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“×çÐ ãÊÍâÕÔä” (Íý»â×Ìí étÖÕ) 
ãÍýÒ ÖâË»í, 
 

ÁÒ ½çÓçÊëÕ, 
 

 Íý»â×Ìí étÖÕ áâÕä ½Òí Àë. “ÊäÍ” áëÃÔë Íý»â× áÌë “áâÕÔä” áëÃÔë ÚâÓÑâÛâ 
áÉÕâ ÚÓíÛ. áëÃÔâ ÑâÃë ÈëÌë ÐâÓÈäÒ ÐâØâáíÑâï ãÊÍâÕÔä »ÚëÕâÑâï áâÕä Àë. áâ ×bÊ 
ÐâÓÈäÒí ÑâÃë ÁâÊçå ×bÊ Àë. áëÕçï »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë »ë ÖâÑânÒ ÓäÈë áâÍÇçï Ñ½Á »íåÍÇ 
ÐèÈ»âÛÌä ¾ÃÌâÌë »íåÍÇ ån¨äÒ ]âÓâ Öï½ýÚäÈ »Óë Àë. áâ ÏâÏÈÑâï áë ÕâÈ »ëÃÔä Öâ¿ä 
Àë. ÈÑë áë» ×bÊ ÏíÔí áÌë á¿âÌ» ÐèÈ»âÛÌä ¾ÃÌâÌí ¼ÁâÌí ¼èÔä ÁâÒ. ÈÓÈ Á 
ãÕãÕË Íý»âÓÌâ áÕâÁÕâÛâ ÎÃâ»Åâ, ÁëÌâ ËçÑâÅâÉä ¾ëÓâÒëÔçï ÕâÈâÕÓÇ , Öç¼ÅÌâ á^âÓÉä 
ÏÌâÕëÔâ ÖâÏçÌä Öçï½ïË, ×ÓÊ°ÈçÌä ½çÔâÏä ÄïÅä áÌë Èë ÕÚëÔä ÖÕâÓÌçï sÌâÌ áÌë ãÕãÕË 
vÒïÁÌí ÁëÑ »ë ÔâÅç, ¾ç¾Óâ, ÖëÕ ãÕ½ëÓëÌä ÖíÅÑ............. áâ ÏËç jÒâÓë ÈëÔÑâï ÈÛâÈç 
ÚíÒ Àë tÒâÓë Èë ÁçÌâ ÁÑâÌâÌä ÒâÊ ÊëÕÅâÕä Êë Àë jÒâÓë »â½ÛÌâ ÏÌâÕëÔâ ÎâÌÖÌâ ãÊÕâ 
ÖÕâÓÌä ÄïÅä ÔÚëÓÉä áíÔÕâå ÁÈâ. ÐâÓÈÑâï ÑíÃâ Ðâ½Ìâ Ôí»í ÑâÃë ãÊÍâÕÔä áëÃÔë áâ 
ÏËç.  áâ áë» ×bÊ Ôí»íÑâï ÏâÛÍÇÌí ÁâÊç Á½âÅä Êë Àë. áÑâÓä ÍëÆäÌçï ÏâÛÍÇ ãÊÕâÛäÌâ 
ãÊÕâáíÉä áÌë mIÑäÄâåÌä ÑËÑËÈä Öç½ïËÉä ÑïÝÑçgË Éå ÁÈç ÚÈçï. jÒâÓë áÑë ÌâÌâ ÚÈâ 
tÒâÓë ÚïÑë×â áÑÌë ÑíÃâ ÉÕâÌä åcÀâ ÚÈä ÍÇ ÈëÌä ÖâÉë ãÊÕâÛäÌâ áâ ãÊÕÖíÌí áâÌïÊ 
½çÑâÕÕâÌçï Êçð¼ ÍÇ ÚÈçï.  
 áâDÒâãtÑ»ÈâÌâ ÍÉ ÍÓ ¿âÔÕâÌçï ×# »Òçõ ÍÀä ÉíÅâ Á ÖÑÒÑâï ÑÌë ÐâÌ ÉÒç »ë 
ãÊÕâÛäÌâ áâ½ÑÌÉä ÑÌë ÏâÛÍÇÑâï Áë ÓíÑâï¿ ÉÈí Èë ÚÕë ÌÉä ÉÈí. ãÊÕâÛäÌâ 
áâ½ÑÌÌä »lÍÌâ ÚÕë ÍÚëÔâÌä ÁëÑ ÑâÓâ #ïÕâÛâ êÐâ ÌÚíÈä »ÓÈä. áÌë Úçï áâ ÁíåÌë 
á¿ïÏäÈ Éå ½Òí. áâ ÅÓÕä Êë ÈëÕçï ÚÈçï. ÍÇ áâ ÐÒ ÕËâÓë ÖÑÒ Ìâ ÓhÒí »âÓÇ»ë ÑÌë áë» 
ÞâÌ ÉÒçï »ë ãÊÕâÛäÌä Ââ»ÛÂÑâÛ áÌë ãÊÕâáí Èë Ôí»í ÑâÃë Àë Áë ÓíÁ áâÌí áÌçÐÕ Ì 
»Óä ×»Èâ ÚíÒ. ÑâÓâ ‘ÕÌÑâï Èí Öç¼ÅÌä ÑÚë» ÚïÑë×â ÚÈä. Óëã» ÍÀä ÍýtÒë» ãÊÕÖë ÎâÌÖ 
Â½Ñ½Èâ ÚÈâ. áÌë ÑäÄâåáí »íå ãÊÕÖ ÍèÓä Á ÌÚíÈä ÉÈä. ÊÓë» ÓâÝä ÍèüÇÑâÌâ ¿ï¨Éä 
ÊìãÊpÒÑâÌ ÚÈä áÌë ãÊÕÖ ãÊvÒ ÖèÒôÌä ½âÉâ ½âÈí ÚÈí. ÑÌë áïÈðsÎèÇâô Éå »ë Áë Ôí»í 
‘ÕÌÑâï 364 ãÊÕÖ ÖçËä ÅÓâÕÈâ áïË»âÓÌä ÓâÝä áÌçÐÕÈâ ÚíÒ ÈëÌë ÑâÃë ÂÛÚÛÈä 
ãÊÍâÕÔä ¼èÏ Á ÑÚtÕÌä ÚíÒ Àë. ÍÇ Áë Ôí»í åWÕÓÌí Íý»â× ÎëÔâÕÈâ ÚíÒ ÈëáíÌâ 
‘ÕÌÑâï áïË»âÓ ÅÓ ÍëÊâ »Óä ×»Èí ÌÉä. jÒâÓë ÈÑë Á Íý»â× ÚíÒ ÈÑë »ïå ÓäÈë ãÊÕâÛä 
ÑÌâÕ×í ¬ jÒâÓë ÈÑâÓçï Á hÊÒ ÍýëÑ áÌë »RÇâÌâ á^âÓÌä Öçï½ïË ãÕWÕÐÓ Ñâï ÎëÔâÕÈçï ÚíÒ 
tÒâÓë »å á½ÓÏ^âä ÈÑÌë ÖïÑíÚäÈ »Ó×ë¬ »Òâ ÔâÅçÌä ÑäÄâ× ÈÑÌë ÔÔ¿âÕ×ë jÒâÓë ÈÑâÓä 
‘Ð ÍÓ ÚïÑë×â áÑöÈÌí sÍ×ô Ú×ë¬ ÈÑâÓâ hÊÒÌä Öç½ïËÌë , ‘Ð ÍÓÌâ áÑöÈÌë áÌë 
áâtÑâÌâ Íý»â× Ìë ÖïÐâÛäÌë Óâ¼Áí. áâ Á ÈÑÌë ÏËâÌë ÑâÓä ×çÐëcÀâ Àë.   
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Óëã» ãÕYâ ãÌ»ëÈÌ 

