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Failure હોય કે frustration, 

Question હોય કે query, 

Doubt હોય કે desire,

Confusion હોય કે confession, 

જયવારે મનને મૂંઝ્તવી મૂંઝ્ણ દૂર ્વાય છે, 

તયવારે મુખ પર મુસકવાન પ્ગ્ે છે!

જયવારે સમસયવાનું સમવાધવાન મળે છે 

તયવારે શવાંનત અને સમવાનધનું પ્વાગટ્ય ્વાય છે 

અંતર્વી સતય પ્તયેનવી શ્દ્વા અને 

સ્યં પ્તયેનવા ન્શ્વાસનવા તરંગો

્ૈનશ્ક શક્તઓને આકન્ષિત કરવીને 

અ્શયમે્ લક્ય્ેધ કરવા્ે છે. 

સ્યંનો સ્યંમવાં ન્શ્વાસ પ્ગ્વા્ે તે્વા 

રવાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદે્ શ્વી નમ્રમુનન મહવારવાજ સવાહેબનવા 

શ્વીમુખે્વી ્હેતવા પ્્ચનોનું અક્ષરરૂપ એ્લે,
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દરેકનવા જી્નમવાં સુખ અને દુઃખ બન્ને દરેકનવા જી્નમવાં સુખ અને દુઃખ બન્ને 

આ્તવાં હોય છે. સુખ ્ ખતે સુખવી ્ ્ું આ્તવાં હોય છે. સુખ ્ ખતે સુખવી ્ ્ું 

એ તો સ્વાભવાન્ક છે, પરંતુ કોઈ પણ એ તો સ્વાભવાન્ક છે, પરંતુ કોઈ પણ 

દુઃખ મને દુઃખવી ન કરવી શકે એનવા મવા્ે દુઃખ મને દુઃખવી ન કરવી શકે એનવા મવા્ે 

શું કર્ું?શું કર્ું?
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દઃુખ એ્ુ ંછ ે ક ેજો આપણ ેએન ેગણકવારવીએ તો એ double 
્વાય અને જો આપણે એને અ્ગણવીએ તો અડધું ્વાય.

યવાદ રવાખજો ક ે હરએક તકલવીફ, હરએક પવીડવા, હરએક ્દેનવા યવાદ રવાખજો ક ે હરએક તકલવીફ, હરએક પવીડવા, હરએક ્દેનવા 
expiry dateexpiry date લઈને આ્ે છે. આ દુનનયવામવાં એક પણ દુઃખ  લઈને આ્ે છે. આ દુનનયવામવાં એક પણ દુઃખ 
એ્ું એ્ું permanentpermanent ન હોય, એક પણ દુઃખ ્યવારે કવાયમ ન હોય. ન હોય, એક પણ દુઃખ ્યવારે કવાયમ ન હોય.

એક ન્શ્વાસ રવાખ્ો કે ગમે એ્વી પવીડવા કે તકલવીફ હોય, 
્યવારેય ડર્ું નહીં કે આતમન્શ્વાસને ્યવારેય ડગ્વા દે્ો નહીં. 
દુઃખ ્ખતે જે strong રહે છે તેમને આખવા ન્શ્નવી positive 
energy મળે છે અને દુઃખ ્ખતે જે ઢવીલવા ્ઈ જાય છે તેમને 
આખવા ન્શ્નવી negativity મળે છે, મવા્ે જ દુઃખમવાં હંમેશવાં 
strong અને positive રહે્ ું. આ દુનનયવાનું એક પણ દુઃખ એ્ું આ દુનનયવાનું એક પણ દુઃખ એ્ું 
નહીં હોય જેનવી દ્વા આપણવા મન પવાસે ન હોય.નહીં હોય જેનવી દ્વા આપણવા મન પવાસે ન હોય.

પણ મો્વા ભવાગે લોકો દુઃખને જોઈને ગભરવાઈ જતવા હોય છે 
જેનવા કવારણે દુઃખ હોય એનવા કરતવાં મો્ું લવાગતું હોય છે, દુઃખ 
હોય એનવા કરતવાં ્ધવારે લવાગતું હોય છે અને જે લવાગતું હોય 
એનવા કરતવાં ્ધવારે બતવા્તવા હોય છે.

યવાદ રવાખો, દઃુખન ેજે્લુ ં દખેવાડશો એ્લુ ંયવાદ રવાખો, દઃુખન ેજે્લુ ં દખેવાડશો એ્લુ ં doubledouble ્શ ેઅને  ્શ ેઅને 
દુઃખને છુપવા્શો એ્લું અડધું ્શે.દુઃખને છુપવા્શો એ્લું અડધું ્શે.

તમવારવી selfને check કરો. જયવારે પણ તમે સવામે્વાળવી 
વયક્તને દુઃખ બતવા્ો છો તયવારે solution કરતવાં ્ધવારે 

લવાગણવીનવી અપેક્ષવા રવાખો છો. 
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લવાગણવી દુઃલવાગણવી દુઃખને ખને doubledouble કરે છે. કરે છે.

જેમનવી પવાસે સમજ ન હોય તે્વા લોકોને દુઃખ ્ખતે 

લવાગણવી ખૂબ જ ગમતવી હોય છે, આશ્વાસન ગમતું હોય છે, પણ 

એ લવાગણવી, એ આશ્વાસન વયક્તને strong નહીં પોચવી અને 

નમવાલવી બનવા્ે છે. જે ઢવીલવા બને છે તે ્ધવારે બવીમવાર પડે છે.

Mark કરજો, જે ઘરમવાં લવાગણવી્વાળવા લોકો ્ધવારે હોય એ 

ઘરમવાં લોકો બવીમવાર પણ ્ધવારે પડતવા હોય.

તમે જયવારે બવીમવાર પડો તયવારે ભવા્ પૂછ્વા્વાળું કોઈ ન 

હોય તો સવાંજે સવાજા ્ઈ જશો, પરંતુ જો કોઈ પૂછ્વા્વાળવા હશે 

તો બે-ચવાર રદ્સ પડ્વા રહેશો. આ મવાન્વીનવી psychology 

છે. દરેક મવાન્વી લવાગણવીનો ભૂખયો હોય છે. દરેક મવાન્વી ઇચછે 

છે કે મને કોઈ લવાગણવી બતવા્ે, મવારવી કોઈ care કરે, મવારું કોઈ 

ધયવાન રવાખે, મવારવી કોઈ નોંધ લે.

બસ, આ psychologyનવા કવારણે જ લોકો જાતે પોતવાનવા 

દુઃખને double કરતવા હોય છે. જે આ પ્મવાણે દુઃખને double 

કરતવા હોય છે તે દુનનયવાનવા કોઈ પણ ખૂણવામવાં જાય, ગમે એ્વા 

સુખનવી ્ચચે પણ દુઃખવી જ રહે છે અને જે દુઃખને અ્ગણે છે 

તે ગમે એ્વા દુઃખનવી ્ચચે પણ સુખવી હોય છે.
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દરેક દુઃખનવી bottle પર expiry date લખેલવી જ હોય છે.દરેક દુઃખનવી bottle પર expiry date લખેલવી જ હોય છે.

જો આ ્વા્યને તમવારો જી્નમંત્ર બનવા્વી લેશો તો ્યવારેય 

નવાનવી-નવાનવી ્વાતમવાં, નવાનવા-નવાનવા રોગમવાં, નવાનવી-નવાનવી તકલવીફોમવાં 

doctor પવાસે જ્વાનો ન્ચવાર મવાત્ર નહીં આ્ે.

સમજ્વા જે્ું છે કે આ્ેલું દરેક દુઃખ તમવારવાં સ્યંનવાં 

કમમોનું ફળ છે, કમમોનો ઉદય છે. આ્ેલવાં એ કમમોનવા ઉદયમવાં તમે 

strong રહેશો, strong ્શો તો એ કમમો પણ તમને ્યવારેય 

અસર નહીં કરે અને ્યવારે ખપવી જશે એનવી ખબર પણ નહીં 

પડે, પણ જો તમે એને પંપવાળશો, તેને આ્કવારશો, તેનવી આગતવા-

સ્વાગતવા કરશો તો એ પણ જ્વાનું નવામ નહીં લે.

કોઈ પણ દુઃખને, કોઈ પણ ્ેદનવાને તન સુધવી આ્્વા દે્ વી, 

પણ ્યવારેય મન સુધવી ન લઈ જ્વી. જે દુઃખ મન સુધવી પહોંચવી  જે દુઃખ મન સુધવી પહોંચવી 

જાય એ દુઃખને દૂર ્તવાં બહુ ્વાર લવાગે છે.જાય એ દુઃખને દૂર ્તવાં બહુ ્વાર લવાગે છે.

ભગ્વાન મહવા્વીર સવામે દૃનષ્ કરો. તેમણે શું કયુું? તન 

પર દુઃખ હજાર આવયવાં, પણ એ દુઃખને મન સુધવી ન પહોંચ્વાં 

દવીધવાં. કવાનમવાં ખવીલવા ઠોકવાયવા, સંગમદે્ે અસહ્ય ઉપસગમો આપયવા, 

પણ ્યવારયે ભગ્વાનનવી આખંમવા ંઆસં ુઆવયવા?ં ભગ્વાનન ે રડ્ું 

આવયું? નવા. અને આપણને જરવાક દુઃખ આ્ે તયવાં આંખમવાં્વી 

દડદડ આંસુ ્હે્વા લવાગે.
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એક જ રવાતમવાં સંગમ ્વીસ-્વીસ ઉપસગમો આપે છે તયવારે 

ભગ્વાનનવી આંખમવાં આંસુ ન્વી આ્તવાં, પણ સંગમ જયવારે 

ભગ્વાન પવાસે્વી જાય છે તયવારે ભગ્વાનનવી આંખમવાં બે આંસુ 

આ્વી જાય છે. એ આંસુ દુઃખનવાં નહીં, પણ કરુણવાનવાં આંસુ 

હતવાં કે આ સંગમનું હ્ે શું ્શે? તેણે આ્લવાં કમમો બવાંધયવાં 

એ ભોગ્તવી ્ખતે તેને કે્વી ્ેદનવા ્શે? 

યવાદ રવાખજો, પોતવાનવા દુઃખને જોઈને રડે તે કવાયર પુરુ્ યવાદ રવાખજો, પોતવાનવા દુઃખને જોઈને રડે તે કવાયર પુરુ્ 

કહે્વાય. બવીજાનવા દુઃખને જોઈને જે રડે તે જ મહવાપુરુ્ કહે્વાય.કહે્વાય. બવીજાનવા દુઃખને જોઈને જે રડે તે જ મહવાપુરુ્ કહે્વાય.

મવા્ે સંકલપ કરજો કે મવારે દરેક પરરનસ્નતમવાં, દરેક દુઃખ 

્ખતે શવાંત અને સમભવા્મવાં રહે્ું છે, strong અને positive 

રહે્ું છે. મવારવી આ પરરનસ્નત, મવારવાં આ દુઃખ કવાયમ ન્વી 

રહે્વાનવાં. 

દરકે દઃુખ expiry date લઈન ેજ આવયુ ં છ ેઅન ેજ્વા મવા્ે 

જ આવયું છે એ્ો ન્શ્વાસ તમને ્યવારેય દુઃખવી નહીં ્્વા દે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

આ દુનનયવાનું એક પણ  આ દુનનયવાનું એક પણ  

દુઃખ એ્ું નહીં હોય  દુઃખ એ્ું નહીં હોય  

જેનવી દ્વા આપણવા જેનવી દ્વા આપણવા 

મન પવાસે ન હોય.મન પવાસે ન હોય.

દરેક દુઃખનવી દરેક દુઃખનવી bottlebottle  

પર પર expiry dateexpiry date  

લખેલવી જ હોય છે.લખેલવી જ હોય છે.



02
જી્નમવાં જી્નમવાં higher educationhigher educationનવા નવા 

supportsupport્વી સમજ અને આ્ડત ્વી સમજ અને આ્ડત 

તો આ્વી ગઈ છે, પણ ઘણવી્વાર તો આ્વી ગઈ છે, પણ ઘણવી્વાર 

experienceexperience ન હો્વાનવા કવારણે  ન હો્વાનવા કવારણે 

સફળતવા હવા્મવાં્વી ચવાલવી જાય છે સફળતવા હવા્મવાં્વી ચવાલવી જાય છે 

તયવારે શું કર્ું જોઈએ?તયવારે શું કર્ું જોઈએ?
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એક્વાર બે વયક્ત movie જોઈ રહવી હતવી. એ movieમવાં 

દરેક scene પછવી એક વયક્ત બવીજાને કહે, “હ્ે જોજે આ 

movieમવાં આમ ્શે.’’ અને બરવાબર જે્ું તે કહે એ્ું જ ્તું. 

સવામે્વાળવી વયક્ત આશ્ચયષિ પવામે છે, આ વયક્તને movieમવાં 

આગળ શું ્્વાનું છે એ કે્વી રવીતે ખબર પડતવી હશે? આ્ું  

જયવારે એક-બે ્વાર નહીં, પણ અનેક્વાર ્વાય છે તયવારે છેલલે તે 

વયક્ત બહુ કજજ્વાસવા સવા્ે પૂછવી લે છે, “તમને કઈ રવીતે ખબર 

પડે છે કે movieમવાં આગળ શું બન્વાનું છે?’’

ત ે વયક્તએ જ્વાબ આપયો, “મેં આ movie પહલેવા ંજોયલેવી 

છે મવા્ે હું કહવી શકું છું કે આગળ શું ્્વાનું છે.’’

તે વયક્તનો પહેલવાંનો અનુભ્ આજે તેને સવાચું અનુમવાન 

કર્વામવાં સહવાયક બનવી રહ્યો હતો. એ્વી જ રવીતે આ જી્નનો 

અનુભ્ જેમણે કરવી લવીધો હોય જો તેમને આપણે સવા્ે રવાખવીએ 

તો તેમનવા અનુભ્નું અમૃત આપણને સહજતવા્વી સફળતવા 

અપવા્વી શકે.''

જેમ જેમ schoolschoolમવા ંજે નશક્ષણ આપ ેતને ે નશક્ષક કહે્ વાય એમ જે મવા ંજે નશક્ષણ આપ ેતને ે નશક્ષક કહે્ વાય એમ જે 

જી્નનવી શવાળવામવાં અનુભ્નું નશક્ષણ આપે તેને ‘્ડવીલ’ કહે્ વાય. જી્નનવી શવાળવામવાં અનુભ્નું નશક્ષણ આપે તેને ‘્ડવીલ’ કહે્ વાય. 

્ડવીલો આપણવી જી્નશવાળવાનવા શ્ેષ્ઠ નશક્ષક હોય છે.્ડવીલો આપણવી જી્નશવાળવાનવા શ્ેષ્ઠ નશક્ષક હોય છે.

જેમને સમયને ઓળખતવાં આ્ડે તે ્ડવીલ હોય છે, કેમ કે 

તેમણે સમય પસવાર ્તવાં શવીખેલું હોય છે.
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્ડવીલો પોતવાનવા અનભુ્નુ ંઅમતૃપવાન કરવા્વી નવાનવાઓન ેશ્ષે્ઠ 

બનવા્્વાનો પુરુ્વા્ષિ કરે છે, પોતવાનવા્વી ્યેલવી ભૂલો નવાનવાઓ 

repeat ન કરે એ મવા્ે તેમને સમજપૂ્ષિક સવા્ધવાન કરે છે. 

તમવારવા જી્નમવાં આ્ેલવા કોઈ પણ problemનું solution 

્ડવીલો પવાસે હંમેશવાં હોય, કવારણ કે તેઓ પણ ભૂતકવાળમવાં ્યવાંક 

ને ્યવાંક એ્વા પ્કવારનવા problemsમવાં્વી પસવાર ્યવા હોય છે. 

્ડવીલો હંમેશવાં તેમનવા અનુભ્નવા અમૃતનું મં્ન કરતવા હોય 

અને મવા્ે તેઓ જે કહેતવા હોય એમવાં કંઈક સંકેત જરૂર હોય.

પણ આજનવા યુગમવાં વયક્ત ચવાહે નવાનવી હોય કે મો્વી, તેને 

સવા્ે બધવા ગમે છે પણ મવા્ે કોઈ ગમતું ન્વી. 

યવાદ રવાખજો, જે વયક્ત ્ડવીલોને મવા્ે રવાખે છે, તેમનવી જે વયક્ત ્ડવીલોને મવા્ે રવાખે છે, તેમનવી 

આજ્વા અને આમનયવાનું પવાલન કરે છે તે દરેક ક્ષેત્રમવાં સફળ આજ્વા અને આમનયવાનું પવાલન કરે છે તે દરેક ક્ષેત્રમવાં સફળ 

્વાય છે. ્વાય છે. જયવારે તેમનવા્વી કંઈક ભૂલ ્તવી હોય, તેમનવી સવા ે્ 

ખો્ું ્્વાનું હોય તયવારે તરત જ ્ડવીલોનવી સલવાહ અને સૂચનવા 

તેમને યવાદ આ્વી જાય છે, ્ડવીલોએ કહેલવી અનુભ્નવી ્વાત 

યવાદ આ્વી જાય છે અને ભૂલ કરતવાં અ્કવી જાય છે, ભ્કતવા 

અ્કવી જાય છે. 

મવા્ે જ, ્ડવીલો જી્નશવામવા્ે જ, ્ડવીલો જી્નશવાળવાનવા નશક્ષક કહે્વાય છે.ળવાનવા નશક્ષક કહે્વાય છે.
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તેમનો જયવારે આદર કર્વામવાં આ્ે છે, તેમનવા ઉપકવારનો 
અનુભ્ કર્વામવાં આ્ે છે તયવારે તેઓ આપણવા જી્નઘડતરનવા 
ગુરુ બનવી જાય છે, આદશષિ બનવી જાય છે.

ઘણવાને ્ડવીલોનો ડર લવાગતો હોય છે, તયવારે સમજ્વા જે્ું 
છે કે ડર ્ડવીલોનો નહીં, પોતવાનવી અયોગયતવાનો હો્ો જોઈએ. 
મવારવી અયોગયતવા મવારવા જ મવા્ે અયોગય છે એ્ું જે મવાને છે તે મવારવી અયોગયતવા મવારવા જ મવા્ે અયોગય છે એ્ું જે મવાને છે તે 
જ પોતવાને સુધવારવી શકે છે અને જે સુધરવી જાય છે તે જ સફળ જ પોતવાને સુધવારવી શકે છે અને જે સુધરવી જાય છે તે જ સફળ 
્વાય છે.્વાય છે.

સ્યંને યોગય મવાનનવારવી વયક્ત ્યવારેક પુણયનવા બળે સફળ 
્ઈ જાય છે, પણ પોતવાનવા જી્ન્વી ્યવારેય સફળ ન ્ઈ શકે. 
જી્ન્વી સફળ ્્ું એ સફળતવા છે, પુણયનવા યોગે સફળ ્્ું 
એ સફળતવા ન કહે્વાય, કેમ કે જે્વાં પુણય પૂરવાં ્વાય એ્લે 
વયક્ત નનષફળ ્ઈ જાય.

નનષફળતવાનું કવારણ એ છે કે આજકવાલ ્ડવીલોનું સવાંભળ્ું 
કોઈને ગમતું ન્વી અને ્ડવીલો બોલયવા ન્નવા રહવી શકતવા ન્વી, 
મવા્ે ઘર-ઘરમવાં સંઘ્ષિ અને સમસયવાઓનો પવાર ન્વી. એનું કવારણ 
એ જ છે કે હોઠ ્ધવારે ્પરવાય છે અને કવાન ઓછવા. આ્વા 
સંઘ્મોનવા કવારણે વયક્ત ્ડવીલોનવી છત્રછવાયવા્વી દૂર ્ઈ જ્વાનો 
નનણષિય લઈ લે છે.

જે ્ડવીલોનવી છત્રછવાયવા નવીચે ન્વી હોતવા તે્વા અનેક લોકો જે ્ડવીલોનવી છત્રછવાયવા નવીચે ન્વી હોતવા તે્વા અનેક લોકો 
અન્નયવી ્ઈ જતવા હોય છે અને તેમનો અન્નય જ તેમનવી અન્નયવી ્ઈ જતવા હોય છે અને તેમનો અન્નય જ તેમનવી 

ન્પનતિનું કવારણ બને છે.ન્પનતિનું કવારણ બને છે.  
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્ડવીલો મવાત્ર ભણવા્તવા જ ન્વી, ગણવા્ે પણ છે. તેઓ ્ડવીલો મવાત્ર ભણવા્તવા જ ન્વી, ગણવા્ે પણ છે. તેઓ 

ભણતરનવી સવા ે્ ગણતર ભણતરનવી સવા ે્ ગણતર આપવીને ચવારરત્રનું ચણતર પણ કરે છે.આપવીને ચવારરત્રનું ચણતર પણ કરે છે.

્ડવીલો જી્નશવાળવાનવા નશક્ષક તયવારે જ બનવી શકશે જયવારે 

તેઓ સંતવાનોનવી સવા ે્ રહવીને તેમને પંપવાળે નહીં. જે ્ડવીલ 

સંતવાનોને પંપવાળે તે સંતવાનોને બગવાડે છે. ્ડવીલ તેને જ કહે્વાય ્ડવીલ તેને જ કહે્વાય 

જે જયવારે નવાનવા બોલતવા હોય તયવારે મૌન રહે અને યોગય સમય જે જયવારે નવાનવા બોલતવા હોય તયવારે મૌન રહે અને યોગય સમય 

આ્ે તયવારે એ જ ્વાતને પ્ેમ્વી સમજા્વી દે.આ્ે તયવારે એ જ ્વાતને પ્ેમ્વી સમજા્વી દે.

જે ્ડવીલ સમયે મૌન રહવીને સમય જાય પછવી સમજા્ે 

છે, સવામે્વાળવાને એનવી સલવાહ સહજભવા્ે સ્વીકવાયષિ ્વાય છે અે્વાં 

્ડવીલો જ સ્યંનવા સંતવાનને સુધવારવી શકે છે.

્ડવીલો જયવારે રોકતવા હોય, કંઈ કહેતવા હોય તયવારે smile 

આપવી તેમનો ઉપકવાર મવાનવીએ તો ્યવારેય અનવા્વાશ્મમવાં જ્વાનો 

chance ન આ્ે અને એ સમયે જો ચહેરવાનું smile જતું રહે 

તો સમજી લે્વાનું કે અનવા્વાશ્મનું booking ્ઈ ગયું. 

Pastનવા ભ્મવાં જયવારે મવાતવા-નપતવા મળ્વાં હોય તયવારે તેમનો 

ન્નય ન કયમો હોય, તેમનું સનમવાન ન કયુું હોય, તેમનવી સવા્ે 

દુવયષિ્હવાર કયમો હોય, સવામવા જ્વાબ આપયવા હોય અને સંભવાળ 

ન રવાખવી હોય તેમને આ ભ્ે જનમતવાંનવી સવા્ે જ અનવા્વાશ્મમવાં 

જ્ું પડે છે. તેને ભલે મવાન્ભ્ મળ્ો, સવારું કુળ મળ્ું, પવાંચે 
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ઇનનરિયો મળવી, શરવીર સ્સ્ મળ્ું, બધું જ મળ્ું છતવાં મવાતવા-

નપતવાનો પ્ેમ, તેમનવી છત્રછવાયવા ન મળવી અને અનવા્વાશ્મમવાં જ 

મો્વા ્્ું પડ્ું. 

ઘણવી્વાર એ્ું બને છે કે વયક્તનવી ઉપનસ્નત હોય, વયક્ત 

હવાજર હોય તયવારે તેનવી કદર ન ્વાય, તેનું મૂલય ન સમજાય, 

પણ જયવારે એ ન હોય તયવારે તેનવા ગુણો યવાદ આ્ે. 

વયક્ત હોય તયવારે તેને સમજીએ નહીં અને ન હોય તયવારે વયક્ત હોય તયવારે તેને સમજીએ નહીં અને ન હોય તયવારે 

તેનવા ગુણોને યવાદ કરવીએ તેને પોતવાનો અ્ગુણ કહે્વાય. તેનવા ગુણોને યવાદ કરવીએ તેને પોતવાનો અ્ગુણ કહે્વાય. 

જેને મવા ે્ ્ડવીલ ગમતવા ન્વી તેનવા મવા્ે ્ડવીલ રહેતવા ન્વી. જેને મવા ે્ ્ડવીલ ગમતવા ન્વી તેનવા મવા્ે ્ડવીલ રહેતવા ન્વી. 

મવા્ે ્ડવીલ ન રહે એ્વી નસ્નતને અનવા્વાશ્મ કહે્વાય છે.મવા્ે ્ડવીલ ન રહે એ્વી નસ્નતને અનવા્વાશ્મ કહે્વાય છે. જે 

ઘરમવા ંમવાતવા-નપતવાનુ ંસવાભંળતવા ન્વી તને ેભન્ષયમવા ંઅનવા્વાશ્મમવાં 

અનેક વયક્તઓનું સવાંભળ્ું પડે છે. 

જેનવા કોઈ મવાનલક ન હોય તેનવા બધવા મવાનલક ્વાય છે. જેનવા કોઈ મવાનલક ન હોય તેનવા બધવા મવાનલક ્વાય છે. 

જે ગવાય ખવીલે બંધવાયેલવી હોય એને તેનો મવાનલક, ભર્વાડ 

કદવાચ ્યવારકે એકવાદ સો્વી મવારતો હોય, પણ સવા્ ેએ્લો જ પ્મે 

પણ કરતો હોય અને પ્ેમ્વી રવાખતો પણ હોય. જયવારે મવાનલક 

ન્નવાનવી ગવાય રસતે રખડતવી હોય અને રસતે જતવા-આ્તવા અનેક 

લોકોનો મવાર ખવાતવી હોય છે, કોણ એને પ્ેમ આપે? કોણ એનવી 

સંભવાળ રવાખે?
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્ડવીલોને જે પોતવાનવી જી્નશવાળવાનવા નશક્ષક મવાને છે, તેમનું 

સનમવાન કરે છે, તેમનવી સંભવાળ રવાખે છે અને તેમનવા ઉપકવારનો 

ઉપકવાર મવાનવીને સ્વીકવાર કરે છે તેમને ‘કૃતજ્’ કહે્વાય છે. 

કૃતજ્ને ્ડવીલોનવી પ્ેમવાળ અને હૂંફભરવી છત્રછવાયવા મળે છે.કૃતજ્ને ્ડવીલોનવી પ્ેમવાળ અને હૂંફભરવી છત્રછવાયવા મળે છે.

જે ્ડવીલોનવા અનુભ્્વી સુધરેલવી વયક્ત હોય તેનવા પવાપનો 

ઉદય હોય કે પુણયનો ઉદય, તે સફળ ્યવા ન્નવા રહે જ નહીં. 

્ડવીલોનવી અનુભ્શવાળવામવાં ભણેલવા ન્દ્વા્થીનવાં ્વા્યો અને ્ચનો 

બન્ને અલગ હોય છે. તેમનો ન્નય અને વય્હવાર અલગ હોય 

છે. 

્ડવીલોનવી જી્નશવાળવામવાં સુધરેલવી વયક્તનું જી્ન અને ્ડવીલોનવી જી્નશવાળવામવાં સુધરેલવી વયક્તનું જી્ન અને 

જી્નશૈલવી જ અલગ હોય.જી્નશૈલવી જ અલગ હોય. હજારોનવી ભવીડ ્ચચે પણ તેનવા 

ચહેરવાનવી ઓળખ અને ન્નય કહવી જ દે કે આનવા જી્ન પર 

કોઈ ્ડવીલ તરવીકેનવા નશક્ષક રહ્યવા છે. 

જી્નમવાં ડગલે ને પગલે સફળ ્્વા્વાળવી વયક્ત ્ડવીલોનવા 

અનુભ્ો પર ન્શ્વાસ રવાખનવારવી હોય છે. તમે પણ અ્શય 

સફળતવાનવી ઊંચવાઈને પવામશો જો ્ડવીલો પર ન્શ્વાસ રવાખશો.
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જે ્ડવીલોનવા અનુભ્્વી  જે ્ડવીલોનવા અનુભ્્વી  

સુધરેલવી વયક્ત હોય સુધરેલવી વયક્ત હોય 

તેનવા પવાપનો ઉદય તેનવા પવાપનો ઉદય 

હોય કે પુણયનો ઉદય,  હોય કે પુણયનો ઉદય,  

એ સફળ ્યવા ન્નવા  એ સફળ ્યવા ન્નવા  

રહે જ નહીં.રહે જ નહીં.
્ડવીલોનવી ્ડવીલોનવી 

જી્નશવાળવામવાં સુધરેલવી જી્નશવાળવામવાં સુધરેલવી 

વયક્તનું જી્ન  વયક્તનું જી્ન  

અને જી્નશૈલવી જ  અને જી્નશૈલવી જ  

અલગ હોય.અલગ હોય.



03
45-50 ્્ષિ્વી રોજ સ્વારે ઊઠવીએ, 45-50 ્્ષિ્વી રોજ સ્વારે ઊઠવીએ, 

્યવારેક સફળતવા મળે તો ્ધવા્વી ્યવારેક સફળતવા મળે તો ્ધવા્વી 

લઈએ અને નનષફળતવા મળે તો પ્નતકવાર લઈએ અને નનષફળતવા મળે તો પ્નતકવાર 

કરવીએ છવીએ, પણ કજ્વાતવી આ કરવીએ છવીએ, પણ કજ્વાતવી આ 

routine lifeમવાં કંઈક ખૂ્તું હોય routine lifeમવાં કંઈક ખૂ્તું હોય 

એ્ું લવાગે છે. પ્શ્ન એ છે કે જી્નનવી એ્ું લવાગે છે. પ્શ્ન એ છે કે જી્નનવી 

સવાચવી રદશવા શું હો્વી જોઈએ?સવાચવી રદશવા શું હો્વી જોઈએ?
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દરેકનવી life અલગ-અલગ રવાહ પર હોય, અલગ-અલગ 

સમય પર, અલગ-અલગ મોડ પર હોય. ્યવારેક એમ લવાગે કે 

હું એકદમ સફળ વયક્ત છું તો ્યવારેક એમ લવાગે કે મવારવા જે્ું 

નનષફળ કોઈ નહીં હોય. ્યવારેક એમ લવાગે કે ્વાહ! આ્ું તો 

ન્યવાયુું પણ નહોતું અને મળવી ગયું તો ્યવારેક એમ લવાગે કે 

ધવાયુું કંઈ જ ્તું ન્વી. 

્યવારેક એમ લવાગે કે ્ગર મહેનતે કે્લું બધું મળવી ગયું 

અને ્યવારેક એમ feel ્વાય કે મહેનત કરવી-કરવીને ્વા્યવા પણ 

કંઈ મળ્ું નહીં. ્યવારેક સહજતવા્વી જ બધવી ઇચછવાઓ પૂરવી ્ઈ 

જાય અને ્યવારેક પરરશ્મ કર્વા છતવાં એક પણ ઇચછવા પૂરવી 

ન ્વાય. આ બધું બન્વાનું એકમવાત્ર કવારણ એ છે કે તમવારવા 

જી્નનવી રદશવા નક્વી ન્વી.

રોજનવી routine life્વી ન્શે્ કોઈ ધયેય ન્વી, કોઈ લક્ય 

ન્વી.

મો્વા ભવાગનવા લોકોનવાં ત્રવીસ, ચવાલવીસ કે પચવાસ ્્ષિ પસવાર 

્ઈ ગયવાં હોય પછવી પણ તેમને કંઈ સૂઝતું ન હોય કે મવારે શું 

કર્ું જોઈએ, ન તેમને કંઈ દેખવાતું હોય કે મવારવા મવા્ે કયો રસતો 

right છે, કઈ રદશવા યોગય છે. 

જો રદશવા સવાચવી હોય તો જી્નનવી દશવા સવારવી ્ઈ જતવી હોય જો રદશવા સવાચવી હોય તો જી્નનવી દશવા સવારવી ્ઈ જતવી હોય 

છે.છે. એનવા મવા્ે તમે કઈ રદશવામવાં છો એ જાણ ુ્ં આ્શયક છે. 
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જી્નનવી ત્રણ રદશવા જી્નનવી ત્રણ રદશવા હોઈ શકે,હોઈ શકે,

1)1) સુખનવી રદશવા  સુખનવી રદશવા 

2)2) શવાંનતનવી રદશવા  શવાંનતનવી રદશવા 

3)3) સ્નવી રદશવા  સ્નવી રદશવા 

આ જગતનવા મો્વા ભવાગનવા લોકો દરેક પરરનસ્નત અને 

દરેક વયક્તમવાં્વી સુખને શોધતવા હોય છે. કોઈ પણ કવાયષિ કર્વા 

પવાછળનો તેમનો હેતુ મવાત્ર ને મવાત્ર સુખનો હોય છે. 

મનુષય હોય કે નતયુંચ, દરેક દોડવી રહ્યવા છે સુખનવી રદશવામવાં, 

પણ સુખવી ્્વાનવી રદશવામવાં તમે જે્લવા આગળ ્ધો છો એ્લવા સુખવી ્્વાનવી રદશવામવાં તમે જે્લવા આગળ ્ધો છો એ્લવા 

જ તમે ્ધવારે દુઃખવી ્વા્ છો.જ તમે ્ધવારે દુઃખવી ્વા્ છો. કદવાચ આજે દુઃખવી નહીં ્વા્ તો 

્યવારેક તો ્શો જ એ નક્વી છે.

સુખ મેળ્્વાનો પ્યતન એ આપણવી અનંત... અનંતકવાળનવી 

ભૂલ છે. આ સંસવારમવાં્વી મળતું દરેક સુખ આપણને તયવાં સુધવી 

જ મળે છે જયવાં સુધવી પુણયનો ઉદય હોય એ્લે કે luck 

જોરદવાર હોય.

જે શરવીર્વી સસંવારનવા ં ઘણવાબંધવા ંસખુ મળેવયવા ં હોય, જે શરવીર 

સુખનું સવાધન લવાગતું હોય એ જ શરવીરમવાં જયવારે cancer ્ઈ 

જાય, chemotherapy લે્વી પડે, એનવી અસરનવા કવારણે શરવીર 

નનસતેજ ્ઈ જાય તયવારે એ જ શરવીર કે્ું લવાગે?
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આજ સુધવી જે શરવીર સુખનું કવારણ હતું એ જ શરવીર હ્ે 

દુઃખનું કવારણ બનવી જાય.

