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મનની શક્તિ: 

 

જીવનમાાં િાંદુરસ્િી, સફળિા, સખુ અને આનાંદ  

મનની શક્તિથી કેવી રીિે મેળવશો  
 

 

 

 

 

સરેુશ ત્રિવેદી  
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~~: પ્રસ્િાવના :~~ 
  

મારા બ્લોગ ‘દાદાજીની વાિો’ 

(dadajinivato.wordpress.com) પર તદુંરસ્તી વિષય 

પરના વિવિધ લેખની શ્રેણી ‘પહલેુ ં સખુ તે...' લખિાનુ ં

ચાલ ુ કર્ુું, ત્યારે મનમા ં ખ્યાલ આિી ગયો કે તનની 

દુરસ્તી મેળિિા અન ેજાળિિા માટેનુ ંપહલેુ ંપગથીર્ુ ંતો 

મનની દુરસ્તી મેળિિાનુ ંજ છે.  

 

તે પછી મનની શક્તત વિષે િધ ુજાણિાનુ ંશરુ કર્ુું. આ 

વિષયમા ંજેમ જેમ ઊંડો ઉતરતો ગયો તેમ તેમ માલમુ 

પડતુ ંગર્ુ ં કે મનની શક્તત દ્વારા શારીરરક અને માનવિક 

દુરસ્તી તો મેળિી શકાય જ છે, પરંત ુ તેનાથી આગળ 

િધીને જીિનમા ંિફળતા, સખુ-શાવંત અને આનદં-ઉલ્લાિ 

પણ મનની શક્તત દ્વારા મેળિી શકાય છે. આ બધા 

િશંોધનના પરરપાક રૂપે આ પસુ્તક તૈયાર થર્ુ ંછે. 
 

િાચંકોને આ પસુ્તક પિદં આિશે, તો મારો પ્રયત્ન િફળ 
ગણીશ. આપના પ્રવતભાિો ઈમેલ મારફત જણાિિા 
વિનતંી છે.  

 

- સરેુશ વિિેદી 

૨૧, વિશલા રેિીડેન્િી, િોલા વિવિલ િામે,  
એિ જી હાઇિે, અમદાિાદ, ૩૮૦૦૬૧   
ઉત્તરાયણ, િિંત ૨૦૭૮, તા. ૧૪.૦૧.૨૦૨૨   

મોબાઈલ: ૯૮૭૯૩ ૫૩૭૮૪  
ઇમેલ: dadajinivato@gmail.com 

  

mailto:dadajinivato@gmail.com
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~~: અનકુ્રમણિકા :~~ 

 

(૧) મનની શક્તત અપાર 

(૨) શક્ય છે 

(૩) મનની શક્તતથી તદુંરસ્તી 

(૪) મનની શક્તતથી િફળતા 

(૫) મનની શક્તતથી સખુ, શાવંત, િતંોષ અને આનદં 
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~~: (૧) મનની શક્તિ અપાર :~~ 

 

કસ્તરુીમગૃ મીઠી સગુધં આિિાથી જગંલમા ં ચારેબાજુ 

ડાફેરા ંમારતા ંશોધ્યા કરે છે કે આ સગુધં ક્યાથંી આિી રહી 

છે. પરંત ુતેને ખ્યાલ આિતો નથી કે જે સગુધં આિી રહી 

છે, તેનુ ં મળૂ તેની પોતાની ડૂટંીમા ં રહલે કસ્તરુીમા ં જ 

િમાયેલુ ંછે.  
 

માણિને પણ આ કસ્તરુી મગૃ જેવુ ંજ થર્ુ ંછે. તે િફળતા 

અને સખુ-શાવંત મેળિિા માટે બધી જગ્યાએ ડાફેરા ંમારે 

છે, પણ તે ચીજો મળેિિા માટેની શક્તત ખદુ પોતાના 

મનની ગહરેાઈઓમા ંજ છુપાયેલી હોય છે, તે રહસ્યની 

તેને ખબર હોતી નથી.     
 

િાસ્તિમા ંમાનિ-મનમા ંએટલી અપાર શક્તત હોય છે કે 

જો દ્રઢપણે એમ વિચારિામા ંઆિે કે અમકૂ કાયય ‘શક્ય 

છે’, તો પછી એ કાયય શક્ય થિાના ચાન્િીિ ખબૂ િધી 

જાય છે. દ્રઢ મનોબળથી ઘણા લોકોએ આશ્ચયયજનક 

વિધ્ધ્ધઓ પ્રાપ્ત કરી છે, એ બધા જ લોકો જાણે છે. પરંત ુ

તેઓ બધા તનેો અથય એિો કરે છે કે અમકૂ ચોક્કિ 

વ્યક્તતઓ માટે જ આ બધુ ં શક્ય છે. જયારે િાસ્તિમા ં

કુદરતે દરેક વ્યક્તતન ેઆિી શક્તત આપેલી હોય છે. જો કે 

આ શક્તત સષુપુ્ત અિસ્થામા ંહોય છે, એટલે તેને જાગ્રત 

કરિાની જરૂર પડે છે. જે વ્યક્તત પોતાની સષુપુ્ત શક્તતન ે

જાગ્રત કરી શકે છે, તે િફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. િળી 
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આ શક્તતને જેટલી િધ ુજાગ્રત કરી શકાય, એટલા ંમોટા ં

પરરણામ મેળિી શકાય છે. 
 

મનની આિી અપાર શક્તત કઈ રીતે જાગ્રત કરિી તે 

િમજતા ંપહલેા ં‘મન’ એટલે શુ ંતે િમજી લઈએ. 
 

મન એટલે શુાં: 

િામાન્ય રીતે મન એટલે મગજ એવુ ંિમજિામા ંઆિે છે. 

પરંત ુમન એ મગજની માફક શરીરનુ ંકોઈ એક અંગ નથી. 

મન અને મગજ બનંે જુદી િસ્તઓુ છે. મગજ એ 

મક્સ્તષ્કમા ંખોપરી નીચે આિેલ એક અંગ છે, જે શરીરની 

વિવિધ રિયાઓનુ ંિચંાલન કરનાર મખુ્ય અંગ ગણાય છે. 

