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ખતે એવું લાગે છે કે છે લલાં કેટલાંક

ખ ૂબ ખુિીઓ લાવ્ું છે . માન
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ર્ષો કરતાં દદ ાળીનું પ વ જાણે

ચેતનામાં નક્કી કંઈક ફેરફાર થઈ રહ્યો

છે . મેં એ ા કેટલાય સાધકોને જોયા છે જેમને માટે દર રોજ દદ ાળી છે .
દદ ાળી એટલે પ્રેમ અને પ્રકાિનું પ વ. જો માન

જી નમાં પ્રેમની જ

ખામી હોય તો પ્રકાિનો કિો અથવ રહેતો નથી. આ ઉત્સ માં ખરે ખર
દીપોત્સ

કરતાં ઘણું

કરતાં ઘણું
અનુભ

ધારે છે . મને લાગે છે કે તેમાં ભૌવતક પ્રકાિ

ધારે છે , જેમાં દી ાઓને જો ા કરતાં જી નમાં પ્રકાિનો

કર ાનો છે . જ્યારે જી નમાં પ્રેમ અને પ્રકાિનું વમલન થાય

છે , તેને જ પરમાનંદ કહે છે . રે દકમાં આ બન્ને સાથે મળી જાય છે અને
વયક્તત વનરં તર પરમાનંદમાં રહે છે .
દીપા લીનું બીજુ ં પણ મહત્ત્

છે , જે સંબધ
ં ોને અનુલક્ષીને

છે . જો દદ ાળીના પ વને ઝીણ ટથી જો ામાં આ ે તો ખ્યાલમાં આ ે
છે કે તેના ચારે ય દદ સો સંબધ
ં ોને અનુલક્ષીને છે . પહેલો દદ સ તે
નરકાસુરના

ધનો નથી, પરં ત ુ તેના સકંજામાંથી લાચાર સ્ત્રીઓને

છોડા ી તેમની મુક્તતનો ઉત્સ

છે . આમ,

ધ એ બીજા ક્રમે આ ે છે ,

જ્યારે મુક્તતનો ક્રમ પ્રથમ છે . આ 16,000 સ્ત્રીઓ એટલે આપણા
શ્વાસોચ્છ ાસ જે આપણે દદ સ દરમ્યાન લઈએ છીએ. તેને આપણામાં
રહેલી નકારાત્મકતામાંથી મુક્તત આપ ાની છે . આ આપણો ‘સ્ ’ સાથેનો
સંબધ
ં છે . બીજો દદ સ તે આપણી ધન-સંપવિ, જેનો આપણે સંચય કયો
છે તેની સાથેનો છે . તે જ લક્ષ્મી, ધન-સમ ૃદ્ધિ ની દે ી જેનું પ ૂજન કરીને
આપણે તેમના પ્રત્યે આપણી કૃ તજ્ઞતા વયતત કરીએ છીએ, કારણ કે
જી ન જી

ા માટે ધન-સંપવિ અવત મહત્ત્ ની છે . આ બન્ને ગ ૂઢ છે .

ત્રીજો દદ સ તે પવત-પત્નીના સંબધ
ં ો અંગે છે . પ ૂ વના દેિોમાં પ્રથા છે
કે આ દદ સે પત્ની, પવતની આરતી ઉતારી તેને મીઠાઈ ખ ડા ે છે .
જેમાં બે અવયતત અક્સ્તત્ ના સ ોચ્ચ સંબધ
ં ો પ્રત્યે કૃ તજ્ઞતા દિાવ

ામાં

આ ે છે . આ એ ો સંબધ
ં છે જે અનેક લોકોના જી નમાં મહત્ત્ નું પાત્ર
ભજ ે છે .

ચોથો દદ સ એટલે ભાઈબીજ જેમાં બહેન પોતાના ભાઈને નમસ્કાર કરે
છે જે

ધારે દદવય અને સુદ
ં ર સંબધ
ં દિાવ ે છે . એ ો સંબધ
ં જેમાં

અપેક્ષા કે અનુકૂળતાને અ કાિ નથી. આ બધુ જોઈએ તો દીપા લીના
પ વમાં સંબધ
ં ોના મહત્ત્

વસ ાય કશું જ નથી. સુદ
ં ર-દદવય સંબધ
ં ો

જી નને સુદ
ં ર-દદવય બના ે છે .
આજની સમસ્યા એ છે કે માન -જી નનો પાયાના વસિાંતસંબધ
ં ોમાં દબા

આ ી ગયો છે . આજે આપણે સંબધ
ં ોમાં ખળભળાટ

જોઈ રહ્યા છીએ. જેને લીધે સમગ્ર માન -અક્સ્તત્

જી નનો ઉદ્દે િ તેમ

જ મમવ વ સરી ગ્ું છે અને તમને ખબર છે ? આ સંબધ
ં ોનો પાયો
સ્ પ્નો છે . જ્યારે બે વયક્તત એક જ સ્ પ્નનો અનુભ

કરે અને એક

બીજા સાથે આપ-લે કરે ત્યારે સંબધ
ં ો વ કવસત બને છે અને તે સુખદ
અનુભ

આપે છે . આજે કદાચ આપણે સ્ પ્નો જો ાનું બંધ ક્ુું છે .

કદાચ આપણે સ્ પ્નો જો ાનું સામર્થયવ જ ગુમા ી બેઠા છીએ જે ખ ૂબ
જ ભયજનક છે . સ્ પ્નો જી નમાં સોફ્ટ ેર (Software) જે ા છે , અને
ાસ્તવ કતા તે તેનો હાડવ પાટવ છે . કદાચ આધુવનક ઉપકરણોએ આપણી
પાસેથી સ્ પ્નો જો ાની િક્તત છીન ી લીધી છે . આપણે સ્ પ્નો
જો ાને બદલે ફેસ-બુક અને ટ્ ીટર પર સમય પસાર કર ા લાગ્યા
છીએ. આમ, આ ા ઈલેતરોવનક ડીજીટલ સ્ પ્નો રચ ામાં આપણી
સહજ રીતે સ્ પ્નો જો ાની િક્યતા મરી પર ારી છે . જે સહજ
સ્ પ્નોની રચના કરતાં જી નના દરે ક તબક્કા આનંદથી પસાર થઈ
જતા હતા. તમે ક્યારે ય જો્ું છે કે સંબધ
ં ો ત્યાં સુધી જ ટકે છે જ્યારે
તેનાં પાત્રો સરખા સ્ પ્નો જુ એ છે . જ્યારે તેઓ અલગ સ્ પ્નો જોતાં
થાય છે , કે સ્ પ્ન જો ાનું બંધ થાય છે ત્યારે સંબધ
ં ોનો અંત આ ે છે .
આ દીપા લી તમને સ્ પ્નો જો ાનું સામર્થયવ બક્ષે જેથી કરીને તમારું
જી ન

ધારે અથવપ ૂણવ અને સુખમય બને. યાદ રાખજો કે આ સ્ પ્નો

જ અથવપ ૂણવ જી નનું કારણ છે .
ફરીથી તમને સહુને આ પ્રકાિના પ વની (અને સંબધ
ં ોની) શુભકામના.

અજીત સર.

ભજ ગોવ િંદમ ્ (શ્લોક-10)
वयसि गते कः कामववकारः शष्ु के नीरे कः कािारः
श्रीणे ववते कः पररवार ज्ञाते तत्वे कः िंिारः

જ્યારે યુ ાનીના હદ સો પ ૂરા િશે
ત્યારે વ ષય

ાસનાનુ ાં શુ ાં િશે ?

જ્યારે પાણી જ સુકાઈ જશે તો
તળા

કે સરો ર કે મ રહેશે ?

જ્યારે

સાંપવત

જતી

રહેશે

તો

તેણી જ રહ્યા અને તેમની આસપાસના લોકો ધીરે ધીરે દૂર જ ા લાગ્યા.
જેમ સ ૂયષના તાપિી બરફ ઓગળ ા લાગે તેમ તેમની આજુ બાજુ રહેતા
લોકોને તેમની પાસેિી કાંઈક જોઈત ુાં હત,ુાં જ્યારે તે મેળ

ાનુાં બાંધ િયુાં કે

લોકોનો રસ ઉડી ગયો. કોઈને તે વ્યસ્તતમાાં રસ ન હતો. હુાં પુના પાસે

આસપાસ રહેનારા લોકો ક્યાાં જતા

આ લ
ે ા બારામતીના વ ૃદ્ધાશ્રમમાાં એક લગભગ 83

રહેશે? જ્યારે તમને આ સત્ય

આ બહેનના પવતનુાં એક પુત્રના જન્મ બાદ મૃત્યુ િયુાં હત.ુાં આ બહેને ખ ૂબ

સમજાશે ત્યારે આ દુ વનયા પણ

જ સાંઘષષ કરીને પોતાના પુત્રને ઉછે યો કે જેિી તે જી નમાાં કાંઈક બની શકે .

નહીં રહે. આ શ્લોકમાાં કવ

આહદ

શાંકરાચાયષ કાયષ-કારણ સાંબધ
ાં ોનુાં
સત્ય સમજા ે છે . જો તમે તમારી
આસપાસ જે કાંઈ બનત ુાં હશે તે

તેના પુત્રના લગ્ન પણ િયા, બાળકો પણ િયાાં. તે બહેન તેમના જી ન
દરમ્યાન આ પુત્રની સાંભાળ લે ા માટે ગામની બહાર કે સમાજમાાં કશે પણ
ગયા ન હતાાં. મારી આશ્રમની મુલાકાતનાાં બે
તેમને આશ્રમમાાં મુકી ગયો હતો અને એક

જોશો અને તમારી અંદર ઝાાંકશો તો તમને સમજાશે કે પ્રત્યેક બના ની પાછળ કાંઈક
કારણ હોય છે . એક વ ના બીજાની ઉપસ્થિવત શક્ય નિી. તમામ કામે ચ્છા કે વ ષય-

ષષનાાં મહહલાને મળ્યો.

