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આ�યા�મ...

પોતાને મો�નો માગ� બતાવીને મુ�ત કરે છે,

�વનમાં કત��યની પૂરતી પણ તે જ શીખવે છે.



સામા�ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે મનુ�યે પોતાના 

સંસારમાં રસ અને તેમાં તેની ભૂિમકા પૂરી થાય પછી 

અ�યા�મના �વાહમાં �ડું ઉતરવું. મોટા ભાગના લોકો 

સંસારમાં ડૂબેલા હોવાથી અ�યા�મ તરફ જોવાનું સુ�ધા ટાળે 

છે, એટલે તેમને અ�યા�મનો ડર લાગે છે. અ�યા�મમાં ગયેલા 

માણસ સંસાર માટે નાલાયક ઠરે છે એવો કોઈ િસ�ધાંત લોકો 

માને છે અને તેની પાછળનું શું તક�શા�� છે એ મને કયારેય 

સમ�યું નથી.

આમ જોઈએ તો અ�યા�મ અને સંસાર એક બી�થી અલગ 

નથી જ ફકત આપણા મને જ એવો એક ભેદભાવ તૈયાર કરેલો 

છે. આ બ�ને વ�ચે �દવાલ આપણા મને જ ઉભી કરેલી છે 

અને તે તોડવા માટે આપણા મન ને જ �ઢતા તેમજ સમજ 

રાખવી જ�રી છે. જેમ એકાદ છોકરો શાળાએ �ય છે તો તે 

શા માટે �ય છે, તો પોતાને �ાન અને અનુભવથીસમૃ�ધ 

કરવા માટે પર�તુ શાળામાં તેને કઈ વ�તુ નું �ાન આપવામાં 

આવે છે? તો ભૌિતક વ�તુનું, ભૂગોળ, ઈિતહાસ, નાગ�રક 

શા��,  ગિણત,  પદાથ�િવ�ાન,  રાસાયિણક િવ�ાન, 

િવગેરેનુંપર�તુ આ આપણા �વનનાં બા� અંગો જ છે. કેવળ 

બા� અંગોના અ�યાસથી મનુ�યને કેવી રીતે �વતા 

આવડશે? આ બધા બાહયઅંગોની પાછળ જે વ�તુ છે તે 

અંતરંગની છે. તેમાં ક�પના છે, િવચાર છે, ભાવના છે. આ 

બધી વ�તુ િવના તેને સંસા�રકકમ� કરતા કેવી રીતે આવડશે? 

જેમ શાળામાં બ�ા�ગોનું �યવ�થાપન શીખવાય છે તેમ 

અ�યા�મમાં અંતરંગનું �યવ�થાપન શીખવાય છે. આ બ�ને 

સંભાળી શકાય તો અને તો જ મનુ�ય એક સંતુિલત અિ�ત�વ 

તરીકે આ દુિનયામાં �વી શકે. આજની અ�વ�થતાનું કારણ 

જ માનવીની અસંતુિલત અવ�થા જ છે ને?

આપણે જો અ�યા�મનો �ડો અ�યાસ કરીએ તો સવ� 

પંથોના, સં�દાયનાઉપદેશોનો અ�યાસ કરીએ તો �યાનમાં 
 (૧૨ જુન ૨૦૨૦)  

અ�તસર

આવશે કે કોઈ પણ ગુ�દેવ કોઈપણ િશ�યને સંસાર છોડીને 

પોતાની પાછળ આવવાનો ઉપદેશ કય� નથી. પછી તે 

ગુ�ચ�ર�નાધૌ�યઋિષ હોય કે પછી ��ય� �ીનૃ�સંહ 

સર�વતી હોય.ધૌ�યઋિષએ તેમના �ણેય િશ�યોને બાર 

વષ�ની તપ�યા પછી �ાનદાન કરીને ઉપદેશ કય�કે હવે 

સુખેથી ઘરે જઈને જવાબદારીપૂવ�ક સુંદર રીતે સંસાર 

ચલાવો. �ીગુ�નૃ�સંહસર�વતીએ પણ પોતાના લાડકા 

િશ�ય સાયંદેવનેકહયું કે હવે મારા આશીવા�દ છે કે તું સુંદર રીતે 

તારો સંસાર ચલાવ અને સંસારની સમ� જવાબદારી પૂરી 

થાય પછી તું મારી પાસે આવજે અને મારી સેવા કરજે. 

પોતાના િશ�યને સકારા�મકતાનો ઉપદેશ દઈને તે 

સકારા�મકતાથી સમ� સમાજમાં પ�રવત�ન લાવી એક સુંદર 

સમાજ તૈયાર કરવોએ જ બધા ગુ�ઓની અપે�ા હોય છે, એ 

સમાજને સમ�તું નથી કે શું? મારા �દકરાને કે 

�દકરીનેશાંતિચ�ની િ�થિત �દાન કરવાથી તે કે તેણી સરસ 

રીતે �વન �વી શકશે એવું આજના માતાિપતાને કેમ 

સમ�તું નથી? આ બ�ને વાત એક બી�ની પૂરક હોવા છતાં 

તે એક બી�ની મારક છે એવો અભાસ સમાજમાં કેમ તૈયાર 

કરવામાં આવે છે? અ�યા�મ અને સંસા�રક �વન વ�ચે 

સંતુલન કરીને �વનારો ભારતીય સમાજ સમ� જગતમાં 

વંદનીય હતો જે િ�ટીશોએ પોતાના �વાથ� માટે ભૌિતક 

િશ�ણને રવાડે ચડા�યો અને આપણી અધોગિત શ� થઇ. એ 

આપણી નજર સમ� થયું હોવાથી આપણે, ફરીથી એકવાર તે 

�દ�ય િવચારોને  �વનમાં ઉતારવા માટે આપણે િવચારવું ન 

જોઈએ?  પોતાના લાડકા સંતાનો મૂળ ��ાચાર થી 

ખરડાયેલાએિ�જનીયર કે ડો�ટર બને તેના કરતાં એક આદશ� 

નાગ�રક બનાવવા એવું �વ�ન હવે પાલકો કયારે જોશે એની 

જ �તી�ા આપણે કરવી રહી કારણકે તે �વ�નથી જ 

આવનારાસતયુગના મંડાણ થશે એ વાત િનિ�ચત છે. 
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આ�યા�મ
અને

સંસાર
વ�ચેનો
સંઘષ�

તં�ી લેખ 

� બેટા, સુખેથી સંસાર કર.

મને પૂણ� િવ�વાસ છે કે

હવે તું યો�ય પ�ધિતથી

સંસાર કરીશ.



ગુ� આ�ા �માણે તે િવ� તે શુ�ક કા� ને લઈને સંગમે ગયો અને 

ભીમા તીરે તેને રોપી, ગુ� આ�ા �માણે �નાન કરી પૂજન, 

૪૦માં અ�યાયમાં નરહ�ર નામના એક કુ� રોગી, િવ� પર 

�ીગુ� કૃપા કરી તેનો કુ� રોગ દૂર કરે છે. 