 

  
 ÖÑÒ áâÕä ½Òí Àë ÊÓë»Ìë ÍíÈâÌä ÁâÈÌë áâ Íý— ÍèÀÕâÌí.  áâ ÏïÌë ×bÊí ÚïÑë×â ÖÑâÌâÉþ 
Ôâ½ë Àë. ÍÇ Ú»ä»ÈÑâï Èëáí áë»ÏäÁâÉä ¾Çâ ÁçÊâ Àë. áâ ×bÊí ÊÓë»Ìâ ÑÌÑâï ¾Çä ÖïÐýÑÇâ ÍëÊâ »Óë Àë. 
ÖâÑânÒ áÌë áÖâÑânÒ. ÈÑÌë ÁâÇäÌë áâÌïÊ É×ë »ë áâ ÏïÌë Íýã®ÒâÌçï éÊzÐÕ sÉâÌ ÖïÕëÊÌ×äÔÈâ Àë. 
áÌë áÚIÉä Á Ôí»íÌâ ÑÌÑâï ½èï¿ÕÇ ÍëÊâ ÉâÒ Àë áÌë Ôí»í áâ ÏïÌë ×bÊíÌë áë»ÏäÁâÌâ ÍÒâôÒ ÑâÌÕâ 
Ôâ½ë Àë.  
 

