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તંત્રીલેખ

દે રગ ખમાં આ ેલા આશ્રમના ઇવતહાસમાં માર્ુ મહહનો ખ ૂબ વ વશષ્ટ છે . આ મહહનાની 15મી તારીખે
આશ્રમની સ્થાપનાનાં 14

ર્ુ પ ૂરાં થશે. આ તંત્રી લેખ લખતી

ખતે આ ર્ૌદ

ર્ુ 2000માં આ આશ્રમ અસ્સ્તત્ માં આવ્યો. આ

ર્ે

ર્ુને ફરીથી જોતાં એ ઐવતહાવસક ક્ષણો યાદ કરગં છં, પરં ત ગ મેં ્ારે ય ક્પના કરી ન

હતી કે મારે લેખમાં મારા સૌથી નજીકના સાથી શ્રી વમલલન્દ હેગશેરયેના મ ૃત્યગની નોંધ કર ાનગં આ શે. 15મી માર્ે આશ્રમની સ્થાપના થયા પછીનાં 14

ર્ુ દરયયાન

આ હદવ્ય વમશનના વ કાસમાં જેમણે મહત્ત્ નો ફાળો આપ્યો છે એ ા લોકો વ શે વ ર્ારતા લાગયગં કે આ ા અદભગત લોકોનગં મારા જી નમાં આ વગં કેટલગં મહત્ત્ નગં હત.ગં
મારા પર હંમેશાં સ્ ામી સમથુની હદવ્ય કૃ પા
આશી ાુ દની

રસે છે . મારા અદભગત વશષ્યોના પ્રેમ અને સદભા નો પણ હગં ખ ૂબ અનગભ

કરગં છં. સ્ ામીએ મારા પર માત્ર તેમના

ર્ાુ જ નથી કરી, પરં ત ગ ખરાં રત્નો જે ા લોકો પણ મને આપ્યા છે . તેઓ એટલા સમવપિત અને પ્રેમાળ છે કે મને ઘણી ાર ન ાઈ લાગે છે કે તેમના આ

માન અને પ્રેમનો બદલો હગં ્ારે ચ ૂક ીશ. આ બધગં મને એક સગદર
ં
સ્ પ્ન જેવગં લાગે છે . મને હજગ તે સ્થાપના હદન યાદ આ ે છે જ્યારે સ્ ામીની મ ૂવતિની પ્રાણપ્રવતષ્ ા
અનામલાઈના તપો નના સ્ ામી વનત્યાનંદલગહરના
છે કે, સ્ ામીએ તે

રદ હસ્તે થઈ હતી. 14મી માર્ુની મધ્ય રાત્રીએ તેમણે બોલેલા શબ્દો આજેય મારા કાનમાં ર્ગજે
ં છે . મને ખાતરી

ખતે રોપેલ ગં બીજ હ ે એક વ શાળ વ ૃક્ષ બની ગયગં છે , તેમને આજે મારા પ્રણામ.

સ્ . શ્રી વમલલન્દ હેગશેરયે મારા સહકાયુકર, રે હક ટીર્ર, મારા વસવનયર સાધકોમાંના એક અને આ હદવ્ય વમશનના સ્તંભ જે ા હતા. તેમને ર્ગમા

ાના શોકથી

મારા મનમાં ખળભળાટ મર્ી ગયો છે . વમલલન્દને લોકો બન્ધગ કહેતા. સાધકોમાં તેઓ એકદમ ઉમદા વ્યસ્તત હતા. જી ન પ્રત્યેનો તેમનો દૃ ષ્ષ્ટકોણ ખ ૂબ જ
આધ્યાત્ત્મક હતો અને જી નના છે ્લા િાસ પયંત તેમણે સ્ ામીની સે ા કરી હતી. આશ્રમના પ્રાંગણમાં આ લ
ે ા લવનિંગ સેન્ટરના વનમાુણમાં તેમણે કરે લ ગં યોગદાન
કે મ ભ ૂલી શકાય? તેમણે એકલે હાથે તે પ ૂણુ કર ાના પ્રયત્નો હાથ ધયાુ હતા. મને હજગ પણ યાદ છે કે મંગેશી (ગો ાના અમારા કગ ળદે તા)ના મ ના દશુન
કરતી

ખતે ત્યાં છે એવગં જ લવનિંગ સેન્ટર વનમાુણ કર ાનગં સ્ પ્ન અમે સાથે જ જોયગં હત.ગં તેમણે તે સ્ પ્ન સાકાર કયગં છે . હ ે આશ્રમના પટાંગણમાં

