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પ્રસ્તાવના – શ્રી. િરદ િાહ
શ્રીરામના બાળપિની એક પૌરાણિક કથા છે . આકાિમાં ચંદ્રને જોઈને બાળક રામ તેને રમકડુ ં સમજી તે લેવા
જીદ પકડી અને રડવા લાગ્યા. તેમની માતાએ બીજા રમકડાઓ આપી સમજાવવા ખુબ પ્રયત્ક્નો કયાષ . પિ રામ કે મેય
કરીને છાના ન રહે. આખરે એક બુઝગે પાિી ભરે લ થાળ મંગાવ્યો અને ચંદ્રનુ પ્રશતણબિંબ તેમા પડે તેમ ગોઠવ્્ુ.ં અને
બાળક રામને આત્ુ.ં રામ રડતા બંધ થઈ ગયા.
બાળક બુદ્ધિ અસલને અને નકલને નથી પકડી િકતી. અહીં પિ સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીનો જે પરરચય આપવામાં આવ્યો
છે તે બધો નકલી છે . પિ આપિી બુદ્ધિ બાળક જેવી છે . આવા નકલી પરરચયથી ર્જજજ્ઞાસા સંતોર્ાઈ જાય અને આપિને
થાય કે સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતને હવે હુ ં જાણ ં છં. પિ આ બધો પરરચય દે હનો અને દે હ સાથે જોડાયેલાં તત્ક્વનો છે . જ્યારે
સત્ક્ય કાંઈક જુ દું જ છે .
એક માનવદે હમાં ચૈતન્ય જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્ક્યારે તેની સુગધ
ં , આભા અને તરં ગો આસપાસના સમગ્ર વાતાવરિને
એક રદવ્યતા અને પશવત્રતાથી ભરી દે છે . માધવપુર (ઘેડ)માં આવેલ ઓિો આશ્રમ આવુ ં એક શતથષ છે , જ્યાં સ્વામી
બ્રહ્મવેદાંતના નામથી ઓળખાતા એક માનવદે હમાં પ્રગટ ચૈતન્યને અને તેના તરં ગોના સ્પિષથી નજીક આવનાર તમામ
જીવ સ ૃષ્ટટને તે આનંદથી આહલારદત કરે છે . આસપાસ પ્રકૃશતનો ખજાનો જેમકે , સમુદ્રનો રકનારો,સમગ્ર એશિયામાં પ્રથમ
હરોળમાં મુકી િકાય તેવો ત્રિ રકલોમીટર લાંબો બીચ, મધુબનના જગલો
ં
, નારરયેળીના બગીચાઓ, ભાતભાતનાં પક્ષીઓ,
હવામાં ગજ
ં તા મ્ુર અને કોયલના ટહુકાઓ, પૌરાણિક મંરદરો અને ઐશતહાશસક ધરોહર સમી શ્રીકૃ ટિની ભુશમ જ્યાં કૃટિે
રુન્ક્ષ્મિી સાથે લગ્ન કરે લ, ચાર જલકુ ંડ, રાયિનુ વન (૪૦૦-૫૦૦વર્ષ જુ ના રાયિના લગભગ ૩૦૦જેટલાં વ ૃક્ષો) આ
સમગ્ર પંથકને પ્રાિ

પુરે છે .

સ્વામી બ્રહ્મવેદાંત શવર્ે કાંઈ પિ કહેવ ુ ં કે લખવુ ં તે મારી ક્ષમતા નથી. છે લ્લા ચાલીસ વર્ષથી તેમિે જીવોને જગાડવા

ધિી ધખાવી છે . એક અનોખો યજ્ઞ અહીં ચાલી રહ્યો છે . મારા જેવા અનેક જીવો આ યજ્ઞમા અહમની આહશત આપવા
આવ્યા છે અને આવી રહ્યા છે . રદવાની જ્યોત પાસે મીિ લઈ જઈએ અને તે પીગળવા માંડે તેમ ધીમે ધીમે મારો અને
અન્ય ઘિા સાધકોનો અહમ પીગળી રહ્યો છે , જે હુ ં અહીં અનુભવી રહ્યો છં.
ઘિા મને પછે કે ," તમારે આશ્રમમાં કરવાનુ શુ?ં " સ્વાભાશવક જ, સમાજમાં રહીએ એટલે આપિી ભાર્ા , સમજ અને

મલ્ય બધુ ં કરવા ઉપર જ હોય. શુ ં કરીએ તે મલ્યવાન. કોઈ કહે કે , હુ ં વરકલાત કરું છં કે , સિન છં અને સિરી કરું છં
તો વધુ મલ્ય અને કોઈ કહે હુ ં તો કરડયાકામ કરું છં કે રીક્ષા ડ્રાઈશવિંગ કરું છં, તો ઓછં મલ્ય.પરં ત ુ અહીં આવ્યા પછી
મારા જીવનના મલ્યો બદલાયા. શુ ં કરું છં તે ગૌિ બની ગ્ુ ં અને કેવી રીતે કરું છં તે વધુ

મલ્યવાન બન્્ુ.ં િાક

સમારું, લાકડા કાપુ ં કે ઝાડુ લગાવુ ં તે સમયે મારી ભાવદિા કેવી રહે છે ? ણભતર શવચારો તે સમયે કેવા આવે છે ? કાયષ
કરતી વખતે િરીર અને મનની દિા શુ ં છે ? તે જોતો થયો અને સમજા્ુ ં કે કામ ગમે તે કરીએ જો બેહોિીમાં અને ભાવ
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વગર કરીએ તો વેઠ, વૈતરું કે નોકરી બની જાય, પરં ત ુ તે જ કાયષ જ્યારે હોિપવષક, ભાવપવષક કરીએ તો પજા, અચષના,
ધ્યાન અને ચાકરી બની જાય છે , અને આપિા સમગ્ર ણચિને પ્રસન્નતાથી ભરી દે છે .સ્વામીજી વારં વાર કહે કે ,

"ધ્યાનને પ્રવ ૃત્તિ નથી બનાવવાની,
દરે ક પ્રવ ૃત્તિને ધ્યાન બનાવતાાં શીખવાન ાં છે ."
એટલે અહીં કોઈ ખાસ, યોગાસનો કે ધ્યાનની શવધીઓ કે તંત્ર, મંત્ર જાપ નથી થતાં. હા, કોઈએ કરવા હોય તો
અવશ્ય કરી િકે છે . કોઈ શનટિાત હોય તો અન્ય રસ ધરાવનારને શિખવી િકે છે . પરં ત ુ અહીં આશ્રમમાં જે

મળભુત

રીતે શિખવવામાં આવે છે તે આનંદપવષક જીવન જીવવાની કળા છે . સ્વામીજી કહે,

"મોજમાાં રહો અને ખોજમાાં રહો"
જે જીવોને મોજમાં અને ખોજમાં રહેવાની અણભતસા ઊઠતી હોય, તેમને અહીં શનમંત્રિ છે .
સ્વામી બ્રહ્મવેદાંત સવાર સાંજ પ્રવચન આપે છે . ગીતા , ગંગાસતી, ગાયત્રી, પતંજણલ યોગ સુત્ર, ઈ.જે.ગોલ્ડ ગુજીએફ,
પી,ડી.ઓસ્પેન્સ્કી,તાવરરયાજી, ઓિો ના અનેક બહુ મલ્ય પુસ્તકો પર આ પ્રવચનો હોય છે . અત્ક્યત
ં
ગઢ વાતોને અને
રહસ્યોને તદ્દન સરળ ગુજરાતી ભાર્ામાં સાવ સાદા ઉદાહરિો દ્વારા તે આપિને અંતરયાત્રાના માગે દોરવિી આપે છે .
અહીં તેમના કેટલાંક પ્રવચનોમાંથી ચુટેં લાં કેટલાંક અંિો રજુ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે . વાચક શમત્રોને આ વાિી ભીતરની
તયાસ જગવવા પ્રેરરત કરે , તો આ શ્રમ અફળ નહીં જાય.
અંતમા દરે કની

ભીતર બેઠેલ એ પરમ ચૈતન્યના અંિને મારા પ્રિામ.

પ્રભુશ્રીના આશિર્.

શરદ.
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બ્રહ્મવેદાન્ત સ્વામી, પરરચય



“ધ્યાનને પ્રવ ૃત્તિ બનાવવાની નથી. જીવનની દરે ક પ્રવ ૃત્તિને ધ્યાનમય બનાવવાની છે .”



