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          એક સ�ધૃ્ધ રા�યનો રા� બધાજ 

પ્રકારની �િુવધાઓથી સપં� હોવા 

છતા ં�બૂ ઉદાસ રહ�તો હતો તેમજ 

કોઈ �ખુ ક� આનદંનો અ�ભુવ કર� 

શક્તો ન હતો. એક �દવસ તેણે 

પોતાના રાજ��ુુને �છૂ�ુ ં ક� માર� 

પાસે આટલી સ�ા અને સ��ૃધ્ધ 

હોવા છતા ં�ુ ં�ખુ, �શુી ક� આનદં નો અ�ભુવ કર� 

શકતો નથી તો માર� આ માટ� �ુ ંકર�ુ?ં રાજ��ુુએ 

િવચાર કર� ઉ�ર આપ્યો ક� હ� રાજન આપના 

રાજયમા ં� સૌથી �ખુી છે તેમજ �ને કોઈ �ુઃખનો 

અ�ભુવ નથી તેવા વ્ય�ક્ત�ુ ંપહ�રણ તમે પહ�રશો 

તો તમાર� સમસ્યા�ુ ંસમાધાન થઈ જશે. રા�એ 

પોતાના કમર્ચાર�ઓને રાજયમા ં સૌથી �ખુી 

માણસને શોધી તે�ુ ંપહ�રણ લઈ આવવા આદ�શ 

આપ્યો. કમર્ચાર�ઓ ગામેગામ  ફયાર્ પરં� ુસ�ંણૂર્ 

�ખુી કોઈ વ્ય�ક્ત મળ્યો નહ�. દર�ક વ્ય�ક્તએ 

પોતાના નાના મોટા કોઈ ને કોઈ �ુઃખ�ુ ંવણર્ન ક�ુ�. 

�તે એક કમર્ચાર� એક �પડામા ં રહ�તા એક 

સામાન્ય વ્ય�ક્ત પાસે પહોચ્યો અને તેને �છૂ�ુ ં“ �ુ ં

� ુ ં સ�ંણૂર્ �ખુી છે?, હમેશા ં �શુ રહ� છે ?” તેણે 

જવાબ આપ્યો “હા, �ુ ં�બૂજ �ખુી �,ં અને �શુ 

પણ �.ં” આ સાભંળ�ને કમર્ચાર� �બૂજ �શુ થઈ 

ગયો અને તે સામાન્ય વ્ય�ક્ત પાસે તે�ુ ં પહ�રણ 

માગ્�ુ.ં તે વ્ય�ક્તએ ઉ�ર આપ્યો ક� આ માટ� �ુ ં

અસમથર્ �,ં કારણક� માર� પાસે પહ�રણ છે જ નહ�.. 

િનરાશ થઈ કમર્ચાર� રા� પાસે ગયો અને જણાવ્�ુ ં

ક� �બૂ તપાસના �તે સૌથી �ખુી વ્ય�ક્ત તો મળ્યો 

પરં� ુ તેની પાસે તો પહ�રણ જ નથી. આ 

સાભંળતાજ રા�ને વાત સમ�ઈ ગઈ ક� �ખુની 

અ��ુિૂત માટ� ફક્ત �િુવધાઓ ક� સ��ૃધ્ધ પયાર્પ્ત 

નથી પરં� ુ��ૃપ્ત તેમજ સ�ંષુ્ટતાજ �ખુ-શાિંતની 

સાચી જનની છે. ત્યારબાદ રા�એ �વનમા ં

સ�ંષુ્ટતાના �ણુને ક�ળવવાનો પ્રયાસ કય�. આના 

કારણે તે ��ૃપ્તનો અ�ભુવ કરવા લાગ્યો. તેના  

�ુઃખ-અશાિંત �ૂર થયા અને તે 

�ખુનો અ�ભુવ કરવા લાગ્યો.      