મો્વા ભવાગનવા લોકોનવી મવાનનસકતવા હોય છે કે જે સુખ બવીજા મો્વા ભવાગનવા લોકોનવી મવાનનસકતવા હોય છે કે જે સુખ બવીજા 

પવાસે છે એ મવારવી પવાસે પણ હો્ું જોઈએ અ્્વા મવારવી પવાસે પવાસે છે એ મવારવી પવાસે પણ હો્ું જોઈએ અ્્વા મવારવી પવાસે 

એ્ું કંઈક હો્ું જોઈએ જે બવીજા કોઈ પવાસે ન હોય.એ્ું કંઈક હો્ું જોઈએ જે બવીજા કોઈ પવાસે ન હોય.

કદવાચ તે વયક્તને ધવારેલું બધું જ સુખ મળવી પણ જાય, 

પણ એ મળ્વા પછવી પણ એ સુખવી હોય કે દુઃખવી? એ ન્ચવાર 

કર્વા જે્ો છે. 

જેઓ મવાત્ર temporary સુખનો જ ન્ચવાર કરતવા હોય છે; 

આજનું, અતયવારનું અને આ ભ્નું જ ન્ચવારતવા હોય છે તે્વી 

વયક્તનવા હવા્મવાં જયવારે મનહનવાનવી પહેલવી તવારવીખે પગવાર આ્ે 

તયવારે પહેલવા દસ રદ્સ ખૂબ જ જલસવા કરવીને સુખવી ્વાય અને 

પછવીનવા ્વીસ રદ્સ ખેંચવી-તવાણવીને પસવાર કર્વા પડે એ્લે બધવી 

જાતનવા problem આ્ે, કે્લવાંય દુઃખ આ્ે અને સુખનવી રદશવા 

દુઃખનવી બનવી જતવી હોય છે.

મવા્ે જ કે્લવાક સુખનવી રદશવા ગૌણ કરવીને શવાંનતનવી રદશવા 

પકડે છે, એ્લે કે ધમષિ-આરવાધનવા કરે છે.

જે શવાંનતનવી રદશવામવાં છે, ધમષિ-આરવાધનવા કરવી રહ્યવા છે જો 

એમવાં પણ તેમનો ક્ોધ અને અહંકવાર, ઇચછવાઓ અને અપેક્ષવાઓ 

શવાંત ન ્વાય તો શું શવાંનત મળે?
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સુખ અને શવાંનતનવી રદશવા્વી પણ શ્ેષ્ઠ છે સ્નવી રદશવા.સુખ અને શવાંનતનવી રદશવા્વી પણ શ્ેષ્ઠ છે સ્નવી રદશવા.

સ્નવી રદશવા એ્લ ે સ્યનં ે મળ્વાનવી રદશવા, જેમવા ં તમ ે સ્યનંે સ્નવી રદશવા એ્લ ે સ્યનં ે મળ્વાનવી રદશવા, જેમવા ં તમ ે સ્યનંે 

ઓળખો, સ્યંને સવાંભળો અને સ્યં પવાસે્વી સમવાધવાન મેળ્ો. ઓળખો, સ્યંને સવાંભળો અને સ્યં પવાસે્વી સમવાધવાન મેળ્ો. 

મો્વા ભવાગનવા લોકોનવી lifeમવા ં જયવાર ે કોઈ ઘ્નવા બન,ે પ્સગં 

બને તયવારે તેઓ સૌ્વી પહેલવા કે્ો ન્ચવાર કરે?

Positive કે negative?

લગભગ પહેલો ન્ચવાર negative જ કરે. 

LifeLifeનવી કોઈ પણ ક્ષણે, કોઈ પણ પરરનસ્નતમવાં જો પહેલો નવી કોઈ પણ ક્ષણે, કોઈ પણ પરરનસ્નતમવાં જો પહેલો 

ન્ચવાર ન્ચવાર positivepositive કરો તો એ પછવીનવી દરેક નસ્નત, દરેક સંજોગો  કરો તો એ પછવીનવી દરેક નસ્નત, દરેક સંજોગો 

automatic positiveautomatic positive ્્વા લવાગે છે. ્્વા લવાગે છે.

જયવાં સુધવી તમે તમને નહીં મળો તયવાં સુધવી તમવારવી lifeમવાં 

negative અને positive ન્ચવાર બન્ને હશે અને જે રદ્સે 

તમે તમને મળ્વાનવી શરૂઆત કરશો એ રદ્સે તમને તમવારો 

inner voice સંભળવાશે. એ inner voice જે રદશવામવાં લઈ 

જશે એ રદશવા positive હશે, right હશે. એ જ હશે તમવારવી 

સ્નવી રદશવા. 

પણ આપણવી ખો્ એ છે કે આપણે બહવારનવા અ્વાજ્વી 

એ્લવા બધવા ્ે્વાઈ ગયવા છવીએ કે inner voice સવાંભળ્વાનું જ 

ભૂલવી ગયવા છવીએ.
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ભન્ષયનવી કલપનવામવાં, આમ ્શે તો? આ્ું ્શે તો? આ્વા 

ન્ચવારોમવાં ્વાસતન્કતવાને અને ્તષિમવાનને બગવાડવી રહ્યવા છવીએ.

જે વયક્ત પોતવાને મળ્વાનવી રદશવામવાં આગળ ્ધે છે, જે 

પોતવાન ેમળ ેછ ેત ે પોતવાનવા inner voiceન ેસવાભંળ ેછ.ે જે inner 
voice સવાંભળતવા હોય તયવારે તેને જે સંભળવાય, જે સમજાય, જે 

એનવા visionમવાં આ્ે એ positive રદશવા તરફ લઈ જનવારું 

હોય છે.

જે વયક્ત positive હોય, જે વયક્ત પવાસે right vision 

હોય તેને દરેક પરરનસ્નત, દરેક સંજોગો, દરેક પ્સંગોમવાં્વી સુખ 

મળે કે દુઃખ મળે?

જે positive હોય, જેનવી પવાસ ે right vision હોય ત ે હમંશેવંા જે positive હોય, જેનવી પવાસ ે right vision હોય ત ે હમંશેવંા 

સુખવી હોય અને તેનું એ જ સુખ તેનવી શવાંનતનું કવારણ બને. સુખવી હોય અને તેનું એ જ સુખ તેનવી શવાંનતનું કવારણ બને. 

ભગ્વાન મહવા્વીરે શું કયુું હતું?

ભગ્વાન રવાજ્ૈભ્નવા સુખને છોડવીને સ્નવી રદશવામવાં ગયવા 

હતવા. ભગ્વાને સ્ને મળ્વા મવા્ે રવાજમહેલ છોડ્ો હતો અને 

જયવારે તેઓ સ્ને મળ્વા તયવારે તેમને શવાંનત મળવી કે સમસયવા? 

સુખ મળ્ું કે દુઃખ?

ભગ્વાન મહવા્વીરને પરમ શવાંનત અને પરમ સુખ મળ્વાં.

તો પછવી સુખ અને શવાંનત મવા્ેનવી સવાચવી રદશવા કઈ?

સ્નવી રદશવા.
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સ્નવી રદશવા જ તમને સુખ અને શવાંનત સહજતવા્વી દેનવારવી સ્નવી રદશવા જ તમને સુખ અને શવાંનત સહજતવા્વી દેનવારવી 

બને છે અને મવા્ે, બને છે અને મવા્ે, 

ન્શ્વાસ રવાખો સ્નવી રદશવા જ તમવારવાન્શ્વાસ રવાખો સ્નવી રદશવા જ તમવારવા જી્નમવા ંખૂ્ તવા તત્્ને  જી્નમવા ંખૂ્ તવા તત્્ને 

પૂણષિ કરવીને તમને ધયેય આપશે.પૂણષિ કરવીને તમને ધયેય આપશે.
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સુખવી ્્વાનવી રદશવામવાં સુખવી ્્વાનવી રદશવામવાં 

તમે જે્લવા આગળ  તમે જે્લવા આગળ  

્ધો છો એ્લવા ્ધો છો એ્લવા 

જ તમે ્ધવારે  જ તમે ્ધવારે  

દુઃખવી ્વા્ છો.દુઃખવી ્વા્ છો.

જે વયક્તને  જે વયક્તને  

સવાચવી રદશવા મળે  સવાચવી રદશવા મળે  

તેનવા જી્નનવી તેનવા જી્નનવી 

દશવા બદલવાઈ જાય. દશવા બદલવાઈ જાય. 



04
જી્નમવાં કોઈ રોક્ોક ન હો્વા છતવાં જી્નમવાં કોઈ રોક્ોક ન હો્વા છતવાં 

્યવારેક એક બંધનનો અનુભ્ ્વાય ્યવારેક એક બંધનનો અનુભ્ ્વાય 

છે. પૂણષિપણે સ્તંત્રતવા હો્વા છતવાં પણ છે. પૂણષિપણે સ્તંત્રતવા હો્વા છતવાં પણ 

કેમ મનનવી સ્તંત્રતવા અનુભ્વાતવી કેમ મનનવી સ્તંત્રતવા અનુભ્વાતવી 

ન્વી?ન્વી?
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હરએક વયક્તનવી ઝંખનવા હોય છે સ્તંત્રતવા.

સ્તંત્રતવા એ્લે શું?

સ્તંત્રતવા એ્લે પોતવાનો પોતવાનવા પર સ્તંત્રતવા એ્લે પોતવાનો પોતવાનવા પર control,control, પોતવાનો  પોતવાનો 
પોતવાનવા પર અનધકવાર.પોતવાનવા પર અનધકવાર.

પણ બન ેછ ેએ્ુ ં ક ે મો્વા ભવાગનવી વયક્તનો સખુ ક ે દઃુખનો 
આધવાર બવીજા પર જ હોય છે. જો સવામે્વાળવા ખુશ રવાખે તો તમે 
ખુશ અને સવામે્વાળવા નવારવાજ તો તમે પણ નવારવાજ.

મો્વા ભવાગનવા લોકોનવાં કવાયમો પણ પોતવાનવા decision પ્મવાણે 
નહીં, પણ બવીજાનવા suggestion પ્મવાણે ્તવાં હોય છે અને મવા્ે 
જ બધવા બવીજાનવા આધવારે બંધવાયેલવા છે.

ભવાગય ેજ કોઈ હશ ેજે સ્તતં્ર હશ,ે એનવી ન્ચવારધવારવા સ્તતં્ર 
હશે અને તેઓ પોતવાનવા મનનવી ઇચછવા પ્મવાણે જી્તવા હશે.

Lifeમવાં એક policy હો્વી જોઈએ,Lifeમવાં એક policy હો્વી જોઈએ,

Suggestion Suggestion सब कासब का, decision , decision खुद काखुद का । ।

સવાંભળ ુ્ં  બધવાનું ,  કર ુ્ં  મનનું ,  કેમ કે જો બવીજાનવા 
suggestion પ્મવાણે જી્શો તો તમવારવી સફળતવાનું શ્ેય પણ 
બવીજાને જ જશે અને કોઈનવા negative suggestion તમને પણ 
negative અને નનષફળ બનવા્શે.

સ્તંત્ર તમે તયવારે જ બનવી શકો જયવારે તમે બવીજાનવા 
suggestion પર નહીં, પણ સ્યંનવા decision પર જી્ો. 
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સમજ્વા જે્ું છે કે તમવારવા ચહેરવા પરનવી ખુશવી અને તમવારવા સમજ્વા જે્ું છે કે તમવારવા ચહેરવા પરનવી ખુશવી અને તમવારવા 

ચહેરવા પરનવા દુઃખનો control કોનવા પર છે? ચહેરવા પરનવા દુઃખનો control કોનવા પર છે? 

એ control હોય છે તમવારવી memories પર.એ control હોય છે તમવારવી memories પર.

એક્વાર તમવારવી memoryમવાં fit ્ઈ ગયું કે આ વયક્ત 

ખરવાબ છે, પછવી તે વયક્ત ગમે એ્લવી સુધરવી જાય અને ગમે 

એ્લવાં સવારવાં કવામ કરે તો પણ તમને તેનવી સવારપ ન દેખવાય, 

કેમ કે memoryમવાં તેનવી ખરવાબ છવાપ પડવી ગઈ છે. 

એ્લે તમવારવાં સુખ અને દુઃખ જે્લવાં તમવારવી આસપવાસનવી 

વયક્તઓ, તેમનવાં સૂચનો અને તેમનવા અકભપ્વાયો, suggestion 

સવા્ે જોડવાયેલવાં છે એ્લવાં જ તમવારવી memories સવા્ે પણ 

જોડવાયેલવાં છે.

સ્તંત્રતવાનવી અનુભૂનત કર્વી હોય તો સૌપ્્મ અંદર પડેલવી 

ભૂતકવાળનવી બધવી memories્વી સ્તંત્ર ્્વાનવી જરૂર છે. જયવાં 

સુધવી એ memories છે તયવાં સુધવી એ ્વારં્વાર તમને pinch 

કરશે કે આ વયક્ત સવાચવી છે, આ ખરવાબ છે, આ શવાક ભવા્તું 

ન્વી, આ મવીઠવાઈ સવારવી છે. 

Classમવાં એક examનું result સવારું ન આ્ે એ્લે એક 

negative ભવા્ fix ્ઈ જાય કે મવારું result તો આ્ું જ 

આ્ે, હું lifeમવાં સવારવા marks score જ નહીં કરવી શકું. આ છે 

memoriesનું બંધન. 
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Memoriesનું બંધન એ્લે પૂ્ષિગ્હો, મવારવી સવા્ે હંમેશવાં 
આ્ું જ ્વાય એ ભવા્. જે memoriesનવા આ બંધન્વી મુ્ત  જે memoriesનવા આ બંધન્વી મુ્ત 
્વાય એ જ સવાચવી સ્તંત્રતવાનો આનંદ મવાણવી શકે.્વાય એ જ સવાચવી સ્તંત્રતવાનો આનંદ મવાણવી શકે.

જે આ memoriesનવી જેલમવાં્વી બહવાર નવીકળે તે જ મુ્ત 
ગગનનો આસ્વાદ અનુભ્વી શકે. તમે જયવાં સુધવી memoriesનવી 
જેલમવાં છો તયવાં સુધવી તમે જ તમને negative suggestion 
આપતવા રહો છો, જે તમને upset કરતવાં રહે છે. 

્વાસતન્કતવા એ છે કે આ જગત આખું પરર્તષિનશવીલ છે. 
સમય અને સંજોગો પ્મવાણે બધું જ બદલવાતું હોય છે. ગઈકવાલે 
જયવાં ઝૂંપડપટ્વી હોય તયવાં આજે આલવીશવાન મકવાન પણ બંધવાઈ 
જાય છે. 

જો મકવાનનવી દવી્વાલ બદલવાઈ શકે તો વયક્તનું મન અને જો મકવાનનવી દવી્વાલ બદલવાઈ શકે તો વયક્તનું મન અને 
વય્હવાર પણ બદલવાઈ શકે.વય્હવાર પણ બદલવાઈ શકે.

પણ બને એ્ું કે પરવીક્ષવાનવી તવારવીખ જાહેર ્વાય એ્લે મો્વા 
ભવાગનવા ન્દ્વા્થીઓનવાં મનમવાં ન્ચવાર આ્ે કે આ ્ખતે મવારું 
result કે્ું આ્શે?

મને કે્લવા marks આ્શે?

હું pass તો ્ઈ જઈશને?

તમે પોતે જ તમવારવી જાતને negativityનવી જેલમવાં નવાખો 
છો. બવીજાનવાં suggestions કરતવાં પણ પોતવાનવી memoriesનવાં 
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suggestion કોઈ પણ decision લે્વામવાં રહસયપૂણષિ role 

ભજ્તવાં હોય છે.

બનવી શકે કે 5th standardમવાં તમવારવા marks ઓછવા 

આવયવા હોય, 6thમવાં બવીમવારવી કવારણરૂપ બનવી હોય અને 7thમવાં 

બવીજો problem આવયો હોય એ્લ ેપરરણવામ નબળુ ંઆવયુ ં હોય. 

એનો અ્ષિ એ ન્વી કે 8thમવાં પણ ખરવાબ જ result આ્શે. 

સવારું પણ આ્વી શકે છે, પણ memoriesમવાં fit ્ઈ ગયું છે 

કે 5thમવાં સવારવા ન આવયવા, 6thનું result પણ ખરવાબ આવયું, 

7thમવાં પણ ધવાયવાષિ હતવા એ્લવા ન આવયવા તો 8thમવાં ્યવાં્વી 

આ્શે? જયવારે Memories negative હોય તયવારે ન્ચવારો પણ 

negative જ આ્ે.

હ્ે સંકલપ કર્વાનો છે,હ્ે સંકલપ કર્વાનો છે,

મવારે આ negativityનવી જેલમવાં્વી મુ્ત ્્ું છે, તયવારે જ મવારે આ negativityનવી જેલમવાં્વી મુ્ત ્્ું છે, તયવારે જ 

તમે positive બનવીને સ્તંત્રતવાનો અનુભ્ કરવી શકશો. તમે positive બનવીને સ્તંત્રતવાનો અનુભ્ કરવી શકશો. 

મો્વા ભવાગે વયક્ત ભૂતકવાળનવી memoriesનવા આધવારે જી્ે 

છે અ્્વા ભન્ષયનવી કલપનવામવાં જી્ે છે. જે ્તષિમવાનમવાં જી્ે છે 

તે જ સુખવી જી્ન જી્ે છે.

ન ભૂતકવાળને યવાદ કર્વાનો,

ન ભન્ષયનવી કલપનવા,

્તષિમવાનનવા આનંદને અનુભ્્વાનો.
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ભૂતક વાળનવી  memor iesનવા  આધવારે  જી્્ું  એ્લે ભૂતક વાળનવી  memor iesનવા  આધવારે  જી્્ું  એ્લે 

memoriesનવી જેલનવા કેદવી બનવીને જી્્ું. memoriesનવી જેલનવા કેદવી બનવીને જી્્ું. તમે જેલમવાં કેદ છો તમે જેલમવાં કેદ છો 

ક ે મુ્ ત? જેલમવા ં ન હો્વા છતવા ં પણ તમ ેક ેમુ્ ત? જેલમવા ં ન હો્વા છતવા ં પણ તમ ેMemoriesરૂપવી જેલમવાં 

જ કેદ છો.

Memories જ મો્વા ભવાગે મનને disturb કરે છે અને 

મન disturb ્વાય એ્લે life પણ disturb ્વાય.

જે ભૂતકવાળનવી memoriesમવાં જી્તવા હોય તેમનવી aura 
પણ grey હોય. તેમનવાં vibrations પણ negative હોય, પણ 
જે positive હોય તેમનવી aura અને તેમનવાં vibrations પણ 
positive હોય.

મવાનો કે તમે શવાંનત્વી, ભવા્્વી સતસંગ કરતવા હો એ જ 
સમયે કોઈ એ્વી વયક્ત તયવાં આ્ે જેનવી સવા્ે તમવારે કોઈ 
અણબનવા્ હોય કે કોઈ problem હોય.

હ્ે તે વયક્ત સવા્ે તમવારવી memories connect ્ઈ ગઈ 
અને તમવારું ધયવાન સતસંગમવાં્વી તે વયક્ત તરફ ગયું. તમવારવા 
મનમવાં ન્ચવાર પણ આ્વી ગયો કે અરે, આ અતયવારે અહીં? 
અહીં કેમ? એ્લે જે શવાંનત્વી તમે સતસંગ સવાંભળતવા હતવા એ 
તો disturb ્ઈ ગયું અને તમવારું મન પણ અશવાંત ્ઈ ગયું.

હ્ે મવાનો કે તમે તમવારવી memoriesમવાં્વી તે વયક્તને 
delete કરવી નવાખવી હોત તો? તો તેનવા આ્્વા પર તમે જરવા 
પણ disturb ન ્વાત.
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ભગ્વાન મહવા્વીરે સવાડવાબવાર ્ ષ્િનવી સવાધનવામવાં શું કયુું હતું? 

ભગ્વાન મહવા્વીરે ધયવાનસવાધનવામવાં આંખનવી સવા્ે કવાન પણ બંધ 

કરવી દવીધવા હતવા. તેમને ખબર હતવી કે જયવાં સુધવી આંખ અને કવાન 

ખુલલવાં હશે તયવાં સુધવી ન્વી-ન્વી memories આવયવા જ કરશે. 

એ્લે પહેલવા ન્વી memoriesને આ્તવી બંધ કરવી અને પછવી 

જૂનવી memoriesને delete કરતવા ગયવા.

પહેલવા આંખ અને કવાન બંધ કરવીને ન્વા incoming્વી 

disconnect ્ઈ ગયવા અને પછવી જૂનવી memories delete 

કરવીને સ્્વી connect ્ઈ ગયવા.

જેમ-જેમ ભૂતકવાળ ભૂંસવાતો જશે તેમ-તેમ આતમવા શુદ્ ્તો 

જશે.

જેનવી પવાસે કોઈ સમૃનત ન હોય, જે ્તષિમવાનમવાં જી્તું હોય જેનવી પવાસે કોઈ સમૃનત ન હોય, જે ્તષિમવાનમવાં જી્તું હોય 

તેનવા ચહેરવાનવી પ્સન્નતવા પણ કંઈક અલગ જ હોય.તેનવા ચહેરવાનવી પ્સન્નતવા પણ કંઈક અલગ જ હોય.

Memoriesને કવારણે તમવારવી ્તષિમવાન life disturb ન ્વાય 

એ મવા્ે memoryનવી જેલમવાં્વી મુ્ત ્્વાનો પુરુ્વા્ષિ કરો.

તમવારવી સ્તંત્રતવા તમવારવી પોતવાનવી જ છે અને પોતવાનવી જ 

હો્વી જોઈએ. એનવા પર તમવારવા નસ્વાય કોઈનો control ન હો્ો 

જોઈએ, કોઈનો અનધકવાર ન હો્ો જોઈએ. તમે કોઈને આધવીન 

ન હો્વા જોઈએ.
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મવાત્ર તમવારવા ન્ચવાર જ સ્તંત્ર ન હો્વા જોઈએ, તમવારું 

આચરણ પણ સ્તંત્ર હો્ું જોઈએ, positive હો્ું જોઈએ.

યવાદ રવાખો,

જે્લવી bad memories save કરશો એ્લવા problem જે્લવી bad memories save કરશો એ્લવા problem 

્ધવારે ્શે, જે્લવા problems ્ધવારે તે્લવા દુઃખવી ્ધવારે ્શો.્ધવારે ્શે, જે્લવા problems ્ધવારે તે્લવા દુઃખવી ્ધવારે ્શો.

ભગ્વાન મહવા્વીરનવી જેમ memories delete કરવીને 

mirror જે્વા બન્વાનો પ્યતન કર્વાનો. Mirrorનવી સવામે્ વી જશો 

એ્લે mirror પવાછો clean. 

ધમષિ એ્લે memoriesને delete કર્વાનવી એક process ધમષિ એ્લે memoriesને delete કર્વાનવી એક process 

છે.છે.

એ્લે જ ધમષિસવાધનવાને શુદ્વીકરણનવી process કહવી છે. 

શુદ્વીકરણ ્વાય એ્લે automatic આતમવા pure બનવી જાય.

Memories સવારવી કે ખરવાબ, શુભ કે અશુભ બધવાને જ delete 

કર્વાનવી, કેમ કે સવારવી memories પણ ખરવાબ બનવી શકે છે.

એક વયક્તએ એક સમયે તમને ખૂબ જ સવાચવયવા, તમવારવી 

સવારવામવાં સવારવી સંભવાળ રવાખવી, પણ બવીજી ્ખતે સંજોગો અનુકૂળ 

ન હો્વાને કવારણે જો તે પહેલવાં જે્વી સંભવાળ ન રવાખવી શકે તો 

તેનવા પ્તયેનો પહેલવાંનો રવાગ પછવી દ્ે્ બનવી શકે છે.
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મવા્ે જ memoriesમવાત્રને delete કરવી નવાખ્વાનવી.

બંધવાયેલવા છો તમે બવીજાનવા suggestions અને સ્યંનવી 

memoriesનવી જેલમવાં.

ન્શ્વાસ રવાખો તમે જ તમને એ બંધનમવાં્વી બહવાર કવાઢવીને 
અ્શય સ્તંત્રતવાનો અનુભ્ કરવી શકશો. આ્ું કર્વા્વી મવાત્ર 

show મવા્ે નહીં, ્વાસતન્કતવામવાં સ્તંત્રતવા મવાણવી શકશો.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

જેનવી પવાસે કોઈ  જેનવી પવાસે કોઈ  

સમૃનત ન હોય, જે  સમૃનત ન હોય, જે  

્તષિમવાનમવાં જી્તું હોય ્તષિમવાનમવાં જી્તું હોય 

તેનવા ચહેરવાનવી  તેનવા ચહેરવાનવી  

પ્સન્નતવા પણ  પ્સન્નતવા પણ  

કંઈક અલગ જ હોય.કંઈક અલગ જ હોય. NNegativityegativityનવી  નવી  

જેલમવાં્વી મુ્ત  જેલમવાં્વી મુ્ત  

્્વાય, તયવારે જ  ્્વાય, તયવારે જ  

positive positive બનવીને  બનવીને  

સ્તંત્રતવાનો  સ્તંત્રતવાનો  

અનુભ્ કરવી શકશો.અનુભ્ કરવી શકશો.



05
મવાન્તવાનવાં સતકવાયમો કર્વાનું મન તો મવાન્તવાનવાં સતકવાયમો કર્વાનું મન તો 

ઘણવાને ્તું હોય, પણ અંદર પ્શ્નો ઘણવાને ્તું હોય, પણ અંદર પ્શ્નો 

હોય કે સંપનતિનો સદુપયોગ ્ યવાં અને હોય કે સંપનતિનો સદુપયોગ ્ યવાં અને 

કે્વી રવીતે કરવીએ? સતકવાયષિ કર્વાનવા કે્વી રવીતે કરવીએ? સતકવાયષિ કર્વાનવા 

ભવા્ હો્વા છતવાં તે સે્વાકવાયષિ મવા્ે ભવા્ હો્વા છતવાં તે સે્વાકવાયષિ મવા્ે 

સમય કે્વી રવીતે કવાઢ્ો? સમય કે્વી રવીતે કવાઢ્ો? 
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મનુષયભ્નવી સવા્ષિકતવા એ્લે મવાન્તવાનવા ગુણનું પ્વાગટ્ય. 

એક મવાન્વી તયવારે જ ‘મવાન્’ હો્વાનવી અનુભૂનત કરે છે, જયવારે એક મવાન્વી તયવારે જ ‘મવાન્’ હો્વાનવી અનુભૂનત કરે છે, જયવારે 

તેનવામવાં મવાન્તવાનો ગુણ પ્ગ્ે છે.તેનવામવાં મવાન્તવાનો ગુણ પ્ગ્ે છે.

મવાન્તવા એ્ું સતકવાયષિ છે જે કોઈ પણ વયક્ત પછવી એ 

નવાનવી હોય કે મો્વી હોય, ગરવીબ હોય કે અમવીર હોય બધવા જ 

કરવી શકે છે. કોઈ તન્વી કરે, કોઈ ધન્વી કરે, કોઈ સમયનો 

ભોગ આપે તો કોઈ પોતવાનવી કલવા દ્વારવા પણ સે્વા કરે. 

મવાન્તવા મવા્ે ્યવાંય દૂર જ્વાનવી જરૂર ન્વી.

તમે જે fieldમવાં છો, જે કવાયષિક્ષેત્રમવાં છો તયવાં્વી જ તમે 

મવાન્તવાનવાં કવાયમો કરવી શકો છો. 

તમને painting આ્ડે છે તો તમે પવાંચ ગરવીબ બવાળકોને 

શવીખડવા્ો. તેઓ શવીખશે તો એમવાં્વી કમવાઈને પગભર ્શે, 

સ્વા્લંબવી બનશે. 

તમને નસલવાઈ આ્ડે છે, paperwork આ્ડે છે, નવાસતો 

બનવા્તવાં આ્ડે છે તો જે આ્ડે છે એ અનયને આપો.જે આ્ડે છે એ અનયને આપો.

કલવાનું દવાન પણ સંપનતિનવા દવાનનવી જેમ અમૂલય જ હોય છે. કલવાનું દવાન પણ સંપનતિનવા દવાનનવી જેમ અમૂલય જ હોય છે. 

અને રહવી ્વાત સમયનવી, તો ભવા્ હોય તો સમય મળ્વા 

્ગર રહેતો ન્વી. જેમ તમને meeting મવા્ે અને family 
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અને relatives મવા્ે સમય મળવી જાય છે એમ જો ધવારો તો 

મવાન્તવાનવા કવાયષિ મવા્ે પણ સમય મળવી જ શકે છે.

હ્ે મવાનો કે તમે coaching classes, tuition classes 

ચલવા્ો છો તો તમે તમવારવા એ જ fieldમવાં, તમવારવા એ જ સમયનવા 

scheduleમવાં રહવીને પણ મવાન્તવાનવાં કવાયમો કરવી શકો છો. 

આજે તમવારવી આસપવાસ એ્વા ઘણવાબધવા students છે જેઓ 

brilliant છે, જેમનવામવાં કંઈક બન્વાનવી મહત્્વાકવાંક્ષવા છે, પણ 

financial પરરનસ્નતને કવારણે કંઈ કરવી શકતવા ન્વી. તેમનવી પવાસે 

ક્ષમતવા ઘણવીબધવી છે, પણ support ન્વી. તે્વા ન્દ્વા્થીઓ મવા્ે 

તમે supporter બનવી શકો છો. 

તમે તમવારવા દરેક batchમવાં 100 studentsમવાં 9 % 

જરૂરરયવાતમંદનો quota રવાખવી શકો છો, જે્વી એ studentsને 

પણ inferiority complex feel ન ્વાય. 

આનવા્વી શું ્શે? 

તમ ેતમવારવા જ સમયમવા ંમવાન્તવાનુ ં કવાયષિ કરવી શકશો. તમવારો 

જે સમય ખમતવીધર studentsને ભણવા્્વામવાં જાય છે એ જ 

સમયમવાં તમે જરૂરરયવાતમંદ studentsને ભણવા્વીને મવાન્સે્વાનું 

કવાયષિ પણ કરવી શકશો. 
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એ્ું ન્વી કે મવાન્સે્વાનવાં કવાયમો કર્વા મવા ે્, કોઈ પણ એ્ું ન્વી કે મવાન્સે્વાનવાં કવાયમો કર્વા મવા ે્, કોઈ પણ 

જાતનવી સે્વા કર્વા મવા્ે અનવા્વાશ્મ કે પવાંજરવાપોળમવાં જ જ્ું જાતનવી સે્વા કર્વા મવા્ે અનવા્વાશ્મ કે પવાંજરવાપોળમવાં જ જ્ું 

પડે. તમે જયવાં છો તયવાં્વી પણ એ કરવી શકો છો. પડે. તમે જયવાં છો તયવાં્વી પણ એ કરવી શકો છો. 

અને જયવારે તમે આ્વી કોઈ સતકવાયષિનવી યોજનવા બહવાર પવાડો 

છો, મવાનો કે આ્વી 9 % studentsનવી સે્વાનું કવાયષિ કરો છો તયવારે 

એ મવાત્ર તમવારવા સુધવી જ સવીનમત ન રવાખો, એ મવાત્ર તમવારવા 

students સુધવી જ ન રવાખો, એને લવાખો લોકો સુધવી પહોંચવાડો. 

તમવારો પુરુ્વા્ષિ અનયનવી પણ પ્ેરણવા બન્ો જોઈએ.તમવારો પુરુ્વા્ષિ અનયનવી પણ પ્ેરણવા બન્ો જોઈએ.

મવાન્તવા ્યવારેય પોતવાનવા સુધવી ન હો્વી જોઈએ, મવાન્તવા 

્યવારેય પોતવાનવા મવા્ે ન હો્વી જાઈએ. 

મવાન્તવા એ્વી હો્વી જોઈએ જેનવા્વી અનેકને પ્ેરણવા મળે, 

અનેકને દૃનષ્ મળે. 

ઘણવાને એમ ્વાય કે સે્વાનું સતકવાયષિ કરવીને પ્દશષિન ્ોડું 

કરવાય? પણ કે્લવીક સે્વાનું પ્દશષિન પ્ેરણવા આપ્વા મવા્ે પણ 

જરૂરવી હોય છે. 

જેમ કે, જેમ તમને આ્વી યોજનવા કર્વાનો આજ સુધવી 

ન્ચવાર જ નહોતો આવયો એમ બવીજા ઘણવાને પણ ન આવયો 

હોય, પણ તમવારવી યોજનવા્વી દરકે વયક્ત પોતવાનવી ક્ષમતવા અનસુવાર 

કંઈક તો કરવી શકશેને.



49

તમવારવી publicity પ્દશષિન મવા્ે ન હો્વી જોઈએ, તમવારવી તમવારવી publicity પ્દશષિન મવા્ે ન હો્વી જોઈએ, તમવારવી 

publicity પ્ેરણવા મવા્ે હો્વી જોઈએ.publicity પ્ેરણવા મવા્ે હો્વી જોઈએ. 

જેમવાં્વી બવીજાને પ્ેરણવા ન મળે અને મવાત્ર તમવારું નવામ જ 

્ધતું હોય એ્વી publicity ્યવારેય ન કરવાય. 

તમવારવી મવાન્તવા એ મવાત્ર મવાન્તવા જ ન હો્વી જોઈએ. 

તમવારવી મવાન્તવા એક બવીજ સમવાન હો્વી જોઈએ. એ મવાત્ર ફળરૂપ 

ન હો્વી જોઈએ કે જે ફળ મળ્ું એ મવાત્ર તમે જ ખવાઈ લવીધું 

અને ્વાત પૂરવી ્ઈ ગઈ.

મવાન્તવાનુ ં તો બવીજ ્વા્્ુ ંજોઈએ. આજે બવીજ ્વાવયુ,ં અનકે 

ફળ આ્શે અને એમવાં્વી બવીજાં અનેક મવાન્તવાનવાં ્ૃક્ષ ઊગશે. 

તમવારવી મવાન્તવા લવાખો લોકોનવા ં મગજમવા ં ્્વાઈ જ્વી જોઈએ તમવારવી મવાન્તવા લવાખો લોકોનવા ં મગજમવા ં ્્વાઈ જ્વી જોઈએ 

અને લવાખો લોકોને એનવાં ફળ ખવા્વા મળ્વાં જોઈએ અને એ અને લવાખો લોકોને એનવાં ફળ ખવા્વા મળ્વાં જોઈએ અને એ 

લવાખોમવાં્વી બવીજાં કરોડો બવીજ ્્વા્વાં જોઈએ.  લવાખોમવાં્વી બવીજાં કરોડો બવીજ ્્વા્વાં જોઈએ.  