 ÐâÕ áë hÊÒÌä áãÐvÒãkÈ Àë. jÒâÓë Ôâ½Çä×äÔÈâ áë áÚï»âÓÌä áãÐvÒãkÈ Àë. »íåÌë áë 
»ëÕä ÓäÈë ¼ÏÓ ÍÅë »ë áëÑÌí vÒÕÚâÓ ÐâÕÌâÕ× Àë »ë Ôâ½ÇäÕ× ¬ Èë ÖÓÛ Àë. ÈÑâÓâ ÍýãÈÐâÕí Ìë Áçáí 
áÌë ÈÑÌë ÈëÌí ÎÓ» ÑÚëÖèÖ É×ë. jÒâÓë ÈÑÌë »íå »ïå »Úë áÉÕâ »ïå »Óë áÌë ÈÑÌë Êçð¼ ÉâÒ áÉÕâ ÈÑë 
½Õô ÑÚëÖèÖ »Óí tÒâÓë ÑâÌÁí »ë ÈÑë Ôâ½ÇäÌâ ÑâDÒÑ ]âÓâ ‘ÕÌ ‘Õí Àí. Áí áë Á ÍãÓãsÉãÈÑâï »íå 
éÊâÖ »ë ¼ç× ÚíÒ Èí áëÌë ¿í>ÖÍÇë ÑâÌÕçï Áíåáë »ë Èë ÐâÕç»ÈâÌâï ÑâDÒÑ Ñâï Àë. áÚï»âÓ áë 
Ôâ½Çä×äÔÈâÌçï ÍýëÓ» ÏÛ Àë jÒâÓë ÍýëÑ áÌë »RÇâ áë ÐâÕÌâáíÌçï ÍýëÓ» ÏÛ Àë. 
 

 ભાવનાઓ કમ	ને જ�મ આપે છે �યાર� લાગણીશીલતા �િતભાવને જ�મ આપે છે. અહકંાર એ 
લાગણીશીલતા! ં�ેરક બળ હોવાથી �િતભાવ મહદ'શે કારણ દશ	ક અને ઉ) *વભાવના હોય છેુ . તેમા ં
સહનશીલતા ઓછ- હોય છે. �યાર� ભાવનાઓ ધીરજભયા	 *વભાવની હોય છે /મા ં0બૂ જ સહનશીલતા 
હોય છે. એમા કોઇ આ3ય	 નથી ક� ઘણા સ5દાયો અ5ક વ*6 / કોઇએ કહ�લી હોય ક� લખેલી હોય તેના ુ ુ ુ
િવશે અને તેમની મા�યતાઓ િવશે 0બૂજ લાગણીશીલ હોય છે / સા58હક 8હ9સાને �ેર� છેુ . �યાર� બી: 
તરફ તમે 8હ�< ધમ	ને =ઓ તો તમને 0બૂજ સ8હ>?તા! ંદશ	ન થશેુ ુ ુ ુ . 8હ�<ઓ મને લાગે છે ક� તેમની ુ
મા�યતાઓ માટ� ભાAક છે પણ લાગણીશીલ નથીુ . તેઓ ઉદાસ થશે પણ <ુ:ખી નહ- થાય. હા, <ુ:ખનો 
જ�મ લાગણીશીલતાથી થાય છે �યાર� ઉદાસીનતા ભાવનાઓથી જ�મે છે. ઉદાસીનતા એ મનની Dણીક 
E*થિત છે �યાર� <ુ:ખ એ લાબા ંગાળાનો �િતભાવ બની શક� છે. ઉદાસીનતા મા ંલોકો મનમા ંF ૂધંવાયે 
રાખે �યાર� <ુ:ખમા ંબહાર ઉ) �િતભાવ દશા	વે. ઉદાસીનતામા ંલોકો તGવHાનનો સહારો લઇને સમય 
જતા માફ કર� છે પણ <ુ:ખ સમય જતા 0બૂજ વકર6 ંIય છેુ . 
 

 જો તમે અGયારની Jવા પેઢ-ને =ઓ ખાસ કર-ને /ઓ ુ ુ ૧૯૮૦ પછ- જ�મયા છે તો તમને 
આનો તફાવત 0બૂજ *પ>ટ ર-તે જોવા મળશે. આ પેઢ-ની �Pિત લાગણીશીલ વધાર� છે �યાર� આની ૃ
આગળની પેઢ- મોટ�ભાગે ભાવનાશીલ હતી. આજના Jવાનો જરાક ઉRક�રવામા ંઆવે તો તેઓ <ુ ુ :ખી થઇ 
Iય અને ઉ) �િતભાવ આપે છે. તેમના �િતભાવો Gવર-ત હોય છે. અને તે કોઇપણ �કારની 8હ9સા! ું
Sપ લઇ શક� છે. થોડાક સમયથી U ંએ જોવ V ંક� તે લોકોમા ંઆGમાહGયાની �Aિત IWત થઇ ગઇ છેુ ૃ ૃ . 
તેઓની ઉ)તા હમેંશા બહારની તરફ નથી હોતી પણ કોઇ વખત 'દરની તરફ પણ હોય શક� /નાથી 
ઘણી પર-E*થિતમા ં તેમને !કસાન પહXચી શક� છે એ! ં કારણ એ હોય શક� ક� તેઓ હમેંશા પોતાનો ુ ુ
અહકંાર તેમની સાથે રાખીને :વે છે. જો તમે તેઓની Zલૂ બતાવવા Iવ તો તેઓ તેને પોતાની િન9દા 
સમ/ અને તરત જ <ુ:ખી થઇ Iય. તેઓ બU ઓછ- વ*6ુ /ુવાતો પર ઉદાર થતા હોય છે. તેઓ <ુ:ખી 
થવા! ંપસદં કર� છેુ . ભાવનાઓ એ મ!>યના અE*તGવ! ંહાદ	  છેુ ુ . 
 