હતો. આ બહેનને તો તેમને ક્યાાં લા

ષષ પહેલાાં જ તેમનો પુત્ર

ષષ માટે તેના પૈસા ભરી ગયો

ામાાં આવ્યાાં છે તેનો પણ ખ્યાલ ન

હતો. જ્યારે તેમને સચ્ચાઈની ખબર પડી ત્યારે તેમને જી નનો સખત

ાસના યુ ા-શસ્તતની અભભવ્યસ્તત છે . જો આ યુ ાની જ અદૃ શ્ય િઈ જાય તો વ ષય-

આંચકો લાગ્યો. તેમણે તેમની આખી

ાસનાની શક્યતાઓ નહીં ત્ િઈ જાય છે . આવુ ાં પ્રત્યેક વ્યસ્તતના જી નમાાં બને છે .

ગાળી હતી. જેિી તે સમાજમાાં માનભયુું થિાન મેળ ી શકે અને એ જ પુત્રે

જેમ જેમ આપણી ઉંમર

ધતી જાય છે તેમ તેમ યુ ાનીમાાં જે આકષષણો હતા તે ઘટતા

જાય છે . સમય તેન ુાં કામ કયે જાય છે . તમામ

ાસના તેમજ કામેચ્છા

ય

ધતાાં

અદૃ શ્ય િઈ જાય છે .

ળતર આપ્યુ.ાં પરન્ત ુ, તે બહેનના જી નની સારી

ાત એ

હતી કે હજુ પણ તેમને તેમના દીકરા પર પ્રેમ હતો, રોજ તે બહાર જોયા
કરતા કે તેમનો દીકરો આ શે અને તેમને લઈ જશે. જી નની આ કે ી

બહારની પ્રકૃ વતમાાં પણ તમને કાયષકારણ સાંબધ
ાં જો ા મળશે. જ્યારે પાણી સુકાઈ જાય
છે ત્યારે નદી નદી રહેત ી નિી, તળા
નદીનુ ાં પાણી

તેમને આવુાં

જજિંદગી આ છોકરાને ઉછે ર ામાાં

તળા

રહેત ુ ાં નિી. જ્યારે કોઈ પણ કારણસર

હેત ુ ાં બાંધ િઈ જાય છે તો તે નદી, નદી રહેતી નિી. નદી એટલે જ

હેવ,ુ ાં નદી એટલે જ પ્ર ાહ, દે રૂખની આજુ બાજુ એ ી કે ટ લીય નદીઓ છે , જે
અવતવ ૃષ્ટટને કારણે છલકાઈ જાય છે . પરન્ત,ુ એક બે મહહનામાાં તો તેમનુાં અસ્થતત્

જ

કરુણતા?
માટે આ બધુાં તમે દુ વનયાને શુાં આપી શકો છો તે જ છે . મેં એ ા ઘણા
લોકોને જોયા છે કે જેઓ તેમના જી નમાાં ખ ૂબ ઉચ્ચ હોદ્દા પર હોય જે ા
કે ,

હી ટી અવધકારી કે અમુક ઉદ્યોગના મેનજ
ે ર અને તેમણે પોતાનો ધાંધો

રહેત ુ ાં નિી, ત્યારે આપણે કોઈને કહેવ ુ ાં પડે કે અહીં એક નદી હતી. પાણીમાાં રહેતા તમામ

શરૂ કર ા નોકરી છોડી દીધી હોય. તેમાાંના ઘણા સફળ િતા નિી. તેન ુાં

જી ો માટે પાણી કારણ થ રૂપ છે . જ્યારે પાણી સુક ાઈ જાય છે ત્યારે આ જી ોનુ ાં પણ

મુખ્ય કારણ એ હોય છે કે તેઓ માની લે છે કે તેઓ ઉચ્ચ હોદ્દા પર હોય

અસ્થતત્

ત્યારે જે લોકો તેમને માન આપતા હતા તે લોકો તેમને મદદ કરશે. પરાંત ુ,

રહેત ુ ાં નિી. રે હકમાાં પણ આપણે જી નની વ્યાખ્યા આ રીતે જ કરીએ છીએ.

જી ન એટલે ઊજાષ નો પ્ર ાહ! જે ક્ષણે આ પ્ર ાહ

હેતો બાંધ િાય છે તે જ ક્ષણે આપણુ ાં

જી ન સમાપ્ત િાય છે , કારણ કે ઊજાષ નો પ્ર ાહ એ જ આપણુ ાં જી ન છે . જ્યારે આપણી
સાંપવિ નટટ િાય છે ત્યારે પણ આવુ ાં જ બને છે . અહીં સાંપવિ 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 આજુ બાજુ રહેલા લોકોને જોશો તો તમને
જણાશે કે તે ઓ તમારી પાસે જે કાંઈ છે તેની સાિે જોડાયે લા છે , નહીં કે તમે જે કાંઈ છો
તેની સાિે. મેં છે લલાાં કે ટ લાાંક

ષોિી રે હકનો સાંદેશ ફે લા

ા માટે ઘણાાં વ ૃદ્ધાશ્રમોની

મુલાકાત લીધી છે , ભારતમાાં કે વ દે શમાાં આ ાાં થિળોની મુલાકાત એ દુ ુઃખદ અનુભ
રહ્યો છે . આ ા લોકોના જી નની
િાય છે . ત્યારે એવુ ાં િાય કે જી ન જી

ાતો સાાંભળીને ખ ૂબ દુ ુઃખ અને વનરાશાનો અનુભ
ા જેવુ ાં નિી. ત્યાાંનાાં લોકોના જી ન કડ ાશભયાષ

અનુભ ોિી ભરે લા હોય છે અને જ્યારે તમે તે આશ્રમમાાંિ ી 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 ખ ૂબ હકિંમત હતી, જ્યારે તે ઓ યુ ાન હતા ત્યારે ઉત્સાહ અને જોશિી
ભરે લા હતા. તેઓ તે મના જી નમાાં કાંઈક હતા. એન્ન્જવનયસષ, આહકિટે તટ, ડૉતટર, મેનેજર,
ઉદ્યોગપવત, કલાકાર

ગેરે. તે ઓ લોકોનુ ાં સારુાં કે ખરાબ કરી શક્યા હતા. તેઓની

આસપાસના લોકોની લાગ ગ હતી. પરન્ત,ુ જ્યારે તે ઓ વનવ ૃિ િયા ત્યારે માત્ર તે કે
તેણી જ રહ્યા અને તેમની આસપાસના લોકો ધીરે ધીરે દૂ ર જ ા લાગ્યા.

તેમને વનરાશા જ મળે છે , કારણ કે આ ા સાંબાંધોમાાં કશુાં વ્યસ્તતગત હોત ુાં
જ નિી. તેમની આજુ બાજુ જે લોકો હતા તે તેમના હોદ્દાને કારણે હતા.
જ્યારે હોદ્દો ગયો તો સાંબાંધો પણ અદૃ શ્ય િઈ ગયા. એ જ લોકો હ ે જે
ન ી વ્યસ્તત તે જ હોદ્દા પર આ શે તેની સે ા કરશે.
જ્યારે લોકોને જી નનો હેત ુ સમજાશે અને આ માયાનો ખેલ છે એમ
સમજાશે ત્યારે તેમની તમામ ઈચ્છાઓ, મહત્ ાકાાંક્ષા, અને જે કાંઈ આ
ભૌવતક દુ વનયા સાિે જોડાયેલ ુાં છે તે બધુાં જત ુાં રહેશે. દરે કે સમજવુાં જોઈએ
કે ઈચ્છાઓ, મહત્ત્ ાકાાંક્ષા, લાલચ અને સાંબ ાંધોનુાં કારણ અજ્ઞાન છે . અને
ઈચ્છા, મહત્ત્ ાકાાંક્ષા, લાલચ એ બધુાં તેન ુાં પહરણામ છે .
આ બધા અજ્ઞાનના પડછાયા છે . જ્યારે તમે પ્રબુદ્ધ બનો છો ત્યારે આ બધુાં
અદૃ શ્ય િઈ જાય છે . આમ, આત્મસાક્ષાત્કાર એ જી નનો મહત્ત્ નો
વસદ્ધાન્ત છે જે તમને તમામ દુ ન્ય ી બાબતોિી દૂર લઈ જાય છે અને પછી
જે બાકી રહે તે વ શુદ્ધ આનાંદ છે .

કેન્સરની દવા દદીને કેન્સરમક્ુ ત કેમ કરી શકતી નથી?
હમણાાં કે ન્સર જેવા ભયાનક રોગે સમગ્ર દુ નનયામાાં નવનાશ સર્જ્યો

મેં તેમને આ વાત વધુ ઊંડાણથી સમજાવવા કહ્ુાં અને એમણે જે કહ્ુાં તે

છે અને માનવ બુદ્ધિમત્તા માટે તે મોટામાાં મોટો પડકારજનક પ્રશ્ન

તો તેનાથી પણ વધુ આઘાત-જનક હત.ુાં તેમણે કહ્ુાં જો કેન્સરને નનયાંનત્રત

છે . હુાં એ લેખમાાંથી થોડાાં તારણો અહીં લખી રહ્યો છાં. જેથી આ

કરવામાાં આવે તો અબજો રૂનપયાનો (રટ્રબલયન ડૉલર) કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ

દુ નનયામાાં કે ન્સર નવશે કેવી ગાંભીર પરરસ્થથનત ઉભી થઈ છે તેનો આપ સહન
ુ ે
ખ્યાલ આવશે.
કલ્પના કરો કે એક ‘પ્લેન’ ત ૂટી ગયુાં છે અને તેમાાં કે ટલાક લોકો
માયાા ગયા છે . તમને ખાતરી જ હશે કે આવતીકાલે આ બનાવ મોટાભાગનાાં
ન્ય ૂઝપેપરોમાાં હેડલાઈનમાાં હશે. પરાં ત ુ, વાથતવમાાં આવાાં આઠ-દશ પ્લેન ક્રે શ
થતાાં હોય છે , જેમાાં બેઠેલા લોકો કેન્સરથી મરતા હોય છે .
અમેરરકામાાં દર વર્ષે 20 લાખ લોકો કે ન્સરગ્રથત બને છે . તયાાં
ટે કનોલોજીનો અર્ધીથી વર્ધારે સદીથી ખ ૂબ નવકાસ થયો હોવા છતાાં દર ત્રણ
વ્યસ્તતએ એક વ્યસ્તતને જીવનમાાં ગમે તયારે કેન્સરનો રોગ થાય છે . સમગ્ર
નવશ્વમાાં કે ન્સરનો મહારોગ આઘાત-જનક સ્થથનતએ પહોંચ્યો હોવા છતાાં
પનિમના દે શો તેનો સફળ ઉપચાર શોર્ધી શકવામાાં નનષ્ફળ ગયા છે .
કે ન્સર અંગેના આંકડા નીચે આપ્યા છે :
-

1900 પછીના વર્ષામાાં 20 વ્યસ્તતએ એકને કે ન્સર થત.ુાં

-

1940 પછીનાાં વર્ષોમાાં 16 વ્યસ્તતએ એકને કે ન્સર થત.ુાં

-

1970 પછીનાાં વર્ષોમાાં 10 વ્યસ્તતએ એકને કે ન્સર થત.ુાં

-

અને આજે દર 3 વ્યસ્તતએ એકને કેન્સર છે !

એક અંદાજ પ્રમાણે 2031 સુર્ધીમાાં કેન્સરવાળા લોકોની સાંખ્યા 16,60,290

માટે થથપાયેલો ઉદ્યોગ પડી ભાાંગે.
લાખો લોકો શેરીમાાં નોકરી ગોતતાાં ફરે , એ ખરે ખર આઘાતજનક
હત.ુાં હુાં થતબ્ર્ધ થઈ ગયો. પશુઓ જેમ જીવવા માટે અન્ય પ્રાણીઓને મારે ,
તેમ માણસ પોતાના નનવાાહ માટે માણસને મારે તે મારી નજર સમક્ષ
તરવરવા લાગયુ.ાં પશુઓ સીર્ધી રીતે જ મારે છે ર્જ્યારે માનવો આડકતરી
રીતે. અને તેને આપણે નવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી કે નવકાસને નામે ઓળખીએ
છીએ. ર્જ્યારે પ્રાણીઓ તેને કશુાં નામ આપતા નથી. બન્ને વચ્ચેનો આ
તફાવત છે .
મેં જે લેખ વાાંચલ
ે ો તેમાાં આગળ ઉમેય ું ુ છે કે , કેન્સર એ મોટો
ર્ધાંર્ધો છે . આ કે ન્સર ઉદ્યોગ લાખો-કરોડો ડોલરમાાંથી કશુય
ાં તેને રોકવા માટે
વાપરતો નથી. જેમ કે , ખાન-પાનની રીતનુાં માગાદશાન, કસરત અને
મેદથવીપણુાં દૂ ર કરવાનુાં નશક્ષણ. તેના બદલે તેઓ તે ર્ધન કેન્સરની
ટ્રીટમેન્ટમાાં વાપરે છે . તેમને તેને રોકવામાાં કે નાબુદ કરવામાાં કશો રસ
નથી. આમ કરે તો તેમને ડૉલરની આવક ક્યાાંથી થાય? તેઓ આ કેન્સરના
મશીનને તેલ લગાવીને ફરત ુાં રાખે તો જ તેઓ કીમો થેરેપીની દવાઓમાાં,
રે રડયોથેરેપીમાાં, તેમ જ અન્ય પિનત અને સર્જરીમાાં તગડો નફો કરી શકે .

થઈ જશે. એકાંદરે મૃતયુનો દર નીચો આવતો હોય તો કેન્સરગ્રથત લોકોનો

આ વાત પરથી મારી નશકાગોની યાત્રા દરમ્યાન બનેલો પ્રસાંગ

આંક કે મ નીચો આવતો નથી? તેનો જવાબ સરળ છે . કેન્સર માટેની 40

મને યાદ આવે છે તયાાંનાાં એક ડૉતટર મને રે રક ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે

વર્ષાની લડત એક હાથયાથપદ બનાવ છે . કે ન્સરનો મહારોગ મોટી મોટી

હોસ્થપટલોમાાં લઈ ગયેલા. ડૉતટરને ખાતરી હતી કે , ભારતમાાંથી આવેલા

દવાઓની કાંપનીઓનુાં એક થવપ્ન છે . તેમના પ્રયતનો કેન્સર માટે ચ ૂપકી

આ ભાઈ અહીંની મોટા ઈન્રાથટ્રતચરવાળી, અને વૈભવી હોસ્થપટલો જોઈ

સેવવાના છે , નહીં કે તેને મટાડવાના. આ વાત કે ન્સર માટે બનેલી એક

પ્રભાનવત થઈ જશે. હુાં પ્રભાનવત તો થયો જ હતો. પરન્ત ુ, મેં ડૉતટરને કહ્ુ,ાં

ડોક્યુમેન્ટરી દથતાવેજી રફલ્મ ‘ફોરબબડન ક્યોસા’ માાં સરસ રીતે કહેવામાાં આવી

ડૉતટર, આ હોસ્થપટલોથી જરૂર હુાં પ્રભાનવત થયો છાં. મને ખાતરી છે કે આ

છે .

બર્ધી સગવડો પાછળ રટ્રબલયન ડૉલર ખચાાતા હશે. પરન્ત ,ુ આ બર્ધી
હુાં કે બલફોનનિયામાાં મેરડકલ હેલ્થ કેર યુનનટમાાં ગયેલો તયારે તયાાં મેં

સગવડો તો જેઓ બીમાર છે તેમના માટે છે અને તેમને સાજા કરવા માટે

એક વાક્ય વાાંચલ
ે ુાં જેમાાં લખેલ ુાં હત ુાં કે કેન્સરની સારવાર માટે એક માત્ર

છે . પરન્ત ુ, લોકો માાંદા જ ન પડે એ સમજાવતી અને એવી સગવડોવાળી

આશાનુાં રકરણ હોય તો તે રે રક (ટ્રીટમેન્ટ) સારવાર છે . એ નવર્ષય પર હુાં
અમેરરકન કેન્સર થપેનશયાબલથટ સાથે મારી અમેરરકાની મુલાકાત દરમ્યાન
વાત કરી રહ્યો હતો, ડૉતટરે જવાબ આપ્યો. વાથતવમાાં પ ૃથ્વી પરથી કે ન્સરને
નાબુદ કરવાની કોને રફકર છે ? તેમના આ વાક્યે મને હચમચાવી મ ૂક્યો.

જગયા ક્યાાં છે ? ડૉતટર પાસે આનો જવાબ ન હતો. હવે તેઓ નતમથતક
બની ગયા. તેઓ ર્ધીમે રહીને બોલ્યા, આવી સગવડોવાળી કોઈ જગયા હોય
તેમ હુાં માનતો નથી. અતયારના મેરડકલ સાયન્સમાાં આવી વાત છે .

કે ટલીક વખત મને નવાઈ લાગે છે કે , હોસ્પિટલોના ઓડિટનો આદેશ કેમ આિવામાાં આવતો નથી? (આવા કશા ઓડિટ થતા હોય તો મને તેનો
ખ્યાલ નથી.) શા માટે એવ ાં શોધવામાાં આવત ાં નથી કે કેટલા લોકો હોસ્પિટલમાાં ટ્રીટમેન્ટ માટે આવ્યા અને કેટલા લોકો સાંપ ૂર્ણ રીતે સાજા-સારા થઈને ગયા
અને 15 વર્ણ સધી કેટલા લોકો તાંદરપત રહ્યા? કેટલા લોકો હોસ્પિટલમાાં મૃત્ય િામ્યા અને કે ટલા લોકો ઘેર જઈને મયાણ? (કેટલાક િૉક્ટરો િોતાન ાં નામ ખરાબ
ન થાય તે માટે િેશન્ટને ઘેર મોકલી દે તા હોય છે .) કેટલા િૈસા ખર્ણ થયા અને કે ટલા જીવ બચ્યા? જે બચ્યા તેમર્ે કેટલી ડકિંમત ચ ૂકવી? તમને એવ ાં નથી
લાગત ાં કે , લોકોને આ બધ ાં જાર્વાનો અધધકાર છે ? નીર્ે અમક આટીકલમાાંથી લીધીલી નાની મોટી ખબરો આિેલી છે :
એક કેન્સર િેશન્ટ તેના રોગ સાથે લિવામાાં 50,000 િૉલર ખર્ે છે . જેમાાં કીમોથેરેિીની દવા સહથી મોંઘી હોય છે , એક મડહનાની થેરેિી માટે તેની
ડકિંમત 3000 િૉલરથી 7000 િૉલર લેવામાાં આવે છે .
જો કેન્સર ઈન્િપટ્રી કે ન્સર િેશન્ટને સાજા કરે તો તેમના િેશન્ટ ઓછા થતાાં જાય. માટે તેઓ કે ન્સર િેશન્ટને માાંદા, િર્ જીવતા રાખી, તેમનો

કેન્સરની દવા દદીને કેન્સરમક્ુ ત કેમ કરી શકતી નથી?

હોસ્પિટલ તરફનો પ્રવાહ ર્ાલ રાખે છે . આવા સામાજજક રાક્ષસો ક્ાાંથી ઉત્િન્ન થયા? આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય બેન્કરો જે આ ડ્રગના માલલક છે તેમર્ે અને કે ધમકલ
કાંિનીઓએ 100 વર્ણ િહેલાાં મેડિકલ એજ્યકેશન સીપટમ િર કાબ કરી લીધો છે .

