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ફટયફ્રામ ઈપેક્ટ…         તતં્રીરેખ 

અઢાય વષષ હરેા ાં ભેં યેકિ શીખવાનુાં ચાલ ુિર્ુું ત્માયથી હુાં ભાનત આવ્મ છાં િે આણે જે િાંઈ િયીએ છીએ તે માષવયણને 

સાયી િે ખયાફ યીતે અસય િયે છે. અને જેભ જેભ કદવસ સાય થતા જામ છે તેભ તેભ તે ભાન્મતા વધાયે ને વધાયે દૃઢ ફનતી 
જામ છે. આણા હાથભાાં એિ એવી ચાાં છે િે જે ફહવુવધ કિમા અને પ્રવતકિમા િયાવે છે. આણે આણી કિમાઓ દ્વાયા સભગ્ર 

વવશ્વભાાં ખફૂ પેયપાય રાવી શિીએ. આણે વવશ્વનુાં સાંવધષન ણ િયી શિીએ અને તેને હાવન ણ હોંચાડી શિીએ અને દયેિે તેની 

આ શક્તત ભાટે જાગતૃ થવાની જરૂય છે. હભણાાં છેલરાાં થડા ાં સપ્તાહથી અભે ફધાએ અમિુ વવચચત્ર ફાફત જઈ છે. જે અભાયા 
ભનભાાં આવે છે તેનુ ાં આશ્રભની િઈ ઘટનાભાાં રૂાાંતય થામ છે અને થડા સભમ છી તે ભટે ામે વવશ્વભાાં ણ કયવવતિત થામ 

છે. અભે તેને ભનથી, ભઠથી વવશ્વની ઘટના િહીએ છીએ. સ્વાભી વવવેિાનાંદે ણ િહ્ુાં છે િે જે શબ્દ આણે ફરીએ છીએ અથવા 

ત જે વવચાય આણા ભનભાાં ઉદબવે છે તે વૈવશ્વિ ઘટના ફની જામ છે અને તેનાથી વવશ્વને અસય થામ છે. ક્યાયેિ તે ભહત્ત્વની 
હમ છે ત ક્યાયેિ નથી હતી. આવી ઘટનાને ‘ફટયફ્રામ ઈપેતટ’ િહ ેછે. આ ઈપેતટ વવશે હરેી વાય એડવડષ રટેન્ઝે, 1963ભાાં 

‘ન્ર્ ૂ મૉિષ ઍિેડેભી ઑપ સામન્સ’ભાાં તેભની હાઈવથવસસ યજૂ િયતી વખતે િહલે ુાં િે તાંચિર્ુાં જ્માયે તાની ાાંખ પપડાવીને 

હવાભાાં ઉડે છે ત્માયે તે હવાના અણઓુને િવતભાન િયે છે. જેથી હવાના અન્મ અણઓુ ણ િવતભાન થામ છે અને તેથી પથૃ્વીની 
ફીજી ફાજુએ વાવાઝડા સજાષમ છે. અન્મ વવજ્ઞાનીઓએ આ વવજ્ઞાનીની હા ાંસી ઉડાવી હતી, યાંત ુ 30 વષષ છી દુવનમાના 

બોવતિશાસ્ત્રીઓએ આ વાત સ્વીિાયી છે અને તેને ‘રૉ ઑપ સેક્ન્સકટવ કડેન્ડન્સ અન ઈવનવશમર િન્ન્ડશન્સ’ એવુાં નાભ આપ્ર્ુાં છે. 
 

અધ્માત્ત્ભિ વશક્ષણભાાં હાંભેશા ાં એવુાં િહવેાભાાં આવે છે િે દયેિ સાધિે જીવનભાાં તે શુાં િહ ેછે, શુાં વવચાયે છે અથવા ત શુાં ફર ેછે 

તે ફાફતે જાગતૃ યહવે ુાં જરૂયી છે. િઈ અરિ યહી શિત ુાં નથી. આણ ેફધા એિ સભાન વનવાષચણિ આત્ભાથી જડામેરા છીએ અને 
આણે જે િાંઈ વવચાયીએ છીએ િે િયીએ છીએ તે વવશ્વના નિશા ય તેની છા છડીને જામ છે. આણા સાધિએ આ વખતે 

ભઠને પે્રભ અને િરૂણાનુાં અવધષ્ઠાન ફનાવવાનુાં નક્કી િર્ુું છે. તે પે્રભ અને િરૂણા ત્માયે જ કયવવતિત થશે જ્માયે આશ્રભ સાથે 

જડામેરા પ્રત્મેિ સાધિ પે્રભ અને િરૂણાનુાં તાના હૃદમભાાં ષણ િયશે. અને આશ્રભભાાં જે થશે તે છી સભગ્ર વવશ્વભાાં કયવતષન 
ાભશે. ત ચાર , આજથી આણે સભગ્ર વવશ્વને ધ્માનભાાં યાખીને િાભ િયીએ. ચાર, તે ‘ફટય ફ્રામ ઈપેતટ’ને તાના તયાંિ 

સર્જવા દઈએ. તભે તે ફટયફ્રામ િે તાંચિમા છ.  

-અજીત સય 



 

 

ભજ ગોવ િંદમ ્- શ્લોક ત્રીજો         -અજીત સર 
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एतन्मासेवसाददववकारं मनसस चिन्तय वारं वारं ।।3।। 
 

વ્મક્તતએ સ્ત્રીન ું લક્ષસ્થ કે નાભબ પ્રદેળ જોઈને તનેા ભોશનો શળકાય ન ફનવ ું જોઈએ. આ ફધ ું તે ભાુંવ અને ચયફીન ું જ રૂાુંતય છે. 
ભનભાું આ શલળે વતત ગુંબીય શલચાય કયલો જોઈએ.  