આધ્યાત્ત્મક વશક્ષણનો પ્રારંભ પણ થઈ ગયો છે . એવગં લાગે છે કે તેમના દ્વારા થયેલ ગં આ વનમાુણ ઈિરને પણ એટલગં પસંદ આવ્યગં કે તેમણે તેમને સ્ ગુમાં
બોલા ી લીધા! આશ્રમના ઈવતહાસમાં તેમ જ

આશ્રમ

હૃદયમાં વમલલન્દનગં નામ હંમશ
ે ાં જોડાયેલ ગં રહેશે.

અમને હંમેશાં તેમની ખોટ સાલશે.

દે રૂખ આશ્રમમાં થતા રે હક સેવમનારમાં હદક્ષા
તેમની ગેરહાજરી

તાુય છે . તેમની વ વશષ્ટ

સાથે

જોડાયેલા

સાધકોના

ખતે, મને અને મારા સાથી-કાયુકરોને
બગદ્ધિમત્તા અને રમગજની આદતને લીધે

એટયગનમેન્ટ રૂમમાં તેમની એક ખાસ જગા હતી.

તેઓ સૌ માટે સદભા

રાખતા અને

સૌનગં સારગં કરતા. જેમને મદદની જરૂર હોય

તેમને મદદ કર ા તેઓ હંમશ
ે ાં તત્પર

રહેતા. તેમનગં અકાળ મૃત્યગ આપણા સૌના હૃદય

પર ઊંડો ઘા કરી જશે. સાથે સાથે મને

એમ પણ લાગે છે કે એક સાર્ા સાધક તરીકે

વમલલન્દનો આત્મા, મૃત્યગના સીમાડાઓ

ઓળંગી સ્ ામીના ખોળામાં શાંવત અનગભ ી રહ્યો છે .

તેમણે આ વ િને છોડ્ગં નથી, શાિત

રીતે તેઓ સ્ ામી સાથે જ છે .
લ , લાઈટ અને રે હક,
અજીત સર
ફેબ્રઆ
ગ રી 17, 2014

ભજ ગોવ િંદમ્ (શ્લોક-2)
અને અંતમાું અસરક્ષા. રે દક સાધનાનો ચોથો વસદ્ધાન્ત એ છે કે “માત્ર આજના

मूढ जहीहह धनागमतष्ृ णाम ् कुरु सदबद
ु ्धिं मनसस वितण
ृ ाम ्
यल्लक्षसे ननजकमोपात वित्ािं तेम विनोदय ्ितम ्

દદવસે હ ું મારી ર્જત પ્રત્યે પ્રામાચણક બનીશ”. ધનનો સુંચય આપણને સ ખ આપતો

નથી. કોઈ વયક્ક્તએ ખ ૂબ ધનનો સુંચય કયો હોવા છતાું તેમન ું ખ ૂબ જ દયાજનક
રીતે મ ૃત્્ થ્ ું હોય એવાું ઘણાું ઉદાહરણો આપણી પાસે છે . તેમન ું ધન બૅન્કમાું
સડત ું હોય છે અને તેમનાું બાળકો તેને માટે લડતા હોય છે . મારા એક સુંબધ
ું ીને

ઓ

મ ૂઢ

માનવી!

ત ું ધન

સુંચયની લાલસા છોડી દે અને
તારું મન ગોવવિંદના ચચિંતનમાું
પરોવી દે . ત ું ધન-લાલસાથી

હુંમેશાું મારા ભવવષ્ય અંગે ચચિંતા રહેતી, કારણ કે મેં કમાવાન ું બુંધ ક્ ું હત ું. મેં
ઔદ્યોચગક દવનયામાુંથી વનવ ૃવિ લીધી હતી. તેથ ી તે ઓ હુંમેશ ાું કહેત ા કે મારે ધન
સુંચય કરવો જેથી મોટી ઉંમરે હ ું બીમાર પડ ું તો મને તે કામ આવે. એ સજ્જને

મોટી ઉંમરે બીમારી થાય તો કામ આવે તે માટે ખ ૂબ કામ કરીને ધનસુંચય તો
કરે લો હતો, પરું ત મ ૃત્્ વખતે તેમાુંથી એક રૂવપયો પણ કામ ન આવયો. એ સુંપવિ

મક્ત થા. તારી પાસે તારા

તેમની જજિંદગી બચાવી ન શકી.