તે લોકો અમેડરકન મેડિકલ એસોધસએસન અને અન્ય મેડિકલ પકૂલ્સને ગ્રાન્ટ આિે છે તેના બદલામાાં તેઓ બોિણ માાં સીટ માાંગે છે અને િોલલશીનો
કાંટ્રોલ કરવાન ાં સામર્થયણ મેળવે છે . ફેિરલ રે ગ્યલેટરી એજન્સી જે મેડિકલ પ્રેક્ટીસ સાથે સાંબાંધ ધરાવે છે તેમન ાં ધનયાંત્રર્ કરવામાાં તેઓએ હોંધશયારી દાખવી છે .
લાખો કરોિો િોલર કેન્સરના સાંશોધનમાાં વિરાતા હોવા છતાાં ત્રર્માાંથી બે કેન્સર-િેશન્ટ િાાંર્ વર્ણમાાં જ મૃત્ય િામે છે . કે ન્સરની સર્જરી, રે ડિયોથેરેિી,
કીમોથેરેિીની ત્રીગર્ી સારવાર લેવા છતાાં મૃત્ય િામે છે . ત્રર્માાંથી બે-વ્યસ્ક્ત કેન્સરવાળી હોય તે નવાઈ િામવા જેવ ાં નથી. એક અભ્યાસ બતાવે છે કે 20
વ્યસ્ક્તમાાંથી એક જ વ્યસ્ક્તને કીમોથેરેિીથી ફાયદો થાય છે .

છે લ્લા 100 વર્ણમાાં કે ન્સર માટેની કદરતી સારવાર ધવકસાવવામાાં આવી છે અને તેનો અમેડરકામાાં અને અન્ય દેશોમાાં સફળતાપ ૂવણક ઉિયોગ િર્ થયો છે .

Ashram Events
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.
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તમે ત્રાસદાયક છો. તમે મને ઉતારી પાડો છો. હ ું તમને ન મળ્યો હોત તો

વૈજ્ઞાધનક રીતે આપણા મનમાું પ્રધત ધમધનટ 20-30 ધવચારો ઉત્પન્ન થાય

સારું થાત. લોકો પોતાની હતાશા માટે બીજાને શા માટે દોષ દેતા હશે? બીજા

છે , પરન્ત જ્યારે આપણે હતાશ કે દુઃખી હોઈએ ત્યારે તે પ્રમાણ પ્રધત ધમધનટ

લોકો એવા હોય છે કે જે સતત દાવો કરતા હોય છે . હ ું કમનસીબ છું. બધા

45ભ ું થઈ જાય છે . તો ધવચારો કે એક ક્રદવસમાું કે ટલા ધવચારો ઉત્પન્ન થતાું

લોકો મને ધધક્કારે છે , હ ું કદરૂપો છું, કાળો છું. જાડો છું, હ ું ક્યારે ય જીતીશ નહીં,

હશે? લાખ કે તેનાથી પણ વધારે ?

આવા લોકો દયા શોધતા હોય છે . ગરજી કહે છે આ બન્ને પ્રધતક્રિયા આપણી

સખી થવાની ચાવી સાવ સરળ છે . માત્ર મેનજ
ે ધ મેનજે
ે બલ જે આપણા

સકારાત્મક ઊજાાને ઓછી કરે છે .

ધનયુંત્રણમાું હોય તેભ ું જ ધનયુંત્રણ કરો. આપણા ધનયુંત્રણમાું આપણી જાત

જ્યારે આપણે વતામાનમાું હોતા નથી ત્યારે પ્રત્યેક આવી લાીણી ુભેવે

ધસવાય કોણ હોય? માટે સહથી પહેલાું આપણે બદલાવ ું જરૂરી છે . આપણે

છે . આપણ ું મન ભ ૂતકાળમાું ુથવા ેધવષ્યમાું જ ધવચરત ું હોય છે . આપણે એ

આપણા મનને કાબમાું રાખવ ું જરૂરી છે . આપણે વાસ્તધવકતાનો બહાદૂરીથી

સમજી શકતાું નથી કે આપણે ભ ૂતકાળને બદલી શકતા નથી ુને ેધવષ્ય

સામનો કરી, એવ ું ધવચારવાભ ું છે કે મારી સમસ્યામાું મારા ધસવાય મને

આપણા કાબમાું નથી, માત્ર વતામાન જ આપણા હાથમાું છે ુને આપણે તેને

કોઈ મદદ કરી શકશે નહીં. નકારાત્મક ધવચારો પ્રત્યે જાગૃત રહી, જેવા તે

ુવીણીએ છીએ. આપણે જ આપણી ેાવનાઓ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ુને

ઉત્પન્ન થાય કે તરત જ તેને દૂર કરવા જેમ કોમ્પ્યટરમાું Viras Scan કામ

માત્ર આપણે જ તે માટે જવાબદાર છીએ, આપણે જ આવો દુઃખી કે સખી

કરે છે તેમ જ. આપણી ુપ ૂણા ઈચ્છાઓ દુઃખ આપે છે . આપણી જરૂક્રરયાતો

રહેવાનો ધવકલ્પ પસુંદ કયો છે . દરે ક વખતે આપણે બીજાને દોષ દેતા હોઈએ

ઓછી કરીએ, ધ્યાન કરીએ, ધ્યાન કરવાથી ેાવનાત્મક ગ્રુંથીઓ દૂર થાય

છીએ. આપણે આપણી જાતને જ ચકાસવી જોઈએ, કે કે ટલા લોકોને આપણે

છે ુને સત્ય સમજાય છે . દા.ત. મને કોઈ પ્રેમ કરત ું નથી તે એક ગ્રુંથી

બબનશરતી ુને સ્વીકારના ેાવથી પ્રેમ કરીએ છીએ. આપણે લોકોને બદલવા

છે . તેને બદલે એવ ું ધવચારે કે હ ું ઈશ્વર સાથે જોડાયેલો છું. ુને મને બધાનો

માીીએ છીએ ુને કહીએ છીએ, તમે ખોટા છો, હ ું કહ ું તેમ કરો, એ જ સાચ ું

સ્વીકાર છે . આપણા માટેનો બીજાનો ુબેપ્રાય આપણ ું સુંતલન ન બીાડે

છે . ુને જ્યારે એ રીતે કામ થત ું નથી ત્યારે આપણે હતાશ બની જઈએ છીએ

તે જોવ ું જરૂરી છે . આપણે આપણી જાતને જ હીલ કરવાની છે , દુઃખી થવા

ુને તેને માટે આપણે બીજાને જવાબદાર ઠેરવીએ છીએ. આપણે આપણી

કે લાીણી દેાવાના ડરથી મક્ત બનીશ ું ત્યાર પછી જ આપણે બીજા પર

લાીણીઓને બીજાના મતને આધારે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ુને પછી આપણને

ધવશ્વાસ મ ૂકી શકીશ.ું તેઓ ુલી રીતે વતાશે તો પણ આપણે તેનો સ્વીકાર

દુઃખ થાય છે . આવી લાીણીઓ આપણા ુધાજાગૃત મનમાું રે કોડા થાય છે

કરીશ.ું જ્યારે આપણે આપણી તમામ જવાબદારી સ્વીકારીશ ું ત્યારે આપણે

ુને કોઈને કોઈ રીતે તે છાપ મનમાું ઉપર આવે છે .

આપણી જાત પર કે બીજા પર દોષારોપણ કરવાની આવશ્યકતા નહીં રહે.

શિવ તમને સ્વસ્થ રાખે છે .
મન માત્ર પાછાં ફરી િકે છે
તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી િકતુ ાં નથી.
-

શવવેક પાાંડ,ે વડોદરા, ભારત

તો પછી કયો માર્ગ લેવો? તેનો જવાબ એ છે કે તેમાાંથી પાર ઉતરવુ.ાં જે
રીતે મનુરયનુાં મન કાયગ કરે છે . તેમાાંથી આપણે દૂ ર જઈને એક ઝાટકે
બહાર આવીને આપણી જાતને સુધારી ન િકીએ. મન કિે પહોંચી િકત ુાં
નથી. તે માત્ર આપણને આમમા તરફ પાછા ફરવામાાં મદદરૂપ થાય છે .
આપણે તે પ્રક્રિયામાાંથી પસાર થવુાં પડિે અને તે સુધારો આપમેળે થવા
દે વો પડિે, તે માટે સુધરવાની પ્રક્રિયાની પાછળ પડી જવાની જરૂરત નથી.
જે ક્ષણે આપણે આપણી જાતને સુધારવાનો શવચાર કરીશુ,ાં મયારે આપણે
આપણી જાતને સ્થ ૂળ પદાથગ તરીકે જોવા લાર્ીશુ,ાં જેને કિા સુધારાની
આવશ્યકતા નથી. સમસ્યા કે દદગ , આપણા િરીર સાથે જે મન જોડાયેલ ુાં
છે તેને વધારે ને વધારે સાધના કરીને તેને બદલવાની આવશ્યકતા છે .
વધારે ને વધારે સભાન થવાથી તમે તમારી જાતને હીલ કરી િકો. આપણે
સતત આપણા િરીરનુાં જ જતન કરતાાં હોઈએ છીએ. ભૌશતક અસ્સ્તમવ
મહમમવનુાં છે , પરન્ત ુ આપણા ચેતનાના સ્તરમાાં ફેરફાર લાવવાથી આપણી
ક્રિયાઓ સાફ સુથરી બને છે . આપણે રાહ જોવાની રમત રમવાની છે અને
શ્રિાપ ૂવગક સતત સાધના કરીને વધારે ને વધારે જાગૃત બની શવશુદ્ધિ પ્રાપ્ત
કરવાની છે . આપણે િીખતા અને સમજતા જવાનુાં છે જેથી મન એક ક્રદવસ
િાાંત થઈ જિે અને તેન ુાં અસ્સ્તમવ જ નહીં રહે અને જે બાચલિતા કે મ ૂખગતા
આપણને પરે િાન કરતી હતી તેમાાંથી આપણે આસાનીથી બહાર આવી
િકીશુ.ાં
આપણે જ્યારે કોઈ પક્રરસ્સ્થશતમાાં હોઈએ મયારે હાંમિ
ે ાાં બે શવરુ િ શવચારો