આભ તો આ શ્રોકભાું સ્ત્રીઓ પ્રત્મેનો આ ભોશ (આ શ્રોક યુંયાગત યીતે   ર ો ભાટે રખામો છે), સ્ત્રીઓ ભાટે ણ એટરો જ રાગ  ડે 
છે, જે  ર ોન ું ફાહ્ય વૌંદમય જોઈને આકાયમ છે.   ર  અને સ્ત્રી લચ્ચને  ું આકયણ સ્લાબાશલક છે, યુંત   તેભાું ભોહશત થલાની આલશ્મકતા નથી.  
કાયણ કે, તેભ કયલાથી તેન  ું ભન ઈશ્વયથી દૂય થઈ જામ છે. અભે યેહકના પ્રશળક્ષણ દયમ્માન એવ ું કશતેા શોઈએ છીએ કે ભાત્ર ભનને જ અન બલ 
કયલાન ું વાભર્થમય છે. એ સ્ષ્ટ છે કે ભન ાવે ઘણી અભમાયદ ળક્તતઓ છે, યુંત   તે એક વભમે એક જ લસ્ત  નો અન બલ કયી ળકે છે. કભનવીફે, 
તે એક વભમે અનેક અન બલો કયી ળકત  ું નથી. એટરે જ જ્માયે ભન શલર દ્ધ જાશત પ્રત્મે આકયણનો અન બલ કયે છે ત્માયે તે હદવ્મતાનો અન બલ 
કયી ળકત  ું નથી. 

તે ભાટે ામાનો પ્રશ્ન એ છે કે આલી હયક્સ્થશતભાું ભનન ું શનમુંત્રણ કેભ કયવ ું? આલા આકયણોથી દૂય યશલેા વ્મક્તતએ શ ું કયવ ું? તે ભાટે 
વયભાું વય યસ્તો વત્મને વભજલાનો છે. આલી ફાફતોભાું વત્મ જ ભદદરૂ થામ છે. પ્રત્મકેે વભજવ ું જોઈએ કે આલી ફધી ફાફતો ભાટે 
વ્મક્તત ભોહશત થઈ આવતત થામ છે, તે ભાત્ર શાડકાું, ચાભડી અને ભાુંવનો વમશૂ જ છે. જેને ‘પ્રશતક્ષ બાલના’ કશલેાભાું આલે છે. તે ભાનલ 
અક્સ્તત્લન ું ભાત્ર ફાહ્ય સ્લરૂ જ છે. તે ભાત્ર ઉયછલરાું રક્ષણો જ છે જે આકયણ ઉત્ન્ન કયે છે. ઉયોકત શ્રોકભાું શ્રી ળુંકયાચામય આ કશલેા 
ભાુંગે છે. 

આહદ ળુંકયાચામય ક દયતી રાગણીઓને દફાલલાન ું કશતેા નથી. તેઓ આકયણના શલયોધી નથી, યુંત  , તઓે ભોશ કે આવક્તતનો શલયોધ કયે 
છે, જે ાછથી શલકાય કે યોગભાું હયણભ ેછે. સ્ત્રીઓ શલયોધી ગ નાઓ કે અત્માચાયભાું થતી વદૃ્ધદ્ધ, તભેાુંમ ફાત્કાય જેલાું ગ નાહશત કૃત્મો, આલા 
ફશાયના સ્લરૂના ભોશને રીધે ફનતા શોમ છે. ઘણી લખત હ ું રોકોને ભાનલી અને અન્મ પ્રાણીઓ લચ્ચનેો બદે ફતાલલા કશતેો શોઉં છું અને 
ભોટેબાગે તઓે આ પ્રશ્નનો ઉત્તય આી ળકતા નથી, કાયણ કે તઓે ભાને છે કે ભાનલીભાું બ દ્ધદ્ધ છે જે અન્મ પ્રાણીઓભાું નથી શોતી. યુંત  , 
લાસ્તલભાું પ્રાણીઓ ણ એટરા જ બ દ્ધદ્ધભાન શોમ છે.  નશીંતય, ભધડૂાની યચના કે અન્મ સ ુંદય ભાાઓની યચના કેલી યીતે વ ુંબલી ળકે? 
એટલ ું જ નશીં, યુંત   પ્રત્મેક પ્રાણીઓ ોતાની વુંલદેનાઓ ભાનલીની જેભ જ દળાયલે છે. જોકે, ભાનલીભાું ભનભાું જે છે, તે અન્મ પ્રાણીઓભાું શોત  ું 
નથી. આ ભન છે તે ભાનલી અને અન્મ પ્રાણીઓભાું તપાલત દળાયલે છે. ભાનલોને વ ુંસ્કૃતભાું ભન ષ્મ (ભન + ઉષ્મ) કશલેાભાું આલે છે. જેભાું 
ભનનો અથય ભન અને ઉષ્મ એટરે ળયીય છે, જે સમૂયની ઊજાય ય ચારે છે. ભાનલ ભને, હ્ય ભન, વ  ભન જેલા ળબ્દો મૂ ભન ળબ્દ યથી આવ્મા 
છે. ભનભાું બેદ ાયખલાની ળક્તત છે જેને શલલકે કશ ેછે. ભનને શ ું મોગ્મ છે કે વાર ું છે અથલા શ ું અમોગ્મ કે ખયાફ છે ત ેવભજામ છે. જ્માયે 
પ્રાણીઓ તભેની સ્લાબાશલક વશૃત્તઓને અન વયે છે. આ વુંદબયભાું એભ કશલેામ છે કે, ‘આશાય-શનદ્રા-બમ ભૈથ  નઃ ચ વાભાન્મભતેત ્શ ભબિનયાણાભ’. 
તેનો અથય એ થામ છે કે ભન ષ્મો તભે જ શ ઓભાું આ લાત વભાન છે. આશાય (ભખૂને વુંતોલાની આલશ્મકતા), શનદ્રા (સલૂાની આલશ્મતતા), 
બમ (ોતાની સ યક્ષાની આલશ્મકતા) અને ભૈથ  નમ ્ (જાશતમ આલગેોને વ ુંત  ષ્ટ કયલાની આલશ્મકતા). પ્રાણીઓ તેભન ું જીલન આ વશૃત્તઓને 
વુંતોલાભાું શલતાલી દે છે. આધ શનક રોકો ણ કભનવીફે એવ ું ભાને છે કે આ જરૂહયમાતોને યૂી કયલાભાું જ જીલનની વપતા યશરેી છે. 
કભનવીફે ભન તને  ું કામય કયત  ું અટકી ગય ું છે અને ભાનલો તેભન ું ભન ષ્મત્લ ભરૂી ગમા છે. જ્માયે આણે આજ ફાજ  નજય કયીમે તો સ્ત્રીઓ 
વાભે થતા તભાભ ગ નાઓ તેભ જ હશિંવા જોતાું એવ ું જ રાગ ેછે કે ભાનલો અને પ્રાણીઓભાું નહશલત ્બદે ફાકી યહ્યો છે. ઈશ્વયે જન્ભ-ભયણના 
ફુંધનભાુંથી (પેયાભાુંથી) મ ક્તત ભેલલા ભાટે આણને આરેી તકને ઝડી રલેાભાું આણે શનષ્પ યહ્યા છીએ. શનભયતા અને હદવ્મતાનો ભભય 
ાભલા ભાટે આધ્માત્ત્ભક અભ્માવ કે વાધનાને ગુંબીયતાથી કયલાની આલશ્મકતા છે. ભાત્ર ઈશ્વયની વલેાભાું યશલેાથી આણ ેજે ખાઈભાું ડી 
ગમા છીએ ત્માુંથી આણને ઈશ્વયે જે આવને યાખ્મા શતા ત્માું ાછા પયી ળકીશ ું. 