પ્રયત્નોથી જેટલ ું ધન આવ્ ું છે

મેં એવા કે ટલાય લોકો જોયા છે જેમની પાસે ખ ૂબ સુંપવિ છે . તેન ાથી તેમને લાગે

તેનાથી ત ું ખશ રહે.

છે કે તેઓ ખ ૂબ સખી છે , પરું ત જયારે તે ઓ મારી સમક્ષ તેમની જજિંદગીની દકતાબ

આ શ્લોકમાું આદદ શુંકરાચાયય માણસની ત ૃષ્ણા તરફ ધ્યાન દોરે છે .

સખી નથી. તેમની સુંપવિ એ માત્ર ઉપરછલલ ું આવરણ છે . એની અંદર બધ ું જ

માણસ ત ૃષ્ણામાું ફસાયો છે . મોટે ભાગે આપણે જોઈએ છીએ કે લોકોને
ધન અને સુંપવિની લાલસા હોય છે . કવવ અહીં એ બાબતે એકદમ સ્પષ્ટ
છે કે , ધન કે સુંપવિ એ સમસ્યા નથી, પરું ત તેને એકઠું કરવાની લાલસા
એ સમસ્યા છે . તેથી ધનના સુંગ્રહ માટે ‘ના’ છે . જઓ, આમ તો સુંપવિ
પણ ઊર્જય ન ું વયક્ત સ્વરૂપ છે . રે દક સાધનામાું અમે વારું વાર કહેતા હોઈએ
છીએ કે ઊર્જય ના પ્રવાહમાું જીવનનો ર્જદ રહેલો છે . જયાું સધી તે પ્રવાહ
ચાલ રહેશે ત્યાું સધી આપણે સ ખી અને સ્વસ્થ રહી શકીશ.ું જયારે આ
પ્રવાહ અટકે છે ત્યારે સમસ્યા શરૂ થાય છે . આમ ઊર્જય ન ું એક જગ્યાએ
જમા થવ ું તે રોગ છે , જે તેના પ્રવાહને રોકે છે . જયારે ઊર્જય નો સુંચય
થાય છે ત્યારે જીવન થુંભી ર્જય છે . ભૌવતક શરીરમાું જયાું ઊર્જય નો સુંચય
થાય છે તેને આપણે વવવવધ પ્રકારનાું કે ન્સર તરીકે ઓળખીએ છીએ.
મેદડકલની ભાષામાું તેને ટયમસય પણ કહે છે . આ બાબતે મારે પાશ્વાત્ય
દે શોમાું અનેક ડૉક્ટરો સાથે વાતાય લાપ થયો છે . જોકે , તેમની પાસે કોઈ
ચોક્કસ જવાબ ન હતો. મને લાગ્્ ું કે અલગ-અલગ ડૉક્ટરો તેમની
સમજ અનસાર અલગ-અલગ જવાબ આપતા હતા. તેઓ એ વાત
સ્વીકારવા તૈયાર જ ન હતા કે મ ૃતદે હમાું પણ ઊર્જય હોય છે , પરું ત જયારે
તેનો પ્રવાહ અટકી ર્જય છે ત્યારે તેને મ ૃત ર્જહેર કરવામાું આવે છે . આમ
જોઈએ તો મ ૃત શરીરમાું લોહીનો સુંચય થાય છે . પાણી, હવા વગેરેનો
સુંચય પણ થાય છે , પરું ત શરીરમાું રહેલી હવાને આપણે શ્વાસ કહેત ા
નથી, કારણ કે તે વહેતી નથી. લોહી પણ ફરત ું અટકી ર્જય છે , પાણી
પણ વહેત ું નથી. આમ, પ્રવાહન ું થુંભી જવ ું તે જ જીવનન ું થુંભી જવ ું કે
મ ૃત્્ છે . આમાું સુંપવિ પણ અલગ નથી. તેનો પ્રવાહ પણ ચાલ રહેવો
જોઈએ. તેનો સુંગ્રહ ન થવો જોઈએ. આ શ્લોકમાું એમ કહેવામાું આવ્ ું
છે .
આદદ શુંકરાચાયય એમ કહે છે કે સુંપવિ ખરાબ નથી, પરું ત તેની લાલસા
જોખમકારક છે . તેઓ તે માટે ‘ધનાગમ ત ૃષ્ણામ્’ શબ્દ વાપરે છે . જેનો
અથય ‘ધન માટે ની ત ૃષ્ણા’ એવો થાય છે . તે લોભ સમાન છે અને
લોભમાુંથી અસરક્ષાનો જન્મ થાય છે . આ અસરક્ષા તમને દદવયતાથી દૂ ર

