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બાપરે! ૨૦૨૦નુ વષ� પણ કેવું હતું? ૨૦૨૦ શ�આતથી જ 

કંઈક અલગ હતું એ મારી સાથે ઘણા લોકોને સમ�ઈ ગયું 

હતું. ૨૦૨૦ આ આંકડામાં જ કંઈક રહ�ય હતું એ 

િનિ�ચત. આંકડાશા��ના અ�યાસીઓને એ ખબર હતી કે 

આ ૨ ના અંક પર ચં�નો �ભાવ હોય છે અને ૨૦૨૦ આ 

અંકમાં ચં� િસવાય કોઈ બી� �માંક કે બી� કોઈ પણ 

�હનો �ભાવ નથી. ચં� એટલે માનિસકતા અને મુ�યત: 

ભાવના. ભાવનાને જો મન અને બુિ�ધનો સાથ ન મળે તો 

માનવીનું �વન અિતભાવનાિશલ અને અિતસંવેદનશીલ 

બની �ય છે અને તેના �યિ�ત�વમાં િવકૃિત આવે છે. જે એક 

માનવીને લાગુ પડે છે તેનું જ �િત�બંબ સમાજમાં પડે છે 

કારણ કે સમાજ એટલે બીજંુ કાંઈ નહ� પણ માણસોનો 

સમુહ જ છે. પર�તુ આ થયું અંકશા��નું િનદાન. બી� 

�િ�એ જોઈએ તો એ �યાનમાં આવે છે કે િસ�ધોને આ 

ખબર હતી અથવા છે કે ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨ સુધીનો સમય 

એ સાધનાની �િ�એ કસોટીનો છે. તેમને આ ખબર હોવી 

એમાં કોઈપણ શા�� કે િવ�ાનનો આધાર હોવો એ જ�રી 

નથી. િવ�વચેતનાના ખોળામાં બેસીને અનુભવેલું તેમનું 

�ાન એ જ િવ�ાન નું મૂળ �વ�પ છે.

૨૦૨૦ એ ઘણા માણસોની બલી લીધી એટલે શું તે અશુભ 
હતું? સામા�ય માણસને, જેને આ�યાિ�મકતાનો ઉપર 
છે�લો �પશ� પણ થતો નથી તેમને આ�મ�ચંતનમાં ભાગ 
લેનારા અને પોતાના જ સવ� કમ� બાબત સારા – ખોટાનો, 
પાપ – પુ�યનો િવચાર કરાવનાર ૨૦૨૦નુ વષ� શું સા�ં ન 
હતું? �યાં પોતાના જ ��યા – કમ�ની �દશા ચૂકી ગઈ હતી 
તેના બદલે સારાસારનો િવવેક સામા�ય માણસના મનમાં 
તૈયાર કરીને આપણે િનસગ�થી કેટલા દૂર ચા�યા ગયા છીએ 
તેનો બોધ આપવા આપણને અફાટ, �દ�યત�વના �ડાણમાં 
કયારેય ડો�કયું ન કરનારા, પોતાના સામ�ય�થી વંિચત રહેનારા 
સામા�ય માણસને અંતમુ�ખ કય� તે ૨૦૨૦ એ જ કોરોનાએ 
માણસની આંત�રક �ંથીઓ તો તોડી જ પણ માનવોમાં 
આવેલા અહંકારના ઉ�માદને પણ મહદઅંશે છી�નભી�ન 
કરી નાં�યો. �વન ��યે જોવાનો �િ�કોણ અંદર – બહારથી 
બદલવાની શ�આત કોરોનાએ જ કરી. એ ક�પનાતીત હતું. 
મારા મનમાં એક િવ�વાસ નાનપણથી હતો અને તે એ કે 
પરમે�વરના મનમાં આવે તો તે એવું કંઈ કરી શકે  કે એક 
�ણમાં માણસોના દુ� િવચાર ન� કરીને તેને માંગ�ય થી ભરી 
દઈ શકે. એ િવ�વાસ કોઈ �માણ િવના �ગૃત થયો. આ તો 
મા� એક ઝલક જ હતી એવું મ� મા�યું. અમે�રકાની C.N.N. 
ટીવી ચેનલ પર એક વાતા�લાપમાં ભારતીય વંશના એક 
નામાક�ત ડૉકટર કહેતા હતા કે, “સાચું કહંુ તો રોગીઓને 
સા� કરવાને બદલે અમારા શા��નો હેતુ હંમેશા રોગીઓના 

તં�ીલેખ

સંિમિ�ત ભાવનાથી ૨૦૨૦ ની િવદાય....



આજ સુધીના રોગ અને મહામારી સંભાળવી એ અિતશય 
કપ�ં ન હતું, જો કે આ રોગે ઘણા જ બલી લીધા કદાચ 
�પેનીશ ફલુ, �લેગ િવગેરે ભયંકર વાયરસે વીસમી સદીની 
શ�આતમાં કોરોના કરતાં વધારે જ માણસોના બલી લીધા 
હશે.પર�તુ તે વખતે પ�રિ�થિત જુદી હતી. બિલ થનારા 
�વનનું આધુિનક જગતના મનમાં િવશેષ મહ�વ ન હતું. 
મરનારા િવકાશશીલ, ગરીબ દેશના નાગ�રક હતા, 
ગરીબી, અયો�ય રહેણી-કરણી, અ�વ�છતા, િનર�રતા, 
ગામઠીપ�ં િવગેરેને દોષ દઈને તેઓ મુ�ત થઇ જતાં. 
�ગિતશીલ, પોતાને આધુિનક કહેવડાવનારા દેશોનું ગમે 
તેટલું નુકસાન થયાનું નજરે ચડતું નથી અને બી� નગ�ય 
અને અ�ગિતશીલ એવા નાના દેશોમાં જો કંઈ િવપરીત 
થતું દેખાય તો તેમની દખલઅંદા� તરત શ� થઇ �ય છે. 
નૈસ�ગ�ક આપિ�ઓનો પણ આપણે મોટા �માણમાં 
સામનો કય� છે. ભૂકંપ, �સુનામી, મહાપૂર, વાદળોનું 
ફાટવું, તોફાન એ બધાએ કરેલી મનુ�યહાની અને 
િનસગ�નો િવનાશ આપણે કુશળતાપૂવ�ક �વીકાય� છે. દૈવી 
કોપ કે નૈસ�ગ�ક ઘટના �ણીને તેનો �વીકાર કરવાનું સહેલું 
હતું. તેમાં મનુ�યના અહંકારને �યાંય ધ�કો લાગતો નથી. 
પર�તુ આ વખતે આપણે જે કંઈ જોયું અથવા જોઈ રહયા 
છીએ, તેમાં એક વાત �પ�પણે દેખાય છે તે એ કે િવનાશ 
પામતી કુદરત હવે તંદુર�ત જ નહ� પર�તુ વધારે મજબુત 
અને સુંદર રીતે જળવાઈ રહી છે. આકાશનો અવકાશ 
અિતશય સુંદર કમાન બનાવીને ઉભો છે. સમ� વૃ�વેલી, 
લીલા વ��ો પહેરીને આનંદથી થઇ થઇ નાચે છે. પ�ી 
અને પશુ માણસોના �તૃ�વના બંધનમાંથી મુ�ત થઈને 
ઘરઘરમાં બંદી બનીને માથું ઝુકાવીને ગભરાયેલા માણસ 
સામે જોઇને મંદ મંદ હસતા દેખાય છે, બધું જ િવપરીત 
જે કયારેય બ�યું ન હતું. 

મૃ�યુને લંબાવવું એ જ હતો,કોઈ રોગી મૃ�યુ શ�યા પર 
પડેલા હોય તેના મૃ�યુને અમારા શા��નો ભય દેખાડીને 
લંબાવવું એટલું જ અમે કરી શકીએ છીએ. પર�તુ આ 
કોરોનાએ અમારી નજર સામે રોગીઓને મૃ�યુના હાથમાં 
સ�પીને અમે િનરાશ થઇ ગયા છીએ. રોગીઓને બે – ચાર 
મિહના વધુ આપી શકવાનું સમાધાન પણ અમને મળતું 
નથી, અમા�ં શા�� હવે િન�ફળ ગયું છે.” 

બી� બાજુ જોઈએ તો �યાનમાં આવે છે કે માનવોના 
સંપૂણ� િવ�વને થંભાવી દેનારી ઘટના ન કયારેય જોઈ છે ન 
સાંભળી છે, માનવીના �યાનમાં આ�યું છે કે જે તેઓ 
આજસુધી કરતા આ�યા છે તે કરવાની આવ�યકતા જ ન 
હતી. એ પણ તેમના �યાનમાં આ�યું છે કે તેમની આંત�રક 
અ�ત�ય�તતા જ બહારની �ય�તતાને જ�મ દેતી હતી, 
ખરેખર આપણે કયારેય �ય�ત હતા જ નહ�, ફકત આપણે 
એવું માનતા હતા એટલું જ. �વનને ચલાવવા માટે 

�વયંઘોિષત સદગુ� અને તથાકિથત ગુ� મહારાજ જેમ 
તેમ પાંચ – દશ હ�ર સાધકોને પોતાના માગ�પર લાવીને 
�વત: ભગવાન બનીને દેખાવ કરનારા સમ�ત લોકોને, 
૭૫૦ કરોડ લોકોને આઠ મિહના �યાનમાં ફસાવીને 
�દ�મૂઢ કરી દીધા છે. �યાંય �હેરાત ન હતી, ફલક ન હતું, 
લટકનારા પાનાઓ ન હતા, મોટા મોટા આ�વાસનો ન 
હતા. હતી તો ફકત શાંિત, શુ�ધ �યવહારવાદની સામે 
ની:સંશય અ�યા�મવાદ એક જ વખતે જમીન પર 
અથડાયા. એમાંથી આપણે ઘ�ં શી�યા તેથી કોરોના 
સફળ થયો.

વધુ એક સારી વાત કોરોનાએ િસ�ધ કરી એ સમાજ 
�યવ�થા જે ��યેક ઘર તૂટી જવાથી ભંગ થવાને આરે હતી 
તે �યવ�થાને બરોબર કરી. ઘર એટલે મા� �દવસભરના 
કામ પછી આવીને સૂવાની જ�યા એવું જ �ણે આપણે 
ન�કી કરી લીધું હતું. “ઘર માટે કતુ��વની થી લઈને કતૃ��વ 
માટે ઘર.” એવી અવ�થામાં માનવ�ત હતી. ��યેક ઘર એ 
સંપૂણ� માનવ સમાજ �યવ�થાનું કે���બંદુ અથવા 
ગભ��થાન છે એવી સીધી સરળ સમજ પણ આપણે 
િવસરી ગયા હતા. કોરોનાએ પ�રિ�થિત જ એવી તૈયાર 
કરી કે લોકોને ઘરે રહેવા િસવાય બીજો માગ� જ રહયો નહ� 
પછી તે ખોવાઈ ગયેલો સાથ અને સગા�હાલાની સાથે 
મળીને રહેવાની મધુરતા સહુને સમ�વા લાગી. ઘરના 
સ�યોના ગુણ અનુભવવા લા�યા. બાળકોની મોટા 
થવાની ���યા અને તેમાં રહેલો �દુ સહુને પહેલીવાર 
જોવા સમજવા મ�યો. માં કે પ�નીના હાથની રસોઈમાં 
કેવો �વાદ હોય છે તે બહારનું ખાવા માટે પાગલ થનારા 
લોકોને િવસરાઈ ગયું હતું. બહારનું ખાવાનું વ�ચવા માટે 
બનાવે છે અને ઘરનું ખાવા માટે, એ ઘણા લોકોને મોડું મોડું 
પણ એક વાર �યાનમાં આ�યું ખ�ં! કુટુંબ સં�યાસની 
ક�પના મને હંમેશા ગમે છે. કોઈ સંસારથી કંટાળીને તેનો 
�યાગ કરીને િહમાલયમાં જઈને એકાંતનો અનુભવ કરે 

હાથમાં કંઈ જ નથી અને નહોતું, આ સમજ જ માણસને 
આ�મપરી�ણ કરવા માટે પૂ�ત� હતી. ઘર મોટુંને પાયો 
પોલો એવી જ માણસની અવ�થા હતી તે હવે સમ�વા 
લા�યું છે. આ સંસાર એક પરપોટો છે, સંસાર અસાર છે એ 
બધું જે સંત મહંતોએ કહેલા ત�વો આપણી �િ�એ મા� 
વા�યો હતા તે હવે પુ�તકમાંથી બહાર આવીને આપણા 
�દયમાં �વેશ કરી ચુ�યા છે. તે મા� શ�દો ન હતા પર�તુ તે 
તો અનુભવ હતો એ સ�ય તેમને સમ�ઈ ગયું છે. એક 
મોટો આભાસા�મક પરપોટો �ટી ગયો. અને તોપણ 
�વનનો �ભાવ અખંડ ચાલુ જ રહયો એ માણસને 
આ�ચય�જનક લા�યું. અિતશય ઝડપથી વધનારા 
�યવહારવા દના ઉછળતા ઘોડાને, અ�વમેઘના અહંકારી, 
��ી ઘોડાને હવે િનયતીએ પરા�ત કરી દીધો છે. 



તેના કરતાં કુટુંબમાં ��યેકની અ�યા�મ ��યે અિભ�ચી 
િનમા�ણ કરીને ��યેક �ણે ઘરમાં સ�સંગ કરવો એ મને 
વધારે આકષ�ક લાગે છે. અને અચૂક રીતે એ જ કોરોનાએ 
કયુ�. ઘરઘરમાં �ણે કોઈ �ટ િસમે�ટની ગુફામાં સામા�ય 
માણસ અસામા�ય ત�વોનો અનુભવ લેતા �યાનમાં જવા 
લા�યો.મોટા મોટા થકવી દેનારા �વાસો ટ�યા અને લોકો 
ઘર –ઘરમાં જ કાયા�લયનું કામ કરવા લા�યા. ઘર – ઘરની 
જ�યામાં પછી �યાંય પણ �યાં હંુ �� �યાં તું મારો સાથી 
એવું કો�પુટર માટે બોલીને હાથમાં કો�પુટર લઈને લોકો 
પોત –પોતાના કાયા�લયના કામો કરવા લા�યા. બધાનો જ 
�વાસ છુટી ગયો. જેને આવી ઘરેથી કામ કરવાની 
સગવડતા ન હતી એવા પરસેવો પાડીને કામ કરનારા 
નોકરોનું કામ જવાથી તેમને પણ �વાસ ટાળવાની 
અનુકૂળતા મળી...

થોડા રાજકીય િવરોધીઓએ નામ મા�નો િવરોધ કય� તો 
સામા�ય માણસોએ આ પ�રિ�થિત શાંિતથી સહન કરી. 
આ બધા કોલાહલમાં, “આર. કે. લ�મણનો કોમન મેન” 
કોઈ િ�થત��ની જેમ િ�થર રહયો. માણસોમાં 
કાય�શીલતા છે એવું સંતોએ કેટલાક યુગોથી કહી રાખેલું છે 
પણ તે સામા�ય માણસો માટે નકામો શ�દ હતો. તે ��ય� 
�વનમાં ઉતય�. લોકોને સંતોના શ�દોમાં રહેલું સામ�ય� 
સમ�યું. 

શૈ�િણક �ે�ે પણ અરાજકતાનું સરસ �દશ�ન કયુ�, 
જગતના ઈિતહાસમાં પહેલીવાર જ જગતભરના 
િવ�ાથ�ઓને શાળામાંથી સામુિહક ર� મળી અને તે પણ 
પુરા વષ� માટે! તેવી જ રીતે શાળાના િશ�ણમાં કશો દમ 
રહયો નથી એ વાતની સુ� વાલીઓને પહેલેથી જ ખબર 
હોવાથી બાળકોને શાળામાં િશ�ણ આપવું કે ગુ�કુળમાં 
મોકલવા એમ િવચારતા હતા, તેવું તેમનું માનવું તેમની 
સમ� ��ય� આ�યું. પોતાના બાળકોને શાળામાં ગુણવ�ા 
પૂણ� િશ�ણ મળે છે એમ જોયા વગર એ વાતને સાચી 
માનનારા પાલક, ઘરમાં મોનીટર પર દેખાતા િશ�કોનું 
��ય� �પ અને તેમનો દયાજનક  હીન �યાસ જોઇને 
પોતાના �દકરા / �દકરીને તે શાળામાં મોકલવાની કેટલી 
મોટી ભૂલ કરી છે એ િવચારીને તેમની રાતની �ઘ હરામ 
થઇ ગઈ છે. ઘણા બધા પિતઓને તેમની પ�ની રસોઈ 
બનાવવામાં આટલી િનપુણ છે એવો સુખદ સા�ા�કાર 
થયો. શ�આતના કેટલાક �દવસ ડૉકટરોને કોવીડના યો�ધા 
કહીને તેમની પીઠ પર શાબાશી આપી પર�તુ પાછળથી 
સામા�ય માણસોના અનુભવમાં ડૉકટરોનું તે જ ભયાનક 
�પ ફરીથી �ગટ થયું એ પણ એટલું જ સાચુ છે. કોવીડના 
સુટમાં ડૉકટરો કોઈ અંતરી� યા�ી જેવા લાગતાં હતા 
પર�તુ કોવીડના અ�ાનને લીધે ગભરાઈ ગયેલા આ જ 
લોકો પાછળથી એકદમ અ�ાત / અપ�રચીત અને �� 

એવા રોબોટ જેવા દેખાવા લા�યા.

આ નવું વષ� સહુ સાધકોની �િ�એ અિતશય અલગ અને 
આનંદમય �ય એજ શુભે�છા! �વામીના આશીવા�દ 
તમારા સહુના પર હંમેશા રહે તેવી �વામીના ચરણે 
�ાથ�ના.

અને હવે આપણે શાંિતથી આ વષ�માંથી સુખ�પ બહાર 
આવી ગયા છીએ. પર�તુ મનમાં હજુ પણ શંકા તો છે જ 
કે નવું વષ� શું લઈને આવશે? ૨૦૨૧ ના પેટમાં શું 
છુપાયેલું હશે ભલા! હ� અંધા�રયા લાંબાલચક 
બોગદામાંથી બહાર આ�યા નથી. પર�તુ ભારતીય 
સં�કૃિતની �દ�ય મશાલ હાથમાં લઈને આપણે તેમાંથી 
બહાર આવી શકશું એમાં કશી શંકાને �થાન નથી. કારણ કે 
આપણા માટે તે ��ધાનું બીજ છે. આપણા હાથમાં 
સદગુ�નો હાથ છે, આપણા માથા પર �વામીની કૃપા છે. 
આપ�ં મન શુ�ધ છે. હવે મા� એટલું જ કહેવાનું છે.

તા. – ૨૯/૧૨/૨૦૨૦
અ�ત સર.

ટુંકમાં કહંુ તો સાધારણ રીતે રોગોઅઓછા થયાનો એક 
આભાસ થયો ખરો કારણ કે કારણવગર થનારી શ����યા 
સહજ રીતે જ થંભી ગઈ. કોરોના િસવાય બી� કોઈ 
રોગથી લોકો િબમાર થતાં નથી એવું થવા લા�યું. ગરમી, 
વરસાદ, ઠંડી / િશયાળો એવી ઋતુ બદલાવા છતાં આ 
વખતે કોઈ િબમાર જ પડયા નહ� એવું લા�યું. કોરોનાએ 
કેવળ માણસોને જ નહ� પર�તુ બી� રોગોને પણ માયા� 
એવું સહુ કહેવા લા�યા. “ઈમજ��સી ઓપરેશન” એ 
શ�દની �યા�યા બદલાઈ.  ડૉકટર જ દયાળુ પ�ં 
બતાવીને કહેવા લા�યા કે ઓપરેશનની જ�રત નથી. તેથી 
ઓપરેશન વગર જ મોટાભાગના દદ�ઓ સા� થયા.  

ભારતીય સં�કૃિતએ લડયા વગર જ અ�ય સં�કૃિતઓ પર 
િવજય મેળ�યો. “ધમા��તરના” �યાસ વગર અને 
�લોભન િવના લોકો િહ�દુ બ�યા આધુિનક 'હાથ 
િમલાવવાની' અને 'આ�લંગન' આપવાની જ�યા ફરીથી 
'નમ�તે' એ મેળવી. હળદર, આદુ, ��ં, મીઠો લીમળો 
એનો  જગતમાં ઉપયોગ વ�યો આયુવ��દક કાઢા પીને 
લોકો એકમેકનું �વાગત કરવા લા�યા. �વનભર 
અિવકિસત, અ�પૃ�યના નામને આંગળી �ચંધનારા 
લોકોને કમ�કાંડથી �ાસેલા અ�યા�મવાદીઓએ તેમનો ડંકો 
વગાડીને ઉ�મત બનીને અંધાધુંધી ફેલાવતા 
ચાવા�કવાદીઓની ચારે મુંડી િચ� કરી.

“મન શુ�ધ તુઝે ગો� આહે પૃ�વીમોલાચી તૂં ચાલ પુઢે તુલા 
રે ગડયા ભીિત કશાચી, પવા� િભ કુણાચી?”



તા. ૨૭ ડીસે�બર ૨૦૨૦.                  

અને લય સામા�ય રીતે અલગ હોય છે. પર�તુ તે જયારે એક 

લયમાં �વાિહત થાય છે તે વખતે શરીરને �ચંડ ઉ��નો અનુભવ 

થાય છે. લય એ શ�દ જોકે અલગ અલગ ��યા માટે વાપરવામાં 

આવે છે તેમ છતાં િનસગ�ની લય સાથે આપણી કાય� �ણાલીની 

લય જોડાઈ �ય તો આપણે એક પ�રપૂણ� અિ�ત�વનો 

સા�ા�કાર અનુભવી શકીએ છીએ. “�પંડે તે ��ાંડે”  એ �યાય 

�માણે આપ�ં શરીર િનસગ�ના તાલ પર જ બનેલું છે, પૃ�વી 

પરના પાણીનું �માણ, તેમ જ �ારોનું, આયોડીન, સોડીયમ, 

પોટેિશયમ િવગેરે પદાથ�નું �માણ માનવીના શરીરમાં પણ છે. 