�ીગુ�જયારેગાણગાપુરમાં રહેતા હતા �યારે નરહ�ર નામનો 

આપ�તંબશાખાનો, ભાગ�વ ગો�નો એક કુ� રોગી �ા�ણ 

�ીગુ� પાસે આવીને તેમને તેના પર કૃપા કરવા િવનંતી કરે છે, 

અનેક �કારે �ીગુ� �તુિત કરે છે. �યારે �ીગુ� તેને કહે છે કે પૂવ� 

જ�મમાં તે મહાદોષ કયા� છે તેના ફળ�વ�પે તું આ જ�મે કુ� 

રોગી થયો છે, હવે તારા પાપો દૂર થશે અને તું �દ�ય શરીર ધારી 

થઈશ. એજ વખતે કોઈ ઓદુ�બરનું ચાર વષ�થી સુકાઈ ગયેલું 

લાકડું લઈને આ�યુ,ં તે જોઇને �ીગુ� પેલા િવ�ને આ�ા કરે છે 

કે આ સુકાઈ ગયેલા કા�ને લઈને તું સંગમે �, તેને ભીમા તીરે 

રોપી, અને સંગમે �નાન તથા અ�વ�થ વૃ�ની પૂ� કરીને, 

પાણીના બે કળશ ભરીને આ શુ�ક કા�ને પણ� �ટશે �યારે તારા 

પાપનો દોષ જશે અને તું �દ�ય શરીર ધારી બનીશ.

૩૯માં અ�યાયમાં આપણે જોયું કે વૃ�ધવં�યા ��ી પર ગુ�કૃપા 

થવાથી, તેમજ અ�વ�થ વૃ�ની પૂ� કરવાથી તેને સંતાન 

�ાિ�ત થાય છે.

અચ�ન તેમજ અિભષેક કરવા લા�યો. ગામના લોકો તેને કહે છે 

કે તું આ �યથ� �ય�ન કરી રહયો છે, આ શુ�ક કા�ને કદી પણ� 

�ટશે નહ�. �યારે િવ� જવાબ દે છે ગુ�ના વાકય મારે માટે 

કામધેનુ સમાન છે, ગુ�નુંવાકય િમ�યા નહ� થાય અને મારા 

મનમાં એવો િનધા�ર છે કે ગુ�નુંવાકય કયારેય અસ�ય નહ� થાય. 

�ાણ દઈને પણ હંુ ગુ� આ�ા પાળીશ અને મારા ગુ�ના વચનો 

સાથ�ક કરીશ. આમ કહીને તે શુ�ક કા�નો અિભષેક કરી, 

ઉપવાસી રહીને ચાલુ રાખે છે.

�ીગુ�ના િશ�યો તેમને પેલા િવ�ના િન�ચયની વાત કરે છે, 

�યારે �ીગુ� કહે છે કે જેવો ભાવ અંતઃકરણમાં હોય તેવી 

િસિ�ધ અવ�ય મળે છે. એ સમ�વવા માટે 

�ીગુ�િશ�યોને�કંદપુરાણની એક કથા કહે છે.

પૂવ� પાંચાલ નગરમાં �સંહકેતુરા�નેધનંજય નામનો પુ� 

હતો. એક �દવસ તે જંગલમાં િશકાર કરવા ગયો. રાજપુ� 

તુષાતુર થઈને અર�યમાં ભમવા લા�યો, તેની સાથે થોડા 

ભીલ દૂતો પણ હતા. તેઓ પાણીની શોધમાં અર�યમાં ફરતાં 

હતા �યારે તેમણે એક �ણ� િશવાલય જોયું જેમાં એક ખં�ડત 

�લંગ જમીન પર પડયું હતું. આ �લંગ એક ભીલે ઉપાડી લીધું 

અને તે રાજપુ�ને �લંગ પૂ�ની િવિધ પૂછવા લા�યો, 

ગુ�ચ�ર� ગુ��ેરણાથી
(અ�યાય ૪૦)

�િતભાબેન ચોકસી, રોિહણીબેન જોશી રાજકોટ.
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પછી શબરે તેનાં ઘરનાં �વાર બંધ કરીને લાકડા 

ગોઠવીનેશબરીનું દહન કયુ� અને તેની ભ�મ લઈને તે 

ભિ�તભાવપૂવ�ક િશવ�લંગની પૂ� કરવા લા�યો. તે પૂ�માં 

એટલો ત�લીન થઇ ગયો અને રોજની આદત મુજબ તેની 

પ�નીને �સાદ લેવા બોલાવવા લા�યો. તે િવસરી ગયો કે 

તેની પ�નીનું તો દહન થઇ ગયું છે. પર�તુ તેના બોલાવવાથી 

રોજની જેમજ શબરી �સાદ લેવા આવી, અને �સાદ લઈને 

�યારે તેની પ�ની કહે છે કે તમે �ચંતા શા માટે કરો છો? િચતા 

ભ�મ હંુ આપીશ. ઘરમાં લાકડા તો ઘણા છે, મા�ં દહન 

કરીને તમે મારી ભ�મ િશવ�લંગનેધરાવજો. શબર તેની 

પ�નીને તેના દેહનું દહન ન કરવા અનેક રીતે સમ�વે છે 

પર�તુ તે તેના પિતને અનેક રીતે બોધ આપે છે અને તેના 

પિતને તેને દહન કરવા સમ�વે છે. 

રાજપુ� તે શબરનેિશવ�લંગની પૂ� િવિધ સમ�વે છે કે 

�લંગનો અિભષેક કરી, તેને પુ�પો ચડાવવા, પછી ધૂપ દીપ 

કરી અને નૈવે�યધરાવો. નૈવે�યમાં ઘરમાં જે બ�યું હોય તે અને 

તેને િચતા ભ�મ પણ ધરાવી. આમ રાજપુ�ને ગુ� બનાવી 

તેના ઉપદેશ અનુસાર તે શબર – શબરી િન�ય િશવ�લંગનું 

પૂજન – અચ�ન કરવા લા�યા. એક �દવસ તે ગામમાં િચતા 

ભ�મ ન મળી. તે આસપાસના ગામોમાં પણ ફય� છતાં તે 

ભ�મ મેળવી ન શકયો. તે મનમાં િવચારે છે કે જો હંુ મારા 

ગુ�નો આદેશ નહ� માનું તો મારી અધોગિત થશે. તેથી તે 

પોતાના �ાણ �યજવા તૈયાર થાય છે, જેથી તેની િચતા 

ભ�મથીિશવ�લંગને નૈવે�ય ધરી શકાય.
આમ કહેતાં �ીગુ� કહે છે કે ગુ� વાકયમાં જેને િવ�વાસ 