જે જોઈએ તે ગભે તે બોગે ભેલીને જ યશવે  ું એ અથયભાું વપતાને મરૂલલાભાું આલે છે, યુંત   તે ફયાફય નથી. આલી પ્રખય સ્ધાય ભાત્ર 
યભત-ગભત ભાટે ભમાયહદત છે, કાયણ કે આણી યોજફયોજની ત્જિંદગીભાું-ળાાના વભમથી રઈને પ્રખયતાની ળોધ સ ધી યભત-ગભતનો આનુંદ 
આણે ભેલતા શોઈએ છીએ. આણ ું શ ત્લ જાગતૃ થઈ યહ્ય ું છે અને આણે ઈશ્વયથી શલમ ખ થઈ ગમા છીએ. આ ભાનલજાત ભાટે બમસચૂક 
શવગ્નર છે. ય  લાન ેઢી આ લાત જેટરી જરદી વભજળ ે તેટલ ું ભાનલજાત ભાટે વાર ું યશળેે. આ વભજ જ સ ખનો, સ્લાસ્ર્થમનો અને 
વુંલાહદતાવબય વુંફુંધોનો ભાગય કુંડાયળે. અને પયીથી આણે ભન ષ્મ શોલાનો આનુંદ અને ગલય અન બલી ળકીશ ું. 
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છેલ્રા થોડા વભમભાાં, ભનષુ્મભાાં એટરી ત્લરયત ગતતથી રયલતતન આવ્ુાં છે, જે અત્માય સધુી ક્યાયેમ નથી 
આવ્ુાં. તલશ્વનુાં ચક્ર ખફૂ જ ત્લરયત ગતતથી પયી યહ્ુાં છે. તલજ્ઞાન અને ટકૅ્નોરૉજી એટરી શદે તલકવી ગઈ છે કે તેણે 
જ્ઞાનની વીભાને લધાયે તલળા ફનાલી દીધી છે. વાાંસ્કૃતતક બેદબાલો ખફૂ જ ઝડથી ગામફ થઈ યહ્યા છે. યાંત,ુ 

આ રયલતતનો ઉચચત રદળાઓભાાં છે કે નશીં ત ેવભજલા ભાટે તેન ેઊંડાણથી અન ેનજીકથી જોલા ડળે.  
શકીકતભાાં, ળક્ક્ત શુાં છે એ વભજ્મા તલના આણે ફધા ળક્ક્તળાી ફનલા ભાટેનાાં વાધનો ળોધીએ છીએ. 

ળક્ક્તની કલ્ના યમ્મ છે, ણ ળક્ક્ત કદાચ ન શોમ. આણે ખયેખય વભજવુાં જોઈએ કે ળક્ક્ત ક્યાાં છે? આણી 
આજુફાજુની ભોટી પ્રમોગળાા ાવેથી આણને કદાચ જલાફ ભી ળકળે. આણે જો થૃ્લીને એક ગ્રશ તયીકે 
જોઈએ તો આણને ધ્માનભાાં આલળે કે ળક્ક્તનો બાંડાય અને ળક્ક્તઓનો સ્રોત એ થૃ્લીનો ગબત છે. તેની ઉયના 
સ્તય ય જે-જે લસ્તઓુ છે તેભાાં ળક્ક્ત પ્રદાન કયલાની ક્ષભતાઓ નથી. કોરવા શોમ કે ેટ્રોચરમભ, અન ેગેવ કે છી 
યેરડમો ઍક્ક્ટલ દાથો શોમ, દયેક લસ્ત ુથૃ્લી ભાતાની અંદય ખોદલાથી જ ભે છે. ફીજી ફાજુ આણી ાવે ખફૂ જ 
સકૂ્ષ્ભ લસ્ત ુછે જેનુાં નાભ અણ ુછે. આણે કદી ઇરેક્ટ્રોતનક ાલય સ્ટેળન તલળે વાાંબળ્ુાં નથી, કાયણ કે ન્્કુ્ક્રમવની  

આજુફાજુભાાં પયતા ઇરેક્ટ્રોનભાાં ળક્ક્ત શોતી નથી. ગબતભાાં યશરેી શોમ અને સકૂ્ષ્ભ સ્તય ય ણ ળક્ક્ત શોમ તો, ભનષુ્મના અક્સ્તત્લભાાં ળક્ક્ત આણે 
ક્યાાં ળોધલી જોઈએ? સ્લાબાતલક છે, ભનષુ્મોની અંદય. આણે ફધા સ્થૂ જગતભાાં આણા અંતયથી તલયીત ફશાય ળક્ક્ત ળોધીએ છીએ. રોકો 
ોતાના ધ્મેમ સધુી શોંચતા નથી એભાાં કાંઈ નલાઈ નથી. ક્યાાંક આણી વભજ ખોટી થઈ ગઈ છે, ક્યાાંક આણી રદળાઓ લપુ્ત થઈ ચકૂી છે. 

આધ્માત્ત્ભકતા ભનષુ્મોના જીલનભાાં આંતરયક વભજ રાલે છે. તે રોકોને અંદય ઝાાંખતા ળીખલે છે અને ોતાની ખફૂ જ ળક્ક્તળાી એલી આંતરયક 
અલસ્થાનો અનબુલ આે છે. ળક્ક્ત ફીજુ ાં કાંઈ નથી, ણ તે આંતરયક ળાાંતત છે. 