એનો અથ� જ મૂળમાં આપણા શરીરની અને �કૃિતની રચનામાં 

એક તાલમેલ છે. સમુ�ના મો� અથવા વાયુની જે લહેર હોય છે 

તે લયની સાથે જો આપણા �વાસની લયનું અનુસંધાન થઇ �ય 

તો �વ�થ �વનની ગુ�ચાવી આપણને મળી ગઈ, એમ 

સમજવામાં કશી હરકત નથી.

કોરોનાની પ�રિ�થિતમાં છે�લા કેટલાક મિહનાઓમાં બધાની 

�યવહા�રક લય તૂટી જવા છતાંય ઘણા સાધકોને સમય મળવાને 

લીધે પોતાની લયને િનસગ�ની લય સાથે જોડવાનો મોકો મ�યો 

એ પણ આનંદની વાત છે. �યવહા�રક અને નૈસ�ગ�ક લય 

વ�ચેના તફાવતને લીધે જ આપણા �વનને િવકારોએ ઘેરી 

લીધા હતા. સદભા�યે કોરોનાનો તે ઘેરો તૂટી ગયો તે તેની જમા 

બાબત છે. હવે એ નૈસ�ગ�ક લય છોડવાની નથી અને ૨૦૨૧ – 

૨૦૨૨ આ બ�ને વષ�માં આપણે એક લયબ�ધ �વન �વીશું.

આપણી રે�ક સાધનામાં પણ આપણે માનીએ છીએ કે માનવ 

અિ�ત�વમાં વૈિ�વક ચેતનાનો �વાહ એટલે જ આપ�ં 

�વન. ચૈત�યના �વાહનો ઉ�લેખ કય� કે ચૈત�યની લહેર 

આવી. લહેર આવે તો સાહિજક જ તેના આરોહ અવરોહ 

આવે. એટલે લય અનેગ�ી આવી જ સમજો. આપણી લહેર 

અને �પંદનોની લય જયારે વૈિ�વક લહેર સાથે જોડાય �યારે  

આપણે પ�રપૂણ� અને �વા��યપૂવ�ક �વવા માટે તૈયાર થયા. 

લય એ જ �વનનો સાર છે. 

અ�ત સર. 

હાલમાં જ થોડા મિહના પૂવ� આ�દ શંકરાચાય�ની 'યોગ 

તારાવાલી' પર �ી �દલીપ વાસુદેવ આપટેએ લખેલું ભા�ય મારા 

વાંચવામાં આ�યું. ૨૭ ન�� જેવી ૨૭ �લોકની શંકરાચાય�ની 

યોગ તારાવલી મા� એક શ�દ “લય” પર આધા�રત છે. આ 

�ંથની શ�આત જ નીચે લખેલા શંકરાચાય�ના �તુિત�લોકથી 

કરવામાં આવી છે.

नादानुसंधान समािधमेकं म�यामह े मा�यतमं  लयानाम् ||

��ય� ભગવાન સદાિશવે એ કહયું કે લય અથવા તો અવધાન 

(લ�) આધા�રત સવા લાખ સાધનાના �કારો છે તેમાં પણ 

નાદાનુસંધાન થી સમાિધ જ સવ� મા�ય એવી યોિગક ���યા છે.

આ પુ�તક વાંચવાનું પુ�ં થયા સુધીમાં આધુિનક સમયના યોગી 

કૈ. �ી સેમ તાવરીયાની “ લયબ�ધ �વસન �વારા સંપૂણ� �વા��ય 

“ એ ���યા પણ શીખવામાં આવી. આ સંપૂણ� િવ�ા મા� 'લય' 

એ એક જ વાત સાથે જોડાયેલી છે. આપણો �વાસ લયબ�ધ 

હોવો જોઈએ. �વાસ લેવાની ���યા �વનની �થમ �ણથી 

અંિતમ �ણ સુધી ચાલુ રહે છે. આપણે �વાસ તો લઈએ છીએ 

પર�તુ તેની લય ��યે આપણે દુલ�� કરીએ છીએ અને એ જ 

આપણા બધા િવકારોનું, દુઃખનું કારણ છે એવું તાવરીયા� કહે 

છે. આપણે �વાસ લઈએ છીએ તેના કરતાં કેવી રીતે લઈએ છીએ 

તેના પર આપ�ં �વા��ય અવલંિબત છે. ૨૪ કલાકમાં બપોરે, 

સં�યા સમયે, સવારે, રાતે આપણી �વાસની ગતી બદલાતી રહે 

છે. આપણા ભાવ – ભાવનાનુસાર પણ આપણી �વાસની ગિત 

અને લય સતત બદલતી રહે છે. આપણે ઉ�ેિજત હોઈયે છીએ 

�યારે આપણે એક િમિનટમાં ૨૦ – ૨૫ વાર �વાસ લઈએ 

છીએ. મગજ શાંત હોય તે વખતે તેનું �માણ સાધારણ રીતે એક 

િમિનટના ૧૨ થી ૧૫ �વાસ જેટલું હોય છે. એટલે મગજની 

ઉથલપાથલ પર �વાસની ગિત ચાલે છે. ખ�ં જોતાં �વાસના 

તાલે મગજ ચાલે છે. એ �યારે જ થઇ શકે જયારે આપણે 

�વાસની લય પાળી શકીએ.

આપણા �થૂળ શરીર સાથે એક સૂ�મ શરીર પણ જોડાયેલું હોય 

છે, �થૂળ શરીરમાં જયારે �વાસ સંચાર ચાલુ થાય છે તે જ વખતે 

સૂ�મ શરીરમાં �ાણનું સંચાલન ચાલુ થાય છે. આ બ�નેની ગિત 

सदा  िशवोकतािन संपादल�, लयावधािन  वसि�तलोके|

�વનની લય ચૂકી જવાય છે...

તં�ીલેખ



ગુ�ચ�ર� ગુ��ેરણાથી
(અ�યાય ૪૬)

�િતભાબેન ચોકસી, રોિહણીબેન જોશી 

રાજકોટ.

દીપાવલીનો તહવેાર હતો.ગાણગાપરુની આસપાસના 

ગામોમાથંી સાત િશ�યો �ીગ�ુને તમેને �યાં િભ�ા લવેા 

માટે આમિં�ત કરવા આ�યા. સાતયે જણા �ીગ�ુને વદંન 

કરીને તમેને �યાં આવવાનું આમ�ંણ આપે છે. સાતયે 

િશ�યોનું અલગ અલગ ગામ હત.ંુ �ીગ�ુ તમેને કહે છે 

બધાનું ગામ અલગ છે તો બધાને ઘરે દીપાવલીના 

તહવેારમાં કવેી રીતે આવી શક?ંુ તમે સહુ આપસમાં ન�કી 

કરીને પછી મને જેને ઘરે જવાનું કહશેો �યાં જઈશ.

સહુ એકબી�ને પૂછે છે, અંદર અંદર ઝઘડે છે અને 
તેઓ ન�કી કરી શકતા નથી કે �ીગુ� કોને �યાં જશે એ 
જોઇને �ીગુ� કહે છે હંુ તો સાતેયનો ગુ� છંુ હંુ 
સાતેયના ઘરે આવીશ. �યારે સહુ િશ�યો િવચારે છે કે 
આતો આ�વાસન. આપવાની વાત છે. ગુ� એક સાથે 
સાત જણાને ઘેર કેવી રીતે જશે? તેઓ એ વાત માનવા 
તૈયાર થતા નથી તેથી �ીગુ�એ યુિ�ત કરી એક એકને 
એકાંતમાં બોલાવીને કહયું કે તારે ઘરે આવીશ, પણ તું 
કોઈને કહેતો નહ�. આ રીતે સાતેયને સમ�વીને 
તેમના ગામે મોક�યા �યારે ગામના િશ�યો, �ીગુ�ને 
િવનવે છે કે તમે દીપાવલીમાં અહ� જ રહેજો. �યારે 
તેમને પણ સાં�વન આપે છે કે દીપાવલીમાં હંુ અહ� જ 
રહીશ. તે �દવસે રાતે મંગલ �નાન કયુ� અને તેમના આઠ 
�પ થયા. એક �પ ગાણગાપુર મઠમાં રહયું, જયારે 
અ�ય �પો પેલા સાત િશ�યોને �યાં ગયા સમ�ત �થળે 
પૂ� �વીકારી, તેમના ગુ�ત�પો કોઈએ પણ ન ��યા.
ફરી સહુ કા�તક�  માસની પ�ૂણમ� ાએ ભગેા થયા, �યારે સહુ 

   ભગવાન રામ પણ જયારે ૧૪ વષ�ના વનવાસ પછી 
જયારે અયો�યા પાછા આવે છે �યારે પણ અનેક�પો 
ધરી સહુ અયો�યા વાસીઓને એક સાથે મળીને તેમને 
સંતુ� કરે છે. ભગવાન �ીકૃ�ણે પણ રાસલીલામાં 
અનેક�પો ધારણ કરીને કૃ�ણ ઘેલી ગોપીઓના 
કૃ�ણ�ેમને પુિ� આપી હતી.

૧) આ અ�યાયમાં ગુ� કે ઈ�વરની િવ�વ�યાપકતાનો 
આપણને અનુભવ થાય છે. �ીગુ� જયારે 
કારંજનગરમાં તેમના માતા િપતાને મળવા �ય છે 
�યારે પણ અનેક �પો ધરીને માતા – િપતા તેમજ અ�ય 
નગરજનોની પૂ� આરતી �વીકારે છે.

બોધ:-  

અદંર અદંર વાત કરવા લા�યા કે �ીગ�ુ મારે �યાં આવલેા, 
તમેણે આપલંુે વ�� બતાવે છે, �યારે ગામના લોકો તમેને 
જુઠા કહે છે, તઓે કહે છે કે �ીગ�ુઓ અહ� જ હતા. �યારે 
સહુ િવ�મય કરે છે. �ીગ�ુ તો ન�કી �યમ�ૂતન� ો અવતાર છે, 
તમેનો મિહમા આપણે શું �ણીએ. એમ કહીને સહુ તમેની 
�તિુત કરે છે. પછી મઠમાં દીપ આરાધના તમેજ �ા�ણ 
ભોજન થાય છે અને મહાનદં �યાપે છે.

૨)  આ અ�યાયમાં એમ પણ કહે છે કે ગુ� િવના ગિત નથી. 
તેમના શરણાગત થવાથી જ સંસારસાગરને પાર કરી 
શકાય છે. 

જય ગુ�દેવ.        



ગુ�ચ�ર� ગુ��ેરણાથી
(અ�યાય ૪૭)

�િતભાબેન ચોકસી, રોિહણીબેન જોશી 

રાજકોટ.

આ અ�યાયમાં �ીગુ� જયારે ગાણગાપુરમાં હતા, �યારે તેમનો 

શૂ� ભકત નામ પવ�તે�વરની કથાનું વણ�ન છે. તેનો ભિ�ત નો 

�કાર મન, વચન, કાયાથી �ીગુ�ને નમન કરતો. �ીગુ� 

જયારે સંગમે અનુ�ાન માટે જતાં �યારે માગ�માં શૂ�નું ખેતર 

આવતું, આ ભ�ત �ીગુ�ને જોઇને ખેતરમાંથી દોડીને 

આવતો, સા�ાંગ નમન કરી �વ�થાને ફરી જતો વળતી વખતે 

પણ આ જ ���યા ચાલુ રહેતી, આવું કેટલા વષ� સુધી ચાલતું 

રહયું. એક સમયે શૂ� જયારે નમન કરવા આ�યો �યારે �ીગુ� 

તેને પૂછે છે, “કેમ રે િન�ય ક� કરે છે, તારા મનમાં શું કામના 

છે?” �યારે શૂ� કહે છે કે મારા ખેતરમાં અનાજ તૈયાર છે, 

�ીગુ�ના પૂછવાથી તેણે કહયું કે જુવાર વાવી છે ને પાક થશે, 

તમારી કૃપાથી, દાણા બેસશે હવે. તમારે પુ�યે અમે જમીશું, 

શૂ� કહે છે કે મારા ખેતરને અમી�િ�થી જુએ કારણકે તમે સૌનું 

�િતપાલન કરો છો. શૂ� માની ઊપે�ા ના કરતા, �યારે �ીગુ� 

તેને કહે છે કે હંુ મ�યા�હે પરત આવું �યારે, બધો પાક કાપી 

લેજે, જો �ઢ ભિ�ત હોય તો મા�ં વાકય અંગીકાર કરજે, શૂ� 

કહે છે, ગુ� વાકય મારે વેદ �માણ. 

ગામમાં આવી અિધકારીને િવનવે છે, માપણી કરી દયો, ગત 

વષ� �માણે આપીશ ધા�ય, અિધકારી માનતા નથી તેને એમ 

થાય છે કે પાક વધારે થયો છે ને શૂ� રાજયને ભાગ દેવા નથી 

માંગતો તો માપણી કરવાની ના પાડે છે જયારે શૂ� અિધકારીને 

વચન આપે છે કે, બમણો ભાગ આપીશ, કહો તો હમણાં 

ઘરના ઢોર બાંધી દ�, પણ મને પાક કાપવાની પરવાનગી 

આપો, અિધકારીએ ર� આપી તો માણસો બોલાવીને પાક 

કાપવાનું શ� કયુ� �યારે ઘરના લોકો ��ી પુ� રાજ�વારે જઈને 

કહે છે કે તેનો પિત પાગલ થયો છે અને મૂખ�તાથી પાક સવ� 

કાપી લીધો.સં�યાસીના કહેવાથી, અિધકારી કહે છે કે મારી 

પાસે લખાણ છે, હંુ કાંઈ ન ક�ં. એમ તે શૂ� �ીગુ� મ�યા�હે 

પરત આ�યા �યાં સુધીમાં પાક કપાવીને મ�યમાં ઊભો રહયો, 

�ીગુ�ને વંદન કરવા, �ીગુ� કહે છે, મ� તો મ�કમાં કહયું હતું 

તે �યથ� કાપી ના�યું! �યારે શૂ� ભ�ત કહે છે કે, ગુ� વાકય મારે 

કામધેનુ, તેથી �ીગુ� કહે છે જેવી તારા મનમાં ભિ�ત તેવી તને 

ફલ�ુિત મળશે. �ચંતા ના કરતો, આમ બ�ને ગામમાં પાછા 

આ�યા અને પોત પોતાના �થાને ગયા.

તે શૂ�ના ઘરમાં બધા િવલાપ કરતાં હતા, �યાં આવીને બધાને 

સાં�વન આપે છે, આમ આઠ �દવસ પસાર થતાં કમૌસમનો 

વરસાદ પડયો અને ઠંડી પડવાથી ગામનો પાક ન� થયો. ગામ 

ધા�ય વગરનું રહયું. દેશ થયો દુ�કાળ ��ત. બી� બાજુ તે શૂ�ના 

ખેતરનો પાક કપાવી લીધો હતો, તેમાં દશ ગ�ં વધીને જુવાર 

પાકયો ગામમાં બધાને આ�ચય� થયું, તે શૂ�ની પ�ની પણ સંતુ� 

થઇ �મા માંગી અને ખેતરોના પાંડવોને પૂ�ને �ીગુ�ના દશ�ને 

ગયા �યારે �ીગુ� તેમને પૂછે છે શું થયું �યારે બ�ને �ીગુ�ની 

�તુિત કરી, આરતી કરી, ભિ�તથી તેમને સારો વૃતાંત કહયો, અને 

�યારે �ીગુ� તેમને આશીવા�દ આપે છે કે, અખંડ લ�મી તેમને 

ઘરે િનવાસ કરશે આમ એક મિહનો પસાર થતા પાક થયો અપાર. 

તેણે અિધકારીને કહયું કે, આ બધું લઈ �વ ને ગામના લોકોને 

આપો તો અિધકારી પણ કહે છે કે લખાણ �માણે જ લઇશ 

કારણકે તારા પર છે �ીગુ�ની કૃપા. આમ તે શૂ� સંતોષ પામી 

ગામના �ા�ણોને, જ�રીયાતમંદોને અનાજ આપી સંતુ� કયા�.

બોધ:

આ અ�યાયમાં એક શૂ�ની અન�ય ભિ�ત છે જે સમ�વે છે કે 

ભિ�તને કોઈ વણ� સાથે લેવા દેવા નથી જ�મ કોઈ પણ �િતમાં 

હોય ભિ�ત બધા વણ� ના લોકો કરે છે. �ીગુ�ના વચનની 

આ�ાક�તતા, તેમના વચનમાં િવ�વાસ અને તેમને કહેલ કાય� 

કરવા માટે સંશય રિહત �ઢ મનોબળ જોવા મળે છે. િવપરતી 

પરિ�થિત આવે �યારે �ીગુ� ર�ે છે અને આવનારા સમયમાં 

યો�ય આ�થ�ક, યશ, માન, કી�ત�માં વધારો કરાવે છે તે વાત ખૂબ 

સારી રીતે સમ�વી છે.



(ભાગ - ૨૯)

એક અ�ભુત અિ�ત�વ

સૌ. શુભદા ગગ�  નાિસક ,

તે સમયમાં કાશીમાં શીતળામાતાનું સં�મણ હતું. શંકરીને તેનો ચેપ 

લા�યો. તેની તિબયત બગડવા લાગી. દીકરીની આ િ�થિત જોઈને 

માં ગભરાઈ ગઈ. ખાન-પાન, �નાના�દ કાય� છોડીને શંકરીની 

સેવા કરવા લાગી. 

અંબાિલકા નામની એક ��ી �નાન માટે રોજ પંચગંગા ઘાટપર 

જતી. �નાન પ�યા પછી �લ લઈને તે �વામી� પાસે જતી અને 

તેમને સા�ાત િવ�વનાથ માનીને તેમની પૂ� કરતી. અંબાિલકા 

સાથે �યારેક તેની દીકરી શંકરી પણ જતી. માંની ભિ�ત જોઈને 

તેની પણ �વામીપર ��ધા બેઠી. 

એક �દવસ શંકરી શાંત થઈ. બોલાવે ત�ય આંખો ખોલતી ન હતી. 

અંબાિલકા સમ� ગઈ કે હવે શંકરી �વ�થ નહ� થાય. દુ:ખ  સહન 

ન થતાં તે રડવા લાગી. �યારે ચમ�કાર થયો અને શંકરીનો અવાજ 

આ�યો, “ મા,ં તું કેમ રડે છે?” દીકરીનો અવાજ સાંભળીને માં ને 

આ�ચય� થયું. જે શાંત થઈ હતી એજ મારી દીકરી બોલવા લાગી. 

આંખ લૂછતાં માં બોલી, “હવે મારી સહનશિ�ત ખૂંટી ગઈ છે. તે 

બોલતી પણ ન હતી. �ણે ઈ�વર મારાપર �રસાયો ગયો. 

�વામી� કૃપા પણ કરતાં નથી.” 

અંબાિલકાએ ચારે બાજુ નજર ફેરવી. તેને કોઈ દેખાયું નહ�. 

શંકરીને છે�લે �મ થયો છે એવું સમ�ને તે દુ:ખથી  બોલી, ”�યાં 

છે �વામી�? મને કેમ દેખાતા નથી?”

શંકરી બોલી, “મા,ં એવું ના બોલીશ. �વામી�ની આપણાં પર 

કૃપા છે. તેઓ તો તારી બાજુમાં જ ઊભા છે.”  

શંકરીના ઓિશકા ન�ક બેસતા �વામી� બો�યા, “તું તો રાણી 

છે.  તારી માં એમજ ગભરાય છે. તું જલદીથી �વ�થ થઈશ.” 

બી� �દવસથી શંકરીની તિબયત સુધરવા લાગી. પાંચમા �દવસે 

તે સંપૂણ� �વ�થ થઈ.  

માં ની વાત સાંભળીને શંકરીને આ�ચય� થયું. તેણે માં નો હાથ 

પકડીને �વામી�ના પગ પર મૂ�યો. તે �ણે અંબાિલકાને 

�વામી�ના દશ�ન થયા. 

એક �દવસ �વામી� ગંગા�નાન માટે જતાં હતા �યારે ર�તામાં 

શંકરી મળી. તેઓ તેને પોતાની સાથે ગંગા�નાન માટે લઈ ગયા. 

ઘરમાં શંકરી �ીરામની લાકડાની મુ�ત� સાથે રમતી અને તે મૂ�ત�ની 

પૂ� પણ કરતી. એક �દવસ તેને લા�યુ,ં લાકડાની મૂ�ત�ની પૂ� 

કેમ ક�ં. �વામી�ની કૃપાથી હંુ સંપૂણ� �વ�થ થઈ છંુ ત� તેમની 

પૂ� કરવી જોઈએ. માં ગંગા�નાન માટે ગઈ હતી. શંકરી �લહાર 

અને પૂ�નો સામાન લઈને બહાર જવા તૈયાર થઈ. �યારે તેણે 

જોયું કે રામની મુ�ત� ગાયબ થઈ હતી, તેની જ�યાએ �વામી�ની 

મુ�ત� હતી. તેને ખબર ના પડી કે શું થયું . એટલી વારમાં મૂ�ત�માથી 

અવાજ આ�યો કે બેટા પૂ� કરે છે ને ! શંકરીને લા�યું કે �વ�નામાં 

તો નથી ને? તે �વામી�ના આ�મમાં પહ�ચી ગઈ. �વામી� 

�યાન�થ હતા. શંકરીએ ઘરે જે �લોનો હાર તેમને ગળામાં 

પહેરા�યો હતો તે અ�યારે પણ તેમના ગળામાં પહેરેલો હતો. 

�વામી�એ આંખો ખોલતા શંકરીએ હાર િવશે પૂ�યું તો 

�વામી� બો�યા, “ત� જ હાર પહેરા�યો હતો. “ શંકરી ગૂંચવાઈ 

ગઈ. તેના બાળ મનને કંઇ બોધ થતો ન હતો. 