જયારે મન એ દેખાઈ શકે એવુ ંકોઈ અંગ નથી, પરંત ુખદુ 

મગજનુ ંિચંાલન કરનાર એક શક્તત છે.  
 

એક ઉદાહરણથી આ િાત સ્પષ્ટ રીતે િમજીએ. દરેક 

શહરેમા ંિીજળીનો પરુિઠો પાડનાર  એક પાિરહાઉિ હોય 

છે. આ પાિરહાઉિ સ્પષ્ટ રીતે દેખી શકાય એવુ ં અન ે

સ્પશી શકાય એવુ ં હોય છે અને શહરેમા ં િીજળી પરૂી 

પાડિા માટેનુ ંમખુ્ય િાધન હોય છે. તેના વિિાય શહરેને 

િીજળી મળી શકે નરહ.  
 

પરંત ુપાિરહાઉિ ગમે તેટલુ ંમોટંુ અને અદ્યતન પણ હોય, 

પરંત ુતેમા ંિીજળીનો પરુિઠો હાજર ના હોય તો? તો તે 

પાિરહાઉિ િાિ નકામુ ં થઇ પડે. આમ પાિરહાઉિ 

િીજળીની શક્તત િહન કરિા માટેનુ ંએક િાધન માિ છે, 
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પરંત ુતે પોતે કોઈ શક્તત નથી. પાિરહાઉિનુ ંપણ મહત્િ 

તો છે જ, પરંત ુિીજળીનુ ંમહત્િ તેના કરતા ંઘણુ ંિધારે 

છે. 
 

હિે આ િીજળીનો કરંટ દેખી શકાતો નથી કે સ્પશી શકાતો 

નથી, પરંત ુશહરેનુ ંબધુ ંકામકાજ આ િીજળીની શક્તત િડે 

જ ચાલે છે. બિ હિે આ પાિરહાઉિ એટલે મગજ અને 

િીજળી એટલે મન એમ માનીને વિચારો, એટલે બનં ે

િચ્ચનેો તફાિત તથા બનંેનુ ંમહત્િ િહલેાઈથી િમજાઈ 

જશે. ટૂંકમા ંમગજ એક િાધન છે અને મન આ િાધનને 

ચલાિનાર શક્તત છે.  
 

મગજ મારફત મન પોતાના શરીરને તો િપંણૂયપણે કંટ્રોલ 

કરે જ છે, પરંત ુ કેટલીક રદવ્ય વ્યક્તતઓ તો પોતાના 

મનની શક્તત િડે બીજી અનેક વ્યક્તતઓના મન તથા 

શરીર પર અને િમગ્ર િમાજ અને દેશ પર પણ પ્રભાિ 

પાડી શકે છે. મહાત્મા ગાધંીજીની એક હાકલથી આખો દેશ 

તેમની પાછળ ખડે પગે ઉભો થઇ ગયો હતો, તે ગાધંીજીની 

આંતરરક શક્તતઓનો પ્રભાિ હતો. ઇવતહાિનો અભ્યાિ 

કરીશુ ં તો મનની શક્તતના આિા અનેક રકસ્િાઓ જોિા 

મળશે.   
 

મન એટલે શુ ંતે િમજી લીધા પછી હિે આપણે મન વિષ ે

િધ ુજાણીએ. મનના બે ભાગ છે: જાગ્રત મન (Conscious 

Mind) અને અજાગ્રત મન (Subconscious Mind). મનના 
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આ બે ભાગ ચેતન મન અને અચેતન મન એિી રીતે પણ 

ઓળખાય છે.  
 

જાગ્રિ મન: 

જાગ્રત મન આપણે જયારે જાગ્રત અિસ્થામા ંહોઈએ છીએ, 

ત્યારે કામ કરે છે, પરંત ુજયારે આપણે સઈુ જઈએ છીએ 

ત્યારે તે કામ કરત ુ ંનથી.  
 

જાગ્રિ મનનાાં કાર્યો: 

આપણી બદુ્ધિથી િમજીને અને વિચારીને જે કાયો કરીએ 

છીએ, તે બધા ં  જાગ્રત મન દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. આ 

કાયો શારીરરક તેમજ માનવિક બનંે પ્રકારના ંહોઈ શકે છે, 

જેિાકેં ચાલવુ,ં બોલવુ,ં ખાવુ,ં િાચંવુ,ં વિચારવુ,ં વનણયય 

લેિો, ગસુ્િો કરિો, પ્રેમ કરિો, વિગેરે કાયો જાગ્રત મન 

કરે છે. બાહ્ય અંગો જેિાકેં હાથ, પગ, માથુ,ં આંખ, દાતં, 

જીભ વિગેરેનુ ંિચંાલન પણ જાગ્રત મન કરે છે. આ મખુ્ય 

કાયો ઉપરાતં જાગ્રત મન નીચે મજુબના ંકાયો પણ કરે છે:  
 

➢ લાગણી અને િિંેદના અનભુિે  

➢ વિચાર કરે  

➢ શરીરનુ ંહલનચલન કરે  

➢ તકય, પથૃક્કરણ અને અથયઘટન કરે  

➢ બદુ્ધિઆંક -આઈ ક્ય ુ (Intelligence Quotient) 

ધરાિે છે  

➢ તકને ઓળખે છે અન ેઝડપિાનુ ંકાયય કરે છે  

➢ ન્યાય આપે છે  
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➢ વનણયય લે છે  

➢ વનણયયનો અમલ કરે છે  

➢ પિદંગી અને નાપિદંગી ધરાિે છે  

➢ ઈચ્છા અને કામના ધરાિે છે. 

➢ અજાગ્રત મનના દરિાજા પર ચોકીદાર તરીકેના 

તથા અજાગ્રત મનના માલલક તરીકેના અવધકાર 

ભોગિે છે.   
 