“ગમે તે પરરન્સ્થશતમાંથી મજા અને મસ્તી કઈ રીતે મેળવવા, એ બધુ ં િીખવ્્ુ ં રામદુ લારે બાપુએ.”



“સન્યાસ લેવાયો ન હતો. સન્યાસ એ ઓિોની કૃ પા હતી.એ ઓિોની (મારે માટે )પસંદગી હતી.”

સાાંસારરક નામ



હીરાલાલ શાહ

જન્મ



૬, જુ લાઈ-૧૯૩૨; મુબઈ
ં

અભ્યાસ



સાયન્સ કોલેજનુ બીજુ ં વર્ષ.

કટમ્બ



માતા– મિીબાઈ ગોશવિંદજી; ત્તપતા- મકનજી જગજીવન િાહ



પત્ની– રમીલા; પત્રો – ભરત, હરીિ;રામુ અને રહમાન્શુ; પત્રીઓ-રક્ષા અને હીના
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તેમના ત્તવશે ત્તવશેષ



શપતા માધવપુરના નગરિેઠના દીકરા હતા અને પુષ્ટટમાગષમાં રૂણચ ધરાવતા હતા.



સ્વામીજી એક વર્ષના હતા, ત્ક્યારે શપતા અને ૭ વર્ષના હતા, ત્ક્યારે માતાનો



૧૯૩૯ – માતા શપતાના દે હાન્ત બાદ માધવપુર સ્થળાંતર. માસા હરજીવનદાસ અને માસી અમ ૃતાબાઈએ

દે હાન્ત થયો હતો.

ઉછે યાષ .



૧૯૪૦થી –તેમના બાળમન પર ગાંધીજીનો પ્રભાવ પડયો.



૧૯૪૨– અભ્યાસ છોડી આઝાદીની લડતમાં જોડાયા. સાથે સાથે રામકૃટિ પરમહંસ, સ્વામી રામતીથષ અને
સ્વામી શવવેકાનન્દનાં ઘિાં સારહત્ક્યનો અભ્યાસ કયો. ત્ક્યારથી જ લોભ વ ૃશિ ઘટવા લાગી; જ્યોશતર્, યોગશવદ્યા,
તંત્રિાસ્ત્ર,પુનિન્મ શવ.માં ખબ શ્રિા જાગવા લાગી.



૧૯૬૭ – પહેલી વખત ‘ઓિો’ – રજનીિજી સાથે સત્ક્સગ
ં , િારદાગ્રામ શિબીરમાં(માત્ર કુ તહલથી પ્રવચન
સાંભળવા ગયા હતા; અને આખો રદવસ રોકાઈ ગયા.) વતષમાનમાં જીવવાનો પહેલો અનુભવ. બીજા બધા
રસ્તાઓ ઉપર ચોકડી મકાઈ ગઈ.



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



૧, નવેમ્બર-૧૯૭૪ વેરાવળ ખાતે ‘સંકેત’ – રજનીિ ધ્યાન કેન્દ્રના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કેવળ દૃ ટટાભાવ પ્રગટયો
અને ‘ભગવાન’પદ કોઈ પ્રયત્ક્ન શવના પામ્યા.



ત્ક્યાર બાદ જુ દી



૧૯૭૪ – રહમાલય જવાનો શવચાર કયો, પિ ‘રામદુ લારે ’ બાપુએ માધવપુર ખાતેની વાડીમાં જ આશ્રમ

જુ દી જગ્યાઓએ અનંત સ્વામી સાથે શિબીરો કરી.

બનાવવા અનુરોધ કયો. અને બાજુ માં પોતાના હક્કની, ખરાબાની છ એકર જમીન પિ અપાવી



માધવપુરમાં આશ્રમની િરૂઆત કરી.



પહેલાં પોતાની વાડીમાં; ત્ક્યાર બાદ ખરાબાની જમીન ખરીદીને; ત્ક્યાર બાદ ત્ક્યજી દે વાયેલી પથ્થરની ખાિોના
શવસ્તારમાં.



અને ધીમે ધીમે

તેનો શવકાસ કરતા રહ્યા.

છે લ્લે અડાબીડ પડી રહેલ ‘મધુવન’ની જગ્યા પિ સરકારે શવકાસાથે શવનામલ્યે આપી.

૧૯૭૨થી ૧૯૮૨ – રામદુ લારે બાપુ જેઓ પરરવ્રાજક હતા અને અવારનવાર આશ્રમમાં આવતા-જતા અને
આશ્રમના શવકાસ સાથે સ્વામીજીના આંતરરક શવકાસ માટે માગષ દિષન આપતા રહ્યા.



તેમના આંતરરક અને પ્રજ્ઞાના શવકાસમાં ગુર્જિયેફ, શવમલા તાઈ અને તાવરરયાજીનો પિ ઘિો મોટો પ્રભાવ
રહ્યો છે .



આશ્રમને આશથિક અને આંતરરક સહયોગ માટે વેરાવળના ડોતટર વકીલ ( સ્વામી શવતરાગ) અને તેમનાં
પત્ક્ની સ્વાશતમા નો પિ સહયોગ સતત મળતો રહ્યો છે . ડો. વકીલના દે હાન્ત બાદ સ્વાશતમા પિ સ્થાયી
રીતે આશ્રમનાં અંતેવાસી બની ગયાં છે .
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ડો. વકીલના પુત્ર રાજેન જેઓ સ્વામીજીના બીજા નંબરનાં પુત્રી સાથે પરિેલાં છે અને તે પિ તાવરીયાજીની
સાધના પપ્ધ્ધ્તથી યોગ અને ધ્યાન શવર્ે લોકોને સમજ અને

એમના કાયષમાં સઘન રીતે

પરોવાયેલા છે .

રચનાઓ (પ્રકાત્તશત પસ્તકો)



આધ્યાત્ત્મક – જાગરિ, પિષતાના પંથે, અત ૃપ્તત ભીતરની, સહયોગથી સમાશધ, અંતઃકરિની ઓળખ,
સાધનાની પવષભશમકા, શવજળીને ચમકારે