�વામી�એ એક ડૂબકી મારી પછી શંકરીને બોલાવી. શંકરીએ 

પોતાને તરતા આવડતું નથી તેમ ક�ું. �વામી�ના કહયા મૂજબ 

શંકરી તેમની પીઠ પર બેઠી. થોડું અંતર તરતા જઈને �વામી�એ 

ડૂબકી મારી. શંકરી ચ�કત થઈ કારણ કે પાણીની નીચે તે મહેલ 

જેવા ઘરમાં ઊભી હતી. �વામી�એ પૂ�યુ,ં “બેટા તું �યાં છે?” 

શંકરી બોલી, “બાબા, આ તો મહેલ લાગે છે. “ �વામી�એ પૂ�યુ,ં 

“તે મહેલ �યાં જોયો?” શંકરી બોલી , “દશા�વમેધ ઘાટ આગળ 

એકવાર માં સાથે ગઈ હતી.” �યારેજ શંકરીને તેના જેવી બી� 

છોકરી દેખાઈ. તે કોણ છે એવું પૂછતાં �વામી�એ ક�ું “આ દેવી 

ભગવતી છે. તેમને �ણામ કર.” 

શંકરીએ �ણામ કયા� પછી પૂ�યું કે આપણે તો ગંગાના પાણીમાં 

હતા, તો પાણી  �યાં ગયું ? �વામી�એ તેને ચારે બાજુ હાથથી 

તેણે �વામી�ને પૂ�યુ,ં “બાબા, આપણે �યાં ગયા હતા? અને 

પાછા અહ� કેવી રીતે આ�યા? “ �વામી�એ જવાબ આ�યો,    

“આપણે િન�કામ ધામ ગયા હતા. તું િનદ�ષ હતી એટલે �યાં 

આવી શકી. ઘરે ગયા પછી શંકરીએ માં ને બધી હકીકત જણાવી. 

અંબાિલકાને િવ�વાસ થતો ન હતો, તે અવાચક થઈને જોવા 

લાગી. 

�પશ� કરવા ક�ું. શંકરીએ �પશ� કરતાં તેને ચારે બાજુ પાણીનો 

�પશ� થયો અને તે ખુશ થઈ. 

થોડીવાર પછી શંકરીને લા�યું કે તે ઘાટ પર બેઠી છે, સામે ગંગાનો 

�વાહ છે. લોકો �નાન કરી ર�ા છે અને �વામી� પણ પાણીમાં 

ડૂબકી મારે છે. 

એક સમય હતો �યારે િવજયકૃ�ણ ગો�વામી ક�ટર 

��સમા� હતા. બંગાળમાં ��સમાજના �ચાર અને 

�સાર માટે અથક કાય� કરવાથી તેઓ એક નેતા તરીકે �યાિત 

પા�યા હતા. સમય જતાં તેમને ��સમાજ ��યે અણગમો 

પેદા થયો અને તેઓ સવ�સંગ પ�ર�યાગ કરીને યોગસાધના 

કરવા લા�યા. 

બંગાળમાં લોકનાથ ��ચારી, �યામાચરણ લાિહરી અને 

�ભુપાદ િવજયકૃ�ણ ગો�વામી �ણેયને ભગવાનની જેમ 

પૂજવામાં આવે છે. તેમના ભ�તો ઠેકઠેકાણે આ�મ બનાવીને 

ભજન-કીત�ન કરતાં હોય છે. 

 તેઓ ભારતના ઘણા સંત, મહા�મા, યોગી, પાસે યોગ શીખવા 

માટે ગયા, પણ કોઈએ તેમને િશ�ય તરીકે �વીકાયા� નહી. કોઈ 

કહેતું “હ� સમય આ�યો નથી.” તો કોઈ કહેતું યો�ય સમયે 

ગુ� તમને શોધતા આવશે. ��સમાજના �મુખ કાય�કતા� 

ગો�વામી�એ લોકનાથ�ને ક�ું, “હંુ ફ�ત રા�ે સુવા માટે તમારા 

ઘરે આવીશ. આખો �દવસ મારા કાય� માટે હંુ �યાં હોઈશ એ કહી 

શકું નહી. તમારા રો�જંદા કાય�માં મારા લીધે અવરોધો નહી આવે. 

“

હોવાથી દરેક કામ ઝડપથી કરવાની ટેવ હતી. ગુ�ને શોધતા તેઓ 

કાશી પહ��યા. 

કાશીના કેદારઘાટ નામના મહો�લામાં લોકનાથ નામના 

પ�રિચતના ઘરે ર�ા. લોકનાથ હોમીઓપેથી ડો�ટર હતા. તેમણે 

ગો�વામી�ને પોતાના ઘરે રાખી લીધા. 

લોકનાથ બાબુએ િ�મત સાથે ક�ું, “ ઠીક છે. અમારા ઘરમાં ઘણા 

ઓરડા છે. હંુ તમને બહારની તરફ બાર�ં ખૂલે એવો ઓરડો 

આપું છંુ. તમે �યાં રહો.”

ગો�વામી� તેમને ધ�યવાદ આપતા બો�યા, “યોગ શીખવનારા 

(ભાગ - ૩૦)

એક અ�ભુત અિ�ત�વ

સૌ. શુભદા ગગ�  નાિસક ,



સંત, મહા�માઓની શોધમાં હંુ અહ� આ�યો છંુ. તમે ઘણા 

વષ�થી અહ� રહો છો, તમને તૈલંગ�વામી િવષે કોઈ �ણકારી 

છે?”

લોકનાથ બાબુ બો�યા, “તૈલંગ�વામી તો સા�ાત શંકર ભગવાન 

છે. પહેલા ન�કમાંજ રહેતા હતા. હવે મિણક�ણ�કા ઘાટથી 

આગળ પંચગંગા ઘાટપર રહે છે. ન�ક રહેતા હતા �યારે દશ�ન 

કરવા જતો હતો. પંચગંગા ઘાટ ખૂબ દૂર છે. આ �મરમાં દૂર સુધી 

ચાલતા જવું શ�ય નથી. “

પછી શું થયું તે ગો�વામી�ના શ�દોમા,ં “હંુ મન ફાવે તેમ 

�દવસરાત ફરતો હતો. મારો ઘણો સમય તૈલંગ�વામી સાથે 

પસાર થતો. કેટલાય �દવસો સુધી તેઓ મારા શરીરપર કૂતરાની 

િવ�ા, કાદવ, માટી, ગંદગી, કચરો નાખતા. અને પોતાના શરીરે 

પણ લગાવતા. એટલે તે દુગ�ધથી કંટાળી હંુ જતો રહંુ. આવી રીતે 

મારી પરી�ા લીધા પછીજ તેઓ મારી સાથે �ેમથી વત�વા 

લા�યા. �હાલથી જમાડતા. મારા સવાલોના જવાબ આપતાં. 

મને જોઈને કહેતા, “તને ભૂખ લાગી હશે ને? “ મે હા પાડતાંજ 

�યાં બેઠેલા લોકોને ઈશારો કરતાં. ૪-૫ લોકો ઊઠીને તરત ના�તો 

લેવા બ�રમાં દોડતા. ઘણોબધો ના�તો લઈ આવતા. હંુ મને 

જોઈએ એટલો ના�તો રાખીને બાકીનો �વામી�ને આપતો. હંુ 

તેમને જમાડતો અને તે આનંદથી જમતાં. તેમનો આહાર 

�યવિ�થત હતો. શરીર ભારે હતું. ઘણીવાર કેદારઘાટપર ડૂબકી 

મારીને પંચગંગા ઘાટ સુધી જતાં. હંુ દોડીને �યાં પહ�ચી જતો. 

ખ�ં જોતાં ગો�વામી� ગુ�ની શોધમાં કાશી આ�યા હતા. 

કાશીમાં અનેક સંત, મહા�મા હોવાથી કોઈક તો િશ�ય તરીકે 

તેમનો �વીકાર કરશે એવો તેમને િવ�વાસ હતો. તૈલંગ�વામીથી 

તેઓ �ભાિવત થયા. �વામી�ને પારખવા ગો�વામી� તેમને 

કેટલાય ��નો પૂછતા.  ગો�વામી� માનતાં કે યોગી અને 

મહા�મા સા�ાત ઈ�વરને જોઈ શકે છે. 

એક સવાલના જવાબમાં તૈલંગ�વામી બો�યા, “ ગો�વામી, 

�દ�ા�ાિ�ત માટે જ�રી એવા બધા લ�ણો તારામાં દેખાય છે. 

તેનો ઉ�લેખ કરવાનો સમય હ� આ�યો નથી. સમય આવે 

�યારે તારા ગુ� તને સમ�વશે. તું ��સમા� છે, અને 

મૂ�ત�પૂ�માં માનતો નથી. ભગવાન ફ�ત િનરાકાર નહ�, સાકાર 

પણ છે. ખરેખર તો ભગવાન �પ, રસ, ગંધ, �પશ�, શ�દાતીત 

છે. જેઓ િનરાકાર ઉપાસના કરે છે તેમને પોતાની ઉપાસના 

બરાબર થાય છે કે નહ� તેની ખબર પડતી નથી. ભિ�તની 

ચચા�થી માનિસક શાંિત મળે તોય ગિત �ા�ત થતી નથી. દૈવી 

ત�વ�ાનને સમજવું હોય તો સાકાર �પનું �ચંતન કરવાથી 

સાકાર ઉપાસના થાય છે. સાકાર �પનું �ચંતન કયા� વગર 

ભગવાનનું મહ�વ, શિ�ત અને ગુણો �દયમાં અવતરતા નથી. 

 થોડીવાર શાંત રહીને �વામી� બોલવા લા�યા, “ગુ� કોને 

કહેવાય? જે સવ�શા��દશ� છે, કાય�દ� છે, શા��ાથ� �ણે છે, 

જેમની વાણી મધુર છે, �પવાન, �તેિ��ય, સ�યવાદી, �ા�ણ 

(�� �ણનાર ) શાંતિચ�, માતાિપતાનું િહત સાચવનારા, 

આ�મમાં રહેનારા, આપણા દેશના,િવકલાંગ ના હોય એવા, 

જેમના દશ�નથી �સ�નતા અનુભવાય એવા �યિ�તનો ગુ� તરીકે 

�વીકાર કરવો જોઈએ. “ 

તૈલંગ�વામી બો�યા, “તું ગુ�ની શોધમાં નીક�યો છે. લાહોર હતો 

�યારે િન�ફળતાથી િનરાશ થઈને આ�મહ�યા કરવા નીક�યો હતો. 

એક ફકીરે તને બચાવી લીધો. આવી રીતે ગુ�ને શોધવાનો કોઈ 

અથ� નથી. તારા ગુ� કોણ છે તે હંુ ��ં છંુ. સમય આ�યે તને 

મળશે. તે પહેલા હંુ તને ગુ�ની મહાનતા િવષે કહંુ છંુ. તેથી તારો 

�મ દૂર થશે.“

ગો�વામીજએ પૂ�યુ,ં “સાચું શુ,ં ખોટું શું એ ગુ�ના માગ�દશ�ન 

વગર �ણી શકાતું નથી. મ� મારા સાચા ગુ�ની શોધમાં ભારત 

�મણ કયુ�. દરેક જણે ક�ું કે હંુ તારો ગુ� નથી. મને િશ�ય તરીકે 

�વીકારવા કોઈ તૈયાર નથી. 

તૈલંગ�વામી બો�યા, “ ગુ� કોને કહેવું અને ગુ�ની જ��રયાત શું 

છે તે �ણી લેવું જોઈએ. ગુ� શ�દનો અથ� છે – ગ એટલે ગિત 

આપનાર , ર એટલે િસિ�ધ આપનાર અને ઉ એટલે કતા� એટલે 

સા�ાત પરમે�વર ગુ� છે. ગુ� વગર માણસને મુિ�ત નથી. જે 

ગિત મુિ�તનો માગ� બતાવે તે ગુ� છે, તેથી પરમે�વર અને ગુ� 

બંને એકજ છે. એવા ગુ�ને સગુણ ઈ�વર કહેવાય છે. ઘણા લોકો 

ગુ� શ�દનો અથ� આ રીતે પણ કહે છે – ગુ શ�દનો અથ� અંધા�ં 

(અ�ાન) � શ�દનો અથ� નાશ કરનાર / િનવારણ કરનાર એટલે 

અ�ાન�પ અંધ:કારનો નાશ કરે તે ગુ�. એવા ગુ�ને સામા�ય 

માનવી સમજવું ઉિચત નથી. ગુ�નો સાથ હોય �યારે કોઈપણ 

દેવતાની ઉપાસના કરવી નહ� કારણ કે તે સફળ થતી નથી. ગુ�જ 

કતા� એટલે િવધાતા છે. ગુ� સંતુ� થાય તો સા�ાત પરમે�વર 

સંતુ� થાય છે. ગ શ�દના ઉ�ચારથી મહાપાપનો નાશ થાય છે, ઉ 

શ�દના ઉ�ચારથી આ જનમનું પાપ ન� થાય છે અને � શ�દના 

ઉ�ચારથી પાછલા જનમના પાપોનો નાશ થાય છે. ગુ�જ 

માતાિપતા છે. િશવના �કોપથી પણ ગુ� બચાવી શકે છે પણ ગુ� 

નારાજ થાય તો કોઈ બચાવી શકતું નથી. ગુ� સવ��ે� છે. િશ�યને 

ભવસાગર પાર કરવા મદદ કરનાર ફ�ત ગુ� છે. “ 

એટલું બોલીને તૈલંગ�વામીએ મંગલને બાર�ં બંધ કરવા ક�ું. 

બાર�ં બંધ કરીને મંગળદાસ �યાંજ બેઠા, બી� ચાર ભ�તો પણ 

હતા. 



 રે�ક તો જ�મથીજ આપણી સાથે છે. આપણાં �વાસ જેવી. �યાં 

�ેમ અને ક�ણા છે, ચૈત�ય છે, �યાં રે�ક છે. એ ચૈત�યનો �વાહ, 

�વનનો આધાર એટલે રે�ક. રે�ક સાધનામાં આવતા પૂવ� તેના 

અિ�ત�વની �ણ ન હતી. 

ભગવાન કૃ�ણના ચ�ર�માં એક વાતનો �યાલ આવે છે કે �ુિત 

�મૃિત અથવા પરંપરા પાલન કરતા,ં �ા�ત પ�રિ�થિતમાં સદસદ્ 

િવવેક બુિ�ધથી વત�ન કરવું એજ સુખી સમાધાની �વનની 

ગુ�ચાવી છે. મને લાગે છે કે ભગવાન �ીકૃ�ણ સદસદ્ િવવેક 

રે�ક સેિમનારમાં ઘણીવાર મૌિલક વા�યો સાંભળવા મળતા હોય 

છે. સેિમનાર પ�યા પછી પણ તે વા�યો મનમાં ફરતા હોય છે. 

અ�ણતા તેના પર મનન/�ચંતન થાય છે અને સેિમનારમાં 

રોપાયેલા રે�ક બીજને નવા અંકુર �ટે છે. 

કૃ�ણ, ભગવાન કૃ�ણ, જુદાજુદા અનેક �પ છે એમના. બધાજ 

સુંદર. દરેકને �વનના િવિવધ પડાવ પર િવિવધ �પમાં તે મળે છે 

અને તેમનું �પ ગમે છે. બધા સાથે તેમનો ખાસ એવો એક સબંધ 

છે. જે �વનપય�ત આપણને સાથ આપે છે. 

આ મિહનાના સેિમનારમાં એક વા�ય સાંભ�યુ. રે�ક તમારા 

�વનમાં કૃ�ણ બનીને આવી છે. સેિમનાર પ�યા પછી પણ 

કેટલાય �દવસો સુધી આ વા�ય મનમાં ગુંજતું હતું. 

 એવી રીતે લૌ�કકાથ� સુખી સમાધાની �વન �વતા ઘણા લોકોને 

આગળ જતાં �વનમાં ઉણપ દેખાવા લાગે છે. કોઈ એક �યિ�ત કે 

વ�તુપર સુખ માટે આધાર રાખવો, તેમાંથી �ા�ત થનાર અ�થાયી 

સુખની મયા�દાઓ સમ�ય છે. સંત, મહા�માના ચ�ર� વાંચતી 

વખત,ે સ�પુ�ષો, પ�રિચત સાધકોનું �વન ન�કથી જોતી 

વખત,ે સુખની, આનંદની �યા�યા તપાસવાની ઈ�છા થાય. ઘણા 

લોકોને અચાનક કોઈ ભયાવહ પ�રિ�થિતનો સામનો કરવો પડે છે 

અને �વન ��યે તેમનો �િ�કોણ બદલાય છે ( જો તે 

�મશાનવૈરા�ય હોય તો �વન પૂવ�વત શ� થાય છે) 

બુિ�ધના �પે હંમેશા આપણી સાથે છે અને રે�ક ત�વોનું પાલન એ 

તો ઉ�મ �વનમૂ�યોનો એક બોધપાઠ જ છે ને ?

આ સમયે પ�રિચતો તરફથી અલગ અલગ સલાહ મળે છે. તે 

મુજબ િવિવધ સાધના માગ� અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે, 

નામ�પ, પોથીવાચન, સ�સંગ, �ંથા�યાસ, ઘણા નસીબદાર 

લોકોના �વનમાં રે�ક આવે છે તો ઘણાને ગીતામૃતનો લાભ થાય 

છે. અથા�ત, દરેક સાધનાનું �યેય હોય છે કે આપણે �યાંથી આ�યા 

�યાં પાછા જવાનો માગ� બતાવવો, જે નરદેહનો હેતુ છે. નર એટલે 

નારાયણ થવાની લાયકાત હોય એવો માનવી. 

આપણાં �વભાવમુજબ પોતાના માટે કઇ સાધના યો�ય છે તે 

સમ�ય છે અને વાનરથી નરનો �વાસ શ� થાય છે (પશુ�વ થી 

રે�ક – કૃ�ણ અને સાધક 

મીના ભાવ,ે વડોદરા 



મને લાગે છે કે ગુ� િનયિતના �પમાં સા�ીભાવથી સતત આપણી 

સાથે હોય છે અને સાધના એક ચો�કસ પડાવ પર પહ�ચે �યારે 

એવી પ�રિ�થિતનું િનમા�ણ કરે છે કે આપણા અંતરમાં ગુ�ની 

ઓળખ �પ� થાય છે અને ગુ� પોતાનું �વ�પ �ગટ કરે છે. 

ગુ�ના માગ�દશ�ન હેઠળ સાધના કરતી વખતે �વનમાં ધરમૂળથી 

બદલાવ આવે છે. �ગૃિતનું �ે� િવ�તરે છે. આપણે કશુંજ કરતાં 

નથી, આપમેળે બધુ થાય છે એ �યાલ મનમાં પા�કો થાય છે. 

“ િનિમ�મા�ં ભવ સ�ય સાિચન્ (�ીમદ્ ભગવ�ગીતા 

૧૧.૩૩)” નો અથ� બરાબર સમ�ય છે. “Healing” માટે 

આપણે િનિમ� છીએ ની ભાવનાથી કૃત�તા,  ધ�યતા, 

અનુભવાય છે. 

 �યારેક પૂવ� સં�કારોના �પમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, ઈ�યા� 

અને અહંકાર જેવા ષ��પુનો �ભાવ વધે છે. સાધના સાથે 

�ામાિણક રહીએ, ગુ�પર અડગ ��ધા રાખીને તેમની સાથે 

જોડાયેલા રહીએ તો ઉ�ભવેલી પ�રિ�થિતમાંથી બહાર 

આવવાનો માગ� ગુ�જ બતાવે છે. 

પણ કમનસીબે ગુ�નો હાથ છૂટે તો સદસિ�વવેકબુિ�ધ પર 

આવરણ ચડે છે અને સવ�નાશ થાય છે. યાદ કરો, પાંડવોના 

�વનનો �ૂત�ીડાનો �સંગ. પોતાની ભૂલ સમ�યાં પછી 

અન�યભાવથી ગુ�ને શરણ થઈએ તો ગુ�માઉલી અશ�ય ને 

શ�ય કરે છે. ઘણીવાર સાધનામાગ� આપણે આગળ વધી શકીએ તે 

માટે ગુ� પોતેજ એવી પ�રિ�થિતનું િનમા�ણ કરે છે, જેમ 

પાંડવોના �વનમાં ૧૨ વષ�નો વનવાસનો �સંગ. રાજમહેલમાં 

રહીને સંપિ�નો ભોગ ભોગવતા પાંડવો પાસે ૧૨ વષ�ના 

વનવાસનું તપ કરાવી લીધું. પાંડવોના અહંકારનો ધરમૂળથી નાશ 

થાય અને િનણા�યક ધમ�યુ�ધ માટે જ�રી એવી તૈયારી યો�ય 

મનુ�ય�વ તરફ ) . આપણે બધાએ રે�કને, સાધના તરીકે �વીકારી 

છે. શ�આતમાં જેવી રીતે શ�ય છે તેવી રીતે રે�ક લીધી. ધીમેધીમે 

અનુભવ થવા લા�યા. સાધકોના અનુભવ ��યા પછી તેનું 

મહ�વ સમ�ય છે. સાધના કરવાની ઈ�છા થાય છે. રે�ક સાધના 

માટે સમય ફાળ�યો હોય તે એક ઉ�મ રોકાણ છે તે સમ�યા પછી 

રે�ક �વનનો એક ભાગ બને છે. રે�ક સાધના જેમ વધે તેમ 

પોતાનામાં થતાં સૂ�મ ફેરફારનો �યાલ આવે છે. લૌ�કક �વનમાં 

તક�સંગત િનણ�યો લેતા લેતા �ેમભાવ �ગૃત થાય છે અને 

મુરલીધર કૃ�ણ સખાભાવથી સાથ આપે છે. �વન ��યે સજગ 

�િ�કોણ અપનાવાય છે. 'આ હંુ શું કરી રહી છંુ.” નો મં� સાવચેત 

કરતો રહે છે.

