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નકારા મકતા સાથે
સંબંધ

હાલમાં જ આપણી એક ઓન લાઈન સાત દવસની યાન
િશિબર થઇ, તેમાંનું એક યાન અંતરપૂજન અથવા
આ મપૂજનનું હતું. તે યાન પછી ઘણા સાધકોએ બીજે
દવસે મારો સંપક સા યો અને મને કહયું કે આ યાન પછી
ખૂબ ઉદાસીનતા આવી અમારામાંથી કંઈક ખૂબ મહ વનું
નીકળી ગયું હોય એવું લા યું. એકાદ ન કની યિ ત
વનમાંથી જતી રહે પછી જે એક બેચૈન અવ થા થાય છે ,
દુઃખ થાય છે , તેવું જ કંઈક, િબલકુલ વનમાં એક
ખાલીપો િનમાણ થયો હોય એવો આભાસ થયો.

અનુભવવા લાગીએ છીએ. આપણને તેની ટેવ પડી ય
છે . કયાંક તે નકારા મકતા અને આપણા સં કાર એ
બ નેનો એવો ગાઢ સંબંધ જોડાઈ ય છે કે તેને ણવાનું
સુ ધા આપણને ભીષણ લાગે છે . આપણે આપણી તે
તમામ નકારા મક વાતો સાથે જોડાઈને જ વીએ છીએ.
તે જ આપણી ઓળખ બની ગઈ હોય છે . યાન પછી એવું
લાગે છે કે આપણી ઓળખ જ જતી રહી છે . આપ ં
અિ ત વ જ સંકટમાં આવી ગયું છે .
ય અજુ નને પણ કુ ે ની યુ ધભૂિમ પર આ જ થયું
હતું ને? સામેના યો ધાઓને જોઇને આ આપણા
સગાસંબંધી છે અને તેમના વારા જ મારી ઓળખ છે ,
તેમના થી જ મા ં અિ ત વ બનેલું છે એ ાન તેને તે ણે
થયું. અધમની બાજુ એ ઉભેલા યો ધાઓ તે પોતાના જ
અિ ત વનો ભાગ છે એ તેને સમ યું. તેને મારવા એટલે
પોતાનું જ અિ ત વ ખતમ કરવું એવું તેને લા યું. પછી
તેણે ભગવાન ીકૃ ણને કહયું કે આ લોકોનું મૃ યુ થશે પછી
હુ ં કેવી રીતે વી શકીશ, અને તેવી રીતે વવાનો અથ
પણ શો છે ? વન વવાનો રસ જ નીકળી જશે. જે
વખતે નકારા મકતા આપણને આપણા જ અિ ત વનો
અિવભા ય ભાગ લાગવા લાગે તે વખતે એવું લાગે છે કે
ભલે એ નકારા મકતાને આપણી સાથે જ રહી ! કારણકે
તેની સાથે આપણો સંબંધ બંધાઈ ગયો હોય છે . આપણે
આપણી જ નબળાઈઓ સાથે ગાઢ સંબંધ જોડીએ છીએ.

આ બધું જ મારા માટે અપેિ ત હતું, કારણ કે તે યાનનો
હેતુ જ આ હતો. બધા ચ ોમાંથી નકારા મકતા કાઢી
નાખીને તે આ માને સમ પત કરવી તે જ તેનો સંક પ હતો.
સમાિધની િબલકુલ એક ન કની અવ થા સાધવાનો તે
ય ન હતો.સાહિજક રીતે જ જે ટલી નકારા મકતા
આપણા વનમાં સં કારના પે આપણા અિ ત વમાં
જમા કરી હોય છે તે કાઢવી અને ખુદને સકારા મકતાથી
ભરી દેવું એ અંિતમ લ ય રાખીને પછી જ સાધના કરવાની
હોય છે . પર તુ જયારે આ સમય આવે છે યારે યાનમાં
આવે છે કે આપણામાં નકારા મકતા પણ આપણા જ
યિ ત વનો એક ભાગ બનીને રહેલી હોય છે . વષ વષ અને
કદાચ જ મોજ મ જે નકારા મકતા લઈને આપણે વીએ
છીએ તેની સાથે આપણે સમ યા િવના આ મીયતા
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આપણા જ અિ ત વને ખતમ કરવાનું આપણને આપ ં
મૃ યુ થયું હોય એટલું ભયાનક લાગે છે . પછી આપણા જ
દોષોને આપણે આ લંગન આપીને તેના માટે િવલાપ
કરીએ છીએ. આપણને આપણા જ દોષો માટે ચંડ ેમ
થવા લાગે છે . જે ણે આપણે તીએ છીએ તે ણથી જ
આપણા પરાભવની શ આત થાય છે .
સાધનાનો મૂળ હેતુ જ આ બધી નકારા મકતાનો અંત
કરવાનો હોય છે . પર તુ સમય આવતાં જ યેક સાધકમાં
અજુ ન ગૃત થાય છે . તેને પોતાના જ અિ ત વની નવી
ઓળખ થવાની શ આત થાય છે .જે ભૂલથી દોષ યુ ત
લાગે છે તે જ તેને પછી હાલા લાગે છે . પરમા મા સાદ
વહચવા તૈયાર થાય છે યારે હાથમાં રહેલો કાદવ નાંખી
દેવાનો તેને ડર લાગે છે . હાથમાં રહેલા તે કાદવને
સંભાળતા સંભાળતા તે કાદવ સાથે યારે અને કેવી રીતે
સંબંધ બંધાઈ ય છે એ તેને જ સમ તું નથી. પછી તેને
સકારા મકતાનો સાદ અપ રિચત લાગે છે . આ સાદનો
ડર લાગે છે . અજુ નની જે મ જ સાધક તેના આ સઘળા
અધમનું, અસ યનું, દુઃખનું તે સમથન કરવા લાગે છે .
મો ના, સમાિધના વ ના સમ જનારો સાધક અચાનક
અ વ થ થઇ ય છે અને તેને મો ના વ નની પૂણતા
અ યંત ભયજનક લાગે છે .
એક જ આનંદની વાત એટલે એવી અવ થામાં અજુ ન
ીકૃ ણને શરણે ગયો અને પરમ સ યની તે દ ય
ગીતામાંથી તેને યો ય માગ મ યો. ીકૃ ણને શરણે જવા
િસવાય તે રણભૂિમમાંથી ભાગી જવાનો મોકો અથવા
પયાય તેની પાસે યાં હતો?
ેમ, કાશ અને રે ક સહ
અ ત સર
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ેરણાથી

િતભાબેન ચોકસી, રોિહણીબેન જોશી રાજકોટ.

૩૮માં અ યાયમાં આપણે જોયું કે ીગુ એ કૃપા કરી
ભા કર ા ણની સમારાધના કરવાની ઈ છા પૂરી કરી.
ીગુ ની કૃપાથી તે દવસે ગામમાં ચાર હ ર લોકો
જ યા.

મનોકામના છે તે કહે એટલે તે નારાયણ િસ ધ કરશે.
ીગુ ના વચન સુણીને ગંગા કહે છે કે હુ ં િન:સંતાન છુ ં .
મને સંતાન ાિ તની ઈ છા છે . હવે આ જ મમાં તો હુ ં
૬૦ વષની થઇ છતાં વાંઝ રહી, પર તુ હવે તમે મને એવું
વરદાન આપો કે આગલા જ મમાં હુ ં પુ વતી બનું, તે
સાંભળીને હસીને ીગુ કહે છે આગલા જ મનું કોણ
ણે, તું િન ય મારી ભિ ત કરે છે તેથી તને આ જ મમાં
જ ક યા તથા પુ થશે. યારે ગંગા ીગુ નું યાન દોરે છે
કે વામી મને ૬૦ વષ થયા છે , માિસક પણ આવતું નથી,
તો મને પુ કેમ થશે? અનેક ત, અનેક તીથ, અનેક થળે
અ વ થની પૂ પુ કામના અથ કરી છે , પર તુ સઘળું
યથ ગયું. હવે મારી મ કરી ન કરજો અને તમારા બોલને
સ ય કરજો.

૩૯માં અ યાયમાં એવી જ રીતે એક ૬૦ વષની વૃ ધ
વં યા પર કૃપા કરી તેની સંતાન ાિ તની ઈ છાપૂ ત કરે
છે . ીગુ ની કૃપા થાય તો અશકય પણ શકય બની શકે.
ગાણગાપુરમાં આપ તંબ શાખાનો સોમનાથ નામનો
ા ણ રહેતો હતો અને તેની પ નીનું નામ ગંગા હતું. આ
દંપતી િન:સંતાન હતું. સંતાન ાિ ત માટે તેમણે અનેક ત
તપ તીથયા ા કરી છતાં સંતાન ાિ ત ન થઇ.

યારે ીગુ હસીને તેને કહે છે કે અ વ થની સેવાનું
મહાપુ ય છે , તારી સેવા યથ નથી. તને ચો કસ પુ ,
પુ ી થશે.હવે તું ભીમા અમર સંગમે , યાં ઘટાદાર
અ વ થ વૃ છે . તેની તું મનપૂવક સેવા કરજે . યારે

તે વૃ ધ ી ગંગા િત દન ીગુ ના દશને આવતી અને
પૂ –આરતી િવગેરે કરતી. એક દવસ ીગુ સંતુ
થઈને પૂછે છે કે તારી પૂ થી હુ ં સંતુ થયો છુ ં , તારી શી
૩

ીગુ ના વચન સાંભળીને તે અ વ થ મિહમા
કહેવાની તેમને િવનંતી કરે છે .

આરાધના કરી, પછી ીજે દવસે તેને વ ન આ યું.
વ નમાં એક િવ આવીને તેને કહે છે તા ં ઈિ છત
પૂણ થયું. હવે તું ગાણગાપુરમાં ીગુ છે યાં જઈ
તેમની સાત દિ ણા કરજે , અને તને જે કંઈ આપે
તેનું ભ ણ કરજે .