જાગ્રિ મનની ત્રવત્રશષ્ટિાઓ: 

➢ જાગ્રત મનની એક મહત્િની વિવશષ્ટતા એ છે કે ત ે

જાતે વનણયય લઇ શકે છે અને તે વનણયયને અમલમા ં

પણ મકૂી શકે છે, પછી ભલે તે વનણયય િારો હોય કે 

ખરાબ  

➢ જાગ્રત મન માલલક છે અને હુકમ કરીને કામ કરાિ ે

છે   

➢ ધ્યેય નક્કી કરે છે  

➢ હુકમનો અમલ કરતા ંપહલેા ંવિચારે છે  

➢ તાલીમ આપી કેળિી શકાય છે. 

➢ મજાક િમજી શકે છે   
 

જાગ્રિ મનની મર્યાાદાઓ: 

➢ જાગ્રત મન ફતત આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે જ 

કામ કરે છે.  

➢ મન દ્વારા થતા ંકુલ કાયોના ફતત દિ ટકા કાયય જ 

જાગ્રત મન દ્વારા થાય છે. 

➢ સ્થળ, િમય અને શક્તતની મયાયદા છે. 
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➢ દલીલો કરે છે  
 

અજાગ્રિ મન: 

જાગ્રત મનની િરખામણીમા ંઅજાગ્રત મન કમાલની ચીજ 

છે. અજાગ્રત મન આપણે જયારે જાગ્રત અિસ્થામા ંહોઈએ 

છીએ, ત્યારે તો કામ કરે જ છે, પરંત ુજયારે આપણે સઈુ 

જઈએ છીએ ત્યારે પણ તે કામ કરત ુ ંરહ ેછે. આપણા ંહૃદય 

અને ફેફિાનંી જેમ અજાગ્રત મન રાત અને રદિિ કામ 

કયાય જ કરે છે. આમ અજાગ્રત મન ચોિીિે કલાક 

(િાસ્તિમા ં તો ૨૪/૭/૩૬૫) િતત કામ કયાય કરે છે. 

આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે જાગ્રત મન અને અજાગ્રત 

મન બનંે કામ કરે છે. જયારે આપણે સઈુ જઈએ છીએ 

ત્યારે જાગ્રત મન આરામ ફરમાિે છે, પરંત ુઅજાગ્રત મન 

રાત અને રદિિ, એકધારંુ અને િતત પોતાનુ ંકામ ચાલ ુ

જ રાખે છે. 
 

િળી અજાગ્રત મન આપણા ભોળા શભં ુજેવુ ંઝડપથી પ્રિન્ન 

થઇ જાય અને તથાસ્ત ુકહીને િરદાન આપી દે એવુ ંહોય 

છે, એટલે તમે જે આદેશ આપો તે કામ તરત જ કરી આપ ે

છે. પરંત ુઅજાગ્રત મનની એક મોટી ખામી એ છે કે તે 

નકારાત્મક આદેશોનો અમલ જલ્દીથી કરે છે.       
 

અજાગ્રિ મનનાાં કાર્યો: 

જયારે જાગ્રત મન ઊંઘતુ ં હોય, ત્યારે અજાગ્રત મન 

મયાયરદત પ્રમાણમા ં શરીરનુ ં હલનચલન કરે છે અને 

િિંેદના અનભુિે છે. જાગ્રત મનના મખુ્ય કાયયની આટલી 
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જિાબદારી િભંાળિા ઉપરાતં બીજંા અનેક મહત્િના ંકાયો 

અજાગ્રત મન કરે છે, જેિાકેં:  

➢ હૃદય, ફેફિા,ં ચેતાતિં અને અંત:સ્ત્રાિી ગ્રવંથઓનુ ં

િચંાલન અને વનયમન 

➢ શરીરનુ ંિર્જન અને વદૃ્ધિ  

➢ ઘા રુઝિિો અને િેદના પર કાબ ુરાખિો  

➢ જ્ઞાન અને ડહાપણ ધરાિવુ ં 

➢ યાદ રાખવુ ં 

➢ તક ઉભી કરિી  

➢ ચુબંકીય શક્તત ધરાિ ેછે  

➢ અગાધ િર્જન શક્તત ધરાિે છે  

➢ રોગપ્રવતકારક શક્તત ધરાિે છે  

➢ પ્રેરણા, ઉત્િાહ, શક્તત પરૂા ંપાડે છે  

➢ િમસ્યાનો ઉકેલ લાિી આપે છે 

➢ અંતરાત્માનો અિાજ િભંળાિે છે  

➢ ટેલીપથીનો અનભુિ કરાિે છે 

➢ શરીરમા ં ચાલતી ઘરડયાળ (બાયો કલોક) અન ે

માનવિક કેલેન્ડર ચલાિે છે  

➢ લાગણીનો આંક (Emotional Quotient) તેમજ 

આધ્યાત્ત્મક આંક (Spiritual Quotient) ધરાિે છે 

 

ટૂંકમા ંકહીએ તો અજાગ્રત મન િિયશક્તતમાન ઈશ્વર જેિી 

બધી જ ચમત્કારરક શક્તતઓ ધરાિે છે.       
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અજાગ્રિ મનની ત્રવત્રશષ્ટિાઓ: 

➢ મન દ્વારા થતા ં કુલ કાયોના નેવુ ંટકા કાયય અજાગ્રત 

મન દ્વારા થાય છે 

➢ તાલીમ આપિાની જરૂર નથી 

➢ કોઈ મયાયદા નથી  

➢ ધ્યેય વિિ કરે છે  

➢ દલીલ કયાય વિિાય કામ કરે છે  

➢ અજાગ્રત મન અત્યતં શક્તતશાળી છે  
 

અજાગ્રિ મનની મર્યાાદાઓ: 

➢ અજાગ્રત મન નોકરની જેમ કામ કરે છે અને ફતત 

મળેલા હુકમનુ ંપાલન કરે છે. પોતાની જાતે તે કોઈ 

કાયય કરત ુ ંનથી.    

