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અપપિ

જેિે જીવનયાત્રામાાં સદા સાથ આપ્યો છે
ુ ાવ્યા નવના
અને આપનિકાળમાાં ધૈયપ ગમ
ટેકો આપવામાાં પાછી પાની કરી નથી;
તે આ લખનારની પત્ની
જ્યોનતને સસ્નેહ અપપિ
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ુ વાિી
બદ્ધ

હે, લોકો!
હુાં જે કાં ઈ કહુાં તે પરાં પરાગત છે એમ જાિી ખરાં ુ માનશો નહીં
ુ રીને છે એમ જાિીને પિ ખરાં ુ માનશો નહીં
તમારી પ ૂવપપરાં પરાને અનસ
આવ ાં ુ હશે એમ ધારી ખરાં ુ માનશો નહીં
તકપ નસદ્ધ છે એમ જાિી ખરાં ુ માનશો નહીં
લૌકકક ન્યાય છે એમ જાિી ખરાં ુ માનશો નહીં
સદ
ાં ુ ર લાગે છે માટે ખરાં ુ માનશો નહીં
તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારાં ુ છે એવ ાં ુ જાિી ખરાં ુ માનશો નહીં.
હુાં પ્રનસદ્ધ સાધ ુ છાં, પ ૂજ્ય છાં, એવ ાં ુ જાિી સાચ ાં ુ માનશો નહીં
પિ તમારી નવવેકબદ્ધુ દ્ધથી મારો ઉપદે શ ખરો લાગે તો જ
તમે તેનો સ્વીકાર કરજો

ુ
–ગૌતમ બદ્ધ
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ઓશોવાિી

જીવનમાાં જે પિ આવે અને જે રીતે આવે તેને
પ ૂિપ રીતે, પ્રેમપ ૂવપક સ્વીકારવાની કળા
હાાંસલ કરવા જેટલો નવકાસ તમે કરી શકો –
તે તમને તમે પોતે આપેલી સૌથી મોટી ભેટ છે
***
જીવનની પ્રત્યેક ઘડી
પ ૂિપ ધ્યાન અને શક્લત સાથે ગાળી,
એક સાથે માત્ર એક જ ડગલ ાં ુ ભરવાની કળા
તમારા જીવનને
નવી તાજગી, નવી તાકાત અને સર્જનાત્મકતાથી
સભર કરી દે શે.
- ઓશો
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શ્રી શ્રી રનવશાંકર વાિી

દરે ક ક્ષિમાાં જીવતા રહેવા માટે,તમે દરે ક ક્ષિમાાં મ ૃત્ય ુ પામો છો.
ક્ષિો આવે છે , અને જાય છે .
ફૂલની માફક તે ખીલે છે અને કરમાય છે .
પિ દરે ક ક્ષિ અને દરે ક વ્યક્લતમાાં કશક
ાં ુ મધરુ હોય છે .
મધમાખીની જેમ દરે ક ક્ષિમાાંથી મધ ચ ૂસી લો;
અને ચાલતા રહો.
સતત વ્યસ્ત મધમાખીની જેમ બની રહો;
અને હોવાપિામાાં જ સતત રહો.
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પ્રસ્તાવના- શ્રી.શરદ શાહ
આ ઈ-બુકની પ્રસ્તાવના પહેલાાં સુરેશભાઈને સમજવા જરુરી છે .સુરેશભાઈનો મારો જેટલો પડરચય અને
સહવાસ છે ; તે પરથી મને સદા લાગયુ ાં છે કે તેઓ ખુલ્લા ડદલે જીવનભર ખોજતા રહ્યા છે .જ્યાાં પણ એમ લાગે કે
કાાંઈ તેમના જીવને ત ૃપ્પ્ત આપી શકે તેમ છે તો ત્યાાં દોડી જવુ,ાં જે કાાંઈ મળે તેને પોતાની સમજ અને શક્તત પ્રમાણે
મુલવવુ ાં અને યોગય લાગે તો તેને ગાાંઠે બાાંધવુ ાં અને તે ડદશામાાં પ્રમાભણકતા પ ૂવષક જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરવો.
પરાં ત ુ જ્યારે માણસને એમ લાગે કે, હવે એક જીવનદશષન મળયુ ાં છે અને પ્રયોગો પછી જણાયુ ાં છે કે આ અને
આવા પ્રયોગો કરવાથી જીવનમાાં થોડો ઘણો આનાંદ આવી શકે તેમ છે ; તો આ આનાંદને અને અનુભવને વહેંચવો
રહ્યો.કાાંઈક આવી જ ભાવદશામાાંથી આ પુસ્તકનુ ાં સર્જન થયુ ાં છે .’જે મને મળય ાંુ તે હવે નમત્રો અને બીજા ખોજીઓને
વહેંચ’ાંુ
આ પુસ્તકમાાં એવા અનેક અધ્યાત્મના નવર્યો અને જાત પ્રયોગોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે ; જે નવર્ે
અનેક મતમતાાંતરો અને ચચાષઓ માણસજાત વર્ોથી કરી રહી છે .અને છતાાં યોગય સમાધાન મળતુ ાં
નથી.સુરેશભાઈ પણ કોઈ દાવો કરતા નથી કે જીવનનુ અંનતમ ધ્યેય તેમણે મેળવી લીધુ ાં છે . આ ગહરા નવર્યોને
તેમણે આપણી સમક્ષ આવડી શકે તેવી ભાર્ામાાં મુક્યા છે અને તે માટે સૌ નમત્રોને ખુલ્લુાં આમાંત્રણ પાઠવે છે કે,
આવો અને તમારો અભભપ્રાય, નવચારો કે જે કાાંઈ આ ડદશામાાં ભચિંતન હોય તે આપો જેથી આ નવર્યની ગહરાઈઓને
સમજવામાાં લોકોને અને પોતાને પણ સહાયક બને.
સુરેશભાઈનો આમેય સ્વભાવ છે સૌને સાથે લઈને ચાલવાનો; જે તેમના વર્ોના વ્યવસાનયક અનુભવમાાંથી
તેઓ નશખ્યા છે .સાચો નાયક (લીડર) એ જ હોય છે જે બધાને સાથે લઈને ચાલે અને નાનામાાં નાના વ્યક્તતના
માંતવ્યો અને અભભપ્રાયોને ન અવગણે.
આ પુસ્તક વાચકને કોઈ મદદ નહી કરી શકે; જો ફતત તેને વાાંચીને કોરાણે મુકી દે વામાાં આવશે કે , ફતત
મગજની ખુજલી નમટાવવા પુરતુ ાં જ વાાંચવામાાં આવશે.આ પુસ્તક તમને જીવનમાાં પ્રયોગો કરવા પ્રેરણા આપે
અને તે વાાંચી તમે તમારી ક્ષમતા અને સામર્થયષ મુજબ પ્રયોગો કરશો તો અવશ્ય સુરેશભાઈનો પ્રયત્ન સફળ થશે.
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બાકી કચરો ભેગો કરવાનો શોખ હોય તો અનેક પુસ્તકોથી સાંખ્યાબાંધ પુસ્તકાલયો ભયાષ છે અને ધ ૂળ ખાય છે .જેમને
જીવનમાાં સાચા-ખોટા પ્રયોગો કરવા છે ;તેમના માટે જ આ પુસ્તક વધુ ઉપયોગી છે . મારી સમજ છે કે નકશાઓ
લઈને માગોની ચચાષઓ કરવા કરતાાં સાચા કે ખોટા મારગે પણ ચાલવુ ાં વધુ સારુાં છે .જેમને ચાલવુ ાં છે તેમનુ ાં
સ્વાગત છે .જે ચાલશે તે એક ડદવસ ગાંતવ્ય સુધી અવશ્ય પહોંચશે જ આ અફર નનયમ છે .
શેર્ શુભ
પ્રભુશ્રીના આનશર્

શરદ
અમદાવાદ
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લેખકન ાંુ નનવેદન
બે ચાર વર્ષ પહેલાાં નનવ ૃત્ત જીવનના નનચોડ જેવા નવચારો અને જીવન નવશેની એક સ્વાનુભવી સ ૂઝ ‘બની
આઝાદ’ નામ હેઠળ ‘અંતરની વાણી’ બ્લોગ પર એક લેખશ્રેણી રૂપે પ્રનસદ્ધ કરી હતી.કાળક્રમે ‘ગદ્યસ ૂર’ બ્લોગ શરૂ
કયો, અને ‘અંતરની વાણી’ બ્લોગ એમાાં સમાવી લીધો હતો.પણ આ શ્રેણી અને ત્યાાં પ્રનસદ્ધ કરે લ સામગ્રી તેમાાં
સમાવી લીધી હતી.પણ,તે બાદ છે લ્લા બે વર્ષમાાં મળે લા નવા અનુભવોના સબબે આ શ્રેણીને ફરીથી પ્રકાનશત કરી;
નવી અનુભ ૂનતઓ અને પ્રાપ્ત થયેલા નવા સાધનો નવશે આ શ્રેણીને આગળ ધપાવવા મન થયુ.ાં
જે જે નમત્રોએ આ પુસ્તકના જન્મમાાં રસ લઈ, એમાાં પોતાના અનુભવ આધાડરત નવચારો વ્યતત કરવા ઇચ્છા
બતાવી છે ; એમના લેખો પણ એક અલગ નવભાગ ’નમત્રવાણી’માાં સમાવી લીધા છે .તે સૌ નમત્રોનો ખુબ ખુબ
આભાર.ખાસ આભાર કલ્યાણનમત્ર શ્રી શરદભાઈ શાહનો, જેમનુ ાં માગષદશષન આ લખનારને અનેક વખત મળયુ ાં છે ;
અને જેમણે મઝ
ાં ૂ વણની હરે ક વખતે દીવો લઈને મનમાાં પ્રકાશ પાથેયો છે .આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના પણ એક જ હાકલે
તેમણે લખી મોકલી છે .આ લખનારને આ પુસ્તક નવશે જે કહેવ ુ ાં છે ; તે એનાથી વધારે સારી રીતે ન જ કહી શકત.
આ પુસ્તક લખનારનાાં અન્ય જે જે લખાણો પાયાનાાં લખાણને પ ૂરક લાગયાાં છે ; તેમનો પણ ‘પડરનશષ્ઠ’ તરીકે અલગ
નવભાગમાાં સમાવેશ કયો છે .એ પડરનશષ્ઠના અંતે થોડીક વેબ સાઈટોની ભલન્કો વધુ નવગતે અભ્યાસ કરનારને કામ
ુ વાાંચતી વખતે જો ઈન્ટરનેટ કનેલશન ચાલ ુ હોય તો, એ ણલન્કો
આવે, તે ઉદ્દે શથી આપવામાાં આવી છે .આ ઈબક
પરન ાંુ સાકહત્ય પિ વાાંચી/ જોઈ શકાશે.આ નસવાય પણ અઢળક લેખો, નવડડયો, સાંગીત, ભચત્રો નવ. પણ નેટ ઉપર
હવે બહુ સરળતાથી પ્રાપ્ય છે .પણ એક વાત ખાસ ધ્યાનમાાં રહે કે, માત્ર વાાંચનથી અંતરની યાત્રા શરૂ ન કરી
શકાય. એ માટે તો કોઈ જાણકારના માગષદશષનનો કોઈ નવકલ્પ નથી. - કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અહીં ઈમેલ કરવો.
- sbjani2006@gmail.com
આશા છે કે, આ નવુ ાં સાંસ્કરણ વાચકોને જીવન શી રીતે જીવવુ;ાં એની કળા શી રીતે આત્મસાત્ કરવી – એ માટે
ચાલતા થવામાાં ઉપયોગી નીવડશે.બાકી નવગતે માગષદશષન તો સમથષ માગષદશષક પાસે જ લેવ ુ ાં રહ્ુાં .

કોઈ સાંદભષ

નવના, માત્ર સ્વાનુભ ૂનતના આધારે અને મનમાાં ઊભરાઈ આવેલા નવચારોને આધારે લખાયેલ આ લેખોમાાં
નવચાર, નવગત કે નવસ્તાર દોર્ હોવાની પ ૂરી સાંભાવના છે .વાચક આ ક્ષનતઓને દરગુજર કરે , એવી નવનાંતી.
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બની આઝાદ – શા માટે?
‘બની આઝાદ – શા માટે ?’ બહુ જ મુદ્દાનો સવાલ.નપ્રન્ટ નમડડયામાાં અને હવે નેટ ઉપર પણ અઢળક સાડહત્ય આ
અંગે પ્રાપ્ય છે - લાયબ્રેરીઓના કબાટોના કબાટો ભરાઈ જાય એટલુાં સાડહત્ય. એમાાં આ અધોળનાય હજારમાાં ભાગ
જેટલો વાણી કે કીબોડષ નવલાસ ઉમેરવાની જરૂર શા માટે?- એકવીસ એકવીસ પ્રકરણો લખ્યા પછી આ સદનવચાર?!
પ્રામાભણક રીતે કહુ ાં તો, હમણાાં હમણાાં જ આ શ્રેણીના લેખો પર પ્રનતભાવ થકી જન્મેલા એક નવા મૈત્રીસાંબધ
ાં ને
આનુ ાં શ્રેય જાય છે .શ્રી, જગદીશ જોશીએ આ લેખોમાાં રસ લેવા માાંડયો; અને પછી તો એમને ’નમત્રવાણી’ રૂપે એકાદ
બે પાનાાંમાાં એમના નવચારો લખવા કહ્ુ;ાં અને એમણે એક સરસ મજાનો લેખ મોકલી દીધો.

ુ ામી-જગદીશ જોશી અહીં વાાંચો .
એ લેખ ગલ
એમાાંના નીચેના કથને આ મહાન નવચારને જન્મ આપ્યોઆ દુનનયામાાં મોટામાાં મોટી ગુલામી ‘નવચારો’ની છે .નવચારોમાાંથી મુક્તત માટે કેટલીય સલાહો
આપવામાાં આવે છે .‘રોજ ધ્યાન કરો’, ‘થોડો સમય જાત સાથે ગાળો’, ‘વેકેશનમાાં પ્રકૃનતની નજીક જાઓ’,
‘તમને ગમતી પ્રવ ૃનતમાાં રચ્યાપચ્યા રહો’, ‘સકારાત્મક નવચારો કરો’.
તમે એક વાત નોંધી છે – આ સલાહ ક્યાાંથી આવે છે ?


સાધ-ુ મહાત્માઓ – (જેમણે દુન્યવી જવાબદારીમાાંથી મુક્તત મેળવી છે અથવા પોતાની જવાબદારી
અન્યને માથે નાખી દીધી છે .)



સીનનયર નસકટઝન – (જેમણે દુન્યવી જવાબદારી સામાજીક દ્રષ્ષ્ટએ પ ૂણષ કરી છે .)



ગરૂુ ઓ, સલાહકારો – (જેમણે સામાજીક ક્સ્થરતા મેળવી લીધી છે )

પણ તમારે તો ‘બે છે ડા’ ભેગા કરવાના છે .તમે શુ ાં કરશો?જાત સાથે ગાળવા સમય છે ?વેકેશન ગાળવા
જવાનો સમય અને ‘તેવડ’ છે ?
એકદમ સાચી વાત.નસિેર વષપની ઉમ્મરે આવેલી ડહાપિની દાઢ!રાાંડયા પછીન ાંુ ડહાપિ.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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આખી જજિંદગી ભોગ, નવલાસ, મહત્વાકાાંક્ષાઓ, સાંઘર્ો, તલવારબાજીઓ, હાર અને જીત, પાયા વગરનાાં પ ૂવષગ્રહો
અને માન્યતાઓ, યાતનાઓ અને ઊંઘ નવનાની રાતો – એ બધુ ાં પરવારીને આરામથી પાટે બેઠેલા, નવરા ધ ૂપનો
જવાનનયાઓને ઉપદે શ;જમાના જૂની, ચાલી આવતી રસમ.અમે જુવાન હતા, ત્યારે અમારા ઘૈડડયાઓ પણ
જાતજાતની અને ભાતભાતની સલાહો આપતા હતા; અને અમે એ જ નવચારતા હતા,’ભગવાને બે કાન શા માટે
આપ્યા છે ?!’
બસ… આ જ તો કારણ છે – આ આખીયે શ્રેણી શા માટે આજે પણ પ્રસ્તુત છે - અને આવતી અનેક પેઢી સુધી પણ
પ્રસ્તુત રહેશે- એનુ!ાં
આ જોક નથી પણ,માનવ સમાજે આટઆટલી પ્રગનત જ્ઞાન /નવજ્ઞાન ક્ષેત્રે કરે લી હોવા છતાાં પણ આ કદી ન
પ ૂરાયેલી એક સામાજજક અધ ૂરપ છે .
આપણને માબાપથી શરૂ કરીને અનત ઉચ્ચ નશક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં નશક્ષણ આપવામાાં આવ્યુ ાં છે ; પણ એ આપણી
સામાજજક કમનસીબી છે કે, ‘જીવન જીવવાની કળા’ બાબતમાાં આપણે શ ૂન્ય જ છીએ.એ બાબત ખાસ નક્કર કશુ ાં
સામ ૂડહક રીતે આપવાની કોઈ જોગવાઈ જ નથી.આથી દરે કે જીવનના ટપલા ખાઈ ખાઈ, આ ‘ગનાન આપમેળે જ
લેવ ુ ાં પડે છે . અને એ ગનાન આત્મસાત થાય – જરૂરી લાગે, કદાચ એનો જીવનમાાં અમલ પણ કરવામાાં આવે; ત્યાાં
સુધીમાાં તો ૬૦+ બની જતા હોઈએ છીએ !
કાશ આપણા નશક્ષણકારો, ભાનવ પેઢીનાાં માવતર અને ધાનમિક અને રાજકારણીય નેતાઓ આ પાયાની અધ ૂરપને
સમજે અને એવી પદ્ધનત નવકસાવે જેથી નસત્તેર વરસના ડોહાઓને આ કરાાંઝી કરાાંઝીને કહેવ ુ ાં ન પડે.
લખી લો મારા જુવાન નમત્રો!- સામેની ડદવાલ પર કે, જે ગણ્યા ગાાંઠયા નવરલાઓએ આ ગનાન અથવા એનો અંશ
માત્ર પણ જુવાનીમાાં આત્મસાત કયાષ છે ; જીવનમાાં ઉતાયાાં છે – એમણે એમના જીવનમાાં કાાંઈક નોંધપાત્ર ઊકાળયુ ાં
છે !કરોડ કે અબજ રૂનપયા કદાચ પેદા નહીં કયાષ હોય; અથવા મસ મોટા નસિંહાસન પર એ ભબરાજી શક્યા નહીં હોય –
પણ એમનાાં જીવનના અંતે એમને પોતાનુ ાં જીવન સાથષક જણાયુ ાં છે .
અમારા જેવાનુ ાં જીવન તો હવે એની ભક્ષતીજ પર છે - પણ જે લોકો અડધા રસ્તે છે ; એમને આ લખનારની અને
જગદીશ ભાઈ જેવા તાલીમકારોની હાથ જોડીને નવનાંતી છે કે, તમે કાાંક કરો અને આ ગનાનનો સામ ૂડહક જુવાળ પેદા
કરો.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

16

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

અને જો એ થશે તો…
માનવ જાનતને મહામાનવ બનાવતી એક મહાન અને અભ ૂતપ ૂવષ ક્રાક્ન્ત, એક યુગપલટો જન્મી ચ ૂક્યો હશે.કદાચ
માનવ ઈનતહાસમાાં કદી ઉદ્ ભવી ન હોય એવી એક નવી આશાની ઉર્ા પ્રગટી જશે.પવષતોનાાં દુગષમ નશખરો સર
કરનાર અનેક દે ડદપ્યમાન મહામાનવોનાાં જીવન દૂ ર સુદૂર એવી ઉર્ાની આપણને હજારો વર્ોથી ઝાાંખી કરાવતા
રહ્યા છે .કદાચ આપણે એ ઝળહળતા સ ૂયષનો ઉદય થતો નનહાળી શકીએ, એના તાપે તપીને એવા માનવ જીવનને
સાકાર બનાવીએ, જે અડાબીડ જગલોમાાં
ાં
કણસતી કરૂણાાંનતકા નહીં હોય.
કેવ ુ ાં એ અડાબીડ જગલ?
ાં

એકમેકને મારી, કાપીને પોતાના જ સ્વાથષમાાં રચ્યા પચ્યા પામર જીવોનાાં ટોળે ટોળાાં.સદા અંધકારમાાં
સબડતા, અજ્ઞાનની ઘોર નનદ્રામાાં સદા સ ૂતેલા રહેતા, ક્ષુદ્ર જતુ
ાં ઓ. એમને એ નવકરાળ જગલ
ાં નસવાય કશુય
ાં
હોઈ શકે; તેની જાણ જ નથી. એ સદા તાણમાાં,ગાંદકીમાાં, દડરદ્રતામાાં, રોજનો રોટલો મેળવવાની દોટમાાં
સબડતા જ રહે છે .હતાશા, ન ઓલવી શકાય એવી ભુખ અને તરસ અને દુુઃખોના દડરયા – એ જ એમની
સદાકાળ માટેની નનયતી છે .
એમાાંથી થોડાક જાગેલા જતુ
ાં ઓએ ક્યાાંક જગલનાાં
ાં
ઝાડ કાપી, ત્યાાં સપાટ મેદાનો બનાવી વસવાટ કયો
છે ; સાંસ્કૃનતઓ નવકસાવી છે .જીવન નનવાષહ માટે અવનવી ખાદ્ય સામગ્રીઓ અને એ માટેનાાં સ્રોત બનાવ્યાાં
છે . મહાલયો, ધોરીમાગો, રમત ગમત અને આનાંદ પ્રમોદનાાં સાધનો સજ્યાાં છે .પણ ત્યાાંય એ જતુ
ાં ઓની
નપરામીડની ટોચે ચઢી જવાની, એ બધી સાંપદાના સ્વામી થવાની મહત્વાકાાંક્ષાઓ, રાજરમતો, ગળાકાપ
હડરફાઈઓ સતત રમમાણ છે .એ મ ૂર્કદોડમાાં નવજેતા બનવા નવજ્ઞાનની સહાયે જાતજાતનાાં શસ્ત્રાસ્ત્રો અને
નવજય બાદ અમયાષદ ભોગ નવલાસ માટેનાાં અવનવાાં સાધનો નવકસાવવામાાં અને અમયાષદ રીતે
વાપરવામાાં એ જમાતો મશગ ૂલ છે .એમની પાસે જ્ઞાન તો છે – અઢળક જ્ઞાન છે .પણ એ અમયાષદ
લાલસાઓને જ પોર્ે છે .
[ કદવ્ય અને સામ્પ્રત જીવન ..... એ પડરકલ્પના અહીં વાાંચો.... ]
એ અડાબીડ જગલને
ાં
નતલાાંજભલ આપી ચાલતા થવુ ાં છે ?-આઝાદ બનવુ ાં છે ?-જોનાથનની જેમ મુતત ગગનમાાં
મ્પ્હાલવુ ાં છે ?-ઉડ્ડયન કરવુ ાં છે ?-તમારી આજુબાજુ જ બેડહશ્તનો એ બગીચો મઘમઘાવવો છે ?-સ ૂરીલા સાંગીતથી
જીવનને ચહચહતુ ાં કરવુ ાં છે ?
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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એ શક્ય છે …છે …છે …ને છે …જ.
માત્ર બે જ ડગલાાં ચાલેલ જિનો આ નવશ્વાસ છે
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……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

‘બની આઝાદ’
બની આઝાદ જ્યારે માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ,
સમય જેવો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલે છે
ુ ી’
- રજની ‘પાલનપર
મને બહુ જ ગમતો આ શેર છે .સમય આગળ આપણુ ાં કશુ ાં ચાલતુ ાં નથી
ુ ુ ષ બલવાન.’આવા ઘણાાં બધાાં નવધાનોના મારાથી આપણને બાંદીવાન
‘સમય સમય બલવાન હૈ, નહીં પર
બનાવી દે વામાાં આવ્યા છે .આપણી ઊડવા માટેની પાાંખો કાપી નાખવામાાં આવી છે .પણ જો આપણે આપણા ખયાલ,
આપણા પ્રનતભાવ, આપણુ ાં સાંજોગો પ્રત્યેન ુ ાં વલણ બદલી શકીએ, તો એક નવી આઝાદી આપણે પ્રાપ્ત કરવા સક્ષમ
છીએ. માનવીનુ ાં મન અને નવચાર કરવાની શક્તત – એ એને મળે લી સૌથી મોટી મ ૂડી છે .આવી આઝાદી જો મળે તો
સમય આપણને આધીન થયો જ સમજો.જ્યારે ‘અંતરની વાિી’ આપણે સાાંભળવા લાગીએ છીએ; ત્યારે આ નવી
આઝાદી આપણને હાથવગી થઇ શકે છે .
પણ આ લખવામાાં જેટલુાં સરળ છે તેટલુાં આચરણમાાં મુકવુ ાં સરળ નથી -તે આપણી સૌથી મોટી મનોવેદના છે .જે
આવુ ાં કરી શક્યા છે ; તેમના અનુયાયીઓએ આ કામ સરળ કરી આપવા એટલા બધા રસ્તા બનાવી આપ્યા છે કે,
કયો રસ્તો લેવો તેની બીજી નશરોવેદનામાાં આપણે પાછા ફસાઇએ છીએ.
અને એ રસ્તાઓના મતમતાાંતર, ઝગડા અને લોડહયાળ યુધ્ધો, નવા બાંધનો, નવી વ્યથાઓ અને નવી કેદો….
અહીં આપણો પ્રયત્ન એ અંતરની વાણીને ઉજાગર કરવાનો છે .આ કામ આપણે જાતે જ કરવાનુ ાં છે .કોઇ તેમાાં
મદદ ન કરી શકે.આપણે જ પહેલ ુાં કદમ ઊઠાવવાનુ ાં છે અને સતત એ દીશામાાં ચાલતા રહેવાનુ ાં છે .
આઝાદ બની ઊડવુ ાં હોય, તો પાાંખો તો ફફડાવવી જ પડે ને ?
આપણે એમ માનવા લાગીએ કે ‘આઝાદ બનીએ એટલે આપણે બહુ સુખી થઇ જઇએ કે, આપણા બધા સાથે
સાંબધ
ાં ો સુધરી જાય; આપણી ભૌનતક સમ ૃદ્ધદ્ધ વધવા માાંડ.ે ’ આમ થાય કે ન પણ થાય. આમ થાય તો તે એક આડપેદાશ
જ થઇ ગણાય. અત્યારે તો સુખ અને દુખ બન્ને આપણને બાંધનકતાષ છે . મુખ્ય વાત તો એ છે કે , પછી
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આપણે સુખ અને દુખ બન્નેના બાંધનોથી પર થઇ શકીએ.નનબષદ્ધ રીતે ઊડવાની મજા; બાળકની જેમ સદા રમતા
રહેવાની મજા.હાર – જીત; પ્રાપ્પ્ત- નવયોગ એ બધાથી પર રહી, હસતા રહેવાની મજા.બસ આનાંદ જ આનાંદ – નનભેળ,
શુદ્ધ આનાંદ.
અભભગમ બદલાય એટલે બધુ ાં હતુ ાં તેમનુ ાં તેમ રહેવા છતાાં, બધુ ાં જૂદી જ રીતે દે ખાવા લાગે.જ્યારે આમ થાય ત્યારે
વસ્તુઓનાાં અને ઘટનાઓનાાં બીજાાં અનેક પાસાાં પણ આપણને દે ખાવા લાગે; નવા નવકલ્પો જડવા લાગે.પ્રનતડક્રયા
ન કરીએ એટલે, નવી ડક્રયાઓ સુઝ;ે નવી શક્તતઓ પ્રગટે, નવા રસ્તા દે ખાવા માાંડે –સમય આપણને આડખીલીરુપ
નહીં, પણ સહાયક લાગવા માાંડ.ે
સમયના આધીન આપિે નહીં, સમય આપિને આધીન થઇ જાય
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અપેક્ષાઓ
‘અણભગમ બદલવાથી સમય આધીન થાય.’ આ ખાલી વાત કે મનનો તુક્કો નથી
સાવ સામાન્ય રીતે જીવનની શરૂઆત કરનાર અને ખાસ બુદ્ધદ્ધ કે સાધન સમ્પ્પનત્ત ન ધરાવતા હોય તેવી,
વ્યક્તતઓ યુગપુરૂર્ જેવુ ાં જીવન જીવી ગયાના અસાંખ્ય દાખલા આપણી નજર સમક્ષ મોજૂદ છે .આલ્બટષ
આઇન્સ્ટાઇન અને ગાાંધીજી આ બે જ વ્યક્તતઓનાાં જીવન જુઓ, અને આપણને ખાતરી થશે કે તેઓ આઝાદ થઇ
ગયેલ વ્યક્તતઓ હતા.આપણે તેવી ઊંચાઈઓ હાાંસલ કરવા જરૂરી તાકાત ધરાવી શકીએ તેમ છીએ.
આ તો બહુ મોટી વાત થઇ; અને આપણે કરી શકીએ તેવી વાત
કોઇની મદદની, જન્મજાત ક્ષમતાની કે સમ્પનિની જરુર જ નહીં.
પણ આપણે તે કેમ કરી શકતા નથી?-આ તો એવી વાત થઇ કે , આપણી પાસે હનથયાર છે ; અને આપણે તે વાપરી
શકતા નથી. કેટલી મોટી નવડાંબણા! કેટલી અસહાયતા!
જો આપણે આ બાબતને ગાંભીરતાથી લેવા માાંગતા હોઇએ, અને આઝાદ થવાનો સાંકલ્પ કરવા માાંગતા હોઇએ
તો, પહેલાાં આ અસહાયતાનાાં કારણો અને પડરબળો સમજવાાં જોઇએ
આપણને શાસ્ત્રોમાાં ર્ડ્ ડરપુઓ નવશે કહેવામાાં આવ્યુ ાં છે - કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ અને મત્સર.મારા મતે આ
બધા દુશ્મનો એક જ અસહાયતામાાંથી જન્મતા, મનના નવકાર છે .એક જ મ ૂળભુત અસહાયતા આપણને આ
નવર્ચક્રમાાં ફસાવા મજબ ૂર કરે છે . આપણે મનના આ નવકારોના પ્રવાહમાાં તણાઇ જઇએ છીએ -સાવ નવવશ થઇને,
એક તરણાાંની જેમ, લાકડાના એક નનજીવ ઠુાંઠાની જેમ. આ છ ડરપુઓ તો પ્રવાહ છે , વહેણ છે - માનવજીવનના
અનવભાજ્ય ભાગ છે .તે બધા પ્રવાહ પાછળના પડરબળને કારણે પેદા થતાાં વમળ માત્ર છે .
કયુ ાં છે આ પડરબળ?કયો છે આ પ્રચાંડ તાકાતવાળો જળરાશીનો ધોધ – જે જીવનને નછન્ન ભભન્ન વમળોમાાં પલટી
નાાંખે છે ?– જેમાાં તણાયા નસવાય આપણે કશુ ાં જ કરવા સમથષ નથી? કઇ છે આપણી એ મ ૂળભુત નબળાઇ; જેના કારણે
સજાષતા વમળોમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, પેલા છ યે દુશ્મનો અટ્ટહાસ્ય કરતા આપણી નવડાંબના કરે છે ?આપણી જીવન
જીવવાની આઝાદીને, મુતત ગગનમાાં મ્પ્હાલવાની આપણી તાકાતને ધરાશાયી કરી નાાંખી છે ?
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એ છે : જીવનની મુળભુત, જીવનના પાયામાાં રહેલી, જગત પર પહેલા શ્વાસ લીધાની સાથે જ આપણી સાથે
જડાયેલી, જીજીનવર્ા- જીવતા રહેવાનો મરભણયો પ્રયાસ. આપણી, આપણા પોતાના હોવાપણા પાસેની એક માત્ર
અપેક્ષા:
‘મારે જીવતા રહેવ ાંુ છે . મારે મરવ ાંુ નથી.’
અપેક્ષાનુ ાં આ પ્રથમ ચરણ; પહેલા શ્વાસ સાથે જડાયેલી એ ચીસ, એ રૂદન - એ જ છે આપણી બધી અસહાયતાનુ ાં
મુળ .
અપેક્ષા – પ્રયત્ન – સફળતા –મદ –લોભ - કામના
નવી અપેક્ષા અને વળી………
અપેક્ષા – પ્રયત્ન – અસફળતા – ક્રોધ – હતાશા - બીજુ ાં કોઈ આગળ નીકળી ગયાનો ઓથાર – ઇર્ષયાપ -વેર
લેવાની ભાવના
બસ, બધાાં જ નવર્ચક્રો ફરી શરુ.વધારે પ્રબળ નવર્ચક્રો.એજ પ્રવાહમાાં વહેવાનુ,ાં ફાંગોળાવાનુ ાં – કદીક પ્રવાહની
ઉપરની સપાટી પર આવીને તયાષનો આનાંદ માણવાનો; અને ફરી પાછા અંદર ડુબકી અને ગુગ
ાં ળામણ –એ જ
નવવશતા, એજ પાછી જન્મચીસ – નવા સ્વરૂપે ‘મારે જીવવ ાંુ છે .મારે મરવ ાંુ નથી.‘
આ છે આપણુ ાં જીવન.અપેક્ષા – અપેક્ષા – અપેક્ષા…. કદી ન સાંતોર્ાય એવી ભ ૂખ અને તરસ.ઝાાંઝવે ઝાાંઝવાાં.એ
જ ગુલામી – એ જ બાંધન – એ જ જન્મભર કેદ
”આકાશ તો મળય,ાંુ પિ ઊડી નથી શકાત,ાંુ
નપિંજરને તોડવામાાં પાાંખો કપાઇ ગઇ છે ”
- શોણભત દે સાઇ
આઝાદ થવુ ાં છે ને?જોનાથન ભલનવન્ગસ્ટન સીગલની જેમ મુતત ગગનમાાં ઊડવુ ાં છે ને?આનાંદ, ચૈતન્ય, સત્ય અને
પરમ તત્વને પામવુ ાં છે ને?તો આ અપેક્ષાઓની ચુગ
ાં ાલમાાંથી છુટવુ ાં પડશે.
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ણચિવ ૃનિ
આપણે એમ માની તો લઇએ કે, અપેક્ષા જ જીવનના બધા દુુઃખોનુ ાં મુળ છે .પણ આપણે અપેક્ષા નવશે નવચારવુ ાં
હોય, તો જીવની ઉત્પનત્ત નવશે થોડુાં નવચારવુ ાં જોઇએ
ગભાષવસ્થામાાં માના પેટમાાં નશશુ સાવ પરતાંત્ર અને નનષ્ક્રીય હોય છે .તેન ુ ાં પોર્ણ અને વ ૃદ્ધદ્ધ માના લોહીથી થાય
છે .તેને ખોરાક, પાણી અને હવા કાાંઇ જરૂરી નથી.કોઇ ઉત્સગષ પણ થતા નથી.બધુ ાં જ માના લોહીના માધ્યમથી થઇ
જાય છે .એ અંધાર કોટડીમાાં અવાજ અને સ્પશષ નસવાય કોઇ ઇષ્ન્દ્રયજ્ઞાન હોતુ ાં નથી. એક માત્ર કામ કરતુ ાં અંગ તે હૃદય
હોય છે ;જે નશશુના શરીરમાાં લોહીને ફરતુ ાં રાખે છે .કોઇ નવચાર પણ કદાચ હોતા નથી.જીવનની આ સાવ શરણાગનત
ભરે લી અવસ્થા હોય છે .
હવે માતાની ભ ૂનમકા જોઇએ તો;તે અભાન પણે ગભષસ્થ નશશુન ુ ાં સાંવધષન કયે જાય છે .શરણાગનતએ આવેલા નવા
ૃ ની જરૂડરયાતો સ્વયાં-સાંચાભલત રીતે સાંભાળી લે
જીવનુ ાં તે જતન કરે છે .જીવન-સર્જક જનેતાનુ ાં સમગ્ર અક્સ્તત્વ ભણ
છે .તેની રૂભચઓ બદલાતી જાય છે .ભ ૃણની વ ૃદ્ધદ્ધમાાં બાધક હોય, તેવો ખોરાક તેને પચતો નથી.બાળકને જન્મ આપ્યા
બાદ તેના પોર્ણ માટેની વ્યવસ્થાની તૈયારી માતાના સ્તનમાાં થવા માાંડે છે .કોઈક અજાણ, પરમતત્વે નવા જીવની
ઉત્પનત્ત માટે તેના સમગ્ર શરીર, મન અને પ્રાણને સજાગ કરી દીધેલાાં હોય છે .
માટે, ઇશ્વર જો હોય તો; તે મા જેવો હોવો જોઇએ
જન્મ થતાાં જ તે સહારો મળતો બાંધ થઇ જાય છે .નાયડો કે ગભષપોર્ક નળી (umbilical cord) છે દાઇ જતાાં જ આ
વ્યવસ્થાનો અંત આવે છે .અંધકારમાાંથી પ્રકાશમાાં અવતરણ થતાાં જ જ્ઞાન આવવા માાંડે છે .અને જીજીનવર્ાની
પ્રડક્રયા શરુ થઇ જાય છે .હવે પહેલો શ્વાસ જાતે ભરવો પડે છે .બાળકના મોંને માતાના સ્તન પાસે રાખતાાં જ હોઠ
હાલવા માાંડે છે .આ સૌથી પહેલા સાંઘર્ષ માટેના પ્રયત્નની શરૂઆત.નવા અવાજો, નવા સ્પશો, નવા સ્વાદ, નવી
ગાંધ. આંખો ખ ૂલતાાં નવાાં દશષનો, સતત નવી સાંવેદનાઓ સર્જતાાં જાય છે .મન તેની પ્રાથનમક અવસ્થામાાં પણ આ
બધાનુ ાં અથષઘટન કરવા માાંડે છે ; સમજવા માાંડે છે અને નવા ગમા અને અણગમા સર્જતુ ાં જાય છે .આમ સ્વભાવ
બાંધાવાની પ્રડક્રયા ચાલુ થઇ જાય છે .
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આ પ્રડક્રયા જીવનભર ચાલુ રહેવાની છે .સાંવેદનાઓ, તેન ુ ાં અથષઘટન, પ્રનતડક્રયા; ગમો, અણગમો, રૂદન અને હાસ્ય;
વતષન, વાણી અને નવચારોનુ ાં અનુકરણ; નવુ ાં જ્ઞાન અને તેનાથી સજાષતા નવા સુખો અને દુુઃખો.એક પછી એક મહોરાાં
મળતાાં, ઘડાતાાં જાય છે .અને દરે ક સાંજોગનુ ાં અથષઘટન નવી અપેક્ષાઓ સર્જતુ ાં જાય છે .
આમ અપેક્ષાઓ તો આપણા સ્વભાવનુ ાં અનવભાજ્ય અંગ છે
આ છે આપણી ઉત્પનત્ત સાથે મળે લી આપણી નનયતી.આથી કોઇ આપણને સુડફયાણી સલાહ આપે કે, અપેક્ષાઓ
રાખવાનુ ાં છોડો; તો તે શક્ય જ નથી.એ તો આપણા સ્વભાવ, આપણા દે હ, આપણા મન, આપણા સમગ્ર હોવાપણા
સાથે, આપણા ધમષ કે પોત સાથે વણાયેલ વ ૃનત્ત છે .
આપિી એ સ્વાભાનવક ણચિવ ૃનિ છે .
તો સત્ય શુ ાં છે તે શી રીતે ખબર પડે?કઇ રીતે જીજીનવર્ા અને અપેક્ષાઓની ચુગ
ાં ાલમાાંથી આપણે છુટી શકીએ?કઇ
રીતે આ વતુળ
ષ કાર નનયતીની બહાર આપણે નીકળી શકીએ; આઝાદ બની શકીએ?કઇ રીતે આનાંદ, ચૈતન્ય, સત્ય
અને પરમ તત્વ અથવા એવા કોઈ સામર્થયષની ઉપલપ્બ્ધ થઇ શકે?
આપણે એ માટેનાાં સાધનોની તલાશ કરીએ એ પહેલાાં આ ભચત્તવ ૃનત્તનો જરા બારીકાઈથી અભ્યાસ કરીશુ ાં .
આપણા ભચત્ત નવશેની એક પડરકલ્પના - અંધાર ઘેયાપ પ્રદે શનો આંધળો રાજા (અહીં ‘પ્તલક’ કરો )
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માનવ વ ૃનિઓ (નવચાર અને અધુરપ)
પ્રાણીમાત્રના જીવનમાાં ચાર વ ૃનત્તઓ (Instincts) પાયાની ગણાય છે –
ુ
આહાર - નનદ્રા – ભય - મૈથન
પ્રાણીઓની સમગ્ર પ્રવ ૃનત્તઓના મ ૂળમાાં આ ચાર પાયાની વ ૃનત્તઓ હોય છે .ઓછા વત્તા પ્રમાણમાાં પ્રાણીજીવનમાાં
આ ચાર પડરબળો હોય જ છે .તેના પડરપાકરૂપે પ્રાણીઓનો જાનતધમષ બનતો હોય છે .એ વાઘ હોય કે ઉંદર; ક્ષુદ્ર જીવડુાં
હોય કે મહાકાય વ્હેલ માછલી – આ ચાર પાયાની વ ૃનત્તઓ તેમને નવનવધ પ્રવ ૃનત્તઓ કરવા દોરે છે .
આ વ ૃનત્તઓ ઉપરાાંત મમતા કે પ્રેમ જેવુ ાં પાયાનુ ાં તત્વ પણ પ્રાણીઓમાાં વત્તા ઓછા પ્રમાણમાાં હાજર હોય
છે .એના અસાંખ્ય ઉદાહરણો ઘણી જગાએ જોવા મળે છે .સરકાના નવકરાળ નસિંહની તેના પાલક સાથે નપ્રતી; કૂતરાની
તેના માભલક પ્રત્યે વફાદારી; કૂતરા અને ભબલાડીનુ ાં સહઅક્સ્તત્વ; ઘોડાની તેના સવાર સાથેની દોસ્તી – આમ અનેક
ઉદાહરણોથી ફભલત થાય છે કે, પ્રાણીજીવનમાાં પણ પ્રેમની લાગણી અક્સ્તત્વ ધરાવે છે .
માણસમાાં આ પાાંચ ઉપરાાંત અનેક શક્તતઓ કે વ ૃનત્તઓ હયાત હોય છે .પણ એ બધાના મ ૂળમાાં એને મળે લ ુાં
ુ પ,સ્વપ્ન અને ઝબકાર – આ ચાર તત્વ માણસના ભચત્તમાાં
સુનવકનસત મન છે .મારા માનવા પ્રમાણે, નવચાર, અધર
હોય છે .ઉપરોતત પાાંચ તત્વ ઉપરાાંત આ ચાર મળીને માણસને માણસપણુ ાં આપે છે .અહીં આપણે આ ચાર તત્વો નવશે
ૂ માાં નવચારીએ.
ટાંક

નવચારો
’માનવ’ શબ્દની વ્યુત્પનત્ત મન સાથે સાંબનાં ધત છે .મનની સાથે નવચારશક્તત સાંકળાયેલી હોય છે .માનવમાત્રની
આ પાયાની વ ૃનત્ત કે બળ છે .આડદમ માનવ, આડદવાસી જન કે સામાન્ય મજુરથી માાંડીને પ્રચાંડ મેધાવી વૈજ્ઞાનનક,
નવશ્વનવજેતા કે આનથિક સામ્રાજ્યના અનધપનત– આ સૌમાાં નવચાર કરવાની શક્તત વત્તા ઓછા પ્રમાણમાાં હાજર હોય
જ છે .માણસ ઘટનાઓ અંગે નવચારે છે .તેની જાણીતી હોય એવી ઘટનાઓ સાથે તેન ુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કે તુલના કરે છે . તેન ુ ાં
નવષ્લેશણ કરે છે .તેમાાં તે કલ્પના અને તકષ ના પ્રવાહો અને રાં ગ ભેળવે છે ; અને નવી ડક્રયા કે પ્રનતડક્રયાને જન્મ આપે
છે .ગમા, અણગમા, આક્રોશ, લોભ, માનની અપેક્ષા, મદ, મત્સર આ બધાનુ ાં મ ૂળ નવચાર હોય છે .
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માનવ સાંસ્કૃનતના પાયામાાં, એના સાંઘર્ોમાાં, પ્રભાવની આકાાંક્ષાઓમાાં માનવની આ પાયાની નવચારશક્તત હોય
છે – એના સારાાં/ નવરાાં બધાાં રૂપોમાાં.મોટા ભાગનો સામાન્ય માનવ વ્યવહાર ‘નવચાર’ની નનપજ છે .
ુ પ
અધર
ુ પનુ ાં તત્વ સ્વતાંત્ર રીતે કામ કરતુ ાં હોય છે .જેને કદી જાણી નથી, જોઈ નથી, અનુભવી
પણ આની સાથે અધર
નથી એવી કોઈક અગમ્પ્ય ચીજની પ્રાપ્પ્ત માટે તેને અજપો
ાં હોય છે .બધુ ાં હોય અને છતાાં કશુકાં ખુટતુ ાં લાગે.આ બધાાંનો
એક સામાન્ય અનુભવ હોય છે . ધન, સમ્રુદ્ધદ્ધ અને સામર્થયષમાાં આળોટતા માાંધાતાથી માાંડીને સાાંજનો રોટલો મળી જાય
ુ પ સતાવે છે .કનવઓ
એનાથીય સાંતોર્ પામતા ઝાંપડાવાસી, અરે ! રસ્તે રઝળતા ઈન્સાનને પણ આ અધર
એને ‘ઝાાંઝવાનાાં જળ’કહે છે .આ ‘નવચાર’ને અનતક્રમી જતી એક સ્વતાંત્ર વ ૃનત્ત કે તત્વ છે .હમ્પ્મેશ માણસને કશાકનો
અભરખો સતાવતો જ રહે છે . મનમાાં જેનુ ાં અક્સ્તત્વ છે જ નહીં; જેની કલ્પના પણ કરી નથી તેવી કો’ક અણદીઠી વસ્તુ
ુ પને કારણે અનેક જરૂરી
કે ઘટના માટેની ઝાંખના નવચારથી અલગ એવા કોઈક પડરબળથી જન્મતી હોય છે .આ અધર
કે ભબન જરૂરી પ્રવ્રુનત્તઓ માણસ કરે છે ; વ્યગ્રતા અનુભવે છે ; કશાય કારણ વગર નીરાશા કે હતાશાનો અનુભવ ક્રરતો
ુ પની ચરમસીમા રૂપ નનપજ હોય છે . અધર
ુ પન
રહે છે .મહત્વાકાાંક્ષાઓ, નવી શોધખોળો, નવસર્જનો – આવી અધર
ુ પ સાવ નવાનક્કોર નવચારને જન્મ આપે છે .અને નવચાર અધર
ુ પને… આમ
હોય તો કશુ ાં નવુ ાં ન સજાષય. આવી અધર
ુ પ એકમેકથી ભભન્ન તો હોય જ છે .તેમનુ ાં પોતાનુ ાં સ્વતાંત્ર હોવાપણુ ાં
આ એક બાંધ વતુળ
ષ બને છે .પણ નવચાર અને અધર
હોય છે .
ુ પ જીવન જરૂડરયાત માટે નવાાં સાધનો પેદા કરવા વપરાય છે –ત્યારે એ માણસને નવી
જ્યારે એ અધર
ુ પ જ જ્ઞાન અને નવજ્ઞાનનો પાયો છે .
શોધખોળો કરવા પ્રેરે છે .આ અધર
અંદરની અને બહારની તરફની શોધ.
નશકાર કરવા માટે કે ફળ પાડવા માટે પર્થથર અને તીરની શોધ; સ્વરક્ષણ અને ખોરાક પકાવવા માટે અક્ગનની
શોધ; પશુપાલન અને ખેતીની શોધ; પૈડાાંની શોધ; માટીનાાં વાસણ બનાવવાની, વાાંસની ટોપલી બનાવવાની શોધ,
આપલે કરીને વેપારની શોધ – આવી અનેક શોધોની પરાં પરા એ નવજ્ઞાન, હન્ન
ુ ર, ટેતનોલોજી, વેપાર અને ઉદ્યોગનો
પાયો છે .
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ુ પ કુદરતી, અન્ય માનવ સજર્જત કે સ્વ સજર્જત ભયમાાંથી પેદા થતી હોય છે ; ત્યારે તે
જ્યારે આવી અધર
અધ્યાત્મનો પાયો બને છે .‘હુ ાં કોણ છુાં?’, ’આ જગત કોણે બનાવ્યુ?’,
ાં ’મરણ પછી મારુાં શુ ાં થશે?’આાવા પ્રશ્નોઅંદરની તરફની શોધ.
ુ પને કારણે અનુભવતો રહ્યો છે .આમાાંથી જ
કોઈ અદમ્પ્ય તત્વની સતત હાજરી માણસ આવી જ કોઈક અધર
કદાચ માણસે અનત શક્તતશાળી ઈશ્વરીય તત્વની પડરકલ્પના કરી હશે
બે વાતાષઓ-

ઈશ્વરનો જન્મ.........માંડદરનો જન્મ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો .

એક સ્વાનુભવ કરવરવોક અને બાંધ બારી પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
ુ પમાાંથી સજાષતા હોય છે .તેમને તકષ બદ્ધ નવચારનો
ધમો, સાંપ્રદાયો, માન્યતાઓ, રૂડઢઓ આ બધાાં આવી કોઈક અધર
પાયો કદાચ હોતો નથી.પણ ન સમજી શકાય તેવા કશાકનો અભાવ આવા ખાલીપણાના મ ૂળમાાં હોય છે .તે અજ્ઞાત
ભયમાાંથી અથવા અનતશય સાંતોર્માાંથી પણ પેદા થઈ શકે છે . જેનુ ાં જીવન ભાાંગીને ભુક્કો બની ગયુ ાં હોય; આશાનુ ાં
ુ પ
એક પણ ડકરણ ન પ્રગટતુ ાં હોય એવા અંધારા બોગદામાાંથી પસાર થઈ રહી હોય – એવી વ્યક્તતને આવી અધર
ુ પ પજવતી હોય
સતાવે, તે તો તરત સમજી શકાય. પણ જેના જીવનમાાં કશાની કમી ન હોય તેને પણ આવી અધર
ુ પ જેમની તેમ રહે છે .ટોચે પહોંચ્યા પછીની એકલતા આવી
છે .સવોચ્ચ નશખરે પહોંચ્યા પછી પણ આવી અધર
ુ પનુ ાં સર્જન કરે છે .નવાાં નશખરો સર કરવાની પડરકલ્પના, લાલસા સજાષઈ જાય છે . સૌથી ટોચે પહોંચ્યા પછી
અધર
પણ!
ુ પ માણસને સતત નવચારતો, કોરતો રાખે છે .માનવ વ ૃનત્તમાાં અધર
ુ પ નુ ાં અલગ અક્સ્તત્વ અચ ૂક હોય
આ અધર
જ છે .અધ્યાત્મ અને નવજ્ઞાનના પાયાનુ ાં પડરબળ….
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માનવ વ ૃનિઓ (સ્વપ્નો અને ઝબકાર)
સ્વપ્નો
ુ પ સ્વપ્નોને જન્મ આપે છે .જાગતાાં સ્વપ્ન સેવવાની માણસની વ ૃનત્ત નવચારોના પડરબળોથી અલગ હોય
અધર
છે .જેને સ્વપ્ન નથી તે માણસ નથી; એમ પણ આપણે કહી શકીએ. સ્વપ્નો નવચારના આધારમાાંથી પણ સજાષય કે
તેનાથી સાવ જુદી રીતે કે દીશામાાં પણ.રસ્તે રઝળતો માણસ મહેલમાાં રહેવાનુ ાં સ્વપ્ન જોતો હોય છે .મહેલમાાં રહેતો
માણસ ચક્રવનતિ સમ્રાટ થવાનુ ાં સ્વપ્ન જુએ છે .એક સાધક ધ્યાનમાાં એકાગ્રતા આવે ત્યાર બાદ પરમ તત્વની
અનુભ ૂનતનાાં સ્વપ્ન જોતો હોય છે .આ નવચારશક્તતની એર્ણાઓ, મહત્વાકાાંક્ષાઓ કે અભભપ્સાઓની વાત તો છે જ;
પણ એનાથી આગળના પ્રદે શોની શક્યતાઓ પણ એમાાં ધરબાયેલી પડેલી છે .
કશુકાં અણદીઠ, નહીં નવચારે લ ુાં પામવાની; નહીં અનુભવેલ ુાં અનુભવવાની; પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેવી ક્સ્થતી
પામવાની ઝાંખના – એવુ ાં બધુ ાં હોય છે .ઘણાાં સ્વપ્નોને કોઈ પણ આધાર જ નથી હોતો.કોઈ અજાણી ભોમકાની જાણે
કે એ ચીજ હોય છે .જે નથી દે ખાતુ ાં કે અનુભવાતુ ાં તેવી કોઈક અજાણી ચીજની કે ઘટનાની તેમાાં ઝાાંખી થતી હોય છે .
એક નવજ્ઞાનીને કુદરતનુ ાં કોક રહસ્ય ઉકેલવાની ઝાંખના કે એક યોગીને અંતરના ઊંડાણમાાં ચેતના અને સમાનધનુ ાં
કોઈક નવુ ાં જ સ્તર અનુભવવાની અભભપ્સા – એ આવા સ્વપ્નના પ્રતાપે હોય છે – ‘જોનાથન ણલનવન્સસ્ટન સીગલ’ની
વધારે ઊંચે અને ઝડપથી ઊડવાની વ ૃનત્ત.