મવાન્તવાનું પ્વાગટ્ય ગમે તયવારે, ગમે તયવાં, ગમે તે વયક્ત 

કરવી શકે છે. 

જયવારે તમે કોઈ સતકવાયષિ કરો છો, સે્વાનવા શુભ ભવા્ ભવા્ો 

છો તયવારે તમને ચવારે રદશવા્વી સત્ નો support અને સત્ નો 

સ્્વારો મળવી જ જાય છે. જરૂર હોય છે મવાત્ર એક શરૂઆતનવી, 

એક પહેલનવી અને એનવા મવા્ે જરૂર હોય છે પ્ેરક તત્્નવી.
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એક નવાનકડવી શરૂઆત પણ જો નનઃસ્વા્ષિભવા્નવી હોય, 

પરમવા ષ્િનવી ભવા્નવા સવા્ ે હોય, અહકંવારરનહત હોય તો એ નવાનકડવી 

શરૂઆતને પણ ન્કસતવાં ્વાર ન્વી લવાગતવી. 

સતકવાયષિમવાં જયવારે રદલનવા ભવા્ ભળે છે તયવારે સતકવાયષિ સતકવાયષિમવાં જયવારે રદલનવા ભવા્ ભળે છે તયવારે સતકવાયષિ 

્્્ૃક્ષનવી જેમ ન્કવાસ પવામે છે. ્્્ૃક્ષનવી જેમ ન્કવાસ પવામે છે. 

તમવારવી ક્ષમતવા ન હોય તો તમવારવા ભવા્ને બવીજાને, ત્રવીજાને 

કહો. કોઈ ને કોઈ supporter મળવી જ જશે. તમવારવામવાં નહંમત 

હોય તો શરૂ કરો તો પણ તમને સત્ તત્્નો સ્્વારો મળવી 

જ જશે. 

તમે કોઈ પણ સતકવાયષિ શરૂ કરો તયવારે કદવાચ તમને એમ 

લવાગે કે તમે એકલવા છો, પણ યવાદ રવાખજો એ સમયે તમવારવી 

આસપવાસમવાં જે્લવાં પણ સત્ તત્્ો હશે એ બધવાં પણ તમવારવા 

સતકવાયષિમવાં જોડવાઈ જશે.

મવાત્ર પહેલ કોઈએ કર્વાનવી હોય છે, શરૂઆત કોઈએ 

કર્વાનવી હોય છે. પછવી તો આસપવાસનવા અને દૂરનવા લોકો પણ 

એમવાં જોડવાઈ જ જાય છે, કેમ કે મવાન્તવાનવી મહેક પ્સરવાયવા 

ન્નવા રહેતવી જ ન્વી.

સવાચવા હૃદય્વી શરૂ કરેલું સતકવાયષિ ્યવારેય અ્્તું ન્વી, સવાચવા હૃદય્વી શરૂ કરેલું સતકવાયષિ ્યવારેય અ્્તું ન્વી, 

અધૂરું રહેતું ન્વી. સતકવાયષિનો સદવાય ન્કવાસ જ હોય છે.અધૂરું રહેતું ન્વી. સતકવાયષિનો સદવાય ન્કવાસ જ હોય છે.
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સતકવાયષિનવી એક જયોત જયવારે પ્જ્નલત ્વાય છે તયવારે એમવાં 

ઘવી રેડ્વા્વાળવા તો મળવી જ જાય છે. 

તમે જે સતકવાયષિ કરો એનું અકભમવાન કયવાષિ ન્નવા બવીજાને 

કહો. બવીજાન ેપ્રેણવા મળશ ેઅન ેએકનવી જયોતમવાં્ વી અનકે જયોત 

પ્જ્નલત ્ઈ જશે.

તમને જે આ્ડે છે, તમવારવી જેમવાં mastery છે એ બવીજાને 

શવીખડવા્ો. તમવારવા જે્વા બવીજા 10, 20, 100, કે 1000 તૈયવાર કરો. 

તમવારવી પવાસે રહેલવી ક્ષમતવા અને શક્તને બવીજામવાં તમવારવી પવાસે રહેલવી ક્ષમતવા અને શક્તને બવીજામવાં 

પ્ગ્વા્્વાનો પ્યતન કરો. પ્ગ્વા્્વાનો પ્યતન કરો. 

આ પણ એક પ્કવારનવી મવાન્સે્વા જ છે આ પણ એક પ્કવારનવી મવાન્સે્વા જ છે અને તમવારવા આ 

પુરુ્વા્ષિ્વી તમવારવા જે્ું કવામ સો ગણું, હજાર ગણું, લવાખ ગણું 

્ધવી જશે. 

જો એક નપતવા તેનવા પુત્રને તેનવા businessનવી art ન શવીખ્ે 

તો?

તો ન્કવાસ તયવાં જ અ્કવી જાય.

જો એક સંત બવીજા અનેક સંતોને તૈયવાર ન કરે તો?

જે મળૂ પોતવાનવામવાં્ વી ્ડન ેતયૈવાર કરતુ ં ન્વી એ મળૂ ્યવારયે જે મળૂ પોતવાનવામવાં્ વી ્ડન ેતયૈવાર કરતુ ં ન્વી એ મળૂ ્યવારયે 

્ૃક્ષ બનતું ન્વી. એ મવાત્ર કંદમૂળ બનવીને જ રહવી જાય છે. ્ૃક્ષ બનતું ન્વી. એ મવાત્ર કંદમૂળ બનવીને જ રહવી જાય છે. 
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જે મૂળ ્ડનું સજષિન કરે છે એ જ ્ડ આખવા ્ૃક્ષનું સજષિન 

કરવી દે છે, એ જ ્ડમવાં્વી શવાખવાઓ અને પ્શવાખવાઓ ્વાય છે, 

એમવાં જ ફળ આ્ે છે અને એ ફળનવા બવીજમવાં્વી બવીજાં અનેક 

્ૃક્ષો તૈયવાર ્વાય છે. 

આ્વા ્્્ૃક્ષ જે્વા સતકવાયષિનવી શરૂઆત કર્વા મવા્ે ્યવારેય 

ક્ષણનો પણ ન્ચવાર ન કરવાય. 

સતકવાયષિ મવા્ે મળતવી એક પણ તક ્યવારેય ન ગુમવા્વાય. સતકવાયષિ મવા્ે મળતવી એક પણ તક ્યવારેય ન ગુમવા્વાય. 

આજનું સતકવાયષિ એ તો કવાલનવી સદગનતનો passport છે. 

એમવાં ્વાપરેલવાં સમય, શક્ત, સંપનતિ કે ક્ષમતવા ્યવારેય નનષફળ 

જતવાં જ ન્વી.

એનવાં ફળ પણ આ ભ્મવાં જ અનુભ્વાય છે અને મવા્ે જ 

આજે સતકવાયષિમવાં હજારો લોકો સ્ેચછવાએ જોડવાય છે. 

સંપનતિ, સમય, કળવા જે્વા કોઈપણ પ્કવારનું દવાન જો તમે સંપનતિ, સમય, કળવા જે્વા કોઈપણ પ્કવારનું દવાન જો તમે 

આપ્વા સક્ષમ ન હો તો મવાત્ર એક પ્ેમભયુું કસમત આપો. આપ્વા સક્ષમ ન હો તો મવાત્ર એક પ્ેમભયુું કસમત આપો. 

એ કસમત પણ સવામે્વાળવી વયક્તને પ્સન્ન કરવી દેશે જેને એ કસમત પણ સવામે્વાળવી વયક્તને પ્સન્ન કરવી દેશે જેને 

કહે્વાય છે કસમતનું સતકવાયષિ. કહે્વાય છે કસમતનું સતકવાયષિ. 
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્યવારેય ન્ચવાયુું છે,

કોઈને એક કસમત, એક smile આપ્વી એ પણ મવાન્તવાનું 

સતકવાયષિ બનવી શકે છે?

અને આ્વાં જ મવાન્તવાનવાં સતકવાયમો તમવારવી અને અનયનવી 

પ્સન્નતવાનું કવારણ બનશે એ્ો ન્શ્વાસ રવાખજો.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

એક મવાન્વી  એક મવાન્વી  

તયવારે જ ‘મવાન્’ તયવારે જ ‘મવાન્’ 

હો્વાનવી અનુભૂનત  હો્વાનવી અનુભૂનત  

કરે છે, જયવારે  કરે છે, જયવારે  

તેનવામવાં મવાન્તવાનોતેનવામવાં મવાન્તવાનો

ગુણ પ્ગ્ે છે.ગુણ પ્ગ્ે છે.
સતકવાયષિમવાં  સતકવાયષિમવાં  

જયવારે રદલનવા ભવા્  જયવારે રદલનવા ભવા્  

ભળે છે તયવારે ભળે છે તયવારે 

સતકવાયષિ ્્્ૃક્ષનવી  સતકવાયષિ ્્્ૃક્ષનવી  

જેમ ન્કવાસ પવામે છે. જેમ ન્કવાસ પવામે છે. 
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કોઈનવી સહવાયતવા કરવીને આ જી્નને કોઈનવી સહવાયતવા કરવીને આ જી્નને 

સવા્ષિક કર્વાનવા અતયંત ભવા્ હોય, સવા્ષિક કર્વાનવા અતયંત ભવા્ હોય, 

પણ સંપનતિ્વી જો સક્ષમતવા ન હોય પણ સંપનતિ્વી જો સક્ષમતવા ન હોય 

અને સમયનવી અનુકૂળતવા ન હોય તો અને સમયનવી અનુકૂળતવા ન હોય તો 

સતકવાયષિ કર્વાનો શું અનય કોઈ મવાગષિ સતકવાયષિ કર્વાનો શું અનય કોઈ મવાગષિ 

હોય ખરો?હોય ખરો?
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આ જગતમવાં અનયનવી સહવાય કર્વાનવા ભવા્ ઘણવાનવા હૃદયમવાં 
હોય છ,ે પણ તમેનવી પવાસ ેસહવાય કર્વારૂપ સવાધન, અ્વાષિત ્સપંનતિ 
ન્વી હોતવી. Hospitalમવાં બવીમવાર હોય તેમનવા મવા્ે medical 
સહવાય કર્વાનવી ઇચછવા અનેકને હોય છે, પણ પૈસવાનવી સગ્ડ ન 
હો્વા્વી તેઓ સહવાયરૂપ ન્વી બનવી શકતવા.

સપંનતિનવી સગ્ડ, સમયનવી અનકુળૂતવા ન હો્વા છતવા ંબવીજાને 
સહવાયરૂપ ્્વાનવા ભવા્ છ ેતો વયક્ત ત્રણ પ્કવારનવી નસનદ્ન ે પ્વાતિ 
કરવી અનયને સહવાયક બનવી શકે છે. મવાત્ર સંપનતિ્વી જ સહવાય 
કરવી શકવાય એ્ું ન્વી. 

જો તમવારવી પવાસે આ ત્રણ નસનદ્ હશે તો ્ગર સંપનતિએ 
પણ તમે અનેક લોકોને સહવાય કરવી શકશો :

એક છે સતયનસનદ્,એક છે સતયનસનદ્,

બવીજી મંત્રનસનદ્ અનેબવીજી મંત્રનસનદ્ અને

ત્રવીજી છે કરુણવાનસનદ્.ત્રવીજી છે કરુણવાનસનદ્.

જયવારે કોઈ વયક્ત કોઈ પણ પરરનસ્નતમવાં અસતયનો પ્યોગ 
ન કરે, સતયને સ્યંનો શ્વાસ બનવા્ે તયવારે તે વયક્ત સતયનસનદ્ 
પ્વાતિ કરવી શકે છે. 

સતય તયવારે જ નસદ્ ્વાય જયવારે અસતયનો પ્યોગ ન ્વાય. 
તે વયક્ત ્યવારેય અસતય બોલે પણ નહીં અને અસતય કરે પણ 
નહીં. તે વયક્ત મવા્ે કોઈ પણ એમ ન કહવી શકે કે આ ભવાઈ 
્યવારેય ખો્ું બોલે છે. 
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હરએક વયક્તનવા હૃદયમવાં પવાકો ન્શ્વાસ હોય કે ગમે તે 
્વાય, ગમે તે સંજોગો હોય, ગમે તે પરરનસ્નત હોય કે ગમે 
તે્લું નુકસવાન ્તું હોય પણ તે ભવાઈ ્યવારેય અસતય તો બોલે 
જ નહીં.

જે અસતયનો પ્યોગ ન્વી કરતવા તે જ સતયને નસદ્ કરવી જે અસતયનો પ્યોગ ન્વી કરતવા તે જ સતયને નસદ્ કરવી 
શકે છે. શકે છે. 

જયવાં સતયનવી ્ૃનતિ હોય છે તયવાં જ ભગ્તિવાનવી પ્વાનતિ જયવાં સતયનવી ્ૃનતિ હોય છે તયવાં જ ભગ્તિવાનવી પ્વાનતિ 
હોય છે.હોય છે.

જયવારે તમે હંમેશ મવા્ે સતય બોલ્વાનું શરૂ કરવી દો છો 
તયવારે આપોઆપ સતયનસનદ્ પ્વાતિ ્ઈ જાય છે.

જે વયક્ત હંમેશવાં સતય જ બોલે છે તે વયક્ત જે બોલે જે વયક્ત હંમેશવાં સતય જ બોલે છે તે વયક્ત જે બોલે 
એ્ું જ ્વાય. તે જે ધવારે એ્ું કરવી શકે.એ્ું જ ્વાય. તે જે ધવારે એ્ું કરવી શકે. 

મવા્ે જયવારે સમવાજમવાં ન્ક્ પરરનસ્નત આ્ે તયવારે તે 
વયક્ત દ્વારવા મળેલું સમવાધવાન અનયનવી સમવાનધનું કવારણ બનવી 
શકે છે. આ્વી સતયનસનદ્ જેનવી પવાસે હોય તે સંપનતિ કે સમયનવી 
અનુકૂળતવા ન હો્વા છતવાં સ્યંનવા સતયનવા સત્્્વી અનેકોને 
સહવાયક બનવી શકે છે. 

અનયને સહવાયક બન્વા બવીજો મવાગષિ છે મંત્રનસનદ્. અનયને સહવાયક બન્વા બવીજો મવાગષિ છે મંત્રનસનદ્. 

જયવારે કોઈ પણ મંત્ર કે સતોત્ર પર અતૂ્ શ્દ્વા રવાખવી એનવી 
આરવાધનવા કર્વામવાં આ્ે છે તયવારે એ મંત્ર નસદ્ ્ઈ જાય છે. 
મંત્રસવાધનવામવાં આતમવા સવા્ે ઐ્યતવા, પ્ભુ સવા્ે એકવાકવાર ્્વાનું 
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હોય છે. અંતરનવા ભવા્ અને પરમવા્ષિનવી ભવા્નવા સવા્ે જયવારે 
મંત્રનવી સવાધનવા કર્વામવાં આ્ે છે તયવારે એ મંત્ર નસનદ્નવી પ્વાનતિ 
કરવા્ે છે.

મંત્રનો બ્રહ્મનવાદ ્વાતવા્રણમવાં એક electromagnetic 

fieldનુ ંસજષિન કર ેછ.ે એ બ્રહ્મધ્નનનવા તરગંોમવા,ં એ vibrationsમવાં 

સૂક્મ શક્ત હોય છે, જે મંત્રનવા નવાદને શ્્ણ કરનવારને charge 

કરવી દે છે. 

એક્વાર વયક્ત જો મંત્રનવા બ્રહ્મધ્નન્વી charge ્ઈ જાય 

તયવારે તેનવા ઘણવાબધવા problem solve ્ઈ શકે છે.

યવાદ રવાખજો, 

જે્લવી સે્વા તમે સંપનતિ્વી કરવી શકો એનવા્વી અનેકગણવી જે્લવી સે્વા તમે સંપનતિ્વી કરવી શકો એનવા્વી અનેકગણવી 

્ધવારે સે્વા તમે મંત્રનસનદ્ દ્વારવા કરવી શકો છો.્ધવારે સે્વા તમે મંત્રનસનદ્ દ્વારવા કરવી શકો છો.

જયવારે કોઈને અશવાતવા ્તવી હોય અને જો તમવારવી પવાસે 

મંત્રનસનદ્ હોય તો તમે મંત્રનવા નવાદ દ્વારવા તેને શવાતવા પમવાડવી શકો 

છો. કોઈનું મન અશવાંત છે, તમે તેને શવાંત કરવી શકો છો. ઘણવા 

અસહ્ય રોગોમવાં, ્ેદનવામવાં મંત્રનવા સમરણ અને મંત્રનવા શ્્ણ દ્વારવા 

આજ સુધવી અનેકને શવાતવા મળવી છે.

સે્વા અને સહવાય કર્વા મવા્ે લખપનત કે કરોડપનત બન્ું સે્વા અને સહવાય કર્વા મવા્ે લખપનત કે કરોડપનત બન્ું 

જરૂરવી ન્વી, પણ સહવાય કર્વા મવા્ ેસહવાયક બન્વાનવી સદ્ભ્વા્નવા જરૂરવી ન્વી, પણ સહવાય કર્વા મવા્ ેસહવાયક બન્વાનવી સદ્ભ્વા્નવા 

હો્વી જરૂરવી   છે.હો્વી જરૂરવી   છે.
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મંત્રનસનદ્ પ્વાતિ કર્વા મવા ે્ જયવારે-જયવારે સમય મળે  

તયવાર-ેતયવાર ે ઇનનરિયવાતવીત ્ઈ, ધયવાનસ્ ્ઈ જો મતં્રસવાધનવામવા ં લવીન 

્્વામવાં આ્ે તો મંત્રનસનદ્નવા સવાધક બનવી શકવાય છે.

સતયનસનદ્ અન ેમતં્રનસનદ્ પ્વાતિ કર્વી જો તમન ેઅઘરવી લવાગે 

તો અનયને સહવાયક બન્વાનો સૌ્વી easy way છે, કરુણવાનસનદ્. અનયને સહવાયક બન્વાનો સૌ્વી easy way છે, કરુણવાનસનદ્. 

કરુણવાનસનદ્ એ એક આકતમક ભવા્ છે. જે વયક્ત એ્વી 

સતત ભવા્નવા ભવા્ે કે મવારવા ્કવી જી્મવાત્રને દુઃખ ન ્્ું 

જોઈએ, ્ેદનવા ન ્્વી જોઈએ, મવારવા કવારણે એક પણ જી્નું 

મૃતયુ ન ્્ું જોઈએ તેને જ કરુણવાનસનદ્ પ્વાતિ ્વાય છે.

વયક્તમવાં રહેલો કરુણવાભવા્ તે વયક્તનવી કરુણવાનસનદ્નવી વયક્તમવાં રહેલો કરુણવાભવા્ તે વયક્તનવી કરુણવાનસનદ્નવી 

પ્વાનતિનું કવારણ બનવી જાય છે.પ્વાનતિનું કવારણ બનવી જાય છે.

કરુણવાનસદ્ સવાધકનવા હૃદયમવાં એક જ ભવા્ હોય કે હું ્યવારે 

અને કે્વી રવીતે કોઈને અનુકૂળ બનું, કે્વી રવીતે કોઈને સહવાયક 

બનું. ક્ષણેક્ષણ એ જ ભવા્ અને એ જ પ્તવીક્ષવા હોય.

કરુણવાનસદ્ સવાધકમવાં પ્તયેક જી્મવાત્રનવી રક્ષવા કર્વાનવી 

સવા્ધવાનવી હોય અને હરક્ષણ કોઈનવી સે્વા અને સહવાય કર્વાનવી 

સદ્્ભવા્નવા  હોય.

જેમનવા અંતરમવાં સવા્ધવાનવી અને સદ્્ભવા્નવા આ્વી જાય 

તેમને કરુણવાનસનદ્ પ્વાતિ ્ઈ જાય.
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જેમન ેકરુણવાનસનદ્ પ્વાતિ ્ઈ જાય ત ેસવાધકમવા ંસદ્ભ્વા્નવા્વી 
એ્લવી positivity આ્વી જાય કે જેમને મવા ુ્ં દુઃખતું હોય 
તેમનવા મવા્વા પર હવા્ મૂકે તો તેનો મવા્વાનો દુખવા્ો દૂર ્ઈ 
જાય. તેમનવી દૃનષ્ મવાત્ર્વી સવામે્વાળવી વયક્તને શવાતવા પહોંચવી 
જાય. તેમનવી કરુણવાદૃનષ્નવી સૂક્મ શક્ત્વી ઘણુંબધું અશ્ય પણ 
શ્ય ્ઈ જાય.

જો તમને આ્વી એક નસનદ્ પ્વાતિ ્ઈ જાય તો શું તમે 
લવાખો લોકોનવા સહવાયક ન બનવી શકો?

તમે સંપનતિ્વી સમૃદ્ હો કે ન હો, સતય્વી સમૃદ્ ્ઈ જા્ તમે સંપનતિ્વી સમૃદ્ હો કે ન હો, સતય્વી સમૃદ્ ્ઈ જા્ 
તો તમે ઘણવાનવી સે્વા કરવી શકશો.તો તમે ઘણવાનવી સે્વા કરવી શકશો.

તમ ેમન્વી સમદૃ્ હો ક ે ન હો, નચતંવા ન કરો, મતં્ર્વી સમદૃ્ તમ ેમન્વી સમદૃ્ હો ક ે ન હો, નચતંવા ન કરો, મતં્ર્વી સમદૃ્ 
્ઈ જશો તો હજારો લોકોને સહવાય કરવી શકશો. ્ઈ જશો તો હજારો લોકોને સહવાય કરવી શકશો. 

તમવારવી પવાસે currency હોય કે ન હોય, તમવારવી પવાસે તમવારવી પવાસે currency હોય કે ન હોય, તમવારવી પવાસે 
જો કરુણવાભવા્ હશે તો તમે લવાખો જી્ોને કોઈને કોઈ પ્કવારે જો કરુણવાભવા્ હશે તો તમે લવાખો જી્ોને કોઈને કોઈ પ્કવારે 
સહવાયરૂપ ્ઈ શકશો.સહવાયરૂપ ્ઈ શકશો.

્વાત મવાત્ર એ્લવી છે,

વયક્ત સવામવાનય હોય કે શ્ેષ્ઠ હોય, ્યવાંક ને ્યવાંક જો તે 
સવાધક હશે તો ચોક્સ બવીજાને સહવાયરૂપ બનવી શકશે.

સ્વા્ષિ મવા ે્ નહીં, પણ બવીજાને support કર્વા મવા ે્ આ 
ત્રણ નસનદ્ને પ્વાતિ કર્વાનો પુરુ્વા્ષિ કર્ો જોઈએ.
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મંત્રનસનદ્ કોઈ ચમતકવાર ન્વી, મંત્રોનવા ઉચચવારણમવાં સમવાયેલવા 

ભવા્ોનવી સૂક્મ તવાકવાત છે, મંત્રોમવાં શબદોનવાં સંયોજનો્વી ઉતપન્ન 

્તવી energy છે.

જયવારે સતયનસનદ્મવાં સતય સ્યં એક positive અને 

powerful શક્ત છે.

કરુણવાનસનદ્મવાં કરુણવા એ આતમવાનો ઉતકૃષ્ ભવા્ છે અને 

પરમવા્ષિનવી આંતરરક સદ્્ભવા્નવા છે. 

કોઈ ને કોઈ રૂપે અનયને સહવાયક બન્વાનો પુરુ્વા્ષિ કરો. 

જે્લો તમે તમવારવા આ પુરુ્વા્ષિ પર ન્શ્વાસ રવાખશો એ્લવા જ 

તમે અનયને સહવાયતવાનો શ્વાસ આપવી શકશો.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

તમવારવી પવાસે currency તમવારવી પવાસે currency 

હોય કે  ન હોય,  હોય કે  ન હોય,  

તમવારવી પવાસે જો તમવારવી પવાસે જો 

કરુણવાભવા્ હશે તો  કરુણવાભવા્ હશે તો  

તમે લવાખો જી્ોને  તમે લવાખો જી્ોને  

કોઈને કોઈ પ્કવારે સહવાય કોઈને કોઈ પ્કવારે સહવાય 

રૂપ ્ઈ શકશો.રૂપ ્ઈ શકશો. તમે સંપનતિ્વી  તમે સંપનતિ્વી  

સમૃદ્ હો કે ન હો,  સમૃદ્ હો કે ન હો,  

સતય્વી સમૃદ્  સતય્વી સમૃદ્  

્ઈ જા્ તો  ્ઈ જા્ તો  

તમે ઘણવાનવી સે્વા  તમે ઘણવાનવી સે્વા  

કરવી શકશો.કરવી શકશો.



07
ઘણવી્વાર ગમે એ્લવી ઇચછવા હો્વા ઘણવી્વાર ગમે એ્લવી ઇચછવા હો્વા 

છતવાં, અતયંત પુરુ્વા્ષિ કર્વા છતવાં છતવાં, અતયંત પુરુ્વા્ષિ કર્વા છતવાં 

પરરનસ્નત બદલવાતવી ન હોય તયવારે પરરનસ્નત બદલવાતવી ન હોય તયવારે 

શું કર્ું?શું કર્ું?
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જી્નમવા ંસમય-ેસમય ેપરરનસ્નત અન ેસજંોગો બદલવાતવા ં હોય 

છે. ્યવારેક સુખદ હોય તો ્યવારેક દુઃખદ હોય, ્યવારેક અનુકૂળ 

હોય તો ્યવારેક પ્નતકૂળ હોય, પરંતુ પરરનસ્નત બદલ્વાનવી અને 

એને સુધવાર્વાનવી ક્ષમતવા સ્યંનવી જ હોય છે.

પરરનસ્નત ચવાહે ગમે તે હોય, પણ જો એને બદલ્વા મવા્ે પરરનસ્નત ચવાહે ગમે તે હોય, પણ જો એને બદલ્વા મવા્ે 

મન્વી સંકલપ કરવીએ તો પરરનસ્નતને અ્શય બદલવી શકવાય છે.મન્વી સંકલપ કરવીએ તો પરરનસ્નતને અ્શય બદલવી શકવાય છે.

તમવારવી આસપવાસનવાં કોઈ પણ પરરબળોને તમવારે બદલ્વાં 

હોય, તમવારવા જી્નનવી નકવારવાતમક નસ્નતમવાં્વી તમવારે બહવાર 

નવીકળ્ું હોય તો જરૂર છે એક સંકલપ કર્વાનવી, દૃઢ મનોબળ 

સવા ે્નો સંકલપ કર્વાનવી. જો તમે સંકલપ કરશો તો તમવારો સંકલપ 

જ તમવારું બળ બનવી જશે, તમવારવી શક્ત બનવી જશે, તમવારવી 

તવાકવાત બનવી જશે.

સંકલપનવા પ્ભવા્ સવામે કમમોનવી અસર પણ કવામ ન્વી સંકલપનવા પ્ભવા્ સવામે કમમોનવી અસર પણ કવામ ન્વી 

કરતવી. કરતવી. 

જો સંકલપબળ હોય તો ગમે એ્વી પરરનસ્નત પલ્વાઈ જો સંકલપબળ હોય તો ગમે એ્વી પરરનસ્નત પલ્વાઈ 

જતવી હોય છે.જતવી હોય છે.

ઘણવાને ઘણુંબધું કર્વાનું મન હોય છે, પણ મનોબળ ન્વી 

હોતું. કોઈને CA બન્વાનું મન ્વાય, પણ મનમવાં ન્ચવાર આ્ે કે 

મવારવા્વી ્શે? હું કરવી શકવીશ? PASS નહીં ્વાઉ તો? અને એમવાં 

પણ જો ઘરનવા જરવાક એમ કહવી દે કે CA બન્ું તવારું કવામ નહીં! 
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તો ભણ્વાનવી ક્ષમતવા અને મનનવી ઇચછવા હો્વા છતવાં તે વયક્ત 

CA ન કરે. જયવારે એક average marks લવા્્વા્વાળો student 

જો સંકલપ કરે તો CAનવી exam પણ 1st attemptમવાં clear કરવી 

શકે, કેમ કે વયક્તનો સંકલપ જ એનું બળ બનવી જતું હોય છે.

તમવારો સંકલપ દૃઢ હોય તો પરરનસ્નત પણ તમને અનુકૂળ તમવારો સંકલપ દૃઢ હોય તો પરરનસ્નત પણ તમને અનુકૂળ 

બનવી જાય છે અને જો તમવારવા મનમવાં ન્કલપ હોય તો તમવારે બનવી જાય છે અને જો તમવારવા મનમવાં ન્કલપ હોય તો તમવારે 

પરરનસ્નતને અનુકૂળ બન્ું પડે છે.પરરનસ્નતને અનુકૂળ બન્ું પડે છે.

જો મનમવાં દૃઢ સંકલપ હોય અને કવાયષિ કર્વાનવી નનષ્ઠવા હોય 

તો કોઈ કવાયષિ અશ્ય ન્વી હોતું.

જયવારે તમને એ્ું feel ્વાય કે આ કવાયષિ મવારવા્વી ્શે કે 

નહીં? તયવારે જૈનદશષિનનવા એક પવાત્રને યવાદ કર્વા જે્ું છે. તે 

પવાત્રનુ ંસકંલપબળ એનવી પરરનસ્નતન ેપલ્વા્નવારુ ંહતુ.ં એક સકંલપ 

તેમનવા જી્નનવી રવાહ અને રદશવા બન્નેને બદલવા્નવારો હતો.

તે પવાત્ર એ્લે નનમરવાજન્ષિ. નનમરવાજન્ષિ ભયંકર પવીડવા, ્ેદનવા 

અને પ્નતકૂળ પરરનસ્નત્વી ઘેરવાયેલવા હતવા, હેરવાન-પરેશવાન હતવા, 

પણ એક જ સંકલપે તેમનવી પ્નતકૂળ પરરનસ્નતને અનુકૂળ બનવા્વી 

દવીધવી.

સકંલપબળમવા ંએ તવાકવાત હોય છ ે ક ેગમ ેએ્વા દઃુખન ેહરવા્વી સકંલપબળમવા ંએ તવાકવાત હોય છ ે ક ેગમ ેએ્વા દઃુખન ેહરવા્વી 

શકે છે. તમવારવી અંદર જો સંકલપ હોય તો આખેઆખવી પરરનસ્નત શકે છે. તમવારવી અંદર જો સંકલપ હોય તો આખેઆખવી પરરનસ્નત 

પણ પરર્નતષિત ્ઈ જાય છે.પણ પરર્નતષિત ્ઈ જાય છે.
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નનમરવાજન્ષિ એ્લે રવાજ્ૈભ્ અને અનેક રવાણવીઓનવા સ્વામવી. 

તેઓ સુખ અને સવાનુકૂળતવાનવી ્ચચે આનંદ્વી રહેતવા હતવા, પણ 

એક રદ્સ પરરનસ્નત બદલવાઈ ગઈ. અચવાનક શરવીરમવા ં ‘દવાહજ્ર’ 

નવામનો રોગ આવયો. આખવા શરવીરે અસહ્ય ્ેદનવા અને બળતરવા 

્્વા લવાગવી. અનેક ઉપચવારો કરવી-કરવીને ્ૈદ્-હકવીમો હવારવી ગયવા, 

પરંતુ બળતરવાનવી ્ેદનવા જરવા પણ ઓછવી ન ્ઈ. એકસવા ે્ અનેક 

રવાણવીઓ પોતવાનવા હવા્ે ચંદન ઘસવીને રવાજાનવા શરવીરે લેપ લગવા્ે 

છે, પણ ક્ષનણક શવીતળતવા પછવી તરત જ પવાછવી બળતરવા શરૂ ્ઈ 

જાય છે. આ્વી રવીતે રદ્સો પસવાર ્તવા જાય છે.

રવાજા બળતરવાનવી ્ેદનવા્વી ત્રસત ્ઈ જાય છે અને તેમનો 

સ્ભવા્ પણ બદલવા્વા લવાગે છે. એક રદ્સ રવાણવીઓ જયવારે 

ચંદન ઘસતવી હોય છે તયવારે તેમનવા હવા્નવાં કંગનો એકબવીજા 

સવા્ે ભ્કવાતવાં એક પ્કવારનો રણકવાર નવીકળે છે. 

બવીમવાર રવાજા્વી એ રણકવાર સહન ્તો ન્વી અને રવાજા 

ચંદન ઘસ્વાનવી નવા પવાડવી દે છે. રવાણવીઓને ન્ચવાર આ્ે છે કે 

ચંદન્વી રવાજાને ્ોડવી ક્ષણો મવા્ે તો શવાતવા મળે છે! અને એમ 

ન્ચવારવીને તેઓ કંગન કવાઢ્વાનો નનણષિય કરે છે. તેઓ સૌભવાગયનવા 

પ્તવીકરૂપ એક જ કંગન પહેરવી રવાખે છે અને ચંદન ઘસ્વાનું ફરવી 

શરૂ કરવી દે છે.
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્ોડવી્વાર પછવી રવાજાને પ્શ્ન ્વાય છે કે આ કે્ું? ચંદન પણ 

ઘસવાય છ ેઅન ેઅ્વાજ પણ ન્વી આ્તો? બવાજમુવા ંઊભલેવા મતં્રવી 

કહે છે, “રવાજન! રવાણવીઓએ સૌભવાગયનવા પ્તવીકરૂપે મવાત્ર એક જ 

કંગન પહેરવી રવાખયું છે એ્લે એનો અ્વાજ ન્વી આ્તો. કંગન 

અનેક હતવાં એ્લે એકબવીજાનવી સવા્ે ભ્કવાતવાં હતવાં અને એનો 

અ્વાજ આ્તો હતો.’’

રવાજાનવા અંદર્વી એક ન્ચવાર ્વીજનવી જેમ ચમકવી જાય છે.

જયવાં એક છે તયવાં શવાંનત છે, જયવાં અનેક છે તયવાં અશવાંનત જયવાં એક છે તયવાં શવાંનત છે, જયવાં અનેક છે તયવાં અશવાંનત 

છે. જયવાં એક છે તયવાં ન્વી ્વાદ, ન્વી ન્્વાદ કે ન્વી ન્ખ્વાદ.છે. જયવાં એક છે તયવાં ન્વી ્વાદ, ન્વી ન્્વાદ કે ન્વી ન્ખ્વાદ.