➢ મજાક િમજી શકતુ ંનથી 

➢ નકારાત્મક આદેશોનો જલ્દી અમલ કરે છે 

➢ જાતે વનણયય લઇ શકતુ ંનથી કે કોઈ વનણયયને 

અમલમા ંમકૂી શકતુ ંનથી  
 

જેિી રીતે કોમ્પપ્ર્ટુરમા ં કોઈ ડેટા નાખો, તે તેનુ ં મેમરી 

ર્વુનટ સ્ટોર કરી લે છે અને જયારે જરૂર પડે ત્યારે તે ડેટા 

પાછો કાઢી આપે છે, તે જ રીતે અજાગ્રત મન પણ બધી 

િસ્ત ુયાદ રાખીને તે ડેટા સ્ટોર કરી લે છે અને જયારે જરૂર 

પડે ત્યારે તે ડટેા પાછો કાઢી આપે છે. કોમ્પપ્ર્ટુરની મમેરી 

અદભતૂ અને મોટી ક્ષમતાિાળી હોય છે, પરંત ુઅજાગ્રત 

મનની મેમરી તો સપુર કોમ્પપ્ર્ટુરને પણ ચડી જાય તેિી 

અદભતૂ અને તેનાથી ક્યાયં િધારે ક્ષમતાિાળી હોય છે.    
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આ ઉપરાતં અજાગ્રત મનને કોઈ પણ આદેશ આપિામા ં

આિે તો તે યાદ રાખે છે અને તે આદેશ પરૂો કરિા માટે 

જાગ્રત મનને િતત રિયાશીલ રાખે છે. આમ અજાગ્રત 

મનને અનકે વિવશષ્ટતાઓ હોિાથી તેનુ ંઘણુ ંમહત્િ છે.  
 

પરંત ુતનેી િાથે આ અજાગ્રત મનની એક વિલચિ કહી 

શકાય તિેી ખબૂી કહો કે ખામી કહો, તેિી વિવશષ્ટતા એ છે 

કે તે જાતે વનણયય લઇ શકતુ ંનથી. આના લીધે અજાગ્રત 

મનમા ંગમે તેટલો િારો અને ફાયદાકારક વિચાર આવ્યો 

હોય તો પણ અજાગ્રત મન પોતાની જાત ેઆ વિચારન ે

અમલમા ંમકૂી શકતુ ંનથી. પરંત ુઅજાગ્રત મનને યોગ્ય 

રીતે આદેશ આપિામા ંઆિે, તો તે જાગ્રત મનને આ 

વિચાર અમલમા ંમકૂિા માટે િતત પ્રેરણા આપ્યા કરે છે, 

તેને લીધે જાગ્રત મન એ કાયય પાર પાડ ે છે. આમ કોઈ 

પણ કાયયની િફળતા માટે અજાગ્રત મનનો અપરોક્ષ 

(Indirect) પણ મહત્િનો ફાળો હોય છે. 
 

ટૂંકમા ંકહીએ તો અજાગ્રત મન અદભતૂ શક્તતઓનો ભડંાર 

છે, પરંત ુ તે શક્તતઓ સષુપુ્ત અિસ્થામા ં હોિાથી તેને 

જગાડિી પડે છે. તે પછી જ તે કાયાયક્ન્િત થાય છે.  
 

એક કવિની કલ્પના અજાગ્રત મનને બરાબર લાગ ુપડે છે: 

આિડે મહકેાિતા ંતો ત્જિંદગી ગલુઝાર છે; 

ઓળખો તો રોશની, ન ઓળખો તો અંધાર છે; 
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અથાયત અજાગ્રત મનની અદભતૂ શક્તતને ઓળખી લીધી, 

તો તે તમારા જીિનમા ંપ્રકાશ પાથરી દેશે અને જો ના 

ઓળખી શકયા, તો પછી તો અંધારાનો જ અનભુિ થશે. 
 

નકારાત્મક આદેશોનો િરિ જ અમલ: 

અજાગ્રત મનની એક ખાવિયત એ પણ છે કે તેને િાચા-

ખોટાની કે િારા-નરિાની ખબર પડતી નથી. તેને તો જે 

આદેશ આપિામા ંઆિે છે, તે િઘળા આદેશ િત્ય તરીકે 

સ્િીકારી લે છે. િળી અજાગ્રત મનની શક્તત અને પ્રભાિ 

એટલો બધો હોય છે કે એને મળેલા આદેશો મજુબના 

અનભુિો તે વ્યક્તતને થયા કરે છે. ખાિ કરીને નકારાત્મક 

આદેશોનો તરત જ અમલ થઇ જાય છે.  
 

ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કોઈ વ્યક્તત ઉનાળાના 

રદિિોમા ં‘ભયકંર ગરમી છે’, ‘આ ગરમીથી તો હુ ંપરેશાન 

થઇ ગયો છુ’ં એવુ ંિતત બોલ્યા કરે તો તેનુ ંઅજાગ્રત મન 

આ આદેશોને િાચા માનીને તેનો અમલ જાગ્રત મન પાિ ે

એિી રીતે કરાિે છે કે તે વ્યક્તતને િધ ુને િધ ુગરમીનો 

અનભુિ થયા કરે છે.  
 

તે જ રીતે ‘હુ ંનબળો છુ’ં, ‘મને રોગ થઇ જશે’, ‘હુ ંપરરક્ષામા ં

પાિ નરહ થાઉં’, ‘હુ ંજીિનમા ંક્યારેય િફળ નરહ થાઉં’, 

એિા નકારાત્મક વિચારો િારંિાર કરિામા ંઆિે કે એવુ ં

િારંિાર બોલિામા ંઆિે તો અજાગ્રત મન તે વિચારોન ે

િાચા બનાિી દે તેિી ક્સ્થવત ઉભી કરી દે છે.  
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આિા નકારાત્મક શબ્દો ફતત મજાકમા ંબોલાયા હોય તો 

પણ તે િાચા બની જાય છે, કારણકે અજાગ્રત મનન ે

મજાકની િમજણ પડતી નથી. એટલા માટે નકારાત્મક 

શબ્દો િારંિાર બોલિા ના જોઈએ અને નકારાત્મક વિચારો 

પણ િારંિાર કરિા ના જોઈએ. કારણકે અજાગ્રત મન 

આિા વિચારોને પણ પકડી લે છે અને તેન ેિાચા માનીને 

તે મજુબ કાયય કરિા જાગ્રત મનને પ્રરેણા આપ્યા કરે છે. 