ખોલી તેમની સમસ્યા કહે છે ત્યારે મને સમર્જય છે કે લોકો માને છે તેમ આ લોકો
પડી ભાુંગ્્ ું હોય છે . લોકોને ચાર-પાુંચ બેડરૂમના ઓછાુંમાું ઓછાું બે એ.સી.
ધરાવતા ફ્લેટ હોવા છતાું રાતે સવા માટે ઊંઘની ગોળીઓ લેવ ી પડતી હોય છે .
આમ, તમારાું ધન-સમ ૃદ્ધદ્ધ તમને તમામ સવવધા ધરાવતા રૂમ અપાવી શકે , પરું ત
ગાઢ વનિંદ્રાની ગેરુંટી ક્યારે ય આપી ન શકે . ફરીથી હ ું ધ્યાન દોરવા માુંગ છું કે ધનસુંપવિ એ સમસ્યા નથી, પણ તેના વધ ને વધ સુંચયની લાલચ રાખવી ખરાબ
છે . ધન-લાલસાનો ક્યારે ય અંત આવતો નથી અને તેની લાલસા વવનાશક છે .
દયાનુંદ સરસ્વતીએ સ ુંદર કહ્ ું છે , “જેને આપણે પ્રગવત કહીએ છે તે માત્ર ભોગવવલાસની વસ્તઓન ું જરૂદરયાતમાું રૂપાુંતર છે . ” આશ્રમમાું આપણી પાસે કશી સખસવવધા નથી. નથી ટીવી કે ન્્ ૂઝ પેપસય, નથી વવદડયો કે નથી રે દિજરે ટર. કુંઈ
પણ સાધન સમ ૃદ્ધદ્ધ નથી. જયારે આશ્રમમાું લોકો રહે છે ત્યારે તેમને સમર્જય છે કે
આવી બધી વસ્તઓ તેમના સખ અને શાુંવતને અસર કરે છે . આશ્રમમાું રહેત ા સૌ
કોઈ ખ ૂબ સુંતષ્ટ છે અને તેથી જ સ ખી છે . જયારે તમે દદવય અવકાશમાું રહો છો
ત્યારે તમને દદવય શાુંવત મળે છે .
મેં સુંત વવશેની સ ુંદર વયાખ્યા વાુંચેલી. સુંત એ એવી વયક્ક્ત નથી કે જેની પાસે
કોઈ સુંપવિ હોતી નથી, પરું ત સુંત એ છે કે જે વમલકત ખરીદી શકતા નથી. આજે
આપણે આપણી ઈચ્છાઓ અને લોભથી દોરવાઈ રહ્યા છીએ. આપણે સુંપવિની
પાછળ દોડીએ છીએ. આપણે ભ ૂલી ગયા છીએ કે ધન-સુંપવિ એ માત્ર સાધન છે ,
અંત નથી. ક્યાુંક આપણે માનતા થઈ ગયા છીએ કે સફળતા મેળવવા માટે
સફળતાની ભ ૂખ હોવી જરૂરી છે . જયારે વવખ્યાત બેટ્ સમેન સચચન તેંદલકર
દિકે ટના મેદાનમાું બેદટિં ગ કરવા આવે છે ત્યારે ઓસ્રે ચલયા અને ઇંગ્લૅન્ડ જેવી
સામેની આિમક ટીમો તેને ગાળો ભાુંડે છે એવ ું આપણને કે મ લાગે છે ? તમે એમ
કહેવા માુંગો છો કે તેઓ તેને તણાવગ્રસ્ત રાખવા માુંગે છે કે જેથી તે સારો દે ખાવ
ન કરી શકે ? એવ ું કુંઈ નથી. આપણે જજિંદ ગીની સમજ સધારવાની જરૂર છે . અહીં
મન પર વનયુંત્રણ રાખવાની જરૂર નથી. મનમાું અવતશય શ દ્ધ વવચારોને વહેવા
દો. તે શદ્ધતા મહત્ત્વની છે . અહીં મનને દોષ દે વા કરતાું અહમને દોષ દે વાની
જરૂર છે . જયારે અહુંકાર મનનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે ત્યારે ઈચ્છા અને લોભ
ઉત્પન્ન થાય છે .