આધ્યાત્મમક યાત્રા એ મ ૂળ લક્ષ્ય તરફ પાછા ફરવાની યાત્રા છે . જે ક્ષણે તમે

આપણા મનમાાં આવતા હોય છે . મયારે આપણે આ શવચારોનુાં ઉદર્મ સ્થાન

અમુક પ્રકારની સાધના કરો છો મયારથી જ તમારી આમમા તરફની યાત્રાની

િોધીને શવચારવાનુાં છે કે આપણે કશુાં બનવા જઈ રહ્યા છીએ કે ધીરે ધીરે

િરૂઆત થઈ જાય છે . જન્મોજન્મથી જે આપણામાાં સાંગ્રહાયેલ ુાં પડ્ુાં છે તેને

િાાંત બનીને જીવનમાાં આવતી દરે ક પક્રરસ્સ્થશતનો િાાંતપણે સ્વીકાર કરતાાં

ખાલી કરી નાખવુાં પડે છે . આ એવી પ્રક્રિયા છે જેમાાં તમારી દુ શનયા તરફની

થયા છીએ. પ્રમયેક વખતે મનની સ્સ્થશતનો શવચાર કરો, થોભો અને તેમાાં

સક્રિયતા ઓછી થતી જાય છે અને તમે શનષ્ક્રિય બનતા જાવ છો. આ એવી

રહેલી ધ ૂળને નીચે બેસવા દો. કોઈ પણ પ્રશતક્રિયા કરતાાં પહેલાાં મનની

પ્રક્રિયા છે જેમાાં તમે બહારની સમજ ગુમાવતા જાઓ છો અને અંતરની જાગૃશત

સ્સ્થશત સુધારો અને સુદર
ાં પક્રરણામોને સ્વીકારો.

વધતી જાય છે અને ધીમે ધીમે તમે અંદર તેમ જ બહાર બન્ને દુ શનયા બાબત
જાગૃત બનતા જાઓ છો. આપણને ઈશ્વરે અમ ૂલ્ય આંખોની ભેટ આપી છે .
ધીમે ધીમે તમે તમારા સમગ્ર અસ્સ્તમવ જેમ કે ચિો, મન, સાંવેદના, બુદ્ધિ,
અહમ્ શવિે જાગૃત થતાાં જાઓ છો. ધીરે ધીરે તમને તમારી અમુક વ ૃશિઓ કે
ખામીઓ જે તમારા અસ્સ્તમવ સાથે જોડાયેલી છે અને તે તમારા વ્યસ્તતમવનો
અંિ છે તે બાબત પણ જાગૃત થતા જાઓ છે . આ વ ૃશિઓને ક્રહસાબે આપણી
પ્રવ ૃશિઓ બને છે અને આપણી સતત વહેતી જીવનધારામાાં શવક્ષેપ કરાવે છે .
અને અનેક વખત આ રીતે મન શવકટ પક્રરસ્સ્થશત અનુભવે છે . જો આપણે

અંતમાાં એટલુાં જ કે હીચલિંર્ હાંમિ
ે ાાં ધીમી, સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે જેમાાં
ઘણાાં વર્ષો પણ લાર્ે છે , અને આપણે આપણા મનની ગુચવાયે
ાં
લી સ્સ્થશતમાાં
શનણગયો લઈને કાયો કરવા નહીં, પરન્ત ુ સાધનામાાં વધારે પ્રયમન કરવા
જેથી સુધારા આપોઆપ આવે. જો તમારે કિો શનશ્ચય કરવો જ હોય તો
સાધના વધારવાનો શનણગય કરજો અને જીવનમાાં બદલાવ કે પક્રરવતગન
એની મેળે આવિે. જે કાંઈ આ પ ૃથ્વી પર છે અને જે કાંઈ તમારી સાથે
જોડાયેલ ુાં છે તે સવગનો સ્વીકાર કરો.

આપણી આવી ત્રુક્રટઓ પર ધ્યાન કે ષ્ક્ન્િત કરીએ તો આપણને ચચિંતા, શનરાિા

શ્રિા રાખો અને અલર્તાની ભાવનાને છોડી દો. તે આપણને હાંમિ
ે ાાં દુ ુઃખ

અને વ્યગ્રતા શસવાય કશુાં જ પ્રાપ્ત થત ુાં નથી.

આપિે. તમારી ચેતના પર ધ્યાન કે ષ્ક્ન્િત કરો અને દરે ક પ્રકારની વ ૃશિથી

આવી ત્રુક્રટઓમાાંથી બહાર આવવા માટે તેમ જ શુિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે
આપણે અનેક રસ્તાઓ અજમાવીએ છીએ જેથી કરીને આપણે તે ખામીઓને
દૂ ર કરી િકીએ. નવા વર્ષે તેમાાંથી બહાર આવવાનો શનશ્ચય કરીએ છીએ.
જેનાથી ફરીથી આપણી જીવન િૈલીમાાં શવશવધ વ ૃશિ-પ્રવ ૃશિઓ ઉમપન્ન થાય
છે . કાંઈ પણ દૂર કરવાની ઈચ્છા પણ સાધનામાાં બાધક છે .

મુતત બનો. એક ક્રદવસ બધુાં જ નવીન લાર્િે. જીવન વહેત ુાં અને ધબકત ુાં
લાર્િે. જીવનમાાં ખ ૂબ આધ્યાત્મમક બનો.
જય ગુરુદેવ.

ઓરા સર્જરી
એક ઔતિહાતસક પુરાવો.

ઓરા લેવલની સર્જરી હંમશ
ે ાં રહસ્યનાં વાદળોમાં ઘેરાયેલી રહે છે અને

દે ખા દે છે .

સામાન્ય રીતે આવી વાતો હેલ્થ સર્વસ
િ ની સભામાં ચચાાતી નથી. આ ઓરા

એ સમયમાં આ બાબતે ખ ૂબ ચચાાઓ થતી. કે ટલાય લોકોએ આવી

સર્જરી દંતકથા છે કે તેના વૈજ્ઞાર્નક પુરાવા છે એ બાબતે અનેક વાદ-ર્વવાદ

ઘટનાનો અભ્યાસ કયો. ર્મસ્ટર બટનાડા હટને હીભલિંગ હેન્્સ નામનું એક

તેમ જ શંકાઓ કરવામાં આવે છે . અલબત્ત, આવી જાતની સર્જરી શરીરના

પુસ્તક લખ્ું જે 1966માં પ્રકાર્શત થયેલ,ું તેમણે આ ર્વષે ખ ૂબ ઊંડો

કોઈ પણ અવયવ પર કરવામાં આવે ત્યારે X-rays અને MRI દ્વારા શરીર

અભ્યાસ કયો. તેમને પોતાને આંખનો કોઈ રોગ થયેલો અને તેમણે તેમની

પર તેની અસરો જોઈ શકાય છે . એક વખત આવી અસર જોયા પછી તેને ન

દૃ ષ્ટટ લગભગ ગુમાવી દીધી હતી. તેમને ચેપમેન અને તેમની સર્જરી પર

માનવાનું કારણ રહેત ું નથી. જેમનો વૈજ્ઞાર્નક અભભગમ છે તેઓ પણ આવા

ર્વશ્વાસ ન હોવા છતાં તેમના પત્નીના ભારપ ૂવાક કહેવાથી તેઓ ચેપમેન

સાધનોની મદદથી લેવાયેલા પુરાવાને નકારી શકતા નથી. આવી સર્જરીના

પાસે ગયા પછી તેમણે જે અનુભવ કયો તે આ દુ ર્નયાથી પર અને

દસ્તાવેજી પુરાવા પણ છે પણ ર્વજ્ઞાનને વરે લા લોકો આવી વાતને પ્રકાશમાં

અવણાનીય હતો. ચેપમેને તેમને કોઈ પણ જાતનાં સાધનો વાપયાાં વગર

આવવા દેતા નથી. ઈંગ્લેન્ડમાં બનેલી આવી સર્જરીની

ખાલી હાથે જ સારવાર આપી, અને તેમનો આંખનો

સત્ય ઘટના જાણવાનું આપ સહુ માટે રસપ્રદ બની રહેશે.

રોગ ગયો. તેઓ તદ્દન સાજા થઈ ગયા. ત્યારે તેઓ

આ બનાવ 1945માં બનેલો છે . શ્રી જ્યોર્જ ચેપમેન

ચેપમેનના અન્ય દદીઓને પણ મળ્યા અને તેમના

નામના એક સદગૃહસ્થ ઈંગ્લેન્ડના લીવરપુલ ગામમાં
ફાયર ભિગેડ સર્વસ
િ માં કામ કરતા હતા. તેના એક નાના
બાળકનું કોઈ રોગથી મૃત્્ુ થતાં તેઓ હતાશ બની
ગયા. તેમને દુ ર્નયામાં કોઈ રસ ન રહ્યો અને તેમણે
મૃત્્ુ પછીના જીવનની ઘટના બાબત અભ્યાસ
કરવા માંડયો. અને આ ર્વષયમાં તેમણે ઊંડુ ં સંશોધન
કરવાની શરૂઆત કરી. તેઓ ધ્યાન પણ શીખયા અને
ખ ૂબ ગંભીરતાથી તેની પ્રેષ્ટટસ કરવા લાગ્યા. તેઓ મૃતાત્માઓ સાથે વાતો
કરવા લાગ્યા અને અમુક બાબતમાં તેમની મદદ પણ લેવા લાગ્યા. આ
મૃતાત્માઓમાંનો એક તે ડૉ. ર્વભલયમ લેન્ગ. તેઓ જીવતા હતા ત્યારે
ઈંગ્લેન્ડમાં અગ્રગણ્ય આંખના સર્જન હતા. તેમનું 1837માં મૃત્્ુ થ્ુ.ં આ
મૃતાત્માની પ્રેરણાથી ચેપમેને લીવરપુલમાં એક હોસ્સ્પટલ ખરીદી અને ઓરા
સર્જરીની ટેકનીકથી ઓપરે શન કરવા લાગ્યા, જેમાં તેમને મૃતાત્માઓ તરફથી
માગાદશાન મળત ું હત.ું ચેપમેન આવી સર્જરીને ઈથેરીક (Etheric) સર્જરી
કહેતા. ત્યાર બાદ એવું નોંધા્ું છે કે તેમણે મોર્તયાના સરળ ઓપરે શનથી
લઈને હૃદયની સર્જરી પણ સફળતાપ ૂવાક કરી હતી. ચેપમેનનો દાવો હતો કે
તે અને ડૉ. લેન્ગના આત્માને આવી ઓરા સર્જરીનું તેમ જ તેમની માનવ
શરીર પર થતી અસરનું જ્ઞાન હત.ું તેઓ કહેતા કે કોઈ પણ રોગ શરીરમાં
આવતા પહેલાં ઓરા લેવલ પર આવે છે અને પછી શરીર ઉપર વ્યટત સ્વરૂપે