એટલા માટે અજાગ્રત મનને િકારાત્મક આદેશ જ 

આપિામા ંઆિે તે ખબૂ જરૂરી છે.  
 

નકારાત્મક વિચારો પાછા વનિંદણ ઘાિ જેિા હોય છે, ગમે 

ત્યારે મોટી િખં્યામા ંફૂટી નીકળે છે. પણ બગીચાનો માળી 

ધીરજ રાખીને વનિંદણ ઘાિને ઉખાડીને ફેંકી દેિાનુ ંચાલ ુ

રાખે છે. જેનાથી ફૂલ છોડ િારી રીતે વિકાિ પામે છે. તમે 

આપણે પણ નકારાત્મક વિચારોને િતત હટાિાતા 

રાખિાનુ ંચાલ ુરાખીન ેિફળતાના છોડ પર િારા ંફૂલ અને 

ફળ થાય તે માટે તજિીજ કરિી જોઈએ.  
 

દરેક ધમયના ં શાસ્ત્રોમા ં તથા ધમયગરુુઓ અને િતંોના 

ઉપદેશમા ં િોધ, લોભ, અહકંાર, િરે જેિા ં દૂષણોથી દૂર 

રહિેાનુ ંઅને િતંોષ, પ્રેમ, આનદં, પ્રાથયના, ભક્તત જેિા ં

કાયો કરિાનુ ંકહિેામા ંઆિે છે. ડોતટરો પણ નકારાત્મક 

વિચારિરણીથી દૂર રહિેા ખાિ ભલામણ કરે છે. આ બધા 

પાછળનુ ંમખુ્ય કારણ પણ એ જ છે કે અજાગ્રત મનન ે

નકારાત્મક આદેશોથી દૂર રાખવુ ં અને તનેે િકારાત્મક 

આદેશો આપીને િારા ંપરરણામો મેળિિા.ં   
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સકારાત્મક માનત્રસક વલિ: 

વિખ્યાત હાિયડય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા એક િશંોધન કાયયિમ 

હાથ ધરિામા ં આવ્યો હતો. આ અભ્યાિ પરથી એવુ ં

જાણિા મળર્ુ ંકે જે માણિો પોતાના નોકરી કે ધધંામા ંિફળ 

થાય છે, તેમાનંા ૮૫% લોકો િકારાત્મક માનવિક 

િલણિાળા હતા. આ અભ્યાિને અંત ે િશંોધકો એ 

તારતમ્પય પર આવ્યા હતા કે, આપણે જો જીિનમા ંઆિતી 

અનેક મિુીબતો, િઘંષો અને િમસ્યાઓનો િામનો કરિા 

િજ્જ થવુ ંહોય તો આપણે જીિન પ્રત્યે આશાિાદી અન ે

િફળતાનુ ંિલણ વિકિાિવુ ંજરૂરી છે.       

બીજા વિશ્વર્ધુ્ધના અંવતમ રદિિોમા ં જમયનીના નાઝી 

કોન્િન્ટે્રશન કેમ્પપિમા ંહજારો વનદોષ માણિો પર ભયાનક 

વિતમ ગજુારતો હતો. પરંત ુતે ર્ધુ્ધકેદીઓમા ંપણ કેટલાક 

અિાધારણ રહિંમતિાળા હતા. આ આશાિાદી માણિો રોજ 

બીજાઓને િાતં્િન આપતા હતા. પોતાના પાઉંમાથંી 

બચાિીને ટુકડો બીજાને િહેંચતા હતા.  
 

આિા વિરલ માનિીઓ આપણને પ્રતીવત કરાિે છે કે 

માણિ પાિેથી ભલ ે બીજુ ં બધુ ં ઝટંિાઈ જાય, પરંત ુ

પોતાના વિચારનુ ં સ્િાતતં્ર્ય કોઈ છીનિી શકતુ ં નથી. 

આશાિાદી અને વનરાશાિાદી માણિો િચ્ચે આ જ તો 

તફાિત છે. આશાિાદી દરેક મિુીબતમા ંકોઈક તક જુએ 

છે, જયારે વનરાશાિાદી દરેક તકમા ંપણ મિુીબત જુએ છે. 

વનરાશાિાદી ઝરમર િરિતા િરિાદમા ં પણ તફુાન 

આિશે તનેી લચિંતા કયાય કરે છે, જયારે આશાિાદી ઘનઘોર 



16 
 

િરિાદ િચ્ચે પણ િાદળની કોર પર દેખાતા ઝાખંા 

સયૂયપ્રકાશને જોઇને હિે ઉઘાડ નીકળશે તેમ વિચારીન ે

આનરંદત થાય છે. 
 

મનની શક્તિ:   

દરેક માણિની શરીરની બાહ્ય અને આંતરરક રચના 

લગભગ એકિરખી હોય છે. દરેક શરીરના ંબાહ્ય અંગો જેિા ં

કે હાથ, પગ, માથુ,ં આંખ, કાન વિગેરે તથા આંતરરક અંગો 

જેિા ં કે હૃદય, ફેફિા,ં આંતરડા,ં કીડની વિગેરેનુ ં સ્િરૂપ 

એકિરખુ ંહોય છે. આમ છતા ંઘણી િાર જોિા મળે છે કે 

જે કામ એક માણિ માટે અશક્ય હોય છે, તે કામ બીજી 

વ્યક્તત િરળતાથી કરી બતાિે છે. શરીરની રચનામા ંખાિ 

અંતર નરહ હોિા છતા ંઆવુ ંબને છે, એટલ ેકહી શકાય કે 

તે બનંે વ્યક્તતઓના મનની શક્તતમા ં અિામાન્ય અંતર 

હોિાથી બીજી વ્યક્તત તે કામ િરળતાથી કરી શકે છે.       
 

