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પ્રસ્તાવના – શ્રી. િરદ િાહ 

 શ્રીરામના બાળપિની એક પૌરાણિક કથા છે. આકાિમા ંચદં્રને જોઈને બાળક રામ તેને રમકડુ ંસમજી તે લેવા 

જીદ પકડી અને રડવા લાગ્યા. તેમની માતાએ બીજા રમકડાઓ આપી સમજાવવા ખબુ પ્રયત્ક્નો કયાષ. પિ રામ કેમેય 
કરીને છાના ન રહ.ે આખરે એક બઝુગે પાિી ભરેલ થાળ મગંાવ્યો અને ચદં્રન ુપ્રશતણબિંબ તેમા પડે તેમ ગોઠવ્્ુ.ં અને 
બાળક રામને આત્ુ.ં રામ રડતા બધં થઈ ગયા.  

     બાળક બદુ્ધિ અસલને અને નકલને નથી પકડી િકતી. અહીં પિ સ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજીનો જે પરરચય આપવામા ંઆવ્યો 

છે તે બધો નકલી છે. પિ આપિી બદુ્ધિ બાળક જેવી છે. આવા નકલી પરરચયથી ર્જજજ્ઞાસા સતંોર્ાઈ જાય અને આપિને 

થાય કે સ્વામી બ્રહ્મવેદાતંને હવે હુ ંજાણ   ંછ.ં પિ આ બધો પરરચય દેહનો અને દેહ સાથે જોડાયેલા ં તત્ક્વનો છે. જ્યારે 
સત્ક્ય કાઈંક જુદંુ જ છે.  

      એક માનવદેહમા ંચૈતન્ય જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્ક્યારે તેની સગુધં, આભા અને તરંગો આસપાસના સમગ્ર વાતાવરિને 
એક રદવ્યતા અને પશવત્રતાથી ભરી દે છે. માધવપરુ (ઘેડ)મા ંઆવેલ ઓિો આશ્રમ આવુ ંએક શતથષ છે, જ્યા ંસ્વામી 
બ્રહ્મવેદાતંના નામથી ઓળખાતા એક માનવદેહમા ંપ્રગટ ચૈતન્યને અને તેના તરંગોના સ્પિષથી નજીક આવનાર તમામ 
જીવ સષૃ્ટટને તે આનદંથી આહલારદત કરે છે. આસપાસ પ્રકૃશતનો ખજાનો જેમકે, સમદુ્રનો રકનારો,સમગ્ર એશિયામા ંપ્રથમ 

હરોળમા ંમકુી િકાય તેવો ત્રિ રકલોમીટર લાબંો બીચ, મધબુનના જગંલો, નારરયેળીના બગીચાઓ, ભાતભાતના ંપક્ષીઓ, 

હવામા ંગ  જંતા મ્રુ અને કોયલના ટહુકાઓ, પૌરાણિક મરંદરો અને ઐશતહાશસક ધરોહર સમી શ્રીકૃટિની ભશુમ જ્યા ંકૃટિ ે
રુન્ક્ષ્મિી સાથે લગ્ન કરેલ, ચાર જલકંુડ, રાયિન ુવન (૪૦૦-૫૦૦વર્ષ જુના રાયિના લગભગ ૩૦૦જેટલા ંવકૃ્ષો) આ 
સમગ્ર પથંકને  પ્રાિ    પરેુ છે.  

     સ્વામી બ્રહ્મવેદાતં શવરે્ કાઈં પિ કહવે ુ ંકે લખવુ ંતે મારી ક્ષમતા નથી. છેલ્લા ચાલીસ વર્ષથી તેમિે જીવોને જગાડવા    
ધ  િી    ધખાવી છે. એક અનોખો યજ્ઞ અહીં ચાલી રહ્યો છે.  મારા જેવા અનેક જીવો આ યજ્ઞમા અહમની   આહ શત આપવા 
આવ્યા છે અને આવી રહ્યા છે. રદવાની જ્યોત પાસે મીિ લઈ જઈએ અને તે પીગળવા માડેં તેમ ધીમે ધીમે મારો અને 
અન્ય ઘિા સાધકોનો અહમ પીગળી રહ્યો છે,  જે હુ ંઅહીં અનભુવી રહ્યો છ.ં  

      ઘિા મને પ  છે કે," તમારે આશ્રમમા ંકરવાન ુશુ?ં" સ્વાભાશવક જ, સમાજમા ંરહીએ એટલે આપિી ભાર્ા, સમજ અને     

મ  લ્ય  બધુ ંકરવા ઉપર જ હોય. શુ ંકરીએ તે   મ  લ્યવાન. કોઈ કહ ેકે, હુ ંવરકલાત કરંુ છ ંકે, સિન છ ંઅને સિરી કરંુ છ ં

તો વધ ુ  મ  લ્ય અને કોઈ કહ ેહુ ંતો કરડયાકામ કરંુ છ ંકે રીક્ષા ડ્રાઈશવિંગ કરંુ છ,ં તો ઓછ ં મ  લ્ય.પરંત ુઅહીં આવ્યા પછી 

મારા જીવનના  મ  લ્યો બદલાયા. શુ ંકરંુ   છ ંતે ગૌિ બની ગ્ુ ંઅને કેવી  રીતે કરંુ છ ંતે વધ ુ   મ  લ્યવાન બન્્ુ.ં િાક 
સમારંુ, લાકડા કાપુ ંકે ઝાડુ લગાવુ ંતે સમયે મારી ભાવદિા કેવી રહ ેછે? ણભતર શવચારો તે સમયે કેવા આવે છે? કાયષ 
કરતી વખતે િરીર અને મનની દિા શુ ંછે? તે જોતો થયો અને સમજા્ુ ંકે કામ ગમે તે કરીએ જો બેહોિીમા ંઅને ભાવ  
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વગર કરીએ તો વેઠ, વૈતરંુ કે નોકરી બની જાય, પરંત ુતે જ કાયષ જ્યારે હોિપ  વષક, ભાવપ  વષક કરીએ તો   પ  જા,  અચષના, 
ધ્યાન અને ચાકરી બની જાય છે, અને આપિા સમગ્ર ણચિને પ્રસન્નતાથી ભરી દે છે.સ્વામીજી વારંવાર કહ ેકે, 

"ધ્યાનને પ્રવતૃ્તિ નથી બનાવવાની,  
દરેક પ્રવતૃ્તિને ધ્યાન બનાવતાાં શીખવાન ાં છે." 

      એટલે અહીં કોઈ ખાસ, યોગાસનો કે ધ્યાનની શવધીઓ કે તતં્ર, મતં્ર જાપ નથી થતા.ં હા, કોઈએ કરવા હોય તો 

અવશ્ય કરી િકે છે. કોઈ શનટિાત હોય તો અન્ય રસ ધરાવનારને શિખવી િકે છે. પરંત ુઅહીં આશ્રમમા ંજે    મ  ળભતુ 
રીતે શિખવવામા ંઆવે છે તે આનદંપ  વષક જીવન જીવવાની કળા છે. સ્વામીજી કહે, 

"મોજમાાં રહો અને ખોજમાાં રહો" 
      જે જીવોને મોજમા ંઅને ખોજમા ંરહવેાની અણભતસા ઊઠતી હોય, તેમને અહીં શનમતં્રિ છે. 

      સ્વામી બ્રહ્મવેદાતં સવાર સાજં પ્રવચન આપે છે. ગીતા, ગગંાસતી, ગાયત્રી, પતજંણલ યોગ સતુ્ર,  ઈ.જે.ગોલ્ડ ગજુીએફ, 

પી,ડી.ઓસ્પેન્સ્કી,તાવરરયાજી, ઓિો ના અનેક બહુ મ  લ્ય પસુ્તકો પર આ પ્રવચનો હોય છે. અત્ક્યતં   ગ  ઢ વાતોને અને 
રહસ્યોને તદ્દન સરળ ગજુરાતી ભાર્ામા ંસાવ સાદા ઉદાહરિો દ્વારા તે આપિને અંતરયાત્રાના માગે દોરવિી આપે છે. 

અહીં તેમના કેટલાકં પ્રવચનોમાથંી ચુટેંલા ંકેટલાકં અંિો રજુ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. વાચક શમત્રોને આ વાિી  ભીતરની 
તયાસ જગવવા પે્રરરત કરે, તો આ શ્રમ અફળ નહીં જાય. 

અંતમા દરેકની    ભીતર બેઠેલ એ પરમ ચૈતન્યના અંિને મારા પ્રિામ. 

પ્રભશુ્રીના આશિર્. 

શરદ. 
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બ્રહ્મવેદાન્ત સ્વામી, પરરચય  
 

 

 “ધ્યાનને પ્રવતૃ્તિ બનાવવાની નથી.  જીવનની દરેક પ્રવતૃ્તિને ધ્યાનમય બનાવવાની છે.” 

 “ગમે તે પરરન્સ્થશતમાથંી મજા અને મસ્તી કઈ રીતે મેળવવા, એ બધુ ં િીખવ્્ુ ંરામદુલારે બાપએુ.” 

 “સન્યાસ લેવાયો ન હતો. સન્યાસ એ ઓિોની કૃપા હતી.એ ઓિોની (મારે માટે)પસદંગી હતી.” 

સાાંસારરક નામ 

 હીરાલાલ શાહ 

જન્મ 

 ૬, જુલાઈ-૧૯૩૨; મુબંઈ 

અભ્યાસ 

 સાયન્સ કોલેજન ુબીજુ ંવર્ષ. 

ક ટ મ્બ 

 માતા– મિીબાઈ ગોશવિંદજી; ત્તપતા- મકનજી જગજીવન િાહ 

 પત્ની– રમીલા; પ ત્રો – ભરત, હરીિ;રામ ુઅને રહમાન્શ;ુ પ ત્રીઓ-રક્ષા અને હીના 
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તેમના ત્તવશ ેત્તવશષે 

 શપતા માધવપરુના નગરિેઠના દીકરા હતા અને પષુ્ટટમાગષમા ંરૂણચ ધરાવતા હતા. 
 સ્વામીજી એક વર્ષના હતા, ત્ક્યારે શપતા અને ૭ વર્ષના હતા,  ત્ક્યારે માતાનો  દેહાન્ત થયો હતો. 
 ૧૯૩૯ – માતા શપતાના દેહાન્ત બાદ માધવપરુ સ્થળાતંર. માસા હરજીવનદાસ અને માસી અમતૃાબાઈએ 

ઉછેયાષ. 
 ૧૯૪૦થી –તેમના બાળમન પર ગાધંીજીનો પ્રભાવ પડયો. 
 ૧૯૪૨–  અભ્યાસ છોડી આઝાદીની લડતમા ંજોડાયા. સાથે સાથે રામકૃટિ પરમહસં, સ્વામી રામતીથષ અને 

સ્વામી શવવેકાનન્દના ંઘિા ંસારહત્ક્યનો અભ્યાસ કયો. ત્ક્યારથી જ લોભ વશૃિ ઘટવા લાગી; જ્યોશતર્, યોગશવદ્યા, 
તતં્રિાસ્ત્ર,પનુિન્મ શવ.મા ંખ  બ શ્રિા જાગવા લાગી. 

 ૧૯૬૭ – પહલેી વખત ‘ઓિો’ – રજનીિજી સાથે સત્ક્સગં, િારદાગ્રામ શિબીરમા(ંમાત્ર કુત  હલથી પ્રવચન 
સાભંળવા ગયા હતા; અને આખો રદવસ રોકાઈ ગયા.) વતષમાનમા ંજીવવાનો પહલેો અનભુવ. બીજા બધા 
રસ્તાઓ ઉપર ચોકડી મ  કાઈ ગઈ. 

 ૧૯૭૨– આબ ુખાતે ‘ઓિો’ની શિબીરમા ંઆકન્સ્મક જ દીક્ષા લીધી ‘મારી પાત્રતા નથી’ ના જવાબમા ંઓિોએ 
કહ્ુ ં ,’ ઉસકી રફકર છોડ દે. રકસ રૂપમેં સન્યાસ લેના ચાહતા હૈ?’ સફેદ વસ્ત્ર ધારી સન્યાસી બન્યા; અને 
‘સ્વામી બ્રહ્મવેદાન્ત’ નામ મેળવ્્ુ.ં 

 ૧, નવેમ્બર-૧૯૭૪ વેરાવળ ખાતે ‘સકેંત’ – રજનીિ ધ્યાન કેન્દ્રના ઉદ્ઘાટન પ્રસગેં કેવળ દૃટટાભાવ પ્રગટયો 
અને ‘ભગવાન’પદ કોઈ પ્રયત્ક્ન શવના પામ્યા. 

 ત્ક્યાર બાદ જુદી  જુદી જગ્યાઓએ અનતં સ્વામી સાથે શિબીરો કરી. 
 ૧૯૭૪ – રહમાલય જવાનો શવચાર કયો, પિ ‘રામદુલારે’ બાપએુ માધવપરુ ખાતેની વાડીમા ંજ આશ્રમ 

બનાવવા અનરુોધ કયો. અને બાજુમા ંપોતાના હક્કની, ખરાબાની છ એકર જમીન પિ અપાવી 
 માધવપરુમા ંઆશ્રમની િરૂઆત કરી.  અને ધીમે ધીમે  તેનો શવકાસ કરતા રહ્યા. 
 પહલેા ંપોતાની વાડીમા;ં ત્ક્યાર બાદ ખરાબાની જમીન ખરીદીને; ત્ક્યાર બાદ ત્ક્યજી દેવાયેલી પથ્થરની ખાિોના 

શવસ્તારમા.ં  છેલ્લે અડાબીડ પડી રહલે ‘મધવુન’ની જગ્યા પિ સરકારે શવકાસાથે શવનામ  લ્યે આપી. 
 ૧૯૭૨થી ૧૯૮૨ – રામદુલારે બાપ ુજેઓ પરરવ્રાજક હતા અને અવારનવાર આશ્રમમા ંઆવતા-જતા અને 

આશ્રમના શવકાસ સાથે સ્વામીજીના આંતરરક શવકાસ માટે માગષ દિષન આપતા રહ્યા. 
 તેમના આંતરરક અને પ્રજ્ઞાના શવકાસમા ંગરુ્જિયેફ, શવમલા તાઈ અને તાવરરયાજીનો પિ ઘિો મોટો પ્રભાવ 

રહ્યો છે. 
 આશ્રમને આશથિક અને આંતરરક સહયોગ માટે વેરાવળના ડોતટર વકીલ ( સ્વામી શવતરાગ) અને તેમના ં

પત્ક્ની સ્વાશતમા નો પિ સહયોગ સતત મળતો રહ્યો છે. ડો. વકીલના દેહાન્ત બાદ સ્વાશતમા પિ સ્થાયી 
રીતે આશ્રમના ંઅંતેવાસી બની ગયા ંછે. 
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 ડો. વકીલના પતુ્ર રાજેન જેઓ સ્વામીજીના બીજા નબંરના ંપતુ્રી સાથે પરિેલા ંછે અને તે પિ તાવરીયાજીની 
સાધના પપ્ધ્ધ્તથી યોગ અને ધ્યાન શવરે્ લોકોને સમજ અને  એમના કાયષમા ંસઘન રીતે  પરોવાયેલા છે. 

રચનાઓ (પ્રકાત્તશત પ સ્તકો) 

 આધ્યાત્ત્મક – જાગરિ, પ  િષતાના પથેં, અતપૃ્તત ભીતરની, સહયોગથી સમાશધ, અંતઃકરિની ઓળખ, 

સાધનાની પ  વષભ  શમકા, શવજળીને ચમકારે 

 આત્મકથાત્મક – પરમપદ પ્રશત સકેંત 

સાભાર  

 પરમપદ પ્રશત સકેંત 

 શ્રી. િરદ િાહ 

તેમના જીવનના એક રદવસ અંગ ેશવરડયો. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xku-v2zFhxk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xku-v2zFhxk
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માધવપરુ( ઘેડ) 
પોરબદંર આમ તો ગજુરાતન ુછેવાડાન ુિહરે છે. પરંત ુમહાત્ક્મા ગાધીન ુજન્મ સ્થળ હોવાથી સમગ્ર 

શવશ્વમા ંપ્રશસપ્ધ્ધ પામ્્ુ ંછે. પોરબદંરથી સોમનાથ સધુીનો દરરયાઈ પટ્ટીનો લગભગ ૧૨૫ રકલોશમટરનો માગષ 
છે. આ માગષના લગભગ મધ્યભાગ,ે એટલે કે પોરબદંરથી લગભગ ૬૦ રકલોશમટરના અંતરે દરરયાકાઠેં વસેલુ ં
માધવપરુ ગામ છે. લગભગ ૧૫,૦૦૦ ની વસ્તીવાળં ગામ જેમા ંકોળી, વૈટિવ, મસુ્લીમ મછવારા, બ્રાહ્મિની 
મખુ્ય વસ્તી છે. આઝાદી પહલેા ંઆ ગામ પોરબદંર સ્ટેટમા ંહત ુ ંજે આજે પોરબદંર જીલ્લાન ુરણળયામણ ુગામ 
છે. 

શ્રી કૃટિન ુએક નામ માધવ છે અન ેતેમના નામ પરથી ગામન ુનામ માધવપરુ પડ્ુ ંછે. પૌરાણિક 
કથા મજુબ શ્રીકૃટિ ે રૂક્ષ્મિીનુ ંઅપહરિ કરી અહીં આવેલા ંમધબુનના જગંલોમા ંચૈત્રી સદુ ચૌદસના રોજ 
લગ્ન કરેલ. કથાનક છે કે, રૂક્ષ્મિીના શપયર પક્ષે કોઈ ન હત ુ,ં તેથી અહીં વસતી કોળી જાશતએ શપયરીયાઓંની 
ભ  શમકા ભજવેલ. આજે ૫,૦૦૦ વર્ષ પછી પિ અહીં દર વરસે રામનવમીના બીજા રદવસથી માડંી, પાચં 
રદવસ, એટલે કે ચૌદસ સધુી કૃટિ- રૂક્ષ્મિીનો લગ્નોત્ક્સવ ઊજવાય છે. દરરયાકાઠેં આવેલ પૌરાણિક માધવરાય  
મરંદરેથી જાન/વરઘોડો નીકળી, ચોરી સધુી જાય અન ેરહન્દુ શવશધથી લગ્ન મહોત્ક્સવ ઉજવાય છે. 

માધવપરુન ુ પૌરાણિક તમેજ ઐશતહાશસક મહત્ક્વ છે. અહીં વૈટિવ સપં્રદાયના સ્થાપક શ્રી 
વલ્લભાચાયષજીની ૬૬મી બઠેક (કુલ ૮૪ બેઠક) છે. વૈટિવો માટે માધવપરુ મોટંુ યાત્રાધામ છે. માધવરાયજીન ુ
પૌરાણિક, છઠ્ઠી સદીન ુમરંદર જે દરરયાકાટં્ઠ ેઆવેલુ ંછે તે હાલ તો ખડંરે હાલતમા ંછે. આ શસવાય અહીં ઓિો 
આશ્રમ, ચાર જલકંુડ, ચાર વાવ, મધબુન અન ેણચતવનનો જગંલ શવસ્તાર, ચોરી, શનલકંઠ મહાદેવ, કાચબા 
ઉછેર કેન્દ્ર, અન ેએશિયાનો સૌથી સુદંર બીચ છે. ચારેબાજુ નજર કરો ત્ક્યા ંવનરાઈ અન ેનારરયેળીના વકૃ્ષોની 
વાડીઓ, મ્રુના, કોયલના ટહકુાઓ અન ેશવશવધ પક્ષીના ગીતોથી ગુજંતો આ પ્રદેિ, પ્રકૃશત પ્રેમી સહલેાિીઓ 
માટે આકર્ષિન ુકેન્દ્ર રહ્યો છે. 

માધવપરુ ( ઘડે) અંગે સરસ દસ્તાવેજી શવરડયો – 

https://www.youtube.com/watch?v=6uSX1lBuxRw&list=PL3_bbEKRIdiurQByiihQ84ysVHxzLbm_w 

https://www.youtube.com/watch?v=wJ4s-3ac09Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uSX1lBuxRw&list=PL3_bbEKRIdiurQByiihQ84ysVHxzLbm_w
https://www.youtube.com/watch?v=wJ4s-3ac09Y
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ઓિો આશ્રમ, માધવપરુ(ઘેડ ) 
ઓિો આશ્રમના નામે પ્રશસધ્ધ ભ  શમ શવસ્તાર લગભગ ૫૦ એકરના ફેલાવામા ંપથરાયેલો છે. આ 

આશ્રમના શનમાષિમા ંસ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજી શનશમિ બનલે છે. તેમના પ  વષજોની વાડીમા ંબ ેનાના રૂમમા ંિરૂ 
થયેલ આશ્રમ આજે એક શવિાળ વટવકૃ્ષ બની ચકુ્યો છે. ઓિો આશ્રમન ેચાર શવભાગમા ંવહેંચી િકાય.  

1. ઓિો આશ્રમ (જ નો),  
2. રામદુલારે બાપનુી સમાશધ/ આશ્રમ,  
3. મધબુન/ણચતવન,  
4. ગોકુલ આશ્રમ. 

૧) ઓિો આશ્રમ (જ નો) 
આ આશ્રમ લગભગ ૧૦ એકરમા ંપથરાયેલો છે અને નારરયેળની વાડી ઉપરાતં અન્ય અનેક ફળાઊ 

અન ેઘટાદાર વકૃ્ષોથી છવાયેલો શવસ્તાર છે.જેની ઝલક નીચેના ફોટોગ્રાફ પરથી મળિે.  

 

આશ્રમમા ંબ ેબિુ હોલ (ધ્યાન પ્રવચન માટેન ુસ્થળ) છે. એકન ુનામ "દેવતીથષ" છે - જે ઓિોના 
શપતાજીના નામ ેરાખવામા ંઆવ્્ુ ં છે, અન ેતેમના ંઅન્સ્થફૂલ પિ અહીં રાખવામા ંઆવ્યા છે. બીજા હોલનુ ં
નામ શ્રી તાવરરયાજીના નામ ેરાખવામા ંઆવેલ છે. (જેઓ એક મહાન યોગી અન ેસદગરુુ હતા.) 
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દેવતીથષ ની સામ ેભગવાન બધુ્ધની પ્રશતમા છે અન ેતેની પાછળના ભાગમા ંએક રાયિન ુ૪૦૦-૫૦૦ 
વર્ષ પરુાણુ ંવકૃ્ષ છે.  

 

આ વકૃ્ષ નીચ ેબસેીન ેસ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજીન ેઘિીવાર સમાશધનો અનભુવ થયો છે. આથી તે શવસ્તાર 
સુદંર રીતે સજાવી ધ્યાન માટે રાખવામા ંઆવેલ છે. અહીં બાજુમા ંસ્વાશતમા (સ્વામીજીના સ્વાધ્યાયી અન ે
સબંધંે વવેાિ)ન ુશનવાસ સ્થાન અન ેબાજુમા ંજ હોશમયોપશેથક પ્તલનીક છે, જ્યા ંદદીઓન ેશવના મ  લ્યે સારવાર 
આપવામા ંઆવ ેછે. વાડીના આ શવસ્તારમા ંસ્વામીજીનુ ંશનવાસસ્થાન અન ેતેમના પતુ્રો અન ેપરરવાર જનોન ુ
શનવાસ સ્થાન પિ આવેલ છે. વાડીના પાછળના ભાગે ખલુ્લા મેદાન જેવા શવસ્તારમા ંગરબી ચોક બનાવેલ 
છે. અહીં નવરાશત્ર દરમ્યાન પારંપારરક રીતે ગરબીનુ ંઆયોજન થાય છે. અનેક કલાકારો અન ેઆજુબાજુના 
ગ્રામવાસીઓ આ િન્તત પ  જાના મહોત્ક્સવનો લાભ લ ેછે.  
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૨) રામદુલારે સમાશધ/આશ્રમ 

ઓિો આશ્રમની પાછળના ભાગે રામદુલારે બાપનુી સમાશધ અન ેઆશ્રમ આવેલ છે.  

 

અહીં અત્ક્યતં રણળયામણુ ંઅન ેિાતં વાતાવરિ હોય છે. પક્ષીઓના કલરવથી ગ  જંતો આ આશ્રમ 
શવમલાતાઈ (એક મરહલા ગરુૂ)ના શવશ્રામન ુ સ્થળ હતો. તેઓ ઘિીવાર અહીં આવતા. રામદુલારે બાપ ુ
પરરવ્રાજક સતં હતા અન ેસ્વામીજીને અંતરયાત્રામા ંઆંગળી પકડીને ચલાવ્યા  તેમ કહીએ તો કાઈં ખોટંુ 
નથી. સ્વામીની અંતરયાત્રાન ેઊંચાઈના શિખરો સધુી લઈ જવામા ંતેમનુ ંખબુ યોગદાન રહ્ુ ંછે. રામદુલારે 
બાપએુ ૧૯૮૬મા ં શિવરાશત્રના રદવસ ેિરીર છોડી દીધેલ. આજે પિ દર શિવરાશત્રના રદવસે અહીં ભજન 
રકતષનનો કાયષક્રમ યોજાય છે, અન ેબાપનુા હજારો ભતતો અહીં ભેગા થાય છે. આ ભ  શમ એક અદભતુ ઊજાષથી 
ભરેલ છે. અનેક સતંો અન ેસદગરુુઓ પિ અહીં આવી તેન ેઊજાષવાન બનાવતા રહ્યા છે. 