ઝબકાર
ુ પ ભચત્તને ઘેરી વળી હોય; બધાાં ઐડહક સપનાાં ચકનાચ ૂર બની ગયાાં
નવચારો થાકી ગયા હોય; ભયાંકર અધર
હોય; અથવા એનો મોહ અવસાન પામ્પ્યો હોય; ત્યાાં કોઈક ક્ષણે, કોઈક ગેબી ખ ૂણેથી, કોઈક અસીમ બળની કૃપાના
પડરપાકરૂપે, એકાએક નવો દરવાજો ખુલી ગયો હોય તેવી – માણસને અનુભ ૂનત થાય છે . આને મેં ‘ઝબકાર’ એવુ ાં
નામ આપ્યુ ાં છે .મોહનદાસ ગાાંધી આફ્રીકામાાં ટ્રેનમાાંથી ફેંકાઈ ગયા અને તેમનામાાં આવેલી જાગૃનતએ તેમને
બેડરસ્ટરમાાંથી ‘બાપુ’, મોહનમાાંથી મહાત્મા બનાવી દીધા.આ એક સ્પાકષ કે ભચનગારી જેવી ઘટના હોય છે .તે
અચાનક, કોઈ પણ અણસાર નવના ઘટી જતી હોય છે .તે ગાાંધી જેવા મહાન પુરૂર્ના જીવનમાાં પણ બની શકે છે ; અને
રસ્તે ચાલતા અદનામાાં અદના માણસના જીવનમાાં પણ બની શકે છે . આવી જાગૃનત કોઈ નવચારમાાંથી આકાર
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ુ પ કે સ્વપ્નના આધાર પરથી આપોઆપ આવી જતી હોય છે .ઘણી વાર તો આવુ ાં કોઈ બીજ
લેતી નથી.તે કોઈ અધર
હોય કે ન હોય તો પણ જાગૃનત આવી પડતી હોય છે .જેની કોઈ કલ્પના જ ન હોય તેવ ુ ાં બારણુ ાં આપોઆપ ખુલી ગયેલ ુાં
વતાષય છે .આવો અનુભવ ઘણાાંઓને થયેલો છે .સ્વપ્નમાાં પણ ન ધાયુાં હોય તેમ અચાનક આવી જા્ગનૃ ત ભચત્તમાાં
પગપેસારો કરી જાય છે .
બધુ ાં જેમનુ ાં તેમ હોય, કોઈ નવી તક કે નવી ચીજ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય છતાાં; આવી ક્ષણે અચાનક બધુ ાં જ
બદલાઈ ગયુ ાં હોય તેમ લાગે છે .કલ્પના અને સ્વપ્નથી દૂ રના અગમ્પ્ય ઊંડાણમાાં; તલાતલ પાતાળના અંધારઘેયાષ
સ્તરમાાં કોઈ અશબ્દ, અગોચર, અશક્ય, અજાણ્યો પ્રકાશ પાાંગરે છે .એક નવો હાઈવે કોઈ અગમ્પ્ય ઘટનાને કારણે
ખુલી જાય છે .અંતરમાાં જાગેલી આ ભચનગારી માટે બીજુ કોઈ
ાં
પડરબળ કે પ્રાણીજગતની ચાર વ ૃનત્તઓ, પ્રેમ કે માનવ
ચેતનાની ઉપરોતત ત્રણ ખાનસયતો જવાબદાર નથી હોતાાં.આવી જાગૃનત બીજ માનવચેતનામાાં અક્સ્તત્વ ધરાવતુ ાં
હોય – એ જરૂરી નથી હોતુ.તે
ાં તો સાવ સ્વયાંભ ુ હોય છે .કોઈ પણ સમયે કે સ્થળે જાગૃનત અચાનક આવી જતી હોય છે .
જાણેકે આવી જાગૃનત થઈ શકે તેવ ુ ાં માનવ ભચત્તમાાં એક જાતનુ ાં પ્રોગ્રામીંગ હોય છે !

ભગવદ્કૃપા – નતલ્લીચ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.

કોઈ વૈજ્ઞાનનક તેની શોધમાાં બધા પ્રયત્નો કરીને અસફળ રહ્યો હોય; આશાનુ ાં એક પણ ડકરણ દે ખાતુ ાં ન હોય; ત્યાાં
અચાનક કોઈ સ્પાકષ તેને નવા સત્યની અનુભ ૂનત કરાવી દે છે .વેદના અને ભગનતામાાં (Depression) ગરકાવ માનવી
ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાાં બેઠો થઈ દોડવા માાંડે છે ; નવા ઉત્સાહથી નવપલ્લનવત બની જતો હોય છે .આવી જાગૃનતને
આપણે કોઈ પરમ તત્વની કૃપાનુ ાં અવતરણ ગણાવી શકીએ. તે પ્રયત્નોથી, નવચારોથી, સ્વપ્નોથી નસદ્ધ થતી હોતી
નથી.તે તો સ્વયાંભ ૂ જ હોય છે .માણસના ભચત્તપ્રદે શમાાં તેન ુ ાં બીજ હોય કે ન પણ હોય; પણ વાભલયો લુટાં ારો આવી
ભચનગારીના બળે રાતોરાત વાપ્લ્મકી મુનન બની જાય છે .
આવી જાગૃનત ઈસુ ભિસ્ત, મહમ્પ્મદ કે ગૌતમ બુદ્ધને મળી જાય – તે જોઈ બધા તેવ ુ ાં દ્વાર તેમના જીવનમાાં પણ
ખુલી જાય, તે માટે હવાનતયાાં મારવા લાગે છે .તેમના જેવી સાધના કરવા લાગી જાય છે .ગુરૂઓના ચરણ પ ૂજે છે .પણ
તે પ્રયત્નોથી થોડી જ સાધ્ય હોય છે ? તમે તે માટે કોઈ અભભપ્સા કે અપેક્ષા ન રાખી હોય; તેને પ્રાપ્ત કરવા કોઈ
ુ પ સતાવતો ન હોય; તો પણ એક અજાણ્યા અનતથીની જેમ તે
સાધના ન કરી હોય; તે ન હોવા માટે તમને કોઈ અધર
આવીને ઊભી રહે છે . માનવ જીવનમાાં આવી જાગૃનતને આપણે સ્વાભાનવક વ ૃનત્ત ન કહીએ; પણ તેન ુ ાં
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હોવાપણુ ાં હોય છે તો ખરુાં જ.તે પ્રયત્નસાધ્ય નથી હોતી.તે બની જાય છે .દરે કના જીવનમાાં આવી ભચનગારી જેવી
ઘટના ક્યારે ક પ્રગટતી હોય છે – તેવો સામાન્ય અનુભવ છે
અલબત્ત વૈજ્ઞાનનક કે અધ્યાજત્મક સાધકના જીવનમાાં આવી ભચનગારી પ્રગટવાની શક્યતા વધારે હોય જ
આવી ભચનગારી કોઈકના જીવનમાાં વડવાનલ બનીને પથરાઈ જાય અને તેના પ્રતાપે સમાજ જીવનમાાં એક
પ્રચાંડ આતશ જાગે અને તેમાાં આમ ૂલ પડરવતષન આવે તેમ બને; અથવા આવી ભચનગારી ઝરી જઈને ક્ષણાધષમાાં
બુઝાઈ જાય તેમ પણ બને.પણ આવી ભચનગારીઓ પ્રગટવાની ઘટના એ જીવનનુ ાં એક પડરમાણ જરુર હોય છે .
ુ પ
કદાચ આવી જ કોઈ જાગૃનતની ભચનગારીએ માણસના પ ૂવષજ એવા કોઈ પ્રાણીની ચેતનામાાં નવચાર, અધર
અને સપન જગતની ચેતનાને જન્મ આપ્યો હશે; અને ઉત્ક્રાક્ન્તનુ ાં ચક્ર શરૂ થઈ ગયુ ાં હશે
ુ પના ઘોર અંધારામા અથડાતા કૂટાતા,
અને કદાચ એમ પણ બને કે , નવચારોની ભ્રમણામાાં અટવાતા, અધર
અને સપનાાંઓની ભ્રામક માયાજાળમાાં ગળાડૂબ માણસની ચૈતન્યસ ૃષ્ષ્ટમાાં આવી કોઈ જાગરૂકતા આકાર લે; અને
ુ પ અને નવાાં સ્વપ્નો તો
નુતન મહામાનવજાનતનુ ાં નનમાષણ થાય. અલબત્ત આ થકી નવી નવચારશક્તત, નવી અધર
સજાષય જ. પણ સાથે સાથે સતત રમમાણ રહેતી અને માત્ર આકક્સ્મક જ ન હોય તેવી એક નવી જાગૃનત
માનવજીવનને એક નવુ,ાં અણદીઠ, અકલ્પ્ય, અને માનવેતર પડરમાણ પણ કદાચ બક્ષે.
કદાચ એક નવા યુગાાંતર (Paradigm) માાં માનવચેતનાનો પ્રાદુભાષવ થાય
——————————————————‘બની આઝાદ‘આવી કોઈ વૈયક્તતક અને સામાજજક નવી જાગરૂકતાના પ્રાદુભાષવ માટેનો, એની અભભપ્સા માટેનો,
એના સ્વપ્ન સેવવા માટેનો, એને માટે પ્રાથષવાનો પ્રયાસ છે
કદાચ, ક્યાાંક, ક્યારે ક, સમગ્ર માનવમાનસજગતમાાં આવી ભચનગારી પ્રગટશે અને માનવજાનત માટે નવા
ચૈતનસક નવશ્વનુ ાં બારણુ ાં ફટ્ટાક દઈને ફટાબાર ખુલી જશે-એમ પણ બને…..
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અપેક્ષાઓમાાં બદલાવ
ભચત્ત વ ૃનત્ત નવશે ગાંભીર અવલોકન કરી લીધુ.હવે
ાં
આપણે આઝાદ બનવાનો અભ્યાસ આગળ ધપાવીએ…
અપેક્ષાઓ આપણા બધા દુુઃખોના મ ૂળમાાં છે અને અપેક્ષાઓ નવનાનુ ાં જીવન લગભગ અશક્ય છે .કેવી
નવડાંબના?કેવી જેલ?કેવી લાચારી?
કદાચ કોઇ વીરલાએ બધી અપેક્ષા ત્યાગી હોય છે .‘એ તો સાંત છે ’–એમ કોઇ કહે તો પણ; તેવી વ્યક્તતને પોતાના
જીવન પાસે કો’ક નવા પ્રકારની અભભપ્સા રહે કે, ‘એવુ ાં કાાંઇક કરુાં જેથી મારા બધા બાાંધવો પણ અપેક્ષા રડહત થતા
જાય.’એટલે તો ઇસુને શ ૂળી પર ચઢવુ ાં પડ્ુ;ાં અને ગાાંધીને ગોળી ખાવી પડી.આમ અપેક્ષાઓ કે અભભપ્સાઓ તો
રહેવાની જ.
આપણે જોયુ ાં કે, અપેક્ષાઓનો મ ૂળ સ્રોત છે ,’જજજજનવર્ા’ - જેમાાંથી તે ઉદ્ ભવે છે . પણ તેમાાંથી નનપજતી
આડપેદાશ છે -એક શોધ
ુ ની શોધ .
જીવનમાાં જે ખટુ ે છે તેની શોધ.સખ
આ જ તો જીવનનુ ાં પ્રાથનમક ધ્યેય છે .સુખની આ શોધમાાંથી જ નવી નવી અપેક્ષાઓ સજાષતી જાય છે ; અને પેલ ુાં
કાલ્પનનક સુખ આગળ ને આગળ જ હડસેલાતુ ાં જાય છે
પોતાની પાસે લખોટી નથી અને નમત્ર પાસે છે .એવી લખોટી મેળવવાનુ ાં બાળકને ધ્યેય રહે છે .નવદ્યાથીને પરીક્ષામાાં
પહેલા નાંબરે પાસ થવાનુ ાં સુખ જોઇએ છે .યુવાન કે યુવનતને શરીરના કોર્ે કોર્માાં ઉન્માદ ભરી દે ; તેવા સુખની શોધ
હોય છે .કાણી કોડી પણ પોતાની પાસે ન હોય તેને સાાંજનો રોટલો મળી જાય તે જ સુખની કલ્પના હોય છે .કરોડપનતને
અબજપનત બનવામાાં સુખ દે ખાય છે .રાજાને ચક્રવનતિ થવાના કોડ રહે છે .કોઇ સાંતને યુગપડરવતષક થવાની
અભભલાર્ા છે .
પ્રાપ્પ્ત…પ્રાપ્પ્ત…પ્રાપ્પ્ત…
અને જેવા આ કોડ પુરા થયા; કે પાછુાં કાાંઇક ફરી ખ ૂટતુ ાં લાગે છે .ફરી ‘તે’ નવા કાલ્પનનક સુખની પડરકલ્પના
નવી શોધ

;

નવી અપેક્ષાઓ

;

નવા સાંઘષો

;

નવી વ્યથાઓ
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બસ આ જ ચક્કર, જે જીવનભર આપણને દોડતા રાખે છે .એ ઝાાંઝવાના જળ પર કેટલી ય કનવતાઓ રચાઇ અને
રચાશે
જો કે , એ કદી ન ભ ૂલાય કે નવકાસ અને નવસર્જન માટે ચીલાચાલુ, વતષમાન પડરક્સ્થતી અંગે અસાંતોર્ બહુ જ
જરૂરી છે .‘જે છે , તે બરાબર છે ’ -એ મનોવ ૃનત્ત સ્થભગતતા જ સજ ે,બેશક.અને એ પાયાની હડકકત છે કે, “આ જ તો જીવન
છે .તેમાાં ખોટુાં શુ ાં છે ?”.સાવ સાચી વાત
પણ સામાન્ય અનુભવ કહે છે કે , નવકાસની અને પ્રાપ્પ્તની આ દોડની ઉપપેદાશ ‘તાણ’ છે .અસાંતોર્ની આગ શાતા
તો શી રીતે આપી શકે ? બધુ ાં બરાબર હોવા છતાાં કશુકાં ખુટે છે .સત્તા અને સમ ૃદ્ધદ્ધના નશખરે બેસેલ ચક્રવનતિને પણ
પોતાનુ ાં સામ્રાજ્ય હજુ વધારે દૂ રની ભક્ષતીજોને આંબે એવા ઓરતા હોય છે .વૈરાગય અને રાગ દ્વેર્થી નવમુતત થવાનો
શાણો ઉપદે શ આપતા ધમોપદે શકને પોતાના અનુયાયીઓની ફોજ હજારોમાાંથી લાખો કરવાની મહત્વાકાાંક્ષા હોય
છે .
ુ પ. આ જોઈએ અને પેલ ુાં જોઈએ…
કોઈને અંતરે જપ
ાં નથી … નથી … ને નથી … હમેશ માટે કશાકની અધર
બસ એ ખુટતુ ાં મેળવવા માટે જ તો આ બધો વાતાષલાપ છે !
ુ પ છે .“જે છે તે જ ‘તે’ છે .”, એવો ભાવ
વાત સાવ સાદી છે .‘તે’ સુખ જ્યાાં સુધી ‘તે’ રહે છે ; ત્યાાં સુધી જ આ અધર
ુ પ ખતમ! જે છે તે આ છે .ભલે નવી ઉપલપ્બ્ધની દોડ જારી રહે!
આવે એટલે અધર
એ ફુલ હોય કે કાાંટા,તેમાાંથી જ આપણે ગજરો બનાવવાનો છે .આ ગજરો બનાવતાાં આવડયો એટલે બધી
વ્યથાઓનો અંત.આ ક્ષણમાાં જીવ્યા તો જીવ્યા; નહીં તો આપણામાાં અને મડદામાાં કોઇ ફરક નહીં.
જે ફૂલ છે તેમાાંથી ગજરો બનાવવાની કળા આવડી; એટલે આપણે આઝાદ થઇ ગયા.અને એક વાર આઝાદ થયા
એટલે બધી નવટાંબણાઓને હડસેલીને મુતત ગગનમાાં નવહાર. અપેક્ષાઓનુ ાં ઉધ્વીકરણ –


સુખ નહીં પણ આનાંદની શોધ



આનાંદમાાંથી પ્રગટે ચૈતન્ય



ચૈતન્ય આવે એટલે સત્ય સમજાય



અને ત્યારે થાય પરમ તત્વની અનુભ ૂનત
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આનાંદમયી, ચૈતન્યમયી, સત્યમયી, પરમે – સુદર
ાં
માાં આ ઉધ્વીકરણની જ વાત છે .[એ સ્તુનત અને એનુ ાં
રસદશષન પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો]
જેમ જેમ ‘અંતરની વાણી’ને સાાંભળતા થઇએ, તેમ તેમ જીવનનાાં પડળો ભેદાવા માાંડ.ે ઝાાંઝવાનાાં જળની પાછળ
દોડવાને બદલે ખબર પડે, કે આપણી અંદર જ નનમષળ જળની ગાંગા વહે છે .આપણે જે કાાંઇ પણ કરીએ તેમાાં કોઇ
તાજત્વક ફેર ન પડયો હોય, છતાાં ય બધુ જ બદલાઇ જાય.
ધ્યેય પણ રહે, એ માટેન ુ ાં આયોજન પણ રહે, એ માટે સતત, વણથાંભ્યો પ્રયત્ન પણ રહે.બધુ ાં છે એમનુ ાં એમ
જ.પણ….અપેક્ષાઓ જાય નહીં; બદલાય.પેલી ભચરાં તન શોધ તો રહે; પણ તેની દીશા બદલાય. લેવાની નહીં,
વ્હેંચવાની ઇચ્છા થવા માાંડ.ે ગજરો જરૂર બનાવતા જ રહીએ; પણ એનો આનાંદ બધાાંને વ્હેંચવા માટે.સાંત ભલે ના
થઇએ, પણ નરસૈંયાના ‘વૈષ્ણવજન’થવા માાંડીએ.
આ ક્ષણે ‘મરીઝ’ યાદ આવી ગયા
‘જીવન કે મરિ હો, એ બન્ને ક્સ્થતીમાાં, ‘મરીઝ’ એક લાચારી કાયમ રહી છે
જનાજો જશે તો જશે કાાંધે કાાંધે; જીવન તો ગય ાંુ છે સહારે સહારે ’
આમાાં જે લાચારી કહી છે – તે આપણી લાચારીનુ ાં વણષન તો છે જ; પણ એનુ ાં બેનમસાલ ઉધ્વીકરણ છે .‘હ’ુ , ‘મારુાં’ નો આપણો સતત આંતડરક સાંવાદ અહીં સાવ અલગ જ વળાાંક લે છે .આપણુ ાં સમસ્ત અક્સ્તત્વ – જીવનથી મરણ
લગ; સમાજના આધારે છે ; એ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ આવવા લાગે.જેમ જેમ આ ભાવ પ્રડદપ્ત બનતો જાય; તેમ તેમ
આપણુ ાં સમગ્ર કાયષક્ષેત્ર પ્રાપ્પ્ત માટે નહીં પણ પ્રદાન માટે સમનપિત થઈ જાય. સમગ્ર જીવન એક યજ્ઞ બની જાય–
ધ્યેય, આયોજન, પ્રવ ૃનત્ત, સાંઘર્ષ ….સઘળાં અન્યને માટે..
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ જ નથી.મારે કાાંઈ જોઈત ાંુ નથી
આપિને જન્મ આપનાર આપિી ‘મા’ ની જેમ
‘तेरा तझ
ु को अर्पण, हे माां!’
ુ ાલ’ કરવા માાંડીએ
‘બધ ાંુ મારે જોઈએ’ ના સ્થાને ‘ગમતાાંનો ગલ
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પ્રેમ
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ જ નથી.મારે કાાંઈ જોઈત ાંુ નથી
આમ કહેવ ુ ાં સહેલ ુાં છે .અમલમાાં મ ૂકવુ ાં કેટલુાં કઠણ છે – એની કોઈ ચચાષ જરૂરી છે ? !
આ તો આપણી જીવન નૌકાને સાવ અવળી ડદશામાાં ફેરવી નાાંખવા જેવી વાત છે – એ અસ્વાભાનવક છે .જીવન
અને જજજજનવર્ાનો મ ૂળ પાયો જ નકયો સ્વાથષ છે ; ત્યાાં આમ શી રીતે બનવાનુ ાં ?
જીવનના પાયાની નવજ્ઞાન આધાડરત આ સ્વાથષવ ૃનત્તની એક કલ્પના- ઘાસ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો .
આમ પહેલી નજરે જરૂર એમ લાગે કે, પોતાની જાતને શ ૂન્ય માનવાની આ વાત અસાંભવ છે .આ સ્વાથષભાવે
કરીને જ તો માનવજાતે અભુતપ ૂવષ પ્રગનત સાધી છે ને?એને પાછી પર્થથરયુગમાાં ધકેલી દે વાની?સુખ સગવડોને
ત્યજી દે વાનાાં?
ના! એ તો કદી બનવાનુ ાં જ નથી.નેટનુ ાં અને આ બ્લોગ બનાવવાનુ ાં આધુનનક સાધન છે ;તો આ લેખ પણ ક્ષણ
ભરમાાં જગપ્રનસદ્ધ કરી શકાય છે ને?!
પણ એ હકીકત પણ એટલી જ સાચી છે કે , પ્રગનતની સાથે સ્વલભક્ષતા બે’લગામ વધતી જાય છે .આગળ વધવાની
મ ૂર્કદોડમાાં સામાજજક સાહચયષનાાં મ ૂલ્યો ડદન પ્રનતડદન ધોવાતાાં જાય છે .આજે નવશ્વ એક મોટા ગામડા જેવુ ાં બની
ગયુ ાં છે – પણ અંતર અંતર વચ્ચે અંતર વધતુ ાં જ જાય છે .પ્રવતષમાન ડહિંસા, ભ્રષ્ટાચાર, તભળયે બેસી ગયેલી
સાંવેદનશીલતા, ગરીબ અને તવાંગર વચ્ચે વધતી જતી ખાઈ, નૈનતક અધુઃ પતન, સામાન્ય માણસના જીવનમાાં
તાણ અને તીવ્ર અસાંતોર્ નવ.આ નવનનપાતની સાક્ષી પ ૂરે છે .
કોઈ જ અપેક્ષા ન હોય એવી ક્સ્થતી અને કદી ન સાંતોર્ાય એવી અપેક્ષાઓથી બળબળતો આ જ્વાળામુખી –એ
બેની વચ્ચે ક્યાાં કશોય સ્નાન સ ૂતકનો સાંબધ
ાં હોઈ શકે?સૌના અંતરે એ વ્યથા તો છે જ કે, આ ઊંડી ખાઈમાાંથી કોઈ
ઉગાર જ નથી?
ુ ીને શમાવવાનો છે .
આ પ્રયત્ન એ જ્વાળામખ
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આ પ્રડક્રયા રાતોરાત નથી થવાની.એ સમગ્ર માનવ જાનતમાાં પ્રસરશે એ કદાચ આજની તારીખમાાં એક
ડદવાસ્વપ્ન છે
પણ એની શરૂઆત આપણી અંદર એક દીપ પ્રગટાવવાથી જ થઈ શકશે.બધા બધે રાતોરાત ફેરવાઈ જશે;
એવી કોઈ અપેક્ષા નવના આપણે આપણાથી તેની શરૂઆત કરી શકીએ. અને એ પણ કાાંઈ રાતોરાત કે આ લેખ શ્રેણી
વાાંચવા માત્રથી બનવાનુ ાં નથી જ.
એને માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે – સતત, અટક્યા નવના, સભાન રીતે , પ્રેમથી
આ બહુ મુશ્કેલ તો છે જ; પણ અનુભવના આધારે મને કહેવા દો કે , આપણી અંદર આપણે એક નવી જાગૃનતનુ ાં
બીજ રોપવા માટે જરૂર સક્ષમ છીએ… છીએ… છીએ… અને છીએ…જ
જાતથી ખાલી થવાની શરૂઆત કરીએ; અને સામેની ડદવાલ પર લખી રાખીએ કે, એ ખાલી થયેલો ઘડો કદી
ખાલી ન થાય એવા આનાંદ અને શાાંનતથી ભરાઈ જ જશે
******
આમ ડદશા બદલાય તો બધુ ાં બદલાય તે તો જાણે સમજ્યા.ઉત્તરમાાં જવુ ાં હોય તો ઉત્તર ડદશા તરફ જ મોં રાખીને
ચાલવાનુ;ાં અને દભક્ષણમાાં જવુ ાં હોય તો દભક્ષણ તરફ જ
પણ આ માટે આપણી પાસે કોઇ જન્મજાત તાકાત છે કે, માત્ર અસહાયતા અને લાચારી જ છે ?
જે પરમ તત્વે આપણને જજજજનવર્ા, અપેક્ષા અને સુખની શોધની વ ૃનત્ત આપ્યાાં છે , તેણે આપણને એક મહામુલી
મ ૂડી પણ આપી છે – અને તે છે …..

” પ્રેમ “
જીવની ઉત્પનત્ત થાય તેવી પ્રવ ૃનત્ત કરવા સ્ત્રી અને પુરુર્ને જે અરસ્પર આકર્ષણ મળયુ ાં છે ; તેને જ આપણે પ્રેમ
ગણીને, પ્રેમને બહુ સાંકુભચત બનાવી દીધો છે .પ્રેમ છે તો જીવન છે .આપણી કેટલી બધી પ્રવ ૃનત્તઓમાાં પ્રેમ વણાયેલો
છે ?મને આ ભાવે છે , મને આ ગમે છે , આ બધુ ાં પ્રેમની બહારની અભભવ્યક્તત છે .જે કોઇ નવાાં સર્જનો થાય છે , તે સૌ
ઊંડા પ્રેમમાાં ખુપ
ાં ી ગયેલા માનવોના સર્જનો છે .કોઇ નવી શોધ, કોઇ નવો રસ્તો, કોઇ નવી કલાકૃનત કે નવી કનવતા
એ પ્રેમના મ ૂળ સાંવેદનમાાંથી જ નીપજે છે . આ બધી વસ્તુ બનાવવાનાાં કારખાનાાં નથી હોતા!
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માટે જો આપણે પેલી મ ૂર્ક દોડમાાંથી બહાર નીકળવુ ાં હોય; તો પ્રેમની આ જન્મજાત વ ૃનત્તની માવજત કરવાનુ ાં
શીખવુ ાં પડશે.રમતમાાં ગુલતાન થયેલા બાળકની મસ્તી આપણા જીવન વ્યવહારમાાં પાછી લાવવી પડશે.ઘરે ડમાાં
પડેલા જીવનના ગાડાને ચાસમાાંથી કાઢીને, પ્રેમના રાજમાગષ પર મુકવુ ાં પડશે.દરરોજ થોડોક સમય આપણે આ
નસિંચનમાાં ગાળતા થઇશુ,ાં તો જ એ છોડમાાં નવી કૂાંપળો ફુટશે.જીવનની સમગ્ર પ્રવ ૃનત્ત માત્ર પ્રેમના આધાર પર જ
થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો પડશે.
રાગ અને દ્વેર્થી મુતત થવાની બહુ સલાહો આપણને આપવામાાં આવી છે .પણ એ તો ફળના ત્યાગ માટે જ
કહેવામાાં આવ્યુ ાં હતુ ાં -પ્રવ ૃનત્ત માટે નહીં.કલ્યાણકારી અને હકારાત્મક પ્રવ ૃનત્ત માટે રાગ અને ખરાબ અને નકારાત્મક
પ્રવ ૃનત્ત માટે દ્વેર્ બહુ જ જરુરી છે ! કશી અપેક્ષા ન રહે, એવી ક્સ્થતી પ્રાપ્ત કરવાની અભભપ્સા જરૂર જરૂરી છે !
એટલે જેમ આપણે ‘આઝાદ’ બનવાના કનવ શ્રી રજની પાલનપુરીના આ શેરને આટલો લાાંબો ચલાવ્યો; તેમ જ
તેમનો એક બીજો શેર પણ સમજતા થઇએ ” પ્રિય પાંથે જનારો નસક્ધ્ધની પરવા નથી કરતો,
ફના થઇ જાય છે , કકિંત ુ કદમ પાછા નથી વળતો.”
ુ ી
- રજની પાલનપર
આવી પ્રેમમાાં ફના થઇ જવાની તૈયારી – એ આઝાદ થવાનુ ાં પ્રથમ પગનથયુ ાં છે .હરે ક ક્ષણમાાં જીવાતા જીવન
સાથે પ્રેમ
જે કાાંઈ કરીએ તે પ્રેમસભર બનીને કરીએ. એનુ ાં ફળ મળે કે ન મળે .હર ક્ષણ, હરે ક કાયષ પ્રેમથી નવભોર બનીને
કરતા થઈએ.પાગલ પ્રેમીની જેમ; એ શરાબના નશામાાં તરબોળ બનીને - કોઈ તેની કદર કરે કે ન કરે ; તેનો કોઈ
ફાયદો મળે કે ન મળે .ધ્યેય જરુર રાખીએ, પણ પ્રેમ તો માગષના પ્રત્યેક પર્થથર સાથે; રસ્તે પથરાયેલ ઘાસના દરે ક
તણખલાાં સાથે રાખીએ - ધ્યેય નસધ્ધ થાય કે ન થાય તો પણ રાખીએ.
સતત અસાંતોષ;

સતત રાગ

;

સતત અપેક્ષા

; સતત શોધ

;

સતત એ પાગલપન

અને લખી લો…..માત્ર પાગલ માણસ જ ખરે ખર આઝાદ હોય છે
ક્ષિમાાં જીવવાના પ્રેમમાાં પાગલ બન્યા -આઝાદ બની ગયા
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વતપમાનમાાં જીવન
આઝાદ બનવ ાંુ એટલે ક્ષિમાાં જીવવ ાંુ .
આપણા સમગ્ર વ્યવહારનુ ાં કેન્દ્ર સ્વાથષ છે .એ સતત પ્રેમ અને કરૂણામય બને એ કદાચ એક આદશષ, એક સ્વપ્ન,
એક અભભપ્સા હશે – છે જ. પણ આપણે ખરે ખર તો આપણી જાત સાથે પણ સાચો પ્રેમ કયો જ નથી. આપણો સ્વાથષ
પણ ભ ૂત અને ભનવષ્ય વચ્ચે આથડતો રહે છે .જીવન તો જીવાય છે - આ ક્ષણમાાં જ. સતત વહેતી રહેતી ક્ષણોમાાં
જીવનનો જીવાંત પ્રવાહ વહેતો રહે છે .ભ ૂતકાળ છે ગાંધાતુ,ાં બાંનધયાર ખાબોભચયુ ાં અને ભનવષ્ય છે કદી ન પહોંચી શકાય
એવુ ાં ઝાાંઝવુ.ાં જીવન તો એને કહેવાય કે…..ખળખળ વહેત,ુ ાં સદાબહાર ઝરણુ ાં
પણ આ ક્ષણમાાં જીવવુ ાં એટલે શુ ાં ?
આપણી જીવવાની રીત છે – સતત ભ ૂતકાળની ભ ૂતાવળો કે ભનવષ્યનાાં ડદવાસ્વપ્નોને વાગોળયા કરવાની.સતત
અજપો,
ાં ઝાાંઝવાાં તરફનો રઝળપાટ. પણ ખરે ખર, જીવતુ ાં જાગતુ ાં અક્સ્તત્વ, ધબકતુ ાં જીવન તો આ ક્ષણમાાં જ છે
ને?હૃદયનો પ્રત્યેક ધબકાર, હર એક શ્વાસ – એમાાં જીવન જીવાતુ ાં હોય છે .આપણે જે પણ પ્રવ ૃનત્ત કરતા હોઈએ, તે
ખરે ખર તો આ ક્ષણમાાં જ બનતી હોય છે ને?
આપણે જન્મથી મ ૃત્યુ સુધી જીવીએ તો છીએ જ; કેટલી બધી ક્ષણો! પણ આમાાંની કેટલી આનાંદ અને ચૈતન્યથી
ભરે લી હોય છે ?મોટા ભાગના લોકો પાસેથી જવાબ મળશે –‘બહુ જ થોડી’.કાંઇક મનવાાંનછત મળી ગયુ ાં અને આનાંદ
થયો.પણ બીજી જ ક્ષણે તે રહેશે કે કેમ; તેની ભચિંતામાાં તે આનાંદ ગાયબ.વળી આપણા પાડોશી કે નમત્રને આપણાથી
વધારે સારી ચીજ મળી તેની વ્યથા.એટલે આપણા મોટા ભાગના આનાંદો બહુ જ ક્ષભણક હોય છે .આ જ જીવનની
સામાન્ય રીત છે .આ જ આપણી નનયતી છે .
કે પછી બીજી કોઈ રીત હોઈ શકે ?
હા!........હોઈ શકે.
જીવનમાાં શુ ાં મળયુ ાં કે શુ ાં ગુમાવ્યુ;ાં શુ ાં સુખ કે દુુઃખ પ્રાપ્ત થયુ ાં તે બધુ ાં ઘણી બાબતો પર આધાર રાખે છે , અને કદાચ
આપણુ ાં તેની ઉપર કોઈ નનયમન નથી.પણ તેને આપણે કયા અભભગમથી જોઇએ છીએ; તેના પર આ ક્ષણના સુખનો
આધાર છે .
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કબુલ…..આપણે સાંકલ્પ કરીએ કે આપણે આ ક્ષણથી જ પ્રત્યેક ક્ષણને માણવાનુ ાં શરુ કરી દઈશુ!ાં પણ આ શક્ય છે ?
ના નથી! મારે માટે પણ નહીં, અને કોઈને માટે પણ નહીં! એ તો ખાલી વાતોનાાં વડાાં જ થયા.બધુ ાં છોડી દઈને
સન્યાસી બની જઈએ, તો કદાચ એમ બને!
ભલે,પ્રત્યેક ક્ષિ આપિે આ રીતે જીવવા સમથપ નથી, પિ આપિા ફાળે આવેલી આટલી બધી ક્ષિોમાાંથી દરરોજ
થોડીક આપિા પોતાના માટે ફાળવીએ તો?
થોડીક જ ક્ષણો, જેમાાં આયોજન પ ૂવષક, બાજુએ ન હડસેલી દે વાય એવા ધ્યેય અને મુલતવી ન રાખી શકાય
એવા પ્રયત્ન સાથે પ્રવ ૃનત્ત કરવાની.દરરોજ, સાતત્યથી; માત્ર આપણા પોતાના માટે જ.એ ક્ષણમાાં કોઇ
આનથિક,સામાજજક, રાજકીય,કૌટુપ્મ્પ્બક – કોઇ પણ જાતનો -લાભ આપણને થવાની અપેક્ષા રાખ્યા નવના.
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી
….. એવા ભાવ સાથે
જો આવો પ્રયોગ કરવા તૈયાર હો તો ….સ્વાનુભવના આધાર પર લખાનાર હવે પછીનાાં પ્રકરણો જરૂર
વાાંચજો.માત્ર વાાંચીને નવદાય ન થઈ જતા.એમને આત્મસાત કરજો…સતત, સભાન, પ્રેમસભર પ્રયત્નોથી અને
અસફળ નહીં જ બનો એની હૈયાધારણ, શુભેચ્છા અને અભભપ્સા….
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નવભાગ -૨
અભ્યાસ
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વતપમાનમાાં જીવવાની પ ૂવપતૈયારી
વતપમાનમાાં જીવો –પ્રેમપ ૂવપક .
આમાાં કોઈ નવી વાત નથી.મોટા ભાગના ઉપદે શકો આ વાત જ કહે છે ને?હા,વાતમાાં કશુ ાં જ નવુ ાં નથી.બધો
ચાવેલો,અધષ પચેલો માલ- અધ કચરા અનુભવ પર આધાડરત; ઉતાવળે ઓકી નાાંખલ
ે ી વાત; કદાચ અવગણી
નાાંખવા જેવી વાત.અને એટલા માટે જ, હવે આગળ વાત નહીં, પણ અત્યાર સુધીના અભ્યાસના અનુભવો
વહેંચવાના છે . અને એ અભ્યાસ પણ કો’કની દોરવણીથી કરે લો જ તો!
એનુ ાં પહેલ ુાં પગલુાં છે – આગળના આઠેય પ્રકરણોને બાજૂએ મુકી દો.એ બધુ ાં ભુલી જાઓ.બીજુ કશુ
ાં કાં – ક્યાાંકથી
અડધુ ાં પડધુ ાં ચાવેલ,ુાં નહીં પચેલ ુાં – પણ ફેંકી દો.અને ચાલવા માાંડો
જો નવશ્વાસ ન પડતો હોય, તો અહીંથી જ વાાંચવાનુ ાં બાંધ કરીને જે કરતા આવ્યા છો –એ કરવા માાંડો
પણ… જો પહેલ ુાં ડગ માાંડવાનો સહેજ પણ નવચાર હોય તો આ જણે કયાષ છે એવા પ્રયોગો જાતે કરવાનુ ાં શરૂ કરી
દો – આટલી પ ૂવષ શરતો પાળવાનુ ાં પોતાની જાતને વચન આપીને થોડીક જ ક્ષિો માટે , આ સાંકલ્પ
——–
આયોજન પ ૂવપક,
બાજુએ ન હડસેલી દે વાય એવા ધ્યેય અને
ુ તવી ન રાખી શકાય એવા પ્રયત્ન સાથે
મલ
પ્રવ ૃનિ કરવાની.
દરરોજ, સાતત્યથી;
માત્ર આપિા પોતાના માટે જ
પ્રેમપ ૂવપક
——————————–
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એ ક્ષિોમાાં કોઇ
આનથિક, સામાજજક, રાજકીય,કૌટુક્મ્બક, આધ્યાજત્મક,- કોઇ પિ જાતનો
લાભ આપિને થવાની અપેક્ષા રાખ્યા નવના.
———————હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ પિ નહીં.
…..એવા ભાવ સાથે
જો આ સાંકલ્પ પ્રામાભણક રીતે કરી લીધો હોય તો ….
તમે વતપમાનમાાં જીવવાન ાંુ અને આઝાદ બનવાન ાંુ પહેલ ાંુ અને સૌથી અગત્યન ાંુ પગલ ાંુ લઈ લીધ ાંુ છે .અણભનાંદન…
- થોડાાંક જ આવાાં ડગલાાં ભરે લો સહયાત્રી
આ શરણાગનત છે .આપણને આ સહેજ પણ ન ગમે તેવો શબ્દ અને તેવી વાત. પણ એ લખી લો, કે શરણાગનતના
આ ભાવ નવના કશુ ાં જ શક્ય નથી.આ કાયરની નહીં; વીરની શરણાગનત છે .દે શના રક્ષણ કાજે યુદ્ધમાાં જાન ન્યોછાવર
કરી દે વા કડટબદ્ધ બનેલા એક સૈનનકની ધ્યેયલભક્ષતા છે .સતત વતષમાનમાાં જ જીવવાના અંનતમ ધ્યેય માટેની
શરણાગનત.અનેક, અપ્રતીમ નવજયો હાાંસલ કરવાની ક્ષમતા આપતી શરણાગનત.
આ ક્ષણમાાં આ સાંકલ્પ કરવાથી જ એ શક્ય બની શકશે.એક ક્ષણ માટેની શરણાગનત.એનો અભ્યાસ.ધીમે ધીમે
એ ક્ષણ લાંબાતી જવાની છે .અને એના અંનતમ તબક્કામાાં સતત જાગૃનત, સતત આનાંદ, સતત જીવન
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ખાન,પાન
આપણા અક્સ્તત્વનુ ાં પાયાનુ ાં હોવાપણુ ાં એટલે આપણુ ાં શરીર.એમાાં પાાંચ ઈષ્ન્દ્રયો મારફત જાતજાતની ચીજો
શરીરની અંદર જતી હોય છે .આમાાંની – નાક, કાન, આંખો અને ચામડી –એની વાત આગળ ઉપર
અહીં મોં મારફત, શરીરના પોર્ણ અને વ ૃદ્ધદ્ધ માટે અંદર જતા ખોરાકની વાત કરવાની છે
આખુાં આહારશાસ્ત્ર આ માટે મોજૂદ છે –એમાાં વધારો શો કરવાનો?અને તે પણ જે એનો નનષ્ણાત નથી, એવા જણ
વડે?
ે ા થોડાાંક
આખી જજિંદગી આ બાબત સાવ અવગણી, તેના માઠાાં પડરણામો ભોગવ્યા બાદ; આચરણ કરવા માાંડલ
અનુશાસનો –ખાનપાનની નશસ્ત અંગે થોડીક વાત કરવાની છે .આમાાં ઘણા બધા ઉમેરા અને સુધારાને અલબત્ત
ૂ
અવકાશ છે જ, એ નોંધીને –અને પોતાની પ્રકૃનતને અનુકળ
લાગે તો જ એનો અમલ કરવા આમાંત્રણ
છે . [અનુશાસન શબ્દ નશસ્ત કરતાાં થોડોક ઓછો અનપ્રય છે !]


પેટ દબાવીને ન ખાવુ.ાં થોડીક જગયા હમ્પ્મેશ બાકી રાખવી.



કદાચ ક્યાાંક બહુ મનભાવન ખાણી પીણી મળી જાય; તો તેના પછીનુ ાં ભોજન ટાળવુ.ાં



જમણ દરનમયાન અને પત્યા બાદના એક કલાક સુધી, પાણી ન પીવુ ાં - નસવાય કે , મોં ચોખ્ખુાં કરવા પ ૂરતુ ાં
ચાાંગળાં પાણી જ.



સવારે નાસ્તો અચ ૂક કરવો અને સાાંજે સાત વાગયા બાદ કશુ ાં ખાવુ ાં કે પીવુ ાં નહીં – પાણી પણ નહીં. ઊંઘ સારી
આવશે.



ડદવસ દરનમયાન બને એટલુાં પાણી વધારે પીવુ.ાં



રોજ એક કે બે ફળ ખાવાની ટેવ રાખવી – જમ્પ્યા બાદ કે જમણ સાથે કદી નહીં. બની શકે તો નયણા કોઠે.



પોતપોતાના સ્વાસ્ર્થયને અનુરૂપ અથવા ડોતટરના સ ૂચન મુજબ ખોરાક લેવો.



કસરત કે પ્રાણાયમ કરવાના બે કલાક પહેલાાં કશુ ાં ખાવુ ાં નહીં.



ખાણી પીણી જીભના ચટાકા માટે કરવાની ના નથી; પણ એ જમણ કે પીણાાંની સાથે એનાથી આપણા
પાયાના એકમ જેવા અને આપણા હોવાપણાના વફાદાર સૈનનક જેવા શરીરનાાં અવયવો જે સેવા આપે છે –
તે માટે આભારની લાગણી અને ‘આ ખોરાક એની સેવા છે .’ એવો ભાવ સેવવો.
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એ સાથે અનેકોનાાં પ્રદાન થકી આ ચીજો આપણા સુધી પહોંચી છે ; તે માટે તે સૌને માટે આભારની
લાગણી પણ સેવતા રહેવ.ુ ાં

અને સૌથી અગત્યનુ…
ાં જમવાની પહેલાાંની એક ક્ષણ – આ સાંકલ્પ યાદ કરી લેવો…
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી
ભલે જીભના ચટાકા માટે જમીએ, પણ એ પાયાનુ ાં અક્સ્તત્વ ટકાવી રાખવા માટેનો સનન્નષ્ઠ પ્રયાસ છે ; અને જે
ચીજ આરોગીએ છીએ, તે અનેક જીવોના સહકારથી આપણા સુધી પહોંચ્યો છે ; એમના આપણે આભારી છીએ – એ
ભાવ સેવતા રહીને.
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હાસ્ય
વતષમાનમાાં જીવવાની શરૂઆત કરવાનુ ાં આ એક પગથીયુ ાં છે –એ વાાંચી તમે હસી ઊઠયા ને ?
શરણાગનત સરળ છે કારણ કે, ગમે તેવા સાંજોગો હોય – તમારી પાસે એક નવકલ્પ હમ્પ્મેશ છે જ – એની ઉપર
હળવાશથી હસી લેવાનો!આપણી જજિંદગીમાાં દુુઃખના, હતાશાના ઓથાર ભલેને ભરચક ભયાષ હોય; એને બાજુએ
મ ૂકીને બે ઘડી હસી લેવાની ક્યાાં મનાઈ છે ?આપણુ ાં જીવન ગમે એટલુાં દુુઃખી કેમ ન હોય; એ કદી ન ભુલીએ કે,
આપણાથી અનેક ગણી દારૂણ પડરક્સ્થતીમાાં માનવ જાતનો મોટો ભાગ આખુાં આયખુાં – જીવનથી મરણ લગ –
સબડયા જ કરતો રહ્યો છે – હજારો વર્ોથી.પણ એ કમનસીબ લોકો એક ડદવસ માટે જ જીવતા હોય છે .એ સાચા
વતષમાનમાાં જીવતા – એમ જ જીવવા મજબ ૂર – ઈન્સાનો છે .
અને કદાચ આપણે નપરામીડની ટોચ પર ભબરાજમાન માાંધાતા હોઈએ; તો…..ભલા માણસ!નસડરયસ શુ ાં કામ થાઓ
છો?શોભગયલ ડાચુ ાં ઝાલી રાખવા આટલે ઉપર ચઢયા છો?!
જ્યારે આપણે આમ નવચારવાની શરૂઆત કરતા થઈએ, ત્યારે આપણને આપણી ભચિંતાઓ પર જરૂર હસવુ ાં આવી
જશે –‘મેરા નામ જોકર’ ની જેમ.આ મહામ ૂલુાં જીવન હસવા માટે છે .રડવા માટે, શોભગયલ ડાચુ ાં રાખીને ‘દે વદાસ’ની
જેમ ખુવાર થઈ જવા માટે નહીં.હસતા રહો, હસાવતા રહો.
પણ… એ વાત કદી ન ભ ૂલાય કે , આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર પ ૂવષ શરત એ છે કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ પિ નહીં !
એ ભાવની શરૂઆત, એનો અભ્યાસ…… હસતા રહીને કરવાનાાં છે – નસડરયસ બનવાની આ વાત જ નથી!
યોગાસન કરીએ કે નવપશ્યના કરીએ કે, કરીએ ઊંડી સમાનધ જેવુ ાં ધ્યાન…… સદા બહાર… સદા પ્રસન્ન…..સદા પ્રેમથી
સભર . સતત કાયમ રહે એવો આનાંદ અને શાાંનત અનુભવવા જઈ રહ્યા છીએ. હસતા જઈએ!
ચાલ, વરસાદની મોસમ છે , વરસતાાં જઇએ,
ઝાાંઝવા હો કે દકરયાવ, તરસતાાં જઇએ.
તાલ દે નારને પળ એક મઝ
ાં ૂ વનારી મઝા,
રાગ છે ડયો છે રૂદનનો, છતાાં હસતાાં જઇએ -

હરીન્દ્ર દવે
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સત્સાંગ
ભજન, આખ્યાન, કથા, ગરબા, નામ સાંકકતપન….જેવી આપિી ઋણચ હોય. સમ ૂહમાાં કરાતો સત્સાંગ.
કોણ આનાથી પડરભચત નથી?છે ક પ્રાગૈતહાનસક સમયથી આ જેટ અને નેટ યુગ સુધી અને હવે પછી પણ અનાંત
કાળ સુધી - કોઈ પણ દે શ, કોઈ પણ જાનત, કોઈ પણ ધમષ, કોઈ પણ ભાર્ા હોય - સત્સાંગો થયા જ કરશે.
’ ઈશ્વર છ કે નહીં ?’ એની ચચાષ આપણે અહીં કરવી નથી.
ત્રણ વાતાષઓ- ઈશ્વરનો જન્મ.....માંડદરનો જન્મ …. ડરવરવોક અને બાંધ બારી પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
પણ કોઈક મહાન શક્તતની સ્તુનત હમ્પ્મેશ માનવ સમાજને જરૂરી લાગી છે .એ જાતજાતના સ્વરૂપે, સામ ૂડહક રીતે
કરાતી આવી છે .પણ એમાાં મોટા ભાગે કશુકાં પ્રાપ્ત કરવાની કામના હમ્પ્મેશ રહી છે –અંગત આનથિક, સામાજજક,
રાજકીય કે આધ્યાજત્મક લાભ; દુુઃખ અને તાણથી ઘડીક રાહત; કોઈક પરમ શક્તત માટે અહોભાવની લાગણી કે
સામાજજક તલબ જેવી પ્રવ ૃનત્ત
આઝાદ બનવાની રીત તરીકે , અહીં એનો ઉલ્લેખ અને ઉપયોગ એક સાવ અલગ પડરપ્રેક્ષ્યમાાં કરવાનો છે .
હવે પછીના પ્રકરણોમાાં અંગત રીતે કરવાની સાધનાની વાતો આવશે.એવા અંગત પ્રયત્નોને કોઈ પણ જાતનો
સત્સાંગ પુષ્ષ્ટ આપે છે .કથા, આખ્યાન, સાંડકતષન, નતષન નવ.પ્રવ ૃનત્તઓ મનના વમળોને ઘડી ભર બાજુએ હડસેલી શકે
છે .નાદ, લય, તાલનો રાં ગ જ એવો હોય છે કે, એના પ્રવાહમાાં તલ્લીન થઈ જવાય.
વતષમાનમાાં જીવવાનો મહાવરો કરવો હોય, તો આ સાધનો પણ અવગણી ન શકાય એટલાાં શક્તતશાળી છે .આપણે
એમનો પણ યથાથષ ઉપયોગ કરવાનો છે .પણ એ વાત કદી ન ભ ૂલાય કે, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની જેમ
અહીં પણ એક પ ૂવષ શરત તો છે જ કે……
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ પિ નહીં!
આપણે અત્યાર સુધી આવી પ્રવ ૃનત્તઓમાાં જોડાતા હતા; તે વખતનો ભાવ હવે બદલવાનો છે .ગીત કે ધ ૂનનો કોઈ
પણ અથષ સમજવાની કોનશશ કરવાની નથી.બસ, એના નાદ, લય અને માધુયષને માણવાનાાં છે
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આ ભાવ સાથે સામ ૂડહક ડકતષનમાાં ભાગ લેવાનો પ્રયોગ કરી જુઓ.અને એક નવી જ અનુભ ૂનત થશે.એ નનભેળ
આનાંદનો અનુભવ આપણા બીજા પ્રયત્નોને સઘન બનાવશે .
[નોંધ -ડહન્દુ ન હોય તેવા લોકોને શબ્દોના અથોને બાજુએ રાખીને,આવા સામ ૂડહક ડકતષનમાાં, ઝૂમતા, ડકલ્લોલતા
જોશો; તો એ વાતની પ્રતીનત થઈ જશે કે, શબ્દાથષને કોરાણે મ ૂકીને પણ લય-માધુયષ માણી શકાય છે .]


આ બધાાં સામ ૂડહક રૂપે પણ કરી શકાય અને અંગત રૂપે પણ.જ્યારે યોગાસન કે કસરત કરતા હોઈએ ત્યારે
શાાંત અને મગન કરી દે તેવ ુ ાં સાંગીત સાાંભળતા જાઓ. અકારા લાગતા એ શારીડરક પ્રયત્નો રસમય બની
જશે.



બીજી એક રીત એ છે કે , સ ૂરીલુાં સાંગીત ચાલુ રાખીને મન મ ૂકીને નાચો – જાણે કે, આખીયે પ ૃર્થવી ઉપર તમે
એકલા જ છો. બીજુ ાંકોઈ આપણી સાથે નથી; આપણા જીવનની પીડઠકાથી સાવ જૂદા પડીને આપણે કોઈ
એકાાંત ટાપુ પર મસ્ત બનીને ઝૂમી રહ્યા છીએ – એવા ભાવ સાથે ઝૂમતા રહો.

