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તતં્રી લેખ 

માન  જી નમા ંસબંધંો ખબૂ મહત્તત્ત ના છે. કમનસીબે આપણે આજકાલ 
સબંધંો તટૂતા ંજોઈએ છીએ. મનષુ્યો તેના અવ કવસત આદદ ાસી સ્ રૂપ 
તરફ ધકેલાઈ જ ાની તયૈારીમા ંછે. માન શાસ્ત્રની દૃષ્ષ્ટએ સબંધંો એ એક 
જાતનો સહારો છે, જે માન ીના અસ્સ્તત્ત  માટે ખોરાક જેટલો જ મહત્તત્ત નો 
છે. આપણને આ સહાનભુવૂતની અનેક રીતે આ શ્યકતા હોય છે. સ્પશશ, 
આ ી સહાનભુવૂતનુ ં એક મહત્તત્ત નુ ં પાસ ુ ં છે. સ્પશશમા ં સાર ારની શસ્તત 
સમાયલેી છે. છેલલા ં21  ર્શથી રેદક હીલલિંગ એટલ ેકે સ્પશશ લિદકત્તસા સાથ ે
સકંળાયેલો હો ાથી મન ેસમજાયુ ં છે કે માન  જી નમા ં સ્પશશનો ફાળો 
કેટલો મહત્તત્ત નો છે. 
 
પ્રાિીન સમયથી લઈને છેલલા ં 20  ર્શ સધુી અલગ-અલગ લિદકત્તસા 
પદ્ધવતઓમા ંસ્પશશ એક મહત્તત્ત નો અંશ હતો. સ્પશીને સહાનભુવૂત બતા તો 
ડૉતટર, સારો ડૉતટર માન ામા ંઆ તો. સ્થાવનક ભાર્ામા ંડૉતટરનો હાથ 
ખબૂ સારો છે એમ કહ ેામા ંઆ ત ુ.ં અત્તયારના આધવુનક વનદાનશાસ્ત્રમા ંઆ 
સહાનભુવૂતભયો સ્પશશ લપુ્ત થતો જાય છે.  છેલલા ં 20  ર્શના ગાળામા ં
ડૉતટર-પશેન્ટન ેવનહાળ ાની મન ેઅનકે તકો પ્રાપ્ત થઈ છે અન ેમેં જોય ુ ં
છે કે પહલેાનંી જેમ ડૉતટરો હ  ેપશેન્ટને હાથ લગાડીન ેજોતા ંજ નથી. 
 ાસ્ત મા ંકેટલાક વ કવસત દેશોમા ંસ્પશશ કરીન ેજો ાન ેપ્રવતબધં હોય છે. 
કેટલાક દદીઓના કેસમા ંમેં જોય ુ ંછે કે દદી સાજા થ ાની આશાએ ડૉતટર 
પાસે જઈને બસે ેછે અને ડૉતટરો તમેન ેશુ ંથાય છે ત ેબાબત પછેૂ છે. દદી 
પોતાની રીતે જે થત ુ ંહોય છે તે સમજા  ેછે અને ડૉતટરો તનેે કેટલાક દરપોટશ 
કરા ીને આ  ાનુ ંકહ ેછે. થોડા દદ સો પછી જ્યારે તે દદી દરપોટશ  લઈન ે
ડૉતટર પાસ ેઆ  ેછે ત્તયારે ડૉતટર તમેન ેગળ ાની, કે ચસૂ ાની દ ા લખી 
આપે છે અથ ા તો તનેે યોગ્ય લાગે તે રીત ેઈન્જેતશન મારે છે અને ત ે
દદીને હ  ેપછી શુ ં કરવ ુ ંત ે કહે છે. આ ી પદરસ્સ્થવતમા ં મન ે રમજુ એ 
 ાતની થતી કે ડૉતટર પશેન્ટને હાથ લગાડીને જોતા જ નહીં અને જ્યારે 
મેં તે ડૉતટરને પછૂ્ ુ ં કે કેમ તમે પશેન્ટને હાથથી તપાસ્યો નહીં, ત્તયારે 
ડૉતટરે મારી સામે વ લિત્ર દૃષ્ષ્ટથી જોય ુ,ં જાણે મેં કશુ ંઅજુગત ુ ંન કહ્ુ ંહોય?  
તમેણે કહ્ુ ંઅહીં સ્પશશ કરીન ેજો ાન ુ ંપ્રવતબવંધત છે અન ેહુ ંજો તમે કરંુ 
તો દદી મારા પર દા ો પણ માડંી શકે.  

‘ઓ ભગ ાન’ આ તો આઘાતજનક  ાત હતી. માન ીના પ્રમે વ ના કે 
દદીને તે પ્રમેનો અનભુ  કરા તા હાથના સ્પશશ વ ના સાર ાર કે ી રીતે 
શક્ય બન ાની હતી? 

 
લિદકત્તસાની  ાત જ ા દો. આમયે આજકાલ આપણ ેપહલેા ંકરતા ંઓછી 
સહાનભુવૂત મળે ીએ છીએ. સૌ પોત-પોતાની સમસ્યામાથંી બહાર આ  ા 
મથે છે, કોઈની પાસે હતે  રસા  ાનો સમય પણ નથી, કે નથી તનેી 
આ શ્યકતા. સમગ્ર સમાજ જાણે સહાનભુવૂતભયાશ પ્રમે-સબંધંથી  લંિત થઈ 
ગયો છે. માન ીની ઓળખ ન હો ી એ માન ી માટે મોટામા ંમોટી વશક્ષા 
છે. આજે સમગ્ર વ શ્વ આ વશક્ષા ભોગ ી રહ્ુ ં છે. આ ા પ્રમેાળ સ્પશશથી 
 લંિત રહ ેાથી, આપણે હતોત્તસાહ, વનરાશ બની જઈએ છીએ અને અંતમા ં
આપણુ ંસતંલુન ગમુા ીને આસપાસ  ધ ુસમસ્યા ખડી કરીએ છીએ. આ ી 
સમસ્યા માટે આધ્યાત્ત્તમકતા સ ુદંર ઉપાય સિૂ ે છે. જ્યારે વ્યસ્તત 
ઉત્તસાહપ ૂશક એકાગ્ર થઈન ેસાધના કરે છે ત્તયારે તે સ્  સાથ ેજોડાય છે અન ે
આત્તમા તમારા મનને સ્પશે છે. આ સ ોચ્િ સ્પશશ છે. એક ાર આત્તમા અન ે
મનનુ ં અનસુધંાન સજાશય છે ત્તયારે બહારની દુવનયાના પ્રમેાળ સ્પશશની 
આ શ્યકતા રહતેી નથી. વ્યસ્તત આ ી પદરસ્સ્થવતમા ંખબૂ જ સ્ સ્થ રહે છે. 
તમેા ંકશી અપેક્ષાઓ ન હો ાથી કશી અપણૂશતા રહતેી નથી અન ેઉદાસીનતા 
કે હતાશા પણ રહતેી નથી. જ્યારે વ શ્વ તમને સહાનભુવૂતભયો સ્પશશ ન કરે 
તો તમે તમારી જાત ેત ેદદવ્ય સ્પશશ ઉત્તપન્ન કરો. આ સહથુી સ ુદંર રસ્તો છે. 
આ  જ યોલગક માગશ છે. 
 