પછી ીગુ તેને
ાંડ પુરાણમાં વણવેલું અ વ થ
મિહમાનું વણન કરે છે . થમ
ાએ નારદને કહયો
અને પછી નારદે ઋિષ મુિનઓને અ વ થ મિહમાનું
વણન કયુ,
ાએ નારદને કહયું કે અ વ થના મૂળમાં
મારો વાસ છે , મ યે ઋિષકેશનો અને અ ભાગમાં
વસે છે , ઇ , આ દ ય, એકાદશ
તથા અ
વસુઓ, ગો, ા ણ ઋિષ તેમજ સમ ત નદી તીથ ,
સ તસાગર િવગેરે,અ વ થની શાખાઓમાં વસે છે .
એવું સાંભળીને સમ ત ઋષીઓ નારદને અ વ થની
પૂજન – અચન િવિધ પૂછે છે . નારદ ઋિષઓને
અ વ થની પૂ કેવી રીતે કરવી, કેવી રીતે અિભષેક
કરવો, તેને વ અપણ કરીને દિ ણા કેમ કરવી અને
તેમ કરવાથી શો લાભ થાય, કેવા પાપોનો ય થાય
િવગેરનું વણન કરે છે . આ રીતે ીગુ તે
ીને
અ વ થ મિહમા કહે છે . પછી સંગમે જઈને
અ વ થની પૂ કરવાનું કહે છે અને આ વાસન આપે
છે કે તારી મનોકામના આ જ મે જ પૂરી થશે, અને
ન કી તને પુ , ક યા થશે. તું મનમાં જરા પણ સંશય ન
રાખીશ.

ચોથે દવસે તે અ વ થની સેવા કરી, મઠમાં ીગુ ની
દિ ણા કરવા આવી. પછી નમન કરીને ઉભી રહી
યારે ીગુ તેને બે ફળ આપે છે અને કહે છે કે આનું
ભ ણ કરજે , તારી મનોકામના પૂરી થશે.
તે જ દવસે તેણે તના પારણા કયા, પછી તે જ દવસે
ગંગા ઋતુમતી થઇ. ચોથે દવસે સુ નાત થઇ અને
ફરીથી ીગુ ના દશન આવી ફરીથી ીગુ તેને
'પુ વતી ભવ' એવા આશીવાદ આપે છે .
યારબાદ ટુંક સમયમાં તે ગભવતી થઇ, સાતમે માસે
ખોળો ભરે છે , અને બધાને હાણી કરે છે , બાળકોને
પણ ત તની ભેટ આપે છે . નવમાસ પૂરા થતા, તેને
સુિત થાય છે અને તેને યાં ક યાર ન જ મે છે .
સુ નાત થઈને તે ક યાને લઈ ીગુ ના દશન આવે છે .
યારબાદ ીગુ ના આશીવાદથી તેને એક પુ પણ
થાય છે . આ રીતે ીગુ ને ભજવાથી ૬૦ વષની વાંઝ
નારીને સંતાન ા ત થાય છે .

ીગુ ના આદેશ માણે ષટકુળ તીથમાં નાન કરી,
અ વ થની પૂ –અચના કરે છે . આ રીતે ણ રા ી

૧) સોમનાથ તથા તેની પ ની ગંગાએ સંતાન ાિ ત માટે અનેક તો અને
તીથ કયા, અ વ થની પૂ પણ વષ સુધી કરી, તેથી તેના પાપોનો ય
થયો અને પુ યનો ઉદય થયો.

ગુ ચ ર
બોધ

૨) ીગુ ની પણ પૂ આરતી કરતી તેથી ીગુ સંતુ થયા અને તેને
સંતાન ાિ ત થશે એવા આિશષ આ યા, અને તે ૬૦ વષની હોવા છતાં
તે ઋતુમિત થઇ, આમ ીગુ ની કૃપા થાય તો અશકય પણ શકય બને.
૩) પુ યનો ઉદય થાય યારે જ સદગુ મળે છે . સદગુ મ યા પછી જરા
પણ શંકા રા યા િવના, પૂણ શરણાગિતથી જો તેમના વચનોનું પાલન
કરવામાં આવે તો તેમના આશીવાદ અવ ય ફળે છે .
૪) આપણે કરેલી સાધના કયારેય યથ જતી નથી. સમય આવે તેનું ફળ
િન ચંત પે મળે છે .

૪

અિ નહો
એક વૈ ાિનક સ ય
ડો. મોદ . મોઘે
(િનવૃ
યે વૈ ાિનક,NCL )
સંકલન : ી.િગરીશ ક ણક, ઠાણે

વેદકાળથી ય સં કારનું ભારતમાં અિ ત વ છે . ગરમી
(ઉ ણતા) અને વિન, ઊ ના અંગો છે . ગરમી અને વિનની
ઉ નો ઉપયોગ ય નાં િવિવધ કારોમાંથી સવસામા યનાં
વન માટે, આરો ય માંટે થવો જોઈએ, તે હેતુથી ય ની
સંક પનાંને ભારતીય સં કૃિતનું અિભ ન અંગ બનાવવામાં
આ યું છે તે વાત આધુિનક િવ ાને સમ છે . સામા ય
જનતાએ તેને આવકાયુ, એટલે ય ઈ વરને સ ન કરવા
માટે કરવો જોઈએ. તે માટે મં ો વારા ઈ વરની તુિત કરવી
જોઈએ. કુદરતે આપણને જે જે આ યું તે અિ ન વારા
ઈ વરને અપણ કરવું િવગેરે વાતો ાચીન પરંપરામાં આપણને
કહેવામા આવી છે . જ મથી મરણ સુધીનાં આપણાં વાસમાં
તે બધીજ વાતોને સમાવવામાં આવી છે . તે માટે િવિવધ
સંગો પણ શોધવામાં આ યા છે .
દા.ત. જ મ પછી ન શાંિત અથવા આયુ યહોમ ય
અથવા હોમ, બાળકના જ મથી તેનો આગળનો વન વાસ
િનરોગી થાય તે માટે કરવાનું કહેવાયું છે . તે પછી ધ વંતરી
હોમ, મૃ યુંજય હોમ પણ સારી તબીયત માટે, દીઘાયુ ય માટે
કરવામાં આવે છે . પછી જનોઈ, િવવાહ, ક યા માટે
લ
હોમ, ઘર માટે વા તુશાંિત િવગેરે કરવામાં આવે છે .
પણ આ બધા ય ો નાનાં છે . સમાજક યાણ, પયાવરણ,
આરો ય માંટે શતચંડી, યાગ, પયાવરણ માટે સોમયાગ,
પજ યયાગ જે વા સંગ માણે મોટાં ય ો કરવામાં આવે છે .
૫

નાનાં ય માં હોમકુંડ પા નો ઉપયોગ અિ ન વલન માટે
કરાય છે તો મોટાં ય માં ટોનો અિ નકુંડ ભૂિમિત આકૃિતઓ
વારા રચાય છે . પુરાતન કાળમાં િવશેષ લાકડાંમાં ઘષણ કરીને
અિ ન
વિલત કરવામાં આવતો. તે અિ નમાં ઔષધી
ત વો હાજર હોય એવા િવિવધ વ તુઓની આહુ િત જે મ કે
ગાયનું ઘી,તલ, ચોખા, સિમધા માટે કેરી, વડ, પીપળો,
ઔદુંબર, મંદાર, દેવદાર જે વા વૃ ોની નીચે પડેલી
ડાળખીઓ, દુવા િવગેરેની હવનની અિ નમાં આહુ િત
આપતા હતા. આહુ િત આપતી વખતે મં ો ચાર િવિશ
વરમાં ઉ ચારીને તેની હવનમાં આહુ િત આપતાં. નાનો ય
હોય તો ૩-૪ કલાકનો સમય લાગે છે . આજકાલનાં આધુિનક
વૈ ાિનક િ કોણથી વનારા જગતમાં આપણને સહજ
રીતે શ ય છે તેવી કઈ ય િવધી છે તેની અમે શોધ કરી યારે
'અિ નહો ' ય િવિધએ અમા ં યાન દોયુ. બધા ય ોમાં
જ યા, માનવી મ, સમય,એવી ઘણીબધી ય સામ ી
આવ યક હતી, તેથી તે કરવાનો ખચ પુ કળ થતો હતો. આ
બધાજ ય ોમાં મનશાંતી, આરો ય, પયાવરણનું ર ણ થાય
છે .
સામા યમાં
સામા ય
માનવીનાં
બધાજ
ઉ ેશો,'અિ નહો 'થી પણ પ રપૂણ થાય છે , તે અમારા
યાનમાં આ યા પછી અમે છે લા ૫-૬ વષથી તેનાપર કામ
કરીએ છીએ. તેના બધા લાભો, સંપૂણ વૈ ાિનક િવગતો
તપાસીને, આધુિનક વૈ ાિનક કસોટી સફળ રીતે પાર કરીને,
વૈ ાિનક જગત સામે સફળ રીતે અમે મૂકી શ યાં. તે બધીજ
િવગતો સવસામા ય લોકોને આપવાં માટે આ લેખ વારા

યાસ ક ં છુ ં .

યોગ માટે પસંદ કરેલ જ યાએ ગીચ વ તી હોવાથી યાં
પુ કળ માણમાં હવાનું દૂષણ હતું. પણ અિ નહો કરવાથી
હવામાં ઘાતક સ ફર ડાય –ઓકસાઈડનું માણ દસ ગ ં
ઓછુ ં થયાનું જણાયું. તેનાપરથી દૂષણ રોકવા માટે
અિ નહો ફાયદાકારક છે તે િસ ધ થયું. રોપાઓના િવકાસમાં
અિ નહો નાં પ રણામ તપાસવા માટે ફણગાવેલાં બીજ
અિ નહો
મમાં અને શાળાની બહારના િવ તારમાં
મૂકવામાં આ યા. બી િવ તારના બીજ કરતાં અિ નહો
વાતાવરણમાં ભ મ લગાવીને મુકેલ બીજનાં રોપાનો ઉછે ર
ખૂબજ મોટાં માણમાં અને સુ ઢ રીતે થાય છે તે ણવા

'અિ નહો ' રોજ કરવામાં આવતી વૈ દક સં કૃિતની એક
િવિધ છે .બી ય ોની સરખામણીમાં આ ય ઘણોજ સરળ
છે , જે સામા યમાં સામા ય માનવી સહજ રીતે કરી શકે છે .
તેની કોઈપણ શરત નથી. અિ નહો િવિધ ઘર, બહાર, ખેતર
ઉપર, કાયાલયમાં દસ િમિનટમાં થાય છે . આ ય માં વધારામાં
વધારે ૩ થી ૫ . જે ટલો ખચ થાય છે . અિ નહો માટે
સૂય દય અને સૂયા ત બંને સમય યો ય છે . બને યાં સુધી બંને
સમય યો ય રીતે જળવાય તો તેના ખૂબજ લાભ છે .

