોધો નથી આવતા તે જીવનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતો
નથી. એમને જજિંદગીની મજા ચાખવા મળતી નથી. જેના માગથમાં મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ આવી છે તેમને
જ જીવનનો રસ ચાખવા મળ્યો છે . તેઓ જ મહાન આત્મા કહેવાયા છે . એમનુ ં જ જીવન સાચું જીવન
કહેવાય છે .
ઉઠો, ઉદાસીનતા છોડો. ભગવાન તરફ જુઓ, તેઓ જીવનનો પુજ
ં છે . એમણે તમને આ સંસારમાં
નકામા નથી મોકલ્યા. એમણે તમારી પાછળ જે શ્રમ કયો છે તેને સાથથક કરવો તે તમારંુ કામ છે . જ્યાં
સુધી આપણે આપણુ ં જીવન હોમી દે તા નથી ત્યાં સુધી જ આ સંસાર દુ:ખમય લાગે છે . બચલદાન થયેલા
બીજમાંથી જ વ ૃક્ષનો જન્મ થાય છે . ફૂલ અને ફળ એના જીવનની સાથથકતા ષસદ્ધ કરે છે .
હંમેશા પ્રસન્ન રહો, મુષસબતોનો હસતા મોંએ સામનો કરો. આત્મા સૌથી બળવાન છે . આ સત્ય પર
દ્ઢ ષવશ્વાસ રાખો. આ ઇશ્વરીય ષવશ્વાસ છે . આ ષવશ્વાસ દ્ધારા તમે બધી મુશ્કેલીઓ ઉપર ષવજય મેળવી
શકો છો. કોઇ કાયરતા તમારી સામે ટકી શકે નહીં એનાથી તમારા બળમાં વ ૃદ્ધદ્ધ થશે. કોઇઅ કાયરતા
તમારી સામે ટકી શકે નહીં. એનાથી તમારા બળમાં વ ૃદ્ધદ્ધમાં થશે. તે તમારી આંતટરક શક્તતઓનો ષવકાસ
કરશે.
ુ રી-1940 પેજ-9
અખંડજ્યોષત, ફેબ્રઆ
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સુખ અને દુ:ખનો આધાર જ્ઞાન.
સંસારમાં જેટલું પણ દુ:ખ, કંકાસ, રોગ, શોક, ભય, તથા ગરીબી ફેલાયેલાં છે તેન ુ ં મળ કારણ
ુ
અજ્ઞાન છે . મનુષ્યના હાડમાંસના શરીરમાં અન્ય વસ્તઓ
પશુઓ કરતાં પણ ખરાબ છે . એની એક જ
ષવશેિતા છે , અને એના આધારે જ તે ષવશ્વનો મુગટમચણ બન્યો છે , તે છે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનશક્તતના શુદ્ધ કે
અશુદ્ધ થવાથી જીવન સારંુ કે ખરાબ, સુખી કે દુ:ખી થવાની શકયતા રહેલી છે .
સ્વગથ અને નકથ કોઇ ષવશેિ સ્થળો નથી. પરં ત ુ મનની બે વ ૃષત્તઓ છે . દુભાથ ગ્યવશ મગજ હંમેશાં
ઇિાથ , વેર, ચચિંતા, ભય, શોક, ગરીબી અને મુશ્કેલીઓમાં ડબેલ ું રહે છે . જયારે સદ્દ-ભાવનાઓને પોતાના
સ્વભાવમાં યોગ્ય સ્થાન આપનાર વ્યક્તત પોતાની ચારે તરફ પ્રસન્નતા, આત્મીયતા, પ્રેમ, ષશષ્ટાચાર,
સહયોગ તથા ઉદારતાનુ ં વાતાવરણ જુએ છે અને સુખી તથા સંતષ્ુ ટ રહે છે . આ જ સ્વગથ તથા નકથ છે .
કુષવચારોનુ ં ફળ ખરાબ કમથ અને ખરાબ કમથન ુ ં પટરણામ દુ:ખ.આ જ નકથ નો રસ્તો છે .સારા
ષવચારોનુ ં ફળ સારાં કાયો અને સારાં કમોનુ ં પટરણામ સુખ. આ સ્વગથન ુ ં પગષથયું છે . સ્વગથ અને નકથ
બન્નેય આપણી મુઠ્ઠીમાં છે . એ કોઇ બીજુ ં આપતું નથી, પરં ત ુ આપણે જાતે જ આપણા માટે જે ઇચ્છીએ તે
પસંદ કરી લઇએ છીએ.