જેમ જેમ સામ ૂડહક સત્સાંગ અને અંગત સાધનામાાં આ સાધન આપણે વાપરતા થઈશુ;ાં તેમ તેમ વતષમાનમાાં
રહેવાની મજા વધારે ઊંડાણથી આપણે માણતા થઈ શકીશુ.ાં એની માત્રા અને સમયગાળો વધારી શકાશે
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હોબી
વતષમાનમાાં જીવવાની શરૂઆત કરવા મળે લ એક પગથીયુ ાં છે – હોબી.અને કદાચ આ બહુ જ સરળ પગથીયુ ાં પણ
છે .આ પછી આવનાર પગથીયાાં ઘણુ ાં બધુ ાં અનુશાસન માાંગી લેશ;ે પણ આ તો મનભાવન રમત રમવાની વાત છે
આપણે નાના બાળ હતા; ત્યારે આ રીત આપણને સૌને આત્મસાત્ હતી જ.કોઈ પણ ચીજને આપણે કાર માની
લઈને પ ૂરપાટ ચલાવી શકતા; અથવા પ્લેન માની લઈને ઊડાવી શકતા.ગોડઠયાઓ સાથે અવનવી રમતો રમવામાાં
કલાકોના કલાકો પસાર કરી દે તા – કોઈ જાતના કાંટાળા નવના.
પણ ઉમ્પ્મર વધતાાં વધી ગયેલા બોજાઓએ એ રમતો આપણી પાસેથી ખુચ
ાં વી લીધી.અલબત્ત આપણે એ
બાળસુલભ પ્રગલ્ભતાથી કે , એ ઉમ્પ્મરની તાકાતથી ન રમી શકીએ.મોટે ભાગે તો એવી રમતોમાાં હવે આપણને રસ
પણ ન પડે
પણ એવી ઘણી ચીજો હશે કે, જે આપણા રસની હોય. બાળક સાથે રમીએ; વાસણ માાંજવામાાં થોડી મદદ
કરીએ; કોઇ ભચત્ર દોરીએ; ભમરડા ફેરવવાનુ ાં ગમતુ ાં હોય તો ભમરડા ફેરવીએ (!), પતાંગ ચગાવીએ, કનવતા
લખીએ; ભજન, સ્તુનત, જાપ કે ધ્યાન કરવાાં હોય તો તેમ પણ કરીએ, સુડોકુ ની રમત રમીએ, ઓરીગામીના મોડલ
ૂ ડાઓ જોડી અવનવા આકારો બનાવીએ. - આપણી ભચત્તવ ૃનત્તને જે અનુકુળ આવે
બનાવતાાં શીખીએ, ટેન્ગ્રામના ટક
તેમ કરીએ.
આવો કશો શોખ ન હોય તો સભાન પ્રયત્નોથી નવો કોઈક શોખ કેળવીએ.અસાંખ્ય શક્યતાઓ મોજૂદ છે જ
યાદ એ રહે કે, આમાાં ક્યાાંય, થોડોક પણ જશ ખાટવાની, લાભ કે વાહ વાહ મેળવવાની કામના ન હોવી
જોઈએ.કેવળ બે ઘડી મોજ માણવાનો અને માત્ર જાત સાથે જીવવાનો- નનભેળ આનાંદ માણવાનો જ ઉદ્દે શ. અને એ
ૂ ડો જ આપણી જાતને બોનસ આપવાનો!
પણ રોજ પાંદર નમનીટ કે કલાક માટે જ. માત્ર સમયનો એટલો ટક
પહેલી નજરે એમ લાગે કે, આને અને અંતર યાત્રાને શુ ાં સાંબધ
ાં ?સાવ સીધી અને શીરાની જેમ ગળે ઊતરી જાય
એવી વાત છે .આપણી મોટા ભાગની પ્રવ ૃનત્તઓ કાાંઇક મેળવવા માટે હોય છે .ધન, પદ, પ્રનતષ્ઠા, માન નવ. આ નેટ
જગતના મોટા ભાગના પ્રયત્નો જ જુઓ ને – આપણી માન્યતાઓ અને નવચારોને બહારથી માન્યતા મળે તો કેવ ુ ાં
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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મીઠુાં મધ જેવુ ાં લાગે છે ?આ લખનારની પણ એ જ માનનસક ક્સ્થનત હતી.હોબી જ્યારે ઉપર બતાવેલી રીતે કરવામાાં
આવે; ત્યારે એ કેવળ જાત માટેનો પહેલો પ્રયત્ન બની રહે છે .જાત સાથે રહેવાનો સૌથી સરળ પ્રયોગ – મનગમતા
નવર્યમાાં કામ કરવાની મજાની શરૂઆત.અને માટે જ આ પગલાાંને આ શ્રેણીમાાં સૌથી પહેલ ુાં રાખ્યુ ાં છે .
બીજી વાત એ છે કે , કોઈ પણ હોબી હોય, એમાાં મનની એકાગ્રતા બહુ જરૂરી હોય છે .મનને એકાગ્ર કરવાનુ,ાં થોડાક
સમય માટે પણ નવચારોનાાં ધાડાાંઓને દૂ ર રાખવાનુ ાં આ બહ જ સરળ સાધન છે – મનગમતુ ાં હોવાના કારણે જ તો!
જો કોઈને ‘ઓરીગામી’ હોબીનુ ાં કામ શરૂ કરવાનુ ાં મન થાય તો બાંદા મદદ કરવા હાજર છે .આના સળ બરાબર
ધ્યાનથી ન પાડીએ તો, મોડલ બરાબર ન બને.જુઓ…મનને અને આંગળીઓને કામે વળગાડીનેકેવો સરસ મજાનો
મહેલ બનાવી દીધો?!

બીજી કોઈ હોબી શરૂ કરવી હોય તો, તેની તાલીમ જાણકાર પાસેથી લઈ લેવી .
પણ… એ વાત કદી ન ભ ૂલાય કે , આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર પ ૂવષ શરત એ છે કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ પિ નહીં!
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યોગાસન

પહેલેથી એ ચોખવટ કરવાની કે , અહીં કસરત-ડક્રયા અભભપ્રેત છે ; શરીર સ્વાસ્ર્થય માટે જરૂરી અને માફક આવે
તેવી કોઈ પણ જાતની કસરત.યોગાસન પણ આમ તો એક જાતની કસરત જ છે ; પણ એની પાશ્વષભ ૂમાાં મનની કસરત
રાખવામાાં આવે છે .વળી આ જણનો એ માટે મ્પ્હાવરો છે – માટે યોગાસન શબ્દ વાપયો છે .
કોઈ પણ કસરત કરો – જોભગિંગ, સ્વીમીંગ, જીમમાાં જાત જાતનાાં સાધનો પર થતી કસરત, મોટો બોલ વાપરીને
થતી કસરત, જજમ્પ્નેષ્સ્ટતસ, કશુ ાં નહીં તો માત્ર ચાલવાનુ ાં નવ.પણ એની સાથે નવચારો કરવાનુ ાં બાજુએ
રાખવાનુ.શરીરમાાં
ાં
અનુભવાતા જોશ કે સાંવેદના અને ચાલી રહેલા શ્વાસ તરફ મનને કેષ્ન્દ્રત કરીએ તો એ યોગ બની
જાય છે .
યોગ એટલે જોડવ.ાંુ મન અને શરીરની જુગલબાંધી .
અને માટે જ આપણા પાયાના હોવાપણાને મનની ચુગ
ાં ાલમાાંથી મુતત કરી, આઝાદ બનાવવાની આ સાધનાના
એક અનત આવશ્યક અંગ તરીકે યોગાસન કે કસરતની જરૂર સમજવાની છે .અહીં પણ ખાન પાનની જેમ કોઈ નવગત
આપી નથી, એ માટે તો અઢળક સાડહત્ય ઉપલબ્ધ છે જ – પુસ્તકો તેમ જ નેટ ઉપર.
થોડીક બહુ જ અગત્યની વાત…


માત્ર પુસ્તકો વાાંચીને કે આવી વેબ સાઈટો પરથી માગષદશષન મેળવીને યોગાસનો કે કસરત શરૂ ન કરતા.



આ માટે કોઈક જાણકારની દોરવણી હેઠળ તાલીમ લેવી બહુ જ જરૂરી છે .



એકદમ ઉત્સાહમાાં આવી, સઘન કસરત શરૂ ન કરવા નવનાંતી છે . થાકી જશો અને એક બે ડદવસમાાં જ એની
ઉપર પ ૂણષ નવરામ આવી જશે!
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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બહુ જ અલ્પ માત્રામાાં શરૂઆત કરો, સાવ થોડાક સમય માટે જ. ધીમે ધીમે એની સાંખ્યા અને ગાળો વધારતા
જાઓ.



શરૂ કયાષ પછી કમ સે કમ ૪૦ ડદવસ માટે પ્રેષ્તટસ ચાલુ રાખવાનો સાંકલ્પ કરો.



એકાદ ડદવસ વચ્ચે પડી જાય, તો કશો વાાંધો નહીં – બીજા જ ડદવસથી ફરી શરૂઆત કરો. અને પછી ૪૦
ડદવસ સુધી ફરી કરવાનો સાંકલ્પ!



કસરત કે યોગાસન ન કરો તો પણ કલાકેક ચાલવાનુ તો રાખો જ.



કાાંઈ પણ ખાધુ ાં હોય તો, ખાધાના બે કલાક સુધી ચાલવા નસવાયની કોઈ કસરત ન કરો.



કસરત કે યોગાસન કરતાાં સતત એ ભાવ વાગોળયા કરો કે, ‘આ શરીરનુ ાં પ્રત્યેક અંગ કેવી વફાદારી પ ૂવષક
આપણા માાંકડા જેવા મનની બધી આજ્ઞાઓ પાળે છે ? આ ડક્રયા એમને વધારે ને વધારે ડફટ રાખશે; ખોરાકનુ ાં
પાચન સારુાં થશે; શ્રમના કારણે સરસ મજાની ઊંઘ આવશે.’



આમ સ્નાયુઓના ખેંચાણને કારણે થતી વ્યથાઓનો બદલાવ શરીર પ્રત્યે અનુગ્રહના ભાવમાાં થતો
રહેશે- આપણા પોતાના શરીરની સેવાનો ભાવ.



કસરત કે યોગાસનની સાથે મનગમતુ ાં સાંગીત નવચારોને દૂ ર રાખવામાાં મદદરૂપ થશે. મનને ગમતુ ાં હોય
એવુ ાં વાદ્યસાંગીત ઠીક રહેશે.બને ત્યાાં સુધી ગીતો કે ભજન ન સાાંભળો. મન એમાાંથી અથષ સમજવા પ્રયત્ન
કરતુ ાં રહેશે; જ્યારે આપણે એમને બને એટલા સ ૂતા જ રાખવા છે !

સૌથી વધારે અગત્યની અને કદી ન ભ ૂલવાની નથી એવી, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર, પ ૂવષ
શરત એ કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ કે એકાગ્રતા પિ નહીં !
એક સ્વાનુભવ વહેંચવો છે …
આ જણ કેવળ બેઠાડુ સફષ ર હતો.કશી જ કસરત નહીં - નસવાય કે , કીબોડષ અને માઉસ કસરત!આ બે વર્ષની
સાધના બાદ યોગાસનો, સ ૂક્ષ્મ યોગ, તાઈ ચી એ બધાના નમશ્રણ સાથે ૩૦ નમનીટનુ ાં રોજનુ ાં શારીડરક તપ ચાલુ છે .
(રોજ ૪૫ જેટલી જુદાાં જુદાાં આસનો/ ડક્રયા – દરે ક પાાંચથી ત્રીસ સેકન્ડ માટે)
એનાાં પડરણામો….. ઘડપિ (શારીકરક અને માનનસક)

પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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પ્રાિાયમ

જેમ શરીરને ટકાવવા ખાન-પાન એ પાયાની જરૂડરયાત છે ; એમજ શ્વાસ પણ છે .પાયાનાાં એ બે ઈનપુટ. પણ
શ્વાસ તો સૌથી વધારે અગત્યનો.બે કે ત્રણ નમનીટથી વધારે શ્વાસ નવના ન રહી શકાય. જન્મ સાથે જ એ શરૂ થાય છે ;
અને જીવનનુ ાં સાતત્ય પણ છે લ્લા શ્વાસ સુધી હોય છે .અને છતાાં આપણુ ાં ધ્યાન એના તરફ સૌથી ઓછુાં હોય છે .
જો કે, સાવ એમ નથી.આપણે થાક, માાંદગી, ભય, ક્રોધ, ઈષ્યાષ કે દુુઃખ જેવી લાગણીઓ અનુભવતા હોઈએ, ત્યારે
આપણા શ્વાસની ગનત બદલાઈ જાય છે .આ બધા પર નનયમન મેળવવા માટે, શ્વાસ પર મન કેષ્ન્દ્રત કરવાની વાત
પણ આગળ ઉપર કરવાની છે .પણ અત્યારે તો વાત ‘પ્રાણાયમ’ની છે .
પ્રાિાયમ એ શ્વાસની કસરત છે
પ્રાણાયમ શી રીત કરવા, ક્યારે કરવા એની ચચાષ અહીં કરવાની નથી.એ ઘણી બધી રીતે થઈ શકે છે ;એના ઘણા
બધા ફાયદા છે .એ બધા માટે ઘણુ ાં સાડહત્ય ઉપલબ્ધ છે .
આ લખનાર જે કરે છે તે (સાભાર – આટપ ઓફ ણલનવન્ગ)…
(આ બે પ્રકારના પ્રાણાયમ કરવાથી હાથ અને પગના બધા સાાંધાઓ પર તાણ (stretch) આવે છે અને
આ અત્યાંત મહત્વની કમેષ્ન્દ્રયોને મહત્તમ પ્રાણવાયુ મળવા માાંડે છે .)


ત્રિ સ્ટેજના પ્રાિાયમ ( ફેફસાાંની શ્વાસ ભરી શકવાની શક્લતના નવકાસ માટે)



ભજત્સપકા પ્રાિાયમ ( ફેફસાાંમાાંથી કચરો બહાર કાઢવા માટે)

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

55

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

થોડીક બહુ જ અગત્યની વાત …….


માત્ર પુસ્તકો વાાંચીને કે આવી વેબ સાઈટો પરથી માગષદશષન મેળવીને પ્રાણાયમ કરવાનુ ાં શરૂ ન કરતા.
આ માટે કોઈક જાણકારની દોરવણી હેઠળ તાલીમ લેવી બહુ જ જરૂરી છે .



એકદમ ઉત્સાહમાાં આવી, સઘન રીતે પ્રાણાયમ શરૂ ન કરવા નવનાંતી છે .થાકી જશો અને એક બે ડદવસમાાં
જ એની ઉપર પ ૂણષ નવરામ આવી જશે!



બહુ જ અલ્પ માત્રામાાં શરૂઆત કરો, સાવ થોડાક સમય માટે જ. ધીમે ધીમે એની સાંખ્યા અને ગાળો વધારતા
જાઓ.



શરૂ કયાષ પછી કમ સે કમ ૪૦ ડદવસ માટે પ્રેષ્તટસ ચાલુ રાખવાનો સાંકલ્પ કરો.



એકાદ ડદવસ વચ્ચે પડી જાય, તો કશો વાાંધો નહીં – બીજા જ ડદવસથી ફરી શરૂઆત કરો. અને પછી ૪૦
ડદવસ સુધી ફરી કરવાનો સાંકલ્પ!



કાાંઈ પણ ખાધુ ાં હોય તો, ખાધાના બે કલાક સુધી પ્રાણાયમ ન કરો.



પ્રાણાયમ કરતાાં સતત એ ભાવ વાગોળયા કરો કે, ‘પ્રત્યેક પ્રાણાયમે શરીરના કોશે કોશને પ ૂરતા પ્રમાણમાાં
ઓક્તસજન મળવાનો છે .’ શરીરના નવનવધ ભાગોમાાં પ્રજ્વભલત બનેલી ઉજાષન ુ ાં નનરીક્ષણ કરતા રહો. આમ
મન પણ કેષ્ન્દ્રત થવા લાગશે.



આમ પ્રત્યેક શ્વાસે શરીર પ્રત્યે અનુગ્રહના ભાવમાાં થતો રહેશે- આપણા પોતાના શરીરની સેવાનો ભાવ.

સૌથી વધારે અગત્યની અને કદી ન ભ ૂલવાની નથી એવી, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર, પ ૂવષ
શરત એ કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ કે એકાગ્રતા પિ નહીં!
એક સ્વાનુભવ વહેંચવો છે …
આ જણ કેવળ બેઠાડુ સફષ ર હતો.કશી જ યોગ પ્રવ ૃનત્ત નહીં - આ બે વર્ષની સાધના બાદ પ્રાિાયમ ની અસર
જાણવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો

સ્વ મ ૃણાભલનીની રોજની પ્રવ ૃનત્તઓ – પ્રજ્ઞા વ્યાસ

નવશે વાાંચવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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ૐ કાર અને સોSહમ્

અત્યાર સુધીનાાં પ્રકરણોમાાં શરીરના યોગની રીતો નવશે વાતો કરી.આ અને હવે પછીના પ્રકરણોમાાં મનને
લગતા નવર્યો અંગે વાત કરવાની છે
યોગાસન અને પ્રાણાયમનાાં સાધનો વડે, શરીરને તૈયાર કરીને મનની સાધના શરૂ કરવી વધારે ડહતકારક છે .જો
કે, મનને વશમાાં લેવાની પ્રડક્રયા તો સતત કરતા જ રહેવાની છે .યોગાસન અને પ્રાણાયમની પ ૂવષ તૈયારી હોય તો એ
થોડુક
ાં સહેલ ુાં બને – એટલુાં જ.
કોઈ પણ પ્રકારનુ ાં ધ્યાન કરતાાં પહેલાાં ત્રણ વખત ‘ૐ’ કાર કરીને શરૂઆત કરવાનુ ાં માહાત્મ્પ્ય એ છે કે, ૐ ના ત્રિ
ભાગ – ‘ઓ’, ‘ઊ’ અને ‘મ’ ની અભભવ્યક્તત દ્વારા શરીરના નીચલા, વચલા અને મક્સ્તષ્કમાાં રહેલા ચૈતન્ય તત્વને
યાદ કરવાનુ ાં છે .ૐ કાર કરવાની સાથે મનમાાં આ ભાવ સતત યાદ કરતા રહેવાનો હોય છે .ભિસ્તી માન્યતા વાળાઓ
‘આમીન’ અને મુક્સ્લમ માન્યતા વાળાઓ ‘આજાન’ હાક આ જ ભાવથી વાપરી શકે.ૐ કારનો આ અભ્યાસ કરતાાં
છે લ્લા ભાગ ‘મ’ દરનમયાન મગજમાાં ગજી
ાં ૂ રહેલો રણકાર, ચેતા તાંત્રના આ સવોચ્ચ નશખરને રણઝણાવી નાાંખતો
અનુભવી શકાય છે . ‘ૐ‘મનની કસરતની પ્રસ્તાવના છે
આ જણ આમ ૐ કાર પછી ‘સોSહમ્’ ની સાધના કરે છે .શ્વાસ લેતી વખતે ‘સો’ અને કાઢતી વખતે ‘હમ્’ નો
મનોમન ઉચ્ચાર. અને એ ત્રણ તબક્કામાાં.


પહેલા તબક્કામાાં – ઊંડો અને લાાંબો શ્વાસ – ૨૦ થી ૨૪ વખત



બીજા તબક્કામાાં – મધ્યમ લાંબાઈનો શ્વાસ – ૪૦ થી ૪૮ વખત



ત્રીજા તબક્કામાાં – ઝડપી શ્વાસ - ૪૦ થી ૪૮ વખત
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થોડીક બહુ જ અગત્યની વાત …….


આ માટે જાણકારની દોરવણી હેઠળ તાલીમ લેવી બહુ જ જરૂરી છે . તેમની સાથે પ્રેષ્તટસ કરવાથી એક લય
બાંધાઈ જશે.



આ ડક્રયા શરૂ કયાષ પછી કમ સે કમ ૪૦ ડદવસ માટે પ્રેષ્તટસ ચાલુ રાખવાનો સાંકલ્પ કરો.



એકાદ ડદવસ વચ્ચે પડી જાય, તો કશો વાાંધો નહીં – બીજા જ ડદવસથી ફરી શરૂઆત કરો. અને પછી ૪૦
ડદવસ સુધી ફરી કરવાનો સાંકલ્પ!



કાાંઈ પણ ખાધુ ાં હોય તો, ખાધાના બે કલાક સુધી આ ડક્રયા ન કરો.



આ ડક્રયા કરતાાં સતત એ ભાવ વાગોળયા કરો કે , ‘તે પરમ તત્વ કે ચેતના એ જ હુ ાં છુાં; કે મારુાં મન છે .’



એક ધ્યાન થઈ જવાય એવી કોઈ અપેક્ષા, આશા, અભભપ્સા રાખવાની નથી. નવચારો આવે તો એમને
આવવા દો – બળપ ૂવષક રોકો નહીં.

સૌથી વધારે અગત્યની અને કદી ન ભ ૂલવાની નથી એવી, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર પ ૂવષ
શરત એ કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ કે એકાગ્રતા પિ નહીં!
જેમ જેમ આ ડક્રયા કરવાનો મહાવરો વધતો જશે; તેમ તેમ ‘સોSહમ્’ માંત્રોચ્ચાર, શ્વાસ અને ભાવ સહજ બનતો
જતો અનુભવાયો છે .ભચત્ત શાાંત હોય ત્યારે સોSહમ્ ની રીતે ઊંડા શ્વાસ લેવાની ટેવ પડતી અનુભવાઈ છે .આનો સીધો
ફાયદો એ છે કે ; પહેલાાંના બેધ્યાનપણા કરતાાં શરીરને વધુ પ્રમાણમાાં ઓક્તસજન મળે છે . અને વધારે અગત્યની
વાત તો એ કે, જ્યારે મન નકારાત્મક નવચારોથી લદાયેલ,ુાં ખળભળે લ ુાં હોય ત્યારે આપોઆપ ‘સોSહમ્’ રીતે શ્વાસ
લેવા મન થઈ જાય છે .ચાર કે પાાંચ જ સોSહમ્ કાર; અને નકારાત્મક નવચારો ઊભી પછ
ાં ૂ ડીએ ભાગયા જ સમજો.આમ
જ કોઈક આ જણને ન ગમતી વાત કરે ; તો પહેલાાંની જેમ પ્રનતડક્રયા કરવાની વ ૃનત્ત પર કાબુ આવી જાય છે .ઘણાાં ભબન
જરૂરી ઘર્ષણો નવી પડેલી આ ટેવને કારણે નનવારી શકાયાાં છે .
એક નક્કર અનુભવ….ચ ૂકેલો રસ્તો
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અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

ધ્યાન
Why should we meditate?
Buddha was aked – “What have you gained from meditation?
“He replied: “Nothing!”
However, Buddha said, “Let me tell you what I lost: Anger, Anxiety, Depression,
Insecurity, Fear of Old Age and Death.”
મનની ગુલામીમાાંથી મુતત બની, આઝાદ થવાની સફરમાાં હવે આપણે સીધા મનને જ અનુશાસનના લક્ષ્ય
બનાવવાના મુકામની વાત કરવાની છે .સામાન્યમાાં સામાન્ય માણસને પણ સમજ પડી જાય એવો શબ્દ છે ‘ધ્યાન
ુ ાવવાન ાંુ સાધન છે .
ધ્યાન – એ કશક
ાંુ મેળવાન ાંુ નહીં, ગમ
મનને નનયાંત્રણમાાં લાવવા માટે નવચારોને હાાંકી કાઢવા કદી પ્રયત્ન ન કરાય.એ તો બમણા જોરથી આક્રમણ શરૂ
કરી દે .આથી મનને ક્યાાંક હકારાત્મક કામે લગાડી દે વ ુ ાં પડે.ધ્યાન એ મનને આમ ક્યાાંક કામે લગાડી દે વાનો એક
સભાન પ્રયત્ન છે . ‘ધ્યાનની અનેક રીતો છે .જાપ, નવપશ્યના, ટ્રાક્ન્સડન્ટલ, પ્રેક્ષા, ચક્ર ધ્યાન, ક્ષમાયાચના, સાંગીત
નવ.પણ આ લેખમાળાનો પાયાનો હેત ુ છે – આ લખનારના અનુભવો વહેંચવાનો.નવચાર પર ધ્યાન, જાપ અને
નવપશ્યના – આ ત્રણ પ્રકાર અજમાવી જોયેલા છે .
નવચાર પર ધ્યાન
આ એક બહુ જ સરળ અને તરત પડરણામ આપે તેવી રીત છે .આંખો બાંધ કરીને સાંકલ્પ કરીએ કે , ‘હવે પછી શો
નવચાર આવે છે - તે હુ ાં જોઈશ.’ અને આશ્ચયષજનક રીતે થોડીક સેકન્ડો માટે કોઈ નવચાર નહીં આવે.મનથી અલગ
એવી કોઈક ચેતના છે ; એની પ્રતીનત કરવા આ નાનકડો પ્રયોગ બહુ જ અસરકારક છે .પણ જ્યારે મન નવક્ષુબ્ધ હોય,
ત્યારે કદાચ આવો સાંકલ્પ એ વાવાઝોડાાં સામે ન ટકી શકે.એ માટે તો સઘન ધ્યાનના પ્રયોગો સતત કરવા જ રહ્યા.

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

59

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….
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જાપ
ધ્યાનનો આ સૌથી વધુ પ્રચભલત અને લોકભોગય પ્રકાર છે .પણ મનને ભટકતુ ાં રાખીને, ખાલી માળા ફેરવવાના
આચારથી કશુ ાં ન વળે .પાંડડત પાસે જાપ કરાવીને ફળ મેળવવાની વાડહયાત રીત તો સાવ અથષહીન જ છે .સ્વામી
રામદાસ એના બહુ જાણીતા પ્રણેતા છે . [શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ ૐ]
એક સ્વાનુભવ … નામ સ્મરિ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
નવપશ્યના
શ્વાસ લેતી વખતે નાકના ઉપરના ભાગમાાં જ્યાાં તે અથડાતો હોય ત્યાાં; અને ઉચ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે નાકની
દાાંડી પર તે જ્યાાં અથડાય ત્યાાં એની સાંવેદના અનુભવવાથી શરૂઆત કરવાની હોય છે .આમ મન એકાગ્ર થવા માાંડે
પછી; માથાની ટોચથી શરૂ કરીને પગની આંગળીઓના વેઢા સુધી શી શી સાંવેદનાઓ અનુભવાઈ રહી છે – તે તરફ
ધ્યાન એકાગ્ર કરવાનુ ાં હોય છે .
જેમ જેમ આ માટે ફાવટ આવતી જાય, તેમ તેમ જડ લાગતા ભાગો પર પણ થતી સાંવેદના અનુભવી શકાશે; અને
પછી તો શરીરના અંદરના ભાગોમાાં પણ
પણ આમ સાંવેદના અનુભવાય ત્યારે સતત એ ભાવ સેવતા રહેવાનુ ાં હોય છે કે , બધુ ાં અનનત્ય છે ; અને આ સાંવેદના
પણ નહીં રહે.આ ભાવની પુષ્ષ્ટ સાથે મનના નવકારો અને તરાં ગો પણ અનનત્ય લાગવા માાંડશે
નવપશ્યનાના સ્વાનુભવો વાાંચો –

ુ વો – ૧ ; નવપશ્યના – અનભ
ુ વો:૨ ; નવપશ્યના – અનભ
ુ વો:૩
નવપશ્યના ; નવપશ્યના: અનભ
સમ્પ્મોહન – એક નવચાર

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો

થોડીક બહુ જ અગત્યની વાત …….


કોઈ પણ પ્રકારના ધ્યાન માટે જાણકારની દોરવણી હેઠળ તાલીમ લેવી બહુ જ જરૂરી છે . નવપશ્યનાની
દસ ડદવસની નશબીરમાાં ભાગ લઈને ત્યાર બાદ એની પ્રેષ્તટસ કરવાથી એક ધીમે ધીમે ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત થતુ ાં
જશે અને મન સાંયમમાાં આવતુ ાં જશે.
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આ ડક્રયા શરૂ કયાષ પછી કમ સે કમ ૪૦ ડદવસ માટે પ્રેષ્તટસ ચાલુ રાખવાનો સાંકલ્પ કરો.



એકાદ ડદવસ વચ્ચે પડી જાય, તો કશો વાાંધો નહીં – બીજા જ ડદવસથી ફરી શરૂઆત કરો. અને પછી ૪૦
ડદવસ સુધી ફરી કરવાનો સાંકલ્પ!



કોઈ પણ ધ્યાન ડક્રયા કરતાાં સતત એ ભાવ વાગોળયા કરો કે, ‘મનને સાંયમમાાં રાખવા નસવાયનો કશો લાભ
ખપતો નથી.’



નવપશ્યનામાાં ’બધુ ાં અનનત્ય છે ; અને આ સાંવેદના પણ નહીં રહે.’ એ ભાવ સતત સેવતા રહેવાનો હોય છે .



જેમ જેમ આ ‘અનનત્યભાવ’ પુષ્ટ થતો જશે; તેમ તેમ મનના નવકારો અને તરાં ગો પણ બહુ ઝડપથી આવે
તેમ જ તરત દૂ ર થવા લાગશે. અને આ અનુભ ૂનત અને ભાવ વાસ્તનવક જીવનમાાં પણ અનુભવાતાાં રહેશે.



એક ધ્યાન થઈ જવાય એવી કોઈ અપેક્ષા, આશા, અભભપ્સા રાખવાની નથી. નવચારો આવે તો એમને
આવવા દો – બળપ ૂવષક રોકો નહીં.

સૌથી વધારે અગત્યની અને કદી ન ભ ૂલવાની નથી એવી, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર, પ ૂવષ
શરત એ કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી.મોક્ષ કે એકાગ્રતા પિ નહીં!
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નનજ દોષદશપન
અત્યાર સુધીના બધા નુસખાઓ (!) માાં જાત સાથે વધુ ને વધુ સમય ગાળવાનુ ાં કેન્દ્રસ્થાને છે .એકલા હોઈએ ત્યારે
તો આમ અભ્યાસથી કરી શકીએ; અને એ ભાવ વધારે સમય સુધી લાંબાતો પણ જાય. પણ આપણે સદા એકલા નથી
રહી શકતા.કુટુમ્પ્બમાાં, કામ કરવાના સ્થળે , સમાજમાાં આમ બધે આપણે અન્ય વ્યક્તતઓના સમ્પ્પકષ માાં આવીએ છીએ.
અને ત્યારે જ આપણા અહાંકારની કસોટી થઈ જાય છે .
જ્યાાં સુધી આપણો કતાષભાવ, માન માટેની આપણી અપેક્ષાઓ નવ.ઊંડા મ ૂળ ઘાલીને આપણા વ્યક્તતત્વમાાં રહેલાાં
હોય છે ; ત્યાાં સુધી અન્ય રીતોથી મક્કમ કરે લો- વતષમાનમાાં જીવવાનો આપણો નનધાષર – મોટા ભાગે ડગી જતો હોય
છે .આપણે જાણ્યે અજાણ્યે નકારાત્મક પ્રનતડક્રયા કરી દે તા હોઈએ છીએ; અથવા મનમાાં પ ૂવષગ્રહ, માન ઘવાયાની
લાગણી, વેરભાવના નવ.નવચારોની ગાાંઠ વાળી દઈએ છીએ.આપણા મનની આ નબળાઈ આપણને જીવન ભર
નડતી રહે છે .
નનજ દોર્ દશષન આ માટેન ુ ાં એક નીવડેલ ુાં સાધન છે .મ ૂળ જૈન દશષનમાાંથી પ્રગટેલી આ પદ્ધનત પર દાદા
ભગવાને સૌથી વધારે ભાર મ ૂક્યો છે .તેમના ઉપદે શોને તેઓ ‘અક્રમ નવજ્ઞાન’ તરીકે ઓળખાવે છે .એ અંગે માડહતી
ૂ માાં એનો આખો આધાર આ પાાંચ પ્રનતજ્ઞાઓના પાલન ઉપર છે .
આપવા માટે આ જગયા સાાંકડી જ પડે.પણ ટાંક


ડરલેડટવ વ્યુ પોઈન્ટથી હુ ાં “…….” છુાં. ( પોતાનુ ાં નામ )



ડરયલ વ્યુ પોઈન્ટથી હુ ાં “શુદ્ધાત્મા” છુાં.



જગત ચલાવનાર વ્યવક્સ્થત શક્તત છે .



ફાઈલોનો સમભાવે નનકાલ કરવો.
[ફાઈલો એટલે આપણા વ્યવહારમાાં આવતી વ્યક્તતઓ - ૧ નાં - પોતે, ૨ નાં - પનત / પત્ની ૩ નાં પુત્ર/પુત્રી,નવ.]



શુદ્ધાત્માના ચોપડામાાં રકમ જમા કરાવવી.

ુ ાત્મા છાં'
'सोsहम ् ' નો પયાષય અહીં છે - ' હુાં શદ્ધ
પોતાની જાતની ઓળખ 'શુદ્ધાત્મા' તરીકે વારાં વાર દોહરાવતી વખતે, એના સ્વરૂપ નવશે આ જ ભાવ...
..
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હુ ાં અનવનાશી છુાં.



હુ ાં અવ્યય છુાં.



હુ ાં સ ૂક્ષ્મ છુાં.



હુ ાં કેવળ નનનવિકલ્પ વીતરાગી જ્ઞાન માત્ર છુાં.



હુ ાં નનમષળ અખ ૂટ પરમાનાંદ સ્વરૂપી છુાં.





-------



હુ ાં શુદ્ધાત્મા છુાં.

આપણા આ મ ૂળ હોવાપણાાંને સતત ઉજાગર રાખવા માટે, પોતાના મહોરાાંના દોર્ની આલોચના, પ્રનતક્રમણ
અને પ્રત્યાખ્યાન કરતા રહેવ ુ ાં -એ આ પદ્ધનતની પાયાની ડક્રયા છે - જે દરરોજ 'સામાનયક' સમયે કરવાની હોય છે .
સાદી ભાર્ામાાં - ડદવસ દરનમયાન, આપણાાં વાણી અને વતષન દ્વારા અન્ય વ્યક્તતઓનુ ાં મન દૂ ભવ્યુ ાં હોય/ એમને
આપણે કનડયા હોઈએ; અથવા એમના વાણી કે વતષન દ્વારા આપણુ ાં માન ઘવાયુ ાં હોય કે આપણા મહોરાાંને કનડગત
થઈ હોય; એ સઘળી ઘટનાઓને યાદ કરવાની( આલોચના); એની જવાબદારી આપણી જ છે - એમ ભાવ રાખી;
એ માટે જે તે વ્યક્તતની ક્ષમા માાંગવાની ( પ્રનતક્રમણ)અને છે લ્લે આમ ભનવષ્યમાાં ન થાય તે માટે શક્તત મળે તેની
પ્રાથષના (પ્રત્યાખ્યાન) કરવાનાાં હોય છે .
પહેલી નજરે આપણને એમ લાગે કે, આ રીત આપણામાાં લઘુતાભાવ પેદા કરે .પણ આમ પોતાના જ દોર્ જોવા
અને માફી માાંગવા માટે અનહદ આંતડરક બળ જરૂરી હોય છે ; જે આ અભ્યાસથી એ કેળવાતુ ાં જાય છે .જેમ જેમ આ
અભ્યાસ સાધ્ય થતો જાય; તેમ તેમ સ ૂક્ષ્મ અને અનતસ ૂક્ષ્મ સ્તરે થતા ડખાઓ માટે પણ આ ડક્રયા કરવાની ક્ષમતા
કેળવાતી જાય છે .કેવળ સામાનયક કાળમાાં જ નહીં; પણ જીવનમાાં સતત આ ડક્રયા કરવાની, આ ભાવ સેવતા રહેવાની
ક્ષમતા પણ આવતી જાય છે .
આ પદ્ધનતના અનુશાસનથી જે માનનસક હળવાશ અનુભવી શકાય છે ; તે અદ્ધદ્વતીય છે .આવા અભભગમ અને આવી
જાગરૂકતાથી વ્યક્તત વ્યક્તતના વ્યવહારોમાાં આમ ૂલ પડરવતષનો અનુભવી શકાય છે
થોડીક બહુ જ અગત્યની વાત…….
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સત્સાંગમાાં હાજર રહી; સામાન્ય માણસોના રોજબરોજના જીવનને સ્પશષતી બાબતોના નવડડયો જોઈ, આ
નવશે પ્રારાં ભભક જાણકારી લેવી.



ત્યાર બાદ પ ૂણષ સભાનતાથી જ્ઞાનનવનધ નશબીરમાાં જ્ઞાન લેવ ુ ાં અને તેનો અભ્યાસ અને અમલીકરણ કરવુ.ાં



સતત પ્રેષ્તટસ કરવાથી ધીમે ધીમે પ્રનતક્રમણ ( ક્ષમાયાચના) કરવાની શક્તત વધતી જશે.



આ ડક્રયા કરતાાં સતત એ ભાવ વાગોળયા કરો કે , ‘હુ ાં શુદ્ધાત્મા છુાં.’

સૌથી વધારે અગત્યની અને કદી ન ભ ૂલવાની નથી એવી, આઝાદ બનવાના પ્રત્યેક પગનથયાની એક માત્ર, પ ૂવષ
શરત એ કે,
હુાં કાાંઈ નથી.મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી!
[એક નાનકડો સ્વાનુભવ વોલમાટપ માાં શોનપિંગ કાટપ

વાાંચવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો]

આભાર ‘દાદા ભગવાન’નો અને આભાર ‘નનજ દોર્ દશષન’ નો
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સેવા
અત્યાર સુધીના બધા પ્રકરણોમાાં માણસની પાયાની વ ૃનત્ત –જજજીનવર્ા લક્ષ્યમાાં હતી.જાતની ઉન્નનત,
જાતની સાથે જીવવુ,ાં જાતની જાગૃનત.કદાચ…. થતો હોય તો … જાતનો મોક્ષ! સાદા શબ્દોમાાં કહીએ તો……
સ્વાથપ! નકયો સ્વાથપ!
પણ માનવ મનની બીજી બે પાયાની વ ૃનત્તઓ છે – પ્રેમ અને કરૂણા.એ જાતની બહાર માનવ જીવને
લઈ જઈ શકે છે .કશાય અંગત સ્વાથષ નવના, પોતાને માટે કશુય
ાં પ્રાપ્ત કરવાની આકાાંક્ષા નવના, અન્યને મદદ
કરવાની વ ૃનત્ત પ્રત્યેક માનવમાાં વત્તા ઓછા પ્રમાણમાાં હોય જ છે .
બહુ સાંકુભચત રીતે તે મામકાુઃ માટે અભભવ્યતત થાય છે – મામકા માટેની એ મમતા સૌથી શ્રેષ્ઠ રીતે એક
માતાના મનોજગતમાાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ;માનવ માતા હોય કે પશુમાતા.
અન્ય રીતે દયા અને એનાથી આગળ વધીને સહાનુભ ૂનતના રૂપમાાં પણ આ વ ૃનત્ત અભભવ્યતત થાય છે .પણ
મોટા ભાગે એમાાં પોતાની ઉચ્ચતા, અહાં અને કતાષભાવ હોય જ છે .ગમે તેમ હોય… એ અનેકોનાાં જીવનમાાં
રોશની આણી શકે છે .ગાાંધીજી જેવા અનેક મહાપુરૂર્ોની અનુકરણીય જીવનકથાઓ આનાાં જ્વલાંત ઉદાહરણ
છે .
પણ એની સવોચ્ચ અભભવ્યક્તત છે – નનતાાંત પ્રેમ અને અપાર કરૂણા.એ બુદ્ધ જેવા કોઈક વીરલામાાં જ
દૃષ્ષ્ટગોચર થતાાં હોય છે .સાચા સાંતોનો પ્રેમ અને કરૂણા આ સ્તરમાાંથી પ્રગટ થતાાં હોય છે .
નનનવિવાદ,કોઈ પણ સ્તરનાાં હોય – પ્રેમ અને દયા એ જાતથી, સ્વાથષથી બહાર નીકળવાની વ ૃનત્તઓ હોય
છે .એમાાંથી સાકાર બને છે - સેવા
કોઈ બદલાની અપેક્ષા નવના માત્ર દયા કે સહાનુભ ૂનતના ભાવથી કોઈક જીવને કરે લ એક નાનકડી મદદ
અનેક સાધનાઓ કરતાાં ચડઢયાતી છે .(આ લખનારના માંતવ્ય મુજબ) અને એમાાંથી મળતાાં આનાંદ, શાાંનત અને
સાંતોર્ કોઈ પણ સાધનામાાંથી મળતી પ્રાપ્પ્તઓ કરતાાં વધારે ઉદાત્ત છે – ભલે ને એ સાધનાઓ આગળનાાં
પ્રકરણોમાાં વણષવ્યા મુજબ, કોઈ પણ ફાયદાની અપેક્ષા નવના ન કરી હોય.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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અને આથી જ આઝાદ બનવાના અન્ય નુસખાઓ કરતાાં નનસ્વાથષ સેવા એક સાવ જુદા જ સ્તરની
બાબત છે .
[સત્યકથા આધાડરત એક વાતાષ મદદ વાાંચવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો]
એ બ્રાયન એન્ડસષન અને એ દયાની દે વી કોઈ પણ આધ્યાજત્મક ગુરૂ કરતાાં સહેજ પણ ઊતરતાાં નથી,
નથી,ને નથી જ.
ુ ’ પણ.
અને સેવાના ભેખધારી ‘મહમ્પ્મદ યુનસ

ુ નવશે વાાંચવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો ]
બાાંગલાદે શના ગાાંધી – શ્રી. મોહમ્પ્મદ યુનસ
જ્યારે આપણુ ાં ભચત્ત કોઈ આનથિક, સામાજજક, ધાનમિક, અધ્યાજત્મક કે રાજકીય બદલાની અપેક્ષા નવના
કોઈકને સભાન રીતે પણ મદદ કરવા પ્રેરાય; ત્યારે એ તપ બની રહે છે .જેમ જેમ આપણામાાં આ વ ૃનત્ત સહજ
બનતી જાય; તેમ તેમ એ જાગૃનત માટેની સવષ અંગત સાધનાઓને પુષ્ષ્ટ આપે જ છે .
કદાચ…
જેની પ્રવ ૃનિનુાં કેન્દ્ર‘સ્વ’ મટીને ‘સવપ’ બને છે તે વ્યક્લત મટીને નવભ ૂનત બને છે
માનવ જગત આવી અનેક નામી અનામી મહાન હસ્તીઓથી ભરપ ૂર છે – ભલે એમનાાં નામ તવારીખમાાં
અંડકત હોય કે, ન હોય. સ્વાથષ લોલ ૂપ માનવ જગત કદાચ આવાાં હજારો અનામી આત્માઓના પ ૂણ્ય થકી જ
ટકી રહ્ુાં છે .
આઝાદ બનવા માટેનો આ સૌથી સરળ અને સૌથી અઘરો રસ્તો છે !

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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નાનકડી નશસ્ત, ભાગ-૧
ખેડ્ડા ઓપરે શન–

માયસોરના જગલી
ાં
હાથીને પકડવાની અને માનવ સમાજ સાથે રહેવા માટે

પલોટવાની ક્રૂર પદ્ધનત .જગલમાાં
ાં
પોતાની મસ્તીમાાં મ્પ્હાલતા, મદમસ્ત,મહાકાય હાથીને અંકુશમાાં લેવાનુ ાં –
એની પાસેથી પોતાને ધાયુાં કામ કરવા તાલીમ આપવાનુ ાં – દુુઃસાધ્ય કામ એ હાથી કરતાાં સોથીય વધારે
નાની કાયા ધરાવતો માણસ કરી શકે છે .

પણ પોતાના માત્ર બે એક શેર જેટલા વજનવાળા મગજ પાસે એ લાચાર બની જાય છે !મનની
અગભણત શક્તતઓ હોવા છતાાં; એની મયાષદાઓથી માણસ તોબા !તોબા !પોકારી ઊઠે છે ; વ્યથા અને વેદનાના
ઓથારમાાં કકળી ઊઠે છે ; નીરાશાના-હતાશાના ગતાષમાાં હડસેલાઈ; આત્મહત્યા કરવા સુધીની નવનનપાતની
ખીણમાાં ગબડી શકે છે .
‘બની આઝાદ’ એ મદમસ્ત હાથી કરતાાં પણ વધારે મદમસ્ત મનને કાબુમાાં લેવાની વાત છે . કેવી મુશ્કેલ વાત?
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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‘… बन्धमु िच्छमि वने िदोत्कटं हमतिनं किलनालिंिुना ।‘
આ શ્લોકની આગલી કડી બીજા સાંદભષમાાં છે ; પણ આ કડી્માાં આલેખેલ ુાં વણષન મનના બાંધનોથી આઝાદ
બનવાની પ્રડક્રયાને સમજાવવા માટે એકદમ સમુભચત છે .

‘….વનના મદમસ્ત હાથીને કમળની દાાંડીમાાંના તાંત ુ વડે બાાંધવા જેવી એ
ચેર્ષટા છે ’.
અનેક રસ્તાઓ, પદ્ધનતઓ એ માટે સ ૂચવાયાાં છે ; અને સ ૂચવાતાાં રહેશે; પણ જેમ જેમ એનુ ાં અમલીકરણ કરતા
જઈએ ; તેમ તેમ એ કેટલુાં મુશ્કેલ કામ છે ; તેની પ્રતીનત થઈ જ જાય છે .

योगः मित्तानुशािनि् |
યોગ એટલે ણચિને નશસ્તમાાં લાવવ ાંુ તે.
‘યોગ ( ’પાયાના હોવાપણા સાથે જોડાણની પ્રડક્રયા) ની આ વ્યાખ્યાથી પતાંજભલ યોગસ ૂત્રની યથાથષ શરૂઆત
થાય છે .
જે સતત તરલ છે ; જે બાંધાવાની સામે મદમસ્ત હાથી કરતાાં પણ અનેક ગણી શક્તત ધરાવે છે – એવા મનને
કાબુમાાં લાવવુ;ાં એની પાસે ધાયુાં કામ કરાવવાની શક્તત ધરાવતા થવુ ાં – એ માટેની પદ્ધનત એટલે યોગ.
‘ઠોઠ અને તોફાની નનશાભળયાને નશસ્તમાાં આણવો! ’.
અનુભવે આપણને એ તરત માલુમ થઈ જાય છે કે,મનને નશસ્તમાાં આણવુ ાં બહુ જ કઠણ છે .આપણે એ માટે
નશભબરોમાાં હાજરી આપીએ; યોગના તલાસ ભરીએ; ધ્યાન શી રીતે કરવુ ાં તે શીખવા ગુરૂ પાસે જઈએ; વતષમાનમાાં
જીવવાનુ ાં શીખવતા થોથે થોથાાં વાાંચીએ – પણ અમલમાાં મુકવાના અખાડા ; અથવા બે ડદવસ મચી પડીએ, અને
પછી…
‘એ રામ એના એ“ !
આ મારો, તમારો, લગભગ સૌનો અનુભવ છે .
આમ શા માટે થાય છે ?
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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કારણ બહુ જ સાદુાં છે .
આપણને આ બધુ ાં શીખવનારા પચાસ સાઠ કે તેથી પણ વધારે પગનથયાાં ચઢી ગયેલા હોય છે .એમની પાસે
અનેક વર્ોની સાધનાની મુડી હોય છે .એ જેનો ઉપદે શ આપતા હોય છે – એ પી.એચ.ડી .કક્ષાનુ ાં ગનાન હોય
છે ! અને આપણને તો હજી એકડો ઘુટાં તાાં પણ આવડતો નથી હોતો .અરે !એ નનશાળમાાંથી પણ ભાગી જઈને લીલુડી
ધરતી પર ગુલાાંટો મારવામાાં આપણને વધારે રસ હોય છે .માાંકડા જેવા મનને‘ વાનર વેડા’માાં વધારે રસ જણાતો
હોય છે !આથી એ નનશાળમાાં આપણે જુનનયર કેજી કરતાાં આગળ વધી શકતા નથી.
અને રે શનાભલસ્ટો તો આ બધા અનુશાસનના શાસ્તરને ત ૂત જ માનતા થઈ જાય છે – લોકોને એમ મનાવવા
નવી નનશાળો ખોલવા લાગે છે !
લાખો વર્ોની ઉત્ક્રાક્ન્ત પછી પ્રાણીજગતે અભુતપ ૂવષ નવકાસ સાધ્યો છે .એના છે લ્લા ચરણ જેવા માણસે
ચેતનાની ડદશામાાં ભરે લી હરણફાળો, એ ઉત્ક્રાક્ન્તની તવારીખમાાં ચરમ સીમા જેવી છે .આ હરણફાળો જ્ઞાનની તેમ
જ ડહાપણની / બુદ્ધદ્ધ તેમ જ પ્રજ્ઞાની / જીવનની સપાટીની બહારની તેમજ અંદરની – ડદશામાાં થયેલી છે .જ્ઞાનના
ક્ષેત્રમાાં જે નવકાસ થયો છે ; અને હજુ થશે – તે અજોડ છે .પ્રજ્ઞાના ક્ષેત્રમાાં પણ કરોડો માનવોની વચ્ચે નવશ્વાનમત્ર,
રામ, કૃષ્ણ, જજસસ, મહમ્પ્મદ, જજસસ, મોભઝસ, મહાવીર, બુદ્ધ જેવાાં ચેતના અને પ્રજ્ઞાનાાં અનેક ડદવ્ય પુષ્પો પ્રગટયાાં
જ છે .પણ આ ક્ષેત્ર ચેતનાની અંદર તરફનુ ાં હોવાના કારણે એનો સામ ૂડહક વ્યાપ થવાની વેળા હજુ આવી નથી .
પણ એ આવશે, એવાાં ભચહ્નો વરતાઈ રહ્યાાં છે .અત્યાંત ભૌનતક સમ ૃદ્ધદ્ધ અને સત્તા /સામર્થયષના દુરૂપયોગના કારણે
વાજ આવી ગયેલ ુાં પનશ્ચમી જગત પણ આ આંતડરક નવકાસની શક્યતા તરફ સજાગ બનેલ ુાં જોઈ શકાય છે .
પણ આ સજગતા નવા જન્મેલ પક્ષીબાળની પાાંખોમાાં ફૂટી રહેલ તાકાતની શરૂઆત જેવી છે .એ પક્ષીબાળ
પાાંખો ફફડાવી, માળામાાંથી કૂદકો મારે છે ; પડે છે ; અફળાય છે -અને ફરી પાછુાં માબાપને ઊડતાાં જોઈ; જાતે ઊડવા
કડટબદ્ધ બને છે .એ પોતાની જાતને નનસહાય માનીને ઊડવાનુ ાં બાંધ કરતુ ાં નથી.
એક કડડયો મકાન બનાવે છે ; ત્યારે એક ઈંટ અને મોટાષર મ ૂકીને અટકી નથી જતો .આખો ડદવસ ઈંટ પર ઈંટ
મુકીને એ ચણાયેલી ડદવાલ જોઈ સાંતોર્ માની લઈ, બીજી ડદવાલ બનાવવાનુ ાં બાંધ નથી કરી દે તો .એ તો બીજે
ડદવસે અચ ૂક હાજર થઈ જ જાય છે .
આઝાદ બનવાની ડદશામાાં આપણી સૌની, સામાન્ય માણસોની હાલત એ પક્ષીના બાળ કે કડડયા જેવી છે .પણ
આપણે પાાંખ ફફડાવીને અટકી જઈએ છીએ .આવા ઊંચા આકાશમાાં આપણાથી શી રીતે ઊડાય, એવી શાંકાના
કારણે, ભેગી કરે લી, દડરયાના ડકનારા પરના છીપલાાં જેવી મતાનો માળો છોડવા આપણે તૈયાર નથી થતા.
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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આપણે ધમોપદે શો સાાંભળવા તો જઈએ છીએ; ધ્યાનની નશબીરોમાાં હાજરી તો આપીએ છીએ; જાપ અને માળા
કરીને‘ આવતો જન્મ હવે સુધરી જવાનો છે ’.એવા ગાંજીફાના મહેલ જેવા વ્યથષ આત્મસાંતોર્માાં રાચીને સાંતોર્ તો
માણીએ છીએ. પણ આપણે એટલેથી જ અટકી જઈએ છીએ. આનાંદ, શાાંનત, સમતા, કરૂણા અને સમભાવના એ
મહાસાગરના તલાતલમાાં ડુબકી મારવાનુ ાં ટાળતા રહીએ છીએ.
અને એટલે જ ‘નાનકડી નશસ્ત’ની આ વાત પ્રસ્તુત જણાઈ છે .
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નાનકડી નશસ્ત, ભાગ-૨
સૈદ્ધાક્ન્તક વાતો પહેલા ભાગમાાં પતી ગઈ .હવે નક્કર ધરતી પરની વાત નવચારતાાં પહેલાાં એક બહુ ગમી
ગયેલી ઉક્તત–

ઊભા રહેવા માટે બે પગ જોઈએ છે ; ચાલવા માટે એક જ.
આપિે બન્ને પગ સાથે ચલાવીને ચાલી નથી શકતા!
આમ જ આઝાદ બનવા માટે પણ એક ડગલુાં જ ચાલવાનુ ાં છે - પણ બધી ડદશામાાં સાથે .અને એ થઈ શકે
તેમ હોય છે .
ુ ખાહવે, આ માગપ પર ચાલવાની શરૂઆત કરવા માટેના થોડાક નસ


કદી ઉત્સાહમાાં આવી જઈને યોગ, પ્રાણાયમ, સુદશષન ડક્રયા,ધ્યાન, નવપશ્યના, પ્રેક્ષાધ્યાન, પ્રનતક્રમણ
નવ.નો આખોયે કોસષ પ ૂર ઝડપે કરવા ન માાંડતા .બીજા જ ડદવસે થાકી /કાંટાળી જશો.



બહુ જ નાની શરૂઆત કરો .યોગ, પ્રાણાયમ અને ધ્યાન માટે કુલ માત્ર દસ જ નમનનટ.



