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લેખક વિશે

જયારે કોઈ વયક્ત ચાલીસીમાં રિવેિે છે 

તયારે પોતાની રિવૃશત્ત ઓછી કરવાના નવચારો 

િરૂ કરી દે છે પણ ્ડૉ. જજતે્દ્ર અડિયા એ 

કુંઈક અલર જ નવચારુું હતું. પોતાના ૪૦મા 

જ્મડદવસે તેમણે તેમની જજંદરીમાં એક જુદુું  

અને ખૂબ ઊંચું ધયેય નક્ી કરુું, એક મેડ્ડકલ કૉલેજના રિોફેસરમાંથી 

આંતરરાષ્ટીય રિખયાત રિેરણાદાયી વ્તા બનવાનું. તયાર પછીનાં ૧૦ 

વર્ગમાં “રિેરણાનું ઝરણં”ના સેનમનારથી તેમણે એટિલી બધી શસનધિ 

રિાપત કરી કે ફ્ત ભારત જ નહીં પણ અમેડરકા સપ્હત દપુ્નયાના 

ઘણા દેિોમાં આ સેનમનાર એટિલી સંખયામાં યોજી રહ્ા છે કે એક 

ડદવસ રીનીસ બુક ઑફ વર્ડ્જ  રેકૉ્ડ્જ ઝે પણ એની નોંધ લેવી પ્ડિે. 

્ડૉ. અડિયા “મન”ને મુખય નવરય બનાવી અધ્ગજાગ્રત મન, યાદિક્ત, 

આંતરમાનવીય સંબંધો, ડ્ડરિેિન જેવા અનેકનવધ નવરયો ઉપર કાય્ગક્રમ 

આપી રહ્ા છે.

ગુજરાતના એક સાધારણ પડરવારમાં જ્મેલા જજતે્દ્રભાઈએ 

અનેક રિનતકૂળ સંજોરોનો સામનો કરી, એમ.્ડી.ની ડ્ડગ્રી રિાપત કરી. 

એમની તબીબ તરીકેની ૩૦ વર્ગની કારડકદદી દરનમયાન તેઓએ એક 

આશ્વય્ગજનક નોંધ લીધી કે માણસના નવચારો અને મા્યતાઓની 

બીમારી અને સવાસ્થય ઉપર રજબની અસર હોય છે. તેમના વાંચનના 

િોખે તેમને આ બાબતની વધુ માપ્હતી પૂરી પા્ડી. તેથી તેઓ િરીર 

અને મનના એકબીજા સાથેના જો્ડાણ નવિે વધુ નવચારતા થયા. આ 

ડદિામાં જેમ જેમ તેમનું વાંચન અને ચચંતન વધતું રરું તેમ તેમ આ 

જ્ાન લોકો સુધી પહોંચા્ડવાની તેમની ઇચછા રિબળ બનતી રઈ. આ 
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રીતે “રિેરણાનું ઝરણં” પુસતક, સેનમનાર અને વક્જિોપ અકસતતવમાં 
આવયાં.

નાના શ્ોતારણથી િરૂ થયેલ એમના કાય્ગક્રમોની ખયાનત વધતાં 
ભારતભરમાં તેમણે સામાજજક સંસથાઓ, િૈક્ષજણક સંસથાઓ, 
ધારમંક  / આધયાતતમક સંસથાઓ, અ્ય સંરઠનો, ઔદ્ોનરક અને 
વયાપારી સંસથાઓ તેમજ સરકારી અને અધ્ગસરકારી સંસથાઓમાં 
અનેક કાય્ગક્રમો આપયા. 

આ ઉપરાુંત નવદેિમાં બૅંરકોક, હૉંરકૉંર, શિકારો, ્રૂ યૉક્જ , 
લૉસ એક્જલેસ, ્રૂ જસસી, સા્તા મારીઆ, સાન ડ્ડયારો, સાન 
ફ્ાક્સસકો, ્ડલાસ, રાલે, ચીન, લં્ડન, એ્ટિવપ્ગ, તાઇપઇ, િાંઘાઈ, 
નૈરોબી, લુસાકા, સટુિટિરાટિ્જ , ઇટિાલી, ટિોરો્ટિો, ફીલા્ડરેફીઆ, આયલલે્્ડ, 
જાકાતા્ગ અન ેજોહપ્નસબર્ગમા ં“રેિરણાનુ ંઝરણ”ં ઉપરાુંત નવનવધ નવરયો 
પર કાય્ગક્રમો આપયા. ભારત અને નવદેિના રિસાર માધયમોએ તેમના 
ટિૉક-િો રિસાડરત કયા્ગ. 