જેની અંદર આજત્મક ષવવેક પરતા પ્રમાણમાં નથી, એવા ધનવાન લોકો તો ગરીબ લોકોથી પણ
વધારે ચચિંષતત અને પરે શાન રહે છે . ઊંચી મનોવ ૃષત્તવાળા ત્યાગી લોકો વસ્તુઓનો અભાવ હોવા છતાં
સ્વગીય આનંદનો અનુભવ કરે છે
અખંડજ્યોષત, જુન-1958, પેજ-34
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લક્ષ્ય વગરનુ ં જીવન
આપણા જીવનનુ ં લક્ષ્ય શું છે એની આપણને ખબર નથી એ આિયથજનક બાબત છે . બધા લોકો
ધન ભેગ ું કરે છે , પરં ત ું એનો હેત ું શું છે એનો ઉત્તર કોઇક ષવરલો જ સાચી રીતે આપી શકશે. બધા કરે છે
તો આપણે પણ કરીએ, બધા ખાય છે તો આપણે પણ ખાઇએ, બધા તમાય છે તો આપણે પણ તમાઇએ,
આવું આંધળું અનુકરણ કરવાની વ ૃષત્ત આપણા ષવચારો અને કાયોનો પાયો હોય એમ લાગે છે .
આખરે કમાણી અને સંગ્રહ કયાં સુધી અને શા માટે એનો પણ ષવચાર કરવો જોઇએ, પરં ત ુ આપણે
તો લક્ષ્યષવહીન, ચૈતન્યશન્ય અને યંત્રવત ્ જડ જેવા બની રહ્યા છીએ, ટક્રયા કરી રહ્યા છીએ, પણ
આપણને ષવચારવાની ફુરસદ જ કયાં છે ? કયાં જવાનુ ં છે એ જાણ્યા વગર કોઇ ચાલતો જ રહે તો એ
ચાલવાનો શું મતલબ ? લક્ષ્યનો ષનણથય કયાથ વગર આપણી ટક્રયા ષનરથથક સાચબત થશે.
જન્મ લઇએ છીએ, આમતેમ થોડી પ્રવ ૃષત્ત કરીએ છીએ અને અંતે આ દુષનયામાંથી ષવદાય લઇએ
છીએ. આ જ ક્રમ અનાટદકાળથી ચાલ્યો આવે છે . આ જન્મ શા માટે ધારણ કયો છે અને મ ૃત્યું કે મ આવે
છે ? શું એમાંથી મુકત થવાનો કોઇ ઉપાય છે ?
જો છે તો ક્યો અને એની સાધના કઇ રીતે કરવામાં આવે એ ષવશે ષવચાર કરવો ખબ જરૂરી છે .
એક ટદવસ મરવાનુ ં તો નક્કી જ છે . તેથી લક્ષ્ય નક્કી કરી ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પ્રયત્ન કરવો
જોઇએ. નકામો સમય વેડફવામા બદલે પ્રાપ્ત થયેલાં સાધનોને લાભને અનુકુળ બનાવવામાં આવે.
લક્ષ્ય સુધી પહોંચીને પછી જ ષવશ્રામ કરવો જોઇએ. આ જ આપણુ ં પરમ કતથવ્ય છે .
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આપણે પુરૂિમાંથી પુરુિોત્તમ બનીએ
જો આત્મા અને પરમાત્માનો સંયોગ થઇ શકે તો સામાન્ય અને દીનહીન દે ખાતી વ્યક્તત નરમાંથી
નારાયણ બની શકે છે અને તેની મહાનતા પરમાત્મા જેટલી જ ષવશાળ હોઇ છે .
આત્મા અને પરમાત્મામાં અંતર પેદા કરતી માયા બીજુ ં કાઇ નહીં, પણ કેવળ અજ્ઞાનનુ ં એક
તલેવર માત્ર છે . ભૌષતક આકિથણો, અક્સ્થર સંપષત્તઓ અને હાંસીને પાત્ર એવી ત ૃષ્ણા,વાસનાઓમાં
લપેટાયેલા રહેવાથી મનુષ્યને માટે એ ષવચારી શકવુ ં કઠીન બની જાય છે કે તે જે અલભ્ય અવસરને
અથથત ્ મનુષ્યદે હને મેળવી શક્યો છે તે એક ષવશેિ સૌભાગ્ય છે અને તેનો સદુપયોગ જીવનલક્ષ્યને
પ્રાપ્ત કરવા માટે , ષવશેિઉદ્દે શ્યોની પષતિને માટે જ થવો જોઈએ. શરીરનો જ નહી,આત્માના આનંદને પણ
ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ.
જો આપણે પોતાના સ્વરૂપ અને કતથવ્યને સમજી શકીએ અને તે પ્રમાણે કાયથ કરવા માટે તત્પર
બનીએ તો આ ક્ષુદ્રતા અને અશાંષતથી સહજ જ છટકારો મેળવી શકાય છે અને પુરૂિમાંથી પુરૂિોત્તમ
બની શકાય છે .