જ્યારે મન નવચભલત બને; નકારાત્મક નવચારોથી ઘેરાઈ ઊઠે; ત્યારે એ નવચારોને પ્રયત્નપ ૂવષક બાંધ
કરવાનુ ાં છોડીને આ એક નાનો પ્રયોગ કરી જુઓ – મનોમન એવો સાંકલ્પ કરો કે ; ‘હવે શો નવચાર આવે છે ;
તે હુ ાં જોઈશ”. અને બે ચાર સેકન્ડ માટે , આશ્ચયષજનક રીતે, નવચારશ ૂન્ય બની જશો .આ એક બહુ જ નાનકડી
પણ એકદમ શક્તતશાળી રીત છે .જેમ જેમ આનો મ્પ્હાવરો વધતો જશે; તેમ તેમ વધારે સેકન્ડો માટે એવી
અવસ્થા રહેવા લાગશે .અને ‘મન શાાંત થઈ શકે છે ’. –એવો નવશ્વાસ બેસવા લાગશે.



જેમ બાળક પાસે હોમવકષ કરાવવુ ાં હોય; ત્યારે એને લોલીપોપ બતાવવો પડે; તેમ‘ આમ કરીશ તો ____
મનગમતી વાનગી હુ ાં ખાઈશ ’.અથવા ‘ ______ આ મનગમતુ ાં ગીત સાાંભળીશ ’.એવી લાલચ મનને
આપો !આમ કરવાથી અકારૂાં લાગતુ ાં એ હોમવકષ કરવા લાગશો.



ભલે થોડીક જ સાધના થાય; પણ તે નનયનમત રીતે કરતા રહો .ચાલીસ ડદવસ, એક પણ ડદવસ ન પડે; તે
રીતે સાધના ચાલુ રાખો .એક બે ડદવસ પડે તો વાાંધો નહીં – ફરી ચાલુ કરો ત્યારથી એ ચાલીસ ડદવસની
ગણતરી એકડે એકથી ફરી ચાલુ કરી દે વાની ! આ નશસ્ત પાળતા થશો; તો ચાલીસ ડદવસ તો સાધના કરી
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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જ શકશો !અને જો ચાલીસ ડદવસ પ ૂરા થયા; તો સામેની ડદવાલ પર લખી રાખો; કે તમારા એ માાંકડા
જેવા મનને તમે આ એક નવી ટેવ પાડી દીધી છે !હવે તેને પોતાને એક ડદવસ પડશે – તો ચેન નહીં પડે.
બસ .હવે તમે ચાલતા થઈ જશો – ભલે એ ડગુમગુ અને માંથર ચાલ ન હોય.


ધીમે ધીમે એ દસ જ નમનનટનો ગાળો વધારતા જાઓ .જે કસરત એક કે બે જ વાર કરતા હો; તે ત્રણ વાર,
ચાર વાર, પાાંચ વાર કરવા માાંડો .દરે ક સ્ટેપ પછી; રગોમાાં ધમધમવા લાગેલા પ્રાણને અનુભવવા લાગો .
તમારા મહામ ૂલા શરીર માટે તમને કદી ન થયો હોય, તેવો પ્રેમ થવા લાગશે .એ બધી ત્રાસજનક લાગતી
નવનધઓ શરીરના કોશે કોશમાાં નવો પ્રાણ પ ૂરી રહી છે -એની અનુભ ૂનત થવા લાગશે .આ બધી પ્રડક્રયા
દે હના, મનના ફાયદા માટે કરીએ છીએ; તેવી પ્રતીનત થવા લાગશે. ‘હવે તમે આ રસ્તે ચાલતા જ રહેવાના
છો – કદી અટકવાના નથી’. – એવો સકલ્પ દોહરાવતા રહો .અને એમ થશે .તમે ચાલતા થઈ જશો.



ધીમે ધીમે એક એક નવી કસરત /આસન ઉમેરતા જાઓ.



યોગની કોઈ પ્રડક્રયા મનને દબાવીને, મારી મચડીને તમે નહીં જ કરી શકો .એને મનાવીને, ફોસલાવીને,
પટાવીને, નાના બાળકને રમાડતા હોઈએ; એવા આનાંદ અને પ્રેમના ભાવથી એને સાચી, હકારાત્મક
ડદશામાાં ડગ માાંડતુ ાં કરવાનુ ાં છે .એ બાળક પડી જાય; તો આપણે તેને ધમકાવતા નથી; પણ પ્રેમથી એને
ઊંચકી લઈ, ભેટી એને આપણા સાથની પ્રતીનત કરાવતા હોઈએ છીએ .મનને એમ જ મનાવતા રહેવાનુ ાં
શીખી લો. હમ્પ્મેશ એ ભાવ જારી રહે કે ,આ બધાથી આપણી શારીડરક અને માનનસક તાંદુરસ્તી સારી થવાની
છે .



રોજ દસ નમનનટથી વધારે આગળ ન વધાય, તો હતાશ ન બનો .એકાદ મડહના પછી એમ થશે .એ જ રીતે
યોગાસનની કોઈક પદ્ધનતમાાં પ ૂરી રીત અંગ ન વળે ; તો દબાણ કરીને પ્રયત્ન ન કરતા .ભલે આજે દસ કે
વીસ ટકા જેટલુાં જ અંગ વળી શકતુ ાં હોય; મહાવરો વધશે; તેમ આપોઆપ તે વધારે વળી શકશે.
’Practice makes one perfect.’



એવુ ાં જ ધ્યાનની બાબતમાાં પણ છે .નવચારોના ઝાંડના ઝાંડ આક્રમણ કરવા લાગે તો; એને કદી ખાળવા
પ્રયત્ન ન કરો – .નમ્પ્બર( ૩ )પર બતાવેલી રીત અજમાવી જુઓ.



બે ચાર હોબીઓમાાં રસ લેતા થાઓ .અને રોજ ના બની શકે તો, રજાના ડદવસે એ મનગમતી હોબી માટે
સમય ફાળવો .એકથી કાંટાળો આવે; તો બીજી હોબી પર હાથ અજમાવો .કશુ ાં ન થાય તો બાળકો સાથે રમો .
મનને પ્રફુપ્લ્લત કરવાનો આ બહુ જ મજાનો માગષ છે .



બે ત્રણ મડહના બાદ નવી ટેવો પડી હશે !આ પણ મનને ગમતી વાત હોય છે .આથી થોડાક સમયાાંતરે આ
બધી પ્રવ ૃનત્તઓનો સમય/સ્થળ બદલી જુઓ .આમ કરવાથી એકધારી પ્રવ ૃનત્તઓનો કાંટાળો( Monotony)
તોડી શકાય છે .
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કતાષભાવ સાવ જતો રહે – એમ બનવાની શક્યતા બહુ ઓછી હોય છે .અહાં ઓગળવો જેટલો જરૂરી છે –
એટલો જ તે રોજબરોજની જજિંદગી માટે જરૂરી પણ છે .એ જ તો કુદરતી રચના છે .માત્ર એ વકરે નહીં; તેન ુ ાં
નનરીક્ષણ કરતા રહો; અને ડદવસના અંતે નવચારવાની ટેવ રાખો કે , ડદવસ દરનમયાન ક્યારે એ મહાશયે
માઝા મેલી હતી !જે જે ક્ષણોમાાં કોઈનુ ાં મન દુભવ્યુ ાં હોય; અથવા જાત માટે બહુ મોટો અહોભાવ ઉપજ્યો
હોય; અથવા ઘોર નીરાશામાાં ઘેરાઈ ગયા હો તે તે ક્ષણો માટે ક્ષમાયાચના કરો અને એ વ્યક્તતની /પોતાની
જાતની

માફી

માાંગો.પોતાને

માટે

ગુનેગારીનો

ભાવ

ઉપજે

તો

તે

માટે

પણ.

ફરીથી એમ ન બને – એ માટે શક્તત આપવાની તમારા ઈષ્ટદે વને અથવા પરમ તત્વને પ્રાથષના કરો .આ
પદ્ધનત જે બળ આપે છે – તેનો અનુભવ તમને ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ રીતે થવા લાગશે .તમે જે ડગલાાં
ચાલવા લાગયા છો – એમાાં નવુ ાં બળ ઉમેરાતુ ાં તમે અનુભવવા લાગશો.


એક બહુ જ અગત્યની . અને કોઈએ કદાચ કહીં નથી -એવી વાત .તમે વીતરાગ બની જવા ચાહો છો; એવો
ભાવ જરૂર સેવો; પણ એમ ન બને તો નીરાશ ન થાઓ .વીતરાગ અવસ્થા તો નશસ્તબદ્ધ બનેલા મનની
આખરી અવસ્થાઓમાાંની એક હોય છે .આપણા જેવા સામાન્ય માણસો માટે કદાચ એ દુલષભ પણ હોય છે .
રાગ અને દ્વેર્ થોડા ઘણા પણ ઓછા થયા હોય; તેનો આનાંદ માણો.



લખી લો, કે આ મહામ ૂલુાં જીવન આપણને આનાંદ માટે મળયુ ાં છે .આપણે જે કાાંઈ ભૌનતક સુખ ભોગવી શકીએ
છીએ, એ અનેક વ્યક્તતઓ, કુદરતી તત્વોની, પરમ ચૈતન્ય તત્વની બભલહારીના કારણે છે – એનો આભાર
ભાવ સદા સેવતા રહી; એનો ઋણસ્વીકાર કરતા રહો. તમે એ સૌનો પડઘો પાડી સામે ચાલીને શુ ાં પ્રદાન
કયુાં છે -તેનો ડહસાબ માાંડતા રહો .એ માટે સભાન રીતે કોનશશ કરતા રહો .કોઈને પણ થોડીક પણ મદદ
કયાષનો આનાંદ અનેરો હોય છે .એનો અનુભવ થવા લાગશે, પછી તમારા સ્વભાવમાાં એ ભાવ વણાવા
લાગશે. આ એક બહુ જ ઉમદા ભાવ છે .જેમ જેમ એ તમારામાાં ઊભરતો જશે; તેમ તેમ તમે એક વધારે
સારા વ્યક્તત બનતા જશો -ભલે વીતરાગ ન બનાય.

આટલુાં કરવા લાગશો તો તમે નાનકડી નશસ્ત ધરાવતા સૈનનક બનવા લાગયા છો .આગળ ઉપર તમે સીમા
પરના ર્ડડરપ ૂઓનો સામનો કરવા માટે જરૂરી બખ્તર અને શસ્ત્રો ધરાવતા થવાના જ છો.
સામેની ડદવાલ પર લખી રાખો કે, જે એ મનને થોડુાં ઘણુ ાં પણ જીતી શકે છે – એ બહારી અને અંદરી – દરે ક
મોરચે નકારાત્મકતા સામે યુદ્ધ લડવા કાબેલ યોદ્ધા બનવાની ક્ષમતા ધારણ કરવા માાંડવાનો છે , છે , છે ને છે જ.
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કદવ્ય અને સામ્પ્રત જીવન
હજારો પવષતોથી ઘેરાયેલો એ પ્રદે શ છે .એ પવષતો ચઢયા વગર ત્યાાં પહોંચી શકાતુ ાં નથી.પણ ત્યાાંની વાત જ
કાાંઈ ઓર છે .ત્યાાં અત્ર, તત્ર, સવષત્ર કેવળ આનાંદ, શાાંનત અને સાંતોર્ પથરાયેલાાં પડયાાં છે .ત્યાાં કોઈ કુરૂપતા, કુડટલતા,
ક્રૂરતા, કુનવચાર – કશુય
ાં ે કુજત્સત ક્ષણ માત્ર પણ ટકી શકે તેમ નથી.એ સ્વગષ જેવો પ્રદે શ છે – જાણે કે, ઈડનનો
બગીચો.પણ ત્યાાં કોઈ રહેત ુ ાં જ નથી!
એ પવષતોની ટોચે ચઢીને જેમણે એનુ ાં નનરીક્ષણ કયુાં છે ; એવા મહાન વ્યક્તતઓની વાણી પરથી જ આપણને તો
આવો કોઈ પ્રદે શ છે ; એની જાણ થઈ શકે છે .એ પેગબ
ાં રો છે ; પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે લા તીથાંકરો છે – એ છે વીતરાગો
અને સાંતો; મુનનઓ અને ઋનર્ઓ, પીરો અને સેજો (Sages) કે એવા બધા યુગોત્તર મહાત્માઓ. એમના હૈયે એ
પવષતોની આ બાજુની તળે ટીમાાં યાતના અને દુુઃખના અડાબીડ જગલોમાાં
ાં
અટવાયેલા જીવો માટે નનમષળ પ્રેમ અને
અપાર કરૂણાની ભાવના સદા વ્યાપ્ત રહે છે .
કેવ ુ ાં એ અડાબીડ જગલ?-એકમે
ાં
કને મારી, કાપીને પોતાના જ સ્વાથષમાાં રચ્યા પચ્યા પામર જીવોનાાં
ટોળે ટોળાાં.સદા અંધકારમાાં સબડતા, અજ્ઞાનની ઘોર નનદ્રામાાં સદા સ ૂતેલા રહેતા, ક્ષુદ્ર જતુ
ાં ઓ. એમને એ નવકરાળ
જગલ
ાં
નસવાય કશુય
ાં હોઈ શકે; તેની જાણ જ નથી. એ સદા તાણમાાં,ગાંદકીમાાં, દડરદ્રતામાાં, રોજનો રોટલો મેળવવાની
દોટમાાં સબડતા જ રહે છે .હતાશા, ન ઓલવી શકાય એવી ભુખ અને તરસ અને નવનવધ દુુઃખોના દડરયા – એ જ
એમની સદાકાળ માટેની નનયતી છે .
એમાાંથી થોડાક જાગેલા જતુ
ાં ઓએ ક્યાાંક જગલનાાં
ાં
ઝાડ કાપી, ત્યાાં સપાટ મેદાનો બનાવી વસવાટ કયો છે ;
સાંસ્કૃનતઓ નવકસાવી છે .જીવન નનવાષહ માટે અવનવી ખાદ્ય સામગ્રીઓ અને એ માટેનાાં સ્રોત બનાવ્યાાં છે .મહાલયો,
ધોરીમાગો, રમત ગમત અને આનાંદ પ્રમોદનાાં સાધનો સજ્યાાં છે .પણ ત્યાાંય એ જતુ
ાં ઓની નપરામીડની ટોચે ચઢી
જવાની, એ બધી સાંપદાના સ્વામી થવાની મહત્વાકાાંક્ષાઓ, રાજરમતો, ગળાકાપ હડરફાઈઓ સતત રમમાણ છે . એ
મ ૂર્કદોડમાાં નવજેતા બનવા નવજ્ઞાનની સહાયે જાતજાતનાાં શસ્ત્રાસ્ત્રો અને નવજય બાદ અમયાષદ ભોગ નવલાસ માટેનાાં
અવનવાાં સાધનો નવકસાવવામાાં અને અમયાષદ રીતે વાપરવામાાં એ જમાતો મશગ ૂલ છે .એમની પાસે જ્ઞાન તો છે –
અઢળક જ્ઞાન છે .પણ એ અમયાષદ લાલસાઓને જ પોર્ે છે .
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એમાાંના કોક, ચપટીક વધારે જ્ઞાન કે જ્ઞાનના મદ વાળાઓ ઓલ્યા પવષતો પરથી મળી રહેલી, જાગવા માટેની
બાાંગો સાાંભળી એ તરફ કાન સરવા કરે છે .એ સાંદેશા ધ્યાનથી સાાંભળવા બે ડગલાાં ચાલી, થોડીક ઊંચી ટેકરીઓ પર
ચઢી, પવષતની ઓલી પારના ઈડનના બગીચાની, કોઈક અજાણ, અણદીઠ, સપન ભોમકાની વાત્યુ ાં અને વણષન
સાાંભળી મોડહત/ સમ્પ્મોડહત બની જાય છે .પછી એ તો મચી પડે છે – સુસસ્ાં કૃત ટોળાાંઓને એની જાણ કરવા.અમયાષદ
સત્તા અને ભોગનવલાસથી કાંટાળે લા નપરામીડોની ટોચે વસતા માાંધાતાઓ પણ આ નવા પ્રદે શોને સર કરવાની નવી
શક્યતાઓથી આકર્ાષઈ, સપન ભોમના આ દલાલોને પોર્ે છે ; સાંવધે છે .
આ નવી સાાંઠ ગાાંઠ અને જુગલબાંધી એ સપન ભોમકામાાં પહોંચવાનો રસ્તો અમ ૂક જ પવષત પરથી છે ; એની ઢોલ
પીટી પીટીને ટોળાાંઓને જાણ કરતી રહે છે .પછી… કોનુ ાં ટોળાં મોટુાં, એની આત્મવાંચનામાાં પવષત પરથી મળે લા
સાંદેશાઓનુ ાં કચુબ
ાં ર!-એનો પ્રચાર.નવી સલ્તનતો. એ સલ્તનતને રક્ષવા, વધારવા માટે યુદ્ધો, વૈચાડરક બળાત્કારો,
લોડહયાળ રતતપાત, દમન, ડદવ્ય જીવનની વાતોના વડાાં, થોથાાંના ઢગલે ઢગલા! , માન્યતાઓ અને પ ૂવષગ્રહોના
ન આટોપી શકાય એવાાં પડળો, ફરી એ જ જગલના
ાં
ઓથાર નવલા સ્વરૂપે જારી, રૂપાળાાં જગલો,
ાં
સુધરે લી
જગાભલયત,રૂપાળી
ાં
કુરૂપતા!
અને આ જગતના આ બધા નવવાદો અને બખેડાઓથી કાંટાળે લા કોઈક ‘ડદવ્ય જીવન છે જ નહીં – એ બધા
કલ્પનાના ગુબ્બારાઓ છે ; ‘જે છે તે આ છે .’ એમ જોરશોરથી બરાડતા વાસ્તવવાદીઓ અને નવવેક પાંથીઓ પણ ખરા
જ તો! એમનો વળી જૂદો જ ચોકો
કોઈનેય ક્યાાં નવરાશ છે ;એ ડદવ્ય જીવન છે કે નહીં એની જાત ચકાસણી કરવા, તસુ ભાર પણ એ પવષતની ઉપર
ચઢીને જાત અનુભવ લેવાનો?
ખેર, આ છે સામ્પ્પ્રત જીવનની એક ઝલક.આ એક પડરકલ્પના જરૂર છે .પણ માનવ સાંસ્કૃનતની શરૂઆતથી શા માટે
માણસને એ ઈડનના બગીચાનાાં સ્વપ્નો સતાવે છે / સતાવતાાં જ રહેશે – એ તરફ અંગુભલનનદે શ કરવાનો આ એક
પ્રયાસ છે .
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ઉપસાંહાર
આઝાદ બનવાની રીતો શોધવાના ૨૦ પ્રકરણ પુરાાં થયાાં.આ એકવીસમા પગનથયે, પ ૂણાષહનૂ તકાળે એક
આશ્ચયષજનક જાહેરાત…તમારે આ અગાઉના વીસ વીસ પ્રકરણોમાાંથી એકની પણ જરૂડરયાત નથી! જો..


તમે ગરીબીની રે ખાની નીચે જીવતા હો અને આજનો રોટલો શી રીતે મેળવવો એ તમારો દરરોજનો
ુ ની જરૂર છે .
સળગતો પ્રશ્ન હોય તો; તમારે કોઈક મહમ્પ્મદ યુનસ

ુ નવશે વાાંચવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.]
[ બાાંગલાદે શના ગાાંધી – શ્રી. મોહમ્પ્મદ યુનસ
‘ભાગયના સ ૃષ્ટાઓ’, ‘આગળ ધસો’ જેવા જીવનમાાં ભૌનતક પ્રગનત હાાંસલ કરવા પ્રેરણા આપે તેવાાં વાાંચનની
જરૂર છે .કદીક એમ કરતાાં ‘બે પાાંદડે’ તો નહીં પણ ‘પા પાાંદડે’ પણ થાઓ તો કોઈ માંડદર કે ધમષસ્થાનમાાં એમાાંની
મહામ ૂલી બચત વેડફી ન દે તા.ત્યાાં તો પ ૂણ્ય કમાવી લેવાના ઈરાદા વાળા અનેક ધનનકોના ખજાના ખાલી થતા
ૂ ડો દે જો.તમે જ્યાાંથી આટલે આવ્યા છો – એ ક્સ્થતીમાાં હજુ
જ રહેવાના છે .કોઈક ભ ૂખ્યા બાળકને રોટલીનો ટક
સબડતા તમારા બાાંધવોને નાનકડો ટેકો દે જો.જો એવી ક્ષમતા કે મરજી ન થતી હોય તો પણ, ક્યાાંક કોઈકને
નાનકડો સહારો કે ડદલી સનધયારો દે તાાં ખચકાતા નહીં.સહાનુભ ૂનતનો એ ભાવ ક્યાાંક ને ક્યાાંક – ક્યારે ક તમારા
જીવનની અડાબીડ ગલીઓમાાં પડઘા પાડતો તમને ઉત્સાડહત કરતો રહેશે.


જો તમે તમારી મગરૂરીમાાં મસ્ત બની, નપરામીડની ટોચ કે તેની નજીક મ્પ્હાલતા હો; અને તમારુાં જીવન
તમને ભયુાં ભયુાં લાગતુ ાં હોય – કશાયની કમીના વતાષતી ન હોય, તો આજે તો તમને આ માત્ર વાણી નવલાસ
જ લાગવાનો છે . લાગવા દો. પણ.. એટલુાં જરૂર કરજો કે, જીવન ભરના અથાક પ્રયત્નોથી એકઠી કરે લી
તમારી મહામ ૂલી સાંપદાનો થોડોક પણ ડહસ્સો કોઈ માંડદર કે ધમષ સ્થળમાાં સામૈયા કે યજ્ઞો કરાવવામાાં ન
વાપરતા. ઉપર જણાવેલા કમનસીબ મનુષ્યોના જીવનમાાં કશોક ઉજાસ પ્રગટે એ માટે એ ખચષજો. કો’ક
ુ ને કે એવી કોઈક સાંસ્થા કે જે માનવતાના કાયષમાાં સનન્નષ્ઠ રીતે સાંકળાયેલી હોય; તેને આપજો.
મહમ્પ્મદ યુનસ



જો તમે આવા કોઈક રસ્તા પર એકનનષ્ઠાથી ચાલવાનુ ાં શરૂ કયુાં હોય; તો એને વળગેલા રહેજો અને તમારી
અભભપ્સાને સાકાર કરવા પ્રનતબદ્ધ રહેજો. બીજા કશાની તમારે જરૂર નથી. પણ નનસ્વાથષ સેવાનો ભાવ
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…સદા તમારા અંતરમાાં ધ્રબાયેલો રાખજો.સેવાની એવી તકો મેળવવા હમ્પ્મેશ આત ૂર રહેજો.સેવા ધમષ સૌ
ધમોથી ચડઢયાતો છે …છે …છે …ને છે જ
પણ…..
ુ પ
જો આમાાંન ુ ાં કશુ ાં તમને લાગુ ન પડતુ ાં હોય, અથવા તમે જ્યાાં હો ત્યાાં કશુકાં ખ ૂટતુ ાં લાગતુ ાં હોય; કશીક અધર
વતાષતો હોય, તો….તમારે તમારી જાત સાથે જીવવાની જરૂર છે
ૂ આવે તે અપનાવી; એ
અને તો, આ વીસેય પ્રકરણોનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરી; તમારી ભચત્તવ ૃનત્તને જે અનુકળ
રસ્તે એક, બે, ત્રણ, ડગલાાં ચાલતા રહેજો.આમાાંન ુ કશુ ાં જાણવાનુ ાં નથી; અનુભવવાનુ ાં છે -પહેલા પગલાની
પ્રનતબદ્ધતા કદી ન ભુલાય એવી રીતે આત્મસાત કરીને.
એ દોહરાવવાનુ ાં મન થાય છે થોડીક જ ક્ષિો માટે આ સાંકલ્પ
આયોજન પ ૂવપક,
બાજુએ ન હડસેલી દે વાય એવા ધ્યેય
અને
ુ તવી ન રાખી શકાય એવા પ્રયત્ન સાથે
મલ
પ્રવ ૃનિ કરવાની.
દરરોજ, સાતત્યથી; માત્ર આપિા પોતાના માટે જ, પ્રેમપ ૂવપક
એ ક્ષિોમાાં કોઇ
આનથિક, સામાજજક, રાજકીય, કૌટુક્મ્બક, આધ્યાજત્મક
કોઇ પિ જાતનો લાભ આપિને થવાની અપેક્ષા રાખ્યા નવના
———————હુાં કાાંઈ નથી. મારાં ુ કશ ાંુ નથી.મારે કશ ાંુ જોઈત ાંુ નથી - એવા ભાવ સાથે
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એવા થોડાક અનુભવોના આધાર પર મને કહેવા દો કે, પહેલા પગલાાંની સાથે જ એક નવા જ આહ્લાદની
લહેરખી તમારા હોવાપણામાાં ફરી વળશે.અંતરમાાં બેઠેલી તમારી જાતને, તમારા હોવાપણાના મ ૂળ તત્વને આ
ગમવા માાંડશે.સતત એ અભ્યાસ જારી રાખશો તો એ નનવ્યાષજ આનાંદ વધતો રહેશે.
જો એમ ન થાય તો સમજી લેજો કે , તમે ક્યાાંક ચ ૂક્યા છો
જો સચ્ચાઈથી આ મહાવરો પાડીશુ ાં તો આવી ક્ષણો – આપણા પોતાની આ ક્ષણો – ડદન-બ-ડદન વધતી જશે.પછી
તો તે ક્ષણો બહુ વ્હાલી લાગવા માાંડશે.કારણકે, એ ક્ષણોમાાં આપણે આપણી રીતે જીવનનો આનાંદ હળવાશથી
માણવાની શરૂઆત કરી દીધી છે .આપણા હોવાપણાની પોતાની આ ક્ષણો છે .આ જ તો કોઈ બોજા નવનાના જીવનની
શરૂઆત છે .
આના તીવ્ર પડઘા આપણા જીવનના બીજા ભાગોમાાં નાટયાત્મક રીતે પડવા માાંડશે.જેમ જેમ આપણા પોતાના
માટેની આ શાળાના નપડરયડ વધતા જશે; તેમ તેમ આપણે નવા અને આગળના ધોરણોમાાં પ્રમોશન મેળવતા
જઈશુ!ાં આપણો અભભગમ ધીમે ધીમે બદલાવા માાંડશે.આપણા રોજજિંદા જીવનના સાંઘર્ો તરફના આપણા
પ્રત્યાઘાતોમાાં, પ્રનતભાવોમાાં પડરવતષન આવતુ ાં જશે.કો’ક અજીબોગરીબ શક્તત આપણા માનસમાાં પડરવતષનની એક
નવી હવા; ચેતનાની, આનાંદની એક નવી લ્હેરખી ફેલાવવા માાંડશે.
આવા સતત અભ્યાસથી એક એવો તબક્કો આવશે કે, આપણને પહેલાાં જે તકભલફો મોટા ડુગ
ાં ર જેવી લાગતી
હતી તે નાની ટેકરીઓ, અને પછી તો સાવ નાની કાાંકરીઓ જેવી લાગવા માાંડશે.કોઇનુ ાં વતષન આપણી તરફ સારુાં ન
હોય; તો તેન ુ ાં બહુ માઠુાં આપણને કદાચ નહીં લાગે. કદાચ આપણી સાથેના સહકાયષકરને પ્રમોશન મળે કે વધારે
ઇષ્ન્ક્રમેન્ટ મળે ; તો આપણી ઉંઘ હરામ નહીં થઈ જાય!-આપણા પ્રેમ સાંબધ
ાં માાં નતરાડો પડવા માાંડી હોય કે , જાકારો
મળયો હોય તો આપણે ‘દે વદાસ’ બની હતાશાની ખાઈમાાં ફાંગોળાઈ નહીં જઈએ.આપણા ધાંધા રોજગારમાાં બહુ મોટી
ખોટ આવશે; તો પણ તે આપણને હતોત્સાહ નહીં કરી દે .
આપણને પેલા ‘જોનાથન ણલનવન્સસ્ટન સીગલ’ પક્ષી ની જેમ, વધારે ઉંચે અને વધારે ઝડપથી ઉડવાની
તાલાવેલી લાગશે
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“Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with
your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly.”
–
“You have the freedom to be yourself, your true self, here and now, and nothing can
stand in your way.”
― Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull
માત્ર ઉડવા ખાતર ઉડવાનુ.ઉડવાના
ાં
અપ્રતીમ આનાંદ ખાતર ઉડવાનુ.પાગલ
ાં
બનીને ઉડવાનુ.એ
ાં પાગલપન
આપણા સમગ્ર અક્સ્તત્વને ઘેરી વળશે.શાણા, સુડફયાણા, ગણતરીબાજ, વ્યવહારકુશળ સદગૃહસ્થ કે સન્નારીનુ ાં
સ્થાન દડરયાડકનારે છીપલાાં વીણતુ ાં એક બાળક લઈ લેશે.અને બધાાંય ઉડ્ડયનો સાવ સરળ, આનાંદમય બની રહેશે.
ધ્યેયપ્રાક્પ્તન ાંુ કોઈ તાિ જ નહીં; -કેવળ રમવાનો આનાંદ, કેવળ જીવવાનો આનાંદ, સતત સહજ ભાવ.
આપણે આપણા એ મનચાહ્યા પવષત પર ઊંચે ને ઊંચે, એક બાળકના ઉત્સાહથી ચઢતા જઈશુ ાં
ધીરે ધીરે અડાબીડ જગલની
ાં
એ અકારી, દુખથી ભરે લી, બોજરુપ લાગતી જજિંદગીની ક્ષણોમાાં પણ આપણો
ઈડનનો બગીચો ખીલવા લાગશે.એક નવા ‘હ’ુ ાં નો જન્મ થઈ ચુક્યો હશે.કે પછી ખરો ‘હ’ુ ાં – આપણો નપ્રય સખા,
આપણો સાજન એક જેલમાાંથી છુટી નનખરવા માાંડશે.આ કોઇ નવુ ાં મહોરુાં નહીં હોય. આ તો આપણી જાત જ, આપણે
જેવા છીએ તેવા જ, સાવ સ્વાભાનવક, સહજ બની રહીશુ.ાં
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અને એ અનુભ ૂનતની તમને પ્રતીનત થવા લાગે તો; લખી લો… સામેની ડદવાલ પર કે, એ ઈડનનો
બગીચો…એ સપન ભોમકા…એ સ્વગષ લોક… એ બડહશ્ત… એ હેવન…એ મોક્ષધામ…તમારી આજુબાજુ જ,
પવષતની આ પાર જ, મોજૂદ કરવાની, સર્જવાની, ફૂલોની સુવાસથી મઘમઘતો કરવાની શક્તત તમે ધરાવતા
થયા છો –
જે શક્યતાની પવપત પર ચઢેલા એ ઉદાિ આત્માઓ
કરાાંઝી કરાાંઝીને આપિને સૌને પ્રતીનત કરાવી રહ્યા હતા,
ુ અને શાાંનત આ ક્ષિમાાં, અહીં જ હાજર છે .
એ તમારાં ુ સખ
બહુ વાણી નવલાસ કયો; હવે કામની બે’ક વાત

યોગય ખાન-પાન, કસરત અને પ્રાણાયમ એ શરીરને નનરોગી, સુદ્રઢ કરવા માટેના સાધનો છે .એને પહેલ ુાં
સુખ માની લેજો.



હાસ્ય, હોબી અને સત્સાંગ તમારા મનને સભર બનાવશે.એનો યથોભચત ઉપયોગ કરજો.જીવનનો ખાલીપો
થોડોક જરૂર પુરાશે.



અને અંતરયાત્રાનાાં બીજાાં સાધનો – જેમાાંના અમ ૂક આ લખનારે અજમાવેલા છે – અને બીજાાં ઘણાાં પણ
ૂ કોઈક પવષત
ઉપલબ્ધ હશે જ – એનો સનન્નષ્ઠ પ્રયોગ જરૂર કરી જોજો.કદાચ તમને તમારા જીવનને અનુકળ
પર ચઢવાની કેડી મળી જાય.



જ્યાાં સુધી સમાનધ ક્સ્થતીના ચઢાવો ચઢવાની શરૂઆત ન થાય; ત્યાાં સુધી આ બધા નુસખા સમય,
ૂ તા અને રસ મ ૂજબ અજમાવતા રહેવાનુ/ાં બદલતા રહેવાનુ/ાં રમતા રહેવાનુ ાં ડહતકારક જણાશે.
અનુકળ
આપણે હજુ જગલના
ાં
વાસી જ છીએ.આપણી જીવનભરની આદતો અને ઋભચઓ માટે વૈનવધ્ય કદાચ ઘણુ ાં
જરૂરી છે .



એક જ કેડી પર ચાલવાનુ ાં પવષતના ઢોળાવ પર; ત્યાાં કદાચ સ્વૈર નવહાર આપણને ગબડાવી પણ દે !



એ આકરા ચઢાવ પણ કોઈકની દોરવણી હેઠળ, સતત કરતા રહેજો – ક્યાાંક ગબડી ન પડાય. ત્યાાં બધો ભબન
જરૂરી ભાર, બધા રાગ અને દ્વેર્ બાજુ મ ૂકી દે વાનાાં હોય છે ; એમ જાણકારો કહે છે .
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જો એ ચઢાવ પર નનભેળ આનાંદની અનુભ ૂનત ન થતી હોય તો; એ સાધનામાાં જરૂર કાાંઈક ખ ૂટે છે , તશાક
બદલાવની જરૂર છે .સાચી દોરવણીની જરૂર છે .ક્યાાંક આપણો અહાંકાર આપણને નડી રહ્યો છે .બહુ
પ્રામાભણકતાથી ‘નનજ દોષ દશપન’ કરી પ્રનતક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન કરતા રહેજો.સાવ હળવા થઈ જવાશે.

અને છે લ્લે…..
આ સુડફયાણી સલાહ નથી.જીવનના અનુભવમાાંથી જાતે ડુબકી મારીને ચુટાં ી લીધેલ ુાં મોતી છે .એ સૌની સાથે
વહેંચીને ‘ગમતાાંનો ગુલાલ’ કયાષનો હરખ છે .અનુભવોના બણગાાં ફૂાંકીને કોઇ આપવડાઈ કરવાનો આ પ્રયત્ન
નથી.નસત્તેર વર્ષનો આ બાળક તેને મળે લી સોગાત તમારી સાથે વહેંચીને તમારી સાથે રમવા માાંગે છે .
ચાલો, મારી સાથે આ રમત રમવા તૈયાર છો ને?બહુ જ મજા આવશે…બસ મજા જ મજા … પ્રત્યેક ક્ષણ જીવવાની
મજા … આઝાદ બનવાની મજા…

ુ વ
કેવી મજા?-આવી મજા… વોટરપાકપ માાં એક અનભ
અને આ મજા માણવા ગાઈએ આ ગીત …ચાલતો રહેજે
જેણે આખાયે આયખામાાં અનેક અડબડડયાાં ખાધાાં જ કયાાં છે ; જેને ‘આ ક્ષણની જાગૃનત’ શુ ાં ચીજ છે ; એની હજુ બે
ત્રણ વર્ષથી જ ખબર પડી છે ; અને જે માાંડ બેચાર ડગલાાં જ એના પવષતની ટોચે પહોંચવા ચાલેલો છે – એવા આ
જણની તમારા સૌના જીવન માંગળ, સુખમય; શાાંનત અને આનાંદથી સભર બને એવી શુભ કામના.

……ચાલતા રે ’જો……
**
નોંધ
આ એકવીસેય પ્રકરણોમાાંન ુ ાં કશુ ાં આ જણનુ ાં આગવુ ાં કે મૌભલક સર્જન નથી.અનેક મહાત્માઓના નવચાર દોહન
અને કલ્યાણ નમત્રોના સહવાસ અને તેમની સાથેના નવચાર નવમશષના પ્રતાપે બે ચાર ડગ ભરાયાાં છે .

એ સૌનો અંતઃકરિ પ ૂવપક આભાર
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ુ ામી-જગદીશ જોશી
ગલ
‘લો પાિી પીઓ !’
‘લો ઠાં ડુ પાિી પીઓ !’
ઉપરના બે વાક્યોમાાં તમને કોઈ તફાવત લાગે છે ?
પાણી શબ્દ સાંભળાય ત્યારે એક ‘એબ્સોલ્યુટ’ વેલ્યુ સાંભળાય, પણ જ્યારે ‘ઠાંડુ’ શબ્દ સાંભળાય ત્યારે
‘ગરમ’નો ઝબકારો મનમાાં થાય જ. આમ કેટલાક શબ્દ સાાંભળો ત્યારે તેનો નવરોધી શબ્દ યાદ આવે જ. બીજી
રીતે કહીએ તો કેટલાક શબ્દ તેના ‘નવરોધી’નુ ાં અક્સ્તત્વ હોવાનુ ાં યાદ અપાવે.ગરમ-ઠાંડુ, કઠણ-નરમ, આઝાદીગુલામી.
આઝાદીની વાત કરો ત્યારે ગુલામી છે તેનો અહેસાસ થઈ જ જાય. વ્યક્તત કહે ‘હુ ાં આઝાદી ઇચ્છુ છુ’ કે
‘આઝાદ બનવુ ાં છે ’, એ બાબત જ દશાષવે છે કે એ ગુલામ છે .જેલનો કેદી કહે મારે આઝાદી જોઈએ છે તો તે
શાડરરીક આઝાદી ઇચ્છે છે .કોઈ રૂઢીચુસ્ત કુાંટુાંબની વ્યક્તત નવચારે કે, મારે પ્રેમલગન કરવા છે , તો ‘સાંસ્કાર’
આડા આવે.માનવી શાડરરીક રીતે જ ગુલામ હોય છે એવુ ાં નથી; માનનસક ગુલામી પણ હોય –


સાંસ્કારોની ગુલામી



સાંબધ
ાં ોની ગુલામી



માન્યતાઓની ગુલામી



ટેવોની ગુલામી



નવચારોની ગુલામી

ભારત છોડી પરદે શ ગયા, સાડી છોડી જીન્સ પહેરવાનુ ાં આવ્યુ.‘હ
ાં ુ ાં જીન્સ ન પહેરી શકુાં; મારા સાંસ્કાર ના
પાડે છે ’.અરે ભાઈ! ભારતમાાં શોફર ડિવન કારમાાં, પોતાની રીતે અને પોતાના સમય પ્રમાણે ફરતા
હતા.પરદે શમાાં તો એક એક સેકાંડના ડહસાબે દોડવાનુ ાં છે તો સાડી પહેરી દોડશો ક્યાાંથી?-’કોઈ અનતથી આવે
તો પ્રેમથી તેની સગવડ સાચવવા પોતાના સમય અને સુખ-સગવડનો ભોગ આપતા હતા, અહીં તો અનતથીએ
કોઈને પ્રેમથી મળવા માટે પણ બે નવક પહેલા ‘એપોઈન્ટમેન્ટ’ લેવી પડશે.‘અનતથી દે વો ભવ’ ભુલી જવુ ાં
પડશે.યુવાન પુત્ર પોતાની પત્નીને લઈને અલગ એપાટષ મેન્ટમાાં, ઘરડા, અસહાય માબાપને છોડી રહેવા જતો
રહેશે અને માબાપ મોં વકાશી જોતાાં જ રહેશે.શુ ાં કરી શકે ?પરદે શના સાંસ્કાર આ જ છે .


બદલાવુ ાં પડશે.



સાંસ્કારોમાાં ‘પડરવતષન’ લાવવુ ાં પડશે.



સરળ સુખી જીવન જીવવુ ાં હશે તો સાંસ્કારોમાાં ‘પડરવતષન’ લાવવુ ાં જ પડશે.

આવુ ાં જ માન્યતાઓનુ ાં છે .કોઈ કામ માટે બહાર નીકળયા, ભબલાડી આડી ઉતરી.અરે ! અપશુકન થયા!હવે
કામમાાં ભલીવાર નહી આવે.લગન કરવા છે ; મુહત
ુ ષ જોવુ ાં પડે.આંખ બાંધ કરીને મનમાાં ઝાાંકશો, તો કેટલીય
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માન્યતાઓ નજરે પડશે.કેટલીક એવી હશે કે તમને એ ‘માન્યતા’ છે એવુ ાં લાગશે જ નહીં.વાસ્તનવકતા જ
લાગશે .
માન્યતાઓમાાંથી છુટવુ ાં છે તો તેને ચકાસો.કેટલાય એનારાઈના લગનો વગર મુહત
ૂ ે થઈ ગયા.તુટયા હશે
તો મતભેદ કે મનભેદ કારણે તુટયા હશે; પણ મુહત
ૂ ષના કારણે તો નહીં જ.કેટલાય કાયોમાાં ભબલાડી આડી
ઊતયાષ પછી પણ સફળતા મળી હશે.અને જો અસફળ થયા હશો તો પેલી ભબલાડી મગજમાાં લટકતી હશે.યોગય
નનણષય નહીં લઈ શક્યા હો તે કારણે, ભબલાડીના કારણે નહીં.
ુ ામીમાાંથી મલુ ત થશો.
માન્યતાઓને ચકાસો, એની ગલ
સવારની ચા મળી નથી; મજા નથી આવતી.પાન/માવા/ફાકી ખાધાાં નથી; કામમાાં સ ૂસ્તી લાગે છે .આ છે
ટેવોની ગુલામી.એમાાંથી મુક્તત ‘સજાગતા’ થી જ મળે .ચા ની ઇચ્છા થઈ; ચા પીવાના નુકશાનને યાદ કરો
અને જાગૃત મનથી ચા પીવાનુ ાં ટાળો.કોઈપણ ટેવ, સારી કે ખરાબ, સજાગતાથી અપનાવો કે એમાાંથી મુતત
થાઓ.સવારમાાં ફરવા જવાની ટેવ સારી; પણ કફની પ્રકૃનત હોય તો ગરમ કપડામાાં જાતને લપેટીને જાઓ.
એક ગુલામી એવી છે કે, એ જીવનને નછન્નભભન કરી નાખે- સાંબધ
ાં ોની ગુલામી .
કુટુાંબનુ ાં ધનોતપનોત કાઢી નાખે એવો પુત્ર હોય તો પણ તેને છોડી ન શકાય; કારણ કે, લોહીનો સાંબધ
ાં
છે .ડગલે ને પગલે માબાપને હડધુત કરતી હોય તો ય દીકરી છે , સહન કરી લેવ ુ ાં જોઈએ.આંગણામાાં કચરો
નાખી ગાંદકી ફેલાવે તો પણ સમસમીને બેસી રહેવ ુ ાં પડે કારણ કે પાડોશી છે , કારણ કે પહેલા સગા પાડોશી.
આવા કેટલાય સાંબધ
ાં ો નીભાવવા પડે છે એ ગુલામી નહીં તો બીજુ શુ ાં ?
તમે કોઈ નામ/શરીર ધારણ કરીને બેઠા છો તો સાંબધ
ાં છે .જો એ ન હોય તો સાંબધ
ાં કેવો?મારા અનુભવે
તો એવુ ાં લાગયુ ાં છે કે, કદાચ આપણા મનમાાં રહેલો ભય, ‘હુ ાં એકલો પડી જઈશ’ ‘મારુ શુ ાં થશે’, આપણને સાંબધ
ાં ો
જાળવવા મજબુર કરે છે .એક વખત મનમાાં નક્કી કરી લો કે ‘જે થવાનુ ાં છે , તે થશે જ’ તો આ ભય નીકળી
જશે અને તમે સાંબધ
ાં ોમાાંથી મુતત થઈ જશો.દુનનયાની દરે ક વ્યક્તત એક ‘સ્વતાંત્ર અક્સ્તત્વ’ છે , કોઈ કોઈના
વગર અધુરુ નથી.(આ નવચારની ટ્રાય કરવા જેવી ખરી !)
આ દુનનયામાાં મોટામાાં મોટી ગુલામી ‘નવચારો’ની છે .નવચારોમાાંથી મુક્તત માટે કેટલીય સલાહો આપવામાાં
આવે છે .‘રોજ ધ્યાન કરો’, ‘થોડો સમય જાત સાથે ગાળો’, ‘વેકેશનમાાં પ્રકૃનતની નજીક જાઓ’, ‘તમને ગમતી
પ્રવ ૃનતમાાં રચ્યાપચ્યા રહો’, ‘સકારાત્મક નવચારો કરો’
તમે એક વાત નોંધી છે – આ સલાહ ક્યાાંથી આવે છે ?


સાધુ-મહાત્માઓ – (જેમણે દુન્યવી જવાબદારીમાાંથી મુક્તત મેળવી છે અથવા પોતાની જવાબદારી
અન્ય માથે નાખી દીધી છે .)



સીનનયર નસડટઝન – (જેમણે દુન્યવી જવાબદારી સામાજીક દ્રષ્ષ્ટએ પ ૂણષ કરી છે .)



ગુરૂઓ, સલાહકારો - (જેમણે સામાજીક ક્સ્થરતા મેળવી લીધી છે )
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પણ તમારે તો ‘બે છે ડા’ ભેગા કરવાના છે .તમે શુ ાં કરશો?જાત સાથે ગાળવા સમય છે ?વેકેશન ગાળવા
જવાનો સમય અને ‘તેવડ’ છે ?
તો નવચારોની મક્ુ લત માટે શ ાંુ થઈ શકે ?એક જ રસ્તો દે ખાય છે – અપેક્ષાઓ પર લગામ.
લગામનો અથષ સ્પષ્ટ સમજી લો.અપેક્ષાઓ ન રાખવાની સલાહ નથી.અપેક્ષાઓ ન હોય તો જીવન જ
નથીપણ લગામ એટલે કોઈ અપેક્ષાનુ ાં નવશ્લેર્ણ.અપેક્ષા કેટલી જરુરી છે ?કેટલી રાખવી?ક્યાાં સુધીની
રાખવી?ન રાખી હોય તો શુ ાં નુકશાન?
કદાચ આ પ્રકારે નવશ્લેર્ણ, અપેક્ષાઓ ઓછી કરવામાાં, છોડી દે વામાાં ઉપયોગી થશે .
બસ પ્રયત્ન કરી જુઓ!‘મક્ુ લત’ તમારી રાહ જુએ છે !