અમેડરકામાં રોટિરી ્લબ ઑફ મરીનો વેલી (કૅનલફોરનંયા)માં અને 
ડરવરસાઇ્ડ કોમરુપ્નટિી કૉલેજમાં પણ “રિેરણાનું ઝરણં” વહાવરું. તેમાં 
બધા જ શ્ોતાઓ અમેડરકન હતા. તદ્ઉપરાુંત ્ડૉ. અડિયાએ સસંરાપુર, 
કસવટિઝરલે્્ડ, જમ્ગની, ગ્રીસ, ક્રોએિીઆ, ઇજીપત, બોટિસવાના, તુરકં, 
સોન, સઉદી અરેશબયા, દબુઈ, ફ્ા્સ અને બાંગલાદેિનો િૈક્ષજણક 
રિવાસ ખે્ડી તયાંના લોકોની માનશસકતાનો ઊં્ડો અભયાસ કયવો. 

એમનું “રિેરણાનું ઝરણં” પુસતક ગુજરાતીમાં નંબર વન બેસટિ 
સેલર બની આખી દપુ્નયામાં ફેલાઈ રરું અને અ્ય પાંચ ભારાઓમાં 
પણ અનુવાડદત થરું. અધ્ગજાગ્રત મનની અરાધ િક્તઓના નવરયને 
લઈને તેમની ૧૫ વર્ગની કારડકદદીમાં લોકો તરફથી અવારનવાર માંર 
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ઊઠતી રહી કે, મન નવિે સાંભળવા કે વાંચવા મળે છે પણ મનની 
િક્તઓનો ઉપયોર કરવાની રૅિજ્ટિકલ ટ્નેનંર કાયં ઉપલબધ નથી. જો 
આ તાલીમ મળે તો ઘણા લોકો મનની અરાધ િક્તઓનો વયવહાર 
ઉપયોર કરી િકે. આ માંરને પૂરી કરવા ્ડૉ. અડિયાએ િરૂ કરેલ 
અડિયા માઇ્્ડ પાવર વક્જિોપ, ્ડાયનેનમક મેમરી, સંબંધોનું ઝરણં 
અને પકબલક કસપકકંર જેવા અનેકનવધ રિૅજ્ટિકલ ટ્નેનંર રિોગ્રામોનો 
દેિ-નવદેિમાં અસંખય લોકો લાભ લઈ રિરનત કરી રહ્ા છે. 

આ સફળતાને પરલે ્ડૉ. અડિયાએ લોકભોગય અને 
સમાજઉપયોરી અનેક રિકાિનો લોકોના હાથમાં મૂકા છે. તેમનો 
પુત્ર પ્નનમર હાલમાં ્રુયોક્જ માં ઇકોનોમીસટિના રિોફેસર છે.

નવશ્વના વધુ ને વધુ લોકો સુધી મનની િક્તઓની વાત પહોંચે 
અને વધુ લોકો નવધાયક જીવન જીવતા થાય અને સમાજમાં નવધાયક 
નવચારધારનો વધુ ને વધુ ફેલાવો થાય, તેવા પોતાના નમિનને સફળ 
બનાવવા ્ડૉ. અડિયાએ પોતાના જેવા ૧૦૦૦ ટ્નેર બનાવવાના 
ભરીરથ કાય્ગનો આરુંભ કયવો છે. આવનારી પેિીઓ માટિ ે ઉપયોરી 
અને રિેરણાદાયી વારસો છો્ડી જવાનું ્ડૉ. અડિયાનું ધયેય ‘મ્ 
યુવ્િરસસિટી’રૂપે મૂરતંમંત થઈ રહું છે. ્ડૉ. અડિયા દ્ારા િરૂ થયેલ 
આ હકારાતમકતાની ચળવળમાં જો્ડાવા આપને પણ પ્નમંત્રણ છે. 
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ઘણીિાર આરણે સુખ માટે તરફડીએ છીએ

અ્ે તે મૃગિળ્ી

િેમ દૂર ભાગતું રહે છે.

કોઈ િાર આખી દવુ્યામાં

એ્ે શોધી્ે થાકી્ે

ઘરે આિીએ છીએ

તયારે ખબર રડે છે કે

સુખ તે ઘરમાં િ હતું.
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સાચું સુખ કાંથી મળે ?

સાચું સુખ કાંથી મળે ? 

જયારે આ સવાલ લોકોને પૂછવામાં આવે તયારે તેઓ જુદા 
જુદા જવાબો આપે છે. એમાંના થો્ડાક જવાબ જોઈએ.

o મને કસથર અને સારી નોકરી મળે તયારે...

o મારું  પોતાનું ઘર હોય તયારે...

o મારી પોતાની રા્ડી આવે તયારે ...

o મારાું લગ્ન થાય અને મારું ં  સરસ કુટુિુંબ બને તયારે...

o મારી સમાજમાં વાહ વાહ થાય તયારે...

o હુું  કુટુિુંબનો વ્ડો બનું તયારે...

o હુું  સત્તા ઉપર આવું તયારે...

o મારી પાસે અિળક ધન-સંપશત્ત હોય તયારે...

શું તમે રણ આિો િ કોઈ િિાબ આરિા માંગો છો ? 