જો આતમવા એકલો છે તો શવાંનત છે અને જયવારે અનેકોનવી 

સવા્ે રહે છે તયવારે રવાગ-દ્ે્્વી અ્ડવાતવાં-અ્ડવાતવાં અશવાંત ્ઈ 

જાય છે. 

આ્વા પ્કવારનું નચંતન-મનન કરતવાં-કરતવાં રવાજા એક દૃઢ 

સંકલપ કરે છે : જો મવારો આ રોગ મ્વી જાય, મવારવી ્ેદનવા-

બળતરવા શવાંત ્ઈ જાય તો મવારે એકવાંત સવાધનવામવાં ચવાલયવા જ્ું 

છે, મવારે એકત્ જી્ન જી્્ું છે. જો મવારો દવાહજ્ર શવાંત ્શે 

તો હું પ્્કજષિત ્ઈશ. 

જે રોગ, જે પવીડવા, જે ્ેદનવા રદ્સોનવા રદ્સો્વી મ્તવી 

નહોતવી, જે રોગ કોઈ ્ૈદ્-હકવીમ કે કોઈ ઉપચવાર્વી મ્તો નહોતો 
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એ રોગ એક સંકલપનવા બળ્વી મ્વી જાય છે, શવાંત ્ઈ જાય છે. 
યવાદ રવાખજો, જે્લો સંકલપ દૃઢ એ્લવી નસનદ્ સમવીપ હોય છે. યવાદ રવાખજો, જે્લો સંકલપ દૃઢ એ્લવી નસનદ્ સમવીપ હોય છે. 

એક રવાતનો સંકલપ અને એ સંકલપબળનવા પ્ભવા્્વી રવાજા 
સ્વારે એકદમ સ્સ્ ્ઈ જાય છે. એ સંકલપને નનષ્ઠવાપૂ્ષિક પૂરો 
કર્વા રવાજા રવાજમહેલને છોડવીને એકવાંત સવાધનવા કર્વા નવીકળવી 
પડે છે.

કોઈ પણ રોગ હોય, શોક હોય, ્ેદનવા હોય, દુઃખ હોય, 
દદષિ હોય કે તકલવીફ હોય, એ ્યવારેય તમવારવી ક્ષમતવા કરતવાં મો્વાં 
ન્વી હોતવાં. એક્વાર જો તમવારો સંકલપ દૃઢ ્ઈ જાય તો ગમે 
એ્વા રોગ, શોક, દુઃખ, ્ેદનવા, પવીડવા અને તકલવીફ પણ એનવી 
સવામે હવારવી જાય છે, એને દૂર ્્ું જ પડે છે.

પણ problem એ છે કે તમે એ દુઃખ, ્ેદનવા, પવીડવા અને 
તકલવીફ સવામે હવારવી જા્ છો અને અ્્વાઈ જા્ છો, પરંતુ 
આ્વા સમયે મૂંઝવા્વાનવી બદલે જો તમે દૃઢ મન્વી સંકલપ કરો 
તો કવાયષિનસનદ્ સુધવી પહોંચવી શકો. 

સંકલપબળ એ્લે સંકલપને પરરપૂણષિ કર્વાનો નનશ્ચય અને સંકલપબળ એ્લે સંકલપને પરરપૂણષિ કર્વાનો નનશ્ચય અને 
દૃઢતવા. જેનવી અંદર સંકલપબળ હોય તે કવાયષિનસનદ્ સુધવી પહોંચવી દૃઢતવા. જેનવી અંદર સંકલપબળ હોય તે કવાયષિનસનદ્ સુધવી પહોંચવી 
જ શકે છે.જ શકે છે.

જેનવી અંદર સંકલપબળ ન્વી હોતું એ કવાયષિ કરતવાં ્ચમવાં 
જ અ્કવી જાય છે, અ્્વાઈ જાય છે અને પછવી પસતવા્વાનો પવાર 
રહેતો ન્વી.
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જો સંકલપ હશે તો સફળતવા જરૂર મળશે. જી્નમવાં ગમે 

એ્વી પરરનસ્નત આ્ે, યવાદ રવાખજો કે તમવારે તમવારવી ક્ષમતવા તમવારે તમવારવી ક્ષમતવા 

જે્લું જ તમવારે સહન કર્વાનું આ ે્ છે. ગજા બહવારનું દુઃખ જે્લું જ તમવારે સહન કર્વાનું આ ે્ છે. ગજા બહવારનું દુઃખ 

્યવારેય કોઈને મળતું ન્વી.્યવારેય કોઈને મળતું ન્વી.

એક પણ દુઃખ કે એક પણ તકલવીફ એ્વી નહીં આ્વી હોય 

જેને તમે સહન ન કરવી શ્યવા હો. ખરવાબમવાં ખરવાબ સમય પણ 

પસવાર ્ઈ જ જાય છે.

તમવારવી અંદર સંકલપબળ હશે તો ગમે એ્વી અશવાતવા, ગમે તમવારવી અંદર સંકલપબળ હશે તો ગમે એ્વી અશવાતવા, ગમે 

એ્વી ્ેદનવા કે ગમે એ્વી તફલવીફ પણ દૂર ્ઈ જશે, ગમે એ્વી એ્વી ્ેદનવા કે ગમે એ્વી તફલવીફ પણ દૂર ્ઈ જશે, ગમે એ્વી 

પરરનસ્નત હશે તો એ ક્ષણમવાં પલ્વાઈ જશે.પરરનસ્નત હશે તો એ ક્ષણમવાં પલ્વાઈ જશે.

ન્શ્વાસ હશે તો તમવારું સંકલપબળ જ તમવારવી પરરનસ્નતને 

પરર્નતષિત કર્વા સક્ષમ બનવી જશે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

જો સંકલપબળ  જો સંકલપબળ  

હોય તો ગમે  હોય તો ગમે  

એ્વી પરરનસ્નત  એ્વી પરરનસ્નત  

પલ્વાઈ જતવી  પલ્વાઈ જતવી  

હોય છે.હોય છે.

જે્લો સંકલપ  જે્લો સંકલપ  

દૃઢ એ્લવી  દૃઢ એ્લવી  

નસનદ્ સમવીપનસનદ્ સમવીપ

હોય છે. હોય છે. 



08
બવાળકનવા જનમ્વી મવાતવા-નપતવા તો બવાળકનવા જનમ્વી મવાતવા-નપતવા તો 

બનવી જ્વાય, પણ આદશષિ મવાતવા-નપતવા બનવી જ્વાય, પણ આદશષિ મવાતવા-નપતવા 

કે્વાં હો્વાં જોઈએ?કે્વાં હો્વાં જોઈએ?
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આજનું બવાળક આ્તવીકવાલનું ભન્ષય છે. તેનવામવાં જ્વાન છે, 

શક્ત છે, જુસસો છે, ઉતસવાહ છે કંઈક કર્વાનો, કંઈક પવામ્વાનો. 

કંઈક બન્વાનવી ઇચછવા છે, ઝંખનવા છે. 

એક પતગંનવી જેમ આકવાશમવા ંઊંચ-ેઊંચ ેઊડ્વાનવી ઝખંનવા છ.ે 

જયવારે ‘બવાળક’ નવામનવી આ પતંગ જી્ન-આકવાશમવાં ઊડ્વા 

મવાંગતવી હોય તયવારે એ પતંગનવી દોર કોનવા હવા્મવાં હો્વી જોઈએ? 

દરેક મવાતવા-નપતવાને એમ જ હોય કે મવારવી પતંગનવી દોર મવારવા 

હવા્મવાં જ હો્વી જોઈએ, મવારવા બવાળકનો control મવારવા હવા્મવાં 

જ હો્ો જોઈએ, અમવારવી ઇચછવા મુજબ જ અમવારું બવાળક તૈયવાર 

્્ું જોઈએ. નવા, બવાળક ભલે નવાનું હોય, તેને પણ તેનવી પોતવાનવી 

ઇચછવાઓ હોય, પોતવાનવી મરજી હોય, પોતવાનવા ન્ચવારો હોય અને 

એ પ્મવાણે તેનું જી્ન જી્્વા ઇચછતું હોય.

બવાળક નવામનવી પતંગનવી દોર પોતવાનવા હવા્મવાં રવાખનવારવાં 

મવાતવા-નપતવાએ ન્ચવાર્ુ ંજોઈએ ક ેશુ ં તમેન ે પતગં ચગવા્તવા ંઆ્ડે 

છે? તેમને પતંગ ચગવા્્વાનવા નનયમોનવી ખબર છે ખરવી?

પતંગ તયવારે જ ચગે જયવારે એ કુશળ વયક્તનવા હવા્મવાં હોયપતંગ તયવારે જ ચગે જયવારે એ કુશળ વયક્તનવા હવા્મવાં હોય.

જયવારે પતંગ કુશળ વયક્તનવા હવા્મવાં હોય છે તયવારે એ 

ઝોલવાં ખવાતવી ન્વી, તયવારે એ કોઈનવા પેચ્વી કપવાતવી ન્વી અને 

ખૂબ જ ઊંચે ને ઊંચે જાય છે.
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કેમ કે કુશળ વયક્ત જાણે છે કે મવારે પતંગનવી દોર કે્વી 

રવીતે બવાંધ્વી જોઈએ, પતંગને ્યવારે ચગવા્્વી જોઈએ, એ સમયે 

પ્ન કે્ ો હો્ો જોઈએ, પ્નનવી રદશવા કઈ તરફનવી હો્વી જોઈએ. 

એન ેખબર હો્વી જોઈએ ક ે ્યવાર ે પતગંન ે ઢવીલ દે્ વી જોઈએ અને 

્યવારે ખેંચવી લે્વી જોઈએ?

જેને ખેંચતવાં આ્ડે તેને ઢવીલ મૂકતવાં પણ આ્ડ્ું જોઈએ.જેને ખેંચતવાં આ્ડે તેને ઢવીલ મૂકતવાં પણ આ્ડ્ું જોઈએ.

આજનવા parents, આજનવા ્ડવીલો એમ જ મવાનતવા હોય 

છે કે અમવારવા બવાળકે અમે જેમ કહવીએ એમ જ કર્ું જોઈએ. 

પતંગનું આ ઉદવાહરણ મવાતવા-નપતવાને એક deep રહસય સમજા્વી 

જાય છે, એક મવાનમષિક ્વાત કહવી જાય છે.

એક બવાળકન ેજયવાર ેતમ ેજી્ન આકવાશમવા ંખશુખશુવાલ ઊડતું 

જો્વા મવાગો છો તયવાર ેસૌપ્્મ ન્ચવાર કર્ો જોઈએ, નચતંન કર્ું 

જોઈએ કે શું મને પતંગ ચગવા્તવાં આ્ડે છે? શું મને હ્વાનવી 

રૂખ ઓળખતવાં આ્ડે છે? શું મને સમયે-સમયે પતંગને ખેંચતવાં 

અને ઢવીલ દેતવાં આ્ડે છે? જો હવા હોય તો જ તમને તમવારવા 

બવાળકનવી દોર પકડ્વાનો હક છે.

બવાળકને જનમ આપ્વા્વી તેનવા પર તમવારો હક હોય, પણ 

તેનવા ન્ચવારો પર, તેનવી સ્તંત્રતવા પર તમવારો કોઈ અનધકવાર ન 

હોય. તમે બવાળકનવા care taker છો, મવાનલક નહીં.
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જે મવાતવા-નપતવાજે મવાતવા-નપતવા મવાનલકવીનવી ભવા્નવા્વી દરૂ, care taker બનવીને  મવાનલકવીનવી ભવા્નવા્વી દરૂ, care taker બનવીને 

રહે છે તેમનું સંતવાન જ ન્કવાસ અને પ્ગનત કરવી શકે છે.રહે છે તેમનું સંતવાન જ ન્કવાસ અને પ્ગનત કરવી શકે છે.

જયવારે તમે એક બવાળકને તેનવા જી્નનવા ખુલલવા અને ન્શવાળ 

આકવાશમવાં ઊડતવા જો્વા ઇચછતવા હો તો તમવારવી પવાસે બે આ્ડત  તમવારવી પવાસે બે આ્ડત 

હો્વી જોઈએ : ્યવાંક તમને પકડતવાં આ્ડ્ું જોઈએ અને ્યવાંક  ્યવાંક તમને પકડતવાં આ્ડ્ું જોઈએ અને ્યવાંક 

છોડતવાં પણ આ્ડ્ું જોઈએ.છોડતવાં પણ આ્ડ્ું જોઈએ.

પણ મો્વા ભવાગનવાં મવાતવા-નપતવાનવી ખો્ એ જ છે કે જયવારે 

છોડ્વાનું હોય તયવારે પકડવી રવાખે છે અને જયવારે પકડ્વાનું હોય 

તયવારે છોડવી દે છે.

જયવારે પુષકળ પ્ન હતો, યોગય સમય હતો તયવારે ઢવીલ જયવારે પુષકળ પ્ન હતો, યોગય સમય હતો તયવારે ઢવીલ 

મૂક્વાનવી હતવી, પણ જો એ સમયે પકડવી રવાખે તો શું ્વાય?મૂક્વાનવી હતવી, પણ જો એ સમયે પકડવી રવાખે તો શું ્વાય?

પછવી ફરરયવાદ કર્વી પડે કે અમવારું બવાળક અમવારવા હવા્મવાં 

ન્વી, તેનું ધયવાન ભણ્વામવાં ન્વી, આખો રદ્સ TV જોયવા કરે 

છે, net પર chatting અને surfing કયવાષિ કરે છે અ્્વા આખો 

રદ્સ mobile પર રહે છે અને જયવાં સુધવી એક-બે લવાફવા ન 

પડે તયવાં સુધવી ભણ્વા ન બેસે. 

આ્ું કેમ ્વાય છે? કેમ તે બવાળક તેનવાં મવાતવા-નપતવાનું કહ્યું 

મવાનતું ન્વી? ્યવારેય તેનવા પર ન્ચવાર, નચંતન કે સંશોધન કયુું 

છે? ્યવારેય child psychology જાણ્વાનો પ્યતન કયમો છે?
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મવાતવા-નપતવા બવાળક નવામનવા પતંગનવી દોર તો પોતવાનવા હવા્મવાં 

લઈ લેતવાં હોય છે, પણ શું તેમને પ્નનવી રૂખ પવારખતવાં આ્ડે 

છે? બવાળમવાનસને, તેનવા moodનવા પ્નનવી રૂખને પવારખતવાં 

આ્ડે છે? અતયવારે તેનું મન, તેનવી ઇચછવા, તેનો mood રમ્વાનો 

છે કે ભણ્વાનો એ જાણતવાં આ્ડે છે?

જે પતંગ ચગવા્નવારને પ્નનવી પરખ છે તેનવી પતંગ હંમેશવાં જે પતંગ ચગવા્નવારને પ્નનવી પરખ છે તેનવી પતંગ હંમેશવાં 

ન્કવાસનવા પં્ે જ હોય છે. તેમ જે મવાતવા-નપતવાને દવીકરવા-દવીકરવીનવા ન્કવાસનવા પં્ે જ હોય છે. તેમ જે મવાતવા-નપતવાને દવીકરવા-દવીકરવીનવા 

moodનવી પરખ હોય છે તે બવાળકો હંમેશવાં પ્ગનતનવા પં ે્ જ moodનવી પરખ હોય છે તે બવાળકો હંમેશવાં પ્ગનતનવા પં ે્ જ 

હોય છે.હોય છે.

સંતવાનોનવી નસનદ્ મવા્ે દરેક મવા-બવાપે એક survey કર્વાનો 

હોય છે, એક નનરવીક્ષણ કર્વાનું હોય છે કે મવારું બવાળક કયવા 

સમયે, ્યવારે-્યવારે અને કે્વા ્વાતવા્રણમવાં સૌ્વી ્ધવારે પ્સન્ન 

હોય છે, સૌ્વી ્ધવારે moodમવાં હોય છે?

જેમ આપણવી ભૂખ-તરસનવી cycle હોય છે એમ આપણવા 

moodનવી પણ cycle હોય છે. સ્વારે નવાસતો કયમો હોય પછવી 

સવીધવી બપોરે જ ભૂખ લવાગે.

આપણવા શરવીરનવી cycleનવી જેમ આપણવા moodનવી, આપણવી 

પ્સન્નતવાનવી, આપણવી અપ્સન્નતવાનવી પણ એક cycle હોય છ.ે મવા ે્ 

જ બવાળક હોય ક ેઆપણ,ે દરકે સમય ેઆપણો mood અલગ-અલગ  

હોય છે.
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જે મવાતવા-નપતવાને તેમનવા બવાળકનો mood પવારખતવાં આ્ડે 

છે તે મવાતવા-નપતવા એ moodનવા સમયનો સદુપયોગ કરવી લે છે. 

Mood સવારો હોય તયવારે તેને ખૂબ જ પ્ેમ્વી ભણ્વા બેસવાડવી 

દે છે અને બવાળક પણ એ સમયે હોંશ્વી ભણ્વા લવાગે છે. તેનું 

મન એ રદશવામવાં જોડવાઈ જાય છે અને મવા્ે ઓછવા સમયમવાં 

બવાળક ્ધુ યવાદ રવાખવી શકે છે, ્ધુ અભયવાસ કરવી શકે છે. આ 

રવીતે બવાળકનવી પતંગનવી દોર મમમવી પકડવી રવાખે, ખેંચવી રવાખે તો 

તેનવા બવાળકનવા જ્વાનનવી ્ૃનદ્ જી્ન-આકવાશમવાં ઊંચે ને ઊંચે જ્વા 

લવાગે છે.

અને જો બવાળકનો mood ન હોય અને પરવાણે ભણ્વા 

બેસવાડો તો શું ્વાય? મવાતવા-નપતવાનવા ગુસસવાનવા ડર્વી કે લવાફવાનવા 

ભય્વી તે પુસતક ખોલવીને ્વાંચ્વા તો બેસશે, પણ ્વાંચતવી ્ખતે 

તેનું ધયવાન પુસતકમવાં નહીં હોય. પુસતકમવાં અક્ષરોનવી જગયવાએ 

તેને શું દેખવાશે? તેને દેખવાશે પપપવાનવી ગુસસવા્વી લવાલઘૂમ ્યેલવી 

આખંો, તને ે દખેવાશ ેમમમવીનો લવાફો મવાર્વા મવા ે્ ઊઠલેો હવા્. અને 

તે બવાળકનું મન દુઃખવી-દુઃખવી ્ઈ જશે, હતવાશ ્ઈ જશે અને 

એક રદ્સ તે depressionમવાં આ્વી જશે. મવા ે્ જ બવાળકનવી બવાળકનવી 

દોર હવા્મવાં લેતવાં પહેલવાં child psychology જાણ્વી ખૂબ જ દોર હવા્મવાં લેતવાં પહેલવાં child psychology જાણ્વી ખૂબ જ 

જરૂરવી છે.જરૂરવી છે.

દરેક મવાતવા-નપતવાનવી ઝંખનવા હોય કે મવારું બવાળક સૌ્વી 

હોનશયવાર બને, બધવા કરતવાં ્ધવારે જ્વાન પ્વાતિ કરે, સવારવા marks 
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લવા્ે, હંમેશવાં classમવાં પ્્મ આ્ે અને પોતવાનવી એ ભવા્નવા પૂરવી 

કર્વા મવાતવા-નપતવા હંમેશવાં પોતવાનવા બવાળકનવી બવીજાનવા બવાળક સવા્ે 

comparison કરતવાં હોય છે, સરખવામણવી કરતવાં હોય છે. જો 

તેને આ્લવા marks આવયવા તો તને કેમ ન્વી આ્તવા? તેણે 

scienceમવાં admission લવીધું, તને કેમ commerceમવાં લે્ું 

છે? અને આ જ competitionનવા કવારણે બવાળકમવાં negativity, 

inferiority complex, ઈષયવાષિભવા્ ્્વા લવાગે છે અને તે બવીજા 

જે્ો બન્વાનો પ્યતન કર્વા લવાગે છે, પણ જયવારે તેનવા જે્ો ન 

બનવી શકે તયવારે depressionમવાં આ્વી જાય છે.

અંતે, જે મવાતવા–નપતવા પોતવાનવા બવાળકને બવીજા બધવા કરતવાં જે મવાતવા–નપતવા પોતવાનવા બવાળકને બવીજા બધવા કરતવાં 

આગળ રવાખ્વા મવાગે છે તેઓ જ પોતવાનવા બવાળકને સૌ્વી પવાછળ આગળ રવાખ્વા મવાગે છે તેઓ જ પોતવાનવા બવાળકને સૌ્વી પવાછળ 

રવાખ્વાનું નનનમતિ બનવી જતવાં હોય છે.રવાખ્વાનું નનનમતિ બનવી જતવાં હોય છે.

યવાદ રવાખો, pressure્વી ્યવારેય પ્ગનત ન કરવા્વી શકવાય. pressure્વી ્યવારેય પ્ગનત ન કરવા્વી શકવાય. 

પ્ગનત કરવા્્વા મવા્ે પ્ેમ જોઈએપ્ગનત કરવા્્વા મવા્ે પ્ેમ જોઈએ અને મવા્ે જ જે મવાતવા-નપતવા 

બવાળકનવી psychologyને સમજી જાય છે તેનવા બવાળકનવી પ્ગનત 

્્વા લવાગે છે. 

ન્શ્વાસ રવાખજો, બવાળક નવામનવી પતંગનવી દોર હવા્મવાં લેતવાં 

પહેલવાં પતંગ ચગવા્્વાનવી તવાલવીમ આ્ડવી જાય તો આદશષિ મવાતવા-

નપતવા બનવી શકવાય.
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જે મવાતવા-નપતવાને  જે મવાતવા-નપતવાને  

દવીકરવા-દવીકરવીનવા  દવીકરવા-દવીકરવીનવા  

moodmoodનવી પરખ  નવી પરખ  

હોય છે તે બવાળકો હોય છે તે બવાળકો 

હંમેશવાં પ્ગનતનવા  હંમેશવાં પ્ગનતનવા  

પં્ે જ હોય છે.પં્ે જ હોય છે.
PressurePressure્વી ્વી 

્યવારેય પ્ગનત  ્યવારેય પ્ગનત  

ન કરવા્વી શકવાય.  ન કરવા્વી શકવાય.  

પ્ગનત કરવા્્વા  પ્ગનત કરવા્્વા  

મવા્ે પ્ેમ જોઈએ.મવા્ે પ્ેમ જોઈએ.



09
આ ન્શ્નો દરેક જી્ પ્સન્ન રહે્વા આ ન્શ્નો દરેક જી્ પ્સન્ન રહે્વા 

મવાગે છે, પ્સન્ન રહે્વાનવા ઘણવા મવાગે છે, પ્સન્ન રહે્વાનવા ઘણવા 

ઉપવાયો પણ શોધે છે. પ્સન્નતવા ઉપવાયો પણ શોધે છે. પ્સન્નતવા 

્યવારેક મળવી પણ જાય તો એ ્કતવી ્યવારેક મળવી પણ જાય તો એ ્કતવી 

ન્વી, તો એનવા મવા્ે શું કર્ું જોઈએ?ન્વી, તો એનવા મવા્ે શું કર્ું જોઈએ?
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પ્સન્નતવા કોને ન ગમે! બધવાને પ્સન્નતવા ગમે પણ છે અને 

જોઈએ પણ છે. પ્સન્નતવાને મેળ્્વા વયક્ત ઘણો પુરુ્વા્ષિ કરે 

છતવાં બધવાનવા ચહેરવા પર પ્સન્નતવા સદવાય મવા્ે જો્વા ન મળે. 

પ્સન્નતવા ગુમવા્્વા પવાછળનવાં ત્રણ મુખય કવારણ છે.

પ્સન્નતવા ગુમવા્્વાનું સૌ્વી પ્્મ મુખય કવારણ હોય છે પ્સન્નતવા ગુમવા્્વાનું સૌ્વી પ્્મ મુખય કવારણ હોય છે 

સ્યંનવી ઇચછવાઓ. સ્યંનવી ઇચછવાઓ. 

ઇચછવાઓ તમવારવી પ્સન્નતવાને છવીન્વી લે છે.ઇચછવાઓ તમવારવી પ્સન્નતવાને છવીન્વી લે છે. ઇચછવાઓ આ્ે 

એ્લે પ્સન્નતવા જાય અને પ્સન્નતવા આ ે્ એ્લે ઇચછવાઓ જાય.

એક્વાર જો તમવારવી ધવારેલવી ઇચછવા પૂરવી ્ઈ જાય એ્લે 

તમન ેએમ ્વાય ક ેમવારવી ઇચછવા પરૂવી ્ઈ ગઈ, હ્ ેતો હુ ં પ્સન્ન 

જ રહવીશ. પણ એક ઇચછવા પૂરવી ્વાય એનવા ્ોડવા સમય પછવી 

તમ ેઅનભુવયુ ં હશ ે ક ેબવીજી ઇચછવાએ તરત જનમ લઈ લવીધો હશ.ે 

ઇચછવાનો નનયમ હોય કે ઇચછવા ્યવારેય અપુત્ર્તવી ન હોય. તેનવા 

એક પછવી એક દવીકરવાઓ જનમતવા જ હોય. ઇચછવાઓનો ્યવારેય 

નવાશ જ ન ્વાય.

Check કરો. તમે સૌ્વી ્ધવારે upset ્યવારે ્વા્?

જયવારે તમવારવી ઇચછવા પૂરવી ન ્વાય તયવારે.

પણ જેમને કોઈ જાતનવી ઇચછવા જ ન હોય તેમનવા ચહેરવા પર 

સદવાય કસમત હોય, મવા ે્ ઇચછવા્વી મકુ્ત એ પ્સન્નતવાનુ ં કવારણ છ.ે
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પ્સન્નતવાપ્સન્નતવા ગુમવા્્વાનું બવીજું મુખય કવારણ છે ્સતુ, વયક્ત,  ગુમવા્્વાનું બવીજું મુખય કવારણ છે ્સતુ, વયક્ત, 

નસ્નત, સંયોગ અને સંબંધ પ્તયેનવી આસક્ત.નસ્નત, સંયોગ અને સંબંધ પ્તયેનવી આસક્ત. 

જે્લવી તમવારવી આસક્ત ્ધવારે એ્લવી તમવારવી પ્સન્નતવા 

ઓછવી. સંબંધોનવી આસક્ત તમવારવા સમયને ખવાઈ જાય છે અને 

સંબંધોને ઘ્વાડ્વાનો એક શ્ેષ્ઠ ઉપવાય છે કોઈને સવામે્ વી ્ળગ્વા 

ન જ્ું.

ઘણવાને આદત હોય કે ગમે તયવાં ગયવા હોય, પછવી એ 

function હોય કે નશકબર, જે મળે તેને સવામે્વી પૂછે :

તમે ્યવાં રહો છો?

તમવારવા પરર્વારમવાં કોણ-કોણ છે?

તમે આખો રદ્સ શું કરો છો? ્ગરે... ્ગરે. પછવી જો 

સવામે્ વાળવાએ સરખો જ્વાબ ન આપયો હોય તો ્યવાંય સુધવી તેનવા 

ન્ચવારોમવાં રહેશે કે તેને તો જ્વાબ આપતવાં પણ ન્વી આ્ડતું, 

તેનવામવાં અકભમવાન છે ્ગેરે. 

યવાદ રવાખજો, યવાદ રવાખજો, 

જે સવામે્વી ્ળગ્વા જાય તેને સળગ્વાનો ્વારો આ્ે.જે સવામે્વી ્ળગ્વા જાય તેને સળગ્વાનો ્વારો આ્ે.

જે્લવા સંબંધો સંસવારનવી જરૂરરયવાત પ્મવાણે જરૂરવી છે એ 

બરવાબર છે. એનવા નસ્વાયનવા સંબંધો પવાછળ સમય બગવાડનવાર 
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પોતવાનવી જાત પ્તય ેસવા્ધવાન રહવી શકતવા ન્વી. મવા્ ે જરૂર ન હોય 

એ સંબંધોને છોડતવા શવીખો અને જરૂર હોય તો એ સંબંધો્વી 

નનરપેક્ષ રહેતવાં શવીખો.

સંસવારનવા દરેક સંબંધને હવા્મવાં રેતનવી જેમ રવાખો. સરતવાં સંસવારનવા દરેક સંબંધને હવા્મવાં રેતનવી જેમ રવાખો. સરતવાં 

પણ ્વાર નહીં અને રવાખ્વામવાં પણ ભવાર નહીં.પણ ્વાર નહીં અને રવાખ્વામવાં પણ ભવાર નહીં.

સંયોગ, નસ્નત અને સંબંધો પ્તયે તમે તમવારવી જાતને 

નનરપેક્ષ બનવા્વી દો, નનલલેપ બનવા્વી દો. બધવા છે છતવાં કોઈ ન્વી, 

મળ્ું બધવાને, પણ ભળ્ું કોઈનવામવાં નહીં.મળ્ું બધવાને, પણ ભળ્ું કોઈનવામવાં નહીં. પ્ેમ બધવા પર પણ 

attachment કોઈનવી સવા્ે નહીં.

સયંોગ, નસ્નત અન ેસબંધંોન ેજળકમળ્ત ્બનવા્વી દો. કમળ 

જળમવાં એ્લે કે પવાણવીમવાં જ જનમે અને પવાણવીમવાં જ જી્ે, છતવાં 

તમે એનવા પર પવાણવી નવાખો તો પવાણવી એને સપશથી પણ નહીં શકે.

સંબંધોનવી અસર્વી મુ્ત રહે્વા મવા્ે યવાદ રવાખ્વાનું કે સંબંધોનવી અસર્વી મુ્ત રહે્વા મવા્ે યવાદ રવાખ્વાનું કે 

જનમનવા station પર બધવાં સગવાં-સંબંધવીઓ મળ્વાં છે, મૃતયુનવા જનમનવા station પર બધવાં સગવાં-સંબંધવીઓ મળ્વાં છે, મૃતયુનવા 

station પર બધવાં ઊતર્વાનવાં જ છે.station પર બધવાં ઊતર્વાનવાં જ છે. મૃતયુનવાં station પણ 

બધવાંનવાં અલગ-અલગ છે. 

જી્નરૂપવી trainમવાં સફર પૂરતો જ સવા્ છે તો બધવા સવા્ે 

પ્ેમ્વી રહે્ું પણ લવાગણવી્વી attach ન ્્ું, કેમ કે લવાગણવી 

જે્ું realમવાં કંઈ હોય જ નહીં. એ તો મવાત્ર મોહનવા કવારણે  

ઉદ ્ભ્ેલો એક ભ્રમ હોય.  
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જે્લવી નનરપેક્ષતવા ્ધવારે એ્લવી પ્સન્નતવા ્ધવારે.જે્લવી નનરપેક્ષતવા ્ધવારે એ્લવી પ્સન્નતવા ્ધવારે.

મવાનો કે તમને સમવાચવાર મળે કે તમવારવી societyમવાં આગ 

લવાગવી છે એ્લે પહેલવી જ ક્ષણે ન્ચવાર આ્શે કે કોનવા ઘરમવાં 

આગ લવાગવી હશે?

જયવારે ખબર પડે કે તમવારવા ઘરમવાં ન્વી લવાગવી એ્લે તમને 

શવાંનત ્શે, નચંતવા નહીં ્વાય. 

જયવાં મવારવાપણું હોય તયવાં નચંતવા-અશવાંનત હોય, પણ જયવાં જયવાં મવારવાપણું હોય તયવાં નચંતવા-અશવાંનત હોય, પણ જયવાં 

મવારવાપણું ન્વી તયવાં શવાંનત છે. મવારવાપણું ન્વી તયવાં શવાંનત છે. 

્સતુ અ્્વા વયક્ત પ્તયે જો આસક્ત હોય તો એનવા તૂ્વી 

જ્વા્વી, બળવી જ્વા્વી, ન્યોગ ્્વા્વી અપ્સન્નતવા ્વાય, પણ જો 

આસક્ત ન હોય તો તમવારવી પ્સન્નતવા કોઈ ન લઈ જઈ શકે. 

નચતંવા તમવારવી પ્સન્નતવાન ે disturb કર ેછ,ે પણ નનરપકે્ષભવા્ 

તમવારવી પ્સન્નતવાને ્યવારેય disturb ન કરે.

સંબંધોનો ઉપયોગ હોય, પણ એનવા પર અનધકવાર ન હો્ો સંબંધોનો ઉપયોગ હોય, પણ એનવા પર અનધકવાર ન હો્ો 

જોઈએ. કવારણ કે પ્સન્નતવાને છવીન્વી લેનવાર જો કોઈ ત્રવીજું મુખય જોઈએ. કવારણ કે પ્સન્નતવાને છવીન્વી લેનવાર જો કોઈ ત્રવીજું મુખય 

કવારણ હોય તો એ છે સંબંધ પ્તયેનો અનધકવારભવા્. કવારણ હોય તો એ છે સંબંધ પ્તયેનો અનધકવારભવા્. 

સંબંધોને સરરતવા જે્વા રવાખ્વા જોઈએ. જયવારે જરૂર છે તયવારે 

એમવાં્વી પવાણવી લવીધું. બવાકવી એનવા પર કોઈ અનધકવાર નહીં. જોકે 

મો્વા ભવાગે લોકો સંબંધોને સરરતવા નહીં, મવા્લું બનવા્વીને રવાખે 
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છે. મવારું મવા્લું એ્લે એનવા પર મવારો અનધકવાર અને એમવાં્વી 

જ problem શરૂ ્વાય.

તમે સૂરજને પ્ેમ કરવી શકો, એનો પ્કવાશ મવાણવી શકો, 

એમવાં્વી જે મેળ્્ું છે એ મેળ્વી પણ શકો, પણ શું એનવા પર 

અનધકવાર કરવી શકો? નવા.

શું દરેક નપ્ય પવાત્ર કે નપ્ય વયક્ત પર અનધકવાર કરવી 

શકવાય? નવા.

અનધકવાર કરો એ્લે અપેક્ષવા આ્ે અને અપેક્ષવા પૂરવી ન ્વાય અનધકવાર કરો એ્લે અપેક્ષવા આ્ે અને અપેક્ષવા પૂરવી ન ્વાય 

એ્લે ચહેરવા પરનવી પ્સન્નતવા ઊડવી જાય.એ્લે ચહેરવા પરનવી પ્સન્નતવા ઊડવી જાય.

અનધકવાર નહીં તો અપેક્ષવા નહીં, અપેક્ષવા નહીં તો પ્સન્નતવાને અનધકવાર નહીં તો અપેક્ષવા નહીં, અપેક્ષવા નહીં તો પ્સન્નતવાને 

ગુમવા્્વાનું કોઈ કવારણ જ નહીં.ગુમવા્્વાનું કોઈ કવારણ જ નહીં.