શ્રી. જગદીશ જોશીના બ્લોગ ‘Best bonding – in relationship’…..પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
બની આઝાદ – શા માટે? …….પ્રકરણ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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સ્વ મ ૃિાણલનીની રોજની પ્રવ ૃનિઓ – પ્રજ્ઞા વ્યાસ
માનનસક તાણથી બચવા માટે દૂ રદ્દષ્ટા ભારતીય ઋનર્મુનનઓ અને બીજા ઘણા ધમષના ધમષગરૂુ ઓ,
માનવજાતને માનનસક અને શારીડરક સ્વસ્થતા મેળવવા માટેન ુ ાં સચોટ માગષદશષન આપી ગયા છે . માનનસક
ઉદ્વેગથી ઉદભવતી ‘લડો અથવા ભાગો ની પ્રનતડક્રયાથી તદ્ન નવરોધી પ્રનતડક્રયા – જે નવશ્રાાંનતની પ્રડક્રયા તરીકે
ઓળખાય છે એ – ‘ધ્યાન (યોગાસન) ના અભ્યાસથી કેળવી શકાય છે . યોગના શાસ્ત્રમાાં દશાષવેલી ‘ધ્યાનની
પ્રડક્રયા જુદાાં જુદાાં અનેક નામો અને પદ્ધનતઓ દ્વારા આચરણમાાં મ ૂકાય છે . ધ્યાનની પ્રડક્રયાથી મન પરનો કાબ ૂ
વધી શકે અને ગુસ્સો ઘટાડી શકાય. સાથોસાથ, પડરક્સ્થનતનો જે તે સ્વરૂપે સ્વીકાર કરવાની વ ૃનત્ત, સડહષ્ણુતા,
કરૂણા, ક્ષમા અને દયાભાવ જેવા સદ્ગુણો કેળવવાથી કાયમ માનનસક શાાંનત અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરી
શકાય છે .
મહનર્િ પતાંજભલએ યોગનાાં આઠ અંગો વણાષવ્યા છે . ‘અષ્ટાાંગ યોગ તરીકે પ્રચભલત આ આઠ અંગો યોગનાાં
આઠ પગનથયાાં તરીકે વણષવી શકાય. દરે ક પગનથયાનુ ાં મહતત્વ છે અને પહેલ ુાં પગનથયુ ાં શીખીને આત્મસાત
કયાષ પછી જ બીજા પગનથયા પર જવુ ાં ડહતાવહ છે .
આ અષ્ટાાંગ યોગનાાં આઠ પગનથયાાં છે – (૧) યમ (૨) નનયમ (૩) આસન (૪) પ્રાણાયામ (૫) પ્રત્યાહાર
(૬) ધારણા (૭) ધ્યાન અને (૮) સમાનધ.
યમ એટલે સ્વ-વતષન અંગેના કાયમી આગ્રહો – અડહિંસા; સત્ય; અસ્તેય; બ્રહ્મચયષ અને અપડરગ્રહ. આ
પાાંચ શાશ્વત મ ૂલ્યો માણસને પશુવ ૃનત્તથી ઉપર ઉઠાવી માનવીય બનાવે છે . નનયમ એટલે ડદનચયાષમાાં રોજ
સમાવવાની પ્રવ ૃનત્તઓ. શૌચ, સાંતોર્, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રભણધાન આ પાાંચ નનયમનુ ાં પાલન કરવુ ાં
શાાંત અને સુખમય જીવન જીવવા માટે જરૂરી છે . આસન, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન નવર્ે નીચે નવગતે વાત કરી
છે . પ્રત્યાહાર એટલે બાહ્ય જગતની ગનતનવનધઓથી મનને અભલપ્ત કરવુ.ાં ધારણા એટલે કોઇ એક નવચાર પર
મનને કેષ્ન્દ્રત કરવુ.ાં સમાનધ એ ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા છે જેમાાં માત્ર ધ્યેયનુ ાં જ ભાન રહે છે અને બીજી બધી
બાબતો ગૌણ બની જાય છે .
યોગાસન અંગેના વૈજ્ઞાનનક અભ્યાસો
ત્રણ મડહના સુધી યોગના કેન્દ્રમાાં રહીને યોગાસન-ધ્યાન તથા શુદ્ધ શાકાહારી (દૂ ધની છૂટ) ખોરાક
લેવાથી હ્રદયરોગ માટેનાાં જોખમી પડરબળોમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે વ્યક્તતનુ ાં વજન, કુલ કોલેસ્ટેરોલ
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અને બ્લડપ્રેશર ઘટે છે (ખાસ તો જે વ્યક્તતઓમાાં શરૂઆતમાાં વધારે હોય તેમાાં) એમના પેશાબમાાં માનનસક
તાણ સાથે સાંકળાયેલા અંત:સ્રાવો – એડિનાલીન, નોન-એડિનાલીન, ડોપામીન અને આલ્ડોસ્ટેરોનનુ ાં પ્રમાણ
ઘટે છે અને માનનસક શાાંનત સાથે સાંકળાયેલ કોટીસોલનુ ાં પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે .
યોગાસન-ધ્યાન કરનાર વ્યક્તતઓમાાં મ ૂડ-ડીસ્ટબષન્સનુ ાં અને ભચિંતાનુ ાં પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછુાં રહે છે .
લાાંબા ગાળાના માનનસક તાણ સાથે સાંકળાયેલ ઘણાાં બધાાં પડરબળો યોગાસન-ધ્યાન ન કરનાર વ્યક્તતઓમાાં
હતાાં અને યોગાસન – ધ્યાન નનયનમત કરનારાઓમાાં નહોતાાં. યોગાસન-ધ્યાન કરનાર વ્યક્તતઓના પેશાબમાાં
એડડ્ રનાલીન, નોરએડડ્ રનાલીન, આલ્ડોસ્ટેરોનનુ ાં પ્રમાણ આછુાં હોય છે જયારે ડીહાઇિોએનપએન્િોસ્ટેરોન તથા
૫-હાઇિોકસીઇન્ડોલ એનસટીક એનસડનુ ાં પ્રમાણ વધારે હોય છે . આ હકીકત દશાષવે છે કે નનયનમત યોગાસનધ્યાન કરનાર વ્યક્તતના શરીરમાાં અંત:સ્રાવો અને ક્ષારના એવાાં ફેરફારો થાય છે જે વ્યક્તતને હાઇબ્લડપ્રેશર
અને હ્રદયરોગથી બચાવવામાાં મદદરૂપ થાય.
નનયનમત યોગાસન-ધ્યાન કરનાર લોકોમાાં હ્રદયરોગનુ ાં જોખમ ઘટે છે એવુ ાં નન:શાંકપણે સાભબત થયુ છે .
હાઇબ્ડપ્રેશરથી પીડાતા લોકોનુ ાં બ્લડપ્રેશર યોગાસન-ધ્યાન કરવાથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં ઘટે છે . એન્જાઇના
કે એટેક આવવાની શકયતાઓ નનયનમત યોગાસન-ધ્યાન કરનારાઓમાાં ઘણી ઓછી જોવા મળે છે . નનયનમત
ધ્યાન કરનાર વ્યક્તતઓને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થવાની જરૂર અન્ય વ્યક્તતઓ કરતા ૫૦ થી ૬૯ ટકા જેટલી
ઓછી પડે છે . એ જ રીતે સાદી માાંદગીમાાં હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયા વગર દવા કરાવવાની જરૂડરયાત પણ
ધ્યાન કરનાર વ્યક્તતઓમાાં ૪૬ થી ૭૪ ટકા જેટલી ઓછી જણાય છે . કેન્સર થવાની શકયતામાાં ૫૫ ટકા
ઘટાડો; હ્રદયરોગની શકયતામાાં ૮૩ ટકા ઘટાડો; માનનસક રોગોમાાં અને ચેપી રોગોમાાં પણ ૩૦ ટકા ઘટાડો
થાય છે . ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ અને પ્રાણાયામ
ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ:
માત્ર એક નમનનટની ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની પ્રડક્રયાથી વધેલ ુાં બ્લડપ્રેશર ઘટે છે અને ઘટાડાની અસર આશરે
ત્રીસેક નમનનટ સુધી ચાલુ રહે છે ! જો નનયનમત પેટથી ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાની ટેવ પાડી શકાય તો ઘણા બધા
રોગોમાાંથી બચી શકાય.
જે લોકોમાાં (ઊંડા શ્વાસોશ્વાસથી કે અન્ય કસરતો કરીને) ફેફસાાંની ક્ષમતા (વાઇટલ કેપેનસટી) વધારે હોય
છે એ લોકોને હાટષ એટેક આવવાની શકયતા અન્ય લોકો કરતાાં ઘણી ઓછી હોય છે . વળી, હ્રદયરોગને કારણે
થતા દુ:ખાવા ઉફે એન્જાઇનાનુ ાં દદષ પણ ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી ઘટી શકે છે એવુ ાં સાભબત થયુ છે . આમ,
હ્રદયરોગને અટકાવવામાાં અને એનો દુ:ખાવો થાય તો એને ઘટાડવામાાં ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ મદદરૂપ થાય છે .
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ગુસ્સો કે હતાશાની પડરક્સ્થનત ઉદભવે ત્યારે એકાદ નમનનટ ટટ્ટાર બેસીને ઊંડા શ્વાસ લેવાથી ગુસ્સાનનરાશાની લાગણીઓ ઓગળી જાય છે . ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ તમારી માનનસક ક્ષમતા વધારે છે અને ભચિંતા –
ટેન્શન ઘટાડે છે !! તમારા મનને વધુ તેજ કરવાની; ઝડપથી ઊંઘવામાાં મદદરૂપ થવાની; ગુસ્સાને ઓગાળી
નાાંખવાની; ભચિંતાને ભગાડી મ ૂકવાની; હ્રદયરોગથી શરીરને બચાવવાની વગેરે અનેક શરીરને ઉપયોગી પ્રવ ૃનત
કરવાની ક્ષમતા આ ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાની પદ્ધનતમાાં રહેલી છે . માત્ર જરૂર છે એ અંગે સામાન્ય જાણકારી
મેળવીને એને અમલમાાં મ ૂકવાની.
શ્વાસોશ્વાસ લેવાની સૌથી કુદરતી અને તાંદુરસ્ત પદ્ધનત ઊંડા સહજ શ્વાસોશ્વાસની છે , જેમાાં દરે ક શ્વાસ લેતી
વખતે પેટ બહાર તરફ આવે અને ઉચ્વાસ કાઢતી વખતે પેટ અંદર તરફ સાંકોચાય. નાનુ ાં બાળક શાાં(ંાંતથી
ઊંઘતુ હોય ત્યારે એનો શ્વાસોશ્વાસ આવો કુદરતી જ હોય છે . આપણા પેટ અને છાતી વચ્ચે ખાસ શ્વાસોશ્વાસની
પ્રડક્રયા કરવા માટે જ મોટા સ્નાયુઓ ઉદરપટલમાાં આવેલા હોય છે . જયારે વ્યક્તત શ્વાસ લે ત્યારે આ
ઉદરપટલના સ્નાયુઓ પેટના અવયવોને નીચે તરફ ધકકો મારે છે , જેને કારણે પેટની આગળની ડદવાલ
સહેજ આગળ આવે છે (પેટ ફુલે છે .) અને ઉચ્વાસ વખતે ઉદરપટલના સ્નાયુઓ ઢીલા પડે છે અને ઉદરપટલ
ઉપર તરફ ધકેલાય છે .
તમે ઊંડા શ્વાસ, ઉદરપટલ અને પેટના હલન ચલન સાથે લો છો એની ચોકસાઇ કરવા માટે સૌથી સરળ
રસ્તો છે – પેટ પર હળવેકથી એક હાથ મ ૂકવાનો. પેટ પર એક હાથ રાખી મ ૂકીને પછી ઊંડો શ્વાસ ધીમે ધીમે
લો. તમારો પેટ પરનો હાથ આગળ તરફ ધકેલાશે, હવે હળવેથી શ્વાસ છોડો હાથ અને પેટ અંદર તરફ
ધકેલાશે. શરત એટલી જ કે શ્વાસ લેવાની પ્રડક્રયા ધીમી ગનતએ થવી જોઇએ. તમને શ્વાસોશ્વાસની આ પ્રડક્રયાથી
થાક ન લાગવો જોઇએ – આરામ અને શાાંનતનો અનુભવ થવો જોઇએ. શ્વાસ લેવાની પ્રડક્રયા એકદમ લયબદ્ધ
સરળ રહેવી જોઇએ. શકય હોય તો શ્વાસ લેવાનો અને કાઢવાનો સમય પણ લગભગ સરખો જ રાખવો. ઊંડો
શ્વાસ લેનાર વ્યક્તતનુ ાં પેટ સૌથી પહેલાાં બહાર આવે પછી પાાંસળીઓનો ભાગ ફૂલે તો સાચી રીતે શ્વાસ લીધો
છે એવુ ાં કહી શકાય.
દુભાષગયે, આમ સાચી રીતે શ્વાસોશ્વાસની પ્રડક્રયા પણ આજનો માણસ કરી નથી શકતો. જયારે માણસ
ઉતાવળ, ભચિંતા, ટેન્શનમાાં હોય છે ત્યારે એનો શ્વાસોશ્વાસ એકદમ છીછરો થઇ જાય છે . પેટને બદલે માત્ર
છાતીથી જ માણસ શ્વાસ લે છે અને પછી કાયમી ટેવ જ છાતીથી છીછરા શ્વાસ લેવાની પડી જાય છે . આને
પડરણામે ફેફસાાંની ક્ષમતા (વાઇટલ કેપેનસટી) માાં ઘટાડો થાય છે , અને ટેન્શનમાાં વધારો.
જયારે પણ તમે ગુસ્સામાાં આવો, ભચિંતા કે ભયની લાગણી થાય, માનનસક તાણ અનુભવો કે ખ ૂબ ઝડપથી
કોઇ કામ કરવુ ાં પડે એમ હોય ત્યારે માનનસક અને શારીડરક સ્વાસ્ર્થય જાળવી રાખવા માટેનો સૌથી સરળ
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અને અસરકારક રસ્તો ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાનો છે . રાત્રે સ ૂતી વખતે અને સવારે ઉઠતાાંની સાથે ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ
કરવાથી પણ ઘણો ફાયદો થાય છે . રાત્રે ઊંઘ લાવવામાાં અને સવારે પ ૂણષ-જાગૃનત લાવવામાાં ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની
પ્રડક્રયા મદદરૂપ થાય ંે.
સામાન્ય રીતે માત્ર એકાદ-બે નમનનટ સુધી ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી ભચિંતા, ટેન્શન, ગુસ્સો, હતાશા, કાંટાળો
વગેરે દૂ ર થાય છે . ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની ટેવ ન હોય એટલે અને ઘીમે ઘીમે લેવાને બદલે ખ ૂબ ઝડપથી લેવાવા
લાગે તો કયારે ક અમુક લોકોને સહેજ ચકકર આવવાનો અનુભવ થાય છે . આવુ ાં થાય કે તરત જ ઊંડા
શ્વાસોશ્વાસની પ્રડક્રયા બાંધ કરી રૂટીન શ્વાસ લેતા હો એ પ્રમાણે લેવા લાગવો જેથી ચકકર કે અન્ય તકલીફ થઇ
હોય તો આપોઆપ જતી રહેશે. ડદવસમાાં જયારે જયારે યાદ આવે ત્યારે આ પ્રમાણે શ્વાસ લેવાથી ફાયદો થાય
છે . ધીમે ધીમે તમને ઊંડા અને ધીમા શ્વાસ, પેટના હલનચલન સાથે લેવાની ટેવ જ પડી જશે જે તમને લાાંબા
ગાળાનો ફાયદો કરી શકે.
આજથી જ આ બહુ સીધી સાદી ટેકનીકનો અમલ શરૂ કરીને તમે તમારી અનેક માનનસક-શારીડરક
સમસ્યાઓ ભગાડી શકો છો અથવા હળવી બનાવી શકો છો. તમારા અનતવ્યસ્ત ટાઇમટેબલમાાંથી માત્ર એક
નમનનટનો સમય કાઢીને ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની પ્રેડકટસ શરૂ કરી દો અને તમે જાતે જ એના ફાયદા અનુભવો.
ઓફીસે ખુરશીમાાં બેઠાાં બેઠાાં, બસ કે કારમાાં જતાાં જતાાં; ઘેર બેઠાાં બેઠાાં કે ઉભાાં ઉભાાં ગમે ત્યાાં તમે આ ઊંડા
શ્વાસોશ્વાસની પ્રડક્રયા અમલમાાં મ ૂકી શકો છો.
પ્રાણાયામનુ ાં નવજ્ઞાન:
પ્રાણાયામ એટલે પ્રાણ(શ્વાસ)નુ ાં નનયમન કરવાની પ્રડક્રયા. શ્વાસોશ્વાસ એ મન તથા શરીરને જોડતી કડી
છે એવુ ાં માનવામાાં આવે છે . જયારે તમારા શરીરમાાં કોઇ ફેરફાર થાય ત્યારે શ્વાસોશ્વાસમાાં ફેરફાર થાય છે –
દા.ત. શારીડરક કસરત કરવાથી શ્વાસોશ્વાસ ઝડપી બને છે . જયારે તમારા મનમાાં ફેરફાર થાય ત્યારે પણ
શ્વાસોશ્વાસમાાં ફેરફાર થાય છે – દા.ત. જયારે તમે ભચિંતામાાં હો છો ત્યારે તમારો શ્વાસોશ્વાસ ઝડપી અને છીછરો
થઇ જાય છે .
શ્વાસોશ્વાસ તમારી જાણ બહાર સતત ચાલતી પ્રડક્રયા છે અને તે છતાાં તમે એની ઉપર કાબ ૂ રાખી શકો
ૂ માાં, શ્વાસોશ્વાસ પર અનનચ્છાવનતિ અને ઇચ્છાવનતિ – બાંને પ્રકારના ચેતાતાંત્ર
છો – વધારી કે ઘટાડી શકો છો. ટાંક
અસરો કરે છે . એથી નવરુદ્ધ – શ્વાસોશ્વાસ તમારા મન અને શરીર બાંને ઉપર સારી કે ખરાબ અસરો કરી શકે
છે . દા.ત. ઊંડા – ધીમા શ્વાસોશ્વાસ માનનસક શાાંનત આપે છે અને શરીરની ક્ષમતામાાં વધારો કરે છે .
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શ્વાસ એ સડક્રય પ્રડક્રયા છે જયારે ઉચ્વાસ એ આપોઆપ થતી પ્રડક્રયા છે છાતીમાાં બાંને બાજુએ આવેલાાં
ફેફસાાંને પ ૂરતા પ્રમાણમાાં ફુલાવવા માટે એની ઉપર, નીચે અને આસપાસ જુદા જુદા સ્નાયુઓ કામ કરતા હોય
છે .
(૧) અધો-શ્વાસ: શ્વાસ લેવા માટે સૌથી અગત્યના સ્નાયુઓ પેટ અને છાતી વચ્ચે આવેલા ઉદરપટલ ઉફે
ડાયાફ્રામના સ્નાયુઓ છે . પેટ અને છાતીના અવયવોને એકબીજાથી જુદા પાડતા આ પડદા (ડાયાફ્રામ) ના
સ્નાયુઓ જયારે સાંકોચાય છે , ત્યારે પેટના અવયવોને નીચે તરફ ધક્ક્ંો લાગે છે પડરણામે પેટની આગળની
ડદવાલ સહેજ બહાર આવે છે . નાના બાળકોમાાં ઉદરપટલનો ઉપયોગ શ્વાસ લેવા માટે સૌથી વધુ પ્રમાણમાાં
થતો હોવાથી શાાંનતથી સ ૂતેલ બાળકનુ ાં દરે ક શ્વાસ સાથે પેટ ઉપર ઉઠતુ ાં અને ઉચ્વાસ સાથે નીચે જતુ ાં જણાય
છે . અંગ્રેજીમાાં ડાયાફ્રાગમેટીક બ્રીધીંગ અથવા એબ્ડોમીનલ બ્રીધીંગ તરીકે; સાંસ્કૃતમાાં અધો-શ્વાસ તરીકે અને
સાદી ગુજરાતીમાાં ‘પેટની શ્વાસોશ્વાસ લેવાની પ્રડક્રયા તરીકે ઓળખાય છે .
પેટથી શ્વાસોશ્વાસ લેવાનુ ાં ફાયદાકારક છે અને તણાવમુક્તત માટે આ ખ ૂબ જ અગત્યની ટેકનીક છે . દુભાષગયે
ખ ૂબ ઓછા લોકો આ સાદી સીધી પેટથી શ્વાસ લેવાની ટેકનીક જાણે છે અને ઉપયોગ કરે છે . તમે પેટથી શ્વાસ
લો છો કે છાતીથી એ જાણવા માટે ક્સ્થર, ટટ્ટાર બેસી ડાબો હાથ પેટ ઉપર અને જમણો હાથ છાતી પર રાખો.
દરે ક શ્વાસ લેવાથી ડાબો હાથ આગળ આવે તો પેટથી શ્વાસ લો છો અને જમણો ઉપર આવે તો છાતીથી શ્વાસ
લો છો એવુ ાં નક્ક્ંી થાય. સ ૂતાાં સ ૂતાાં આ પ્રમાણેન ુ ાં ચેકીંગ વધુ સારી રીતે થઇ શકે છે .
(૨) મધ્ય-શ્વાસ: છાતીમાાં બે પાાંસળીની વચ્ચે શ્વાસ લેવા માટેના સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે જે સાંકોચાવાથી
પાાંસળીઓ બહારની તરફ ખસે છે અને ફેફસાાંને ફુલાવાની જગયા થાય છે . છાતીથી લીધેલ શ્વાસ સામાન્ય રીતે
છીછરો અને ઝડપી હોય છે . માણસ ટેન્શનમાાં હોય ત્યારે આ પ્રકારે શ્વાસ લેતો હોય છે . વળી, છાતીથી શ્વાસ
લેવાથી ફેફસાાંના નીચેના ભાગમાાં ઓછી હવા પહોંચે છે . ફેફસાાંના નીચેના ભાગમાાં જ સૌથી વધુ લોહી પહોંચે
છે જયાાં પ ૂરતી હવા ન મળવાથી લોહી શુધ્ધ થઇ શકતુ ાં નથી. પેટથી શ્વાસ લેવાથી ફેફસાાંનો નીચેનો ભાગ
બરાબર ખ ૂલે છે અને લોહીનુ ાં શુ(ધ્ધકરણ સારી રીતે થાય છે .
(૩) આદ્ય-શ્વાસ: છે લ્લે, ગળાના સ્નાયુઓ પાાંસળીના માળખાને ઉપર તરફ ખેંચીને શ્વાસ ભરવામાાં મદદરૂપ
થાય છે . ખાસ કરીને જયારે શ્વાસમાાં રૂાંધામણ થતી હોય ત્યારે આ સ્નાયુઓ કાયષરત થઇને વધારાનો શ્વાસ
ભરી આપે છે . ટટ્ટાર બેસીને હાાંસડીને ઉપર તરફ તથા ખભાને પાછળ તરફ ખેંચવાથી ફેફસાાંનો સૌથી ઉપરનો
ભાગ ફૂલે છે અને હવાથી ભરાઇ જાય છે . અંગ્રેજીમાાં આને કલેવીકયુલર બ્રીધીંગ અને સાંસ્કૃતમાાં આદ્ય શ્વાસ
કહેવામાાં આવે છે .
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જયારે પેટ, છાતી અને ગળાના સ્નાયુઓ વારાફરતી ઉપયોગમાાં લઇને ફેફસાાંનો દરે કે દરે ક ખ ૂણો હવાથી
ભરી દે વામાાં આવે ત્યારે એને પ ૂણષ શ્વાસ કહેવાય છે . ટટ્ટાર બેસીને ધીમે ધીમે (ઝાટકા વગર) પહેલાાં પેટથી
શ્વાસ ભરવો, પછી પેટ ફુલેલ ુાં રાખીને જ છાતી ફુલાવવી અને છે લ્લે ગળા હાાંસડી અને ખભાની આસપાસના
સ્નાયુઓ સાંકોચી ત્યાાંનો ફેફસાાંનો ભાગ ફુલાવવો. કોઇ પણ જાતના જોર કે ઝાટકા વગર સહજપણે આ
પ્રડક્રયામાાં ફેફસુ ાં નીચેથી ઉપર સુધી ક્રમબદ્વ ફુલતુ ાં અનુભવાશે.
પ્રાણાયામની પદ્ધનત:
(૧) સુખ પ્રાણાયામ
સુખાસન, પદ્માસન કે વજ્રાસનમાાં ટટ્ટાર બેસો.શરીરના બધા સ્નાયુઓને ઢીલા મ ૂકી દો. ચહેરા પર કોઇ
તણાવ ન રાખો, હસતુ ાં મોઢુ ાં રાખો
પ ૂરક: બાંને નસકોરાાં વડે ઊંડો શ્વાસ શકય એટલી ધીમી ઝડપે ભરો. પહેલાાં પેટ (અને ઉદરપટલનાાં)
પછી છાતી અને ગળાના સ્નાયુઓ શ્વાસ લેવા માટે વાપરો.
કુાંભક: ઊંડો શ્વાસ ભયાષ પછી સહજ રીતે (કોઇપણ જાતના પ્રયત્ન વગર) જેટલો સમય શ્વાસ ભરાયેલો
રહે એટલો સમય રાખો. જરા પણ સમય ન રહે તો પણ કોઇ વાાંધો નથી. ધીમે ધીમે આપોઆપ આ ક્સ્થનત
આવશે.
રે ચક: પછી ધીમે ધીમે શ્વાસ છોડો. ઉચ્વાસનો કુલ સમય શ્વાસ ભરવાના કુલ સમય કરતાાં બમણો હોય
તો સારુાં.
કુાંભક શ્વાસ છોડયા પછી સહજ રીતે (કોઇ પણ જાતના પ્રયત્ન વગર) જેટલો સમય શ્વાસ લીધા વગરનો
રહે એ સમયને માણો. આવી ક્સ્થનત ન આવે તો એને માટે ખાસ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. ધીમે ધીમે
ૂ માાં, કહીએ તો ધીમે ધીમે ઊંડા શ્વાસોશ્વાસની પ્રડક્રયા સુખ પ્રાણાયામ છે ,
આપોઆપ આવી ક્સ્થનત આવશે. ટક
અને અભ્યાસથી ડદવસના દરે ક સમયે સમયે આ પ્રડક્રયા ચાલુ હોવી જોઇએ. ઊભાાં ઊભાાં કે ખુરશી પર બેઠાાં
બેઠાાં પણ આ પ્રાણાયામ થઇ શકે છે .
(૨) નાડીશુદ્ધદ્ધ પ્રાણાયામ
સુખાસન, પદ્માસન, નસદ્ધાસનમાાં કે ખુરશી પર ટટ્ટાર બેસો. જમણા હાથની પ્રથમ બે આંગળી વાળે લી રાખો,
બાકીની આંગળી અને અંગ ૂઠો સીધો રાખો – આને નાનસકામુદ્રા કહેવાય છે .
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નાનસકામુદ્રામાાં જમણા હાથને નાક પર રાખીને જમણુ નસકોરુાં બાંધ કરો અને ડાબા નસકોરા વડે શ્વાસને ધીમે
ધીમે અંદર ખેંચો.થોડો વખત શ્વાસ છાતીમાાં સહજપણે રહે એમ રાખો.
હવે જમણા હાથની ત્રીજી આંગળી વડે ડાબુ ાં નસકોરુાં દબાવો અને જમણા નસકોરા વડે શ્વાસ બહાર કાઢો.
થોડો સમય સહજપણે થોભો. જમણા નસકોરા વડે શ્વાસ અંદર લો.
થોડો સમય થોભો. ડાબા નસકોરા વડે શ્વાસ બહાર કાઢો.
આ એક ચક્ર પ ૂરુાં થયુ ાં આવાાં પાાંચથી દશ ચક્ર નનયનમતપણે પ ૂરાાં કરવાાં જોઇએ.
(૩) ભજસ્ત્રકા પ્રાણાયામ
સુખાસન, પદ્માસન, વજા્રસનમાાં કે ખુરશીમાાં ટટ્ટાર બેસો.
ચહેરા અને શરીરના સ્નાયુઓ ઢીલા મ ૂકી દો, હસતુ ાં મોં રાખો.ધમણની જેમ ઝાટકાભેર પેટના સ્નાયુઓનુ ાં
સાંકોચન કરીને ઝડપથી ઉચ્વાસને બહાર કાઢો (જે થોડો અવાજ કરશે).
આ રીતે દશેક (દશથી વીસ) ઝાટકા પછી અટકી જવુ.ાં ત્યારે શ્વાસોશ્વાસ પણ થોડા સમય માટે અટકી જાય
છે (કુાંભક). ધીમે ધીમે અનુભવથી કુાંભકનો સમય વધતો જાય છે . અહીં આ પ્રાણાયામનુ એક ચક્ર પ ૂરુાં થાય.
આ રીતે ત્રણ ચક્ર ભજસ્ત્રકા પ્રાણાયામનાાં કરવાાં જોઇએ આ પ્રાણાયામથી ચેતનાનો સાંચાર થતો અનુભવાય છે .
જો આમાાંથી કોઇ પણ પ્રાણાયામ વખતે ચકકર આવે; બેચેની લાગે કે શરીરને માફક ન આવે તો તરત
જ અટકી જઇને, સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ લેવાનુ ાં શરૂ કરી દે વ ુ ાં જોઇએ. કોઇ નનષ્ણાતની હાજરીમાાં જ પ્રાણાયામ
શીખવા જોઇએ. હાઇબ્લડપ્રેશર અને હ્રદયરોગના દદીઓએ પ્રયત્નપ ૂવષક કુાંભક કરવાની ભબલકુલ કોનશશ ન
કરવી. એનાથી લાભ કરતાાં નુકસાન વધારે થશે. ભારે કસરત કયાષ પછી તરત પ્રાણાયામ ન કરવા. હળવાશ
અને સહજતાથી ધીમે ધીમે યોગાસન, પ્રાણાયામ, ધારણા-ધ્યાન વગેરે કરવુ ાં જરૂરી છે . ‘ન હઠાત્ ન બલાત્
નસદ્ધાાંત હાંમેશા યાદ રાખવો (હઠથી કે બળથી યોગ કરવો નહીં). પ્રાણાયામ યોગય માગષદશષકની હાજરીમાાં જ
શીખવા જોઇએ

પ્રાિાયમ

પ્રકરણ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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આપિને કશી પસાંદગીન ાંુ સ્વાતાંત્ર્ય છે ? - રાજીવ જાની
આપણે સૌ માનીએ છીએ કે, આપણે એક મુતત દે શમાાં રહીએ છીએ; જેમાાં આપણને દરે ક ચીજ
માટે પસાંદગીનુાં સ્વાતાંત્ર્ય છે .આપણે શુ ાં ખાવુ,ાં ક્યાાં હરવુ ાં ફરવુ,ાં ક્યાાં રહેવ,ુ ાં શુાં પહેરવુાં એ માટે આપણે
પસાંદગી કરી શકીએ છીએ. જ્યારે કોઈ નમત્ર કે કુટુમ્પ્બના સભ્યની ન ગમતી ટીકા સાાંભળવી પડે;
ત્યારે ‘હુ ાં એની પરવા નથી કરતો/તી.‘એવાાં ઉચ્ચારણો ઘણી વખત સાાંભળીએ છીએ.તમારા માટે
કોઈ કશુકાં ખરાબ બોલે; ત્યારે ‘ખરાબ ન લગાડવાનો પ્રયત્ન’ કરવા માટેનો તમારી પસાંદગીનો
અવકાશ વાપરવા હુ ાં તમને આવકારુાં છુાં.ખેર!-એ એક પસાંદગી જરૂર છે .પણ આવા પ્રસાંગોએ આપણી
લાગણીઓ પર સાંયમ રાખવાનુ ાં બહુ જ મુશ્કેલ બની જત ુ ાં હોય છે .
તમને ખબર છે , આમ કેમ થાય છે ?-આ સવાલનો જવાબ મેળવવા માટે ; આપણે આપણુાં મન
શી રીત કામ કરે છે , તે સમજવુાં પડશે.આપણુ ાં મગજ એક પ્રોગ્રામર જેવુ ાં છે ; જે સતત, જાતજાતના
પ્રોગ્રામો બનાવ્યે જ રાખતુ ાં રહે છે .આપણે કોઈ પણ ચીજ વારાં વાર કરવા લાગીએ; તેને માટે આપણુાં
મન એક ‘પ્રોગ્રામ’ બનાવવા માાંડે છે . આપણે એને સામાન્ય ભાર્ામાાં ‘ટેવ’ કહીએ છીએ. જ્યારે
ભનવષ્યમાાં ફરી કોઈ વખત એવી ઘટનાનુ ાં પુનરાવતષન થાય; ત્યારે આપણુાં મન આપણી યાદદાસ્તમાાં
સાંઘરાયેલા આવા બધા પ્રોગ્રામોમાાં શોધ કરવા લાગી જાય છે ; અને તે ઘટનાને મળતો આવતો હોય
તેવો પ્રસાંગ અને તેને માટેનો પ્રોગ્રામ અને પ્રનતડક્રયાની પસાંદગી માટે ના નવકલ્પો તરત હાજર કરી
દે છે .મોટા ભાગે તો તે નવકલ્પોને પણ અવગણીને તેને ઠીક લાગે તેવો એકમાત્ર નવકલ્પ જ હાજર
કરી દે છે .આના કારણે આપણે અમ ૂક રીતે જ એવી ઘટનામાાં કામ કરવા મજબ ૂર બની જઈએ છીએ.
આપિા મનથી હમ્મેશ દોરવાવાની એક સ્વયાંસચ
ાં ાણલત રીતના કારિે આમ બનત ાંુ હોય છે
આથી જ જમાનાઓથી પૌવાષ ત્ય ઋનર્ઓ કહેતા આવ્યા છે કે,”હુ ાં શરીર પણ નથી અને મન પણ
નથી”આ વાત મારે થોડાક દાખલા આપીને ફરીથી સમજાવવી છે
તમે છે લ્લી વખત ઘરથી ઓડફસ જતા હતા ત્યારે ; છે ક ઓડફસે પહોંચ્યા પછી જ તમને એ ખબર
પડી હતી કે, તમારુાં ધ્યાન લગીરે ય રસ્તા પર ન હત;ુ ાં અને છતાાં તમે સલામતીપ ૂવષક કારને ચલાવીને
ઓડફસે પહોંચી શક્યા હતા.
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જો તમે જાતે કાર ન ચલાવતા હતા; તો એ કોઈક બીજી જ કોઈ વ્યક્તત હતી; જે કાર ચલાવતી
હતી!-અને તે તમારુાં મન હતુ;ાં જે ભ ૂતકાળની જૂની યાદદાસ્તના આધારે સ્વયાંસચ
ાં ાભલત રીતે કાર
ચલાવી રાખતુાં હતુ.ાં
બીજી એક ઘટના જોઈએ.તમે કોઈ વ્યક્તતને ઈમેલ કરવા કોમ્પ્યટુ રમાાં ઈમેલની ઈન-બોતસ ખોલો
ત્યારે ; તેમાાં ઢગલાબાંધ બીજા ઈમેલો જોઈને તેના જવાબો આપવાનુાં શરૂ કરી દે તા હો છો.ત્રીસ નમનીટ
પછી, તમે લોગ આઉટ કરી નાાંખો છો; અને ત્યારે તમને ભાન થાય છે કે, પેલા ઈમેલનો જવાબ
આપવાનો તો બાકી જ રહી ગયો!
ક્યારે ક જમવાનુાં બનાવતી વખતે તમે બટાકા બાફીને તેની છાલ ઊતારતા હો; ત્યારે તમને યાદ
આવે છે કે, ખરે ખર તો તમારે ભાત રાાંધવો હતો; પણ એક મશીનની જેમ તમે બટાકામાાં ફસાઈ ગયા!
બીજો એક દાખલો –તમે વજન ઊતારવાનુ ાં અને તે માટે દરરોજ ત્રીસ નમનીટ ચાલવાનુ ાં કે તસરત
કરવાનુાં નક્કી કયુાં છે .પણ દરે ક વખતે તમારુાં મન એમ ન કરવા માટે ફટ્ટાક દઈને સરસ મજાનુ ાં
બહાનુાં ગોતી લાવતુ ાં હોય છે !-નવા વર્ષ માટે કરે લા મહાન (!) સાંકલ્પોનુ ાં બે જ અઠવાડડયામાાં કેમ
બાષ્પીભવન થઈ જતુાં હોય છે ?!
આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણો તમને મળી આવશે કે જેમાાં તમારુાં મન સ્વયાંસચ
ાં ાભલત રીતે તમારા
જીવનની નાવને હાાંકી રહ્ુાં હોય છે .એક સાંશોધન મ ૂજબ, આપણે રોજબરોજ કરતા હોઈએ તે બધી
પ્રવ ૃનત્તઓના ૮૦% આવી ટેવો પાડવાના મનના આવા સ્વભાવને કારણે હોય છે .
જો કે, આ સાવ ખરાબ વાત પણ નથી.ટેવો પાડવાના મનના આ સ્વભાવને કારણે આપણે અનેક
વસ્તુઓ લગભગ એક સાથે કરી શકીએ છીએ (multi tasking).આપણે સારી ટે વો પાડવા શક્તતમાન
હોઈએ છીએ; અને આપણા જીવન માટે નનધાષ ડરત લક્ષ્યાાંકો હાાંસલ કરીને તેના ફાયદા ઊઠાવી શકીએ
છીએ.
પણ… કમભાગયે, આપણે જ્યારે વણગમતા નવચારો કે લાગણીઓ અનુભવી રહ્યા હોઈએ ત્યારે
પણ, મનની આ ઓટોપાયલોટ પદ્ધનત એવીજ અસરકારક રીતે કામ કરતી રહે છે .કદીક એ વણગમતા
નવચારો કરવાનુ ાં એમ ને એમ જ શરૂ કરી દે ત ુ ાં હોય છે ; અને પછી એમાાં ને એમાાં જ વધારે ને વધારે
ગરકાવ થતુાં જાય છે .આને કારણે નકારાત્મક લાગણીઓ પેદા કરે છે ; અને તેના આધારે નકારાત્મક
નનણષયો લેવા માાંડે છે .તમે જોશો કે આની શરૂઆત તો કોઈક નાના નવચારથી જ શરૂ થઈ હોય છે .
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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પણ આ પાયલોટ (!) અણગમતી લાગણીઓ, સાંવેદનાઓ, નવચારો અને નનણષયોના સદા વધષમાન
તરાં ગો અને વલયો પેદા કરતો જ રહે છે .જો આમ વારાં વાર બનતુ ાં રહે તો, તેને મનોવૈજ્ઞાનનકો હાયપર
સ્ટ્રેસ, ભચિંતાનો હમ
ુ લો કે હતાશા કહે છે .
આનો ઉકેલ શો ?
જો તમારા કોમ્પ્પ્યુટરમાાં તમે વધારે ને વધારે નવન્ડો ખોલતાાં જાઓ, તો અમ ૂક સીમા પછી
કોમ્પ્પ્યુટર ધીમુ ાં પડવા લાગશે અને પછી ઠરી જશે કે ક્રેશ થઈ જશે.નવચારોના નકારાત્મક વલયોનુ ાં
પણ આમ જ હોય છે .જ્યારે અને જો આમ થવા લાગે તો, સામાન્ય બુદ્ધદ્ધ અનુસાર, અમ ૂક નવન્ડો બાંધ
કરી દે વી જોઈએ, જેથી કોમ્પ્પ્યુટર પરનો બોજો હળવો થાય.
આથી જ્યારે મનનો ઓટોપાયલોટ તમને આવા નકારાત્મક વલયમાાં ઢસડી રહ્યો હોય; ત્યારે
તરત સમજી જવાય એવી રીત એ છે કે, તમારે એમાાંથી બહાર આવી જવુ ાં જોઈએ અને એ લુપને
સહેજ પણ વધારાની શક્તત ન મળે અને મન ફરીથી સ્વસ્થ ક્સ્થતીમાાં આવી જાય, તે માટે તેને તક
આપવી જોઈએ.જૂની સાંસ્કૃનતઓ અને ડહાપણની રીત રસમોએ આ માટે બહુ જ સાદો પણ અસરકારક
ઉકેલ આવી સમસ્યાઓ માટે સ ૂચવ્યો છે ; જેને મનની જાગૃનત તરીકે ઓળખાવવામાાં આવે
છે .વતષમાનમાાં રહેવ ુ ાં અને ઘટના માટે કોઈ ચ ૂકાદો ન આપવો – એને જાગૃનત કહે છે .આને માટે ની
સૌથી સરળ રીત છે – ‘તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન આપો.થોડીક નમનનટો માટે તમારા શ્વાસ તરફ ધ્યાન
કેન્દ્ન્દ્રત કરવાની ટેવ પાડો.’
તમારો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે , તે બાબત જાગૃત થાઓ. જ્યારે તમે આ કરી રહ્યા હો; ત્યારે ભલે
ને મન બીજા નવચારો કે ચ ૂકાદાઓ તરફ તમારુાં ધ્યાન નવકેષ્ન્દ્રત કરવા પ્રયત્નો કરે ; તમારી જાત
માટે ટીકાત્મક રહેવાના બદલે ફરી ફરીને ધ્યાન શ્વાસ પર લાવતા રહો.આમ તમે વતષમાનમાાં જાગૃત
રહેવાની ટેવ પાડવા માાંડશો.
બીજી એક રીત તમારી પાાંચેય ઇષ્ન્દ્રયોને વાપરવાની છે .આપણે એમના કારણે જોઈ, સાાંભળી,
સઘી,
ાં ૂ
ચાખી, સ્પશી શકીએ છીએ.આમાાંની અમ ૂક કે બધી ઇષ્ન્દ્રયો દ્વારા થતી સાંવેદનાઓનો ઉપયોગ
મનનુાં ધ્યાન વતષમાન પર લાવવા કરી શકાય. જ્યાાં હો ત્યાાં - પાાંચેક નમનનટ માટે, આંખો બાંધ કરી,
આજુબાજુ થતા અવાજો અથવા પ્રવતષમાન ગાંધો તરફ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરો.
જાગૃત રહેવા માટેના બીજા નુસખા આ રહ્યા –
થોડાક સમય માટે ગમે તે એક પ્રવ ૃનત્ત પર તમારુાં પ ૂણષ લક્ષ્ય એમાાં જ કેષ્ન્દ્રત કરો.દાખલા તરીકે
જમતી વખતે પ ૂણષ ધ્યાન ચાવવાની ડક્રયા, અનુભવાઈ રહેલા સ્વાદ, ખોરાકનો દે ખાવ. અથવા સવારે
બ્રશ કરતી વખતે થતી નાની ડક્રયાઓ, અવાજો, ગાંધ.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

99

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

એ જ રીતે ચાલતી વખતે ચાલવાનો ફફડાટ, હવાની લહેરખીઓની સાંવદ
ે ના નવ.આવી તો અનેક
પ્રવ ૃનત્તઓ આપણે સાવ સ્વાભાનવક રીતે, કશા ધ્યાન નવના કરતા હોઈએ છીએ.એ બધાાંનો ઉપયોગ
આપણે વતષમાનમાાં જીવવાના મહાવરા માટે કરી શકીએ .
ભચડકત્સકોએ કરે લા સાંશોધન મ ૂજબ બે મડહના સુધી દરરોજ ૩૦ નમનનટ આ રીતે જાગૃત રહેવાના
અભ્યાસથી આપણા મ ૂડ અને લાગણીઓની સમતામાાં માપી શકાય એવો ફેર લાવી શકે છે
આથી જો હવે કોઈ વાર તમને લાાંબા સમય માટે દુખદ લાગણી થાય તો આ સવાલ પ ૂછો”આ
વખતે હુ ાં આમ લાગણી અનુભવવાનુ ાં ચાલુ રાખવા માાંગ ુાં છુાં?” જો તેનો જવાબ “ના” હોય તો, તેનો
અથષ એ થયો કે, તમારા મનના ઓટો પાયલોટ વડે તમે ખેંચાઈ રહ્યા છો.જેવી આ પ્રતીનત થશે કે,
તરત જ, થોડીક નમનનટ માટે વતષમાનમાાં આવવાની; ઉપર બતાવેલી રીતોમાાંની તમારી કોઈક ટે વને
તમે કાયષરત કરી દે વા લાગશો. અને એ ખાસ નોંધી લેવાનુ ાં છે કે, તમારા મનના એ નવચારો સાથે
તમારે કુસ્તી દાં ગલ સહેજ પણ કરવાનુ ાં નથી; એ બહુ જ કાબેલ અને સદા તૈયાર દુશ્મન છે !તમારે
સજાગ અને એકાગ્ર બનીને, માત્ર એની વતષણકાં ૂ ને જોયા જ કરવાની છે .
અને જ્યારે તમે આમ જોવા માાંડો છો; ત્યારે તમને અનુભ ૂનત થવા લાગશે કે….
ુ ાબલો શી રીતે કરવો
હવે પકરક્સ્થતીનો મક
એના નવા નવકલ્પો શોધવાની
અને તેમાાંથી પસાંદગી કરવાની સ્વતાંત્રતા
તમે પ્રાપ્ત કરવા માાંડયા છો.

Rajiv Jani
Founder-Success Within

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

10
0

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….
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ુ ા સાથે તત્વચચાપ
વલીભાઈ મસ
સરુ ે શ
તમે યોગ અને ધ્યાનની ડક્રયાઓને ઈસ્લામના સાંદભષમાાં શી રીતે મ ૂલવો છો ?
વલીભાઈ
ઈસ્લામના પેગબ
ાં ર, હજ઼રત મહાંમદે એક ‘હડદસ’ માાં કહ્ુાં છે કે , ‘જ્ઞાન મેળવવા માટે ચીન જવુ ાં પડે, તો
ત્યાાં સુધી જઈને પણ તે મેળવજો કારણ કે, દરે ક મુક્સ્લમની ફરજ છે કે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત મેળવવવુ‘.આમ
ાં
યોગની
ડક્રયાનુ ાં જ્ઞાન કોઈ મુક્સ્લમ લે, તો તેમાાં કશુ ાં ગેરવ્યાજબી નથી.યોગ એ તો જીવનનુ ાં સત્ય ગોતી કાઢવા
માટેની વ્યવક્સ્થત, વૈજ્ઞાનનક, અને પ્રયોગ આધાડરત પદ્ધનત છે .એ કોઈ ધાનમિક માન્યતા નથી.એ કોઈ ધમષ
સાથે સાંકળાયેલ બાબત કે, એના પ્રચાર સાથે સાંકળાયેલો પાંથ નથી.એ તો મન અને શરીરને સ્વસ્થ રાખવા
માટેની શારીડરક અને ચૈતનસક ડક્રયા છે .ઇસ્લામ તો બહુ જ ઉદારમતવાદી ધમષ છે .યોગ તો વૈનશ્વક રીતે
ઉપયોગી રીત છે .કોઈ પણ વ્યક્તતનો જે પણ ધમષ કે ધાનમિક માન્યતા હોય; તેન ુ ાં યોગય અને વધારે સારી રીતે
પાલન કરવામાાં એ તો સહાયભ ૂત થાય છે .‘યોગ’શબ્દનો અથષ જ ‘જોડવુ’ાં થાય છે - વ્યક્તતગત જીવાંત તત્વનુ ાં
વૈનશ્વક જીવાંત તત્વ સાથે જોડાણ .
મુક્સ્લમો ડદવસમાાં પાાંચ વખત બાંદગી કરતા હોય છે ; એનો જુસ્સો પણ યોગ જેવો જ હોય છે .બન્ને રીતનુ ાં
આત્યાંનતક ધ્યેય તો એક જ છે .અમ ૂકને બાદ કરતાાં, ઘણા મુક્સ્લમ દે શોએ ‘યોગપદ્ધનત’ને માન્યતા આપી
છે .યોગ એ તો એક નવજ્ઞાન છે - માન્યતા નહીં.તમે નાક્સ્તક છો કે, ધાનમિક એની સાથે ‘યોગ’ને કશી લેવાૂ માાં કહીએ તો, મન અને શરીરને સ્વસ્થ રાખવા વપરાતો હોય કે ઈશ્વરીય તત્વ નવશે
દે વા નથી. ટાંક
નવચારવા પ્રેરતો હોય તો,‘યોગ’ ઉપર ઈસ્લામમાાં કોઈ મનાઈ નથી.
તમને જાણીને આશ્ચયષ થશે કે, કાણોદરની અમારી જમાતના બાંધારણમાાં અમે યોગને માન્યતા આપી છે ;
અને ઈસ્લામની કોઈ પણ શડરયતનો ભાંગ થાય છે -એવા કોઈ પણ ભય નવના, એની પ્રેષ્તટસ કરવા ઉપર
ભાર મ ૂકેલો છે .અમારા આયાતુલ્લાઓ( ધાનમિક ગુરૂઓ)ની પણ આ બાબત સાંમનત મેળવવામાાં આવેલી છે .
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આનાંદમયી, ચૈતન્યમયી, સત્યમયી, પરમે – સદ
ાંુ રમ્
આનાંદમયી ,ચૈતન્યમયી ,સત્યમયી ,પરમે.…
આનાંદમયી ,આનાંદમયી ,આનાંદમયી.…
તવ મહામુદાના ધામ ત્યહીં.
અમ અલ્પમુદાના ધામ,ઠામ,મુકામ અહીં.
તવ પરમ હર્ષના સાગર કેરી છોળ.
અમ તલેશ દુુઃખના ઘોર અહીં વાંટોળ.
તુ ાં આવ લઈ ,)3( તવ ધસમસ ,નાંદ-પ્રચાંડ તણા રસપ ૂર
તુ ાં આવ અહો )3(.આનાંદમયી ,ચૈતન્યમયી ,સત્યમયી ,પરમે.…
ચૈતન્યમયી ,ચૈતન્યમયી ,ચૈતન્યમયી
તવ ઊધ્વષભચનતના ગગન ત્યહીં,
અમ ભચનતધરાના તમસ ઘોરમાાં મગન અહીં.
તવ પ્રખર ચૈત્યના ઝળહળતા રનવરાજ
અમ ટમટમ દીપક દીન તણાાં અહીં કાજ
તુ ાં આવ લઈ ,)3( તવ છલછલ ચેતન તણા સભર અંબાર
તુ ાં આવ અહો \)3(.આનાંદમયી ,ચૈતન્યમયી ,સત્યમયી ,પરમે.…
સત્યમયી ,સત્યમયી ,સત્યમયી
તવ સ્વણષજ્યોનતની સ ૃષ્ષ્ટ ત્યહીં
અમ તમસ છાયી લઘુ દ્રષ્ષ્ટ અહીં.
તવ પ્રખર તેજના દીશ દીશ ભરતાાં નીર
અમ મનમનના આ પાંક સહુ મલીન સહુ તીર
તુ ાં આવ લઈ ,)3( તવ ઉજ્જવળ ઝળહળ ,ભગષ તણા ભાંડાર
તુ ાં આવ અહો )3(.આનાંદમયી ,ચૈતન્યમયી ,સત્યમયી ,પરમે.…
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પરમે ,પરમે ,પરમે ,પરમે,
તવ નવશ્વપારના પવન ત્યહીં
અમ ભ ૂમીજડડત સહુ ક્રમણ અહીં,
તવ સ ૃષ્ષ્ટ સવષને ક્રમી જતા નનત ,ન ૂતનતમ સાંચાર
અમ ડગમગ પડતા કદમોનો આ શોક,મોહ ,સાંસાર
તુ ાં આવ લઈ ,)3( તવ ડદવ્ય જગતના ભવ્ય મધ ૂર ઝાંકાર
તુ ાં આવ અહો )3(.આનાંદમયી ,ચૈતન્યમયી ,સત્યમયી ,પરમે.…
-સુદરમ્પ્
ાં
ગુજરાતી સાડહત્યની ગઇ પેઢીના મ ૂધષન્ય કનવ શ્રી સુદરમ્પ્
ાં ની ,પોંડડચેરી આશ્રમના માતાજીને માટે લખાયેલી
આ સ્ત ૂનત શ્રી અરનવિંદના સાધકોને બહુ જાણીતી છે .વેદો અને ઉપનનર્દો માાં ૐ સત્ ભચત્ આનાંદ એમ લખાય છે .
આ ક્રમ કેમ તેમણે કેમ બદલી નાાંખ્યો?
મારા સદગત નપતાજી અમને ઘરમાાં આ સ્ત ૂનત અચ ૂક ગવડાવતા .ત્યારે મને હાંમેશ આ પ્રશ્ન ઊઠતો .હમણાાં જ
મને આ બાબતમાાં સ્ફૂરણા થઇ ,અને આ નવચારો અંદરથી ઊઠયા .આજે આ નવચારોને અક્ષરદે હ મળે છે .
એક મહાશક્તત જેને માણસજાતે ઇશ્વર ,અલ્લાહ કે યહોવાહ નવગેરે નામો આપ્યાાં છે તેના લક્ષણોની ૐ સત ભચત
આનાંદ ના સ ૂત્રમાાં સુદર
ાં રીતે અભભવ્યક્તત થઇ છે .

ૐ

પરમ ,સૌ ભૌનતકતાથી અલગ પણ કણ-કણનુ ાં આધારભ ૂત તત્વ -.સૌ અક્સ્તત્વનો પાયો.

સત

નક્કર વાસ્તનવકતા ,કપોલ-કપ્લ્પત નહીં કે માન્યતા પર આધાડરત નહીં ,પણ ઠોસ

ભચત

સજીવતાનુ ાં પાયાનુ ાં લક્ષણ – જડતા થી કૈ ક નવશેર્ , એ તત્વ જે માપી કે ઇલેતટ્રોન માઇક્રોસ્કોપથી

પણ જોઇ ન શકાય.

આનાંદ

સૌ જીનવતનુ ાં એક માત્ર લક્ષ્ય

આ ચાર લક્ષણો નો સમાવેશ જેમાાં છે તેનાથી સ ૃષ્ષ્ટ રચાઇ છે - તે સર્જક છે ,તે ઇશ્વર છે .એમ મનાય છે ;
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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પણ આપણે તેની અનુભ ૂનત કરવી કઇ રીતે ?આપણી ચેતના તો જડતામાાં ,અંધકારમાાં અટવાયેલી છે .તે આ
પરમ તત્વની સાથે શી રીતે એકરૂપ થઇ શકે ?શી રીતે તે તત્વનો જીવનમાાં આનવભાષવ થાય?
માટે પ્રથમ પગલુાં આનાંદ જ હોય .જીવનનુ ાં જે એક માત્ર પાયાનુ ાં ધ્યેય છે ત્યાાંથીજ આગળ જવાનુ ાં છે .માટે પહેલાાં
તો આનાંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે .પરમ તત્વની સાથે એકરૂપ થવાનો માગષ શુષ્ક કદી ન હોઇ શકે .હરક્ષણ ,હરસ્થળ
માત્ર આનાંદ ,આનાંદ અને આનાંદ જ હોય ,ધસમસતો આનાંદ જ હોય ત્યાર પછી જ આગળ વધવાનુ ાં છે .
આનાંદમાાંથી પ્રગટશે .સાચી સજીવતા ,.ચૈતન્ય .એવુ ાં ચૈતન્ય જે આપણા અણુ અણુ માાં વ્યાપ્ત છે .જેના થકી આપણુ ાં
ધસમસતુ ાં શોભણત કોર્ે કોર્ને છલકાવી દે છે અને તેમનામાાં પ્રાણ પ ૂરે છે .એ છલ છલ ચૈતન્યની અનુભ ૂનત તે બીજુ ાં
પગથીયુ.ાં
આ ક્સ્થનતએ જ્યારે આપણુ ાં હોવાપણુ ાં પહોંચે ત્યારે જ નક્કર વાસ્તનવકતાની -સત્યની અનુભ ૂનત થાય .ત્યારે જ
જેને ઋત કહેવાય છે તે ઠોસ વાસ્તનવકતા – તે સત્ય ઓળખાય .અને સત્ય ખબર પડે ત્યારે જ ૐ શુ ાં છે તે ખબર
પડે .પરમ દૂ ર નથી પણ આપણા સમગ્ર અક્સ્તત્વમાાં તે ડદવ્યતા ઓતપ્રોત થયેલી છે તે અનુભવાય .આને
સાક્ષાત્કાર કહો કે ગમે તે કહો..તે તો શબ્દથી ,ઇન્દ્રીયથી મળતા જ્ઞાનથી સાવ નનરાળાં છે .અને છતાાં તે જ સવષસ્વ
છે .
માટે જ આ રસ્તો ડદવાનાઓનો કહેવાય છે .અને ડદવાનાઓનો આનાંદ તો ડદવાના જ જાણે ને ?ૐ સત ભચત
આનાંદ ને જીવનમાાં ઊતારવુ ાં હોય તો આનાંદ ,ચૈતન્ય અને સત્યની અનુભ ૂનત કરવી પડે.
આનાંદથી અંતરયાત્રા શરુ થાય છે .
પણ આપણા જીવનમાાં આનાંદ કઇ રીતે લાવવો ?આપણા જીવનમાાં આનાંદની ક્ષણો બહુ ઓછી હોય છે ‘ .દુુઃખ
પ્રધાન ,સુખ અલ્પ થકી ભરે લ ુાં ’આ જીવન છે .અને તે સુખ પણ કેવાાં ?આપણને પોતાને શુ ાં સુખ આપશે તે તો
આપણને ખબર જ નથી .પડોશીની પાસે આ છે ને તે છે અને મારી પાસે નથી .તે મળી જાય તો આનાંદ આનાંદ થઇ
જાય .મારો ભાઇ મારાથી આગળ નીકળી ગયો .હુ ાં તેને પાર કરી જાઉં તો મઝા આવી જાય .બધુ ાં સુખ બહારથી
કલ્પેલ ુાં .અંતરનો આનાંદ તો ક્યાાં ય નહીં .અને જેવુ ાં પેલ ુાં ઊછીનુ ાં સુખ મળયુ ાં કે બીજી જ ક્ષણે નવી અપેક્ષાઓ અને
નવી વ્યથાઓ ,અને નવા સાંઘર્ો શરુ…
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માટે પહેલ ુાં પગલુાં સુખની શોધ બાંધ કરી આનાંદની ખોજ કરીએ .સુખ વસ્તુથી મળે છે .આનાંદ અંતરની ચીજ
છે .સમાજમાાં દુુઃખી ગણાતા ,આનથિક રીતે નીચલા થરના માણસો વધારે આનાંદી હોય છે .કારણકે તેઓ વતષમાનમાાં
જીવતા હોય છે .
આ આનાંદ ત્યારે લાાંબો નીવડે છે જ્યારે તે આપણી પોતાની મનગમતી પ્રવ ૃનત્તમાાંથી નીપજતો હોય .કોઇ સુદર
ાં
દ્રશ્ય કે મધુર સાંગીતની સુરાવલી .કે મનગમતી કનવતા .કે બાળકનુ ાં હાસ્ય જે લાગણીઓ ઊભી કરે છે તે ,કોઇ વસ્તુ
મળે તેનાથી મળતાાં આનાંદ કરતાાં ચઢીયાતી અને સહજ હોય છે .
આથી સાંઘર્ષમય ડદવસનો એક નાનો સરખો પણ ભાગ આવા નનવ્યાષજ અને આપણા પોતાના આનાંદની
પ્રાપ્પ્ત માટે ,આપણને મનગમતી પ્રવ ૃનત્તમાાં ગાળતા થઈએ .આવા આનાંદની એક ઘડી બાકીના ભાગમાાં અનેકગણી
તાકાત આપણા માનસને આપવા માાંડશે .જેમ જેમ આ વાતની પ્રતીનત આપણને થવા માાંડશે તેમ આપોઆપ
આવી પ્રવ ૃનત્ત માટે આપણે વધુ ને વધુ સમય આપતા થવા માાંડીશુ ાં .બસ ..તમે હવે ખરે ખર ચાલવા માાંડયા.
અને આપોઆપ તમે વધારે અને વધારે સમય આવી પ્રવ ૃનત્ત માટે આપતા થશો .આ પ્રવ ૃનત્ત કોઇ ભજન કે ધ્યાન
કે જપ હોય તે જરૂરી નથી .તે તમને અંતુઃકરણથી ગમતી હોવી જોઇએ .- કોઇએ કહ્ુાં છે તે નહીં -પણ તમારા મને
પોતે જ નક્કી કરે લી .તમને ભચત્ર દોરવાનુ ાં ગમતુ ાં હોય ,અથવા કનવતા વાાંચવી ગમતી હોય કે બસ ખાલી આકાશ
સામે તાકી રહેવાનુ ાં ગમતુ ાં હોય તો તેમ કરો .શરત માત્ર એટલી કે તે તમારી પોતાની હોવી જોઇએ .ક્યાાંયથી ઊછીની
લીધેલી કે પડોશીને ગમે છે તે નહીં!
આ ખાલી સલાહ નથી ,પણ નીવડેલો રસ્તો છે .અટ્ઠાવન વર્ષની ઉંમરે નનવ ૃનત્તકાળમાાં ભજન ,જાપ કરવા
જોઇએ તેવી ભ ૂલભરે લી અને કોઇકે આપેલી સ ૂચના પર આધાર રાખીને યાંત્રવત કલાકો ના કલાકો સુધી આ બધુ ાં
કરતો હતો .પણ કોઇ આનાંદ નહીં ,કોઇ શાાંનત નહીં .આ બધુ ાં જ સાવ છોડીને , સુગમ સાંગીતની કેસેટો સાાંભળવામાાંથી
શરુ થયેલી આ આનાંદ પ્રાપ્પ્તની રીતે મને કનવતા લખતો કરી દીધો છે ! આમાાંથી જ‘ ચાર વર્ષના ડોસાજી ’જન્મ્પ્યા
છે .અને પછી , બાપુ !આનાંદ તે કેવો ..બસ આનાંદ અને આનાંદ જ .આ લખુાં છુાં ત્યારે રાતના એક વાગયા છે .પહેલાાં
તો પથારીમાાં ઉંમર-સહજ અનનદ્રાને શાપ આપતો ,પાસાાં ફેરવતાાં માંત્રોના વ્યથષ ઉચ્ચારો કરતાાં ,ઊચાટમાાં રાત
કાઢવી પડતી હતી .અને આ રસ્તો પકડયા પછી .. ભાઇલા !બ્લોગના બ્લોગ લખવા શરુ થઇ ગયા છે !!આમાાંથી
કોઇને પ્રેરણા મળે ને આવા પ્રયોગો કરવા માાંડે તો આ પ્રયત્ન સાથષક .અને કોઇ ન વાાંચે તો ય શુ ાં .આપણા
આતમરામ તો જલસા કરે છે .
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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બસ આ જ આનાંદના માગષની શરુઆત .ધસમસતો આનાંદ ,જુવાન માણસને પણ શરમાવે તેવો આનાંદ .
ડદવાનાનો આનાંદ .મરીઝ અને ઘાયલનો આનાંદ .શ ૂન્ય અને બેફામનો આનાંદ .નાચવાનુ ાં મન થઇ જાય તેવો
આનાંદ .મન થાય તો કનવતા વાાંચ ુ ાં ,મન થાય તો સાાંભળાં .મન થાય તો કાગળ લઇ ઓરીગામી નુ ાં મોડલ બનાવવા
બેસી જવાનો આનાંદ .બસ આનાંદ જ આનાંદ .એક પણ ક્ષણ નવરા ન બેસી રહેવાનો આનાંદ .મોત આવે તો તેને
પણ કહી બેસ ુ ાં કે ,
‘મોત જરા રોકાઇ જતે , બે ચાર મને પણ કામ હતાાં’.
જીવન જીવવાનો આનાંદ.
અત્યારે તો આ ક્સ્થનત પર છુાં .આગળ શુ ાં થશે તે ખબર નથી ,જાણવાનુ ાં મન પણ થતુ ાં નથી ..બસ આ જ મસ્તી
કાયમ રહે .જવાહરભાઇ કહે છે તેમ આ મસ્તીમાાંથી જ નવરક્તત ટપકી પડે તો કહેવાય નહીં!
કદાચ આમાાંથી જ ચૈતન્યની – પ્રાણની અનુભ ૂનત થશે .આગે આગે દે ખા જાયગા!