કરે છે . તેમાુંથ ી ડર પ્રગટ થાય છે . જયારે આપણે પરમાત્મા સાથે

આધ્યાજત્મકતા એ સુંતોષ, સુંતલન પ્રાપ્ત કરવ ું તે છે . જયારે આપણે ઈશ્વરના

જોડાયેલા રહીએ છીએ, ગોવવિંદ સાથે જોડાઈએ છીએ ત્યારે આપણે

ખોળામાું આળોટતા હોઈએ ત્યારે જ આવો સુંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે . અહીં કવવ,

સરચક્ષત છીએ. આપણે પ ૂણય હોઈએ છીએ. તેન ાથી અલગ થતાું જ આપણે

આપણને ગોવવિંદ સાથે રહેવાન ું કહે છે તેનો અથય આ છે . આ સુંતોષ એક ર્જતની

અપ ૂણયત ાનો અનભવ કરીએ છીએ. તેનાથી ડર ઉત્પન્ન થાય છે

સમાવધ છે . ‘સ્વમાું ક્સ્થત થવાન ’ું આને જ કહે છે . મોટે ભાગે જયારે આપણે
આપણાથી દુઃખી હોઈએ છીએ અને આપણી કદરતી ઊર્જય સાથે સુંવાદદતા હોતી
નથી ત્યારે અસુંતોષ જન્મે છે .

સ્વામીની શાલ
મારા સ્વામીની શાલ,

જો તો કમાલ,
રાખે મને ખુશહાલ,

મારા સ્વામીની શાલ,
જો તો કમાલ,
બનાવી મારી દૃષ્ટિ વવશાલ,

મારા સ્વામીની શાલ,
જો તો કમાલ,
પહેરતાાં આરતીમાાં,
નટિ થશે દુટિ ખ્યાલ,

મારા સ્વામીની શાલ,
જો તો કમાલ,

પ ૂછ્યા વગર સુલઝશે ,
બધા સવાલ,
મારા સ્વામીની શાલ,
જો તો કમાલ,
પહેરીને તુાં જો એક વાર,
કરશો સાંસાર સાગર પાર,
અને પચાવી નાખશો વવષય-વવષ જહાલ.

ગ ન ુંગ પ્રાગટ્ય
નિર્ુણ
“કું ઈ સારું ગ પણ િથી અિે ખરાબ પણ િથી”
દરે ક વસ્ત ુ એક-બીજાનાાં સાનનધ્યમાાં ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે , નહિતર દરે ક
વસ્ત ુ નનગુણ
ુ જ િોય છે . જેમ કે , જ્યારે ખાાંડને પાણીમાાં ભેળવવામાાં
આવે ત્યારે પાણીમાાં મીઠાશ આવે છે . આવુાં જ જજિંદગીની રોજબરોજની
પહરસ્સ્િનતમાાં બનત ુાં િોય છે . એક-બીજાની ઉપસ્સ્િનતને આધારે આપણે
અમુક પહરસ્સ્િનતમાાં અમુક નનણુયો લઈએ છીએ, જે આપણે એકલા
િોઈએ તો ક્યારે ય ન લીધા િોય. દાખલા તરીકે , કોઈ એક વ્યસ્તતને
અમુક લોકો ધમકી આપતા િોય ત્યારે બીજાઓ કાંઈ કરે નિીં તો
આપણે પણ તેને અવગણીએ છીએ. પરાંત ુ, જો આપણને લાગે કે બીજા
લોકો એમાાં રસ લે છે તો આપણે પણ તેમાાં વચ્ચે પડી જેને ટેકો

આપવાનો િોય તેને આપીએ છીએ. બીજી રીતે કિીયે તો કદાય તે
વ્યસ્તત એકલો િોય તો તેણે બીજી રીતે પ્રનતભાવ આપ્યો િોત!