હોય તેને આવું ફળ મળે છે મારા વાકયો પર િવ�વાસ રાખી 

િ�વજ જે રીતે શુ�ક કા�ની સેવા કરે છે તેનું ફળ તેને અવ�ય 

મળશે. �યારબાદ �ીગુ�સંગમે જવા નીક�યા,  �યાં 

અનુ�ાન કરીને પછી તે �ા�ણને મળવા આવે છે. તેનું 

અંત:કરણ જોઇને તેઓ તે િવ� પર �સ�ન થાય છે અને 

તેમના હાથમાં રહેલા કમંડળમાંથી ગંગાજલનો તે શુ�ક 

કા� પર છંટકાવ કરે છે, તે જ �ણે તે કા�ને પણ� �ટે છે. જેમ 

પારસમણીનો �પશ� થતાં લોખંડ સુવણ� થાય તેમ �ીગુ�ના 

અમૃતનો �પશ� થતાં શુ�ક કા� વૃ� બ�યું . નરહ�ર િવ�નો 

કુ� ગયો અને તે સુવણ� દેહી નર બ�યો. તેનો કુ�નો રોગ દૂર 

થવાથી તે સંતુ� થઈને �ીગુ�ને નમન કરી, મહા�તો� 

રચીને �ીગુ�ની �તુિત કરે છે. આ ચમ�કાર જોઇને સમ�ત 

લોકો િવ�મય કરે છે. પછી �ીગુ��ા�ણને પુ�, પૌ�ાદી, 

ગોધન, સુખ – સંપિતના આશીવા�દ આપે છે અને તેને 

'જોગે�વર' એવું નામ રાખે છે, અને 'િવ�ાસર�વતી' 

મં�નો ઉપદેશ કરે છે.

તે હા�યવદને ઘરમાં ગઈ.

શબરને યાદ આ�યું કે મ� જ આનું દહન કયુ� હતું , તો એ 

ફરીથી આવી કેવી રીતે? તે તેની પ�નીને પૂછે છે �યારે શબરી 

કહે છે કે તમે મને અિ�ન લગા�યો કે તરત હંુ િન�ાધીન થઇ 

ગઈ હતી, મને કશીજ ખબર નથી. ન�કી ઈ�વર આપણા 

પર �સ�ન થયા છે. એમ કહે છે �યાં તો ભગવાન િશવ િનજ 

�વ�પે �સ�ન થયા અને અનેક વર દેવા લા�યા.

૧) ગુ�ના વચનો પર િવ�વાસ રાખી, ગુ� આ�ા �માણે જે વત� છે તેને ઈ�છીત ફળ 

અવ�ય મળે છે.

૨) �ીગુ�એનરહ�રને શુ�ક કા� આ�યું, તેને રોપીને પાણી પાવાનુંકહયું, �યારે તેણે 

મનમાં શંકા- કુશંકા કયા� વગર ગુ�વાકયને સ�ય કરવાનો િનધા�ર કય�, જે 

ગુ�વાકયમાં પૂણ� ��ધા સૂચવે છે.

૩) એવી રીતે શબર પણ ગુ�વાકયને સ�ય કરવા પોતાની �તને દહન કરવા તૈયાર થયો 

જેથી તેની પૂ�માં – નૈવે�ય ધરવામાં ભંગ ન પડે, આમ ગુ�ભિ�તનું આ ઉ�મ 

��ાંત છે.

ટુંકમાં જેવી ભાવના હોય તેવું ફળ મળે છે, અથવા તો તેવી િસિ�ધ �ા�ત થાય છે.

જયગુ�દેવ.           

૪) અંતમાં શબર – પ�ની પણ પોતાનો દેહ ભ�મ કરવા તૈયાર થાય છે અને �વનની / 

શરીરની અિનિ�ચતતાનો બોધ આપી �ય છે. તે એમ પણ સમ�વે છે કે શુભકાય� 

માટે મારો દેહ સમ�પ�ત કરીશ તો મા�ં �વન સાથ�ક થશે.

ગુ�ચ�ર�

બોધ
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મુ�તાંગણ

િ�થ�યંતર.. 

                                                          કિ�પતા કીર, દેવ�ખ 

��ા િવ�� અને મહેશ, સૃિ�ના કતા� અને ધતા�, ��ા 

નવિનમા�ણ કરનારા, િવ�� આયોજન કરનારા, તો મહેશ લય 

કરનારા. આપણે કેટલીયવાર આ વાં�યુ હશે. ��ા અને 

િવ��નું કાય� તો આપણને સમ�ય છે. પણ મહેશનું કામ 

આપણે ઘણીવાર સમ� શકતા નથી. ખ�ં જોતાં આ 

�ણેયના કાય� અલગ છે એવું જણાય તો પણ તે એકબી� 

સાથે જોડાયેલા છે. િન�મ�િત –આયોજન-લય .. આ એક 

સંપૂણ� વતુ�ળ છે. આપણે લયની ���યાથી ગભરાઈએ છીએ 

પણ લય થયા વગર નવિનમા�ણ �યાંથી થાય?

પણ કદાચ માનવી સુખની લાલસામાં રાચતો રહે છે, દોડતો 

રહે છે. આપણી ગિત ઓછી થવાના કોઈ િચ�હો દેખાતા ન 

હતા. આપણને િવરામ આપવા માટે ઈ�વરે સંજોગો સ�યા�, 

અને �યારે બા� ��યાઓ બંધ થઈ �યારે આંત�રક �વાસ શ� 

થયો... િવ�વના દરેક �વનો... તેની અસર કુદરત પર થઈ, 

અને તેને નવ�વન મ�યું. નદીઓ ફરીથી શુ�ધ થઈને વહેવા 

લાગી. માનવી જે પોતાના કુટુંબથી દૂર થયો હતો તે ફરી ન�ક 

આ�યો. નાની નાની વાતોમાંથી સુખની અનુભૂિત કરવા 

લા�યો. પોતાની સુ�ત કળાને �વવા લા�યો. તેમાંથી િવિવધ 

લેખ, ગીતો, િચ�કલાનો ઉદય થયો. દરેક જણ નવેસરથી 

પોતાને ઓળખવા લા�યો.

આજે �યારે આપણે સમાચાર વાંચીએ કે નદીનું તિળયું 

દેખાવા લા�યું છે, દૂરના ડુંગરો જે પહેલા દેખાતા ન હતા 

(�દૂષણને લીધે) તે �પ� રીતે દેખાવા લા�યા છે, પશુ 

પંખીઓ �વતં� રીતે િવહાર કરે છે, �યારે લાગે છે કે આ તો 

િ�થ�યંતર છે. બદલાવ  �યારેજ શ� થાય �યારે સમ�ય કે 

આપણે �યાં છીએ? અને �યાં જવાનું છે. અહ� એક િવરામની 

(pause) જ�ર હોય છે. 

અંતરની �યોતને  | જગાવો |

�ાના ના�યા તુકા (�ાને�વર, નામદેવ, તુકારામ)|  

આ બધી પ�રિ�થિતમાં સાધકોની સાધના તેમનામાં 

િ�થ�યંતર લાવવા ઈ�છે છે. સોશલ મી�ડયામાં એક સુંદર 

કિવતા વાયરલ થઈ. પંઢરીની યા�ા. એક યા�ી િવ�ઠલને 

પોકારે છે. અને તેના પોકાર પર િવ�ઠલે આપેલ સમપ�ક 

જવાબ. પંઢરીની યા�ાની �મૃિતઓથી હળવો  થયેલ યા�ી. 