રેદક તમન ેઆ ી તકો પરૂી પાડે છે, જેમા ંતમ ેએ ા સ્તરે પહોંિો છો જ્યા ં
કોઈ બહારની આળ-પપંાળની આ શ્યકતા નથી, એટલુ ંજ નહીં, પરન્ત ુ
તમે ત ેદદવ્ય સ્પશશની અનકે લોકોને લહાણી કરીન ેમોટે પાય ેલિદકત્તસા કરી 
શકો છો.  ધમુા ં ધ ુલોકોને આ સ્પશશનો અનભુ  થ ા દો. આ દુવનયા આ 
દદવ્ય સ્પશશની રાહ જુએ છે.  
 

અજીત સર 
સપ્ટેમ્બર-2014 
 



 

 

 

ભજ ગોવ િંદમ ્(શ્લોક-8) 
का ते कान्ता कतेत ेतर्ः स सासाङयमतीत व चवत्रः स। 

कतेत त्वा कस क्त आताततेतत्वा त्न्तत तदिह भ्रातस 
 

પરુુષ અન ેસ્ત્રી લગ્નગ્રથંીથી એકબીજા સાથ ેજોડાય છે, પરન્ત ુઆ સહચયય 
માત્ર સખુ મળે  ા માટે નથી. આ સહયોગથી તો તેઓ એકબીજાના પરૂક 
બને છે આ સબંધં તમેની પ્રકૃવત તમે જ તમેના વ્યક્તતત્  ભભન્ન હો ા છતા ં
તમેનામા ંરહલેી સ્ ાભાવ ક એકતા અન ેસ ંાદદતાને શોધ ામા ંમદદરૂપ 
થાય છે. આ સહચયય દ્વારા જી નનુ ંલક્ષ્ય, ઈશ્વર કે ગોવ િંદને ભજીન ેતને ે
પામ ાનુ ંછે. 
 
લગ્ન માટે સસં્કૃતમા ંશબ્દ છે “વ  ાહ”. દરેક સસં્કૃત શબ્દની જેમ તમે જાણો 
છો કે આ શબ્દનો પણ ખબૂ ઊંડો અથય થાય છે. વ  એટલે કે ગઢૂ અથ ા 
દદવ્ય અન ે ાહ નો અથય છે  ાહન. આમ, વ  ાહ એ સચોટ રીતે જોઈએ 
તો તે મકુ્તત પામ ા માટેન ુ ં ાહન છે. આમ, લગ્ન પાછળનો મળૂભતૂ 
ખ્યાલ એ જ છે કે એકબીજાના પરૂક બનીને જી નના અંવતમ ધ્યયે મકુ્તતન ે
પામ ી. આપણે સહુએ આ પથૃ્ ી પર જન્મ લીધો છે, કારણ કે આપણ ેસહ ુ
અપણૂય છીએ. જો આપણે પણૂય હોત તો આપણુ ંઆ પથૃ્ ી પર કંઈ કામ 
નથી. જી નના તમામ અનભુ ો આપણન ેજ્ઞાન-સમદૃ્ધ બના ીને શદુ્ધ કરે 
છે, જેથી આપણ ેપહલેા ંજે ા મળૂ સ્ રૂપ કે દદવ્ય સ્ રૂપને પામી શકીએ. 
જો આપણ ે જાત ે જ આપણી જાતન ે સધુાર ા જઈએ તો મળૂ સ્ રૂપ 
મળે  ામા ં ધ ુસમય લાગશે. તેથી એ ા અન્ય સાથીની જરૂરત પડે છે 
કે જેનામા ંપોતાના જે ી નબળાઈઓ ન હોય. સખત પહાડ ચડતી  ખતે 
પણ જો આપણ ેકોઈનો હાથ પકડયો હોય તો બન્ને માટે ચઢાણ સરળ બની 
જાય છે. આમ, એકલા ચઢ ા કરતા ંબીજાની સાથે ચડ ામા ંઓછો પદરશ્રમ 
કર ો પડે છે. આમ, પહલેાનંો આ મળૂભતૂ વ ચાર ભલૂી ગયો છે અન ેઆજે 
જે આપણે જોઈએ છીએ ત ેલગ્નનો વ કૃત ખ્યાલ છે. આપણે સહુ આસપાસ 
વનરાશા, ગેરસમજ અને સબંધંના નામ ેવનરથયક ગ ૂચં ણો ઉભી થતી જોઈએ 
તમેા ંન ાઈ નથી. માટે પ્રત્યેકે આ સત્ય સમજ ાની જરૂર છે કે આ સબંધં 
માત્ર સાધન- ાહન છે અને ત ેઅંવતમ મકુામ નથી. આમ, સાચી સમજ આ 
સબંધંન ુ ંયથાથય દશયન કરા  ામા ંમદદરૂપ થઈ શકે. 
 

