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તતં્રી લેખ સૌ પહેલા ંતો સમગ્ર  ાચકોને દદ ાળીની શભુકામના. આ 

 ખતે એવુ ંલાગે છે કે છેલલા ંકેટલાકં  ર્ષો કરતા ંદદ ાળીનુ ંપ વ જાણે 
ખબૂ ખિુીઓ લાવ્ુ ંછે. માન  ચેતનામા ંનક્કી કંઈક ફેરફાર થઈ રહ્યો 
છે. મેં એ ા કેટલાય સાધકોને જોયા છે જેમને માટે દર રોજ દદ ાળી છે. 
દદ ાળી એટલે પે્રમ અને પ્રકાિનુ ંપ વ. જો માન  જી નમા ંપે્રમની જ 
ખામી હોય તો પ્રકાિનો કિો અથવ રહેતો નથી. આ ઉત્સ મા ંખરેખર 
દીપોત્સ  કરતા ંઘણુ ં ધારે છે. મને લાગે છે કે તેમા ંભૌવતક પ્રકાિ 
કરતા ંઘણુ ં ધારે છે, જેમા ંદી ાઓને જો ા કરતા ંજી નમા ંપ્રકાિનો 
અનભુ  કર ાનો છે. જ્યારે જી નમા ંપે્રમ અને પ્રકાિનુ ં વમલન થાય 
છે, તેને જ પરમાનદં કહ ેછે. રેદકમા ંઆ બને્ન સાથે મળી જાય છે અને 
વયક્તત વનરંતર પરમાનદંમા ંરહ ેછે. 

દીપા લીનુ ંબીજુ ંપણ મહત્ત્  છે, જે સબંધંોને અનલુક્ષીને 
છે. જો દદ ાળીના પ વને ઝીણ ટથી જો ામા ંઆ ે તો ખ્યાલમા ંઆ ે 
છે કે તેના ચારેય દદ સો સબંધંોને અનલુક્ષીને છે. પહલેો દદ સ તે 
નરકાસરુના  ધનો નથી, પરંત ુ તેના સકંજામાથંી લાચાર સ્ત્રીઓને 
છોડા ી તેમની મકુ્તતનો ઉત્સ  છે. આમ,  ધ એ બીજા ક્રમે આ ે છે, 
જ્યારે મકુ્તતનો ક્રમ પ્રથમ છે. આ 16,000 સ્ત્રીઓ એટલે આપણા 
શ્વાસોચ્છ ાસ જે આપણે દદ સ દરમ્યાન લઈએ છીએ. તેને આપણામા ં
રહલેી નકારાત્મકતામાથંી મકુ્તત આપ ાની છે. આ આપણો ‘સ્ ’ સાથેનો 
સબંધં છે. બીજો દદ સ તે આપણી ધન-સપંવિ, જેનો આપણે સચંય કયો 
છે તેની સાથેનો છે. તે જ લક્ષ્મી, ધન-સમદૃ્ધિની દે ી જેનુ ંપજૂન કરીને 
આપણે તેમના પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા વયતત કરીએ છીએ, કારણ કે 
જી ન જી  ા માટે ધન-સપંવિ અવત મહત્ત્ ની છે. આ બને્ન ગઢૂ છે. 
ત્રીજો દદ સ તે પવત-પત્નીના સબંધંો અંગે છે. પ ૂવના દેિોમા ંપ્રથા છે 
કે આ દદ સે પત્ની, પવતની આરતી ઉતારી તેને મીઠાઈ ખ ડા ે છે. 
જેમા ંબે અવયતત અક્સ્તત્ ના સ ોચ્ચ સબંધંો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દિાવ  ામા ં
આ ે છે. આ એ ો સબંધં છે જે અનેક લોકોના જી નમા ંમહત્ત્ નુ ંપાત્ર 
ભજ ે છે. 
 

ચોથો દદ સ એટલે ભાઈબીજ જેમા ંબહેન પોતાના ભાઈને નમસ્કાર કરે 
છે જે  ધારે દદવય અને સુદંર સબંધં દિાવ ે છે. એ ો સબંધં જેમા ં
અપેક્ષા કે અનકુૂળતાને અ કાિ નથી. આ બધ ુજોઈએ તો દીપા લીના 
પ વમા ં સબંધંોના મહત્ત્  વસ ાય કશુ ં જ નથી. સુદંર-દદવય સબંધંો 
જી નને સુદંર-દદવય બના ે છે. 

આજની સમસ્યા એ છે કે માન -જી નનો પાયાના વસિાતં-
સબંધંોમા ંદબા  આ ી ગયો છે. આજે આપણે સબંધંોમા ંખળભળાટ 
જોઈ રહ્યા છીએ. જેને લીધે સમગ્ર માન -અક્સ્તત્  જી નનો ઉદે્દિ તેમ 
જ મમવ વ સરી ગ્ુ ં છે અને તમને ખબર છે? આ સબંધંોનો પાયો 
સ્ પ્નો છે. જ્યારે બે વયક્તત એક જ સ્ પ્નનો અનભુ  કરે અને એક 
બીજા સાથે આપ-લે કરે ત્યારે સબંધંો વ કવસત બને છે અને તે સખુદ 
અનભુ  આપે છે. આજે કદાચ આપણે સ્ પ્નો જો ાનુ ંબધં ક્ુું છે. 
કદાચ આપણે સ્ પ્નો જો ાનુ ંસામર્થયવ જ ગમુા ી બેઠા છીએ જે ખબૂ 
જ ભયજનક છે. સ્ પ્નો જી નમા ંસોફ્ટ ેર (Software) જે ા છે, અને 
 ાસ્તવ કતા તે તેનો હાડવ પાટવ  છે. કદાચ આધવુનક ઉપકરણોએ આપણી 
પાસેથી સ્ પ્નો જો ાની િક્તત છીન ી લીધી છે. આપણે સ્ પ્નો 
જો ાને બદલે ફેસ-બકુ અને ટ્ ીટર પર સમય પસાર કર ા લાગ્યા 
છીએ. આમ, આ ા ઈલેતરોવનક ડીજીટલ સ્ પ્નો રચ ામા ંઆપણી 
સહજ રીતે સ્ પ્નો જો ાની િક્યતા મરી પર ારી છે. જે સહજ 
સ્ પ્નોની રચના કરતા ંજી નના દરેક તબક્કા આનદંથી પસાર થઈ 
જતા હતા. તમે ક્યારેય જો્ુ ં છે કે સબંધંો ત્યા ંસધુી જ ટકે છે જ્યારે 
તેના ંપાત્રો સરખા સ્ પ્નો જુએ છે. જ્યારે તેઓ અલગ સ્ પ્નો જોતા ં
થાય છે, કે સ્ પ્ન જો ાનુ ંબધં થાય છે ત્યારે સબંધંોનો અંત આ ે છે. 
આ દીપા લી તમને સ્ પ્નો જો ાનુ ંસામર્થયવ બકે્ષ જેથી કરીને તમારંુ 
જી ન  ધારે અથવપણૂવ અને સખુમય બને. યાદ રાખજો કે આ સ્ પ્નો 
જ અથવપણૂવ જી નનુ ંકારણ છે. 

ફરીથી તમને સહુને આ પ્રકાિના પ વની (અને સબંધંોની) શભુકામના. 

અજીત સર. 
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ભજ ગોવ િંદમ ્(શ્લોક-10) 

वयसि गते कः कामववकारः शषु्के नीरे कः कािारः 
श्रीणे ववते कः पररवार ज्ञाते तत्वे कः ििंारः 

જોશો અને તમારી અંદર ઝા ાંકશો તો તમને સમજાશે કે પ્રત્યેક બના ની પાછળ કાંઈક 
કારણ હોય છે. એક વ ના બીજાની ઉપસ્થિવત શક્ય નિી. તમામ કામેચ્છા કે વ ષય-
 ાસના ય ુા-શસ્તતની અભભવ્યસ્તત છે. જો આ ય ુાની જ અદૃશ્ય િઈ જાય તો વ ષય-
 ાસનાની શક્યતાઓ નહીં ત ્િઈ જાય છે. આવુાં પ્રત્યેક વ્યસ્તતના જી નમા ાં બને છે. 
જેમ જેમ આપણી ઉંમર  ધતી જાય છે તેમ તેમ ય ુાનીમા ાં જે આકષષણો હતા તે ઘટતા 
જાય છે. સમય તેન ુાં કામ કયે જાય છે. તમામ  ાસના તેમજ કામેચ્છા  ય  ધતા ાં 
અદૃશ્ય િઈ જાય છે. 