અખંડજ્યોષત, નવેમ્બર-1964, પેજ-1
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આ રીતે મળે છે સાચી લોકષપ્રયતા
જીવનની વાસ્તષવક સફળતા તથા લોકષપ્રયતા મેળવવા માટે ધનદોલત અથવા શક્તતના
હષથયારની જરૂટરયાત નથી,તેના માટે જરૂર છે ગુણ, કમથ અને સ્વભાવમાં શ્રેષ્ઠતાની સમાવેશ નહી થાય,
ત્યાં સુધી ઘણી બધી ધનદોલત તથા શક્તતસંપન્નતા હોવા છતાં પણ મનુષ્ય વાસ્તષવક લોકષપ્રયતા નથી
મેળવી શતતો.
જે ગુણવાન છે તેનો આદર ધનવાન અને ગરીબ બંનેય કરે છે . તેની પુજા પ્રષતષ્ઠા કોઇ બાહ્ય
આધાર પર નથી થતી,પરં ત ુ આંતટરક ગુણોના કારણે જ થાય છે . સહાનુભતી, સંવેદના,સહયોગ તથા
સેવાના ગુણ મનુષ્યને સાહજજક રીતે જ લોકષપ્રય બનાવી દે છે . ગુણવાન મનુષ્યને એક સદ્ ભાવના જ
એટલી બધી લોકષપ્રયતા અપાવી શકે છે . જે એક ધનવાન લાખ્ખો રૂષપયાનો ખચથ કરીને પણ નથી
મેળવી શતતો. સહાનુભષતનો એક શબ્દ, સંવેદનાનુ એક આંસુ અને સેવાનુ એક કાયથ સો ગણ સોના કરતા
પણ વધારે મલ્યવાન છે .
જે સદાચારી છે , સારાં કમથ કરનારાં છે , તેમનુ આચરણ જ તેમને લોકષપ્રય બનાવી દે છે . લોકો
તેમના પર ષવશ્વાસ કરશે. તેમને આદરની દ્રન્દ્ષ્ટથી જોશે અને તેમની ચચાથ કરશે. કમોની શ્રેષ્ઠતા અને
ષનષ્કલંકતામાં આસ્થા રાખનારાં લોકો મોટામાં મોટી તકચલફ ઉઠાવીને પણ કોઇને દગો નહીં દે , ખોટુ
આચરણ અથવા પ્રદશથનનો આધાર નહીં લે.
અખંડજ્યોષત, ઓગષ્ટ-1966, પેજ-18-21
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સુખ- દુખ માનસીક ક્સ્થષતનુ ં નામ
આપણા કરતાં વધુ સુખી, વધુ સાધનસંપન્ન, વધુ ઊંચી ક્સ્થષતના લોકો સાથે આપણી સરખામની
કરવામાં આવે તો લાગશે કે તમામ અભાવો આપણા ભાગે જ આવ્યા છે , પરં ત ુ એવા અસંખ્ય દીનહીન ુ ના કરીએ તો આપણા સૌભાગ્યની પ્રશંસા કરવાની ઇચ્છા
પીટડતો, પરે શાન લોકો સાથે આપણી તલ
થશે. ત ૃષ્ણાનો કોઇ અંત નથી. એક એકથી ચટડયાતી અને એક એકથી સુદર
ં ચીજો આ દુષનયામાં મોજુદ
છે . એ ક્ર્મનો કોઇ અંત નથી. આજે આપણે જે કાંઇ ઇચ્છીએ છીએ તે મળી જતાં કાલે વધુ સુદરનો
ં
મોહ
વધશે.
આ ‘વધારે ’ નો કયાંય અંત નથી. આજે આપણે જે કાંઈ ઇચ્છીએ છીએ તે મળી જતાં નથી. આ
કુચક્રમાં ફસાવાથી હંમેશાં તીવ્ર અંસંતોિ જ રહેશે. એટલા માટે જો ચીત્તનુ ં સમાધાન કરવુ ં હોય તો
કયાંક ને કયાંક પહોચીને સંતોિ લેવો પડશે. જો તે સંતોિ આજે જ, વતથમાન ક્સ્થષતમાં જ મેળવી
લેવામાં આવે, તો ત ૃચ્પ્ત, પણથતા અને સંતોિના રસાસ્વાદનો આનંદ આજે જ મળી શકે છે . તેના માટે d
એક ક્ષણનીય પ્રતીક્ષા કરવી પડશે નટહ.
સુખ અને દુ:ખ કોઈ પટરક્સ્થષતનુ ં નામ નથી, પરં ત ુ ભાવનાઓ અને માન્યતાઓથી થાય છે .
એટલા માટે સુખ-શાંષતની પટરક્સ્થષત શોધતા ફરવાને બદલે પોતાના દૅ ન્દ્ષ્ટકોણને જ પટરમાજર્જત કરવાનો
પ્રયત્ન કરીએ એ જ યોગ્ય છે . આ પ્રયત્નમાં આપણે જેટલા સફળ થઈશુ,ં એટલા જ શાંષતની નજીક
પહોંચી જઈશુ.ં
અખંડજ્યોષત, જન-1958, પેજ-34
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