મવા્,ે સબંધંોમવા ંનનલલેપતવા રવાખો અન ેઅનધકવારમુ્ ત બનવી જાઓ. 

મહવારવાજા શ્વીકૃષણનવી રવાણવીઓ એક રદ્સ યમુનવા નદવીનવા 

સવામે કવાંઠે રહેતવા તપસ્વી યોગવીને ભોજન કરવા્્વા જ્વાનવા ભવા્ 

રવાખે છે, પણ યમુનવા આખવી પવાણવી્વી છલકવાઈ ગઈ હતવી અને 

એને પસવાર કરવીને જ્વાનો કોઈ મવાગષિ નહોતો.

રવાણવીઓ ‘શું કર્ું’નવા ન્ચવારમવાં હતવી તયવાં જ એક જ્વાનવીજન 

તમેન ેસમવાધવાન આપતવા ં કહ ેછ,ે “તમ ેયમનુવાજીન ેપ્વા ષ્િનવા કરો કે 

જો અમવારવા સ્વામવી શ્વીકૃષણ બવાળબ્રહ્મચવારવી હોય તો અમને મવાગષિ 
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આપો.’’ બધવી રવાણવીઓ એકબવીજા સવામે આશ્ચયષિ્વી જુએ છે છતવાં 

કજજ્વાસવા સવા્ે પ્વા્ષિનવા કરે છે અને યમુનવામવાં મવાગષિ ્ઈ જાય છે.

બધવી રવાણવીઓ સવામે પવાર જઈ તપસ્વીને શ્ેષ્ઠ ભોજન જમવાડે 

છે અને પવાછવી મહેલ જ્વા નવીકળે છે. યમુનવાનો મવાગષિ તો ફરવી 

પુરવાઈ ગયો હતો. હ્ે પવાછવા કે્વી રવીતે આ્્ું?

ફરવી એક જ્વાનવીજન કહે છે, “તમે યમુનવાજીને પ્વા ષ્િનવા કરો કે 

તમે જેમને ભોજન કરવા્્વા ગયવાં હતવાં તે મહવાતમવા નનતય તપસ્વી 

હોય તો અમને મવાગષિ આપો.’’

ફરવી બધવી રવાણવીઓ આશ્યષિચરકત ્ઈ જાય છે. હમણવાં તો 

યોગવીને ભોજન કરવા્વીને આવયવા છતવાં તપસ્વી!

તેઓ યમુનવાને પ્વા્ષિનવા કરે છે અને ફરવી યમુનવામવાં મવાગષિ 

્ઈ જાય   છે.

રવાણવીઓ સવીધવી જાય છે મહવારવાજા શ્વીકૃષણ પવાસે અને બનેલવી 

ઘ્નવા કહેતવાં પૂછે છે, “સ્વામવી, આ તે કે્ું કુતૂહલ કહે્વાય?’’

મહવારવાજા શ્વીકૃષણ જ્વાબ આપતવાં કહે છે, “તમે જેને જુઓ 

છો તે હું ન્વી અને જે હું છું તેને તમે જોતવા ન્વી.’’

“તમે જે શ્વીકૃષણને જુઓ છો એ તો તેનું દેહરૂપવી પૂતળું છે 

અને એ પૂતળવા દ્વારવા ્તવી પ્્ૃનતિઓને તમે શ્વીકૃષણનવી પ્્ૃનતિઓ 

મવાનો છો.’’
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રવાણવીઓએ કહ્યુ,ં “તો પછવી ત ેભોજન લે્ વા છતવા ં તપસ્વી?’’

શ્વીકષૃણએ કહ્યુ,ં “એ મહવાતમવા પોતવાનવી ઇચછવા્વી ભોજન ન્વી 

લેતવા, ન્વી તેમને ભોજન પ્તયે કોઈ આસક્ત. એ તો તમવારું 

મવાન રવાખ્વા તમવારવી ન્નંતવીનો સ્વીકવાર કરે છે.’’

આને કહે્વાય નનલલેપતવા.

આને કહે્વાય અનવાસ્ત ભવા્.

તમવારવા સંબંધો પણ આ્વા નનલલેપ હો્વા જોઈએ. સંસવારમવાં 

છો એ્લે સંબંધ હોય, પણ સંબંધ ્કવી કોઈ અસર ન્વી. 

સંબંધવીઓ તરફ્વી મવાન મળે કે અપમવાન, બોલવા ે્ કે ન 

બોલવા્ે, સૌ-સૌનવા ભવા્મવાં. તમવારવા મન પર તેનવી કોઈ અસર 

ન આ્્વી જોઈએ.

અનવાસક્ત તમવારવી પ્સન્નતવાને અકબંધ રવાખે છે.અનવાસક્ત તમવારવી પ્સન્નતવાને અકબંધ રવાખે છે.

ઇચછવાઓ તમવારવી પ્સન્નતવાનું મવારણ છે. ઇચછવાઓ તમવારવી પ્સન્નતવાનું મવારણ છે. 

સદવાય પ્સન્નતવા રવાખ્વી હોય તો શું કર્ું જોઈએ?

નનરપેક્ષ અને નનલલેપભવા્ કેળ્્વા જોઈએ.

મવાનો કે કોઈનવી સે્વા કરો છો તો એ પણ પ્ેમ અને 

કરુણવા્વી કરો, સતકમષિનવા ફળનવી આશવા અને અપેક્ષવા ન્નવા કરો, 

તો તમવારવી પ્સન્નતવા કવાયમ બનવી રહેશે.



87

જો તમને સદવાય તમવારવા ચહેરવા પર પ્સન્નતવા જોઈતવી હોય 

તો આજ્વી ન્શ્વાસ રવાખવીને સંકલપ કરો,

મવારે મવારવા સંબંધો પ્તયે અનવાસ્ત રહે્ું છે અને સંબંધોને 

ઘ્વાડ્વા મવારે નનલલેપ અને નનરપેક્ષભવા્ને ્ધવાર્વા છે.

મવાર ેમવારવી પ્સન્નતવા રવાખ્વા અન ેસ ષ્િત્ર પ્સન્નતવા પ્સરવા્્વા 

ઇચછવામુ્ત બનવીને સંયોગો, નસ્નતઓ અને સંબંધો પ્તયે નનલલેપ 

અને અનધકવારમુ્ત રહે્ું છે.
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અનવાસક્ત તમવારવી અનવાસક્ત તમવારવી 

પ્સન્નતવાને અકબંધ પ્સન્નતવાને અકબંધ 

રવાખે છે. ઇચછવાઓ  રવાખે છે. ઇચછવાઓ  

તમવારવી પ્સન્નતવાનું તમવારવી પ્સન્નતવાનું 

મવારણ છે.મવારણ છે.

જે સવામે્વી  જે સવામે્વી  
્ળગ્વા જાય  ્ળગ્વા જાય  

તેને સળગ્વાનો  તેને સળગ્વાનો  
્વારો આ્ે.્વારો આ્ે.



10
Routine lifeમવાં પ્સન્ન રહે્ું Routine lifeમવાં પ્સન્ન રહે્ું 

easy છે, પણ જયવારે કોઈ mistake easy છે, પણ જયવારે કોઈ mistake 

્વાય તયવારે upset ્ઈ જ્વાય છે. ્વાય તયવારે upset ્ઈ જ્વાય છે. 

Mistake ્યવા પછવી પણ પ્સન્ન Mistake ્યવા પછવી પણ પ્સન્ન 

કઈ રવીતે રહવી શકવાય?કઈ રવીતે રહવી શકવાય?
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આ દુનનયવાનવી દરેક વયક્ત્વી ્યવારેક ને ્યવારેક જી્નમવાં 

ભૂલ ્ઈ હોય છે. ભૂલ ્વાય બધવા્વી, પણ એમવાં્વી અમુક જ 

એ્વા હોય છે જે પોતવાનવી ભૂલને સ્વીકવારે છે. તે અમુકમવાં્વી 

પણ ્ોડવાક જ એ્વા હોય જેઓ ભૂલને સુધવાર્વાનો પ્યતન કરે 

છે અને એમવાં્વી પણ કોઈ એકવાદ જ એ્વા હોય છે જેઓ ભૂલ 

સુધવારવી શકે છે. 

જે પોતવાનવી mistakeન ેસધુવારવી લ ેછ ેતને ેસજા મળતવી ન્વી, જે પોતવાનવી mistakeન ેસધુવારવી લ ેછ ેતને ેસજા મળતવી ન્વી, 

પણ જે mistakeને સુધવારવી શકતવા ન્વી તેમને સજા મળ્વા ્ગર પણ જે mistakeને સુધવારવી શકતવા ન્વી તેમને સજા મળ્વા ્ગર 

રહેતવી ન્વી. રહેતવી ન્વી. શ્ેષ્ઠ મવાગષિ કયો?

શ્ેષ્ઠ મવાગષિ તો એ છે જયવાં સજા ભોગ્વીને mistake 

સુધવાર્વી ન પડે, પણ mistakeને realise કરવી, mistakeને જ 

clear કરવી નવાખવીએ. 

જયવારે mistake, mistake છે એ realise ્વાય તયવારે જ જયવારે mistake, mistake છે એ realise ્વાય તયવારે જ 

એ mistakeને સુધવારવી શકવાય. એ mistakeને સુધવારવી શકવાય. તમે wrong કરો છો એ realise 

્વાય તો તમ ેwrong છોડવીન ે right તરફ જઈ શકો. જો wrong 

જ right લવાગે તો wrong છોડવી જ કે્વી રવીતે શકવાય?

આ જગતમવાં ભૂલનો સ્વીકવાર કર્વા્વાળવા ્ધવારે મળે, ભૂલને 

realise કર્વા્વાળવા ્ધવારે મળે, ભૂલને clear કર્વા્વાળવા ્ધવારે 

મળે કે પછવી પોતવાનવી કોઈ ભૂલ ન્વી એ્ું કહવીને તમવારવી સવા્ે 

argument કર્વા્વાળવા ્ધવારે મળે?
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તમવારે તમવારવા natureને check કર્ો જોઈએ, તમને જયવારે 

કોઈ તમવારવી ભલૂ બતવા ે્ છ ે તયવાર ે તમ ેતમેનવી સવા ે્ arguments 

કરો છો કે પછવી easily accept કરવી લો છો? જે ભૂલ કયવાષિ 

પછવી arguments કરે છે અને excuses આપે છે તેનું future 

dark હોય છે અને જે પોતવાનવી ભૂલને realise કરવી, સ્વીકવાર 

કરવી એને સુધવાર્વાનો પ્યતન કરે છે તેનું future bright હોય 

છે. યવાદ રવાખજો, argument ્ગર ભૂલને accept કર્વી એ યવાદ રવાખજો, argument ્ગર ભૂલને accept કર્વી એ 

તમવારવા futureને bright બનવા્વી દે છે.તમવારવા futureને bright બનવા્વી દે છે.

બવાહુબલવી જયવારે યુદ્નવા મેદવાનમવાં તેમનવા ભવાઈ ભરત પર 

મનુષ્પ્હવાર કરવી તને ેમવારવી નવાખ્વાનવા ભવા્ સવા્ ે જયવા ંમનુષ્ ઉગવામે 

છે તયવાં જ તેમને પોતવાનવી ભૂલનું realisation ્વાય છે કે ‘અરે, 

હું આ કે્લવી મો્વી ભૂલ કરવી રહ્યો છું. હું મવારવા જ ભવાઈનવી હતયવા 

કર્વા જઈ રહ્યો છું.’

આ એક ભૂલનું realisation ્તવાં જ તેમનવી ઉગવામેલવી 

મુનષ્ અ્કવી જાય છે.

જો તેમણે એ મુનષ્પ્હવાર દ્વારવા પોતવાનવા ભવાઈને મવારવી નવાખયો 

હોત તો? તો ઇનતહવાસનવા પવાનવા પર તેનવી negative image 

અંરકત ્ઈ ગઈ હોત. પણ આજે આ્લવાં ્્મો પછવી પણ તેઓ 

શ્દ્વા સવા ે્ પજૂાય છ,ે લવાખો લોકો તમેન ે્દંનવા કર ેછ.ે શવા મવા ે્?

ભલૂ કર્વાનવા કવારણ ે ક ેભલૂન ે realise કરવી એન ેસધુવાર્વાનવા 
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પ્યતનનવા કવારણે? જે ભૂલને realise કરે છે અને ભૂલને સુધવારવી જે ભૂલને realise કરે છે અને ભૂલને સુધવારવી 

લે છે તે ્ંદનવીય બનવી જાય છે, તે દશષિનવીય બનવી જાય છે. લે છે તે ્ંદનવીય બનવી જાય છે, તે દશષિનવીય બનવી જાય છે. મવા્ે 

જ દરરોજ તમવારવા natureનું observation કર્ું જોઈએ, પણ 

natureનું observation કરવાય કઈ રવીતે?

તમને જેમનવા પ્તયે respect હોય તે વયક્તને તમવારવા તમને જેમનવા પ્તયે respect હોય તે વયક્તને તમવારવા 

observer બનવા્વી શકવાય.observer બનવા્વી શકવાય. તેમને એ્ું કહવી શકવાય કે તમે મવારવી 

નનતય પ્્ૃનતિઓને નનહવાળજો અને જયવાં મવારવી ભૂલ ્વાય તયવાં મને 

બતવા્જો. તેમનવા પ્તયે respect હો્વાનવા કવારણે તેમનવા દ્વારવા 

બતવા્ેલવી ભૂલ તમને સહજતવા્વી સ્વીકવાયષિ ્ઈ જશે. 

એક્વાર જે ભૂલને realise કરતવા ્ઈ જાય છે તેમનવી ભૂલ એક્વાર જે ભૂલને realise કરતવા ્ઈ જાય છે તેમનવી ભૂલ 

સુધરવી જાય છે અને સવા્ે-સવા્ે ન્વી ભૂલો ્્વાનવી ઘ્તવી જાય સુધરવી જાય છે અને સવા્ે-સવા્ે ન્વી ભૂલો ્્વાનવી ઘ્તવી જાય 

છે. છે. તમવારવાં કપડવાં પર લવાગેલવા ડવાઘ તમને દેખવાય કે ન દેખવાય, 

પણ સવામે્વાળવાને તો અ્શય દેખવાય જ છે.

જે વયક્તને તમવારો ડવાઘ દેખવાય છે તે તમને બતવા્ે છે. 

એનો અ્ષિ એ ન્વી કે તે તમવારવા મવા્ે negative છે એ્લે 

બતવા્ે છે, પરંતુ તે તો તમવારું સવારું ઇચછે છે મવા્ે બતવા્ે છે. 

જયવારે કોઈ ભૂલ બતવા ે્ તયવારે તેનવા પર ગુસસે ન ્તવાં તેનો જયવારે કોઈ ભૂલ બતવા ે્ તયવારે તેનવા પર ગુસસે ન ્તવાં તેનો 

ઉપકવાર મવાન્ો જોઈએ. ઉપકવાર મવાન્ો જોઈએ. 

મો્વા ભવાગનવા લોકોને કોઈ ભૂલ બતવા્ે તયવારે ગુસસો આ્વી 

જતો હોય છે અને ગુસસવામવાં કહેતવા પણ હોય છે કે હું તો આ્ો 
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જ છું અને આમ જ કરવીશ. જે લોકો એમ કહે છે કે હું તો આમ જે લોકો એમ કહે છે કે હું તો આમ 

જ કરવીશ,જ કરવીશ, તેમનવી mistake multiply ્તવી જાય છે અને તેમનું 

future હજી dark ્તું જાય છે.

મવા્ે જ, lifeમવાં જે તમવારવી ભૂલને બતવા્ે તેને તમવારે તમવારવા lifeમવાં જે તમવારવી ભૂલને બતવા્ે તેને તમવારે તમવારવા 

ભગ્વાન મવાન્વા. તમે જો તેમને ભગ્વાન મવાનવી લેશો તો ધવીમે-ભગ્વાન મવાન્વા. તમે જો તેમને ભગ્વાન મવાનવી લેશો તો ધવીમે-

ધવીમે તમે પણ automatically ભગ્વાન જે્વા બનતવા જશો.ધવીમે તમે પણ automatically ભગ્વાન જે્વા બનતવા જશો.

આજ સુધવી જે્લવા પણ પરમવાતમવા બનયવા છે તે ભૂલને 

છુપવા્વીને ભગ્વાન ન્વી બનયવા, ભૂલને સુધવારવીને ભગ્વાન બનયવા 

છે.

જે પોતવાનવી ભૂલને સુધવારતવા હોય તેમનવા ચહેરવા હંમેશવાં 

bright હોય, happy હોય અને જે પોતવાનવી ભૂલને છુપવા્તવા 

હોય તેમનવા મનમવાં એક પ્કવારનો ભય હોય કે મવારવી ભૂલ કોઈને 

ખબર પડવી જશે તો! મવા્ે જ, ભૂલને બતવા્નવારવા મહવાઉપકવારવી ભૂલને બતવા્નવારવા મહવાઉપકવારવી 

હોય, જે તમવારવા ચહેરવા પર પ્સન્નતવા અને તમવારવી lifeમવાં હોય, જે તમવારવા ચહેરવા પર પ્સન્નતવા અને તમવારવી lifeમવાં 

happiness લવા્ે છે.happiness લવા્ે છે.

જો તમે mistake બતવા્નવારને ભગ્વાન મવાનશો તો 

mistake ્યવા પછવી પણ તમવારવા ચહેરવા પર ભગ્વાન જે્વી 

પ્સન્નતવા રહેશે એ ન્શ્વાસ રવાખજો.
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Argument Argument 
 ્ગર ભૂલને   ્ગર ભૂલને  

AcceptAccept કર્વી   કર્વી  

એ તમવારવા એ તમવારવા FutureFutureનેને  
BrightBright    

બનવા્વી દે છે.બનવા્વી દે છે. LLifeમવાં ifeમવાં 
 જે તમવારવી   જે તમવારવી  

ભૂલને બતવા્ે  ભૂલને બતવા્ે  
તેને તમવારે તેને તમવારે 

તમવારવા ભગ્વાન તમવારવા ભગ્વાન 
મવાન્વા.મવાન્વા.



11
નવાનવી-નવાનવી ્વાતમવાં પણ લવાગણવી નવાનવી-નવાનવી ્વાતમવાં પણ લવાગણવી 

ઘ્વાય છે, દુઃખ ન હો્વા છતવાં પણ ઘ્વાય છે, દુઃખ ન હો્વા છતવાં પણ 

્યવારેક બહુ દુઃખવી ્ઈ જ્વાય છે. ્યવારેક બહુ દુઃખવી ્ઈ જ્વાય છે. 

વયક્ત પોતવાનવી આ અનતલવાગણવી વયક્ત પોતવાનવી આ અનતલવાગણવી 

પર control કઈ રવીતે કરવી શકે?પર control કઈ રવીતે કરવી શકે?
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આખવા buildingમવાં પ્કવાશ-પ્કવાશ છે. ચવારે બવાજુ light 

ઝગમગે છે, બધવા આનંદમવાં છે. 

તયવાં જ ્ોડવી્વારમવાં અચવાનક અંધવારું ્ઈ જાય છે. એક 

secondમવાં પ્કવાશ્વી ઝળહળતવા buildingમવાં ચવારે બવાજુ અંધવારું 

છ્વાઈ જાય છે. કવારણ? 

કવારણ કે buildingનો fuse ઊડવી ગયો છે. જેમ building 

છે એમ આપણવી life છે. ખબર ન્વી એનો fuse ્યવારે ઊડવી 

જાય? તો પછવી fuse ઊડે એ પહેલવાં futureનો કોઈ plan 

બનવાવયો છે ખરો? 

અનેક જ્વાબ મળે, હવા... હવા... બનવાવયો છેને. College 

પૂરવી ્વાય એ્લે business કર્વાનો, ખૂબ-ખૂબ કમવા્વાનું, posh 

areaમવાં first class ઘર લે્વાનું, ્ોડું investment કર્વાનું, 

લગ્ન કર્વાનવાં, world tour કર્વાનવી, મોજ-મસતવી કર્વાનવી અને 

છોકરવાઓને graduate કરવી settle કર્વાનવા, પછવી retired life 

enjoy કર્વાનવી.

સરસ, આ બધું તો આ ભ્નું planning ્યું. Futureનું 

એ્લે કે મૃતયુ પછવીનવા ભ્નું શું? 

એનવી નચંતવા શું કર્વાનવી? આ ભ્મવાં જે મળ્ું છે એને 

ભોગ્્વાનું અને lifeને enjoy કર્વાનવી.
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પણ ્યવારયે ન્ચવાર કયમો છ ે ક ેઆ ભ્મવા ંઆ બધુ ંશવા મવા્ે 

મળ્ું છે? આ ઘર, આ પરર્વાર, આ સુખ, આ સવાહ્યબવી કે્વી 

રવીતે મળ્વાં છે? આ બધું તો ભૂતકવાળમવાં કરેલવાં શુભ કમમો અને 

સતકવાયમોનું ફળ છે. હ્ે આ ભ્મવાં કંઈ નહીં કરો તો ભન્ષયમવાં 

શું મળશે? આ્તવા જનમમવાં શું મળશે?

Lifeનો fuse ઊડે એ પહેલવાં futureનો plan કર્ો ખૂબ 

જ જરૂરવી છે. આ ભ્ે બધવાં પુણય ખચવાષિઈ જશે પછવી ભન્ષયનવા 

ભ્મવાં શું કરશો? 

જે ભૂતકવાળને નજર સમક્ષ રવાખવીને ્તષિમવાનને સુધવારે છે તેનું જે ભૂતકવાળને નજર સમક્ષ રવાખવીને ્તષિમવાનને સુધવારે છે તેનું 

ભન્ષય ભવય બને છે.ભન્ષય ભવય બને છે.

તમે જેમને તમવારવા પોતવાનવા મવાનતવા હો, જેમનવી care કરતવા 

હો, relations maintain કરતવા હો, જેમનવી સવા ે્ નજંદગવી પસવાર 

કરતવા હો તેનો fuse પણ ઊડવી શકે કે નહીં? 

જે પ્ેમ, જે લવાગણવી પહેલવા રદ્સે હોય એ્વાં જ શું કવાયમ 

રહે ખરવાં? 

યવાદ રવાખો, જેમ lifeનો fuse ઊડે એમ લવાગણવીનો fuse પણ યવાદ રવાખો, જેમ lifeનો fuse ઊડે એમ લવાગણવીનો fuse પણ 

ઊડવી શકે છે.ઊડવી શકે છે.

જે રદ્સે લવાગણવીનો fuse ઊડે એ રદ્સે શું?
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લવાગણવી આમ પણ sticker જે્વી હોય છે. શરૂઆતમવાં 

gum ખૂબ જ હોય એ્લે એકદમ ચવીપકવીને રહે. પછવી જેમ-

જેમ સમય પસવાર ્વાય, gumનવી ચવીકવાશ ઘ્તવી જાય તેમ-તેમ 

sticker ઊખડતું જાય અને એક રદ્સ જયવારે આખું sticker 

નવીકળવી જ્વાનવી અણવી પર હોય તયવારે એને ્કવા્વી રવાખ્વાનો 

પ્યતન કર્ો પડે છે. 

એમ પ્ેમ, લવાગણવી અને સંબંધો જયવારે તૂ્્વાનવી તૈયવારવીમવાં એમ પ્ેમ, લવાગણવી અને સંબંધો જયવારે તૂ્્વાનવી તૈયવારવીમવાં 

હોય તયવારે એને ્કવા્વી રવાખ્વાનવા પ્યતન કર્વા પડે. હોય તયવારે એને ્કવા્વી રવાખ્વાનવા પ્યતન કર્વા પડે. 

લવાગણવીનો fuse ઊડે એ્લે lifeમવાં અંધવારું ્ઈ જાય, પણ 

જો એ fuse ઊડે એ પહેલવાં મનને prepare કરવી રવાખયું હોય 

તો? મનને મવાનનસક રવીતે તૈયવાર કરવી રવાખયું હોય તો? લવાગણવીનવા 

fuseને ઊડતો બચવા્્ો એ આપણવા હવા્મવાં ન્વી, પણ એ્વી 

નસ્નતમવાં સ્યંને દુઃખવી ્તવાં, upset ્તવાં બચવા્વી લે્ો એ 

અ્શય આપણવા હવા્મવાં જ છે. 

જો તમવારવી અંદર એ સમજ દૃઢ હોય કે લવાગણવી એ sticker 

છે અને ગમે તયવારે ઊખડવી શકે છે તો શું એ તમને દુઃખવી કરવી 

શકે? પણ problem એ છે કે તમે લવાગણવી તો રવાખો છો અને 

એ પણ unlimited લવાગણવી રવાખો છો. 
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લવાગણવી પવાણવી જે્વી છે. જો પવાણવી પવી્ું હોય તો પવાણવીને લવાગણવી પવાણવી જે્વી છે. જો પવાણવી પવી્ું હોય તો પવાણવીને 

કૂ્ વામવાં્ વી બહવાર કવાઢ્ુ ં પડશ,ે પણ કૂ્ વામવા ં પડ્ુ ં તો ન જ જોઈએ. કૂ્ વામવાં્ વી બહવાર કવાઢ્ુ ં પડશ,ે પણ કૂ્ વામવા ં પડ્ુ ં તો ન જ જોઈએ. 

કૂ્વામવાં પડવીએ તો ડૂબવી જઈએ. કૂ્વામવાં પડવીએ તો ડૂબવી જઈએ. 

એ્લે લવાગણવી પણ limitમવાં રવાખ્વી જોઈએ. નહીં તો 

unlimited લવાગણવી ભન્ષયમવાં તમવારવા unlimited દુઃખનું unlimited લવાગણવી ભન્ષયમવાં તમવારવા unlimited દુઃખનું 

કવારણ બનવી જશે. કવારણ બનવી જશે. 

તમવારે તમવારવી લવાગણવીને express train જે્વી બનવા્્વી 

જોઈએ. જેમ express train નવાનવાં-નવાનવાં સ્ેશનો પર ઊભવી ન 

રહે એમ નવાનવી-નવાનવી ્વાતો કે નવાનવી-નવાનવી ઘ્નવાઓને ્વાગોળવીને 

દુઃખવી ન ્્વાય. 

ખબર જ છે કે જે જોડવાય છે એ છૂ્ું પડ્વાનું જ છે. 

જયવારે આ જી્નયવાત્રવામવાં કોઈ આપણવા્વી છૂ્ું પડે તયવારે જયવારે આ જી્નયવાત્રવામવાં કોઈ આપણવા્વી છૂ્ું પડે તયવારે 

એક મંત્ર અંતરમવાં ઘૂં્વીને રવાખજો કે જે છૂ્ું પડે છે તે ્યવારેય એક મંત્ર અંતરમવાં ઘૂં્વીને રવાખજો કે જે છૂ્ું પડે છે તે ્યવારેય 

આપણું ન હોય અને જે આપણું હોય તે ્યવારેય છૂ્ું ન પડે. આપણું ન હોય અને જે આપણું હોય તે ્યવારેય છૂ્ું ન પડે. 

આજે જે મવારવી સવા્ ે્ઈ રહ્યુ ં છ ેએ ભતૂકવાળમવા ં મેં જે બવીજા 

સવા ે્ કયુું છે એ જ છે. મેં પણ કોઈને અધ્ચચે છોડ્વા હશે મવા ે્ 

તે મને છોડવી રહ્યવા છે. કોઈ પણ પરરનસ્નતમવાં જો તમવારે upset 

ન ્્ુ ં હોય તો પોતવાનવી selfન ેસતયનવી સમજ્વી upgrade કરો. 

મવા્ે જ, ભૂતકવાળને મવાત્ર જો્વાનો હોય અને ભન્ષયને મવા્ે જ, ભૂતકવાળને મવાત્ર જો્વાનો હોય અને ભન્ષયને 
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બનવા્્વાનું હોય. બનવા્્વાનું હોય. 

ભૂતકવાળ આપણવા હવા્મવાં ન્વી, પણ ભન્ષય તો આપણવા 

હવા્મવાં છે. એ્લે ભૂતકવાળનો સમભવા્ે સ્વીકવાર કર્ો જોઈએ 

અને ભૂતકવાળનવી ભૂલોમવાં્વી શવીખ્ું જોઈએ, શવીખવીને સુધર્ું 

જોઈએ. 

ભૂતકવાળનવી reel ્તષિમવાનમવાં ચવાલવી રહવી છે અને ્તષિમવાનમવાં 

જે reel બનશે એ જ મવારું ભન્ષય બનશે. 

મને જે મળે છે એ મવારવા ભૂતકવાળનવા આધવારે મળે છે. 

અતયવારે જે મવારું ્તષિન હશે એ જ મવારું ભન્ષય હશે. મવા્ે જો હું 

આજે કોઈને દુઃખવી નહીં કરું તો ભન્ષયમવાં કોઈ મવારવી લવાગણવીને 

અ્ગણવીને મને દુઃખવી નહીં કરે. 

્વાસતન્કતવામવાં હું એકલો છું, એકલો આવયો છું અને 

એકલો જ જ્વાનો છું. મને અતયવારે જે relations મળ્વાં છે એ 

તો trainનવા passengers જે્વા છે. જયવાં સુધવી મવારું station 

ન્વી આવયું તયવાં સુધવીનો તેમનો સવા્ છે. જે્ું મવારું મોતનું 

station આ્શે એ્લે મવારે એકલવા જ ઊતર્વાનું છે. આ બધવા 

તો temporary છે. જે temporary છે તેમનવા મવા્ે મવારે શવા 

મવા્ે મવારું temperature ગુમવા્્ું જોઈએ? શવા મવા્ે બધવા સવા્ે 

સનેહ્વી ન રહે્ું જોઈએ? 
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કવારણ કે નનયમ તો એ જ છે કે હું પ્ેમ આપવીશ તો મને કવારણ કે નનયમ તો એ જ છે કે હું પ્ેમ આપવીશ તો મને 

પ્ેમ મળશે. પ્ેમ મળશે. 

Life હોય ક ે લવાગણવી, એક રદ્સ તો fuse ઊડ્વાનો જ છ.ે 

જેમનવી પવાસે આ સમજ છે, જેમનું મન આ સમજ સવા ે્ 

prepared છે તેમનવી lifeમવાં લવાગણવીનો fuse ઊડ્વા પછવી 

અંધવારું ્તું ન્વી, કેમ કે તેમને ખબર જ હોય છે કે lifeનવી 

જેમ લવાગણવીનો fuse પણ ગમે તયવારે ઊડવી શકે છે.

ન્શ્વાસ રવાખો, આ સમજ તમને મુશકેલમવાં  મુશકેલ 

પરરનસ્નતમવાં પણ નસ્ર રવાખશે, તમને સદવાય સુખવી રવાખશે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

જેમ જેમ LLifeનો  ifeનો  

FFuse ઊડે use ઊડે 

એમ લવાગણવીનો  એમ લવાગણવીનો  

fuse પણ  fuse પણ  

ઊડવી શકે છે.ઊડવી શકે છે.
UUnlimited  nlimited  

લવાગણવી લવાગણવી 
ભન્ષયમવાં તમવારવા ભન્ષયમવાં તમવારવા 

UUnlimitednlimited
દુઃખનું કવારણ  દુઃખનું કવારણ  
બનવી જશે. બનવી જશે. 



12
કહે્વાય છે કે સુખ અંતે દુઃખનું કવારણ કહે્વાય છે કે સુખ અંતે દુઃખનું કવારણ 

બને છે, તો મળેલું સુખ દુઃખમવાં બને છે, તો મળેલું સુખ દુઃખમવાં 

પરર્નતષિત ન ્વાય એ મવા્ે શું કર્ું પરર્નતષિત ન ્વાય એ મવા્ે શું કર્ું 

જોઈએ?જોઈએ?
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હરએક વયક્તનવા મનનવી ઝંખનવા હોય છે સુખ અને હરએક 

વયક્ત સુખને પ્વાતિ કર્વા રવાત-રદ્સ દોડે છે.

પરંતુ દુનનયવાનું એક પણ સુખ એ્ું ન્વી જેનવા પછવી દુઃખ 

ન આવયું હોય. સુખ પછવી દુઃખ આ્ે, આ્ે ને આ્ે જ. તમે 

ન્ો mobile લવીધો. એને જોઈ-જોઈને તમે ખુશ ્વાઓ છો, 

સુખવી ્વાઓ છો. અચવાનક એ mobile બગડવી ગયો. અતયવાર 

સુધવી લવાગતું સુખ અંતે તો દુઃખનું જ કવારણ બનવી ગયું. તો પછવી 

સુખનવી પવાછળ દોડ્વા્વાળવી વયક્ત સુખવી ્વાય કે દુઃખવી ્વાય? 

દરેક વયક્તને સુખવી ્્ું છે, પણ યવાદ રવાખ્ું કે સુખવી ્નવારો સુખવી ્નવારો 

દુઃખવી ્યવા ન્નવા રહેતો જ ન્વી.દુઃખવી ્યવા ન્નવા રહેતો જ ન્વી.

પ્શ્ન એ ્વાય છે કે પૂ્ષિભ્નવાં સતકમમોનવા કવારણે અતયવારે 

good luck છે અને good luckનવા કવારણે સુખ મળવી ગયું છે, 

તો આ સખુ દઃુખમવા ં convert ન ્વાય એ મવા્ ેશુ ં કર્ુ ંજોઈએ?

આપણે સતત સવા્ધવાનવી રવાખ્વી જોઈએ કે પ્વાતિ સુખમવાં 

આસ્ત ન ્્ું જોઈએ અને સુખને અનલતિ ભવા્્વી ભોગ્્ું 

જોઈએ. અનવાસક્ત અને અનલતિતવા તયવારે જ આ્ે છે જયવારે 

પોતવાનું સુખ અનયને આપ્વાનો પુરુ્વા્ષિ શરૂ ્વાય. 

જ્વાનવી હંમેશવાં સુખ આપ્વાનો પ્યતન કરે, અજ્વાનવી સ્યં જ્વાનવી હંમેશવાં સુખ આપ્વાનો પ્યતન કરે, અજ્વાનવી સ્યં 

સુખને ભોગ્્વાનો પ્યતન કરે.સુખને ભોગ્્વાનો પ્યતન કરે.
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આજ સુધવી મળનવારવા દરેક સુખને કોઈને આપ્વાનો ન્ચવાર 

પહેલવા આવયો છે કે સ્યં ભોગ્્વાનો ન્ચવાર આવયો છે? 

