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ગગંાના ત્રિળેણી ઘાટ ઉપર એક ગરૂૂકુલ ષત ુ.ં શોમ માા ગરૂૂકુલના આચાયા ષતા. શોમ  માા મષા 
પડંિત ષતા. એમને તયા ંઘણા ંત્રળઘાથીઓ ભણળા આળતા.ંપરેૂપરૂી  ત્રળદ્યા ભણી રષ ેતયા ંસઘુી તયા ંજ 
રષતેા. કાીના રાજાએ પોતાના કુમારને પણ  ભણળા મોકલ્યા.બઘા ત્રળઘાથીઓ શાથે કુમાર રષ ેછે 
અને ભણે છે.એમ ભણતા ંભણતાં  બેચાર ળવા ળીતી ગયા.ંકુમારની શામે બીજા ત્રળઘાથીઓ ભણતા 
ષતા. તે બઘા આગલ  નીકલી ગયા. કુમાર પાછલ રષી ગયા.  

તે પરુાણા શમયમા ંળગો નષોતા.પરીક્ષા પણ નષોતી ેળાતી. ત્રળઘાથી પોતાના ત્રળવયમા ંપાકો થઇ 
જાય એટે આગલ જાય.જેનો ત્રળવય કાચો રષ ેતે પાછલ રષી જાય. કુમારે ગરુૂ શોમ માાને પ્રણામ 
કરીને કહ્ુ,ં મારે એક ત્રળનતંી કરળી છે. હુ ંઅભ્યાશમા ંપાછલ રષી જાઉં છ.ંઆપ મને  તેનો ઉપાય 
બતાળો. ગરુૂએ કહ્ું ,ઉપાય શરશ છે.જાઓ , કોરો ઘિો ઇ આળો. ઘિો ઇને  ગગંાજીએ 
જાઓ.ગગંાજલ ભરીને ઇ આળો.  કુમાર ગગંા ડકનારે ગયા. ગગંાજલ  ભરીને પાછો ાવ્યા  ગરુૂએ 
કહ્ુ,ં જુઓ,પેા ખણુામા ંબીજો એક ઘિો છે  તે ઇ જાઓ ,ભરીને પાછો ાળો. કુમાર ઘિો ઇને 
ગયા. ગગંાજલમા ંબોળ્યો.  બોલતાનંી શાથે જ પલી ગયો. ઘિો કાચી માટીનો ષતો. પલીને 
ોચો થઇ ગયો.ઓગલીને  ગારો બની ગયો .કુમાર પાછા ગયા. ગરુૂએ પછૂ્ું , કેમ કુમાર ઘિો ઇ 
આવ્યા? કુમારે કહ્ું; ગરુૂદેળ; એ તો કાચી માટીનો ઘિો ષતો. તે પલતા ંજ ઓગલીને  ોચો થઇ 
ગયો. ગરુૂ માા બોલ્યા ,એનુ ંકારણ એ કે માટીનો કાચો ઘિો પાણીને  રોકી કતો નથી. તેથી તેમા ં
પાણી ટકત ુ ંનથી પણ ઘિાનો ના કરે છે. તેમ કાચા  મનથી ત્રળદ્યા ભણો તે પણ મનમા ંટકતી 
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નથી.ઘિા જેવુ ંપાકંુ મન જોઇએ.પાકા મનથી  ત્રળદ્યા ભણો તો જ ટકી રષ.ે કુમાર ત્રળચારમા ંપિયા કે , 

કાચુ ંમન એટે શુ?ં ગરુૂએ કહ્ુ,ં કાચુ ંમન એટે ધ્યાન ત્રળના ભણવુ ંતે..એક ધ્યાન થઇને ભણવુ ંતે  

પાકંુ મન ગણાય. જે ભણીએ તે ધ્યાનથી ીખીએ. બીજી કોઇ ળાતમા ંમન રાખીએ નષીં  તો ત્રળદ્યા 
ટકે છે. તમે એવુ ંધ્યાન રાખતા નથી અને ભણો છો. કુમાર શમજી ગયા.  તે ડદળશથી પરંુૂ ધ્યાન 
આપે અને ભણે છે. એકળાર ન આળિે તો બીજીળાર શમજે છે.આમ  ભણળાથી થોિા મડષનામા ં
બઘાની શાથે થઇ ગયા.  
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