૩) ણચતવન અને મધબુનના જગંલોનો શવસ્તાર 

મધબુનનો શવસ્તાર જગંલખાતાની માણલકીનો છે. પરંત ુતે શવસ્તારન ુસરંક્ષિ અન ેમાવજત ઓિો 
આશ્રમન ેસોંપેલ છે. જે આશ્રમવાસીઓ પે્રમપ  વષક કરી રહ્યા છે. ણચતવન તરીકે ઓળખાતો જગંલનો શવસ્તાર 
આશ્રમની માણલકીનો છે. અહી પદંર-એક સન્યાસીઓ રહ ેછે, અન ેપ્રકૃશતની ગોદમા ંરહી સાધના સાથ ેજગંલમા ં
મગંલ ઊભુ ંકરી રહ્યા છે. ભર ઊનાળામા ંઅહીં તાપમાન ૫-૭ રડગ્રી ઓછ ંહોય છે. ક્યારેક ક્યારેક રદપડો, 
જગંલી સવુર કે જરખ પિ આવી જતા હોય છે. આ શવસ્તારમા ંએક સમયે અનેક સપષ અન ેસરરસપુ પ્રાિીઓ 
રહતેા ંહતા.ં આજે પિ તે અવારનવાર દિષન દેતા હોય છે. રાયિના ૨૦૦-૩૦૦ વકૃ્ષો અહી આવલેા છે.  
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૪) ગોકુલ આશ્રમ 

ગોકુલના નામ ેઓળખાતો આ આશ્રમ ગોકુણળયા ગામને બાજુ પર મકુી દે તેવો અદભતુ છે. ૨૦૦૮મા ં 
તરછોડાયેલી પત્ક્થરની ખાિોની જગ્યા ખરીદી, તેમા ંજે સિન ક્ુું છે, તે મોહેંજોદડોની કે હડ્ડતપા સસં્કૃશતના 
જમીનમાથંી મળી આવલે નગરોની યાદ અપાવ્યા વગર ન રહ.ે જમીન લેવાઈ ત્ક્યારે ખાિોમા ંગાડંા બાવળ, 
આકડા, ધતરુા અન ેબીજા જગંલી ઝાડવાની ભરમાર હતી. આજે ત્ક્યા ંનકામા વકૃ્ષોને દુર કરી લગભગ ૫,૦૦૦ 
વકૃ્ષોન ુવાવેતર કરાયેલ છે. ખાિોના ખાડાઓમા ંમધબુતંી નદીમાથંી નહરે બનાવી મીઠા પાિીનો સગં્રહ 
કરવાથી આસપાસનો શવસ્તાર અન ેભ  તળનુ ંપાિી મીઠા ંબન્યા ંછે. ખાિોની માટી કાઢી એક ૧૫૦ ફુટ ઊંચી 
એક કૃશત્રમ ટેકરી બનાવવામા ંઆવી છે, જે માધવપરુની સૌથી ઊંચી જગ્યા છે. તે સ્થળ આજે ગોવધષનના 
નામ ેઓળખાય છે. ગોવધષન પર કાર/ સ્ક ટર અન ેપગપાળા જઈ િકાય છે. અહીંથી માધવપરુનો સમગ્ર 
શવસ્તાર જોઈ િકાય છે. ઊપરથી દેખાતો દરરયો અન ે૧૮૦ રડગ્રી પર ફેલાયેલો બીચ જોઈ લોકો મોં મા ં
આંગળા નાખી જાય છે. અહીંથી સ  યોદય અન ેસ  યાષસ્ત જોવો તે અનન્ય લહાવો છે. સાધકો અહીં ધ્યાન કરવા 
પિ આવે છે. 
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ગોકુલ આશ્રમ ધીમ ેધીમ ેતીથષ બની રહ્ુ ંછે. આ ભ  શમ પર નવદુગાષ, અંબા માતા, સરસ્વતી, ગિેિ, 
મહાદેવના મરંદરો બનાવવામા ંઆવ્યા છે.  

 

 

અહીં પિ બ ે બિુ હોલ, ભોજનાલય, કાફેટેરરયા, બેકરી, અન્નક્ષેત્ર, વેલકમ સેંટર, પસુ્તકાલય, 
આ્વેુરદક પ્તલશનક, આંખના સિન અન ે એમ.ડી ડોતટરની સેવાઓ શવના મ  લ્ય ે મળે છે. 
આશ્રમવાસીઓ/સાધકોના શનવાસસ્થાનો અન ેબહારથી આવનાર પ્રેમીજનોન ેરહવેા જમવા વગેરેની સગવડ 
અહીં મળે છે. યથા િન્તત આવતા દાનની રકમથી, અન ેપરમાત્ક્માની કૃપાથી આ સમગ્ર યજ્ઞકમષ ચાલી રહ્ુ ં
છે. 
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હવ ેિરદ ભાઈના િબ્દોમા ં

હુ ંમાધવપરુ ઓિો આશ્રમમા ંજ રહ ુછ ંઅને સ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજી મારા ગરુુ છે. નીચનેા ં    ણચત્રો ઓિો 

આશ્રમના થોડકે ઝલક આપ ેછે.  
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જે પત્ક્થર પર કરેલ શિલ્પના ફોટાઓ મકેુલ છે તે કોઈ ઘડાયેલા શિલ્પકારોએ નથી બનાવ્યા. આ બધા શિલ્પ 

અને ણચત્રો અહીં આવનાર લોકો અને કેટલાક આશ્રમવાસીઓએ પહલેીવાર હાથમા ંહથોડી ઝીિી ઝાલીને બનાવેલા 

છે. અહીં ભીતરમા ંપડેલ કલાકારને જીવતં કરવાનો અવસર આપવામા ંઆવે છે અને તેમાથંી સિન થાય છે. 
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િરદ િાહ – પરરચય 
 

 
સ રેશ જાનીના શબ્દોમાાં - 

શમત્રો મળ્યા – પ્રભશુ્રીના આશિર્ 

હા! ખરેખર પ્રભશુ્રીના આશિર્ જ કે, શમત્રો મળ્યા. 

પિ આજે જે શમત્ર અંગે વાત કરવાની છે; તે અચ  ક પ્રભશુ્રીના આશિર્ પાઠવીને જ ઈમેલ પ  રો કરે છે ! 

આ શમત્રને મળવા જતા ંમને એમને સરપ્રાઈઝ આપવાનુ ંમન થ્ુ.ં સવારમા ંવહલેો, સીધો એમની ઓરફસે 
પહોંચી ગયો. અમદાવાદ મ્્શુન. ના નવરંગપરુા સ્ટેરડયમના સમિૃ શવસ્તારમા ંએમની અધષ સરકારી સસં્થાની ઓરફસ 
આવેલી છે. પટાવાળો પિ હમિા ંજ આવ્યો હતો અને સાફસ  ફીમા ંવ્યસ્ત હતો. તેિે એમની ઓરફસ સાફ કરી મને 
બેસાડયો. મારી ધીરજ ખ  ટી જવાની તૈયારીમા ંજ હતી; અને ત્ક્યા ંએ આશિર્દાતા આવી પહોંચ્યા. 

કોિ? ખબર ન પડી ને? પિ જે લોકો એમની સાથે ઈમેલ સમ્પકષમા ંછે; એ બધા તો શિર્ષક વાચંીને તરત 
એમને ઓળખી ગયા હિે. 

િરદ િાહ – પ્રભશુ્રીના આશિરે્ મળ્યા. 

આ છે િરદ િાહ. આમ તો કોમસષ ગે્રજ્્એુટ છે; પિ ગજુરાતના ઘિા બધા પ્રોજેતટોને એમના ંસલાહ 
સ  ચનો મળેલા ંછે. અને મારી અંતરયાત્રાના પ્રોજેતટના પિ એ ગાઈડ છે.  
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પિ એ મ  લાકાત દરશમયાન ઘણુ ંમોડુ ંથઈ ગ્ુ ંહતુ.ં મારે બીજા એક અગત્ક્યના કામે જવાનુ ંહત.ુ મને 
એમની સાથે સત્ક્સગં કરવાનો જે લ્હાવો હતો; અને જ્યા ંજવાનુ ંબહ ુજ મન હતુ ંતે, માધવપરુના ઓિો આશ્રમની 
એમની પાસેથી અલપ ઝલપ ઝાખંી મેળવી, મેં શવદાય લીધી. તે આશ્રમની મ  લાકાત લેવાનો સકંલ્પ તો કયો; પિ 
શવશધનુ ંકરવુ ંતે, અઢી મરહનાની દેિયાત્રા પતી ગઈ તો પિ ત્ક્યા ંન જ જવા્ુ.ં 

પિ એમની સાથે બેસી સત્ક્સગં કરવાની તડપન તો રહી જ. એ ક્યા ંસતંોર્ાઈ હતી? ફરી એમનો સમય 
લઈ, રજાના રદવસે એમને ઘેર જ પહોંચી ગયો; અને એ યાત્રા પિ કેવી યાદગાર? મને એમનુ ંઘર નહીં જડે , એમ 
જાિીને મને લેવા એ સામા કારમા ંઆવ્યા. પિ ભવના ભવરિમા ંભટકવુ ંપડે છે; તેમ આ સ્ક ટરચાલક એમને 
અનસુરી ન િક્યો. પિ બે ચાર વાર સેલફોન સમ્પકે પાછો લાઈન પર આવી ગયો! 

અને એમના રદવાનખડંમા ંઅમારો સત્ક્સગં િરૂ થયો.  એ સત્ક્સગંની વાતો કરવા આ શમત્ર પરરચયની જગ્યા 
થોડી જ વપરાય? પિ અહીં આવ્યા બાદ પિ, એમની સાથે નેટ સત્ક્સગં ચાલ ુછે. અને એ સત્ક્સગંનો મમષ પચાવ્યા 
શવના એના શવિે લખવુ ંપિ ઠીક નહીં.  

પિ.. એમના આશિર્ અને સદભાવના જોરે આ નૌકા જરૂર લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી જિે; એવી શ્રિા આ 
અશ્રિાળ જિના ણચિમા ંજરૂર સ્થાશપત થઈ છે. 

શરદ ભાઈના પોતાના શબ્દોમાાં  
પે્રમ, 

સ્વપરરચયના પ્રયત્ક્નમા ંછ.ં બાકી જે િરીરને બધા િરદના નામે ઓળખે છે તેનો જન્મ  ૪થી સતટેમ્બર, 

૧૯૫૨ના રોજ બ્રાહ્મિ પરરવારમા ંથયો. પરરવાર તો બ્રાહ્મિ હતો, પિ દાદાના સમયથી જ સસં્કારોમા ંક્રાશંત આવી ગઈ 
હતી. દાદાએ વૈટિવધમી બાળશવધવા સાથે લગ્ન કરેલા ંઅને જ્ઞાત બહાર મકુાયેલા. નાત-જાતના ભેદભાવોથી પરરવાર 

પર હતો. દાદાએ ભર્વુાનીમા ંઉપાસની મહારાજન ુશિટયત્ક્વ સ્વીકારી સસંારત્ક્યાગ કરેલો, ત્ક્યારે મારા શપતાની ઉમર 
ફતત ચાર વર્ષની હતી. દાદીએ કઠીનાઈઓ વેઠીને મારા શપતાનો ઉછેર કયો.મેરિક્યલુેટ અને સગંીત શવિારદ(વોકલ) 

નો અભ્યાસ શપતાએ કરેલો. 

અમે ચાર ભાઈબહનેો (ત્રિબહને અને હુ)ં. હુ ંસૌથી નાનો. મારી સાડા ત્રિ વર્ષની ઉંમરે મારી માતાએ િરીર 
છોડી દીધુ.ં બાળપિની પરવરરિ દાદીએ કરી. આઠ વર્ષ પછી શપતાએ બીજા લગ્ન કરતા,ં બીજી માતાના હાથે િેર્ 
પરવરરિ થઈ. જીવનના ઘિા ંપાઠ બાળપિમા ંજ િીખી લીધા, જે મોટાભાગના લોકોને મોડા િીખવા મળે છે. પરરિામ 

સ્વરૂપ ઘડતર એવુ ંથ્ુ ં કે, ગમે તેવી શવપરીત પરરન્સ્થશત પિ શવચણલત ન કરી િકે; જે આજે સન્યાસાશ્રમ જીવન  

સ્વીકાયાષ પછી ખ  બ ઉપયોગી સાણબત થઈ રહી છે. 
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ભિતરમા,ં કોમસષ ગે્રજ્્એુિન અમદાવાદમા ંરહી ગજુરાત ્શુનવશસિરટથી ક્ુું અને પોસ્ટ ગે્રજ્્એુિન (માકેરટિંગ 

અને  મેનેજમેન્ટ) ભવન્સ કોલેજ મુબંઈથી ક્ુું. ટયિુનોથી િરૂ કરેલ વ્યવસાશયક કારરકદી,  ૩૧માચષ, ૨૦૧૩મા ંરરટાયર 
થયો, ત્ક્યારે શસશનયર પ્રોજેતટ કન્સલટન્ટ તરીકે ગજુરાત ઈન્ડષ્સ્િયલ અને ટેકશનકલ કન્સલ્ટન્સી ઓગેનાઈઝેિન ણલશમટેડ 

(જીટકો ણલશમટેડ) મા ંપ  રી થઈ.  

૧૯૭૧મા ંઆચાયષ રજનીિના પરરચયમા ંઆવ્યો અને ૩જી  નવેમ્બર, ૧૯૭૮ના રોજ તેમના હાથે સન્યાસ લીધો. 
૧૦  રડસેમ્બર, ૧૯૭૮ના રોજ લગ્ન કયાષ અને કાળક્રમે બે પતુ્રોનો શપતા થયો. મોટા ંપતુ્ર પાર્ષદનો જન્મ  ૧૯૭૯મા ંથયો 

અને નાના પતુ્ર (પ  િષ)નો જન્મ ૧૯૮૨મા ં થયેલો. મોટા ં પતેુ્ર એમ.બી.એ.(માકેરટિંગ) ક્ુું. હાલ  આશસસ્ટન્ટ વાઈસ 

પે્રશસડન્ટ  તરીકે અમદાવાદની કંપનીમા ં છે. નાના પતેુ્ર સી.એ. કયાષ પછી હાલ આરદત્ક્ય ણબરલા (બેંગ્લોર)મા ંચીફ 
ફાઈનાન્સ ઓરફસર છે. મોટા પતુ્રને ત્ક્યા ંએક પતુ્ર(રારહલ) અને નાના પતુ્રને ત્ક્યા ંબે પતુ્રીઓ     (વૈશ્વી     અન ેચાવી ) 

છે.  આમ હુ ંહવે દાદા બની ગયો છ.ં  રહન્દુ પરરવારમા ંજન્મ અને સસં્કારરતા રહન્દુ હતી, પરંત ુઅંદર એક અજપંો અને 
અનેક પ્રશ્નો હતા. જેમ જેમ િરી, શિક્ષિ બદુ્ધિનો શવકાસ થતો ગયો, તેમ તેમ એકમાથંી બીજા એમ હજાર પ્રશ્નો ઊઠવા 

માડંયા. વાચંનનો િોખ હતો, પિ પસુ્તકો ન ઉિર આપી િક્યા કે ન સમાધાન. જીવ મુઝંાયા  કરતો હતો.   

૧૯૭૧મા ંઆચાયષ રજનીિજીની નાની પનુ્સ્તકાઓ વાચંવામા ંઆવી. તેમની અમદાવાદ મલુાકાત સમયે તેમના ં
ગીતા પરના પ્રવચનો સાભંળ્યા.ં તેમની તકષબધ્ધ િૈલીએ ણચિ પર પ્રભાવ પાડયો, અને પહલેી જ વાર કોઈએ હૃદયના 

તારને ઝિઝિાવ્યા. ત્ક્યારબાદ એક અંતરાલ આવી ગયો અને પછી ૧૯૭૪મા ંમારા એક સહકાયષકર શમત્રની (અશનલભાઈ) 
સાથેની ચચાષમા ંરજનીિજીનો ઉલ્લેખ અને તેમના શવચારો અંગે ચચાષ થઈ. અને ફરીથી રજનીિજીના પસુ્તકોન ુવાચંન 

અને ચચાષઓ તે શમત્ર સાથે થતી ગઈ. પસુ્તકોની સાથે તેમના ઓરડયો પ્રવચનો અને પછી ધ્યાનની શવશધઓમા ંડ બવાની 
િરૂઆત થઈ. બદુ્ધિ અને તકષ તરફ જતી જીવન ઊજાષ, હૃદય અને ભાવ તરફ વળવાની િરૂ થઈ. પરરિામ સ્વરૂપ 
૧૯૭૮ની ૩જી નવેમ્બરે પનુા ન્સ્થત ઓિો આશ્રમની મલુાકાત લઈ, રજનીિજીના હાથે સન્યાસ ગ્રહિ કરી, નવુ ંનામ 

સ્વામી ‘િરદ ભારતી’ અને ભગવા ંવસ્ત્ર અને માળા ધારિ કયાું. 

ભારતીય સસં્કૃશતમા ંભગવો રંગ આમ તો આદરને પાત્ર, પિ ઓિોની (રજનીિ)માળા સાથેનો ભગવો સમાજમા ં

ઘિૃાપાત્ર હતો. રોજબરોજની ટીકાઓ, કટાક્ષ, મજાક અને અપમાનો સહન કરવા જાતને તૈયાર કરવી પડતી. અહમ 

ચકનાચ  ર થવાની િરૂઆત થઈ. 

એક તરફ સામાર્જજક વહવેારો, પરરવાર, નોકરી સાચવવાની જવાબદારી અને બીજી તરફ અંતરયાત્રાના ંકપરા ં
ચઢાિ. તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવુ.ં ઉપરથી લોકો ટપલા મારે, ભીતરથી ગરુૂ થપથપાવે અને સસંારની આગમા ં
િેકાતા ંિેકાતા ંઘડો ઘડાતો ગયો. શવચાર,  ભાવ, વશૃિઓ, સવેંદના બધુ ંબદલાત ુ ંચાલ્્ુ.ં સહનિન્તત વધતી ગઈ. 

૧૯૮૬મા ંમાધવપરુ ન્સ્થત સ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજીનો પરરચય થયો અને ત્ક્યારથી માધવપરુ અવારનવાર જવાનુ ં
થત ુ ં રહ્ુ.ં સ્વામી બ્રહ્મવેદાતંજીને પિ મારી જેમ જ સામાર્જજક, આશથિક અને પારરવારરક સમસ્યાઓ હતી. આ બધી 
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સમસ્યાઓની વચ્ચે તેમને િાશંત, પ્રસન્નતા, ધૈયષ, સૌમ્મ્યતા અને પે્રમપ  વષક જીવતા અનભુવ્યા, ત્ક્યારે મારી ભીતર પિ 
એક શવશ્વાસ અને અણભતસા પેદા   થ ઈ    કે, બધી સમસ્યાઓ વચ્ચે પિ જીવન આનદંપ  િષ રીતે જીવી િકાય છે. એ 

મારા માટે સૌથી મોટંુ આશ્વાસન અને આકર્ષિ હત ુ.ં 

સ્વામીજીના સાશન્નધ્યમા ંસ્વાધ્યાયના ગિુ િીખવા મળ્યા. દૃષ્ટટ ભીતરની તરફ વળતી ગઈ. મનમા ંઊઠતા 
આવેગો, આવેિો, શવચારો, ભાવોનો સ્વાધ્યાય િરુ થયો -  જે ચાલ ુજ છે. 

આ સ્વાધ્યાયને કારિે ણચિંતાઓ ઘટવા લાગી અને ણચિંતન વધવા લાગ્્ુ.ં પ્રશ્નો ખરતા ગયા અને પ્રતીશત વધતી 
ગઈ. અપેક્ષાઓ ઘટતી ગઈ અને અણભતસા વધતી ગઈ. કામનાઓ ઘટતી ગઈ અને તપૃ્તતનો અહસેાસ થવા લાગ્યો. 
લોભવશૃિ ઘટતી ગઈ અને દાન/ સેવા વશૃિ વધતી ગઈ. કામ તરફ વહતેી ઊજાષ, રામ તરફ વળતી ગઈ. પહલેા ંકોઈ 

સુદંર સ્ત્રીને જોઈ, તેનો કબજો કરવા અને ભોગવવા મન થતુ,ં તે મન હવે સૌંદયષ શનહાળી આહ્લાદ/ અહોભાવ અનભુવવા 

માડં્ ુ.ં  દુઃખ/ પીડા ભરેલુ ંમન હવે સખુ અને આનદં અનભુવવા લાગ્્ુ.ં ક્રોધ/ રહિંસા ભાવ ધીમે ધીમે કરૂિા/  પે્રમભાવમા ં
રૂપાતંરરત થવા લાગ્યો. 

બસ આમ જીવન યાત્રા ચાલ ુછે. સમસ્યાઓ એક યા બીજી આવ્યે રાખે છે, પિ હવે ખાસ શવચણલત નથી કરતી. 

૬૫મુ ંવર્ષ ચાલે છે. બીજા બે, પાચં પદંર વરસ જે જીવન બચ્્ુ ંછે, તે અહીં માધવપરુ ગરુૂ શનશ્રામા ંઅને માગષદિષનમા ં
વ્યશતત થાય અને અંતરયાત્રામા ંઆગળ વધાય તેવી ઈચ્છા છે. હરર ઈચ્છા શુ ં, તે ખબર નથી. 

પ્રભશુ્રીનાઆશિર્. 

શરદ. 
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ઉત્ક્ક્રાન્ન્ત અને િક્યતા  
કામનાગ્રશસત રખડુ મન, કષ્ન્ડિન્ડ થયેલી અને અનેક માન્યતાઓથી ભરેલી બદુ્ધિ, જાગશૃત વગરન ુરખડુ ણચિ, 

અને શવકૃત અહકંાર – આ છે આપિી પેઢીનો સ્ટાફ. કેવા પરરિામની આિા રાખવી ? 

મનટુયને અંતઃકરિ આપવા પાછળ કુદરતન ુઅદભતુ આયોજન છે. પશ-ુપક્ષીઓ અન્સ્તત્ક્વમા ંઆવે, જીવે 
અને ગજુરી જાય. િરીર અને પ્રાિ છટા પડી જાય. શવસિન, કાઈં િેર્ ન રહ.ે મનટુયમા ંજીવન પરુુ થાય એટલે 
િરીર અને પ્રાિ છટા પડી જાય. શવસિન થાય પિ કંઇક િેર્ બાકી રહી જાય. જે બાકી રહી જાય એની યાત્રા 
ચાલ ુરહ ેછે. 

કહ ેછે કે આપિી પથૃ્વીને પ્રગટ થયે ૪૦,૦૦૦ લાખ વર્ો થયા. જમીન અને સમદુ્ર બનતા લાખો વર્ો 
થયા. શમનરલ જગત અન્સ્તત્ક્વમા આવ્્.ુ  કેટલાય લાખો વર્ો પછી એક જીવતં કોર્ન ુ શનમાષિ થ્.ુ એકકોર્ી 
અમીબાન ુસામ્રાજ્ય રહ્.ુ ધીરે ધીરે સમદુ્રમા ંનવા નવા િરીરો પ્રગટ થતા ગયા. ૨૫,૦૦૦ લાખ વર્ો સધુી તો જીવન 
પાિી પરુત ુ જ મયાષરદત રહ્.ુ કેટલાય લાખ વર્ો પછી વનસ્પશત જગત, જીવજતંઓુન ુ જગત, પક્ષીઓ અને 
પ્રાિીઓન ુજગત શવકસ્્ુ.ં 

આ રક્રએિનોમા ંિરીરની શવશવધતા એડેતટેિન પ્રમાિે થતી ચાલી. પ્રાિની ઇન્ટેલીજન્સે શવશવધ રચના કરી. 
આ રચનાઓ િરીર અને પ્રાિ પરુતી શસમીત રહી. જીવન સાઈકલ સમાતત થાય એટલે િરીરન ુ શવસિન થાય. 
પ્રાિ બાયોઇલેતિીશસરટનુ ંકનેકિન છટુ પડે, કંઈ િેર્ ન બચે. 

ઉત્ક્ક્રાશંતમા ંમાિસ પેદા થયો. એક નવ ુડાયમેન્િન ઉમેરા્ુ.ં િરીર પ્રાિ સાથે જીવ સયંોજાયો..સાથે રડવાઇન-
ફે્રગમેન્ટન ુઅનસુધંાન થ્.ુ િરીર અને પ્રાિ વાઈટલ-એનજી પરુતા એષ્તટશવરટ કરતા ંહતા,ં તેમા ંસાઇરકક એનર્જિ 
ઉમેરાઈ. જીવનન ુસાઈકલ સમાતત થાય એટલે િરીરન ુશવસિન થાય. પ્રાિ-બાયોઇલેતિીસીટીન ુકનેતિન છટુ પડે, 

પિ િેર્ કંઇક બચે. 