સુખને ભોગ્તવી ્ખતે જો આપણે બવીજાનવા દુઃખનો ન્ચવાર સુખને ભોગ્તવી ્ખતે જો આપણે બવીજાનવા દુઃખનો ન્ચવાર 

કરવીએ તો આપણું સુખ ્યવારેય દુઃખમવાં convert ન ્વાય. કરવીએ તો આપણું સુખ ્યવારેય દુઃખમવાં convert ન ્વાય. 

પહેલવાંનો યુગ હતો, એ યુગનવી પરંપરવામવાં સંસકવાર હતવા કે 

સુખને ભોગ્તવાં પહેલવાં સુખને ્હેંચ્ું.

જેમ કે ખેડૂત તેનવા ખેતરમવાં ઊગેલવા પવાકને ઘરે લવા્તવાં 

પહેલવાં શું કરે? એ પવાકનવા ભવાગ કરે. એક ભવાગ ગરવીબોને આપે 

અને એક ભવાગ કવાઢે પંખવીઓ મવા્ે અને પછવી જે ્ધે એ ઘરે 

પરર્વાર મવા્ે લવા્ે.

જે પોતવાનવા ભવાગમવાં અનયને ભવાગવીદવાર બનવા ે્ છે એનું જે પોતવાનવા ભવાગમવાં અનયને ભવાગવીદવાર બનવા ે્ છે એનું 

્યવારેય ઘ્તું ન્વી.્યવારેય ઘ્તું ન્વી.

જો તમે તમવારવા સુખનવા સમયે બવીજાનવા દુઃખનો ન્ચવાર કરવી 

પોતવાનવા સુખને ્હેંચો છો તો તમવારું સુખ ્યવારેય ઘ્તું ન્વી, 

પણ જો તમે મવાત્ર તમવારવા જ સુખનો ન્ચવાર કરો છો તો યવાદ 

રવાખજો કે આ પુણય ્યવારે પૂરવાં ્ઈ જશે ખબર જ નહીં પડે.

ન્ચવાર કરો, તમવારો અનુભ્ શું કહે છે? તમવારવાં પુણય ્ધવી 

રહ્યવાં છે કે ઘ્વી રહ્યવાં છે?
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આ જગતમવાં કે્લવાક લોકો એ્વા હોય છે, જે્વા શરૂઆતમવાં 

હોય તે્વા જ અંત સુધવી હોય. તો કે્લવાક સવા્ સવાધવારણમવાં્વી 

અબજોપનત બનવી ગયવા હોય અને કે્લવાક શેઠમવાં્વી સવામવાનય 

બનવી ગયવા હોય. આમવાં્વી તમવારો નંબર શેમવાં છે? રદ્સે-રદ્સે 

તમવારવી સમૃનદ્ ઘ્વી રહવી છે કે ્ધવી રહવી છે?

પહેલવાંનવા યુગમવાં વયક્ત ઘરનવી બહવાર નવીકળે તયવારે ગવાય-

કૂતરવા મવા્ે રો્લવી અને કવીડવી મવા્ે લો્-ગોળ લઈને નવીકળે. જેમનવા 

ઘરમવાં અનયને જમવાડ્વાનો રર્વાજ હોય તેમનવા ઘરનવા ડબબવામવાં 

લો્ ્યવારેય તનળયે પહોંચે નહીં.

એ સમય ે કોઈનવા ઘરમવા ંઆજનવી જેમ ગણવી-ગણવીન ે રો્લવીઓ 

નહોતવી બનતવી. ગમ ે તયવાર ેગમ ેત ેઅનતન્ આ્,ે ઘરનવા ં દ્વાર અને 

મનનવાં દ્વાર ખુલલવાં જ હોય. ધમષિસ્વાનકમવાં કોઈ આ્ે તો પણ 

સંઘ પ્મુખ તૈયવાર જ હોય. પોતવાનવા ઘરે લઈ જાય અને પ્ેમ્વી 

જમવાડે, અનતન્નો સતકવાર કરે. કોઈ પણ સંત-સતવીજી પધવારે તો 

પણ દરેકનવા ઘરનવાં દ્વાર ખુલલવાં જ હોય અને વય્સ્વા પણ હોય.

વયક્ત જયવારે અનયનવી અનુકૂળતવાનો ન્ચવાર કરે છે, અનયને વયક્ત જયવારે અનયનવી અનુકૂળતવાનો ન્ચવાર કરે છે, અનયને 

અનુકૂળતવા આપે છે તયવારે automatic તેને પણ અનુકૂળતવા મળવી અનુકૂળતવા આપે છે તયવારે automatic તેને પણ અનુકૂળતવા મળવી 

જ જાય છે. જ જાય છે. 

મવાનો કે બે રદ્સ્વી ધોધમવાર ્રસવાદ ્રસતો હોય, તમે 

તમવારવા ઘરમવાં સુરનક્ષત છો. તમને ત્રણે time ખવા્વાનું મળે છે. 
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એ સમયે ્યવારેય તમને ન્ચવાર આવયો છે કે ઘર ન્નવાનવા, ઝૂંપડવી 

ન્નવાનવા, ફૂ્પવા્ પર જી્તવા ગરવીબોનું, તેમનવાં નવાનવાં બવાળકોનું 

શું ્તું હશે? તેમને કોણ ખવા્વાનું આપતું હશે? મૂંગવાં પશુઓનું 

શું ્તું હશે? પંખવીઓનવી હવાલત દવાણવા ન્નવા કે્વી હશે? ્યવારેય 

આવયો છે આ્ો ન્ચવાર? ન્ચવાર જ ન આવયો હોય તો એમને 

ભોજન પહોંચવાડ્વાનવી ્વાત જ ્યવાં આ્ે? 

અનયને અનુકૂળતવા આપ્વા્વી તમને મવાત્ર અનુકૂળતવા જ અનયને અનુકૂળતવા આપ્વા્વી તમને મવાત્ર અનુકૂળતવા જ 

ન્વી મળતવી, બવીજાને પણ લવાભ મળે છે.ન્વી મળતવી, બવીજાને પણ લવાભ મળે છે. મવાનો કે તમે કોઈને 

અનકુળૂતવા આપવી એ્લ ેતને ે જે પ્નતકળૂતવા આ્્વાનવી હતવી એ દરૂ 

્ઈ ગઈ. તમે કોઈને ભોજન જમવાડ્ું, કોઈ સવાધનમષિક પરર્વારને 

સહવાય કરવી એ્લે તે વયક્ત કદવાચ પ્નતકૂળ પરરનસ્નતનો સવામનો 

કર્વા જે ખો્ું કવાયષિ કર્વાનવી હતવી, ચોરવી કે ખૂન કર્વાનવી હતવી 

એનવા્વી તે અ્કવી ગઈ. એ વયક્ત ઘોર અપરવાધ કરતવાં અ્કવી 

ગઈ એનો લવાભ પણ તમને જ મળે.

તમને સવામવાનય લવાગતું એક સતકવાયષિ બવીજાને દુષકૃતય કરતવાં 

અ્કવા્વી શકે છે. એ્લે ન્શ્વાસ રવાખજો કે જો તમવારું સુખ 

અનયને સુખવી કરવી શકે તો એ સુખ ્યવારેય દુઃખમવાં પરર્નતષિત 

નહીં ્વાય.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

સુખવી ્નવારો  સુખવી ્નવારો  

દુઃખવી ્યવા  દુઃખવી ્યવા  

ન્નવા રહેતો  ન્નવા રહેતો  

જ ન્વી.જ ન્વી.
સુખને ભોગ્તવી સુખને ભોગ્તવી 

્ખતે જો આપણે ્ખતે જો આપણે 

બવીજાનવા દુઃખનો બવીજાનવા દુઃખનો 

ન્ચવાર કરવીએ ન્ચવાર કરવીએ 

તો આપણું સુખ તો આપણું સુખ 

્યવારેય દુઃખમવાં ્યવારેય દુઃખમવાં 

convert convert ન ્વાય. ન ્વાય. 



13
આ ન્શ્મવાં મવાન્જાનતએ મંત્રને અગતયનું આ ન્શ્મવાં મવાન્જાનતએ મંત્રને અગતયનું 

સ્વાન આપયું છે. ન્ન્ધ-ન્ન્ધ રૂપમવાં સ્વાન આપયું છે. ન્ન્ધ-ન્ન્ધ રૂપમવાં 

બધવા ધમમોએ પણ મંત્રને મહત્્ આપયું છે, બધવા ધમમોએ પણ મંત્રને મહત્્ આપયું છે, 

પણ actualમવાં મંત્ર શું હોય? મંત્રસવાધનવા પણ actualમવાં મંત્ર શું હોય? મંત્રસવાધનવા 

કોને કહે્વાય? મંત્ર કર્વા પવાછળનું રહસય કોને કહે્વાય? મંત્ર કર્વા પવાછળનું રહસય 

શું છે?શું છે?
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મંત્ર એક એ્ો શબદ, એક એ્ો ન્્ય છે જયવાં તમવામ 

મવાન્જાનત એક ્ઈ જાય છ.ે કોઈ પણ ધમષિનવા, કોઈ પણ જ્વાનતનવા 

ભવાન્કો હોય, દરેકમવાં મંત્રનું એક અગતયનું સ્વાન જો્વા મળે છે.

મંત્ર એક એ્ું તત્્ છે જે સ્ષિત્ર છે અને જે સ્ષિત્ર હોય મંત્ર એક એ્ું તત્્ છે જે સ્ષિત્ર છે અને જે સ્ષિત્ર હોય 

એ સદવાય શ્ેષ્ઠ જ હોય છે.એ સદવાય શ્ેષ્ઠ જ હોય છે.

મવા્ે જ મંત્રોનવી શ્ેષ્ઠતવા, મંત્રોનવી નસનદ્ આજકવાલનવી ન્વી. 

મંત્રોનવી નસનદ્ તયવાર્વી છે જયવાર્વી શબદો છે. મંત્રોમવાં પણ શબદો 

જ સમવાયેલવા છે. મંત્ર પણ શબદો્વી જ બનેલવા છે. છતવાં મંત્ર 

અને શબદોમવાં બહુ મો્ો ફરક હોય છે.

જેમવાં બોલ્વાનું ્ધવારે હોય અને સમજ ઓછવી હોય એ જેમવાં બોલ્વાનું ્ધવારે હોય અને સમજ ઓછવી હોય એ 

શબદો કહે્ વાય અન ેજેમવા ંબોલ્વાનુ ંઓછુ ં હોય અન ેસમજ ્ધવારે શબદો કહે્ વાય અન ેજેમવા ંબોલ્વાનુ ંઓછુ ં હોય અન ેસમજ ્ધવારે 

હોય એ મંત્ર કહે્વાય.હોય એ મંત્ર કહે્વાય.

મંત્ર એ શબદોનવા સંયોજન અને આતમસત્્્વી સજાષિયેલવી 

positive અને powerful શક્ત છે.

જયવારે શબદો્વી મૈત્રવી ્વાય અને એ મૈત્રવી ્યેલવા શબદોમવાં 

જયવારે આતમવાનું સત્્ ભળે તયવારે જે પ્ગ્ ્વાય, જે સજાષિય એને 

‘મંત્ર’ કહે્વાય. 

શબદો જયવારે બોલવાય છે તયવારે એમવાં મવાત્ર કંઠનવી ઊજાષિ 

ભળેલવી હોય છે. મંત્ર જયવારે પ્ગ્ ્વાય છે તયવારે એમવાં સમસત 

અકસતત્નવી ઊજાષિ ભળેલવી હોય છે.
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શબદો સવામવાનય હોય છે, જયવારે મંત્રોમવાં સતય અને 

આતમસત્્ ભળલેવા ં હોય છ.ે મતં્ર સવા ે્ ન્શ્શક્ત જોડવાયલેવી હોય 

છે. સવામવાનય્વી શ્ેષ્ઠ દરેક વયક્ત મંત્રનો યોગ અને ઉપયોગ 

કરવી શકે છે.

મંત્ર મવાત્ર શવાસ્તોમવાં જ ન્વી હોતવા. મંત્રો સતય અને મંત્ર મવાત્ર શવાસ્તોમવાં જ ન્વી હોતવા. મંત્રો સતય અને 

સત્્મવાં્વી પણ પ્ગ્વી શકે છે.સત્્મવાં્વી પણ પ્ગ્વી શકે છે.

મહવાતમવા ગવાંધવીજીનવા મુખમવાં્વી નવીકળેલવા શબદો ‘Quit 

India’મવાં ગવાંધવીજીનું સત્્ અને સતય બન્ને ભળેલવાં હતવાં અને 

એ્વી ન્શ્શક્ત પણ એમવાં જોડવાઈ ગઈ અને એ શબદ મવાત્ર 

ગવાંધવીજીનવા જી્નનો જ નહીં, સમસત ભવારતનવા કરોડો-કરોડો 

લોકોનો જી્નમંત્ર બનવી ગયો.

જે શબદો અત્ર, તત્ર અને સ ષ્િત્ર પોતવાનો પ્ભવા્ પવા્રવી શકે જે શબદો અત્ર, તત્ર અને સ ષ્િત્ર પોતવાનો પ્ભવા્ પવા્રવી શકે 

એ શબદો મંત્ર બનવી જાય.એ શબદો મંત્ર બનવી જાય.

મંત્રનો પ્ભવા્ તયવારે જ અનુભ્વાય જયવારે ઇનનરિયો શૂનય 

્ઈ જાય. જયવારે ઇનનરિયો શૂનય ્વાય છે તયવારે જ મંત્રશક્તનવી 

અસર અનુભ્વાય છે. 

કોઈ પણ મંત્ર જયવાં સુધવી મવાત્ર કવાન્વી સંભળવાય છે તયવાં 

સધુવી એ શબદોનુ ંશ્્ણ જ રહ ેછ.ે જયવાર ે ઇનનરિયો શનૂય ્ઈ જાય 

છે અને અકસતત્ ભળવી જાય છે તયવારે મંત્રશક્તનવા પ્ભવા્્વી મંત્રશક્તનવા પ્ભવા્્વી 
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આતમવા vibrate ્વાય છે અને તયવારે મંત્રનો પ્ભવા્ અનુભ્વાય આતમવા vibrate ્વાય છે અને તયવારે મંત્રનો પ્ભવા્ અનુભ્વાય 

છે, તયવારે જ મંત્રનું મહત્્ સમજાય છે.છે, તયવારે જ મંત્રનું મહત્્ સમજાય છે.

એ્વી જ રવીતે કોઈ પણ મંત્રોચચવાર ્ખતે જયવારે એ શબદો 

નવાકભમવાં્વી નવીકળે છે અને એ શબદોમવાં જયવારે અકસતત્ જોડવાઈ 

જાય છે, હૃદયનો અહોભવા્ ભળવી જાય છે અને પછવી જે 

અંતરમવાં્વી પ્ગ્ ્વાય છે એ બ્રહ્મનવાદ હોય છે, એ બ્રહ્મધ્નન 

હોય છે અને એનવા પરમવાણુઓ સંપૂણષિ ન્શ્મવાં ફેલવાઈ જાય છે.

જેમ એક નવાનકડું બવાળક ઉ્વાં-ઉ્વાં કરવીને રડે છે તયવારે તેનું 

સમસત અકસતત્ એ રડ્વાનવી રક્યવામવાં જોડવાયેલું હોય છે અને 

એ નવાનકડવા બવાળકનવા નવાનકડવા અ્વાજને તેનવી મવાતવા દૂર હોય 

તો પણ સવાંભળવી શકે છે અને feel પણ કરવી શકે છે એમ એક 

ભ્તનવા હૃદયમવાં્વી નવીકળેલો મંત્રધ્નન પરમવાતમવા સુધવી પહોંચવી 

શકે છે અને પરમવાતમવાનવી ભક્તમવાં લવીન અનેક રદવય તત્્ોનવી 

કૃપવાનો અનુભ્ તે એનવા ્તષિમવાન જી્નમવાં અનુભ્વી શકે છે.

જે વયક્તનવા જી્નમવાં મંત્રનું સ્વાન છે, મંત્ર પ્તયે શ્દ્વા 

છે અને અંતર અકસતત્્વી એનું સમરણ અને સતુનત કરે છે તે 

વયક્ત જી્નમવા ંઅલગ-અલગ ક્ષતે્રમવા,ં અલગ-અલગ પ્કવાર ેમતં્રનવા 

પ્ભવા્ને અનુભ્તવી જ હોય છે. 

જેમ દેહનવી શક્ત મવા્ે ભોજન હોય છે એમ આતમવાનવા જેમ દેહનવી શક્ત મવા્ે ભોજન હોય છે એમ આતમવાનવા 

સવામરયષિ મવા્ે મંત્ર હોય છે.સવામરયષિ મવા્ે મંત્ર હોય છે.
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જે તમવારવી જે તમવારવી શક્ત પ્ગ્ કરવા્ે એ ભોજન હોય, જે તમવારું શક્ત પ્ગ્ કરવા્ે એ ભોજન હોય, જે તમવારું 

સવામરયષિ પ્ગ્ કરવા્ે એ મંત્ર હોય.સવામરયષિ પ્ગ્ કરવા્ે એ મંત્ર હોય.

જી્નમવાં શક્તનવી ્ધવારે જરૂર પડે કે સવામરયષિનવી?

શક્ત તો ઘણવા લોકો પવાસે હોય અને ઘણવા લોકો પોતવાનવી 

શક્તને સૂ્ વામવાં, ્વાતો કર્વામવાં ્ગેરેમવાં ્વાપરતવા હોય છે, જયવારે 

સવામરયષિ બહુ ઓછવા લોકો પવાસે હોય અને એ સવામરયષિ ્યવારેય 

સૂ્વા કે ્વાતો કર્વામવાં ન ્પરવાતું હોય. એ સવામરયષિ નહત, શ્ેય 

અન ે કલયવાણ મવા્ ે ્પરવાતુ ં હોય છ.ે સવામરયષ્િ વાળવી વયક્તનવા પ્તયકે 

શબદમવાં સત્્ અને સતય પ્ગ્ ્તું હોય છે. મવા્ે જ શવાસ્તોમવાં 

આ્વી વયક્ત મવા્ે ‘્ચનનસદ્’ શબદ ્પરવાયો છે. સવામરયષિ્વાન સવામરયષિ્વાન 

વયક્ત જે બોલે એ્ું ્વાય, જે ન્ચવારે એ ્વાય.વયક્ત જે બોલે એ્ું ્વાય, જે ન્ચવારે એ ્વાય. આ્વી ્ચનનસનદ્ 

પ્વાગટ્યનવી ક્ષમતવા મંત્રમવાં હોય છે. 

સવામરયષિ એનું જ પ્ગ્ ્વાય છે જે શરવીર નહતકવારવી તંત્ર સવામરયષિ એનું જ પ્ગ્ ્વાય છે જે શરવીર નહતકવારવી તંત્ર 

કરતવાં આતમનહતકવારવી મંત્રને ્ધુ મહત્્ આપે છે. કરતવાં આતમનહતકવારવી મંત્રને ્ધુ મહત્્ આપે છે. 

જેમનવી પવાસે મંત્રશક્ત હોય તેઓ સો ્ લ્ે પણ યુ્ વાન જે્વી 

શક્ત ધરવા્તવા હોય. તેમનું કસમત અને તેમનવી પ્સન્નતવા બધવા 

કરતવાં અલગ જ હોય.

એ્ું કે્વી રવીતે ્વાય? 
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મંત્રનવા શબદો સમસત અકસતત્મવાં્વી નવીકળતવા હોય છે અને 

સમસત અકસતત્નું connection હૃદય સવા્ે હોય છે. હૃદયમવાં્ વી હૃદયમવાં્ વી 

નવીકળતવા મંત્રનવી અસરમવાં એક સપષ્તવા હોય, સચચવાઈ હોય, નવીકળતવા મંત્રનવી અસરમવાં એક સપષ્તવા હોય, સચચવાઈ હોય, 

ન્શ્વાસ હોય અને મવા્ે જ એનો પ્ભવા્ પ્સન્નતવા પ્સરવા્ે.ન્શ્વાસ હોય અને મવા્ે જ એનો પ્ભવા્ પ્સન્નતવા પ્સરવા્ે.

પહલેવાનંો યગુ હતો જયવાર ેસ્વાર પડતવા ં જ ઘર-ઘરમવા ં મતં્રનો 

ધ્નન ગુંજ્વા લવાગતો. અ્વાષિત્ ઘર-ઘરમવાં અલપવાહવાર પછવી ્વાય 

પણ એ પહેલવા મંત્રવાહવાર ્વાય અને એ મંત્રોનવા સમરણ અને 

શ્્ણનવા કવારણે લોકોનું સત્્ ખવીલેલું રહેતું. લોકોનો આ ે્શ અને 

આક્ોશ શવાંત ્ઈ જતવા. પવારણવામવાં સૂતેલવા બવાળકને પણ મંત્રોનવાં 

vibrations સવાંભળ્વા મળતવાં. 

રવાજા-મહવારવાજા્વી લઈને સવામવાનય પ્જા સુધવી સૌ મવા્ે મંત્રનું 

મહત્્ ્ધવારે હતું અને એ મંત્રનવી અસરનવા કવારણે વયક્તનવી 

જી્નશૈલવી, ્વાણવી, વય્હવાર અને ્તષિનમવાં સરળતવા, સતયતવા અને 

નનખવાલસતવા હતવી. મતં્ર પ્તયનેવી શ્દ્વા અન ેસતત સમરણનવા કવારણે 

વયક્તનવી aura પણ શુદ્ અને શુભ ્ઈ જતવી. આ્વી શુદ્ અને 

શુભ aura્વાળવી વયક્ત જયવાં પણ જાય તયવાં તેને મવાન-સનમવાન 

અને આદર-સતકવાર મળતવાં. ્ગર ઓળખવાણે પણ જેને આ્કવાર ્ગર ઓળખવાણે પણ જેને આ્કવાર 

મળે એ મંત્રનો પ્ભવા્ કહે્વાય. મંત્ર-આરવાધકો સ્ષિનવા પ્વીનતપવાત્ર મળે એ મંત્રનો પ્ભવા્ કહે્વાય. મંત્ર-આરવાધકો સ્ષિનવા પ્વીનતપવાત્ર 

બનતવા. બનતવા. 
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મંત્રોનવી positive energyનવા કવારણે વયક્તમવાં ધવીરતવા અને 

ગંભવીરતવા આ્તવી, ગમે તે્ વી પરરનસ્નતમવાં સહન કર્વાનવી ક્ષમતવા 

આ્તવી.

મંત્રનો પ્ભવા્ મવાત્ર તન પર જ નહીં, મન પર પણ 

પડ્વાનવા કવારણે વયક્ત ગમે એ્વી ન્ક્ પરરનસ્નતમવાં શવાંત રહવી 

શકતવી અને યોગય મવાગષિ પણ કવાઢવી શકતવી, ગમે તે્વી નસ્નતનો 

સ્વીકવાર કરવીને સમભવા્ે સહન કરવી શકતવી. એ્લે જ એ યુગમવાં 

‘depression’ જે્વા શબદ કે રોગનવી કોઈને જાણ નહોતવી.

મંત્રો મવાત્ર શવાસ્તોમવાં્વી નહીં, સત્્મવાં્વી પ્ગ્ ્વાય છે. 

મંત્ર જનમોજનમનવી memories અને સવાધનવામવાં્વી પ્ગ્ ્વાય 

છે. સવાધનવામવાં્વી પ્ગ્ ્યેલો અને આતમસવાત્ કરેલો મંત્ર મવાત્ર 

સ્યંને જ નહીં, સ્ષિને લવાભદવાયવી નવી્ડે છે.

શબદોમવાં તો ્યવારેક સ્વા ષ્િ પણ ભળવી શકે છે, જયવારે મંત્રમવાં 

હંમેશવાં સ્ષિનવા નહત, શ્ેય અને કલયવાણનવી જ ભવા્નવા હોય છે.

જે રદ્સે lifeમવાં નનઃસ્વા્ષિતવા આ્વી જશે એ રદ્સ્વી દરેક 

રદ્સ સુખનો રદ્સ બનવી જશે.

પોતવાનવા જ સુખનો ન્ચવાર એ સ્વા્ષિ કહે્વાય છે, સહુનવા પોતવાનવા જ સુખનો ન્ચવાર એ સ્વા્ષિ કહે્વાય છે, સહુનવા 

સુખનો ન્ચવાર એ નનઃસ્વા્ષિતવા કહે્વાય છે.સુખનો ન્ચવાર એ નનઃસ્વા્ષિતવા કહે્વાય છે.
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જે રદ્સે અંદર્વી નનઃસ્વા્ષિતવાનો મંત્ર ગુંજ્વા લવાગશે એ 

રદ્સ્વી બધવા problem solve ્્વા લવાગશે. એક્વાર જે એક્વાર જે 

નનઃસ્વા્ષિતવાનવા મંત્રને ઘૂં્વી લે છે તેનો સંઘ્ષિ શવાંનતમવાં પરર્નતષિત નનઃસ્વા્ષિતવાનવા મંત્રને ઘૂં્વી લે છે તેનો સંઘ્ષિ શવાંનતમવાં પરર્નતષિત 

્ઈ જાય છે, તેનવી સમસયવાનું સમવાધવાન આ્્વા લવાગે છે.્ઈ જાય છે, તેનવી સમસયવાનું સમવાધવાન આ્્વા લવાગે છે.

જે રદ્સે lifeમવાં્વી ‘હું, મને અને મવારું’ જે્વા શબદોનું 

મૃતયુ ્વાય છે અને પછવી હૃદયમવાં્વી જે પ્ગ્ ્વાય છે એ મંત્ર 

કહે્વાય. જે રદ્સે આ મંત્ર પ્ગ્ ્ઈ જાય છે એ રદ્સ્વી 

સુખ, શવાંનત, સમૃનદ્, સતકવાર, સનમવાન, સગ્ડ, અનુકૂળતવા બધું 

જ સવામે ચવાલવીને આ્્વા લવાગે છે.

જયવાં સુધવી તમવારવા મનમવાં તમવારવા જ સુખનો ન્ચવાર હશે 

તયવાં સુધવી સુખ તમવારવા્વી દૂર રહેશે. જે રદ્સે તમવારવા મનમવાં 

સહુનવા સુખનો ન્ચવાર આ્શે એ રદ્સ્વી સુખ તમવારો પડછવાયો 

બનવી જશે.

જે રદ્સે તમવારવા કવાયષિમવાં્વી સ્વા્ષિ ઘ્્વા લવાગશે એ રદ્સે જે રદ્સે તમવારવા કવાયષિમવાં્વી સ્વા્ષિ ઘ્્વા લવાગશે એ રદ્સે 

સફળતવા તમવારવા હવા્મવાં આ્વી જશે.સફળતવા તમવારવા હવા્મવાં આ્વી જશે.

નનઃસ્વા્ષિતવા એક એ્ો મંત્ર છે જે તમવારવી practical life 

પર અલગ જ પ્ભવા્ પવાડે છે.

દરરોજ ત્રણ નમનન્ તમવારવા ગમતવા અને શ્દ્વાપવાત્ર મંત્રનવી 

પવાછળ ન્તવા્્વી જોઈએ અને કલવાકો સુધવી એ મંત્રનવા પ્ભવા્ને 
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અનભુ્્ો જોઈએ. મતં્રનો પ્ભવા્ પ્નતપળ positive અન ેપ્સન્ન 

રવાખે છે. મંત્રનવા પ્ભવા્્વી ચહેરવા પર સદવાય કસમત રહે છે.

મંત્ર-આરવાધક વયક્તનવા ચહેરવા પર કસમત હોય, શબદોમવાં મંત્ર-આરવાધક વયક્તનવા ચહેરવા પર કસમત હોય, શબદોમવાં 

નમત હોય અને તેનું જી્ન પરરનમત હોય.નમત હોય અને તેનું જી્ન પરરનમત હોય.

દરરોજ ત્રણ નમનન્ મવા્ેનું મંત્રસમરણ ભવા્ોને positive 

કરે છે અને કમમોનો ક્ષય કરે છે, જેનવી અસર આખો રદ્સ 

અનુભ્વાય છે. મંત્રનવી શક્તનો અને મંત્રનવાં સપંદનોનો અનુભ્ 

કયવાષિ પછવી મંત્રનવા ફળ પર ન્શ્વાસ કર્ો નહીં પડે, પણ 

સહજતવા્વી ્ઈ જશે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

મંત્ર એક એ્ું  મંત્ર એક એ્ું  

તત્્ છે જે  તત્્ છે જે  

સ્ષિત્ર છે અને જે  સ્ષિત્ર છે અને જે  

સ્ષિત્ર હોય એ  સ્ષિત્ર હોય એ  

સદવાય શ્ેષ્ઠ  સદવાય શ્ેષ્ઠ  

જ હોય છે.જ હોય છે. મંત્ર-આરવાધક  મંત્ર-આરવાધક  

વયક્તનવા ચહેરવા  વયક્તનવા ચહેરવા  

પર કસમત હોય,  પર કસમત હોય,  

શબદોમવાં નમત હોય  શબદોમવાં નમત હોય  

અને તેનું જી્ન પરરનમત અને તેનું જી્ન પરરનમત 

હોય.હોય.



14
Lifeમવાં સફળતવા મેળ્્વી ્યવારેક Lifeમવાં સફળતવા મેળ્્વી ્યવારેક 

easy હોય છે, પણ સફળતવાનવી ્ોચે easy હોય છે, પણ સફળતવાનવી ્ોચે 

પહોંચયવા પછવી સફળતવાને ્કવા્્વી પહોંચયવા પછવી સફળતવાને ્કવા્્વી 

કઈ રવીતે? Successને maintain કઈ રવીતે? Successને maintain 

કઈ રવીતે કર્વી?કઈ રવીતે કર્વી?
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તમે અનેક્વાર તમવારવી નજર સવામે જ એ્વા કે્લવાય 

સંપનતિ્વાન જોયવા હશે જે દર મનહને પવાંચ-દસ લવાખનું donation 

આપતવા હોય અને અચવાનક તેમનવી પરરસ્નત બદલવાઈ જાય અને 

અતયવારે તેમને પોતવાને કોઈ સવાધનમષિકનવી સહવાય પર જી્નનન્વાષિહ 

કર્ો પડતો હોય. 

અચવાનક આ્ું બન્વાનું કવારણ શું હશે?

કે્લવાય એ્વા ન્દ્વા્થીઓ હોય છે જેમને પરવીક્ષવામવાં 90% 

marks આવયવા હોય અને આ્વીને મમમવીને કહે, “જો મમમવી, 

તું કહેતવી હતવીને કે પરવીક્ષવામવાં હું શું કરવીશ, પણ જો હું 90% 

marks લઈ આવયો. મવારવામવાં પણ ભણ્વાનવી capacity છે, 

marks લવા્્વાનવી capacity છે.’’ સફળતવા પ્વાતિ કયવાષિ બવાદ 

જો એ સફળતવાનવી સ્યંનવી capacityનો અહંકવાર કર્વામવાં આ્ે,  સફળતવાનવી સ્યંનવી capacityનો અહંકવાર કર્વામવાં આ્ે, 

capacityનવી સવી્વી ્ગવાડ્વામવાં આ્ે તયવારે એ સફળતવા ્કતવી capacityનવી સવી્વી ્ગવાડ્વામવાં આ્ે તયવારે એ સફળતવા ્કતવી 

જ ન્વી. જ ન્વી. 

જે્વી ભણ્વાનવી capacityનવી સવી્વી ્ગવાડવી એ્લે આ્તવી 

પરવીક્ષવામવાં એનવા marks ઓછવા ્ઈ જ્વાનવા.

મો્વા ભવાગનવી વયક્તઓ હંમેશવાં પોતવાનવી નવાનવામવાં નવાનવી 

capacityનવી પણ સવી્વી ્ગવાડતવી હોય છ.ે કોઈ પોતવાનવી artનવી તો 

કોઈ પોતવાનવી આ્ડતનવી, કોઈ પોતવાનવી સતિવાનવી તો કોઈ પોતવાનવી 

સંપનતિનવી, કોઈ પોતવાનવી કૃનતનવી તો કોઈ પોતવાનવી ક્ષમતવાનવી, જેનવી 

પવાસે જે હોય એનવી સવી્વી ્ગવાડતવા હોય છે. 
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શું આ યોગય છે કે નહીં? 

આજ સુધવી જે્લવી પણ વયક્તઓએ પોતવાનવી capacityનવી આજ સુધવી જે્લવી પણ વયક્તઓએ પોતવાનવી capacityનવી 

સવી્વી ્ગવાડવી છે, તેમનવી capacity અ્શય ઘ્વી છે. સવી્વી ્ગવાડવી છે, તેમનવી capacity અ્શય ઘ્વી છે. 

ઘરમવાં દેરવાણવી અને જેઠવાણવી હોય. એમવાં દેરવાણવીનવી રસોઈ 

સવામવાનય બનતવી હોય અને જેઠવાણવીનવી એકદમ સ્વારદષ્ બનતવી 

હોય તયવારે જેઠવાણવી શેનવી સવી્વી ્ગવાડતવાં હોય? અરે, મવારવા જે્વી 

રસોઈ તો કોઈને બનવા્તવાં ન આ્ડે. 

ઘણવા બહેનોને પણ અનુભ્ ્યો હોય છે કે તેમણે જે 

રદ્સે પોતવાનવા અ્વાણવાનવાં ્ખવાણ કયવાું હોય, બવીજા રદ્સે એ 

અ્વાણવાનવી બરણવીમવાં ફૂગ ્ઈ ગઈ હોય.

યવાદ રવાખ્વા જે્ું છે,

જે પોતવાનવી capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે છે તેને કમમોનવી સો્વી જે પોતવાનવી capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે છે તેને કમમોનવી સો્વી 

ખવા્વી પડ ેછ.ેખવા્વી પડ ેછ.ે જે પોતવાનવી capacityનવી સવી્વી ન્વી ્ગવાડતવા તમેને 

્યવારેય કમમોનવી સો્વી ન્વી ખવા્વી પડતવી.