આતાંકલાદ જે આજનો ખફૂ જ ચચાતતો મદુ્દો છે. તે અસ્લસ્થ અને રશિંવક ભાનતવક અલસ્થાનુાં પ્રગટીકયણ છે. ભનષુ્મો તયીકે આણે શરેી લાય 
વભજી ળક્યા છીએ કે ટૅક્નોરૉજી કે છી ળસ્ત્રો વાયા કે ખયાફ નથી શોતા, ણ તેની ાછ દોડત ુાં ભન છે, જે ઘટનાને વાયી કે ખયાફ ફનાલ ે છે. 
“ભનષુ્મ જાતત ભાટે ટકૅ્નોરૉજીનો તલકાવ આધ્માત્ત્ભકતાના ામા લગય ઘાતક છે.” આ ળબ્દો ફીજા કોઈના નશીં, ણ બાયતના લૂત યાષ્ટ્રતત અને 
જાણીતા તલજ્ઞાની ડૉ. એ.ી.જે અબ્દુર કરાભના છે. તેઓએ તેભની આત્ભકથા “ધ તલિંગ્વ ઑપ પામય”ભાાં આ રખ્ુાં છે. 

રયક્સ્થતત ભાાંગે છે ખફૂ ળાાંત ભગજ અને ઘણી વશનળક્ક્ત. આણે ભનષુ્મોના તલકાવના ચચત્રટ ય પયી લાય શોંચીને ઘણી લસ્તઓુ પયી એક 
લાય દોયલી ડળે. આણે આનાંદ, ળાાંતત, સખુ, સદૃુઢતા અને તલકાવ જેલી અનેક રયબાાઓને પયી લાય રયબાતત કયલી ડળે. કાયણ કે, આણે 
જોઈએ છીએ કે ગનુાખોયીનો ગ્રાપ ફધી જગ્માએ ઉય જતો દેખામ છે. ગનુાઓ ભનષુ્મ જીલનનુાં એક અંગ છે. જોકે, આજે ગનુાઓ ફીજુ ાં કાંઈ નથી, ણ 
ભનષુ્મોના અસ્લસ્થ ભનનુાં પ્રગટીકયણ છે. જ્માાં ફધાને જ નકુવાન છે. તલશ્વનો ચશયેો ખયેખય ફદરાઈ યહ્યો છે. 

વલાર એ છે કે આણે કેલી યીતે આ વભસ્માને ઉકેરીશુાં? આ રયક્સ્થતતભાાં જે કવોટીઓ આલી છે તેને આણે કેલી યીતે ાય ાડીશુાં? એવુાં રાગે 
છે કે જ્માયે આણે અંતય-દૃક્ષ્ટની લાત કયીએ છીએ ત્માયે આધતુનક તલજ્ઞાનના યસ્તાનો અંત આલી ગમો છે. શલે કોઈ માતમ નથી, એટરે આણે ધભત, 
દેળ, જ્ઞાતત, વમદુામ, લગેયેથી ઉય ઉઠીને ભનુુ્ષ્મનાાં ધભત-મલૂ્મો અને નીતતઓનાાં મૂ તત્લોને વભજવુાં આલશ્મક ફની ગ્ુાં છે. આધ્માત્ત્ભકતા એનો 
વચોટ જલાફ શોઈ ળકે. આ ેઢીએ આ રયક્સ્થતતઓ ય કાભ કયવુાં જોઈએ જેથી આલનાયી 50 ેઢીઓ સધુી આણે વાયા તલશ્વનુાં તનભાતણ કયી ળકીએ. 
ફધા તલજ્ઞાનો, આધ્માત્ત્ભક તલજ્ઞાન વરશતના ફધા મદુ્દાઓને ધ્માનભાાં રેલા જોઈએ. એટલુાં જ નશીં, રશભારમની ગપુાઓભાાં યશરેા ફધા આધ્માત્ત્ભક  

 



 

 

ગરુુઓએ ણ ફશાય આલીને ભનષુ્મના ભનભાાં ભાનલતાના મૂભતૂ વત્મને ઉતાયલાના પ્રમત્ન કયલા જઈએ. જ આધ્માત્ત્ભકતાને આણે યત્જિંદા 
જીલનભાાં ન ઉતાયી ળકીએ ત ત ેણ નનષ્પતા છે. 

આજની ેઢી ખફૂ જ ળક્તતળાી અન ેપ્રનતબાળાી છે. આ ેઢીને આણે હશિંવા, ળયીય સખુ અને જીલનના ફીજા નલકૃત ાવાાંઓથી, ભાત્ર ઉદેળ 
અને ળીખાભણ દ્વાયા યકી ના ળકીએ. આ ેઢી એટરી બદુ્ધિળાી છે કે તેને ખફય છે કે તેઓ ખટા ભાગગ ય છે. આણે એલા આકગક માગમ તૈમાય 
કયલા જઈએ જે આધનુનક વાંસ્કૃનતનાાં નલકૃત ભજાની વભકક્ષ આલીને ઊબા યશ.ે અને આધ્માત્ત્ભકતા આલ એક માગમ તૈમાય કયે છે. આણે આણુાં 
ોયાણણક નલજ્ઞાન ફશાય કાઢીન ેઆજની નલી ેઢીન ેઆધ્માત્ત્ભક નવિાાંત વભજાલા જઈએ અન ેતભેને માગમ આલ જઈએ. 

ભને એ જ્ઞાન થયુાં છે કે આ યલુાન રક ય કાભ કયતાાં શરેાાં આણે વાભાત્જક નત્રકણનાાં મખુ્મ ફે ાવાાંઓ ય કાભ કયવુાં જઈએ. તે છે 
લારીઓ અન ે નળક્ષક. આજે ારકન ેતાન ેજ હયક્સ્થનતઓને કેલી યીત ેવાંબાલી ત ેખફય નથી. નળક્ષકએ આ ઉદ્દાત કામગની ગયીભાન ેવૈાની 
ભટી તક રેલાભાાં ગભુાલી દીધી છે. નલદ્યાથીઓનુાં ાસુાં આજે એકદભ હદળાશીન છે અને વાંભ્રનભત છે, કાયણ કે ફાકીનાાં ફે ાવાાંઓ લચ્ચે ભે નથી. જે 
નત્રકણનાાં ફે મખુ્મ ાવાાં છે. 