ઈન્ટરવ્્ુ લીધા. અને એમને આશ્ચયા એ વાતનું થ્ું કે
જેમણે તેમની સારવાર લીધેલી તે સહુ સ્વસ્થ બની
ગયા હતા.
હટને આ ર્વશે ઊંડુ ં સંશોધન ક્ુ,ાં અને તેને જાણવા
મળ્્ું કે ઓપરે શન વખતે ચેપમેનનો ચહેરો બદલાઈ
જતો હતો. તેઓ ચાલીસી વટાવ્યા હોવા છતાં તેઓ
ડૉ. લેન્ગ જેઓ મૃત્્ુ વખતે ઘણા વ ૃદ્ધ હતા, તેમના
જેવા દેખાવા લાગતા. આવી સર્જરી દરમ્યાન ચેપમેનની આંખો તો બંધ જ
રહેતી. જ્યારે છે લ્લો પેશન્ટ હોસ્સ્પટલમાંથી જતો ત્યારે તેઓ તેમના મ ૂળ
સ્વરૂપમાં આવતા. આવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં જ ચેપમેન પેશન્ટ સાથે
વાત કરતાં, તેમની બીમારીને સમજતા અને જરૂરત લાગે તો ઓપરે શન
કરતા. આ ઓપરે શન દરમ્યાન ક્યારે ય તેમણે કશાય સાધનોનો ઉપયોગ
કયો ન હતો. તેઓ પેન્શન્ટના સગા-સંબંધીઓને પણ સર્જરી દરમ્યાન
હાજર રહેવા દેતા. આ બધા સગા-સંબંધીઓએ તેમને ક્યારે ય કોઈ સાધન
વાપરતા જોયા ન હતા. જ્યારે તેઓ ઓપરે શન કરતાં ત્યારે પેશન્ટને
ચીંટીયો ભયો હોય કે કાપો થયો હોય તેવો અનુભવ થતો. પરન્ત ુ, તેમના
શરીર ઉપર ક્યારે ય ઘાવ જોવા મળતો નહીં. જેમ શારીરરક સર્જરીમાં જે
દદા થાય તેવ ું જ દદા દદીઓને બીજે રદવસે થત.ું આમ, ચેપમેને તેનો
હીભલિંગ પાવર વાપરીને અનેક દદીઓને સાજા કયાા હતા.

રે કિનો સ્પર્શ
- શ્રીમતી અરસી ખાન થાણા, ભારત

16 સપ્ટે મ્બર 1987 એ મારી જન્મ તારીખ છે , પરં ત ુ મારો આધ્યાત્મમક જન્મ
17 સપ્ટેમ્બર 2011માં થયો, જ્યારે હું રે કક શીખી. એ ચમમકાકરક કિવસ હતો.
જ્યારે ગુરુજી મારા જીવનમાં આવ્યા અને મને હંમેશ માટે પરમસુખની
અનુભ ૂતત કરાવી.
બાળપણથી જ મને ગ ૂઢ તવજ્ઞાન અને આધ્યાત્મમક હીલ ગ
િં માં રસ હતો અને
તે તવશેની બુક્સ તેમ જ

ખ
ે ો હું વાંચતી, પરન્ત ુ ક્યારે ય તે શીખવાની તક

મને મળી ન હતી. રે કક જીવનમાં આવ્યા પછી જીવન ચમમકારોથી ભરાઈ ગયું
છે જે પહે ાં ન હત,ું મને ઈશ્વરના અ્તિતમવની અનુભ ૂતત થઈ છે . મ મારી
જાતને અંિરથી જોઈ. રે કકએ મને ઈશ્વર સાથે જોડાણ કરાવ્યુ,ં ચેતના,
યુતનવસસ

ાઈફ ફોસસ એનજી જે મારામાં સતત વહેતી રહે છે અને મારું હૃિય

પ્રેમસભર અને તિવીકારના ભાવવાળં બની ગયું છે . રે કક શીખ્યા પછીનાં ત્રણ
વર્સની જીવનની યાત્રા ખ ૂબ જ સુિર
ં રહી છે .

મારા માથાના જમણા ભાગમાં (કપાળના જમણા ભાગમાં) દુ ુઃખાવાની ફકરયાિ
હોવાથી મારા પકરવારે મને ડૉક્ટર પાસે જવા કહ્ુ.ં
ખી આપી અને

આરામ કરવા કહ્ુ.ં તેમણે જણાવ્યું કે વધુ પડતા શ્રમ કે તિરેસની

ીધે આમ

ાગે છે , કારણ કે તાવ, શરિી, કફ, વગેરે કશું જ ન હત.ું તેમણે મને 3

કિવસની િવા આપી.
મને યાિ આવ્યું કે ગુરુજીએ કહેલ ું કે તમારી િવાને પણ રે કક આપો. મ તેમ
કયુું પણ ગમેતમ
ે મને િવા
અને રે કક

વ
ે ાની ઈચ્છા ન થઈ, મ તે પાછી મ ૂકી િીધી

વ
ે ાનું ચાલુ રાખ્યુ.ં

ત્રણ કિવસ પછી પાછી હું ડૉક્ટર પાસે ગઈ, કારણ કે દુ ુઃખાવો વધી ગયો હતો.
હવે ડૉક્ટરને શરિીનાં

ક્ષણો જણાયાં અને મને કહ્ું કે તમને

તસરપ, એન્ન્ટબાયોકટક્સ, અ ગ અ ગ ક રની ગોળીઓ, એતસડીટી દૂ ર
કરવાની ગોળીઓ વગેરે
સુધી

ખી આપી. આ બધું કિવસમાં બે વાર અઠવાકડયા

વ
ે ાનું કહ્ું અને પછી બતાવવા આવવાનું કહ્ુ.ં

મને ખબર હતી કે આ બધું હું
િવા

વ
ે ાની ન હતી. તેથી મ આગળ પ ૂછ્ું જો

ીધા પછી પણ દુ ુઃખાવો નહીં મટે તો? તેમણે જવાબ આપ્યો તો પછી

ન્યુરો ોજીતિટને કન્સલ્ટ કરવા પડશે અને તેઓ SCAN, MRI વગેરે કરવાનું
પણ કહે.
પાછા ફરતી વખતે હું તવચારતી હતી કે કેમ મને રે કકની અસર થતી નથી?
હું તો શ્રદ્ધાપ ૂવસક રે કક કરું છં અને મને તેમાં પ ૂણસ તવશ્વાસ છે . માટે રે કકથી જ
મારી પાડોશમાં રહેતા બહેન મને મળ્યા અને કહ્ું કે હું ફીક્કી

પંિર કિવસ પહે ાં હું મારા ફેતમ ી ડૉક્ટર પાસે ગયે ી, છે લ્ ા થોડા કિવસથી

થત ું

ાગે છે .

સાજા થવું છે . શું બની રહ્ું છે તે ન સમજાતા હું જરા હતાશ બની. અચાનક

હું રે કકના તિપશસનો મારો અનુભવ અહીં પ્રતિત ુત કરું છં.

મને તપાતિયા પછી તેમણે મને એન્ટીબાયોટીક્સની ગોળીઓ

સાયનસ થયું

ાગું છં. મ

તેમને કહ્ું કે ડૉક્ટરે સાયનસ થયું છે તેમ કહ્ું છે . તેમણે જવાબ આપ્યો કે
એમાં લચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. માત્ર ની ગીરીનો નાસ (વરાળ)
વ
ે ાથી તે મટી જશે.
એક અઠવાકડયું થઈ ગયુ.ં દુ ુઃખાવો મટી ગયો. મ માત્ર ની ીગીરી તે નો
નાસ

ીધો અને રે કક

ીધી. હવે બધું જ બરાબર છે . આ ઈ ાજ મ મારા

તમત્રો, સહકાયસકરો તેમ જ સગા-સંબંધીઓને કહ્યો અને તેનાં સારાં પકરણામો
પ્રાપ્ત થયાં છે . તેમાંના કે ટ ાકે તો રે કક પણ શીખી
આ કકતિસો મ તમને એટ ે

ીધી છે .

ખ્યો છે કે હવે મારા માતા-તપતાએ પણ જોયું

કે હું રે કક દ્વારા સાજી થઈ ગઈ છં. અને મારી િવાઓ હજુ એમ જ પડી છે .
આ બનાવથી તેઓ માનવા

ાગ્યા છે કે (રે કક) હીલ ગ
િં દ્વારા બીમારી દૂર

થઈ શકે છે , તેની કોઈ સાઈડ ઈફેક્ટ નથી.
હું જીવનની આ અમુલ્ય ભેટ રે કક માટે સિાય કૃતજ્ઞ રહીશ.