મ યું. તેથી ખેતી માટે અિ નહો િવિધ લાભદાયક છે તે
િસ ધ થયું. અિ નહો ની ભ મ જં તુનાશક હોવાનું જણાયું
તેથી કોઈપણ ઇ , ચામડીના રોગ ઉપર પણ લાભદાયક છે તે
યોગો વારા િસ ધ થયું.

આ યોગો શાળામાં કરવામાં આ યા. તેમાં શાળાના
િવ ાથ ઓ, િશ કો,આચાયએ ભાગ લઈને પૂણ સહકાર
આ યો. મારા માગદશનથી આ યોગ માટે ફ યુસન
મહાિવ ાલયનાં જૈ િવક તં ાન ાચાયની, તેમના
િવ ાથ ઓની તેમજ સાિવ ીબાઈ લે પુણે િવ ાપીઠની
યોગશાળા અને ા યાપકોની મદદ લેવામાં આવી, અને તે
માટે ા િવકાસ મંચની ' ો ટ' સં થાએ પહેલ કરીને આ થક
સહાય કરી. બધાજ આધુિનક િવ ાન ઉપકરણો વારા
અિ નહો ના નીચે આપેલા ફાયદા િવ વ સામે મૂકવાનો યશ
અમને મ યો. અિ નહો થી કાશ ઉ નો બદલાવ લ સ
મીટરની સહાયથી ગણવામાં આ યો. અિ નહો ના
ધુમાડાંનો આસપાસના સૂ મ જં તુપર થયેલ પ રણામનો
અ યાસ કરવા ય પૂવ અને ય પછીના જં તુની સં યા
ગણવામાં આવી. તે મુજબ ૯૦% ની આસપાસ
સુ મજં તુનો વધારો અિ નહો થી રોકવામાં સફળતા મળી.

અિ નહો ભ મ વારા અશુ ધ પાણીમાં રહેલા જં તુ અને
ારનું માણ ૮૦ થી ૯૦ % કરતાં ઓછુ ં થયાનું યાનમાં
આ યા પછી અિ નહો નો ઉપયોગ પાણીના શુિ ધકરણ માટે
થઈ શકે છે તે સાિબત થયું. દરેક ઘરમાં દૂષણ, જં તુ નાબૂદ કરી
શકાય છે . ખેતી કરતી વખતે તેના ભ મનો ઉપયોગ કરી શકાય
છે , તે વાત અમે િવ વની સામે સ માણ િન કષ કાઢીને
િવ વના વૈ ાિનક માિસકમાં સાિબત કરી શ યા. સંપૂણ
િવ વમાં આપણાં પૂવપારંપા રક િવ ાનને િત ા અપાવી
શ યા તેનો અમને ગવ છે .

૬

સ જ થાઓ, ઉઠો ચલો
ીિત સાવંત, ઠાણે
થોડા દવસ પૂવ બહેનપણીને મળવાનું થયું. વનમાં બધુ ઠીક
છે ને? તારો પુ શું કરે છે ? એવું પૂછયા પછી તે ચંતાતુર થઈને
બોલી, ”કશું નહ , કશું કરવા માટે, બોલવા માટે એકમેકને થોડો
સમય આપવો પડે. અમે બંને પિતપ ની અડધા દવસ કરતાં
વધારે સમય કામ કરીએ છીએ અને ઘરે પાછા આ યા પછી એ
અને એનો મોબાઈલ. સંવાદ કેવી રીતે કરવો? મ ક ું, “ યારેક
એની સાથે રમત રમ. બાળપણમાં આપણે કેટલું બધું રમતા
હતા.“ તો બોલી, “તારી અને મારી રમતો કેટલી સરસ હતી.
અ યારની કેવી છે . મોબાઈલપર યારેક ગોળીઓ છોડે, યારેક
કુ તી કરે એવી બધી હંસક રમતો રમીને શું મઝા આવતી હશે?

તે માટે પહેલાં વાલીઓને wise બનવું પડશે. તેને પ રિ થિત
બતાવતા પહેલાં આપણે પ રિ થિત સમ લેવી પડશે.
હસતાંરમતાં સંવાદ સાધવા માટે બંનેની ભાષા સરખી હોય
તોજ િવચારોની આપ-લે થઈ શકે. કોઈ એકની સમજ વધારે
હોય તો મુ કેલીમાંથી માગ કાઢવો સહેલું થાય. ખરાબને હંમેશ
માટે દૂર કરવું હોય તો સારાને ગૃત રહેવું પડશે. િવલન જો
ખરાબ દોષોના શ ો લઈને તૈયાર હશે તો હીરો તેના
સદગુણોના શ ો સાથે તૈયાર જોઈએ. તે માટે વાલી તરીકે
પહેલાં આપણે તે શ ો ઉઠાવવાં મજબૂત થવું જોઈએ. યાર
પછીજ તેમને તે શ ો આપણે આપી શકીશું. તે કેવી રીતે
વાપરવા તે શીખવી શકીશું. એકવાર એવું કરતાં ફાવે એટલે
આપ ં બાળક પણ આજના જગતનો િશવા બનશે. નવો
ી ુ ણ થઈને નવા િવ વનું િનમાણ કરશે. તો પછી.

પરમ દવસે DSPPL વારા યો યેલા ેન ગ માં ગઈ હતી.
યાં વાલીઓ પણ એમની યથા કહેતા હતા. નસીબથી
આપણામાંથીજ એક વાલી બાળકનાં આ હખાતર તેની સાથે
આવી રમતો રમે છે . તેમણે ક ું કે તે મને હંમેશાં િવલનનો રોલ
આપે છે . એટલે તે રમતમાં િવલનની બાજુ થી મારે
મોબાઈલપર રમવાનું અને મારો દીકરો દર વખતે હીરોની જે મ
રમે. અને મને એટલે િવલનને માયા પછી એ ખુશ થતો !

સ જ થાવ ઉઠો ચલો,
સશ થાવ, ઉઠો ચલો,
___________________________

આ વાત સાંભળીને મારા મનમાં પણ ખુશીની લહેર આવી.
આ દુ:ખ નથી પણ આવનારા સુખનો અણસાર છે . એનો અથ
એવો કે તે બાળકને નકારા મકતાં નથી જોવી. આપણી ફ મો
બીજુ ં કઇ સા ં કરે કે ન કરે પણ િવલન એટલે ખરાબ કામ
કરનારો, એવી વાત સામા ય માનવીના મનમાં ઠસાવી દીધી
છે . આપણાં બાળકોને જો હીરો બનીને િવલનને મારવામાં
આનંદ થતો હોય તો પછી તેમને સાચા જગતમાં બેફામ
બનીને ફરનારા િવલન બતાવવા જોઈએ. પેઢી દર પેઢી
સરતો
ાચાર, કાવાંદાવાં, હંસાનેજ ધમ સમ બેઠેલા
હંસક પશુ, શરીરના રોગની જે મ સરેલાં મનના રોગો, એવા
કેટલાય િવલન સંપૂણ સ જ થઈને રમવા માટે તૈયાર છે .
આપણાં બાળકોને જો આ િવલનના ચહેરા બતાવાય તો તેઓ
મોબાઈલનો ીન ભૂલીને તેમને જગતના, સાચા ીન ઉપર
લાવી શકાય. ખરેખર સા ં શું ખરાબ શુ,ં આપણાં કયાં કામથી
સારા-નરસાં પ રણામો ભોગવવા પડે તે જો બાળકોને
સમ વી શકાય, તો અિ થર મન િ થર થશે. તેમના હાથમાં
યો ય સાધન આપીએ તો વનનો ખેલ પણ તેટલીજ
સહજતાથી રમશે. મોબાઇલની જે મ ફ ત smart ન રહેતા
wise બનશે.
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ચાલો નવા યુગને ઘડીએ !!!

એક

દુઇ શાલ
ય અનુભવ

ી રામકૃ ણ ઐ યર, ઠાણે

િ ય સાધક,
તે સમયે મને અચાનક ગુ નો સંદેશ યાદ આ યો. શાલની યાદ
આવી. મ મારા પૌ ને ત કાળ એ શાલ આપી અને ઓિશકા
નીચે મૂકવાનું ક ું. મારા પૌ એ મારાપર સવાલોનો ઢગલો કય .
“આ દુઇ શાલ છે ? યાંથી મળી ? ગુ એ આપી છે ? િવગેરે.
મ તેને બધીજ િવગત સમ વી, યારે તે શાંત થયો. પછી તેણે
યાં ન સસને પણ કહી રા યું કે આ શાલ ખૂબજ મહ વની છે .
યાંથી ખસેડવી નહ . આટલેથી તેને સંતોષ ન થતાં તેણે એ શાલ
અને તેનું લાિ ટક કવર વ ચે એક િચ ઠી લખીને રાખી “ દૈવી
શાલ”, કોઈએ હાથ લગાડવો નહ .” તે પછી અિનશ સંપૂણ
વ થ થયો. અને તેને સામા ય ક માં રાખવામા આ યો. પણ
યારેય તેણે તે શાલને પોતાનાથી દૂર થવા દીધી નહ .

જય ગુ દેવ
ફે ુઆરી ૨૦૨૦માં મે પોતે અનુભવેલ એક રોમાંચક સંગનું
અહ િનવેદન ક ં છુ ં .
૨૧ ફે ુઆરી મહાિશવરા ીનાં તે અિત દ ય અિત ના
સમારોહમાં બધાજ સાધકોને વામીએ પહેરેલી શાલ
આિશવાદ ભેટ પે આપવામાં આવી. સમારોહમાં ભાગ લેનાર
અંદાજે ૩૦૦ સાધકોને વહ તે ગુ એ યારે આ શાલ ભેટ
કરી યારે તેમણે બધાને ક ું કે યારે કોઈ ક ઠન સંગ વનમાં
આવશે યારે આ શાલ તમને તેમાંથી બહાર કાઢશે એ િનિ ચત
સમજજો.