આમ જોતા ંએમ કહી શકાય કે માતા અને બાળકનો સબંધં જન્મથી જ છે. 
બીજા બધા સબંધંો જન્મ પછી થતા ં હોય છે. બધા સબંધંોન ુ ં વનમાયણ 
માન ીએ જ કર્ુું છે. જેમ જેમ આપણ ેએકલતા અન ેડર અનભુ તા ગયા 
તમે તમે આપણે લોકો સાથ ે સબંધં બાધંતા ગયા. લોકોના સમહુથી 
આપણને સરુક્ષાનો અનભુ  થાય છે. આમ, સઘળા સબંધંોન ુ ંમળૂ અસરુક્ષા 
તમેજ ભય છે. અસરુક્ષા અને ડરના પાયા પર રચાયલેા આ સબંધંો તમને 
માભલકીભા  કે ગ ૂચંગણ વસ ાય શુ ંઆપી શક ાના હતા? આપણ ેસહુ એ 
ભલૂી ગયા છીએ કે સબંધંો એ એક પ્રદિયા છે જેમા ંશરૂઆત પણ છે અને 
અંત પણ છે. ટે્રનમા ંઅનકે મસુાફરો સાથે મસુાફરી કરતા હોય છે એના જેવુ ં
છે. તેઓ એક  ાહન જેને ટે્રઈન કહ ેછે તમેા ંએક સમયે એક સાથ ેમસુાફરી 
કરે છે, પરન્ત ુઆ કાયમી ઘટના નથી. દરેકનો અલગ અલગ મકુામ હોય 
છે, જે તમેના ભાગ્ય દ્વારા નક્કી થયલેો હોય છે. જેમ જેમ તેમનો મકુામ 
આ તો જાય છે તમે તમે તઓે ટે્રઈનમાથંી નીચે ઉતરતા જાય છે અને ત ે
ટે્રઈનનો સબંધં ત્યા ંજ પરૂો થઈ જાય છે, પરન્ત ુટે્રઈન તો આગળ ધપતી 
જ રહ ેછે. તમેા ંન ા પસેેન્જરો પણ જોડાય છે અન ેફરીથી ન ા સબંધં શરૂ 
થાય છે અને તે પહલેા ંકરતા ંસારા પણ હોઈ શકે અને ખરાબ પણ. આમ 
જ્ઞાની માણસો આ ી બાબત પર આંસ ુસારતા નથી. માત્ર જેઓ ભલૂી ગયા 
છે કે આપણ ેસાથ ેમસુાફરી કરતા હતા, અલગ-અલગ સ્ટેશનથેી ચડયા 
હતા અને અલગ-અલગ સ્ટેશને ઉતયાય હતા, તમેને દુુઃખ થાય છે અને 
તેઓ આ ા સબંધંો પરૂા થતા ંઉદાસ બની જાય છે. 
 
અહીં, લખેક  ાચકને અમકુ પાયાના પ્રશ્નો ખદુને જ પછૂ ાન ુ ંકહે છે, હુ ં
કોણ છ?ં ગઈ સદીના સતં શ્રી રમણ મહવષિન ુ ંઆ તત્ત્ જ્ઞાન ખબૂ પ્રચભલત 
થર્ુ ંહત ુ.ં ખદુને આ પ્રશ્ન પછૂતા ંરહો. અંતમા ંતમને સમજાશે કે તમે પોત ે
જ ભ્રમ છો, જો તમ ેપોતે જ ભ્રમ હો, તો તમારી સાથે જે કંઈ જોડાયલે ુ ં
હોય તે સત્ય ન હોઈ શકે. તે બધા ભ્રમ જ છે. મહાન ગ્રથં શ્રી ગરુુચદરત્રમા ં
પણ  ારં ાર આ  ેછે કે જી ન માત્ર એક પરપોટો છે ત ેક્ષણમાત્રમા ંૂટટી 
જશે. જેન ેતમ ેઆ જી નમા ંપત્ની અન ેબાળકો કહો છો તે તમારી પ ૂયની 
જજિંદગીમા ંન પણ હોય અને આ નારી જજિંદગીમા ંપણ ન હોય. પાછલી 
જજિંદગીમા ંતમારા સગા-સબંધંીઓ અલગ હતા. તેઓ સહુ જતા રહ્યા અને 
તમે કશા જ પસ્તા ો કે દુુઃખ વ ના તમેને ભલૂી ગયા છો. અને આ જી નના 
સગા-સબંધંીઓ કે જેમની સાથે તમે લાગણીથી બધંાયલેા છો તઓે પણ 
થોડા  ખત પછી નહીં રહ ેઅન ેતમ ેતમેન ેયાદ પણ નહીં કરો. તમારી 
તમામ ઉદાસી કે દુુઃખનુ ંમળૂભતૂ કારણ એ છે કે તમે અસ્થાઈ કે નાશ તં 
સાથે સબંધં જોડી બેઠા છો. 
 
એક માત્ર સત્ય અન ેશાશ્વત છે તે ઈશ્વર છે. શ્રી શકંરાચાયય કહે છે એની 
સાથે જોડાઓ કે જે શાશ્વત છે, જેથી કરીન ેતમારે તનેી જુદાઈ માટે ક્યારેય 
આંસ ુસાર ા નહીં પડે. તમામ દુુઃખોથી દૂર રહ ેાનો એક માત્ર ડહાપણભયો 
માગય એ છે કે તે દદવ્ય, અવ નાશી અમર તત્ત્  સાથે જોડાઈ રહવે ુ.ં  
 

કોણ તારી પત્ની? કોણ 
તારો પતુ્ર? 
 
અવત વ ભચત્ર છે આ 
સસંાર, ત ુ ંકોણ છે? ત ુ ં
કોનો છે? ત ુ ં ક્યાથંી 
આવ્યો છે? અરે ભાઈ, 
ત ુ ંઆ વ ચારોમા ંક્સ્થત 
રહ.ે 
 



 

 

 