          ઉપરોક્ત દ્રષ્ટાતંનો 

સારાશં એ છે ક� �ખુ એ કોઈ 

ભૌિતક અવસ્થા નથી પરં� ુમનની 

અ��ુિૂતનો િવષય છે. �ખુની 

અ��ુિૂત માટ� ભૌિતક ર�તે સપં� ક� સ�ધૃ્ધ હો�ુ ં

જ�ર� નથી. પરં� ુ �ખુની અ��ુિૂત ��ૃપ્તમા ં

સમાયેલી છે અને ��ૃપ્તનો આધાર સ�ંષુ્ટતા છે. 

એટલેજ આપણે ત્યા ંકહ�વા�ુ ંછે ક� ‘સતંોષી નર સદા 

�ખુી ‘. �ખુી રહ�વાનો સવ��મ ઉપાય છે સ�ંષુ્ટ 

રહો તેમજ અન્યને સ�ંષુ્ટ કરો. આ ઉપરાતં નીચેના 

ક�ટલાક �દુ્દાઓને આપણે ધ્યાન પર લઈ�ુ ં તો 

�વનમા ં ચો�સ પણે �ખુ-શાિંત-આનદંનો 

અ�ભુવ કર� શક��ુ.ં 

- �ખુની અ��ુિૂતમા ં સૌથી મો�ંુ કોઈ િવઘ્ન 

હોયતો એ છે ક� આપણે આપણી પાસે � છે તે�ુ ં

�લૂ્યાકંન ઓ� ંકર�એ છ�એ અને બી�ની પાસે 

� છે તે�ુ ં�લૂ્યાકંન ઊ�ુ ંકર�એ છ�એ. આને 

કારણે આપણે અસ�ંષુ્ટતા નો અ�ભુવ કર�એ 

છ�એ � �ખુની અ��ુિૂતનો અભાવ પેદા કર� 

છે. તમાર� પાસે � છે તે િવષે િવચારો. તમાર� 

પાસે છત છે ઘણા ંબધા ંએવા છે ક� �ને સડક 

પર રાત ��ુરવી પડ� છે. તમાર� પાસે ખાવા 

માટ� ભોજન છે  ઘણા ંબધા ંએવા છે ક� �ને 

�ખૂ્યા �ઈૂ જ�ુ ંપડ� છે. તમાર� પાસે પહ�રવા 

માટ� કપડા ંછે ઘણા ંબધા ંએવા છે �ની પાસે  

શર�ર ઢાકંવા કપડા ંનથી. તમાર� પાસે � છે 

તેનાથી �પૃ્ત રહો. વ� ુસારનો પ્રયાસ જ�ર 

કર� શક�એ.  

 



- આપણા ં �વનમા ં � ઘટનાઓ ઘટ� છે તેના 

હમેશા ં સકારાત્મક તેમજ નકારાત્મક એમ બે 

પાસા હોય છે. જો આપણી  પ્રથમ દ્ર�ષ્ટ 

સકારાત્મક પાસા પર પડશે, ભલે તે �ૂજ ક�મ 

ન હોય, તો �ુ:ખની અ��ુિૂત ઓછ� થશે.  

 

- આપણે આપણી �લુના બી� સાથે ન કરવી 

જોઈએ  આપણે  આ િવ� નાટકના એક 

અ�દ્વતીય એક્ટર છ�એ. આપણા ંવ્ય�ક્તત્વના � 

પાસા છે તે�ુ ં સયંોજન િવ�ની અન્ય કોઈ 

વ્ય�ક્તમા ં ન હોઇ શક�. અન્ય સાથે �લુના 

કરવાથી આપણામા ંલ�તુાગ્રિંથ, ��ુુતાગ્રિંથ ક� 

ઈષાર્ ઉત્પ� થાય છે � આપણને �ખુ ની 

અ��ુિૂતથી �ૂર ધક�લી દ� છે. 
 