બહારની પ્રકૃવતમા ાં પણ તમને કાયષકારણ સ ાંબાંધ જો ા મળશે. જ્યારે પાણી સકુાઈ જાય 
છે ત્યારે નદી નદી રહતેી નિી, તળા  તળા  રહેત ુાં નિી. જ્યારે કોઈ પણ કારણસર 
નદીન ુાં પાણી  હતે ુાં બાંધ િઈ જાય છે તો તે નદી, નદી રહતેી નિી. નદી એટલે જ 
 હવે ુાં, નદી એટલે જ પ્ર ાહ, દે રૂખની આજુબાજુ એ ી કેટલીય નદીઓ છે, જે 
અવતવષૃ્ટટને કારણે છલકાઈ જાય છે. પરન્ત,ુ એક બે મહહનામા ાં તો તેમન ુાં અસ્થતત્  જ 
રહતે ુાં નિી, ત્યારે આપણે કોઈને કહવે ુાં પડે કે અહીં એક નદી હતી. પાણીમા ાં રહતેા તમામ 
જી ો માટે પાણી કારણ થ રૂપ છે. જ્યારે પાણી સકુાઈ જાય છે ત્યારે આ જી ોન ુાં પણ 
અસ્થતત્  રહતે ુાં નિી. રેહકમા ાં પણ આપણે જી નની વ્યાખ્યા આ રીતે જ કરીએ છીએ. 
જી ન એટલે ઊજાષનો પ્ર ાહ! જે ક્ષણે આ પ્ર ાહ  હતેો બાંધ િાય છે તે જ ક્ષણે આપણુાં 
જી ન સમાપ્ત િાય છે, કારણ કે ઊજાષનો પ્ર ાહ એ જ આપણુાં જી ન છે. જ્યારે આપણી 
સ ાંપવિ નટટ િાય છે ત્યારે પણ આવુાં જ બને છે. અહીં સ ાંપવિ એટલે માત્ર પૈસા જ 
નિી. તમારી પાસે જે કાંઈ હોય તે સ ષ છે. તમારો હોદ્દો, મોભો, તમારી હડગ્રી અને 
તમારી પાસે હોય તે ધન. જો તમે તમારી આજુબાજુ રહેલા લોકોને જોશો તો તમન ે
જણાશે કે તેઓ તમારી પાસે જે કાંઈ છે તેની સાિે જોડાયેલા છે, નહીં કે તમે જે કાંઈ છો 
તેની સાિે. મેં છેલલા ાં કેટલા ાંક  ષોિી રેહકનો સ ાંદેશ ફેલા  ા માટે ઘણા ાં વદૃ્ધાશ્રમોની 
મલુાકાત લીધી છે, ભારતમા ાં કે વ દેશમા ાં આ ા ાં થિળોની મલુાકાત એ દુુઃખદ અનભુ  
રહ્યો છે. આ ા લોકોના જી નની  ાતો સા ાંભળીને ખબૂ દુુઃખ અને વનરાશાનો અનભુ  
િાય છે. ત્યારે એવુાં િાય કે જી ન જી  ા જેવુાં નિી. ત્યા ાંના ાં લોકોના જી ન કડ ાશભયાષ 
અનભુ ોિી ભરેલા હોય છે અને જ્યારે તમે તે આશ્રમમા ાંિી બહાર આ ો ત્યારે તે 
કડ ાશ તમને થપશી જાય છે. ન ાઈ પમાડે એ ી  ાત તો એ છે કે આ જ લોકોને 
તેમના જી નની ખબૂ હકિંમત હતી, જ્યારે તેઓ ય ુાન હતા ત્યારે ઉત્સાહ અને જોશિી 
ભરેલા હતા. તેઓ તેમના જી નમા ાં કાંઈક હતા. એન્ન્જવનયસષ, આહકિટેતટ, ડૉતટર, મેનેજર, 
ઉદ્યોગપવત, કલાકાર  ગેરે. તેઓ લોકોન ુાં સારુાં કે ખરાબ કરી શક્યા હતા. તેઓની 
આસપાસના લોકોની લાગ ગ હતી. પરન્ત,ુ જ્યારે તેઓ વનવિૃ િયા ત્યારે માત્ર તે કે 
તેણી જ રહ્યા અને તેમની આસપાસના લોકો ધીરે ધીરે દૂર જ ા લાગ્યા. 

તણેી જ રહ્યા અન ેતમેની આસપાસના લોકો ધીરે ધીરે દૂર જ ા લાગ્યા. 
જેમ સયૂષના તાપિી બરફ ઓગળ ા લાગ ેતમે તેમની આજુબાજુ રહેતા 
લોકોને તમેની પાસિેી કાંઈક જોઈત ુાં હત ુાં, જ્યારે તે મળે  ાનુાં બ ાંધ િયુાં કે 
લોકોનો રસ ઉડી ગયો. કોઈન ેત ે વ્યસ્તતમાાં રસ ન હતો. હુાં પનુા પાસ ે
આ લેા બારામતીના વદૃ્ધાશ્રમમાાં એક લગભગ 83  ષષનાાં મહહલાને મળ્યો. 
આ બહનેના પવતનુાં એક પતુ્રના જન્મ બાદ મતૃ્ય ુિયુાં હત ુાં. આ બહનેે ખબૂ 
જ સાંઘષષ કરીને પોતાના પતુ્રન ેઉછેયો કે જેિી ત ેજી નમાાં કાંઈક બની શકે. 
તનેા પતુ્રના લગ્ન પણ િયા, બાળકો પણ િયાાં. તે બહને તમેના જી ન 
દરમ્યાન આ પતુ્રની સ ાંભાળ લ ેા માટે ગામની બહાર કે સમાજમાાં કશ ેપણ 
ગયા ન હતાાં. મારી આશ્રમની મલુાકાતનાાં બે  ષષ પહલેાાં જ તેમનો પતુ્ર 
તમેને આશ્રમમાાં મકુી ગયો હતો અને એક  ષષ માટે તનેા પસૈા ભરી ગયો 
હતો. આ બહનેને તો તમેને ક્યાાં લા  ામાાં આવ્યાાં છે તનેો પણ ખ્યાલ ન 
હતો. જ્યારે તમેન ેસચ્ચાઈની ખબર પડી ત્યારે તમેન ેજી નનો સખત 
આંચકો લાગ્યો. તમેણે તમેની આખી  જજિંદગી આ છોકરાન ે ઉછેર ામાાં 
ગાળી હતી. જેિી ત ેસમાજમાાં માનભયુું થિાન મળે ી શકે અન ેએ જ પતુ્રે 
તમેને આવુાં  ળતર આપ્યુાં. પરન્ત,ુ ત ેબહેનના જી નની સારી  ાત એ 
હતી કે હજુપણ તેમને તમેના દીકરા પર પ્રેમ હતો, રોજ તે બહાર જોયા 
કરતા કે તેમનો દીકરો આ શ ેઅને તમેન ેલઈ જશે. જી નની આ કે ી 
કરુણતા? 
 

માટે આ બધુાં તમ ે દુવનયાન ેશુાં આપી શકો છો ત ેજ છે. મેં એ ા ઘણા 
લોકોને જોયા છે કે જેઓ તેમના જી નમાાં ખબૂ ઉચ્ચ હોદ્દા પર હોય જે ા 
કે,  હી ટી અવધકારી કે અમકુ ઉદ્યોગના મેનજેર અને તમેણે પોતાનો ધ ાંધો 
શરૂ કર ા નોકરી છોડી દીધી હોય. તમેાાંના ઘણા સફળ િતા નિી. તને ુાં 
મખુ્ય કારણ એ હોય છે કે તઓે માની લે છે કે તેઓ ઉચ્ચ હોદ્દા પર હોય 
ત્યારે જે લોકો તમેને માન આપતા હતા તે લોકો તેમન ેમદદ કરશે. પરાંત,ુ 
તમેને વનરાશા જ મળે છે, કારણ કે આ ા સ ાંબ ાંધોમાાં કશુાં વ્યસ્તતગત હોત ુાં 
જ નિી. તમેની આજુબાજુ જે લોકો હતા તે તમેના હોદ્દાને કારણે હતા. 
જ્યારે હોદ્દો ગયો તો સ ાંબ ાંધો પણ અદૃશ્ય િઈ ગયા. એ જ લોકો હ ે જે 
ન ી વ્યસ્તત તે જ હોદ્દા પર આ શે તનેી સ ેા કરશે. 
 

જ્યારે લોકોને જી નનો હેત ુ સમજાશ ે અન ેઆ માયાનો ખલે છે એમ 
સમજાશે ત્યારે તમેની તમામ ઈચ્છાઓ, મહત્ ાકાાંક્ષા, અન ે જે કાંઈ આ 
ભૌવતક દુવનયા સાિ ેજોડાયલે ુાં છે ત ેબધુાં જત ુાં રહશેે. દરેકે સમજવુાં જોઈએ 
કે ઈચ્છાઓ, મહત્ત્ ાકાાંક્ષા, લાલચ અને સ ાંબ ાંધોન ુાં કારણ અજ્ઞાન છે. અને 
ઈચ્છા, મહત્ત્ ાકાાંક્ષા, લાલચ એ બધુાં તને ુાં પહરણામ છે.  
 

આ બધા અજ્ઞાનના પડછાયા છે. જ્યારે તમે પ્રબદુ્ધ બનો છો ત્યારે આ બધુાં 
અદૃશ્ય િઈ જાય છે. આમ, આત્મસાક્ષાત્કાર એ જી નનો મહત્ત્ નો 
વસદ્ધાન્ત છે જે તમન ેતમામ દુન્ય ી બાબતોિી દૂર લઈ જાય છે અને પછી 
જે બાકી રહે ત ેવ શદુ્ધ આનાંદ છે. 
 

જ્યારે ય ુાનીના હદ સો પરૂા િશે 
ત્યારે વ ષય  ાસનાન ુાં શુાં િશે? 
જ્યારે પાણી જ સકુાઈ જશે તો 
તળા  કે સરો ર કેમ રહશેે? 
જ્યારે સ ાંપવત જતી રહશેે તો 
આસપાસ રહનેારા લોકો ક્યા ાં જતા 
રહશેે? જ્યારે તમને આ સત્ય 
સમજાશે ત્યારે આ દુવનયા પણ 
નહીં રહ.ે આ શ્લોકમા ાં કવ  આહદ 
શ ાંકરાચાયષ કાયષ-કારણ સ ાંબાંધોન ુાં 
સત્ય સમજા ે છે. જો તમે તમારી 
આસપાસ જે કાંઈ બનત ુાં હશે તે 

 



 

 

 

કેન્સરની દવા દદીને કેન્સરમકુ્ત કેમ કરી શકતી નથી? 
હમણાાં કેન્સર જેવા ભયાનક રોગ ેસમગ્ર દુનનયામાાં નવનાશ સર્જ્યો  
છે અને માનવ બદુ્ધિમત્તા માટે ત ેમોટામાાં મોટો પડકારજનક પ્રશ્ન 
છે. હુાં એ લખેમાાંથી થોડાાં તારણો અહીં લખી રહ્યો છાં. જેથી આ  

દુનનયામાાં કેન્સર નવશે કેવી ગ ાંભીર પરરસ્થથનત ઉભી થઈ છે તનેો આપ સહુન ે
ખ્યાલ આવશે. 

કલ્પના કરો કે એક ‘પ્લને’ તટૂી ગયુાં છે અન ેતેમાાં કેટલાક લોકો 
માયાા ગયા છે. તમને ખાતરી જ હશ ેકે આવતીકાલે આ બનાવ મોટાભાગનાાં 
ન્યઝૂપપેરોમાાં હેડલાઈનમાાં હશે. પરાંત,ુ વાથતવમાાં આવાાં આઠ-દશ પ્લને કે્રશ 
થતાાં હોય છે, જેમાાં બઠેેલા લોકો કેન્સરથી મરતા હોય છે. 

અમેરરકામાાં દર વર્ષે 20 લાખ લોકો કેન્સરગ્રથત બને છે. તયાાં 
ટેકનોલોજીનો અર્ધીથી વર્ધારે સદીથી ખબૂ નવકાસ થયો હોવા છતાાં દર ત્રણ 
વ્યસ્તતએ એક વ્યસ્તતને જીવનમાાં ગમ ેતયારે કેન્સરનો રોગ થાય છે. સમગ્ર 
નવશ્વમાાં કેન્સરનો મહારોગ આઘાત-જનક સ્થથનતએ પહોંચ્યો હોવા છતાાં 
પનિમના દેશો તનેો સફળ ઉપચાર શોર્ધી શકવામાાં નનષ્ફળ ગયા છે. 
કેન્સર અંગનેા આંકડા નીચે આપ્યા છે : 

- 1900 પછીના વર્ષામાાં 20 વ્યસ્તતએ એકને કેન્સર થત ુાં. 
- 1940 પછીનાાં વર્ષોમાાં 16 વ્યસ્તતએ એકને કેન્સર થત ુાં. 