શિવ તમને સ્વસ્થ રાખે છે 

દૂરથી 
ચિકિત્સા  
– શવવેિ પાાંડે, વડોદરા-ભારત 

 રેકિ સાધિ તરીિે આપણા જીવનમાાં અનેિ લોિો આવતા 
હોય છે. તેમાાંના ાં િેટલાિ તેમના નજીિના સગા-સાંબ ાંધી િે 
જેઓ દૂર રહતેા હોય છે તેમના રોગની ફકરયાદ િરતા હોય 
છે. જ્યારે િેટલાિ લોિો તેમની ફકરયાદ િોઈિના દ્વારા િહતેા 
હોય છે અને રેકિ આપવાન ાં િહ ેછે ત્યારે આપણે ચિત્ર-વવચિત્ર 
િલ્પનાઓ િરીને તેમને રેકિ મોિલતા હોઈએ છીએ. સેિન્ડ 
કડગ્રી રેકિ િનેલ તરીિે આપણ ેઆપણાથી બનતી મદદ 
િરવી જોઈએ. જેમાાં આપણે જાપાનીશ ભાષાના ત્રણ 
વસમ્બોલ્સ દોરીને તેમને રેકિ મોિલીએ છીએ અને માનીએ 
છીએ િે આપણ ાં િામ પરૂ ાં થય ાં છે. જો લોિો આપણા નજીિના 
સગા-સાંબ ાંધીઓ હોય તો આપણે તેમના સારા થવા માટે 
સાંિલ્પ પણ રાખીએ છીએ. 
આમ તો આ સરળ લાગે છે અને ખરેખર તે સરળ છે જ. 
તેમ છતાાં દૂરથી સારવાર િરવામાાં માત્ર રેકિની સેિન્ડ કડગ્રી 
જ નથી. તેમાાં આપણ ેવસમ્બોલ્સ દોરીને રેકિ મોિલીએ છીએ 
અને માનીએ છીએ િે આપણ ાં િામ પરૂ ાં થય ાં, પરન્ત   તેમાાં 
અમ િ ટેિવનક્સ છે જેના તરફ હ ાં સૌન ાં ધ્યાન દોરવા માગ ાં 
છાં. હ ાં “ટેલીપથી” અને “ક્લેરવોયન્સ” (અત્યાંત દૂરના બનાવો 
જોવાની િે સાાંભળવાની અસાધારણ માનવસિ શક્ક્ત) વવષે 
તમને જણાવવા માગ ાં છાં. 
ટેલીપથી એટલે િે વવિારનો સાંિાર. આમ, ટેલીપથીમાાં બે 
શબ્દો આવે છેેઃ ટેલી અને પથી. તેનો સાકહત્ત્યિ અથથ થાય 
છે, દૂર થતાાં દદથ ને જાણવ ાં. ક્લેરવોયન્સનો સચૂિતાથથ 
ટેલીપથી િરતાાં વ્યાપિ છે. તે સમાનાથી શબ્દો નથી. 
ક્લેરવોયન્સમાાં ઉચ્િ સ્તરની ઊજાથ િાયથરત થાય છે. જ્યારે 
ટેલીપથી તે સામાન્ય ઘટના છે, તે િોઈ પણ સાથે બની શિે 

 

છે. પવત-પત્ની નજર મળે ત્યારે પણ તેઓ એિબીજાની વાત 
સમજી જતા હોય છે. જ્યારે ક્લેરવોયન્સ તમારી સાધનાના 
ઊંડાણ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે તમે અવતન્દ્ન્િય શક્ક્ત 
ધરાવતા થઈ જાવ છો ત્યારે બે વ્યક્ક્ત િે સ્થળ વચ્િેન ાં 
અંતર મટી જાય છે. તેને લગતા બનાવોનો અંત આવે છે 
અને તમે વ્યાપિ બની જાવ છો અને દ્વતૈનો અંત આવે છે. 
તમને તમારા દૂર રહલેા સગા-સાંબ ાંધીને શ ાં થઈ રહ્ ાં છે તે 
જાણવા મળે છે અને તમને તે સ્થળ, તેમન ાં દદથ , પીડા પ્રત્યક્ષ 
દેખાય છે. ટેલીપથી માટે આવા વૈવિિ મનની જરૂરત નથી, 
પરન્ત   ક્લેરવોયન્સમાાં જેમ ઉપવનષદમાાં જણાવ્ય ાં છે તેમ 
તમે વવિવ્યાપી બની જાવ છો. ટેલીપથી શારીકરિ સ્તરે 
(મણીપ ર િક્રની ઉજાથ પર) િામ િરે છે, જ્યારે ક્લેરવોયન્સ 
છે તે ઉચ્િ સ્તરની ઘટના છે. (િદાિ તેમાાં હૃદયિક્ર િે 
આજ્ઞાિક્ર અથવા તો બને્નનો ઉપયોગ થતો હશે!) 
 
દૂરથી સારવાર િરતી વખતે રેકિ લેનારન ાં મન, આપનાર 
વ્યક્ક્તની િેતનાન ાં સ્તર, તેના હૃદયમાાં રહલેી િરૂણા વગેરે 
જેવી બીજી ઘણી બાબતોને પણ સમજવી જરૂરી છે. આમ, 
દરેિ વખતે કડસ્ટન્સ હીચલિંગમાાં પકરણામો અલગ-અલગ મળે 
છે. માટે િાલો, આપણે દૂરથી રેકિ મોિલવાના સ ાંદર 
અન ભવને સમજીએ અને વધારેમાાં વધારે લોિોને રેકિ 
મોિલીએ. જેથી િરીને વધ મા ાં વધ  લોિો રેકિ મેળવી શિે 
અને સ્વસ્થ રહી શિે.  િાલો, આપણ ેઆપણી િતેનાને ઉચ્િ 
સ્તર પર લાવીએ, જેથી િરીને આ પથૃ્વી પર લોિો સ ધી 
પહોંિવા માટે અંતર એિ બાધા ન બની રહ.ે મારી આપ 
સહ ને તે માટે નમ્ર વવનાંતી છે.  

 



 

  

જીવનને જેમ છે તેમ સ્વીકારો, 
તેમની કૃપાન ું અવતરણ જરૂર થશ.ે 

 
- કૃપા ચોક્સી, રાજકોટ-ભારત 

દેવરૂખ આશ્રમમાું ગ ર -ચરરત્ર માટે જ્ઞાન-સભા પાછળ જે નવો રૂમ થયો 
છે તમેાું 3થી 9 જ લાઈ 2014 માું મારે ગ ર -ચરરત્ર વાુંચવાનો વારો હતો. 
એકાન્તમાું ત ેરૂમમાું રહવેાની મને મજા આવતી હતી. જ્ઞાન-સભાની 
પાછળની બાજ એ એક બારણ ું છે. તયાું હ ું બીજે રદવસે ચા-નો આસ્વાદ 

લેતાું-લતેાું ક દરતન ે નનહાળવાનો આનુંદ લઈ રહી હતી, લીલાુંછમ 

વકૃ્ષો, પક્ષીઓનો કલરવ વગરેે વાતાવરણન ેપનવત્રતાથી ભરી દેતા 
હતા. 
 

