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ઘડપણની માયાજાળ  
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મારા બધા નિવતૃ થયેલા નમત્રોિે માટે  
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નિવતૃ્ત થતા પહલેા  - કોઈિી પણ બીક િહહ રાખશો  
નિવતૃ્ત થયા પછી    - કોઈપણ જાતિો પસ્તાવો િહહ કરો  
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તમે જ િંદગીમાાં જેટલી માણી શકો એટલી મજા માણો કારણ કે 
 યારે હાથ પગ િહહ ચાલે ત્યારે દુ:ખ અિે પસ્તાવો થશે  
માટે શરીર સાથ આપે ત્યાાં સધુી મિિે ગમે તેવા સ્થળોિી મલુાકાત લો  
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શેરબજારથી દુર રહો  
જેમ જેમ શેરબજાર ઊંચુાં  શે અિે તમે ખરીદવા માાંગશો તો પણ ખરીદી િહહ શકો 
એટલે તમારૂ લોહીનુાં દબાણ વધી  શે. 
જેમ જેમ શેરબજાર ઘટત ુાં  શે તેમ તમારો ગભરાટ વધી  શે અિે તમે વેચવા માગશો 
તો પણ િહહ વેચી શકો કારણ કે ત્યારે કોઈ ખરીદિારો િહહ મળે. 
બધા  પૈસા તમારે એકલાાં એ   કમાવા છે? થોડા પૈસા યવુાિોિે પણ કમાવા દો! િહહ 
તો એમિા નિસાસા લાગશે   
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જયારે તક મળે ત્યારે 
બાળપણના ભેરુઓ, જુના 
સ્કુલના મમત્રો અને જુના 
ભાઈબધંોને મળો.એનુ ંકારણ  
ફક્ત મોજ મઝા નથી,પરંત ુ 
તમારી પાસે હવે હતો  
એટલો વખત નથી.  
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બેંકમાાં મકેુલા બધા પૈસા ખરેખર તમારા િથી,  
માટે    યારે તક મળે ત્યારે પૈસા વાપરો અિે 
જ િંદગીિો આિાંદ માણો. તમે જેમ જેમ ઘરડા થતા  
જાવ તેમ તેમ તમારી વધારે કાળજી લેતા જાવ   
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તમને જે ભાવે તે ખાવ  
ઘડપણમા ંઆનદંીત રહવે ુ ં
ખબુજ અગત્યનુ ંછે. 



    

  

તમને બે પ્રકારની વસ્તઓુ ખાવા 
મળશે તબબયત માટે જે સારી 
વસ્તઓુ છે ખબુ ખાવ, વારંવાર 
ખાવ, પરંત ુએ પરૂત ુ ંનથી. 
 
તબબયત માટે હાનીકારક વસ્તઓુ 
પણ થોડી ખાવ, કોઈક વાર ખાવ. 
પરંત ુતે ખાવાનુ ંતદ્દન્ બધં ન 
કરશો,જીવવામાથી રસ ઉડી જશે   
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તમને ન ગમતો, ન ભાવતો ખોરાક શરીરના પોષણ 
માટે, શરીરને જોઈતા પોષક તત્વો માટે કોઈ કોઈ 
વાર થોડો થોડો ખાવો અત્યતં જરૂરી છે.  
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માદંગીને સારા થવાની આશા સાથે સ્વીકારો! કોઈ પણ 
માણસ ગરીબ હોય કે પૈસાદાર હોય, શક્ક્તશાળી હોય 
કે અશક્ત હોય, બધાએ જ જન્મ,મરણ,માદંગી અને 
ઘડપણમાથંી પસાર થવુ ંજ પડે છે. એમા ંકોઈ 
બાધંછોડ નથી. એનુ ંજ નામ જજિંદગી છે!  
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તમે માદંા પડો ત્યારે બ િંતા કે ગભરાટ નહહ કરો. માદંા પડવા પહલેા 
જયારે તમે સારા હો ત્યારે જ તમારા બધા જ પ્રશ્નોનુ ંમનરાકરણ કરી 
દો. તમારંુ મવલ બનાવી દો. જેને લઈને તમે કોઈપણ જાતની બ િંતા 
વગર આ જગતમાથંી મવદાય લઈ શકશો.  
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તમારા શરીરની સારવાર ભલે ડોકટરો કરતા હોય કે 
તમારી જજિંદગીની દેખરેખ ભલેને ભગવાન કે કુદરત રાખે! 
પરંત ુતમારા મનોભાવના માબલક તો તમેજ રહજેો.   
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જો બ િંતા કરવાથી તમારા પ્રશ્નોનુ ંમનરાકરણ આવતુ ંહોય તો જરૂર બ િંતા કરો ! 
 