ટાળ, મૃદંગ, વીણા, કરતાલ, કપાળનો િતલક, તુલસીમાળા, 

પંઢરીનો માગ�, ચં�ભાગાનો �કનારો, �યાંક ખોવાય છે એવું 

તેને લાગે છે. ખરેખર પંઢરપૂર જનાર યા�ી હોય, િશડ�, 

અ�કલકોટની યા�ા કરનાર ભ�ત હોય અથવા આપણાં 

ગુ�ના આ�મમાં િનયિમત સેવા માટે જનાર સાધક હોય. 

દરેકની િ�થિત સરખીજ છે. આ િ�થિતમાંથી બહાર 

આવવાનો માગ� તે િવ�ઠલને પૂછે છે, અને િવ�ઠલ તેને 

જવાબ આપે છે. 

�કત�ને બો�યા|

ભૂ�યા ક� તેમની |  િશખામણો |

વારી નથી સા�ય | તે સાધન છે |

તે આપણને સમ�વવા માગે છે કે ઈ�વર સુધી પહ�ચવાના 

આ સાધનો છે. સગુણથી િનગુ�ણ તરફ જવાનો �વાસ છે. 

અને તેથી સાધનમાં વધુ ન અટકવું. આંત�રક �વાસની 

શ�આત કરવી, તે સાધનાનું આગળનું પગિથયું છે. એકવાર 

આપણે સાધનાનું આ પગિથયું ચડીએ, માનસપૂ�ના �તરે 

પહ�ચીએ, પછી ઈ�વર પોતે આવીને તમને દશ�ન આપશે તે 

િનિ�ચત.. ઈ�વરને અપેિ�ત સાધકોનું િ�થ�યંતર આજ હોવું 

જોઈએ.... 
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�વામીરાજ વૈદ હોય તો રોગ આપમેળે દૂર થાય..

�ીધર �ા�ણનો પેટનો દુખાવો મટી ગયો.

કણા�ટકનો �ીધર નામનો એક �ા�ણ પેટના દુખાવાથી 

હેરાન થઈને ગાણગાપૂરે આ�યો અને �ીની સેવામાં 

રહેવા લા�યો. એક રાતે તેને �વ�ન ��ાંત થયુ કે ��ય� 

દ� મહારાજે યિતવેશ ધરીને તેને આ�ા કરી કે 

“�ીપુરીના પાંદડાનો રસ કાઢીને તેમાં સૂંઠ અને સ�ધવ 

મીઠું મેળવીને ખાઇશ એટલે તારા પેટનો દુખાવો મટી 

જશે.” સવારે ઉઠતાંજ તેને આ �વ�નની યાદ આવી પણ 

�ીપુરીનું વૃ� એટલે કયું એની તેને ખબર ન હતી. તેણે 

ઘણાં વૈ�ોને અને અનુભવી ગૃહ�થોને પૂ�યું પણ કોઈએ 

તેણે વૃ� િવષે માિહતી આપી નહ�. તે �ા�ણ િબચારો 

�ચંતા��ત થઈને બીજે �દવસે મં�દરમાં સૂતો હતો �યારે 

ફરીથી �ીએ તેને ��ાંત આ�યુ કે,  “અ�કલકોટમાં 

પરમહંસ �વામી છે તે તને �ીપુરીનું વૃ� બતાવશે.” 

સવારે તે અ�કલકોટની �દશાએ નીક�યો અને બીજે 

�દવસે અ�કલકોટ પહ��યો. તે સમયે સમથ� નવા કૂવા 

ન�ક હનુમાનના ઓટલા પર બેઠા હતા. �ી�વામીના 

ચરણે નમન કરીને તે �યાંજ ઊભો ર�ો. તેના મુખ તરફ 

જોઈને મહારાજ બો�યા,  “અરે લીમડાના ઝાડને 

�ીપુરી કહે છે. તેનો રસ કાઢીને તેમાં સૂંઠ અને સ�ધવનું 

િમ�ણ કરીને �ણ �દવસ ખાઇશ એટલે તારી �યાિધ 

મટી જશે.”

�ા�ણને આનંદ થયો. �વામીઆ�ામુજબ દવા 

લેવાથી આઠ �દવસ પછી સાજો થઈને �ી �વામીની 

મહ�ા ગાતાં પોતાને ગામ પાછો ફય�. 

(સંદભ�: અ�કલકોટિનવાસી �વામીસમથ� મહારાજ ચ�ર�, લેખક : �વ. ગણેશ બ�લાળ મૂળેકર, પૃ� ૧૭) 
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ગો મિહમા ગો મિહમા 

એક વૈ�ાિનક સ�ય 

સંકલન: ધનંજય જોગ (બંગલોર) 

વેદકાળના ઋષીમુિનએ સૌ�થમ િવ�વને ગોસેવાનું મહ�વ 

સમ��યું. ઘણા લોકો મુજબ આ ગોસેવાનો મમ� સંપૂણ� 

િવ�વને કહીને અમારા મનમાં ઋિષએ ગાય માટે પૂજનીય 

ભાવ �ગૃત કય�. આ પશુપૂ� વૈ�ાિનક નથી એવું કહે છે. 

પણ આ યુિ�તવાદ ત�ન ખોટો છે. આપણે જેમ પોતાની 

ઉપયોગીતાનાં �િ�કોણનો િવચાર કરીએ એવોજ િવચાર 

ઋિષમુિનઓએ કય� હોય એ �વાભાિવક છે. તે �િ�કોણથી 

િવચાર કરીને તેમણે સાિબત કયુ� કે, �હંદુ�તાન માટે ગોસેવા 

લાભદાયક છે અને ગોસેવા એજ ધમ� છે.” તેથી ગોસેવા 

કરતાં કરતાં બને �યાંસુધી ગાયનો ઉપયોગ કરીને આપણે 

પોતાનું �વન સુખી કરવું જોઈએ. વેદમાં એક વચન 

છે.”સહ�ધારા પયસા મહી ગૌ: “ એવી ગાય કે જે 

સહ�ધારથી દૂધ આપશે (ઋચા ૪.૩.૧૦) એનો અથ� 

વેદકાળની ગાય ૧૦૦-૧૨૫ િલટર સુધી દુધ આપતી હોવી 

જોઈએ. તે ઋિષમુિનનો શું િવચાર હતો અને ગાય િવષે 

તેમની શું અપે�ા હતી તેનો આપણને �યાલ આવશે. 

 આજકાલ ગાયનું દૂધ મળતું નથી એવી લોકોની ફ�રયાદ 

હોય છે. એવું સંભળાય છે કે ગાયનું દૂધ કદાચ મળી રહેશે 

પણ ઘી માટે તો ભ�સની શરણે જવું પડશે. આપણાં �ાચીન 

વેદકાળના ઋિષને આ વાત �વીકારવી નથી. તે કહે છે,”યુયં 

ગાવો મેદયથા કૃશં િચત (ઋચા ૬.૪.૧૪) એટલે, “હે 

ગાય, જેમનું શરીર સુંવાળા પદાથ�ની ઊણપથી સુકાયું છે 

અશ�ત થયું છે તેને તમે તમારા સુંવાળા પદાથ�થી, જેને 

આપણે ફેટ કહીએ છીએ, ચળકતું અને મજબૂત કરો.”એનો 

અથ� એવો કે અશ�ત અને દુબ�ળ માણસને િનરોગી અને 

બળવાન બનાવવા માટે આવ�યક સુંવાળા ફેટસ ગાયનાં 

દૂધમાં પુ�કળ મા�ામાં હાજર હોઇ શકે. જો હવે ગાયના 

દૂધમાં તેનું �માણ ઓછંુ હોય તો તે વધારવા માટે ગાયના 

ખાનપાનની વધારે કાળ� રાખીને અમારે �ય�નો કરવા 

જોઈએ. 