શુ ંમાિસની કૃશત સધુી જ કુદરતનો તલાન હિે ?  આ ભ  લોક શસવાય બીજે ક્યાયં જીવન હિે ? આપિે 
સાભંળીએ છીએ કે ભલુોક ઉપરાતં, ભવુહલોક છે, સ્વહલોક છે, જનલોક છે, તપલોક છે, સત્ક્યલોક છે. કહ ેછે સાત લોક 

ઉપર છે, સાત લોક નીચે છે. આપિે સાભંળીએ છીએ કે ગાધંવષ, દેવ, ઋર્ી, મહર્ી, શસિ, બિુ – એવી ન્સ્થશત પ્રાતત 
થઈ િકે છે. સ્વાભાશવક પ્રશ્નો ઉઠવાના. પ્રશ્ન ઉઠે કે આપિી શુ ંસભંાવના છે ? અત્ક્યારની હાલ જે ન્સ્થશત છે તેમા 
રૂપાતંરિ લાવી િકાય ? કેવી રીતે ? 

િાસ્ત્રોમા ંવિષનો આવે છે કે રફઝીકલ બોડી(અન્નમય કોર્) ઉપરાતં, ઇથરીક બોડી(પ્રાિમય કોર્), એસ્િલ 
બોડી(મનોમય કોર્), મેન્ટલ બોડી(શવજ્ઞાનમય કોર્) અને ન્સ્પરીચ્્અુલ બોડી(આનદંમય કોર્) હોય છે. શુ ંઆપિે આ 
બોડી અનભુવી િકીએ? કહ ેછે બધા બોડીની પાર આપણ ુશિુતમ હોવાપણુ ંછે. 
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ભીતરના જગતના શનયમો છે. ભીતરના જગતના સાયન્સને ધમષ કહ ેછે. વ્યાવહારરક જગતનો વ્યવહાર ભલે 
ચાલ ેપિ વાસ્તશવક જગતનો સપંકષ ગમુાવી બેસીએ તો કુદરતના શનયમોનો ભગં થાય. પીડા અને સતંાપ વધે 
એટલે આપિે જાગતૃ ચેતનાઓ પાસે જઈએ. જાગ્રત ચેતનાઓની મસ્તી, જાગશૃત, તાજગી, િાશંત આપિને સ્પિે. આપિે 
તો કામના અને વાસનાથી ઘેરાયેલા હોઇએ. થાય છે એવ ુકે આવી સ્થીશત પ્રાતત કરવાની કામના ઉઠે. એક નવી 
કામનાનો ઉમેરો થાય ! 

ખરી તયાસ અને કામના વચ્ચે ઘિો મોટો તફાવત છે. હવે આ નવી કામના લઈ આપિે શિબીરોમા ંજઈએ, 

દેવમદંીરોમા જઈએ, પ્રવચનો-કથાઓ સાભંળીએ, ધ્યાનની શવશધઓ કરીએ, મતં્રોના પ્રયોગો કોઈ બતાવે એમ કરીએ 
અને થાય એવ ુકે આપિે સસંારમા ંતો ઘિો બોજો લઈને ફરતા જ હતા, એમા ધમષધ્યાનનો બોજો આવી પડે. ક્યારેક 
તો હતાિા, નીરાિા, રડપે્રિન પિ આવી જાય. 

અંતરયાત્રા એ આપિી સભંાવના છે. એ કામનાનો શવર્ય નથી. અંતરયાત્રા એ જીવને શિવમા ંરૂપાતંરિ 
કરવાની પ્રરક્રયા છે – અલ્ટીમેટ આલ્કેમી છે. 
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માનવજીવનની સભંાવના 
 

િાસ્ત્રો અને બિુ પરુૂર્ો આપિા માળખાને સમજવા કહ ેછે, જેથી આપણ ુજીવન ફતત િરીર પ  રત ુ ંમયાષરદત 

ન રહ,ે આપિી સભંાવનાની આપિને ઓળખ થાય. - સમજીએ 

ભીતર ચૈતન્ય તત્ક્વ છે. કોઇ એને રડવાઈન ફે્રગમેન્ટ કહ,ે કોઇ એને શિુ સિા કહ,ે કોઇ એને જોનારી સિા 
કહ,ે કોઇ એને આત્ક્મતત્ક્વ કહ,ે કોઇ એને રડવાઈન સ્પાકષ કહ,ે કોઇ એને ણચદઅંિ કહ.ે 

રડવાઈન ફે્રગમેન્ટ ઉપર એક આવરિ છવા્ ુછે. કોઇ એને સ  ક્ષ્મ િરીર કહ,ેકોઇ એને જીવ કહ,ે કોઇ એને 
શવશવધ સસં્કારોન ુમાળખ ુકહ,ે ઉત્ક્ક્રાશંતમા ંધારિ કરાયેલી એક ન્સ્થશત કહ.ે એક બીઈંગ; જે િરીર બદલત ુજાય છે, 

યાત્રા કરત ુજાય છે. યાત્રા ઊધ્વષમખુી પિ હોઇ િકે, યાત્રા અધોમખુી પિ હોઇ િકે. લાઇટ વાઇબ્રેિન્સના જગત, હવેી 

વાઇબ્રેિન્સના જગત.  આ સ  ક્ષ્મ િરીર ધારિ કરે છે -એક સ્થ  ળ િરીર. આપિો દેહ, આ તલેનેટ ઉપર સાઠ કે શસિેર 

વર્ષ માટે વાપરવા અપાયેલ ુએક સાધન. 

આવુ ંઆખુ ં્શુનટ – ણચદઅંિ, જીવન ુમાળખ ુઅને સ્થ  ળ િરીર, જ્યારે સસંારમા ંરમવા ઉતરે ત્ક્યારે એને એક 

નામ મળે છે. ઓળખ આપવામા ંઆવે છે. મનટુય સાઈકોલોજીકલ લેવલે સમાજ બનાવી ને સાથે જીવતુ ંપ્રાિી છે. 
કુદરતના જગતમા ંમનટુય પોતાન ુઆગવ ુજગત શનશમિત કરે છે. દેિ અને કાળ પ્રમાિે એ જગતના શનયમો નક્કી 
કરે છે. ત્ક્યાથંી આપિા સસંારની િરુઆત થાય છે. 

ધીરે ધીરે માિસ પોતાના શનશમિત કરાયેલા સસંારમા ંએવ ુતો તાદાત્ક્મ્ય અનભુવે કે, પોતાનુ ંસાચુ ંસ્વરૂપ 
શવસરી જાય છે. ભીતર બેહોિી વ્યાપેલી રહ ેછે. સસંારમા ંજ ખોવાઈ જવાય છે. કુદરતના કાયદાઓનો ભગં થાય 
છે. નવી નવી કામનાઓ, વાસનાઓ અને નેગેરટવ ઇમોિન્સમા ંઘેરાતા જવાય છે. તેમાથંી નવા નવા આવરિો બધંાતા 
જાય છે. આવરિો શિુ સિાના પ્રકાિને રોકી રાખે છે. બેહોિી અને અંધારુ વ્યાતત રહ ેછે. અથડામિો વધારે ને 
વધારે થતી રહ ેછે. 

જીવન સાઈકલ પ  રી થાય છે. નવા આવરિો પ્રમાિે બીજ બને છે. નવી યાત્રા માટે સ  ક્ષ્મ િરીર અને 
સ્થ  ળ િરીર મળે છે. વળી એવી ને એવી ન્સ્થશત. સતંાપ,પીડા અને દુઃખ શસવાય કશ ુહાથ લાગતુ ંનથી. જીવ ક્યારેક 
થાકે છે. ભીતર પ્રશ્નો ઊઠે છે. પોતાના સાચા સ્વરૂપ માટે ઉત્ક્સકુ થાય છે. પોતાના વાસ્તશવક સ્વરૂપને સમજવાની 
કોશિર્ કરે છે. કોઇ ને કોઇ જાગ્રત ચેતનાની મદદ મળી જાય છે. 

આમ થાય ત્ક્યારે અંતરયાત્રાના દ્વાર તેના માટે ખલુ ેછે 
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અંતરયાત્રાના શવશવધ ઉદે્દિ  
 

પોતાના વાસ્તશવક સ્વરૂપને પામવાની પ્રોસેસને ધમષ કહ ેછે. ધમષના નામે પિ ઘિા ગોટાળા થાય છે. દરેક 
જીવ ‘સ્વ’ સ્વરૂપના બોધ માટે ઉત્ક્સકુ ન પિ હોય. દરેક જીવ ધમષ પ્રત્ક્યે જુદી જુદી રીતે ઉત્ક્સકુ થાય છે. - સમજીએ  

1. જીવન જીવતા ંજીવતા ંજીવ ઘડાય છે. ઘિી પીડા અને દુઃખ ભોગવે છે. ઘિા પ્રશ્નો ઊઠે છે. ઘિા જીવો 
પ્રશ્નોના ઉિરો મળે, એનાથી સતંોર્ માની ફરી એ જ ઘરેડમા ંગોઠવાઇ જાય છે. 

2. ઘિા જીવોને જીવનમા ંકંઇક મેળવવ ુછે, જીવનમા ંકંઇક બનવ ુછે, પિ વ્યગ્ર મનના કારિે અંતરાયો આવે 
છે. કોઇ શવશધ, કોઇ માગષ જો મનની િાશંત અપાવે તો બમિા જોરથી પોતાના લક્ષ્યની શસદ્ધિ માટે ઝપંલાવી 
િકે. વળી, કોઇ ઓણલયા-સતંની મહરેબાની થઈ જાય, તો પાસા પોબાર એવી ગિતરીથી ધમષનુ ંિરણુ ંલે છે. 

3. ઘિા જીવો ધમષના આચરિને બેંકના વહવેાર જેવો સમજે છે. ધમષ પ્રત્ક્યેની ઉત્ક્સકુતા, જીવનમા ંકામનાઓ 
પ  િષ થાય એ પરુતી જ રહ ેછે. 

4. ઘિા જીવો સસંારમા ંસઘંર્ષ કરવા કરતા ંધમષના નામે કોઇ િાશંતની જગ્યાએ ઠરીઠામ થઈ િકાય એ આિયથી 
ઉત્ક્સકુ થાય છે. 

5. ઘિા જીવોની સમજમા ંઆવી જાય છે કે પનુરાવશૃિ કરવાનો કોઇ અથષ નથી. ઘાચંીના બળદ જેવી ન્સ્થશતમાથંી 
બદલાવટ થઈ િતતી હોય, તો તેઓ એમ કરવા ધમષમા ંઉત્ક્સકુ થાય છે. ધમષના શનયમો સમજે છે. રૂપાતંરિની 
પ્રરક્રયા સમજે છે. રૂપાતંરિની પ્રરક્રયા આચરિમા ંમકેુ છે. 

આમ, કુતહુલથી પે્રરરત થયેલા જીવો છે, જીજ્ઞાસ ુસાધકો છે અને મમુકુ્ષ ુસાધકો છે. આપિી ઉત્ક્સકુતા િેમા ંછે એ 
જોઇ લેવ.ુ પરરિામ તે પ્રમાિે! 

રૂપાતંરિ એક પ્રોસેસ છે; ધમષ ભીતરના જગતન ુસાયન્સ છે. યાત્રાએ નીકળવુ ંહોય તો મારહતી એકઠી કરવી 
પડે અને નકિાઓનો અભ્યાસ કરી લેવો પડે. પિ યાદ રાખવ ુકે આટલુ ંપ  રત ુ ંનથી. યાત્રાએ ખરેખર નીકળવાનુ ંછે, 

પ્રોસેસમાથંી પાસ થવાન ુ છે.  ખેતીની ચચાષ કરવાથી કે કાગળ ઉપર ઊપજની ગિતરી કરવાથી ખેતરમા ં કાઇં 
ઊગતુ ંનથી. મારહતી હોય તો ઊજાષનો ણબનજરુરી વ્યય અટકાવી િકાય. આ્ટુયની એક હદ છે. ભીતરના રૂપાતંરિ 
માટે જરુરી જીવન ઊજાષ હોય તેવા જીવનના તબક્કામા ંપ  રો પ્રયત્ક્ન કરી લેવો પડે. જીવન ઊજાષ ક્ષીિ થાય પછી 
ધમષ તરફની ઉત્ક્સકુતા કોઇ કામની નથી. આટલો રાઈટ ડેટાનો ઉપયોગ. 

વ્યસ્ત જીવનમા ંજીવતા ંજીવતા ંપોતાના સાચા સ્વરૂપની િોધ એ મશુ્કેલ કાયષ છે. વ્યવહારથી ભાગવાનુ ંનથી 
અને વાસ્તશવક જગતને ભલુવાનુ ંનથી. અજુ ષનની જેમ બને્ન પલ્લામા ંએક એક પગ રાખી બેલેન્સ જાળવવાનુ ંછે અને 
સાથે સાથે પ્રશતણબિંબને જોઇ લક્ષ્યવેધ કરવાનો છે. 
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જાતની ઓળખ 
અત્ક્યારે જે પ્રાિ આપિી પાસે છે તે પ  રતો પિ નથી અને શિુ પિ નથી. કાળા ંવાદળા ંજ્યારે સ  યષને ઢાકંી દે 

છે, ત્ક્યારે અંધારંુ પ્રબળ બની જાય છે. આપિે આપિી અશદુ્ધિઓ પ્રત્ક્યે પ  રતા સભાન નથી. જો કે આપિને બીજાની 
અશદુ્ધિઓ સરળતાથી દેખાય છે!   અશદુ્ધિઓના ંઘિા ંકારિો છે. અશદુ્ધિઓને કારિે ણચિ ભટકતુ ંજ રહ ેછે, અને જીવન-
ઊજાષ ખચાષતી રહ ેછે. આખી ર્જજિંદગી રઝળપાટ પછી હાથ લાગે છે- વ્યથષતાનો અનભુવ. હાથ લાગે છે-  જીવનો બળાપો 
અને લાચારી.  પ્રકૃશતનો હતે ુસમજ્યા વગર આપણુ ંકષ્ન્ડિન્ડ માઈન્ડ કંઇક ને કંઇક આડુઅવળં કરતુ ંરહ ેછે. કામનાઓ 

અને વાસનાઓ વધતી જ રહ ેછે, અને શવકારી ભાવો પ્રગટયા કરે છે. - સમજીએ – 

 ધા્ુું બધુ ંમળે તો અહકંાર પ્રગટે. 
 અહકંાર પ્રબળ થાય એટલે મદ પ્રગટે. 
 ધા્ુું અડધુ ંમળે તો મોહ પ્રગટે. 
 મહનેત કરી, પિ આપિને ધા્ુું ન મળ્્ુ,ં પિ અન્ય કોઇને મળ્્ુ ંતો ઈટયાષ પ્રગટે. 
 મહનેત કરવી નથી અને જોઇએ છે. બીજા મેળવે છે, એ જોઇ ને અદેખાઈ આવે છે. 
 પ્રકૃશત આપે છે તે નહીં, પિ બીજુ કંઇક જોઇએ છે; અસ  યા પ્રગટે. 
 જે મળ્્ુ ંહોય તે પરુત ુ ંહોય, તેમ છતા ંબસ મેળવતા જ જાવ, ભેગુ ંકરતા જ જાવ – એવી વશૃિ થી લોભ 

પ્રગટે. 
 પોતાના સખુને અનરુૂપ કોઇ વતે તો શમત્ર.  પ્રશતકુળ વતે તો પ્રશતદ્વદંી, િત્ર.ુ આવી વશૃિઓને કારિે રાગ 

અને દ્વરે્ પ્રગટે. 
 પોતાનુ ંધા્ુું ન થાય તો ક્રોધ પ્રગટે. 
 ધા્ુું થવામા ંકોઇ વચ્ચે આવે તો રહિંસા પ્રગટે. 

જીવનમા ંનજર કરીશ ુતો જિાિે કે આવા અનેક શવકારી ભાવો ઉઠયા જ કરે છે. ભય, પીડા, ઇનશસક્યોરીટી, 
પ્રશતસ્પધાષ, પ  વષગ્રહો, ણગલ્ટ જેવી અનેક  શવકૃશતઓથી આપિી ચેતના ઘેરાયેલી રહ ેછે. 

સો કૌરવો..અને અંતે મહાભારત. પોતાને  જાણ્યા વગર, સીધા પરમાત્ક્માને જાિવા નીકળનાર ભટકી પડે છે. 
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અંતરયાત્રા અને પ્રયત્ક્ન  
ગણિત િીખવુ ંહોય તો પ  રી રીત િીખવી પડે. દાખલો ગિવો પડે. ગણિતના પસુ્તકને અંતે દાખલાનો 

જવાબ જોઇ સીધેસીધો લખી નાખીએ તો ગણિત ન આવડે. 

ધમષ ભીતરના જગતન ુસાયન્સ છે. સસંારથી ભાગી છટીએ કે તૈયાર ઉિરોથી સમાધાન મેળવવા પ્રયત્ક્ન 
કરીએ તો સફળતા ન મળે. અતપૃ્તત રહવેાની. 

ભખુ લાગે તો રસોઇના વિષનો વાચંવાથી પેટ ન ભરાય. ભખુ લાગે તો રસોઇ કરવી પડે, જમવુ ંપડે,  તતૃત 
કરવી પડે. ફતત મેનકુાડષ વાચંવાથી પેટ ન ભરાય. ફતત િાસ્ત્રોન ુપઠન જ કયાષ કરીએ તો શુ ંપરરિામ આવે ? 

રોગ થયો હોય તો ડૉતટર શનદાન કરી દવાન ુશપ્રસ્ક્રીતિન લખી આપે.શપ્રસ્ક્રીતિન પ્રમાિે દવા લાવવી પડે 
અને લેવી પડે. ફતત શપ્રસ્ક્રીતિનો વાચં્યા ંકરવાથી રોગ દુર થાય ? 

ભીતર જાગશૃત વધે, શિુ સિાની આડે આવેલા આવરિો હટે,  તો પે્રમ, ધ્યાન, િાશંત, મસ્તી, આનદંની અનભુ  શત 
થઈ િકે અને અંતે સ્વરૂપદિષન થઈ િકે. જાગશૃત વધારવા સઘન પ્રયાસ કરવા પડે. જીવતં આશ્રમો અને જીવતં 
જાગતૃ ચેતનાઓન ુમાગષદિષન લેવ ુપડે. જીવનઊજાષને આ લક્ષ્ય માટે વાપરવી પડે. અતપૃ્તત તો જ મટે. 

ફતત િાસ્ત્રો વાચંવાથી, જ્ઞાનચચાષ કરવાથી, પ્રવચનો સાભંળવાથી મારહતી એકઠી થાય, પિ પરરિામ હાથ ન 
આવે, સમાધાન ઉપલબ્ધ ન થાય. 

સસંારવ્યવહારમા ંકોઇ શવદ્યા પ્રાતત કરવી હોય, નોકરીમા ંપ્રમોિન, કોઇ પદ પ્રાતત કરવુ ંહોય, ધધંામા ંબ ે
પૈસા પ્રાતત કરવા હોય, ઘરના મકાન બનાવવા ંહોય, સખુસગવડના સાધનો વસાવવા ંહોય તો ખાસ્સી જીવનઊજાષ 
ખચષવી પડે છે. કેટલા ંબધા ંઆયોજનો અને પ્રયત્ક્નો કરવા ંપડે છે ! ભીતરની યાત્રા જ્યારે જીવનઊજાષ સાવ તળીયે 
બેઠી હોય ત્ક્યારે િરુ કરીએ અને કોઇની કૃપાની આિા રાખીએ તે કેમ બને ? આત્ક્મદિષન, પરમાત્ક્માની સિાને 
અનભુવવા માટે જીવનઊજાષ પરુા દાવથી લગાવવી પડે છે. કહ ેછે ને કે, 

‘હરરનો મારગ છે શ રાનો, 
નહી કાયરન ાં કામ જોને!’ 

યાત્રાએ નીકળો પછી સમજાિે. પહલેા એ ન્સ્થશતન ુમ  લ્ય શુ ંછે તે તો સમજાય! ઓથેષ્ન્ટક તયાસ હિે તો 

યાત્રા અઘરી નથી. 
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અંતરયાત્રાના ંસાધનો  
આપિે અંતયાષત્રામા ંજવ ુછે. આપિી પાસે જે ઉપલબ્ધ સાધનો છે, તેને ઓળખી લેવા જરુરી.” 

આપિી પાસે સ્થ  ળ િરીર છે – રફઝીકલ બોડી. તેમા પાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો છે – આંખ, કાન, નાક, સ્વાદેષ્ન્દ્રય અને 
સ્પિેષ્ન્દ્રય. પાચં કમેષ્ન્દ્રયો છે. – બે હાથ, બે પગ અને જીભ. આ સાધનોથી આપિે બહારના જગત સાથે 
સકંળાઈ  િકીએ છીએ અને કંઇક કરી િકીએ છીએ. 

કહ ે છે કે, આ િરીર પરુા બ્રહ્માડંની પ્રશતકૃશત છે. શપિંડ છે તે બ્રહ્માડં છે. કેટલીય અટપટી  પ્રરક્રયાઓ આ 
િરીરમા ંચાલી રહી છે. િરીરશવજ્ઞાન કુદરતની કરામતો જાિવા પ્રયત્ક્ન કરે છે. િરીરશવજ્ઞાને ઘિી જાિકારી હાસંલ કરી 
છે. ઘણ ુજાિી િકા્ુ ંછે અને હજુ ઘણ ુજાિી િકાત ુ ંનથી. 

શ્વાસ લેવાતો રહ ે છે, હ્રદય ધબકતુ ંરહ ે છે, એક એક કોર્ને લોહીનો પ  રવઠો પહોંચતો રહ ે છે. અગણિત 
શવટાશમન્સ, પ્રોરટન્સ, હોમોન્સ બનતા ંરહ ેછે.પાચનરક્રયા અદભ  ત રીતે ચાલતી રહ ેછે. ઉટિતામાન જળવાત ુ ંરહ ેછે. 
સોલ્ટ તન્િોલ થતો રહ ેછે. કઈ સિા આ બધ ુસભંાળી રહલે છે ? આ બધુ ંકઈ ઊજાષથી ચાલ ેછે ? આ ઊજાષ કેવી રીતે 
ઉત્ક્પન્ન થાય છે ? 

આ વાઇટલ એનર્જિ, બાયોઇલેષ્તિશસટી કેવી ઇન્ટેણલજન્સ ધરાવે છે? એ ક્યાથંી આવે છે? જડ જગતમાથંી ચેતન 
જગતનો કેવો અદભ  ત શવકાસ થયો છે?  કઈ સિા આ બધાને ઉત્ક્પન્ન કરે છે, ધારિ કરે છે અને પોરે્ છે ? 

ભાગ્યે જ આપિે આ બારામા ં શવચારીએ છીએ. આપિે આપિા અહતંા અને મમતાના જગતમા ંગજબના 
ઉલઝયા છીએ. કલ્પના, વાસના અને શવશવધ કામનાઓના જગતમા ંજીવતા ંજીવતા ંઘિી વાર આપણુ ંિરીર છે, તેને 
પિ ભલુી જઈએ છીએ. મનોવ્યાપારથી જ જીવીએ છીએ. 

રફણઝકલ બોડી, સ્થ  ળ િરીર ઉપરાતં આપિી પાસે સ  ક્ષ્મ િરીર છે. આ િરીરના ંસાધનો છે – મન, બદુ્ધિ, ણચિ 
અને અહકંાર. મન,બદુ્ધિ, ણચિ અને અહકંાર એ ઊજાષઓ છે; સાઇરકક એનર્જિ. સાઇરકક એનર્જિથી ભાવ પ્રગટે, રફલીંગન ુ
જગત. સાઇરકક એનર્જિથી શવચાર પ્રગટે, જ્ઞાન પ્રગટે; શથિંષ્ન્કિંગન ુજગત. 

પ્રાિી જગત સધુી વાઈટલ એનર્જિન ુસામ્રાજ્ય છે. મનટુયમા ંવાઈટલ એનર્જિ ઉપરાતં સાઇરકક એનર્જિન ુ
સામ્રાજ્ય છે. આ બે ઊજાષઓ ઉપરાતં મનટુયમા ંએક હાયર ગે્રડની ઊજાષ છે – કોન્ન્િયસ એનર્જિ, ચૈતન્ય ઊજાષ. 

સ્થ  ળ િરીરના ફકંિનો થતા રહ ે છે, સ  ક્ષ્મ િરીરના ફકંિનો થતા રહ ે છે; પિ કોઇને એનો બોધ થાય 

છે? બોધ ક્યા ંથાય છે? બોધ, જાગરુકતા, અવેરનેસ, શવવેક, પ્રજ્ઞા, અવધાન, મેધા, સભાનતા – આ બધા િબ્દો આપિે 
સાભંળીએ છીએ. આ બધા િબ્દો કોન્ન્િયસ એનર્જિના ગિુધમોન ુવિષન કરવા વપરાય છે. 
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વાઈટલ એનર્જિથી સ્પેસનુ ંભાન થાય. સાયરકક એનર્જિથી કાળનુ ંભાન થાય. કોન્ન્િયસ એનર્જિથી પોતાનુ ં
ભાન થાય! કાળાતીત અનભુ  શત એ આત્ક્મતત્ક્વનુ ંક્ષેત્ર છે. આપણુ ંજીવન વાઇટલ એનર્જિના અને સાઇરકક એનર્જિના 
જગતમા ંપ  રંુ થઈ જાય છે. કોન્ન્િયસ એનર્જિનુ ં ડેવલપમેન્ટ એ સાધનાન ુલક્ષ્ય છે. 