જે વયક્તને પોતવાનવી જાનત, કુલ, બળ, રૂપ, તપ, સૂત્ર, લવાભ 

અને ઐશ્યષિ મવા્ે અહંકવાર આ્ે છે તેને નવીચ ગોત્ર કમષિનો બંધ 

્વાય છે અને જે્ો નવીચ ગોત્ર કમષિનો બંધ ્વાય એ્લે એક 

મુહૂતષિમવાં, 48 નમનન્મવાં જ એનવી અસર જણવા્વા લવાગે છે. 48 

નમનન્મવાં અહંકવારનું પરરણવામ આ્્વા લવાગે છે. 
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તમે mark કરજો, જયવારે તમે કોઈ શ્ેષ્ઠતવાનું સજષિન કરતવા 

હો, એ સજષિન પૂણષિ ્્વાનવી તૈયવારવીમવાં હોય અને તમને મનમવાં 

્વાય કે ્વાહ, મેં કે્લું શ્ેષ્ઠ સજષિન કયુું છે અ્્વા કોઈ તમને 

આ્વીને કહે કે તમવારવા જે્ું શ્ેષ્ઠ સજષિન તો ભવાગયે જ કોઈ 

કરવી શકે અને તમને એનો અહમ્ આ્વી જાય એ્લે તરત 48 

નમનન્મવાં કોઈ ને કોઈ ન્ઘન આ્વી જશે અને તમે તમવારું સજષિન 

જે પૂણષિ ્્વા પર હતું એને પૂણષિ નહીં કરવી શકો.

શું ભગ્વાને ્યવારેય એમ કહ્યું કે મવારવા જે્ું જ્વાન આખવા 

ન્શ્મવાં કોઈનવી પવાસે ન્વી, મવારવા જે્વી પ્જ્વા કોઈનવી હતવી નહીં 

અને કોઈનવી હશે નહીં. નવા. 

ભગ્વાને તો કહ્યું કે મવારવા પહેલવાં પણ અનંત તવી્ુંકર 

પરમવાતમવા ્ઈ ગયવા છે, જેમનવી પવાસે મવારવા જે્લું જ જ્વાન હતું, 

મવારવા જે્વી જ પ્જ્વા હતવી અને મવારવા પછવી પણ અનંત તવી્ુંકર 

પરમવાતમવા ્શે જેમને પણ મવારવા જે્ું જ જ્વાન અને મવારવા જે્વી 

જ પ્જ્વાનું પ્વાગટ્ય ્શે.

તમે શું કરો છો? ્ોડુંક કંઈક આ્ડવી ગયું, ્ોડુંક કંઈક 

સવારું બનવી ગયું એ્લે તરત જ start ્ઈ જા્, મવારવા જે્ું 

કોઈને આ્ડે નહીં, મવારું સજષિન શ્ેષ્ઠ છે. 

મવાનો કે તમે કોઈ painting બનવાવયું અને મવાનો કે એ 

paintingન ે પ્્મ ઇનવામ મળ્ુ ંએ્લ ેતરત જ તમવારુ ંઅકભમવાન 
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બહવાર આ્શે, તમવારવા અહંનવી સવી્વી ્વાગ્વા લવાગશે કે મવારું 

painting શ્ષે્ઠ છ,ે best છ,ે એન ે 1st prize મળ્ુ ંછ.ે પણ યવાદ 

રવાખજો, આ જગતમવા ં તમવારવા્વી પણ best paintings બનવા્નવારવા 

અનેક કલવાકવારો ્ઈ ગયવા છે અને ભન્ષયમવાં અનેક ્શે.

્યવારેય capacityનવી સવી્વી ્ગવાડ્વી નહીં. તમવારવી પોતવાનવી 

આન્ષિક capacity હોય, આધયવાકતમક capacity હોય, artનવી 

capacity હોય, સૌંદયષિનવી capacity હોય, જ્વાનનવી capacity 

હોય, આ્ડતનવી capacity હોય, સ્ચછતવાનવી capacity હોય, જે 

પણ capacity હોય, ્યવારેય એનો અહંકવાર કર્ો નહીં, ્યવારેય 

એનવી સવી્વી ્ગવાડ્વી નહીં. 

જે capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે છે એનવી capacity down જે capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે છે એનવી capacity down 

્ઈ જાય છે અને ફરવી એ capacity પ્વાતિ ્તવી ન્વી. ્ઈ જાય છે અને ફરવી એ capacity પ્વાતિ ્તવી ન્વી. 

Capacityનવી સવી્વી ્ગવાડ્વાનવી ્ૃનતિને મૂળમવાં્વી કવાઢ્વાનો 

પુરુ્વા ષ્િ કર્ો જોઈએ, તો જ તમવારવી successને તમે maintain 

કરવી શકશો. 

મવાનો કે નપતવા ્્મો્વી business કરતવા હોય, દવીકરો ન્ો-

ન્ો businessમવાં join ્વાય અને દવીકરો નપતવાને કોઈ ન્વી 

business deal કર્વા કહે, તો નપતવાનું પહેલું ્વા્ય શું હોય? 

હવા, હવા, deal કર્વી જોઈએ એમ હોય કે નવા, નવા, તને હજી આ 

બધું ન સમજાય, ન ફવા્ે એમ હોય?
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નપતવા કહે, હજી તું કવાલનો આવયો છે, તને શું ખબર પડે? 

કોઈ ભૂલ કરવીશ અને ખો્ો loss ્શે. તમવારે સવામે્વાળવાનવી 

capacityને down કર્વી જોઈએ કે એને appreciate કર્વી 

જોઈએ? 

નપતવાએ કહે્ું જોઈએ કે ભલે, એક્વાર તું કહે છે એ પણ 

કરવી જોઈએ.

બે ્વા્યો કવાયમ યવાદ રવાખ્વા, 

પોતવાનવી capacityનવી ્યવારેય સવી્વી ્ગવાડ્વી નહીં અને પોતવાનવી capacityનવી ્યવારેય સવી્વી ્ગવાડ્વી નહીં અને 

બવીજાનવી capacityને under estimate કરવીને down કર્વી બવીજાનવી capacityને under estimate કરવીને down કર્વી 

નહીં. નહીં. 

બનવી શકે કે દવીકરો નપતવા કરતવાં ્ધવારે સવારવી deal કરે, 

્ધવારે profit કરે. બધવાને પોતવાનવી capacityને બહવાર લવા્્વાનવી 

તક આપ્વી જોઈએ. 

તમને જે આ્ડવી ગયું છે એ બવીજાને શવીખ્્ું જોઈએ કે 

તેનવી capacity down કર્વી જોઈએ? બવીજાનો જુસસો ્ધવાર્ો 

જોઈએ કે તેનવા પર ગુસસો કર્ો જોઈએ? 

ઘણવાં ્ડવીલ ભવાઈઓ-બહેનો કહેતવાં હોય છે કે હ્ે બધું 

સવા્ ભુલવાઈ જાય છે. નવાનવી-નવાનવી ્વાતો યવાદ રહેતવી ન્વી. બહુ 

try કરવીએ છવીએ, પણ કંઈ યવાદ રહેતું ન્વી. તેમણે યવાદ એ્લવા 
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મવા્ે ન્વી રહેતું, કેમ કે ્યવાંક ને ્યવાંક તેમને જે આ્ડતું હતું, 

તેમનવી પવાસે જે જ્વાનનો અનુભ્ હતો એનો તેમણે અહંકવાર 

કયમો હશે, ્યવારેક કોઈને જ્વાનનવી સમજ આપવીને, બવીજાને કહવીને 

અહકંવાર કયમો હશ,ે સવામવાનયક-પ્નતક્મણ શવીખવયુ ં હશ ે તયવાર ેબવીજાને 

કહવીને અહમ્ કયમો હશે. 

તમે જયવારે જ્વાનદવાન કે અનય કોઈ પણ પ્કવારનું દવાન કરો તમે જયવારે જ્વાનદવાન કે અનય કોઈ પણ પ્કવારનું દવાન કરો 

છો તયવારે એ બધવાને જણવા્્ું જોઈએ કે કોઈને ખબર પણ ન છો તયવારે એ બધવાને જણવા્્ું જોઈએ કે કોઈને ખબર પણ ન 

પડ્વી જોઈએ? પડ્વી જોઈએ? 

ઘણવા બહેનોનવી આદત હોય, આડોશ-પવાડોશમવાં કે સગવાંમવાં 

કોઈ સવાધવારણ નસ્નતનો પરર્વાર હોય અને તેનવા ઘરે કોઈ પ્સંગ 

હોય તયવારે પહેલવાં તો કહે, તમે મવારવી જ સવાડવી અને દવાગવીનવા 

પહેર્વા લઈ જજો અને પહેર્વા આપે પણ ખરવાં અને પછવી જયવારે 

પ્સંગમવાં તે બહેન એ બધું પહેરવીને આવયવાં હોય તયવારે એક-એક 

વયક્તને જઈને કહે, જો તેણે મવારવી સવાડવી અને દવાગવીનવા પહેયવાું છે. 

જો તમવારે તમે કરેલવી સહવાયનવી સવી્વી જ ્ગવાડ્વી હતવી તો 

સહવાય કરવી જ કેમ? તે બહેનને શરમજનક નસ્નતમવાં શવા મવા્ે 

મૂ્યવાં?

જગતમવાં બે પ્કવારનવી વયક્તઓ હોય છે. એકમવાં દૃઢ 

આતમન્શ્વાસ હોય છે કે હું આ કરવીશ, મવારવા્વી આ ્શે જ અને 

મવાર ેઆ કર ુ્ ં જ છ.ે જેનવામવા ંઆ્ો આતમન્શ્વાસ હોય છ ેતમેનવી 
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capacity બહવાર આવયવા ન્નવા રહેતવી ન્વી. ઘણવા એ્વા હોય છે 

જે પહેલે્વી જ કહેતવા હોય કે નવા, મવારવા્વી આ નહીં ્વાય, હું આ 

નહીં કરવી શકું, મવારે આ ન્વી કર્ું. આ્વી વયક્તમવાં capacity 

હો્વા છતવાં તેમનવી capacity બહવાર આ્તવી ન્વી. 

જે પોતવાનવી capacityને બહવાર લવા્વીને પછવી એનું અકભમવાન 

કરે કે મવારવા જે્ું તો કોઈ બનવા્વી જ ન શકે, મવારવા જે્ું કોઈને 

આ્ડે નહીં, તેમનવી capacity down ્તવાં જરવા પણ ્વાર 

લવાગતવી ન્વી. 

તમને કદવાચ કોઈ પદ મળે છે, કોઈ સગ્ડ મળે છે, કોઈ 

સંપનતિ મળે છે, કોઈ મવાન-સનમવાન મળે છે, કોઈ નસ્નત કે કોઈ 

સ્વાન મળે છે, જે કંઈ મળે છે એ કોઈ આપે છે કે તમવારું જ 

આપેલું તમને મળે છે? 

તમને જે મળે છે એ તમવારવા ભૂતકવાળનવી કરેલવી રક્યવા 

અનુસવાર જ મળે છે. તમવારવી ભૂતકવાળનવી actions એ જ તમવારવા 

્તષિમવાનકવાળનવાં reactions છે. છતવાં જેમનવી પવાસે જે capacity 

હોય છે, તેઓ એનવી સવી્વી ્ગવાડતવા હોય છે. 

જે capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે, ક્ષમતવાનો અહમ્ કરે તેનવી જે capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે, ક્ષમતવાનો અહમ્ કરે તેનવી 

ક્ષમતવા તો ઘ્વી જાય, પણ જેમનવી capacity હોય અને તે પ્મવાદ ક્ષમતવા તો ઘ્વી જાય, પણ જેમનવી capacity હોય અને તે પ્મવાદ 

કરે તો પણ તેનવી capacity down ્ઈ જાય. કરે તો પણ તેનવી capacity down ્ઈ જાય. 
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એક ્વાત નક્વી છે કે જે પોતવાનવી capacityનવી સવી્વી ્ગવાડે 

છે ભન્ષયમવાં તેમનવી પવાત્રતવા, ક્ષમતવા ઘ્્વા લવાગે છે. જે પોતવાનવી 

ક્ષમતવાનો ઉપયોગ ન્વી કરતવા અને આળસ કરે છે તેમનવી ક્ષમતવા 

પણ ઘ્્વા લવાગે છે. 

યવાદ રવાખજો, અંદર અહંકવારનવી બહુ બધવી ્રવાળ ભેગવી ્ઈ અંદર અહંકવારનવી બહુ બધવી ્રવાળ ભેગવી ્ઈ 

હોય એ્લે પછવી બહવાર શબદોનવી સવી્વી ્વાગયવા કરે. હોય એ્લે પછવી બહવાર શબદોનવી સવી્વી ્વાગયવા કરે. 

તમવારવા ઘરમવાં કોઈ ન્વી ્સતુ આ્વી હોય તો એ બધવાને 

બતવા્્વી જોઈએ કે ન બતવા્્વી જોઈએ? પણ ઘણવાને આદત 

હોય પ્દશષિન કર્વાનવી. 

CCapacityનો અહંકવાર capacityને ગુમવા્્વાનું કવારણ  apacityનો અહંકવાર capacityને ગુમવા્્વાનું કવારણ  

હોય છે.હોય છે.

ન્શ્વાસ રવાખો, તમને મળેલવી સફળતવા કવાયમ તમવારવી જ 

રહેશે, જો તમે ્યવારેય પોતવાનવી capacityનવી સવી્વી નહીં ્ગવાડો 

તો!



128

¢¢¢¢

¢¢¢¢

CCapacityનવી  apacityનવી  

સવી્વી ્ગવાડ્વામવાં  સવી્વી ્ગવાડ્વામવાં  

આ્ે તયવારે એ  આ્ે તયવારે એ  

સફળતવા ્કતવી  સફળતવા ્કતવી  

જ ન્વી. જ ન્વી. 
અંદર  અંદર  

અહંકવારનવી બહુ બધવી અહંકવારનવી બહુ બધવી 

્રવાળ ભેગવી ્ઈ  ્રવાળ ભેગવી ્ઈ  

હોય એ્લે પછવી  હોય એ્લે પછવી  

બહવાર શબદોનવી  બહવાર શબદોનવી  

સવી્વી ્વાગયવા કરે.સવી્વી ્વાગયવા કરે.
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Lifeમવાં અનેક પ્સંગો, ઘ્નવાઓ, Lifeમવાં અનેક પ્સંગો, ઘ્નવાઓ, 

પરરનસ્નતઓ આ્વીને જતવાં રહે છે, પરરનસ્નતઓ આ્વીને જતવાં રહે છે, 

પણ એ પરરનસ્નતઓનવા પસવાર ્યવા પણ એ પરરનસ્નતઓનવા પસવાર ્યવા 

બવાદ પણ એનવી અસર મનઃનસ્નત બવાદ પણ એનવી અસર મનઃનસ્નત 

પર કવાયમ રહે છે. એ્ું ન ્વાય એનવા પર કવાયમ રહે છે. એ્ું ન ્વાય એનવા 

મવા્ે શું કર્ું?મવા્ે શું કર્ું?
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એક હોય છે દરરયો અને એક હોય છે લહેર.

આખવા રદ્સમવાં દરરયવામવાં અનેક લહેરો ઊઠતવી હોય છે. 

ઊઠતવી એ લહેરોમવાં્વી એક પણ લહેરનું આયુષય ્યવારેય દરરયવા 

જે્લું ન હોય. દરરયવાનું પવાણવી રકનવારવાને સપશલે એ પહેલવાં તો 

લહેર સમવાતિ ્ઈ જાય છે. 

પણ લહેર હોય શું?

એક લહેર દરરયવામવાં્વી જનમે, દરરયવામવાં જ જી્ે અને 

દરરયવામવાં જ ન્લવીન ્ઈ જાય. એક પણ લહેર ્યવારેય કવાયમ ન 

હોય, ્યવારેય permanent ન હોય. એ જનમે, જી્ે અને અંતે 

ન્લવીન ્ઈ જાય. દરરયો કવાયમ હોય, permanent હોય, પણ 

દરરયવાનવી લહેર ્યવારેય કવાયમ ન હોય.

આપણો આતમવા દરરયવા સમવાન છ ેઅન ેઆતમવામવા ં જે્લવી પણ આપણો આતમવા દરરયવા સમવાન છ ેઅન ેઆતમવામવા ં જે્લવી પણ 

અ્સ્વાઓ છે એ બધવી અ્સ્વાઓ પણ દરરયવામવાં ઊઠતવી લહેરો અ્સ્વાઓ છે એ બધવી અ્સ્વાઓ પણ દરરયવામવાં ઊઠતવી લહેરો 

સમવાન છ ેજે જનમ ેછ,ે જી્ ેછ ેઅન ેઅતં ેએ નવાશ પવામવી જાય છ.ે સમવાન છ ેજે જનમ ેછ,ે જી્ ેછ ેઅન ેઅતં ેએ નવાશ પવામવી જાય છ.ે 

તમે check કરો કે તમવારવી lifeનવા કોઈ પણ પ્સંગ, કોઈ 

પણ ઘ્નવા, કોઈ પણ નસ્નત કે કોઈ પણ સંયોગો શું કવાયમ રહ્યવાં 

છે? દવીકરવાનવાં લગ્નનો પ્સંગ આવયો, આ્વીને જતો રહ્યો. આન્ષિક 

નસ્નત ખરવાબ ્ઈ, ફરવી ્ોડવા રદ્સમવાં સુધરવી ગઈ. પવીડવા આ્વી, 

્ેદનવા આ્વી અને આ્વીને જતવી રહવી. સનમવાનનો પ્સંગ આવયો 

અને એ પણ પૂરો ્ઈ ગયો.
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દરેક પ્સંગ, દરેક સંયોગ, દરેક ઘ્નવા, દરેક નસ્નત આ્ે છે 

અને જતવાં રહે છે. એ ્યવારેય કવાયમ ્કતવાં ન્વી, permanent 

ન્વી રહેતવાં, પણ ્વાય છે એ્ું કે તમે એ temporary 

situationsને permanent મવાનવી લો છો. એ્વી જ એ તમવારવી 

lifeમવાં એક અસર છોડવી જાય છે. 

મવાનો કે આજે કોઈએ તમવારવા પર ગુસસો કયમો તો શું એ 

કવાયમ રહેશે? 

નવા, અતયવારે એનવા આતમવામવાં ક્ોધ નવામનવી એક લહેર ઊઠવી 

છે અને ્ોડવી્વારમવાં એ શવાંત ્ઈ જશે. એ કવાયમ ્ક્વાનવી ન્વી. 

એ પણ જતવી રહેશે.

આતમવા તો કવાયમ જ રહે છે, પણ એનવાં emotions જનમે, 

જી્ે અને નવાશ પવામે છે. તમવારવા જી્નમવાં ગમે તે પ્સંગ આ્ે, 

તમને ખબર હો્વી જ જોઈએ કે આ એક લહેર આ્વી છે અને 

એ પણ જ્વાનવી જ છે. 

જે આ સમજનવાં પગન્યવાં પર ચડવી જાય છે તે જી્નમવાં 

સમવાનધનવા મંરદર સુધવી પહોંચવી શકે છે.

જો તમવારવી સવા્ે ઘ્તવી ઘ્નવાને, તમવારવા જી્નમવાં આ્તવા 

નવાનવા-મો્વા પ્સંગોને તમે Life નવામનવા દરરયવામવાં ઊઠતવી લહેર 

સમજશો તો તમ ેએમવા ંભળશો નહીં અન ેભળશો નહીં તો સખુવી 

કે દુઃખવી નહીં ્વાઓ. 
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જો તમવારવી પવાસે આ સમજ હશે તો તમવારવી ન્ચવારધવારવા 

બધવા કરતવાં કંઈક અલગ હશે. 

બનવી શકે છે કે એક સમયે તમવારવા પ્તયે અતયંત લવાગણવી 

દશવાષિ્નવારવા આજે તમવારવી સવામું પણ ન જોતવા હોય. એ ુ્ં પણ 

બનવી શકે કે સવા્ અજાણવી અને ન્વી જ વયક્ત તમવારવી ખૂબ 

જ સવારસંભવાળ રવાખતવી હોય.

Lifeનવા આ્વા દરકે પ્સગંમવા ંતમવારવી પવાસ ેસમજ હશ,ે એ સમયે 

તમે alert ્ઈ જશો કે લવાગણવી પણ એક લહેર છે, એક અ્સ્વા 

છે જે ્ોડવી ક્ષણો અને ્ોડવા સમય મવા્ે જ રહે્વાનવી છે એ્લે મવારે 

એમવાં ભળવીને અને એમવાં જોડવાઈને સુખવી કે દુઃખવી ્્ું ન્વી. 

જયવાર-ેજયવાર ે તમવારવા ચહરેવાનવી મસુકવાન ખો્વાઈ જાય છ ે તયવાર-ે

તયવારે સમજી જ્ું કે તમે ક્ષનણક ઊઠેલવી લહેરમવાં ભળવી ગયવા છો.

યવાદ રવાખજો, 

Life પણ એક લહેર છે, આતમવારૂપવી દરરયવાનવી.Life પણ એક લહેર છે, આતમવારૂપવી દરરયવાનવી.

બહુ દૂર્વી જયવારે દરરયવાનવી લહેર આ્તવી હોય તયવારે એમ 

લવાગે કે આને હજુ રકનવારે પહોંચતવાં બહુ ્વાર લવાગશે, પણ લહેર 

ગમે તે્લવી દૂર હોય, એક ને એક રદ્સ તો એ રકનવારવાને મળવી 

જ જાય છે અને સમવાતિ ્ઈ જાય છે.

એ્વી જ રવીતે life પણ એક લહેર છે અને એને પણ એક 

રદ્સ રકનવારો મળ્વાનો જ છે, એ સમવાતિ ્્વાનવી જ છે. 
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ઘણવી્વાર કોઈ ઘરમવાં્વી નવાનવી વયક્તનવી ન્દવાય ્વાય તયવારે 

આઘવાત લવાગે કે તે આ્લવી નવાનવી ઉંમરમવાં કે્વી રવીતે મૃતયુ પવામવી 

ગયવા? પણ યવાદ રવાખ્વાનું કે દરરયવામવાં નવાનવી લહેરો પણ હોય 

અને મો્વી લહેરો પણ હોય. દરરયવામવાં ્યવારેક ઊંચવી લહેરો હોય 

તો ્યવારેક નવીચવી અને શવાંત લહેરો પણ હોય.

તમને કદવાચ તમવારવી લહેરનવી size ખબર ન હોય, પણ 

એ્લવી ખબર તો જરૂર હો્વી જ જોઈએ કે રદ્સે-રદ્સે રકનવારો 

નજીક આ્વી રહ્યો છે, રદ્સે-રદ્સે મૃતયુરૂપવી રકનવારો તમવારવી 

નજીક આ્વી રહ્યો છે. 

Lifeમવાં જે્લું અને જે કંઈ પણ સજાષિય એ સમયે એક સૂત્ર 

સમજાઈ જ્ું જોઈએ કે,

મને જે દેખવાય છે એ એક લહેર છે,

મને જે સંભળવાય છે એ એક લહેર છે,

મને જે અનુભ્વાય છે એ પણ એક લહેર છે.

Lifeનો હરએક પ્સંગ, Lifeનવી હરએક ઘ્નવા લહેર છે, 

કવારણ કે life પોતે જ એક લહેર છે. એક મવારો આતમવા જ 

કવાયમ છે, બવાકવી આતમવામવાં્વી ઊઠતવી હરએક અ્સ્વા ક્ષનણક છે, 

અશવાશ્ત છે. એ્લે જ સુખનવા પ્સંગે બહુ સુખવી ન ્્ું અને 

દુઃખનવા પ્સંગે ્ધવારે દુઃખવી ન ્્ું.
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સુખ હોય કે દુઃખ હોય, બન્ને પ્કવારનવી નસ્નત અને સુખ હોય કે દુઃખ હોય, બન્ને પ્કવારનવી નસ્નત અને 

સંયોગોમવાં તમવારવા ચહેરવાનું કસમત ય્વા્ત્ રહે્ું જોઈએ. સંયોગોમવાં તમવારવા ચહેરવાનું કસમત ય્વા્ત્ રહે્ું જોઈએ. 

લહેરો તમવારવા કસમતને છવીન્વી ન જાય એ્લવી સવા્ધવાનવી 

રવાખ્વી જોઈએ. 

લવાગણવી, ઇચછવાઓ, ન્ચવારો, વયક્તઓ, ્સતુઓ, સંબંધો, 

્વાતવા્રણ અને તમવામ emotions બધું જ આતમવા નવામનવા 

દરરયવામવાં્વી ઊઠતવી લહેરો છે અને લહેરોનું સજષિન મવાત્ર સમવાતિ 

્્વા મવા્ે ્યું છે. 

મવા્ે કોઈ અપમવાન કરે તયવારે ક્ોધ કર્ો નહીં, કોઈ સનેહ 

બતવા્ે તયવારે એનવા રવાગવી બન્ું નહીં.

મવાત્ર એ્લું જ યવાદ રવાખ્ું કે અતયવારે એ દરરયવામવાં ખુશવીનવી 

લહરે આ્વી છ ેઅ્્વા ક્ોધનવી લહરે આ્વી છ,ે મવાર ેએમવા ંભળવીને 

રવાગ-દ્ે્ કર્વા ન્વી. મવારે મવારવા ભવા્ોનવી લહેરને કચરવા્વાળવી 

મનલન બનવા્્વી ન્વી.

મવારે કચરવા્વાળવી લહેરો લઈને રકનવારે પહોંચ્ું ન્વી.મવારે કચરવા્વાળવી લહેરો લઈને રકનવારે પહોંચ્ું ન્વી.

એક જ નસદ્વાંત યવાદ રવાખ્વાનો,

મવારે temporary લહેરોમવાં મવારવા આતમવાનવી પ્સન્નતવા 

ગુમવા્્વી ન્વી. મવારે મવારવી લહેરને મનલન કર્વી ન્વી અને મવારે 

મનલન લહેર સવા્ે રકનવારે પહોંચ્ું ન્વી.
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મવાર ે રવાગ-દ્ે્ ્વી મનલન આતમવા સવા ે્ મતૃયનુ ેશરણ ્્ુ ં ન્વી.

આ રવીતે lifeને લહેર મવાનવીને આપણે આપણવા જી્નમવાં 
ન્શ્વાસ રવાખ્ો કે કોઈ પણ દુઃખદ પરરનસ્નત ્યવારેય આપણવી 

મનઃનસ્નતને દુઃખવી નહીં કરવી શકે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

લહેરો તમવારવા લહેરો તમવારવા 

 કસમતને છવીન્વી   કસમતને છવીન્વી  

ન જાય એ્લવી  ન જાય એ્લવી  

સવા્ધવાનવી  સવા્ધવાનવી  

રવાખ્વી જોઈએ. રવાખ્વી જોઈએ. જી્નમવાં ગમે  જી્નમવાં ગમે  

તે પ્સંગ આ્ે,  તે પ્સંગ આ્ે,  

તમને ખબર  તમને ખબર  

હો્વી જ જોઈએ કે  હો્વી જ જોઈએ કે  

આ એક લહેર  આ એક લહેર  

આ્વી છે અને  આ્વી છે અને  

એ પણ જ્વાનવી જ છે. એ પણ જ્વાનવી જ છે. 



16
મહવાન બન્ું બધવાને ગમે છે, પણ મહવાન મહવાન બન્ું બધવાને ગમે છે, પણ મહવાન 

કઈ રવીતે બનવી શકવાય? કઈ રવીતે બનવી શકવાય? 
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આગ અને પ્ન.

જો આગ નવાનકડવી હોય તો પ્ન એને શવાંત કરવી શકે 

છે, બુઝવા્વી શકે છે, પરંતુ જો આગ મો્વી હોય તો પ્ન એને 

support કરવીને ્ધવારવી પણ શકે છે. 

મહવાપુરુ્ો, મહવાન આતમવાઓ આગ સમવાન હોય છે અને મહવાપુરુ્ો, મહવાન આતમવાઓ આગ સમવાન હોય છે અને 

તેમનવા મવા્ે પ્નતકૂળતવા એ પ્ન સમવાન હોય છે. તેમનવા મવા્ે પ્નતકૂળતવા એ પ્ન સમવાન હોય છે. 

જેમ-જેમ પ્નતકૂળતવા ્ધે તેમ-તેમ મહવાપુરુ્ોનો ન્કવાસ 

્ધતો જાય છે. જેમ-જેમ પ્નતકૂળતવા આ્ે છે તેમ-તેમ તેમનું 

આંતરરક સત્્ અને ક્ષમતવા ન્કસ્વા લવાગે છે, જયવારે સવામવાનય 

વયક્ત પ્નતકૂળતવા્વી ડરવી જાય છે, ભયભવીત ્ઈ જાય છે, 

ગભરવાઈ જાય છે અને એનવા કવારણે તેનવી ક્ષમતવા પણ રૂંધવાઈ 

જાય છે. 

જેમ પ્ન ન્નવાનવી આગનું કોઈ મવાપ ન નવીકળે કે એ આગ 

રહેશે કે બુઝવાઈ જશે એમ પ્નતકૂળતવા ન્નવા વયક્તનું મવાપ ન 

નવીકળે કે તેનવી ક્ષમતવા સવામવાનય મવાન્વી જે્વી છે કે મહવાપુરુ્ 

જે્વી છે, તેનો ન્કવાસ પ્ગનતકવારક છે કે રૂંધવાઈ જાય એ્ો છે.

મવા્ ે જ તમવારવી lifeમવા ં જયવાર-ેજયવાર ે જે-જે પ્નતકળૂતવાઓ આ્ે મવા્ ે જ તમવારવી lifeમવા ં જયવાર-ેજયવાર ે જે-જે પ્નતકળૂતવાઓ આ્ે 

તમવારે એનું સ્વાગત કર્ું જોઈએ, એનો સ્વીકવાર કર્ો તમવારે એનું સ્વાગત કર્ું જોઈએ, એનો સ્વીકવાર કર્ો જોઈએ, જોઈએ, 
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કેમ કે પ્નતકૂળતવા તમવારવી પ્ગનત કરવા્્વા મવા્ે, તમવારો ન્કવાસ 

કરવા્્વા મવા્ે જ આ્ે છે. 

તમવારવી સવામે ગમે તે્લવાં negative તત્્ો હોય, પણ જો 

તમવારવી અંદર સતયનું સત્્ હોય તો તમવારવી ક્ષમતવા ખવીલયવા ન્નવા 

રહે જ નહીં. 

ભૂતકવાળમવાં અને ્તષિમવાનકવાળમવાં જે્લવા પણ મહવાપુરુ્ો ્ઈ 

ગયવા છે, જે્લવા પણ શ્ેષ્ઠ ગુરુ ્ઈ ગયવા છે અને જે્લવા અતયવારે 

પોતવાનવાં સત્્ અને ક્ષમતવાને ન્કસવા્વી રહ્યવા છે એ બધવાનું મૂળ 

પરરબળ છે પ્નતકૂળતવા.

મહવા્વીર હોય કે બુદ્ હોય, ચંદનબવાળવા હોય કે મવીરવાંબવાઈ 

હોય કે પછવી મહવાતમવા ગવાંધવી હોય, આ બધવાં જ મહવાપુરુ્ોનવાં 

જી્નનું પરરબળ પ્નતકૂળતવા છે.

મહવાનતવા ્યવારેય દુઃખ ્ગર પ્ગ્તવી જ ન્વી.મહવાનતવા ્યવારેય દુઃખ ્ગર પ્ગ્તવી જ ન્વી. દુઃખ જ  દુઃખ જ 

મહવાનતવાનું સજષિન કરે છે.મહવાનતવાનું સજષિન કરે છે.

અનુકૂળતવાનું ચડવાણ મનગમતું, સહજ અને સુખદવાયક લવાગવી 

શક,ે પણ એ ચડવાણ લપસણવી જે્ુ ં હોય છ.ે એમવાં્ વી ્યવાર ેલપસવી 

જ્વાય ખબર જ ન પડે અને એક્વાર જો જરવાક લપસયવા એ્લે 

સવીધવા અને સડસડવા્ નવીચે.
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જયવારે પ્નતકૂળતવાનું ચડવાણ કરઠન પગન્યવાં જે્ું હોય છે, 

કપરું અને કષ્દવાયક હોય છે, પણ અંતે તો એ તમને નશખર 

સુધવી પહોંચવાડવી જ દે છે. 

શ્ેષ્ઠ વયક્તનું સજષિન સદવાય સંઘ્ષિ અને પવીડવામવાં્વી જ શ્ેષ્ઠ વયક્તનું સજષિન સદવાય સંઘ્ષિ અને પવીડવામવાં્વી જ 

્વાય છે, કષ્ો અને ્ેદનવાને સહન કયવાષિ પછવી જ ્વાય છે. ્વાય છે, કષ્ો અને ્ેદનવાને સહન કયવાષિ પછવી જ ્વાય છે. મવા્ે 

જ, પ્નતકૂળતવાને જોઈને ્યવારેય પ્નતકૂળ ન બનો પણ સ્યં 

પ્નતકૂળતવાને અનુકૂળ બનવી જા્.

પ્નતકૂળતવાને જોઈને જે અનુકૂળ બનવી જાય છે તે strong 

બનવી જાય છે, તે સહનશવીલ બનવી જાય છે, તે સક્ષમ બનવી જાય 

છે અને તે જ શ્ેષ્ઠ બનવી જાય છે.

આજે ઘણવાબધવા દદથીઓ એ્વા હોય છે જેઓ દદષિ્વી ઓછવા 

પણ દદષિનવા નવામ્વી, દદષિનવા ભય્વી જ ગભરવાઈને મૃતયુ પવામવી જતવા 

હોય છે. પણ જે દદષિનો સ્વીકવાર કરવી લે છે, આ્ેલવી તકલવીફને 

અનુકૂળ બનવી જાય છે તે જ દદષિ સવામે લડવી શકે છે અને તે જ 

દદષિને હરવા્વી પણ શકે છે. 

ન્પનતિ એ પ્ન સમવાન હોય છે. એ તમવારો ન્નવાશ પણ ન્પનતિ એ પ્ન સમવાન હોય છે. એ તમવારો ન્નવાશ પણ 

કરવી શકે છે અને ન્કવાસ પણ કરવી શકે છે. કરવી શકે છે અને ન્કવાસ પણ કરવી શકે છે. 

ભગ્વાન મહવા્વીર જયવારે જંગલમવાં એકલવા ન્ચરતવા હતવા, 

સવાધનવા કરતવા હતવા તયવારે તેમણે અનેક પ્નતકૂળતવાઓનો સવામનો 
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કરવીને ઠંડવી-ગરમવીને સહન કરવી, અજ્વાનવીઓ દ્વારવા ્તવાં અપમવાનો 
સહન કયવાું અને દે્ો દ્વારવા દે્વાયેલવા અનેક ઉપસગમોને પણ 
સ્વીકવારભવા્,ે સમતવાભવા્ ેસહન કયવાષિ અન ે તયવાર ે જ તમેનવી ્વીરતવા 
પ્ગ્ ્ઈ અને તયવારે જ તે મહવા્વીર કહે્વાયવા.