- 1970 પછીનાાં વર્ષોમાાં 10 વ્યસ્તતએ એકને કેન્સર થત ુાં. 
- અને આજે દર 3 વ્યસ્તતએ એકને કેન્સર છે! 

એક અંદાજ પ્રમાણે 2031 સરુ્ધીમાાં કેન્સરવાળા લોકોની સ ાંખ્યા 16,60,290 
થઈ જશે. એકાંદરે મતૃયનુો દર નીચો આવતો હોય તો કેન્સરગ્રથત લોકોનો 
આંક કેમ નીચો આવતો નથી? તનેો જવાબ સરળ છે. કેન્સર માટેની 40 
વર્ષાની લડત એક હાથયાથપદ બનાવ છે. કેન્સરનો મહારોગ મોટી મોટી 
દવાઓની કાંપનીઓનુાં એક થવપ્ન છે. તમેના પ્રયતનો કેન્સર માટે ચપૂકી 
સવેવાના છે, નહીં કે તેને મટાડવાના. આ વાત કેન્સર માટે બનલેી એક 
ડોક્યમુેન્ટરી દથતાવેજી રફલ્મ ‘ફોરબબડન ક્યોસા’ માાં સરસ રીતે કહેવામાાં આવી 
છે. 

હુાં કેબલફોનનિયામાાં મેરડકલ હલે્થ કેર યનુનટમાાં ગયલેો તયારે તયાાં મેં 
એક વાક્ય વાાંચલે ુાં જેમાાં લખલે ુાં હત ુાં કે કેન્સરની સારવાર માટે એક માત્ર 
આશાનુાં રકરણ હોય તો તે રેરક (ટ્રીટમેન્ટ) સારવાર છે. એ નવર્ષય પર હુાં 
અમેરરકન કેન્સર થપેનશયાબલથટ સાથે મારી અમેરરકાની મલુાકાત દરમ્યાન 
વાત કરી રહ્યો હતો, ડૉતટરે જવાબ આપ્યો. વાથતવમાાં પથૃ્વી પરથી કેન્સરન ે
નાબદુ કરવાની કોન ેરફકર છે? તમેના આ વાક્ય ેમને હચમચાવી મકૂ્યો. 

મેં તમેન ેઆ વાત વધ ુઊંડાણથી સમજાવવા કહ્ુાં અન ેએમણ ેજે કહ્ુાં ત ે
તો તનેાથી પણ વધ ુઆઘાત-જનક હત ુાં. તમેણે કહ્ુાં જો કેન્સરન ેનનયાંનત્રત 
કરવામાાં આવે તો અબજો રૂનપયાનો (રટ્રબલયન ડૉલર) કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ 
માટે થથપાયેલો ઉદ્યોગ પડી ભાાંગે.  
 

લાખો લોકો શેરીમાાં નોકરી ગોતતાાં ફરે, એ ખરેખર આઘાતજનક 
હત ુાં. હુાં થતબ્ર્ધ થઈ ગયો. પશઓુ જેમ જીવવા માટે અન્ય પ્રાણીઓને મારે, 
તમે માણસ પોતાના નનવાાહ માટે માણસને મારે તે મારી નજર સમક્ષ 
તરવરવા લાગય ુાં. પશઓુ સીર્ધી રીત ેજ મારે છે ર્જ્યારે માનવો આડકતરી 
રીતે. અન ેતનેે આપણે નવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી કે નવકાસને નામે ઓળખીએ 
છીએ. ર્જ્યારે પ્રાણીઓ તેન ે કશુાં નામ આપતા નથી. બન્ને વચ્ચનેો આ 
તફાવત છે. 

 

મેં જે લખે વાાંચલેો તમેા ાં આગળ ઉમયે ુું છે કે, કેન્સર એ મોટો 
ર્ધ ાંર્ધો છે. આ કેન્સર ઉદ્યોગ લાખો-કરોડો ડોલરમાાંથી કશુાંય તેન ેરોકવા માટે 
વાપરતો નથી. જેમ કે, ખાન-પાનની રીતનુાં માગાદશાન, કસરત અને 
મેદથવીપણુાં દૂર કરવાન ુાં નશક્ષણ. તનેા બદલે તેઓ તે ર્ધન કેન્સરની 
ટ્રીટમને્ટમાાં વાપરે છે. તમેને તનેે રોકવામાાં કે નાબદુ કરવામાાં કશો રસ 
નથી. આમ કરે તો તેમન ેડૉલરની આવક ક્યાાંથી થાય? તઓે આ કેન્સરના 
મશીનને તલે લગાવીન ેફરત ુાં રાખ ેતો જ તઓે કીમો થરેેપીની દવાઓમાાં, 
રેરડયોથરેેપીમાાં, તમે જ અન્ય પિનત અને સર્જરીમાાં તગડો નફો કરી શકે. 

 

આ વાત પરથી મારી નશકાગોની યાત્રા દરમ્યાન બનેલો પ્રસાંગ 
મને યાદ આવે છે તયાાંનાાં એક ડૉતટર મને રેરક ટ્રીટમને્ટ આપવા માટે 
હોસ્થપટલોમાાં લઈ ગયલેા. ડૉતટરને ખાતરી હતી કે, ભારતમાાંથી આવલેા 
આ ભાઈ અહીંની મોટા ઈન્રાથટ્રતચરવાળી, અને વભૈવી હોસ્થપટલો જોઈ 
પ્રભાનવત થઈ જશે. હુાં પ્રભાનવત તો થયો જ હતો. પરન્ત,ુ મેં ડૉતટરને કહ્ુાં, 
ડૉતટર, આ હોસ્થપટલોથી જરૂર હુાં પ્રભાનવત થયો છાં. મને ખાતરી છે કે આ 
બર્ધી સગવડો પાછળ રટ્રબલયન ડૉલર ખચાાતા હશે. પરન્ત,ુ આ બર્ધી 
સગવડો તો જેઓ બીમાર છે તમેના માટે છે અને તમેને સાજા કરવા માટે 
છે. પરન્ત,ુ લોકો માાંદા જ ન પડે એ સમજાવતી અન ેએવી સગવડોવાળી 
જગયા ક્યાાં છે? ડૉતટર પાસ ેઆનો જવાબ ન હતો. હવે તેઓ નતમથતક 
બની ગયા. તઓે ર્ધીમે રહીન ેબોલ્યા, આવી સગવડોવાળી કોઈ જગયા હોય 
તમે હુાં માનતો નથી. અતયારના મરેડકલ સાયન્સમાાં આવી વાત છે. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashram Events 

કેન્સરની દવા દદીને કેન્સરમકુ્ત કેમ કરી શકતી નથી? 

કેટલીક વખત મન ેનવાઈ લાગ ેછે કે, હોસ્પિટલોના ઓડિટનો આદેશ કેમ આિવામાાં આવતો નથી? (આવા કશા ઓડિટ થતા હોય તો મન ેતનેો 
ખ્યાલ નથી.) શા માટે એવ ાં શોધવામાાં આવત  ાં નથી કે કેટલા લોકો હોસ્પિટલમાાં ટ્રીટમને્ટ માટે આવ્યા અને કેટલા લોકો સ ાંપરૂ્ણ રીતે સાજા-સારા થઈન ેગયા 
અને 15 વર્ણ સ  ધી કેટલા લોકો ત ાંદ રપત રહ્યા? કેટલા લોકો હોસ્પિટલમાાં મતૃ્ય   િામ્યા અને કેટલા લોકો ઘરે જઈન ેમયાણ? (કેટલાક િૉક્ટરો િોતાન  ાં નામ ખરાબ 
ન થાય તે માટે િશેન્ટને ઘરે મોકલી દેતા હોય છે.) કેટલા િસૈા ખર્ણ થયા અને કેટલા જીવ બચ્યા? જે બચ્યા તમેર્ે કેટલી ડકિંમત ચકૂવી? તમને એવ ાં નથી 
લાગત  ાં કે, લોકોને આ બધ ાં જાર્વાનો અધધકાર છે? નીર્ે અમ ક આટીકલમાાંથી લીધીલી નાની મોટી ખબરો આિલેી છે: 

એક કેન્સર િેશન્ટ તેના રોગ સાથે લિવામાાં 50,000 િૉલર ખર્ે છે. જેમાાં કીમોથરેેિીની દવા સહ થી મોંઘી હોય છે, એક મડહનાની થરેેિી માટે તનેી 
ડકિંમત 3000 િૉલરથી 7000 િૉલર લેવામાાં આવે છે.  

જો કેન્સર ઈન્િપટ્રી કેન્સર િશેન્ટને સાજા કરે તો તમેના િશેન્ટ ઓછા થતાાં જાય. માટે તઓે કેન્સર િશેન્ટન ેમાાંદા, િર્ જીવતા રાખી, તમેનો 
હોસ્પિટલ તરફનો પ્રવાહ ર્ાલ  રાખે છે. આવા સામાજજક રાક્ષસો ક્ાાંથી ઉત્િન્ન થયા? આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય બેન્કરો જે આ ડ્રગના માલલક છે તમેર્ે અને કેધમકલ 
કાંિનીઓએ 100 વર્ણ િહલેાાં મેડિકલ એજ્ય કેશન સીપટમ િર કાબ  કરી લીધો છે. 

તે લોકો અમેડરકન મડેિકલ એસોધસએસન અને અન્ય મેડિકલ પકૂલ્સને ગ્રાન્ટ આિે છે તનેા બદલામાાં તેઓ બોિણમાાં સીટ માાંગે છે અન ેિોલલશીનો 
કાંટ્રોલ કરવાન ાં સામર્થયણ મેળવ ેછે. ફેિરલ રેગ્ય  લટેરી એજન્સી જે મેડિકલ પ્રેક્ટીસ સાથ ેસ ાંબ ાંધ ધરાવ ેછે તમેન ાં ધનયાંત્રર્ કરવામાાં તેઓએ હોંધશયારી દાખવી છે. 