હ ું 30 ફૂટ ઊંચા નીલગગરરના વકૃ્ષને જોઈ રહી હતી તયાું અચાનક મન ે

નવચાર સ્ફૂયો કે આ વકૃ્ષોએ તમેની વદૃ્ધિ-નવકાસ માટે શ ું કર્ ું છે? મન ે

જવાબ મળ્યો કે તેઓએ કશ ું જ કર્ ું નથી. તેઓ જયાું છે તયાું જ ઉભા 
રહ્ાું અન ેતેમણે બધી ઋત ઓ- જેમ કે નશયાળો, ઉનાળો, ચોમાસ ું, 
વસુંત, પાનખર વગેરે સહન કરી, અને શરણાગનતમાું રહ્ાું. કોઈકે બીજ 

વાવર્ ું હશે, તેમાુંથી આ સ ુંદર વકૃ્ષ બન્ર્ ું અન ેજે આવ ેત ેસહન કર્ ું. 
આપણે પણ આપણા જીવનમાું આમ કરવાની આવશ્યકતા છે. 

જીવનમાું જે કુંઈ થાય છે ત ેથવા દો. તને ેસારા કે ખરાબન ું લબેલ ન 

મારો. પેલા વકૃ્ષ ેપણ પાનખરને ખરાબ કે પછી તોફાની પવનન ેખરાબ 

ઘટના તરીકે માની હોત તો ત ેઅનેક લોકોન ેછાુંયો આપત ું આવ ું સ ુંદર 

વકૃ્ષ ન બન્ર્ ું હોત. કમનસીબ,ે આપણ ેઆમ કરી શકતા નથી. આપણ ે

જીવનમાું બનતી દરેક ઘટના સાથ ેજોડાઈ જઈએ છીએ. આપણ ેએટલા 
અસ્વાભાનવક બની ગયા છીએ કે આપણ ેકાું તો ભતૂકાળમાું રાચીએ 

છીએ કાું તો ભનવષ્યની ગચિંતામાું. જો વકૃ્ષ પણ વસુંતના સ ખદ રદવસો 
સાથ ેજોડાયેલ ું રહ્ ું હોત અન ેતોફાનના સમયમાું તને ું જ મનન કરત  ું 
રહ્ ું હોત, તો કદાચ ત ેઆટલી સ ુંદર રીતે નવકનસત ન થર્ ું હોત. 

 

આપણે આ વકૃ્ષ પાસથેી એ શીખવાન ું છે કે વતતમાનમાું રહવે  ું અને જે 

આવ ેતેનો સ્વીકાર કરવો. મન ે ખાતરી છે કે તમારા મનમાું એવો 
સવાલ જરૂર સ્ફૂરશ ેકે, તો શ ું આપણ ેભનવષ્ય માટે કશી યોજના જ ન 

બનાવવી? કે પછી કશી ઈચ્છા પણ ન રાખવી? જવાબ એ છે કે આપણ ે

ભનવષ્ય માટે ચોક્કસ નવચારવ ું જોઈએ અને ત ેમેળવવા પ્રયતન પણ 

કરવા જોઈએ, પરન્ત   તનેા પરરણામને વળગી રહવે  ું ન જોઈએ. જો 
તમારી યોજના પ્રમાણ ેબધ ું થાય તો આનુંરદત થાઓ અન ેતેમ ન પણ 

થાય તો પણ આનુંદમાું જ રહો, કારણ કે ઈશ્વરની તમારા માટેની 
યોજના કુંઈક અલગ જ છે. જયારે આપણી ઈચ્છા નવર િ કુંઈ બન ેતયારે 

આપણ ેતનેો અસ્વીકાર કરીએ તયારે જ આપણ ેઉદાસ અને દ ુઃખી બની 
જઈએ છીએ અને અંતમાું રોગી. 
સાધના માટે ગ ર જી પણ આવ ું જ કહ ેછે. તઓે કહ ેછે કે, સાધના એટલ ે

તમ ેજયાું છો તયાું જ રહો. જયારે ઉગચત સમય આવશ ે તયારે ઈશ્વરની 
કૃપાન ું તમારા પર અવતરણ થશ ેઅન ેત ેજ તમન ેઆગળ લઈ જશ.ે 

પ્રતયેક ક્ષણે સમગ્ર નવશ્વ નવસ્તરી રહ્ ું છે તો આપણો નવકાસ પણ થશ ે

જ. જેમ સમય જાય છે તેમ આપણો શારીરરક, ભાવનાતમક, માનનસક, 

બૌનધક અને આધ્યાત્તમક નવકાસ થાય જ છે. 

જો આપણે આપણી ઊજાતના માગત આપણા અહમ ્ અથવા અપણૂત 
લાગણીઓ, સ્મનૃતઓ તમે જ માનનસક ગ્રુંથીઓથી અવરોધીએ તો 
આપણ ેસહજ રીત ેનવકનસત થઈ શકતા નથી. કમનસીબ,ે આપણે આ 

સમજતા નથી અને આપણા નવકાસના માગતમાું અવરોધો ઉતપન્ન કરતાું 
જઈએ છીએ. માટે જાગતૃ બનો અન ે રેરક, ધ્યાન, અગ્નનહોત્ર વગરેે 

કરતા રહો, આ બધ ું તમે જયાું છો તયાું રહવેામાું મદદરૂપ થશે, અન ે

ઈશ્વરની કૃપાન ું અવતરણ ન થાય તયાું સ ધી જે થાય તેન ેથવા દઈશ ું.  
 



 

 

 

ગરુુ માઉલી 
દક્ષા પટેલ, દેવરૂખ 

 

જય ગરુુદેવ.   

ગરુુપરૂ્ણિમા માનવ-જીવનનો અમલૂ્ય તહવેાર. ગરુુ માટે, ગરુુતત્વ માટે, તેના વણણન માટે, કોઈ શબ્દ નથી. તેનો ફક્ત અનભુવ જ 

થાય. 