બાકી ધમષના નામે ગમે તે કયાષ કરો, સૌ સૌની મોજ ! 
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અંતરયાત્રાની અવસ્થાઓ 
કોન્ન્િયસ એનર્જિથી અંતયાષત્રા થાય. પ્રકાિ પડે તો રસ્તો દેખાય. પોતાનુ ંભાન વધે, વતષમાન ક્ષિમા ંઠહરેાવ 

વધે. પછી ભીતરી રૂપાતંરિ િક્ય બને. પે્રમ, જ્ઞાન, આનદં, આત્ક્મદિષન એ બધી પછીની વાતો છે. સભંાવના આપી 
છે, જાગવ,ુ ન જાગવ ુએ આપિી સ્વતતં્રતા. 

 પ્રાિીજગત - િરીર ઓરરએન્ટેડ જીવન; તમસન ુજીવન. 

 મનટુયન ુ જગત - વધ ુપડતો સાઇરકક એનર્જિનો ઉપયોગ, મન,બદુ્ધિ, ણચિ અને અહકંારની 

સરક્રયતા, રક્રયાિીલતા, દોડાદોડી, પ્રયત્ક્નન ુજગત; રજસન ુજગત. 

 સત્ક્વન ુજગત - પોતાના હોવાપિાનો બોધ, ‘સ્વ’ની અનભુશુત, વતષમાન ક્ષિમા ંઠહરેાવ, ભીતરની જાગશૃતમા ં

ઉિરોિર વધારો – આ છે સત્ક્વન ુજગત. 

સત્ક્વ તરફ વધ ુને વધ ુરહવેાનુ ંથાય, પોતાના સાચા હોવાપિાનો અહસેાસ થાય, ભતુકાળ અને ભશવટયકાળમા ં
થતી ભટકનો ઓછી થાય, ણચિ લય અનભુવે, ભીતર સમાધાન થાય, નવા ંનવા ંદિષનો થાય, કારિ વગર મસ્તી 
પ્રગટે, એક ગહરેી િાતં  ન્સ્થતી અનભુવાય તો આત્ક્મતત્ક્વના ક્ષેત્ર તરફ યાત્રા થાય છે એમ જાિવુ.ં 

આત્ક્મતત્ક્વની સિા માત્રથી કેટલીય અશદુ્ધિઓના ંઆવરિ હટવા ંલાગિે. પ્રકાિ આવે એટલે અંધકાર ન રહ.ે 
શિુ આત્ક્મતત્ક્વની અનભુ  શત થાય ત્ક્યા ંસધુી અંતરયાત્રા છે. શનવાષિ, શવસિન પછીની વાતો છે. 

અત્ક્યારે આપિી પોતાની િી હાલત છે તેન ુઇમ્પાશિિયલ ઓબ્ઝવેિન કરી લેવુ.ં તટસ્થ – તટ ઉપર થઈને જોઇ 
લેવ.ુ 

યાત્રાની શર આત તો આપણે જયાાં હોઇએ ત્યાાંથી થાય. 
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અંતરયાત્રા અને એનર્જિ  
અંતરયાત્રામા ંનીકળવ ુછે? તો ખબુ  ઊંચા ગે્રડની એનર્જિ જોઇિે. 

કાળા ઓઇલથી ક્રૂડ એન્જીન ચાલ.ે વજન વહન કરવાની િકો સારુ ઈંધિ માગે, રડઝલ જોઇએ. પેિોલથી 
ચાલતા વાહનોમા ંરડઝલ ન વપરાય. શવમાનમા ંસાદંુ પેિોલ ન ચાલ,ે ત્ક્યા ંજોઇએ એશવએિન ફયએુલ. સ્પેસની યાત્રાએ 
નીકળવુ ંહોય તો, રોકેટમા ંએશવએિન ફયઅુલ પિ ન ચાલ,ે રોકેટ માટે સોણલડ ફયએુલ, ણલન્તવડ ઓન્તસજન અને 
એવા ખબુ હાયર ગે્રડના ઈંધિની જરુર પડે. 

ભીતર પ્રાિ િરીર છે (ઈથરરક બોડી), ભાવ િરીર છે (એસ્િલ બોડી), જ્ઞાન િરીર છે (મેન્ટલ બોડી) અને 
આનદં િરીર છે (ન્સ્પરરચ્્અુલ બોડી). સ  ક્ષ્મ અને હાયર ઇન્ટેણલજન્સ ધરાવતી ઊજાષઓની જરુરત પડે. આપિી પાસે 
જે એનર્જિ છે તેનુ ંશિુીકરિ કરવુ ંપડે. ક્રૂડ ઓઇલ રોકેટમા ંન ભરાય. ભીતરની યાત્રા સ્પેસ િાવેલ જેવી છે. ણચિ 
આકાિ પછી ણચદ્ આકાિ. 

ઊજાષના શિુીકરિ, ઉધ્વીકરિ અને રૂપાતંરિની પ્રોસેસ છે. આ િરીરને િાન્સફોશમિંગ એપરેટસ કહ્ ુ છે. 
આપિા સાભંળવામા ંઆવે છે કે ભાવશદુ્ધિ, જ્ઞાનશદુ્ધિ, ણચિશદુ્ધિ જરૂરી છે. પછી જ અંતરયાત્રામા ંપરરિામો મળે. સૌ 
પ્રથમ પ  રતી ઊજાષ તો હોવી જોઇએ ને ? અત્ક્યારે તો જીવન એવી રીતે ગોઠવા્ુ ં છે, અને  િરીરના સ્તરે અને 
સાયરકક સ્તરે એવી આપાધાપી છે કે, જીવનઊજાષ ત્ક્યા ંજ વપરાઇ જાય છે. પ  રતી ઊજાષ જ નથી ! 

વ્યવહારના ક્ષેત્રમા ંપૈસાની ભાર્ાથી આપિે પરરણચત છીએ. પૈસાની કમાિી ઓછી હોય અને ખચાષઓ વધ ુ
હોય તો નાિાભંીડ અનભુવાય. સાધનાના ક્ષેત્રમા ંઆવ ુજીવન ઊજાષના બારામા ંઅનભુવાય છે. પ  રતી અને ઊંચા 
ગે્રડની જીવન ઊજાષ હોય તો ‘સ્વ’ અનભુશુતના લક્ષ્ય તરફ જઈ િકાય. જીવનઊજાષને પે્રપરેિન, તયોરીરફકેિન અને 
પરફેકિનના તબક્કાઓમાથંી પસાર કરવી પડે છે. 

વાસ્તશવકતા તો એ છે કે, જીવનઊજાષ સસંાર-વ્યવહારમા ંખ  બ જ ખચાષઇ જાય છે,  એટલે સદાય ઊજાષભીડ 

અનભુવાય છે. 

સ્વબોધન ુલક્ષ્ય હોય તો, કોન્ન્િયસ એનર્જિન ુવધ ુઅને વધ ુપ્રગટીકરિ થાય, તેવી રીતે જીવનમા ંઆયોજન 
કરવુ ંપડે. તમસ અને રજસના ક્ષેત્રમાથંી ણચિ મતુત થિે, સત્ક્વના ક્ષેત્રમા ંરહતે ુ ંથિે તો યાત્રા િક્ય બનિે. 
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કતાષભાવ અને પ્રેક્ષકભાવ  
આત્ક્મતત્ક્વ સૌમા ંછે. સરળતાથી અનસુધંાન ( એની સાથે જોડાિ) થતુ ંહોય, તો ઉિમ સમાધાન. કંઈ કરવાની, 

કંઇ જાિવાની જરુર નથી, પિ જો અનસુધંાન સરળતાથી ન થતુ ંહોય, તો પ્રયાસ કરવો પડે. “ 

ણચિન ુભટકન જોઇ લેવુ.ં મન, બદુ્ધિ અને અહકંારના અજપંા જોઇ લેવા, કામના અને વાસનાનુ ંજગત જોઇ 
લેવુ.ં જોતા ંથવાિે તો કોઇને પછુવુ ંનહીં પડે. ભીતર બધુ ંદેખાિે. 

જ વો, જાણો અને જાગો. 

વ્યવહારનુ ંજગત એ પસષનાણલરટનુ ંજગત, મખુૌટાઓનુ ંજગત છે. સસંારની રમતમા ંછીએ એટલે કંઈ ને કંઈ 
કરવુ ંપડે. તેમાથી કતાષભાવ જન્મે, ‘હુ’ં જન્મે. કતાષના ફકંિન્સ જુદા ં જુદા ંહોય. પતુ્ર આગળ એ શપતા બને, પત્ક્ની 
આગળ એ પશત બને, િેઠ આગળ એ નોકર બને. આમ થતા ંથતા ંઘિા પ્રકારના ‘હુ’ં શનશમિત થઈ જાય. કતાષભાવ 
ગહરેો થતો જાય. અહકંારન ુક્ષેત્ર શનમાષિ થઈ જાય, બધંાતા જવાય. રરયલ હોવાપણુ,ં સાચુ ંસ્વરૂપ ભલુાઈ જવાય. 

અહ ંિબ્દ બન્યો છે ‘અ’ અને શવસગષ ‘હ’ માથંી. એક વિષમાળાનો પહલેો િબ્દ છે, બીજો વિષમાળાનો છેલ્લો 
િબ્દ છે. અહકંારન ુક્ષેત્ર શવિાળ થઈ જાય છે, એ દિાષવવા આ િબ્દ બન્યો. આત્ક્મતત્ક્વ ક્યાયંથી લાવવાનુ ંનથી. 
કતાષભાવ ઓછો થાય, દ્રટટાભાવ વધે, અંદર જોવાત ુ ંથાય, તો વાત બને, અંગે્રજીમા ંિબ્દ છે : રેકોન્ગ્નિન. 

બદુ્ધિનો શવકાસ બહ ુથયો, હવે બોધના શવકાસની જરુર છે. મનટુયજાશત ત્ક્યા ંસધુી અતતૃત રહિેે. બોધ એ 
સમજવા કરતા ંઅનભુવવાનો શવર્ય છે.  ભીતર બોધ પ્રગટે એટલે શુ ં? ભીતર અનસુધંાન કરવુ ંએટલે શુ ં? ભીતર 
અનસુધંાન કેમ કરવ?ુ તે બધુ ંસમજાવવા, તેને શવસ્તારથી કહવેા િબ્દો તો વાપરવા પડે, મારહતી તો આપવી પડે. 
આ બધ ુસાઇરકક એનર્જિથી અપાય, સાઇરકક એનર્જિથી કહવેાય, સાઇરકક એનર્જિથી સભંળાય. પછી એમ લાગે કે બધ ુ
સમજાઇ ગ્ુ ં! પ્રપચં ! 

જાિકારી મળે એને ફતત સ્મશૃતનો ભાગ બનાવવાનો નથી. અનભુ  શતના જગતમા ંપ્રયોગાત્ક્મક અનભુવ 
કરવાનો છે. અહીં ભ્રમનો મોટો પ્રદેિ છે. જાિકારી મેળવી, જ્ઞાનચચાષઓ કરી, મારહતી એકઠી કરી; ઘિી વાર નકલી 
સમાધાન પિ થઈ જાય છે ! સમાધાન જેવ ુલાગે ! કહ ેછે કે બ્રહ્મ અને ભ્રમ પાસે પાસે હોય છે ! 

પ્રકૃશતમા ંપ્રસગંો, ઇવેન્્સ સામે આવિે. અસલી સમાધાન હિે તો ટકિે, નકલી સમાધાન ઝાઝો વખત ટકતુ ં
નથી. સાવચેત રહવે ુજરુરી. 
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ભીતરની જાગશૃત  
બોધનો શવકાસ એટલે શુ ં? કોન્ન્િયસ એનર્જિનો શવકાસ એટલે શુ?ં સમજીએ – 

માિસ થ્રી-બ્રેઇન બીઈંગ છે. તેમા ત્રિ એનર્જિ કામ કરે છે. સ્થ  ળ િરીર પ  રતી વાઇટલ એનર્જિ, સ  ક્ષ્મ િરીર 
પ  રતી સાઇરકક એનર્જિ અને ‘સ્વ’ અનભુવ માટે કોન્ન્િયસ એનર્જિ. 

િારીરરક િન્તતનો શવકાસ કરવો હોય, તો વ્યાયામ કરવો પડે, અખાડામા ંજવુ ંપડે, જીમ્નેશિયમમા ંજવુ ંપડે. 
તે શવર્યના જાિકારો પાસે માગષદિષન લેવુ ંપડે, તાલીમ લેવી પડે. તેવી જ રીતે – બોધના શવકાસ અથે, કોન્ન્િયસ 
એનર્જિના ડેવલપમેન્ટ માટે જીવતં સ્ક લો, જીવતં આશ્રમોમા ંજવુ ંપડે. તે શવર્યોની જાિકાર જાગ્રત ચેતનાનુ ંમાગષદિષન 
લેવ ુપડે, તાલીમ લેવી પડે. 

ઈશતહાસ, ભગુોળ િીખવા હોય, ગણિત િીખવુ ં હોય, રફઝીતસ-કેમેસ્િીના શવર્યોનુ ંજ્ઞાન લેવ ુ હોય તો 
જીમ્નેશિયમમા ંન જવાય. સો-બસો દંડબેઠકો વધ ુકરવાથી કે થોડા વધ ુસ  યષનમસ્કાર કરવાથી, િરીરના લેવલે કસરતો 
વધારવાથી  ઈશતહાસ-ભગુોળ ન આવડે ! તે માટે સ્ક લ-કોલેજમા ંભિવુ ંપડે. બદુ્ધિનુ ંસ્તર અલગ છે. ત્ક્યાની પ્રરક્રયા 
અલગ છે. 

આવુ ંજ ભીતરની જાગશૃત, બોધ વધારવા બારામા ંછે. બદુ્ધિ વડે જાિકારી પ્રાતત કરવાથી, સ્મશૃતનો ભડંાર 
વધારવાથી, િાસ્ત્રોના અભ્યાસ માત્રથી, શવશવધ ધમોના અભ્યાસ માત્રથી ભીતરની જાગશૃત ન વધે! આ પ્રપચં સમજી 
લેવા જેવો છે.  

જાગતૃ્તતન ાં સ્તર અલગ છે.ત્યાાંની પ્રરિયા અલગ છે. 

િારીરરક િન્તતનો શવકાસ કરવાથી બદુ્ધિ ન વધે, તેમ બદુ્ધિનો શવકાસ કરવાથી જાગરૂકતા ન વધે. આ ભેદ 
ભીતરથી સમજાઇ જવો જોઇએ. 

ગ્રાઉન્ડ-ફ્લોર પર ગમે તેટલા આંટા મારીએ, પિ દાદરો ન ચડીએ ત્ક્યા ંસધુી ઉપર ન જવાય. કેટલીયે 
લાબંી હોરરઝોન્ટલ યાત્રા કરો, ગમે તેટલો શવસ્તાર કરી લો, પિ વરટિકલ યાત્રા ન થાય. વતુષળને ગમે એટલુ ંમોટંુ કરો, 
તો પિ ગોળો, સ્ફીયર ન બને. 

ભીતરની જાગશૃત, ભાન, અવધાન, બોધ, અવેરનેસ; એ િબ્દો જેના માટે વપરાય છે તે ન્સ્થશત ઉત્ક્ક્રાન્ન્તમા ંનવુ ં

ડાઈમેન્િન છે. 
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આવરિો 
આમ તો યાત્રા જેવુ ંકાઇં નથી. બધી રરલેરટવ ટમ્સષ છે. આવરિો ઘટતા ંજાય, એટલે સ  યષનો પ્રકાિ વધતો 

જાય. સ  યષ તો ત્ક્યા ંનો ત્ક્યા ંજ છે. 

કોઇ ભીતર ડ બવાની ભાર્ા વાપરે, કોઇ ઉપરના લેવલે ચડવાની ભાર્ા વાપરે, કોઇ પ્રોસેસ ઓફ 
રક્રસ્ટલાઇઝેિન કહ.ે અનભુવ એક; કહવેાની રીત અલગ અલગ. સ  યષ તો ત્ક્યા ંનો ત્ક્યા ંજ છે. પથૃ્વી પોતાની ધરીની 
આસપાસ ફરે છે. જેમ જેમ સ  યષ તરફ કોઇ પ્રદેિ આવતો જાય, તેમ તેમ સ  યષ ઊગતો જિાય. સ  યષ પોતે ઊગતો 
પિ નથી, આથમતો પિ નથી. 

ભીતરના ંઆવરિો હટતા જાય એ જરુરી. તમસ અને રજસ કરતા સત્ક્વ તરફ વધ ુરહવેાનુ ંથતુ ંજાય એ 
જરુરી. આવરિો હલકા ંથાય. ભીતર ણચિ વતષમાનમા ંઠહરેત ુ ંજાય, અશદુ્ધિઓના ંઆવરિો હટતા ંજાય તેમ તેમ પ્રકાિ 

વધતો જાય. ભીતર જાગરૂકતા વધતી જાય. પહલેા ંમોં-સઝુણુ ંજેવી ન્સ્થશત અનભુવાય, ભીતર દેખાવાની િરુઆત 

થાય પિ હજી કાઈં સ્પટટ ન દેખાય. ધીરે ધીરે જાગવાનો અભ્યાસ પ્રબળ થતો ચાલ ે ત્ક્યારે મોં-સઝુિાની 

ન્સ્થતીમાથંી પરોઢના પ્રકાિ જેવી ન્સ્થશત આવે. 

પ્રકાિ વધતો જાય તેમ પરોઢ, પ્રભાત, સવાર …. થતી ચાલ.ે પછી તો ઝળહળતો પ્રકાિ ! 

આત્ક્મતત્ક્વનો અનભુવ આમ થાય છે. લક્ષ્ય તરફ સતત અભ્યાસ જરૂરી. 
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સરખામિી 
‘હુ ંકોિ છ?ં’ તે પ્રશ્નના સીધા ઉિર મેળવીને, કંઠસ્થ કરીને, દોહરાવીને,  ‘હુ ંજાણુ ંછ.ં ‘  એવી ભ્રાશંત થઈ િકે. 

અંતરયાત્રાનો પ્રદેિ જુદો છે. ત્ક્યાના શનયમો જુદા છે. નકલી સમાધાન લાબંુ ંટકતુ ંનથી. દરેક જીવ યાત્રામા ંછે. તેને 
સસં્કારનુ ંએક માળખુ ંછે. તેન ુઉત્ક્ક્રાશંતમા ંએક લેવલ છે. તેની એક બેણઝક ટાઇપ છે. અશદુ્ધિઓના આવરિો દરેક 
જીવને અલગ અલગ હોય, પિ ભીતરની ચૈતન્ય સિા તો સૌમા ંએક સરખી હોય. 

સમજીએ – 

કુવામા ંપાિી લાવવ ુછે. દરેકનો કુવો ભીતરના જળસ્ત્રોત સાથે સરવાિીઓથી જોડાયેલો છે. થોડા ંઆવરિોને 
કારિે પાિી નથી આવતુ.ં કુવાને ગાળવો પડે, આડેના અવરોધો દુર કરવા પડે. કોઇના કુવામા ંરેતી, કાદવ ઉલેચવાના ં
હોય; તો કોઇના કુવામા ંપથ્થર-પાિા હટાવવાના હોય.  પ્રયત્ક્નમા ંતફાવત દેખાય. સરવાિી ફૂટે, કુવો પાિીથી ભરાઇ 
જાય. 

કોઇની સરખામિીમા ંન પડવુ.ં ઘિી વાર સમન્વય કરવામા ંજીવન ખચાષઇ જાય છે. દરેકને પોતાનુ ંખેતર 
છે. દરેક ખેતરને પોતાનુ ંએક પોત હોય. ખેતરમા ંસ્થાન પ્રમાિે, આજુબાજુ એક આવરિ હોય. બધા ખેતરમા ંબધ ુન 
પાકે. ક્યાકં નાણળયેરી પાકે, ક્યાકં કેરી પાકે, ક્યાકં સીતાફળ થાય, ક્યાકં કેસર થાય, વળી શસઝન પ્રમાિે પાકે. 

સાધનાના ક્ષેત્રમા ંપોતાન ુપોત, એક પોટેન્િીયાલીટી હોય. સરખામિીમા ંપડવુ ંનહી. 

ભીતર જાગરૂકતા વધે એ લક્ષ્ય. 
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અહ ં– ૧ 
ચૈતન્ય તરફ,  ‘સ્વ’ના અનભુવ તરફ લઈ જાય, ભીતરનુ ંજાગરિ વધારે તે પ  ણ્ય. તેનાથી શવમખુ બનાવે તે 

પાપ. જીવને છટો કરે તે સપંશિ દૈવી. જીવને વધ ુને વધ ુબાધેં એ સપંશિ આસરુી. પૈસા બારામા ંકેશિયર જેવી ન્સ્થશત 

બનાવો; આવે ને જાય.  પૈસાને પકડી પિ િકે અને છોડી પિ િકે એ શ્રીમતં. પૈસાને પકડી િકે પિ છોડી ન િકે 
એ પૈસાદાર. 

ઓિોએ એન્લાઈટનમેન્ટની ઘટના પછી વર્ો સધુી પ્રોફેસરની નોકરી કરી, સાસંારરક ફરજો બજાવી. આપિે 
તેમની પાસેથી હજુ સન્યાસ લીધો છે, ભીતરની યાત્રાએ નીકળવાનો સકંલ્પ લીધો છે અને સશવિસ છોડવાની, 
જવાબદારીથી ભાગવાની વાતો કરીએ છીએ !વાસના છટી નહી અને બધુ ંછોડી બેઠા. કહ ેછે ને કે બાવાના બેય 
બગડયા; ન માયા મીલી ન રામ ! સસંારી ધારે તો બેય માિે. 

‘અહમ ્ને ઓગાળવો છે’ – આ પિ મોટો અહમ ્છે! 

સાયકોલોર્જજકલ લેવલે, સસંાર વ્યવહારમા ંજુદા જુદા પાત્રો ભજવતા ભજવતા ઘિા ‘હુ’ં ઉભા થઈ જાય છે. 
બેટાની સામે બાપ બનવુ ંપડે, પર્જત્ક્નની સામે પશત બનવુ ંપડે, િેઠની સામે નોકર બનવુ ંપડે, નોકરની સામે િેઠ બનવુ ં
પડે. અનેક પ્રકારના મખુૌટા પહરેી વ્યવહાર કરવો પડે. ઘિા ‘હુ’ંની ભીડ ઉભી થઈ જાય. સાધક જ્યારે જાગવાનો 
સકંલ્પ કરે, એક લક્ષ્ય બનાવે ત્ક્યારે એક પરમેનન્ટ ‘હુ’ં ઉભો થાય છે. સાધનાની િરુઆતમા ંએક બાજુ આ પરમેનન્ટ 
‘હ’ુ અને બીજી બાજુ અનેક પસષનાલીટીના ‘હુ’ં. 

પોતાના રરયલ હોવાપિાનો અહસેાસ, ‘રરયલ હુ’ં જુદી જ વાત છે. 

આપણુ ંએક હોવાપણુ ં છે –  બીઇંગ. આ બીઇંગ, બીકશમિંગની પ્રોસેસમા ં ઉતરી પડે છે. બીઇંગ, ડુઇંગની 
પ્રોસેસમા ંઉતરી પડે છે. 

કંઇક ‘બનવ’ુ છે, પછી કંઇક ‘બની’ જાય છે. 
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અહ ં– ૨  
અહનંા જુદા જુદા આકાર એટલે અહકંાર.અહકંાર અને વાસ્તશવક હોવાપિાને ઓળખી બતાવે એ જ્ઞાન.  

અહકંાર બહરુૂશપયો છે. તે જરુર પડે પે્રમી, શવવેકી, તપસ્વી, ભતત, જ્ઞાની એવા ઘિા રૂપો લઈ િકે છે. સાધનાના 

જગતમા ંશવિેર્ સાવધાની રાખવી પડે. અહકંાર અને શિુ હોવાપણુ ંઅલગ છે. અહકંારે આજે નહી તો કાલે રાજીનામુ ં
આપવ ુપડિે. થાકે ત્ક્યારે પાકે ! 

અહકંાર પાસેંથી કતાષન ુકામ લેવાન ુ છે. ઇન્ડીશવજ્્અુલની ઓળખ માટે નામ આપવુ ંપડે છે. પિ નામ 
સવષસ્વ થઈ બેસે છે. નામ માટે જુઓ, કેટલા ઉપદ્રવ ચાલ ેછે?  અંતે તો ન નામી – નનામી ! પિ આ બોધ રહતેો 
નથી. 

‘મારે કરવુ ંછે, મારે જ કરવુ ંછે, મારા વગર થિે નહીં’ – આમ અહકંાર પ્રભાવ જન્માવે છે. સિાનો શવસ્તાર 

કરે છે. દરેક ક્ષેત્રમા ંતે પગદંડો જમાવે છે. સાધનાના ક્ષેત્રમા ંપિ તેનો ઉપદ્રવ શવિેર્ રહ ેછે. તેને જુઓ, નીરખો. 
તેની ચાલને જાિો, પરખો. 