અપેક્ષાઓમાાં બદલાવ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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અંદર તો એવ ાંુ અજવાળાં
અંદર તો એવ ાંુ અજવાળાં , અજવાળાં ……..
સળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને, એ મીંચેલી આંખે ય ભાળાં .
અંદર તો એવ ાંુ અજવાળાં , અજવાળાં …….
ઊંડે ને ઊંડે ઊતરતાાં જઇએ, ને તો ય લાગે કે સાવ અમે તરીએ.
મરજીવા મોતીની મઠ્ઠુ ી ભરે ને એમ ઝળહળતા શ્વાસ અમે ભરીએ.
પછી આરપાર ઉઘડતાાં જાય બધાાં દ્વાર, નહીં સાાંકળ કે ક્યાાં ય નહીં તાળાં
સ ૂરજ કે છીપમાાં કે આપિમાાં આપિે જ ઓતપ્રોત એવાાં તો લાગીએ,
ુ ાસ જેમ વાગતી હશે ને તેમ આપિને આપિે જ વાગીએ.
ફૂલને સવ
આવ ાંુ જીવવાની એકાદ ક્ષિ જો મળે તો એને જીવનભર પાછી ના વાળાં .
ુ
- માધવ રામાનજ
આંતરમનની સ ૃષ્ષ્ટની ઝાાંખી કરાવતુ ાં આ કાવ્ય મને બહુ જ નપ્રય છે .આપણી આંખ જે પરમ આનાંદની અનુભ ૂનત
કરવા ઝાંખતી હોય છે , તે તો મીંચેલી આંખે ય અનુભવી શકાય છે .આવી અનુભ ૂનત થાય ત્યારે કેવા ભાવ ઊઠે તેન ુ ાં આ
કાવ્યમાાં કનવએ અદ્ ભ ૂત શબ્દભચત્ર આપ્યુ ાં છે .એ આનાંદસાગરમાાં ડૂબતા જઇએ અને છતાાં તરતા હોઇએ તેમ
લાગે.પ્રત્યેક શ્વાસે હરખની એવી છોળો ઊઠે કે જાણે મરજીવાને મુઠ્ઠીમાાં મોતી મળી ગયા હોય. ચેતનાના બધા દ્વાર
ખ ૂલતા જ જાય, ખ ૂલતા જ જાય; કોઇ આગળો કે કોઇ તાળાં ન રહે.
આપણી જાત, આપણા હોવાપણા, આપણા સમગ્ર અક્સ્તત્વ સાથે એવા ઓતપ્રોત થઇએ કે, કોઇ ભેદ ન રહે.સાવ
એકાકાર થઇ જઇએ.જીવવાની આવી જો એક જ ક્ષણ મળી જાય તો પછી તેને કદી પાછી ન વાળીએ. આ છે અંતરની
વાણીનો વૈભવ, આ છે તેની અભભવ્યક્તત.
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અંધાર ઘેયાપ પ્રદે શનો આંધળો રાજા
તે અંધકારથી ભરપ ૂર પ્રદે શ છે .ત્યાાં બધુ ાં અંધારામાાં જ થાય છે .ત્યાાં જીવનનો લાલચોળ પ્રવાહ સાવ અંધારામાાં,
સતત વહ્યા કરે છે .ત્યાાં જીવનનો ધબકાર અનવરત થયા કરે છે : કોઈ જ અજવાળા વગર. ત્યાાં પ ૂરવઠો ઠલવાય છે ,
વપરાય છે અને કચરાનો નનકાલ પણ થાય છે ; ત્યાાં જાતજાતના પવન ફૂાંકાય છે ; ત્યાાં નવકાસ અને નવનાશ થાય છે ;
નવચારો અને ભચિંતન થાય છે ; યોજનાઓ ઘડાય છે , એમનુ ાં અમલીકરણ થાય છે ; માન્યતાઓ, પ ૂવષગ્રહો, ભચિંતાઓ,
વ્યથાઓ, ઉલ્લાસો, ઉત્સવો પણ થાય છે .ત્યાાં સાંગીતની સ ૂરાવલીઓ અને નનરથષક ઘોંઘાટ પણ થાય છે .ત્યાાં
નવસર્જન પણ થાય છે .
પિ સઘળાં નકયાપ અંધકારમાાં
માત્ર બે જ ગોખલામાાંથી પ્રકાશનાાં નાનકડાાં ડકરણ પ્રવેશે છે ; પણ એનાથી નાનકડી ઉત્તેજનાઓના સાંકેતો જ
અંદરની કાજળકાળી કોટડીમાાં પ્રવેશી શકે છે
એ પ્રદે શની અંદરની વ્યવસ્થામાાં સહેજ પણ ફેરફાર થાય; અવ્યવસ્થા સજાષય તો એનુ ાં સમગ્ર હોવાપણુ ાં
ખળભળી ઊઠે છે .નાનકડી અવ્યવસ્થા પણ તેને ડગમગાવી દે એટલુાં સાંવેદનશીલ એનુ ાં માળખુાં છે .અને જેવી આવી
કોઈ નાનકડી આપનત્ત આવી પડે કે તરત જ, એની અંદર સતત જાગૃત રહેતી સેના એ અડચણ પર તુટી પડે છે ; એને
તહસનહસ કરી નાાંખવા કેસડરયાાં કરી, જગમાાં
ાં
ઝૂકાવી દે છે .
પણ આશ્ચયષની વાત એ છે કે, એનો નનયાંત્રક સમ્પ્પ ૂણષ અંધકારથી ભરે લી કાજળકોટડીમાાં નનવાસ કરતો હોવા છતાાં,
મેધાવી છે ; પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે . એ સાત સમાંદર પાર પહોંચી શકે છે ; એને કોઈ અવયવ ન હોવા છતાાં, એના હાથ બહુ લાાંબા
છે !
કયો છે એ અવનવો પ્રદે શ?શુ ાં નામ છે એનુ?એ
ાં ક્યાાં આવેલો છે ?કયા અક્ષાાંશ અને રે ખાાંશ પર?
આપણે એને બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ. તમે, હ,ુ ાં તેઓ – આખી દુનનયાનુ ાં દરે ક જણ તેને બહુ જ સારી રીતે
જાણે છે !-આપણા દરે કનો એ પ્રદે શ પોતીકો છે ;બહુ જ વહાલો છે .આપણી બહુ નજીક છે .સહેજ પણ દૂ ર નથી.એના
માટે જ આપણે બધી પ્રવ ૃનત્તઓ કરીએ છીએ. અને છતાાં એની અંદર સહેજ ડોકીયુ ાં પણ કરી શકતા નથી.
આ તે શુ ાં આશ્ચયષ; આ તે કે વી નવડાંબના ?
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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લો!-ત્યારે એનુ ાં નામ ઠેકાણુ ાં આપી જ દઉં. એ છે – આપણુ ાં શરીર!
લે, કર વાત!-બહુ મોંયણ નાાંખી દીધુ ાં ને વાતમાાં? પણ તમે કબ ૂલ કરશો કે , આપણે આપણા દે હ નવશે કશુ ાં જ
જાણતા નથી.જે કાાંઈ આપણને ખબર છે ; એ તો કોઈકે નશખવાડેલ ુાં છે .એની અંદરની બધી પ્રવ ૃનત્તઓ નવશે આપણે
પ ૂણષ રીતે અણજાણ હોઈએ છીએ. જે કાાંઈ ખબર આપણને પોતાને પડે છે ; તે તો સાંવેદનાઓથી જ ખબર પડે છે .અને
જેને એ ખબર પડે છે ; તે મન તો સૌથી વધારે જડબેસલાક, અંધારપેટીમાાં કેદ છે .એ ડગલુાં પણ ચસકી શકતુ ાં
નથી.(અને છતાાં ચસકી જાય ખરુાં! મોટે ભાગે ચસકેલ ુાં જ હોય છે !)
એ મન જ આપણી બધી આપનત્તઓનુ ાં મ ૂળ છે .એ પોતાને બહુ જ જ્ઞાની માને છે .આખા જગતના કેન્દ્રમાાં હોય
તેમ, અભભમાનમાાં રાચે છે .આખી દુનનયાને ગોળ ફરતી રાખવાના ગુમાનમાાં ચકચ ૂર છે

અંધાર ઘેયાપ પ્રદે શનો આંધળો રાજા!
એનો દે શ અંધાયો; એની પ્રવ ૃનત્તઓ અંધારી; એની ડહલચાલ અંધારી; એના મતલબો અંધાયાષ.એનાાં કરત ૂત
અંધાયાષ.જ્ઞાન ને પ્રકાશની બડાઈઓ હાાંકવામાાં માહેર; પણ સતત અંધકારમાાં ભટકતો, મદમાાં ચકચ ૂર, આંધળો અને
સૌથી વધારે જોખમકારક, ખોફનાક ખવીસ.

ણચિવ ૃનિ…….પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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ઈશ્વરનો જન્મ
ગીચ જગલમાાં
ાં
, ઝાડની એક ડાળી પર, સાાંજના ધુધળા
ાં
ઉજાસમાાં મનુ ફસાયેલો પડયો હતો. આખી બપોર
તે એક હરણના નશકાર માટે તેની પાછળ દોડતો રહ્યો હતો. આમ તો જો કે તે નનશાન તરફ પર્થથર ફેંકવામાાં
પાવરધો હતો; પણ આ હરણ તેનાથી વધારે ચપળ હતુ.ાં મનુનાાં બધાાં નનશાન તેણે ચુકવી દીધાાં હતાાં અને
મનુની કમર પરની ચામડાની કોથળીમાાં સાંઘરે લા બધા પર્થથર પણ ખલાસ થઈ ગયા હતા. ઘાસ અને ઝાડીથી
ભરે લી જગલની
ાં
જમીન પરથી તે બીજા પર્થથર વીણી લે એટલી વારમાાં તો એ ચાલાક હરણુ ાં ગીચ ઝાડીઓની
પાછળ રફુચક્કર થઈ ગયુ ાં હતુ.ાં
મનુ ગુફાવાસી હતો. તેની બે પત્નીઓ અને પાાંચ બાળકો સાથે જગલના
ાં
એક કોરાણે આવેલા પવષતની
ગુફામાાં એ રહેતો હતો. બીજાાં કુટુમ્પ્બો પણ આજુબાજુની ગુફાઓમાાં રહેતાાં હતાાં.નશકાર કરવો અને ઝાડ પરથી
ફળો અને સુકા મેવા પાડવા; આ બે પર જ એમનો ગુજારો થતો. આમ તો બધા પુરૂર્ો સાથે જ નશકાર માટે
સવારે નીકળી પડતા. પણ તે ડદવસે મનુ તેમનાથી અનાયાસ નવખ ૂટો પડી ગયો હતો. આ કમબખ્ત હરણનો
પીછો એકધ્યાનથી કરવામાાં આમ બન્યુ ાં હતુ.ાં
ઝાડીઓમાાં તે હરણની ભાળ મેળવતાાં મેળવતાાં, તેને બે લીલી ચળકતી આંખો દે ખાણી. તેની ચાલાક
આંખોને સમજતાાં વાર ન લાગી કે કોઈક જગલી
ાં
અને માાંસાહારી જાનવર તેની તરફ ધ્યાનથી તાકી રહ્ુાં હતુ.ાં
અને મનુ ભાગવાનો વીચાર કરે તે પહેલાાં જ એક જોરાવર વાઘ ઝાડીમાાંથી તેની તરફ લપક્યો. અને લો!
નશકારીનો જ નશકાર થઈ જવાની નોબત બજી!
બીજી તરફની ખુલ્લી જમીન પર મનુ એની બધી તાકાત ભેગી કરી, મુઠીઓ વાળીને ભાગયો. એ વાઘે
તેનો પુર ઝડપે પીછો કયો. મનુને ખબર પડી ગઈ કે, તેનાથી એ વાઘ કરતાાં વધારે ઝડપથી દોડી શકાય
તેમ ન હતુ ાં અને થોડીક જ વારમાાં વાઘ તેનો કોળીયો કરી જશે.
મનુને તરત જ સુઝ્ુાં કે, પોતે ઝાડ પર ચઢી જાય, તો જ મોતના આ સાક્ષાત પીછામાાંથી બચી શકે. તે
નજીકના એક ઝાડ તરફ ગાાંડાની માફક દોડયો અને ઠીક ઠીક ઊંચે પણ ચઢી ગયો. પણ વાઘે ઉંચા થઈને એક
થપાટ તો મારી જ લીધી, અને તેના ઘુટાં ણને ચીરી નાાંખ્યો. મનુ અત્યાંત પીડામાાં ચીસ પાડી ઉઠયો. તેના ડાબા
પગમાાંથી દડ, દડ, દડ લોહી નીતરતુ ાં હોવા છતાાં; બધી તાકાત ભેગી કરીને વાઘ તેને પકડી ન શકે એટલી
ઉંચાઈએ તો તે ચઢી જ ગયો. તેને લાગયુ ાં કે તે બેભાન થઈ જશે. પણ તેણે ઊંડો શ્વાસ લઈ, દાાંત ભીડી, તેના
બન્ને હાથે ઝાડની એક ડાળી સાથે બાથ ભીડેલી રાખી.
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અને આ જ સ્થીનતમાાં તે સખત હાાંફતો પડયો રહ્યો. વાઘ તેના નીચે પડી જવાની રાહ જોતો, ઝાડની નીચે
જ ઉભો રહ્યો. લાગ જોઈને અને થોડીક કળ વળતાાં, તે થોડોક વધારે ઉંચે, સલામત જગયાએ ચઢી ગયો.
વાઘને બદલે દીપડો હોત તો તો તે ક્યારનોય મરણ શરણ થઈ ગયો હોત, તે નવચારે તેને પોતાનુ ાં નસીબ
કાાંઈક સારુાં લાગયુ.ાં
આમ ને આમ કલાકેક વીતી ગયો. સ ૂરજ ભક્ષતીજની પાર જવા માાંડયો અને અંધારુાં ઘેરાવા લાગયુ.ાં નીચે
વાઘ પણ દે ખાતો બાંધ થઈ ગયો. આ જ સમે તેને ક્યાાંક બાજુમાાંથી એક નસસકારો સાંભળાયો. સાવ આછા
પ્રકાશમાાં તેને બાજુમાાંથી કાાંઈક સળવળાટ થતો જણાયો. કશુકાં ભલસ્સુ ાં તેને સ્પશીને સરકી રહ્ુાં હતુ.ાં કાળોતરો
નાગ તો નથી ને? ભયનુ ાં એક લખલખુાં તેના શરીરમાાં ફરી વળયુ.ાં તેણે ચુચ
ાં ી નજર કરીને આજુબાજુ જોઈ
લીધુ.ાં સદભાગયે એક વેલો તેની સાવ નજીકમાાં લબડતો હતો. તેણે બધુ ાં બળ એકઠુાં કરી તેને પકડી, ગાાંડા
વાાંદરાની જેમ હીંચ્યો. જુની આવડતથી તે ઝાડની બીજી ડાળી પર આવી પહોંચ્યો અને મરજીવાની જેમ, વેલો
છોડી તે ડાળી તેણે પકડી લીધી. તે માાંડ માાંડ નીચે પડવામાાંથી બચ્યો. તેના ડાબા પગમાાં જબરદસ્ત સણકારો
તો થયો જ , પણ એની તરફ લક્ષ્ય આપવાનુ ાં તેને પોસાય તેમ ક્યાાં હતુ ાં ?
અને આ ડાળી ઉપર જ મનુ અમાસની એ કાજળ કાળી રાતમાાં પડેલો રહ્યો. આખા ડદવસનાાં ભુખ અને
ુ ાાં થતાાં હતાાં. દુર ભક્ષતીજમાાં કાળાાં ડડબાાંગ વાદળો ઘેરાયેલાાં
સખત પડરશ્રમને કારણે તેના પેટમાાં તો વીણાાંચટ
હતાાં; તે વધારે ને વધારે ઘનઘોર થવાાં લાગયાાં અને છે વટે ઝરમર ઝરમર ટીપાાં પડવાની શરુઆત પણ થઈ
ૂ ી પડયા. તે બરાબર લથપથ થઈ
ગઈ. થોડી વારમાાં જ તો હળવી બુદ
ાં ો અને પછી તો બારે મેઘ મુશળધાર ટટ
ગયો હતો અને અશક્તતમાાં કણસતો હતો. નશયાળાની તે નનષ્ઠુર રાતે ઠાંડો, જલ્લાદ જેવો પવન પણ તીણા
સ ૂસવાટા મારતો, તેના શરીરને આરપાર વીંધી નાાંખતો હતો. તેની કાયા ઠાંડી અને ભયના કારણે થરથર
ધ્રુજતી હતી. આટલુાં અધુરુાં હોય તેમ, તેને બીજા ભયની કલ્પના થવા લાગી કે આ દુશ્મન વરસાદે ગુફામાાં
સલામત પાછા ફરવાના જગલમાાં
ાં
રસ્તે છોડેલાાં બધાાં જ સગડ ધોઈ નાાંખ્યાાં હશે. અને વળી સાાંજની આ
ભયાવહ ઘટનામાાં ગુફા તરફની દીશાનો અંદાજો તો તે ક્યારનોય ગુમાવી ચુક્યો હતો !
મનુને લાગયુ ાં કે, તેન ુ ાં મરણ હવે નનશ્ચીત છે . તે શબની જેમ ડાળી પર જેમ તેમ લટકેલી દશામાાં પડયો
રહ્યો. આ અવસ્થામાાં તેની આંખો ક્યારે મીંચાઈ ગઈ, તેની તેને ખબર જ ન પડી. તેની આ દયામણી નનયતીમાાં,
પોતાના જીવનના કરુણ અંતના સપનાની ભયાવહ દુનીયામાાં તે ખોવાઈ ગયો. મોંમાાંથી ભયાનક આગ અને
ઝેર ઓકતા, ઉડતા િેગનોએ તેને ચારે તરફથી ઘેરી લીધો હતો. ભયની પરાકાષ્ઠાની તીવ્ર લાગણી સીવાય
કશુ ાં જ તેના હોવાપણામાાં બાકી રહ્ુાં ન હતુ.ાં
તેની આવી અવસ્થા કાંઈ કેટલાય સમય માટે ચાલુ રહી. એવી જાગ્રત–અજાગ્રત અવસ્થામાાં જ ક્યાાંકથી
વહેલી સવાર સળવળવાટ કરવા લાગી. ઘેરાાં વાદળો તો ક્યારનાાંય સમેટાઈ ગયાાં હતાાં. રહ્યાાં સહ્યાાં
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

11
4

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

વાદળોની આડશમાાંથી, દુર દુરથી સ ૂયષનાાં પહેલાાં ડકરણો અંધકારનાાં અંચળાને હળ હળ સમેટવાાં લાગયાાં. ઉર્ાના
એ ઝાાંખા ઉજાસમાાં તેના શબવત શરીરમાાંથી તેની પાાંપણો, જીવનના રહ્યા સહ્યા અક્સ્તત્વને ઝાંકૃત કરતી
ખુલી. ન કશો નવચાર, ન તો ભય કે મ ૃત્યુની કોઈ લાગણી પણ હવે બચી હતી. જીવન અને મ ૃત્યુની વચ્ચેની
એ કોઈક અણજાણ અવસ્થા હતી. તેની ખુલ્લી આંખો શ ૂન્યવત ્ બનીને આકાશના ઝાાંખા ઉજાસને તાકી રહી
અને એમાાં ધીમે ધીમે વધુ ને વધુ પ્રકાશ પ્રવેશતો રહ્યો.
ઝાડની ડાળીઓની આડશમાાંથી તેણે દુર દુર કાળા આકાશમાાં વાદળો આકાર લેતાાં જોયાાં. ધીમે ધીમે
તેને તેનો આકાર દે ખાવા માાંડયો. એનો રાં ગ પણ ધીમે ધીમે બદલાવા માાંડયો. પહેલાાં થોડોક રાખોડી, પછી
આછો પીળો, પછી હળવો કેસરી, પછી ઘેરો કેસરી, પછી લાલાશ પડતો અને છે વટે અંગાર જેવા લાલ રાં ગોમાાં
વાદળો રાં ગાયાાં. આ લાલચોળ વાદળોને વીંધીને એમની વચ્ચેથી સ ૂયષનાાં પ્રથમ ડકરણો તેની સમક્ષ આવી
ઉભાાં. કોઈ મહાન અક્સ્તત્વની નવશાળ અને લાલચોળ આંખ ઉભરવા માાંડી. તેન ુ ાં સમગ્ર હોવાપણુ ાં એક ઊંડી
એકલતામાાંથી આળસ મરડીને અંગડાવા લાગયુ.ાં હળ–હળ તેના શરીરમાાં જીવનનો આછો–પાતળો સાંચાર થવા
લાગયો. કશાય આકાર કે રૂપ નવનાનુ,ાં અજાણ્યુ ાં અને અનતનવશાળ હોવાપણુ ાં તેના સમસ્ત હોવાપણાને ઘેરી વળયુ ાં
હોય તેવી અનુભ ૂનત તેને થવા માાંડી. એ લાલચોળ આંખમાાંથી સ ૂયષનાાં સોનેરી ડકરણો રે લાવા માાંડયાાં. તે જાણે
કે, એને કાાંઈક કહી રહ્યાાં હતાાં. તેન ુ ાં જાગૃત મન ઝીલી શકે તેવા કોઈ જાણીતા શબ્દ કે ઈશારા નવનાનો એ
ગુપ્ત સાંદેશ હતો. એ સાંદેશની તો તેન ુ ાં હોવાપણુ ાં માત્ર અનુભ ૂનત જ કરી શકે તેમ હતુ ાં – કોઈ સમજણ તો નહીં
જ.
આ સાવ નવા નક્કોર અનુભવથી તેના રોમેરોમમાાં કોઈક અજાણી ઝણઝણાટી થઈ આવી. અને આ ન ૂતન
અનુભ ૂનતના આનવભાષવે તેની જીવાંતતા પણ ધીમેથી સાંચાર કરતી સળવળવા લાગતી હોય તેમ તેને લાગવા
માાંડ્ુ.ાં તે અ–હોવાપણામાાંથી હોવાપણામાાં ધીમા પગરવ પાડી રહ્યો હતો. તેનાાં અંગ–પ્રત્યાંગ ધીમે ધીમે જાગૃત
થવાાં માાંડયાાં અને ન ૂતન જીવનના પગરણ તે અનુભવી રહ્યો. તેના પગનો દુખાવો અને પીડા આશ્ચયષજનક
રીતે ઓછાાં થઈ ગયાાં હતાાં. મનુ ધીમે ધીમે ડાળ પરથી નીચે ઉતરવા લાગયો. છે વટે થડ પરથી સરકીને
જમીન પર આવીને ઉભો અને કોઈ ઈચ્છા વગર, દીશાના કોઈ ભાન વગર કે તે શોધવાની કોઈ આકાાંક્ષા
વગર ચાલવા લાગયો.
કોઈક અજાણી તાકાત તેને ચાલવા અને ચાલતા જ રહેવા માટે લાલાનયત કરી રહી હતી. હવે સ ૂયષ તો
ઉંચો આવી ગયો હતો અને પેલા અજ્ઞાત હોવાપણાની મહાકાય આંખ પણ અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી. બધાાં
વાદળોને વાયરો વાળી ગયો હતો. પ્રગલ્ભ અને તરોતાજા સવારમાાં તે ક્યાાં જઈ રહ્યો હતો : તેના કોઈ ભાન
વગર, કેવળ આનાંદની પરાકાષ્ઠાના અપ્રનતમ ભાવમાાં તે બસ ખેંચાઈ રહ્યો હતો. અપાર શાાંનત અને સમાનધની
અનુભ ૂનતમાાં કોઈ અજાણ બળ વડે તે દોરાઈ રહ્યો હતો. તેની આજુબાજુની સ ૃષ્ષ્ટનુ ાં તેને કશુ ાં જ ભાન ન હતુ,ાં
અથવા એનો એને માટે કોઈ અથષ ન હતો.
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ધીમે ધીમે તેની સમાનધ–સ્થીનત ઓસરવા માાંડી. તેને આજુબાજુન ુ ાં પયાષવરણ પડરભચત લાગવા માાંડ્ુ.ાં
ઝાડ, પાન, ઘાસ, પાર્ાણ, ધીમે ધીમે તેને જાણીતાાં લાગવા માાંડયાાં. તેને હવે સમજાયુ ાં કે તે પોતાના જૂના
અને જાણીતા નનવાસસ્થાનની નજીક સરકી રહ્યો છે . તેની ગુફા દૂ રથી દે ખાઈ રહી હતી. ડાબો પગ સહેજ
લાંગડાતો હોવા છતાાં, આનાંદના અનતરે કમાાં હવે તે દોડવા લાગયો.
થોડા જ વખતમાાં મનુ તેના આપ્તજનો વચ્ચે ઘેરાઈ ગયો. તેની વહાલી પત્નીઓ અને તેનાાં બાળકો;
તેના સાથીઓ અને પાડોશીઓ વીંટળાઈ વળયાાં. આનાંદની ડકલકારીઓ, વહાલની બાથો, ખોરાક અને પાણીની
વચ્ચે તે પોતાના ગઈ બપોર પછીના અનુભવો વણષવવા લાગયો. ભાનવ સાથેની તેની મુઠભેડ અને તેમાાંથી
તેના ચમત્કાડરક ઉગારની અજાયબ વાતો તેના મુખેથી ઉતરવા લાગી. પણ મનુના માનસમાાં એ પ્રલયકારી
પળોની નવશાળ અને લાલચોળ આંખ સતત ડોકાતી રહી.
તે ઘટના આકારહીન, રૂપહીન, અજાણી હોવા છતાાં મનુએ તેનો આભાર માન્યો. તે જ ડદવ્ય અને સોનેરી
આંખે તેને નવજીવન બક્ષ્યુ ાં હતુ ાં અને તેને હેમ–ખેમ ઉગારી, સ્વજનો વચ્ચે ગુફા ભેગો કયો હતો. મનુએ તેને
‘ઈશ્વર’ કહ્યો.
ત્યારે જ ઈશ્વરનો જન્મ થયો અને ત્યારથી જ માનવમનમાાં તે હરહમ્પ્મેશ વસતો રહ્યો છે .

માનવ વ ૃનિઓ (નવચાર અને અધરુ પ) પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.

સત્સાંગ

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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ઘડપિ (શારીકરક અને માનનસક)
અડસઠ વરસના આ ખોભળયામાાં મશીનરી જૂની થઈ છે .ક્યાાંક ચડચડાટી, બોલે છે ;ક્યાાંક શ્વાસની ધમણ હાાંફે
છે .દબાણ વધી જાય છે .ચાલતાાં ચાર વાર અટકવુ ાં પડે છે – બેસવાની જગયા શોધવી પડે છે .દાદરા ચઢતાાં કે
ઉતરતાાં એક પગ પર જ વજન લેવાની કાળજી રાખવી પડે છે ; અને સહેજ ચ ૂક્યો તો ઘુટાં ણે સોજા આવી જાય
છે .સહેજ વજન ઊંચકાઈ જાય તો અંગ ૂઠો મચકોડાઈ જાય છે .ક્યારે ક કમર ઝલાઈ જાય છે ; તો ક્યારે ક ખભા.રાતે
ઉંઘ આવતી નથી; અને દહાડે ગમે ત્યારે આંખો ઘેરાઈ જાય છે .કાને ઓછુાં સાંભળાય છે ; ચશ્માાં ચઢાવ્યા નવના
વાંચાતુ ાં નથી. નવગેરે… નવગેરે..
ઘડપણની જમાનાજૂની વ્યથાઓ
અને મનની હાલત તો એનાથીય નાજૂક છે .સહેજમાાં માઠુાં લાગી જાય છે .નાની નાની વાતો ભ ૂલી જવાય
છે .અને કોઈક સહેજ જ વાાંકુાં બોલે તો ક્યાાંય સુધી ભુલાતુ ાં નથી!પોતાના નવચાર અને મન્તવ્યની નવરુદ્ધ કોઈ
કહે, તો ચચાષનો કેડો મેલાતો નથી.‘હવે ગલઢા થયા.’ એ ખયાલ આથમતો જ નથી! ઘણી બધી ગનાનની
વાત્યુ ાં વાાંચી, સાાંભળી, નવડડયો જોયા, ગલઢાઓ હારે ચચાષઓ કરી.પણ, કશુ ાં જીવનમાાં ઉતરતુ ાં નથી.‘બની
આઝાદ’ના લેખો લખ્યા – પણ આઝાદી ન મળી.‘અંતરની વાણી’ લખી;પણ પ્રગટી નહીં.
કશો ઈલાજ?
થોડો પ્રકાશ ‘એખાટષ ટોલ’ની ‘Power of Now’ વાાંચતાાં પડયો.દાદા ભગવાનની પ્રનતક્રમણની વાતને અમલમાાં
મ ૂકતાાં બહુ રાહત થઈ.પણ આ તો બધુ ાં માનનસક.શરીરના ઘસાયેલા પ ૂજાષઓનુ ાં શુ?ાં આંખનો લેન્સ કાઢી ‘નેત્રમભણ’
મ ૂકાવ્યો અને કાને કણષનાાં કુાંડળ જેવાાં ડહયડરિંગ એડ ચઢાવ્યાાં.દાાંતના નવષ કપાવી ઉપર કેપ્યુ ાં ચઢાવી.પણ ચઈડ ચઈડ
બોલતાાં ઘટાં ૂ ણનુ ાં શુ?ાં શ્વાસ ભરાઈ જાય તે ફેફસાાં બદલાતાાં હશે?!અને પ્રેશરની ગોળીઓ ક્યાાં સુધી લીધા કરવાની ?
અમદાવાદ ગયો ત્યારે ભત્રીજી કૌમુદીએ ‘આટષ ઓફ ભલનવિંગ’ની વાત કરી.એ વળી શુ ાં નવતર છે , એ જાણવા
એના તલાસ ભયાષ- પણ કુત ૂહલ સાંતોર્વા પ ૂરતા જ. અડાલજ જઈ જૂના નમત્ર રામભાઈના પ્રતાપે, ડદપકભાઈ સાથે
જાહેરમાાં ગોઠડી પણ કરી.પરમ નમત્ર શરદ ભાઈએ ઓશોવાણી આગળ ધરી, અને શ્વાસની કસરતો પણ નશખવાડી.
પણ અમલીકરણમાાં મીંડુાં
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પણ આ બધી નીરાશામાાં આશાનુ ાં એક ડકરણ ૮મી જુલાઈએ પડ્ુ.ાં અહીં અરનવનમાાં ‘આટષ ઓફ ભલનવિંગ’નો
ડરપીટર કોસષ થતો હતો; એમાાં જજિંદગીમાાં પહેલી વખત ડરપીટર બન્યો!એનો એકડો ફરી ઘટાં ૂ યો.આવી દરે ક તાલીમ
વખતે લેવાતો સાંકલ્પ પણ કયો,” આ તાલીમ ચાલુ રાખીશ.”
અને આ શુ?ાં - न भत
ાં
ડદવસની તાલીમ પછી રોજ પ્રેષ્તટસ ચાલુ
ू ो न भविष्यतत॥-જેવુ ાં કાાંઈક થઈ ગયુ.ત્રણ
રહી!ખાસી ૪૫ નમનીટ, અને તેય આજ ડદન લગણ.
કેવી પ્રેષ્તટસ?


સ ૂક્ષ્મ યોગ અને યોગાસનો – જુદી જુદી ૩૮ રીતે. – ૨૫થી ૩૦ નમનીટ



પ્રાણાયમ – ત્રણ જુદી જુદી રીતે , દરે ક છ થી આઠ વખત



ભક્સ્તષકા પ્રાણાયમ – વીસ વીસના ત્રણ રાઉન્ડ



ઊંડા શ્વાસ લઈ, ૐ કાર ઉચ્ચાર – ત્રણ વખત.



સુદશષન ડક્રયા( સોsહમ માંત્ર સાથે)- ધીમી(૨૦), મધ્યમ(૪૦), અને ઝડપી(૪૦)ના બે રાઉન્ડ



શબાસનમાાં શ્વાસ નનરીક્ષણ સાથે ધ્યાન.



જમણે પડખે ફરીને કેવળ આરામ.

અને સાથે ઉમેરાયાાં-ડદવસમાાં ત્રણ વખત એખાટષ ટોલનુ ાં પ્રેક્ષાધ્યાન.


સવારે આંખ ઉઘડે ત્યારે



બપોરે જમ્પ્યા બાદ વામકુક્ષી શરૂ કરતાાં



રાત્રે સ ૂતાાં પહેલાાં.



હાઈિો થેરાપી – બને તેટલુાં વધારે પાણી પીવુ.ાં એમાાં તો પાણીની શીશીઓ ભરાવા માાંડી અને એનુ ાં
અવલોકન પણ લખાઈ ગયુ!ાં



ફળ ભબલકુલ ખાતો ન હતો, તેની જગયાએ ડદવસમાાં ત્રણેક વખત ફળ ખાવાનાાં ચાલુ કયાષ.



ચામાાં અઢી ચમચી ખાાંડ વગર ચાલતુ ાં ન હતુ;ાં એની જગયાએ એક જ ચમચી થઈ ગઈ. અને બપોરની ચા
તો બાંધ જ થઈ ગઈ.



કૂકી, ચોકલેટ નવ. ઘરમાાં રાખવાનુ ાં જ બાંધ કરી દીધુ.ાં



અધ્યાત્મ અને જીવન પ્રેરક સાડહત્યનુ ાં રોજ વાાંચન.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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રાતે સ ૂતા પહેલાાં ‘પ્રનતક્રમણ’ – દસ નમનીટ



સતત ‘ હુ ાં શુદ્ધાત્મા છુાં.’ – એ ભાવનુ ાં રટણ.



શા ફાયદા થયા આ એક મડહનાની સાધનાથી?



બી.પી.ની ગોળી રોજ બેને બદલે એક જ કરી શક્યો. કદી પ્રેશર ૧૩૦થી ઉપર જતુ ાં નથી.



ઘુટાં ણનો દુખાવો લગભગ ગાયબ. પલાાંઠી વાળીને બેસવામાાંય દુખાવો થતો હતો; તેની જગયાએ પ ૂરી એક
નમનીટ વજ્રાસનમાાં બેસી શકાય છે .



ચાલતાાં થાક લાગતો નથી; થાપા દુખતા હતા, તે બાંધ થઈ ગયુ.ાં



બપોરની વામકુક્ષી બે કલાકની જગયાએ માત્ર ૧૦ નમનીટ જ– થ્રી ઈડડયટના વાઈરસ ની ‘પાવર નેપ’!



રાત્રે સરસ મીઠી, ઘસઘસાટ ઉંઘ. ઊઠતાાં જ અજીબો ગરીબ ‘ધારા પ્રવાહ’ થી સભર નવપશ્યના ધ્યાન.



ગુસ્સો, અકળામણ, ભચિંતા, અધીરતા લગભગ ગાયબ. કદી ન અનુભવી હોય એવી મોકળાશ અને શાાંનત.



ૂષ થઈ ગઈ.
બ્લોગની જાહેરાત કરવાની વ ૃનત્ત નનમળ

સરસ મજાની વાત…
વલીદા અમારે ઘેર પધારવાના છે .આવા મહેમાનોની આગતા સ્વાગતાની તૈયારીઓ મોટે ભાગે આદત અને
આવડતના જોરે , મારી પત્ની જ્યોનત સાંભાળતી આવી છે .આ લખ્યુ ાં એ ડદવસે આ જણે ત્રણ ખ ૂટતી ચીજો એને
સ ૂચવી.અને એના આશ્ચયષ સાથેના ઉદ્ ગાર,”આ વળી તમને ક્યાાંથી સ ૂઝ્ુ?આનો
ાં
તો મને પણ ખ્યાલ ન હતો.”
વાહ, રે ! મેં વાહ! મારુાં ભ ૂલકણાપણુ ાં પણ ઓસરવા માાંડયાના એંધાણ…સાઠે ગયેલી થોડી પાછી આવી!!
બોલો આને કહેશો ને? અફલાત ૂન તબીબ?
પણ કોણ છે એ તબીબ?
ઘણા બધા ..
ગોએન્કાજી, શ્રી શ્રીરનવશાંકર, દાદા ભગવાન, નીરૂમા, ડદપકભાઈ, ઓશો, એખાટષ ટોલ,
અને
પથપ્રદશષકો શ્રી. હેમન્ત પાંડયા,રામભાઈ (બોડીવાલા), કૌમુદી જાની, શરદ શાહ, પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસ, પ્રવીણ/
મીનાબેન ઠક્કરનો ખાસ આભાર.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો

બે મકહના પછી….
૮, જુલાઈ- ૨૦૧૧ના રોજ શરૂ કરે લ અભભયાન કોઈ પણ જાતની રૂકાવટ નવના, બે મડહનાના પડાવે પહોંચ્યુ ાં છે .૬૮
વરસના આયખામાાં આવી ભબનરોક ઘટના જવલ્લે જ બની છે - ખાસ કરીને શરીર સ્વાસ્ર્થયની બાબતમાાં
‘न भत
ू ो न भविश्यतत’ – જેવુ ાં જ કહો ને!
આજે આ અહેવાલથી એ તબીબીને અનુમોદન આપવાનુ ાં છે – કશો અથષનવસ્તાર નહીં; કલ્પનાના રાં ગ કે
અનતશયોક્તત નહીં; કોઈ કનવતા કે કથા નહીં; કોઈ અવલોકન કે ઉપદે શ પણ નહીં – માત્ર નવગતો જ
ગઈકાલે મારા જજમમાાં ગયો હતો.રોજની પ્રવ ૃનત્તઓની સરખામણી જોઈ લો –
કસરત
ટ્રેડ નમલ

પગથી વજન
ઊંચકવાની કસરત

ખભા/ હાથથી વજન
ઊંચકવાની કસરત

ક્સ્વમીંગ

પહેલાાં

હવે

સમય

૧૦ નમનીટ

૧૬ નમનીટ

સરે . પલ્સ

૧૧૮

૧૧૦

મહત્તમ પલ્સ

૧૪૦

૧૨૦

વજન

૧૨૫ પાઉન્ડ

૧૬૦

કેટલી વખત?

૩૦

૬૦

વજન

૧૬૦ પાઉન્ડ

૧૬૦ પાઉન્ડ

કેટલી વખત?

૧૫

૩૦

લેપ

૪

૬

વચ્ચે આરામ

૩ વાર

૦ વાર

અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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ઘેર કરાતાાં યોગાસનોમાાં પણ ઘણો સુધારો થયો છે .અભભયાનના શરૂઆતમાાં આસનો ૨૦ નમનીટ કરતો હતો;
તે હવે ૪૫ નમનીટ કરી શકુાં છુાં.પણ દરે ક નસક્કાને બે બાજુ હોય છે .અનત ઉત્સાહમાાં યોગાસન કરતાાં જજમ્પ્નાસ્ટોને યાદ
કરીને વધારે પડતાાં સ્ટ્રેચ કરતાાં કમર લચકી ગઈ હતી. આરામ કરીને અને પેઈન ડકલર લઈને સમારકામ કરવુ ાં
પડ્ુાં હતુ!પાાં
ાં ચ ડદવસે લચકેલી કમર સીધી ઠીક થઈ હતી.
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અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

ઘાસ
સામે દુર આંખોને ઠાંડક આપતુ,ાં લીલીછમ્પ્મ ધરતીનુ ાં મનોહારી દ્રશ્ય છે . તમે કલ્પનાની પાાંખે ઊડીને તેની
નજીક ને નજીક જતા જાઓ છો. પ્રનતક્ષણ તે લીલો પટ્ટો મોટો ને મોટો થતો જાય છે . તમારુાં ભક્ષતીજ આ લીલી
ઝાાંયથી ઘેરાવા માાંડે છે . હવે તમારી ચારે બાજુ આ લીલો રાં ગ છવાઈ જાય છે .
જેમ આ લીલાશ નજીક આવતી જાય છે ; તેમ તમે નાના ને નાના થતા જાઓ છો. એ હડરયાળીની ઠાંડકમાાં
તમને તમારા સાંકોચાતા કદનો ખયાલ જ આવતો નથી. હવે તમે ચારે બાજુ આ હડરયાળીની વચ્ચે ઘેરાઈ
ગયા છો. તમને હવે લીલા સીવાય બીજો કોઈ રાં ગ દે ખાતો નથી. ઘાસનાાં તણખલાાં હવે નવશાળ નાડરયેળીનાાં
પાન જેવાાં લાગી રહ્યાાં છે . તમે એક જતુ
ાં ની જેમ તેની ઉપર બેસી તેની ઠાંડકનો સ્પશષ માણી રહ્યા છો. તમારુાં
જગત હવે લીલુછ
ાં મ્પ્મ બની ગયુ ાં છે . પરીકથામાાં માણેલા મધુર નવશ્વની અંદર તમે મહાલી રહ્યા છો. ઈડનનો
બગીચો તમારી ચારે પાસ હેલ્લારા મારી રહ્યો છે . આ લીલા સાગરના લીલ્લોળે હીલ્લોળે તમારા દીલમાાંય
અપરાં પાર આનાંદનો મહાસાગર ઘ ૂ ઘ ૂ કરતો ઘ ૂઘવી રહ્યો છે . તમે આ આનાંદના સાગરમાાં ડુબી જવા, તેની
સાથે એકાકાર બની જવા, લાલાનયત બની ગયા છો. તમારા ઉત્સાહને પ્રનતધ્વનનત કરતો માંદ માંદ સમીર આ
લીલા સાગરને ડહિંચોળી રહ્યો છે .
અને તમે એક ઠેકડો ભરીને એ લીલાાંછમ્પ્મ પાનની અંદર કૂદકો મારો છો. બાજુમાાંથી એક નવશાળ
નળીમાાંથી પાનના કણકણને જીવન નસિંચતા પાણીની નદી વહી રહી છે . લીલાાં લીલાાં અસાંખ્ય કણ સ ૂયષના
ડકરણોથી તપ્ત બની ફુલી ને સાંકોચાઈ રહ્યાાં છે - શ્વસી રહ્યાાં છે . હરે ક શ્વાસે નળીમાાંથી પાણી તેમની અંદર પ્રવેશે
છે . અને હરે ક ઉવાસે તે કણે બનાવેલ ુાં નમષ્ટ પકવાન પાણીની સાથે પાછુાં જાય છે . તમે પાનના હરે ક શ્વાસની
સાથે તાદાત્મ્પ્ય અનુભવી રહ્યા છો. જીવનનો એ ધડકતો, ફરકતો રાસ તમારા જીવનતાલની સાથે એતતાલ
બનવા માાંડે છે .
અને આ આનાંદનો તીવ્રતમ અનુભવ કરવા તમે હવે બીજો ઠેકડો મારીને એક કણની અંદર પ્રવેશો છો.
અને આ શુ?ાં અહીં તો કોઈ ઠાંડક જ નથી, બધી શીતળતા વીદાય લઈ ચુકી છે . ગરમ ગરમ ભઠ્ઠીની અંદર
તમે શેકાઈ રહ્યા છો. અહીં તો બાળી નાાંખે તેવા જલદ તેજાબ ધખધખી રહ્યા છે . તમારા સમગ્ર હોવાપણાને
ગ્રસીને ઓહીયાાં કરે તેવી પાનના એ કણની હોવાપણાની ભચરાં તન ભુખ તમારો કોળીયો કરવા આતુરતાથી
તમારી તરફ ધસી રહી છે . એ તેજાબના સાગરની મધ્યમાાંથી કોઈક અજાણ્યુ ાં જીવન પોતાના અક્સ્તત્વ
નસવાયના બીજા કોઈ ખયાલ નસવાય, તમારા પ્રાણને ઝબ્બે કરવા આદે શો આપી રહ્ુાં છે .
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તમે એતદમ ગભરાઈને પારોઠનાાં પગલાાં ભરવા માાંડો છો. પણ તમે હવે સાવ અસહાય છો. નાના
બનવાની આ પ્રડક્રયા અપડરવતષનશીલ છે . તમે હવે પાછા તમારા અસલી રૂપમાાં નથી આવી શકતા. તમે
કેદમાાંથી ભાગવાનો મરભણયો પ્રયત્ન કરો છો. પણ બહારથી કુમળી અને હડરત લાગતી એ કણની ક્રૂર ડદવાલ
હવે પોલાદ જેવી બની ગઈ છે . તમે આ કેદમાાં થોડીક જ સેકાંડો દુર રહેલા તમારા અંતની નજીક ને નજીક
ખસી રહ્યા છો અને એ કાળઝાળ તેજાબ તમને ઘેરી વળે છે . એક જ ક્ષણ અને તમે પણ એ તલોરોડફલ બની
જવાના છો.
.........
અને તમે પસીને રે બઝેબ, આ દીવાસ્વપ્નમાાંથી સફાળા ઝબકીને જાગી જાઓ છો. સામે દુર એ જ હડરયાળી
ફરી પાછી નવલસી રહી છે .
જીવનનુ ાં સૌદયષ શુ ાં અને જીવનની ક્રૂરતા શુ,ાં એ બધાાં સત્યો તમને હવે સાવ નગન રીતે સમજાઈ ગયાાં છે .
સત્ય બહુ જ કડવુ ાં હોય છે ; સત્ય બહુ જ અસહ્ય હોય છે ; સત્ય બહુ જ કઠોર હોય છે – એ સત્ય સમજી તમારા
સત્યશોધનના ધખારા પર પ ૂણષ નવરામ મુકવુ ાં કે કેમ, તેવ ુ ાં તમે નવચારતા થઈ જાઓ છો.
અને …. આ મામલામાાં વધુ ઊંડા ઉતરવા કરતાાં ‘ આજની ઘડી રભળયામણી’ ના તમને મળે લાાં મહામ ૂલ્ય રત્ન
જેવાાં જીવનસ ૂત્ર અને જીવનશૈલીમાાં તમારો નવશ્વાસ હવે દ્રઢ બની ગયો છે .
પ્રેમ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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ચાલતો રહેજે
ચાલતો રહેજે, ત ાંુ ચાલતો રહેજે;
જીવનની

વાટે માંઝીલને માટે, નવસામો ન લેજે

ચાલતો રહેજે, ત ાંુ ચાલતો રહેજે
કોઈને મળયો સીધો રસ્તો, કોઈને આડો અવળો, કોઈનો મારગ છે ફૂલોનો
કોઈનો છે કાાંટાળો, ફૂલ મળે તો સૌને દે જે, કાાંટા ત ાંુ પોતે સહેજે
ચાલતો રહેજે, ત ાંુ ચાલતો રહેજે

જેને સમજશે જીવનસાથી, એકલતા દઈ જાશે
કોઈ અજાણ્યો જીવનભરનો સથવારો થઈ જાશે,
ુ દુ:ખમાાં ત ાંુ હસતો હસતો રહેજે
ધીરજ ધરજે, સખ
ચાલતો રહેજે, ત ાંુ ચાલતો રહેજે
જીવનની વાટે, માંઝીલને માટે નવસામો ન લેજે
ચાલતો રહેજે ત ાંુ ચાલતો રહેજે
-બરકત નવરાિી ‘બેફામ’

ઉપસાંહાર

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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ચ ૂકેલો રસ્તો
મહેશ!આમ તો તમે મોડા નથી. પત્ની સાથે ખરીદીનુ ાં કામ આટોપી તમારા પૌત્રને લેવા તમારે જવાનુ ાં છે .સમયની
પાબાંદી માટે કુટુમ્પ્બ અને નમત્રમાંડળમાાં તમે મશહરૂ છો; અને આજે પણ તમારી ગણતરી મુજબ તમે દસ નમનીટ
વહેલા જ પહોંચી જવાના છો.
પણ રસ્તામાાં ચાલતા સમારકામના સબબે તમારો જાણીતો રસ્તો એક જગયાએ બાંધ થઈ ગયો છે .તમે બીજો
રસ્તો પકડો છો; જેની પરથી તમે કદી મુસાફરી કરી નથી.મોડી સાાંજના અંધારામાાં તમે ડદશાભાન ચ ૂકી જાઓ છો.એક
વળાાંક લેવાને બદલે તમે ગાડી સીધી ચલાવે રાખો છો.અને પછી તો સાવ અજાણ્યા નવસ્તારો આવવા લાગે છે .કોઈક
નવી જ ભોમકામાાં તમે આવી ગયા હો; તેવી લાગણી તમને ઘેરી વળે છે .
શ્રીમનતજીનો કકળાટ ચાલુ થઈ જાય છે .“દર વખતે આવતુ ાં હતુ ાં ; તે ‘ક્રોગર’( એક દુકાનનુ ાં નામ) તો આવ્યુ ાં જ
નહીં.આ તમને અજાણ્યા રસ્તાઓ પર ડાફડરયા મારવાનો શોખ ક્યારે જશે?કેટલી વાર કહ્ુાં કે, જીપીએસ સાથે રાખતા
હો તો.પણ આ માણસ કોઈનુ ાં કહ્ુાં માને જ નહીં ને.”
ભુતકાળમાાં પણ આમ ઘણી વાર બનેલ ુાં છે .આજે પણ તમારો શ્વાસ ઝડપી બની જાય છે .વફાદાર કૂતરાની જેમ,
તમારો શ્વાસ મનમાાં ઘેરાયેલી ભચિંતાઓની અભભવ્યક્તત કરી રહ્યો છે .તમારી પત્નીની ઉપર તમને દાઝ ચઢી જાય છે
– ‘આ મુશ્કેલીના વખતમાાં આવો સપોટષ ?’ પણ…
અઢી વર્ષના અભ્યાસના પ્રતાપે, તમારા બદલાઈ ગયેલા શ્વાસની ગનત તરફ તરત તમારુાં ધ્યાન જાય છે .તમે
ઊંડો શ્વાસ ભરતાાંકને સોહમ્ માંત્રોચ્ચાર શરૂ કરી દો છો.ચાર કે પાાંચ જ શ્વાસ અને એની ગનત સામાન્ય બની જાય
છે .બધી તાણ, પોતાની અને પત્ની ઉપરની રીસ અને ભચિંતા ગાયબ થઈ જાય છે .
તમને યાદ આવે છે કે, તમે દભક્ષણ ડદશામાાં જઈ રહ્યા હતા; અને ભલે હવે સ ૂયષ આથમી ગયો છે ; પણ જમણી બાજુ
વળાાંક લીધાના ડહસાબે તમારી કાર પનશ્ચમ તરફ જઈ રહી છે .હવે તમારે ડાબી બાજુનો કોઈક રસ્તો પકડવો
જોઈએ.પણ ડાબી બાજુએ તો રે લ્વે લાઈન આવેલી છે .બહુ દૂ ર એક ફાટક હોય, તેમ લાગે છે .પણ ત્યાાં પહોંચતાાં તો
એ બહુ જ નાનો રસ્તો જણાય છે .ભુતકાળમાાં તો તમે આવો ગમે તેવો રસ્તો પકડીને વધારે ને વધારે ભુલભુલામણીમાાં
ફસાઈ ચ ૂક્યા હતા; તે તમને યાદ આવી જાય છે .
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તમે ઝડપથી ઉકેલ મેળવવાના મોહમાાં ફસાયા નવના વધારે પનશ્ચમ તરફ ધસતા રહો છો.પણ બીજુ ફાટક
ાં
તો ક્યાાંય
સુધી આવતુ ાં નથી.ખાસા આગળ જતાાં, બે માઈલ દૂ ર તમારો જાણીતો એતસપ્રેસ વે આવશે; તેવી સાઈન વાંચાય
છે .મોડા પડવાની ભચિંતા કયાષ નવના તમે ત્યાાં પહોંચી, સાચી ડદશાના એપ્તઝટ પર ગાડી વાળો છો.એ રસ્તો તમને ફરી
દભક્ષણાભભમુખ કરે છે .
પણ એ રસ્તો તમારે લેવાના મ ૂળ રસ્તા કરતાાં નાનો છે .ઠેકઠેકાણે નસગનલ લેમ્પ્પ તમારી ચાલ ધીમી પાડે છે .તમને
અટકવા મજબ ૂર કરે છે .શ્રીમનતજીના મગજનો પારો સતત વધષમાન છે .પણ હવે એનુ ાં ઉષ્ણતામાન તમારા શીતળ
બનેલા ડદમાગને તપાવી શકવામાાં અસફળ નીવડે છે !
અને ફરીથી બીજો ડાબી બાજુનો વળાાંક લઈ; તમે પૌત્રને પીક અપ કરવાની જગયા તરફ ગમન કરો
છો.પહોંચવાના સમય કરતાાં તમે પાાંચ નમનનટ મોડા છો; પણ ‘હવે શુ ાં થશે?’ એવી તમારી સ્વભાવગત ભચિંતા પોઢી
ૂ ી પડવાનુ ાં નથી’–એવી હૈયાધારણ તમે આત્મસાત્ કરી શક્યા છો.
ચ ૂકી છે .‘જે થશે, તે થશે,આસમાન ટટ
મહેશ! સતત ચાલી રહેલો ધીમો, ઊંડો શ્વાસ અને અંદરથી પ્રગટી રહેલો ‘સોહમ્’નાદ આ કટોકટીની વેળાએ પણ,
શાાંનતકાળની એ જ સ્વસ્થતા અને રોમે રોમમાાં ડદવ્ય આનાંદની અનુભ ૂનત તમને કરાવી રહ્યો છે .
અવિપનીય
આનાંદ, છતાાં કેવો
અનણભવ્યલત?
આ ઘરને ખાલી કરવાની વાત છે – તનાવ રડહત જીવન બનાવવાની વાત .
છે વટે તમે આખરી મુકામ પર પહોંચી જાઓ છો.અને આ શુ?ાં પૌત્ર તો હજી નનશાળની અંદર જ છે .પાાંચેક નમનનટ
પછી, તે બહાર આવે છે .એનો કાયષક્રમ લાંબાયો હતો.
‘બધ ાંુ વ્યવક્સ્થત હોય છે .’એ સાંદેશ તમને યાદ આવી જાય છે .
અને સોહમ- રોમાાંચ બમિો!