આમાંની કોઈ પણ પડરકસથનત સાચું અને લાંબા સમય સુધી 
સુખ આપી િકે તેમ નથી. સાચંુ સુખ તયારે જ મળે જયારે આપણા 
કુટુિુંબ સાથેના, નમત્રો સાથેના, સાસુ-વહુના, ભાઈ-ભાઈના કે ભાઈ-
બહેનના, પા્ડોિીઓ સાથેના અને આપણે જયાં કામ કરીએ છીએ 
તયાં કામ કરતા લોકો સાથેના સંબંધો ખૂબ જ સારા હોય. આપણને 
એ બધા લોકો પાસેથી ખૂબ જ રિેમ, માન અને સહકાર મળે તયારે 
સાચા સુખની અનુભૂનત થાય. માટિ ે આપણે પ્નરુંતર સુખ માટિ ે દરેક 
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લોકો સાથે ઉતકૃષ્ટ સંબંધો કેળવવા અને સાચવી રાખવા માટિ ે સતત 
રિયતન કરતા ંરહેવંુ જોઈએ અન ેએમ કરતા-ંકરતા ંજીવનિલૈી જ એવી 
બની જવી જોઈએ જે દ્ારા આપોઆપ સંબંધોનું સસંચન થતું રહે. 

રણ પ્યત્ એટલે કેિા પ્યત્ ?  
ચાલો આિે આ િાતો કરીએ...
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સોેે્ા્ાં ઈંડાં આરતી મરઘી 

એક ખે્ૂડત પાસે એક 
મરઘી હતી. તે મરઘીનાં 
ઈં્ડાું વેંચીને પોતાનું ગુજરાન 
ચલાવતો હતો. એક ડદવસ 
સવારે એ મરઘીઘરમાં એક 
પીળું ઈં્ુડું  જુએ છે. આવું 
ઈં્ુડું  પહેલી વાર જોવાથી 
તે ચડકત થઈ જાય છે. તે 
ઈં્ુડું  ઉપા્ડીને ચકાસે છે. તેને 

િંકા થાય છે કે ઈં્ુડું  કદાચ સોનાનું હિે. તે ઈં્ુડ લઈને બજારમાં જાય 
છે અને સોનીને બતાવે છે. સોની એને ચકાસીને કહે છે કે હા ઈં્ુડું  
ખરેખર સોનાનું છે. ખે્ૂડત ખુિ થાય છે અને ઈં્ુડું  વેચીને ઘેર આવે 
છે. એની ખુિીનો પાર નથી. રાત આખી ખુિીના ઉતસાહમાં એ સૂતો 
નથી અને નવચારે છે કે શું કાલે પણ આવું જ ઈં્ુડું  મળિે? 

બીજે ડદવસે સવારે વહેલો ઊઠીને તે મરઘીઘરમાં જાય છે અને 
ફરી વાર પીળું  ઈં્ડું ુ જુએ છે. ફરી પાછો સોની પાસે જઈને ઈં્ડાને 
વેચી આવે છે અને ખૂબ પૈસા લઈને ઘરે આવે છે. આમ તેનો ઉતસાહ 
રોજ વધતો જાય છે, રાતના ઉજારરા વધે છે. આ રીતે સાત-આઠ 
ડદવસ સુધી ચાલે છે અને નવચારે છે કે રોજ ઉજારરા કરી રાહ 
જોવી તેના કરતાં બધાં ઈં્ડાું એકસાથે જ મરઘીના પેટિમાંથી કાિી 
લઉં તો કેવું સારું . મારે રોજ રાહ પણ ના જોવી પ્ડ ેઅને એક જ 
ડદવસમાં ધનવાન પણ બની જાઉં. આમ નવચારી આ ખે્ૂડત બીજે 
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ડદવસે સવારે ઊઠીને મરઘીનું પેટિ ચીરી નાખે છે, મરઘી મરી જાય 
છે અને બીજા ડદવસથી ખે્ૂડતની બધી આવક બંધ થઈ જાય છે. 
સોનાનાં ઈં્ડાું વેંચીને ભેરી કરેલી નમલકત પણ ધીરે ધીરે ખતમ થઈ 
જાય છે અને ખે્ૂડત ખૂબ દઃુખી દઃુખી થઈ જાય છે. 

આ વાતા્ગ તમે સાંભળી હિે. આ વાતા્ગમાંથી તમે શું િીખયા? 
તમે તરત જવાબ આપિો – અનત લોભ એ પાપનું મૂળ છે. કદાચ 
એમ કહેિો કે સોનાનાં ઈં્ડાું આપતી મરઘીને મારી ના નંખાય વરેરે... 

હંુ આ િાતા્્પ  ેઆતંરમા્િીય સંબધંો્ા સંદભ્પમા ંસમજાવુ.ં..

મનુષય મનુષય િચચે્ા સંબંધોએ

આખા બ્રહાંડમાં માત્ર પૃથિી ્ામ્ા

એક ગ્રહ રર િ

સભયતા અ્ે સંસકૃવત્ે િન્મ આપયો છે.

જયારે આ સંબંધો ક્ીણ થશે

તયારે સમગ્ર મા્િ સંસકૃવત્ો

વિ્ાશ થશે.

એ વિ્ાશ અટકાિિામાં

એક-એક વયક્ત્ી ભૂવમકા મહત્િ્ી છે.