આમ તો ‘મન’ િાિ નાનો અને િરળ શબ્દ છે; પરંત ુએની 

શક્તત અગાધ, એનુ ં ઊંડાણ ગજબનુ,ં એની વ્યાપકતા 

અિાધારણ તમેજ એની ગવત અકલ્પનીય હોય છે. આપણ ે

સઈુ જઈએ ત્યારે હૃદય જેમ ચાલ ુરહ ેછે, તેમ મન પણ 

જાગતુ ંહોય છે. એના વિચારો ચપૂચાપ ચાલ ુરહતેા હોય 

છે, જે ક્યારેક કલ્પના બનીને તો ક્યારેક િપના ંબનીન ે

આવ્યા કરે છે. એ બધુ ંપછી િિારે જાગીએ ત્યારે યાદ રહ ે

કે ના પણ રહ,ે પરંત ુમનનુ ંકાયય તો હમંેશા ંચાલ ુરહ ેછે. 
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મનોિૈજ્ઞાવનકો કહ ેછે કે આપણે મનની શક્તતઓના ફતત 

દિ ટકા ભાગનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. હિે તમે વિચારો 

કે જો મનની દિ ટકા શક્તતના ઉપયોગથી માનિજાત ે

આટલી પ્રગવત કરી છે, તો મનની બાકીની નેવુ ં ટકા 

શક્તતઓ, જે સષુપુ્ત અિસ્થામા ંપડી રહ ેછે, તેને યોગ્ય 

રીતે જગાડીને તેનો િદુપયોગ કરિામા ંઆિે તો દુવનયા 

કેટલી બદલાઈ જાય!         
 

અવળચાંડુાં મન: 

મનને અિળચડું ંકહિેામા ંઆવ્ર્ુ ંછે, કારણકે મન િદમાગે 

િાળે છે તો મન ગેરમાગે પણ દોરે છે. મન દોસ્ત બની 

શકે છે તો મન દુશ્મન પણ બની શકે છે. આમ તો મનની 

શક્તતઓ અપાર છે, પરંત ુતેનો ઉપયોગ કઈ રીતે અન ે

કેિી રદશામા ંથાય છે, તે અગત્યનુ ંછે.  
 

દારૂગોળાનો ઉપયોગ માણિોને મારી નાખિામા ંથઇ શકે 

છે અને તે જ દારૂગોળાનો ઉપયોગ પહાડ તોડીને િરળ 

રસ્તો બનાિિા માટે પણ થઇ શકે છે. તે જ રીતે મનનો 

ઉપયોગ પોતાના અને બીજાના ઉત્કષય માટે થઇ શકે છે 

અને મનનો ઉપયોગ પોતાના અને બીજાના વિનાશ માટે 

પણ થઇ શકે છે. એટલા માટે િતંો કહ ે છે, ‘જે માિસ 

પોિાના મનને અંકુશમાાં કરી લે િે જીિી જાર્ય છે. માટે મન 

પર ત્રવજર્ય મેળવો, મનના ગલુામ ના બનો.’ 
 

મનષુ્યનુ ંમન અને તમેાથંી ઉદભિતા િારા-નરિા વિચારો 

અને આિેગોનો પ્રભાિ તેના િમસ્ત શરીર પર, તેના કાયય 
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પર, તનેી િાણી અન ેતેની િતયણુકં પર પડતો હોય છે. 

પરંત ુપોતાના મનમા ંક્યારે કયા વિચારો અને કેિા આિગેો 

ઉદભિશે તે ખદુ મનષુ્ય પોતે પણ નક્કી કરી શકતો નથી 

કે કહી શકતો નથી. ગીતામા ંશ્રીકૃષ્ણ ભગિાને પણ કહ્ુ ંછે 

કે મનને િશ કરવુ ંએ િાર્નુે અંકુશમા ંલિેા જેટલુ ંદુષ્કર 

છે. જેમ િાર્નુે િશ કરી શકાતો નથી, તેમ મનને પણ િશ 

કરી શકાત ુ ંનથી. તમે છતા ંમન િશ ભલે ન થઇ શકે, પણ 

તેને સ્િસ્થ તો બનાિી શકાય છે. સ્િસ્થ મન મનષુ્યના 

વ્યરકતત્િ, અક્સ્તત્િ અને જીિનકાયય માટે ભારે લાભદાયી 

છે, માટે મનની સ્િસ્થતા જીિનમા ંઅત્યતં જરૂરી છે. 
  
મનને શાાંિ રાખો: 

જે વ્યક્તતનુ ંમન શાતં હોય તે િહલેાઈથી ઉત્કષય માટે તેનો 

ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંત ુ જેનુ ં મન અશાતં અને 

અવતચચંલ હોય તણે ેમનને કાબમુા ંરાખિા ઘણો પ્રયત્ન 

કરિો પડે છે. આ બાબતમા ંએક યોગ વશક્ષક કહ ે છે કે 

‘આપિે સીધેસીધુાં શાાંિ મન ન માાંગી શકીએ, પરાંત ુઆપિે 

મનને શાાંિ થવા માટે કેળવી જરૂર શકીએ.’  
 

શાતં મનિાળી વ્યરકત આજુબાજુના િાતાિરણ પર પણ 

અિર પાડી શકે છે. કોઈ રૂમમા ંઝઘડો થયો હોય, ત્યા ંતમ ે

દાખલ થાઓ તો તમે બેચેની અનભુિશો. પરંત ુકોઈ રૂમમા ં

નાનુ ંબાળક ખીલખીલાટ કરત ુરમતુ ંહોય કે લખલેલા ંપષુ્પો 

લહરેાતા ંહોય કે ધપૂની રદવ્ય સગુધં પ્રિરતી હોય ત્યા ંતમે 

દાખલ થાઓ તો તમે શાવંત અને આનદં અનભુિશો. તેિી 

જ રીતે શાતં મનિાળા કોઈ વ્યક્તતની પાિે તમે બેિશો, 
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તો પણ તમે શાવંતનો અનભુિ કરશો. દરેક ધમયમા ંિતં 

માણિો પાિે જઈને બિેિાની અને િત્િગં કરિાની આજ્ઞા 

હોય છે, તેની પાછળનુ ં કારણ પણ આ જ છે. શાતં 

મનિાળા િતંપરુુષો પોતાની આજુબાજુ પોઝીટીિ 

િાયબ્રેશનનુ ંિાતાિરણ ઉભુ ંકરે છે, જેની પોઝીટીિ અિર 

આિપાિ રહલેા માણિોને તો થાય છે. અને જો ખરેખર 

તેઓ વિિ િતંપરુુષ હોય તો તેમના મનની શક્તત એટલી 

અકલ્પનીય હોઈ શકે છે કે દૂર વિદેશોમા ંિિતા તેમના 

ભતતો પણ તેમના ફોટા દ્વારા કે માિ ધ્યાન દ્વારા િપંકય 

કરીને આ પોઝીટીિ િાયબ્રેશનની અિર અનભુિી શકે છે. 
 