હહિંદુ ધર્મર્ ાં શાંખન ાંુ ર્હત્તત્તવ

હિન્દુ ધર્મ વિવધઓર્ાાં શાંખનો ઉપયોગ કરિાર્ાાં આિે છે . આ શાંખને કાાં તો

અથિમિેિ (4/10)ર્ાાં એર્ કિેિાર્ાાં આવયુાં છે કે શાંખર્ાાં અિકાશ, ગ્રિોની

આરતી િખતે િગાડિાર્ાાં આિે છે અથિા તો ર્ાંહિરર્ાાં રાખી તેની પ ૂજા

સીસ્ટર્ અને સોનાનુાં સાંવર્શ્રણ છે . તેનો ધ્િવન શ્ુઓને ભયભીત કરે છે ,

કરિાર્ાાં આિે છે . તો આિી વિવધઓ પાછળનુાં ધાવર્િક ર્િત્તત્તિ શુાં િશે?

ખરાબ તત્તિો અને રાક્ષસોને કાબુર્ાાં રાખે છે , અજ્ઞાન, આળસ અને રોગ

શાંખ એ સાંસ્કૃત શબ્િ છે જેર્ાાં ‘શ’ નો અથમ થાય છે સારુાં અથિા પવિત્ર અને
‘ખ’નો અથમ છે િાતાિરણ. આર્, શાંખનો ધ્િવન િાતાિરણને શુદ્ધ અને પવિત્ર
કરે છે અને પ્રદૂષણ દૂર કરે છે . સાર્ાન્ય રીતે િાતાિરણર્ાાં શુદ્ધતા અને
પવિત્રતા િધારિા ર્ાટેના બે રસ્તા છે . એક તે પ્રદૂષણ કરનારાાં તત્તિોને દૂર
કરિા અને બીજુ ાં િધારે ને િધારે પોઝિહટિ તત્તિો િાતાિરણર્ાાં ઉત્તપન્ન કરિા.
જ્યારે શાંખ ફૂકિાર્ાાં આિે છે ત્તયારે તેના ધ્િવન તરાંગોની હિકિન્સી નીચલા
સ્તરની હિકિન્સી કે જે વિચઝલત કરનારી ઊજામ કિેિાય છે તેનો વનષેધ કરે
છે . જેર્ પ્રકાશનુાં હકરણ આિતાાં અંધકાર દૂ ર થાય છે તેર્અિીં એ જાણવુાં પણ જરૂરી છે કે ર્નની હિકિન્સી, શાંખર્ાાંથી ઉત્તપન્ન થતા
ધ્િવન તરાંગોની હિકિન્સીને ર્ળતી આિે છે . આર્, ધ્િવન જ ર્નને શાાંત
અથિા અશાાંત બનાિ છે . શાંખના ધ્િવન તરાંગોની ર્ાનિ ર્ન પર ખ ૂબ
સકારાત્તર્ક અસર થાય છે . તેથી તર્ાર્ નકારાત્તર્ક તેર્ જ િતાશાજન્ય
વિચારો દૂ ર થાય છે .
શાંખ ફૂાંકિાનુાં આ ર્િત્તત્તિ છે . શાંખની પ ૂજા કેર્ કરિાર્ાાં આિે છે તે જોઈએ.
ર્ોટા ભાગના શાંખ ડાબી બાજુ એ ખ ૂલે છે અને તેઓ એન્ટીક્લોક િાઈિ બન્યા
િોય છે . જે શાંખ જર્ણી બાજુ એ ખ ૂલે એટલે કે ક્લોકિાઈિ રીતે બન્યા િોય
તેને ઘરર્ાાં રાખવુાં શુકનિાંત ુ ગણાય છે . એર્ ર્ાનિાર્ાાં આિે છે િેિી લક્ષ્ર્ીનો
આિા શાંખર્ાાં સિાય િાસ િોય છે .
પ્રાથમના કરતી િખતે જે કોઈ શાંખ િગાડે છે તેના બધા પાપ દૂર થાય છે અને
વિષ્ણુ સાથે સાયુજ્ય થાય છે .

દૂ ર કરી િીઘામય ુષ બક્ષે છે . િાચકોને સર્જાઈ ગયુાં િશે કે ઉપર બતાિેલી
તર્ાર્ વિગતો તે ર્નના જ અલગ અલગ સ્તરો અને અનુભિો છે . ખરાબ
આત્તર્ા તે આપણા જ નકારાત્તર્ક વિચારો છે અને રાક્ષસો તે આપણી જ
શાંકા અને ભય છે . પિેલાાં જેર્ કહ્ુાં છે તેર્ શાંખનો ધ્િવન સીધી રીતે જ
ર્નના કાંપનોને અસર કરી તેને ફરી તેની મ ૂળ સ્સ્થવતર્ાાં લાિે છે . શાંખને
સાર્ાન્ય રીતે સ ૂયોિય પિેલાાં અને સ ૂયામસ્ત પછી ફૂાંકિાર્ાાં આિે છે , કારણ
કે સ ૂયમનાાં હકરણો શાંખ ધ્િવન તરાં ગોને અિરોધે છે . શાંખ-ધ્િવન અસરકારક
રીતે પ્રદૂષણ દૂર કરે છે . એવુાં ર્ાનિાર્ાાં આિે છે કે નોબેલ એિોડમ વિજેતા
ડૉ. જગિીશચાંદ્ર બોિે તેર્ના એક પ્રયોગર્ાાં સાઝબત કરી બતાિેલ ુાં કે શાંખના
ધ્િવન તરાંગો બેક્ટેરીયાને બીનઅસરકારક બનાિે છે અથિા તો ર્ારી નાખે
છે . બલીન યુવનવસિટીનાાં સાંશોધનોએ પણ સાઝબત કયુું છે કે શાંખનો ધ્િવનનાિ તે િાતાિરણર્ાાંથી બેક્ટેરીયા દૂ ર કરિાનો સસ્તો ર્ાગમ છે . તે કોલેરા,
ર્લેરીયાના જતાં ુઓ વનયાંવત્રત કરે છે અને િીસ્ટેરીયા િાઈ લેપરસી જેિા
રોગર્ાાં પણ રાિત આપે છે . તેનો સતત ધ્િવનથી િાટમ એટે ક થતા નથી
અને જે લોકો તોતડા િોય તેર્ને પણ સાજા કરે છે . જ્યારે નાના શાંખોની
ર્ાળા બાળકોને પિેરાિિાર્ાાં આિે છે . તો બાળકો જલિી બોલતા શીખે છે
અને સ્પષ્ટ બોલે છે . શાંખ ફૂાંકિાથી ફેફસાની કાયમક્ષર્તા િધે છે અને લાંગ
ઈન્ફેક્શન દૂર થાય છે . તે ર્ાનવસક તનાિ દૂ ર કરિાર્ાાં, બ્લડ પ્રેશર
વનયાંવત્રત કરિાર્ાાં અને ડાયાઝબહટશને કાબુર્ાાં રાખિાર્ાાં ર્િિરૂપ થાય છે ,
એટલુાં જ નિીં, પરાં ત ુ શ્વસન તેર્ જ પાચનને લગતા રોગો થતા નથી.

એક્યુપક્ં ચરન ંુ
વિજ્ઞાન
એક્યુપંક્ચર એ સ્વાસ્્યની સંભાળ લેનારી પ્રાચીન પદ્ધતિ છે જેનો

આપણા શરીરમાં 14 મુખ્ય નાિીઓ છે જેને મેડરડિયન કહેવામાં

ચીનમાં ખ ૂબ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . aપતિમના દેશોમાં િે ટ્રેડિશનલ

આવે છે , જેમાંથી ઊર્જા આપણા શરીરમાં પ્રત્યેક અવયવ િેમ જ કોર્ોમાં

ચાઈતનઝ મેડિતસન (ટીસીએમ) િરીકે પણ ઓળખાય છે . જેમાં તવતવધ

વહે છે . અને િે ઊર્જાને ‘ચી’ કહેવામાં આવે છે . આ ‘ચી’ આપણા શરીરને

વનસ્પતિનો િેમ જ અન્ય થેરાપીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આ

જીતવિ રાખર્ ું જૈતવક બળ છે . આ ઊર્જાન ું સંર્ ુલન અને િેનો સંર્ ુલલિ

તનદાન પદ્ધતિમાં જીભ િેમ જ નાિીના ધબકારાનો પણ સમાવેશ થાય છે .

પ્રવાહ શક્ક્િ-સભર સ્વાસ્્યમાં પડરણમે છે .