આત્મકથાત્મક – પરમપદ પ્રશત સંકેત

સાભાર



પરમપદ પ્રશત સંકેત



શ્રી. િરદ િાહ

તેમના જીવનના એક રદવસ અંગે શવરડયો.
https://www.youtube.com/watch?v=Xku-v2zFhxk
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માધવપુર( ઘેડ)
પોરબંદર આમ તો ગુજરાતનુ છે વાડાનુ િહેર છે . પરં ત ુ મહાત્ક્મા ગાધીનુ જન્મ સ્થળ હોવાથી સમગ્ર
શવશ્વમાં પ્રશસપ્ધ્ધ પામ્્ુ ં છે . પોરબંદરથી સોમનાથ સુધીનો દરરયાઈ પટ્ટીનો લગભગ ૧૨૫ રકલોશમટરનો માગષ
છે . આ માગષના લગભગ મધ્યભાગે, એટલે કે પોરબંદરથી લગભગ ૬૦ રકલોશમટરના અંતરે દરરયાકાંઠે વસેલ ું
માધવપુર ગામ છે . લગભગ ૧૫,૦૦૦ ની વસ્તીવાળં ગામ જેમાં કોળી, વૈટિવ, મુસ્લીમ મછવારા, બ્રાહ્મિની
મુખ્ય વસ્તી છે . આઝાદી પહેલાં આ ગામ પોરબંદર સ્ટેટમાં હતુ ં જે આજે પોરબંદર જીલ્લાનુ રણળયામણુ ગામ
છે .
શ્રી કૃટિનુ એક નામ માધવ છે અને તેમના નામ પરથી ગામનુ નામ માધવપુર પડ્ું છે . પૌરાણિક
કથા મુજબ શ્રીકૃટિે રૂક્ષ્મિીનુ ં અપહરિ કરી અહીં આવેલાં મધુબનના જગલોમાં
ં
ચૈત્રી સુદ ચૌદસના રોજ
લગ્ન કરે લ. કથાનક છે કે, રૂક્ષ્મિીના શપયર પક્ષે કોઈ ન હતુ,ં તેથી અહીં વસતી કોળી જાશતએ શપયરીયાંઓની
ભશમકા ભજવેલ. આજે ૫,૦૦૦ વર્ષ પછી પિ અહીં દર વરસે રામનવમીના બીજા રદવસથી માંડી, પાંચ
રદવસ, એટલે કે ચૌદસ સુધી કૃટિ- રૂક્ષ્મિીનો લગ્નોત્ક્સવ ઊજવાય છે . દરરયાકાંઠે આવેલ પૌરાણિક માધવરાય
મંરદરે થી જાન/વરઘોડો નીકળી, ચોરી સુધી જાય અને રહન્દુ શવશધથી લગ્ન મહોત્ક્સવ ઉજવાય છે .
માધવપુરનુ પૌરાણિક તેમજ ઐશતહાશસક મહત્ક્વ છે . અહીં વૈટિવ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રી
વલ્લભાચાયષજીની ૬૬મી બેઠક (કુલ ૮૪ બેઠક) છે . વૈટિવો માટે માધવપુર મોટું યાત્રાધામ છે . માધવરાયજીનુ
ે હાલતમાં છે . આ શસવાય અહીં ઓિો
પૌરાણિક, છઠ્ઠી સદીનુ મંરદર જે દરરયાકાંટ્ઠ ે આવેલ ું છે તે હાલ તો ખંડર
આશ્રમ, ચાર જલકુંડ, ચાર વાવ, મધુબન અને ણચતવનનો જગલ
ં
શવસ્તાર, ચોરી, શનલકંઠ મહાદે વ, કાચબા
ઉછે ર કેન્દ્ર, અને એશિયાનો સૌથી સુદર
ં બીચ છે . ચારે બાજુ નજર કરો ત્ક્યાં વનરાઈ અને નારરયેળીના વ ૃક્ષોની
વાડીઓ, મ્ુરના, કોયલના ટહક
ં તો આ પ્રદે િ, પ્રકૃશત પ્રેમી સહેલાિીઓ
ુ ાઓ અને શવશવધ પક્ષીના ગીતોથી ગુજ
માટે આકર્ષિનુ કેન્દ્ર રહ્યો છે .
માધવપુર ( ઘેડ) અંગે સરસ દસ્તાવેજી શવરડયો –
https://www.youtube.com/watch?v=6uSX1lBuxRw&list=PL3_bbEKRIdiurQByiihQ84ysVHxzLbm_w
https://www.youtube.com/watch?v=wJ4s-3ac09Y
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ઓિો આશ્રમ, માધવપુર(ઘેડ )
ઓિો આશ્રમના નામે પ્રશસધ્ધ ભશમ શવસ્તાર લગભગ ૫૦ એકરના ફેલાવામાં પથરાયેલો છે . આ
આશ્રમના શનમાષિમાં સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજી શનશમિ બનેલ છે . તેમના પવષજોની વાડીમાં બે નાના રૂમમાં િરૂ
થયેલ આશ્રમ આજે એક શવિાળ વટવ ૃક્ષ બની ચુક્યો છે . ઓિો આશ્રમને ચાર શવભાગમાં વહેંચી િકાય.
1. ઓિો આશ્રમ (જનો),
2. રામદુલારે બાપુની સમાશધ/ આશ્રમ,
3. મધુબન/ણચતવન,
4. ગોકુલ આશ્રમ.

૧) ઓિો આશ્રમ (જનો)
આ આશ્રમ લગભગ ૧૦ એકરમાં પથરાયેલો છે અને નારરયેળની વાડી ઉપરાંત અન્ય અનેક ફળાઊ
અને ઘટાદાર વ ૃક્ષોથી છવાયેલો શવસ્તાર છે .જેની ઝલક નીચેના ફોટોગ્રાફ પરથી મળિે.

આશ્રમમાં બે બુિ હોલ (ધ્યાન પ્રવચન માટેન ુ સ્થળ) છે . એકનુ નામ "દે વતીથષ" છે - જે ઓિોના
શપતાજીના નામે રાખવામાં આવ્્ુ ં છે , અને તેમનાં અન્સ્થફૂલ પિ અહીં રાખવામાં આવ્યા છે . બીજા હોલનુ ં
નામ શ્રી તાવરરયાજીના નામે રાખવામાં આવેલ છે . (જેઓ એક મહાન યોગી અને સદગુરુ હતા.)
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દે વતીથષ ની સામે ભગવાન બુધ્ધની પ્રશતમા છે અને તેની પાછળના ભાગમાં એક રાયિનુ ૪૦૦-૫૦૦
વર્ષ પુરાણુ ં વ ૃક્ષ છે .

આ વ ૃક્ષ નીચે બેસીને સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીને ઘિીવાર સમાશધનો અનુભવ થયો છે . આથી તે શવસ્તાર
સુદર
ં
રીતે સજાવી ધ્યાન માટે રાખવામાં આવેલ છે . અહીં બાજુમાં સ્વાશતમા (સ્વામીજીના સ્વાધ્યાયી અને
સંબધ
ં ે વેવાિ)નુ શનવાસ સ્થાન અને બાજુમાં જ હોશમયોપેશથક પ્તલનીક છે , જ્યાં દદીઓને શવના મલ્યે સારવાર
આપવામાં આવે છે . વાડીના આ શવસ્તારમાં સ્વામીજીનુ ં શનવાસસ્થાન અને તેમના પુત્રો અને પરરવાર જનોનુ
શનવાસ સ્થાન પિ આવેલ છે . વાડીના પાછળના ભાગે ખુલ્લા મેદાન જેવા શવસ્તારમાં ગરબી ચોક બનાવેલ
છે . અહીં નવરાશત્ર દરમ્યાન પારં પારરક રીતે ગરબીનુ ં આયોજન થાય છે . અનેક કલાકારો અને આજુબાજુના
ગ્રામવાસીઓ આ િન્તત પજાના મહોત્ક્સવનો લાભ લે છે .
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૨) રામદુલારે સમાશધ/આશ્રમ
ઓિો આશ્રમની પાછળના ભાગે રામદુલારે બાપુની સમાશધ અને આશ્રમ આવેલ છે .

અહીં અત્ક્યત
ં રણળયામણુ ં અને િાંત વાતાવરિ હોય છે . પક્ષીઓના કલરવથી ગજ
ં તો આ આશ્રમ
શવમલાતાઈ (એક મરહલા ગુરૂ)ના શવશ્રામનુ સ્થળ હતો. તેઓ ઘિીવાર અહીં આવતા. રામદુલારે બાપુ
પરરવ્રાજક સંત હતા અને સ્વામીજીને અંતરયાત્રામાં આંગળી પકડીને ચલાવ્યા તેમ કહીએ તો કાંઈ ખોટું
નથી. સ્વામીની અંતરયાત્રાને ઊંચાઈના શિખરો સુધી લઈ જવામાં તેમનુ ં ખુબ યોગદાન રહ્ું છે . રામદુલારે
બાપુએ ૧૯૮૬માં શિવરાશત્રના રદવસે િરીર છોડી દીધેલ. આજે પિ દર શિવરાશત્રના રદવસે અહીં ભજન
રકતષનનો કાયષક્રમ યોજાય છે , અને બાપુના હજારો ભતતો અહીં ભેગા થાય છે . આ ભશમ એક અદભુત ઊજાષથી
ભરે લ છે . અનેક સંતો અને સદગુરુઓ પિ અહીં આવી તેને ઊજાષવાન બનાવતા રહ્યા છે .