 

ગરુુ માટે કેટલુુંય કહવેાયુું છે. જેમ કે, ગરુુ માતા-પિતા, ગરુુ બુંધ-ુસખા. એટલે કે ગરુુ દરેક સ્વરૂિે છે. જેના િર ગરુુની કૃિા થાય તે 

આ ભવસાગર તરી જાય. કહવેાય છે કે, ગુંગા િાિું, શશી તાિું દૈન્યું, કલ્િતરૂસ્તથા િાિું તાિું ચ દૈન્યું, ચ હરેચ્છીગરુુ દશણનમ.્ 

એટલે કે ગુંગાને જોતા િાિ જાય, ચુંદ્ર દશણનથી તાિ નાશે, કલ્િતરૂની ગપત દારરદ્રને દૂર કરે છે, િાિ-તાિ દૈન્યહરણ બધુું દૂર 

થશે ફક્ત ગરુુના ચરણ દશણનથી. 
 

ગરુુ માટે જેટલુું િણ કહીએ તેટલુું ઓછું છે. ગરુુ, એ આિણા અને િરમાત્મા વચ્ચનેુ ું માધ્યમ છે. ગરુુ જ આિણી ઓળખ કરાવી 
શકે છે, એની સાથે જોડાણ કરાવી શકે છે. ગરુુની કૃિા આિણા િર થાય િછી જ ભગવાન િણ આિણો સ્વીકાર કરે છે. કહવેાય છે 

કે, ગરુુ પિતા, ગરુુ માતા, ગરુુ દેવ મહશે્વર. િરુંત,ુ આિણે મઢૂ માનવ આ સમજી શકતા નથી. 
 

 ગરુુ ચરરત્રના ચમુાલીસમા (44) અધ્યાયમાું ખબૂ જ સુુંદર કહ્ુું છે. જે જગતની માતા છે, સવણનુ ું કલ્યાણ કરવાવાળી છે, તે િણ 

જ્યારે એક કુષ્ઠ રોગી શે્વતવણણ બ્રાહ્મણ તેમની િાસે િોતાનુું દુુઃખ લઈને આવે છે ત્યારે તેને ગરુુ િાસે જવાનુું કહ ેછે. કહ ેછે, તારુું 
આ દુુઃખ એ મહાન તિસ્વી દૂર કરશે. િરુંત,ુ એ બ્રાહ્મણ મનમાું શુંકા રાખીને જાય છે. તેમ છતાું, દયાળુ માઉલી ગરુુ તેના આ 

સ્વભાવને નથી જોતા અને તેને સારો કરે છે. 

 

જન્મથી લઈને મતૃ્ય ુસધુી આિણ ેએવા વ્યવહારમાું ફસાઈ જઈએ છીએ. જ્યારે મતૃ્ય ુનજીક આવે છે ત્યારે અથવા મશુ્કેલીમાું 
આવીએ છીએ ત્યારે િરમાત્માની યાદ આવે છે, ગરુુની યાદ આવે છે, િણ દયાળુ ગરુુ આિણા સવણ અિરાધોને ભલૂી હુંમેશા ું 
આિણા િર કૃિા કરે છે. 

 

આવા ગરુુને કોટી કોટી વુંદન. 



 

 

 

ડર માને છે – ક્યારેય કશ ું પરૂત  ું નથી. 
પે્રમ માને છે – બધા માટે પ ષ્કળ છે. 

 

ડર- લોકો અને પરરસ્થથતિ માટે ખરાબમાું ખરાબ તિચારે છે. 

પે્રમ- લોકો અને પરરસ્થથતિ માટે સારામાું સાર ું તિચારે છે. 

 

ડર માને છે- માત્ર એક જ જિાબ સાચો હોઈ શકે. 

પે્રમ માને છે- એક જ િાિ સમજિા માટે અનેક રથિા છે. 

 

ડર માને છે- િમારે જે જોઈત  ું હોય િે મેળિિા માટે જબરજથિી કે ચાલાકીપિૂવક બીજાને બદલીને મેળિી લેવ  ું. 
પે્રમ માને છે – સાચ ું પરરિિવન હૃદયથી થાય છે અને િેની શરૂઆિ પોિાના હૃદયથી જ થિી જોઈએ. 

 

ડર માને છે- પરરસ્થથતિ ક્યારેય નહીં બદલાય. 

પે્રમ માને છે- કોઈ પણ પરરસ્થથતિ પે્રમની શસ્તિથી બદલી શકાય છે. 

 

ડર માને છે- દરેક િથત  નો, સમય પહલેા ું જ તિચાર કરી લિેો જોઈએ. 

પે્રમ માને છે- િમારે જે થાય છે િેમાું શ્રદ્ધા રાખિી જોઈએ. 

 

ડર – નકારાત્મક તિચારોમાું માને છે. 

પે્રમ- િે સકારાત્મક તિકલ્પ પસુંદ છે.  

 

ડર માને છે કે ન કસાન થય ું છે. 

પે્રમ માને છે કે સારિાર થઈ શકશે. 

 

ડર માને છે કે િમે આજે સફળ નથી િો િમે તનષ્ફળ છો. 
પે્રમ માને છે કે જ્યારે િમે થિપ્ન જોિાન ું છોડી દો છો ત્યારે જ િમને તનષ્ફળિા મળે છે. 

 

ડર માને છે કે બધ ું મારે મારી શસ્તિથી કરવ ું જોઈએ. 

પે્રમ માને છે કે સિોચ્ચ સત્તા હુંમેશા આપણને મદદ કરિા િત્પર છે. 

 

ડર માને છે જીિન મામ લી છે. 

પે્રમ માને છે જીિન રકિંમિી છે. 

 

ડર માને છે કે મોડ ું થઈ ગય ું છે. 

પે્રમ માને છે જાગ્યા ત્યા ુંથી સિાર. 

 

ડર માને છે કે પરરસ્થથતિ અશક્ય છે. 

પે્રમ માને છે કે મ શ્કેલ પરરસ્થથતિનો ઉપાય શક્ય છે. 

 

ડર પોિે બીજા કરિાું શે્રષ્ઠ છે િે પ રિાર કરિામાું માને છે. 

પે્રમ- બીજાઓની મહાનિાને બબરદાિિામાું માને છે. 