આ લખુ છાં ત્યારે મને અમે ભણતા િતા ત્યારનુાં આલ્બટુ ઍભલસનુાં
‘એબીસી મોડેલ’ યાદ આવ્્ુ.ાં આ મોડેલમાાં દશાુવ્યા પ્રમાણે જ્યારે કોઈ
પણ બનાવ બને છે ત્યારે તેમાાં મુખ્ય ભાગ ‘માન્ટ્યતા’ ભજવે છે . બે
વ્યસ્તતના સિયોગિી પહરણામ સજાુય છે . ‘એબીસી મોડેલ’માાં ‘એ’ કોઈ
પણ ઘટના છે . ‘બી’ એ માન્ટ્યતા કે મત કે પછી સમજ અનુસાર તેનો

દ્રષ્ટટકોણ છે , જ્યારે ‘સી’ તેન ુાં (એબી)નુાં પહરણામ દશાુવે છે .
સરળ શબ્દોમાાં કિીએ તો, આપણી માન્ટ્યતા અને જે-તે પહરસ્સ્િનત
માટેના પોતાના મતના સાંયોજનિી કોઈ પણ ઘટનાનુાં પહરણામ ઉદભવે
છે . આપણી માન્ટ્યતાઓ ભ ૂતકાળમાાં બનેલી ઘટનાઓ આધાહરત િોઈ
શકે અિવા જેમનુાં માંતવ્ય તમને માન્ટ્ય િોય તેના મત પર આધાહરત
િોઈ શકે . સચોટ રીતે કિીએ તો, આપણે પહરસ્સ્િનતને આપણા
ભ ૂતકાળના અનુભવોને આધારે મ ૂલવીએ છીએ, પરાંત ુ તેમાાં સામેલ િતા

લગભગ બાળપણિી આપણને કિેવામાાં આવ્્ુાં િોય છે કે દરે ક પોત-

લોકો પર પણ તેનો આધાર છે . જેમ જેમ આપણે અમુક લોકો સાિે

પોતાની રીતે અલગ િોય છે . છતાાં એક-બીજાની સાિે તેમનુાં વતુન

વધારે રિીએ તેમ તેમ આપણી માન્ટ્યતાઓ તેમ જ વતુન બદલાય છે .

જુ દુ ાં જ જોવા મળે છે . દા.ત. કૉમ્પપ્્ુટરના કી-બૉડુ ની ‘કી’ કૉમ્પપ્્ુટરના

તેિી આપણી પ્રાચીન સાંસ્કૃનતમાાં એમ કિેવાય છે કે જેમ બને તેમ સારા

આદેશ અનુસાર અલગ-અલગ કાયુ કરે છે . દા.ત. જ્યારે કી-બૉડુ ના

લોકોનો સાંગ કે સત્સાંગ કરો. શાાંત માણસ સાિે રિેવાિી અન્ટ્ય વ્યસ્તત

આલ્ફાબેટ ‘a’ નો જ્યારે ‘કન્ટ્રોલ કી’ સાિે ઉપયોગ કરવામાાં આવે

શાાંત ન િોય તો પણ અમુક પહરસ્સ્િનતમાાં પોતાના અન્ટ્ય ભાવોને શાાંત

ત્યારે તે ‘નસલેતટ’ કરે છે અને ડૉક્યુમેન્ટ્ટનુાં લખાણ ‘નસલેતટ’ િાય છે .

કરી શકે છે . તેમ કરતાાં કરતાાં ધીરે ધીરે માનવી પહરણામને પણ બદલી

જ્યારે એ જ ‘a’ને એકલો જ ટાઈપ કરવામાાં આવે તો એ ‘a’ જ રિે

શકે છે . માત્ર માન્ટ્યતા બદલવાિી પોતાની મેળે પહરસ્સ્િનત કે તેનાાં

છે . એવી જ રીતે જ્યારે ‘નશફ્ટ એ’ દબાવવામાાં આવે ત્યારે તે જ ‘a’

પહરણામો બદલાતાાં નિી. જોકે , માન્ટ્યતા બદલાય તો પહરણામો પર

‘A’ બની જાય છે . અને ‘a’નો ‘ઓલ્ટર કી’ સાિે ઉપયોગ કરવામાાં

તેની અસર જરૂર જોવાય છે . આ બીજ ગભણત સમીકરણ જેવુાં છે . દા.ત.

આવે તો ‘ટુ લ બાર’ ખ ૂલે છે .