૩) ણચતવન અને મધુબનના જગલોનો
ં
શવસ્તાર
મધુબનનો શવસ્તાર જગલખાતાની
ં
માણલકીનો છે . પરં ત ુ તે શવસ્તારનુ સંરક્ષિ અને માવજત ઓિો
આશ્રમને સોંપેલ છે . જે આશ્રમવાસીઓ પ્રેમપવષક કરી રહ્યા છે . ણચતવન તરીકે ઓળખાતો જગલનો
ં
શવસ્તાર
આશ્રમની માણલકીનો છે . અહી પંદર-એક સન્યાસીઓ રહે છે , અને પ્રકૃશતની ગોદમાં રહી સાધના સાથે જગલમાં
ં
મંગલ ઊભુ ં કરી રહ્યા છે . ભર ઊનાળામાં અહીં તાપમાન ૫-૭ રડગ્રી ઓછં હોય છે . ક્યારે ક ક્યારે ક રદપડો,
જગલી
ં
સુવર કે જરખ પિ આવી જતા હોય છે . આ શવસ્તારમાં એક સમયે અનેક સપષ અને સરરસુપ પ્રાિીઓ
રહેતાં હતાં. આજે પિ તે અવારનવાર દિષન દે તા હોય છે . રાયિના ૨૦૦-૩૦૦ વ ૃક્ષો અહી આવેલા છે .
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૪) ગોકુલ આશ્રમ
ગોકુલના નામે ઓળખાતો આ આશ્રમ ગોકુણળયા ગામને બાજુ પર મુકી દે તેવો અદભુત છે . ૨૦૦૮માં
તરછોડાયેલી પત્ક્થરની ખાિોની જગ્યા ખરીદી, તેમાં જે સિન ક્ુું છે , તે મોહેંજોદડોની કે હડ્ડતપા સંસ્કૃશતના
જમીનમાંથી મળી આવેલ નગરોની યાદ અપાવ્યા વગર ન રહે. જમીન લેવાઈ ત્ક્યારે ખાિોમાં ગાંડા બાવળ,
આકડા, ધતુરા અને બીજા જગલી
ં
ઝાડવાની ભરમાર હતી. આજે ત્ક્યાં નકામા વ ૃક્ષોને દુર કરી લગભગ ૫,૦૦૦
વ ૃક્ષોનુ વાવેતર કરાયેલ છે . ખાિોના ખાડાઓમાં મધુબત
ં ી નદીમાંથી નહેર બનાવી મીઠા પાિીનો સંગ્રહ
કરવાથી આસપાસનો શવસ્તાર અને ભતળનુ ં પાિી મીઠાં બન્યાં છે . ખાિોની માટી કાઢી એક ૧૫૦ ફુટ ઊંચી
એક કૃશત્રમ ટેકરી બનાવવામાં આવી છે , જે માધવપુરની સૌથી ઊંચી જગ્યા છે . તે સ્થળ આજે ગોવધષનના
નામે ઓળખાય છે . ગોવધષન પર કાર/ સ્કટર અને પગપાળા જઈ િકાય છે . અહીંથી માધવપુરનો સમગ્ર
શવસ્તાર જોઈ િકાય છે . ઊપરથી દે ખાતો દરરયો અને ૧૮૦ રડગ્રી પર ફેલાયેલો બીચ જોઈ લોકો મોં માં
આંગળા નાખી જાય છે . અહીંથી સયોદય અને સયાષસ્ત જોવો તે અનન્ય લહાવો છે . સાધકો અહીં ધ્યાન કરવા
પિ આવે છે .
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ગોકુલ આશ્રમ ધીમે ધીમે તીથષ બની રહ્ું છે . આ ભશમ પર નવદુગાષ, અંબા માતા, સરસ્વતી, ગિેિ,
મહાદે વના મંરદરો બનાવવામાં આવ્યા છે .

અહીં પિ બે બુિ હોલ, ભોજનાલય, કાફેટેરરયા, બેકરી, અન્નક્ષેત્ર, વેલકમ સેંટર, પુસ્તકાલય,
આ્ુવેરદક

પ્તલશનક,

આંખના

સિન

અને

એમ.ડી

ડોતટરની

સેવાઓ

શવના

મલ્યે

મળે

છે .

આશ્રમવાસીઓ/સાધકોના શનવાસસ્થાનો અને બહારથી આવનાર પ્રેમીજનોને રહેવા જમવા વગેરેની સગવડ
અહીં મળે છે . યથા િન્તત આવતા દાનની રકમથી, અને પરમાત્ક્માની કૃપાથી આ સમગ્ર યજ્ઞકમષ ચાલી રહ્ું
છે .

14

હવે િરદ ભાઈના િબ્દોમાં
હુ ં માધવપુર ઓિો આશ્રમમાં જ રહુ છં અને સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજી મારા ગુરુ છે . નીચેનાં

ણચત્રો ઓિો

આશ્રમના થોડેક ઝલક આપે છે .
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જે પત્ક્થર પર કરે લ શિલ્પના ફોટાઓ મુકેલ છે તે કોઈ ઘડાયેલા શિલ્પકારોએ નથી બનાવ્યા. આ બધા શિલ્પ
અને ણચત્રો અહીં આવનાર લોકો અને કે ટલાક આશ્રમવાસીઓએ પહેલીવાર હાથમાં હથોડી ઝીિી ઝાલીને બનાવેલા
છે . અહીં ભીતરમાં પડેલ કલાકારને જીવંત કરવાનો અવસર આપવામાં આવે છે અને તેમાંથી સિન થાય છે .
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િરદ િાહ – પરરચય

સરે શ જાનીના શબ્દોમાાં શમત્રો મળ્યા – પ્રભુશ્રીના આશિર્
હા! ખરે ખર પ્રભુશ્રીના આશિર્ જ કે, શમત્રો મળ્યા.
પિ આજે જે શમત્ર અંગે વાત કરવાની છે ; તે અચક પ્રભુશ્રીના આશિર્ પાઠવીને જ ઈમેલ પરો કરે છે !
આ શમત્રને મળવા જતાં મને એમને સરપ્રાઈઝ આપવાનુ ં મન થ્ુ.ં સવારમાં વહેલો, સીધો એમની ઓરફસે
પહોંચી ગયો. અમદાવાદ મ્્ુશન. ના નવરં ગપુરા સ્ટે રડયમના સમ ૃિ શવસ્તારમાં એમની અધષ સરકારી સંસ્થાની ઓરફસ
આવેલી છે . પટાવાળો પિ હમિાં જ આવ્યો હતો અને સાફસફીમાં વ્યસ્ત હતો. તેિે એમની ઓરફસ સાફ કરી મને
બેસાડયો. મારી ધીરજ ખટી જવાની તૈયારીમાં જ હતી; અને ત્ક્યાં એ આશિર્દાતા આવી પહોંચ્યા.
કોિ? ખબર ન પડી ને? પિ જે લોકો એમની સાથે ઈમેલ સમ્પકષ માં છે ; એ બધા તો શિર્ષક વાંચીને તરત
એમને ઓળખી ગયા હિે.
િરદ િાહ – પ્રભુશ્રીના આશિર્ે મળ્યા.
આ છે િરદ િાહ. આમ તો કોમસષ ગ્રેજ્્ુએટ છે ; પિ ગુજરાતના ઘિા બધા પ્રોજેતટોને એમનાં સલાહ
સચનો મળે લાં છે . અને મારી અંતરયાત્રાના પ્રોજેતટના પિ એ ગાઈડ છે .
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પિ એ મલાકાત દરશમયાન ઘણુ ં મોડુ ં થઈ ગ્ુ ં હતુ.ં મારે બીજા એક અગત્ક્યના કામે જવાનુ ં હતુ. મને
એમની સાથે સત્ક્સગ
ં કરવાનો જે લ્હાવો હતો; અને જ્યાં જવાનુ ં બહુ જ મન હતુ ં તે, માધવપુરના ઓિો આશ્રમની
એમની પાસેથી અલપ ઝલપ ઝાંખી મેળવી, મેં શવદાય લીધી. તે આશ્રમની મલાકાત લેવાનો સંકલ્પ તો કયો; પિ
શવશધનુ ં કરવુ ં તે, અઢી મરહનાની દે િયાત્રા પતી ગઈ તો પિ ત્ક્યાં ન જ જવા્ુ.ં
પિ એમની સાથે બેસી સત્ક્સગ
ં કરવાની તડપન તો રહી જ. એ ક્યાં સંતોર્ાઈ હતી? ફરી એમનો સમય
લઈ, રજાના રદવસે એમને ઘેર જ પહોંચી ગયો; અને એ યાત્રા પિ કેવી યાદગાર? મને એમનુ ં ઘર નહીં જડે , એમ
જાિીને મને લેવા એ સામા કારમાં આવ્યા. પિ ભવના ભવરિમાં ભટકવુ ં પડે છે ; તેમ આ સ્કટરચાલક એમને
અનુસરી ન િક્યો. પિ બે ચાર વાર સેલફોન સમ્પકે પાછો લાઈન પર આવી ગયો!
અને એમના રદવાનખંડમાં અમારો સત્ક્સગ
ં િરૂ થયો. એ સત્ક્સગ
ં ની વાતો કરવા આ શમત્ર પરરચયની જગ્યા
થોડી જ વપરાય? પિ અહીં આવ્યા બાદ પિ, એમની સાથે નેટ સત્ક્સગ
ં ચાલુ છે . અને એ સત્ક્સગ
ં નો મમષ પચાવ્યા
શવના એના શવિે લખવુ ં પિ ઠીક નહીં.
પિ.. એમના આશિર્ અને સદભાવના જોરે આ નૌકા જરૂર લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી જિે; એવી શ્રિા આ
અશ્રિાળ જિના ણચિમાં જરૂર સ્થાશપત થઈ છે .