ફેટસની ઊણપ ગાયમાં નહ� પણ અમારી સેવા અને 

�ય�નોમાં છે. આ િવચારનું સમથ�ન કરવા માટે ઋિષઓએ 

ગાયનું આ રીતે વણ�ન કયુ� છે. “અ�ીરં િચત કૃ�થા 

સુ�તીકમ “(ઋચા ૬.૪.૧૪)એટલે, જેનું શરીર �ીર છે તે 

ગાયને લીધે થાય છે. અહ�યા �ીર શ�દનો અથ� શોભાયમાન 

છે. એટલેજ ઋિષઓ એવું કહેવા માગે છે કે સ�વહીન અને 

કૃશ શરીરને ગાયનું દૂધ સશ�ત બનાવે છે. તે પરથી આપણને 

�યાલ આવશે કે વેદકાળના ઋિષઓએ આપણને ગોસેવાનો 

જે પાઠ શીખ�યો છે ,  તેમાં ગોસેવાનો ઉછેર અને 

ભરણપોષણ બંનેની �દશા બતાવી છે. એ �દશા અનુિચત 

પૂ� ભાવની નહ� પણ શુ�ધ વૈ�ાિનકતાની છે, જે અમને 

ગોસેવા  કરવામાં િનરંતર માગ�દશ�ન કરતી રહેશે. 



(લેખાંક ૫) 

�વામી િવવેકાનંદ 

અને �યાન   

અનુવાદક: �ી �ાંજલ જોશી, પુણે 

સચેત રહો ! 

આ તળાવનું તિળયું એટલે પોતાનું સાચું �પ. તળાવ એટલે 

આપનું િચ� અને તેમાં  સજ�નારા તરંગો એટલે વૃિ� 

(િવચારોના તરંગો)  અથવા વલણ. આ વૃિ� �ણ �કારની છે. 

તેમાંથી પહેલી અ�ાન અથવા અંધકાર, જેને તમ અથવા તમસ 

પણ કહેવાય છે, આ પશુસમાન અને મૂરખ વૃિ� છે. આ વૃિ� 

ફ�ત અિહત સા�ય કરી શકે છે. ઇ� અથવા હાિન કરવી, તે 

િસવાય બીજો કોઈપણ િવચાર આ અવ�થામાં આવતો નથી. 

બીજો �કાર એટલે રાજસ વૃિ�. સ��ય મનની અવ�થા. જેનો 

મુ�ય હેતુ સ�ા-અિધકાર મેળવવો, એશ કરવી, અને ઉપભોગ 

લેવા સુધી મયા��દત છે. “મને તાકાત મળશે અને બી� પર હ�ક 

જમાવીશ.” એવો િવચાર રાજસ વૃિ� કરે છે. હવે �ી� 

અવ�થા છે 'સાિ�વક', જે િનમ�ળ, શાંત અને આનંદની અવ�થા 

છે. આ એજ અવ�થા છે જેમાં તરંગો શાંત થાય છે અને મનના 

તળાવનું પાણી શુ�ધ થાય છે. �ણે માનસ સરોવર ! 

તળાવનીસપાટી પર આવનારા પાણીના તરંગો અથવા મો�. 

આ તરંગો �યારે ઓછા થાય અને પાણી શાંત થાય, બસ 

�યારેજ આપણને પોતાના તળાવનું તિળયું દેખાઈ શકે. હા ! 

પણ ધારો કે પાણી અશુ�ધ હોય ત�? એટલે પાણી �વ�છ હોય 

અને તેમાં તરંગ સ��તા ન હોય તો આપણે પાણીનું તિળયું જોઈ 

શકીએ. 

ખરા આ�યાિ�મક માણસને ચારે બાજુ  આનંદ દેખાય છે. 

તેની સામે આવતો દરેક ચહેરો અને દરેક �યિ�ત તેને ખુશી 

આપે છે. હતાશ, ઉદાસ,  દુ:ખી  અથવા  ગંભીર હોય  તે 

�દવસે ઘરે બેસો. બહાર િનકળશો નહ�. કારણકે ચહેરાપર 

આવા ભાવ લાવીને આ  ઉદાસીનતાનો  રોગ  બહાર કેમ 

લઈ �વ છો? તે અિધકાર તમને કોણે આ�યો?

(�મશ:)

મનનું િનયમન:

ખુશ રહો:

આપણાં અ�યાિ�મક થવાનો પહેલો સંકેત એજ કે આપણે ખુશ 

થઈએ છીએ. ગંભીર અથવા હતાશ ચહેરો અ�યાિ�મકતાનું 

લ�ણ નથી. કોઈને અપચો થાય તો તેના ચહેરાપર એવા ભાવ 

હોય છે. અ�યાિ�મક થયા પછી તો નહ� જ. 

�યાન કરવું એ મનમાં હંમેશા સ��તી િવચાર લહેરોનું િનયમન 

કરના�ં એક સવ��મ સાધન છે. �યાન કરવાથી આ મનની 

લહેરો વશમાં થાય છે. િનયંિ�ત થાય છે, અને જો તમે દરરોજ, 

વષ�થી,�યાનનો અ�યાસ કરશો, જેથી �યાન કરવું એ તમારી 

�ાકૃિતક/�વાભાિવક ટેવ બની જશે. �યારે આપમેળેજ ગુ�સો 

અને ઈષા�પર િનયં�ણ આવશે અને તમારી વૃિ� સંયિમત થશે. 
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ભય અને કવચ 

સંકલન: સૌ. સિવતા ક�ણ�ક

મૂળ લેખક : �વ.�ી નાગેશ કરંબેળકર 

આપણાંમાં ષડ�રપુ હોય છે. આ ષડ�રપુમાંથી “મદ” હાથી 

જેવડો મોટો િવકાર છે. આ િવકાર �યાર,ે �યા,ં કેવી રીતે અને 

કયા કારણથી ઉદભવે તે કહેવાય નહ�. તેના તોફાનથી વૃિ�, 

ભાવ-ભાવના, સંક�પ િવક�પમાં મોટો ગભરાટ થાય છે અને 

અનથ� થવાનો ડર પેદા થાય છે. આ સમયે ઈ�વર અને ગુ� 

�વને પૂવ� સંકેતથી સચેત કરે છે. �યારે �વ મનને શાંત 

રાખીને સાધનાની તી�તા વધારીને આ ઉદભવેલા “મદ”  

િવકારને શાંત કરી શકે છે. �ી �વામીનું આરો�ય કવચ રોજ 

વાંચવાથી ષડ�રપુનું ભય રહેતું  નથી. 