દવાખાનામાંથી મારી પુ ીએ ગુ
સાથે વાત કરી યારે
ગુ એ તેણે સાં વના આપી અને બધુ ઠીક થશેનો આશીવાદ
આ યો. પછી ગુ એ િમ લંદભાઈને મોક યા અને મારા
પૌ ના વાદુ પંડના આભામંડળપર કઇક
યા કરવા ક ું. તે
સંપૂણ રીતે સાજો થયો અને બધાને કહેતો હતો કે આ દૈવી
શાલને લીધે તે સાજો થયો.

એવું થયું કે ણ દવસના આ સમારોહ પછી યારે ૨૨મીએ
અમે ઠાણેનાં અમારા ઘરે પહ યા યારે એક દુઘટના અમારી રાહ
જોતી હતી. આગલા દવસે મારો પૌ અિનશ સાઇકલપરથી
પડી ગયો હતો અને સાઈકલનું હે ડલ તેના પેટના નીચેના
ભાગમાં ઘૂ યું હતું. તે રાત સાધારણ રીતે પસાર થઈ પણ બી
દવસે અિનશને ઊલટીઓ શ થઈ. તેને પેટમાં દુખાવો શ
થયો. મારી પુ ી અને જમાઈ તેને ન કના દવાખાનામાં લઈ
ગયા અને તેના પર ાથિમક ઉપચાર કરા યા. તે સમયે ડો ટરે
ઉ ચ તપાસ કરવાની સલાહ આપી.

“હુ ં આ શાલ પરી ા સમયે વાપરી શક?
ું ” આ
મને શાલ પાછી આપતા પૂ યો.

ન ક-મને તેણે

શાલ મ યા પછી થોડાજ કલાકોમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો સંગ
આ યો અને તેનું પ રણામ બધાની સામે છે . મને આ ણે
વામીનો કૃપાતીથ તારકમં યાદ આવે છે . “િન:શંક હોઈ રે
મના, િનભય હોઈ રે મના !” વામી હંમેશા આપણી સાથે હોય
છે . તેમનાપર ધા રાખો અને ગુ નું માગદશન મેળવો.
ગુ
હંમેશા કહે છે સાધકોએ ચંતા કરવી નહ . ફ ત િન ય
સાધના કરો, અને બધું બરાબરજ થશે.

બેથની દવાખાનામાં એ ણેય હતા યારે હુ ં યાં પહ યો. તેના
પેટપર મે ત કાળ અિ નહો ભ મ લગા યું. યાંના ડોકટરોએ
અિનશનો x-ray, scanning, CTScan િવગેરે કરાવાનું
ક ું. આ બધા પરી ણો થયા પછી ખબર પડી કે તેના
વાદુ પંડને (pancreas) નુકસાન થયું હતું. તેની ગંભીરતાનો
અમને યાલ આ યો યારે અમે ડો ટરોને તેને (ICU) માં
ખસેડવા પરવાનગી આપી. ચાર દવસ અિનશ એજ
અવ થામાં હતો.
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તમસોમાં

યોિતગમય

તેજ ી રાનડે, દેવગડ
'અસતોમાં સ ગમય, તમસોમાં યોિતગમય |
મૃ યોમા અમૃતમ ગમય ||
ગુ માઉલી પણ એજ કરે છે ને?પોતાનું બાળક સરળ માગ ચાલે
તે માંટે સતત ય નશીલ રહે છે . મારા જે વા બાળકને તેમણે
પોતાના આ યમાં લીધું તેથી વધારે ભા ય શું હોય? મારા
મનની બધીજ શંકાઓ, નો હુ ં અચકાયા વગર તેમને પૂછી શકું
છુ ં . તેમની સાથે વાત કરી શકું છુ ં . કોઈ નાના બાળકને સમ વે
તેવી રીતે તેઓ સમ વે છે . યારેક કટોકટીનો સંગ ઊભો થાય,
યો ય-અયો ય ન કી કરવું હોય તો તેઓ સદાય મારી સાથે હોય
છે .

આ લોક મને ખૂબજ ગમે છે . એક દ ય ાથના છે . પહેલા
ધોરણમાં હતી યારે મારા િશ કે શીખવી હતી. અમે બધા
સુરતાલ સાથે ગાતા. તે સમયે તેનો અથ હુ ં સમ ન હતી.
આ મમાં પણ આરતી પછી આ લોક ગવાય છે . એકવાર
બધાની સાથે ગાતી વખતે અંદર કઈક અનુભ યું. એવું લા યું કે
આસપાસ કેટલો બધો આનંદ યા યો છે . તે સમયે હુ ં ભાવુક
થઈ. અને આંખો ભીની થઈ. એ લોકમાં એવું તે શું હતું કે
અ યારસુધી ન આવેલો એક અલગજ આનંદમય અનુભવ
આ યો. આરતી પ યા પછી મે ગુ ને એનો અથ પૂ યો.
તેમણે સરસ રીતે સમ વીને ક ું કે, “આ ઈ વરને કરેલી ાથના
છે કે મને અસ યથી સ ય તરફ, અંધકારથી ઉ સ તરફ અને
મૃ યુથી અમૃ વ પાસે એટલેકે અમર વ તરફ લઈ .”

આ વન િવિવધ અનુભવોથી ભરેલું છે . સારાં-નરસાં કેટલાંય
અનુભવ લેવાના બાકી છે . આજસુધી કેટલીયવાર એવું લા યું કે
હવે આગળ માગ નથી. ફ ત અંધકાર દેખાય છે . પણ ગુ પોતે
હાથમાં મશાલ લઈને તે અંધકારને ચીરીને પેલે પાર લઈ ય છે .
હંમેશા િનભય રહો એવી િશખામણ આપતાં રહે છે . ગુ એ
અ યંત ેમ સાથે બતાવેલાં કાશમાગપર ચાલવાનો મારે
હંમેશા ય ન કરવો જોઈએ એવું એક સ ય અંદર કાશમાન
થવા લા યું છે . અસ યથી સ ય તરફ જવાના આ વાસમાં
ગુ એજ સાથ આ યો છે . આ વાસ સહેલો નથી. પણ ગુ
એકવાર કહેતાં હતાં, " તેજુ,ગમે તે થાય, આનંદમાં રહેવું." એટલે
આપણે એક આનંદયા ી છીએ અને એજ આનંદયા ા મૃ યુથી
અમૃ વ સુધી એટલે અમર વ તરફ લઈ જશે. "

આ વાતને થોડા મહીના િવ યા. આજે પણ આટલા દવસો
પછી િવચાર કરતાં યાલ આ યો કે ગુ અને સદગુ એ
આપણાં માટે એજ કયુ છે . આ જ મમાંજ નહ પણ કેટલાય
જ મથી મને સાચવી છે . કેટલીયવાર ઘોર અંધકારમાંથી દ ય,
કાશમયી ાત:કાળ તરફ મને લઈ ગયા છે . તે ભીષણ રાત પણ
તેમના દ ય વના ચં કાશથી તેજોમય થવી અને ડર યાય
ભાગી જવો એવા અગિણત અનુભવો આજસુધી તેમણે મારા
ખોળામાં ના યા છે . આ બધા અનુભવો ફ ત આ જ મનાંજ
નહ પણ પાછલાં કેટલાય જ મમાં આ અંતરા મા અનુભવે છે
એવું લાગે છે . ગતજ મો કોઈને યાદ નથી આવતાં. મને પણ યાદ
નથી. પણ આ જ મમાં ગુ મને સાચવે છે , શીખવે છે તેવીજ
રીતે ગતજ મોમાં પણ તેમણે મને સાચવી હશે એવી મનને
પાકકી ખા ી છે .

"વ હી તો ચેતવાવા, ચેતિવતા ચેતતો" એવું સમથ રામદાસ
વામીનું વચન છે . ગુ અંદરનો પિવ અિ ન
વિલત કરે
છે . ાનનો દીવો ગટાવે છે . તે વારા સમ અિ ત વ
કાશમાન થાય છે . કાશમાન થતાંજ આ મક ીવૃ ી ધીમેધીમે
વૈિ વક થવાં લાગે છે . સંપૂણ િવ વ પોતાનું ઘર થાય છે અને
પછી અનંત, અ વૈત, આનંદ સાથે આપણે જોડાઈએ છીએ.
ફ ત આનંદની અનુભૂતી ગૃત રહે છે . ફ ત આનંદ,
િચદાનંદ.... અને અમર વ એટલે બીજુ ં કઈ નહ પણ આ જ
હશે. એજ તે અંિતમ સ ય હશે. એજ કદાચ એ પરમપિવ
કાશ હશે.

માં બાળકને પોતાનો હાથ પકડીને ચાલતાં શીખવે છે . થોડા
સમય પછી તે પોતાનો હાથ ધીમેથી છોડી દે છે . બાળક તે
ચાલવાનું શીખી ય છે . પણ માંનું યાન બાળક ઉપર હોય છે .
બાળક યો ય માગપર ચાલે છે તેનું યાન માં રાખે છે .
૯

હુ ં કોણ છુ ં
ડૉ. જયલ મી

ડે , રાજકોટ

નો અંશ છુ ં હુ ં,
ત વનું તેજ પણ હુ ં,
ખૂબ અંધકાર છુ ં હુ ં,
પૂણ કાશ પણ હુ ં,
પૃ વીનું સજન છુ ં હુ ં,
પૃ વીનું િવસજન પણ હુ ં,
દેવ ખ નું ે છુ ં હુ ં,
દેવ ખનું ઔદુ બર પણ હુ ં,
િશવનું સ ય છુ ં હુ ં,
વામીનું સ વ પણ હુ ં,
નો અિભષેક છુ ં હુ ં,
ગુ ચારી નું ગાન પણ હુ ં,
ય બક નો તાપ છુ ં હુ ં,
અિ નહો નું તપ પણ હુ ં,
TMનું યાન છુ ં હુ ં,
યોગ િન ાનો યોગ પણ હુ ં,
એસે લેજ પોઈ ટની તરલતા છુ ં હુ ં,
વા દ ાનનો ગેપ પણ હુ ં,
રે કનો દ ય પશ છુ ં હુ ં,
દ ય ચેતનાનું અદભુત િવ તરણ પણ હુ ં,
િવ તરણ બાદનું સંકોચન છુ ં હુ ં,
છતાં ઈદમ્ ન મમ પણ છુ ં .
____________
૧૦

સફળતા તરફ દોરી જનારી િન ફળતા
તેજ ી રાનડે, દેવગડ

જોયું યારે તેને સફળતા મળી.