શરદ ભાઈના પોતાના શબ્દોમાાં
પ્રેમ,
સ્વપરરચયના પ્રયત્ક્નમાં છં. બાકી જે િરીરને બધા િરદના નામે ઓળખે છે તેનો જન્મ

૪થી સતટે મ્બર,

૧૯૫૨ના રોજ બ્રાહ્મિ પરરવારમાં થયો. પરરવાર તો બ્રાહ્મિ હતો, પિ દાદાના સમયથી જ સંસ્કારોમાં ક્રાંશત આવી ગઈ
હતી. દાદાએ વૈટિવધમી બાળશવધવા સાથે લગ્ન કરે લાં અને જ્ઞાત બહાર મુકાયેલા. નાત-જાતના ભેદભાવોથી પરરવાર
પર હતો. દાદાએ ભર્ુવાનીમાં ઉપાસની મહારાજનુ શિટયત્ક્વ સ્વીકારી સંસારત્ક્યાગ કરે લો, ત્ક્યારે મારા શપતાની ઉમર
ફતત ચાર વર્ષની હતી. દાદીએ કઠીનાઈઓ વેઠીને મારા શપતાનો ઉછે ર કયો.મેરિક્યુલેટ અને સંગીત શવિારદ(વોકલ)
નો અભ્યાસ શપતાએ કરે લો.
અમે ચાર ભાઈબહેનો (ત્રિબહેન અને હ)ુ ં . હુ ં સૌથી નાનો. મારી સાડા ત્રિ વર્ષની ઉંમરે મારી માતાએ િરીર
છોડી દીધુ.ં બાળપિની પરવરરિ દાદીએ કરી. આઠ વર્ષ પછી શપતાએ બીજા લગ્ન કરતાં, બીજી માતાના હાથે િેર્
પરવરરિ થઈ. જીવનના ઘિાં પાઠ બાળપિમાં જ િીખી લીધા , જે મોટાભાગના લોકોને મોડા િીખવા મળે છે . પરરિામ
સ્વરૂપ ઘડતર એવુ ં થ્ુ ં કે , ગમે તેવી શવપરીત પરરન્સ્થશત પિ શવચણલત ન કરી િકે ; જે આજે સન્યાસાશ્રમ જીવન

સ્વીકાયાષ પછી ખબ ઉપયોગી સાણબત થઈ રહી છે .
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ભિતરમાં, કોમસષ ગ્રેજ્્ુએિન અમદાવાદમાં રહી ગુજરાત ્ુશનવશસિરટથી ક્ુું અને પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએિન (માકે રટિંગ
અને મેનેજમેન્ટ) ભવન્સ કોલેજ મુબઈથી
ં
ક્ુ.ું ટયુિનોથી િરૂ કરે લ વ્યવસાશયક કારરકદી, ૩૧માચષ, ૨૦૧૩માં રરટાયર
થયો, ત્ક્યારે શસશનયર પ્રોજેતટ કન્સલટન્ટ તરીકે ગુજરાત ઈન્ડષ્સ્િયલ અને ટે કશનકલ કન્સલ્ટન્સી ઓગેનાઈઝેિન ણલશમટે ડ
(જીટકો ણલશમટે ડ) માં પરી થઈ.
૧૯૭૧માં આચાયષ રજનીિના પરરચયમાં આવ્યો અને ૩જી નવેમ્બર, ૧૯૭૮ના રોજ તેમના હાથે સન્યાસ લીધો.
૧૦ રડસેમ્બર, ૧૯૭૮ના રોજ લગ્ન કયાષ અને કાળક્રમે બે પુત્રોનો શપતા થયો. મોટાં પુત્ર પાર્ષદનો જન્મ ૧૯૭૯માં થયો
અને નાના પુત્ર (પિષ)નો જન્મ ૧૯૮૨માં થયેલો. મોટાં પુત્રે એમ.બી.એ.(માકે રટિંગ) ક્ુ.ું હાલ
પ્રેશસડન્ટ

આશસસ્ટન્ટ વાઈસ

તરીકે અમદાવાદની કંપનીમાં છે . નાના પુત્રે સી.એ. કયાષ પછી હાલ આરદત્ક્ય ણબરલા (બેંગ્લોર)માં ચીફ

ફાઈનાન્સ ઓરફસર છે . મોટા પુત્રને ત્ક્યાં એક પુત્ર(રારહલ) અને નાના પુત્રને ત્ક્યાં બે પુત્રીઓ

(વૈશ્વી

અને ચાવી )

છે . આમ હુ ં હવે દાદા બની ગયો છં. રહન્દુ પરરવારમાં જન્મ અને સંસ્કારરતા રહન્દુ હતી, પરં ત ુ અંદર એક અજપો
ં અને
અનેક પ્રશ્નો હતા. જેમ જેમ િરી, શિક્ષિ બુદ્ધિનો શવકાસ થતો ગયો, તેમ તેમ એકમાંથી બીજા એમ હજાર પ્રશ્નો ઊઠવા
માંડયા. વાંચનનો િોખ હતો, પિ પુસ્તકો ન ઉિર આપી િક્યા કે ન સમાધાન. જીવ મુઝાયા
ં
કરતો હતો.
૧૯૭૧માં આચાયષ રજનીિજીની નાની પુન્સ્તકાઓ વાંચવામાં આવી. તેમની અમદાવાદ મુલાકાત સમયે તેમનાં
ગીતા પરના પ્રવચનો સાંભળ્યાં. તેમની તકષ બધ્ધ િૈલીએ ણચિ પર પ્રભાવ પાડયો, અને પહેલી જ વાર કોઈએ હૃદયના
તારને ઝિઝિાવ્યા. ત્ક્યારબાદ એક અંતરાલ આવી ગયો અને પછી ૧૯૭૪માં મારા એક સહકાયષકર શમત્રની (અશનલભાઈ)
સાથેની ચચાષ માં રજનીિજીનો ઉલ્લેખ અને તેમના શવચારો અંગે ચચાષ થઈ. અને ફરીથી રજનીિજીના પુસ્તકોનુ વાંચન
અને ચચાષ ઓ તે શમત્ર સાથે થતી ગઈ. પુસ્તકોની સાથે તેમના ઓરડયો પ્રવચનો અને પછી ધ્યાનની શવશધઓમાં ડબવાની
િરૂઆત થઈ. બુદ્ધિ અને તકષ તરફ જતી જીવન ઊજાષ, હૃદય અને ભાવ તરફ વળવાની િરૂ થઈ. પરરિામ સ્વરૂપ
૧૯૭૮ની ૩જી નવેમ્બરે પુના ન્સ્થત ઓિો આશ્રમની મુલાકાત લઈ, રજનીિજીના હાથે સન્યાસ ગ્રહિ કરી, નવુ ં નામ
સ્વામી ‘િરદ ભારતી’ અને ભગવાં વસ્ત્ર અને માળા ધારિ કયાું.
ભારતીય સંસ્કૃશતમાં ભગવો રં ગ આમ તો આદરને પાત્ર, પિ ઓિોની (રજનીિ)માળા સાથેનો ભગવો સમાજમાં
ઘ ૃિાપાત્ર હતો. રોજબરોજની ટીકાઓ, કટાક્ષ, મજાક અને અપમાનો સહન કરવા જાતને તૈયાર કરવી પડતી. અહમ
ચકનાચર થવાની િરૂઆત થઈ.
એક તરફ સામાર્જજક વહેવારો, પરરવાર, નોકરી સાચવવાની જવાબદારી અને બીજી તરફ અંતરયાત્રા નાં કપરાં
ચઢાિ. તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવુ.ં ઉપરથી લોકો ટપલા મારે , ભીતરથી ગુરૂ થપથપાવે અને સંસારની આગમાં

િેકાતાં િેકાતાં ઘડો ઘડાતો ગયો. શવચાર, ભાવ, વ ૃશિઓ, સંવેદના બધુ ં બદલાતુ ં ચાલ્્ુ.ં સહનિન્તત વધતી ગઈ.
૧૯૮૬માં માધવપુર ન્સ્થત સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીનો પરરચય થયો અને ત્ક્યારથી માધવપુર અવારનવાર જવાનુ ં
થતુ ં રહ્ુ.ં સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીને પિ મારી જેમ જ સામાર્જજક, આશથિક અને પારરવારરક સમસ્યાઓ હતી. આ બધી
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સમસ્યાઓની વચ્ચે તેમને િાંશત, પ્રસન્નતા, ધૈયષ, સૌમ્મ્યતા અને પ્રેમપવષક જીવતા અનુભવ્યા, ત્ક્યારે મારી ભીતર પિ
એક શવશ્વાસ અને અણભતસા પેદા થ ઈ