 <ભા	\યવશ આપણે આપણા ક��]થી <ર જઇ ર^ા છ-એ અને આપણે લાગણીશીલ થઇ ર^ા ુ ૂ
છ-એ હવે તમને સમIશે ક� તમાર- ચાર� તરફ આ/ િવ_મા ં ` ં થઇ રa છેુ ુ . હવે �યાર� પણ તમે 
�િતભાવ આપો Gયાર� તમાર- Iતને bછૂજો તમે cાથંી કાય	 કરો છો? ભાવનાઓથી ક� પછ- 
લાગણીઓથી?  
 

ÍâÌâ Ìï. 2 

“×çï ÈÑë ÐâÕç» Àí »ë Ôâ½Çä×äÔ ¬ ”  
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ર8ક ` ંછે� ુ ? 

• આ એક ચેતનાથી 8હલeગ કરવાની પfધિત છે /મા ંઆfયાgGમકતા hારા વૈિ_ક સ:ંવન શEjતનો �યોગ કરવામા ંઆવે છે. 
• આ :વનના પ8રવÈôન અને *વIWિત! ંએક મહGવ! ંસાધન છેૃ ુ ુ . 
• આ એક િનદkષ ઉપચારશાm છે. 
• ર�8ક મા*ટર ડૉ. િમકાઓ ઉoઇએ / છેpલી સદ-મા ંિશDણ આqJ ંતે! ંસાતGય છેુ ુ ુ . 
• આ ઘણી બધી હો*પીટલ, rચ8કGસાલયોમા ંઅને પોતાની સÐંâળ લેવા માટ� બી: ઘણી પfધિતઓ સાથે વપરાતી ઉપચારની 

વૈકspપક પfધિત છે. 
• આ એક oદંર bરૂક ઉપચાર પfધિત છે / tયEjતગત oધાર અને ઉપચાર કરવામા ંવપરાય છેુ ુ . 

(�&,к �	 -�� ./  � – ,�.�(% �1�2) 

 ““““-�45% �6�7� 8�	� ” 
(3: નવેwબર 2012 ના ડ-.એન.એ. વત	માન પ{ ની �િતPિતૃ ) 

  આ એક સામા�ય મા�યતા છે આ <િનયામા ં છે ક સઘંષ	 વગર કઇ �ાqત ન થાયુ � , એટલે જો 

'દરની શાિંત અ!ભવવી હોય તો પોતાની Iતના *વામી બનો અને આ �8}યામા ંબધીજ 5Rકલીઓથી કઇ પણ ુ ુ �

સઘંષ	 વગર Vટકારો મેળવો. 

 સઘંષ	 શ~દનો અથ	 થાય છે �યGન અને �મ / :વનમા ંમને ` ંમળ- શક અને ` ંન મળ- શક એ પસદં ુ ુ� �

કરવામા ંકરવો પડ�. સૌથી મોટો �� અહe ઉપ/ એ છે ક ` ંસઘંષ	 વગર! ં:વન હોઇ શક� �ુ ુ ? અને જવાબ છે હા, કમ �

નહe? 

 સઘંષ	 વગરના :વનને :વવા માટ સવ� �થમતો આપણે આપણી આ=બા=ની બધી વ*6 � ુ ુ ુ , વાતાવરણ,  

ઘટનાઓને કા�મા ં કરવાનો �યGનો છોડ- દવો જોઇએુ � . આપણે કા�મા ં આપણી Iતને જ રાખુ ä શક-એ છ-એ. 

બહારના અE*તGવને આપણ ેકા�મા ંન કર- શક-એુ . જો આપણે આપણી Iતને સભંાળ-એ નહe તો બીI લોકો અથવા 

બી: હ*તીઓ આ તક ઝડપી લેશે. �યાર આપણને એ ભાન થઇ Iય ક બહારની પ8રE*થતી ક tયEjતને આપણ ે� � �

સભંાળ- ન શક-એ Gયાર આપણામા ંજ6 કરવાની ભાવના આવે અને આપણે :વનના �વાહમા ંવહવા લાગીએ� �ુ .  