તે પછી ગુ� છે�લી લીલા કરે છે અને તેમના એક �િ��ેપથી 

“આ�મદીપો ભવ”Lamp unto yourself and then light 

will happen … એનો પળમાં સા�ા�કાર થાય છે. 

સૃિ� એકજ �પંદનથી એક નાદથી પ�રપૂણ� છે. હું તું એવું �વૈત 

નથી. બધા ઈ�વરના �પ. અહ� �વનના બધા સંદભ� બદલાય 

છે. ગુ�ની કૃપાથી નવી �િ� �ા�ત થાય છે અને અજુ�નની જેમ 

િવ�વ�પદશ�ન થાય છે. 

કૃ�ણ સાધના છે અને સા�ય પણ છે.

રે�ક સાધના છે અને સા�ય પણ છે.

ન� મોહ: �મૃિતલ��ધા�વ��સાદા�મયા�યુત (�ીમદ્ ભગવદ્ 

ગીતા ૧૮.૭૩) 

પ�ધિતથી થાય, દૈવી અ��શ��ોનો લાભ અજુ�નને મળે એજ 

ભગવાન કૃ�ણનો હેતુ હોવો જોઈએ. અજુ�નના �વનમાં 

ઉવ�શીના �પમાં મોહનો તપોભંગનો �સંગ આ�યો પણ કૃ�ણ 

જેવા િમ� સાથે હતા એટલે તેમાંથી મુ�ત થયા. વનવાસ પછી 

એક વષ�નો અ�ાતવાસ એટલે �વ�વને, હંુ કોણ છંુ તે ભૂલી જવું. 

આ સમયમાં સવ��ે� ધનુધ�ર અજુ�નને બૃહ�નલા બનીને રહેવું 

પ�યું. એવી રીતે શૂ�ય બનીએ તો જ પૂણ�તાના છે�લા પડાવ પર 

પહ�ચી શકીએ. શૂ�ય થવું એટલે આ�મા સાથે જોડાવું. 

િવ��મય સૃિ� વૈ�ણવોનો ધમ� ભેદાભેદ �મ અમંગળ... નો 

અનુભવ. 

ગુ� કૃ�ણ છે અને રે�ક પણ.

િવ�વ�પદશ�ન થયા પછી ભગવાન �ીકૃ�ણ અજુ�નને કહે છે, 

“યથે�છિસ તથા ક� (�ીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ૧૮.૬૩ ) તને જે 

યો�ય લાગે તે કર. આ પડાવ પર જુદીજુદી િસિ�ધની મોહ�ળમાં 

ફસાવાની શ�યતા હોય છે. જે ફસાય છે, જેમનું સંતુલન રહેતું 

નથી તેમના માટે બધુ ન� થાય છે. જેઓ આ પડાવ પાર કરે છે તે 

નારાયણ થાય છે અને સમ�ય છે કે -

શુભમ ભવતુ  !!!

આજ િ�થિત અને .... અને પછી ગુ�ચરણે અઢળપદ �ા�ત થાય 

છે. 



ચાર મિહના વીતી ગયા. ગુ� મ�સૂરના િશ�ય બનવાનો યુસુફનો 

પા�કો િન�ચય હતો. ચાર મિહના વી�યા પછી એક �દવસ ગુ�એ 

તેને પૂ�યુ,ં “તું અહ� કેમ આ�યો છે?” યુસુફે ખુશીથી ક�ું, 

“ગુ��, મારે તમારો િશ�ય બનવું છે. મને તમારી પાસેથી 

સાધનાની �દ�ા લેવી છે. “ ગુ��એ ડોક હલાવી અને એક 

િશ�યને બોલાવીને ક�ું, “જો, �યાં એક નાની લાકડાની પેટી 

(બો�સ) મૂકેલી છે. તે જેવી છે તેવી એને આપ.” પેલો ડ�બો 

યુસુફના હાથમાં આપતા ગુ�� બો�યા, “જો બેટા, આ 

આ�મથી દૂર જંગલમાં એક સાધુ રહે છે. આ પેટી જેવી છે તેવી 

તેમની પાસે પહ�ચાડવાની. તને મહેનત કરવી પડશે. ગીચ 

જંગલમાંથી ચાલવું પડશે. વ�ચે કોઈ નદી આવે તો તે પાર કરવી 

પડશે. પણ આ પેટી ખૂબ મહ�વની છે, અને તે સાધુ સુધી 

પહ�ચવી જ�રી છે. આ મહ�વની જવાબદારી છે. આ કામ ફતેહ 

થાય �યારપછી હંુ તને �દ�ા આપીશ. જોખમી કામ છે એટલું 

�યાનમાં રાખ. હવે િનકળ. “શુભ�તે પંથાનં” 

એક ગામની બહાર દૂર જંગલમાં મ�સૂર નામનો િસ�ધ પુ�ષ 

રહેતો હતો.  મ�સૂર એક મહાયોગી તરીકે િવ�યાત હતો. તેના 

આ�મમાં હંમેશા સાધકોની ભીડ રહેતી. યુસુફ નામનો એક યુવક 

અ�યા�મના આકષ�ણથી મ�સૂરના આ�મમાં આ�યો. મ�સૂરે 

તેની તરફ �યાન આ�યું નહી. તેની અવગણના કરી. યુસુફ �યાંજ 

ર�ો. દરરોજ આ�મમાં સેવા કરવી, ખાવું પીવું બ�સ ! ગુ� 

મ�સૂર તેની હાજરીની ન�ધ લેતા ન હતા. 

યુસુફ પેલી પેટી લઈ ઉ�સાહથી નીક�યો. �દ�ા મળશે તે વાતની 

તેને ખુશી હતી. જે વાતની તે આટલા વષ�થી રાહ જોતો હતો તે 

તેને મળવાની હતી. યુસુફ તેનો િવચાર કરતાં ઉમંગથી તેની રાહ 

પર નીક�યો. હાથમાંની નાની પેટીને સંભાળતા તે નાનામોટા 

પડાવ પાર કરીને આગળ ધપતો હતો. ધોમધખતી બપોરે બળતા 

તાપમાં તે થોડો થા�યો અને તેને ભૂખ પણ લાગી હતી. 

આ�મમાંથી સાથે લાવેલ ભા�ં જમીને થોડો આરામ કરવાના 

િવચારથી તે એક ઝાડ નીચે રોકાયો. હ� સુધી તે પેટીને તેને 

પોતાની પાસે સાચવી હતી પણ હવે તે પેટી તેને દેખાય તે રીતે 

તેની બાજુમાં મૂકી. અને એક પ�થરને ઓશીકું બનાવીને આરામ 

કરવા લા�યો. પણ તે પેટીના કારણે તેને �ઘ આવતી ન હતી. તે 

પેટીની સામે જોતાં તે િવચાર કરવા લા�યો. શું હશે આ પેટીમાં? 

વજનમાં તો હલકી લાગે છે, પણ તેમાં કંઇ ખાસ વ�તુ હોવી 

જોઈએ તેના વગર ગુ�એ મને આવી મોટી જવાબદારી આપી 

ના હોત. પણ એક મન કહેતું હતું કે હંુ કેમ એનો િવચાર ક�ં? 

ગુ��એ જે જવાબદારી આપી છે તેને સંપૂણ� રીતે િનભાવવી. 

બીજંુ મન કહેતું હતું તે પેટી ખોલીને જોવામાં શું વાંધો છે કે તેમાં 

શું છે? તે પેટીને તાળું માયુ� નથી એટલે બહુ મહ�વનુ નહ� હોય . 

પેટી વજનમાં ખૂબજ હલકી લાગે છે �ણે તેમાં કશુંજ ન હોય. 

ફરી બંદ કરીને મૂકીશ એટલે કોઈને ખબર નહી પડે. હંુ  �યાં 

તેમાંથી કશું લેવાનો છંુ? આ િવચારો મનમાં ચાલતા ર�ા. છેવટે 

બીજંુ મન ��યું. તે ઝાડની નીચે બેસીને તેણે તે પેટી ખોલી. 

મ�ની વાત એટલે તેમાંથી એક નાનો �દર બહાર આ�યો અને 

યુસુફ અને �દર 

રે�ક િશિબરની બોધકથા (૪૭)



તે પછી મનને િનયં�ણમાં રાખવાનું િશખીને ચાર વષ� પછી યુસુફ 

ગુ� પાસે આ�યો અને તેમની પાસેથી �દ�ા લીધી. 

ઉદાસ થઈને તે સાધુ પાસે પહ��યો અને િવન�તાથી તે પેટી 

પોતાના ગુ�ના સંદેશ સાથે પેલા સાધુના હાથમાં આપી. સાધુ તે 

ખાલી પેટી જોઈને હ�યા,ં અને બો�યા, હવે તારા ગુ�� તને �દ�ા 

આપશે એવું લાગતું નથી. આ પેટી તેમને પાછી આપ.” િનરાશ 

થયેલો યુસુફ પોતાના ગુ��ના આ�મમાં પાછો આ�યો. તેણે તે 

પેટી ગુ�� મ�સૂરના હાથમાં આપી. હવે તેઓ પણ સમ� ગયા 

હતા કે શું બ�યું છે? તેઓએ યુસુફના ખભા ઉપર હાથ મૂ�યો અને 

બો�યા, “બેટા, સાધના માગ� પર આગળ જવા માટે પોતાના મન 

પર કાબૂ મેળવવો સહુથી મહ�વની વાત છે. તું પોતાના મનને 

કાબુમાં રાખી શ�યો નહી. એક તુ�છ વાત માટે તું તારા પરનું 

િનયં�ણ ગુમાવી બેઠો. આ િનયં�ણ હંમેશા રાખતા આવડવું 

જોઈએ, એ વાત �યાનમાં રાખ. પહેલા પોતાના મનને િશ�તમાં 

રાખતા શીખ,અને પછી �દ�ા લેવા આવ. અ�યારે હંુ તને �દ�ા 

આપી શકું નહી. “

કૂદકો મારીને જંગલમાં ભાગી ગયો. યુસુફ ગભરાઈ ગયો. તે સમ� 

ગયો કે તે પેટીમાં �દર હતો તે હવે �યાંથી લાવવો?સાધુને ખાલી 

પેટી આપવી પડશે. અને જો તેઓને ખબર હશે કે તેમાં �દર હતો 

તો પછી તેમને એ વાતની પણ ખબર પડશે કે મ� તે પેટી ખોલી હતી. 

તેઓ પણ મારા પર ગુ�સે થશે અને મારા ગુ� પણ. પણ હવે હંુ શું 

કરી શકું?

લોકોને રડું છંુ એમ થાય છે 

એટલે જ સતત તારી સાથે આ ભીની આંખે 

વાતો થાય છે 

સતત તારો છાયો મારી વહારે હોય છે 

પણ મળી જ ગઈ છંુ તારામાં એ મને 

સમ�ય છે 

લોકોને રડું છંુ એમ થાય છે 

કોણ કોને સમ�વે આ �હાલનો દ�રયો 

ઉભરાય છે . 

લોકોને રડું છંુ એમ થાય છે 

લોકોને રડું છંુ એમ થાય છે 

કોણ કોને સમ�વે આને જ એક�પતા 

કહેવાય છે. 

સતત વહેતા તારા �હાલના �હેણમાં 

પણ હંમેશા સાથે રહે છે એ સમ�ય છે 

કોણ કોને સમ�વે આ સાથ એનો જ 

સહેવાય છે. 

�યારે મળે છે એ ખબર નથી પડતી મને 

આંખો ભીની થાય છે 

કોણ કોને સમ�વે આ �હાલ ઉભરાય છે. 

�યારે મળી �� તારામાં એમ આ શરીરને 

થાય છે 

 �હાલનો દ�રયો 
હેમા ભ�ટ, �મનગર 



પરમે�વર �યાં હોય છે અથવા રહે છે તે બધા માટે એક કોયડું છે. 

નાની વયમાં આ સવાલનો જવાબ શોધવાનો �ય�ન બધાંજ 

કરતાં હોય છે. મને ખા�ી છે કે નાનપણમાં મને અને તમને પણ 

આ ��ને સતા�યા હશે. ટાગોરને પણ હંમેશા આ સવાલ થતો અને 

તેમને હંમેશા લાગતું કે પરમે�વર આકાશના તારાઓમાંથી એકપર 

રહે છે. પરમે�વરનું વા�ત�ય આકાશમાં હોય છે તે બધાએ મા�ય 

કયુ� છે અને તેથીજ તેની યાદ આવે એટલે આપણે બધા આકાશ 

તરફ જોઈને હાથ જોડીએ છીએ. 

ટાગોરના મનમાં આ િવચાર રમતો હતો. એક રાતે આકાશ તરફ 

જોતી વખતે એક તેજ�વી તારો દેખાયો �યારે તેમને લા�યું કે ..હા 

! આ તારાપર પરમે�વર રહેતો હોવો જોઈએ. પણ બીજે �દવસે 

તેમને આ તારાથી પણ તેજ�વી, બીજો તારો દેખાયો �યારે તેમને 

�યાલ આ�યો કે તેમની પહેલી સમજ ભૂલભરેલી હોઈ શકે. તેમણે 

બી� તારાને �વીકાય�. હંમેશા એવું બનતું. આકાશના  

તારાઓમાં તેમને િનતનવા તેજ�વી તારા દેખાતા અને તેમનો મત 

બદલાઈ જતો. આવી રીતે ઘણા વષ� પરમે�વરના િનવાસ સંબંધે 

વીતી ગયા. તેઓએ નાનપણથી યુવાનીમાં અને યુવાનીથી �ૌઢતા 

તરફ કૂચ કરી હતી. છતાંય આ વ�તુનો અંત આવતો ન હતો. છેવટે 

તેઓ વૃ�ધ થયા. 

ઘડપણમાં એકવાર આકાશ નીચે તેઓ બેઠા હતા, �યારે તેમણે 

અ�યાર સુધીનો સહુથી તેજ�વી તારો જોયો �યારે કોઈપણ સંશય 

મનમાં ર�ો ન હતો. તેમણે ન�કી કયુ� કે પરમે�વરના િનવાસની 

શોધ ભલે પૂરી ના થઈ પણ તે તારો મ�યો. અને તેઓ �યાનમાં 

રિવ��નાથ ટાગોર એટલે આધુિનક યુગના મહાકિવ . તેમના 

'ગીતાંજલી ' કા�ય�ંથની એક કિવતા પર આધા�રત નીચેની કથા 

વાચકોને ગમશે. 

બેઠા. તે �દ�ય તારાપર તેઓએ �યાન કયુ�. �યાનમાં તેઓ તારા 

સુધી પહ�ચી પણ ગયા. તેમની નજર સામે પરમે�વરનો ભ�ય 

�દ�ય મહેલ દેખાયો. તેને સાત પગિથયાં હતા. હવે ફ�ત પગિથયાં 

ચડવાના હતા. �યાનમાંજ તેમણે પોતાના પગના જૂતાં કા�યા. 

ઉઘાડા પગે તેઓ મુલાયમ�પશ�વાળાં પગિથયાં એક પછી એક 

ચડવા લા�યા. છે�લું પગિથયું ચડીને તેઓ પેલા મહેલના 

દરવા� પાસે ઊભા ર�ા. 

હવે ફ�ત પેલા દરવા�ની ઘંટી દબાવવાની. બસ ! પછી 

પરમે�વર બાર�ં ખોલશે. અને �યારબાદ ? પોતાના બંને હાથે 

આ�લંગન આપીને તે બાથમાં લેશે. પછી ?  આપણે તે 

�દ�ય�વની સોડમાં ભળી જઈશું. એવો િવચાર મનમાં આ�યો 

પણ એક મોટો ભય તેમને સતાવવા લા�યો. તેમને �ુ�રી ચડી. 

તેમણે પોતાનો હાથ ઘંટી પરથી હટા�યો. તેઓ પાછા ફયા� અને 

શાંિતથી પગિથયાં ઉતરીને જૂતાં પગમાં પહેયા� અને ફરી એકવાર 

પરમે�વરને શોધવાની ઝંુબેશ શ� કરી. 

તેમના �યાનમાં આ�યું કે પહ�ચવાની ક�પના ભલે સુંદર હોય 

પણ આપણે તેને ��ય�માં લાવવા માગતા નથી. �વાસથી 

કંટા�યા હોવા છતાંય �વાસ પૂણ� થવાનો ડર લા�યા કરે છે. કારણ 

આપણાં માટે સાધન એજ સા�ય થાય છે. સામા�ય માણસની 

િ�થિત પણ એવી જ છે. અનંતના �વાસે તે નીક�યો છે પણ તેને 

અનંત સુધી પહ�ચવું જ નથી. આપણી દોડને ગિત છે પણ �દશા 

નથી. 

આપણને �યાંય

 પહ�ચવું નથી?

રે�ક
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અ�યા�મ 
એટલે ખરેખર શું છે?

સૌ. સિવતા ક�ણ�ક, ઠાણે

ખરેખર, આ બધા વા�યો આપણી સાથે વાતો કરતાં હોય એવું લાગે છે ને? 

�ણે આપણાં રોજબરોજના �યવહારનું ગિણત જ કહેતા હોય. આ વા�યો 

વાંચતી વખતે હંુ ભૂતકાળમાં સરી પડી, અને મને મારા સ�સંગનો પહેલો 

�દવસ યાદ આ�યો. િન�પણ કરનારા બહેન બો�યા, “આપણે બી�ને 

સુધારવાનો ��યન કરવો નહ�. આપણે પોતાનામાં સુધારો કરવો જોઈએ. 

પોતાનો �િ�કોણ બદલવો જોઈએ. આગળ તે એવું પણ બો�યા કે આપણાં 

બાળકો આપણાં જેવા નથી હોતા. તેમનું વત�ન પણ આપણાં જેવુ નથી 

હોતું. આ વાત �યારે મ� સાંભળી �યારે મને પોતાને અ�યા�મનો અથ� 

સમજવાની શ�આત થઈ. બાળકોએ આપ�ં ક�ું માનવું જોઈએ એવું 

આપણને લાગે છે. તે �યાં સુધી આપણી વાત સાંભળે નહી �યાં સુધી 

આપણે તેને કંઇક ને કંઇક શીખવતા રહીએ છે. પણ તેના પર કોઈ અસર 

થતી નથી. આપણે આ બધુ �ણીએ છીએ પણ પોતાની વાત પર કાયમ 

રહીએ છે. �યાં રોકાવું જોઈએ તે આપણે સમજવું જોઈએ. આપ�ં બાળક 

�વતં� �યિ�ત છે એ �યારે �યાનમાં આવશે �યારે જ આપણે રોકાઈશું. 

પોતાનામાં ફરક પ�યો છે તે વાત તેમને સમ�ય પછી ધીમેધીમે તેમનામા 

સુધારો થાય છે. એવો મારો અનુભવ છે. 

વેદોનું �ાન હોય એ �ાની હોય, પં�ડત હોય છે. તે બી�ને સરસ શીખવી 

શકે છે. તેનો �ડો અ�યાસ હોવાથી તે સમાજમાં તેનું �થાન ટકાવી રાખે 

છે. પણ એજ પં�ડત,�ાની, લોકોના ચહેરા પરની વેદના સમ� શકશે 

ખરો? તેમના દુ:ખની અનુભૂિત તેને થઈ શકશે? તે માટે ભાવના મહ�વની 

છે. વેદ જે �માણે મહ�વના છે તેવી રીતે વેદના સમજવી પણ મહ�વનું છે. 

વેદના સમ�ય એટલે �યિ�ત સમ�ય અને પછી તેમની વેદના દૂર કરવાનો 

જે �ય�ન કરે તે �યિ�ત ખ�ં  અ�યા�મ સમજે છે તેવું કહી શકાય. 

કુટુંબમાં રહીન,ે તેમની જવાબદારી ઉપાડીને તે પાર પાડવી એક કત��ય છે. 

માતાિપતાના ઘડપણમાં તેમની જવાબદારી લઈન,ે સેવા કરવી તે અગ�યનું 

છે. તે િનભાવતી વખતે �યાંય પણ 'હંુ મોટું કામ ક�ં છંુ' તેવું મનમાં ના 

આવવું જોઈએ. અહંકાર થાય તો સેવા કરવાનો કોઈ અથ� નથી. મનથી 

સેવા કરીને કત��ય પૂણ� કરવું એજ ખરો માનવધમ� છે. આ વાત �યાંય , કોઈ 

શીખવતું નથી પણ તેવી લાગણી �દયમાંજ હોવી જોઈએ. �દયની 

લાગણી જ માણસને અ�યા�મ શીખવે છે. 

 િનમ�ળ વત�ન ફ�ત દેખાડવા માટે ના હોવું જોઈએ. મનથી થવું જોઈએ. 

મનથી એવું જો વત�ન કરી શકીએ તો આપણે અ�યા�મથી બહુ દૂર નથી. તે 

તો આપણી અંદર જ છે. �ણે આપણે અને અ�યા�મ હાથમાં હાથ 

પરોવીને ચાલતા હોઈએ એવું લાગે. 

આ બધા વા�યો વાંચીને મારા મનમાં િવચારચ� શ� થયું છે. પોતાનામાં 

પરીવત�ન કરવું હોય તો આ બધા વાકયોને યાદ રાખવા જોઈએ. આ બધાનો 

અ�યાસ કરીએ તો આપણે હંમેશા આનંદમાં રહીશું. છે�લું વા�ય જુઓ. 

કેટલું સરસ છે. – સીધું, સરળ, સહેલુ,ં અને િનમ�ળ વત�ન કરવું એટલે 

અ�યા�મ . આપ�ં મન સાફ, િનમ�ળ રાખીને બી� સાથે વાત કરવી, લાગે 

છે તેટલું સહેલું નથી. તપાસીને જુઓ, પોતાને શોધવાની, અંતમુ�ખ થવાની 

જ�ર છે. 

ઉપરના બધા મુ�ાનો આપણે િવચાર કરીએ તો �યાનમાં આવે કે અ�યા�મ 

િવષયનો 'હાઉ' કરવાની જ�ર નથી. તેવું આચરણ કરવાની જ�ર છે. 