કે, બધી સમસ્યાઓ વચ્ચે પિ જીવન આનંદપિષ રીતે જીવી િકાય છે . એ

મારા માટે સૌથી મોટું આશ્વાસન અને આકર્ષિ હતુ.ં
સ્વામીજીના સાશન્નધ્યમાં સ્વાધ્યાયના ગુિ િીખવા મળ્યા. દૃ ષ્ટટ ભીતરની તરફ વળતી ગઈ. મનમાં ઊઠતા
આવેગો, આવેિો, શવચારો, ભાવોનો સ્વાધ્યાય િરુ થયો - જે ચાલુ જ છે .
આ સ્વાધ્યાયને કારિે ણચિંતાઓ ઘટવા લાગી અને ણચિંતન વધવા લાગ્્ુ.ં પ્રશ્નો ખરતા ગયા અને પ્રતીશત વધતી
ૃ નો અહેસાસ થવા લાગ્યો.
ગઈ. અપેક્ષાઓ ઘટતી ગઈ અને અણભતસા વધતી ગઈ. કામનાઓ ઘટતી ગઈ અને તપ્તત
લોભવ ૃશિ ઘટતી ગઈ અને દાન/ સેવા વ ૃશિ વધતી ગઈ. કામ તરફ વહેતી ઊજાષ, રામ તરફ વળતી ગઈ. પહેલાં કોઈ
સુદર
ં સ્ત્રીને જોઈ, તેનો કબજો કરવા અને ભોગવવા મન થતુ,ં તે મન હવે સૌંદયષ શનહાળી આહ્લાદ/ અહોભાવ અનુભવવા
માંડ્ુ.ં દુઃખ/ પીડા ભરે લ ું મન હવે સુખ અને આનંદ અનુભવવા લાગ્્ુ.ં ક્રોધ/ રહિંસા ભાવ ધીમે ધીમે કરૂિા/ પ્રેમભાવમાં

રૂપાંતરરત થવા લાગ્યો.
બસ આમ જીવન યાત્રા ચાલુ છે . સમસ્યાઓ એક યા બીજી આવ્યે રાખે છે , પિ હવે ખાસ શવચણલત નથી કરતી.
૬૫મુ ં વર્ષ ચાલે છે . બીજા બે, પાંચ પંદર વરસ જે જીવન બચ્્ુ ં છે , તે અહીં માધવપુર ગુરૂ શનશ્રામાં અને માગષદિષનમાં
વ્યશતત થાય અને અંતરયાત્રામાં આગળ વધાય તેવી ઈચ્છા છે . હરર ઈચ્છા શુ ં , તે ખબર નથી.
પ્રભુશ્રીનાઆશિર્.
શરદ.
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ઉત્ક્ક્રાન્ન્ત અને િક્યતા
કામનાગ્રશસત રખડુ મન, કષ્ન્ડિન્ડ થયેલી અને અનેક માન્યતાઓથી ભરે લી બુદ્ધિ, જાગશૃ ત વગરનુ રખડુ ણચિ,
અને શવકૃ ત અહંકાર – આ છે આપિી પેઢીનો સ્ટાફ. કે વા પરરિામની આિા રાખવી ?
મનુટયને અંતઃકરિ આપવા પાછળ કુ દરતનુ અદભુત આયોજન છે . પશુ-પક્ષીઓ અન્સ્તત્ક્વમાં આવે, જીવે
અને ગુજરી જાય. િરીર અને પ્રાિ છટા પડી જાય. શવસિન, કાંઈ િેર્ ન રહે. મનુટયમાં જીવન પુરુ થાય એટલે
િરીર અને પ્રાિ છટા પડી જાય. શવસિન થાય પિ કંઇક િેર્ બાકી રહી જાય. જે બાકી રહી જાય એની યાત્રા
ચાલુ રહે છે .
કહે છે કે આપિી પ ૃથ્વીને પ્રગટ થયે ૪૦,૦૦૦ લાખ વર્ો થયા. જમીન અને સમુદ્ર બનતા લાખો વર્ો
થયા. શમનરલ જગત અન્સ્તત્ક્વમા આવ્્ુ.