 

ડર માને છે કે કોઈ સાુંભળત  ું નથી. કોઈને મારી ફીકર નથી. પે્રમ પ્રાથવનામાું માને છે. 
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નારિયેળના આઠ સ્વાસ્્ય-પ્રદાન 

ફાયદા નારિયેળનો ઉત્તમ સ્વાદ 

અને મધિુ સોડમ હોવા 
ઉપિાાંત, તેના સ્વાસ્્ય 

પ્રદાન કિનાિ અનેક ફાયદા 
છે. તેને કલ્પવકૃ્ષ પણ 

કહવેામાાં આવે છે. તેનુ ાં ફળ  
નારિયેળ તે ઉત્તમ ખોિાક તેમ જ પીણુાં છે. તેનુ ાં દૂધ તેમ જ તેલ 

ભાિતીય વાનગીઓમાાં વપિાય છે. નારિયેળમાાં અનેક 

વવટાવમન, પાચન માટે ઉપયોગી િેસા તેમ જ ક્ષાિો િહલેા છે. 

ખોિાક ઉપિાાંત, પિાંપિાગત ઔષધોમાાં પણ તે વાપિવામાાં 
આવે છે અને આશ્ચયય પમાડે તેવા તેના આઠ મહત્તત્તવના ફાયદા 
નીચ ેઆપેલા છેેઃ 

    તે હૃદય માટે ખબૂ સાર ું  છે 

તેમાાં લો (low) સોરડયમ અને હાઈ 

(High) પોટેવિયમ છે. હાઈ બ્લડ-

પે્રિિવાળા દદીઓ માટે તે ઉત્તમ 

ખોિાક છે. તે ઉપિાાંત, નારિયેળમાાં 
ટ્રાન્સ-ફેટ હોતી નથી, તેમ જ તેમાાં વવપલુ પ્રમાણમાાં પાચક 

િેસાઓ હોય છે, જે હૃદય માટે ખબૂ સાિા છે. તે કોલેસ્ટ્રોલનુાં 
પ્રમાણ સધુાિે છે અને ધમનીઓને નકુસાન થતુાં અટકાવે છે. 

તે વજન વધત ું અટકાવવામાું મદદરૂપ થાય છે 

લીલા કોપિામાાં િેસા ખબૂ છે. તેમાાં કેલેિી ઓછી હોવાથી 
તમાિી ભખૂ જલદી સાંતોષી  
િકે છે. તે આપણો મેટાબોલલક  
િેટ-ચયાપચય સધુાિે છે અને  
વજન ઘટાડવામાાં મદદરૂપ  
થાય છે અને તેથી મેદસ્સ્વતા  
ઘટે છે. 

 શિીિમાું ખાુંડન ું પ્રમાણ જાળવવામાું મદદરૂપ થાય છે 

 
નારિયેળમાાં િહલેા િેસાઓ લોહીમાાં 
ગ્લકુોઝનુાં પ્રમાણ ઓછાં કિે છે. તેને 

રહસાબ ેબ્લડ-સગુિનુાં લેવલ નીચુાં 
આવે છે. તેને રહસાબે પેનરિયાસનુાં 
કાયય પણ સિળ બને છે.  

 

તે ચપેી િોગ સામે િક્ષણ આપે છે 

નારિયેળમાાં અનેક પોષક તત્તત્તવો િહલેા ાં છે જેને લીધે િોગ 

પ્રવતકાિક િસ્તતમાાં વધાિો થાય છે અને િોગ દૂિ િહ ેછે. તે 

બેતટેરિયા, વાઈિસ તેમ જ ફાંગસ સામે િક્ષણ આપે છે. 

 

તે પાચનરિયા સ ધાિે છે 

આપણામાાંના ઘણા લોકોને ખબિ  
નથી કે નારિયેળમાાં સાિી ફેટ ખબૂ  
જ છે, જે પાચનને લગતી  
સમસ્યાઓને દૂિ કિે છે. 

 

તે ચામડીના િોગો સામે િક્ષણ આપ ેછે 
 

નારિયેળના તેલની માલલિ 

કિવાથી તે ચામડીના િોગો સામે 

િક્ષણ આપે છે અને ડિમેટાઈરટસ, 

ખિજવુાં અને સોિાયોવસસ જેવા 
િોગોનો પ્રવતકાિ કિે છે. 

 

તે વાળને વધવામાું મદદરૂપ થાય છે 

નારિયેળનુાં તેલ વાળને ખિતા  
અટકાવે છે અને તેને વધવામાાં  
મદદરૂપ થાય છે. 

 

તે તમારી શક્તતઅઓને વધારે છે. 
 

જો તમે થાકી ગયા હોવ કે પછી તનાવ યકુ્ત મહસેસુ 
કરતા હોવ તો નારીયેલ ના ટુકડા ખાવા થી તમારી ઉર્જા 
કુદરતી રીતે વધી જશે. આ ત્વરરત શક્ક્ત મેળવવા માટે 
અને શારીરરક ક્ષમતા વધારવા માટે સવોતમ પોષણ 
યકુ્ત માાંધ્યામોમાાંન ુ ાં એક છે. 

 



 

 

 

આશ્રમજ્ઞાન 
 

જ્યારે કોઈન ેસાર ું ન હોય અન ેકોઈ ટ્રીટમેન્ટ લતેા હોય ત્યારે લોકો અચકૂ પછૂતા હોય 

છે કે તમે કઈ ટ્રીટમેન્ટ લો છો? અથવા તો તેમન ેકઈ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાું આવ ેછે? 

પ્રામાણિક રીતે જોઈએ તો આ શબ્દ માત્ર થેરેપી સાથે સુંકળાયેલો નથી. આપિી 
રોજીંદી જજિંદગીમાું આપિે અનકે લોકોને ટ્રીટ કરીએ છીએ. આપિે લોકો સાથે કેવ  ું 
વતતન કરીએ છીએ? આ એક એવો પ્રશ્ન છે જે હીણલિંગન ેલગતા ઘિા પ્રશ્નોના જવાબ 

આપ ેછે. જો આપિે આપિા જીવનમાું આવતા લોકો સાથે સારી અને કરૂિાસભર રીતે 
વતતન કરીએ તો કદાચ કોઈ ક્યારેય બીમાર નહીં પડે અન ેતને ેમેડડકલ ઉપચારની 
આવશ્યકતા નહીં રહ.ે એક ઉપચાર લોકોને બીમાર પડે ત ેપહલેાું અપાય છે. અને બીજા 

ઉપચારથી જો બીમાર હોય તો તમેન ેસાજા કરી શકાય છે. આ વ્યુંગાત્મક છે. આપિા 
ખોરાકમાું પિ ઝરે છુપાયેલ ું છે. આય વદેમાું સાર ું કે ખરાબ કશ ું જ નથી. જો ઝરે પિ 