ારકએ વભજયુાં છે કે ારકધભગ/ લારી ધભગ/ ેયેન્ટિંગ એ ભાત્ર ફાકને જ્ભ આલા સધુી વીનભત નથી. તે ભાત્ર ફાકને જ્ભ આલા યૂત ુાં 
જ નશીં, ણ તેનાથી લધાયે ગાંબીય અને જલાફદાયીલાળાં કામગ છે. તભે તાનાાં ફાકના ગણુ અને દને વભજીને ડૉતટય કે ઍન્્જનનમય ન ફનાલી 
ળક. તેન પ્રૉગ્રાભ ત તેઓ જ્મમાાં ત્માયથી રખાઈ ચકૂ્ય છે. ારક ત ભાત્ર તેભને ીને, વપતા પ્રાપ્ત કયલાભાાં ભદદરૂ થઈ ળકે છે. દયેક 
ારક ભાટે ફાક એક કમડ શમ છે. ફાકના તાના કનભિક પ્રબાલ/ પ્રાયબ્ધ કયતાાં ણ ભાતા-નતાન પ્રબાલ તેભના ય લધાયે શમ છે અને 
ારક આ નલળે અજાણ શમ છે. ફાકને વભજાલતાાં શરેાાં ારકને તાને જીલનનુાં ધ્મેમ અને તાના અક્સ્તત્લ નલળે જ્ઞાન શવુાં જઈએ. આજે 
આણે જઈએ છીએ કે ઘણા લારીઓ આ કામગન ેજલાફદાયી વાથે નથી કયતા. જે ફાક આધ્માત્ત્ભક લાતાલયણભાાં ઉછમાગ છે ત ેકદી હશિંવાત્ભક કે 
ગનેુગાયીબયુું લતગન કયતા નથી. 

ફધા જ આધ્માત્ત્ભક ભત-પ્રલાશ,ે એકજૂથ થઈને આ મદુ્દા ય ધ્માન કેન્િત કયવુાં જઈએ. ભાનનલમ મલૂ્મને ફચાલલા ભાાંગતા ફધા જ વાયા 
રકએ વાથ ેઆલીને કામગ કયવુાં ડળે. આ જ ઈશ્વયન આદેળ છે. 

 

ારકની ાઠળાા (---નોંધણી ચાલ)ુ 
ારક ભાટેન શરે ટે્રનનિંગ પ્રૉગ્રાભ ભે 31થી 2 જૂન, 2014 સધુી) 

જ્ઞાન વબા 
સ્લાભી વભથગ ભઠ, દેલરુખ 

વાંકગઃ કુ. કૃા ચતવી- 99250 33220, કુ. કન્લ્તા કીય -  98339 76353 

 

આશ્રમના પ્રસગંો 

મહાશિવરાત્રી ઉત્સવ 

 

આ લે આશ્રભભા ાં ભશાનળલયાત્રી ઉત્વલ 25થી 
27 પેબ્રઆુયી 2014 દયમમાન ઉજલામ, જે માદગાય યહ્ય. 
કુર 47 વાધકએ અનષુ્ઠાન કયી ઉત્વલભા ાં બાગ રીધ 
શત. દયેકે, એક ભહશના અગાઉથી અનષુ્ઠાન ભાટેન ુાં વ્રત 
યાખેલુાં. તેભા ાં એક લખત બજન, ભોન, નળલના સ્તત્રન ુાં 
ઠન, અક્નનશત્ર, ત્ર્મ ાંફકભ જેલા શભ લગેયેન 
હદનચમાગભા ાં વભાલેળ કયલાભા ાં આલેર. જમાયે તેઓ 
આશ્રભભાાં 24ભી પેબ્રઆુયીએ શોંચ્મા ત્માયે જ તેઓ 
તેજસ્લી, અને ઉત્વલના ત્રણ હદલવ ભાટે દૃઢ 
ભનફલાા રાગતા શતા. આ ત્રણ હદલવ દયમમાન 
ત્રણ ટીભએ લાયાપયતી અણબેક, ભ ાંત્રજા તેભ જ શભ 
કયીને લાતાલયણને હદવ્મ ફનાલી દીધ ુાં શત ુાં. આલી 
આધ્માત્ત્ભક વાધના દ્વાયા ભાનલ ઊજાગભા ાં હદવ્મતાન કેલ 
અનબુલ થામ છે તેન ફધાઠ રેલા જેલ શત. 
 

સ્ટડી વકગરની ટે્રનનિંગ 

 

ભશાનળલયાત્રી છી તયત જ ફે હદલવ 
ભાટે સ્ટડી વકગરના શડેની નભહટિંગ તેભ જ ટે્રનનિંગ 
યાખલાભા ાં આલેરી. સ્ટડી વકગરના રગબગ 32 શડે 
તેભ જ ક-ઑહડિનેટયએ એભા ાં બાગ રીધ શત. 
ભશાનળલયાત્રીન ઉત્વલ બક્તત અને શ્રિાથી બયયૂ 
શત, જમાયે આ પ્રવાંગ જ્ઞાન અને બદુ્ધિભત્તાથી 
છરકાત શત. સ્ટડી વકગરના કેટરાક અગ્રણીઓએ 
નલનલધ નલમ ય તાના પ્રેઝ્ટેળન યજૂ કમાગ 
શતા. 2014-15 ભાટે સ્ટડી વકગરના નલા ભાખાન 
નલચાય કયલાભા ાં આવ્મ છે. આ પ્રવાંગે અનેક 
ચચાગઓ, યજૂઆત તેભ જ વલાર-જલાફ થમા શતા.  