મહારાજના નામનો �પ કરનારને તેમના નામશિ�તનું 

અભય કવચ મળે છે. કોઈપણ મુ�કેલીમાંથી બહાર આવવાની 

શિ�ત અને �હંમત મળે છે. જે �પંચ અને પરમાથ� સહજરીતે 

પાર પાડે છે તેને માતબર ક�ું છે. એવા માતબર �વ પર 

ઈ�વર અને ગુ�નો િવશેષ અનુ�હ હોય છે. જો આ વાત 

સાચી હોય તો પણ �પંચ અને પરમાથ�ને �યારેક તો િવ�ન 

નડતું હોય છે. તેનો મુકાબલો તે માતબર �વ �હંમતથી કરી 

શકે છે. તેનું કારણ પરમાથ�ની ��ધાથી  કરેલ માગ��મણાથી 

મળેલ આ�મિવ�વાસ છે. આવા �વપર ઈ�વર અને ગુ�નો 

વરદહ�ત હોય છે. 

પરમ અથ�ના ૩૬૫ �દવસ નામના પુ�તકમાંથી લીધેલી ન�ધ 

રે�ક��ના વાચકોને ગમશે. 

અનંત કોટી ��ાંડ નાયક

રા�િધરાજ યોગીરાજ

સિ�ચદાનંદ સ�ગુ�

�ી �વામી સમથ� મહારાજની જય

અવધૂત �ચંતન �ી ગુ�દેવ દ�

િવશુ�ધ મન રાહુ દે સતત યા ઉ�યા �વની |

ન િચ� કધીહી ચળો, નચ કધી િનરાશા કળો |

“સમથ� જય જય સમથ� “ �હણતાસ�ભિ�ત િમળો ||

'સમથ� જય જય સમથ'�  જપ હા વસો તનુમની ||

ન રોગ�યાિધ જડો, નચ િપશા�ચ બાધા જડો |

ન ઘાત અપઘાત હો સકલ દુગ�તીહી ઝડો |

�કતી જડિવ�યા મના િવષય વાસના અંત ના |

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા ઉરે અ�પ ના |

ઊઠે ભડકુની, ઝણી મ�મની, �ોધ �વાળેપરી અ�પ ના |

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા બુઝે અંતરી ||

મદાંધ ગજ હા જસા �ફરતસે તસા �હંડલો |

'સમથ� જય જય સમથ� ' �હણતા સરળ ચાલતો ||

સદૈવ મી આંધળા, મજસી મોહ �ાસે પૂરા |

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા શમતી સ�વરી ||

તુડૂંબ મન હે ભરે મ�સરે િવનાકારણે |

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા પડે �યાં ઉણે ||

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા િનરાસે પૂરા |

'સમથ� જય જય સમથ'�  �હણતા િવરે હા પહા ||

અસે ષડ�રપુ મલા છળતી પોળતી અંતરી |

સુટે નચ તૂટે કધી સતત વાઢતા લોભ હા |

તે કવચ નીચે �માણે છે:

૮

(ભાવાથ�: �યારે િચ�માં િનરાશા આવે, રોગ�યાિધ નડ,ે 

આપઘાત થાય, િવષય વાસનામાં મન િલ�ત થાય, મનમાં 

�ોધ ઉદભવ,ે મન મોહ, મદ, ઈષા�માં આંધળું થાય, ષડ�રપુ 

�યારે મન પર ક�જો જમાવે �યારે 'સમથ� જય જય સમથ� ' 

નો �પ કરતાં બધા દુગુ�ણો પર અંકુશ મેળવી શકાય.)



૯

તા�પય�: 

�ાર�ધમાં જેટલું લખાયું છે એટલુંજ માણસને મળે છે. ઈ�વર 

અથવા ગુ� ગમે તેટલા વરદાન આપે છતાંય તે તરફ �યાન જતું 

નથી અથવા અહંકારથી આંધળાપ�ં આવે એટલે સામે હોવા 

છતાંય દેખાતું નથી. 

એકવાર ભગવાન મહાદેવ દેવી પાવ�તી સાથે આકાશમાં િવહાર 

કરતાં હતા. માતાનું �યાન પૃ�વીપર ઘટતી ઘટનાઓ તરફ હતું. 

એક જ�યાએ તેમને એક ગરીબ માણસ દેખાયો. તે માણસની 

દેવીને દયા આવી અને તે મહાદેવ�ને બો�યા, “મને તે 

માણસની ખૂબ દયા આવે છે. તેનાપર તમે કૃપા કરો.” 

મહાદેવ�એ હસીને જવાબ આ�યો,” આ જ�મમાં ગરીબ 

રહેવાનું તેના �ાર�ધમાં લખાયું છે. તેથી આપણે કેવી રીતે 

તેનાપર કૃપા કરી શકીએ ?”પાવ�તીદેવીએ �દ કરી અને 

બો�યા, “એવું કેમ કરો છો?તેને વરદાન આપી જુઓ.” િશવ� 

બો�યા, “સા�ં. હંુ શું ક�ં?” દેવીએ જવાબ આ�યો, “તેના 

માગ�પર સોનામહોરો ફેલાવી દઈએ. તે માણસ ઉપાડશે અને 

તેની ગરીબી દૂર થશે.”

મહાદેવે તેના માગ�પર સોનામહોર ફેલાવી. તે માણસ ર�તેથી 

ચાલતો હતો. તેની જમણી બાજુએ સોનામહોરનો ઢગલો 

હતો. પરંતુ પોતાનીજ ધૂનમાં ખોવાયેલ તે માણસને ઢગલો 

દેખાયો નહ�. તે આગળ જતો ર�ો. મહાદેવે પાવ�તી�ને તે 

બતા�યુ અને ક�ું, “જુઓ, હંુ કહેતો હતો. તેના �ાર�ધમાં નથી 

તો તે પણ શું કરે ?” દેવી બો�યા, “આ બરાબર નથી. તમે તેની 

જમણી બાજુએ ખૂબ દૂર સોનામહોર મૂકી તેને દેખાઈ નહ�. તે 

માટે તે પોતે અને તેનું �ાર�ધ કેવી રીતે જવાબદાર?  તમે તેની 

નજર સામેજ સોનામહોર મૂકો, પછી જુઓ .” ભગવાન 

મહાદેવ ફરી હસીને બો�યા, “એવું કરીશું”  તેમણે સોનામહોર 

તે માણસના માગ�પર સામેજ મૂકી, �યાં તે માણસ હવે 

ચાલવાનો હતો.” તેજ વખતે તે માણસના મનમાં આ�યું કે 

ને�હીન લોકો કેવી રીતે �વતા હશે? ર�તાપરથી કેવી રીતે 

ચાલતા હશે? મારે તેનો અનુભવ કરવો પડશે “ એવું મનમાં 

બોલીને તેણે આંખો બંધ કરી અને ચાલવા લા�યો. તે 

સોનામહોર સામે આ�યો �યારે તેની આંખો બંધ હતી. ફરી તક 

જતી રહી. હવે પાવ�તીદેવીએ �દ કરી અને બો�યા, “આ પણ 

બરાબર ન હતું. તેને ને�હીન લોકોની દયા આવી અને તેમની 

અવ�થાનો અનુભવ કરવા તેણે પોતાની આંખો બંધ કરી. તેમાં 

તેનો શું વાંક ? તમે તેના પગ પાસેજ સોનામહોર મૂકી હોત તો 

આંખો બંધ હોવા છતાંય તેને મહોરની ઠોકર વાગી હોત. હવે 

એવું કરીને જુઓ.” 