લાખો કરોિો િોલર કેન્સરના સ ાંશોધનમાાં વિરાતા હોવા છતાાં ત્રર્માાંથી બે કેન્સર-િશેન્ટ િાાંર્ વર્ણમાાં જ મતૃ્ય   િામે છે. કેન્સરની સર્જરી, રેડિયોથરેેિી, 
કીમોથેરેિીની ત્રીગ ર્ી સારવાર લવેા છતાાં મતૃ્ય   િામે છે. ત્રર્માાંથી બ-ેવ્યસ્ક્ત કેન્સરવાળી હોય તે નવાઈ િામવા જેવ ાં નથી. એક અભ્યાસ બતાવે છે કે 20 
વ્યસ્ક્તમાાંથી એક જ વ્યસ્ક્તને કીમોથરેેિીથી ફાયદો થાય છે. 

 
છેલ્લા 100 વર્ણમાાં કેન્સર માટેની ક દરતી સારવાર ધવકસાવવામાાં આવી છે અને તનેો અમડેરકામાાં અન ેઅન્ય દેશોમાાં સફળતાપવૂણક ઉિયોગ િર્ થયો છે. 

Navratri Festival at Devrukh ashram 
Navaratri Festival was celebrated at Devrukh ashram between 24th September 

and 3rd October 2014. On this occasion the Shakti Peeth at ashram premises 

was initiated on the 5th day- Lalita Panchami day on 28th September. Swami’s 

picture in the form of Adi Mayaswaroopa was installed at the place by ladies 

sadhaks in procession and palanquin rituals. Swami’s idol in the math was 

decorated with nine forms of Goddess Parvati such as Shailaputri, Kushmanda, 

Katyayani, Skandamata,Siddhidhatri, Bramhacharini, Chandraghanta and 

which became a bigger attraction at those visiting Math during those nine days. 

 

Our sadhaks meeting with the 

Prime Minister: 
During a recent visit of Indian Prime Minister 

Mr Narendra Modi to USA, one of our sadhaks 

in Chicago, Mr Rohitbhai Joshi had an 

opportunity to meet him. Rohitbhai was 

among those Brahmins performing rituals to 

bless the Prime Minister at New York. 
 

 

 

Our sadhaks meeting with the 

Prime Minister: 
 

During a recent visit of Indian Prime Minister Mr 

Narendra Modi to USA, one of our sadhaks in 

Chicago, Mr Rohitbhai Joshi had an opportunity to 

meet him. Rohitbhai was among those Brahmins 

performing rituals to bless the Prime Minister at New 

York. 

 



 

 

 

તમે ત્રાસદાયક છો. તમ ેમને ઉતારી પાડો છો. હ ું તમન ેન મળ્યો હોત તો 
સાર ું થાત. લોકો પોતાની હતાશા માટે બીજાને શા માટે દોષ દેતા હશ?ે બીજા 
લોકો એવા હોય છે કે જે સતત દાવો કરતા હોય છે. હ ું કમનસીબ છું. બધા 
લોકો મને ધધક્કારે છે, હ ું કદરૂપો છું, કાળો છું. જાડો છું, હ ું ક્યારેય જીતીશ નહીં, 
આવા લોકો દયા શોધતા હોય છે. ગ ર જી કહે છે આ બન્ને પ્રધતક્રિયા આપણી 
સકારાત્મક ઊજાાને ઓછી કરે છે. 
જ્યારે આપણ ેવતામાનમાું હોતા નથી ત્યારે પ્રત્યકે આવી લાીણી ુભ ે વ ે
છે. આપણ ું મન ભતૂકાળમાું ુથવા ે ધવષ્યમાું જ ધવચરત  ું હોય છે. આપણે એ 
સમજી શકતાું નથી કે આપણે ભતૂકાળને બદલી શકતા નથી ુન ેેધવષ્ય 
આપણા કાબ માું નથી, માત્ર વતામાન જ આપણા હાથમાું છે ુન ેઆપણ ેતને ે
ુવીણીએ છીએ. આપણ ેજ આપણી ેાવનાઓ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ુન ે
માત્ર આપણે જ તે માટે જવાબદાર છીએ, આપણે જ આવો દ ુઃખી કે સ  ખી 
રહવેાનો ધવકલ્પ પસુંદ કયો છે. દરેક વખત ેઆપણ ેબીજાન ેદોષ દેતા હોઈએ 
છીએ. આપણે આપણી જાતને જ ચકાસવી જોઈએ, કે કેટલા લોકોને આપણ ે
બબનશરતી ુ ન ેસ્વીકારના ે ાવથી પ્રમે કરીએ છીએ. આપણ ેલોકોન ેબદલવા 
માીીએ છીએ ુન ેકહીએ છીએ, તમ ેખોટા છો, હ ું કહ ું તમે કરો, એ જ સાચ ું 
છે. ુને જ્યારે એ રીતે કામ થત  ું નથી ત્યારે આપણે હતાશ બની જઈએ છીએ 
ુને તનેે માટે આપણે બીજાને જવાબદાર ઠેરવીએ છીએ. આપણે આપણી 
લાીણીઓને બીજાના મતને આધારે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ુન ેપછી આપણન ે
દ ુઃખ થાય છે. આવી લાીણીઓ આપણા ુધાજાગતૃ મનમાું રેકોડા થાય છે 
ુને કોઈને કોઈ રીત ેત ેછાપ મનમાું ઉપર આવ ેછે. 
 

વજૈ્ઞાધનક રીતે આપણા મનમાું પ્રધત ધમધનટ 20-30 ધવચારો ઉત્પન્ન થાય 
છે, પરન્ત   જ્યારે આપણે હતાશ કે દ ુઃખી હોઈએ ત્યારે ત ેપ્રમાણ પ્રધત ધમધનટ 
45ભ ું થઈ જાય છે. તો ધવચારો કે એક ક્રદવસમાું કેટલા ધવચારો ઉત્પન્ન થતાું 
હશ?ે લાખ કે તનેાથી પણ વધારે? 
સ ખી થવાની ચાવી સાવ સરળ છે. માત્ર મનેજે ધ મનેજેેબલ જે આપણા 
ધનયુંત્રણમાું હોય તભે  ું જ ધનયુંત્રણ કરો. આપણા ધનયુંત્રણમાું આપણી જાત 
ધસવાય કોણ હોય? માટે સહ થી પહલેાું આપણ ેબદલાવ  ું જરૂરી છે. આપણ ે
આપણા મનન ેકાબ માું રાખવ ું જરૂરી છે. આપણ ેવાસ્તધવકતાનો બહાદૂરીથી 
સામનો કરી, એવ ું ધવચારવાભ  ું છે કે મારી સમસ્યામાું મારા ધસવાય મને 
કોઈ મદદ કરી શકશે નહીં. નકારાત્મક ધવચારો પ્રત્યે જાગતૃ રહી, જેવા ત ે
ઉત્પન્ન થાય કે તરત જ તનેે દૂર કરવા જેમ કોમ્પ્ય  ટરમાું Viras Scan કામ 
કરે છે તમે જ. આપણી ુપણૂા ઈચ્છાઓ દ ુઃખ આપ ેછે. આપણી જરૂક્રરયાતો 
ઓછી કરીએ, ધ્યાન કરીએ, ધ્યાન કરવાથી ેાવનાત્મક ગ્રુંથીઓ દૂર થાય 
છે ુન ેસત્ય સમજાય છે. દા.ત. મન ેકોઈ પ્રમે કરત  ું નથી ત ેએક ગ્રુંથી 
છે. તને ેબદલ ેએવ ું ધવચારે કે હ ું ઈશ્વર સાથ ેજોડાયલેો છું. ુન ેમન ેબધાનો 
સ્વીકાર છે. આપણા માટેનો બીજાનો ુબેપ્રાય આપણ ું સ ુંત  લન ન બીાડે 
તે જોવ  ું જરૂરી છે. આપણે આપણી જાતને જ હીલ કરવાની છે, દ ુઃખી થવા 
કે લાીણી દ ેાવાના ડરથી મ ક્ત બનીશ ું ત્યાર પછી જ આપણે બીજા પર 
ધવશ્વાસ મકૂી શકીશ ું. તેઓ ુલી રીતે વતાશે તો પણ આપણે તનેો સ્વીકાર 
કરીશ ું. જ્યારે આપણ ેઆપણી તમામ જવાબદારી સ્વીકારીશ ું ત્યારે આપણ ે
આપણી જાત પર કે બીજા પર દોષારોપણ કરવાની આવશ્યકતા નહીં રહે.  
 

મેનેજ ધ મેનેજેબલ. 
- તેલગંન, મ બંઈ, ભારત. 

 



 

 

શિવ તમને સ્વસ્થ રાખે છે. 

આધ્યાત્મમક યાત્રા એ મળૂ લક્ષ્ય તરફ પાછા ફરવાની યાત્રા છે. જે ક્ષણે તમ ે
અમકુ પ્રકારની સાધના કરો છો મયારથી જ તમારી આમમા તરફની યાત્રાની 
િરૂઆત થઈ જાય છે. જન્મોજન્મથી જે આપણામાાં સ ાંગ્રહાયલે ુાં પડ્ ુાં છે તને ે
ખાલી કરી નાખવુાં પડે છે. આ એવી પ્રક્રિયા છે જેમાાં તમારી દુશનયા તરફની 
સક્રિયતા ઓછી થતી જાય છે અને તમે શનષ્ક્રિય બનતા જાવ છો. આ એવી 
પ્રક્રિયા છે જેમાાં તમ ેબહારની સમજ ગમુાવતા જાઓ છો અન ેઅંતરની જાગશૃત 
વધતી જાય છે અને ધીમે ધીમ ેતમ ેઅંદર તમે જ બહાર બન્ને દુશનયા બાબત 
જાગતૃ બનતા જાઓ છો. આપણન ેઈશ્વરે અમલૂ્ય આંખોની ભેટ આપી છે. 
ધીમે ધીમ ેતમ ેતમારા સમગ્ર અસ્સ્તમવ જેમ કે ચિો, મન, સ ાંવેદના, બદુ્ધિ, 
અહમ ્શવિ ેજાગતૃ થતાાં જાઓ છો. ધીરે ધીરે તમને તમારી અમકુ વશૃિઓ કે 
ખામીઓ જે તમારા અસ્સ્તમવ સાથે જોડાયેલી છે અને ત ેતમારા વ્યસ્તતમવનો 
અંિ છે તે બાબત પણ જાગતૃ થતા જાઓ છે. આ વશૃિઓને ક્રહસાબે આપણી 
પ્રવશૃિઓ બને છે અને આપણી સતત વહેતી જીવનધારામાાં શવક્ષપે કરાવે છે. 
અને અનેક વખત આ રીત ેમન શવકટ પક્રરસ્સ્થશત અનભુવે છે. જો આપણ ે
આપણી આવી ત્રુક્રટઓ પર ધ્યાન કેષ્ક્ન્િત કરીએ તો આપણને ચચિંતા, શનરાિા 
અને વ્યગ્રતા શસવાય કશુાં જ પ્રાપ્ત થત ુાં નથી.  