એ=2, બી=3 અને સી=5 િોય તો એ+બી=સી િાય. િવે જો, સી=10

ટૂાંકમાાં, જ્યારે આપણે કોઈની સાિે િોઈએ અને આપણે એકલા િોઈએ
એ બન્ને સ્સ્િનતમાાં આપણુાં વતુન જુ દુ -ાં જુ દુ ાં જ િોય છે . આવુાં જ્યારે
બીજાઓ આપણી સાિે વતે છે ત્યારે પણ િાય છે . એક જ વ્યસ્તતનુાં
વતુન અલગ-અલગ વ્યસ્તત સાિે ભભન્ન િોય છે ત્યારે આપણને નવાઈ
લાગે છે . યાદ રાખો કે દરે ક વ્યસ્તત પાણી જેવી છે . જ્યારે તેમાાં કાંઈ
ભેળવવામાાં આવે ત્યારે જ તેમાાં કશો સ્વાદ આવે છે . િવે એ સ્વાદ
મીઠો કરવો કે ખારો તે આપણાાં િાિમાાં છે . ધારો કે , તમારો ભાઈ
તમને વારાં વાર ચીડવ્યા કરતો િોય અને તમને તે ન ગમત ુાં િોય ત્યારે
તમને શુાં કરશો? પહરસ્સ્િનત તો ખારાાં પાણી જેવી છે અને તમારે તેને

મીઠુ ાં બનાવવુાં િોય તો તમે શુાં કરશો? આમાાં આપણે જ મીઠાને બદલે
ખાાંડ બની જવુાં પડે છે . ઉપરની પહરસ્સ્િનતમાાં તમે ગુસ્સો કરી રાડ
પાડવાને બદલે મીઠાશભ્ુું સ્સ્મત ફરકાવી શકો. આમ, સમગ્ર
પહરસ્સ્િનતને બદલી શકાય.

જોઈતા િોય તો બી=3ને બદલે બી=8 કરવા પડે.
વણજોઈતી પહરસ્સ્િનતને પોતાની માન્ટ્યતા, પહરસ્સ્િનતની સમજ અને
દ્રષ્ટટકોણના નનયાંત્રણિી બદલી શકાય છે . નવચારો મનમાાંિી ઉદભવે છે ,
અને વારાંવાર આવતા તે જ નવચારો એ માન્ટ્યતા છે . એ નવચારો,
ભાવનાને હૃદયમાાંિી ઉત્પન્ન િવા માટે કાચો માલ પ ૂરો પાડે છે . આ જ
ભાવમાાંિી કમુ બને છે અને તેમાાંિી અંતમાાં પહરણામ ઉદભવે છે . ટૂાંકમાાં,
સતત એક પ્રકારના નવચારો કે માન્ટ્યતા પહરણામ સજ ે છે .
આમ, ધમ્પમપદમાાં સાચુાં જ કહ્ુાં છે કે , “તમે જેવુાં નવચારો છો તેવા જ છો

તમે. જે નવચારો છો તેવા તમે બનો છો અને તે નવચારોિી જ તમારી
દુ નનયા બને છે .”

રહસ્ય

ભરત ઠક્કર, શિકાગો (યુએસએ)

વાદળો અથડાય છે ,
વીજળી ચમકે છે ;

જ્યારે વાદળો ગજ ે છે આભમાાં,
વર્ાા કરે છે રાજ મારા શવશ્વમાાં;
અચાનક મારાંુ શવશ્વ િાાંત થાય છે ,

આકાિ સ્વચ્છ નીલુાં દે ખાય છે ,
રહસ્ય બદલાય છે ,
તે મને ક્ાાં સમજાય છે ?
ત ુાં મને યાદ કરે કે શિક્કારે ,
ત ુાં મને પ્રેમ કરે કે ન કરે ,
ઇશ્વર બોલે છે ને હુ ાં સાાંભળાં છાં,
હુ ાં બોલુાં ત્યારે ઈશ્વર સાાંભળતો હિે?
તે મને ક્ાાં સમજાય છે ?
ક્ારે ક આશિર્ મારા જુસ્સાને વિારે છે ,
તો ક્ારે ક નહીં,
પશવત્ર-અપશવત્ર ચૈતન્ય તેમનુાં કાયા કરે છે ,

તે મને ક્ાાં સમજાય છે ?
કોને ખબર છે વાસ્તવમાાં શુાં થાય છે ?
રહસ્યના ખેલ પર આિાર રાખે,
આમ જ આખી જજિંદગી પસાર થઈ જાય છે .