સીધેસીધા અહકંાર ઉપર કામ કરવુ ંમશુ્કેલ છે. સરળતાથી જીવાત ુ ંહોય તો ‘હુ ંછ.ં’ની પ્રતીશત હ્રદય આગળ 
હાથ રાખીને થાય છે. પિ અહકંાર શવકૃત થઈ ગયો હોય, રાઈ ચડી ગઈ હોય, ત્ક્યારે પોતાના હોવાનો  મગજમા ંભાસ 
થાય છે. આવો આભાસી અનભુવ, આવુ ંમગજ લઈ સાધનામા ંઉતરવુ ંમશુ્કેલ છે. એષ્તટવ અહકંાર હોય તો સકંલ્પનો 
માગષ ( યોગ/ ધ્યાન) અને પેશસવ અહકંાર હોય તો સમપષિનો માગષ (ભન્તત) સરળ પડે. અહમ ્ના સિનની પ્રરક્રયા 
‘ના’ માથંી જન્મે છે. અહમ ્ના શવસિનની પ્રરક્રયા ‘હા’ માથંી જન્મે છે. 

પ્રકૃશત શુ ંકરાવવા માગેં છે તે સ્વીકારો.  આશ્રમમા ંજાય, શિણબરો કરે, શવશધ-શવધાન કરે. પછી અહકંાર પાયસ-
ઇગો બની જાય –‘પશવત્ર અહકંાર’  અહકંારન ુએક નવ ુસ્વરુપ. રોગ ગહરેો થાય. 
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અવેરનેસ, અનભુવ 
વાસ્તશવક જગતને જીવનના ંમ  લ્યો સાથે સબંધં છે. વ્યવહારરક જગતને પૈસો, રકિંમત (પ્રાઇઝ) સાથે સબંધં 

છે. પ્રાઇઝ માટે જીવનના મ  લ્યોનો ભોગ આપવો પડે છે, એટલે પીડા થવાની. 

પરુુર્ અને પ્રકૃશત – પોતાના હોવાપિા સાથે રહવેાય, મતુત રહવેાય તો પરુુર્. નહી તો પ્રકૃશતના વિમા.ં 
પરુુર્ અથે પ્રયત્ક્ન એટલે પરુુર્ાથષ. પશઓુએ પરાધીનતાથી જીવવ ુપડે. પશ ુિબ્દ પાિમાથંી આવ્યો, પાિ એટલે 
બાધંવાન ુદોરડુ. 

મસ્તી માણલકને હોય.ગલુામીમા ંતો મજબરુી હોય. 

શવચારો બહ ુઊઠે છે? ણચિ બહ ુભટકે છે?  િરીર ઉપર આવી જાવ. કોઇ કામ િરુ કરી દો. િરીરની હાજરી 
સ્પિષથી અનભુવો. િરીરના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થાય, પછી શવચારના લેવલ ઉપર અને ઘિા પ્રયાસ પછી 
‘ભાવ’ના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થિે. 

ડાયરેતટ આત્ક્મતત્ક્વના અનભુવની વાતો ભ્રમિામા ંલઈ જિે. આપિી ક્ષમતા હોય ત્ક્યાથંી િરુ કરવુ.ં 

તયોર અવેરનેસ સીધી અનભુવમા ંઆવતી નથી. એટલે આધાર લેવો પડે છે. દરેક સ્ટેજ પર જોવાવાળં 
તત્ક્વ મોજ દ રહતે ુજાય છે. અંતે શિુ સ્વરુપે અનભુવી િકાય છે. 

શિુ સિાના અનભુવ માટે અદભતુ રમત ગોઠવાઈ છે. પાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો, પાચં કમેષ્ન્દ્રયો, અને ચાર 
અંતઃકરિના સાધનો; મન, બદુ્ધિ, ણચિ અને અહકંાર આતયા છે. આમ આપિી પાસે કુલ ૧૪ કરિો છે. સામે છે ત્રિ 
ગિુોની અટપટી ગુથંિી, પાચં મહાભતુ, મનસ, ઇન્ટેણલજન્સ અને ‘એમનેસ’ 

સૌની પાર છે શનત્ક્ય ઉપન્સ્થતી; કોન્ન્િયસનેસ. શિુ ‘એમનેસ’ ને અનભુવી ‘ઇઝનેસ’ મા ં આવો. 
દેહી..શવદેહી..મહાશવદેહી..શવકરિ દિષન; અને અંતે બુદં સાગરમા ંમળી જાય..અલ્ટીમેટ ઓરીજીનલ સોસષ ! 

પ્રબિુ ચેતનાઓ માગષદિષન આપતી રહ ેછે; રમવુ ંકઈ રીતે? અને છટવ ુકઈ રીતે? યાત્રાની િરુઆત તો જ્યા ં
બધંાયા છીએ તેને સ્વીકારી, તેને જોઇ, પોતાની મયાષદા જાિી, જાગ્રત ચેતનાઓન ુમાગષદિષન લઈને કરીએ તો સરળ 
પડે. 
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બેલેન્સ 
ભીતરની જાગશૃત વગર િાશંતની ઇચ્છા વાઝંિી છે. ભીતરની જાગશૃત વગર સખુ અને કહવેાતી મસ્તી લાબંો 

સમય ટકતા ંનથી, અંતે બધુ ંભાગંી પડે છે. મનટુયે બદુ્ધિનો શવકાસ ખબુ કયો. હવે તેિે ભીતરની જાગશૃત વધારવાની 
છે. પ  રી મનટુયજાશત માટે આ તબક્કો હવે બહ ુમહત્ક્વનો છે. 

જાગશૃત વગર ધધંા-ધાપામા ં રઝળપાટ, માની લીધેલા માનપાન, સખુવૈભવ; છેવટે એકડા વગરના મીંડા 
સાણબત થાય છે. માિસ જ્યારે આવી ન્સ્થશતમા ંઆવી પડે છે, ત્ક્યારે કારિો િોધે છે. અન્યને દોશર્ત માને છે. સસંાર 
પ  રેપ  રો માિવાનો છે. ભાગવાનુ ંનથી. ભીતર જાગશૃત વધે તે માટે પ્રયત્ક્નો પિ કરવાના છે. જાગશૃત વધે તેમ તેમ 
બેહોિી દ ર થાય. અંદર અંધારંુ ઓછ ં થાય. પ્રકાશિત બદુ્ધિને બધ ુ સાફ-સાફ દેખાય. પ્રકાિીત બિુીને શવવેક 

કહ ેછે. પ્રકાિ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ બશુધ શનખરતી જાય. ઉિરોિર નવા ંનવા ંદિષનો થતા ંજાય. ણબનજરુરી 
આપાધાપી ઓછી થાય. સ્વ-દિષનનો માગષ ખલુ્લો થાય. બદુ્ધિ પ્રકાશિત થતી જાય તેને િાસ્ત્રીય નામો આતયા ંછે- શવવેક, 

મશત, ધી, પ્રજ્ઞા, મેધા; પ્રકાિનો ઉિરોિર વધારો. 

ભીતરની અતપૃ્તત ‘સ્વ’ના દિષન સધુી કોઇ ને કોઇ સ્વરુપે રહવેાની. જીવન ઊજાષ પ્રયાસ માટે વાપરવી 
પડિે. અત્ક્યારે તો પરેુપરુી જીવન ઊજાષ  સસંારમા ં કંઇક મેળવવા, કંઇક બની જવાના પ્રયાસમા ંવપરાઈ રહી 
છે.-  સમજીએ  

પૈસા કા ંતો વપરાય, કા ંવેડફાય, કા ંઇન્વેસ્ટ થાય. આવ ુજીવન ઊજાષ બારામા ંછે. જીવન ઊજાષ સરતલસ હિે 
તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ િકિે. જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ વધ ુ ને વધ ુ સજગતાથી જીવનમા ં કરવો પડે. જીવન 
ઊજાષનો ઉપયોગ વધ ુને વધ ુવતષમાન ક્ષિમા ંરહવેા કરવો પડે. વતષમાન ક્ષિમા ંઠહરેાવ વધિે, તો ણચિની ભટકન 
ઓછી થિે. આ સાધનાની ચાવી છે, ઉત્ક્ક્રાશંતન ુપગશથ્ુ ંછે.  મનટુયની ઊધ્વષગામી સભંાવનાઓન ુદ્વાર છે. સૌ પ્રથમ 
તો જીવન ઊજાષના ણબનજરુરી વ્યયને અટકાવવો પડે. 

રસોઇમા ંસપ્રમાિ મીઠુ ંજરુરી. વધ ુપિ નહીં, ઓછ ંપિ નહી. આમ થાય તો રસોઈ સ-રસ થાય. સગંીતમા ં
સપ્રમાિ સ  ર જરુરી. કમ પિ નહીં, તીવ્ર પિ નહીં. આમ થાય તો સગંીત ગમે. આવુ ંજ જીવનના બારામા ંછે. જીવન 
એવુ ંગોઠવતા રહો કે, આવો સમ ઉપલબ્ધ થાય. જીવન મધરુ બને.  સાધનાની ગહરેાઇ પછી સમજાિે. પહલેા ં
જીવનને મધરંુુ તો બનાવો, જીવનમા ંહામષની, બેલેન્સ તો પ્રગટાવો. 

બે પેંગડામા ં ન્સ્થર ઉભા ન રહવેાના કારિે કેટલાય રાજાઓ દ્રૌપદીના સ્વયવંરમા ંનીચે પછડાયા હતા. 
અજુ ષનની જેમ સમ પકડાય, બને્ન પલ્લા ંસમતોલ થાય તો મત્ક્સ્યવેધ થઈ િકે. સાધનાની ગહરેી વાતો ઋશર્મનુીઓ 
કહી ગયા છે. દ્રૌપદી સેતસ-એનર્જિન ુપ્રશતક છે. એ એનર્જિ અત્ક્યારે આપિા ઇપ્ન્સ્ટતટ, મશુવિંગ, સેતસ, રફલીંગ અને 
થીંકીંગ; એમ પાચં કેન્દ્રો સાથે જોડાયેલી છે. આ એનર્જિના ચેનલાઈઝીંગ દ્વારા કૃટિદિષન િક્ય બને છે..ગહરેી વાતો 
છે. શવસ્તારથી સમજીશુ.ં  
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શનવશૃિ અને પ્રવશૃિ 
ણચિ વતષમાનમા ંઠહરેે, ધીરે ધીરે તેનો લય થાય, તરંગો અને એનર્જિનુ ંજગત પાર થાય, શ  ન્યના પ્રદેિમા ં

પ્રવેિ થાય ત્ક્યારે ‘સ્વ’દિષન, આત્ક્મદિષન અનભુવાય. 

શનવશૃિ એટલે વશૃિ ઉઠે નહી એવી ણભતરી દિા. પ્રવશૃિ છોડી દઈ ભાગી છટવાથી શનવશૃિ ન થાય. વશૃિ 
ઊઠવાના ંકારિો બદલાય પિ ન્સ્થશત ન બને; પરરન્સ્થતી બદલવાની નથી, ન્સ્થશત બદલવાની છે. 

જાગવાનુ ંછે કે જાિકારી મેળવવાનુ ંલક્ષ્ય છે તે તપાસો. જાગવાનુ ંહોય તો જીવન ઊજાષના વપરાિને 
જોઇ લેવો પડે. કંઇક બનવુ ંછે, કંઇક મેળવવુ ંછે, કંઇક કલ્પનાનુ ંજગત છે, કોઇ માની લીધેલુ ંધ્યેય છે તે મેળવવુ ં
જ છે – આવી દોડમા ંજીવન ઊજાષ ખચાષતી હોય, તો સાવધાન થઈ જવુ.ં કુદરતે બનાવેલા વાસ્તશવક જગતને છોડી 
એક કાલ્પશનક જગતમા,ં માિસે ઉભા કરેલા જગતમા,ં મન વડે ઉભા થયેલા જગતમા ંઆપાધાપી થતી હિે તો 
જીવન ઊજાષ ખબુ ખચાષતી રહિેે. 

જાગવાન ુલક્ષ્ય હોય તો સૌ પ્રથમ એવી ફોલ્સ પસષનાણલટીમાથંી, એવા ઇલ્્ઝુરી જગતમાથંી બહાર આવી 
જવુ ંપડે. તે પછી પસષનાણલટીના જગતમા,ં વ્યવહારના જગતમા ંવપરાતી અને વેડફાતી જીવન ઊજાષને જોઇ લેવી 
પડે. આપિે કેટલાયે મખુોટા પહરેી માિસે ઉભા કરેલા જગતમા ંજીવવુ ંપડે છે. મખુોટાને પસોના કહ;ે તે ઉપરથી 
િબ્દ બન્યો પસષનાણલટી. જુદા જુદા મખુોટા પહરેી ક્યાકં બાપ, ક્યાકં પતુ્ર, ક્યાકં પશત, ક્યાકં પર્જત્ક્ન, ક્યાકં િેઠ, ક્યાકં 
નોકર, ક્યાકં સાહબે, ક્યાકં આશસસ્ટંટ બનતા રહવે ુપડે છે. વ્યવહારના નામે ખબુ આપાધાપી કરવી પડે છે. ખબુ 
જીવન ઊજાષ વેડફાય છે. ઇલ્્ઝુરી, ભ્રામક જગત તો છોડવુ ંજ પડે. ત્ક્યા ંવેડફાતી જીવન ઊજાષ નયો વ્યય છે. 
પસષનાણલટીના જગતમા ંવેડફાતી અને વપરાતી જીવન ઊજાષન ુશનયમન કરવ ુપડે પછી એસેન્સનુ ંજગત આવે. 

એસેન્સનુ ંજગત – જીવ ધરાય એવી પ્રવશૃતઓન ુજગત. ધીમેધીમે ણબનજરુરી આપાધાપીમાથંી નીકળતા 
જવ ુપડે અને જીવનમા ંરસ આવે તેવી પ્રવશૃિઓમા ંજીવન ઊજાષ વધ ુને વધ ુવાળવી પડે. 

યાદ રહ…ે.ણબનજરુરી આપાધાપીમાથંી મતુત થવાન ુછે. આળસ અને શનટક્રીયતા લાવવાના ંનથી. 

જીવનમા ંરસ આવિે તો એક હામષની પ્રગટિે. જીવન મધરંુુ બનિે. તે પછી ભીતર ભાન વધ ુને વધ ુ
પ્રગટે તે માટે શુ ંપ્રયત્ક્નો કરવા તે સમજવુ ંસરળ પડિે. 

કાલ્પશનક જગત અને વ્યવહારરક જગત ખબુ ઊજાષ માગંી લે છે. પોતાના જીવનમા ંરસ આવે એવા 
પ્રયત્ક્નો માટે પિ સમય અને ઊજાષ આપી િકાતા ંનથી એવ ુજીવન બની ગ્ુ ંછે ત્ક્યા ંઅંતરયાત્રાની વાત ક્યા ં
કરવી ? કોને કરવી? 
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માયા  
જીવનથી ભાગવાનુ ંનથી.  જીવન અનભુવ લેવા માટે છે. વ્યથષતાનો બોધ જાતે થવો જોઇએ. ઓિો કહ ેછે 

તેમ 

मानो मत, जानो । 

બધુ ંશમથ્યા છે, બધુ ંમાયા છે, એમ માની પ્રમાદમા ંસરકી જવાય છે. અનભુવમાથંી સમજ પ્રગટે છે. સમજથી 
જીવનમા ંક્રાશંત આવે છે. સભંાવનાઓ પડી છે, ફ્લાવરરિંગ થિે. 

કોઇ આપિને બાધંત ુ ંનથી, આપિે બધંાવા માગંીએ છીએ. કુદરતે આંખો રૂપ જોવા આપી છે. સામે અનતં 

દ્રશ્યો અને સુદંરતા સજ્યાષ છે. કાન અવાજ-સગંીત સાભંળવા આતયા છે. અનતં વાઇબેિન્સ, ગુજંનો સજ્યાષ છે. જીભ 
રસાસ્વાદ માટે આપી છે. અનતં રસથાળ બનાવ્યા છે. નાક સગુધંના આસ્વાદ માટે આપેલ છે. સગુધંની શવશવધતાનો 
રક્રએિનમા ંકોઇ પાર નથી. ચામડી સ્પિષ માટે આપી છે. બહારના જગતમા ંસપંકષમા ંઆવવા અનતં દ્વાર બનાવ્યા 
છે..જુઓ, ચારેબાજુ  રસથાળ છે. આ વાસ્તશવક જગત છે. 

રસ લેવામા ંવાધંો નથી, રાગનો વાધંો છે, આસન્તતનો વાધંો છે. ફરીને ફરી ક્યારે મળે? બધુ ંમારી માલરકયતમા ં
ક્યારે અને કેવી રીતે આવી જાય ? એવો રાગ જન્મે છે, એવો મોહ જન્મે છે, તેનો વાધંો છે. 

તાદાત્ક્મ્ય, રાગ, મોહ જન્મે એટલે ણચિ ભટક્યા કરે. જીવન ક્ષણિક છે, પરરવતષનિીલ છે – એનો બોધ રાખી 
રસ લેવો. મોહ અને માયા – ‘હુ’ં અને ‘મારુ’, ‘અહતંા’ અને ‘મમતા’ હોય ત્ક્યા ંમોહ હોય, શનદ્રા જેવુ.ં જે નથી છતા સાચ ુ
લાગે ત્ક્યા ંમાયા હોય, ભ્રમિા જેવ.ુ 

મોહમાયા બારામા ંજાિવાથી કે ચચાષ કરવાથી છટાત ુનથી. ભીતર બોધ, જાગ્રશત, અવેરનેસ હોય તો દેખાય. 
અંધારા રુમમા ંપ્રકાિ કરીએ તો સઘળ દેખાય. તેમ ભીતર પ્રકાિ આવે તો કોઇને પછુવુ ંન પડે. સીધેસીધુ ંદેખાય. 
ણબનજરુરી અથડામિોમાથંી છટકારો સહજ થાય. 

કુદરતે બનાવેલા વાસ્તશવક જગતથી ક્યાયં દુર આપિે શનમીત કરેલા વ્યવહારરક જગતમા ંએટલા બધા 
ઉલઝી ગયા છીએ કે કેટલાય સમય સધુી આપિને આપિા િરીરનો પિ બોધ રહતેો નથી. જીવ અને આત્ક્મતત્ક્વની 
વાત કોને કરવી? 
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જીવનનુ ંલક્ષ્ય  
પૈસા કમાઇને જોઇ લીધુ ંહોય, પદ-પ્રશતટઠા મેળવીને જોઇ લીધુ ંહોય, દેવદિષન, પોથીપરુાિ, જ્ઞાનચચાષઓ કરી 

લીધી હોય પછી પિ, ભીતર અજપંો ચાલ ુરહ.ે અંદર કંઇક ખટેુ છે, તેનો અહસેાસ થતો હોય –  તો ખરી તયાસ 
જન્મવાની િક્યતાઓ વધ.ુ જીવ થાકે તો પાકે. 

ફોલ્સ-પસષનાણલટી, કાલ્પશનક, ભ્રામક આપાધાપીમાથંી તો તરત મકુત થવુ ં પડે. એ તો પડછાયાનો પિ 
પડછાયો છે. પસષનાણલટી, વ્યવહારરક જગતનો એક ઉપયોગ છે, એની જરુરત છે.  પિ એ જ જીવનન ુલક્ષ્ય નથી. 
જીવ રસ લઈ િકે તે માટે આયોજન કરવા પસષનાણલટી સહયોગી બને તે જરુરી. જીવને સગંીતની મોજ હોય, યાત્રાઓ 
કરવી ગમતી હોય, ણચત્રકામ કે એવી કળાકારીમા ંરસ આવતો હોય, જ્ઞાન-શવજ્ઞાન જાિવાનો રસ હોય. દરેક જીવને ક્યાકં 
તપૃ્તતનો અહસેાસ થાય એ રીતે આયોજન કરવુ ંપડે. પસષનાણલટીન ુજગત એને સહયોગી બને તે જરુરી.  સમજીએ  – 

મગફળીના છોડન ુઅવલોકન કરો. છોડ સૌ પ્રથમ પાદંડાઓંની ખ  બ વદૃ્ધિ કરે છે. ખ  બ પાન ઊગે છે. ખ  બ 
સ  યષનો પ્રકાિ ઝીલાય છે. જીવનની એક સાઈકલ છે, દાિા બનાવવાના છે. પાદંડા ંખ  બ સ  યષપ્રકાિ ઝીલી વદૃ્ધિ માટે 
રસ બનાવે છે. રસનો ઉપયોગ મગફળીનો છોડ સીધો દાિા બનાવવા કરતુ ંનથી. છોડ પહલેા ંતો મ  ળ પાસે ફોતરા ં
બનાવે છે. ફોતરામંા ંપોલાિ રાખે છે. ફોતરંુ બની જાય એટલે છોડની ઇન્ટેણલજન્સ હવે ફોતરા ંમા ંજતા રસને રોકે 
છે અને દાિો બનાવવા લાગે છે. દાિો એનુ ંલક્ષ્ય છે. ફોતરંુ રક્ષિ માટે જરુરી છે. જાડુ ંઅને મોટંુ ફોતરંુ લક્ષ્ય નથી. 

માિસ ફોતરંુ મોટંુ  ને મોટંુ કરતો રહ ેછે, અને દાિો બનાવવાનુ ંચ  કી જાય છે. વ્યવહારરક જગતમાથંી ઘણુ ં
મેળવી લે છે, પિ અતતૃત રહી જાય છે. એવુ ંકેવુ ંતલાશનિંગ કરીને જીવ્યા કે, ન ભોગવી િક્યા, ન દઈ િક્યા અને 
જીવ મુઝંાયા કરે છે ? ્વુાન િરીર હોય એટલે કલ્પનાની યાત્રાઓ થાય. ઘરડુ ંિરીર થાય ત્ક્યારે સ્મશૃતની યાત્રાઓ 
થાય. ભીતર સિા તરફની યાત્રા રહી જાય છે. 

જીવન ઊજાષનો વ્યય અટકે, એ પ્રારંણભક જરુરરયાત. િરીર, ભાવ અને શવચારોના સ્તરે સતત  ઊજાષ વેડફાતી 
રહ ેછે, તે પહલેા ંતો પોતાની સમજમા ંઆવી જવુ ં જોઇએ. ખબુ આપાધાપી થાય એટલે પીડા થાય. 

 િરીરની પીડાને વ્યાશધ કહ.ે 
 ભાવની પીડાને આશધ કહ.ે 
 શવચારોની પીડાને ઉપાશધ કહ.ે 

શત્રશવધ તાપ અને જીવન પરુુ. જીવન અતતૃત. જાગ્રત પરુુર્ો આ જ પ્રદેિોમા ંસવેંદનાઓન ુસખુ, આહ્લાદ અને 
પ્રસન્નતા અનભુવે છે. આપિી ભ  લ ક્યા ંથાય છે, તે માટે જાગ્રત ચેતનાઓન ુમાગષદિષન જરુરી. 
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શવશધઓ 
ભીતર જાગશૃતની યાત્રા ચાલ ુથાય ત્ક્યારે સ્થળુ િરીર, ભાવ જગત અને શવચાર જગત શવરોધ ઊભા કરિે. 

હણેબટમાથંી મતુત થવુ ંએટલુ ંસરળ નથી. શવરોધના કારિે પીડા જન્મિે. આવી પીડા સાધકે ઝીલવાની છે. આવી 
પીડાથી ભાગવાનુ ંનથી, પિ જાગવાનુ ંછે. પીડાને સફરરિંગ કહ ે છે. જાગશૃત માટેની સફરરિંગને કોન્િીયસ સફરરિંગ 
કહ.ે અનનેસેસરી સફરરિંગ અને નેસેસરી સફરરિંગ  તો સસંારવ્યવહારમા ંસતત ભોગવાતી હોય છે.  પિ જાગશૃત 
વધારવા કોન્ન્િયસ સફરરિંગમાથંી પસાર થવુ ંપડે છે. આપિે ત્ક્યા ંએને તપ કહ.ે 

જાગશૃત વધારવા શવશધઓ તો ઘિી આપવામા ંઆવે છે. પિ ચાલાક મન તેને શમકેશનકલ કરી નાખંે છે. 
િરીર શવશધ કરી નાખંે અને જીવ ભટકવા ચાલ્યો જાય ! સમાજ પ્રચારમા,ં દેહ આચારમા ંઅને જીવ શવચારમા ંચાલ્યો 
જાય ! ધમષના નામે આવુ ંઘણુ ંચાલ્યા કરે છે. પિ મનટુયનુ ંરૂપાતંરિ અટકી જાય છે. 

ખેડ ત વાવિી કરે. છોડ ધીરે ધીરે મોટો થાય. ડુડંા બેસે. છોડનો કાળક્રમ પ  રો થાય. ડુડંા બેસે પિ તેમા 
દાિા ન બેઠા હોય તો ખેડુતને કેવી પીડા થાય? આખી સાઇકલ, મોસમ વ્યથષ ગઇ. આપિો પિ આવો કાળક્રમ છે. 