આવી ત્રુક્રટઓમાાંથી બહાર આવવા માટે તમે જ શિુતા પ્રાપ્ત કરવા માટે 
આપણે અનકે રસ્તાઓ અજમાવીએ છીએ જેથી કરીન ેઆપણે તે ખામીઓન ે
દૂર કરી િકીએ. નવા વર્ષ ેતમેાાંથી બહાર આવવાનો શનશ્ચય કરીએ છીએ. 
જેનાથી ફરીથી આપણી જીવન િલૈીમાાં શવશવધ વશૃિ-પ્રવશૃિઓ ઉમપન્ન થાય 
છે. કાંઈ પણ દૂર કરવાની ઈચ્છા પણ સાધનામાાં બાધક છે. 

 

તો પછી કયો માર્ગ લવેો? તેનો જવાબ એ છે કે તમેા ાંથી પાર ઉતરવુાં. જે 
રીત ેમનરુયનુાં મન કાયગ કરે છે. તમેા ાંથી આપણ ે દૂર જઈને એક ઝાટકે 
બહાર આવીને આપણી જાતને સધુારી ન િકીએ. મન કિે પહોંચી િકત ુાં 
નથી. તે માત્ર આપણને આમમા તરફ પાછા ફરવામાાં મદદરૂપ થાય છે. 
આપણ ેતે પ્રક્રિયામાાંથી પસાર થવુાં પડિ ેઅન ેત ેસધુારો આપમળેે થવા 
દેવો પડિે, તે માટે સધુરવાની પ્રક્રિયાની પાછળ પડી જવાની જરૂરત નથી. 
જે ક્ષણે આપણે આપણી જાતન ેસધુારવાનો શવચાર કરીશુાં, મયારે આપણ ે
આપણી જાતન ે સ્થળૂ પદાથગ તરીકે જોવા લાર્ીશુાં, જેન ે કિા સધુારાની 
આવશ્યકતા નથી. સમસ્યા કે દદગ , આપણા િરીર સાથ ેજે મન જોડાયલે ુાં 
છે તને ેવધારેન ેવધારે સાધના કરીન ેતને ેબદલવાની આવશ્યકતા છે. 
વધારે ને વધારે સભાન થવાથી તમે તમારી જાતન ેહીલ કરી િકો. આપણ ે
સતત આપણા િરીરનુાં જ જતન કરતાાં હોઈએ છીએ. ભૌશતક અસ્સ્તમવ 
મહમમવનુાં છે, પરન્ત ુઆપણા ચતેનાના સ્તરમાાં ફેરફાર લાવવાથી આપણી 
ક્રિયાઓ સાફ સથુરી બન ેછે. આપણે રાહ જોવાની રમત રમવાની છે અને 
શ્રિાપવૂગક સતત સાધના કરીને વધારેને વધારે જાગતૃ બની શવશદુ્ધિ પ્રાપ્ત 
કરવાની છે. આપણે િીખતા અને સમજતા જવાનુાં છે જેથી મન એક ક્રદવસ 
િાાંત થઈ જિ ેઅને તને ુાં અસ્સ્તમવ જ નહીં રહ ેઅને જે બાચલિતા કે મખૂગતા 
આપણન ેપરેિાન કરતી હતી તમેાાંથી આપણ ેઆસાનીથી બહાર આવી 
િકીશુાં. 

આપણ ેજ્યારે કોઈ પક્રરસ્સ્થશતમાાં હોઈએ મયારે હાંમિેા ાં બ ે શવરુિ શવચારો 
આપણા મનમાાં આવતા હોય છે. મયારે આપણે આ શવચારોન ુાં ઉદર્મ સ્થાન 
િોધીન ેશવચારવાન ુાં છે કે આપણ ેકશુાં બનવા જઈ રહ્યા છીએ કે ધીરે ધીરે 
િાાંત બનીને જીવનમાાં આવતી દરેક પક્રરસ્સ્થશતનો િાાંતપણ ેસ્વીકાર કરતાાં 
થયા છીએ. પ્રમયકે વખતે મનની સ્સ્થશતનો શવચાર કરો, થોભો અને તમેાાં 
રહલેી ધળૂન ેનીચે બસેવા દો. કોઈ પણ પ્રશતક્રિયા કરતાાં પહલેા ાં મનની 
સ્સ્થશત સધુારો અન ેસ ુાંદર પક્રરણામોને સ્વીકારો. 

અંતમાાં એટલુાં જ કે હીચલિંર્ હાંમિેા ાં ધીમી, સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે જેમાાં 
ઘણાાં વર્ષો પણ લાર્ ેછે, અને આપણ ેઆપણા મનની ગુાંચવાયલેી સ્સ્થશતમાાં 
શનણગયો લઈને કાયો કરવા નહીં, પરન્ત ુસાધનામાાં વધારે પ્રયમન કરવા 
જેથી સધુારા આપોઆપ આવે. જો તમારે કિો શનશ્ચય કરવો જ હોય તો 
સાધના વધારવાનો શનણગય કરજો અને જીવનમાાં બદલાવ કે પક્રરવતગન 
એની મળેે આવિે. જે કાંઈ આ પથૃ્વી પર છે અન ેજે કાંઈ તમારી સાથ ે
જોડાયલે ુાં છે ત ેસવગનો સ્વીકાર કરો.  

શ્રિા રાખો અને અલર્તાની ભાવનાને છોડી દો. ત ેઆપણને હાંમિેા ાં દુુઃખ 
આપિે. તમારી ચતેના પર ધ્યાન કેષ્ક્ન્િત કરો અન ેદરેક પ્રકારની વશૃિથી 
મતુત બનો. એક ક્રદવસ બધુાં જ નવીન લાર્િે. જીવન વહતે ુાં અને ધબકત ુાં 
લાર્િે. જીવનમાાં ખબૂ આધ્યાત્મમક બનો. 

જય ગરુુદેવ. 

 

મન માત્ર પાછાં ફરી િકે છે  
તે લક્ષ્ય સધુી પહોંચી િકતુાં નથી. 

 

- શવવેક પાાંડે, વડોદરા, ભારત 

 



 

 

 

ઓરા લવેલની સર્જરી હમંશેા ં રહસ્યના ં વાદળોમા ં ઘેરાયલેી રહે છે અન ે
સામાન્ય રીતે આવી વાતો હેલ્થ સર્વિસની સભામા ંચચાાતી નથી. આ ઓરા 
સર્જરી દંતકથા છે કે તનેા વજૈ્ઞાર્નક પરુાવા છે એ બાબત ેઅનકે વાદ-ર્વવાદ 
તમે જ શકંાઓ કરવામા ંઆવ ેછે. અલબત્ત, આવી જાતની સર્જરી શરીરના 
કોઈ પણ અવયવ પર કરવામા ંઆવ ેત્યારે X-rays અન ેMRI દ્વારા શરીર 
પર તનેી અસરો જોઈ શકાય છે. એક વખત આવી અસર જોયા પછી તેન ેન 
માનવાનુ ંકારણ રહતે ુ ંનથી. જેમનો વજૈ્ઞાર્નક અભભગમ છે તેઓ પણ આવા 
સાધનોની મદદથી લવેાયલેા પરુાવાને નકારી શકતા નથી. આવી સર્જરીના 
દસ્તાવેજી પરુાવા પણ છે પણ ર્વજ્ઞાનને વરેલા લોકો આવી વાતને પ્રકાશમા ં
આવવા દેતા નથી. ઈંગ્લને્ડમા ંબનેલી આવી સર્જરીની  
સત્ય ઘટના જાણવાનુ ંઆપ સહ ુમાટે રસપ્રદ બની રહશેે. 
 

દેખા દે છે. 
એ સમયમા ં આ બાબતે ખબૂ ચચાાઓ થતી. કેટલાય લોકોએ આવી 
ઘટનાનો અભ્યાસ કયો. ર્મસ્ટર બટનાડા હટને હીભલિંગ હને્્સ નામનુ ંએક 
પસુ્તક લખ્ુ ં જે 1966મા ં પ્રકાર્શત થયલે ુ,ં તમેણ ે આ ર્વષે ખબૂ ઊંડો 
અભ્યાસ કયો. તમેન ેપોતાન ેઆંખનો કોઈ રોગ થયલેો અન ેતમેણ ેતમેની 
દૃષ્ટટ લગભગ ગમુાવી દીધી હતી. તમેને ચપેમને અને તમેની સર્જરી પર 
ર્વશ્વાસ ન હોવા છતા ંતમેના પત્નીના ભારપવૂાક કહવેાથી તેઓ ચપેમને 
પાસ ે ગયા પછી તમેણ ે જે અનભુવ કયો તે આ દુર્નયાથી પર અને  
અવણાનીય હતો. ચપેમેન ેતમેન ેકોઈ પણ જાતના ંસાધનો વાપયાાં વગર  

ખાલી હાથે જ સારવાર આપી, અને તમેનો આંખનો 
રોગ ગયો. તેઓ તદ્દન સાજા થઈ ગયા. ત્યારે તેઓ 
ચપેમેનના અન્ય દદીઓન ેપણ મળ્યા અન ેતમેના 
ઈન્ટરવ્્ ુલીધા. અન ેએમને આશ્ચયા એ વાતનુ ંથ્ુ ંકે 
જેમણે તમેની સારવાર લીધલેી ત ેસહુ સ્વસ્થ બની 
ગયા હતા.  
હટને આ ર્વશે ઊંડું સશંોધન ક્ુાં, અને તનેે જાણવા 
મળ્્ુ ંકે ઓપરેશન વખત ેચપેમનેનો ચહરેો બદલાઈ 
જતો હતો. તઓે ચાલીસી વટાવ્યા હોવા છતા ંતેઓ 
ડૉ. લેન્ગ જેઓ મતૃ્્ ુવખતે ઘણા વદૃ્ધ હતા, તમેના  

જેવા દેખાવા લાગતા. આવી સર્જરી દરમ્યાન ચપેમેનની આંખો તો બધં જ 
રહતેી. જ્યારે છેલ્લો પશેન્ટ હોસ્સ્પટલમાથંી જતો ત્યારે તઓે તમેના મળૂ 
સ્વરૂપમા ંઆવતા. આવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામા ંજ ચપેમને પશેન્ટ સાથ ે
વાત કરતા,ં તમેની બીમારીને સમજતા અન ેજરૂરત લાગે તો ઓપરેશન 
કરતા. આ ઓપરેશન દરમ્યાન ક્યારેય તમેણ ેકશાય સાધનોનો ઉપયોગ 
કયો ન હતો. તઓે પને્શન્ટના સગા-સબંધંીઓન ે પણ સર્જરી દરમ્યાન 
હાજર રહવેા દેતા. આ બધા સગા-સબંધંીઓએ તમેને ક્યારેય કોઈ સાધન 
વાપરતા જોયા ન હતા. જ્યારે તેઓ ઓપરેશન કરતા ં ત્યારે પેશન્ટન ે
ચીંટીયો ભયો હોય કે કાપો થયો હોય તવેો અનભુવ થતો. પરન્ત,ુ તમેના 
શરીર ઉપર ક્યારેય ઘાવ જોવા મળતો નહીં. જેમ શારીરરક સર્જરીમા ંજે 
દદા  થાય તેવ ુ ંજ દદા દદીઓને બીજે રદવસ ેથત ુ.ં આમ, ચપેમનેે તનેો 
હીભલિંગ પાવર વાપરીન ેઅનકે દદીઓને સાજા કયાા હતા. 
 