હવારવી જ્ું અને હતવાશ ્્ું એ કવાયરતવા છે અને પ્નતકૂળતવા હવારવી જ્ું અને હતવાશ ્્ું એ કવાયરતવા છે અને પ્નતકૂળતવા 
્ચચે પણ મવાગષિ કવાઢવી એને અનુકૂળ ્્ું એ ્વીરતવા છે. ્ચચે પણ મવાગષિ કવાઢવી એને અનુકૂળ ્્ું એ ્વીરતવા છે. 

ગમે તે્વી પ્નતકૂળતવા આ્ે, ગમે તે્વી તકલવીફ આ ે્ કે 
ગમે તે્ું નુકસવાન ્વાય તયવારે એ્લું જ યવાદ રવાખ્ું કે હજી તમે 
‘આ્તવીકવાલ’ ન્વી ગુમવા્વી.

આ્તવીકવાલ હજી તમવારવી પવાસે જ છે અને જેનવી પવાસે 
આ્તવીકવાલ હોય છે તે ગઈકવાલનું ગુમવા્ેલું બધું જ પવાછું મેળ્વી 
શકે છે. આ આતમન્શ્વાસ જ તમને પ્નતકૂળતવામવાં પણ અનુકૂળ 
્્વાનવી પ્ેરણવા કરે છે. 

જેમ-જેમ વયક્તનવી અંદરનો આતમન્શ્વાસ ્ધતો જાય છે 
તેમ-તેમ ન્શ્શક્ત પણ એનવા ન્કવાસમવાં એને support કર્વા 
લવાગે છે. જે વયક્ત પ્નતકૂળતવા્વી નનરવાશ ્ઈ જાય છે, હવારવી જાય 
છે, હતવાશ ્ઈ જાય છે તયવારે ન્શ્શક્ત તેનવી હવારમવાં support 
કર્વા લવાગે છે. 

ન્શ્શક્ત એ એક support છે. તમે positive છો તો 
તમને ન્શ્શક્તનો positive support મળે છે અને તમે જો 

negative છો તો ન્શ્શક્તનો negative support મળે છે. 
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પ્નતકૂળતવાનું ્વા્વાઝોડું ગમે તે્લું જોરદવાર હોય, પણ જો 

તમવારવા સત્્નવી આગ strong હશે તો એ ન્શ્શક્ત દ્વારવા 

પ્નતકૂળતવા પણ તમવારવી supporter બનવી જશે અને તમવારવા 

સત્્ને ્ધવારે ને ્ધવારે પ્જ્નલત કરવી પ્ગનતકવારક બનવા્વી દેશે.

પ્નતકૂળતવાને તમવારવી અનુકૂળતવા બનવા્્વી અને પ્નતકૂળતવાને પ્નતકૂળતવાને તમવારવી અનુકૂળતવા બનવા્્વી અને પ્નતકૂળતવાને 

અનુકૂળ બનવી જ્ું એ જ સુખવી ્્વાનો ઉપવાય છે. અનુકૂળ બનવી જ્ું એ જ સુખવી ્્વાનો ઉપવાય છે. 

ત્રણ પ્કવારનવી પ્નતકૂળતવા હોઈ શકે છે :

્સતનુવી, વયક્તનવી અન ે્વાતવા્રણનવી. જો તમ ેએ પ્નતકળૂતવાને 

અનુકૂળતવામવાં convert કર્વાનો એક પ્યોગ કરશો તો પ્નતકૂળતવા 

સવામે ચવાલવીને સ્યં અનુકૂળ બનવી જશે. 

પણ મો્વા ભવાગે ્વાય છે શું? પ્નતકૂળતવા જરવાક આ્વી 

ન્વી કે વયક્ત હતવાશ ્ઈ જાય છે, દુઃખવી ્ઈ જાય છે, 

depressionમવાં આ્વી જાય છે, upset ્ઈ જાય છે, ગભરવાઈ 

જાય છે. પણ યવાદ રવાખજો,

અનુકૂળતવામવાં તો બધવા હસતવા રહવી શકે, પણ પ્નતકૂળતવામવાં અનુકૂળતવામવાં તો બધવા હસતવા રહવી શકે, પણ પ્નતકૂળતવામવાં 

જે હસતવા રહે છે તે જ મહવાન બનવી શકે છે.જે હસતવા રહે છે તે જ મહવાન બનવી શકે છે.

મહવાપુરુ્ોનવી જેમ પર્રનવા પવીપળવા બનતવાં શવીખ્ું જોઈએ. 

કે્લવાંક પવીપળવાનવાં ઝવાડ જમવીન પર ઊગે અને ન્કવાસ પવામે અને 
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કે્લવાંક પવીપળવાનવાં ઝવાડ પર્રોનવી ્ચચે ઊગે, પર્રોનવી ્ચચે્વી 

એમનો મવાગષિ કવાઢવીને ન્કનસત ્વાય. 

હ્ે જયવારે ્વા્વાઝોડું આ્ે તયવારે જમવીન પરનવા પવીપળવા પડવી 

જાય, કેમ કે એ અનુકૂળતવામવાં્ વી ન્કનસત ્યેલવા હોય ત્વા એને 

શરૂઆત્વી જ પોચવી અને ફળરિુપ જમવીન, અનુકૂળ ્વાતવા્રણ, 

યોગય પવાણવી અને નસંચન મળ્વાં હોય, જયવારે પર્રોનવી ્ચચે 

ઊગેલવા પવીપળવા પવાસે કોઈ અનુકૂળતવા ન હોય, પણ પ્નતકૂળ 

પરરનસ્નતમવાં પણ એણે મવાગષિ કવાઢવીને મૂનળયવાંને મજબૂત બનવાવયવાં 

હોય અને એમવાં double શક્ત ્વાપરવી હોય એ્લે ્વા્વાઝોડવાનવી 

પ્નતકૂળતવા ્ખતે પર્ર જ એનવા મવા્ે support બનવી જાય છે. 

અનુકૂળતવા જયવારે અનત ્ઈ જાય છે તયવારે એ જ અનુકૂળતવા અનુકૂળતવા જયવારે અનત ્ઈ જાય છે તયવારે એ જ અનુકૂળતવા 

પ્નતકૂળતવા બનવી જાય છે. પ્નતકૂળતવા બનવી જાય છે. પ્નતકૂળતવાનવી ્ચચે પવાંગરેલવા પવીપળવાને 

કોઈ પ્નતકૂળતવા નડતવી ન્વી. 

શહેરનવા સુખવી-સંપન્ન અને અનુકૂળ ્વાતવા્રણમવાં રહેલું 

બવાળક જરવાક તડકવામવાં બહવાર નવીકળે તો તેને sun-stroke લવાગવી 

જાય અ્્વા જરવાક ઠંડવી હ્વા લવાગે તો તરત જ શરદવી ્ઈ જાય, 

જયવારે ઝૂંપડવામવાં રહેતો ગરવીબ બવાળક ખુલલવા આકવાશ નવીચે આખો 

રદ્સ તડકવામવા ં રમ ે તો પણ તને ે કોઈ sun-stroke ન લવાગ ેઅને 

જો તે ધોધમવાર ્રસવાદમવાં પલળે તો પણ તેને શરદવી ન ્વાય.

કેમ?
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કેમ કે ઝૂંપડવામવાં રહેતવાં તે બવાળકો પર્રનવા પવીપળવા સમવાન 

હોય, પહેલે્વી જ પ્નતકૂળતવાનો સ્વીકવાર કરતવાં શવીખયવાં હોય. 

મવા્ે જ,

કજંદગવી નવામનવી સુખનવી ્વાળવીમવાં ગમે તે્લવી અનુકૂળતવારૂપ કજંદગવી નવામનવી સુખનવી ્વાળવીમવાં ગમે તે્લવી અનુકૂળતવારૂપ 

sweets હોય, પણ સવા્ે એકવાદ પ્નતકૂળતવારૂપ તવીખું મરચું પણ sweets હોય, પણ સવા્ે એકવાદ પ્નતકૂળતવારૂપ તવીખું મરચું પણ 

હો્ું જોઈએ. હો્ું જોઈએ. 

સુખને પચવા્્વા દુઃખ પણ જરૂરવી છે. જેણે કજંદગવીમવાં દુઃખ 

જોયું ન્વી તેને સુખ પચતું ન્વી અને તેનવી સુખનવી રદશવા એક 

રદ્સ ન્નવાશનવી રદશવા બનવી જાય છે.

મવા્ે જ ભગ્વાનને પ્વા્ષિનવા કર્વી જોઈએ, હે પ્ભુ! સો સુખ 

આપજે, પણ એ સુખને પચવા્્વા મવા્ે, એ સુખનું મૂલયવાંકન સમજ્વા 

મવા્ે ્ોડું દુઃખ પણ જરૂર આપજે. 

જેણે કજંદગવીમવાં સુખને પચવાવયું હોય, દુઃખ તેને ્યવારેય જેણે કજંદગવીમવાં સુખને પચવાવયું હોય, દુઃખ તેને ્યવારેય 

અસર કરે નહીં.અસર કરે નહીં. એક્વાર જેને સુખનો અપચો ્વાય, પછવી તેને 

કોઈ સુખ ્યવારેય સુખવી કરવી ન શકે.

પ્નતકળૂતવા ્ચચ ેપણ જેનવા ચહરેવા પર પ્સન્નતવા હોય તનેુ ં જ 

સત્્ ખવીલલેુ ં હોય, તનેવી જ ક્ષમતવા ન્કવાસનવી ગનત તરફ હોય છ.ે

અને મવા્ે જ એક સંકલપ કર્ો જોઈએ કે હ્ે મવારે અને મવા્ે જ એક સંકલપ કર્ો જોઈએ કે હ્ે મવારે 

મહવાપુરુ્ોનવી જેમ પ્નતકૂળતવા્વી ડર્ું પણ ન્વી અને ડગ્ું પણ મહવાપુરુ્ોનવી જેમ પ્નતકૂળતવા્વી ડર્ું પણ ન્વી અને ડગ્ું પણ 
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ન્વી, હવાર્ું પણ ન્વી અને હતવાશ પણ ન્વી ્્ું, નનરવાશ પણ ન્વી, હવાર્ું પણ ન્વી અને હતવાશ પણ ન્વી ્્ું, નનરવાશ પણ 

ન્વી ્્ું અને નવાસવીપવાસ પણ ન્વી ્્ું. ન્વી ્્ું અને નવાસવીપવાસ પણ ન્વી ્્ું. 

મવા્ે ન્શ્વાસ રવાખ્ો કે,

ગમે તે્વી પ્નતકૂળતવા ્ચચે પણ જે હસતવાં રહવીને તેનવી 

સવામે લડવી લે છે, એનો સ્વીકવાર કરવી એને અનુકૂળ ્ઈ જાય છે 

તે પ્નતકૂળતવાને જ પગન્યવાં બનવા્વીને પ્ગનતનવા નશખરે પહોંચવી 

જાય છે.
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¢¢¢¢

¢¢¢¢

મહવાનતવા ્યવારેય  મહવાનતવા ્યવારેય  

દુઃખ ્ગર  દુઃખ ્ગર  

પ્ગ્તવી જ ન્વી.  પ્ગ્તવી જ ન્વી.  

દુઃખ જ મહવાનતવાનું દુઃખ જ મહવાનતવાનું 

સજષિન કરે છે.સજષિન કરે છે. અનુકૂળતવામવાં  અનુકૂળતવામવાં  

તો બધવા હસતવા  તો બધવા હસતવા  

રહવી શકે, પણ રહવી શકે, પણ 

પ્નતકૂળતવામવાં  પ્નતકૂળતવામવાં  

જે હસતવા રહે છે  જે હસતવા રહે છે  

તે જ મહવાન  તે જ મહવાન  

બનવી શકે છે.બનવી શકે છે.



17
પરમવાતમવાનવી કૃપવા્વી આ જી્નમવાં પરમવાતમવાનવી કૃપવા્વી આ જી્નમવાં 

ઘણુંબધું મળવી ગયું છે, જે અતયવારે ઘણુંબધું મળવી ગયું છે, જે અતયવારે 

મળ્ું છે એ ભન્ષયમવાં પણ મળતું મળ્ું છે એ ભન્ષયમવાં પણ મળતું 

રહે એ મવા્ે શું કર્ું જોઈએ?રહે એ મવા્ે શું કર્ું જોઈએ?
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આજે મળલેવા ં સ્જનો, ઘર, સખુ-સનુ્ધવા, નમત્રો આપણન ેગમે 

છે, એને આપણે સુખ મવાનવીએ છવીએ પણ ્તષિમવાનમવાં મળેલું સુખ 

ભન્ષયમવા ં પણ કવાયમ રહ ેએ મવા્ ેએક પરુુ્વા ષ્િ કર્ો જરૂરવી છ.ે 

્તષિમવાનમવાં જે સુખ મળ્ું છે એ ભન્ષયમવાં મવાત્ર એ્ું જ નહીં 

પણ એનવા્વી અનેકગણું ્ધવારે મેળ્્વાનો ઉપવાય છે ઉપકવારભવા્. 

ઉપકવારભવા્ ્વારં્વાર ઉપકવારવી તત્્નો યોગ કરવા્ે છે.ઉપકવારભવા્ ્વારં્વાર ઉપકવારવી તત્્નો યોગ કરવા્ે છે.

ઉપકવાર મવાન્વાનો easy way એ્લે ‘Thank you’ આ 

શબદને હૃદયનવા ભવા્્વી ઉચચવાર્ો. આજે મળેલું કંઈ પણ ગુમવા્વી 

ન દઈએ એ મવા્ે ઉપકવારોનવી અનુપ્ેક્ષવા કર્વાનવી છે. ઉપકવારનવી 

અનુપ્ેક્ષવા કર્વા એ સ્ષિ તત્્ને યવાદ કર્વાં જોઈએ, જેણે આપણવા 

જી્નમવાં નવાનવામવાં નવાનો અને મો્વામવાં મો્ો ઉપકવાર કયમો છે.

સૌ્વી પ્્મ આપણ ેઆપણવા ં પૂ્ ષિનવા ંએ સ ષ્િ સતકમમોનો ઋણ 

સ્વીકવાર કર્ો જોઈએ, જેનવા કવારણે આ ભ્મવાં સતકમષિ કર્વાનવી 

તક મળવી છે, સતકમષિ કરવી શકવીએ એ્વા યોગ-સંયોગ પ્વાતિ ્યવા 

છે. મવાનો કે જી્નમવાં આજે તમે જે્લવાં પણ સતકવાયષિ કરો છો, 

એ કર્વાનવા તમને ભવા્ જ ન જાગયવા હોત તો? 

યવાદ રવાખજો, સતકવાયષિ કર્વાનવા ભવા્ આપણવાં પૂ્ લે કરેલવાં  એ સતકવાયષિ કર્વાનવા ભવા્ આપણવાં પૂ્ લે કરેલવાં  એ 

પ્કવારનવાં શુભ કમમોનવા આધવારે જ આપણને ્વાય છે.પ્કવારનવાં શુભ કમમોનવા આધવારે જ આપણને ્વાય છે.



149

્યવારેય ન્ચવાર આવયો છે કે એ સતકવાયમોને મવારે thank 

you કહે્ું છે? આજ સુધવી ભલે તમે ઉપકવારનવી અનુભૂનત ન 

કરવી હોય, તો આજે કરવી લો. 

સતકમમોને અહોભવા્પૂ્ષિક સમરણમવાં લવા્વીને ્વારં્વાર સતકમમો 

દ્વારવા સતયોગનવી પ્વાનતિ ્વાય એ્વી પ્વા્ષિનવા કરવી લો. કવારણ કે આ 

દુનનયવાનવા કરોડો લોકોમવાં્વી જયવારે તમને કવાંઈક સતકવાયષિ કર્વાનવી 

પ્ેરણવા મળે છે, તયવારે એનવી પવાછળનું સહવાયક બળ એ્લે કે 

તમવારવાં પૂ્ષિનવાં સતકમમોને ્યવારેય ભૂલ્વાં ન જોઈએ. 

જો તમને આતમજ્વાનનવી પ્વાનતિને યોગય, સતકમષિ કરવી શકવાય 

એ યોગય, મનુષયભ્રૂપવી સવાધન પ્વાતિ ન ્યું હોત તો? 

આતમજ્વાનનવી પ્વાનતિમવાં નનનમતિરૂપ આ ઇનનરિયોયુ્ત દેહ પ્વાતિ 

ન ્યો હોય તો? આ દેહ ધવારણ કરવા્નવાર જનમદવાત્રવી મવાતવાનો 

તમવારવા પર મહવાઉપકવાર છે.

એક્વાર યવાદ કરો, જનમ્વી આજ સુધવી કે્લવા ઉપકવાર કયવાષિ 

છે તે મવાતવાએ તમવારવા પર! 

્યવારેક અનવા્વાશ્મનવા બવાળક જે્વી નસ્નત ્વાય એ પહેલવાં 

ઉપકવારોનવી અનુપ્ેક્ષવા કરવી, ઉપકવારોને અનુભ્વી અને જો શ્ય 

હોય તો ઉપકવારોનવી અકભવયક્ત કરવી લો. 

‘હે મવા! તેં મને જનમ આપવીને મવારવા પર મહવાઉપકવાર કયમો 

છે. તેં મવારવા સ્સ્ અને યોગય ઉછેર મવા્ે તવારવી ઇચછવાને, તવારવા 
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શોખને, તવારવા સ્વાદને, તવારવા સુખને અને તવારવી સગ્ડોને છોડ્વાં 

છે. તેં મવારવા પર તવારવી મમતવાનો ધોધ ્હવાવયો છે, મવારવી સંભવાળ 

રવાખવી છે, મવારવામવાં સંસકવારનું નસંચન કયુું છે એ્લે જ મવારું જી્ન 

આજે સફળતવાનવી રદશવામવાં છે. હું પૂણષિપણે ન્નયભવા ે્ આપનવા 

ઉપકવારોનો ઋણવી છું. આપનવા આ ઉપકવારોને ભવા્પૂ્ષિક ્ંદન 

કરું છું.’

ન્ચવાર્વા જે્ું એ છે કે મવાતવા-નપતવાનવી value તમને ્ધવારે 

હશે કે અનવા્વાશ્મનવાં બવાળકોને?

જગતનો નનયમ છે, ગુમવા્વીએ તયવારે તેમનવા ગુણ સમજાય. જગતનો નનયમ છે, ગુમવા્વીએ તયવારે તેમનવા ગુણ સમજાય. 

જયવાં સુધવી ગુમવા્તવા ન્વી તયવાં સુધવી તેમનવી રકંમત સમજાતવી જયવાં સુધવી ગુમવા્તવા ન્વી તયવાં સુધવી તેમનવી રકંમત સમજાતવી 

ન્વી.ન્વી. જયવારે ગુમવા્વીએ છવીએ તયવારે જ realize ્વાય છે.

ઘણવી્વાર નવાનવા–નવાનવા જી્ોનવી સહવાયતવાનવી નોંધ પણ 

આપણને ્તવી ન્વી. ન્ચવાર કરો, પૃર્વી, પવાણવી, ્વાયુ, અનગ્ન, 

્નસપનત અને બવીજા કે્લવાય નવાનવા-નવાનવા જી્ોને ્યવારેય તમે 

thank you કહ્યું છે ?

જે-જે ક્ષણે ઉપકવાર અનુભ્વાય છે એ ક્ષણે આંતરરક ન્નય જે-જે ક્ષણે ઉપકવાર અનુભ્વાય છે એ ક્ષણે આંતરરક ન્નય 

પ્ગ્ ્વાય છે.પ્ગ્ ્વાય છે.

ન્નયનવા કવારણે સ્ષિ ક્ષેત્રમવાં મવાન, સનમવાન, સફળતવા અને 

નસનદ્ પ્વાતિ ્વાય છે, જો તમવારે જી્નમવાં success જોઈતવી હોય જો તમવારે જી્નમવાં success જોઈતવી હોય 

તો respect લવા્્વી જ પડશે.તો respect લવા્્વી જ પડશે.
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ન્નયનવી જનનવી ઉપકવાર હોય છેન્નયનવી જનનવી ઉપકવાર હોય છે એ્લે ઉપકવારનવી અનુપ્ેક્ષવા 

કર્વી અતયંત જરૂરવી હોય છે. 

કોઈએ તમન ેઆગંળવી પકડવીન ેચવાલતવા ંશવીખવયુ,ં કોઈએ તમને 

મમતવાભવા્ે બોલતવાં શવીખવયું, કોઈએ તમને અક્ષરજ્વાન શવીખવયું 

તો કોઈએ ભવા્વાજ્વાન શવીખવયું. School-collegeનવા teachersએ 

ન્ન્ધ પ્કવારનવા ન્્યો શવીખવયવા. કોઈએ કલવા શવીખ્વી તો 

કોઈએ business કરતવાં શવીખવયું. આમ અલગ-અલગ પ્કવારે 

અલગ-અલગ નશક્ષણ આપનવાર સ્ષિ નશક્ષવાદવાતવાઓનો ન્નયભવા્ે 

ઋણસ્વીકવાર કર્ો જોઈએ.

મવાનો કે તમને નશક્ષણનવી અનુકૂળતવા મળવી હોત પણ યોગય 

નશક્ષવાદવાતવા ન મળ્વા હોત તો? ્યવારેય એ્ું બનયું કે સફળતવા 

પવામયવા બવાદ તમને પવાયવાનું જ્વાન દેનવાર તે નશક્ષવાદવાતવાનો ઉપકવાર 

યવાદ આવયો હોય? આજ સુધવી ન કયુું હોય તો હ્ે કરવી લો, ‘હે 

નશક્ષવાદવાતવાઓ! આપ સ્ષિએ કરેલવા ઉપકવારોનવી ્વારં્વાર અનુપ્ેક્ષવા 

કરું છું. આપ સૌનવી સદ્ ભવા્નવાને કવારણે આજે હું સફળતવાને 

યોગય બનયો છું. આપ સૌ મવારવા અનંત ઉપકવારવી છો.’ 

જયવારે-જયવારે ઉપકવારનો સ્વીકવાર ્વાય છે તયવારે વયક્તમવાં જયવારે-જયવારે ઉપકવારનો સ્વીકવાર ્વાય છે તયવારે વયક્તમવાં 

નમ્રતવા આ્ે છે અને એ જ નમ્રતવા દ્વારવા વયક્તને ્વારં્વાર એ્વા નમ્રતવા આ્ે છે અને એ જ નમ્રતવા દ્વારવા વયક્તને ્વારં્વાર એ્વા 

ઉપકવારવીઓનો યોગ પ્વાતિ ્વાય છે. ઉપકવારવીઓનો યોગ પ્વાતિ ્વાય છે. 

કહે્વાય છે જે્ો સંગ એ્ો રંગ. જનમ બવાદ તમવારવામવાં 

સંસકવારોનો જનમ કરવા્નવાર હોય છે તમવારવા પરર્વારજનો! અનેક 
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સંયોગોનવી ્ચચે પણ તમવારવા પરર્વારજનોએ તમવારવામવાં ્યવાંક ને 

્યવાંક દયવાનવા, કરુણવાનવા, અનહંસવાનવા, આયષિત્નવા, જૈનત્નવા, પ્ેમનવા, 

મૈત્રવીનવા, ક્ષમવાનવા સંસકવારોનું નસંચન કયુું છે. તમવારવા આતમવામવાં 

સં્ેદનવા જગવાડવીને ‘સ્ષિ જી્ો મવારવા જી્ સમવાન છે’ એ ભવા્નવા 

પ્ગ્વા્વી છે. 

ઉપકવારવીઓનવી જયવારે ઉપેક્ષવા કર્વામવાં આ્ે છે તયવારે એ ઉપકવારવીઓનવી જયવારે ઉપેક્ષવા કર્વામવાં આ્ે છે તયવારે એ 

ઉપકવારનવી ઉપેક્ષવા્વી આપણને એનો ન્યોગ ્વાય છે.ઉપકવારનવી ઉપેક્ષવા્વી આપણને એનો ન્યોગ ્વાય છે. આપણું 

ભન્ષય પરર્વાર ્ગરનવા સ્વાનમવાં નનયત ્ઈ જાય છે. કોઈ 

કૂતરવાનવા પગ પર્વી car પસવાર ્ઈ જાય તયવારે કોણ હોય 

એનવી સે્વા કર્વા્વાળું? અેનવી care કર્વા્વાળું? જયવારે આપણે 

પરર્વારજનોનો ઉપકવાર ન્વી મવાનતવા તયવારે આ ુ્ં જ કંઈક ભન્ષય 

આપણું પણ નનયત ્તું હોય છે, મવા્ે તેઓનવા ઉપકવારને પણ 

ભવા્પૂ્ષિક ્ંદન કરો, 

‘હે મવારવા પરર્વારજનો! આપ સૌ મવારવા સત્ઉપકવારવીઓ છો. 

આપનવી આ સદ્ ભવા્નવાને કવારણે જ પ્ભુધમષિનવી સમજ મને પ્વાતિ 

્ઈ, પ્ભધુમષિ પ્તય ેઅહોભવા્ પ્ગ્ ્યો, સતં-સતવીજીઓનવા ં દશષિન 

અને શ્્ણનો યોગ પ્વાતિ ્યો, ધમષિનું લક્ષ જાગ્ૃત ્યું. આપ 

સ્ષિનો અહોભવા્પૂ્ષિક ઋણસ્વીકવાર કરવીને બે હવા્ જોડવી, મસતક 

નમવા્વી ભવા્્વી ઉપકવારનો સ્વીકવાર કરું છું.’
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અને મહવાઉપકવાર મવાનો પ્ભુનો, 

હે પ્ભુ!

‘જો આપનો ધમષિ ન મળ્ો હોત, આપનવા ધમષિનવી સમજ ન 

મળવી હોત, આપનવી સમજને પવાળનવાર પરર્વાર ન મળ્ો હોત 

તો હું પણ ક્ૂરતવા, કઠોરતવા, નહંસકતવા જે્વા ભવા્ો્વી નલતિ ્યો 

હોત, અનય જી્ોને દુઃખવી કરવીને આનંદ પવામતો હોત. મવારવી દરેક 

પ્નતકૂળતવામવાં પ્ેરણવા બનનવાર પ્ભુ આપ જ છો.’ 

‘જો આપનવા અતંરવાતમવામવા ંપરપંરવા્વી પ્વાતિ ્યલેવી ધમષિભવા્નવા 

પ્ગ્વી ન હોત તો આજે હું ્યવાં હોત? પ્ભુ! આપનવા ધમષિનવા 

કવારણે હું અનેક પ્કવારનવાં પવાપો્વી બચવી રહ્યો છું, અનેક પ્કવારે 

કમમોનવી નનજષિરવા કરવી રહ્યો છું, મવારવા અમૂલય મવાન્ભ્ને સવા્ષિક 

કરવી રહ્યો છું.’

પ્ભુને આપણે ઘણવી્વાર યવાદ કરવીએ છવીએ, પણ પ્ભુને પ્ભુને આપણે ઘણવી્વાર યવાદ કરવીએ છવીએ, પણ પ્ભુને 

યવાદ કરવીએ એ્લવી ્વાર પ્ભુનવા ઉપકવારને જો યવાદ કરવીએ તો યવાદ કરવીએ એ્લવી ્વાર પ્ભુનવા ઉપકવારને જો યવાદ કરવીએ તો 

આ જી્નનવી રદશવા બદલવાઈ જાય.આ જી્નનવી રદશવા બદલવાઈ જાય. પ્ભુનવા નવામસમરણ સવા્ે પ્ભુ 

ઉપકવાર સમરણ જી્નને શ્ેષ્ઠ બનવા્ે છે. 

ઉપકવારભવા્ એક એ્ો ભવા્ છે જેનવા કવારણે વયક્ત કોઈ 

પણ ્વાત મવા્ે જતું કરવી શકે છે. જતું કર્વાને કવારણે સંબંધો 

સચ્વાય છે અને પરરગ્હ છૂ્્વા લવાગે છે. 

ઉપકવારનવી અનુભૂનત કર્વા્વી પરરગ્હ કઈ રવીતે છૂ્ે? 
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પરરગ્હ મવાત્ર સવાધનો અને સંપનતિઓનો જ ન્વી હોતો. 

વયક્તનવા અંદર પરરગ્હ હોય છે પોતવાનવી બુનદ્નો, પરરગ્હ 

હોય છે પોતવાનવી મવાનયતવાઓનો અને પરરગ્હ હોય છે પોતવાનવા 

આગ્હનો – ‘જે હું કહું એ જ right, જે હું કહું એ જ યોગય.’ 

પરંતુ વયક્ત જયવારે બવીજાને યોગય અને શ્ેષ્ઠ મવાને તયવારે તેમનવી 

મવાનયતવાનો પરરગ્હ ઘ્ે અને તો જ તે તેમનો ઉપકવાર મવાનવી શકે. 

જેમ-જેમ ઉપકવારભવા્ ્ધે છે તેમ-તેમ સહનશવીલતવા પણ જેમ-જેમ ઉપકવારભવા્ ્ધે છે તેમ-તેમ સહનશવીલતવા પણ 

્ધે છે. ઉપકવાર સ્ષિનો સ્વીકવાર કરવા્ે છે અને સ્વીકવારભવા્ જ ્ધે છે. ઉપકવાર સ્ષિનો સ્વીકવાર કરવા્ે છે અને સ્વીકવારભવા્ જ 

આપણવામવાં સહનશવીલતવા લવા્ે છે.આપણવામવાં સહનશવીલતવા લવા્ે છે. જે સહન કરે છે તે સુખવી ્વાય 

છ,ે જે સહન કર ેછ ેત ેસદવાય પ્સન્ન હોય છ.ે એ્લ ેઉપકવારભવા્ 

આપણને સુખવી કર્વાનવી master key છે. જેને સદવાય પ્સન્ન 

રહે્ું હોય તેને ઉપકવારભવા્મવાં અકભ્ૃનદ્ કર્વી જોઈએ. 

આજે એક deep અનુપ્ેક્ષવા કર્વાનવી છે.

જેનવા કવારણે અને જેનવા આધવારે તમવારું જી્ન છે એ્વા 

પ્વાણ્વાયુને, oxygenને ્યવારેય thank you કહ્યું છે? ્યવારેય 

ભવા્્વી એનો આભવાર મવાનયો છે કે, ‘તવારવા કવારણે મવારું જી્ન 

છે, તું મવારવા મવા્ે ઉપકવારવી છે?’

્યવારેય એ્ો ન્ચવાર પણ ન્વી આવયો.

આજે તમે જોશો કે કે્લવાય એ્વા જી્ો છે જેમને શ્વાસ 

લે્વામવાં તકલવીફ ્તવી હોય છે, અસ્મવા જે્વા દદષિ્વી પવીડવાતવા હોય 
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છે. કે્લવાય એ્વા જી્ો છે જે જરવાક ચવાલે કે ચવાર પગન્યવાં ચડે 

તયવાં શ્વાસ ચડવી જાય. શવા મવા્ે?

કમે ક ે તમેણ ે ્યવારયે શ્વાસનો ન્નય કયમો ન્વી, oxygenનો 

ઉપકવાર મવાનયો ન્વી. 

કે્ લવાય જી્ો પવાણવી ન્નવા તરફડતવા હોય છે, કે્ લવાયને પવી્વા 

મવા્ે શુદ્ પવાણવી મળતું ન્વી, કે્લવાયને ગંદવા નવાળવાનું પવાણવી પવી્ું 

પડે છે. શવા મવા્ે?

કેમ કે ્યવારેય પવાણવીનો આદર કયમો ન્વી, ્યવારેય પવાણવીનવા 

જી્ોનો ઉપકવાર મવાનયો ન્વી. 

આપણને જે ્સતુ સહેલવાઈ્વી મળવી જાય છે, એનો ઉપકવાર આપણને જે ્સતુ સહેલવાઈ્વી મળવી જાય છે, એનો ઉપકવાર 

યવાદ આ્તો ન્વી અ્્વા ધવીમે-ધવીમે ભુલવાઈ જાય છે.યવાદ આ્તો ન્વી અ્્વા ધવીમે-ધવીમે ભુલવાઈ જાય છે. એ ન 

ભુલવાઈ જાય અને એ ભૂલને ભન્ષયમવાં ન ભોગ્્વી પડે મવા્ે 

ઉપકવારભવા્નવી આ્શયકતવા છે. 

ઉપકવારભવા્નવા સહવારે તમને આજે જે મળ્ું છે એનવા કરતવાં 

સ્વાયું અને શ્ેષ્ઠ મળશે એ્ો ન્શ્વાસ રવાખજો.
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ઉપકવાર ભવા્  ઉપકવાર ભવા્  

્વારં્વાર  ્વારં્વાર  

ઉપકવારવી તત્્નો  ઉપકવારવી તત્્નો  

યોગ કરવા્ે છે.યોગ કરવા્ે છે.

ઉપકવાર સ્ષિનો  ઉપકવાર સ્ષિનો  

સ્વીકવાર કરવા્ે છે  સ્વીકવાર કરવા્ે છે  

અને સ્વીકવારભવા્  અને સ્વીકવારભવા્  

જ આપણવામવાં જ આપણવામવાં 

સહનશવીલતવા લવા્ે છે.સહનશવીલતવા લવા્ે છે.
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રાષ્ ટ્રસરંત પરમ ગુરુદેવ...

 એક એવા યુગપુરુષ છ,ે જઓે કરંડારેલી કેડી પર ન ચાલતારં, 

સમય અને સરંજોગો અનુરૂપ કલયાણ કેડી કરંડારી રહ્ા છ.ે

 રાષ્ ટ્રસરંત પરમ ગુરુદેવ સવ અને સવ્વના હહત, શ્ેય અને 

કલયાણ માટ ેયુગોથી ચાલતી પરરંપરાનો આદર કરી કરંઈક નવુરં, કરંઈક 

અનોખુરં, પ્રેરણાદાયક અને પ્રગતતકારક કરવા પ્રબળ પુરુષાથ્વ કરે 

છ,ે યુગને એક નવી હદશા અને દ્રતષ્ આપે છ,ે જનેા દ્ારા વયત્તને 

વયત્તગત માગ્વદશ્વન મળે છ.ે માટ ેજ, આજ ેદેશ-પરદેશના હજારો 

ભાતવકોના સાધનામાગ્વનુરં પ્રેરકબળ બનયા છ.ે