આપિા ઋશર્ મશુનઓએ અદભતુ રહસ્યો માણ્યા ંછે. ‘ઉધ્વષમલુ, અધઃ િાખા’ એમ કહ ેછે. મહા શ  ન્યમા ંશિુ 
ચૈતન્યનો વાસ. ત્ક્યાથંી આદ્યિન્તત ઉદભવી. િન્તતના સ્પદંનોમાથંી ઉદભવ્યો નાદ.  નાદન ુએટશમક સ્િકચર. નાદમાથંી 
સ્વર જન્મ્યા. સ્વર સાથે વ્યજંનના ઉપયોગથી બન્યા િબ્દો. િબ્દો અને વ્યાકરિની બની ભાર્ા.  ભાવને, પ્રતીશતને 
વ્યતત કરવા બની ભાર્ા. વાિી અને શવચારો ખ  બ હોય પિ ભાવ ન હોય, ભીતરની પ્રતીશત ન હોય, તો જરટલતા 
વધી જાય. કોરા િબ્દોનો ફુગાવો.  શવચારોના ંવાદળા.ં ચારે બાજુ જીવને ઝઝંાવાત. રસશવહીન જગત. 

મહાશ  ન્યમા ંઆપણુ ંઘર. રરટનષ-ટુ-સોસષ, ફરી ત્ક્યા ંપ્રસ્થાશપત થવુ ંહોય,  તો જે શનયમોથી બધંાયા છીએ, એ જ 
શનયમોથી છટકારો. પછી ભીતરની અતપૃ્તત િમે. અનભુવ અને પ્રતીશતના જગતમા ંપનુઃપ્રવેિ અત્ક્યતં જરુરી. 

શવજ્ઞાન-ભૈરવ તતં્રમા ં૧૧૨ શવશધ આપી છે. આપિે શિણબરોમા ંજોઇ ગયા.  શ્વાસના સહારે, પ્રાિના સહારે, 

ઇષ્ન્દ્રયોની સવેંદનાઓને સહારે, શનુ્યતાના સહારે, ભાવના સહારે અંતરયાત્રા િરુ થઈ િકે તે માટે શવશધઓ અપાઇ છે. 

ભાર્ા અને િબ્દો ખ  બ મહત્ક્વના માધ્યમ છે. કોરા િબ્દો પ્રાિહીન છે. િબ્દો સાથે ધબકતા પ્રાિ ભળે તો 
પ્રાિવાન સારહત્ક્ય પ્રગટે. 

િબ્દો સાથે છલકાતો ભાવ હોય તો કાવ્યો, લાગિીભ્ુષ સારહત્ક્ય પ્રગટે. િબ્દો સાથે જ્ઞાન, દિષન સલંગ્ન થાય 
તો સ  ત્રો જન્મે; યોગસ  ત્ર, બ્રહ્મસ  ત્ર, શિવસ  ત્ર જન્મે. િબ્દો સાથે અન્સ્મતાનો બોધ ભળે ત્ક્યારે વિષવાય 
આત્ક્મતત્ક્વની અનભુ  શત, અહમ ્બ્રહ્માન્સ્મ અને તત્ક્વમશસ ની ઘોર્િા, ઉપશનર્દો. 
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અતપૃ્તત 
શસક્યોરરટી – બીજને ત  ટવુ ંનથી, તો તે સલામત છે. ઇંડાને છોડી પક્ષીને બહાર આવવ ુનથી તો તે સલામત 

છે. પિ લાઇફ પ્રગટ નહીં થાય. ફિગો જ ન ફૂટે તો ફ્લાવરરિંગની વાત ક્યા ંકરવી ? 

આપિે જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ રસપ  વષક જીવવા ઓછો કરીએ છીએ. સખુપ  વષક મરી િકાય તેવા ંઆયોજનો 
માટે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ! રસમય ક્ષિો સામે આવતી રહ ેછે, પિ આપિને લાઇફ-ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર વધ ુ
ભરોસો છે. વાસ્તશવક જીવન સાથે આપિો શમલાપ હમેિા વાસી હોય છે. 

ખેતરમા ંમોલ લહરેાતો હોય, પિ ખેડ તને એમ જ શવચાર આવતો રહ ેકે, ‘કેટલો પાક  ઊતરિે? કેવો ભાવ 
આવિે?’  તો લહરેાતા મોલની ખિુબ  , તેની ગરીમા, કુદરતના અદભતુ રક્રએિનને એ માિી જ નહીં િકે. આપિા 
જીવનમા ંસતત આવ ુથત ુરહ ેછે –  એ દેખાય છે ? 

સ્વ’બોધની ક્ષમતા હોવા છતા માિસ બેહોિીમા ંજીવવાનુ ંપસદં કરે, તો સજા મળવાની. પ્રકૃશતના ગહરેા 
શનયમો છે. અત્ક્યારે મળેલા જીવનને સહજ  સ્વીકારો અને ચૈતન્ય તરફ અણભમખુ થાવ. ભાગવાનુ ંનથી, જાગવાનુ ં
છે. અત્ક્યારે મળેલા જીવનના બારામા ંફરરયાદ કોને કરિો ? અંહી ઇફેતટ કોઝ બને છે, અને કોઝ ઇફેતટ બને છે. 
ભીતરમા ંજાગશૃત વધિે, એટલે બધુ ંસાફ સાફ દેખાિે. દેિી ભાર્ામા ંકહ ેછે ને કે, રદલમા ંદીવો કરી લો. ભીતરની 
જાગશૃત નહીં આવે, ત્ક્યા ંસધુી બહારના જગતમા ંકંઇ પિ બની જાવ, કંઈ પિ મેળવી લો, પિ ભીતર કંઇક ખ  ટે છે 
તે અહસેાસ થતો જ રહિેે. 

ચૈતન્ય તત્ક્વ, રડવાઇન ફે્રગમેન્ટ, આત્ક્મસિા એવા નામથી ઓળખીએ છીએ તે સિા તો એવી ને એવી 
છે.  જીવ-સસં્કારના માળખાન ુઆડે આવરિ છે. જીવન િરુ થાય, સાથે આવેલા સસં્કારોના પડળો ઊખડે, સાથે સાથે 
નવા પડળો વીંટળાતા જાય. જાગશૃત ન હોય તો આમ બની જ જવાનુ.ં જીવન પરંુુ થાય..નવા માળખાના સસં્કાર 
એકશત્રત થાય, નવુ ંબીજ બની જાય..વળી નવી સાઈકલ, નવા ટાઇમ સ્કેલ, નવા તલાનમા ંચાલ ુથાય. 

આત્ક્મસિાની અનભુશુત થાય તેવી સભંાવનાઓ પ  રેપ  રી મકુી છે. તે સિાનુ ંઅનસુધંાન નહીં થાય, ત્ક્યા ંસધુી 
બધુ ંમળતુ ંરહિેે, ભોગવાત ુ ંરહિેે…પિ કંઇક ખ  ટત ુ ંરહિેે. ભીતરમા ંઅતપૃ્તત અનભુવાતી રહિેે. 

  



 44 

રસ અને હાજરી 
  ઇષ્ન્દ્રયો દ્વારા જે ઇમ્પપ્લ્સસ ભીતર દાખલ થઈ જાય છે, તેમા ંઊંચા ગે્રડનો પ્રાિ, સ  ક્ષ્મ એનર્જિ હોય છે. આ 
સ  ક્ષ્મ એનર્જિનુ ંસેન્ન્સિંગ અને પછી રફણલિંગમા ંરૂપાતંરિ થવુ ંજોઇએ. પોતાની સાચી હાજરી અનભુવમા ંન આવતી 
હોય તેવા સમયે આ સ  ક્ષ્મ એનર્જિ ભીતર પચતી નથી. આ સ  ક્ષ્મ એનર્જિ મળરૂપે બહાર નીકળી જાય છે. આ ન 
પચેલો સ  ક્ષ્મ પ્રાિ શવચારો રૂપ ેસતત વહતેો રહ ેછે. સતત શવચારો આવે છે, તેનુ ંઆ કારિ છે. 

પોતાની હાજરી અનભુવાય તો આ સ  ક્ષ્મ પ્રાિ ભીતર પચી િકે, તેને ઇમ્પે્રિન ફૂડ કહ.ે  જાગવાની શવધી 
કરવાની છે. શવશધ લક્ષ્ય નથી. જાગરિ લક્ષ્ય છે. બોધ લક્ષ્ય છે.  શવશધ ચાલતી રહ,ે અને જીવ ભટકવા ચાલી જાય, 

તો શવશધ અથષહીન બની જાય. છાિ વલોવવાની છે. માખિ છૂટંુ પાડવાનુ ં છે. છાિમા ંફતત ફીિ-ફીિ થઈ જાય 
તો પ્રોસેસ અધ  રી. ઘિા સાધકો ખ  બ મહનેત કરે છે. ફીિ ફીિ થઈ જાય છે. ખરાબ અને વાસી ખોરાક સ્થ  ળ  િરીરમા ં
લઈએ તો સ્થ  ળ  િરીર માદંું પડે. ખરાબ અને વાસી ઇમ્પે્રિન્સ સ  ક્ષ્મ િરીરમા ં લઈએ તો સ  ક્ષ્મ િરીર, જીવ 
માદંો પડે. આખા રદવસની રદનચયાષ પર નજર રાખો. ખરાખોટા સમાચાર, ક થલી, શનિંદા, કેવો ખરાબ અને વાસી ખોરાક 
આપિા સ  ક્ષ્મ િરીરને આપીએ છીએ તે જુઓ. 

સ  ક્ષ્મ િરીરની બીમારીને કારિે જીવ આટલી બધી પીડા અનભુવે છે. ભીતર જાગશૃત વધતી જાય, તેમ તેમ 
ણચિનો ઠહરેાવ વધે. ણચિ લય પામતુ ંજાય. વતષમાન ક્ષિમા ંવધ ુ ને વધ ુ રહી િકાય. પોતાની સાચી હાજરી 
અનભુવાય. હાજરી અનભુવાય તો ઇષ્ન્દ્રયો દ્વારા આવતા સ  ક્ષ્મ પ્રાિ ડાઇજેસ્ટ થઈ િકે. સવેંદનાઓનો રસ પ્રગટે. 

 ઇપ્ન્સ્ટિંતટ સેન્ટરમા ંઇષ્ન્દ્રયોનો રસ 

 મશુવિંગ સેન્ટરમા ંકળા-કારીગરીનો રસ 

 રફલીંગ સેન્ટરમા ંપે્રમ-દયા-લાગિીનો રસ 

 શથષ્ન્કન્ગ સેન્ટરમા ંજ્ઞાનનો રસ 

કુદરત અખટુ ઇમ્પે્રિન ફુડ આપતી રહ ે છે. ચારે બાજુ સુદંર રક્રએિન છે, સુદંર દ્રશ્યો છે, રમિીય રંગોની 
શવશવધતા છે, સ્વરોની મહફેીલ છે, અદભતુ નાદ છે, સગંીત અને વાઇબ્રેિન્સની ન કલ્પી િકાય એવી શવશવધતા છે, 

સગુધંોની દુશનયા ભરી પડી છે, શવશવધ સ્વાદથી ભરેલા રસથાળ છે. અને માિસ બેહોિ છે. 

ઇમ્પપ્લ્સસ તો આવતા રહ ેછે. પિ લે કોિ ? ચાવે કોિ ? બેહોિીના કારિે સ્મશૃત આધારરત, શમકેશનકલ ઓટો-
રરફ્લેન્તસસથી ચાલતો રોબોરટક વ્યવહાર થઈ જાય છે. આને આપિે જીવન સમજીએ છીએ ! 

ભીતરની યાત્રા જેમ જેમ થતી જિે તેમ તેમ ગહરેા ભાવનો, પે્રમનો, અનગુ્રહનો અનભુવ, નવા નવા દિષન અને 

જ્ઞાનનો અનભુવ થતો જિે. હાજરી નહી હોય તો યતં્રમાનવ !   જીવન ઉજાષની ચહલપહલ, સ્થ  ળ દેહ ક્યાકં, સ  ક્ષ્મ દેહ 
ક્યાકં અને જોનારો ગમુ. 
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રસ અને રોગ 
શવશવધ રચનાઓ ભરેલી આ દુશનયામા ંખેંચાિ તો થવાનુ.ં ઓબ્જેતટમા ં દ્રષ્ટટ જાય તેનો વાધંો નથી. 

ઓબ્જેતટમા ંદ્રષ્ટટ ફસાયેલી રહ ેતેનો વાધંો છે – રસનો વાધંો નથી,  રોગનો વાધંો છે. કોઇ એવી વ્યવસ્થા કરવી પડે, 

જેથી ભીતરની યાત્રા બારામા,ં ‘સ્વ’દિષનના લક્ષ્ય બારામા ંઆપિી યાદ બની રહ.ે આપિે જોઇશુ ંતો તરત સમજમા ં
આવી જિે કે, લક્ષ્ય વારંવાર ભલુાઇ જવાય છે. 

મરંદર, પ  જા, પ્રાથષના, શતથષયાત્રાઓ, આશ્રમો મદદરૂપ થઈ િકે.  પિ સાવધાની ન રહ,ે તો ત્ક્યાયં ણચિનુ ં

ભટકન ઘટવા જગ્યાએ વધી પડે, લક્ષ્ય ચ  કી જવાય. સસંારનો બોજો હોય તેમા ંસાધનાનો બોજો આવી પડે. સારા 
કામ કરશુ ંતો સારા થઈશુ ંએમ નહીં,પિ સારા થઈશુ ંતો સારા ંકામ થિે. 

પ્રકૃશતમા ંજે િીખવા માગેં છે તેની પરીક્ષા લેવામા ંઆવે છે. પિ જે િીખવાડવા માગેં છે તેને પ્રકૃશત શિક્ષા 
કરી િીખવાડે છે. શવજ્ઞાન ‘HOW’ નો ઉિર આપે છે. ‘WHY’ નો ઉિર તેના માટે કઠીન કામ છે – ઉપાય કરી લેવા, 
ઉપાશધ કરવી નહીં. તયાસ છે કે તયાસની ભ્રમિા છે – એ કોિ નક્કી કરે ? આપિે આપિી જાતને જોઇ લેવી પડે. 
ઘિી વાર ભ્રમિાની યાત્રા ખ  બ લાબંી થઈ જાય છે. 

 આત્ક્મતત્ક્વ સદાય વતષમાનમા ંછે. 
 સ્થ  ળ િરીર સદાય વતષમાનમા ંછે. 
 સકુ્ષ્મ િરીર સતત ભટકત ુરહ ેછે. 

આ ત્રિેયને એક લાઇનમા ંલાવી દો - એ સાધના. 

ણચિ પોતાના સ્વરૂપમા ંજવા ટેવાયેલુ ંનથી. ણચિ ચૈતન્યને મળે અને ત્ક્યા ંઓગળી જાય તેમ કરવાન ુછે. સતત 
અભ્યાસ જરુરી. આ છે ભીતરની યાત્રાન ુસારસ  ત્ર. 
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અભ્યાસ 
ણચિ વ્યગ્ર હોય તો પહલેા ંતેને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ. એકાગ્ર ણચિને ભીતર વાળવાનો અભ્યાસ. ભીતર 

જવા સક્ષમ બનેલા ણચિને ભીતર ઠહરેાવવાનો અભ્યાસ. ભીતર ઠહરેતા ણચિને શનરોધનો અનભુવ કરાવવાનો અભ્યાસ. 
શનરોધના અનભુવમા ંમસ્ત રહવેા ણચિને શ  ન્યમા ંલય કરાવવાનો અભ્યાસ. પછી પ્રતીક્ષા અને શતશતક્ષા. 

ણચિ આમ પોતાના મ  ળ સ્વરુપ, ચૈતન્યમા ંલય પામે છે – શનવાષિ, રરટનષ ટુ ધ સોસષ.  શવશધ ગમે તે હોય, 

માગષ ગમે તે હોય; લક્ષ્ય એક.  ણચિને કેળવતા ંપહલેા ંતો તે જ્યા ંચોંટત ુ ંહોય, ભટકતુ ંહોય, અટકતુ ંહોય, તેના કારિો 
જોઇ લેવા ંપડે. કારિો પકડાય તો તે પ્રમાિે ઉપચાર થાય. ણચિ મતુત રહવે ુ ંજોઇએ, ફ્રી – એટેન્િન, વૈરાગ્ય 

વૈરાગ્યના નામે નીરસતા, જડતા, શનમાષલ્યપણુ ંઆદિષ ન બની જાય તેની તકેદારી રાખવી ખ  બ જરુરી. સામે 
પ્રસગંો આવિે, શનશમિો આવિે, ભાગવાનુ ંનથી. છૂટા રહવેાની કળા હાસંલ કરવાની છે. 

ઓિો કહ ેછે – ‘ભાગો મત, જાગો’ 

દાદા ભગવાન કહ ેછે – ‘શનશમિને બટકંુ ન ભરો, જુઓ અને ચૈતન્ય સિાને જાિો’. 

ણચિ સરળતાથી છટંુ રહતે ુ ંથિે, સરળતાથી મતુત થઈ િતતુ ંહિે, સરળતાથી પાછ ંફરતુ ંહિે, પછી જ તેને 
ભીતર જવાનો અભ્યાસ કરાવી િકાય. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય; ભીતરની યાત્રામા ંદરેક તબકે્ક સતત જોઇિે. જળ સમદુ્ર 
તરફ સહજેે વહ ેછે, અન્ગ્ન ઉપરની તરફ સહજેે ઉઠે છે, એમ ણચિ ચૈતન્ય તરફ સહજેે  ઊધ્વષમખુી બનવુ ંજોઇએ. 

અત્ક્યારે ણચિ વ્યગ્ર છે, ભટકે છે, અધોગામી છે. ણચિને ઊધ્વષમખુી થવાના સસં્કાર આપવા પડે. સૌ 
પ્રથમ ‘એજ્્કેુિન ફોર એટેન્િન’. આ માટે શવશધ-શનરે્ધ આપવામા ંઆવે છે. પિ શવશધ-શનરે્ધમા ંજ જીવન ખચાષઈ 
જાય, તો નવી ઉપાશધ. ધમષના નામે એક વધ ુબોજો ! ણચિ વતષમાન ક્ષિમા ંઠહરેત ુ ંનથી, જલ્દી રડ્રષ્ફ્ટિંગ થઈ જાય 
છે, ભટકવા ચાલી જાય છે – આનુ ંભાન તો પહલેા ંઆવવુ ંજોઇએ ! પ  િષ ભાનની વાત પછી. 

િરીરના સ્તરે પદ્માસન અને સ  ક્ષ્મિરીરના સ્તરે ભટકન. કંઇ વળિે નહીં. હોિ રાખવો હોય તો તે કામ 
બેહોિીમા ંકઈ રીતે થઈ િકે ? જાગવુ ંછે તો સૌ પ્રથમ તમે તો હોવા જોઇએ ને ? િરીર અહીં બેઠુ ંહોય, સાધનાની શવશધ 
કરાતી હોય અને જીવ ક્યાયં ભટકતો હોય તે કેમ ચાલ ે? પોતાની ભીતર જોઇ લો. 
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જ્ઞાન, ધ્યાન, ભાન 
નો-સેલ્ફ, શનવાષિ, નથીંગનેસ  એમ કહ.ે કારિ કે એ ‘થીંગ’ નથી. પ્રાતત કરવાનુ ંકોઇ ઓબ્જેતટ નથી. શ  ન્યમા ં

ઊતરવાની વાત છે. શ  ન્યમા ંઓગળવાની વાત છે. ણચિના ચૈતન્યમા ંસપં  િષ લયની વાત છે. જ્ઞાન, ભાન અને 
ધ્યાનની યાત્રા જયા ંપ  રી થાય છે, ત્ક્યાનંી વાત છે. યાત્રાની િરૂઆત તો આપિે જ્યા ંહોઇએ ત્ક્યાથંી જ કરવી પડે. 
અત્ક્યારે, આ ક્ષિે આપણ ુણચિ ક્યા ંક્યા ંભટકે છે, તે જોવામા ંઆવે છે ? તટસ્થ ભાવે જોતા ંજોતા,ં જોનારો પ્રગટ થિે. 
અંતે તો જોનારાને જોવાનો…દેખ  લે દેખનહારા ! 

ભીતરની યાત્રા લાબંી લાગે છે; છે નહીં. 

અંતઃકરિના ચાર ઘટકો મન, બદુ્ધિ, ણચિ અને અહકંારના ભટકાવને કારિે આમ લાગે છે. 

મોહ અને માયા, તાદાત્ક્મ્ય અને ભ્રમિા, હુ ં અને મારંુ, ગહરંુે આઇડેષ્ન્ટરફકેિન. ‘છે’ એ સાચુ ં ભાસે. 
આઇડેષ્ન્ટરફકેિન ત  ટે તો જ ખરી ‘AM’ness જન્મે. તે એમનેસ ઘનીભ  ત થાય ત્ક્યારે ‘IS’ness જન્મે. આ ‘IS’ ness 

ના શવસિનની, શનવાષિની વાતો ખ  બ થાય છે. અત્ક્યારે તો વતષમાન ક્ષિમા ંથોડી સેકંડોનો ઠહરેાવ પિ મશુ્કેલ છે. 

હજી કતાષ ખબુ સક્રીય છે.  રડઝાયર ટુ ડુ, રડઝાયર ટુ બીકમ, રડઝાયર ટુ પઝેસ, અહકંારન ુસામ્રાજ્ય! ઇગો 
પેસીવ થાય તો સેલ્ફ પરખાય. િરીરમા ંવ્યાશધ, હ્રદયમા ંઆશધ, શવચારો મા ંઉપાશધ. ફતત સમાશધની વાતોથી કાઈં ન 
વળે.  જે છીએ, જ્યા ંછીએ તેનો સહજ સ્વીકાર કરી ત્ક્યાથંી જ યાત્રાની િરૂઆત કરવી પડે. નહીં તો ભ્રમિાની યાત્રા 
ખ  બ લાબંી થઈ જાય, ભીતરની અતપૃ્તત ત્ક્યાનંી ત્ક્યા ંરહ.ે 

 જ્ઞાન – KNOWLEDGE 

 ધ્યાન – ATTENTION 

 ભાન – AWARENESS 

– આ ત્રિેય વધવા જોઇએ. 

જ્ઞાન હોય પિ ધ્યાન ન હોય તો સામે સત્ક્ય હોય તો પિ દેખાય નહી. ધ્યાન હોય પિ જ્ઞાન ન હોય તો 
સત્ક્ય ઓળખી ન િકાય. બાળક જેવ ુજ્ઞાન હોય, ધ્યાન હોય, પિ તે તરફ ભાન ન હોય ! 

ત્રણેયની સમ્યક યાત્રા, સહજ અવસ્થા, ભીતર તપૃ્તત. 
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શ્રમ  
  શ્રમ અને મજુરીમા ંફરક છે. શ્રમ એ તો પ  જા છે. શ્રમ િબ્દમાથંી ‘આશ્રમ’ િબ્દ બન્યો. આપણ ુિરીર છે, તે 
ધમષનુ ંસાધન છે. આ સાધન બહ ુરહસ્યમય છે. સાધનનો ઉપયોગ થવો જોઇએ. જો તેમ ન થાય તો સાધન કટાઇ 
જાય. િરીરમા ંપાચં કમેષ્ન્દ્રયો અને પાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો છે. આપિે સ્થ  ળ આહાર લઈએ છીએ, હવાનો આહાર લઈએ 
છીએ અને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો વડે છાપોનો ( Images)  ખોરાક લઈએ છીએ. 

ઊજાષને ન્સ્થર રાખી િકાતી નથી. તે ફરતી રહવેી જોઇએ. સ્થ  ળ ખોરાકમાથંી મળતી ઊજાષ કમેષ્ન્દ્રયો દ્વારા 
યોગ્ય ઉપયોગમા ંન લેવાય તો તે શવચારોના રૂપમા ંવપરાિે. એટલે એ ઊજાષનો િરીરની કમેષ્ન્દ્રયો મારફત ઉપયોગ 
થવો જરૂરી છે. આશ્રમમા ંએટલા માટે શવશવધ પ્રવશૃતઓ થતી રહ ેછે. આ પ્રવશૃતઓ કોઇ કામનાને પોર્વા માટે  નથી, 
પિ એ અન્સ્તત્ક્વની માગં છે. તે એક કમષયોગ છે. 

કામ સભાનતાથી થવુ ંજોઇએ. કામ કરતા ંજો કામના જાગે, શવચારો અને કલ્પના આવે, નેગેરટશવટી આવે તો 
તરત જ સાવધાન થઈને દ્રટટાભાવથી તેને જોઇ લેવુ.ં ઇચ્છા જાગે, ક્રોધ આવે, આળસ આવે તો તેનાથી થતી ભીતરની 
પ્રશતરક્રયાને સાક્ષીભાવે જોઇ લવેી. સાધનાનુ ંઆ પહલેુ ંપગશથ્ુ ંછે. શ્રમકાયષમા ંકતાષભાવ આવે, તેના વળતરની અપેક્ષા 
જાગે તો એ કામ શ્રમ નહીં પિ કામ્ય કમષ થઈ જાય છે. 

જ ના વખતમા ં કૃટિ પોતે ગાયો ચરાવવા જતા. શ્રી રમિ મહશર્િ વહલેી સવારે ત્રિ વાગે ઊઠીને કામે 
લાગતા. કહ ેછે કે ઓિો રોજ ૧૧ રકલોશમટર ચાલીને નદીમા ંસ્નાન કરવા જતા. િરીરના માધ્યમથી સાધનાની કમાિી 
કરતા. 