િમ ો, જો કોઈ એવું કહે કે, “િન ફળતા, સફળતા તરફ લઈ ય
છે .” તો આપણે તરત કહીશું કે, “કેવી રીતે?” પણ આપણે યારેય
એવો િવચાર કરીએ છીએ કે િન ફળતા કેમ મળે છે ? તેનો
જવાબ છે તેની પાછળનો ડર. ઘણીવાર એવું બને છે કે િન ફળ
થવાના ડરને લીધે આપણે ય ન કરતાં નથી. સફળતા મેળવવાં
માટે ય ન કરવો જ રી છે તે વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ,
અને િન ફળ થયા પછી હતાશ થવાય છે , દુ:ખી થવાય છે .

િમ ો, િન ફળતા મળે યારે શિ તહીન થવાં કરતાં ફરીથી નવી
ઉ લઈને િન ફળતાને નાથવાં નો ય ન કરવો જોઈએ.
યારે જ અશ ય પણ શ ય બને છે . આ વાત આપણે બી એક
સં ગ ની મદદથી સમ એ. ૧૯૮૯ સાલની આ વાત છે .
ભારત પાકી તાન વ ચે રમત રમાતી હતી. ભારત લગભગ
હારવાની અણીપર હતું . સુ નામીની જે મ દોડનારા
પાકી તાનના બોલર સામે ભારતના બે ટ સમે ન ટકતા ન હતા.
મોટા મોટા મહારથી આઉટ થઈને રમતની બહાર ફકાયા. તે
વખતે એક સોળ વષનો બે ટ સમે ન રમવા આ યો. આટલી
નાની મરમાં આ છોકરો કે વી રીતે ટકશે ? તે ને ફાવશે ? એવી
શં કાઓ ઘણાં ના મનમાં હતી. અને પહે લા બૉલ પછીજ આ
શં કા સાચી સાિબત થશે એવું િચ હતું , કારણકે તે ઝડપી
બોલથી એ બે ટ સમે ન ને ઇ થઈ. બધાએ તે ને પાછાં ફરવાની
સલાહ આપી. તે ભિવ યમાં રમશે નહ એ લગભગ ન કી
હતું . યારે જ થોડો િવચાર કરીને તે યુ વાન બે ટ સમે ન બો યો,
“હુ ં રમીશ, ચો કસ રમીશ.” તે ના શ દોમાં આ મિવ વાસ
ઝળકતો હતો. અને ખરે ખ ર તે બે ટ સમે ને પોતાના સહકારી
બે ટ સમે ન સાથે સરસ ભાગીદારી કરીને પોતાની સવ મ
બે ટં ગ નું દશન કયુ .

િમ ો, સમાજમાં કેટલાય સફળ લોકોના દાખલા આપણને
જોવા મળે છે . જે મ કે મા ટર લા ટર સિચન તદુલકર ,
જે મને 'ગાનકો કલા' ની પદવી મળેલ છે તે લતા મંગેશકર,
અથવા જે મણે શૂ યમાંથી િવ વ િનમાણ કયુ તે સફળ ઉ મી
રતન ટાટા. એવા કેટલાય લોકો સફળતાની ટ ચે પહ યા છે .
તેમને વનમાં યારેય િન ફળતા મળી નહ હોય તેવું નથી.
તેમને પણ વનમાં અનેકવાર િન ફળતાનો સામનો કરવો
પ યો. પણ િન ફળતા મ યા પછી પણ આ બધા લોકોએ તેમના
ય નો ચાલુ રા યા. અને એક દવસ સફળ થયા. િન ફળ થવા
છતાંય સફળતા કેવી રીતે મળી? તેની પાછળનું કારણ છે
િન ફળતા તરફ જોવાનો તેમનો િ કોણ. હકારા મક
િ કોણથી જો િન ફળતાનો સામનો કરાય તો િન ફળતાજ
સફળ થવાનો માગ બતાવે છે .
એક નાનકડી વાતામાંથી સમજવાનો ય ન કરીએ. એકવાર
એક છોકરીને પરી ામાં બહુ ઓછા માક મ યા. એટલા ઓછા
કે તે ફ ત પાસ થઈ શકી. તેની બહેનપણીઓએ તેની મ કરી
કરી. તે રડવા લાગી. તેને લા યું કે હવે ભિવ યમાં હુ ં કશુંજ કરી
નહ શકું. પછી તેની મોટી બહેને તેને સમ યું કે, “ આવી રીતે
રડતાં રહેવાથી આગળ વધી નહ શકાય. િન ફળતા કેમ મળી?
આપણી યાં ભૂલ થઈ? તે શોધવું પડશે. તે એકવાર શોધી
લઇશ પછી િન ફળતાંજ તને સફળતા તરફ લઈ જશે.” પછી તે
છોકરીએ િવચાર કય . તેને સમજણ પડી કે િન ફળતા
મળવાનો મને ડર હતો. સ મ હોવા છતાં હુ ં પૂરતા ય નો
કરતી ન હતી. પછી પોતાના દોષો દૂર કરીને તે કાય કરતી રહી,
અને ડો ટર બની. સેવાભાવથી પોતાનું કાય કરવા લાગી.
યારે તેણે પોતાની િન ફળતા તરફ હકારા મક િ કોણથી

બધા ે કોએ િચિચયારી પાડી,'સિચન, સિચન”. િમ ો,
તમને યાલ આ યો હશે , તે સોળ વષનો બે ટ સમે ન કોણ
હતો? આપણા બધાનો લાડકો ભારતર ન મા ટર લા ટર
સિચન તદુ લ કર. તે વખતે જો તે ણે હાર માની હોત તો
“સદીઓની સદી” જે વો િવ વિવ મ ન ધાવનાર સિચનનો
યાં રે ય જ મ થયો ન હોત !!
એકવાર િન ફળતા મળે તો ભિવ યમાં પણ આપણને
િન ફળતાજ મળશે એવો િવચાર ન કરતાં ય નો ચાલુ
રાખવા જોઈએ. પોતાની તપર િવ વાસ હોય અને સાથે
ય નો કયા હોય તો મળે લી િન ફળતામાં પણ સફળ થવાનો
માગ દે ખાય છે . ફ ત તે માગપરથી ચાલવું આવ યક છે . પછી
સફળતા મળવા માટે જરાય રાહ જોવી નહ પડે .
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અિ નહો
અને

કોરોના વાઇરસ
(ડો. ઉલરીક બકના લેખનું ભાષાંતર)

હાલમાં કોરોના વાયરસના તોફાનથી આધુિનક વન અને
આધુિનક (તથાકિથત) િવ ાન બ ને વાતો ઘાસની જે મ હવામાં
બધી બાજુ એ ગુલાટ મારી ર ા છે , તે સંપૂણ િવ વની નજર
સામે છે . બધાજ શા ો અને ત વ ાન વામણાં પુરવાર થયા છે .
યારે દ રયાના ભયંકર મો માં ખોવાયેલ માનવ વનને
અિ નહો જે વું શા દીવાદાંડીની જે મ માગદશન કરવા માટે
ત પર છે . આજના આ કોરોના વાયરસનાં મદમ ત બળદને
િનયં ણમાં રાખવા માટે અિ નહો નું પારંપા રક િવ ાન સ મ
છે કે નહ એવો સવાલ અિ નહો કરનારા સાધકોને થાય છે . તે
િનિમ ે અિ નહો ની પરંપરાના એક યે િવ ાની ડો.ઉલરીક
બકનાં અં ે લેખનું આ ભાષાંતર.
તાવના:
કોિવડ-૧૯ કોરોના વાયરસે િવ વમાં મચાવેલા હાહાકારથી દરેક
યિ ત હેરાન છે . એકમેકથી દૂર રહેવું, સતત હાથ ધોવાં એવા
કેટલાક ય નોથી વાયરસનો ચેપ ટાળી શકાય છે . એનાથી
િવશેષ બીજુ ં શું કરી શકીએ? આપણી પાસે કોઈ વૈ ાિનક
સાિબતી નથી, કારણકે આ વાઇરસ નવો છે , છતાંય પારંપા રક
વે દક હોય એવો અિ નહો ય વાતાવરણને શુ ધ કરે છે એ
બધાને ખબર છે . તેનો ઉપયોગ કોરોનાનું સંકટ દૂર કરી શકે છે
એવો અંદાજ છે . અિ નહો સારવાર આપણને ણ કારની
મદદ કરી શકે છે .
૧) ચેપ લાગવાની શ યતા ઓછી કરવી.
૨) ચેપ માટે જ રી વાતાવરણપર કાબૂ મેળવી કોવીડ-૧૯ ની
અસર ઓછી કરવી.
૩) ચેપ સહન કરવા માટે શરીરને સશ ત કરવું.
૧) ચેપ લાગવાની શ યતા ઓછી કરવી.
કોરોના વાયરસનો ચેપ ટાળવા માટે અિ નહો નો ઉપયોગ કેવી
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રીતે કરી શકાય, તેનો એક સરસ અનુભવ િવ વમાં મ યો છે .
પેન દેશનાં મા ડ શહેરમાં વસતા એિલઝાબેથ એસ.નો
પોતાનો આ અનુભવ છે . ઈટલીના ન ક વસનારા આ દેશમાં
અ યારસુધી અંદાજે ૪૦૦૦ થી પણ વધારે લોકો ચેપ ત થયા
છે . એિલઝાબેથ પોતાના સાથી સાથે મા ડ શહેરમાં એક ઘરમાં
રહે છે . તે ઘરનો એક ઓરડો તેમણે ભાડે આ યો. તે ભાડૂઆતની
પોતાની હોટેલ છે , અને યાં કાયમ લોકો આવતા હોય છે . તે
માણસનો જનસંપક િવશાળ છે . તેને કોિવડનો ચેપ લા યો તે
પાકકું થયું યારે દેખીતી રીતે એિલઝાબેથ અને તેમના સાથી
ગભરાયા. તેમણે પોતાની તપાસ કરવી લીધી. પણ તેમને ચેપ
લા યો ન હતો. નવાઈની વાત કે એ માણસ સાથે તેમનો રોજનો
સંપક હતો. એકજ ઘરમાં હરતા ફરતા, સાથે ભોજન લેતા,
એકજ નાનગૃહનો વપરાશ કરતાં. તેમના તપાસની રપોટ
અલગ આવતા ડો ટર હેરાન થયા. તેમના યાનમાં આ યું કે
એિલઝાબેથ દરરોજ ઘરમાં અિ નહો કરતાં, અિ નહો નું
ભ મ ખાતા. આ કેવી રીતે શ ય બ યું?
તે ણતાં પહેલાં કોરોનાનો ચેપ કેવી રીતે લાગે છે તે પણ
ણવું જ રી છે . આ ચેપ સામા ય રીતે ૩ કારથી લાગી શકે
છે .
૧) બારણાની કડીઓને પશ થવો. તે ઉપર વાયરસ સામા યત:
બે કલાક ટકે છે . ( ધાતુ પર દસ અથવા વધારે કલાક, કપડા
પર ૬ કલાક )
૨) કોઈ દદ ના વાસમાંથી હવામાં ભળી જનાર વરાળ
બંદુમાંથી, જે મ કે ઉધરસ, છ ક િવગેરે (હવામાં આ વાયરસ
સામા ય રીતે થોડી િમિનટો જ ટકે છે તેથી અંતર
ળવવાથી ચેપ ટાળી શકાય )
૩) અિતસૂ મ એવા હવાના વરાળ બંદુમાં ઘણા સમયસુધી
વાયરસ ટકે છે .
પાનના ચેપીરોગનું સંશોધન કરનાર સં થાના અ ય અને