થોડા �દવસો પૂવ� અ�યા�મ િવષય પર કેટલાક વા�યો 

વાં�યા, અને તે તમારી સમ� મૂકવા જોઈએ એવું મને 

લા�યું. એટલા માટે આ લેખન �પંચ. 

૩) પોતાનું કામ �ામાિણકતાથી કરતાં આવડવું તે 

અ�યા�મ.

૧)  અ�યા�મ એટલે કોઈપણ ધા�મ�ક વાત નથી. 

૫) િનરપે� સ�કમ� અને િન:�વાથ� સેવાભાવ એટલે 

અ�યા�મ. 

૬) સીધું, સરળ, સહેલું અને િનમ�ળ હોવું, દેખાવું અને 

વત�વું એટલે અ�યા�મ. 

૪) કૌટુંિબક અને સામાિજક કત��યો પૂણ� કરવા તે 

અ�યા�મ. 

૨)  વેદ કરતાં વેદના વાંચી શકાય તે અ�યા�મ. 



એક વૃ�ધ વૈ�ણવ �ા�ણ પેટના દુખાવાથી ��ત હતા. તેમણે 

ઘણા �દવસો સુધી મહારાજની સેવા કરી. સમથ�ની સાથે 

દોઢસો થી બ�સો સેવેકરી રહેતાં. આટલા બધા લોકો શું સેવા 

કરે? તો િ�કાળ દશ�ન, તીથ��સાદ અને તેમની સાથે બેસવું 

એજ સેવા ! તેમાંથી થોડા સેવેકરીને સેવા કરવાનો મોકો મળતો, 

એટલે સાફસફાઇ, ખાટલો સાફ કરવો, રસોઈ કરવી, �લો 

લાવવા, દીવાબ�ી કરવી, મહારાજ �યાંય જવા નીકળે એટલે 

તેમનો સામાન ઊચકવો, િવ. પેટના દુખાવાથી �ા�ણ ��ત 

થયા. એકવાર સાખરકુવા પાસે મહારાજ બેઠા હતા. ન�ક એક 

લીમડાનું ઝાડ હતું. તેની નીચે બેસીને �ા�ણ �ાથ�ના કરતો 

હતો, તેની સામે જોઈને સમથ� બો�યા, “કેમ, તારા બાપાના 

અમે શું થઈએ? અમારા જેવા સં�યાસી પાસે કેમ આવે છે? “ 

એવું બોલીને ચૂપ ર�ા. �ા�ણ બો�યો, “મહારાજ, આપ 

િવના મને કોણ તારશે ?અનાથ પર કૃપા કરો.” એવું બોલીને 

બૂમો પાડવા લા�યો. તે સાંભળીને �દનદયાળને દયા આવી અને 

ક�ું, “�, હાથીની િવ�ા અને તારા માથાપરના લીમડાના 

પાંદડા ભેગા કરીને ખાઈ લે. તારો પેટનો દુખાવો મટી જશે. “ 

�ીની આ�ા માથે ચડાવી બંને વ�તુઓ ભેગી કરીને �ા�ણે 

ખાઈ લીધી. બીજે �દવસે સમથ� �યાંજ હતા . ફરી તે �ા�ણે 

મહારાજને �ાથ�ના કરી કે મહારાજ, લીમડાના પાન કડવા છે. 

તે સાંભળીને ભ�તકામક�પ�મ ગુ�સે થઈને બો�યા, “અર,ે આ 

શાખાના પાંદડા ખા તો મીઠા લાગશે. “ આહાહા !! ચમ�કાર 

થયો. તે ઝાડને �ણ શાખા હતી તેમાંથી બે શાખા કડવી અને જે 

શાખાને મહારાજે હાથ લગા�યો હતો તે મીઠી. કેટલું સામ�ય� !! 

તે ઝાડ આજે પણ છે. ઘણા લોકો તે શાખાના પાંદડા �સાદ 

તરીકે લઈ �ય છે. અ�કલકોટ જે લોકો જઈ આ�યા છે તેમને 

આ અનુભવ ખબર હશે. �ા�ણના પેટનો દુખાવો આ દવાથી 

થોડાજ �દવસમાં મટી ગયો. 

( – ) સંદભ� : અનંતકોટી  ��ાંડનાયક રા�િધરાજ અ�કલકોટિનવાસી �ી. �વામી સમથ�નું ચ�ર� વ આઠવણી  �કાશક �ી. ન. ન. ઝૂરળે . પૃ� ૪૪-૪૫

�વામીરાજ વૈદ હોય તો 

રોગ આપમેળે દૂર થાય... 

(લેખાંક ૧૬ ) 



કોઈવાર દીન ભ�તપર કૃપા કરીને મહારાજ �ાણદાન આપતા. 

રાવ�નાની વાતા� આપણે જોઈ. એકવાર અ�કલકોટ સં�થાનના 

એક ગામની ��ીનું બાળક અ�વ�થ થવાથી તે ��ી પોતાના 

બાળકને લઈને �ી �વામી સમથ� પાસે આવી. �વામીના 

ચરણોપર મૂકવા માટે તેણે બાળકના મોઢાપરથી વ�� હટા�યું 

અને જુએ છે તો બાળક મૃ�યુ પા�યાનું જણાયું. પછી તેણે 

અપરંપાર શોક કય�. �ી �વામી સમથ�ને �ાથ�ના કરીને કહેવા 

લાગી, “મહારાજ,  ઘરે �ત�તની દવા કરી પણ બાળકને ફાયદો 

ન થતાં �ીચરણ પાસે લાવી, �યારે આ ઘટના બની. મા� �ાર�ધ 

કહેવાય. ભગવાનના દશ�ને  જતા મં�દર નીચે દબાઈને મૃ�યુ થવુ,ં 

અથવા વાઘના ડરથી ગાય ભાગતા યવનના હાથમાં આવીને તેનું 

મૃ�યુ થાય તેવી મારી િ�થિત થઈ. “ આવી �ત�તની વાતો કરીને 

�ી ને �ાથ�ના કરી. દયાણ�વ �ી �વામી તેનો િવલાપ જોઈને �વી 

ઉ�યા. મહારાજ તેમના આસનપરથી ઊભા થઈને તે ��ી પાસે 

ગયા અને “લાવ તા�ં બાળક મારી પાસે” તેમ બોલતા તે ��ી 

પાસેથી બાળકને લઈ લીધું. બાળકનું નીચે મોઢું અને ઉપર પગ 

એમ પકડીને ગોળગોળ ફેરવવા લા�યા. �યાં એક ઘોડો ઊભો 

હતો, તેના મોઢાને બાળકનો �પશ� કરાવીને મહારાજે તેને ક�ું, 

“હે ઘોડા .. તું....નું બાળક ખા. “ એવું બોલીને મહારાજે તે 

બાળકને રસોઈ માટે �યાં સગડી બનાવવા ખોદયું હતું �યાં 

બાળકને ફ�કી દીધો. ત��ણે બાળક �વતું થયું અને રડવા લા�યું. 

��ીએ બાળકને �તનપાન કરા�યું. તેની આંખમાથી આનંદા�ુ 

વહેવા લા�યા. �ી સમથ�ને શરણે જઈ તેણે અને બી� ભ�તોએ 

�વામી મહારાજનો જયજયકાર કય�. 

��ીનું બાળક �વતું કયુ���ીનું બાળક �વતું કયુ�

(સંદભ� : અ�કલકોટ િનવાસી �વામી મહારાજ યાંચે ચ�ર�  (કૈ.ગણેશ બ�લાળ મૂળેકર ) પૃ� – ૧૦૧-૨ ),

�વામીરાજ વૈદ હોય તો 

રોગ આપમેળે દૂર થાય... 

(લેખાંક ૧૭ ) 



�વામી િવવેકાનંદ : �વણથી , પરી�ણથી અને �યાનથી 

સ�ગુ�પાસેથી જે �ાન મળે તેના �વણથી. કોઈ �યિ�ત, 

િશ�ય ન હોય પણ સાધક હોય તો સ�ગુ�નો ઉપદેશ �વણ 

કરીને મો�પદ મેળવી શકે છે. 

��ન :  ઘણીવાર સાત�યથી �પ કયા� પછી થાક લાગે છે. 

�યારે તે �પ ચાલુ રાખવો કે એકાદ સુંદર પુ�તક વાંચવું?

�વામી િવવેકાનંદ : આપ�ં �યાન હંમેશા અંતગ�ત હોવું 

જોઈએ. મનને તે માનિસક �તર પર પહ�ચવા માટે ઘણો 

સમય લાગશે. 

�વામી િવવેકાનંદ : �પથી થાક લાગવાના બે કારણ હોઇ 

શકે. ઘણીવાર આપ�ં મગજ ખૂબ કામ કરે તો થાકી �ય છે 

અને ઘણીવાર આપણી અંદરની આળસુ વૃિ�નું પ�રણામ 

હોય છે. જો પહેલું કારણ હોય તો થોડીવાર �પ બંધ કરવો 

કારણકે �યારપછી પણ �પ ચાલુ રાખીએ તો મનમાં 

મૂંઝવણ પેદા થઈ શકે છે અથવા મન િવિ��ત થઈ  શકે છે. 

��ન : વેદાંતનું �ાન કેવી રીતે મેળવવુ?ં

��ન  : �યાન �યાં કરવું શરીરની અંતગ�ત કે બા�  મનને – ?

કંઇ �દશાએ વાળવું અંદર કે બહારની તરફ?

હવે આપણો સંઘષ� ફ�ત શારી�રક �તરનો જ છે. �યારે 

આપણે શારી�રક આસનમાં િ�થરતા મેળવીએ છે, ફ�ત 

�યારે જ મનના સંઘષ�ની શ�આત થાય છે. આસનોપર 

િવજય મેળવીએ એટલે આપણી ઇિ��યો િ�થર થાય છે 

અને આપણે ઈ�છીએ એટલો સમય િ�થર બેસી શકીએ. 

�વામી િવવેકાનંદ : હા, જેમ ઘણા લોકો ઘેલા ઘોડાને કાબુમાં 

રાખવા તેની પીઠપર �ન બાંધી રાખે છે. 

પણ જો બીજંુ કારણ હોય તો મનને જબરજ�તીથી �પ 

કરવા �વૃ� કરવું જોઈએ. 

��ન : મન જો ભટકતું હોય તો �પ સાધના લાંબો સમય 

ચાલુ રાખવી જોઈએ ?

�વામી િવવેકાનંદ : �વા�મ�ાન �ા�ત કરતી વખતે જો મૃ�યુ 

થાય તો શું કરી શકાય ! શીખવાનો �ય�ન કરતી વખતે 

માણસને મૃ�યુનો ડર હોતો નથી, અને ધમ� માટે મરણ આવે 

તો શેનો ડર?

��ન :  �ાથ�નાનું સુપ�રણામ શુ?ં

�વામી િવવેકાનંદ : �ાથ�નાથી આપણી આંત�રક સુ�ત શિ�ત 

સહજતાથી �ગૃત થાય છે અને એ જો સભાનતાથી કરી 

શકીએ તો  બધી મનોકામના પૂણ� થાય છે, પણ એ જો 

અ�ણતા થાય તો કદાચ દસમાંથી એકાદ ઈ�છા પૂરી થાય. 

��ન : તમે ભિ�તયોગ �ંથમાં એવું ક�ું છે કે નબળા શરીરનો 

�યિ�ત યોગસાધના કરે તો તેની તી� �િત��યા થાય છે, તે 

વખતે શું કરવું?

�વામી િવવેકાનંદ 
અને �યાન 

�વામી િવવેકાનંદ 
અને �યાન 

(લેખાંક ૧૦)

અનુવાદક : �ી �ાંજલ જોશી, પુણે



�વામી િવવેકાનંદ 
અને �યાન 

�વામી િવવેકાનંદ 
અને �યાન 

(લેખાંક ૧૧)

અનુવાદક : �ી �ાંજલ જોશી, પુણે

�વામી�: દિ�ણે�વર મં�દરના બાગમાં એક �દવસ �ી 

રામકૃ�ણે મારા �દયચ�ને �પશ� કય� અને પહેલીવાર મને બધા 

ઘર, ઓરડા, દરવા�, બારીઓ, ઓસરીસાથે વૃ�ો, સૂય�, ચં�, 

બધુ ઉડતું દેખાયું. જોતજોતામાં તે બધાના ટુકડે ટુકડા થયા 

અને છે�લે ર�ા ફ�ત અ�ં-રે�ં. તે પણ આકાશમાં સમાઈ 

ગયા. ધીમેધીમે આકાશ પણ અ��ય થયું. તેની સાથે મારા 

અહંને ભુલાઈ જવાયો. ચેતના પણ િવલાઈ ગઈ. આગળ શું 

થયું તે મને યાદ નથી. શ�આતમાં હંુ ખૂબ ગભરાઈ ગયો હતો. 

તે અવ�થામાંથી બહાર આ�યો અને તરત ઘર, દરવા�, 

બારીઓ દેખાવા લાગી. વરાંડા અને બી� વ�તુઓ પહેલાની 

જેમ દેખાવા લાગી. આવો અનુભવ બી�વાર અમે�રકાના 

એક સરોવરના કાંઠે બેઠો હતો �યારે આ�યો. 

અનુભવ અને �િચતી 

િશ�ય: મગજમાં ખરાબી આવવાથી અથવા �િમતપણાથી 

પણ આવી અવ�થા આવી શકે છે, એવું નથી લાગતું? આ 

અવ�થાથી અથવા અનુભવથી આનંદ કેવી રીતે �ા�ત થશે તે 

મને સમ�તું નથી !

�વામી�: આ અવ�થાને મગજની ખરાબી અથવા 

તરંગીપ�ં કેવી રીતે કહી શકાય? કારણકે આવો અનુભવ 

લેનાર �યિ�ત ના કોઈ રોગથી અથવા માનિસક બીમારીથી 

પીડાયેલો છે ના તો તેણે મ�પાન જેવા અંમલી પદાથ�નું સેવન 

કયુ� છે ના તો તેણે તાંિ�ક િવિધ (અથવા જુદાજુદા �કારના 

�વાસો�છ�વાસના �યાયામ �વારા િન�મ�ત) કરેલી આ િ�થિત 

છે. સંપૂણ� �વ�થ, નીરોગી અને �યવહારનું �ાન હોય એવા 

માણસે મેળવેલો આ અનુભવ છે. એનાથી વધારે અગ�યનું કે 

આ અનુભવ વેદાંતમાં વણ�ન કરેલ �િચતી સાથે સંપૂણ� સુસંગત 

છે. તેમજ �ાચીન ઋિષમુિનએ અને આચાય�એ સા�ા�કારના 

સંપૂણ� એકા�તા અને વૈરા�ય એ બંને શિ�તને એક સાથે 

િવકિસત કરવી તે જ સાચી કળા છે. તેથી મનનો �મબ�ધ રીતે 

િવકાસ થાય છે. મનની એકા�તામાં િશ�ણનો સાર છે. 

�ાનનો અથવા માિહતીનો બોજો સાચવવો તેને િશ�ણ ન 

કહેવાય. મને જો કોઈ શાળા કોલેજમાં ફરી ભણવાનું કહે અને 

તે કેવી રીતે ભણવું તેનો અિધકાર પણ આપે તો હંુ એ જ 

કરીશ. હંુ મનને કેિ��ત કરવાની અને વૈરા�યની શિ�તનો 

�મબ�ધ િવકાસ કરીશ. અને એક વાર એ સા�ય થાય પછી 

બસ! મને જેવા જોઈએ તેવા ત�યો, માિહતી અથવા �ાનનું 

સંકલન કરી શકીશ. 

વૈરાગી કેવી રીતે થવાય?

આપણે પોતાની મર�થી િવષય અથવા વ�તુઓ તરફ �યાન 

આપવું જોઈએ, તે આપ�ં �યાન ખ�ચે અથવા તેમનામાં 

વૈરા�યભાવના અભાવથી બધા દુ:ખોનું િનમા�ણ થાય છે. 

તેથી, મનને કેિ��ત કરવાની શિ�ત િવકસાવવાની સાથ,ે 

આપણે વૈરા�યની શિ�ત પણ મેળવવી જોઈએ. મનને સંપૂણ� 

કેિ��ત કરવા માટ,ે બાકી બધુ ભૂલીને ફ�ત એક વ�તુ અથવા 

�યેયપર �યાન કેિ��ત કરવું જેટલું જ�રી છે તેટલુંજ અગ�યનું 

એક �ણમાં તે વ�તુ કે �યેયથી �યાન હટાવીને બી� વ�તુ કે 

�યેય પર �યાન કેિ��ત કરવું છે. 

અનુભવનું જેવુ વણ�ન કયુ� છે તેની સાથે બંધ બેસતું છે. 



ગૂંચવાઈ જવાય એવું ના થવું જોઈએ. સામા�ય રીતે એવું બને છે કે 

જુદીજુદી વાતોમાં (િવષય અથવા િવષયવાસના) આપણે ફસાઈએ 

છીએ, તેમની તરફ �યાન દોરાય છે. આપણે તે મોહ�ળમાં 

ફસાઈએ છીએ, તેમાંથી બહાર નથી આવી શકતા. 

અિનયંિ�ત અને અસમાધાની મન આપણને નીચે ખ�ચે છે. 

િવષયવાસનામાં ફસાવે છે. આપણી સાિ�વકતાને ઓછી કરે છે. 

પણ એજ મન જો િનયંિ�ત હોય, તેને યો�ય �દશા મળે તો તે 

આપણને મુિ�ત તરફ લઈ �ય છે. મુ�ત કરે છે. 

મનનો અ�યાસ કેવી રીતે કરશો?

કોઈપણ ભૌિતક િસ�ધાંતનો અ�યાસ અને તેને તપાસવા માટ,ે 

ઘણી માિહતીનું સંકલન કરવામાં આવે છે. પછી તેની પાછળના 

મનનો સંયમ રાખવા માટે અને આપણી મર� મુજબ (મનની 

મર�થી નહી) ના િવષયપર �યાન કેિ��ત કરવા આ રીતના 

�િશ�ણની જ�ર હોય છે. 

માનવી અિ�ત�વનો મહ�વનો ભાગ એટલે 'આ�મા'. તે �યાંજ 

છે. આપણે મનને અંતમુ�ખ કરીને તેને આ�મા સાથે એક�પ કરવું 

અને પછી મનના આ ખેલને આ�માના �િ�કોણથી જોવું. એવું 

બધાંજ કરી શકે છે. 

ત�યોનો અ�યાસ કરાય છે. તેનું િવ�લેષણ કરાય છે. તેના 

પ�રણામ �વ�પે એક વૈ�ાિનક િસ�ધાંત લોકો સમ� મૂકવામાં 

આવે છે. િવ�ાનનું રહ�ય નવા �વ�પે ઉકેલાય છે. પણ મનનો 

અ�યાસ અને તેનું િવ�લેષણ કરતી વખતે બહારની કોઈ 

માિહતીની જ�ર પડતી નથી. મનનું િવ�લેષણ મન �વારા જ 

કરવું પડે છે અને તેની આ િવશેષતાને લીધે 'માનસશા��' એ 

સવ��ે� િવ�ાન છે. 

મનને િનયંિ�ત (અથવા સંયિમત) રાખવા માટે આપ�ં 

અવચેતન મનમાં �ડે ઊતરવું જ�રી છે. �યાં આપણે પોતે સં�હ 

કરેલા સં�કાર, વૃિ�, િવચારનું િવ�લેષણ કરો, તેનું વગ�કરણ કરો 

અને અનુ�મ ન�કી કરો. તેમને િનયંિ�ત કરો. આ પહેલું પગિથયું 

છે. અવચેતન મનના િનયં�ણ �વારા આપણે ચેતન મન 

(conscious mind) પર િનયં�ણ મેળવી શકીએ છે. 

૧૧ ��યુઆરી ૨૦૨૧ ના રોજ વડોદરાની 

�યાિત�ા�ત �.એસ.એફ.સી.જેવી મોટી 

કંપનીમાં ગુ��ના બે �યા�યાન થયા. તેમાંથી 

પહેલું �.એસ.એફ.સી.ની શાળામાં અંદાજે ૮૦ 

િશ�કોનું �િશ�ણ સવારે થયું. વટવૃ�ની નીચે 

બેસીને ગુ��એ િશ�કોનું  લીધેલું �િશ�ણ િશિબર 

અને�ં હતું.  ૩ કલાક ચાલેલા આ િશિબરને 

િશ�કોનો �ચંડ �િતસાદ મ�યો. અને ગુ��ના 

એવા િશિબર હંમેશા થવા જોઈએ એવો હઠ 

િશ�કોએ �યવ�થાપન સામે કય� છે.  

બપોરના સમયે તે કંપનીના મિહલા �લબ સં�થાના મિહલા સદ�યો માટે મિહલાઓના ��નો અને રે�ક 

ના િવષયપર �બોધન કરવામાં આ�યું.

�.એસ.એફ.સી. વડોદરા ખાતે ગુ��ના �યા�યાન

ગુ��એ �તે પહેલ કરીને આપણાં સાધકોને સંપૂણ� ��ા�યાય આવડે તે હેતુથી નવો ઉપ�મ શ� 

કય�. ૧૧૩ નવા (�� ન િશખેલા) અને ૭૭ જૂના �� પાઠક આ ઉપ�મમાં સામેલ થયા છે. આ 

ઉપ�મમાં ફ�ત નમક અને ચમક ન લેતા ��ા�યાયના પાંચ મુખ જેમને કહેવાય – �યાસ , નમક, 

ચમક, ઉપાસના અને શાંિતપાઠ એમ પાંચેય પ�ધિતથી ��ા�યાય શીખવવામાં આવશે. આ વગ� 

૨૬ ��યુઆરીથી શ� થયા છે અને અંદાજે મહાિશવરાિ� સુધી ચાલશે. 