જ્યારે મેં ઉપરની કશવતા પહેલી વાર વાાંચી ત્યારે 20 વર્ા પહેલાાં હુાં રે કક િીખેલો તે યાદ આવી ગયુ.ાં હુાં મારી આસપાસ રે કક સેશમનાર દરમ્યાન થતાાં
રૂપાાંતર જોતો રહુાં છાં. કોઈને તે સમજાત ુાં નથી કે જીવનમાાં એવુાં તે એકાએક શુાં બન્યુાં કે ચારે બાજુ થી િાાંશતનુાં અવતરણ થયુ!ાં ચારે બાજુ થી સુદરતા
ાં
ઘેરી
લે છે . વ્યક્તત અત્યાર સુિી જે જોતો હતો તે અચાનક બદલાતાાં આશ્ચયા સજાાય છે . સાંદભો બદલાય છે . પ્રેમ અને નફરત એ માત્ર િબ્દો છે , કારણ કે
માનવીને તે સમજાય છે કે પ્રેમ એ માત્ર પ્રકિયા નથી. તમે પોતે જ પ્રેમ છો. ચૈતન્યનુાં અશત શવશુદ્ધ/શનમાળ સ્વરૂપ. કશવએ આ બિી ભાવનાઓને
કશવતામાાં સુદર
ાં રીતે રજૂ કરી છે .

આશ્રમજ્ઞાન
થોડા દિવસ પહેલાાં આશ્રમમાાં એક સાધકે ગુરુજીને કહ્ુાં કે તેને એવુાં ભાન થવા
લાગ્ુાં છે કે બધી જ માયા છે . એને જાણવુાં હત ુાં કે આ જ્ઞાન થયા બાિ જીવનને કેવી
રીતે જીવવુ?ાં ઉપર છલ્લી રીતે એવુાં લાગતુાં હતુાં કે તેને જીવન જીવવામાાં રસ નથી
રહ્યો.
ગુરુજીએ તેને જે કહ્ુાં તે આ પ્રમાણે છે ેઃ ‘જો જ્યારે તુાં કોઈ માયાની કે છબીની વાત
કરે છે ત્યારે તુાં ખરે ખર તેને જાણ્યા વગર કોઈ વસ્તુની વાત કરે છે . જો કોઈ વસ્તુ
જ ન હોય તો તેની છાયા પણ ન હોય. જો સત્ય જ ન હોય તો માયા, ભાસ પણ ન

જ હોય, એટલે જાગરુ ખતા રાખજે કે જ્યારે તને એવુાં લાગે કે તારી આજુ બાજુ બધી
માયા છે ત્યારે તુાં એ સાંકેત આપે છે કે ક્ાાંય સત્ય છે . યાિ કર જ્યારે તમે બાળક
હતા ત્યારે સાંતાકુ કડીની રમત રમતા હતા. તમે ક્ાાંક સાંતાઈ જતા હતા, કોઈ રૂમનાાં
ખ ૂણામાાં, કબાટની પાછળ, પલાંગની નીચે વગેરે જગયાએ. તમારા બુદ્ધિશાળી સાથી
હાંમેશાાં તમને શોધવા માટે અરીસાને શોધતા હોય છે , કારણ કે બુદ્ધિશાળી લોકોને
ખબર હોય કે જો તે તમારી છાયાને શોધી કાઢે તો તમે ત્યાાં જ હશો. પછી તમને
શોધવા ખ ૂબ જ સરળ બની જાય છે . એટલે હાંમેશાાં એ જાગરૂકતા રાખજો કે છાયા
માત્ર તે વસ્તુની છાયા છે . જો વસ્ત ુ જ આજુ બાજુ માાં નહીં હોય તો તેની છાયા કે તેન ુાં
પ્રતતબબિંબ પણ નહીં હોય. એટલે સત્ય/ વાસ્તતવકતાને આભાસ/છાયા દ્વારા શોધવાનો
પ્રયત્ન કરો. આ સત્ય શોધવાની રમત ખ ૂબ જ રસપ્રિ બની જશે. માયા જોઈને
તનરસ કે પછી ભ્રતમત ન થઈ જતા. તે સત્યના અસ્સ્તત્વની પહેલી તનશાની છે , તેને
શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. માયા/ આભાસની મિિ લઈને સત્યની શોધ કરો. જો તમે
આ આભાસોને ટાળશો કે નજરઅંિાજ કરશો તો સત્ય સુધી પહોંચવાની શક્તા
ઓછી થઈ જશે. માત્ર એટલુાં જ ધ્યાન રાખવાનુાં રહેશે કે તમે માયાને સત્ય ન માની
બેશો. જો એવુાં બનશે તો સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ જશે.