ટોહો િવ ાપીઠના માઇ ોબાયોલો િવભાગના ા યાપક ી
કાઝું હીરો ટાટેડાંએ વીકાયુ કે છ ક અથવા ઉધરસ ન આવે તોય
એકમેકની ન ક આવતા પણ આ રોગનો ચેપ લાગી શકે છે .

િવષા માટે પણ સાચી સાિબત થઈ શકે. તેનાપર જે ટલું જ દી
સંશોધન થાય એટલું સા ં. વાતાવરણમાં હાજર જં તુઓનું
માણ ઓછુ ં થયાના થોડા યોગો નીચે આ યા છે .

અ યારસુધી અિ નહો થી વાયરસનું માણ ઓછુ ં થાય છે કે
કેમ તે િવષે કોઈ ખાસ સંશોધન થયું નથી. પણ ઉપરના નં ૨
અને ૩ ના િવષયપર થયેલા સંશોધનના અંતે ઘણાં િવ ાપીઠોએ
તારણ કા યું કે અિ નહો ના ઉપયોગથી વાતાવરણમાં રહેલા
જં તુ અથવા બે ટે રયા ઓછાં થઈ શકે છે . કદાચ આ વાત

હાલમાં પૂણેના ફ યુસન કોલેજમાં આ યોગ કરવામાં આ યો.
બે ટે રયા વધવાનું એવું મા યમ જે માં હોય એવી નાના કદની
રકાબીઓ અિ નહો પહેલાં અને પછી ઓરડામાં ખુ લી
રાખવામા આવી. તેમાં જં તુઓની સં યા વધી છે કે નહ તે
જોવામાં આ યું.

અિ નહો પહેલા - અિ નહો પછી

અિ નહો પહેલા

અિ નહો પછી

િન કષ: અિ નહો ના ધુમાડાંથી હવામાં હાજર માય ો ઝનું માણ ઓછુ ં થયું.

બીલીપ ના વૃ પર
રેકીથી થયેલ પ રણામ:
વીણા સાવંત, રા પુર
મારા ઘરનું િબલીપ નું વૃ સુકાઈ
ગયું હતું. યાંક દરોએ ખાધું હતું. હુ ં
મારી સંપૂણ ઇ છાશિ તથી રોજ
સવારે દસ િમિનટ બીલીપ ના વૃ ને
રેકી આપતી હતી. રે કનું સકારા મક
પ રણામ આવશે તેની ખબર હતી.
આજે ૧૫ દવસ પછી ખૂબજ સારા
પ રણામ મ યા છે . જે વૃ હુ ં
ઉખેડીને ફકવાની હતી તે પુન િવત
થયેલ જોઈને આનંદ થાય છે .
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(લેખાંક ૯)

વામીરાજ વૈદ હોય તો
રોગ આપમેળે દૂર થાય

અસા ય િબમારી ફ ત
તીથથી મટી ગઈ

અંદાજે ૧૮૬૧ ની સાલમાં જગ નાથરાવને પગના
દુખાવાની મુ કેલી વધી. તેના સાડા ણ વષ પહેલાં તેમને
દરરોજ દુખાવો થતો. ઘણા ડો ટરોને તેઓ પોતાની પીડા માટે
મળી ચૂ યા હતા. ડોકટરોએ જે ક ું તે દવા અને ઉપાયો કરીને
થાકી ગયા. એકપણ દવા અથવા ડો ટરનો ફાયદો ન થયો. છે વટે
બધાજ ડોકટરોએ તેમને પગ કાપવાની સલાહ આપી. પણ આ
ભયાનક ઉપાય કરવા િસવાય કોઈ માગ નથી તેનો યાલ
આ યા પછી જગ નાથરાવ ગભરાઈ ગયા. તેમણે પોતાના
કેટલાક િમ ોને આ વાત કહી. તેમના એક ન કના િમ ે તેમને
ક ું કે અ કલકોટમાં ી વામીસમથ મહારાજ છે અને તે
રોગીઓની પીડા દૂર કરે છે . તે સાંભ યા પછી વામીના
દશનની ઉતાવળમાં તેઓ તેમના પ ની, પોતાના િમ ો, એક
રસોઇયો અને એક નોકર સાથે અ કલકોટ પહ યા.

સાથેજ તેમના આંખોથી અ ુધારા વહેવા માંડી. તે અ ુધારાથી
વામીના ચરણકમલપર ણે અિભષેક થયો. તેમની આવી
અવ થા જોઈને વામીની સભામાં જે ટલા લોકો ભેગા થયા
હતા તેમને બધાને જગ નાથરાવની દયા આવી. જગ નાથરાવ
પોતે ૂજતા હતા અને પરસેવાથી પલળી ગયા. તેમને એટલો
બધો પરસેવો છૂ યો કે પગમાં બાંધેલ મલમપ ટી નીચે પડી
ગઈ. ણે તેમના પગની ઇ ને પણ વામીના દશન કરવા
હતાં. તે ખુ લી ઇ ઓ પર વામીની કૃપા ી પડી.
મહારાજના મુખમાંથી 'શું મુ કેલી છે ' એવા શ દો નીક યા.
વામીએ જગ નાથરાવના સાથે આવેલા નોકરને ભીની થયેલ
મલમપ ટી ફકી દેવાનું ક ું. તે ઇ પર નવી મલમપ ટી કરીને
જગ નાથરાવને વામીના ચરણ પાસે બેસાડવામાં આ યા. આ
સમયે વામી પોતાની કૃપા િ થી તેમની સામે અને તેમની
ઇ ઓ સામે જોતાં ર ા.

યાં પહ યા પછી ી ગણપતરાવ જોશીને ઘેર ઉતારો મ યો.
તે સમયે ી વામીસમથ ચોળ પાના ઘરે રહેતા હતા.
જગ નાથરાવ એક ીફળ હાથમાં લઈને બધાની સાથે ી
વામીસમથના દશનાથ પહ યા.
ી
વામીને
અન યભાવથી શરણ થઈને તેમના પિવ ચરણોપર ીફળ
અપણ કરીને માથું નમા યું. મનમાં ાથના કરી કે “મહારાજ,
મારા પગ સા કરીને મને વનદાન આપો અથવા આ દેહ
સાથેનો સંબંધ તોડીને મને મૃ યુ આપો.”

પછી સેવકોની ભીડ જમા થવાં લાગી, તે જોઈને પોતાના
દુખાવો થતાં પગને કોઈનો ધ કો ન લાગે તે હેતુથી
જગ નાથરાવ ધીમેથી પાછળ જઈને બેઠા. તેમની પ નીએ
પણ વામીના ચરણે માથું ટેકવીને અખંડ સૌભા યવતીનો
આશીવાદ મા યો. યારે વામી માથું હલાવીને મુખથી કાંઈક
બો યા, પણ કોઈને સંભળાયુ નહ . યારે વામીએ હાથ ઉપર
કરીને આશીવાદ આ યો. તે પછી જગ નાથરાવ ફરી એકવાર
પોતાને ઉતારો આપેલ જ યાએ પાછાં આ યા, અને બધી
હકીકત ગણપતરાવ જોશીને કહી. તે સાંભળીને ગણપતરાવ

એવાં િનવાિણક િવચાર જગ નાથરાવનાં મનમાં આવતાની
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બો યા, “ યાંસુધી અ હં છો યાંસુધી બ નેએ વામીના
દશને જવું જોઈએ એટલે તમા ં કામ પાર પ યું સમજો. તે
માણે આગળના ૨૧ દવસ બ ને જણ દરરોજ વામીનાં
દશને જવા લા યા. તેમની સાથે આવેલા લોકો મુંબઈથી
લાવેલું મલમ તેમના પગે લગાવતાં હતા.