સંપૂણ� ��ા�યાયના ઓનલાઈન વગ� શ�: 

 



એક સાચા ગુ�� સાધકને મો� માગ� પહ�ચાડવા માટે બધીજ રીતે 

તૈયાર હોય છે. ગુ��એ આપણન,ે દરેક સાધકને રે�ક સાધના, 

�વામીભિ�ત ,��પઠન , ગુ�ચ�ર�નું પઠન, એ બધુ મો� માગ� 

આગળ વધવા માટે શીખવાડયું છે. 

ગુ�ચ�ર�ના એક અ�યાયમાં ગુ�� તેમના િશ�યની પરી�ા લેવા 

માટે એક �ય�ન કરે છે. તે િશ�યને લઈને નદી�કનારે �ય છે, અને 

વાતા�લાપ કરે છે. પછી િશ�યને કહે છે કે મને ઠંડી લાગે છે, તું 

ગામમાંથી અિ�ન લઈ આવ. િશ�ય ગામમાં જઈને એક વાસણમાં 

અિ�ન લઈને આવે છે. �યારે તે સમયે ખૂબ વરસાદ પડતો હતો અને 

વાવાઝોડા સાથે પવન �ંકાતો હતો. આવા તોફાનમાં અિ�નનું 

સળગતું રહેવું એ શ�ય ન હોય . પરંતુ આનો અ�યાિ�મક અથ� એ 

થાય છે કે સાધકે પોતાના ગુ� ઉપર ��ધા રાખીને , પોતાના 

આ�માનો દીવો �ગટાવીને આગળ વધે તો દરેક કાય� શ�ય બને છે. 

ગુ��એ ક�ું કે અિ�ન લેવા �ય �યારે આજુબાજુ જોતો  નહી, 

છતાંય એ સાધક આજુબાજુ જોવે છે કે તેની સાથે બે ફણીધર સપ� 

આવતા હતા. ગભરાઈને તે જંગલ બાજુ દો�યો અને તેનું મન 

ડગમગવા લા�યું. અને તે ગુ�નું �મરણ કરવા લા�યો. અને ગુ�� 

પાસે આ�યો �યારે ગુ��એ ક�ું કે, ગભરાઈશ નહી કારણ કે આ 

બંને સપ� મ� તારી ર�ા કરવા માટે મોક�યા હતા. આના પરથી એ 

સમ�ય છે કે સાધકે ભિ�તના માગ� આગળ વધવા માટે પોતાના 

ગુ�ના વા�ય પર ��ધા રાખીને આજુબાજુ વાતોમાં �યાન આ�યા 

વગર મનમાં પોતાના ગુ�નું �મરણ કરતાં આગળ વધવું. કારણકે 

ભિ�ત અને સાધના�પી બે સપ� આપણી ર�ા માટે ગુ��એ 

રાખેલાંજ છે. 

�યાં સુધી એક િશ�ય પૂણ� ��ધા અને સમપ�ણ ભાવે ભિ�ત કરતો 

નથી �યાં સુધી ગુ�ની કૃપા થતી નથી. એક સાચા િસ�ધ ગુ� 

પોતાના િશ�યની યો�યતા જોઈને તેને �દ�ા મં� આપે છે. માથા 

ઉપર હાથ રાખીને તેની ચેતનાને �ગૃત કરે છે. તેના ��યે અમી 

�િ� રાખે છે. પોતાનો િશ�ય ગમે એટલો દૂર હોય પરંતુ તેની �ાથ�ના 

સાંભળીને સૂ�મ યા ��ય� �પે અથવા સપનામાં આવીને તેની 

મદદ કરે છે. ગુ��એ પોતે િસ�ધ કરેલો મં� િશ�યને આપીને 

તેમનો આંતરનાદ િશ�યમાં રેડે છે. આથી સાધકે સ�ગુ�ની 

શરણાગિત માટે �વાસે �વાસે દ�નામ રાખીને પોતાના કુટુંબ સાથે 

ગુ�ની આરાધના કરતાં કરતાં આખું �વન ગુ��ને નૈવે� તરીકે 

સમપ�ણ કરવું જોઈએ. 

સોહમ – સોહમ �ાણાયામ મં� જપતાં જપતાં અંતે તો 

આ�મા બનવાનું છે 

�વું છંુ જે �વન , આજ એકમા� તમારી આશાએ 

એક �યેય તણા સાર �પે મા� મળવાનું છે 

હસતાં રમતા બસ તમારાજ ગુણ સાંભળવા છે

હંુ છંુ તારો, તું છે મારો , એ ગુ�� તમારી પાસેથી સાંભળવું 

છે

એક નાનો બાળસાધક કશુંજ ના બનાવતા આવડતું હોવા છતાં 

ગુ��ની ઈ�છા પૂરી કરવા પૂરી ��ધા સાથે જંગલમાં ગયો. �યાં 

તેને તપ�વી મ�યા. અને તેમના કહેવાથી કાશીયા�ા કરી. અને 

શંકર ભગવાનને �સ�ન કરીને િવ�વકમા� બનવાનું વરદાન 

મેળ�યું. ગુ�� ��યેની સાચી ભિ�ત શું નથી કરી શકતી. એ 

તમારા દરેક કાય� સફળ કરે છે. જેવી ��ધા હશે તેવું ફળ મળશે. 

મારા દરેક કાય� માં તમારે સાથે રહેવાનુ 

ગુ� છે મારા , હંુ છંુ ગુ�ની એ એકજ વા�ય બોલવાનું 

મારે શું કહેવાનું ?

અંદર બહાર બધે તમે જ છો 

ઘ�ં કયુ� છતાં કાંઇજ નથી કયુ� 

ગુ�� મારે કંઇ કહેવાનું ન હોય

કિવતા : 

કોની છંુ, કેવી છંુ એ તો તમારે જોવાનું 

એક િશ�યની ગુ� ��યે ��ધા 
                  - સં�યા રાણા, વડોદરા 



માણસને જેની જ��રયાત છે તે બધુંજ મુબલખ �માણમાં 

કુદરતની પાસે છે. ભૌિતક વ�તુઓની લાલચને લીધે માનવે 

કુદરતને હળવાશમાં લીધી છે. પોતાના �વાથ�ખાતર, ભૌિતક 

અસીિમત જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માનવે જંગલોનો 

સવ�નાશ કય�. આ બધી કડાકૂટમાં પશુપ�ીઓ અને બી� 

સ�વોને રહેવા માટે જ�રી એવા જંગલોનો િવનાશ થવાને લીધે 

તેમની ��િતઓ લુ�ત થવા લાગી. મનુ�યે ખેતી, પાયાની 

જ��રયાતો,  ઘરો બાંધવા માટે જંગલોનો નાશ કય�,  જે 

જંગલોનો સહારો લઈને મૂક પશુ પ�ીઓ, અને બી� સ�વો 

�વતા હતા. એટલે આપણે જંગલો અને તેની સાથે બી� 

સ�વ, કુદરત બધાની કાળ� લેવી જોઈએ. આ િવ�વ સુંદર છે 

કારણ કે પૃ�વીપરના બધા સ�વ, પશુપ�ી, માનવ એકબી� 

સાથે રહે છે. 

માણસનો �વાથ� અિતરેક નીચલા �તરે પહ��યો છે. તેને લીધે 

કુદરત અને તેની સુંદરતાને નુકસાન થયું છે. 'નોવેલ કોરોના 

વાયરસ' ને લીધે એ વાતનું ભાન થયું. તેમાંથી માણસને બહુ 

મહ�વની િશખામણ મળી છે. તહેવારોના �દવસોમાં શહેરમાં 

ઝેરી ધુમાડો �યાપેલો હોય છે. �ા�ફક �મ, કારખાનાઓમાંથી 

બહાર નીકળતો ધુમાડો આપણા માટે નવો નથી. �યારે લોકો 

ઘરમાં પુરાયેલા હતા, �યારે માણસની લાલચના અિતરેકથી 

સ��યેલા િવનાશથી કુદરત પોતાને સંભાળી રહી હતી. �યારથી 

લોકડાઉનનો અમલ થયો, એટલે માચ�ની મ�યમા,ં જે કુદરતી 

સુંદરતા િનહાળવા આપણે સૌ તરસી ર�ા હતા તે �વ�છ વાદળી 

આકાશ આપણને જોવા મ�યું. 

'�કૃિત વન '– વન િવકિસત કરીને કુદરતને અપ�ણ કરવાની આ 

એક ક�પના છે. એવી જ�યા �યાં મનુ�યે �વેશ કરવો નહ�. આ 

જ�યા માણસ િસવાય બધા સ�વો માટે છે. એવી જ�યા �યાં 

પશુપંખી �વતં� રીતે �વી શકે. �ાચીન કાળમાં આવા વનને 

'દેવ-વન'પણ કહેવામા આવતું. 

કુદરતને હવે થોડાક છોડ કે વૃ�ો કરતાં લીલાંછમ ગીચ જંગલોની 

િમયાવાકી પ�ધિત એટલે �થાનીય વૃ�ોની વાવણીમાંથી િનમા�ણ 

પામેલું �થાનીય જંગલ. ફ�ત ૨૦ થી ૩૦ વષ�ના સમયમાં એક 

સમૃ�ધ, ગાઢું, �વ-સંર�ણ માટે કાય�શીલ જંગલનું િનમા�ણ થઈ 

શકે છે. િવ�વના સહુથી ગીચ જંગલોમાં ૧૦૦૦ ચો.�. 

િવ�તારમાં ૩૦૦૦ થી ૫૦૦૦ વૃ�ો હોય છે. એટલે દરેક ચો.�. 

દીઠ ૩ થી ૫ વૃ�ો. આપણે પણ ૧૦૦ ચો.�.ના િવ�તારમાં 

૩૦૦ થી ૫૦૦ વૃ�ોનો ઉછેર કરીને જંગલનું િનમા�ણ કરી 

શકીએ. આ જંગલમાં સશ�ત પશુઓ અને વન�પિત િવકિસત 

થઈ શકે છે. િવ�વના જુદાજુદા િવ�તારોમાં આ પ�ધિત 

સફળતાપૂવ�ક અંમલમાં આવી છે. થોડા સમયમાં આ જંગલો 

પોતે ટકી શકે છે. એટલે આપણને બહુ વષ� સુધી તેમનો ઉછેર 

કરવો પડતો નથી, જેમ કે પાણી આપવું િવ. ઇ.સ.૨૦૧૫ માં 

'વો�શં�ટન પો�ટ 'નામના સમાચારપ�માં એક લેખ છપાયો 

હતો, ' કુદરતનો અ�યાસ' .  'Na tu re '  અં�ે� વૈ�ાિનક 

દૈિનકોમાંથી એક સ�માનનીય દૈિનક છે. તેના મુજબ ભારતમાં 

દરેક �યિ�તદીઠ ફ�ત ૨૮ વૃ�ો છે. અને એનું સવા�િધક �માણ 

કેનેડામાં છે. �યાં �યિ�તદીઠ ૮૯૫૩ વૃ�ો છે. ભારતમાં દરેક 

ચો.કી.મી. માં ૧૧,૧૦૯ વૃ�ો છે. તો �ફનલ�ડમાં આ �માણ દરેક 

જ��રયાત છે. ડો.અકીરા િમયાવાકી ( �પાનના 

વન�પિતશા��ી) એ તેમના �દેશમાં કુદરતી વૃ�ોથી િન�મ�ત 

એવા �થાનીય ભૂ-ભાગનો અ�યાસ કય�. ૩૦ વષ� કરતાં વધુ 

સમય અ�યાસ કરીને તેઓએ વૃ�ારોપણની એક નવી પ�ધિત 

િવકસાવી. જેમાં કુદરતી મૂલ��યો અને જૈિવક િવિવધતા પણ 

ટકાવી શકાય અને તે પણ ફ�ત થોડા સમયમાં. િમયાવાકી 

પ�ધિતનું આ વૃ�ારોપણ જેમાં ગીચતાના અનેક �તરનું િનમા�ણ 

કરવા માટે �થાનીય ��િતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

િમયાવાકી પ�ધિતમાં ઓછામાં ઓછી જ�યામાં વધારામાં વધારે 

છોડ રોપવામાં આવે છે. એમાં વૃ�ોની એકબી� સાથે હરીફાઈ 

અને મૈ�ીપૂણ� �યવહારને �ો�સાહન આપવામાં આવે છે. ગીચ 

જંગલો, તાપમાન ઓછંુ કરવાં માટ,ે  જમીનની ફળ�પતા 

વધારવા માટ,ે  �થાનીય વ�ય�વોનું સંર�ણ અને 

કાબ�નડાયઓકસાઈડનું �માણ ઓછંુ કરવા માટે લાભકારક છે. 

 કુદરતને સમ�પ�ત એક જંગલ 

                             (મૂળ અં�ે� લેખ : યાિમની કુટુંબળે)

�કૃિતવન



ચો.કી.મી. દીઠ ૭૨,૬૪૪ વૃ�ો છે. ૨૦૧૭ માં '�ીનપીસ 

ઈિ�ડયા ' નામની સં�થાએ એક અહેવાલ �કાિશત કય� હતો કે, 

ભારતમાં દરવષ� ૧૨ લાખ લોકોનું મૃ�યુ �દૂષણને લીધે થાય છે. 

�દ�હી ભારતનું સહુથી વધારે �દુિષત શહેર છે. રા�ય �દૂષણ 

િનયં�ણ મંડળે સંપૂણ� ભારતમાં હવા �દૂષણની ગુણવ�ાનું 

મૂ�યાંકન કયુ�. તેમાં ૧૬૮ શહેર, ૨૪ રા�યો અને સંઘટન �ાંત 

સામેલ હતા. વ�ડ� હે�થ ઓગ�નાઈઝેશન (WHO) સં�થાએ 

ન�કી  કરેલ માપદંડોનું પાલન આ  ૧૬૮ માંથી એકેય શહેર કરતું 

નથી. 

િમયાવાકી જંગલ અથવા �કૃિતવન કોઈપણ રીતે કુદરતી 

જંગલોનો િવક�પ નથી. વૃ� અને જંગલોને કાપીને નાશ 

કરવાના કાય�નું સમથ�ન કરવા માટે આ વનોનો ઉપયોગ થવો ના 

જોઈએ. કુદરતી જંગલમાં પુ�કળ �માણમાં ગુણ,સમૃ�ધ  કુદરતી 

�ણાલી (ecosystem)હોય છે. તેનો િવક�પ હોઇ શકે નહી.  

જૂના જંગલો હ�રો વષ� જૂના છે. તેમને પુન�થા�િપત કરવા 

શ�ય નથી. જે વનો છે તેમનેજ પુન�થા�િપત કરવા કરતાં 

'�કૃિતવન ' નવા જંગલો િનમા�ણ કરવાનો એક �ય�ન છે. 

આજ સમય છે �યારે આપણે બધાએ આ વ�તુનો ગંભીરતાથી 
(સંદભ� : �ી સવ��ત પરાંજપ,ે ફાઇવફો�ડ પાથ િમશન, 

મહે�વર, મ�ય�દેશ ) 

િવચાર કરીને ભિવ�યની �િ�એ સ��ય પગલાં લેવા જોઈએ. 

આપણે જો પહેલાની જેમ કુદરતને હળવાશમાં લઈશું અને 

ગાફેલ રહીશુ,ં �દૂષણ વધારતા રહીશું તો અપે�ા કરતા વહેલા 

કુદરતનો કેર અને તેની સાથે માનવતાનો િવનાશ જોવાનો વારો 

આવશે. વૃ�ારોપણ, �દૂષણ મુિ�ત, �વનધોરણમાં બદલાવ 

એવા નાના પગલાથી જો આ પ�રિ�થિતમાં ફેર પડતો હોય તો 

તેવો �યાસ કરવો આપ�ં કત��ય છે. 

આ �દવાળીએ મને એક સુંદર '�કૃિતવન' જોવાનો �હાવો મ�યો. 

જે �ી.સવ��ત પરાંજપે�એ તેમના 'હોમા થેરેપી ગૌશાળા, 

મહે�વર ખાતે િવકિસત કયુ� છે. આ વનને ��ય� જોઈને, તેની 

માિહતી મેળ�યા પછી હંુ અિભભૂત થઈ. આ વનની નાની ૫*૫ 

ચો.મી. ની �િતકૃિત આ�મમાં પણ મૂકેલી છે. ૧૨ જુલાઇ 

૨૦૧૭ થી ૩૦૦ થી વધારે �થાનીય તેમજ આ�મમાં ઉછરી 

શકે તેવા િવિવધ ૨૫ �તના વૃ�ો વાવીને વનનું િનમા�ણ તેમણે 

કયુ� છે. ૨ વષ� પછી ૨૦૧૯ માં '�કૃિતવન'સંપૂણ� રીતે િવકાસ 

પા�યું છે. 

 



આનાપરથી સમ�ય છે કે જેમ સામા�ય િવચાર હોય છે કે આખું 

�વન બધી ઈ�છાઓ પૂણ� કરીને ઘડપણમાં ભગવાનની 

આરાધના કરીને �વન િવતાવું પણ જેમ કે આપણે અને આપણાં 

બધા સાધકો યુવાવ�થા કે બાળપણથીજ રે�ક એટલે કે પુ�યના 

માગ� પર ચાલીને મો� તરફ આગળ વધી ર�ા છે. કેમ કે આ 

સંસારમાં �વન કેટલું રહેશે એ આપણને ખબર નથી. એટલે કે 

જેને પુ�યના માગ�પર જવું છે તેને �મર સાથે સબંધ નથી.  આ 

અ�યાયમાં માતાિપતાનો �યવહાર પણ જણાવવામાં આ�યો છે. 

જેમ કે બધાજ માતાિપતા ઇ�છતા હોય છે કે મા�ં બાળક બધા 

કરતા હોિશયાર હોય અને �યારે તેમની ઈ�છા મુજબ બાળક ના 

વત� �યારે તે બાળકને બધાથી હોિશયાર થવા માટે force કરે છે. 

�યાર પછી નરહ�ર તેમની માતાને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે જેમ 

માતાએ ક�ું કે બધી ઇિ��યોને સંતુ� કરીને સં�યાસ લેવો  

જોઈએ પણ તે સામા�ય માણસ માટે છે જેને મો� માગ� જવું 

હોય તેને યુવાવ�થાથીજ પુ�યમાગ� આગળ વધવું જોઈએ. 

ગુ�ચ�ર�નાં અ�યાય ૧૨ માં જે વાતા� આપેલી છે તે મુજબ 

�યારે બાળકને જનોઇનું બંધન થતાં �ણ વેદ ઉ�ચારે છે. �યાર 

બાદ બાળક તેની માતાને સં�યાસ માટે જવા િવનવે છે. પણ �યારે 

તેમની માતા કહે છે કે બાળપણમાં સં�યાસ લેવો યો�ય નથી. 

તેમની માતા કહે છે કે ધમ�શા��માં આલેખાયેલા ચાર આ�મ 

જેવા કે,  ��ચયા��મ, ગૃહ�થા�મ,  વાન��થા�મમાં 

સમયાનુસાર �વન િવતાવી ઇિ��યોને સંતુ� કરીને પછી સં�યાસ 

લેવો યો�ય છે. 

કૃ�ણસર�વતીને આટલા નાના બાળકને આટલું મહ�વ આપતા 

જોવે છે, �યારે ગુ� કહે છે કે જેમ તાડનું વૃ� મોટું હોય છે પણ 

આપણે �યાં હંમેશા તુલસીની પુ� થાય છે, એમ જ �વનમાં 

�ાનનું મહ�વ છે. �ાન અને સમજને �મર સાથે સબંધ નથી. 

આગળ જતાં નરહ�ર કૃ�ણસર�વતી પાસેથી �દ�ા �હણ કરે છે. 

�યારે કૃ�ણસર�વતી તેમને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે “�યારે 

ભગવાન મનુ�યનો અવતાર ધારણ કરે છે �યારે તેમને એક �યિ�તનું 

�વન કેવું હોવું જોઈએ , �ે� �વન અને આદશ�  રીતે કેવી રીતે 

રહેવાય એમ ઉદાહરણ �વ�પે લોકોને િશિ�ત કરે છે. જેમ કે 

�ીરામ. 

માતાિપતાએ આવું ના કરવું  જોઈએ કેમ કે તેમનું બાળક જેવું છે 

તેવું તેમણે accept કરવું જોઈએ. કેમ કે બાળક આ સૃિ�મા 

આ�યું છે તો તેના કોઈ ઉ�ેશથીજ આ�યું છે. ભલે હમણાં બી� 

બાળક જેટલો હોિશયાર નથી પણ બની શકે આગળ ભિવ�યમાં 

બધા બાળકથી કંઈક અલગ કરી બતાવે. 

આગળ આ અ�યાયમાં �યારે નરહ�ર સં�યાસ માટે �ય છે �યારે 

એ જોઈને લોકો િવચારે છે કે આમના માતાિપતા કેવા િનદ�યી છે કે 

આટલા નાના બાળકને સં�યાસ માટે મોકલે છે. આનાપરથી એ 

સમ�ય છે કે અમુક વાર માતાિપતાને બાળકના benefit માટે 

કઠોર થવું પડે છે. પણ લોકો તેમની ગમે એટલી �નંદા કરે તો પણ 

તેમણે �યિથત થવું  નહ�. કેમ કેતેમનેજ ખબર છે કે એમના બાળક 

માટે શું લાભદાયી છે. 

પુ�ય માગ� ચાલવાની કોઈ નથી �મર હોતી ...પુ�ય માગ� ચાલવાની કોઈ નથી �મર હોતી ...

     ધારા રાણા, વડોદરા 



(ભાગ - ૪)

                    ય�દ દેહં પૃથ�કૃ�ય િચિ� િવ�ા�ય િત�િસ  |

                અધુનૈવ સુખી શા�ત: બ�ધમુ�તો ભિવ�યિસ ||

અ�યાય પહેલો (સૂ� ૪) 

અથ� : તું જો દેહને તારાથી અલગ કરીને પોતાના ચૈત�યમાં આરામથી િ�થર થઈશ તો અ�યારેજ તું શાંત, સુખી અને બંધનમુ�ત થઈશ. 