 

 

 

 

12 માર્ચ-શવશ્વ અગ્નનહોત્ર દિન 

 

આ લખતે 12ભી ભાચે આશ્રભભાાં ‘નલશ્વ 
અક્નનશત્ર હદન’ અરગ યીતે ઉજલલાન ુાં નક્કી 
કયલાભા ાં આવ્યુાં. આ લખતે 72ભ અક્નનશત્ર હદલવ 
શત. તેથી શાંભેળની જેભ આશ્રભના ટા ાંગણભા ાં 
સમૂાગસ્ત લખતે 72 અક્નનશત્ર કયલાને ફદરે ળશયેની 
એલી જનમાએ અક્નનશત્ર કયલાન ુાં નક્કી કયુું જમા ાં 
રક તેન ભશત્તભ રાબ રઈ ળકે. સ્કૂર, શૉક્સ્ટર, 
લાડી, વિૃાશ્રભ, ભ ાંહદય તેભ જ આણ આશ્રભ, એલી 
જનમાઓ વાંદ કયલાભા ાં આલી. સમૂાગસ્ત લખતે 12 
વ્મક્તતઓએ ઉયતત દયેક જનમા ય અક્નનશત્ર 
કમો. ઘણા નલા રક આ ભાગે હદણક્ષત થમા. ફયડા, 
મ ુાંફઈ, થાણા, નાનવક જેલા ાં વે્ટયભા ાં ણ 72 
અક્નનશત્ર કયલાભા ાં આવ્મા શતા. 



 

 

દત્તયાત્રા 

 
 

 
 

 

 

ભાયા અધ્માત્ભ જીલનની ળરૂઆતથી જ ગરુુકૃા અને સ્લાભીકૃા વવલળે યશી છે. જુરાઈ 2012ભા ાં લડોદયાભા ાં 
ગરુુરૂ્ણિભાનો ઉત્વલ ઉજલામો શતો ત્માયે હુ ાં ણ ત્મા ાં ગઈ શતી. .ૂ શ્રીભતી પ્રવતબાફશને ચોક્વીએ ગરુુકૃાથી, મૂ ભયાઠી 
ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથનો ગજુયાતી બાાભા ાં અનલુાદ (બાલાનલુાદ) કયલાન ુાં બગીયથ કામય કય ુું છે. .ૂ પ્રવતબાફશનેે અનલુાદ કયેરા આ 
ગ્રાંથનુાં ગરુુરૂ્ણિભાના વલત્ર રદલવે વલભોચન ણ થલાન ુાં શત ુાં. 
 

અભે ફધા ગરુુરૂ્ણિભાના રદલવે લશેરી વલાયે ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથ રઈ નાયેશ્વય ગમા શતા. શરેા ત્મા ાં વલભોચન થલાન ુાં શત ુાં. 
વલભોચન શેરા ાં અભે ફધા નાયેશ્વય ભ ાંરદયના ચૉકભા ાં ફેઠા શતા. ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથ ભાયા ખોાભા ાં શતો. અચાનક ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથની 
અંદયથી ખફૂ જ લાઈબે્રળન આલલા રાગ્મા. વાથે ધડ-ધડ અલાજ ણ આલલા રાગ્મો. ભાયા ાં રૂાંલાડા ાં ઊબા ાં થઈ ગમા ાં. આખુાં ળયીય 
ધ્રજુલા રાગ્ય ુાં. વાથે આલેરા ફધાએ ણ આ લાઈબે્રળનનો અનબુલ કમો. 
 

 તે જ રદલવે વા ાંજે લડોદયાભા ાં જ્માયે ગરુુચરયત્રના ગ્રાંથન ુાં વલભોચન થઈ યહ્ુાં શત ુાં ત્માયે શ્રી સયેુન્દ્ર ધભુારે આ લાત 
ફધાને કશી. ત્મા ાં આલેરા એક ભશાનબુાલે તેભના લક્તવ્મભા ાં કહ્ુાં કે, આ તો સ્લમાં દ્ત  બગલાને આ ગ્રાંથને એભની સ્લીકૃવત આી 
છે. જાણે રયવવપ્ટ (પ્રભાણ કે વાર્ફતી) ભી ગઈ છે. 
 

દેલરુખભાાં 15 ઑગસ્ટે જ્માયે ગજુયાતી 
ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથનુાં વલભોચન થઈ યહ્ુાં શત ુાં ત્માયે 
..ૂશ્રી ગરુુજીએ એભના લક્તવ્મભાાં કહ્ુાં કે આ 
ગ્રાંથ નરશ, ણ શ્રી દ્ત  બગલાનનો ળબ્દદેશ છે. 
એ જ રદલવે વાાંજે આયતી છી ફધા, સ્લાભી 
વાભ ેપ્રાથયના ભાટે ફઠેા શતા તે લખત ેહુાં ધ્માન 
અલસ્થાભાાં નાયેશ્વયના ભાશોરભાાં શોંચી ગઈ. ભેં 
પયી એ ઘટના અન ેલાઈબ્રળેનની અનભુવૂત કયી 
અને જોય ુાં કે ..ૂ શ્રી ગરુુજી સ્લમાં ગ્ર ાંથભાાંથી 
ફશાય આલી યહ્યા શતા. જાણે કે શ્રી દ્ત  
બગલાનનો ળબ્દદેશ પ્રગટ-સ્લરૂભાાં આલી યહ્યો 
શતો. હુાં ખફૂ જ બાલવલબોય થઈ ગઈ. ભાયી 
આંખોભાાંથી આંસ ુલશેલા રાગ્માાં. 

ભેં ક્યાયેમ ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથ લાાંચ્મો 
નશોતો, કાયણ કે ભને ભયાઠી બાા વભજાતી 
નથી. આ ગજુયાતી ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથ ભાયી ાવ ે
આવ્મા છી ભેં વલચાય ુું કે યોજ ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથનો 
એક અધ્મામ લાાંચીળ. આ યીતે આ ગ્રાંથનુાં ઠન 
ણ થઈ જળે. જ્માયે ભેં લાાંચલાન ુાં ચાલ ુ કય ુું 
ત્માયે ભન ે ખફૂ જ આનાંદની અનભુવૂત થલા 
રાગી. ગરુુચરયત્ર ગ્રાંથ ભન ેવ ાંણૂય ગ્ર ાંથ રાગ્મો. 
એભાાં ફધુાં જ ફતાલલે ુાં – વભામલે ુાં છે. ભાયા 
ફધા પ્રશ્નોના ઉ્ત ય ભને તભેાાંથી ભળ્મા. ભનભાાં 
કોઈક વલચાય,બાલના શતા ણ ળબ્દો નશોતા, 
તો એલા વલાર ણ વભજામા અને જલાફ ણ 
ભળ્મા. ગરુુચરયત્રના ઠન દયમ્માન ક્યાયેમ 
એકરા છીએ એવુાં નશોત ુાં રાગત ુાં. ..ૂશ્રી ગરુુજી 
વતત વાથે છે એવુાં રાગત ુાં શત ુાં. 