શ્રમ કરતા ંકરતા ંસવેંદના કેટલી અનભુવી ? જોતા ંરહવે ુ.ં શ્રમ ગમે ત્ક્યા,ં ગમે ત્ક્યારે, ગમે તે કરો – પિ એક 
જ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે , શ્રમ દરમ્યાન પ  રેપ  રા વતષમાનમા ંરહવે ુ.ં કોઇ કામના કે અપેક્ષા શસવાય, શ્રમ કરતા ંએવો 
ભાવ સેવવો કે કામ ઇટટદેવનુ ંછે, ગરુુનુ ંછે. તેમ કરવાથી સાધકના ભાવપ્રદેિનો શવકાસ થિે. શ્રમ શવનાનુ ંિરીર 
ધ્યાનમા ંન જઈ િકે. તે  રદવાસ્વતનોને સેવિે. જીવનનો એક અથષ છે પરુુર્ાથષ, જેમા ંપોતાના હોવાપિાની અનભુ  શત 
થાય છે. 

આ રીતે શ્રમયજ્ઞ એ સાધનાન  મહત્વન  અંગ છે. 
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પ્રેમ 
ટ ંકમા ંકહવે ુ ંહોય તો પે્રમ એ પરમાત્ક્મા છે. ચુબંકના મેગ્નેરટઝમને કારિે લોઢુ ંખેંચાય છે. ફૂલ ઊગતા સ  યષ 

તરફ જાય એ પિ મેગ્નેરટઝમ છે; પિ એ બાયો-મેગ્નેરટઝમ છે. વીજળીનો પ્રવાહ જ્યા ંજ્યા ંહોય ત્ક્યા ંહમેંિા ંમેગ્નેરટઝમ 
હોય છે. આપિને બહારની વીજળીનો ખ્યાલ છે. દરેકના િરીરમા ંપિ મેગ્નેરટટીઝમ,  બાયો-ઇલેષ્તિશસટી છે. આપિે 
તેને પ્રાિ કહીએ છીએ. પિ આપિે આ પ્રાિને બહ ુઓળખતા નથી, અને બહારની ઇલેષ્તિશસટીને પિ ક્યા ંઓળખીએ 
છીએ ? ન્સ્વચ જ દબાવતા ંઆવડે છે! 

જ્યા ંખોરાક છે ત્ક્યા ંકુદરતે ચુબંકીય ક્ષેત્ર શનમાષિ કરેલ છે. જે વસ્ત ુભાવતી હોય ત્ક્યા ંઆપણ ુણચિ ખેંચાય 
છે અને ચોંટી જાય છે ! આ મેગ્નેરટઝમ છે. આપિને એટલી ખબર પડે કે, જીવ ચોંટી ગયો છે અને હવે ઉખડી ગયો! 
વસ્તમુા ંજીવ ચોંટે અને ઉખડી પિ જાય છે. આપિા મેગ્નેરટઝમમા ંભરતી અને ઓટ આવ્યા કરે  છે. 

સસંારી જીવ ગમે તે ભાવને પે્રમન ુનામ આપી દે છે. તે િરીરને ‘હુ’ં કહ ેછે, અને ‘અહમ’્ ને આત્ક્મા કહ ેછે. 
એને તો એક કપ આઇસક્રીમ ખાવા મળે તો કહિેે આનદં આવી ગયો ! આનદં તો આત્ક્માની અનભુ  શત થવાથી આવે. 
સસંારી જીવો એકબીજાને ઘડીક મળે તો કહિેે આનદં આવી ગયો. પિ ણચિ આત્ક્મસ્મરિમા ંજાય તો જ સાચો આનદં 
થાય. આપિે ભ  ખ-તરસની તપૃ્તત અને ઇષ્ન્દ્રયના શવર્યની તપૃ્તતને આનદં કહીએ છીએ. જ્યા ંખેચાિ થાય તેને પે્રમ 
કહીએ છીએ. પે્રમ િબ્દ બહ ુસસ્તો થઈ ગયો છે ! 

પે્રમતત્ક્વ તો રદવ્ય છે. તે સવષવ્યાપી છે. પે્રમતત્ક્વ એવુ ંછે કે, તેમા ંક્યારેય ગાઠં પડતી નથી. ગાઠં અહમ ્ને 
પડે. આત્ક્મા એ પરમાત્ક્માનો અંિ છે. પે્રમ એ પરમાત્ક્મા છે, ત્ક્યા ંક્યારેય ગાઠં ન પડે. આપિે પે્રમના નામે છેતરાઇએ 
છીએ. િરીર અને ઇષ્ન્દ્રયોના આકર્ષિને પે્રમ કહીએ છીએ. આ આકર્ષિમા ંઊબ આવે છે. પે્રમમા ંક્યારેય ઊબ 
આવતી નથી. પે્રમ િાશ્વત છે. તે ક્યારેય મરતો નથી પિ વધતો જાય છે. પે્રમની પ્રતીશત થાય તો મન શનટકામ 
અને શનશવિચાર બની જાય. બદુ્ધિ શનશ્ચલ બની જાય. જ્યા ંપે્રમતત્ક્વ હોય ત્ક્યા ંઅહમ ્ક્યારેય હોઇ િકે નહી. 

ફરીને કહ ાં, પે્રમ એ પરમાત્માન  સ્વરૂપ છે. 
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મોજ  
જે કાયમ છે, એનો સગં કરીએ તો કાયમ માટે મોજમા ંરહી િકાય ! મોજનુ ંકારિ બહાર નથી, પિ તમારી 

અંદર છે. મને આ પકડાઈ ગ્ુ ંછે. મોજ છટકી જવાનુ ંકારિ એ છે કે, આપિે પ્રશતણબિંબને પકડીએ છીએ. પકડવાનુ ં
છે ણબિંબને. મોજ બહાર નહીં, ભીતરમા ંછે. માિસ પૈસા કમાવા દોડય ેજાય છે. આમ દોડવાથી પૈસા મળે, પરંત ુમોજ ન 
મળે. સસંાર વ્યવહારમા ંબહાર દોડીએ તે ઠીક છે, પરંત ુધ્યાન ણચિ ભીતરમા ંરાખવુ ંપડે. બહાર બધી પ્રવશૃતઓ 
કરીએ, પિ ઘેર આવીએ ત્ક્યારે અંદર ઊતરવુ ંજોઇએ. શ્રીમદ્ રાજચદં્ર ધધંો કરતા પિ ધધંાનુ ંપતી જાય પછી 
ભીતરમા ંતાર જોડી દેતા. એમની પાસે મોજની આ માસ્ટર-કી હતી. 

ગરુ્જિએફ જેને આત્ક્મસ્મરિ કહ ેછે; આપિે જેને આત્ક્મા કહીએ છીએ – ત્ક્યા ંસ  રતા લગાડી દઈએ. સસંારની 
પ્રવશૃતમા ંજરા પીડા જેવુ ંલાગે ત્ક્યારે ભીતરના ધ્યાનનુ ંપાિી પી લેવુ ં–  બહ ુમોટી વાત નથી. પિ તકલીફ એ છે 
કે, આપિી ખોજ ઊંધી રદિામા ંછે. આપિે એ રદિાને જ બદલવાની છે. આપિે નાની-નાની વાતમા ંગભંીર થઈ 
જઈએ છીએ. ગભંીર થવાથી મોજ ક્યાથંી આવે ? આ વાત શવચારવાની નથી, જીવવાની છે. અત્ક્યારે જ જીવી લો. ઠીક 
લાગે તે કરો, પિ મોજથી કરો. શુ ંકરવુ ંએ મહત્ક્વનુ ંનથી, પિ કઈ રીતે કરો છો, તે મહત્ક્વનુ ંછે. 

મોજ માટે સમજવા કે શવચારવાનુ ંનથી, પિ જીવવાનુ ંછે. ખેતી કરતા હો તો ખેતી; પિ તે મોજથી કરો. 
લગ્ન કરવા છે, તો મોજથી કરો. આશ્રમમા ંરહો, તો મોજથી રહો. મારે ખાવા જોઇએ છે, એમ તમારે પિ ખાવા જોઇએ 
છે. હુ ંજે કરંુ છ,ં  તે મોજથી કરંુ છ,ં તમે લમિે હાથ દઈને કરો છો ! સસંારી અને સન્યાસીમા ં ફરક માત્ર આ 
મોજનો છે. હસો, ખેલો, ધ્યાન ધરો. પરમાત્ક્મા તો બધે છે. 

ગાડીમા ંબેઠા ંપછી બધુ ંજોવાની મજા આવે છે. અને આપણુ ંસ્ટેિન આવે, ત્ક્યારે ઊતરી જવાનુ ંછે. 

તો મોજ માણોને ! 
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એકલતા અને િોખ  
અન્સ્તત્ક્વમા ંબધા ંએકબીજા સાથે જોડાયેલા ંછે. બીજને ધરતીમા ંવાવવાથી તે ધરતી અને આકાિ બને્ન સાથે 

સબંધં સ્થાશપત કરે છે, તેથી તે ખીલ ેછે. આપિે ધરતીનુ ંજોડાિ ગમુાવીએ છીએ. આપિા બનાવેલા રીત-રરવાજ, 

ભાર્ા અને શનયમોને કારિે જીવ ગુચંવાતો જાય છે. મનટુય રમત બનાવે છે રમવા માટે, પરંત ુતેને અહકંાર અને 
કામના પકડી લે છે. 

વ્યન્તત ધ્યાનમા ંઊંડી ઊતરે ત્ક્યારે તેને એકલવા્ુ ંક્યારે ય ન લાગે કારિ કે, ધ્યાન અને પે્રમ એક જ 
શસક્કાની બે બાજુઓ છે. મનટુય સસંારમા ંસામાર્જજક પ્રાિી છે. માિસો સમ  હમા ંરહીને એકબીજા સાથે લડે છે, ઝઘડે 
છે, ભાર્િો આપે છે, સસંારની જવાબદારીઓ વહન કરે છે. એકલો પડે ત્ક્યારે બારીબારિા બધં કરે, કેસેટનો સહારો 
લે…અને શનિંદર આવે તો સ  ઈ જાય. શનિંદર આવવી એ કુદરતી છે પિ આ બધામા ંએકલતા લાગે તો રસ્તો ચકુાઇ 
ગયો. 

એકલવા્ુ ંલાગે તો એને જોવુ.ં સસંારનો તાપ આકરો છે, પિ જાત સાથે રહવે ુ ંતે એનાથી પિ આકરંુ છે. 
બહ ુવસમુ ંલાગે છે. આપિો ઉછેર સમાજની વચ્ચે થાય છે. મજુરી કરતી સ્ત્રી બાળકને ખવડાવી-ધવડાવીને કુદરતના 
ભરોસે મકુી દે છે. આવા બાળકને એકલવાયા હોવાના સસં્કાર પડે છે. તેને એકલવા્ુ ંલાગે જ નહી. પડય ે પડય ેતારા 
જુએ, ઝાડ જુએ, ઊડતા પખંીઓ જુએ, પખંીઓ સાથે વાતો કરે. પ્રતીશતની દ્રષ્ટટએ એનો જીવાત્ક્મા સમિૃ હોય છે. 
િહરેમા ંઊછરતા બાળકને બધં ફ્લેટમા ંઉછરવુ ંપડે છે, તે બહાર નીકળી ન િકે. એટલે તેને એકલા રહવેાના સસં્કાર 
મળતા નથી. તેનામા ંસમાજની વચ્ચે રહવેાના જ સસં્કાર પડે છે. પછી એકલા રહવેામા ંતેને પીડા થાય છે. 

ધીરે ધીરે પોતાની જાત સાથે રહવેાનો અભ્યાસ કરવો જરુરી છે. પોતાની અંદરથી મોજ લેવી એ એક કળા 
છે, જે િીખવી પડે છે. પોતાના િોખ િોધી લેવા પડે. સવારથી સાજં સધુી એવી પ્રવશૃિઓ કરીએ કે મોજ આવે. 
ભીતરમા ંજીવીએ. દરેક પરરન્સ્થશતમા ંમોજ આવે છે. 

ધ્યાનની અવસ્થામા ંરહવેા માટે કોઇ િોખ કેળવવો, પિ તે પોતાને માટે. જે કંઈ કરીએ તે મોજથી કરીએ. 
એકલા રહીને ધરાઇ જઈએ ત્ક્યારે સમાજમા-ં બહાર આવી િકાય. બધા સામાર્જજક પ્રાિી છે; અને આપિે એમાનંા એક 
છીએ. ભીતરમા ંએક તત્ક્વ એવુ ંછે, જે જોયા કરે છે અને પ્રકાિ પિ આપે છે. 

એક વાર તે પકડતા આવડે તો પછી યાત્રા સડસડાટ થાય છે ! 
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સસંાર સખુ 
ભીતરની જાગશૃત વગર િાશંતની ઇચ્છા વાઝંિી છે. ભીતરની જાગશૃત વગર સખુ અને કહવેાતી મસ્તી લાબંો 

સમય ટકતા ંનથી, અંતે બધુ ંભાગંી પડે છે. 

મનટુયે બદુ્ધિનો શવકાસ ખ  બ કયો. હવે તેિે ભીતરની જાગશૃત વધારવાની છે. પરુી મનટુયજાશત માટે આ 
તબક્કો હવે બહ ુમહત્ક્વનો છે. જાગશૃત વગર ધધંાધાપામા ંરઝળપાટ, માની લીધેલા માનપાન, સખુવૈભવ; છેવટે એકડા 
વગરના ંમીંડા ંસાણબત થાય છે. માિસ જ્યારે આવી ન્સ્થશતમા ંઆવી પડે છે. ત્ક્યારે કારિો િોધે છે. અન્યને દોશર્ત 
માને છે.  સસંાર પ  રેપ  રો માિવાનો છે. ભાગવાનુ ંનથી. ભીતર જાગશૃત વધે, તે માટે પ્રયત્ક્નો પિ કરવાના છે. જાગશૃત 
વધે તેમ તેમ બેહોિી દ ર થાય. અંદર અંધારંુ ઓછ ંથાય. પ્રકાશિત બદુ્ધિને બધુ ંસાફ-સાફ દેખાય. પ્રકાશિત બદુ્ધિને 
શવવેક કહ ે છે. પ્રકાિ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ બદુ્ધિ શનખરતી જાય. ઉિરોિર નવા ં નવા ંદિષનો થતા ં
જાય. ણબનજરૂરી આપાધાપી ઓછી થાય. સ્વદિષનનો માગષ ખલુ્લો થાય. 

બદુ્ધિ પ્રકાશિત થતી જાય તેને િાસ્ત્રીય નામો આતયા છે – શવવેક, મશત, ધી, પ્રજ્ઞા, મેધા; પ્રકાિનો ઉિરોિર 
વધારો.  ભીતરની અતપૃ્તત ‘સ્વ’ના દિષન સધુી કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે રહવેાની. જીવન ઊજાષ પ્રયાસ માટે વાપરવી પડિે. 
અત્ક્યારે તો પરેુપરુી જીવન ઉજાષ સસંારમા ંકંઇક મેળવવા, કંઇક બની જવાના પ્રયાસમા ંવપરાઈ રહી છે.  સમજીએ- 

જેમ પૈસા કા ંતો વપરાય, વેડફાય, કા ંઇન્વેસ્ટ થાય. આવ ુજીવન ઊજાષ બારામા ંછે. જીવન ઊજાષ સરતલસ 
હિે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ િકિે.  જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ વધ ુ ને વધ ુસજગતાથી જીવનમા ં કરવો પડે. જીવન 
ઊજાષનો ઉપયોગ વધ ુને વધ ુવતષમાન ક્ષિમા ંરહવેા કરવો પડે. વતષમાન ક્ષિમા ંઠહરેાવ વધિે તો ણચિની ભટકન 
ઓછી થિે. આ સાધનાની ચાવી છે.  ઉત્ક્ક્રાશંતન ુપગશથ્ુ ંછે.  મનટુયની ઉધ્વષગામી સભંાવનાઓનુ ંદ્વાર છે. સૌ પ્રથમ 
તો જીવન ઊજાષના ણબનજરુરી વ્યયને અટકાવવો પડે. 

રસોઇમા ંસપ્રમાિ મીઠુ ંજરૂરી. વધ ુપિ નહીં અને ઓછ ંપિ નહીં. આમ થાય તો રસોઇ સ-રસ થાય. 
સગંીતમા ંસપ્રમાિ સ  ર જરૂરી. કમ પિ નહીં અને તીવ્ર પિ નહીં. આમ થાય તો સગંીત ગમે. આવુ ંજ  જીવનના 
બારામા ંછે. જીવન એવુ ંગોઠવતા ંરહો કે આવો ‘સમ’ ઉપલબ્ધ થાય. જીવન મધરુ બને. સાધનાની ગહરેાઇ પછી 
સમજાિે. પહલેા ંજીવનને મધરંુુ તો બનાવો.  જીવનમા ંહામષની, બેલેન્સ તો પ્રગટાવો. 

બે પેંગડામા ં ન્સ્થર ઉભા ન રહવેાના કારિે કેટલાય રાજાઓ દ્રૌપદીના સ્વયવંરમા ંનીચે પછડાયા હતા. 
અજુ ષનની જેમ ‘સમ’ પકડાય, બને્ન પલ્લા ંસમતોલ થાય તો મત્ક્સ્યવેધ થઈ િકે. સાધનાની ગહરેી વાતો ઋશર્મનુીઓ 
કહી ગયા છે.  દ્રૌપદી સેતસ-એનર્જિનુ ંપ્રશતક છે. એ એનર્જિ અત્ક્યારે આપિા ઇપ્ન્સ્ટન્તટ, મશુવિંગ, સેતસ, રફણલિંગ અને 
શથિંરકિંગ; એમ પાચં કેન્દ્રો સાથે જોડાયેલી છે. આ એનર્જિના ચેનલાઈઝીંગ દ્વારા કૃટિદિષન િક્ય બને છે. 

ગહરેી વાતો છે,   શવસ્તારથી સમજીશુ.ં  
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પીડા  
અત્ક્યારે આપણુ ં હોવાપણુ ં વ્યવહારમા ં છે. વ્યવહારમા ં પીડા હોય છે. જ્યા ંન ગમતુ ં હોય ત્ક્યા ં રહવે ુ ં

પડે.  એનાથી અંદર જે સવેંદના થાય તેને પીડા કહ ેછે. નોકરી નથી કરવી તો પિ કરવી પડે, ત્ક્યારે પીડા થાય 
છે. નાના બાળકને ભખુ લાગે, પેટમા ંદુખે અને રડે તે એની પીડા છે. વ્યન્તતત્ક્વના જગતમા ંવ્યન્તતત્ક્વને ઠેસ લાગે, 

ત્ક્યારે પીડા થાય છે. સસંારીને પોતાની પીડાની ખબર નથી પડતી ત્ક્યારે રાડો નાખંે છે. વ્યવહારરક પીડાનો ઉપચાર 
વ્યવહારરક જગતમા ંથાય. મતં્ર, જાપ કે ઠાકોર-સેવાથી એ પીડાનો ઉકેલ ન મળે. 

િરીરના સ્તર પર પિ પીડા થાય છે. િરીરની શસસ્ટમમા ંકોઇ પિ ગરબડ થવાથી િારીરરક પીડા થતી 
હોય છે. ડોતટરી ઇલાજથી આ પીડામાથંી મકુત થવાય. એક પીડા  સ  ક્ષ્મ િરીરમા ંથતી હોય છે. કોઇ અપમાન કરે 
ત્ક્યારે મનમા ંપીડા થાય છે. અપેક્ષા કે કામના પ  રી ન થાય, ત્ક્યારે પીડા થાય છે. સસંારી માિસ અનેક કામનાઓથી 
પીડાતો હોય છે. 

મોટે ભાગે પીડા થતી હોય છે બેહોિીના કારિે. કામનાની પ  શતિ ન થાય અને જે નથી એની આકાકં્ષા – 
અપેક્ષા સેવીએ તે પરુી ન થાય તો અંદર જીવ બળે છે. જીવ બળે ત્ક્યારે સમય અને િન્તતનો વ્યય થાય છે. પીડામા ં
વાસ્તશવકતા હોય છે; જ્યારે જીવ બળે છે એમા ંમોટે ભાગે ભ્રાશંત હોય છે. છોકરો હોન્સ્પટલમા ં હોય, દવા-દારૂ કે 
ઉપચારનુ ંપરરિામ ન મળે ત્ક્યારે બીજુ કશ ુન કરી િકવાથી જીવ બળે છે. આ જીવ બળવાન ુશનરથષક છે. 

ગમે તે કારિસર જીવ બળે તો તરત ઉપચાર કરવો; અને જીવને ઠારી નાખવો. જીવ બળે ત્ક્યારે દ્રટટાભાવ 
કેળવવો, બળતા જીવને જોયા કરવો. જોવાથી જીવ નકામો બળતો નથી. બળતા જીવને જોવાથી આપિને કોન્ન્િયસ 
એનર્જિ મળી જાય છે. જે જાગે છે તેને પીડા થતી નથી, જીવ પિ બળતો નથી. િરીર કે મનમા ંથતી પીડા 
અને નાની-મોટી બાબતોમા ંબળતા જીવને ઠારવાનો સાચો ઉપચાર છે જાગરિનો. 

જાગતૃ વ્યક્તત જ વે છે. અને જે જ વે છે એને પીડા થતી નથી. 

િરીરને કટટ થાય છે, મનમા ંસખુ-દુખ થાય છે; અને જીવ આ બધ ુભોગવે છે. 
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જીવન વ્યવહાર 
મારી મશુ્કેલી એ છે કે, જે વસ્ત ુજીવવાની છે, એને કહવેી પડે છે ! બરફીનો ટુકડો ખાવાનો હોય અને એને 

સમજાવવા જઈએ તો ગોટે ચઢી જવાય. જીવન જીવવા માટે છે. અમકુ વાત નથી સમજાતી, માટે તેન ુમ  લ્ય 
નથી,  તેની રકિંમત નથી. આપિે જે રીતે જીવીએ છીએ તે જોતા ંજીવનન ુમ  લ્ય નથી સમજતા. જીવનનુ ંમ  લ્ય 
સમજાવવા માટે પ્રવચનો, ઉદાહરિો આપવા પડે છે. સવારથી સાજં સધુી વ્યવહારો ચાલ ેછે. ધા્ુું બધુ ંથત ુનથી. 
બહાર ગમે તેવી પરરન્સ્થશત હોય, એમા ંજીવ બાળવો કે મોજમા ંરાખવો એ આપિા હાથમા ંછે. બજારમા ંદાગીનાથી 
લઈને દાળીયા સધુી બધુ ંમળે છે. પૈસા ક્યા ંવાપરવા; બજારમાથંી શુ ંલેવુ ંતે આપિા હાથમા ંછે ! 

જીવનમા ંજે કંઇ પ્રસગં બને, એમા ંજીવ બાળવો ન જોઇએ. આ આપિા હાથમા ંછે. જીવનુ ંમ  લ્ય છે. જીવ 
ન બળે એ માટે સાવધાની રાખવાની છે. ગેસ બળતો હોય તો ઠારી નાખંવાનો છે. આપિને ‘ભાન’ નથી રહતે ુ ંએટલે 
નાની-મોટી વાતોમા ંજીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. આપિે પગે ચાલતા હોઇએ અને કોઇ ગાડીમા ંબેસી પસાર થાય 
તે જોઇને ઇટયાષ-અદેખાઇ આવે અને જીવ બળે – એ આપણુ ંઅજ્ઞાન છે. બીજાના ભાિામા ંલાડુ જોઇને જીવ બળે છે. 
િીખવાનુ ંએટલુ ંજ છે કે આપિા ભાિામા ંરોટલી-િાક હોય તેનો અનગુ્રહ માનીને મોજથી ખાઇ લેવુ ંજોઇએ..આ મન 
થાય અને ખીજ ચડે તો માનવુ ંકે રસ્તો ચ  કાઇ ગયો ! 

અંદર જ્યારે ઇટયાષ હોય ત્ક્યારે ભાન નથી રહતે ુ ં કે, શુ ંબોલાઇ જાય છે?  જીવનમા ંસરળતા આવે ત્ક્યારે 
જીવવાની મજા આવે છે. જીવ િા માટે બાળવો ?  પરરન્સ્થશતઓ ન્સ્થર નથી, તે બદલાયે જાય છે. જીવનમા ંનાની-
મોટી મશુ્કેલીઓ તો આવે. ચીજવસ્તઓુના ભાવ વધે, સારી રીતે રહવેા ન મળે, કોઇ અપમાન કરે…આવુ ંબધુ ંતો થયા 
કરે.  પિ આપિે દ્રટટાભાવથી જોયા કરવાનુ ંછે. જીવ બળ્યા શવના ન રહ,ે તો સાવધાનીથી ત્ક્યાથંી દ ર હટી જવુ.ં 
અદેખાઇ કે ઇટયાષ ન આવે એવી ન્સ્થશત તો ધ્યાનની અમકુ અવસ્થા પછી જ આવે છે. 

  વારંવાર મોજ લેવાનો અભ્યાસ કરવો. એકલા હોઇએ તો એકલાનો અને સાથે હોઇએ તો સાથેનો આનદં 
લઈ લેવો. આનદં લેતા ંન આવડે તો જીવ તો બાળવો જ નહી. ન ગમે તેની ઉપેક્ષા કરવી. બીજાના સખુમા ંઆપણુ ં
સખુ છે, એની પ્રતીશત કરીને મૈત્રીભાવ કેળવવો. દુલા કાગે  કહ્ુ ંછે; 

‘તારા આંગણે કોઇ આશાભયો આવે તો આવકારો મીઠો આપજે’. 