 બી= એ ક આપણ ે<િનયાની સાથે હ8રફાઇમા ંન ઉતરA ંજોઇએુ ુ� ુ . બીIની સમતíલ રહવામા ંઆપણે આપણા �

:વનમા ં તનાવ પૈદા કર-` ં અને આપણા :વનનો આનદં �qત થઇ જશેુ ુ . હમેંશા યાદ રાખો ક / 'દરથી �

શEjતશાળ- હોય તેને કોઇને કંઇ સાrબત કર- બતાવવાની જSર નથી. 

 આપણે આપણી ફ8રયાદ કરવાની અને િન9દા કરવાની આદત પણ છોડ- દવી જોઇએ� . ઘણા બધા સઘંષk 

આપણ ેજ આપણા મનમા ંતૈયાર કરલા હોય છે� . આપણે દરક મા ંoદંરતા જોઇ શક-એ છ-એ જો આપણી પાસે સાચી � ુ

]�>ટ હોય તે જોવા માટ પાણીનો \લાસ અડધો ભરલો છે એ જોવા માટ આપણે આપની ]>ટ-ને કળવવી જોઇએ� � � � . જો 

કોઇ સાચી પfધિત અપનાવે તો સઘંષ	 વગર શાિંતની અ!Zતી કરવી એ એક સરળ કાય	 છેુ ુ . આની ચાવી એ છે ક �

:વનમા ંબોધ લેતા જવો અને :વન :વતા IAં.ુ યાદ રાખજો :વનમા ંકોઇ 8દવસ કઇ Zલ નથી હોતીૂ , તે મા{ 

બોધ હોય છે.  
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 ર�8ક ભગવાન છે, બF જ ર�8કમય છેુ . ર�8ક આ િવ_ને બચાવવા માટ�! ંસાધન છેુ . આ શ~દો છે આચ	 એ�જલ ગે�ીયલના 

તેનâ Àë. b*તક ુ “ધ સેક�ડ કમeગ ઓફ }ાઇ*ટ”.  હમણા ંજ 5બંઇમા ંથયેલા એક સોરાઇસીસના દદ�ની 8હલeગની બાબતમા ંઆ શુ bÊíbÊíbÊíbÊí 

સાથ	ક થયા તેની કથા આ �માણે છે.  

 માનનીય ઇ_રિસ9હ ચૌહાણ, 5બુંåÌâ એક સફળ વેપાર-. તેમની પGની સૌ અ�ણા ુ

િસ9હ સાથે =નના બીI સqતાહમા ંદ�વSપ આ�મમા ંઆtયા હતાૂ . તેમણે Gયા ંર�8કની �થમ 

�ેણી શીખી Gયાર� મી. ચૌહાણએ પોતાની સોરાઇસીસની rબચાર- / તે ર૦૦૧ થી ભોગવી 

ર^ા હતા તેના િવશે કઇ ખાસ જણાtJ ં ન હ6 ંુ .ુ ફjત તેઓએ સામા�ય વાતચીતમા ં

જણાવે� ં હ6 ંુ .ુ બે 8દવસના અ�યાસ }મ પÀäÀäÀäÀä તેઓ 5બંઇ પાછા ફયા	ુ , તેઓએ 5બંઇ ુ

પહXચીને ર� 8કની �8}યા કરવા! ંશS કJ� અને પહ�લા જ મ8હનામા ં તેમણે જોJ ક� તેમની ુ ુ ુ

rબમાર- ઠ-ક થઇ ગઇ. આ ગભંીર rબમાર- સામે તેઓ ર૦૦૧ થી લડત આપી ર^ા હતા 

અને છેpલા ૧૧ વષkમા ં તેઓ લગભગ દર�ક �કારની સારવાર લઇ �cા હતાુ . આમા 

એલોપેથી, આJ	વેદુ , હોિમયોપેથી /વી બી: ઘણી સારવારનો સમાવેશ થાય છે. આ બધી 

સારવાર લેવા છતા ં તેમની સોરાઇસીસની rબમાર- વધતી જતી હતી. અને �યાર� તેઓ 

=નમા ંદ�વSખ આtયા Gયાર� તેમ! ંઆ0 ંશર-ર પગથી લઇને માથા oધી rબમાર-થી )*ત હ6 / તેમણે પાછળથી ક�લ કJ�ૂ ુ ુ ુ ુ ુ .ુ 5બંઇ ુ

પહXચીને તેમણે રોજ રાતના ૯ વા\યે ર� 8ક લેવા! ંશS કJ� અને બધા જ �લોભનો /વા ક� ટ�લીવીઝનુ ુ , ર�ડ-યો, વાતો, િવ. બા= પર ુ

5cા હતાુ . અને જોત જોતામા ંજ તેમની rબમાર- જતી રહ-ને તેમને આખા શર-રમા ંનવી ચામડ- આવી ગઇ. 