- આપણે હમેશા ં બધા�ુ ં સા�ંુ થાય તે�ુ ં

િવચાર�એ,  સહા��ુિૂત રાખી�ુ ંતો સહા��ુિૂત 

મળશે. મદદ કર��ુ ંતો મદદ મળશે. �ખુ તેમજ 

�શુીને વહ�ચી�ુ ં તો ડબલ થઈને આપણી પાસે 

પાછ� આવશે. માફ કરવાની ક્ષમતા રાખી�ુ ં

તેમજ બદલો લેવાની ભાવનાથી �ૂર રહ��ુ ંતો 

મન શાતં રહ�શે.  આપણા  દ્વારા કોઈ �લૂ થઈ 

હોય તો તેનો સહજ સ્વીકાર કરો, તેને માટ� 

માફ� માગંી લો અને હલકા થઈ �ઓ.  મન 

પર કોઈ વાતનો બોજ રાખી ભાર� ન થઈ �વ. 

�તૂકાળની �તૂાવળો અને ભિવષ્યની  

�ચ�તાઓથી  �કુત રહ� વતર્માનની દર�ક ક્ષણને 

સફળ બનાવી દર�ક ક્ષણની �શુીને માણવાનો 

પ્રયાસ કરો.  

 

- એવા લોકોનો સગં રાખીએ ક� � હમેશા ં�શુ 

રહ�તા હોય. મન પસદં સારા વાચંનની આદત 

ક�ળવીએ  

�ખુની અ��ુિૂતનો સવો�મ ઉપાય :   

              આધ્યા�ત્મક દ્ર�ષ્ટએ જોઈએ તો �ખુ, 

�શુી ક� આનદં એ મ�ષુ્ય આત્માના �ળૂ�તૂ 

સ્વ�ણુો ક� સ્વધમ�  છે. �ખુની સ્થાઈ તેમજ ગહન 

અ��ુિૂત માટ�  આપણે આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની સમજ 

ક�ળવવી  પડશે.  આધ્યા�ત્મકતાનો એક અથર્ છે.  – 

અિધક આ�ત્મક- અથાર્� ્� વ્ય�ક્ત દ�હભાનથી �કુત 

રહ� વ�મુા ંવ� ુ સમય  આત્માની સ્�િૃતમા ં�સ્થત 

રહ�વાનો  પ્રયાસ કર� છે તે આધ્યા�ત્મક છે.  આ�ત્મક 

સ્�િૃત વ્ય�ક્તમા ં સમત્વનો, િવ�બ�ંતુ્વનો તેમજ 

પે્રમનો ભાવ ઉત્પ� કર� છે તેમજ તે દર�ક વ્ય�ક્ત 

અને પ�ર�સ્થિતપ્રત્યે સકારાત્મક રહ� છે. આવી 

વ્ય�ક્ત સઘંષર્થી ક� અન્ય કોઈપણ પ્રકારની 

નકારાત્મકતા થી �ૂર રહ� છે અને સરળતાથી 

પોતાની �શુી �ળવી રાખે છે. અધ્યાત્મ એક 

િવજ્ઞાન છે, � આપણને આત્મા, પરમાત્મા અને 

��ૃષ્ટનાટકના શા�ત િસદ્ધાતંોની સ્પષ્ટ સમજ આપે 

છે.  આવી સમજ દ્વારા તેમજ રાજયોગના અભ્યાસ 

દ્વારા આપણે �યાર� �ત�ુર્ખી  બની, �તદર્શર્ન કર�,  

આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં�સ્થત થઈ, �ખુ-શાિંત-આનદંના 

સાગર પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન કર�એ છ�એ 

ત્યાર� આપણે સરળતાથી  પરમાનદં, પરમ�ખુ 

તેમજ પરમશાિંતનો અ�ભુાવ કર�એ છ�એ. આ 

અભ્યાસ �દવસ દરમ્યાન વચ્ચે વચ્ચે સમય કાઢ� 

કરવાથી આપણે આપણી �ખુ – શાિંતની અવસ્થાને 

સરળતાથી �ળવી શક�એ છ�એ.    

                -------- 000 ---------- 

 

 