ઓરા સર્જરી  
એક ઔતિહાતસક પરુાવો. 

આ બનાવ 1945મા ંબનલેો છે. શ્રી જ્યોર્જ ચપેમેન  
નામના એક સદગહૃસ્થ ઈંગ્લને્ડના લીવરપલુ ગામમા ં 
ફાયર ભિગેડ સર્વિસમા ંકામ કરતા હતા. તનેા એક નાના  
બાળકનુ ંકોઈ રોગથી મતૃ્્ ુથતા ંતઓે હતાશ બની  
ગયા. તમેને દુર્નયામા ંકોઈ રસ ન રહ્યો અને તમેણે  
મતૃ્્ ુપછીના જીવનની ઘટના બાબત અભ્યાસ  
કરવા માડંયો. અને આ ર્વષયમા ંતમેણે ઊંડું સશંોધન  
કરવાની શરૂઆત કરી. તેઓ ધ્યાન પણ શીખયા અને  
ખબૂ ગભંીરતાથી તનેી પ્રેષ્ટટસ કરવા લાગ્યા. તેઓ મતૃાત્માઓ સાથે વાતો 
કરવા લાગ્યા અને અમકુ બાબતમા ંતમેની મદદ પણ લવેા લાગ્યા. આ 
મતૃાત્માઓમાનંો એક ત ે ડૉ. ર્વભલયમ લેન્ગ. તઓે જીવતા હતા ત્યારે 
ઈંગ્લને્ડમા ં અગ્રગણ્ય આંખના સર્જન હતા. તેમનુ ં 1837મા ં મતૃ્્ ુથ્ુ.ં આ 
મતૃાત્માની પ્રરેણાથી ચપેમેન ેલીવરપલુમા ંએક હોસ્સ્પટલ ખરીદી અન ેઓરા 
સર્જરીની ટેકનીકથી ઓપરેશન કરવા લાગ્યા, જેમા ંતમેને મતૃાત્માઓ તરફથી 
માગાદશાન મળત ુ ં હત ુ.ં ચપેમને આવી સર્જરીને ઈથરેીક (Etheric) સર્જરી 
કહતેા. ત્યાર બાદ એવુ ંનોંધા્ ુ ંછે કે તમેણે મોર્તયાના સરળ ઓપરેશનથી 
લઈને હૃદયની સર્જરી પણ સફળતાપવૂાક કરી હતી. ચેપમનેનો દાવો હતો કે 
તે અને ડૉ. લને્ગના આત્માને આવી ઓરા સર્જરીનુ ંતેમ જ તમેની માનવ 
શરીર પર થતી અસરનુ ંજ્ઞાન હત ુ.ં તેઓ કહતેા કે કોઈ પણ રોગ શરીરમા ં
આવતા પહલેા ંઓરા લવેલ પર આવે છે અને પછી શરીર ઉપર વ્યટત સ્વરૂપ ે 



 

 

 

16 સપ્ટેમ્બર 1987 એ મારી જન્મ તારીખ છે, પરંત ુમારો આધ્યાત્મમક જન્મ 
17 સપ્ટેમ્બર 2011મા ંથયો, જ્યારે હુ ંરેકક શીખી. એ ચમમકાકરક કિવસ હતો. 
જ્યારે ગરુુજી મારા જીવનમા ં આવ્યા અને મને હમંેશ માટે પરમસખુની 
અનભુતૂત કરાવી. 

બાળપણથી જ મને ગઢૂ તવજ્ઞાન અને આધ્યાત્મમક હીલ િંગમા ંરસ હતો અન ે
ત ેતવશનેી બકુ્સ તમે જ  ખેો હુ ંવાચંતી, પરન્ત ુક્યારેય ત ેશીખવાની તક 
મને મળી ન હતી. રેકક જીવનમા ંઆવ્યા પછી જીવન ચમમકારોથી ભરાઈ ગયુ ં
છે જે પહ ેા ંન હત ુ,ં મન ેઈશ્વરના અ્તિતમવની અનભુતૂત થઈ છે. મ  મારી 
જાતન ે અંિરથી જોઈ. રેકકએ મન ે ઈશ્વર સાથ ે જોડાણ કરાવ્ય ુ,ં ચતેના, 
યતુનવસસ   ાઈફ ફોસસ એનજી જે મારામા ંસતત વહતેી રહ ેછે અને મારંુ હૃિય 
પ્રમેસભર અન ેતિવીકારના ભાવવાળં બની ગયુ ંછે. રેકક શીખ્યા પછીના ંત્રણ 
વર્સની જીવનની યાત્રા ખબૂ જ સુિંર રહી છે. 

હુ ંરેકકના તિપશસનો મારો અનભુવ અહીં પ્રતિતતુ કરંુ છં. 

પિંર કિવસ પહ ેા ંહુ ંમારા ફેતમ ી ડૉક્ટર પાસે ગય ેી, છેલ્ ા થોડા કિવસથી 
મારા માથાના જમણા ભાગમા ં(કપાળના જમણા ભાગમા)ં દુુઃખાવાની ફકરયાિ 
હોવાથી મારા પકરવારે મને ડૉક્ટર પાસ ેજવા કહ્ુ.ં 

મને તપાતિયા પછી તમેણ ેમને એન્ટીબાયોટીક્સની ગોળીઓ  ખી આપી અન ે
આરામ કરવા કહ્ુ.ં તમેણે જણાવ્ય ુ ંકે વધ ુપડતા શ્રમ કે તિરેસની  ીધે આમ 
થત ુ ં ાગે છે, કારણ કે તાવ, શરિી, કફ, વગરેે કશુ ંજ ન હત ુ.ં તેમણ ેમને 3 
કિવસની િવા આપી. 

મને યાિ આવ્યુ ંકે ગરુુજીએ કહલે ુ ંકે તમારી િવાને પણ રેકક આપો. મ  તમે 
કયુું પણ ગમતેમે મને િવા  વેાની ઈચ્છા ન થઈ, મ  તે પાછી મકૂી િીધી 
અને રેકક  વેાન ુ ંચાલ ુરાખ્યુ.ં 

ત્રણ કિવસ પછી પાછી હુ ંડૉક્ટર પાસે ગઈ, કારણ કે દુુઃખાવો વધી ગયો હતો. 
હવ ેડૉક્ટરન ેશરિીના ં ક્ષણો જણાયા ંઅન ેમન ેકહ્ુ ંકે તમન ે

સાયનસ થયુ ં ાગ ેછે. 

તસરપ, એન્ન્ટબાયોકટક્સ, અ ગ અ ગ ક રની ગોળીઓ, એતસડીટી દૂર 
કરવાની ગોળીઓ વગરેે  ખી આપી. આ બધુ ંકિવસમા ંબે વાર અઠવાકડયા 
સધુી  વેાન ુ ંકહ્ુ ંઅને પછી બતાવવા આવવાનુ ંકહ્ુ.ં  

મને ખબર હતી કે આ બધુ ંહુ ં વેાની ન હતી. તથેી મ  આગળ પછૂ્ ુ ંજો 
િવા  ીધા પછી પણ દુુઃખાવો નહીં મટે તો? તમેણે જવાબ આપ્યો તો પછી 
ન્યરુો ોજીતિટન ેકન્સલ્ટ કરવા પડશ ેઅન ેતેઓ SCAN, MRI વગરેે કરવાન ુ ં
પણ કહે. 

પાછા ફરતી વખત ેહુ ંતવચારતી હતી કે કેમ મન ેરેકકની અસર થતી નથી? 
હુ ંતો શ્રદ્ધાપવૂસક રેકક કરંુ છ ંઅન ેમન ેતમેા ંપણૂસ તવશ્વાસ છે. માટે રેકકથી જ 
સાજા થવુ ંછે. શુ ંબની રહ્ુ ંછે ત ેન સમજાતા હુ ંજરા હતાશ બની. અચાનક 
મારી પાડોશમા ંરહતેા બહને મન ેમળ્યા અન ેકહ્ુ ંકે હુ ંફીક્કી  ાગુ ંછં. મ  
તમેને કહ્ુ ંકે ડૉક્ટરે સાયનસ થયુ ંછે તમે કહ્ુ ંછે. તમેણે જવાબ આપ્યો કે 
એમા ં લચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. માત્ર ની ગીરીનો નાસ (વરાળ) 
 વેાથી ત ેમટી જશે. 

એક અઠવાકડય ુ ંથઈ ગયુ.ં દુુઃખાવો મટી ગયો. મ  માત્ર ની ીગીરી ત ેનો 
નાસ  ીધો અને રેકક  ીધી. હવે બધુ ંજ બરાબર છે. આ ઈ ાજ મ  મારા 
તમત્રો, સહકાયસકરો તમે જ સગા-સબંધંીઓન ેકહ્યો અન ેતનેા ંસારા ંપકરણામો 
પ્રાપ્ત થયા ંછે. તમેાનંા કેટ ાકે તો રેકક પણ શીખી  ીધી છે. 

આ કકતિસો મ  તમને એટ ે  ખ્યો છે કે હવ ેમારા માતા-તપતાએ પણ જોય ુ ં
કે હુ ંરેકક દ્વારા સાજી થઈ ગઈ છં. અને મારી િવાઓ હજુ એમ જ પડી છે. 

આ બનાવથી તેઓ માનવા  ાગ્યા છે કે (રેકક) હીલ િંગ દ્વારા બીમારી દૂર 
થઈ શકે છે, તનેી કોઈ સાઈડ ઈફેક્ટ નથી. 