દરેક ધમયના ંશાસ્ત્રોમા ંકહિેામા ંઆવ્ર્ુ ંછે કે મનની શક્તત 

અપાર છે. ધમય અને અધ્યાત્મ જે કહ ેછે, ત ેજ િાત ગરુુઓ 

અને િતંો પણ કહ ે છે. જ્ઞાની વ્યક્તતઓ પણ મનની 

અદભતૂ શક્તતઓની િાત કરે છે અને આધવુનક વિજ્ઞાન 

પણ આ િાત િપંણૂયપણે સ્િીકારે છે. ટૂંકમા ંમનની શક્તત 

અપાર છે, એ િપંણૂય િનાતન િત્ય તરીકે સ્િીકારાયેલુ ં

તથ્ય છે. જો આપણા જીિનમા ં મનની આ શક્તતઓનો 

યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરિામા ંઆિે, તો આપણે જીિનના 

દરેક ક્ષેિમા ંિફળતા, સખુ, શાવંત અને આનદં પ્રાપ્ત કરી 

શકીએ છીએ. 
 

આપણા પ્રાચીનતમ ધમયગ્રથં ઋગ્િેદમા ં કહ્ુ ં છે: 'માનિ 

મન કામધેન ુછે.' જેમ કામધેન ુગાય તનેી પાિે જે માગો 

તે બધુ ં જ આપે છે, તેમ આપણુ ં મન પણ, જો હમંેશા ં

આત્માના વનયિંણમા ં રાખીએ અને મનના વિચારોને 
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િકારાત્મક, િાત્ત્િક અને િરળ પ્રિાહમા ંિહિેા દઈએ તો, 

જીિનની બધી જ યોગ્ય જરૂરીયાતો કામધેન ુબનીને પણૂય 

કરે છે. 
 

મનની સષુપુ્િ શક્તિ: 

જમયન કવિ ગેટે પણ મનની સષુપુ્ત શક્તત વિષે કહ ેછે કે 

'દરેક મનષુ્ય પોતાનામા ંજે શક્યતાઓ અને િભંાિનાઓ 

રહલેી છે, તેને જો વિકિાિે, તો આ િપંણૂય પથૃ્િી મહાન 

પ્રવતભાઓથી છલકાઈ જાય એટલી પ્રવતભાઓ વનમાયણ 

પામે.' આ દુવનયામા ંદરેક વ્યક્તત મહાન પ્રવતભા િાથે આ 

પથૃ્િી પર જન્મે છે, પણ તમેાથંી અમકુ વ્યક્તતઓ આ 

પ્રવતભા વિકિાિી શકે છે, બાકીની બધી પ્રવતભાઓ મરૂઝાઇ 

જાય છે. મોટાભાગના લોકો પોતાની પ્રવતભા ઓળખી 

શકતા નથી, તો કેટલાક લોકો પ્રવતભા ઓળખી શકે છે, પણ 

તેને વિકિાિી શકતા નથી.  
 

કવિ નમયદે જાણર્ુ ંકે તેમનામા ંિારહત્ય િર્જનની િભંાિના 

છે. એટલે તેમણે કલમને ખોળે પોતાનુ ંિમગ્ર જીિન ધરી 

દીધુ.ં આજીવિકાના અભાિે તેમને ઘણી મશુ્કેલીઓનો 

િામનો કરિો પડયો, રીતિરનો ભખૂમરો પણ િેઠયો, પરંત ુ

તેઓ પોતાના પ્રણમાથંી હટયા નરહ. દ્રઢ મનોબળથી તેમણ ે

પોતાની પ્રવતભા વિકિાિી અને ગજુરાતી િારહત્યમા ં

પોતાનુ ંનામ અમર કરી દીધુ.ં  

અત્તરનુાં પદ પામવા ફૂલોને ઉકળિા િેલમાાં શેકાવુાં પડે છે, 

બનવા બાાંસરુી વાાંસને આખા શરીરે વીંધવુાં પડે છે. 

પદ પ્રભનુુાં પામવા પથ્થરને ટાાંકિાથી ટીચાવુાં પડે છે. 
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જેમ ફૂલ, િાિં અને પત્થર મોટો ભોગ આપીને કંઇક પદ 

પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ માણિને પણ જીિનમા ંકોઈ પદ, સખુ, 

િફળતા, આનદં વિગરેે મેળિિા માટે ભોગ આપિો પડ ે

છે, પ્રયત્ન કરિા પડે છે, પરરશ્રમ કરિો પડ ેછે, િાથે િાથે 

વનષ્ફળતા માટે પણ તૈયાર રહવે ુ ંપડે છે, અરે, િારંિાર 

વનષ્ફળતાનો િામનો કરિા માટે પણ તૈયાર રહવે ુ ંપડે છે.  
 

જીિનમા ંિાિ િહલેાઈથી કંઇ પણ મળી જતુ ંનથી. કવિએ 

કહ્ુ ંછે: ‘સતુેલા વિિંહના મખુમા ંમગૃો આિી પડતા નથી.’ 

વિિંહ ભલે જગંલનો રાજા છે, િૌથી બળિાન પ્રાણી છે, 

પોતાની િાડથી જગંલના ંબધા ંપ્રાણીઓન ેધ્રજુાિી શકે છે. 