જો બ િંતા કરવાથી તમારંુ આયષુ્ય વધતુ ંહોય તો જરૂર બ િંતા કરો ! 
 
જો બ િંતાના બદલામા ંતમને સખુ મળતુ ંહોય તો જરૂરથી બ િંતા કરો ! 
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છોકરાઓનુ ંભમવષ્ય એમની ઉપર જ છોડી દો 
 
પતુ્રો,પ્રપોત્ર વગેરેની લગતી બાબતો માટે  
 
જોયા કરો, સાભંળ્યા કરો  
 
પરંત ુભલેૂ ચકેુ પણ તમારંુ મોઢંુ ન ખોલતા  
 
વણમાગંી સલાહ ન આપતા  
 
પેટ  ોળીને શળૂ ઉભી ન કરતા   
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ઘડપણમાાં સખુી થવા માટે િીચેિા નસદ્ાાંતોનુાં પાલિ કરો  
કોઈપણ જાતિી નિરથથક વાતો કહવેી િહહ 
તમારા ગજા બહારનુાં કોઈપણ કામ કરવુાં િહહ  
સાં ોગો પ્રમાણે તમારા નિણથયો લો. 
“માણસ સાં ોગોિો ગલુામ છે, સાં ોગો માણસિા િહહ” 
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આ  ાર અમલુ્ય ખજાનાનુ ંખાસ ધ્યાન રાખજો  

 
૧- તમારંુ શરીર: તમારી તબબયતની કાળજી તમારેજ કરવાની છે માટે તેનુ ંખાસ ધ્યાન રાખો 
 
૨- તમારા પૈસા: તમારંુ સઘળં રોકાણ અને ધન તમારા અને પત્નીને નામેજ રાખજો  
 
૩- તમારી પત્ની: તમારા બે માથંી કોઈ એકે પહલેા જવાનુ ંજ છે, માટે તમારી બ ેલી અમલૂ્ય  
  ક્ષણો જેમ બને તેમ એક બીજાની સાથે પસાર કરો  
 
૪- જુિા મીત્રો:  યારે પણ તક મળે ત્યારે જુિા નમત્રોિે મળવાનુાં કે ફોિ પર વાત કરવાનુાં રાખો 
  કારણ કે વખત  તા આવી દુલથભ તકો ઓછી મળશે  
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જો ઘડપણમા ંએકાએક અંધકાર વ્યાપી જાય તો ગભરાઈ ન જતા કારણ કે 
સયુયના અસ્ત પછી ભગવાને અજવાળા માટે  દં્ર અને તારાઓનુ ંસર્જન 
કયુું છે તેમ તમારે માટે પણ કોઈ ને કોઈ વ્યવસ્થા તો કરીજ હશે. 
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ત્રણ વસ્ત ુદરરોજ કરો:  
૧- મકુ્તરીતે દરરોજ હસો 
૨- હંમેશા હસતો  હરેો રાખો  
૩- ખલુ્લા હદલથી ખડખડાટ હસો   
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જે વ્યક્ક્ત હસીખશુીથી જજિંદગી જીવે છે તેના  
મખુ ઉપર અંત સધુી સમુધરુ હાસ્ય રહ ેછે   
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દરરોજ મનયમમત કસરત કરવાનો આગ્રહ રાખો 
પરુતી ઊંઘ લો 
શાતં અને પ્રસન્ન બ ત્ત રાખો   



Visit-“suratiundhiyu” athttp://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

ગસુ્સે થવાથી રોગ આવે છે અને નમ્રતાથી રોગ ભાગે છે 
તમારે શુ ંજોઈએ એ તમારે નક્કી કરવાનુ ંછે!  



જજિંદગીમા ં ડતી-પડતી તો આવ્યા જ કરે છે.  
જયારે  ડતી હોય ત્યારે તમે કુદકા નથી મારતા  
તો પછી પડતી વખતે દુ:ખી શુ ંકામ થાવ છો? 
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તમે તમારંુ ઘડપણ સુદંર રીતે જીવો એવી  
 
પરમકૃપાળ પરમાત્માને  
 
“સરુતીઉધીયુ”ં પહરવારની 
 
હૃદયપવૂયકની પ્રાથયના  
 
મવપલુ દેસાઇ અને “સરુતીઉધીયુ”ં પહરવાર  

desaivm50@yahoo.com 