ભગવાન મહાદેવે હવે સોનામહોર તેના પગ ન�ક મૂકી. હવે 

ફ�ત એક ડગલું અને તેને સોનામહોર મળી હોત. હ� તે 

માણસના મનમાંથી ને�હીન લોકોનું દૂ:ખ દૂર થયું ન હતું. તેને 

એવું લા�યું કે,“હવે મને સમ�યું કે ને�હીન લોકો કેવી રીતે 

ચાલતા હશે. પણ સામે જો માટીનો ઢગલો આવે તો તેઓ શું 

કરતાં હશે. તેનો પણ મારે અનુભવ કરવો જોઈએ.” એવું 

બોલીને તેણે તે સોનામહોરના ઢગલા પરથી કૂદકો માય�, પછી 

તેણે આંખો ખોલીને જોયું તો તેને સોનામહોર દેખાઈ નહ�, 

કારણ કે તે તેની પાછળ હતી. આ જોઈને પાવ�તીમાતાએ 

મહાદેવને ક�ું, “તમારી વાત બરાબર  હતી. તેને આટલીવાર 

તક મળવા છતાંય તે એકપણ તકનો લાભ લઈ શ�યો નહ�. છેવટે 

આ �ાર�ધનો ખેલ છે.” 

રે�કિશિબરની બોધકથા (૪૩)

�ાર�ધની કથા 



૧૦

થાક બધો �ણમાં ભગાવતું..તા�ં એક િ�મત

િશશુ સમાન િનદ�ષ અને 

મને એકલા-એકલા હસાવતું..તા�ં એક િ�મત

નથી થાકતો હંુ ગમે તેટલા કામથી

�ણભરમાં કોડીનું બનાવતું...તા�ં એક િ�મત

સમ�વવા તને લખી આ કિવતા

મારી �દગીની બધી મુડીને

�લો સમાન કોમળ એવું...તા�ં એક િ�મત 

�રસદની મારી �ણોમાં 

બીજ ના ચં� જેવું િશતળ..તા�ં એક િ�મત

વ�ચે મને કાયમ બળ આપતું...તા�ં એક િ�મત

કે કેટલું જ�રી છે મારા માટે...તા�ં એક િ�મત

ઘોર અંધારી રાતમાં

દુિનયાની ગમે તેવી મુ�કેલીઓ 

તા�ં એક િ�મત
- ડૉ. જય�કશન તોલારામાની



૧૧

તા.૭ જૂનથી ૯ જૂન �ણ �દવસ બેકપેઇન ર�ું. અવારનવાર 

થતું હોવાથી દવા લીધી નહ�. તા.૧૦ ના ઓથ�પે�ડક સજ�નને 

બતા�યુ. �લડ-યુરીનટે�ટ કરી ૧૦ �દવસની દવા લખી આપી. 

સતત �ણ �દવસ દવા લેવાથી દુખાવો મટવાને બદલે વધવા 

લા�યો. અને સંપૂણ� શરીર જકડાઈ ગયું. દવા બંધ કરી. બી� 

ઓથ�પે�ડક સજ�નની એપો�ટમ�ટ પાંચ �દવસ પછીની  મળી. 

તા.૧૩ થી ૧૭ જૂન (૫�દવસ) ખુબજ પીડા ભોગવી. 

પથારીવશ ર�ો. તા.૧૮ ના એ�સ રે લીધો અને ૧૦ �દવસની 

દવા લખી આપી. બે �દવસ દવા લેવાથી રાહત જણાવા લાગી. 

પરંતુ �ી� �દવસે સવારે �નાન કરી બાથ�મમાંથી બહાર 

આ�યો �યારે ડાબો પગ �ૂજવા લા�યો. બે થી �ણ કલાક માં તો 

સંપૂણ� રીતે ‘સુન’ થઈ ગયો એવું  જણાવા લા�યું. �ણે સંપૂણ� 

ડાબા પગમાં ખાલી ચડી ગઈ હોય. સાંજ સુધીમાં તો સંપૂણ� 

પગ ખોટો પડી ગયો. ડો�ટરને જણા�યુ તો M . R . I . 

કરાવવાનુંજણા�યુ. 

એક દવા વધારે લખી આપી. દવા પૂરી થયા પછી �રપોટ� જોઈ 

૨૦ �દવસની દવા લખી આપી અને જણા�યુ કે, જો આ દવાથી 

ફરક ન પડે તો ઓપરેશન કરવું પડશે. ૧૦ �દવસ પછી તપાસ 

કરી �પ� રીતે અિભ�ાય આપી દીધો કે, ઓપરેશન વગર ફાયદો 

થશે નહ�. અને તે પણ એક થી દોઢ મિહના સુધીમાં �યાર પછી 

નસોસુકાવા લાગશે તો ઓપરેશનથી પણ ફાયદો થશે નહ�. 

જે કઈ બ�યું એ મારા �વનની યાદગાર ઘટના રહેશે. એટલા 

માટે કે જે કઈ બ�યું તે સંપૂણ�નો મે અનુભવ કય�  છે. અને િવશેષ 

આનંદ એ વાતનો રહેશે કે, હવેથી રેકી શું કરી શકે છે એ મારા 

અનુભવ �વારા જણાવી શકીશ. 

ઘેર આવી િનણ�ય લીધો. કોઈપણ સંજોગોમાં ઓપરેશન કરાવવું 

નથી. રેકી સાધક ચં�ેશભાઈપરમાર (વડોદરા) ને ફોન �વારા 

િવગત જણાવી. તેમની પાસેથી �ણવા મ�યું કે,ગુ�� 

અમે�રકા છે. તમે �રપોટ� મને વોટસઅપ  થી મોકલો હંુ 

અહીથીગુ��ને બધુ જણાવું છંુ. 

ગુ��નો તુરંત જવાબ આ�યો કે, ઓપરેશન કરાવશો નહ�. �લ 

બોડી રેકી અિ�નહો�નીભ�મનો મલમ બેકમાં ગાદી પર 

લગાવી,�ૂપ રેકી ૨૧ �દવસ શ� કરો. 

બી� �દવસે ગુ�વારથી�ૂપ રેકી, મારો પુ� ઋિષકેશ, �દ�તીબેન 

ગોિહલ અને �બં�દયાએ આપવાની શ� કરી. �થમ ૭ �દવસ 

દરિમયાન દીવાલનો ટેકો લઈ ઘરમાં ચાલવા લા�યો. બી� ૭ 

�દવસ બાદ એટલે કે ૧૫ �દવસ પછી ચાલવામાં થોડી �પીડ 

આવી અને ૨૧ �દવસ પૂરા થયા �યારે ઘરમાં તેમજ બહાર િ�ટક 

સાથે ચાલવા લા�યો. 