 તેઓ તેમના ર� 8ક શી�યા પછ- ૧૦૦મા ં 8દવસે W�:ના િનવાસ *થાને થાનામા ંઆ અ!ભવ કહ�વા આtયાુ ુુ . તેમની આખી 

5લાકાત તેમના આ)હથી ક�મેરામા ંર�કોડ	 કર- હતી અને તે J ુ ુ ÃÒçÃÒçÃÒçÃÒçબમા ંપો*ટ કયk હતો /થી લોકોને ખબર પડ� ક� ર� 8ક, સાચી ર-તે 

શીખીને જો કોઇ સાચી ર-તે તેની �ેjટ-સ કર� તો / ગભંીર rબમાર-! ંઆટલા સશંોધન પછ- પણ કોઇ ઇલાજ rચ8કGસકોને નથી મ�યો ુ

તે ર� 8કથી ઠ-ક થઇ શક� છે. આ સાબીત કર� છે ક� સોરાઇસીસના દદ�ઓને આશા છોડ- દ�વાની જSર નથી. િશવ o{ૂમા ંભગવાન િશવ 

દ�વી પાવ	તીને કહ� છે “શEjત સધંાને શર-ર5 ઉGપ�ી્ ” /નો મતલબ છે ક� 8દtય ચેતના સાથે જોડાઇને આપણે નA ંશર-ર �ાqત કર- ુ

શક-એ છ-એ. (કાયાકpપ) ઇ_રિસ9હભાઇ ની બાબતમા ંભગવાન િશવના શ~દો ક�વા સાચા પડ�ા. 
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  અમે પાછÔâÔâÔâÔâ 'કમા ંજણાtJ ંહ6 ક� W�: અ:તસરને ફ*ટ-વલ ઓફ ફઇથસુ ુ ુ ુ � � , �ઇવીલુ , ક��ટક-, J.ુએસ.એ. મા ં5�ય વjતા ુ

તર-ક� ૧૪ થી ૧૮ નવેwબર ર૦૧ર દરwયાન બોલાtયા છે. તેઓ તેમની યા{ા ૬�ી નવેwબર થી શS કરશે અને ર૯મી નવેwબરના 

ભારÈ પાછા ફરશે Gયાનંો કાય	}મ નીચે 5જબ છેુ . 
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 કાRમીરના શૈવ )થંોમા ં{ણ �કારની મલીનતા િવશે 0બજ િવગતવાર વણ	ન કJ� છેૂ ુ . એક ચોખાનો દાણો 3 

�કારના આવરણથી ઘરેાયેલí હોય છે. એક ઉપર! ંફોત�ં અને બીI બે પડ �યાર કોઇ આ બધા પડ કાઢ- નાખો ુ ુ �

Gયાર ચોખાનો `fધ દાણો મળે� ુ . કોઇ આ `fધ દાણાને ખાઇ શક પણ જુ � í તેનçï જમીનમા ંવાવેતર કર-એ તો તે ઉગશે 
નહe. કારણ ક તેના ઉપરના પડ િનકળ- ગયા છે� . આવી જ ર-તે મ!>ય! ંઅE*ત*વ પણ આવા {ણ �કારના મળ ુ ુ – 
અનાવા મળ, મયીયા મળ અને કમ	 મળથી ઘરેાયે� ંહોય છેુ . અનાવા મળએ આપણી અbણ	તા �Gયની સIકતા છેૂ , 
મયીયા મળએ ]ìÈ �Gયેની સIગતા છે અને કમ	 મળ એ કતા	ભાવ �Gયની સIગતા છે.  

 આfયાgGમક :વન! ંfયેય આ દરક �કારની મલીનતા ધોવા! ં છે અને તે કરવા માટ આપણે સારા કમk ુ ુ� �
કરવા જોઇએ. જો આપણે ખરાબ કમk કર-ને પોતાની Iતને અથવા બીIને <ુ:ખી કર-એ તો આપણે ફર- આ બધા 
મળોના પડ તૈયાર કર-એ છ-એ. �યા ંoધી આપણા ઉપર આ બધા મળુ Ìçï આવરણ છે. Gયા ંoધી આપણ ેમ!>ય ુ ુ
છ-એ. �યાર તે નીકળ- જશે Gયાર આપણ ેમા{ `fધ ચતૈ�ય થઇ જ`� � ુ .ુ  

““““HO��RS�к 8�	7� O��� � ”       - *વામી 5jતાનદંુ   
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U ંછેpલા કટલાક મહ-નાઓથી જોુ � ઉ V ંક � sÕâsTÒsÕâsTÒsÕâsTÒsÕâsTÒ અને સવંા8દતા લોકોના :વનમાથંી �qત થતી Iય છેુ . Jવાનો મા ંુ

ઘાતક rબમાર- /વી ક ક�સર એટલી હદ ફલાયેલી છે ક / પહલા કદ- ન હતી� � � � �� . આ rબમાર-ઓ! ંમો= એટ� ં�બળ છે ક ુ ુુ �

માનવીઓ એ બનાવે� ુsÕâsTÒ ત{ં તેની સામે નબ� પડ છે� . આપણી પાસે સાધકોની અછત જણાય છે / દદ�ઓને ર8ક �

આપી શક�. આપણા ઘણા સાધકો / લોકો ર8કની સેવા જS8રયાતમદં લોકોને પોતાની નોકર- અને કારક�દ- િનભાવતા �

આપે છે તે લોકોને થોડ- 5Rકલી પડ છેુ � � . તે લોકોના કામનો સમય લાબંો થવાથી તેઓ થાક- Iય છે. એA ંલાગે છે Iણ ેુ

આભ Èèટ- પડ� હોય Gયાર cાથંી તમે તેમા ંસાધંો નાખોુ � ? આપણે કટલે oધી પહXચ`ં� ુ ?ુ અને આ3ય	જનક અને <ુ:ખદ 

વાત એ છે ક લોકો પાસે તેમના ન:કના લોકો માટ સમય નથી� � . દદ�ની આ=બા=ના લોકો એવી અપેDા કર છે બીI ુ ુ �

લોકો તેમને મદદ કર�. મા ંને તેના બાળક માટ સમય નથી� , પિતને તેની પGની પાસે સમય નથી. આપણે 8હલસ	 તર-ક �

કટ� ંકર- શક-એ� ુ ? આ0 ંજગત બેપરવાઇથી વત� છે અને બધાને તેમના કરલા કમk અને આકાDંાઓની જવાબદાર- લેવી ુ �

નથી. આવી પ8રE*થતીમા ંર8ક િવ�ાિનકતને એક અrભયાનનો આ મ8હનાથી આરંભ કયk છે� � . �યાર પણ કોઇ દદ� આપણી �

પાસે આવે Gયાર આપણ ેતેની આ=બા=ના લોકોને જ bછ-એ છ-એ ક ` ંતેઓ તેમના દદ�ને સાI કરવા માગંે છે� �ુ ુ ુ ુ . આપણ ે

તેમને ર8ક શીખવાડવા �*તાવ 5cો છે /મા ંદદ�ના પ8રવારના પ થી � ૂ ૬ લોકોને ર8ક શીખવાડવામા ંઆવે છે આપણે �

તેઓને ઘરે જઇને પણ ર8ક શીખવાડવા તૈયાર છ-એ� . આર.વી.એનનâ ર8ક મા*ટરોએ આટલા નાના �પને પણ ર8ક � �ુ

શીખવાડવાની તૈયાર- બતાવી છે. ભલ ેતે શિન – રિવમા ંહોય ક પછ- અ�ય 8દવસોમા ંપેશ�ટના ઘર હોય ક અ�ય કોઇ � � �

જ\યા પર આપણા એક જયે>ઠ વોલ�ટ-યર આવા પેશ�ટના ઘર જઇને Gયાનંી 8હલeગ ટ-મને અઠવાડ-યામા ંએક 8દવસ �

માગ	દશ	ન આપશે. આ ર8ક િવ�ા િનકતન! ંવચન છે� � ુ . હવે આપણે લોકોની �િત8}યા ની રાહ જોવાની છે. હવે દદ�ના 

આ=બા=ના લોકોએ તેમના tહાલાઓની સારવારની જવાબદાર- લેવી પડશેુ ુ . આ તેમના hાર પર જઇને તેમને સDમ 

બનાવવાની પહલ છે� . આ આપણા િમશન ક /મા દરક ઘરમા ં� � sÕâsTÒ, oખ અને સુ ïવા8દતા હોય તેનો એક ભાગ છે. 

આવી પ8રE*થતીમા ંáâÍÇë બી= ` ંકર- શક-એુ ુ ?  
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 ઘણા ંબધા લોકો મહ zદ 'શ ેઘણી �Aિતઓ એ કpપના થી ચા� કર છે ક તઓેન ેકઇ બનA ંછેૃ ુ � � ુ . (/ તેઓ 

માન ેછે ક ત ેનથી� ) અથવા તઓે કઇ પામવા ઇ�છે છે. (/ઓને લાગે છે ક તમેની પાસે નથી� ) W�:એ એક 8દવસ ુ ુ

આ�મમા ં લોકોન ે oખી અન ે શાિંતમય :વન :વવાનો મ{ં બતાtયો તમેણ ે કa ક ુ ુ � “કોઇ 8દવસ શSઆત બ ે

Iતના િવચારથી ન કરવી ક U ંઆ નથી અન ેબી= ંક માર- પાસે આ નથી� �ુ ુ .” શSઆત Gયાથંી કરો ક તમ ે` ંછો � ુ