કેટલાય લાખો વર્ો પછી એક જીવંત કોર્નુ શનમાષ િ થ્ુ. એકકોર્ી

અમીબાનુ સામ્રાજ્ય રહ્ુ. ધીરે ધીરે સમુદ્રમાં નવા નવા િરીરો પ્રગટ થતા ગયા. ૨૫,૦૦૦ લાખ વર્ો સુધી તો જીવન
પાિી પુરતુ જ મયાષ રદત રહ્ુ. કેટલાય લાખ વર્ો પછી વનસ્પશત જગત, જીવજતુ
ં ઓનુ જગત, પક્ષીઓ અને
પ્રાિીઓનુ જગત શવકસ્્ુ.ં
આ રક્રએિનોમાં િરીરની શવશવધતા એડેતટે િન પ્રમાિે થતી ચાલી. પ્રાિની ઇન્ટે લીજન્સે શવશવધ રચના કરી.
આ રચનાઓ િરીર અને પ્રાિ પુરતી શસમીત રહી. જીવન સાઈકલ સમાતત થાય એટલે િરીરનુ શવસિન થાય.
પ્રાિ બાયોઇલેતિીશસરટનુ ં કનેકિન છટુ પડે, કંઈ િેર્ ન બચે.
ઉત્ક્ક્રાંશતમાં માિસ પેદા થયો. એક નવુ ડાયમેન્િન ઉમેરા્ુ.ં િરીર પ્રાિ સાથે જીવ સંયોજાયો..સાથે રડવાઇનફ્રેગમેન્ટનુ અનુસધ
ં ાન થ્ુ. િરીર અને પ્રાિ વાઈટલ-એનજી પુરતા એષ્તટશવરટ કરતાં હતાં, તેમાં સાઇરકક એનર્જિ
ઉમેરાઈ. જીવનનુ સાઈકલ સમાતત થાય એટલે િરીરનુ શવસિન થાય. પ્રાિ-બાયોઇલેતિીસીટીનુ કનેતિન છટુ પડે,
પિ િેર્ કંઇક બચે.
શુ ં માિસની કૃશત સુધી જ કુ દરતનો તલાન હિે ? આ ભલોક શસવાય બીજે ક્યાંય જીવન હિે ? આપિે
સાંભળીએ છીએ કે ભુલોક ઉપરાંત, ભુવહલોક છે , સ્વહલોક છે , જનલોક છે , તપલોક છે , સત્ક્યલોક છે . કહે છે સાત લોક
ઉપર છે , સાત લોક નીચે છે . આપિે સાંભળીએ છીએ કે ગાંધવષ, દે વ, ઋર્ી, મહર્ી, શસિ, બુિ – એવી ન્સ્થશત પ્રાતત
થઈ િકે છે . સ્વાભાશવક પ્રશ્નો ઉઠવાના. પ્રશ્ન ઉઠે કે આપિી શુ ં સંભાવના છે ? અત્ક્યારની હાલ જે ન્સ્થશત છે તેમા
રૂપાંતરિ લાવી િકાય ? કેવી રીતે ?
િાસ્ત્રોમાં વિષનો આવે છે કે રફઝીકલ બોડી(અન્નમય કોર્) ઉપરાંત, ઇથરીક બોડી(પ્રાિમય કોર્), એસ્િલ
બોડી(મનોમય કોર્), મેન્ટલ બોડી(શવજ્ઞાનમય કોર્) અને ન્સ્પરીચ્્ુઅલ બોડી(આનંદમય કોર્) હોય છે . શુ ં આપિે આ
બોડી અનુભવી િકીએ? કહે છે બધા બોડીની પાર આપણુ શુિતમ હોવાપણુ ં છે .
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ભીતરના જગતના શનયમો છે . ભીતરના જગતના સાયન્સને ધમષ કહે છે . વ્યાવહારરક જગતનો વ્યવહાર ભલે
ચાલે પિ વાસ્તશવક જગતનો સંપકષ ગુમાવી બેસીએ તો કુ દરતના શનયમોનો ભંગ થાય. પીડા અને સંતાપ વધે
ૃ ચેતનાઓ પાસે જઈએ. જાગ્રત ચેતનાઓની મસ્તી, જાગશૃ ત, તાજગી, િાંશત આપિને સ્પિે. આપિે
એટલે આપિે જાગત
તો કામના અને વાસનાથી ઘેરાયેલા હોઇએ. થાય છે એવુ કે આવી સ્થીશત પ્રાતત કરવાની કામના ઉઠે. એક નવી
કામનાનો ઉમેરો થાય !
ખરી તયાસ અને કામના વચ્ચે ઘિો મોટો તફાવત છે . હવે આ નવી કામના લઈ આપિે શિબીરોમાં જઈએ,
દે વમંદીરોમા જઈએ, પ્રવચનો-કથાઓ સાંભળીએ, ધ્યાનની શવશધઓ કરીએ, મંત્રોના પ્રયોગો કોઈ બતાવે એમ કરીએ
અને થાય એવુ કે આપિે સંસારમાં તો ઘિો બોજો લઈને ફરતા જ હતા, એમા ધમષધ્યાનનો બોજો આવી પડે. ક્યારે ક
તો હતાિા, નીરાિા, રડપ્રેિન પિ આવી જાય.
અંતરયાત્રા એ આપિી સંભાવના છે . એ કામનાનો શવર્ય નથી. અંતરયાત્રા એ જીવને શિવમાં રૂપાંતરિ
કરવાની પ્રરક્રયા છે – અલ્ટીમેટ આલ્કે મી છે .
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માનવજીવનની સંભાવના
િાસ્ત્રો અને બુિ પુરૂર્ો આપિા માળખાને સમજવા કહે છે , જેથી આપણુ જીવન ફતત િરીર પરતુ ં મયાષ રદત
ન રહે, આપિી સંભાવનાની આપિને ઓળખ થાય. - સમજીએ
ભીતર ચૈતન્ય તત્ક્વ છે . કોઇ એને રડવાઈન ફ્રેગમેન્ટ કહે, કોઇ એને શુિ સિા કહે, કોઇ એને જોનારી સિા
કહે, કોઇ એને આત્ક્મતત્ક્વ કહે, કોઇ એને રડવાઈન સ્પાકષ કહે, કોઇ એને ણચદઅંિ કહે.
રડવાઈન ફ્રેગમેન્ટ ઉપર એક આવરિ છવા્ુ છે . કોઇ એને સક્ષ્મ િરીર કહે,કોઇ એને જીવ કહે, કોઇ એને
શવશવધ સંસ્કારોનુ માળખુ કહે, ઉત્ક્ક્રાંશતમાં ધારિ કરાયેલી એક ન્સ્થશત કહે. એક બીઈંગ; જે િરીર બદલતુ જાય છે ,
ુ ી પિ હોઇ િકે, યાત્રા અધોમુખી પિ હોઇ િકે. લાઇટ વાઇબ્રેિન્સના જગત, હેવી
યાત્રા કરતુ જાય છે . યાત્રા ઊધ્વષમખ
વાઇબ્રેિન્સના જગત. આ સક્ષ્મ િરીર ધારિ કરે છે -એક સ્થળ િરીર. આપિો દે હ, આ તલેનેટ ઉપર સાઠ કે શસિેર
વર્ષ માટે વાપરવા અપાયેલ ુ એક સાધન.
આવુ ં આખું ્ુશનટ – ણચદઅંિ, જીવનુ માળખુ અને સ્થળ િરીર, જ્યારે સંસારમાં રમવા ઉતરે ત્ક્યારે એને એક
નામ મળે છે . ઓળખ આપવામાં આવે છે . મનુટય સાઈકોલોજીકલ લેવલે સમાજ બનાવી ને સાથે જીવતુ ં પ્રાિી છે .
કુ દરતના જગતમાં મનુટય પોતાનુ આગવુ જગત શનશમિત કરે છે . દે િ અને કાળ પ્રમાિે એ જગતના શનયમો નક્કી
કરે છે . ત્ક્યાંથી આપિા સંસારની િરુઆત થાય છે .
ધીરે ધીરે માિસ પોતાના શનશમિત કરાયેલા સંસારમાં એવુ તો તાદાત્ક્મ્ય અનુભવે કે , પોતાનુ ં સાચુ ં સ્વરૂપ
શવસરી જાય છે . ભીતર બેહોિી વ્યાપેલી રહે છે . સંસારમાં જ ખોવાઈ જવાય છે . કુ દરતના કાયદાઓનો ભંગ થાય
છે . નવી નવી કામનાઓ, વાસનાઓ અને નેગેરટવ ઇમોિન્સમાં ઘેરાતા જવાય છે . તેમાંથી નવા નવા આવરિો બંધાતા
જાય છે . આવરિો શુિ સિાના પ્રકાિને રોકી રાખે છે . બેહોિી અને અંધારુ વ્યાતત રહે છે . અથડામિો વધારે ને
વધારે થતી રહે છે .
જીવન સાઈકલ પરી થાય છે . નવા આવરિો પ્રમાિે બીજ બને છે . નવી યાત્રા માટે સક્ષ્મ િરીર અને
સ્થળ િરીર મળે છે . વળી એવી ને એવી ન્સ્થશત. સંતાપ,પીડા અને દુ ઃખ શસવાય કશુ હાથ લાગતુ ં નથી. જીવ ક્યારે ક
થાકે છે . ભીતર પ્રશ્નો ઊઠે છે . પોતાના સાચા સ્વરૂપ માટે ઉત્ક્સકુ થાય છે . પોતાના વાસ્તશવક સ્વરૂપને સમજવાની
કોશિર્ કરે છે . કોઇ ને કોઇ જાગ્રત ચેતનાની મદદ મળી જાય છે .
આમ થાય ત્ક્યારે અંતરયાત્રાના દ્વાર તેના માટે ખુલે છે
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અંતરયાત્રાના શવશવધ ઉદ્દે િ
પોતાના વાસ્તશવક સ્વરૂપને પામવાની પ્રોસેસને ધમષ કહે છે . ધમષના નામે પિ ઘિા ગોટાળા થાય છે . દરે ક
જીવ ‘સ્વ’ સ્વરૂપના બોધ માટે ઉત્ક્સકુ ન પિ હોય. દરે ક જીવ ધમષ પ્રત્ક્યે જુ દી જુ દી રીતે ઉત્ક્સકુ થાય છે . - સમજીએ

1. જીવન જીવતાં જીવતાં જીવ ઘડાય છે . ઘિી પીડા અને દુ ઃખ ભોગવે છે . ઘિા પ્રશ્નો ઊઠે છે . ઘિા જીવો
પ્રશ્નોના ઉિરો મળે , એનાથી સંતોર્ માની ફરી એ જ ઘરે ડમાં ગોઠવાઇ જાય છે .

2. ઘિા જીવોને જીવનમાં કંઇક મેળવવુ છે , જીવનમાં કંઇક બનવુ છે , પિ વ્યગ્ર મનના કારિે અંતરાયો આવે
છે . કોઇ શવશધ, કોઇ માગષ જો મનની િાંશત અપાવે તો બમિા જોરથી પોતાના લક્ષ્યની શસદ્ધિ માટે ઝંપલાવી
િકે. વળી, કોઇ ઓણલયા-સંતની મહેરબાની થઈ જાય, તો પાસા પોબાર એવી ગિતરીથી ધમષન ુ ં િરણુ ં લે છે .

3. ઘિા જીવો ધમષના આચરિને બેંકના વહેવાર જેવો સમજે છે . ધમષ પ્રત્ક્યેની ઉત્ક્સકુ તા, જીવનમાં કામનાઓ
પિષ થાય એ પુરતી જ રહે છે .

4. ઘિા જીવો સંસારમાં સંઘર્ષ કરવા કરતાં ધમષના નામે કોઇ િાંશતની જગ્યાએ ઠરીઠામ થઈ િકાય એ આિયથી
ઉત્ક્સકુ થાય છે .