ફરી ડો�ટરની એપો�ટમ�ટ લઈ બતાવવા ગયા. તપાસ કરી ૬૦ 

થી ૭૦ % રાહત થઈ છે એવું જણા�યુ. હવે ઓપરેશન કરવું 

નહ� પડે અને ફરી બતાવવા પણ આવવાની જ�ર નથી તેવું 

જણા�યુ. 

સાધક િમ�ો !! 

છે�લે મારા �દયની વાત જણાવું તો, �વામી કૃપા- ગુ��નો 

સંક�પ અને રેકી િચ�ક�સા આ િ�વેણી સંગમ �વારાજ અશ�ય 

શ�યમાં પ�રવત�ન પામેલ છે. 

જય ગુ�દેવ 

“��ધા જ મારી લઈ ગઈ, મંિઝલ સુધી મન,ે 
ર�તો ભૂલી ગયો, તો �દશાઓ ફરી ગઈ !!“ 

- િકશોર પંડયા,, ભાવનગર

રે�કનો અનુભવ
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આ�મવાતા�

ગયા માિહનામાં આપણે જોયું કે સામા�ય માણસ માટે લોકડાઉન કંટાળાજનક હોય ત� પણ આપણા સાધકોએ દરેક 

�દવસ રે�ક િશિબર અથવા �યાન િશિબર હોય એવો િવતા�યો. એિ�લ અને મે ની જેમજ જૂન મિહનો �ય�તતામાં પસાર 

થયો. 'રે ઓફ હોપ” (આશાની �કરણ) ઝૂમપરનો આ કાય��મ લોકોની ચચા�નો િવષય બ�યો છે. દર સોમવારે જમ�ન 

વૈ�ાિનક ડો.ઉલરીચ બક�નો અિ�નહો�નો વગ�, બુધવારે રસ�દ ભાષામાં યો�નારો રાજ િસ�નરકરનો યોગ વગ� અને 

શુ�વારનો રે�ક વગ� બધા માટે તહેવાર છે એવું માનીએ તો અિતશયોિ�ત નહ� કહેવાય. દર ગુ�વારે યો�નાર ગુ��નો 

“�ી ગુ�ચ�ર� અ�યાસ વગ� “ હવે ગિતમાન થયો છે. તેમાં રે�ક િવ�ા િનકેતન તરફથી યો�યેલ �થમ �ેણીના િવ�ાથ�ઓ 

માટે “અ�યાસ વગ� સ�તાહ'તો આ મિહનાનું ચરમ�બંદુ માની શકાય. િહ�દી અને અં�ે�માં યો�યેલ આ વગ�, સાધકોની 

�થમ �ેણીના િશિબરની યાદોને વાગોળી. 

(૧) લોકડાઉન વ�ચે યો�યેલ િશ�ણવગ�:  

રે�ક િવ�ા િનકેતનની પહેલથી ૧૨ જૂન થી ૧૫ જૂન વ�ચે 

એક નવતર �યોગને ઓપ અપાયો. “અિ�નહો�પરનું 

આંતરરા�ીય ચચા�સ�”જમ�ની,  અમે�રકા,  પોલ�ડ, 

ઓ��ેલીયા, પે� જેવા દેશોના ૧૨ વૈ�ાિનકોએ તેમાં 

ભાગ લીધો. આ ચચા�સ�માં અિ�નહો�ના િવિવધ પાંસા 

અને તેનો માનવી �વનના ઉ�કષ� માટેનો ઉપયોગ િવગેરે 

બાબતોની ચચા� કરવામાં આવી. િવ�વશાંિતની �દશા 

તરફનું એક પગલું માની શકાય. 

(૨) અિ�નહો� ઉપર આંતરરા�ીય ચચા�સ�:  



એિ�લ અને મે ૨૦૨૦માં છ ઓનલાઈન 

િશિબરની સફળતા,  પછી દેવ�ખ િ�પ�ર�યુયલ 

�ોવેસ �ા.લી. આ સં�થાએ હવે અમેરીકામાં 

પોતાના કાય��મોની શ�આત કરી છે. ગયા વષ�ના 

'�યુ જનરેશન ડેવલપમે�ટ', અમે�રકાના આપણાં 

સાધકોની સં�થાએ આયોિજત કરેલ િશિબરની 

સફળતા �યાનમાં લેતા 'િમડલપાથ ૧,૨ અને ���ગ 

૧“ના જુથ માટે ઓનલાઈન િશિબર યો�વા જઈ 

ર�ું છે. ૯ જુલાઈથી શ�આત થનાર આ િશિબરો 

૨૦ જુલાઈ સુધી ચાલશે. 

(૩) અમેરીકામાં યો�નારી બાળક અને યુવા િશિબર: 

આ�મ �પંદન:

ગુ��નેવીડીયોનામા�યમથી જોવા, તેમને ��નો પૂછતા, એ 

વખતે આપણે આ�મના મૈ�ી �મમાં બેઠા હોઈએ એવું લાગે 

છે. �ીગુ��એ 'ગુ�ચ�ર�' �વારા સવ� ભ�તોનું ક�યાણ કયુ�. 

ગુ�ચ�ર�માં રહેલા અનેક ગુઢાથ� સમ�વીને ગુ��એ 

આપણા સહુનું શુિ�ધકરણ કયુ�. ગુ�મિહમા તેટલા પૂરતો 

મયા��દત ન રહેતા તે આજેપણ પોતાના સાધકો માટે િનરંતર 

કાય� કરતો રહે છે, એ સહુ �ણે જ છે.

એવા જ એક સેશનમાં પોતાની �યથા કહેતા એક 

સાિધકાએગુ��નેકહયું કે બહારની જે િ�થિત છે તે જોતાં 

આપણા હાથમાં કશું જ નથી એવું લાગે છે. �યારે ગુ�� 

બો�યા, ”એવું કેમ કહો છો? આપણા હાથમાં �વામીનો હાથ 

છે. આપણે ફકત તે હાથને પકડીને ટકી રહેવાનું છે. �વામી 

જેનો હાથ પકડે છે તેનો હાથ કદી પણ છોડતા નથી. તારકમં� 

યાદ કરો... તેમાં છેવટની પંિ�તમાં તેમણે એ રીતે જ પૂણ� કરી 

છે” ન સોડતીતયા જયા �વામી ઘેતીહાતી : ગુ��ના આ 

શ�દો સાંભળીને રોમ રોમમાં રોમાંચ થયો.          

આજકાલ કોરોનાએસહુના ઘરો બંધ કરીને રા�યા છે. તેથી 

આપણે કોઈજ આ�મમાં જઈ શકતા નથી. 

પર�તુકોરોનાનીમઝલ અહ� પય�ત છે કારણકે, પેલેપારની 

ઊ�� છે ગુ�ત�વની! જે કોરોનાનાિનિમતેસહુને�વ��વ તરફ 

લઈ �ય છે. પોતાના લાડકા બાળકો માટે તે શિ�ત ઘરે ઘરે 

પહ�ચે છે. ઓનલાઈન સેશન �વારા ગુ��એ��યેકના 

�દયમાં આ�મના સાિ�વક �પંદનોજગા�યા. તે માટે આપણા 

સહુના�યારાગુ��, અ�ત સરને ખૂબ ખૂબ ધ�યવાદ!
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