િસવાય બી કોઈ દવા નહ લ . આ ચરણ મને તારે અથવા
મારે એવું બોલીને તેમણે પોતાનું માથું વામીચરણે નમા યું.
તે વખતે મહારાજની ડાબી બાજુ એ બેસેલા ફકીરે તેમને ક ું
કે તમા ં કામ પૂ ં થઈ ગયું. ચંતા કરશો નહ . “ તે ફકીર
બોલતા હતા યારે વામીએ જગ નાથરાવના માથા પર
હાથ ફેર યો. ીનો આશીવાદ મેળવીને જગ નાથરાવે
ખૂબજ ખુશીથી પોતાના હાથમાંથી પાદૂકા વામીના
ચરણને પશ કરીને પોતાના િખ સામાં મૂકી દીધી. થોડીવાર
પછી તેમના પ ની યાં આ યા અને વામીના ચરણે માથું
નમાવીને ખૂબ ર યા. તેમનો આ ોશ બાજુ માં બેસેલા
ફકીરોથી સહન ના થયો. તેમાંથી એક ફકીર બો યા, “બેન,
તમારા પિતનું કામ થયું છે .” તે સાંભળીને ફરી એકવાર
વામીએ તે ીના માથાપર હાથ મૂકીને આશીવાદ આ યા.

વામી સમથને અપણ કરવા માટે મુંબઈથી જુ દાજુ દા
કારના ફળો તેઓ પોતાની સાથે લા યા હતા. તેમાંથી થોડા
ફળો રોજ વામીના દશને જતી વખતે સાથે લઈ જતાં અને
વામીનાં ચરણે ધરતા. એક દવસ વામીની સાથે બેઠાં હતા
યારે મનમાં િવચાર આ યો, આ બધું કેટલા દવસ ચાલશે.
બરાબર તે જ સમયે મહારાજે તેમની સામે જોઈને ક ું કે
“નવી દવા તૈયાર થાય છે .” એ સાંભળીને ીચરણોને વંદન
કરીને જગ નાથરાવ ફરીથી ઘરે આ યા યારે િન ચય કરીને
કે હવે મુંબઈથી લાવેલી દવા કોઈપણ પ રિ થિતમાં લેવી
નહ . ફ ત ઇ ઓ પર પ ટી બાંધવી.

ફરીથી અ કલકોટ આવીને પૂરી કથા ગણપતરાવ જોશીને
સંભળાવી અને અ હં આ યાનું ફળ મ યું એવું કહીને
જગ નાથરાવ ભોજન પછી આરામ માટે આડા પ યા.
અચાનક તેમના વ ન ાંતમાં તેમના યાનમાં આ યું કે ી
અ કલકોટ વામી પાછાં આ યા છે . ઉ યા યારે તેમને
કોઈએ ક ું કે ી વામી ફરીથી ગામમાં પાછા આ યા છે . તે
સાંભળીને જગ નાથરાવ ફરીથી વામીના દશને ગયા.
વામી થોડા ગુ સામાં હતા, એટલે તેમણે દૂરથી વંદન કરીને
જગ નાથરાવ થોડે દૂર બેઠા. થોડીવારમાં ખસતા ખસતા
ીનાં ચરણોન ક પહ યા અને ચરણે વંદન કરીને ઘરે
ગયા. બીજે દવસે મુંબઈ જવાની બધી તૈયારી કરીને
પોતાની સાથે આવેલા બધાને સાથે લઈને તે વામીના દશન
માટે આ યા. વામી પાસે જવાની આ ા માગતા વામીએ
“ત કાળ ઘરે વ “ એવી આ ા કરી. આ ામુજબ
જગ નાથરાવ બધા લોકો સાથે મુંબઈ જવા નીક યા.
ર તામાં તેમના યાનમાં આ યું કે તેમની ઇ હવે ધીમેધીમે
સુકાવા લાગી છે . ઘરે પહ ચતા તેમણે પોતાની માતાના
દશન કયા અને તે પછી દરરોજ પાદુકાનુ તીથ ાશન કરીને તે
તીથ ઇ પર લગાવવાની શ આત કરી. ધીમેધીમે ઇ મટી
ગઈ. ૪-૫ મિહનામાં ઇ પૂણ રીતે મટી ગઈ. સાડા ણ
વષનો રોગ વામીના દશનથી અને ચરણપાદુકાના તીથ
ાશનથી સંપૂણ રીતે સા થઈને જગ નાથરાવ પોતાના
પગપર ચાલવા લા યા.

એક દવસ સવારનો સમય હતો. નોકરને બહાર બેસાડીને તે
શૌચાલયમાંથી બહાર આવતા હતાં યારે કેટલાક લોકો તેમને
કહેવા આ યા કે વામી હવે મોગલાઈમાં પાછા ફયા છે . તો
કોઈ બો યું કે તેઓ મુસલમાની દરગાહ પર ગયા છે .
તપાસને અંતે યાલ આ યો કે અ હં ૬-૭ કોસના અંતરે
મોગલાઈના નરગુંદ નામના ગામમાં ગયા છે . તેમની સાથે
કોઈ સેવેકરી ન હતા, તેથી બધા સેવેકરી તે ગામ તરફ જવા
લા યા. તે સમયે જગ નાથરાવ પોતાના નોકરની પીઠ પર
બેસીને વામીને મળવા માટે નીક યા. તેમણે જોયું કે વામી
દરગાહમાં બેઠાં છે . ીનાં હાથમાં એક પોપટ બેઠો હતો.
અને ી તેને રમાડતા હતા. વામીનું આ નવું પ જોઈને
જગ નાથરાવ ગદગદ થઈ વામીનાં ચરણ પકડી યાંજ
બેસી ગયા. વામીની ચારે બાજુ ચાર ફકીર બેઠાં હતા. તે
િસવાય એક ફકીર સાફસફાઇ કરતો હતો. જગનનાથરાવે
રડતાં રડતાં વામીને પૂ યું, “દેવ, હવે હુ ં શું ક ં?” વામીએ
ક ું, ” માિલક હ
આ યા નથી.” તે સાંભળીને
જગ નાથરાવ બો યા,” દેવ, હુ ં કોણ છુ ં તેની મને ખબર
નથી, તો માિલક કોણ એ અ ાની બાળકને કેવી રીતે ખબર
પડે.” તેમના શોકા ુથી ફરી એકવાર ીનાં ચરણ પલળી
ગયા. તે પોતાના વ ોથી લૂછીને સાથે લાવેલી ચાંદીની
પાદૂકા વામીના ચરણે મૂકી અને બો યા, “હવે હુ ં ચરણતીથ

(સૌજ ય : ી વામીસમથ ચ ર – કૈ. ગણેશ બ લાળ મૂળેકર)

૧૫

એક અ ભુત અિ ત વ
(ભાગ - ૨૩)

દીઘ વાસ લે તાં ઉ જૈ નનાં રા એ પુ યું “માનવને મુ િ ત
કે વી રીતે મળે ? ” એવું કહે વાય છે કે ચોયાસી લાખ યોની પછી
મનુ યજ મ મળે છે . તો આ ફે રામાં થી મુ િ ત મે ળ વવા શું કરવું
જોઈએ?”

કનારાન ક આવતાં વામી ઉતરવા લા યા. યારે કાશીના
રા એ તે મ ને ક ું કે તલવાર મળતાં સુ ધી તમારે નાવમાં બે સી
રહે વું જોઈએ. કાશીરાજ ભૂ લી ગયા કે વામી ઉડીને
નાવમાં આ યા હતાં . ગુ સામાં તે મ ને વામી ને કે દ કરવાનો
િવચાર પણ આ યો હતો. વામી બધું ણતા હતાં પણ
શાં ત હતાં . ઘાટન ક આવતાં વામી એ પાણીમાં હાથ
નાખીને બે તલવાર કાઢી અને ક ું , ” તમારી તલવાર લઈ લો.”

તે લં ગ વામીએ જવાબ આ યો,”મુ િ ત સહજ મળતી નથી.
તે િ ય અથવા યોગી હોવા છતાં ય ભોગલાલસા હોય તો
મુ િ ત નથી. વાસનાનો યાગ મુ ય ઉપાય છે . સ પુ ષોનો
સહવાસ તમને મુ િ તનો માગ બતાવી શકે . મનમાં ઈ છા થાય
યારે તરત સાધુ નાં દશન થતાં નથી. સાધુ પુ ષ િનમનુ ય
જ યાએ રહે છે . તે તમને ન ક આવવા દે તા નથી. નદી પાર
કરવા માટે જે મ નાિવકની જ ર હોય છે , તે મ આ ભવસાગર
પાર કરવા માટે મહાપુ ષોનો સહવાસ જ રી હોય છે .
સ સં ગ થી બધુ જ સરળ થાય છે અને મો ાિ તનો માગ મળે
છે . વગનરક એવું કશું હોતું નથી. આ માના ઉ કષ મુ જ બ
જુ દાજુ દા જ મ મળે છે .”

એક તલવાર માટે વામી ને કે દ કરવાનો િવચાર કરતાં રા
બં ને તલવારમાં થી પોતાની તલવાર શોધી ન શ યા. બં ને રા
આ ચય પા યા. વામી બો યા,” તમે જે વ તુ ને ઓળખી
શકતા નથી, એ તમારી કે વી રીતે હોઈ શકે ? આપણી વ તુ
આપણને ઓળખતા આવડવીજ જોઈએ. તમારી ન હોય
એવી વ તુ માટે તમને આટલો ગુ સો આ યો? થોડીવાર
પહે લાં વા મા, પરમા મા, મુ િ ત જે વા મોટાં મોટાં શ દો
બોલતા હતાં . ણમાં જ તમારો વૈ રા ય કયા ગયો?
લ
પદ છે .”

બં ને રા ને સમજણ કે ટ લી પડી એ વામી ને તરત
સમ યું . સવાલો પૂ છ વાં એ બં ને રા નો મશાનવૈ રા ય તે
વાત વામી સમ ગયા. વામી એ કાશીના રા ની
તલવાર લઈને ગં ગા માં ફકી દીધી. તરતજ રા નો વૈ રા ય
પૂ ણ થયો. અને તે બો યા,“ આ કે વા સાધુ છે જે બી નો
સામાન ફકી દે છે . વાતો મોટી મોટી અને કમ કે વું !”