આપણે બધા મૂળભૂત રીતે પૂણ� જ છીએ. પણ પોતાને અપૂણ� 

સમ�ને �વીએ છે. �વનભર પૂણ��વની �ાિ�ત માટે વલખાં 

છે જે �ણે સાધક પોતાના દેહથી અલગ થઈને પોતાના ચૈત�યમાં 

િ�થર થઈને િવ�ામ કરે છે. તે માટે કોઈ ���યાની જ�ર નથી. 

કારણકે બધીજ ���યાઓ એટલે આભાસ છે. આભાસનું 

િનરાકરણ ફ�ત આ�મબોધ �વારા થાય છે. તે માટે કોઈ ���યાનો 

ઉપયોગ થતો નથી. આ�મા સાથે અહં જોડાયેલો છે, અહં એ 

આ�માનું �િત�બંબ છે. આ�મા �વનની રમત રમી શકતો નથી. 

કારણકે તેને �વૈત નથી. તે િનગુ�ણ છે, િનરાકાર છે, િન�વ�કાર છે. 

�વનની રમત રમવા માટે તેને અહંની જ�ર છે. અહંકારમાંથી 

વાસનાનો જ�મ થાય છે અને વાસનાપ ◌ુત� માટે શરીરની 

જ��રયાત છે. જો તું આ શરારથી મુ�ત થઈને આ�મભાવમાં િ�થર 

થઈશ તો તું આ �ણે મુ�ત, શાંત અને સુખી થઈશ. તેમાં કોઈ 

અવરોધ ઊભો નહ� થાય. તે માટે કોઈપણ સાધનાની જ�ર નથી. 

આપણે કોઈ દોરડાને સાપ સમ�ને ડરીએ છે, પણ જે �ણે 

આપણે ��ય� જોઈએ, કે તે સાપ નથી મા� દોરી છે, તે �ણે 

કોઈપણ કમ�કાંડની,  ��યા-કમ�ની જ�ર રહેતી નથી.  એક 

આ�મબોધથી મુિ�ત મેળવી શકાય છે. 

અહ� અ�ાવ� જનકને સમ�વે છે કે ચૈત�યમાં િવ�ામ જ નહ� 

પણ �યાં િ�થર થવું પણ જ�રી છે. સમાિધની આ અવ�થાએ 

પહ�ચવા માટે યોગશા��માં સાત આવરણો બતાવેલા છે. તે માટે 

યોગ, સ�તપદીની ���યા શીખવે છે. પણ અ�ાવ�નો માગ� જુદો 

જ છે. આ િવષયને ચકાસવાનો તેમનો �િ�કોણ અલગ જ છે. 

તેઓ કહે છે કે િન�વ�ક�પ સમાિધ અવ�થા એક �ણમાં �ા�ત થાય 

અ�ાવ� કહે છે કે વૈરા�ય આવવાથી તું મુિ�તને લાયક થઈશ. તે 

પછી ગુ� પાસેથી ઉપદેશ મળે એટલે આ�મ�ાનનો માગ� મોકળો 

થશે. પણ મુિ�ત માટે ફ�ત આ�મ�ાન હોવાનો કોઇ અથ� નથી. હંુ 

શુ�ધ આ�મા છંુ, હંુ સા�ી છંુ, હંુ એટલે આ શરીર નથી િવગેરે મુિ�ત 

માટે પૂરતું નથી. આ બધુંજ �ાન હોવા છતાંય જો તું શરીર સાથે 

જોડાઈને રહીશ તો તારા મૃ�યુ પછી તારો પુનજ��મ થશે. એટલે 

તેને મુિ�ત કહી શકાય નહ�. સિવક�પ સમાિધમાં પણ, �યાં 

બધાંજ સં�કારોના બીજ �ડે સુધી ઉતરેલા છે, �યાં પણ આ જ 

�ાનનો સા�ા�કાર થાય છે. યો�ય વાતાવરણમાં આ બીજ ફરીથી 

અંકુ�રત થાય છે અને જોતજોતામાં તે બીજનું મહાવૃ� થાય છે. તે 

બીજનો પણ નાશ કરવાથી િન�વ�ક�પ સમાિધનો અનુભવ લઈ 

શકાય છે. એજ મુ�તાવ�થા છે. 
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સૂ� ૫

મારીએ છે. જુદીજુદી સાધના કરીએ છે. પણ એક �ણની એક 

સમજ આપણી અંદરનો િવ�ેપ દૂર કરે છે અને આપણને 

પૂણ��વનો સા�ા�કાર થાય છે. કારણકે તે પૂણ��વ આપણાં 

અિ�ત�વમાં હોય જ છે. તે બહારથી લાવવું પડતું નથી. બધી 

���યા બા� છે. આ�માને કમ� નથી, આસિ�ત નથી એટલે 

સં�કાર નથી. આપણાં �દ�ય અિ�ત�વમાં આપણે િ�થર થઈએ 

એટલે કમ�ની જ�યાએ આપણી લીલા શ� થાય છે. લીલાને 

સં�કાર નથી હોતા. 

ન �વં િવ��દકો વણ� ના�મી ના�ગોચર  |

અસંગોsિસ િનરાકારો િવ�વસા�ી સુખીભવ  ||

અ�યાય પહેલો (સૂ� ૫) 

અથ� : તું �ા�ણ િવગેરે કોઈ વણ�નો નથી, ન તું કોઈ આ�મવાસી છે. તું આંખો િવગેરે ���યોનો િવષય નથી. તું િનરાકાર છે, તું 

િવ�વસા�ી છે તે �ણી લે અને સુખી થા. 

 આ વાંચતી વખતે મને એક વાતા�ની યાદ આવે છે. 

િહમાલયના એક પવ�તપર એક નાની ઝૂપડીમાં એક સાધુ 

રહેતા હતા. એક �દવસ સવારે એક ધનવાન ગૃહ�થ તેમને 

શોધતા તેમની પાસે આ�યા અને બો�યા, “મને શાંિત 

મેળવવી છે, એટલે મને તમારી સાથે રહેવું છે.” સાધુ બો�યા, 

“તું એટલો ધનવાન છે, સફળ છે , તારી પાસે માલમ�ા 

અહ� અ�ાવ� જનકને સમ�વે છે કે જો તું આ�મિ�થત છે, 

આ�મ�વ�પ છે, તો તને કયો વણ�? તું �ા�ણ નથી, �િ�ય 

નથી, વૈ�ય નથી અને �ુ� પણ નથી. આ�માને ધમ� નથી, �ત 

નથી , તેને કોઈપણ આ�મ �યવ�થામાં બાંધી શકાતો નથી. 

આ બધા ભેદભાવ અહં �વારા સ��યા છે. તેનો આ�મા સાથે 

કોઈ સબંધ નથી. તું આ�મા છે તેનો બોધ તને સંસારની 

માયા�ળમાંથી મુ�ત કરશે. આ બધું અ�ાન છે, તેમાંથી તું 

મુ�ત થા. પછી તને કોઈપણ ���યાની જ�ર નથી. જગતે 

ન�કી કરી દીધું છે કે �વન ક�ઠન છે, સાધના ક�ઠન છે અને 

પછી બધાએ ���યાનો માગ� અનુસય�. અ�ાવ� કહે છે, 

આપણને કશુંજ કમાવાનું નથી. આપણને ફ�ત જે ગુમા�યું છે 

તે પાછંુ મેળવવાનું છે. આપણો આ�મા એટલે શોધવાની કોઈ 

વ�તુ નથી, કે ન તો તેનું અિ�ત�વ બહાર છે જે શોધવાથી 

મળશે. બધી બા� વાતો જે અહં, મન, બુિ�ધ અને શરીર 

�વારા રચાયેલ છે, તેનાથી દૂર રહીને આપણને ફરીથી 

પોતાના આ�મ�થાનમાં રહેવાનુ છે. 

સુખ , શાંિત િવગેરે બાબતો આ�મા સાથે જોડાયેલ છે. અહં 

સાથે નહી. આ વાતની સમજ આવે એટલે બધી રમત એક 

�ણમા�ની જ છે. 

ગાડીઓ બધું છે છતાંય શાંિત નથી?અહ� તને શાંિત કેવી રીતે 

મળશે?” પેલા ગૃહ�થે પોતાની �દ છોડી નહી, છેવટે 

કંટાળીને સાધુએ તેને ક�ું, “ ભાઈ , તું અહ� રહે. મને કોઈ 

મુ�કેલી નથી.” આખો �દવસ સાધુ પોતાની સાધનામાં �ય�ત 

હતા, અને તે �યિ�ત તેમની સામે જોતાં હતા. સાંજે ઝંૂપડીમાં 

અંધા� થયું. બહાર ચાંદની રાત હતી. સાધુ બહાર જઈને કશું 

શોધતા હતા. તેમની પાછળ પેલા ગૃહ�થ ગયા અને બો�યા, 

“મહારાજ, કંઇ શોધો છો? “ સાધુ બો�યા, “ હા ભાઈ, મા�ં 

કમંડળ શોધું છંુ.” તે �યિ�તએ ક�ું, “પણ તમા�ં કમંડળ તો 

ઝૂપડીમાંજ છે. તે તમે ગઇકાલે બહાર લા�યા જ નથી. પછી 

તે બહાર કેમ શોધો છો? “ સાધુ બો�યા, “ અરે હા, તે મને 

ખબર છે કે મા�ંકમંડળ અંદર જ છે. પણ અંદર અંધા� છે. 

અંધારામા વ�તુઓ કેવી રીતે મળે? બહાર અજવાળું છે 

એટલે બહાર શોધું છંુ.” તે �યિ�તએ કપાળપર હાથ મૂ�યો 

અને બો�યો, “ મહારાજ, મને લાગતું હતું કે આપ સમજદાર 

છો. અંદર એક મીણબ�ી, દીવો કરો ને ! “ સાધુ મોટેથી 

હસીને બો�યા, “ અરે, હંુ એ જ વાત સવારે તને કહેતો હતો, 

શાંિત તારા અિ�ત�વની અંદર જ છે તેને બહાર કેમ શોધે 

છે?”



(ભાગ - ૫)

આ�મા સવ�� યાપી ચતૈ�ય છે. તે હમંશેા મ�ુત છે. તનેે બધંન 

નથી. શરીર, મન, બિુ�ધ િવગરેે મયા�� દત છે. આ�મા કોઈપણ 

એક શરીર કે મન સાથે બધંાયલે નથી. તે હમંશેા મિુ�તનો 

અનભુવ કરે છે. એટલે અ�ાવ�, રા� જનકને 'િવભો' 

નામથી સબંોિધત કરે છે. 'િવભો' શ�દ અમયાદ�  અિ�ત�વનો 

બોધ કરાવે છે. મિુ�ત તારો મળૂ �વભાવ છે. અને મળૂમાં જે 

છે તનેે �ા�ત કરવાનો �ય�ન િવફળ છે. અતંમખુ�  થઈને જે 

છે તનેે જોવાની અને સમજવાની જ�ર છે, આપણે બધા 

એક િવ�પેથી ��ત છીએ. પોતાનું મળૂ �વ�પ આપણે ભલૂી 

ગયા છીએ. તું શોધતો રહીશ તો �વનમાં ભટકતો રહીશ. 

તમેાથંી કશજંુ મળેવી નહી શકાય. આ�મા કોઈ વ�તુ નથી કે 

જે ખોવાય. તે િનરતંર આપણી સાથે છે. ફ�ત તનંુે હોવું અને 

આપણી સમજ વ�ચનેા આભાસી વાદળાં દરૂ કરવાની જ�ર 

છે. ફ�ત અહકંારને લીધે આપણે પોતાને ભો�તા અને કતા� 

માનીએ છીએ. અહકંાર જ આપણને પોતાના 

આ�મ�વ�પની ઓળખાણ થવા દતેો  નથી. 

આ સૂ�માં �વૈતભાવ અ�ાનનું કારણ છે, એટલે અ�વૈતભાવનું 

સમથ�ન અ�ાવ� અહ� કરે છે. તારો આ�મા અને પરમા�મા 

એકજ છે તે સમ� લે. તે પરમા�મા સવ���ા છે. એટલે તે ��ા તું 

જ છે તે સમજ. તું પોતાને સમ� ન શકવાથી બી�ને ��ા 

માનીને �વે છે. �વૈતનો સાથ છોડીને તને અ�વૈતને શરણે થવું 

પડશે તો જ તું આ વાતોનો અનુભવ કરી શકીશ. 

અ�યાય પહેલો - સૂ� ૬:

ધમા�sધમ� સુખં દુ:ખં માનસાિન ન તે િવભો |

ન કતાs� િસ ન ભો�તાsિસ મુ�ત એવાિસ સવ�દા ||૬||

અથ�: હે િવભો! (�યાપક) ધમ�, અધમ�, સુખ અને દુ:ખ મનના આિવ�કાર છે. તે તારા માટે નથી. તું ન કતા� છે ન ભો�તા. તું તો હંમેશા 

મુ�ત છે.

એકો ��ાsિસ સવ��ય મુ�ત�ાયોsિસ સવ�દા |

અયમેવ હી તે બંધો ��યારં પ�યસીતરમ્  ||૭||

સૂ� ૭:

અથ�: તું એક બધાનો ��ા છે. અને સદાય મુ�ત જ છે. હે બંધો ! સવાલ એ જ છે કે તું પોતાને છોડીને બી�ને ��ા માને છે.



આ સૂ�માં અ�ાવ� કહે છે કે આ સંસાર જ એક આભાસ છે. તેને 

આભાસ સમ�ને �વન �વીએ તો તે આનંદ, પરમાનંદનો 

અનુભવ કરવા માટે તું તૈયાર થઈ શકીશ. કોઈ �વ�નને સ�ય 

સમ�ને થોડીક �ણો માટે કદાચ સુખનો આભાસ તૈયાર થાય પણ 

તે �વ�ન પૂ�ં થયા પછી તે આભાસ હતો તેનો �યાલ આવે છે. 

ર�તાપરથી જતી વખતે દૂર સુધી પડેલું દોરડું સાપનો આભાસ 

તૈયાર કરીને આપણને ડરાવે છે. પણ ન�ક ગયા પછી તેનું મૂળ 

�વ�પ �ણીએ �યારે આપણો ડર દૂર થાય છે. સંસારની બાબતમાં 

પણ એવું જ છે. તે એકવાર સમ�ય એટલે સુખના મહા�વાર 

આપણાં માટે હંમેશા ખુલેલા છે. 

�ાન માગ�માં અહંકાર એક મોટો અવરોધ છે. તેને દૂર કરીને �વીએ 

તો સુખના �વાર ખુલશે. ફ�ત સંસારનો, સમૃિ�ધનો �યાગ કરવાથી 

આપણે �યારેય સુખી નથી થઈ શકતાં. પોતાના િવષેની 

ગેરસમજણ આપણે છોડવી પડશે. અ�ાનને દૂર કરવું પડશે. 

�વૈતનો આભાસ હટાવવો પડશે. આપણો કતા�ભાવ છોડવાથી 

આપણને બધું મળશે. આ િવ�વમાં આપ�ં કશુંજ નથી એ વાત 

�ણીએ એટલે કતા�ભાવમાંથી આપણે મુ�ત થઈ શકીશું. કારણકે 

માિલકીભાવ અહંકારનો પોષક છે. અહંકારનું મૂળ કતા�ભાવમાં છે. 

પહેલાના �લોકમાં ક�ામુજબ અહંકારના ઝેરનો �યાગ કરીને 

આ�માના અમૃતનો અનુભવ કરવો આપ�ં પરમ કત��ય છે. 

અહંકારભાવ જ સહુથી મોટો સવાલ છે. અહંકારને લીધે તા�ં 

સંપૂણ� અિ�ત�વ દૂિષત થયું છે. તે દૂષણને દૂર કરવાનો એકજ માગ� 

એટલે પોતાને કતા� ન સમ�, આપણે તે આ�માવતી કાય� કરીએ 

છીએ એવી સમજ કાયમ રહે તો �ી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન 

કૃ�ણ જે િન�કામ કમ�નો ઉપદેશ કરે છે તેનો તું અનુભવ કરી શકીશ. 

તે કમ�ના ફળનો અિધકાર તારો નથી. અિધકાર એ અહંકારના 

અિ�ત�વની િનશાની છે. િન�કામ કમ� �યારે જ થાય �યારે આપણે 

પોતાને �િ�ભાવથી �વતા આ�માનો સેવક સમ�એ. આપણી 

પાસે હંમેશા િવક�પ હોય છે કે અહંકારના કાળ�પ સપ�ના ઝેરનો 

અનુભવ કરવો કે આ�માના �થાને જઈ તે �દ�ય અમૃતનો અનુભવ 

કરવો. તું આ�મ�પ માગ�ને પસંદ કર. સુખનો અનુભવ કરી શકીશ. 

અથ� : એક દોરડું સપ�નો આભાસ તૈયાર કરે છે તેવી રીતે આ િવ�વ ફ�ત એક આભાસ છે તેમ સમ�ને તું આ બોધ યાદ 

રાખીને સુખથી �વન �યતીત કર. 

સૂ� ૧૦:

ય� િવ�વિમદં ભાિત કિ�પતં ર�જૂસપ�વત્  |

 આનંદ પરમાનંદ: સ બોધ��વં સુખં ચર  ||૧૦||

અથ�: હંુ એક િવશુ�ધ અિ�ત�વ છંુ એવા િન�ચય�પ અિ�ન�વારા તું અ�ાનને બાળી નાખ. આ જ શોકવગર સુખી થવાનો માગ� છે.

એકો િવશુ�ધ બોધ�યોsહિમિત િન�ચયવિ�હના |

��વા�ય�ાન �હનં વીતશોક: સુખી ભાવ  ||૯||

સૂ� ૯ 

અથ� : “હંુ કતા� છંુ” એવા અહંકાર�પ િવશાળકાય કાળા સપ�ના દંશથી તું �િસત છે,“હંુ કતા� નથી” એવા િવ�વાસ�પ અમૃતનું પાન કરી તું 

સુખી થા. 

અહં કત��યહંમાન મહાકૃ�ણા�દ દંિશત : |

નાહં કત�િત િવ�વાસામૃતં પી�વા સુખી ભવ ||૮||

સૂ� ૮:



શિ�તપીઠ આપણા દેવ�ખ 

આ�મનો મહ�વનો િહ�સો છે. 

�વામી મં�દરની ડાબી બાજુએ 

િ�થત શિ�તપીઠ મઠની મૂળ 

જ�યાનો શિ�ત��ોત છે. ઘણા 

વષ�થી �યાં કામા�ીદેવીનું 

દિ�ણામુખી મં�દર બાંધવાનું 

ગુ��ના મનમાં હતું. તે ઠેકાણે 

હવે મં�દરના બાંધકામની શ�આત 

થઈ છે. ગોવાના ખાસ 

કામા�ીદેવીના િશ�પકાર પાસેથી 

બનાવેલી મૂ�ત� તે મં�દરમાં 

�થાપન કરવાની યોજના છે. 

(૧) નવા શિ�તપીઠનું િનમા�ણ  

(૨) ઇનર �હી�સ બંગલોર માટે ગુ��નું �યા�યાન 

ઇનર �હી�સ ઇ�ટરનેશનલના વૈિ�વક મિહલા 

સં�થાના ચે�નઈ ખાતેના ૨૭૩ �માંકના ઇનર 

�હી�સ કલબ તરફથી ગુ��નું 'રે�ક અને મિહલા' 

િવષય પર એક �યા�યાન 'ઓનલાઈન ઝુમ ' એપ 

પર તા.૨૨ �ડસે�બર ના રોજ યો�યું હતું. ૧૦૫ 

દેશમાં સ��ય આ સં�થાની ભારતમાં ૧૨૭ 

શાખાઓ છે અને અંદાજે ૧૫૦૦ મિહલા સદ�ય 

છે. સવારે ૧૧ વાગે યો�યેલું �યા�યાન, હાજર 

મિહલાઓને ખૂબ ગ�યું. રે�ક, તેની િવશેષતાઓ, 

મિહલાઓ માટે રે�ક કેવી રીતે  ઉપયોગી છે તેની માિહતી ગુ��એ ઉપિ�થત મિહલાઓને આપી. 

૨૭�ડસે�બર ૨૦૨૦ ના રોજ ડી.એસ.પી.પી.એલ સં�થા �વારા “3 SRB and 

refining exercises “ નો કાય��મ આપણા િવ�ાથ�, વાલી, અને િશ�કો માટે યો�યો 

હતો. નવી પેઢીને પોતાની લાગણી પર કાબૂ મેળવવા માટે �વ.તાવરીયા� જેવા આધુિનક 

સમયના સંતે બનાવેલી ���યા ખુબજ લાભકારક છે. તાવરીયા�ના િશ�ય અને આ 

પરંપરાના એક �યે� �િશ�ક �ી. રાજન વકીલે આ ���યા સમ�વી. 

(૩) ડી.એસ.પી.પી.એલ �વારા આયોિજત '3SRB and Refining exercises”



(૪) દેવ�ખ આ�મનો દ� જયંિત ઉ�સવ 

તા ૨૯ �ડસે�બર ૨૦૨૦ ના રોજ �ી દ� જયંિત ઉ�સવ દેવ�ખ આ�મમાં દરવષ�ની જેમ ધામધૂમથી મના�યો પણ કોરોનાના 

િનયંિ�ત વાતાવરણના િનયમો મુજબ મનાવવામાં આ�યો. િનયંિ�ત �વેશ િનયમોને લીધે આ વષ� ફ�ત ૩૦ આમંિ�ત �મુખ 

સેવેકરીએ આ ઉ�સવમાં ભાગ લીધો. દ� જયંિતને �દવસે એટલે ૨૯ �ડસે�બરના રોજ સવારે નાનકડો દ�યાગ કરવામાં આ�યો. 

દ�જયંિત િનિમ�ે બધા �મુખ સેવેકરી માટે ગુ��એ એક '�િશ�ણ િશિબર' નું આયોજન કયુ� હતું. 