જાન્દ્યઆુયી ભરશનાભાાં દેલરુખથી દ્ત માત્રાન ુાં આમોજન થયુાં શત ુાં. 30 જાન્દ્યઆુયી ગરુુલાયથી 
દ્ત માત્રાની ળરૂઆત થઈ. આ દયમ્માન ગરુુચરયત્રની ાયામણ ણ કયલાની શતી. શરેા રદલવનુાં 
ઠન દેલરુખભાાં કય ુું. ત્માાંથી શ્રી સ્લાભીજીના દળયન કયી આળીલાયદ રઈ આગ માત્રાનો આયાંબ 
કમો. ત્માાંથી ઔદુમ્ફય, અક્કરકોટ, ગાણગાયુ, કડગાંચી, ભાર્ણકનગય અને નયવોાની લાડી ગમા. 
આ ફધા દ્ત સ્થાનભાાં હુાં શરેી લખત ગઈ શતી. દયેક સ્થે સ ુાંદય યીતે ાયામણ અને દળયન થમાાં. 
આ ભાયા જીલનની શરેી ગરુુચરયત્રની ાયામણ શતી. હુાં ખફૂ જ ખળુ શતી. 

વાતભા રદલવ ેઅભ ેનયવોાની લાડીએ શોંચ્મા. આજે ાયામણનો અંવતભ રદલવ શતો. 
..ૂશ્રી લાસદેુલાન ાંદ વયસ્લતીના ભ ાંરદયભાાં જઈને ાયામણની ણૂાયહવૂત કયલાની શતી. ત્માાં જઈન ે
ગરુુચરયત્ર લાાંચલાના શતા. ભને રૂભભાાં જ ફવેીને લાાંચલાની ઈચ્છા થઈ, કાયણ ભાયે સ્લમાંના 
બાલભાાં જ લાાંચલાની ઈચ્છા શતી. એકાલનભો અધ્મામ લાાંચી યશી શતી. શ્રી ગરુુ નદીભાાં ફૂરના 
આવન ય ફેવી જઈ યહ્યા શતા. તભેના ચાય વળષ્મોન ેત્માયે કશતેા શતા કે અદૃશ્મ રૂ ેહુાં અશીં જ 
છાં. ખારી વ્મક્ત-સ્લરૂથી અશીંથી જઈ યહ્યો છાં. ભાયા ગમા છી તભને ચાયેમને પ્રવાદરૂે ષુ્ 
ભળે. આ પ્રવાંગ જ્માયે હુાં લાાંચી યશી શતી ત્માયે આખો રૂભ ફૂર અને ધૂની સગુ ાંધથી બયાઈ 
ગમો. હુાં ચાયે ફાજુ જોલા રાગી ણ ભાયા વવલામ રૂભભાાં ફીજુ ાં કોઈ ન શત ુાં. આ એક રદવ્મ દૈલી 
અનબુલ શતો. હુાં ખફૂ જ બાલવલબોય થઈ ગઈ. ભારુાં હૃદમ બયાઈ ગયુાં. ભાયી આંખોભાાંથી આંસ ુ
લશલેા રાગ્માાં. યોતાાં યોતાાં અધ્મામ યૂો કમો. 

જાણે ભને અનભુવૂત થઈ યશી શતી કે શ્રી દ્ત  બગલાને ભાયી ાયામણનો સ્લીકાય કમો 
અને આળીલાયદ આપ્મા, એ ણ પ્રેભવરશત. ..ૂ શ્રી ગરુુજીનાાં ચયણોભાાં ભાયી ાયામણ, ભાયી 
દ્ત માત્રા અયણ કયી.              - ભારતી ઝીંઝુવાડીયા 
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સેવા – ચૈતન્યન ું સ્નાન 

એક સુુંદય અનબુલ થમો અને સેલા શુું છે તેની ખફય ડી. થોડા દદલસ હરેાું હુ ું સ્લાભીના કફાટ સાપ કયતી હતી. 
તો તમાુંથી એક ફેગભાુંથી ફહુ જૂના નેકીન નીકળ્મા. જૂના તો ઠીક ણ તેભાું ખફૂ જ ડાઘ રાગી ગમા હતા અને 
ખયાફ થઈ ગમા હતા. તેથી અભે તેને પેંકી દેલાન ુું વલચાર્ુું. તમાયછી વલચાય આવ્મો કે થોડા દદલસ અહીં સ્લાભીના 
ભુંદદયનુું પ્રૅટપોભમ લગેયે લછુલા લાયીશુું અને છી કાઢી નાખીશુું. તો એક દદલસ હુું તેને ધોતી હતી તમાયે એ નેકીન 
એટરા સપેદ થઈ ગમા હતા કે જાણે હભણાું નલા જ કાઢયા છે. તો ભને તયત જ વલચાય આવ્મો કે આણુું ણ આભ જ 
થત ુું હળે ને ? 

 

ગરુુજી હુંભેળાું ફધાને સેલા ભાટે ફોરાલે છે, ણ આણે તેનો ભભમ ખફય નથી. આણે એને સાભાન્મ સભજીએ 
છીએ. જેભ નેકીનના કાા ડાઘ જતા યહ્યા તેભ આણા જીલનના કેટરા ડાઘ જતા યહતેા હળે. કેટરામ ાો ધોલાતા 
હળે તેની આણને ખફય નથી. આણે ઘણા ખળુનસીફ છીએ. આણને આ જન્ભભાું જ સ્લાભીની સેલા કયીને આ ભોકો 
ભળ્મો છે, આણા જીલનને સાથમક કયલાનો. 