પરંત ુઆિો શક્તતશાળી વિિંહ પણ જો સતૂેલો જ રહ ેતો તે 

ભખૂે મરી જાય. એટલ ેતેણે બીજંા પ્રાણીઓ પાછળ દોડીને, 

તેમને પકડી પાડીને અને તેમના પર હુમલો કરીને વશકાર 

કરિો પડે છે. આ જ પ્રમાણે માણિન ે પણ પોતાના 

જીિનમા ંસખુ અને િફળતા મળેિિા માટે અથાક પરરશ્રમ 

કરિો પડે છે. 
        
મનની શક્તતનુ ંએક ઉદાહરણ જોઈએ. પવશિયાના રાજાન ે

એક સુદંર દેખાિડો રાજકુમાર હતો, પરંત ુ તેને પીઠમા ં

મોટી ખુધં હતી, એટલે તે ટટ્ટાર ઉભો રહી શકતો નરહ. 

રાજાએ મોટા મોટા િદૈો પાિે ઘણી દિા કરાિી, પરંત ુત ે

િૈદો રાજકુમારની ખુધં મટાડી શક્યા નરહ. એિામા ંએક 

વશલ્પી ત્યા ંઆવ્યો. તેણે રાજકુમારની ખુધં મટાડી દેિાનુ ં

બીડુ ંઝડપ્ર્ુ.ં િૈદો જે દદય  મટાડી ના શક્યા, એ કામ મામલુી 

વશલ્પી કરી શકે તે િાત કોઈ માનિા તૈયાર નહોત ુ.ં પરંત ુ
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અન્ય કોઈ વિકલ્પના અભાિે તેને આ કામ િોંપિામા ં

આવ્ર્ુ.ં 
 

વશલ્પી એ રાજકુમારનુ ંપરૂા કદનુ ંઆબહેુબ પતુળં બનાવ્ર્ુ,ં 

જે પીઠથી િપંણૂય ટટ્ટાર ઉભુ ં હત ુ.ં હિે તણેે રાજકુમારન ે

સચુના આપી કે દરરોજ દિ વમનીટ આ પતૂળાની િામ ે

ઉભા રહીન ેવિચાર કરિાનો કે, “આ મારંુ પતુળં છે અને હુ ં

આ પતૂળાની જેમ ટટ્ટાર ઉભો છુ.ં” હિે રાજકુમાર દરરોજ 

પતૂળાની િામે ઉભા રહીને આ મજુબ વિચાર કરિા લાગ્યો. 

એમ કરતા ં કરતા ંત ેજાણે અજાણે પતૂળાની જેમ ટટ્ટાર 

ઉભો રહિેાનો પ્રયત્ન કરિા માડંયો. િમય િીતતો ગયો, 

તેમ રાજકુમાર પીઠથી ટટ્ટાર થિા લાગ્યો અને ધીમે ધીમે 

તે િપંણૂય ટટ્ટાર બની ગયો. આમ મનની શક્તતએ શરીર 

પર અિર કરી અને તેની શારીરરક ખામી દૂર કરી. 
 

ચમત્કારરક વ્ર્યક્તિ -િમે પોિે જ: 

મનની અપાર શક્તત પ્રવિિ મોટીિેશનલ સ્પીકર જીતેન્દ્ર 

અરઢયા એક ઉદાહરણથી િરિ રીતે િમજાિે છે. તેઓ 

તમને પછેૂ છે કે 'શુ ંતમારે એક એિી વ્યક્તતને મળવુ ંછે, 

જે તમને જે માગો તે આપે? પિૈા માગો તો કરોડપવત જ 

નરહ, અબજોપવત પણ બનાિે, તદુંરસ્તી માગો તો બધા જ 

રોગ મટાડી દે, મકાન, કપડા,ં જરજિરેાત જેિી દુન્યિી 

ચીજો ઉપરાતં યશ, પદ, પ્રવતષ્ઠા, સખુ, આનદં, પ્રેમ, શાવંત 

એવુ ંજે પણ માગો કે બધુ ંજ માગો, તે બધુ ંજ તમારી 

િમક્ષ હાજર કરી દે.' 
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આવુ ંિાભંળીને તમે સ્િાભાવિકપણે એમ જ માનો ને કે 

તમને કોઈ મરંદરમા ંલઇ જઈને ભગિાન િમક્ષ ઉભા કરી 

દેશે અને કહશેે કે હિે જે માગવુ ંહોય તે માગી લ્યો. કારણકે 

ભગિાન વિિાય કોની પાિે એિી શક્તતઓ છે કે જે 

માગંીએ તે આપી શકે? 

 

પરંત ુજીતેન્દ્રભાઈ તો તમારી આંખો બધં કરાિીને તમન ે

એક રૂમમા ંઉભા રાખીને કહ ે છે, 'હિે આંખો ખોલો અને 

િામે જે વ્યક્તત છે, તેની પાિે જે માગવુ ંહોય તે માગી લો. 

તમને તે િસ્ત ુમળશે એની ગેરંટી મારી.' 
 

તમે આંખો ખોલો છો અને િામે જુઓ છો તો િામે એક 

અરીિો હોય છે, જેમા ંતમારંુ પ્રવતલબિંબ દેખાય છે. તમે હિે 

આશ્ચયયચરકત થાઓ છો, પરંત ુજીતેન્દ્રભાઈ તમને િમજાિ ે

છે કે એ ચમત્કારરક વ્યક્તત તમે પોતે જ છો, કારણકે તમારંુ 

મન િિયશક્તતમાન ઈશ્વર જેિી જ ચમત્કારરક શક્તતઓ 

ધરાિે છે. એટલા માટે તમારે બીજે ક્યાયં જિાની જરૂર 

નથી. તમે તમારા મનને દ્રઢપણે અને પણૂય આત્મવિશ્વાિથી 

જે આદેશ આપશો, તે દરેક િસ્ત,ુ કોઈ મયાયદા િગર તમન ે

મળશે, મળશે અને મળશે જ.  
 

~~: પાંચામિૃ :~~ 

સખુની બે જ ચાવી છે...   'ખડખડાટ' અને 'ઘસઘસાટ' 

દુ:ખની પિ બે જ ચાવી છે...    'બડબડાટ' અને 'કકળાટ' 

 