અન ેતમાર- પાસ ે` ંછેુ . =ઓ બધીજ ુ ÕsÈçáí એ આપણા મનનો �યાલ છે. માર- પાસ ેઆ છે ક આ નથી એ પણ �

આપણા મનનો �યાલ છે. અથવા કpપના છે. જો એમ જ હોય તો પછ- સકારાGમક �યાલ ` ંકામ ન રાખીએુ . એવી 

ભાવના સાથ ેકંઇ પણ કાય	ની શSઆત કરો ક U ં0શ V ંઅન ેU ં/ કંઇ કર-શ ત ેમારા oખન ેજળવી રાખશે� ુ ુુ ુ . એવી 

કpપના સાથ ેશSઆત કરો ક માર- પાસ ેકંઇ છે અન ેમાર તને ેખોA ંનથી� � ુ . /મક 8}કટના ખલેાડ- તનેે ખબર હોવી � �

જોઇએ ક તેની પાસે દાવ છે અન ેતને ેએ બચાવી ન ેરાખવાનો છે� . બી= બF ંતનેી સામ ેગૌણ થઇ Iય છેુ ુ . એટલા 

માટ એવી કpપનાથી શSઆત કરો ક તમ ેઆનદંમા ંછો અન ેતમે / કંઇ કરશો ત ેતમારા આનદંમા ંઅrભAsfધ � � ૃ

કરશ.ે જો તમે આવી કpપના થી શSઆત કરશો ક તમાર oખ �ા� � ુ pÈ કરA ં છે તો કદાચ તમે રણમા દખાતા ુ �

5ગજળ પાછળ દોડતા હશો અન ેGયા ંcારય નહe પહXચોૃ � . કpપના કરો છે િવ_મા ંસૌથી ધનઢય tયEjત એક નવો 

ધધંો ચા� કરતો હોયુ , ચા� કરતી વખત ેતનેા મનમા ંએ જ િવચાર હશ ેક U ંધનવાન V ંઅન ેમાર એ પ8રE*થુ � �ુ ãત 

Iળવી રાખવી છે. એ ર-ત ેતનેો ધધંો ચલાવવો તનેા માટ આનદંદાયક હશે� . તને ેકોઇ Iતનો તણાવ ક ટ�શન � �

નહe થાય. ÑâÝ áë fયાનમા ંરાખો ક તમે 8દtય છો અને તમારા 'દરની 8દtયતા Iળવી રાખો� . પછ- તમારા માટ �

કંઇ ખરાબ થઇ નહe શક�. સતં પતજંrલએ કa છે ક / તમાર- ઉIન ેઓછ- કર અન ેતમને મોDની િવ�fધ 8દશા ુ � �	 ુ

તરફ લઇ Iય ત ેપાપ છે.  

áâÙÑ ÞâÌ 

Óëã» ãÕYâ ãÌ»ëÈÌ 

Óë»ä ÖëãÑÌâÓÌçï ÖÑÒÍÝ» 
®Ñ ÈâÓä¼ sÉÛ ÑâsÃÓ Åä½ýä 

1 4,5 ÌÕëmÏÓ ÑçïÏå »ãlÍÈâ / Óâ»ë× ÍýÉÑ 

2 4,5 ÌÕëmÏÓ ÕÅíÊÓâ »öÍâ / ãÕ×âÔ ÍýÉÑ 

3 4,5 ÌÕëmÏÓ ÓâÁ»íÃ ÖäÑâÏëÌ ã]ãÈÒ 

4 25,26 ÌÕëmÏÓ ÊëÕ#¼ »ãlÍÈâ / ãÕ×âÔ ÍýÉÑ 

5 25,26 ÌÕëmÏÓ áÑÊâÕâÊ ÐâÓÈäÏëÌ ÍýÉÑ 

6 25,26 ÌÕëmÏÓ ÉâÌë Öï½äÈâ / Óâ»ë× ÍýÉÑ 

7 1,2 ãÅÖëmÏÓ ÉâÌë ÖäÑâÏëÌ / ãÕ×âÔ ã]ãÈÒ 

8 8, 9 ãÅÖëmÏÓ ÍçÌë ãÕ×âÔ ÍýÉÑ 

9 8, 9 ãÅÖëmÏÓ ÕÅíÊÓâ Öï½äÈâÏëÌ ÍýÉÑ 

10 8,9 ãÅÖëmÏÓ ÏegÔíÓ »ç×Ô ÖíÔï»ä ÍýÉÑ 

11 15,16 ãÅÖëmÏÓ ÊëÕ#¼ ÖäÑâÏëÌ ã]ãÈÒ 

12 15,16 ãÅÖëmÏÓ áÑÊâÕâÊ ÐâÓÈäÏëÌ ÍýÉÑ 

13 15,16 ãÅÖëmÏÓ ÑçïÏå Óâ»ë× ÍýÉÑ 