હુ ંજીવનની આ અમલુ્ય ભેટ રેકક માટે સિાય કૃતજ્ઞ રહીશ.  

 

રેકિનો સ્પર્શ 
- શ્રીમતી અરસી ખાન થાણા, ભારત 



 

 

 

હિન્દુ ધર્મ વિવધઓર્ાાં શ ાંખનો ઉપયોગ કરિાર્ાાં આિે છે. આ શાંખન ેકાાં તો 
આરતી િખત ેિગાડિાર્ાાં આિ ે છે અથિા તો ર્ ાંહિરર્ાાં રાખી તનેી પજૂા 
કરિાર્ાાં આિ ેછે. તો આિી વિવધઓ પાછળનુાં ધાવર્િક ર્િત્તત્તિ શુાં િશ?ે 

શાંખ એ સાંસ્કૃત શબ્િ છે જેર્ાાં ‘શ’ નો અથમ થાય છે સારુાં અથિા પવિત્ર અન ે
‘ખ’નો અથમ છે િાતાિરણ. આર્, શાંખનો ધ્િવન િાતાિરણન ેશદુ્ધ અન ેપવિત્ર 
કરે છે અન ેપ્રદૂષણ દૂર કરે છે. સાર્ાન્ય રીત ેિાતાિરણર્ાાં શદુ્ધતા અન ે
પવિત્રતા િધારિા ર્ાટેના બે રસ્તા છે. એક તે પ્રદૂષણ કરનારાાં તત્તિોને દૂર 
કરિા અને બીજુ ાં િધારેને િધારે પોઝિહટિ તત્તિો િાતાિરણર્ાાં ઉત્તપન્ન કરિા. 
જ્યારે શ ાંખ ફૂકિાર્ાાં આિે છે ત્તયારે તનેા ધ્િવન તરાંગોની હિકિન્સી નીચલા 
સ્તરની હિકિન્સી કે જે વિચઝલત કરનારી ઊજામ કિેિાય છે તનેો વનષધે કરે 
છે. જેર્ પ્રકાશનુાં હકરણ આિતાાં અંધકાર દૂર થાય છે તરે્- 

અિીં એ જાણવુાં પણ જરૂરી છે કે ર્નની હિકિન્સી, શ ાંખર્ાાંથી ઉત્તપન્ન થતા 
ધ્િવન તરાંગોની હિકિન્સીન ેર્ળતી આિ ે છે. આર્, ધ્િવન જ ર્નન ેશાાંત 
અથિા અશાાંત બનાિ છે. શ ાંખના ધ્િવન તરાંગોની ર્ાનિ ર્ન પર ખબૂ 
સકારાત્તર્ક અસર થાય છે. તથેી તર્ાર્ નકારાત્તર્ક તરે્ જ િતાશાજન્ય 
વિચારો દૂર થાય છે. 

શાંખ ફૂાંકિાન ુાં આ ર્િત્તત્તિ છે. શ ાંખની પજૂા કેર્ કરિાર્ાાં આિે છે તે જોઈએ. 
ર્ોટા ભાગના શ ાંખ ડાબી બાજુએ ખલૂ ેછે અન ેતેઓ એન્ટીક્લોક િાઈિ બન્યા 
િોય છે. જે શાંખ જર્ણી બાજુએ ખલૂે એટલે કે ક્લોકિાઈિ રીતે બન્યા િોય 
તનેે ઘરર્ાાં રાખવુાં શકુનિાંત ુગણાય છે. એર્ ર્ાનિાર્ાાં આિ ેછે િેિી લક્ષ્ર્ીનો 
આિા શાંખર્ાાં સિાય િાસ િોય છે. 

પ્રાથમના કરતી િખત ેજે કોઈ શાંખ િગાડે છે તનેા બધા પાપ દૂર થાય છે અન ે
વિષ્ણ ુસાથે સાયજુ્ય થાય છે. 

 

અથિમિેિ (4/10)ર્ાાં એર્ કિિેાર્ાાં આવયુાં છે કે શ ાંખર્ાાં અિકાશ, ગ્રિોની 
સીસ્ટર્ અને સોનાન ુાં સ ાંવર્શ્રણ છે. તનેો ધ્િવન શ્ુઓને ભયભીત કરે છે, 
ખરાબ તત્તિો અન ેરાક્ષસોન ેકાબરુ્ાાં રાખ ેછે, અજ્ઞાન, આળસ અન ેરોગ 
દૂર કરી િીઘામયષુ બક્ષે છે. િાચકોન ેસર્જાઈ ગયુાં િશ ેકે ઉપર બતાિલેી 
તર્ાર્ વિગતો ત ેર્નના જ અલગ અલગ સ્તરો અન ેઅનભુિો છે. ખરાબ 
આત્તર્ા તે આપણા જ નકારાત્તર્ક વિચારો છે અન ેરાક્ષસો ત ેઆપણી જ 
શાંકા અન ેભય છે. પિલેાાં જેર્ કહ્ુાં છે તરે્ શ ાંખનો ધ્િવન સીધી રીત ેજ 
ર્નના કાંપનોને અસર કરી તનેે ફરી તનેી મળૂ સ્સ્થવતર્ાાં લાિ ેછે. શ ાંખને 
સાર્ાન્ય રીતે સયૂોિય પિલેાાં અને સયૂામસ્ત પછી ફૂાંકિાર્ાાં આિે છે, કારણ 
કે સયૂમનાાં હકરણો શ ાંખ ધ્િવન તરાંગોન ેઅિરોધ ેછે. શ ાંખ-ધ્િવન અસરકારક 
રીતે પ્રદૂષણ દૂર કરે છે. એવુાં ર્ાનિાર્ાાં આિે છે કે નોબલે એિોડમ વિજેતા 
ડૉ. જગિીશચાંદ્ર બોિ ેતરે્ના એક પ્રયોગર્ાાં સાઝબત કરી બતાિલે ુાં કે શ ાંખના 
ધ્િવન તરાંગો બેક્ટેરીયાને બીનઅસરકારક બનાિ ેછે અથિા તો ર્ારી નાખ ે
છે. બલીન યવુનવસિટીનાાં સ ાંશોધનોએ પણ સાઝબત કયુું છે કે શ ાંખનો ધ્િવન-
નાિ ત ેિાતાિરણર્ાાંથી બકે્ટેરીયા દૂર કરિાનો સસ્તો ર્ાગમ છે. ત ેકોલરેા, 
ર્લેરીયાના જ ાંતઓુ વનયાંવત્રત કરે છે અને િીસ્ટેરીયા િાઈ લપેરસી જેિા 
રોગર્ાાં પણ રાિત આપે છે. તેનો સતત ધ્િવનથી િાટમ  એટેક થતા નથી 
અને જે લોકો તોતડા િોય તરે્ને પણ સાજા કરે છે. જ્યારે નાના શ ાંખોની 
ર્ાળા બાળકોન ેપિરેાિિાર્ાાં આિે છે. તો બાળકો જલિી બોલતા શીખે છે 
અને સ્પષ્ટ બોલે છે. શ ાંખ ફૂાંકિાથી ફેફસાની કાયમક્ષર્તા િધ ેછે અન ેલાંગ 
ઈન્ફેક્શન દૂર થાય છે. તે ર્ાનવસક તનાિ દૂર કરિાર્ાાં, બ્લડ પ્રશેર 
વનયાંવત્રત કરિાર્ાાં અને ડાયાઝબહટશને કાબરુ્ાાં રાખિાર્ાાં ર્િિરૂપ થાય છે, 
એટલુાં જ નિીં, પરાંત ુશ્વસન તેર્ જ પાચનને લગતા રોગો થતા નથી. 

 

હહિંદુ ધર્મર્ ાં શાંખનુાં ર્હત્તત્તવ 



 

 એક્યપુકં્ચરનુ ં
વિજ્ઞાન 

એક્યપુકં્ચર એ સ્વાસ્્યની સભંાળ લનેારી પ્રાચીન પદ્ધતિ છે જેનો 
ચીનમા ંખબૂ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. aપતિમના દેશોમા ંિે ટે્રડિશનલ 
ચાઈતનઝ મેડિતસન (ટીસીએમ) િરીકે પણ ઓળખાય છે. જેમા ં તવતવધ 
વનસ્પતિનો િમે જ અન્ય થરેાપીનો પણ ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. આ 
તનદાન પદ્ધતિમા ંજીભ િમે જ નાિીના ધબકારાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

એલોપેતથક પદ્ધતિ દવા ઉપર આધાડરિ છે અને એક્યપુકં્ચર રોગન ે
િનેા જિમળૂમાથંી નાબદુ કરે છે જેમા ં એવુ ં માનવામા ંઆવ ે છે કે જ્યારે 
શરીરની ઊર્જાની તસસ્ટમમા ંગરબિ થાય ત્યારે જ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. 
પવિમ અને પિૂવની માન્યતા 

ઊર્જાના વર્ ુાળ પર આધાડરિ પદ્ધતિ જેવી કે એક્યપુકં્ચર, 
િદુંરસ્િીને લગિી અનકે સમસ્યાઓ જેવી કે શરીરના અંગોમા ં પીિામા ં
અસરકારક રીિે કામ કરે છે. ચીનમા ંિો સર્જરી વખિ ેિે એનેસ્થશેતસયાન ે
બદલે પણ વપરાય છે, એવુ ંબીબીસી ન્યઝૂમા ંદેખાિવામા ંઆવલે ુ.ં જેમા ંએક 
યવુતિની ઓપન હાટા  સર્જરીમા ંએનસે્થેતસયાને બદલે એક્યપુકં્ચર કરવામા ં
આવલે ુ.ં 

ચાઈતનઝ સર્જનોનુ ંકહેવ ુ ંછે કે સજીકલ પ્રડિયામા ંએક્યપુકં્ચરના 
ઘણા ફાયદાઓ છે. આવી સર્જરીમા ંએનેસ્થેતસયામા ંરહિેા ંહેલ્થના ંજોખમો 
રહિેા ં નથી, સાર્જ થવાની પ્રડિયા પણ ઝિપી બને છે અને િનેો ખચા 
એનેસ્થેતસયા કરિા ંત્રીર્જ ભાગનો થાય છે. 

સોય ખોસીન ે દદાન ે દૂર કરવાની વાિનો જોકે, મોટા ભાગના 
પતિમના લોકો તવરોધ કરે છે. છિા ં લાખો અમેડરકનો લાબંા સમયના 
દુુઃખાવામાથંી રાહિ મળેવવા, બ્લિ પ્રશેરમાથંી છૂટકારો મળેવવા િથા ચક્કર 
ચિવાની બીમારીમાથંી મકુ્ક્િ મેળવવા એક્યપુકં્ચરની સારવાર િરફ વળ્યા છે. 