કોઇની સાથે શવચાર કે ભાવથી ન ફાવે તો ભલે ન ફાવે, પિ જીવ ન બાળવો. જમવામા ંદ ધપાક અને 
ચટિી પીરસાય. ચટિી ન ફાવે તો એકબાજુ મકુી દેવી ! નકારાત્ક્મક ભાવને વ્યતત ન કરવો. જીવનમા ંજે કંઈ ઘટના 
બને તે ઘટનામાથંી મોજ લઈ લેવી. 

એક વાર જીવવાની નેક આવી જાય પછી તો કુદરત મદદ કરે છે ! 
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વતષમાનમા ંજીવન 
ઓિોએ સરસ ઉપાય બતાવ્યો છે. િરીરમા ંલોહી દોડે છે તેને આપિે દોડવા દઈએ છીએ. એવી રીતે 

શવચાર ચાલ ેછે, તો ચાલવા દો. શવચાર ર્જજદ્દી છે. જેમ જેમ કાઢવા જઈએ તેમ તેમ ફરી ફરીને પાછા આવ્યા કરે છે. 
આપિે જે કરવાનુ ંછે તે – તેને ચાલવા દઈએ. તેનાથી દ ર ચાલ્યા જવાનુ ંછે. ઓિો કહ ેછે 

‘તૈરો મત; બહો’. 
શવચારનો પ્રવાહ ચાલતો હોય તો સાથે વહવેુ,ં કરવુ ંકશુ ંનહીં. તટ ઉપર ઊભા રહીને નદીના પ્રવાહને જોઇએ 

છીએ, એમ જોતા રહવે ુ.ં સારા કે ખરાબ – જે કંઇ શવચાર આવે તેને જોઇ લો. આવતા શવચાર સાથે રાગ કે દ્વરે્ ન 
રાખવો. ખરાબ કે ભયના શવચારથી ભયભીત થઈ જવાય છે; તેથી જે શવચાર આવે તે ભલે આવે, તેને માિવા. જે 
કંઇ શવચાર આવે તેની સાથે વહતેા ંજવુ.ં પ્રયોગ કરવાથી ખ્યાલ આવિે કે શવચારપ્રરક્રયા સાથે કેવો વ્યવહાર 
કરવો. જીવવા માટે શવચાર પ્રરક્રયાને કેળવવી પડે. 

શવચાર મોટે ભાગે ભતુ કે ભશવટયકાળના આવે છે. વતષમાનમા ંરહવેાનુ ંિરુ કરીએ, એટલે શવચારનુ ંજોર 
ઓછ ંથઈ જિે. વતષમાનમા ંરહવે ુ ંએ એક કળા છે. વતષમાનમા ંજે કંઇ સામે આવે તેનો સ્વીકાર કરવો. ગમે તે આવે, 

પિ તેનુ ંભાન હોવુ ંજોઇએ. આ ભાન રહ ેતેને ‘અવેરનેસ’ કહ ેછે. પસદંગી પ્રત્ક્યે સભાન રહવેાનુ ંછે. જોવુ.ં. પિ કંઇ 
પસદંગી ન કરવી. ધ્યાનમા ંપસદંગી ન હોય. 

ભીતરમા ંએક સિા પ્રકાિમાન છે. તેમા ંજે કંઇ શવચાર આવે, જે કંઇ થાય, કરવાનુ ંકશુ ંનથી. કૃટિમ  શતિ તેને 
‘ચોઇસલેસ અવેરનેસ’ – પસદંગી વગરનુ ંઅવધાન કહ ેછે. શ્રી કૃટિ તેને સાક્ષી કહ ેછે – જે કંઇ છે તેને માત્ર જોયા 
કરવાનુ.ં 

ઉપશનર્દમા ંએક કથા છે. એક ઝાડની ડાળી ઉપર બે પખંી બેઠા ંછે. એક પખંી ઊડાઊડ કરે છે, અને બીજુ ં
તે જોયા કરે છે. રૂપક છે. આપણુ ંણચિ ભટક્યા કરે તે વ્યવહારરક છે.  અંદર એક સિા છે, એક સ્વરુપ છે જે માત્ર 
જોયા કરે છે. જે જોયા કરે છે, તે આપણુ ંઅસલ સ્વરૂપ છે. 

ઓિોને કોઇએ પ્રશ્ન પછુયો કે, “તમારો ટેસ્ટ શુ ંછે ?” 

  ઓિોએ કહ્ ુ‘સાદગી મને ગમે છે, પિ પસદં હુ ંઉિમ કરંુ છ’ં. 

આપિને વતષમાનમા ંજે ક્ષિ મળી છે, તેમાથંી મોજ લઈ લેવી. હુ ંવતષમાનમા ંજે સામે આવે તેની સાથે 
રદલથી વાતો કરી લઉં છ.ં તમે પિ જાગશૃત સાથે વતષમાનની મોજ લઈ લો. 
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ભન્તત અને આસન્તત 
જીવનમા ંઘિા આઘાતો આવવા છતા ંપિ જીવ કેમ જાગતો નથી ? 

કારિમા ંશવવેકનો અભાવ છે. આપિી ભન્તત સાપેક્ષ છે, આસન્તત્તુત છે. ભન્તત અને આસન્તત બને્નમા ંઅહમ ્
છે. છતા ભન્તતમા ંઅહમ ્ઓગળી જવા માગેં છે, જ્યારે આસન્તત પકડી લેવા માગેં છે. ભન્તતમા ંપ્રતીક્ષા હોય છે, 

જ્યારે આસન્તતમા ંઆગ્રહ અને અધીરાઇ હોય છે. 

મીરા ંઅને કૃટિ સાથે ન હતા ંતેથી મીરા ંમાટે કૃટિને મેળવવા પ્રતીક્ષા, શતશતક્ષા (*) શસવાય બીજો આિરો 
ન હતો. જો આ સ્થ  ળ દેહનુ ંસાશન્નધ્ય હોત તો જુદી વાત હોત. મીરામંા ંબાળપિથી કૃટિ-પે્રમ હતો. બાલ્યાવસ્થામા ં
કૃટિની મ  શતિ સાથે આસન્તત હતી. આધાર પ  રતી આસન્તત રાખેલ, પછી એ આસન્તત પિ છટી જાય છે. 

આપિે સદગરુુ યા ઇશ્વરનો આધાર લઈએ છીએ, પિ પછી એ આધાર કામનામા ંપરરિમે છે. િરુઆતમા ંસેવા 
પ  જા કરીએ પિ પછી ક્યારે વ્યન્તતગત માગંિી મકુીએ તેની ખબર જ નથી પડતી! 

દરેક આઘાત ભતતને ઉપર ચડાવે છે. 
આસતતને આઘાત નીચે ઉતારે છે. 

વેદના અને આઘાત તો દરેકના જીવનમા ંઆવે છે, પિ તેનો કેવો ઉપયોગ લેવો તેનો શવવેક આવવો જોઇએ. 
ગટરના પાિી અને ગગંાના પાિીની પરખ િન્તત આવવી જોઇએ. આશ્રમજીવન સ્વીકારીએ એટલે ભન્તત આવતી 
નથી. ભન્તત માટે જીવ અંદરથી જાગવો જોઇએ. 

આપિા વ્યવહારના સબંધંોમા ંપિ શદુ્ધિ નથી. વાતવાતમા ંખોટુ લાગી જાય, ઇટયાષ આવી જાય, સબંધંોમા ં
સ્વાથષપરાયિતા આવી જાય, કોઇ પ્રકારનો નકારાત્ક્મક ભાવ આવી જાય, તો એ આસન્તતન ુપરરિામ છે. ભન્તતમા ંતો 
હમેિા શિુ અને હકારાત્ક્મક ભાવ જ હોય. 

અત્ક્યારે આપિે ખોટંુ જીવન જીવીએ છીએ અને સાચાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ ! ખોટો ચેક કેટલો ચાલ ે? 

સત્ક્યને માટે, ભન્તતને માટે બણલદાન આપવ ુપડે. મીરાએં બણલદાન આત્ુ.ં આપિે તો જે સમજીએ છીએ, માનીએ 
છીએ તેને જ સત્ક્ય માનીએ છીએ, અને આપિી માન્યતાઓને યોગ્ય ઠેરવીએ છીએ! જ્યા ંસધુી આવા જષ્સ્ટરફકેિન્સ 
છે ત્ક્યા ંસધુી જીવનમા ંપરરવતષનનો કોઇ અવકાિ નથી. ભન્તત એ ગગંાન ુપાિી છે, ભન્તત એ શિુ સોનુ ંછે. 

જીવન તો ત્તનભાાર છે; ભાર લાગે તો સમજવ ાં કે રસ્તો ચ કાઇ ગયો છે. 
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જીવન એક રહસ્ય  
અન્સ્તત્ક્વમા ંબધે જીવન ધબકતુ ં છે. પશ-ુપક્ષી, રકટકો અને બધી યોશન જીવે છે. મનટુયયોશનને અંતઃકરિ 

સાથે સ  ક્ષ્મ િરીર મળ્્ુ ંછે. સ  ક્ષ્મ િરીર  જીવનને સમજવા માટે આપેલ છે, પિ અહકંારનો એટલો બધો પ્રભાવ છે 
કે, તે જીવવાન ુભલુી જાય છે. પ્રકૃશતના શનયમો સમજવા માનવજાત મથામિ કરે છે. બ્રહ્માડંના રહસ્યો ઊકેલવા માટે 
તે જરૂરી છે. પિ બદુ્ધિના આગ્રહમા ંમનટુય જીવન જીવવાનુ ંભલુી જાય છે. સમજવાના રસ્તે જાય તે જ્ઞાન અને 
જીવવાના રસ્તે જાય તે ધ્યાન.  ઓિો કહ ેછે …. 

‘સેલીબે્રટ ધ લાઇફ’ 
જીવનને ઉત્સવ બનાવો. 

જ્યા ંસધુી આપિે કોિ છીએ?  િા માટે છીએ?  શુ ં  િા માટે કરીએ છીએ? – એની સમજ ન પડે ત્ક્યા ં
સધુી ઉત્ક્સવ થઈ િતતો નથી. આ દુશનયા કોિે બનાવી ? િા માટે બનાવી ? – આવા પ્રશ્નો થતા હોય છે. આપણુ ંણચિ 
કુદરત તરફ ન જતા ંપડોિી તરફ જાય છે – અધર ઓરીએન્ટેડ.  પારકી પચંાતને કારિે આપિે ભટકી ગયા છીએ. 
પહલેા ંતો આપિે જીવવાનુ ંછે અને સમજીને જીવવાનુ ંછે. નાનુ ંબાળક સમજ્યા વગર મોજમા ંજીવે છે. અને એક 
અવધ  ત સમજિની પાર બોધ સાથે જીવે છે ! જીવન એક રહસ્ય છે. જીવ સમજવાની કોશિર્ કરે છે. પિ સમજાતુ ં
નથી. પછી ખોજવાની કોશિર્ કરે છે.  છતા ંમળતુ ંનથી. 

આપિે જીવવાનુ ંછે અને સમાજમા ંરોલ ભજવવાનો છે. દેહ છે તો સબંધંો છે. સબંધંને કારિે શપતા, પતુ્ર, 

મા, બહનેની પ્રતીશત થાય છે. દેહમા ં‘હુ’ંની પ્રતીશત થાય છે. હુ ંપરુુર્ છ ંયા હુ ંસ્ત્રી છ ં– આ પ્રતીશત દેહાધ્યાસને કારિે 
થાય છે. એક પ્રતીશત દેહના ‘હુ’ંની થાય છે, બીજી પ્રતીશત એસ્િલ બોડી – મનોમય કોર્ની થાય છે. શવજ્ઞાનમય 
કોર્મા ંઅહકંાર રસ લે છે. તે લઘતુાગ્રશંથ કે ગરુુતાગ્રશંથમા ંબધંાઇ જાય છે. પિ અસલી શવજ્ઞાનમય કોર્મા ં‘અમકુ 
ખબર પડે છે અને અમકુ ખબર પડતી નથી’ – તેની ખબર પડે છે. અજ્ઞાનનુ ંજ્ઞાન થાય છે. એ સાચુ ંછે કે, જ્યારે 
જીવ અંદર ઊતરતો જાય અને બહાર જોતો થાય, ત્ક્યારે અસલી – નકલીની ખબર પડે. બધા જીવે છે એની ખબર 
કોને પડે છે ? જેને એની ખબર પડે છે તે રહસ્યમય છે. આ રહસ્યની ખોજ તે સાધના છે. પિ એ સહલેાઇથી િોધ્્ ુ
જડે તેમ નથી. 

સાચો દ્રટટા ક્યારેય દ્રશ્ય બની ન િકે. દ્રટટાને સાક્ષીની ખબર પડે. સાક્ષી પાછળ જતો જાય. િકંરાચાયષ જેને 
કહ ેછે ‘નેશત..નેશત…’- એ િોધતા ં િોધતા ંગમુ થઈ જવાય તો સાચો રસ્તો સમજવો. અને િોધતા ંિોધતા ંઅટવાઇ 
જવાય તો સમજવુ ંકે તે અહમ ્ન ુબીજુ,ં નકલી રૂપ છે. પોતાની જાતને જાિવી એ અહમ ્નુ ંઅસલી રૂપ છે. આ 
બને્ન ને ઓળખવાની િન્તતને શવવેક કહ ેછે. 

અહકંારનો રસ માદક છે. એમાથી છટંવ ુસહલે ુનથી. છતા જોતા ંજોતા ંએમાથી છટી િકાય છે…” 
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કામના 
આપિામા ંજાતજાતની કામનાઓ પડેલી છે. પાચં કેન્દ્રો છે. શવચાર કેન્દ્રમા કંઇ સમજવાની, આયોજન કરવાની 

અને મગજમારી કરવાની કામના હોય. ભાવકેન્દ્રમા ં લાગિીના સબંધંો અંગેની કામના હોય. કામકેન્દ્રમા ં
િરીરની અવસ્થા પ્રમાિે કામના હોય. આ કેન્દ્રમા ંશવર્ય તરફ ણચિ જાય તો તરત જ એની સાથે ચોંટી જાય છે. 

આપણુ ંઅચેતન મન આપિી જાિ બહાર આપિને છેતરત ુ ંહોય છે. જાગશૃતપ  વષક શનરીક્ષિ કરવાથી ખબર 
પડે. ચેતન મન અને અચેતન મન વચ્ચે શવરોધ હોય. ઉપરથી લક્ષ્ય સાધનાનુ ંહોય અને અંદર કામનાઓ હોય. 
આપણ ુણચિ જ્યા ંજોડાયેલુ ંહોય છે, ત્ક્યાથંી કામનાની માગં ઊઠે છે. આ માગં પ  રી ન થાય ત્ક્યારે ક્રોધ આવે છે. જ્યારે 
જ્યારે ક્રોધ આવે છે ત્ક્યારે સમજવ ુકે કોઇ ને કોઇ સ્વરૂપે કામના  હોય છે જ. આ એક શનયમ છે. અંદર નેગેરટશવટી 
આવે તો સમાધાન કરી નાખવુ ંઅને જોઇ લેવુ ંકે તેના કારિમા ંકામના તો નથી ને ? આ કામના પકડાઇ જાય તો 
અંદરથી છૂટકારો મળે; અથવા કામનાને જોઇ લેવી અને રાહ જોવી. અંદર સકલ્પિન્તત હોય તો કામનાને કન્િોલ કરી 
િકાય, અન્યથા એ કામના આપિને હરેાન કયાષ કરે છે. બાકી સામાન્ય રીતે કોઇ કામના થતી હોય તો પ  રી કરી 
લેવી. જાગશૃતપ  વષક એમાથંી પસાર થઈ જવુ.ં 

બીજી નાજ ક વાત એ છે કે, કામનાને ક્યારેય અંતરાય કે અવરોધરૂપ ન ગિવી. તે એક ઊજાષ છે. આપિે 
જાગ્યા નથી તેથી તે અંતરાયરૂપ લાગે છે. જીવમા ંજાતજાતની કામનાઓ જાગે છે. કામના જાગે એ સાથે જીવ જાગે 
એવુ ંઆયોજન કરી લેવુ.ં કામના જાગે એ સાથે જીવ જાગે તો યાત્રામા ંસહયોગી થાય. જીવ જેમ જાગતો જાય એમ 
જાગશૃતની િન્તત વધતી જાય છે. જાગશૃત વધવાની સાથે અંદર શવલ-પાવર, સકંલ્પિન્તતમા ંવદૃ્ધિ થાય છે; અને એ 
સકંલ્પિન્તતના કારિે જીવને ચોંટાડવો કે ન ચોંટાડવો એનો શવવેક આવી જાય છે. કોન્િીયસ એનર્જિ – સભાનતાની 
ઊજાષ આવતા ંજીવનમા ંરસ આવે છે. પછી જીવ ગમે ત્ક્યા ંજાય નહી. 

જીવનમા ંએવ ુસભાન આયોજન કરી લેવુ ંકે… 

કામના જાગે અને તે સાથે જીવ જાગે 
કામના જાગે અને જીવ જાગે ! 
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કામના અને ભાવના 
ઇન્વોલ્્િુન એટલે અધોગશત. કામના હોય ત્ક્યા ંચેતના નીચે તરફ પડી જાય છે. માિસ ભાવનાના જગતમા ં

રહ ેતો એની ઊધ્વષગશત થાય છે. મનટુયમા ંઆજકાલ ભાવના ઓછી થતી જાય છે. મનટુય કામનાગ્રસ્ત વધારે છે. 
સમસ્યા એ છે કે, ભાવનાના જગતમા ંપિ કામના ઘ  સી જાય છે ! કોઇની સાથે હયાષ-ફયાષ, ખાધુ-ંપીધુ,ં ભાવ જાગ્યો 
અને તે સાથે તરત જ ભાવનામા ંકામના આવે છે કે, આવી ન્સ્થશત ફરી ક્યારે આવિે ? જેવી કામના થઈ કે, તરત 
જ ચેતના ભશવટયમા ંજતી રહી ! ભાવના હમેંિા વતષમાનમા ંજ હોય; કામના હમેંિા ભશવટયમા ંહોય. 

ભાવના રદલમા ંહોય છે, જ્યારે કામના રદમાગમા ંહોય છે. ભાવના શિુ હોય છે, જ્યારે કામના શવકારગ્રસ્ત 
હોય છે. કામનામા ંમમત્ક્વ અને માણલકીભાવના ખતરનાક  જીવાણ ુહોય છે. આપિે એક સુદંર ફૂલને જોઇએ છીએ, 

તે સાથે જ અંદર શવચાર પકડાઈ જાય છે કે, આ ફૂલને ઘેર કેવી રીતે લાવવુ ં? જોવાની સાથે જ આસન્તત જાગે છે. 
આ ક્ષિ ેસાવધાન થઈ જવુ.ં ફૂલને માત્ર જોવાનુ ંછે. વસ્તનેુ ખરીદી િકાય છે, પિ તે સાથે માણલકીભાવ જોડાઈ જાય 
છે ! મારી પર્જત્ક્ન, મારો પશત, મારો ગરુુ, મારો ધમષ. આ ‘મારંુ – મારંુ’ ના બધંનમા ંજીવ ફસાઈ જાય છે. 

ભાવના અને કામનાની પોતપોતાની જગ્યા છે. આપિે માત્ર જોવાનુ ંછે. સસંારમા ંસબંધંથી જીવીએ છીએ. 
પશત, પર્જત્ક્ન, પે્રશમકા, શમત્ર…જે કોઇ સબંધં હોય તેમાભંાવ અને કામનાના ક્ષેત્ર જુદા જુદા છે. સસંારી સબંધં એક વાત 
છે, અને ભાવનાત્ક્મક સબંધં બીજી વાત છે. ભાવનાત્ક્મક સબંધંમા ંમાણલકીભાવ હોતો નથી. શમત્ર સાથે માણલકીભાવ નહીં 
હોય પરંત ુભાઈની સાથે માણલકીભાવ આવે છે. જ્યા ંસમપષિ હોય ત્ક્યા ંમાણલકીભાવ જતો રહ ેછે. છોકરા-છોકરીમા ં
પે્રમ થાય તે એક વાત છે, પિ લગ્ન કરતાની સાથે જ બધંન બની જાય છે. પછી ભાવના જતી રહ ેછે. માત્ર કામના 
બાકી રહ ેછે. સબંધંમા ંઊતરતાનંી સાથે પે્રમની જગ્યાએ સામ-સામે આરોપ મકુવાનુ ંચાલ ુથઈ જાય છે! પે્રમ, મોહ, 

આસન્તત એ બધુ ંઅલગ છે. જેને પે્રમ માનીએ છીએ એ પે્રમ હોતો જ નથી. પે્રમમા ંતો આહ શત આપવાની હોય 
છે. પે્રમ એ હોવાપિાની ઊંચી અવસ્થા છે. 

પે્રમમા ંઅપેક્ષા ન હોય. ત્ક્યા ંમાત્ર આપવાનુ ંજ છે. આમ થાય ત્ક્યારે કામનાનુ ં રૂપાતંર ભાવનામા ંથાય. 
શિુ ભાવના અપેક્ષા રરહત હોય છે. શિણબરમા ંબધા ભાવનાથી ભેગા થાય છે. ત્ક્યા ંઅનગુ્રહના ભાવ સાથે સહયાત્રા 
થાય છે. અહીં કંઇ લેવા કે આપવાનો શવચાર આવે તો સાવધાન થઈ જવુ.ં મનની જાળમા ંફસાઇ ન જવાય તે માટે 
જાગ્રત રહવે ુ,ં વતષમાનમા ંરહવે ુ.ં 

મન હમેંિા કામનાની પાછળ ભાગે છે. આ મનને કેળવીને ભાવનાના ક્ષેત્રમા ંવાળવા સભાન રહવે ુ.ં 
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તપ 
સાદા સીધા લોકોને બધા ંહરેાન કેમ કરે છે ? ફળવાળા ઝાડ પર જ લોકો પથ્થર કેમ મારે છે ? 

એક સાદો શનયમ સમજો કે, સોનાને બધા તપાવે છે, શપિળને કોઇ તપાવતુ ંનથી. શનિાળે બેસે તેને પ્રશ્નો 
પ  છાય, રખડે એને કોિ પ  છે? જીવનમા ંજે રખડેલા છે, ભટકતા છે તેમને કોઇ પ્રોબ્લેમ આવતા નથી. અને પ્રોબ્લેમ 
આવે તો પિ એ શુ ંકરી િકે ? હુ ંબગીચામા ંઝાડ પાસે બેસુ ંછ.ં ઝાડ ઉપર વાદંરો ડાળી તોડી નાખે છે. મને પીડા 
થાય છે કે, માડં ઊછરતા ઝાડને વાદંરો તોડી નાખે છે. પિ પછી શનરીક્ષિમા ંઆવ્્ ુ કે, જ્યા ંડાળી તટેુ છે, ત્ક્યા ં
બીજી ત્રિ ડાળીઓ પ્રગટે છે ! અને રહસ્યમય શનયમ સમજમા ંઆવે છે. બચપિમા ંજેને મશુ્કેલી પડે છે, તેને ખબુ 
મળે છે ! ગરુ્જિએફ અને આપિા ઋશર્મશુનઓ તપવાનુ ંકહ ેછે – વોલન્ટરી સફરરિંગ. 

પહલેા ગભષશ્રીમતંો અને રાજાઓ પોતાના સતંાનને ગરુુક ળમા ં મોકલતા. આપિે ઉલટંુ કરીએ છીએ. 
આશ્રમમાથંી છોકરાઓને પાછા બોલાવીએ છીએ ! આશ્રમમા ંતપવાનુ ંછે. રોટલા તપે તો સ્વાદ આવે. અને જીવનમા ં
આપિે જાતે તપતા નથી તો કુદરત આપિને તપાવે છે ! જ્યારે કુદરત તપાવે તો તેને મોજથી સ્વીકારીએ તો તે 
તપ થઈ જાય છે. નાના બાળકને ઉછેરવામા ંમા-બાપે ઉજાગરા કરવા પડે છે. ભારે જવાબદારી છે, છતા ંસમજપ  વષક 
મોજથી ઉછેરીએ, તો પરરિામ અશત શભુ આવે છે. 

કોઇ પિ પરરન્સ્થશત કાયમ ટકતી નથી. શ્રી રામદુલારે બાપએુ સાધના માટે બે સ  ત્રો આતયા છે – પ્રતીક્ષા 
અને શતશતક્ષા. આપિે જ્યારે થાકી જઈએ છીએ, ત્ક્યારે આવા પ્રશ્નો ઊઠે છે. પિ ચ  લા પર રોટલી ફુલકંુ ન બને ત્ક્યા ં
સધુી તેને તપાવવી પડે. માખિ ન નીકળે ત્ક્યા ંસધુી છાિને વલોવવી પડે. અધરુરયો જીવ ઝાડ પર પથ્થર નાખીને 
ફળ તોડે છે, અને ખાય છે. પિ એ છોકરમત છે. 

ઝાડ પર ફળ પાકે તે સાથે આપોઆપ ખરી પડે છે. આ કુદરતનો શનયમ છે. 

 