ૐ કાર અને સોSહમ્

Error! Reference source not found.……પર પાછા જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો.
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નામ સ્મરિ
ત્રણેક વર્ષ પહેલાાંની આ વાત છે …..
એ વખતે ઘણા બધા માનનસક પડરતાપોથી ભચત્ત ઘેરાયેલ ુાં હતુ ાં – એમાાંથી શાતા મેળવવા કશોક માગષ શોધતુ ાં
હતુ.ડૂ
ાં બતો તરણુ ાં શોધે, એ ન્યાયે એક ડદ આ નાક્સ્તક નવચાર સરણી વાળા, પણ અવનવા પ્રયોગ કરવામાાં ઉત્સાહી,
જણને જપ કરવાનુ ાં સ ૂઝ્ુ.ાં
ૂ ો જણાયેલો માંત્ર ‘ॐ नमः शििाय ।’ પકડયો; અને આપણે તો બાપુ!બાબરા ભ ૂતની જેમ એ
એ વખતે સૌથી ટાંક
વાાંસ પર ચઢ ઊતર કરવા માાંડી.ધીમે ધીમે રોજના માંત્રોની સાંખ્યા વધવા માાંડી.રોજ કરે લા માંત્રોની નોંધ પણ કરવા
માાંડી. શાતા તો ખાસ ન મળી; પણ વધી રહેલા માંત્રોની સાંખ્યાથી, રે સના ઘોડાને તાળીઓથી ચઢે, એવો પોરસ ચડવા
લાગયો!
આમ અને આમ બે એક મડહના વીતી ગયા.કાંઈક પ્રયત્ન કરી રહ્યાના ભાવ નસવાય, માનનસક ખળભળાટમાાં
ખાસ કાાંઈ રાહત મળતી ન દે ખાઈ. એક ડદવસ, નનત્યક્રમ મુજબ, દીકરીના દીકરાને નનશાળે થી ઘેર પાછો લાવવા
એની નનશાળે પહોંચી ગયો હતો.થોડોક વહેલો હતો; અને ટકટડકયા પર માંત્રોચ્ચાર કરતો એક ખ ૂણામાાં બેઠો હતો.

રોજ કરતાાં આ સાવ જુદી જગયા પરનો અભ્યાસ હતો.વહેલો આવ્યા હોવાના કારણે સમય પણ ઘણો
હતો.સદભાગયે નવચારોનાાં વાવાઝોડાાં ક્યાક નવહાર કરવા ગયાાં હતાાં; અને સાવ હળવીફૂલ નવચાર- લહેરખીઓની
આવન જાવન જ જારી હતી.
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થોડીક વાર પછી, હાથમાાં ચાલતુ ાં ટકટડકયુ ાં બાંધ પડી ગયુ;ાં અને જપ અનવરત ચાલુ રહ્યા.એક લય બાંધાઈ
ગયો.ડાકોરની એ પહેલી પદયાત્રા જેવો.ॐ नमः शििाय ને બદલે શ્રી.રામ જય રામ જય જય રામ નો માંત્ર ક્યારે શરૂ
થઈ ગયો; તેની ખબર જ ન રહી.શરીરના પ્રાણ અને નાકમાાંથી થતી શ્વાસ /ઉચ્વાસની અવનજાવન આ સુમધુર બની
ગયેલા લયની સાથે તાલ પ ૂરાવવા લાગયાાં. થોડીક વારે એ માંત્ર પણ બદલાયો અને જય માતાદી નનનાદે એનુ ાં સ્થાન
લઈ લીધુ.ાં કોણ જાણે કેમ, થોડીક વારે એ માંત્ર બદલાઈને ’જય જજસસ’ શબ્દ જીભ પર ચઢી ગયા અને પછી તો ‘યા
અલ્લા’ પણ આવી ગયા! વચ્ચે જય જજનેન્દ્ર પણ જીભે ચઢી ગયા. છે લ્લે તો सोsहम ् सोsहम ् નો રણકાર, ભમરાની
જેમ ગજ
ાં ૂ તો જ રહ્યો; ગજ
ાં ૂ તો જ રહ્યો.
અને ત્યારે એ સત્ય ઊડીને મન પર સવાર થઈ ગયુ ાં કે,બોલાઈ રહેલા માંત્રના શબ્દાથષનો કશો જ અથષ ન
હતો.કેવળ લય અને નાદની મીઠાશની જ એ એક અનેરી અનુભ ૂનત હતી.
લયની એ ભાવ સમાનધનો મીઠો આનાંદ એ જ એક અનુભ ૂનત સતત બની રહી.રોમે રોમ આ લયમાાં ગાાંડાત ૂર
બનીને નાચતા હોય; એવો અનુભવ આશરે પાાંચેક નમનનટ રહ્યો
નનશાળ છૂટી ગઈ હતી; અને બાળકોનાાં ધાડાાંઓની આવન જાવન શરૂ થઈ ગઈ હતી.પણ આ રામ તો એનાથી
અક્ષુણ્ણ બનીને આ ભાવસમાનધમાાં લીન બની, એની મજા માણી રહ્યા હતા.અને ત્યાાંતો બાબલો આવી ગયો.સમાનધ
ૂ ી.ટકટડકયાનુ ાં સ્થાન કારના ષ્સ્ટયડરિંગે લીધુ;ાં અને ગાડી ચાલુ થઈને રસ્તા પર સરકવા લાગી.
ટટ
પણ એ લય – કોઈ શબ્દ નવનાનો લય –તો ઘેર પહોંચવા સુધી અનવરત જારી જ રહ્યો
કેવો એ નનભેળ આનાંદ?એને શી ઉપમા આપવી?

જાપ
પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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પ્રાિાયમ
પ્રાણાયમની શાસ્ત્રીય ચચાષ કરવાનુ ાં આ જણનુ ાં ગજુ નથી;
ાં
અને એવો કોઈ ઉત્સાહ કે વ ૃનત્ત પણ નથી
વાત જાણે એમ છે કે, ત્રણ મડહનાથી યોગાસન, પ્રાણાયમ, સુદશષન ડક્રયા અને છે લ્લે શબાસનમાાં નવપશ્યનાનો
ક્રમ જાળવી રાખ્યો છે .આખી પ્રડક્રયા ૪૫ નમનીટથી ધીમે ધીમે વધારતા જઈ હાલ એક કલાક ચાલે છે .આ પ્રડક્રયામાાં
પ્રાણાયમ આશરે ૭ થી ૮ નમનીટ માાંગી લે છે . ત્રણ તબક્કાના પ્રાણાયમના બધુ ાં મળીને ૨૪ રાઉન્ડ અને ભજત્સષકા
પ્રાણાયમના કુલ ૬૦ રાઉન્ડ થાય છે .
છે લ્લા એક અઠવાડીયાથી આ બધા પ્રાણાયમ વજ્રાસનમાાં બેસીને કરી શકવા જેવી ક્ષમતા આવી છે . એ અગાઉ
તો સુખાસનમાાં ( સાદી ભાર્ામાાં પલાાંઠીમાાં ) બેસીને જ આમ કરી શકતો હતો.
ગઈકાલે અમારા જજમમાાં ગયો હતો. સહેજ પણ આરામ લીધા નવના ૧૨ લેપ તરી શકાયુ.ાં ખાસ હાાંફ કે થાક પણ
વતાષયા ન હતા.થોડીક વધારે જહેમત ઊઠાવી હોત તો, બીજા બે લેપ પણ થઈ જાત.આ પહેલાાં કદી ચાર લેપથી
વધારે તયો નથી; અને એ પણ વચ્ચે ત્રણ વખત આરામ લઈને.
આ શક્ય બન્યુ ાં , તે માટે ચોક્કસ રીતે પ્રાણાયમ અને ઊંડા શ્વાસ લેવાની પડેલી ટેવ જ જવાબદાર છે ; એમ કહુ ાં
તો એમાાં સહેજ પણ અનતશયોક્તત નથી.
આપણે યોભગક ડક્રયાઓ સાથે ધમષ અને ધાનમિક માન્યતાઓને ભબનજરૂરી રીતે સાાંકળી લેતા હોઈએ છીએ. પણ,
નવજ્ઞાનની રીતે નવચારીએ તો, શ્વાસ એ આપણા શરીરમાાં પ્રવેશતુ ાં એક પાયાનુ ાં ઈનપુટ છે . એ વધારે સારી રીતે
કરી શકીએ; પ્રત્યેક શ્વાસ સાથે વધારે પ્રાણવાયુ ( ઓક્તસજન ) ફેફસાાંમાાં જાય; તો લોહીના લાલ કણો વધારે
શક્તતમાન બને , બને અને બને જ. એમાાં કશુ ાં નવીન છે ખરુાં?
આથી ખોરાક માટે સભાન બનવાની સાથે શ્વાસ માટે પણ જાગૃત બનવુ ાં એકદમ તાડકિક નથી ?

પ્રાિાયમ

પ્રકરણ પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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ુ સ
ુ
બાાંગલાદે શના ગાાંધી – શ્રી. મોહમ્મદ યન
ગ્રામીણ બેન્ક દ્વારા બાાંગલાદે શથી શરૂ કરીને નવશ્વના અનેક દે શોમાાં દારૂણ ગરીબીમાાં સબડતા, અને ગુલામી
અવસ્થા જેવી ક્સ્થનતમાાં સદીઓથી જીવતા, લોકોને પગભર કરી; નવશ્વમાાંથી ગરીબી નાબુદ કરવાનુ ાં સ્વપ્ન
ુ સ
ુ સાચા અથષમાાં બાાંગલાદે શના ગાાંધી છે . એમની
સેવનાર, અથષશાસ્ત્રના નોબલ ઈનામ નવજેતા, મોહમ્મદ યન
આત્મકથાના ગુજરાતી અનુવાદ ‘વાંભચતોના વાણોતર’ માાંથી આ પ્રસાંગ અહીં રજુ કરુાં છુાં.

એક અમેડરકન પત્રકારે મારો સમ્પ્પકષ સાધ્યો. નવશ્વ બેન્ક સામે હુ ાં સતત રોર્ ઠાલવતો હતો; તેનાથી તેમને
ચીડ ચઢી હતી. તેમને તો નવશ્વ બેન્ક અત્યાંત દયાળ અને પ્રબુદ્ધ સાંસ્થા લાગતી હતી. તેમને એ જે કાંઇ શ્રેષ્ઠ
કરી શકે, તે કરનારી સાંસ્થા દે ખાતી હતી.
એમણે અમારા બેની વચ્ચે હવામાાં કેસેટ રે કોડષ રનુ ાં માઈક્રોફોન ઊંચુ ાં કયુાં અને એકદમ ઊંચા અવાજે બોલ્યા
“ આખો વખત ટીકા કરવાને બદલે, તમે એમ કહો કે, તમે જો નવશ્વ બેન્કના પ્રમુખ થાવ તો તમે કયાાં નક્કર
પગલાાં ભરો?”
તેમની આંખોમાાં મને હરાવવાની ઈચ્છા હુ ાં જોઈ શકતો હતો. જાણે કે, તેઓ એમ કહેવા માાંગતા હતા કે, લો!
હવે તમે શુ ાં કરી બતાવશો?
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“ હુ ાં નવશ્વ બેન્કનો પ્રમુખ થાઉં તો હુ ાં શુ ાં કરુાં, એને નવશે મેં કશુ ાં નવચાયુાં નથી. પણ જો હુ ાં થાઉં તો પહેલ ુાં કામ
એ કરુાં કે, નવશ્વ બેન્કનુ ાં વડુાં મથક વોનશિંગટનથી ખસેડીને ઢાકા લઈ જાઉં. “ મેં એ પ્રશ્ન નવશે સહેજ નવચારીને
કહ્ુ.ાં
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

“ શા માટે એમ કરશો?”
“ ઠીક છે , જો નવશ્વ બેન્કના પ્રમુખ લુઇ પ્રેસ્ટન એમ કહેતા હોય કે, નવશ્વ બેન્કનો મુખ્ય હેત ુ જગતમાાંથી
ગરીબીની નાબ ૂદીનો છે ; તો મને એમ લાગે છે કે, નવશ્વ બેન્કે જ્યાાં ગરીબી ખ ૂબ પ્રમાણમાાં હોય ત્યાાં પોતાનુ ાં વડુાં
મથક લઈ જવુ ાં જોઈએ. ઢાકામાાં નવશ્વ બેન્ક માણસોની કાંગાભલયત અને ભયાંકર ગરીબીથી ઘેરાઈ જશે. ગરીબોની
અને એમની સમસ્યાઓની ખ ૂબ જ નજીક રહીને મને લાગે છે કે, નવશ્વ બેન્ક ખ ૂબ ઝડપથી અને સાચી રીતે
ગરીબોની સમસ્યાને ઉકેલી શકશે. “
તેમણે સહેજ માથુ ાં ધુણાવ્યુ ાં અને તેઓ મુલાકાતના આરાં ભે જેટલા આક્રમક લાગતા હતા, તેટલા હવે નહોતા
લાગતા.
“ વળી, નવશ્વ બેન્કનુ ાં વડુાં મથક ઢાકા થશે, તો નવશ્વ બેન્કના 5000 કમષચારીઓમાાંથી ઘણા બધા તો ત્યાાં
આવવાનો જ ઈન્કાર કરે . ઢાકા એ કાંઈ એમની પસાંદગીનુ ાં સ્થળ નથી કે, જ્યાાં તેમનાાં બાળકોનો ઉછે ર થાય;
અથવા ત્યાાં તેમને સામાજજક રીતે આહ્લાદક જજિંદગી જીવવા મળે . એટલે ઘણા બધા તો સ્વૈપ્ચ્છક રીતે નનવ ૃનત્ત
લઈ લે; અથવા નોકરી બદલી નાાંખે. એનાથી બે વસ્તુઓ નસદ્ધ થાય. એક તો એ કે, જેઓ ગરીબી સામે લડવા
માટે સહેજે પ્રનતબદ્ધ નથી, એવા લોકોથી મને છુટકારો મળે ; અને એમને બદલે હુ ાં એવા લોકોને નોકરીએ રાખી
શકુાં કે, જેઓ પ્રનતબદ્ધ હોય અને ગરીબીની સમસ્યાને સમજતા હોય. “
“ બીજુ ાં એ કે, એનાથી હુ ાં એવા લોકોને રાખીશ કે, જેમને બહુ ઊંચા પગારો આપવા ન પડે. કારણકે, ઢાકા કાંઈ
વોનશિંગટન જેટલુાં ખચાષળ શહેર તો નથી જ. આમ થવાથી તેમની જીવનશૈલી બદલાશે અને ખચષ ઘટશે.”

ુ ાદકાર શ્રી. હેમત
- ‘વાંણચતોના વાિોતર’ પસ્ુ તકમાાંથી – પાના નાં. 40 અને 41 (અનવ
ાં કુ માર શાહ )
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ગ્રામીણ બેન્ક - ઢાકા
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ુ ે શરૂ કરે લ,ુાં ગરીબી નનવારણ
૧૯૭૬ માાં પોતાના ભખસ્સામાાંથી ૪૨ જણને ૮૫૬ રૂ . થી મહમ્પ્મદ યુનસ
અભભયાન આ મકાન સુધી પાાંગયુ.ાં ૧૯૯૮ માાં ૨૩ લાખ કુટુમ્પ્બોને ૯૨ અબજ રૂનપયા ધીરવામાાં આવ્યા.
૨૦૦૭ માાં......


૩૪૭.૭૫ અબજ ટકા ( બાંગલાદે શનુ ાં ચલણ ) – ૬.૫૫ અબજ ડોલર



૩૧.૨ લાખ કુટુમ્પ્બો



૮૦,૨૫૭ ગામડાાં



૨૪,૭૦૩ બેન્ક કમષચારીઓ



૨,૪૬૮ શાખાઓ

ઉપસાંહાર

……

સેવા પર પાછા જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો.

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

13
2

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

ભગવદ્કૃપા – નતલ્લીચ
“તમને ખબર છે ? ભગવદ્કૃપાનુ ાં ( God’s Grace) અવતરણ એ શુ ાં છે ?“
- તે એ નથી કે, આપણે એકાએક માનવા લઇ જઇએ કે, ઇશ્વર અક્સ્તત્વ ધરાવે છે , અથવા ઇશ્વર જ
આપણો ઉધ્ધારક છે , કે ધમષગ્રથ
ાં ો જ સત્ય છે . આવુ ાં કાંઇક છે તેમ માનતા થવુ ાં એ તે કૃપાના અવતરણથી સાવ
નવભભન્ન વસ્તુ છે . વળી ભગવદ્કૃપાનો અથષ માત્ર એટલો જ નથી થતો કે, આપણે પોતાની જાત ઉપરના નૈનતક
ૂ કરવા માાંડીએ. નૈનતક પ્રગનત એ કદાચ ભગવદ્
સાંયમની ડદશામાાં કે સમાજ સામેની આપણી લડતમાાં આગેકચ
કૃપાનુ ાં ફળ હોઇ શકે – પણ તે કૃપા પોતે તો નથી જ. કદાચ એવુ ાં પણ બને કે, નૈનતક પ્રગનતની આવી સભાનતા
આપણને કૃપા પ્રાપ્ત કરવાથી નવમુખ પણ બનાવે. જ્યાાં સુધી આપણે સ્વ-સભાનતામાાં એમ માનતા રહીએ કે ,
આપણને

તેની

જરૂર

નથી

ત્યારે

તો

ચોક્કસ

કૃપા

નથી

જ

અવતરતી.

કૃપાનુ ાં અવતરણ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે આપણે અથષહીન અને ખાલીખમ જીવનના અંધકારની ખીણમાાંથી
પસાર થઇ રહ્યા હોઇએ. તે ત્યારે અવતરે છે , કે જ્યારે આપણે પરમ તવ સાથેની જુદાઇનો સામાન્ય સાંયોગો
કરતાાં વધારે તીવ્ર સ્વરૂપે અનુભવ કરતા હોઇએ. તેન ુ ાં અવતરણ ત્યારે થાય છે કે, જ્યારે આપણી જાત પ્રત્યેનો
નતરસ્કાર, આપણી બેધ્યાનતા, આપણી નબળાઇઓ, આપણી આક્રમકતા, આપણી દીશા-નવહોણી અને સ્થાનનવહોણી ક્સ્થનત …. આ બધુ ાં આપણે માટે સાવ અસહ્ય બની ગયાાં હોય છે . તે ત્યારે અવતરે છે કે- વર્ો અને
વર્ો બાદ જીવનની પ ૂણષતા માટેની આપણી આકાાંક્ષાઓ આકાર લેતી નથી – જ્યારે દાયકાઓ જુની આપણી
નવવશતાઓ આપણી અંદર સામ્રાજ્ય જમાવીને મ્પ્હાલતી હોય છે … જ્યારે નીરાશા આપણા સવે આનાંદો અને
આપણી બધી જ ડહમ્પ્મતનો નાશ કરી ચ ૂકી હોય છે .
આવી કોઇક ક્ષણે, આપણા માનસ અંધકારમાાં તેજની એક લહરી ફરી વળે છે , અને જાણે કે કોઇ ગ ૂઢ
અવાજ આપણને કહી રહ્યો હોય તેમ લાગે છે કે, “ તારો સ્વીકાર થયો છે - એવી એક શક્તત વડે જે તારાાં કરતાાં
મહાન છે , અને જેનુ ાં નામ તને ખબર નથી. અત્યારે કાંઇ જ કરવા પ્રયત્ન ન કરીશ – કદાચ પછીથી તુ ાં ઘણુ ાં
કરી શકીશ. કાાંઇ પણ મેળવવાનો પ્રયત્ન ન કર – કાાંઇ પણ આકાાંક્ષા ન રાખ. માત્ર એટલુાં જ સ્વીકારી લે કે,
તારો સ્વીકાર થયો છે .“
જો આવુ ાં કાાંઇક બને તો આપણને અનુભ ૂનત થાય છે કે, તે કૃપા અવતરી છે . આવી અનુભ ૂનત બાદ એમ
બને કે, આપણે પહેલાાં હતા તેનાાં કરતાાં વધુ સારા ન બન્યા હોઇએ, અથવા આપણી માન્યતાઓ પહેલાાં કરતાાં
વધુ ઉદાત્ત ન થઇ હોય. પણ એમ પ્રતીનત તો થયા જ કરે કે, બધુ ાં તેમનુ ાં તેમ હોવા છતાાં પણ જાણે કે, બધુ ાં
જ બદલાઇ ગયુ ાં છે . આવી કોક ક્ષણે તે પરમ તત્વ આપણી અંદર રહેલા અસદ્તત્વ ઉપર નવજય
મેળવે છે . અને અલગતાની ભેંકાર ખાડી ઉપર, તાદાત્મ્પ્ય-ભાવ સાથેના જોડાણો બાંધાઇ જાય છે . અને આવી
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અનુભ ૂનતના અનધકારી થવા માટે કોઇ નૈનતક, ધનમિક કે બૌપ્ધ્ધક જાગૃનત અથવા જ્ઞાનની માાંગણી કરવામાાં
આવતી હોતી નથી – કૃપાની સ્વીકૃનત નસવાય કોઇ પણ ચીજની નહીં.
આવી કૃપાના પ્રકાશમાાં આપણે, આપણી જાત તેમજ અન્ય વ્યક્તતઓ સાથેના આપણા સાંબધ
ાં ોમાાં આ
કૃપાની શક્તતનો આનવભાષવ કરતા થઇએ છીએ, સામી વ્યક્તતની આંખોમાાં નનષ્પાપ રીતે મીટ માાંડવાની આપણી
નવી પ્રગટેલી શક્તતમાાં આપણે આ કૃપા અનુભવી શકીએ છીએ, કારણકે, આ કૃપા એ જીવનનુ ાં જીવન ( – ના
મ ૂળ તત્વ ) સાથેન ુ ાં પુનનમિલન છે .

માનવ વ ૃનિઓ (સ્વપ્નો અને ઝબકાર)

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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મદદ
ુ અંગ્રેજી ઉપરથી
એક સત્યકથા – મળ
સાાંજ ઢળવાની તૈયારી હતી.બ્રાયન એન્ડસષન હાઈવે પરથી પ ૂરપાટ ગાડી હાંકારીને જઈ રહ્યો હતો.ત્યાાં તેણે દુર
શોલ્ડર ઉપર એક ગાડી અને તેની બાજુમાાં એક વ્રુધ્ધ સ્ત્રીને ઉભેલી જોઈ. તે હાથ હલાવી મદદ માાંગી રહી હતી.પણ
કોઈ તેને જોઈ રોકાતુ ાં ન હતુ.ાં બ્રાયને ગાડી ધીમી પાડી, અને તેણીની ગાડીની પાછળ પોતાની કાર ઉભી રાખી.તેણે
જોયુ કે તે સ્ત્રીની કારના પાછલા ટાયરમાાંથી હવા નીકળી ગયેલી હતી.ઠાંડીના સ ૂસવાટા કરતાાં પણ વધારે તો તે
ભયથી ધ્રુજી રહી હતી.તેના મોંના હાવભાવ ઉપરથી બ્રાયન માટેનો અનવશ્વાસ પણ વાાંચી શકાતો હતો.
બ્રાયને કહ્ુાં ,” ચાલો, ગાડીની ટ્રન્ક ખોલો.અને તમે કારમાાં બારણુ ાં બાંધ કરી બેસી જાઓ. “
મેરી કારમાાં બેસી ગઈ, અને બ્રાયન કામે લાગયો.તે નમકેનનક હતો અને તેને માટે આ કામ તો સાવ રમત જેવુ ાં
હતુ.વીસે
ાં
ક નમનીટમાાં તો બધુ ાં કામ પતી ગયુ.બ્રાયનના
ાં
હાથ અને કપડાાં મેલાાં થઈ ગયાાં હતાાં.
મેરીએ હવે બારણુ ાં ખોલ્યુ ાં અને આભાર વ્યતત કયો અને પુછયુ,” ભાઈ, આ મદદ માટે હુ ાં તને શી રકમ આપુ?તુ
ાં ાં
શરમાયા વગર મને કહે.તુ ાં જે કહેશે તે રકમ હુ ાં તને આપીશ. જો તારી મદદ ન મળી હોત તો આ ઠાંડી રાતમાાં હાઈવે
પર મારી શી વલે થઈ હોત?એક કલાકથી હુ ાં આમ હાથ હલાવતી ઉભી હતી; પણ કોઈએ ગાડી ન થોભાવી.તેં મને
મોટા સાંકટમાાંથી બચાવી લીધી છે .”
બ્રાયને કહ્ુાં ,” ના, બહેન !મારે કાાંઈ લેવાનુ ાં નથી.સાંકટમાાં આવેલાની મદદ કરવી તે તો ભગવાનનુ ાં કામ છે . તેન ુ ાં
કોઈ વળતર ન લેવાય “
મેરી:” ના તારે કાાંઈક તો લેવ ુ ાં જ જોઈશે.”
બ્રાયને કહ્ુ,ાં ” તો એક કામ કરો.તમે મને વચન આપો કે, તમે પણ મુશ્કેલીમાાં આવેલ કમસે કમ એક વ્યક્તતને
મદદ કરશો”
મેરીએ ગળગળા સાદે તેને આ વચન આપ્યુ.તે
ાં ને તો બ્રાયન દે વદૂ ત જેવો લાગયો.તે ગાડી હાંકારીને દુર ન ગઈ
ત્યાાં સુધી બ્રાયન તેને જોતો રહ્યો.તેને પોતાની બહુ વહાલી માતા જેવી સ્ત્રીને મદદ કયાષનો આનાંદ હતો.
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મેરી ગાડી હાંકારતી આગળ ગઈ.ત્રીસેક મીનીટ બાદ એક નાનુ ાં ગામ આવ્યુ,ાં જ્યાાં એક ગેસ સ્ટેશન અને નાની
શી રે સ્ટોરન્ટ હતાાં.મેરી તાજી થવા અને થોડો નાસ્તોપાણી કરવા ત્યાાં રોકાઈ. એક વેઈટ્રેસ તેની પાસે આવી અને
તેની પાસેથી ઓડષ ર લીધો.ગરમાગરમ નાસ્તો અને કોફી થોડી વારમાાં તે લાવી.મેરીએ નાસ્તાપાણી પતાવી બીલ
માાંગયુ.ાં હવે તેના ધ્યાનમાાં આવ્યુ ાં કે ફ્લોરે ન્સ ગભષવતી હતી.તેની અનુભવી આંખો એ પણ કળી શકી કે , ફ્લોરે ન્સને
આઠમો મહીનો જતો હતો.જો કે, તે પ્રસન્ન વદને પોતાનુ ાં કામ કયે જતી હતી; પણ તેના અંતરને કોરી ખાતી કોઈક
વ્યથા અને ભચિંતા મેરીના ધ્યાન બહાર ન રહી.તેને તરત ખ્યાલ આવી ગયો કે, ‘કેવીક મજબ ૂરીના કારણે આટલી
છે વટની ગભાષવસ્થામાાં પણ તેને કામ કરવુ ાં પડે છે .’
ફ્લોરન્સ બીલ લઈને આવી.મેરીને તરત બ્રાયન અને તેને આપેલ ુાં વચન યાદ આવ્યાાં.‘ધરમના કામમાાં ઢીલ
શુ ાં કામ કરવી? ‘ તેમ નવચારી બીલની ચુકવણી માટે મેરીએ સો ડોલરની નોટ મુકી.ફ્લોરે ન્સ બાકીની રકમ લઈને
પાછી આવી; એટલામાાં તો મેરી ગાયબ થઈ ગઈ હતી.ફ્લોરે ન્સે બીલ મુકેલ ુાં હતુ ાં તે ડીશ ઉઠાવી, તો તેની નીચે તેને
બીજા નવસો ડોલર અને એક ભચઠ્ઠી મળયાાં.
ભચઠ્ઠીમાાં લખ્યુ ાં હતુ,ાં ”મને કોઈકે મદદ કરી હતી, તે શ્ુખલા
ાં
ચાલુ રાખવા આ રકમ તારી પ્રસુનત માટે વાપરજે;
અને મદદની આ શ્ુખલા
ાં
ચાલુ રાખજે.”
ફ્લોરે ન્સને તો જાણે દયાની દે વી સાક્ષાત મળી હોય તેવો આનાંદ થયો.કામ પતાવી રાતના બાર વાગે તે
ૂ ે તેવી, તેમના સાંસારની
પોતાના ઘેર પાછી વળી.તેનો પનત ભચિંતાત ૂર વદને તેને નનહાળી રહ્યો.એક સાાંધે ત્યાાં ચાર ટટ
હાલતમાાં નવા આવનાર બાળકનુ ાં સ્વાગત શી રીતે કરવુ,ાં તેની ભચિંતા તેને કોરી ખાતી હતી.
પણ ફ્લોરે ન્સે તો આનાંદનવભોર બનીને કહ્ુ,ાં “બ્રાયન!જો તો ખરો!આપણા બધા પ્રશ્નો દયાની એક દે વીએ ઉકેલી
દીધા છે . જો આ હજાર ડોલર! “

સેવા
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માંકદરનો જન્મ
મનુને દફનાવીને બધા ગુફામાાં પાછા આવ્યા. બધાાંના મન શોકની કાભલમાથી ઘેરાયેલાાં હતાાં. સ્ત્રીઓ રડી
રડીને થાકી ગઈ હતી. બાળકો ભ ૂખ્યાાં અને તરસ્યાાં જ સ ૂઈ ગયાાં હતાાં. કોઈને કશુ ાં જ બોલવાના હોશકોશ ન
હતા.
મનુ સૌનો લાડીલો વ ૃદ્ધ વડીલ હતો.સૌ એને માન આપતાાં હતાાં. એની સ ૂઝ, આવડત ડહાપણ, દૂ રાંદેનશતા,
પ્રેમ અને નેતાગીરી અજોડ હતાાં. પણ સૌથી વધારે લાડીલો તો તે એની પનવત્રતા માટે હતો. દરરોજ રાત્રે
જમણ બાદ, તાપણાાંની આજુબાજુ બધાાં ભેગા થઈ બેસતા; ત્યારે સ ૂરીલા અવાજે તે સૌની પ્રાણપ્યારી
ૂ ઊપાડતો અને બધાાં સમ ૂહમાાં તે ઝીલી પુનરાવનતિત કરતાાં. ડદવ્ય
જોગમાયાની સ્તુનત ગાતો. તે ભજનની ટક
આનાંદની આભા સૌનાાં મન પર છવાઈ જતી. કલાકેક આ ભાવ સમાનધ દરરોજ ચાલતી અને સૌને મીઠી નનિંદર
ભેળી કરી દે તી. આખા ડદવસનાાં કષ્ટો, યાતનાઓ, નીરાશાઓ એ ભાવસમાનધમાાં ગાયબ થઈ જતાાં.
પણ તે ડદવસે સવારે મનુન ુ ાં અવસાન થયુ ાં હતુ.ાં
હવે એમાાંન ુ ાં કશુ ાં પાછુાં આવવાનુ ાં ન હતુ.ાં મનુ ગયો તે ગયો જ. એના જેવુ ાં બીજુ ાં કોઈ, કદાનપ થવાનુ ાં ન
હતુ.ાં એની છત્રચાયા ગઈ; એનુ ાં વડપણ ગયુ;ાં એનો ભાવ ગયો; એની ભક્તત ગઈ. મનુ ગયો અને ધોળે દહાડે
ધબોનારાયણ થઈ ગયુ.ાં બધુ ાં એની કબરની સાથે દફનાવાઈ ગયુ.ાં કબીલાનુ ાં ભનવષ્ય સદાને માટે ઊંડી ગુફામાાં
દટાઈ ગયુ.ાં ઘેરી નીરાશા, અસહ્ય દુુઃખના ઓથાર; બળબળતા તાપણાાંના કદી ન હોલવાય એવા ભડકા અને
અજાણ્યા, ભયાનક ભાનવના સાંકેતો – આ જ તેમની નનયનત બાકી રહી.
સૌ ગુફામાાં ટોળે વળીને, રડમસ અને શોભગયલ ચહેરે બીરાજ્યાાં. સામે ઊંચી બેઠક જેવો પર્થથર આજે
ખાલી હતો. મનુ જે સ્થાન પર રોજ બીરાજતો, અને સ્તુનત ગાતો – ગવડાવતો. તે બેઠક આજે સ ૂની પડી હતી.
તે ખોટ હવે કદી પ ૂરાવાની ન હતી. આકાશમાાં ઘેરાયેલા ઘનઘોર વાદળની કની આટલાાં ટોળાાંની એકલતા
ઝળબી રહી.
ત્યાાં જ વીરાને કશુકાં સ ૂઝ્ુ.ાં તે ઊભો થઈને ગુફાની બહાર ગયો; અને થોડીવારે હાથમાાં એક ચળકતો અને
લાંબગોળ પર્થથર લઈને આવ્યો. તે પર્થથર ઉપરથી અણીવાળો અને નીચે પહોળી બેસણીવાળો હતો.
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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તેણે એને પેલી બેઠક પર મ ૂક્યો અને કહ્ુ,ાં ” આજથી આ પર્થથર આપણને મનુદાદાની યાદ અપાવશે.
ભલે એમનુ ાં શરીર આપણી વચ્ચે હવે નથી; પણ આ પર્થથર જ એમની યાદ. ચાલો આપણે એમને યાદ કરીને
રોજની સ્તુનત ગાઈએ.”
મનુ ગવડાવતો હતો; એ પાંક્તતઓ તો બધાાંને યાદ જ હતી. વીરાએ બોલી ચાલુ કરી અને બધાાંએ એ
બોલ ઊપાડી લીધા. ધીમે ધીમે શોકનાાં વાદળ નવખેરાવા માાંડયા. દુુઃખના ઓથારથી ભડભડતાાં હૈયાાં પર
અમીછાાંટણાાં થવા માાંડયા. ફરીથી ભક્તતરસની હેલી વરસવા માાંડી. અને એ શાતામાાં બધાાં અજપો
ાં અળગો
કરીને મીઠી નનિંદરમાાં પોઢી ગયા. બધાાંને સપનામાાં મનુદાદાનુ ાં મલકતુ ાં મુખડુાં દે ખાણુ.ાં મનુદાદા ખુશ હતા.
બધાાંનો શોક હળવો થયો; એ તેમને ગમ્પ્ય ુ ાં હતુ.ાં
બીજા ડદવસે બીજા એક જણ – જેને સારુાં ચીતરતાાં આવડતુ ાં હતુ ાં – તેણે એ પર્થથર પર સરસ મજાનાાં
આંખ, કાન, નાક અને હોઠ ચીતરી દીધા. હવે પર્થથર માણસ જેવો દે ખાવા માાંડયો. બધાાંને એ આકૃનતમાાં
મનુદાદા દે ખાણા. બીજા ડદવસે તો વધારે ભાવથી ભક્તતરસ છલકાણો. હવે એ અજાણી, અણદીઠી જોગમાયાને
મનુદાદાની આકૃનતનુ ાં સ્વરૂપ મળયુ ાં હતુ.ાં જોગમાયા હાજરાહજૂર આ પર્થથરમાાં અવતયાાં હતાાં. મનુદાદા ગયા
ન હતા; જોગમાયા સાથે એકાકાર થઈ ગયા હતા. જોગમાયાની હાજરી કદી આટલી આબેહબ
ૂ વરતાણી ન
હતી. હવે એ દૂ ર ન હતાાં. મનુદાદા ગયા પણ જોગમાયાને મ ૂકતા ગયા. હવે બન્ને સદા એમની સાથે જ આ
મ ૂનતિના રૂપમાાં વસવાનાાં હતાાં.
વીરાએ સ્તુનત પ ૂરી કરી ન કરી ; ત્યાાં જ મનુદાદાની પત્ની બોલી ઊઠયાાં-” આજથી આ ગુફામાાં આપણે
કોઈ નહીં રહીએ. એ જોગમાયા અને મનુદાદાનુ ાં કાયમી ઘર. માત્ર વીરો જ એમાાં રહેશે અને એને સ્વચ્છ
રાખશે. રોજ આપણે અહીં ભેગા થાશુ ાં અને આમ જોગમાયાને અને એમને યાદ કરીશુ.ાં ”
બધાાંએ આ જાહેરાતને એકમતે, હરખભેર, તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધી.
જગતના પહેલા માંડદરનો જન્મ થઈ ચ ૂક્યો હતો.

માનવ વ ૃનિઓ (નવચાર અને અધરુ પ) પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.

સત્સાંગ

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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કરવરવોક અને બાંધ બારી
ઓષ્સ્ટનના સરસ મજાના ડરવરવોકની બાજુમાાં આવેલા લોખાંડના એક બાાંકડા ઉપર હુ ાં બેઠો છુ; અને મારી
સામેની બધી ચહલ પહલ નનહાળી રહ્યો છુાં .
સામે, નદીની પેલે પાર ડાઉન ટાઉનની ગગનચુબ
ાં ી ઈમારતો ખડી છે – કોઈક વીસ માળની, તો કો’ક ચાળીસ
માળની, તો કો’ક પચાસ માળની.સૌથી ઉંચી ઈમારત પર સ્વાભાનવક રીતે બધાાંની નજર પડે; તેમ મારી નજર પણ
ખેંચાય છે . એની આડી અને ઉભી, બધી બારીઓ બાંધ છે – સાવ નનષ્ક્રીય અને કોઈ ચેતન નવનાની.હુ ાં એ બારીઓની
પેલે પાર શુ ાં ચાલી રહ્ુાં છે ; તે જોઈ શકતો નથી.કદાચ ત્યાાં કોઈ આતરરાષ્ટ્રીય કમ્પ્પનીનો કરોડો ડોલરનો કારોબાર
ચાલી રહ્યો હશે.કો’ક કુશાાંદે ચેમ્પ્બરમાાં એક માાંધાતાન અનત વૈભવશાળી ખુરશીમાાં બેસી મ્પ્હાલી રહ્યો હશે; અને તેની
ઘણે નીચે આવેલા પડરસરમાાં સળવળતાાં માનવ જતુ
ાં ઓને જોઈ મ ૂછમાાં મલકી રહ્યો હશે.
એની આગળ નદી વહી રહી છે .એનાાં પાણી હજારો વર્ોથી આમ જ સતત વહેતાાં રહ્યાાં છે .એમાાં જાત જાતની
અને ભાત ભાતની હોડીઓ આવન જાવન કરી રહી છે .
નદીની મારી તરફ ડરવરવોક છે .એની ઉપર જાતજાતનાાં અને ભાતભાતનાાં લોકો – પુરુર્ો, સ્ત્રીઓ, બાળકો –
ચાલી, દોડી રહ્યાાં છે .કોઈક ધસમસતા સાઈકલ ચલાવીને જઈ રહ્યા છે .કોઈકની સાથે જાતજાતના અને ભાતભાતના
કૂતરા પણ છે .
લોખાંડનો એ બાકડો સાવ નનજીવ છે .એમાાં કોઈ જ ચહલપહલ નથી.એ તો એમનો એમ જ, સાવ જડ અવસ્થામાાં
પડેલો રહેવાનો છે .એમાાં કોઈ પડરવતષનને અવકાશ નથી.હા!હુ ાં મારી કલ્પના અને નવજ્ઞાનના થોડાક જ્ઞાનને સહારે ,
એના અણુ અને પરમાણુમા સતત ચાલી રહેલી ગનત નવશે નવચારી શકુાં છુાં.પણ બાાંકડો એ જાણે છે ખરો?
મારી નજર હવે એ બાાંકડાની બાજુએ આવેલ ઝાડ પર પડે છે .એની ડાળીઓ મને શીતળ છાયા આપી રહી
છે .એનાાં પાદડા પવનમાાં ફરફરી રહ્યાાં છે .એના લીલાાં પાન તડકામા તપતાાં શ્વસી રહ્યાાં છે ; વ્રુક્ષનો જીવન રસ સતત
બનાવી રહ્યાાં છે .સુકી ભાંઠ લાગતી એની ડાળીમાાં ક્યાાંક નવાાંકુર ફુટુાં ફુટુાં કરી રહ્યો છે .થોડાક ડદવસોમા એમાાંથી કુાંપળ
ફૂટશે અને નવી ડાળીનો કે કદાચ એક ફૂલની કળીનો નવો નક્કોર જન્મ થશે. પણ એ ઝાડ જોઈ શકતુ ાં નથી.સાાંભળી
શકતુ ાં નથી.સ્પશી શકતુ ાં નથી.એને કોઈ નવચાર પણ નથી આવતા.એ કશેય એક તસુ પણ ખસી શકતુ ાં નથી.એની
ચેતના બાકડાના લોખાંડની ચેતનાથી થોડેક આગળ આવીને અટકી ગયેલી છે .
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

13
9

બની આઝાદ જ્યારે

માનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે ….

એટલામાાં ગળે માભલકના પટાથી બાંધાયેલો એક કૂતરો દોડતો દોડતો અને મોંમાાંથી જીભ બહાર લબડાવતો
આવી પહોંચે છે .સ્વભાવવશ, કશીક મનગમતી ચીજને ગોતતો, સુઘતો,
ાં
અને આમતેમ આથડતો, તે મારા પગને
પણ સુઘી
ાં લે છે .પણ માભલકના ઈશારાથી મને અવગણીને નવદાય લે છે .
કૂતરાની ચેતના ઝાડની ચેતના કરતાાં ઘણી જડટલ છે .તે જોઈ શકે છે ; સાાંભળી શકે છે ; સુઘી
ાં શકે છે ; ચાખી શકે
છે .કરડી અને ભસી શકે છે .તે ચાલી, દોડી, કુદી પણ શકે છે .પણ તેની નવચાર શક્તત સીનમત છે .
આ બધુ ાં નનહાળતો હુ ાં કૂતરા કરતાાં ઘણુ ાં વધારે કરી શકુાં તેમ છુાં.મારી પાસે માણસને મળે લી મહાન દોલત –
માનવ મન છે .હુ ાં ધારુાં તો એ બાાંકડાને તોડી ફોડી, ગરમ કરી તેના પુજાષઓના અવનવા ઘાટ ઘડી શકુાં છુાં; તેને ભઠ્ઠીમાાં
ઓગાળી, તેના રસને બીબામાાં ઢાળી સુદર
ાં મુતી બનાવી શકુાં છુાં.હુ ાં એ ઝાડને કુહાડી વડે કાપી, તેના લાકડામાાંથી
આગ પેદા કરી શકુાં છુાં; અથવા એના બીજ બીજે વાવી, એવાાં અનેક ઝાડ ઘણે દૂ ર, નવા જ કોઈ બગીચામાાં ઉગાડી
શકુાં છુાં.હુ ાં તે કૂતરાને અથવા એના જેવા અનેક કૂતરા કે બીજા પ્રાણીઓને પાળી, મારો માભલકી ભાવ સાંતોર્ી શકુાં છુાં.
મારી ચેતના કૂતરાની ચેતના કરતાાં અનેક ગણી ચડઢયાતી છે ; તેવો ગવષ મારા મનમાાં આકાર લેવા માાંડે છે .
પણ…... એમ ન હોય કે, મારાથી અનેક ગણુ ાં ચડઢયાતુ ાં કોઈક હોવાપણુ ાં એવી અપ્રનતમ ચેતના ધરાવતુ ાં હોય;
જેના થકી એને કોઈ દે ખીતા રાં ગ, રૂપ, આકાર કે હોવાપણાાંની જરુર જ ન હોય?જેને માનવ મનની કે અક્સ્તત્વ અથવા
અનક્સ્તત્વની મયાષદાઓ નડતી ન હોય?જે આ બધાાંયની મ્પ્હાાંયલી પા અણુએ અણુમાાં વ્યાપીને રહેલ ુાં હોય?જે આ
બધાાંયને હાલતાાં, ચાલતાાં, શ્વસતાાં; કારણસર કે નવના કારણ, ધસમસતાાં અને પ્રગટ અક્સ્તત્વ વાળાાં કરી દે ત ુ ાં હોય?
પચાસ માળ ઉંચે આવેલી
બાંધ બારીની પેલે પાર બેઠેલા,
પિ મારી આંખે ન દે ખાતા
માાંધાતાની જેમ ?