પતિમમા ં એક્યપુકં્ચરન ે દુતનયાની સહથુી પ્રાચીન પરંપરાગિ 
સારવાર પદ્ધતિ િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે અને િેન ેવકૈલ્લ્પક સારવાર 
પદ્ધતિ િરીકે સ્વીકારાય છે. ચીન, કોડરયા, ર્જપાન અને એતશયાના અન્ય 
દેશોમા ંઆ સારવાર પદ્ધતિ હર્જરો વર્ાથી પ્રચલલિ છે અન ેિેનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે અને િે અંધશ્રદ્ધા કે યોગાનયુોગ પર આધાડરિ નથી. 

અત્યારે ચીનમા ંઅમકુ હોક્સ્પટલોમા ંએલોપતેથક િમે જ એક્યપુકં્ચર 
બન્નનેો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે અને પશેન્ટને આ રીિે સારવારનો તવકલ્પ 
આપવામા ંઆવે છે. િેઓ બન્નનેા સયંોજનથી પણ સારવાર લઈ શકે છે. 
દા.િ. કોઈ દવાની આિઅસર થાય િો પશેન્ટ, દવાની માત્રા ઘટાિીન ે
એક્યપુકં્ચરની સારવાર લઈ શકે છે.  
એક્યપુકં્ચરનો પાયાનો વિદ્ાતં 

ટીસીએમ શરીરન ેએક જટીલ િતં્રરચના િરીકે જુએ છે, જેમા ંઅંદર 
આવલેા દરેક અંગઉપાગંો એક બીર્જ સાથ ેઆંિડરક રીિે જોિાયલેા હોઈ દરેક 
ભાગ એકબીર્જને અસર કરે છે. એ લોકો શીખવ ેછે કે જૈતવક િતં્રમા ંઅસરં્લુન 
પેદા થવાથી રોગ ઉત્પન્ન થવાનો સકેંિ મળે છે. પછી િનેા ંલક્ષણો શરીર પર 
જોવા મળે છે. અને આ િતં્રમા ંજો સરં્લુન ન થવા પામ ેિો ટૂંકા કે લાબંા 
સમયના રોગો થવાની શક્યિા રહે છે. 

 
 

આપણા શરીરમા ં14 મખુ્ય નાિીઓ છે જેન ેમેડરડિયન કહવેામા ં
આવ ેછે, જેમાથંી ઊર્જા આપણા શરીરમા ંપ્રત્યકે અવયવ િમે જ કોર્ોમા ં
વહ ેછે. અને િે ઊર્જાન ે‘ચી’ કહવેામા ંઆવે છે. આ ‘ચી’ આપણા શરીરને 
જીતવિ રાખર્ ુ ંજૈતવક બળ છે. આ ઊર્જાન ુ ંસરં્લુન અને િેનો સરં્લુલિ 
પ્રવાહ શક્ક્િ-સભર સ્વાસ્્યમા ંપડરણમ ેછે.  

ટીસીએમ અનસુાર કોઈ પણ બીમારી કે દુુઃખાવો િે આ ઊર્જાના 
પ્રવાહમા ંઅવરોધ થવાથી થાય છે. આ મેડરડિયનનો દરેક એક્યપુકં્ચરનો 
પોઈન્ટ એક દરવાર્જ જેવુ ંકામ કરે છે. અહીં ઊર્જા રોકાઈ ર્જય છે, અથવા 
િો િનેો પ્રવાહ ધીમો પિી ર્જય છે. જેનાથી બીમારી અથવા િો દદાનો 
સકેંિ મળે છે. 

આવા અવરોધ (ઢીમચા) વાળા તવસ્િારમા ં સોય ખ ૂચંાિવાથી 
ઊર્જાના પ્રવાહનો અવરોધ દૂર થાય છે અને િે ફરીથી વહવેા લાગે છે. 
આમ, સરળ રીિે ઊર્જાના પ્રવાહના વહવેાથી શરીર ફરીથી ઊર્જાના 
પ્રવાહનુ ં તનયમન કરે છે, શરીર સાજુ ંપણ થાય છે અને િને ુ ં સ્વાસ્્ય 
ફરીથી સારંુ થાય છે.  

વનસ્પતિઓ અન ેઅન્ય થેરેપીઓ જે શરીરમા ંબળિરા ઉત્પન્ન 
કરે છે િે પણ હીલલિંગમા ંમદદરૂપ થાય િ ેમાટે વાપરવામા ંઆવે છે. 
એક્યપુકં્ચરનો ઈવતહાિ 

પાર્ાણ યગુથી લઈન ે એક્ય-ુપકં્ચરનુ ં તવજ્ઞાન સદીઓથી 
તવકતસિ થયલે ુ ંછે અન ેિવેા દસ્િાવજેો મળી આવ ેછે.  માનવામા ંઆવ ે
છે િમે માત્ર પવૂામા ંજ નહીં, પરંર્ ુિનેા પરુાવા સમગ્ર તવશ્વમા ંઅનેક 
જગ્યાએથી મળી આવ્યા છે. 

ચીનના દવાને લગિા સારગ્રથંમા,ં ‘યલેો એમ્પરસા ક્લાતસક ઓફ 
ઈન્ટરનલ મડેિતસન’ ગ્રથંમા ં એક્યપુકં્ચરના જૂનામા ં જૂના પરુાવા છે. 
શહનેશાહ હુઆન્ગ િી કે જેમણ ેઈ.સ. પવૂ ે2696-2598  વચ્ચ ેરાજ્ય કયુું. 
િમેના સમયનો જૂનામા ંજૂનો ગ્રથં માનવામા ંઆવે છે. િેમ છિા,ં પ્રાચીન 
જગિના દરેક ડહસ્સામા ંિનેો ઉપયોગ થયાના સકેંિો મળે છે. ઈજીપ્િ, 
ઈરાન, ભારિ, શ્રીલકંા, યરુોપના અમકુ ભાગોમા ંિમે જ દલક્ષણ અમડેરકામા ં
િનેી પ્રેક્ક્ટસના પરુાવા મળી આવ્યા છે. નોથા અમેડરકનોએ પણ િનેો 
ઉપયોગ કયો છે. 

એક્સ્કમો આજે પણ િીક્ષ્ણ પ્થરનો રોગની સારવારમા ંઉપયોગ 
કરે છે. એક્યપુકં્ચરનો ઉપયોગ કયાાના પરુાવા ઈજીપ્િ અને આઉદી 
અરેલબયામા ંપણ ઉપલબ્ધ છે. 

1991મા ં 5000 વર્ા પહલેાનંા એક માણસનુ ં મમી (શબ) 
ઓસ્ટે્રલલયા અને ઈટાલીની એક વલેીમાથંી મળી આવલે ુ.ં િનેા શરીર પર 
ટેટુ જોવા મળ્યા હિા, જે ટે્રડિશનલ એક્યપુકં્ચરના પોઈન્ટને મળિા 
આવિા હિા. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પેરેન્ટીંગ બાબત ેજ્યારે વાત થતી હોય છે ત્યારે બાળકને દત્તક 
લવેા વવષે ગભંીરતાપવૂવક ચચાવ થાય છે. કોઈ સ્ત્રી કોઈ કારણસર માતા બનવા 
સમથવ ન હોય ત્યારે આ વવષે ઘણા વાદ-વવવાદ ચાલે છે. EPIC પેરેન્ટીંગ 
પ્રોગ્રામ વવષ ેવાત કરતા ંગરુુજી કહ ે છે કે મળૂ પેરેન્ટીંગનો મદુ્દો એ છે કે 
બાળકને દત્તક લવે ુ ંકે ન લવે ુ.ં આપણને દરેકને ત્રણ વ્યક્તતત્વ છે જે પેરેન્ટની 
જ િંદગીનો આખો પ્રોગ્રામ લખ ેછે, ત ેછે પરેેન્ટ, પખુ્ત વ્યક્તત અને બાળક. આ 
શબ્દોનો સાહહજત્યક અથવ મહત્ત્વનો નથી. આ ત્રણે એક વ્યક્તતની અવસ્થા છે. 
પ્રત્યકે વ્યક્તત આ ત્રણે અવસ્થામા ંતરતો રહે છે. આમાનંી બાળકની જે અવસ્થા 
છે તેના પણ બ ેભાગ પડે છે. એક તો ખોળે લીધલે ુ ંબાળક અન ેકુદરતી રીત ે
 ન્મલે ુ ંબાળક. દત્તક લીધેલ ુ ંબાળક એ એવી ઘટના છે કે જે બાળકના 

જીવનની લલવપ પોત ે  લખે છે અને તે બાળપણના શરૂઆતના તબક્કામા ં
મા-બાપની અસર નીચે વવકાસ પામ ેછે. આ પ્રભાવ આપણી શરૂઆતની 
જ િંદગીમા ંઆપણા મા-બાપ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામા ંઆવે છે. એમા ંમા-બાપ 
પણ હોઈ શકે, ઘરના વહડલો, વશક્ષકો કે પાડોશીઓ પણ પ્રભાવ પાડી શકે 
છે. તઓે જે રીતે વતવન કરે છે કે બોલે છે તે બાળકના અંતરમા ંછપાઈ 
જાય છે. અને તનેે આધારે તનેી ભવવષ્યની વતવણ ૂકં બન ેછે. કમનસીબે આ 
બધા વહડલોને બાળક પર થતા ંતમેના વતવનના પ્રભાવની જાણ નથી અને 
તેઓ આ વાતન ેખબૂ   સહ  રીત ેલે છે. આમ, બાળકોના વ્યક્તતત્વના 
ઘડતરમા ંઆપણે મહાન ભલૂો કરતા ંહોઈએ છીએ, પછી કા ંતો આપણ ે
પસ્તાઈએ છીએ અથવા તો આવલેી પહરક્સ્થવત માટે દુવનયાને દોષ દઈએ 
છીએ. ગરુુજી કહે છે કે  વાબદાર મા-બાપે બાળકના વ્યક્તતત્વના ઘડતર 
માટે સભાન અને જાગતૃ રહવે ુ ં  ોઈએ. જેથી કરીને ભવવષ્યમા ં તમેના 
જીવનનુ ંઘડતર સારી રીતે થઈ શકે. 

 

આશ્રમજ્ઞાન 

બાળકને દત્તક  
લેવાન ું મહત્તત્તવ 