 



ુઅશ્રમજ્ઞાન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

રેકિ સેમમનારન ું સમયપત્રિ 

તારીખ રેકિ ટીચર સ્થળ કિગ્રી 
5 ુન ે6 એપ્રિર ુજીતસય/પ્રલળાર દદલ્રી ફીજી 
5, 6 એપ્રિર સીભાફહને યાજકોટ હરેી 
5, 6 એપ્રિર કલ્લ્તા કીય મ ુંફઈ હરેી 
12, 13 એપ્રિર ુજીતસય/કલ્લ્તા કીય નાપ્રસક ફીજી 
12, 13 એપ્રિર બાયતીફહને ઝીંઝુલાડીમા ુભદાલાદ હરેી 
12, 13 એપ્રિર પ્રલળાર થાન ે હરેી 
12, 13 એપ્રિર સીભાફહને દેલરૂખ હરેી 
12, 13 એપ્રિર યાકેળક ભાય ફૅંગ્લ ર  હરેી 
26, 27 એપ્રિર કૃા લડોદયા હરેી 
26, 27 એપ્રિર સીભાફહને ભડગાુંલ ગોલા હરેી 

3, 4 ભ ે કૃા કોટા હરેી 
3, 4 ભ ે સીભાફહને દેલરૂખ હરેી 

 

ુન્મ ુઅલનાયા િસુંગો : કોમ્ય પ્રનકેળન િૉગ્રાભ - 19, 20 એપ્રિર 2014 (દેલરૂખ ુઅશ્રભ) 
ચિલ્રન સભય દયટ્રીટ, દેલરૂખ - 10 થી 19 ભે 2014 (દેલરૂખ ુઅશ્રભ) 

ઈંલ્ગ્રળ િૉદપપ્રળમન્સી કોસસ, પ્રલલેક ાુંડે -  --- ભે થી --- ભે (દેલરૂખ સ્થાપ્રનકો ભાટે) 
ચિલ્રન સભય દયટ્રીટ દેલરૂખ (2) - 21 ભે થી 30 ભે 2014 દેલરૂખ ુઅશ્રભ 

દયસ્ોન્ન્સફર ેયેનન્ટિંગ ટે્રપ્રનિંગ િોગ્રાભ  - 31 ભે 1, 2 જ ન. 
 

Send your feedback about this issue of RVN on ashtel86@gmail.com 

બીજાને દ ુઃખ પહોંચાિવ ું ુને દ ુઃખી થવ ું.... 
 

કોઈએ ગ ર જી ાસે ુઅલીને કહ્ ું કે ુઅશ્રભભાું કોઈની ટીકાથી ફે 
સાધકોને દ ુઃખ રાગ્ય ું હત  ું. ગ ર જીએ તયત જ ઉભેય ું કે, હલે એક લધ  વ્મન્તત 
ઉદાસ ફની છે. સાધકે છૂ્ ું કોણ? ગ ર જીએ જલાફ ુઅપ્મો ‘હ ું’. ‘જ્માયે 
જ્માયે ુઅશ્રભભાું કોઈને દ ુઃખ થામ છે ત્માયે હ ું ઉદાસ ફની જાઉં છું.’ સાધકે 
ગ ર જીને દ ુઃખી થવ ું ુને ઉદાસ થવ ું એ ફને્ન લચ્િેનો તપાલત સભજાલલા 
કહ્ ું. ગ ર જીએ કહ્ ું,કોઈ ઘામર થામ ુથલા કોઈને ભિકોડ, ભયોડ કે સોજો 
ુઅલે તે દ ુઃખી થવ ું છે. તે જખભી થલા જેવ ું છે. ઉદાસીનતાની સયખાભણીએ 
તેની ુસય રાુંફી િારે છે. ુઅભમે ળાયીદયક જખભને ણ રૂઝાતા લાય 
રાગે છે. જ્માયે ભિકોડ કે સોજાની, ઉદાસીનતાની જેભ સહરેાઈથી સાયલાય 
કયી ળકામ છે. ઉદાસીનતા સભમ જતાું ઓછી થઈ જામ છે. જ્માયે જખભન ે
સાયો કયલા ઉગ્ર યીતે સાયલાય કયલી ડ ેછે.  
ગ ર જીએ તે સાધકને છૂ્ ું કે તેને ખફય છે કે જેને દ ુઃખ રાગે છે તે ફીજાને 
ુઅસાનીથી દ ુઃખી કયી ળકે છે! દ ુઃખી થવ ું કે ફીજાન ેદ ુઃખી કયલા એ કેટરાક 
રોકો ભાટે સ્લાબાપ્રલક હોમ છે, કાયણ કે ફને્નના મૂ એક જ છે ુને ત ે
ુસ યક્ષા છે. જ્માયે વ્મન્તતને ુસ યક્ષાનો ુહસેાસ થામ છે ત્માયે તે ફીજાને 
ોતાની સયખાભણીએ નીિા દેખાડલા ભાટે દ ુઃખ હોંિાડ ેછે કે ઉતાયી ાડ ે
છે. જો કોઈ ોતાને સ યચક્ષત ભાનત  ું હોમ તો તેને ુઅવ ું કયલાની જરૂયત 
યહતેી નથી. ુઅવ ું જ, ભનદ ુઃખ થામ ત્માયે થામ છે, કાયણ કે ત્માયે જેને દ ુઃખ 
થામ છે તે વ્મન્તતનો ુહમ ્ઘલામ છે. ભન, બ દ્ધિ ુને હૃદમને દ ુઃખ થત  ું 
નથી. ભાટે ુઅ ુહુંકાય એ જ ુસ યક્ષાન ું કાયણ છે. જ્માયે કોઈભાું ુહુંકાય  
 હોતો નથી ત્માયે ુસ યચક્ષતતાનો ુન બલ થતો નથી. તેથી તેઓને ભનદ ુઃખ થત ું નથી ુને તેઓ ફીજાને દ ુઃખી કયતા નથી.  

ુભાયા નાનણભાું જ્માયે ુભાયી ભરૂ ન હોલા છતાું લડીરો ુભને ટોકતા તો ુભે ઉદાસ થઈ જતા. યુંત  , ુઅજની ેઢી દ ુઃખી થામ 
છે ુન ેતેથી તેઓ ઉગ્રતાથી િપ્રતદિમા કયે છે. વ્મન્તત દ બામ ત્માયે તેની િપ્રતદિમા ફહાયની તયપ હોમ છે. જ્માયે ઉદાસીનતા અંદયની દિમા છે, 
જે ધીયે ધીયે વ્મન્તતના ુન્સ્તત્લભાું ટકે છે. જ્માયે કોઈ દ બામ છે ત્માયે તેની િપ્રતદિમા િુંિ, દહિંસક, ઉગ્ર ુને સ્લમુંસ્ૂદયત હોમ છે. 
ઉદાસીનતાભાું ુઅવ ું થત  ું નથી. ુઅજે ુઅજ ફાજ  જે ુજ ુંો જોલા ભે છે તે ુઅને કાયણે છે. 
 