(૬) આ�મમાં મૂકેલું કા�લંદીનું �મૃિત –િશ�પ

��યાત કલાકાર અને આપણા સાધક �ી.અવધૂત પોટફોડેએ 'કા�લંદી 

અને શંભુ' ની �મૃિતમાં તૈયાર કરેલું િશ�પ મઠના �વેશ�વારે વટથી 

ઊભું છે. માતા કા�લંદી અને તેના બાળ શંભુની યાદને �વંત રાખતું આ 

િશ�પ આપણાં દેવ�ખ મઠનું એક આકષ�ણ બ�યું છે. �ેમાળ કા�લંદી 

અને તેનું િનદ�ષ બાળક શંભુ �હાલસોયા અને મમતામયી મઠની 

િનશાનની જ �ણે. 

�ાનસભાના �વેશ�વાર પર અવધૂત પોટફોડેના સ�મ હાથે 

આકાર પામેલ ઋિષની �ેમાળ અને ધીરગંભીર મુ�ત� 

�ાનસભાના ઉદરમાં યો�તા �િશ�ણ િશિબરોમાં થનાર 

�ાનદાનના કાય�ને આશીવા�દ આપતા અધો�મીિલત ને�ો�વારા 

પોતાના િશ�યો પર નજર રાખે છે તે ન�કી. 

(૭) આ�મમાં ઋિષ િવરાજમાન 

દેવ�ખ િ�પ�ર�યુઅલ �ોવેસ �ા.લી. મઠના સાધકો 

�વારા િનમા�ણ પામેલ સં�થાએ ૧ લી ��યુઆરી, 

૨૦૨૧ થી ૧૦ ��યુઆરી સુધી ફ�ત વૃ�ધ સાધકો માટે 

ઝુમ �લેટફોમ� �વારા ઓનલાઈન યોગ િશિબરનું 

આયોજન કયુ� હતું. નવા વષ�નો �ીગણેશ આ કાય��મ 

�વારા સં�થાએ કય�. અને આખા વષ�માં સાધકોને કયા 

�િશ�ણની તક મળી શકે તેની ઝલક બતાવી. ૧૨ 

સાધકોની આ િશિબરનું આયોજન િવ�યાત યોગ 

�િશ�ક અને આપણાં વડોદરા કે��ના �યે� સાિધકા કૂ. 

અ�તા સોમણે કયુ� હતું. 

(૫) ડી.એસ.પી.પી.એલ. ની વૃ�ધો માટે   
     યોગ િશિબર 



�વામી સમથ� એટલે ��ય� �ભુ�ી દ�ા�ેયનો પુણા�વતાર. 

તેમનું સંપૂણ� ચ�ર� ચમ�કારોથી ભરેલું છે. સામા�ય 

માણસની �િ�થી જોતાં પરમે�વરની દરેક વાતને ચમ�કાર 

જ કહી શકાય. ��યેક ઝાડના એક એક પાનથી લઈને 

આકાશમાં ચમકનારા ��યેક તારા પય�ત સવ� કંઈ ચમ�કાર જ 

છે. પરમે�વરના અવતારની ��યેક કૃિત ચમ�કારોથી ભરેલી 

હોય છે. 

�ી �વામી સમથ�ની લીલાનું વણ�ન કરવું એ એમ જોઈએ તો 
અશકય કમ� જ છે. માનવી �મતાની મયા�દા �ય�ત કરનારા 

એવા આ ચમ�કારોથી સામા�ય માણસ જો મં�મુ�ધ થઇ 
�ય તો તેમાં આ�ચય� પામવા જેવું કશું જ નથી. સામા�ય 
માણસો, જે �યવહા�રક કાદવમાં ખૂંપી ગયેલા છે તેમને 
પરમાથ�ના માગ�પર લાવવા માટે પરમે�વરી અવતાર કે સંત 
મહંતો આવા ચમ�કાર કરે છે. જેમકે થોડા વષ� પહેલાં 
ચમ�કાર કરનારા �ીસ�યસાંઈબાબાએ, એક વાર કહેલું કે 
��યેક વખતે હંુ જે ચમ�કાર ક�ં છંુ, હાથ હલાવીને હાથમાંથી 
િવભૂિત કાઢું છંુ, તે તે વખતે ચાલીસથી પચાસ હ�ર માણસો 
આ આ�યાિ�મક માગ� આક�ષ�ત થાય છે. આ ચમ�કાર તેમના 
માટે હોય છે જેઓ પોતાના �ાનથી આ માગ� વળે તે શકય 
નથી. �ાની સાધકને આવા ચમ�કારોની જ�રત નથી એમ 



કહી શકાય અથવા ચમ�કારોથી ભરેલા આ માગ� પર 
ચાલીને પોતાના અંિતમ �યેય સુધી પહ�ચવાનો માગ� 
તેઓ જોઈ શકે છે.

જેમ િહમાલયમાં અમરનાથની યા�ા કરતી વખતે �ચંડ 
સૃ�ી સ�દય� જોવા મળે છે. એકદમ મં�મુ�ધ કરી દે તેવું, 
�યાં પગ થંભી �ય તેવું ��ય. એવું લાગે કે અહ�થી હલવું 
જ નથી, બસ બેઠા જ રહીએ. એ વાતાવરણમાં 
ઓત�ોત થઇ જઈએ. પર�તુ તેમ કરવાથી આપણે �ી 
અમરનાથની ગુફા સુધી કયારેય પહ�ચી શકીએ નહ�. 
જેના દશ�નની તાલાવેલી છે તેને કયારેય મળી શકવાના 
નથી. તેથી આ સ�દય�ના માગ� પર, સૌ�દય�નું પાન કરતાં 
કરતાં આગળ ચાલવું જ�રી છે. આ પણ એ માગ� પરની 
સાધના છે. સાધનાનું કૌતુક કરતાં કરતાં, સા�યથી દૂર 
જવું ઉિચત નથી.

સાધકોએ, �વામી ભ�તોએ �ી �વામી સમથ�ના આ 
ચમ�કારોનો અથ� સમજવો જોઈએ લોકોને પોતાના 
ચમ�કારોથી મોિહત કરીને વાહ વાહ કરાવવામાં �વામી 
કયારેય માનતા નહ�, ઉલટું સાધનાના માગ� પર આગળ 
જનારા સાધક આ માગ� પર અટકે અથવા તો આ માગ�નો 
મૂળ ઉદે�યથી દૂર જતો �ય એ �વામીને કયારેય ગમતું 
નહ�. �ી�વામીના ચ�ર�માં એમના અને તેમના િશ�ય 
પરમ સદગુ� �ીકૃ�ણ સર�વતીના િમલનની કથા છે. જે 
વખતે �ીકૃ�ણ સર�વતી તેમની સામે આવીને ઉભા 
રહયા તે વખતે �વામીએ તેમને કહયું, “તારી રંડી બા� 
હજુ કેમ છુટતી નથી?” આસપાસના સવ� ભ�તોને 
આ�ચય� થયું પણ �ીકૃ�ણ સર�વતી મા� માથું નીચું 
રાખીને ઉભા રહયા, અ�ય લોકોને એ સમ�તું ન હતું કે 
આટલા સાિ�વક વૃિ�ના સંત આટલા નીચલા �તરે કેવી 
રીતે જઈ શકે? પર�તુ સર�વતીને તો ખબર હતી કે તેમણે 
મેળવેલી અને તેનો ઉપયોગ કરેલી િસિ�ધઓ બાબત 

�ી સમથ� હંમેશા કહેતા, મા� ચમ�કાર જ જોવા હોય 
તો ગા�ડીનો ખેલ જુઓ. મારી પાસે આવતાં નહ�. મ� 
કરેલા ચમ�કાર માંથી કશું શીખતા ન આવડે તો ચમ�કાર 
જોવાનો કશો અથ� નથી. ચમ�કાર તો મા� ��ાંત છે, 
િસ�ધાંત તેનું બીજ છે. આજકાલ ગણેશો�સવ, દશેરા 
એ બધા ધા�મ�ક ઉ�સવોમાં આપણે એ જ જોવાનું છે. 
અિતશય સુરેખ સુંદર સ�વટ, વૈ�ાિનક ચમ�કારોએ 
સ�વેલા, આધુિનક યં� – તં�માં ભકતો એવા ગુંચવાઈ 
�ય છે કે એ બધા જેને માટે રચવામાં આ�યા, છે કે તે 
ગ�નનનું, તેનું મૂળ ત�વ જ િવસરાઈ �ય છે. 
અમે�રકા જેવી આધુિનક મહા સ�ાએ તેમના અિત – 
આધુિનક તં� – મં�ના ચમ�કારોથી આપણા અ�યંત 
�ભાવી મૂળત�વો આપણને ભૂલાવી દીધા છે. 
પુરાણકાળની અંધ��ધાની જ�યા આજે આધુિનક 
અંધ��ધાએ લઈ લીધી છે એ પણ એટલું જ સાચું છે.
�ી �વામી સમથ�ના ચમ�કૃિતપૂણ� �વનમાં તેમણે જે 
કંઈ શીખ�યું છે તેની િવશેષ ચચા� થતી નથી.તેનું એક 
કારણ એ છે કે સામા�ય માણસ મા� બાહય કાય�માં જ 
ગુંચવાઈ �ય છે તે પણ મા� અ�ાનને લીધે.બીજંુ 
કારણ એટલે આ ચમ�કારોની �િસિ�ધ શીખવા – 
શીખવવા કરતાં મોટી લાગે છે.

�ી સમથ�ને ગુ�સો આવે �યારે તેઓ કહેતા, “ચમ�કાર 
ઘરબહાર રાખો, તેને દૂર રાખો.િસ�ધાંતના, �ાનના 
સહવાસમાં રહો.” જે અનુભવમાંથી �ાન નથી મળતું, 
તેનું આચરણ કરવામાં નથી આવતું તે અનુભવનો િવશેષ 
અથ� નથી. માનવ િસ�ધાંતોનું જે કાંઈ મૂ�ય છે તેને ન 
છોડતા �વન �વવું એ જ મૂલત: સાધના છે.                 

�વામી બોલે છે, �યાર પછી તેમણે �વામીને વચન 
આ�યું કે એ િસિ�ધઓનો ચમ�કાર માટે તેઓ ઉપયોગ 
કરશે નહ�.



�ી �વામી સમથ� એટલે ઉ�સાહનો ચૈત�યનો સાગર,ખ�ં કહંુ 

તો �વામીની વયની કોઈને ખબર જ નથી. તેવી જ રીતે 

�વામીએ ધારણ કરેલો આ માનવ દેહ કયારેય કોઈએય થાકેલો કે 

હારેલો જોયો નથી. �વામી એટલે ઝળહળતા ચૈત�યનો અખંડ 

�વાહ! �વામી સતત કાય�રત રહેતા. કોઈવાર ભર બપોરે 

બળબળતા ઉનાળામાં પણ �વામીની વા�સ�ય મૂ�ત� કયાંકથી 

ચાલતા જતી અથવા તો કયાંકથી આવતી દેખાતી. આરામ એ 

શ�દ સુ�ધા �વામીના શ�દકોશમાં ન હતો. �વામીને આળસ 

��યે �ચંડ િતર�કાર હતો. તેમના કોઈ સેવકે આળસ કરી અથવા 

તો િવના કારણ સમય બરબાદ કય� હોય તો તે �વામીને જરાપણ 

પસંદ ન હતું.

આપણે અ�યાર સુધીના જ�મમાં જે કંઈ પાપ કમ� કયા� હોય, 

તેના સં�કાર �ા�તન અને �ાર�ધના �પમાં આપણી સમ� આ 

જ�મમાં આવે છે. તે પાપકમ�ના ફળ આપણે ભોગવીને પૂરા 

કરવા કે તે ફળોને આપણા સુધી આવવા જ દેવા નહ� એ િનણ�ય 

આમ જોઈએ તો વૈયિ�તક �વ�પનો છે. તે પાપકમ�નો િનકાલ 

પુ�યકમ� કરીને કરવો તે ઉ�મ છે. નવીન સુસં�કાર તૈયાર કરીને 

જુના કુસં�કારોને િમટાવી દેવા એ જ મો� તરફ લઈ જનારી 

સાધના છે. સતકમ� એ જ સાધના. સતકમ� કરવા માટે તો 

આપણને આ મનુ�યદેહ મ�યો છે. 

મોટાભાગના લોકોને એવું લાગે છે કે આપણે મો� મેળવવો જ 

નથી તો શા માટે સ�કમ�ની ભાંજગડમાં પડવું? તેમના આવા 

ત�વ�ાન માટે તેઓ પોતાની જ પીઠ થાબડતા હોય છે. પર�તુ તે 

મૂખા�ઓને એ ખબર નથી હોતી કે મો� તરફ જવું કે ન જવું તે 

ઈ�વરે માનવીના હાથમાં રા�યું જ નથી. પયા�ય એટલો જ છે કે 

હસતા – હસતા મો�ના પથ પર ચલવું છે કે રડતા – કકળતા, 

પડતા આખડતા મો� માગ� પર ચાલવું છે. �� બુિ�ધના લોકોને 

આ સાદી વાત સમજમાં આવતી નથી એ દુઃખની બાબત છે.

બી� ગ�મતની વાત એ છે કે આળસ એટલે શું અથવા કમ� 

એટલે શું એ બ�ને બાબતમાં સામા�ય માનવીની �ણકારી 

શૂ�ય. ��યા ન કરવી, અ��ય રહેવું એટલે આળસ નથી. પર�તુ 

અભાવી રહેવું એટલે આળસ. ભાવમાં સંક�પ છે, જવાબદારી 



કોઈ માણસ સતત કંઈ ને કંઈ કરતો હોય એટલે તે કાય�રત છે 

એવું પણ નથી. કાય�ને જો �દશા જ ન હોય તો તે કાય� પણ 

આળસનો �કાર છે. સતત ��યા કરનારા કેટલાક મહાનુભાવો 

મારા પ�રચયમાં છે. હર �ણ તેમનું કંઈ ને કંઈ કાય� ચાલુ જ હોય 

છે. તેઓ સૂવે છે �યારે જ તેમનું કાય� બંધ હોય છે. આજ કોઈ 

ઠેકાણે ખીલા મારશે તો કાલે તે જ ખીલાને ઉખડતા દેખાશે. 

પોતે જ કામ તૈયાર કરે અને પછી તેમાં ડૂબી જવું એટલી જ 

તેમને ખબર હોય છે. આ બધી ગડબડમાં આ લોકો એક �ચ 

પણ આગળ સરકતા નથી. આવી �વૃિ�ના માણસોનો 

અ�યાસ કરતાં માલૂમ પડે છે કે આવા માણસો ખૂબ અ�વ�થ 

હોય છે, બહાર �ય�ત દેખાતા માણસો અંદરથી ખૂબ 

અ�ત�ય�ત હોય છે. તેઓ ખૂદથી દૂર ભાગતા હોય છે. તેમને 

પોતાની, પોતાના ભૂતકાળની બીક લાગતી હોય છે, 

બાળપણનો સૈતાની રા�સ હજુ તેમની આસપાસ રમતો હોય 

છે. તેમની આ ��યા ખ�ં જોતાં, મનથી, ભૂતકાળથી 

ભાગવાની �િત��યા છે તે એક િવકાર છે. એવા માણસો એક 

ઠેકાણે બેસી શકતા નથી.તેમનામાં કંઈક અપરાધીપ�ં હોય છે. 

�યાનમાં બેસે તો પોતાને જ અપરાધીના �પંજરામાં જોતાં હોય 

છે. જે કાય�ને �દશા નથી, સદગતી નથી તે પણ એક અથ�માં 

આળસ જ, તે પણ આંત�રક જવાબદારી ટાળવાનું લ�ણ જ 

છે.

છે, ��યામાં એવું કશું જ નથી. ��યામાં જયારે ભાવ / સંક�પ 

જોડાય છે �યારે જ કમ�નો જ�મ થાય છે. કોઈ માણસ કંઈ જ ન 

કરતા બેઠો હોઈ, એવું લાગે કે તે આળસુ છે એવું નથી અથવા 

માણસ સતત કંઈ ને કંઈ ��યા કરતો રહે તો તે કાય�રત છે એવું 

પણ નથી. આ�મમાં, િહમાલયની ગુફામાં મોટાભાગના સાધુ 

– સં�યાસી શાંત, �વ�થ બેઠા હોય છે. તેઓ કંઈ આળસુ નથી 

હોતા તેઓ �વ�થ િચ� હોય છે. તેઓ સવ� ��યા – કમ�થી પર 

હોય છે. �થૂળની પેલે પાર જઈને સમ� િવ�વનું આકાશ 

પોતાના િ�થર િચ�માં સમાવીને તેમના કમ� ચાલુ જ હોય છે. 

તેમની શાંિતની, �વ�થતાની, િ�થરતાની એક �દશા છે, એક 

ગિત છે જે િવ�વની ગિત સાથે તાલ િમલાવે છે. 

રજનીશે એક જ�યાએ સરસ કહેલું છે કે જગતમાં સહુથી 

વધારે કાય� જો કોઈ એક માણસે કયુ� હોય તો તે એટલે સવ� ��યા 

છોડીને �યાનમાં બેઠેલા બુ�ધે! આવા માણસો �યાનમાં બેસીને 

��યેક માનવીના અિ�ત�વની અંદર જઈને તેમના જ�ટલ / 

ગુંચવાયેલા મનને અંદર –બહારથી સાફ કરી દે છે. દેહના સવ� 

દરવા� બંધ કરીને કમ�િ��યોના �વાર બંધ કરીને તેઓ સતત 

કાય� કરતાં હોય છે. કોઈ મોટા ઉ�ોગપિત પોતાના કાયા�લયમાં 

બેસીને કામ કરે છે તેમની જેમ.

આ િવષયપર નાનપણમાં વાંચેલી એક કથાની યાદ આવી ગઈ. 

એક રા�યની હદમાં જંગલમાં એક સાધુનો આ�મ હતો. તેમાં 

સાધક લોકો સાધના કરતા, �યાન મ�ન થઈને બેસતા. 

રા�યમાં કેટલાક રાજકારણીઓથી તે જોવાયું નહ� – તેમને 

�હંસાચાર, ��ાચાર િવગેરે ની આદત પડી ગઈ હતી, એવા 

અ�વ�થ, અશાંત મનને તે કેવી રીતે પરવડે? તેથી તેમણે 

રા�ના કાન �ં�યા. તેઓએ કહયું કે તે આ�મમાં આળસુ લોકો 

રહે છે, તેમને જોઇને સામા�ય માણસોને અસર થશે તો 

રા�યના બધા લોકો આળસુ થઇ જશે. તેથી રા�એ તેમના 

િવ��ધ કશી કાય�વાહી કરવી. રા�ને તે વાત ગળે ઉતરી નહ�, 

કારણ કે તે સાધુ કે જેમનો તે આ�મ હતો, તેમના માટે રા�ને 

ખૂબ આદર હતો. પર�તુ રા� �યાયી હતો. લોકોની ફ�રયાદની 

પૂછતાછ જ�ર કરતો. તેથી તેણે સાધુની મુલાકાત લીધી અને 

સાધુને કહયું, “મહારાજ તમારા સાધકો કશું કામ કરતાં નથી 

અને રા�યમાં આળસ ફેલાવે છે એવી ફ�રયાદ છે તો શું કરવું?” 

સાધુમહારાજ કંઈ બો�યા નહ�, તેમણે કહયું, ”આજ રાતે 

આપણે પરી�ા કરીએ”. રાત થતાં જ તેમણે રા�ના કેટલાક 

સેવકોને પાણીની બાલદી લઈને પોતાની પાસે બોલા�યા. સાથે 

રા�ને પણ રા�યા. મ�યરા�ીએ રા�ના �ધાન, મં�ી, 

સેનાપિતના ઘરે જઈને તેઓ સૂઈ ગયા પછી પાણી ના�યું. 

પછી શું? ગાળોની, શાપની વષા� કરતાં એ બધા ઉઠયા. તેઓ 

એક સાધુ સામે છે, તેમના રા� તેમની સામે ઉભા છે એનું 

ભાન તેમને રહયું નહ�. થોડા સમય પછી તે સાધુ મહારાજે 

રા�ને કહયું, “ચાલો હવે આપણા આ�મમાં જઈએ, સૂતેલા 

સાધકો પર પાણી નાખીને તેમને ઉઠાડીએ”. જે �ણે તે સાધકો 

પર પાણીની વષા� કરી તે �ણે સાધકો શાંિતથી ઉઠયા, 

પરમે�વરનું નામ લેતા. કોઈ િશવ – િશવ બો�યા તો કોઈ હ�ર – 

હ�ર બો�યા. સાધુને નમ�કાર કયા�, રા�ને વંદન કયુ�. રા�ને 

નવાઈ લાગી. સાધુ બો�યા, “આ માણસો હંમેશા �ગૃત રહે 

છે. પરમે�વરના કાય�માં કાય�મ�ન રહે છે. તારા માણસો, 

જેમણે ફ�રયાદ કરી છે તેમને મા� લાગે છે કે તેઓ કાય�શીલ છે. 

તેઓ અ�વ�થતા અને અશાંિતથી ભરેલા છે. તેઓ જ ખરા 

આળસુ છે.”

જેઓ પોતાના કાય�ને જ સાચી રીતે ઓળખી શકતા નથી તેઓ 

આળસુ છે. તેઓ કાય�ની પેલેપાર જતાં નથી આ પાર જ રહે 

છે. તેમનામાં કાય�ની, સંક�પની, જવાબદારીનો અભાવ હોય 

છે. તેઓ તામસી �વૃિ�ના હોય છે જેની અંદર કોલાહલ મ�યો 

હોય, જેમના િવચારોને યો�ય �દશા નથી તે આળસુ છે. આવા 

આળસુ લોકો આળસ ફેલાવે છે. જેમ એકને બગાસુ આવે તો 

બી�ને પણ આવે, તેવી રીતે આળસથી બી� લોકો સુ�ત બને 

છે તેથી આવા ગિતહીન, �દશાહીન,અકમ�નું મ� પણ ન જોવું 

એવું �વામી સૂચવે છે.  