યોગ્ય માત્રામાું આપવામાું આવ ેતો ત ેશક્તતશાળી ઔષધ કે ખોરાક બની શકે છે. અને 
ખોરાકન ેપિ જો યોગ્ય રીત ેલવેામાું ન આવ ેતો ત ેઉગ્ર ઝેર બની શકે છે. એવી જ રીત ે

આપિે બીજા સાથે કેવ  ું વતતન કરીએ છીએ ત ેમહત્ત્વન ું છે. હીંણલિંગ એક અલગ પ્રડિયા 
નથી, પરન્ત   આપિી રોજબરોજની જજિંદગી સાથે જોડાયલેી છે. સુંસ્કૃતમાું મડેડકલ 

ટ્રીટમેન્ટન ેઉપચાર કહ ેછે. એ જ શબ્દ એક-બીજા સાથનેા વહવેારમાું જેમ કે શશષ્ટાચાર, 

પજૂા શવશધમાું ષોડશોપચાર એમ વપરાય છે. આમ, ઉપચાર એ વસ્ત   કે વ્યક્તત તરફન ું 
તમાર ું વલિ દશાતવ ેછે. આમ, મેડડકલ પ્રડિયાની વાત પર આવીએ તો ત ેહીલર કે 

ડૉતટરન ું દદી પ્રત્ય ેવલિ કે વતતન કેવ  ું છે તનેા પર ત ેદદી ક્યારે અને કેટલો સાજો 
થશ ેત ે શનભતર છે, નહીં કે સાધનો કે ટેકનોલૉજી પર. માટે સરળ વતતન વ્યક્તતને 
જીવનમાું સ્વસ્થ રાખ ેછે અન ેતેનાથી જ જો ત ેબીમાર પડ ેતો સારો થઈ શકે છે.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 તારીખ રેકિ ટીચર સ્થળ કિગ્રી 

6,7 સપ્ટે. સીમાબહને રાજકોટ પ્રથમ 

6,7 સપ્ટે. વિશાલ મ ુંબઈ પ્રથમ 

6,7 સપ્ટે. સુંગીતાબહને િડોદરા પ્રથમ (બાળકો માટે) 

13, 14 સપ્ટે. કલ્પિતા  દેિરૂખ પ્રથમ 

13, 14 સપ્ટે. અજીત સર/ સીમાબહને થાણા દ્વિતીય 

13, 14 સપ્ટે. કૃિા િડોદરા પ્રથમ 

20, 21 સપ્ટે. રાકેશ એરોલી પ્રથમ 

20, 21 સપ્ટે. વિશાલ પ ણે પ્રથમ 

20, 21 સપ્ટે. ભારતીબહને અમદાિાદ પ્રથમ 

27, 28 સપ્ટે કૃિા/ ભારતીબહને જયપ ર પ્રથમ 

27, 28 સપ્ટે. કલ્પિતા/ સીમાબહને નાવસક દ્વિતીય 

 

 

 

 

 

 

   

આશ્રમમાાં ઉજવાયેલા પ્રસાંગો 

આશ્રમમાાં ગણેશોત્સિ 

હુંમેશની જેમ આશ્રમમાું 29-30 ઑગસ્ટ, 2014 દરમ્યાન ગણેશોત્સિ મનાિિામાું આવ્યો. 
જેમાું સાધકોએ 29મી ઑગસ્ટે ગણશે અથિવશીશવનો એકિીસ િખત િાઠ કયો હતો. મઠની 
આરતીમાું અનેક લોકો બને્ન દદિસ દરમ્યાન આવ્યા હતા. આ િખતે અિધતૂ િોટફોડે 

નામના સાધક કલાકારે ગણેશની મવૂતિ બનાિી હતી, જેમાું ગણેશની મવૂતિએ હાથમાું િીણા 
ધારણ કરી હતી. આ ઉત્સિ દોઢ દદિસ િછી પરૂો થયો અને 30મી ઑગસ્ટે ગણેશજીન ું 
િાણીમાું વિસર્જન કરિામાું આવ્્ ું હત  ું. 
 

પેરેન્ટીંગ પ્રોગ્રામ - EPIC (Empowerment for parenting Initiative and challenges) 

મ ુંબઈ સેન્ટરમાું સ્િામી-સમથવ સેિક પ્રવતષ્ઠાન િારા િેરેનન્ટિંગનો પ્રોગ્રામ કરિામાું આવ્યો. જે, દદિસેને દદિસે લોકવપ્રય બનતો જાય છે. 

આ પ્રોગ્રામ બોરીિપલીમાું 16-17 ઑગસ્ટ દરમ્યાન કરિામાું આવ્યો અને તેમાું 30 િાદટિવસિન્્સે ભાગ લીધો હતો. આ સેવમનારમાું રેદક 

સાધકો ઉિરાુંત, અન્ય લોકો િણ આવ્યા હતા. 
 

રેકિ સેમમનારન ાં સમય-પત્રિ - સપ્ટેમ્બર 2014 

પેરેનન્ટિંગ સેમમનાર 
તારીખ સેન્ટર પ્રાધ્યાિક 

6, 7 સપ્ટેમ્બર દદપલી અજીત સર/ કૃિા/ અવિની 

20, 21 સપ્ટેમ્બર િડોદરા અજીત સર/ કૃિા/ અવિની 

 

વેન્ટ ઇનન્િયા િાંપનીમાાં 
મસનીયર એક્ઝિક્ય કટવ્સનો 
રેકિ સેમમનાર-બૅંગલ ર   
 

બૅંગલ ર માાં કારબોરેન્ડમ ્ વનિસવલ ગ્ર િ 

કમ્િનીઝ-િેન્ડટ ઈન્ડીયામાું 22-23 

ઑગસ્ટ, 2014 દરમ્યાન ઉચ્ચ કક્ષાના 12 

િહીિટી િડાઓએ રેદક સેવમનારમાું ભાગ 

લીધો હતો અને રેદક હીલલિંગથી માદહતગાર 

થયા હતા. કોિોરેટ જગત માટે થયેલા 
કેટલાક સેવમનારમાુંનો આ એક સેવમનાર 

હતો.  

 