એલોપેતથક પદ્ધતિ દવા ઉપર આધાડરિ છે અને એક્યુપંક્ચર રોગને
િેના જિમ ૂળમાંથી નાબુદ કરે છે જેમાં એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે
શરીરની ઊર્જાની તસસ્ટમમાં ગરબિ થાય ત્યારે જ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે .
પવિમ અને પ ૂિવની માન્યતા
ઊર્જાના વર્ળ
ાુ
પર આધાડરિ પદ્ધતિ જેવી કે એક્યુપંક્ચર,

િંદુરસ્િીને લગિી અનેક સમસ્યાઓ જેવી કે શરીરના અંગોમાં પીિામાં
અસરકારક રીિે કામ કરે છે . ચીનમાં િો સર્જરી વખિે િે એનેસ્થેશતસયાને
બદલે પણ વપરાય છે , એવું બીબીસી ન્ય ૂઝમાં દેખાિવામાં આવેલ.ું જેમાં એક
યુવતિની ઓપન હાટા સર્જરીમાં એનેસ્થેતસયાને બદલે એક્યુપંક્ચર કરવામાં
આવેલ.ું
ચાઈતનઝ સર્જનોનું કહેવ ું છે કે સજીકલ પ્રડિયામાં એક્યુપંક્ચરના
ઘણા ફાયદાઓ છે . આવી સર્જરીમાં એનેસ્થેતસયામાં રહેિાં હેલ્થનાં જોખમો

ટીસીએમ અનુસાર કોઈ પણ બીમારી કે દુ ુઃખાવો િે આ ઊર્જાના
પ્રવાહમાં અવરોધ થવાથી થાય છે . આ મેડરડિયનનો દરે ક એક્યુપંક્ચરનો
પોઈન્ટ એક દરવાર્જ જેવું કામ કરે છે . અહીં ઊર્જા રોકાઈ ર્જય છે , અથવા
િો િેનો પ્રવાહ ધીમો પિી ર્જય છે . જેનાથી બીમારી અથવા િો દદા નો
સંકેિ મળે છે .
આવા અવરોધ (ઢીમચા) વાળા તવસ્િારમાં સોય ખચાિવાથી
ંૂ
ઊર્જાના પ્રવાહનો અવરોધ દૂ ર થાય છે અને િે ફરીથી વહેવા લાગે છે .
આમ, સરળ રીિે ઊર્જાના પ્રવાહના વહેવાથી શરીર ફરીથી ઊર્જાના
પ્રવાહનું તનયમન કરે છે , શરીર સાજુ ં પણ થાય છે અને િેન ું સ્વાસ્્ય
ફરીથી સારું થાય છે .
વનસ્પતિઓ અને અન્ય થેરેપીઓ જે શરીરમાં બળિરા ઉત્પન્ન

રહેિાં નથી, સાર્જ થવાની પ્રડિયા પણ ઝિપી બને છે અને િેનો ખચા

કરે છે િે પણ હીલલિંગમાં મદદરૂપ થાય િે માટે વાપરવામાં આવે છે .

એનેસ્થેતસયા કરિાં ત્રીર્જ ભાગનો થાય છે .

એક્યુપંક્ચરનો ઈવતહાિ

સોય ખોસીને દદા ને દૂ ર કરવાની વાિનો જોકે , મોટા ભાગના
પતિમના લોકો તવરોધ કરે છે . છિાં લાખો અમેડરકનો લાંબા સમયના
દુ ુઃખાવામાંથી રાહિ મેળવવા, બ્લિ પ્રેશરમાંથી છૂટકારો મેળવવા િથા ચક્કર
ચિવાની બીમારીમાંથી મુક્ક્િ મેળવવા એક્યુપક્ં ચરની સારવાર િરફ વળ્યા છે .

પતિમમાં એક્યુપંક્ચરને દુ તનયાની સહથ
ુ ી પ્રાચીન પરંપરાગિ
સારવાર પદ્ધતિ િરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને િેને વૈકલ્લ્પક સારવાર
પદ્ધતિ િરીકે સ્વીકારાય છે . ચીન, કોડરયા, ર્જપાન અને એતશયાના અન્ય
દે શોમાં આ સારવાર પદ્ધતિ હર્જરો વર્ાથી પ્રચલલિ છે અને િેનો ઉપયોગ
કરવામાં આવે છે અને િે અંધશ્રદ્ધા કે યોગાનુયોગ પર આધાડરિ નથી.

પાર્ાણ યુગથી લઈને એક્યુ-પંક્ચરનું તવજ્ઞાન સદીઓથી
તવકતસિ થયેલ ું છે અને િેવા દસ્િાવેજો મળી આવે છે . માનવામાં આવે
છે િેમ માત્ર પ ૂવામાં જ નહીં, પરંર્ ુ િેના પુરાવા સમગ્ર તવશ્વમાં અનેક
જગ્યાએથી મળી આવ્યા છે .
ચીનના દવાને લગિા સારગ્રંથમાં, ‘યેલો એમ્પરસા ક્લાતસક ઓફ
ઈન્ટરનલ મેડિતસન’ ગ્રંથમાં એક્યુપંક્ચરના જૂનામાં જૂના પુરાવા છે .
શહેનશાહ હુઆન્ગ િી કે જેમણે ઈ.સ. પ ૂવે 2696-2598 વચ્ચે રાજ્ય કયુ.ું
િેમના સમયનો જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ માનવામાં આવે છે . િેમ છિાં, પ્રાચીન

અત્યારે ચીનમાં અમુક હોક્સ્પટલોમાં એલોપેતથક િેમ જ એક્યુપંક્ચર

જગિના દરે ક ડહસ્સામાં િેનો ઉપયોગ થયાના સંકે િો મળે છે . ઈજીપ્િ,

બન્નેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને પેશન્ટને આ રીિે સારવારનો તવકલ્પ

ઈરાન, ભારિ, શ્રીલંકા, યુરોપના અમુક ભાગોમાં િેમ જ દલક્ષણ અમેડરકામાં

આપવામાં આવે છે . િેઓ બન્નેના સંયોજનથી પણ સારવાર લઈ શકે છે .

િેની પ્રેક્ક્ટસના પુરાવા મળી આવ્યા છે . નોથા અમેડરકનોએ પણ િેનો

દા.િ. કોઈ દવાની આિઅસર થાય િો પેશન્ટ, દવાની માત્રા ઘટાિીને

ઉપયોગ કયો છે .

એક્યુપંક્ચરની સારવાર લઈ શકે છે .
એક્યુપંક્ચરનો પાયાનો વિદ્ાંત
ટીસીએમ શરીરને એક જટીલ િંત્રરચના િરીકે જુ એ છે , જેમાં અંદર
આવેલા દરે ક અંગઉપાંગો એક બીર્જ સાથે આંિડરક રીિે જોિાયેલા હોઈ દરે ક
ભાગ એકબીર્જને અસર કરે છે . એ લોકો શીખવે છે કે જૈતવક િંત્રમાં અસંર્ ુલન
પેદા થવાથી રોગ ઉત્પન્ન થવાનો સંકેિ મળે છે . પછી િેનાં લક્ષણો શરીર પર
જોવા મળે છે . અને આ િંત્રમાં જો સંર્ ુલન ન થવા પામે િો ટૂંકા કે લાંબા
સમયના રોગો થવાની શક્યિા રહે છે .

એક્સ્કમો આજે પણ િીક્ષ્ણ પ્થરનો રોગની સારવારમાં ઉપયોગ
કરે છે . એક્યુપંક્ચરનો ઉપયોગ કયાાના પુરાવા ઈજીપ્િ અને આઉદી
અરે લબયામાં પણ ઉપલબ્ધ છે .
1991માં 5000 વર્ા પહેલાંના એક માણસનું મમી (શબ)
ઓસ્ટ્રે લલયા અને ઈટાલીની એક વેલીમાંથી મળી આવેલ.ું િેના શરીર પર
ટે ટુ જોવા મળ્યા હિા, જે ટ્રે ડિશનલ એક્યુપંક્ચરના પોઈન્ટને મળિા
આવિા હિા.

આશ્રમજ્ઞાન
બાળકને દત્તક
લેવાન ું મહત્તત્તવ

જીવનની લલવપ પોતે

લખે છે અને તે બાળપણના શરૂઆતના તબક્કામાં

મા-બાપની અસર નીચે વવકાસ પામે છે . આ પ્રભાવ આપણી શરૂઆતની
જ િંદગીમાં આપણા મા-બાપ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે . એમાં મા-બાપ

પેરેન્ટીંગ

બાબતે જ્યારે વાત થતી હોય છે ત્યારે બાળકને દત્તક

લેવા વવષે ગંભીરતાપ ૂવવક ચચાવ થાય છે . કોઈ સ્ત્રી કોઈ કારણસર માતા બનવા
સમથવ ન હોય ત્યારે આ વવષે ઘણા વાદ-વવવાદ ચાલે છે . EPIC પેરેન્ટીંગ
પ્રોગ્રામ વવષે વાત કરતાં ગુરુજી કહે છે કે મ ૂળ પેરેન્ટીંગનો મુદ્દો એ છે કે
બાળકને દત્તક લેવ ું કે ન લેવ.ું આપણને દરે કને ત્રણ વ્યક્તતત્વ છે જે પેરેન્ટની
જ િંદગીનો આખો પ્રોગ્રામ લખે છે , તે છે પેરેન્ટ, પુખ્ત વ્યક્તત અને બાળક. આ
શબ્દોનો સાહહજત્યક અથવ મહત્ત્વનો નથી. આ ત્રણે એક વ્યક્તતની અવસ્થા છે .
પ્રત્યેક વ્યક્તત આ ત્રણે અવસ્થામાં તરતો રહે છે . આમાંની બાળકની જે અવસ્થા
છે તેના પણ બે ભાગ પડે છે . એક તો ખોળે લીધેલ ું બાળક અને કુ દરતી રીતે
ન્મેલ ું બાળક. દત્તક લીધેલ ું બાળક એ એવી ઘટના છે કે જે બાળકના

પણ હોઈ શકે , ઘરના વહડલો, વશક્ષકો કે પાડોશીઓ પણ પ્રભાવ પાડી શકે
છે . તેઓ જે રીતે વતવન કરે છે કે બોલે છે તે બાળકના અંતરમાં છપાઈ
જાય છે . અને તેને આધારે તેની ભવવષ્યની વતવણકં ૂ બને છે . કમનસીબે આ
બધા વહડલોને બાળક પર થતાં તેમના વતવનના પ્રભાવની જાણ નથી અને
તેઓ આ વાતને ખ ૂબ

સહ

રીતે લે છે . આમ, બાળકોના વ્યક્તતત્વના

ઘડતરમાં આપણે મહાન ભ ૂલો કરતાં હોઈએ છીએ, પછી કાં તો આપણે
પસ્તાઈએ છીએ અથવા તો આવેલી પહરક્સ્થવત માટે દુ વનયાને દોષ દઈએ
છીએ. ગુરુજી કહે છે કે

વાબદાર મા-બાપે બાળકના વ્યક્તતત્વના ઘડતર

માટે સભાન અને જાગૃત રહેવ ું

ોઈએ. જેથી કરીને ભવવષ્યમાં તેમના

જીવનનું ઘડતર સારી રીતે થઈ શકે .