માનવ વ ૃનિઓ (નવચાર અને અધરુ પ)..... સત્સાંગ

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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નવપશ્યના
નવપશ્યના કે નવપસ્સણાનુ ાં નામ આવે અને ગૌતમ બુધ્ધ યાદ આવી જાય. તે જમાનામાાં ભારતીય સમાજ એક
બાજુ ડહન્દુ ધમષના ડહિંસાત્મક કમષકાાંડો અને માંડદરોમાાં પ્રવતેલા ભ્રષ્ટાચારોથી ખદબદતો હતો; અને બીજી બાજુ
વધષમાન મહાવીરે પ્રચભલત કરે લા,અત્યાંત કઠોર નશસ્ત માાંગી લેતા જૈન ધમષના આકરા નનયમપાલનથી મઝ
ાં ૂ ાતો
હતો.ત્યારે ગૌતમ બુધ્ધે મધ્યમ માગષ સ ૂચવ્યો હતો.કાળક્રમે તે ભારતમાાંથી તો લુપ્ત થઈ ગયો; પણ પ ૂવષ એનશયાના
દે શોમાાં તે બહુ પ્રચાર પામ્પ્યો.
બુધ્ધના નસધ્ધાાંતોમાાં વ્યવહારમાાં પાંચશીલ, અને સાધનાપધ્ધનતમાાં નવપશ્યના પ્રધાન સ્થાને છે .અહીં નવપશ્યના
પધ્ધનત નવશે ટુાંકમાાં માડહતી આપુ ાં છુાં.બુધ્ધની પણ આ પોતાની આગવી શોધ ન હતી.આ તો વેદકાળમાાં સ ૂચવેલી
એક રીત હતી.પણ તેમણે તેને સાધનાના સાધન તરીકે અપનાવી;અને તેને શાસ્ત્રીય રૂપ આપ્યુ.પોતાના
ાં
જીવનમાાં
તેનો સફળ ઉપયોગ કરીને પોતે બોધીજ્ઞાન અને મુક્તત પામ્પ્યા; નસધ્ધાથષમાાંથી ગૌતમ બુધ્ધ – શાક્યમુનન બન્યા.
ધ્યાનની આ એક રીત છે .પણ બીજા પ્રકારોની જેમ કોઈ ઈષ્ટદે વ, ઈશ્વર કે પરમ તત્વને સ્મરવામાાં નથી
આવતા.બુધ્ધનુ ાં દશષન એ રીતે નાક્સ્તક દશષન છે .આની પાછળ મ ૂળ નસધ્ધાાંત એ છે કે, આપણુ ાં આંતર મન હજારો
વર્ોની જીવનની અનુભ ૂનતઓ અને કમોના આધારે ઘડાયેલ ુાં હોય છે .જ્યારે આ મનને રાગ કે દ્વેશ થાય છે ; ત્યારે તે
તેની અભભવ્યક્તત કરવા પ્રયત્ન કરે છે .પણ તેની પાસે આ માટે કોઈ માધ્યમ હોતુ ાં નથી.બાહ્ય મનની જેમ નવચાર
પણ નહીં.આથી તે શરીરના અંગોમાાં સાંવેદના મારફત આવી અભભવ્યક્તત કરે છે .
આથી નવપશ્યના કરતી વખતે માત્ર આ ક્ષણે શરીરના નવનવધ અવયવોમાાં શી સાંવેદના ઊભરી રહી છે - તેન ુ ાં
કેવળ નનડરક્ષણ કરવામાાં આવે છે .ક્યાાંક ખુજલી આવતી હોય; ક્યાાંક ભારે પણુ ાં લાગતુ ાં હોય; ક્યાાંક રૂાંવાડુાં ફરકતુ ાં હોય
તેમ લાગતુ ાં હોય; આંખ ફરકતી લાગતી હોય; આંતડરક ઠાંડક કે ગરમી લાગતાાં હોય.આ બધી બાબતો પર ધ્યાન
કેષ્ન્દ્રત કરવામાાં આવે છે .
શરૂઆતમાાં એકાગ્રતા માટે નાકમાાં જઈ રહેલ અને બહાર આવતા શ્વાસ પર નજર રાખવામાાં આવે છે .પછી ધીરે
ધીરે માથાના ઉપરના ભાગથી શરુ કરી છે ક પગના તભળયાાં સુધી, દરે ક અવયવમાાં શી સાંવેદના વ્યતત થઈ રહી છે ;
તેન ુ ાં નનડરક્ષણ કરવામાાં આવે છે .નવચારો આવે તે પ્રત્યે સહજભાવ કેળવવામાાં આવે છે .
અનુક્રમણિકા ……પર જવા અહીં ‘ક્લલક’ કરો
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જે પણ નવચારો આવે તેમને આવવા દે વાના, પણ તરત ધ્યાન તો શરીરમાાં થતી આવી સાંવેદના પ્રત્યે જ
કેળવવાનુ.શરૂઆતમાાં
ાં
આવુ ાં કાાંઈ નજરે ન ચઢે.પણ શ્વાસ પર તો ધ્યાન રાખી જ શકાય, માટે ત્યાાંથી શરૂઆત
કરવામાાં આવે છે .
એક બે ડદવસ આ મહાવરો પડયા પછી, ધીરે ધીરે નાનકડી સાંવેદનાઓ નજરે ચઢતી જાય છે .આવી દરે ક
સાંવેદના અનુભવાય ત્યારે મનથી સભાન રીતે નવચારવાનુ ાં હોય છે કે , આ સાંવેદના ક્ષભણક છે ; શાશ્વત નથી; અને તે
જતી રહેવાની છે .અને આપણે આમ અનુભવવા પણ માાંડીએ છીએ, કારણ કે, આ સાંવેદનાઓ બદલાતી જ રહેતી
હોય છે .આ ક્ષણે ક્યાાંક દબાણ કે ખુજલી લાગે, પણ થોડી વાર પછી તે તે જગાએ તે ગાયબ થઈ ગયેલી આપણે
અનુભવી શકીએ છીએ.
આમ સાંવેદના તરફ જાગરૂકતા અને તેના તરફ અનનત્યભાવ બન્ને ધીમે ધીમે કેળવાતા જાય છે .બુધ્ધ દશષન એમ
કહે છે કે , આ સાંવેદનાઓ જે ગુહ્ય આંતરમનના સાંસ્કારને કારણે થઈ હોય તે સાંસ્કાર આવો અનનત્યભાવ કેળવવાથી
નષ્ટ થાય છે .જેમ જેમ આપણા માનસમાાં એકઠા થયેલા સાંસ્કારો દુર થતા જાય છે ; તેમ તેમ ધ્યાન વધારે ગાઢ થતુ ાં
જાય છે .સાંવેદનાઓ હવે ઊભરવા માાંડે છે ; અથવા આપણે તેમના પ્રત્યે સજાગ બની ગયેલા હોઈએ છીએ.પછી તો
આ એક ચેઈન ડરએકશન બની જાય છે .જ્યાાં કશી અનુભ ૂનત પહેલાાં ન થઈ હોય; ત્યાાં પણ કોઈને કોઈ સાંવેદના
ઊભરતી આપણે અનુભવી શકીએ છીએ.
આની ચરમસીમારૂપે, એક એવી ક્સ્થતીનુ ાં નનમાષણ થાય છે કે, આખા શરીરમાાં ઈંચે ઈંચ જગયાએ સાંવેદનાનો
પ્રવાહ વહેતો હોય તેવી સુખદ લાગણી થવા માાંડે છે .નવપશ્યનાના સાંદભષમાાં આને ‘ધારાપ્રવાહ’ કહે છે .આ બહુ સુખદ
લાગણી હોય છે અને છતાાં આ પણ ‘અનનત્ય’ છે એવો નવચારભાવ કેળવવામાાં આવે છે .
સતત અનનત્યભાવનો આ નવચાર આંતરમનને વધુ ને વધુ સાંવેદનશીલ બનાવતુ ાં જાય છે .સાંવેદનાઓનો ધોધ
છુટતો હોય તેવી અનુભ ૂનત થવા માાંડે છે .જમાનાજૂના, આપણા જીવનમાાં ઉભા થયેલા, આપણા વડીલો/ જનકો
પાસેથી વારસામાાં મળે લા; અરે !-ઉત્ક્રાાંનતકાળથી આપણા હોવાપણામાાં ઘર કરી ગયેલા સાંસ્કારો ઓગળવા માાંડે
છે .આંતર મન વધુ અને વધુ આવરણ રડહત થવા માાંડે છે .આંતડરક પ્રજ્ઞા જાગવા માાંડે છે .બુધ્ધ’ થવાની પ્રડક્રયાની
આ શરૂઆત છે .
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નવપશ્યનાની નશબીરની નશસ્ત આ પ્રડક્રયાને ઉત્તેજન મળે તે રીતે ગોઠવેલી હોય છે .દસ ડદવસની નશબીરમાાં
કોઈની પણ સાથે વાતચીત બાંધ.કોઈ પણ વાાંચન, સાંગીત શ્રવણ, ભજન, ડકતષન, નામસ્મરણ, જાપ કશુ ાં જ નહીં
કરવાનુ.ાં
કોઈ દવા પણ નહીં લેવાની.સવારે સાદો નાસ્તો, બપોરે સાદુાં જમણ અને સાાંજે ફળાહારની વ્યવસ્થા કરે લી હોય
છે .છે લ્લા ડદવસે મૌન તોડતી વખતે સમસ્ત જગત તરફ માંગળભાવનો, મૈત્રીભાવનો સાંદેશ ફેલાવવામાાં આવે છે .એ
દીવસે સાધકોના મનમાાં ફેલાતો કેવળ અને નનમષળ આનાંદભાવ અવણષનીય હોય છે .
આ નશબીરોની બહુ જ પ્રશાંસનીય બાબત એ હોય છે કે, કદી કોઈ રકમની માાંગણી કરવામાાં આવતી હોતી
નથી.છે લ્લા ડદવસે કોઈની ઈચ્છા થાય તો દાન આપી શકે, તે માટે માત્ર સ ૂચન કરવામાાં આવે છે .પણ કોઈ જાતનુ ાં
દબાણ કરવામાાં આવતુ ાં નથી.કોઈ પણ ધમષ, રાં ગ કે જાનતની વ્યક્તત આમાાં જોડાઈ શકે છે .પણ કોઈ પણ ધમષનો કે
ઈશ્વરના નામનો આધાર લેવાની મનાઈ હોય છે .કેવળ વતષમાનમાાં આપણા શરીરમાાં આ જ ક્ષણે શુ ાં બની રહ્ુાં છે , તે
પ્રત્યેની સભાનતા અને તે પ્રત્યે અનનત્યભાવની કેળવણી નવપશ્યનાના હાદષ માાં હોય છે .
સતત અભ્યાસથી જેમ જેમ આપણી સાધના પુખ્ત થતી જાય છે ; તેમ તેમ ઘટનાઓ તરફ આપણે ઉદાસીન
થતા જઈએ છીએ.પ્રનતડક્રયા કરવાનો આપણો અભભગમ બદલાતો જાય છે .સમતા કેળવાતી જાય છે .રાગ-દ્વેશની
માત્રા ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે .જીવતે જીવ નનવાષણ તરફ, મુક્તત તરફ આપણી ગનત થતી થાય છે .સમષ્ષ્ટ
તરફ નમત્રતા અને માંગળ ભાવ કેળવતા જાય છે .અલબત્ત, સાધનાના સતત અભ્યાસ અને સામાન્ય જીવન
દરમ્પ્યાન પણ આવી ક્સ્થતી પ્રાપ્ત કરવા માટેની તૈયારી તો હોવાાં જ જોઈએ.નવપશ્યના

નવપશ્યના
પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો.
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ુ વો – ૧
નવપશ્યના: અનભ
મેં નવપશ્યનાની ત્રણ નશબીરોમાાં ભાગ લીધો હતો.અહીં તેન ુ ાં નવગતે વણષન નહીં, પણ માત્ર નવનશષ્ઠ અનુભવો જ
વણષવ ુ ાં છુાં.આમ તો આવા અનુભવો કોઈને નહીં કહેવાની સ ૂચના આપવામાાં આવે છે .પણ મને તે માટે કોઈ સબળ
કારણ જણાયુ ાં નથી.આથી અહીં આવા અનુભવો ટુાંકાણમાાં વણષવ્યા છે .નવપશ્યનાના કોઈ કોપી-રાઈટનો ભાંગ આનાથી
થતો હોય, તેવ ુ ાં મારા ધ્યાનમાાં નથી.છતાાં નવપશ્યના સાંસ્થાના કોઈ હોદ્દાધારી વ્યક્તત આ અંગે જણાવશે તો ઘડટત
કરવામાાં આવશે.
—————————
ુ નામના એક નાનકડા સ્થળની શાળામાાં હતી.મારા
મારી પહેલી નશબીર કચ્છમાાં માાંડવી નજીક દુગાષપર
મોટાભાઈની સાથે હુ ાં તેમાાં જોડાયો હતો.અમને આ અંગે કશી જ પ ૂવષ માહીતી ન હતી.આથી નવુ ાં જાણવાનુ ાં બહુ કુત ૂહલ
હતુ.પહે
ાં લા બે કે ત્રણ ડદવસો તો માત્ર શ્વાસ અને ઉચ્વાસ પર જ ધ્યાન રાખવાનુ ાં હતુ ાં .એ તો સરળ લાગયુ.પણ
ાં
નવચારો
બાંધ થતા જ ન હતા.બહુ મોડા સમજાયુ ાં કે, મનની ઉપર કોઈ જબરદસ્તી કરવાની હોતી જ નથી.નવચારો તરફ કેવળ
દુલષક્ષ્ય જ સેવવા પ્રયત્ન કરવાનો.અને થયુ ાં પણ એમ જ.એમને કોઈ અગત્ય આપવાનુ ાં બાંધ કયુ;ાં અને ધીમે ધીમે
તેમનો પ્રવાહ ઓસરતો ગયો.
ત્રીજા ડદવસે આખા શરીરમાાં નવપશ્યના કેમ કરવી તેન ુ ાં માગષદશષન મળયુ.આ
ાં
થોડુાં મુશ્કેલ લાગયુ ાં કારણ કે, પહેલા
ડદવસે તો કોઈ ખાસ સાંવેદના થતી જણાઈ જ નહીં.પણ એવી સ ૂચના તરત જ મળી કે,“કોઈ સાંવેદના ન થાય તો
તેનો શોક પણ ન કરો.શરીરના નવનવધ ભાગોમાાં માત્ર મનથી અવલોકન જ કરો.આ ઘડીએ શુ ાં વાસ્તનવકતા છે , તેના
માત્ર સાક્ષી જ થાઓ.” આમ આ શોક નનકળી ગયો.પછી ધીમે ધીમે એકાગ્રતા વધવા માાંડી અને ક્યાાંક ક્યાાંક કાંઈક
સળવળાટ, સાંચાર થવા માાંડયો.આ કાાંઈ મોટી ઉપલપ્બ્ધ ન હતી; પણ આંતરમનની પ્રડક્રયાનો શરીર પર કદાચ
પડઘો પડતો હોય એમ લાગવા માાંડ્ુ.ાં
જેમ જેમ સાધનાના ડદવસો આગળ વધતા ગયા, તેમ તેમ આ પ્રડક્રયાની સમજણ પડતી ગઈ.પણ બહુ જ કાંટાળો
તો આવતો જ હતો.ના પાડી હતી છતાાં અમે છાને છપને વાત પણ કરી લેતા હતા!સાવ મુગ
ાં ા રહેવાનોય અનુભવ
લેવા જેવો હોય છે !ડકશોરાવસ્થા માાંડ નવતાવીને યુવાનીમાાં હમણાાં જ પ્રવેશેલા ઘણા જણ પણ આવ્યા હતા.તેમની
દશા તો બહુ કરૂણ હતી .
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ખાનગીમાાં આવા એક યુવાનને મેં પુછયુ,”કે
ાં મ લાગે છે ?” તેનો શુધ્ધ કાડઠયાવાડી ભાર્ામાાં ભચરસ્મરણીય જવાબ
હતો,”હલવાણા!“
પણ ધીરે ધીરે આ પ્રડક્રયાની ગાંભીરતા સમજાતી ગઈ.ત્રીજા કે ચોથા ડદવસે એકાગ્રતા આવવા માાંડી.મારી ઉમ્પ્મર
એ વખતે લગભગ ૪૮ કે ૪૯ વર્ષની હશે.શરીરમાાં કોઈ તકલીફ ન હતી.પીઠ પણ કદી દુખતી નહીં.પણ તે ડદવસે
પીઠની મધ્યમાાં સખત દુખાવો ઉપડયો. અમારા નશક્ષક એક પછી એક, વારાફરતી અમને બોલાવીને અનુભ ૂનતઓ
અંગે પ ૃચ્છા કરે .મારો વારો આવ્યો, ત્યારે મેં આ તકલીફ જણાવી અને ભય પણ વ્યતત કયો કે , કોઈ ડોકટરને બતાવી
શકાય, અથવા કોઈ સારવાર મળી શકે; તો સારુાં.તે હસીને બોલ્યા,“આ સાંવેદનાને નકારી તો જુઓ. મોટાભાગે તે
જતી રહેશ.ે છતાાં તકલીફ ચાલુ રહેશે તો કાાંઈક કરીશુ.ાં ”
ત્યાર પછીના ધ્યાનસત્રમાાં મેં આ દુખાવો પણ અનનત્ય છે ; એવો ભાવ સતત સેવ્યા કયો.અને મારા આશ્ચયષ વચ્ચે
દસેક નમનીટ બાદ એ ગાયબ થઈ ગયો.આથી મને એ બરાબર સમજાઈ ગયુ ાં કે,“ કોઈ જુનો સાંસ્કાર ગયો કે ન ગયો,
તે તો રામ જાણે; પણ આ દુખાવો માનનસક જ હતો.કદાચ કાંટાળાના ભાવની અભભવ્યક્તત હશે”. જે હોય તે, પણ
બાકીના ડદવસોમાાં એ દુખાવો ફરી દે ખાણો ન હતો!
પાાંચમા કે છઠ્ઠા ડદવસે એકાદ બે સેકન્ડ માટે ધારાપ્રવાહ પણ અનુભવાયો.આપણે તો મોટી મતા મળી ગઈ હોય,
તેમ હરખાણા.આ પહેલી જ સુખદ સાંવેદનાની અનુભ ૂનત હતી.પણ ત્યાાં જ માઈક પરથી સ ૂચના સાંભળાઈ,”ધારાપ્રવાહ
અનુભવાય, તો તેને પણ અનનત્ય ગણી, શરીરના બીજા ભાગોમાાં થતી સાંવેદના તરફ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરો”.અને એ
ધારાપ્રવાહ તો અદ્રશ્ય થઈ ગયો.પછી તો એ આવે ને જાય. પણ એની તરફ પણ દુલષક્ષ્ય સેવવાની ટેવ પડવા માાંડી.
છે લ્લા ડદવસે, મૌન તોડવાનો નવનધ બહુ આનાંદદાયી લાગયો; છુટકારો થવાનો છે તેનો હરખ તો હતોજ; પણ એ
માંગળમૈત્રી નમલનનો ભાવ બહુ જ સરસ અનુભવાયો પણ ખરો.બધાાંને મળવાનો આવો આનાંદ પહેલાાં કદી
અનુભવાયો ન હતો.પણ બોલતાાં બહુ જ તકલીફ પડી!મુગ
ાં ા રહેવાનીય જાણે ટેવ પડી ગઈ હતી.
સારાાંશમાાં આ પહેલા અનુભવ પરથી આ ધ્યાન પ્રડક્રયામાાં થોડો ઘણો નવશ્વાસ બેઠો .

નવપશ્યના
પ્રકરણ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો .
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ુ વો:૨
નવપશ્યના – અનભ
બીજી વખત મેં અમદાવાદમાાં યોજાયેલી નવપશ્યનાની નશબીરમાાં ભાગ લીધો હતો.એ વખતે કાાંઈ નવુ ાં જાણવાનુ ાં
ન હતુ.આખી
ાં
પ્રડક્રયાની સૈધ્ધાાંનતક રીતે ખબર હતી.આથી મેં નક્કી કયુાં કે, આ વખતે હુ ાં પ ૂવષતૈયારી કરીને જઈશ.એક
અઠવાડડયાથી મારી જાણીતી પ્રાકૃનતક ભચડકત્સા પધ્ધનત પ્રમાણે મેં ખાવા ઉપર સાંયમ કરી દીધો હતો. (આની વાત
વળી કો’ક બીજી વાર!-).શરીર એકદમ સ્ફુનતિવાળાં હતુ.વળી
ાં
અમદાવાદમાાં જ જવાનુ ાં હોવાથી પ્રવાસનો કોઈ થાક
વતાષતો ન હતો.
પહેલા ડદવસથી જ બરાબર અભ્યાસ શરુ કરી દીધો.ધ્યાન પણ ઠીક ઠીક થતુ ાં હતુ.પણ
ાં
માનવમનમાાં બને છે , તેમ
પહેલેથી જ ધારાપ્રવાહ શરુ થવાની ખેવના જાગવા માાંડી! અને એ માળો તો મારાથી દૂ ર અને દૂ ર રહી, મને
સાતતાળી જ રમાડતો રહ્યો! મોટાભાગની સાધનાઓમાાં આપણા જેવા સામાન્ય માણસોને આ જ નવપત ભારે પડતી
હોય છે .કાાંઈક નસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાની, કોઈક ખજાનો મળી જાય તેવી ઈચ્છા હમ્પ્મેશ જ્ઞાત કે અજ્ઞાત રીતે રહેતી જ હોય
છે ! મારા ડકસ્સામાાંય આમ જ હતુ ાં .
મને યાદ નથી પણ, ચોથા કે પાાંચમા ડદવસે દોઢ કલાકના એક ધ્યાન કાયષક્રમમાાં તે ધારાપ્રવાહ બરાબર મળી
ગયો.સતત અને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાાં તે આવે અને જાય.રોમાાંચ જ રોમાાંચ.અને એનો રાગ ન થાય તો
આપણે સાંસારી શાના? બસ આપણને તો બાપુ, એમ થયુ ાં કે આપણુ ાં બોધીકરણ હવે હાથવેંતમાાં જ છે ! આ તાસ પછી
તરત સવારનુ ાં જમવાનુ ાં હતુ.મેં
ાં તો આ મહાન ઉપલપ્બ્ધના ઉત્સાહમાાં જમવાનુ ાં સાવ જ ટાળયુ.અનત
ાં
ઉત્સાહમાાં હવે
એકદમ તેજ ચાલથી સાધનામાાં આગળ વધવાનો દ્રઢ નનધાષર કયો .
અને ડરસેસ પછી તો ભાઈસાબ! હુ ાં મચી જ પડયો.મસ્તકના છે ક ઉપરથી પગના અંગુઠા સુધી સઘન નવપશ્યના
ચાલુ કરી દીધી.પણ આ શુ?ાં -ધારાપ્રવાહ તો બાજુએ રહ્યો, કોઈ સાંવેદના જ ન અનુભવાય.પ્રબળ વેગથી ધસમસતા
નવચારોનાાં ઘોડાપુર મારા ભચત્તને ઘેરી વળયા.કશી એકાગ્રતા જ ન મળે .તે વખતે હુ ાં સાબરમતી પાવર સ્ટેશનના
કોલયાડષ ના ઓપરે શન અને મેન્ટેનન્સની જવાબદારી સાંભાળતો હતો.બસ એના જ નવચારે ચઢી ગયો.બીજો કોઈ
નવચાર જ ન આવે.મેં હાથ ધોઈ નાાંખ્યા.આમ કેમ થયુ,ાં એના પણ નનરાશાજનક નવચારો આવવા માાંડયા.ડરસેસ પહેલાાં
જાગેલા અહાંકાર માટે પરમ તત્વે મને નશક્ષા કરી; એવો અપરાધભાવ પણ જાગયો.
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જે હોય તે, અધવચથી ઊઠી હુ ાં તો નશબીરના ધ્યાનકક્ષમાાંથી બહાર નનકળી ગયો.એક સ્વયાંસેવકે પ ૂછતાાં મેં મારી
મનોવ્યથા જણાવી .
તેમણે કહ્ુ,ાં “આમ તો બને.પણ કોઈ અપરાધભાવ ન સેવો.આ બધી આંતરમનની પ્રડક્રયાઓ હોય છે .તેમાાં આપણા
જાગૃત મનના સાંસ્કાર રોપી નવા પડળો ન બનાવો.જાઓ તમારા ઉતારાના સ્થાને જઈ નવપશ્યના કરો.”
હુ ાં તો નનરાશભચત્તે ત્યાાં ગયો અને મારી પથારીમાાં બેસીને ધ્યાન કરવા બેઠો.કાાંઈ ફરક તો ન પડયો; પણ અમને
કોલયાડષ માાં મુઝ
ાં વતા ચાર પ્રશ્નો પર જ નવચારો આવવા માાંડયા.અને એમાાંથી કોઈક અકળ પ્રડક્રયાના ભાગ રૂપે મને
એ સમસ્યાઓના ઉકેલ સ્ફુરવા માાંડયા.નવપશ્યના તો બાજુએ રહી; અને હુ ાં તો અમારા કોલયાડષ માાં કોલસાના ઢગલા
નંવચ્ચે દટાઈ ગયો! તમે નહીં માનો, મને કદી નહીં સ ૂઝેલા ઉકેલો મળવા માાંડયા.આ ભ ૂલી ન જવાય તે માટે ચોરી
છુપીથી મેં કાગળ અને બોલપેન શોધી કાઢયા; અને ટુાંકમાાં તે નોંધી લીધા.આ બધા ઉકેલ વ્યવહારૂ રીતે શક્ય ન
હતા; પણ તેમાાંના બે ઓછા ખચષવાળા ઉકેલ પાછા ગયા બાદ હુ ાં સફળતાથી અમલમાાં મુકી શક્યો.
નવપશ્યનાના શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ ઘટનાનુ ાં શુ ાં મહત્વ છે ; તે તો મને ખબર નથી.પણ મારી જાતે જ મને એક નનશ્કર્ષ
મળયોજો સાધનાની નનષ્ફળતાની વચ્ચે કે, તેની આડપેદાશ તરીકે આવી સર્જનાત્મકતા મનમાાં ઊભરી શકતી હોય તો,
પ ૂણષ સફળતા શુ ાં શુ ાં નસદ્ધદ્ધઓ પ્રાપ્ત ન કરાવી આપે?-અને જો આપણે તેનાથી પણ નવચભલત થયા નવના, આપણા
જગજૂના સાંસ્કારોથી મુક્તત મેળવવાના માગષમાાં દ્રઢ રહીએ, તો બોધીક્સ્થનત જરૂર મેળવી શકાય.જીવતે જીવ નનવાષણ
જરૂર મળે .
આ નવશ્વાસ મનમાાં રોપાયો.અલબત્ત નશબીર પત્યા બાદ હુ ાં કામમાાં એટલો તો દટાઈ ગયો કે , અભ્યાસ ચાલુ રાખી
ન શક્યો .

નવપશ્યના
પ્રકરણ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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ુ વો:૩
નવપશ્યના – અનભ
અમદાવાદમાાં બીજી નશબીરમાાં ભાગ લીધા પછી બે એક વર્ષનો સમય નવતી ગયો.વળી પાછુાં આ અભ્યાસનુ ાં
પુનરાવતષન કરવાનુ ાં મન થયુ.ાં આથી નવપશ્યનાના ગુજરાતના સૌથી મોટા અને કાયમી કેન્દ્ર એવા ‘બાડા’ ખાતે મેં
ત્રીજી શીબીરમાાં ભાગ લીધો.કચ્છમાાં માાંડવીથી આગળ દડરયાડકનારે આવેલ,ુાં આ રમણીય સ્થળ છે .અહીં કાયમી
ધોરણે સાધના માટેની સવલતો ઉભી કરવામાાં આવી છે .સમુહ સાધનાખાંડ ઉપરાાંત ઈગતપુરીમાાં છે તેવી, એકાાંતમાાં
સાધના કરવાની કુડટરો પણ છે .
અહીં પણ હુ ાં માનનસક અને શારીડરક પ ૂવષ તૈયારી કરીને ગયો હતો.આગળના બે અનુભવો કરતાાં અહીં સાધના
વધારે વ્યવક્સ્થત ચાલી.અલબત્ત રોલર કોસ્ટરની જેમ એકાગ્રતાનો આલેખ પણ ઊંચો નીચો જતો હતો.પણ હવે
તેનાથી નવચભલત ન થવાની સમતા અને પુખ્તતા આવી હતી.આમ કરતાાં કરતાાં એક જ ડદવસ બાકી રહ્યો હતો.ખાસ
કોઈ ઘટના કે નવી અનુભ ૂનતની અપેક્ષા પણ ન હતી.
આવા સમયે ધ્યાનના એક તાસમાાં ટેપ પરથી સાધનાની આગલી માંજીલોની ઝલક અપાઈ રહી હતી.આ પથમાાં
આગળ વધેલા સાધકો માત્ર શરીરના બાહ્ય અવયવો જ નહીં; પણ શરીરને સોંસરુાં કોરીને છે ક અંદર થતી
સાંવેદનાઓનુ ાં પ્રેક્ષણ પણ કરી શકતા હોય છે -તેવી વાત સાાંભળવા મળી.મેં આમ કરવા સભાન પ્રયત્ન કરી જોયો,
‘પણ અંદર સ્નાયુઓમાાં, હાડકાાંમાાં, ફેફસામાાં, આંતરડામાાં શુ ાં થઈ રહ્ુાં છે , તે તો શી રીતે ખબર પડે?ત્યાાં ક્યાાં ચેતા તાંત્ર
ફેલાયેલ ુાં હોય છે ?’ આવા નવચાર મનમાાં ચાલી રહ્યા હતા.
ત્યાાં જ અચાનક, કોઈ આયોજન કે સભાન નવચાર નવના મસ્તકમાાં એક પ્રાથષના જાગી .
‘બોધી જાગો!કરુિા જાગો!અંતરતમમાાં સ્પાંદન જાગો!‘
આ રટણ સતત અને આપોઆપ થતુ ાં જ રહ્ુ.ાં જાણે કે મારી અંદરથી કોઈ બીજુ જણ
ાં
આવા આદે શો આપી રહ્ુાં હોય;
એવો અણસાર લાગી રહ્યો હતો.મારી જાત કે મારા નવચારો ઉપર મારુાં કોઈ નનયાંત્રણ જાણે રહ્ુાં જ ન હતુ.હ
ાં ુ ાં સાવ
સમનપિત બનીને આ વહેણમાાં ખેંચાતો હોઉં; તેમ લાગવા માાંડ્ુ.ાં અને એકાએક કોઈક અજાણી ચેતનાનો ધોધ
ધસમસતો મારા માથાની ટોચ પરથી આખા શરીરમાાં ઉતરી આવ્યો.આ ધારામાાં તરબોળ મારા શરીરના અણુએ
અણુમાાં બુદબુદા જ બુદબુદા ખદબદી રહ્યા હોય; આખુાં શરીર સાવ તરલ બની ગયુ ાં હોય; તેવી એક સાવ નવી જ
અનુભ ૂનત થવા લાગી.
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આ ધોધ ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર,આગળથી પાછળ, એક બાજુએથી બીજી બાજુએ, તીવ્ર વેગથી, ગનત કરી
રહ્યો હતો.ધારાપ્રવાહોનો જાણે કે એક સાગર ઊમટયો હતો.બહુ જ સારુાં લાગયુ.ાં આ ક્સ્થનત કાયમ રહે તેવી કામના પણ
ન રહી.બસ હુ ાં આ અસીમ આનાંદમાાં નહાતો જ રહ્યો, ભીંજાતો જ રહ્યો.અને ત્યાાં સાધનાના એ તાસની સમાપ્પ્તનો
ૂ યુ.ાં હુ ાં ઊભો થયો.
સાંદેશો આવ્યો.લાઈટો ચાલુ થઈ ગઈ; અને મારુાં ધ્યાન કમને ટટ
પણ આ શુ?ાં - એ પ્રવાહ, એ અનુભનુ ત કોઈ સાધના વગર, કે કોઈ પ્રેક્ષણ નવના સભાન ક્સ્થનતમાાં પણ ચાલુ જ
રહ્યાાં.મારા ડગલે ને ડગલે ઝણઝણાટી થતી હતી; જાણે કે પગની નીચે અનેક ક્સ્પ્રિંગો લાગી ગઈ હતી.સાધનાખાંડની
બહાર આવ્યો.થોડેક દુર આવેલા, ન દે ખાતા,દડરયાડકનારે થી માંદ માંદ પવનની સતત લહેરખીઓ વાઈ રહી
હતી.એનો સ્પશષ મારા હાથ અને ચહેરા ઉપર એક જૂદો જ રોમાાંચ પેદા કરી રહ્યો હતો.આ ક્સ્થનત લગભગ પાંદરે ક
નમનીટ ચાલુ રહી.અને પછી ધીમે ધીમે તે ઓસરી ગઈ.એ પણ અનનત્ય જ હતી.તરત જ મનમાાં આ અનનત્યભાવ
જાગી ગયો.સામાન્ય નવચારોની વણઝાર પાછી ચાલુ થઈ ગઈ.પણ ચેતનાના એક નવા પ્રદે શની મુલાકાત
આકક્સ્મક જ યોજાઈ ગઈ હતી.
બીજા ડદવસે માંગલમૈત્રી નમલનના કાયષક્રમમાાં આ ભાવ થોડીક જ માત્રામાાં ફરીથી જાગયો.આંખો એ મૈત્રીભાવથી
સજળ બની ગઈ.પછી તો સામાન્ય વ્યવહારમાાં હુ ાં પરોવાઈ ગયો; પણ એક નવશ્વાસ થઈ ગયો કે, આપણને ખબર ન
હોય તેવા ચેતનાના અનેક સ્તરો હોઈ શકે છે .
પણ આપણા રામ તો પાછા હતા એના એ જ.બસ એક ચમકારો મળી ગયો હતો એટલુાં જ .

નવપશ્યના
પ્રકરણ પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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ુ વ
વોટરપાકપ માાં એક અનભ
રનવવારે અમારા કુટુમ્પ્બના પાાંચ જણા અને નાના જયનો એક હબસી દોસ્ત, ફોટષ વથષની ઉત્તરે અડીને આવેલા
એક વોટર પાકષ માાં ગયા હતા.છે લ્લા ચાર વર્ષથી મારી દીકરી ઓગસ્ટ મડહનામાાં અચ ૂક, ભાવપ ૂવષક અમારા બધા
માટે તેની ડટકીટ લાવે છે ; અને અમને બધાને બહુ જ મજા અપાવે છે .
ત્યાાં એક ‘ઓશનવેવ્ઝ’ નામની રાઈડ છે , જે નાના મોટા બધાને બહુ જ ગમે છે .ટયુબ-રાઈડની જેમ તેમાાં પેટમાાં
બહુ આંટી પડવાનો ભય નહીં.આશરે 100 ફુટ લાાંબા અને 50 ફુટ પહોળા હોજમાાં પાણી ભરે લ ુાં હોય છે .ઊંડાઈ શુન્યથી
શરુ કરી છે ક અંદર છ ફુટની હોય છે .તેમાાં તરનારા તરી પણ શકે અને બીજાઓ માટે ઘણી સાંખ્યામાાં, લગભગ ચાર ફુટ
વ્યાસવાળી અને બે મજબુત હેન્ડલવાળી, પ્લાસ્ટીકની ટયુબો પણ રાખેલી હોય છે .ખાસ્સો મોટો ક્સ્વનમિંગપ ૂલ હોય
તેવ ુ ાં લાગે.
પણ ખરી મજા તો એ કે તેની છે વાડાની ડદવાલની પાછળ, કદાચ ચાર કે પાાંચ બહુ જ મજબ ૂત, રબરની મોટી
ધમણો રાખેલી હોય છે .(આપણને એ તો કાાંઈ દે ખાય નહીં – આ તો મારા ઈજનેરી ભેજાનુ ાં પ ૃથક્કરણ છે !).આ
ધમણોને ઈલેતટ્રીક મોટર વડે કે બીજી કોઈ રીતે, ધીરે ધીરે ફુલાવવામાાં અને સાંકોચવામાાં આવે.આ ધક્કાથી હોજનુ ાં
પાણી પણ ઉલાળે ચડે.લગભગ ત્રણ ચાર ફૂટ ઊંચા મોજાાં પેદા થાય.આમાાં બધી પબ્બ્લક પણ ઉલાળા લેવાની મજા
માણે.કોઈ ડકનારે આવતાાં નાનાાં મોજાાંની, તો કો’ ક છે ક ડદવાલ પાસે, જમીનને પગ પણ ન અડે તેવી જગયાએ, મસ
મોટાાં મોજાાંની મજા માણે.જેની જેવી તાકાત અને ડહમ્પ્મત.
જુવાનનયાઓ, ભબડકનીધારી રૂપસુદરીઓ,
ાં
મારા જેવા ગલઢાાં, અને બાળબચ્ચાાં - બધાાં મજા માણે.કોઈ
નાત,જાત,રાં ગ,રૂપ,ધમષ,જાનત કે ઉમ્પ્મરના ભેદ નહીં.બધાાં ય બાળકો જ બાળકો.દસેક નમનીટ ઉલાળા ખાવાના.પછી
નવરામ.ફરી દર અડધા કલાકે ખેલ ચાલુ.આપણે ય બાપુ આમાાં તો પડીએ હોં !
છોકરાાંવ તો ધરાઈ ધરાઈને અનેક વાર ઉલાળા ખાવા જાય.મારો જય ભારે ડહમ્પ્મતવાળો.હુ ાં રાડ્ુાં પાડતો રહુ ાં
અને એ બાપુ તો ટયુબની એસી તેસી કરી ડુબકીઓ મારીને તરી લે.પાછો નીચેથી ટયુબમાાં ઘુસી ય જાય.અને એની
ઉમેદ હોય, છે ક ડદવાલને અડી આવવાની – જાણે કે કોઈ ઈડરીયો ગઢ જીતવાનો ના હોય! એ બાપુ તો નેચરલ
અમેડરકન!-આપણે તો એક વાર મજા માણી ડકનારે આવીને બેઠા અને બધાાંનો સામાન સાચવવાનુ ાં પ ૂણ્યકાયષ
કયુ!ાં બાકીના બધા ટયુબની મજા માણવા ગયા.
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હુ ાં તો લાાંબી ખુરશીમાાં પગ લાંબાવી, પેપ્સીના ઘુટાં પીતો,ભચપ્સ ચાંગવાળતો,હાહ ખાતો બેઠો.એદડરયાઈ પ ૂલની
પાછળના આકાશમાાં સાંધ્યાદે વી રતુમડા શણગાર સજી સોળે કળાએ ખીલ્યાાં હતાાં.સ ૂરજદે વ તો દે ખાતા નહોતા;
પણ દ્રશ્ય બહુ જ મનહર હતુ.ાં
———————મન પણ ડહલ્લોળે ચડ્ુ.પાં
ાં દરે ક દહાડા પહેલાાં ગેલ્વેસ્ટનના દડરયાડકનારાની સહેલગાહ અને સમુદ્રસ્નાન
દીકરાએ કરાવ્યુ ાં હતુ;ાં તે યાદ આવી ગયુ.ાં આ તો માનવસજર્જત દડરયાનુ ાં ખાબોભચયુ ાં હતુ.પે
ાં લો તો ગલ્ફનો
અખાત, એટલાાંડટક મહાસાગરનો વછે રો!ક્યાાં રાજા ભોજ ને ક્યાાં ગાાંગો તેલી!આ તો અડધા કલાકમાાં દસ જ નમનીટ
ડહલોળા લે.ઓલ્યો તો લાખો વર્ષ, સતત હાલ્યા ને ડોલ્યા જ કરે .નહીં થાક,નહીં નવરામ.મહેરામણ તે મહેરામણ.
પછી તો વધારે લાાંબી નવચાર-તરાં ગમાળા ચાલી.આ દડરયાના ખાબોભચયાનો સર્જક મારા જેવો કે, મારાથી થોડો
ચડડયાતો એક માનવજતુ.અને
ાં
ઓલ્યાનો તો?-સ ૃષ્ષ્ટનો નાથ.પણ એની ય આંખ સહેજ ઝોલે ચડી ને આ નવશ્વ
ગાયબ; બીજા નવા નવશ્વનો ચાકડો પાછો ચાલુ.આ ખાબોભચયાની મોટર દસ નમનીટ પછી બાંધ થાય.ઓલ્યાની એક
એક યુગાાંતરે બાંધ.પણ એ ય કોક’ડદ બાંધ તો પડવાની જ ને?
ભલે ને હુ ાં આ નાનકડા સાગર જેવો પણ નથી; જેમાાં દસ નમનીટમાાં ય સો જેટલા માણસો આનાંદથી ડકલ્લોલે
છે .ભલે ને મારુાં સમગ્ર જીવન એક પરપોટા સમાન છે .આ જન્મ્પ્યો-અને આ ફૂટયો.પણ એટલા ય ગાળામાાં તેમાાંથી
પરાવનતિત થતો પ્રકાશ એક નનદોશ બાળકને ભખલભખલાટ હસાવી શકે તો; મારા આ પરપોટા જેવા જીવનની
સાથષકતા છે .ઓલ્યા નવશ્વના નાથની અપાર કરૂણાનો,તેના પ્રેમનો,તેના સત્ય-ચૈતન્ય-આનાંદનો,એક પરમાણુ
જેટલો અંશ પણ મારા જીવનમાાં પરાવનતિત થાય તો હુ ાં અને તે સરખા.બસ મારા નાના શા જીવનને આટલો વળાાંક
આપુ ાં તો?
અલ્યા એ ય ઉપરવાળા!-આપણ બેઉ તો ભેરૂ.તુ ાં મોટો ભાઈ ને હુ ાં નાનો.ચાલ ને આ ફરી ડહલોળો શરુ થયો છે ,
તેમાાં જરા છબછભબયાાં કરી લઈએ, ઉલળી લઈએ.હાલ ને, મજા આવશે.
”મારી પાસે ઢગલો રે તી, તારી પાસે ખોબો જળ,
ચાલને રમીએ પળ બે પળ.”
- કૃર્ષિ દવે
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હકર, હવે આપિે સરખે સરખા,
હકર, તમે મેહ તો હુાં યે બરખા!
- ભગવતીકુ માર શમાપ
——————————
અને બાપુ!-આપણે તો પ્રસન્નભચત્તે,બધી લઘુતા ઓગાળીને, ઓલ્યા ભેરૂને હૈયાની માલી’ પા રાખી,ફરીથી
ડહલ્લોળાની મજા લેવા ધોડી જ્યા.

ઉપસાંહાર

પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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વોલમાટપ માાં શોનપિંગ કાટપ
આજ સવારની જ વાત છે .વોલ માટષ માાં રોજબરોજની ચીજો ખરીદવા ગયો હતો.ઘણી ચીજો લેવાની હતી;
એટલે દરવાજા પાસેથી શોનપિંગ કાટષ લીધુ.પહે
ાં લી જરૂરી ચીજ એમાાં મ ૂકવા એક ગલીમાાં (એઈલ?) ગયો.પણ મારે
કામની ચીજ મળી નહીં.શોધતાાં શોધતાાં બીજી ગલીમાાં હશે; એમ માની કાટષ ત્યાાં જ મુકી તે ગોતવા ગયો.
એ ચીજ તો તરત મળી ગઈ; પણ એ લઈને પાછો આવ્યો; ત્યારે કાટષ ગાયબ!-ગલીના બીજા છે ડે એક માણસ
કાટષ લઈને દૂ ર જતો દે ખાયો.હુ ાં બીજી ગલીમાાં ગયો, ત્યારે તો માત્ર મારુાં કાટષ જ ત્યાાં હતુ.‘ચોક્કસ
ાં
આ માણસને એની
જરૂર પડી હશે; અને છે ક દરવાજા સુધી જવાને બદલે એ નધભણયાતુ ાં કાટષ તેણે લઈ લીધુ ાં હશે’
મારા સ્વભાવ મ ૂજબ, હુ ાં એ કાટષ ની માાંગણી કરવા એના તરફ પ્રયાણ કરવા જતો જ હતો; અને અટકી ગયો.‘હશે!એને ઊતાવળ હશે.ભલે એ લઈ જાય.હુ ાં તો નવરો ધ ૂપ છુાં; અને આમેય ચાલવાનો મહાવરો પાડવાની મને જરૂર છે ’
– એ નવચારે મેં જોયુ ાં ન જોયુ ાં કયુ,ાં અને બીજુ કાટષ
ાં
લેવા દરવાજા તરફ વળયો.
પણ આખા રસ્તે એ માણસ તરફ થોડોક અણગમો અને મારે ચાલવુ ાં પડ્ુ;ાં તે માટે નાનકડી હતાશા મનમાાં
ઘેરાયેલાાં હતાાં .
દસેક સેકન્ડ મન આમ નવક્ષુબ્દ્ધ રહ્ુ.ાં પણ પછી ‘દાદા ભગવાન’ નો ઉપદે શ યાદ આવી ગયો.“એ માણસ પણ
મારા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છે .એને માટે મેં ભાવ ખરાબ કયો, એ ઠીક ન થયુ.ભ
ાં ૂલ તો મારી જ હતી ને?-એમ કાટષ નધભણયાતુ ાં
મેલીને જઈએ; તો કોઈક લઈ જ જાય ને?મેં દ્વેશ ભોગવ્યો, એટલે ‘ભોગવે એની ભ ૂલ’ એ ન્યાયે ભ ૂલ મારી જ. એ
માણસ માટે ભાવ બગાડયો, એ માટે એની માફી માાંગ ુાં છુાં.”
અને એ સાથે જ મનની બધી વ્યગ્રતા ગાયબ થઈ ગઈ.સુ.જા.હળવો ફૂલ, અને એનો શુદ્ધાત્મા પ્રસન્ન!
આમ તો આ સાવ નાનો પ્રસાંગ છે ; પણ આવા અનેક - અને અમ ૂક તો ઘણા ગાંભીર કહી શકાય તેવા – પ્રસાંગોએ
પણ આમ જ તત્ક્ષણ ક્ષમાયાચના માાંગતા રહેવાની વ ૃનત્ત વધતી જાય છે .
ભ ૂતકાળની તલવારબાજીઓને અલનવદા!

નનજ દોષદશપન

પર પાછા જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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સમ્મોહન – એક નવચાર
સમ્પ્મોહન નવશેના અનુભવો લખતાાં લખતાાં આ લેખ લખવાનુ ાં બીજ મનમાાં રોપાયુ.ાં અહીં એવા કોઈ અનુભવોનુ ાં
વણષન તમને નહીં મળે ; પણ સમ્પ્મોહનોના પ્રકારો નવશેના મારા નવચારો વ્યતત કરવાનો આ પ્રયાસ છે .આ કશા સાંદભષ
ુ ી શક્યતા છે .
નવના, કેવળ મારા મનમાાં ઉદભવેલા નવચારો છે .એમાાં ક્ષનત હોવાની કે પ ૂણષતા ન હોવાની પુરેપર
વાચકને એ જણાય તો મને ક્ષમા કરે ; અને મુતત રીતે પ્રનતભાવ આપી, આવી મયાષદાઓ તરફ અંગુલીનનદે શ કરે ;
તેવી આગ્રહભરી નવનાંતી છે - જેથી આ નવચારધારાને વધારે પ ૂણષ અને તાડકિકીક બનાવી શકાય
………….
સમ્પ્મોહનના પ્રયોગો પરથી એ નનનવિવાદ ફભલત થાય છે કે,માનવમન અને ચેતાતાંત્રમાાં અબાધ શતતીઓ
ધરબાઈને પડેલી છે ; જેને બાહ્ય સુચનો દ્વારા જાગૃત કરી શકાય છે .આવી જ શક્તત નવપશ્યના અથવા પ્રેક્ષાધ્યાનની
છે .એના અનુભવો પરથી પણ ફભલત થાય છે કે, પોતાના સજાગ પ્રયત્નોથી આપણે આપણા મન પર કાબુ મેળવવા,
મ ૂળભુત રીતે સક્ષમ છીએ. એ માટેના અથાક પ્રયત્નો કરવામાાં આવે તો નવમુતત અવસ્થાએ પહોંચી શકવાની માનવ
મનની ગુજા
ાં ઈશ છે .

નવપશ્યના
પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
તદુપરાાંત ભૌનતક સ્તર પર પણ અનેક દાખલાઓ મોજૂદ છે ; જેમાાં પ્રબળ ઈચ્છાશક્તત વડે અનેક
નવરલાઓએ અપ્રતીમ નસદ્ધદ્ધઓહાાંસલ કરી છે .દા.ત. તેનનસિંગ/ ડહલારીનુ ાં એવરે સ્ટ આરોહણ, નેપોભલયનનો યુરોપ
નવજય, ઉત્તર અને દભક્ષણ ધ્રુવ તરફની મુસાફરીઓ, આઈન્સ્ટાઈનની સાપેક્ષતાના નસધ્ધાાંતોની શોધ,ચન્દ્ર ઉપર
નીલ આમષસ્ટ્રોન્ગનુ ાં પદારોપણ,બ્રેલ ભલપીની શોધ,હેલન કેલરનુ ાં નશક્ષણ,ઓભલક્મ્પ્પક રમતોના નવશ્વ નવક્રમો, ભગનેસ
બુકના નવક્રમો નવ.નવનવધ જાતના આવા દાખલા આપણને મળી આવશે; જેમાાં આવા નવનશષ્ઠ માનવો પ્રબળ
ઈચ્છાપ્શ્તત વડે અસાધ્ય નસદ્ધદ્ધઓ મેળવી શક્યા છે .
મારી માન્યતા અનુસાર આ બધા સમ્પ્મોહનોના નવનશષ્ઠ પ્રકાર છે – એક જ ડદશામાાં સતત મનને જોતરવાથી
હાાંસલ થઈ શકતી નસદ્ધદ્ધઓ.

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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પણ એક બીજી જાતનુ ાં સમ્પ્મોહન છે ; જેનાથી આપણે સાવ અભાન અને અજાણ હોઈએ છીએ; અથવા એ એટલુાં
તો

સહજ

છે

કે ,

આપણે

તેને

સ્વાભાનવક

(Taken

for

granted)

ગણી

લીધેલ ુાં

છે .આ

છે

નવચારો,માન્યતાઓ,પ ૂવષગ્રહો,ટેવોનુ,નવશ્વાસોનુ
ાં
ાં સમ્પ્મોહન – ખાસ કરીને બહજ
ુ ન સમાજમાાં.
માન્યતાઓ – ધાનમિક,સામાજજક,નૈનતક, રાજકીય… અનેક જાતની માન્યતાઓ.આ બધાાં આપણા ઘડતરમાાં
એટલા સહજ રીતે વણાઈ ગયાાં છે કે , એને આપણે સનાતન સત્ય માની લીધાાં છે .
પ ૂવપગ્રહો – વ્યક્તતઓ,સમાજો,વ્યવસ્થાઓ નવશેના પ ૂવષગ્રહો.એ આપણા સ્વભાવમાાં એટલા બધા આરૂઢ થઈને
પડેલા છે ; જેને કારણે આપણે એનાથી નવપડરત રીતે,મુતત મનથી આપણે નવચારી જ શકતા નથી.
ટેવો – અંગત,કૌટુપ્મ્પ્બક,સામાજજક,જૂથગત,રાષ્ટ્રીય ટે વો.આપણે જે પણ કરતાાં હોઈએ છીએ; તે બેસી ગયેલી
રઢણના આધારે કરતાાં હોઈએ છીએ.નાનામાાં નાની ડક્રયાઓથી માાંડીને નવનશષ્ઠ કાયો માટે આપણે આપણી જાતને
નશક્ષણ આપેલ ુાં છે ; એની ટેવ પાડેલી છે .એનાથી જુદી રીતે કરવા,નવી ટેવ પાડવી પડે છે !
આ દરે કની ઉપર પ ૂરક માડહતી અને દાખલાઓ આપી; અનેક લેખો લખી શકાય.પણ અહીં સ્થળ અને સમય
સાંકોચને કારણે આ તરફ માત્ર અંગુલીનનદે શ જ કયો છે .પણ આ બધી મયાષદાઓ આપણે બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ
તેમ છીએ જ.
આ સાવ સાવ સહજ સમ્પ્મોહન છે .અંગત,સમાજોનુ,રાષ્ટ્રોનુ
ાં
,સમગ્ર
ાં
માનવ જાતનુ ાં સૈકાાંઓથી,પેઢી દર
પેઢી,જન્મથી મરણ સુધી થતુ ાં રહેલ ુાં સમ્પ્મોહન છે - એમ મારુાં માનવુ ાં છે .અને દુુઃખની વાત એ છે કે, આપણે એનાથી
એટલા બધા ટેવાયેલા છીએ કે, એનાથી મુક્તત કો’ક નવરલા જ મેળવી શકે છે – ઉપર દશાષવેલાાં ત્રણ નવનશષ્ઠ
સમ્પ્મોહનોનો પ્રયોગ કરનાર વ્યક્તતઓ; એવા બીજા ખાસ પ્રયત્નો કરી શકનારી નવનશષ્ઠ વ્યક્તતઓ.
આમ કેમ?શા માટે માનવીનુ ાં પાયાનુ ાં ઘડતર મુતત મનને ઉછે રી ન શકે ?
માનવ ઈનતહાસમાાં અનેક શકવતી અને ક્રાક્ન્તકારી બદલાવો આવ્યા છે .દા.ત .


આગ અને પૈડાાંની શોધ



પશુપાલન અને ખેતીની શોધ



છાપકામની શોધ અને આનુર્ભાં ગક, શૈક્ષભણક ક્રાક્ન્ત



પુનરૂત્થાન – રે નેસાાં
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
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વૈજ્ઞાનનક ક્રાક્ન્ત



ઔદ્યોભગક ક્રાક્ન્ત



પ્રજાકીય શાસનની ક્રાક્ન્ત



વૈચાડરક ક્રાક્ન્ત



સાંચાર/ પ્રત્યાયનની ક્રાક્ન્ત( IT revolution)

પશુ જીવનમાાંથી આધુનનક માનવ સાંસ્કૃનત સુધીની ઉત્ક્રાાંનતનો શુ ાં અંત આવી ગયો છે ?
મારો નવશ્વાસ છે – ના!
ઉત્ક્રાાંનત સાહજજક પ્રડક્રયા છે .જો માનવ જાનત મહામાનવજાનત બને – તે એની નનયતી હોય; તો માન્યતાઓ,
પ ૂવષગ્રહો અને ટેવોનાાં સમ્પ્મોહનોથી મુતત માનવ સમાજ – એ શક્ય, યુગવતી અને જરુર આવનાર ક્રાક્ન્ત હશે.બધી
મયાષદાઓથી મુતત, અનાંત શક્યતાઓના આકાશમાાં મુતત ઉડ્ડયન કરી શકે તેવો, વૈનશ્વક માનવસમાજ જરૂર આકાર
લેશ.ે
આપણે આ નવશ્વાસને દૃઢ બનાવીએ – આ નવચારધારાનુ ાં સાંવધષન કરીએ તો?

નવપશ્યના
પર જવા અહીં ‘પ્તલક’ કરો
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સાંદભપ વેબ સાઈટો
ુ ે તો તેની સાથે આપેલ URL તમારા બ્રાઉઝરમાાં કોપી/પેસ્ટ કરો]
[જો કોઈ ણલન્ક ન ખલ
‘જોનાથન લીવીન્ગસ્ટન સીગલ’ [http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Livingston_Seagull]
ડાઉનલોડ…..
Power of NOW
[http://gadyasoor.files.wordpress.com/2008/07/the-power-of-now-eckharttolle.pdf]
અવલોકન શતદલ
[http://gadyasoor.files.wordpress.com/2008/07/observations.pdf]
૨૦૦ અવલોકનો
[http://gadyasoor.files.wordpress.com/2008/07/new_avalokan_2.pdf]
અંતરની વાણી
[http://gadyasoor.files.wordpress.com/2009/03/antar_ni_wani.pdf]
ધ્યાન….
Meditation Station( 108 techniques) [http://www.meditationsociety.com/108meds.html]
નનજ દોષદશપન…..
દાદા ભગવાન વેબ સાઈટ [http://www.dadabhagwan.org/]
યોગાસન…..
-

યોગ.કોમ

– [http://www.yoga.com/]
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– નવડકનપડડયા - [http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga]
- યોગ જનષલ

-[ http://www.yogajournal.com/poses/finder/browse_categories]

ગુજરાતી વેબ દુનનયા-[http://gujarati.webdunia.com/miscellaneous/yoga/yogasan/]
નવપશ્યના…..
Dharma.org-[ http://www.dharma.org/]
નવપશ્યના સાધના પડરચય [http://www.dhamma.org/gu/code.shtml ]
નવપશ્યના’ નુ ાં નવજ્ઞાન
[http://bestbonding.wordpress.com/2012/05/16/vipasyana/]
સાધના નવનધ [http://www.dhamma.org/gu/vipassana.shtml]
સાધના નવનધ સાંબનાં ધત પ્રશ્નોત્તર [http://www.dhamma.org/gu/qanda.shtml ]
હોબી….
હોબી નવશ્વ [ http://hobbygurjari.wordpress.com/]
પ્રાિાયમ અને યોગ….
- ૧ – … [http://www.eyogaforbeginners.com/pranayama/ ]
- ૨ - …. [http://www.yoga-for-beginners-a-practical-guide.com/yoga-breathing.html ]
- ૩ - …..[ http://en.wikipedia.org/wiki/Pranayama ]
- ૪ - ……[ http://www.atmabodh.net/pranayama ]
- ૫ -…….[ http://theyogaworkout.com/demonstration-of-ujjayi-breathe-and-three-stagepranayama.html]
- ૬

- ….. [ http://www.3srb.org/ ]
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- ૭ -…… [http://www.3stepbreath.com/index.html ]

Art of Yoga…… [ http://yogsandhya.blogspot.com/2011/03/blog-post_3256.html]
નવડકપીડડયા ઉપર ૐ નવશે …….. [http://en.wikipedia.org/wiki/Om ]
સ્વામી રામદાસના ‘આનાંદાશ્રમ’ ની વેબ સાઈટ …… [http://www.anandashram.org/ ]
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