વામી એ એક તલવાર રા ને આપી, અને બી તલવાર
પાણીમાં ફકી દીધી અને પોતે પાણીમાં કુ દ યા. બં ને રા ઘણાં
સમય સુ ધી વામી પાણીની બહાર આવે તે ની રાહ જોતાં
હતાં . પણ વામી આ યા નહ . છે વટે એક નાવડીવાળાએ
ક ું કે વામી ઘણીવાર બે - બે ણ- ણ દવસ સુ ધી
પાણીની અં દ રજ રહે છે . તમે પાછા જશો તો પણ ચાલશે .

ઉ જૈ નનાં રા પણ આ ચય પા યા. તે મ ને પણ ગુ સો
આ યો. થોડીવારમાં એક સે વ કે ક ું કે તલવાર મળશે .
ઘાટપરનાં તરવૈ યા તમારી તલવાર શોધી કાઢશે . હોડી

થોડીવાર રાહ જોઈને કાશીનરે શે માં ગં ગાને વામી
સમ ને બે હાથ જો યા અને પોતે કરે લ ભૂ લ માટે મા માગી.

૧૬

વામી િવવેકાનંદ અને યાન
(લેખાંક - ૪)

હવે પોતાના શરીરનો િવચાર કરો. યાન આપો કે તમા ં શરીર િનરોગી
છે , મજબૂત છે . આપ ં શરીર આપણાં વનનું સહુ થી મહ વનુ સાધન
છે . હંમેશા િવ વાસ રાખો કે મા શરીર મજબૂત છે અને તેની મદદથી હુ ં
આ ભવસાગર તરી જઈશ. દુબળને વાતં યનો પણ અિધકાર નથી.
એટલેજ દુબળતા છોડી દો. તમારા શરીરને કહો કે તે મજબૂત છે , તમારા
મનને પણ કહો કે તે કેટલું મજબૂત છે અને પોતાના આ મા સાથે ઢ
ધા અને િનરંતર આશાના પાશથી બાંધી લો.

યાનના થોડા ઉદાહરણો:
ક પના કરો તમારા માથાના થોડાક ચ ઉપર એક સરસ કમળ છે . જે ના મ યભાગે સદગુણોનું કે છે . તેને ાનતંતુથી બનેલી
દાંડી છે . તે કમળની આઠ પાંદડીઓ એટલે યોગીની આઠ િસિ ધ છે . તેના પુંકેસરમાં વૈરા ય છે . જો યોગી પોતાની બા શિ તને
નકારે, તો તેને મો મળે છે . એનો અથ કે અ િસિ ધનું વરદાન હોવા છતાં તે િસિ ધનું દમન કરવા જે ટલું કડક અને પૂણ વૈરા ય
યોગીને આંત રક હોય છે . હવે ક પના કરો કે, તે કમળની વ ચે એક સુવણનું અિ ત વ છે જે થૂળથી પર છે , તેનું નામ ૐ, પણ તે
અવણનીય છે . તેની ચારે બાજુ એક વયંભૂ કાશ છે તેનું યાન કરો.

બીજુ ં એક યાન જ ર કરો:
ક પના કરો કે આપણાં દયાકાશમાં
એક સુંદર સોનેરી રંગની
યોિત
કાિશત છે . ક પના કરો કે આ યોિત
એટલે તમારા આ માનું કાશમય
વ પ છે અને તે યોિતના ગભમાં
બીજો એક દ ય કાશ દેખાય છે . આ
તો આપણાં આ માનો પણ આ મા
એટલે પરમા મા છે . તેનાપર યાન
કરો.

તમારા યેય સુધી કેવી રીતે પહ ચશો?
આપણા વતા રહેવાનો અથવા મરવાનો આયુ ય સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
આપણા યેયનો પીછો કરવો અને િન કામભાવથી કામ કરતાં રહેવું. તમે જો
બહાદુર હશો તો ફ ત છ મિહનામાં તમે એક આદશ યોગી બનશો. પણ કામમાં
ગળાડૂબ ન થતાં બધે પગ મૂકીને જુ દાજુ દા માગ શોધશો તો કશુંજ હાથમાં નહ
આવે પછી સાધનામાં ગિત નહ થાય. પછી કેટલાય પુ તકો વાંચો અથવા
અ યાસ કરો, કોઈ ફેર નહ પડે.
યશ મેળવવા માટે ખૂબજ લચીલાપ ંઅને આ મિવ વાસ જોઈએ. “હુ ં દ રયો
પી જઈશ અને મારી ઈ છા માણે પવત પણ હલાવી શકીશ.” એવું તે વયંભૂ
આ મા કહે છે . એવી ઉ તૈયાર કરો, એવી ધા રાખો, મહેનત કરો, પછીજ તમે
તમારા યેય સુધી પહ ચી શકો.
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આ મવાતા
(૧) ઓનલાઈન ાનો સવ:
કોરોના વાયરસે મચાવેલા હાહાકારમાં છે લા બે મિહના બધુંજ બંધ પ યું છે . માનવ ઈિતહાસમાં આટલી બધી અસર કરનારી આ
અલૌ કક ઘટના છે . બધા યવહારો બંધ થયા અને દરેક માણસને પોતાના કામધંદાને બાજુ પર મૂકી ઘરમાં બેસી રહેવું પ યું. સામા ય
માણસ વનથી કંટાળી ગયો, યારે રેકી િવ ા િનકેતનના રેકી સાધક ગુ એ આપેલ દૈનં દન કાય મમાં ય ત હતા. ઉગેલો દવસ
કેવી રીતે ખુશીથી પસાર થાય છે એનું ભાન ન હતું. તેમાં રેકી િવ ા િનકેતન તરફથી ૨૬ માચથી રોજે રોજ ઝુમ િમ ટંગના
લેટફોમપર સાધના સ તાહ શ થયા. 'સકારા મકતાનું સામ ય' ના િવષય સાથે સાત દવસના િશિબરના ાનય નો શુભારંભ
થયો. તે પછી 'ચ – માનવી વનના પૈડાં ', યારપછી 'મન અને વા ય ઉપચાર' એવા દરેક સ તાહના અલગ િવષય હતા.
િવ વભરના આપણાં સાધકો સાધનાના વાહનો આનંદ લેતા હતા. ગુ ના આ સ તાહ પછી રેકી િશ ક ી. રાકેશકુમાર અને ી
િવશાલ ીધનકરે છ દવસનો 'ગેટવે ઓફ લાઇટ' ( કાશનો માગ) િશ ણ વગ સાધકો માટે આયોિજત કય . તેના પછીના
સ તાહમાં ગુ એ એક અઠવા ડયાનું ' યાન િશિબર' નું આયોજન કયુ. જે માં સાત કારના યાન અને તેનાપર સ સંગ પાર પડયો.

(૨) ી ગુ ચ ર અ યાય િવવેચન:
એિ લ મિહનાના અંિતમ સ તાહથી દર ગુ વારે
ઓનલાઈન અંતરરા ીય ી ગુ ચ ર અ યાય િવવેચન
વગ ગુ એ શ કય અને તે ઉપ મને સાધકોનો જં ગી
િતસાદ મ યો. અ યારસુધી દસ અ યાયનું િવવેચન
પૂણ થયું છે . તે પછીના અ યાયના િવવેચનની દ ભકતો
આતુરતાથી રાહ જોઈ ર ા છે .
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(૩) દેવ ખ િ પ ર યુયલ ોવેસના ઓનલાઈન િશિબરો:
લોકડાઉન વધવાથી દેવ ખ િ પ ર યુયલ ોવેસના
એિ લ અને મે મિહનાના િવિવધ ઠેકાણે યો યેલ િશબીર
ય માં યો ઇ શ યા નહ , પણ હતાશ ન થતાં, આ
સં થાએ ૨૧ એિ લથી ૨૯ મે સુધી સો ટ ૧, સો ટ ૨,
સો ટ ૩, ગ ૧ તેમજ મ યમ માગ ૧ અને ૨ એવા દસ
દવસના ૬ િશિબર ઉનાળામાં યોજયા હતા. આ બધાજ
કાય મોને જં ગી િતસાદ મ યો. અંદાજે દોઢસો
િવ ાથ ઓએ આ િશિબરોનો લાભ લીધો. નવી પેઢીથી
નવા સાિ વક િવ વની રચનાના આ સં થાના ઉ ેશને આ
િશિબરો વારા શિ ત મળી છે .

આ મ પંદન

પ ી અને વૃ ની ડાળી...
હાલમાં જ વા યું કે ઝાડની ડાળી ગમે તેટલી નાજુ ક હોય છતાં
પણ તેના પર બેઠેલા પ ીઓ ગભરાતા નથી કારણ કે તેમને
તેમની પાંખ પર િવ વાસ હોય છે . સાધકોમાં પણ એવું જ
હોવું જોઈએ. કોઈપણ પ રિ થિતમાં પોતાની અંદર રહેલા
આંત રક સામ યની જે ને ખબર હશે તેને પ રિ થિતથી શું
ગભરાવાનું હોય? પ ીઓને જે મ પાંખ આપી છે , તેમ
માનવીને ભગવાને મન આ યું છે . આ મનનું સામ ય પંખી
પાંખો કરતાં ઘ ં વધારે છે . યાં પંખીની પાંખો થાકી ય છે
અથવા તો પહ ચી શકતી નથી યાં માનવીના મનની સંચાર
લીલા ચાલતી હોય છે . ગ ડ જે વી અથવા તો તેના કરતાં પણ
વધારે ચી ઉડાન ભરવાનું મનને સહજ લાગે છે .ફકત તે મન
પર સંયમ હોવો જોઈએ. પ ીઓ ને જો તેમની પાંખ યાદ ન
રહે તો તે ડાળી પર બેસવા તૈયાર થશે નહ . યેક ઝાડ પરની
દરેક ડાળી તેમના મનમાં ભય ઉ પ ન કરશે. તેવું જ માનવીનું
છે . આપણા મનને પાંખો છે અને તેનું સામ ય ચંડ છે એ
જયારે સાધકને સમ ય તો પછી તેની સાધના સફળ થઇ
કહેવાય.
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