5. ઘિા જીવોની સમજમાં આવી જાય છે કે પુનરાવ ૃશિ કરવાનો કોઇ અથષ નથી. ઘાંચીના બળદ જેવી ન્સ્થશતમાંથી
બદલાવટ થઈ િતતી હોય, તો તેઓ એમ કરવા ધમષમાં ઉત્ક્સકુ થાય છે . ધમષના શનયમો સમજે છે . રૂપાંતરિની
પ્રરક્રયા સમજે છે . રૂપાંતરિની પ્રરક્રયા આચરિમાં મુકે છે .
ુ ુ સાધકો છે . આપિી ઉત્ક્સકુ તા િેમાં છે એ
આમ, કુ તહુ લથી પ્રેરરત થયેલા જીવો છે , જીજ્ઞાસુ સાધકો છે અને મુમક્ષ
જોઇ લેવ.ુ પરરિામ તે પ્રમાિે!
રૂપાંતરિ એક પ્રોસેસ છે ; ધમષ ભીતરના જગતનુ સાયન્સ છે . યાત્રાએ નીકળવુ ં હોય તો મારહતી એકઠી કરવી
પડે અને નકિાઓનો અભ્યાસ કરી લેવો પડે. પિ યાદ રાખવુ કે આટલું પરતુ ં નથી. યાત્રાએ ખરે ખર નીકળવાનુ ં છે ,
પ્રોસેસમાંથી પાસ થવાનુ છે . ખેતીની ચચાષ કરવાથી કે કાગળ ઉપર ઊપજની ગિતરી કરવાથી ખેતરમાં કાંઇ
ઊગતુ ં નથી. મારહતી હોય તો ઊજાષનો ણબનજરુરી વ્યય અટકાવી િકાય. આ્ુટયની એક હદ છે . ભીતરના રૂપાંતરિ
માટે જરુરી જીવન ઊજાષ હોય તેવા જીવનના તબક્કામાં પરો પ્રયત્ક્ન કરી લેવો પડે. જીવન ઊજાષ ક્ષીિ થાય પછી
ધમષ તરફની ઉત્ક્સકુ તા કોઇ કામની નથી. આટલો રાઈટ ડેટાનો ઉપયોગ.
વ્યસ્ત જીવનમાં જીવતાં જીવતાં પોતાના સાચા સ્વરૂપની િોધ એ મુશ્કેલ કાયષ છે . વ્યવહારથી ભાગવાનુ ં નથી
અને વાસ્તશવક જગતને ભુલવાનુ ં નથી. અજુ ષનની જેમ બન્ને પલ્લામાં એક એક પગ રાખી બેલેન્સ જાળવવાનુ ં છે અને
સાથે સાથે પ્રશતણબિંબને જોઇ લક્ષ્યવેધ કરવાનો છે .
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જાતની ઓળખ
અત્ક્યારે જે પ્રાિ આપિી પાસે છે તે પરતો પિ નથી અને શુિ પિ નથી. કાળાં વાદળાં જ્યારે સયષને ઢાંકી દે
છે , ત્ક્યારે અંધારું પ્રબળ બની જાય છે . આપિે આપિી અશુદ્ધિઓ પ્રત્ક્યે પરતા સભાન નથી. જો કે આપિને બીજાની
અશુદ્ધિઓ સરળતાથી દે ખાય છે ! અશુદ્ધિઓનાં ઘિાં કારિો છે . અશુદ્ધિઓને કારિે ણચિ ભટકતુ ં જ રહે છે , અને જીવનઊજાષ ખચાષ તી રહે છે . આખી ર્જજિંદગી રઝળપાટ પછી હાથ લાગે છે - વ્યથષતાનો અનુભવ. હાથ લાગે છે - જીવનો બળાપો
અને લાચારી. પ્રકૃ શતનો હેત ુ સમજ્યા વગર આપણુ ં કષ્ન્ડિન્ડ માઈન્ડ કંઇક ને કંઇક આડુ અવળં કરતુ ં રહે છે . કામનાઓ
અને વાસનાઓ વધતી જ રહે છે , અને શવકારી ભાવો પ્રગટયા કરે છે . - સમજીએ –



ધા્ુું બધુ ં મળે તો અહંકાર પ્રગટે .



અહંકાર પ્રબળ થાય એટલે મદ પ્રગટે .



ધા્ુું અડધુ ં મળે તો મોહ પ્રગટે .



મહેનત કરી, પિ આપિને ધા્ુું ન મળ્્ુ,ં પિ અન્ય કોઇને મળ્્ુ ં તો ઈટયાષ પ્રગટે .



મહેનત કરવી નથી અને જોઇએ છે . બીજા મેળવે છે , એ જોઇ ને અદે ખાઈ આવે છે .



પ્રકૃશત આપે છે તે નહીં, પિ બીજુ કંઇક જોઇએ છે ; અસયા પ્રગટે .



જે મળ્્ુ ં હોય તે પુરતુ ં હોય, તેમ છતાં બસ મેળવતા જ જાવ, ભેગ ું કરતા જ જાવ – એવી વ ૃશિ થી લોભ
પ્રગટે .



પોતાના સુખને અનુરૂપ કોઇ વતે તો શમત્ર.

પ્રશતકુ ળ વતે તો પ્રશતદ્વ ંદી, િત્રુ. આવી વ ૃશિઓને કારિે રાગ

અને દ્વેર્ પ્રગટે .



પોતાનુ ં ધા્ુું ન થાય તો ક્રોધ પ્રગટે .



ધા્ુું થવામાં કોઇ વચ્ચે આવે તો રહિંસા પ્રગટે .

જીવનમાં નજર કરીશુ તો જિાિે કે આવા અનેક શવકારી ભાવો ઉઠયા જ કરે છે . ભય, પીડા, ઇનશસક્યોરીટી,
પ્રશતસ્પધાષ , પવષગ્રહો, ણગલ્ટ જેવી અનેક

શવકૃશતઓથી આપિી ચેતના ઘેરાયેલી રહે છે .

સો કૌરવો..અને અંતે મહાભારત. પોતાને જાણ્યા વગર, સીધા પરમાત્ક્માને જાિવા નીકળનાર ભટકી પડે છે .
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અંતરયાત્રા અને પ્રયત્ક્ન
ગણિત િીખવુ ં હોય તો પરી રીત િીખવી પડે. દાખલો ગિવો પડે. ગણિતના પુસ્તકને અંતે દાખલાનો
જવાબ જોઇ સીધેસીધો લખી નાખીએ તો ગણિત ન આવડે.
ધમષ ભીતરના જગતનુ સાયન્સ છે . સંસારથી ભાગી છટીએ કે તૈયાર ઉિરોથી સમાધાન મેળવવા પ્રયત્ક્ન
કરીએ તો સફળતા ન મળે . અત ૃપ્તત રહેવાની.
ભુખ લાગે તો રસોઇના વિષનો વાંચવાથી પેટ ન ભરાય. ભુખ લાગે તો રસોઇ કરવી પડે, જમવુ ં પડે, ત ૃતત
કરવી પડે. ફતત મેનકુ ાડષ વાંચવાથી પેટ ન ભરાય. ફતત િાસ્ત્રોનુ પઠન જ કયાષ કરીએ તો શુ ં પરરિામ આવે ?
રોગ થયો હોય તો ડૉતટર શનદાન કરી દવાનુ શપ્રસ્ક્રીતિન લખી આપે.શપ્રસ્ક્રીતિન પ્રમાિે દવા લાવવી પડે
અને લેવી પડે. ફતત શપ્રસ્ક્રીતિનો વાંચ્યાં કરવાથી રોગ દુ ર થાય ?
ભીતર જાગશૃ ત વધે, શુિ સિાની આડે આવેલા આવરિો હટે , તો પ્રેમ, ધ્યાન, િાંશત, મસ્તી, આનંદની અનુભશત
થઈ િકે અને અંતે સ્વરૂપદિષન થઈ િકે. જાગશૃ ત વધારવા સઘન પ્રયાસ કરવા પડે. જીવંત આશ્રમો અને જીવંત
ૃ ચેતનાઓનુ માગષદિષન લેવ ુ પડે. જીવનઊજાષને આ લક્ષ્ય માટે વાપરવી પડે. અત ૃપ્તત તો જ મટે .
જાગત
ફતત િાસ્ત્રો વાંચવાથી, જ્ઞાનચચાષ કરવાથી, પ્રવચનો સાંભળવાથી મારહતી એકઠી થાય, પિ પરરિામ હાથ ન
આવે, સમાધાન ઉપલબ્ધ ન થાય.
સંસારવ્યવહારમાં કોઇ શવદ્યા પ્રાતત કરવી હોય, નોકરીમાં પ્રમોિન, કોઇ પદ પ્રાતત કરવુ ં હોય, ધંધામાં બે
પૈસા પ્રાતત કરવા હોય, ઘરના મકાન બનાવવાં હોય, સુખસગવડના સાધનો વસાવવાં હોય તો ખાસ્સી જીવનઊજાષ
ખચષવી પડે છે . કેટલાં બધાં આયોજનો અને પ્રયત્ક્નો કરવાં પડે છે ! ભીતરની યાત્રા જ્યારે જીવનઊજાષ સાવ તળીયે
બેઠી હોય ત્ક્યારે િરુ કરીએ અને કોઇની કૃપાની આિા રાખીએ તે કેમ બને ? આત્ક્મદિષન, પરમાત્ક્માની સિાને
અનુભવવા માટે જીવનઊજાષ પુરા દાવથી લગાવવી પડે છે . કહે છે ને કે ,

‘હરરનો મારગ છે શરાનો,
નહી કાયરન ાં કામ જોને!’
યાત્રાએ નીકળો પછી સમજાિે. પહેલા એ ન્સ્થશતનુ મલ્ય શુ ં છે તે તો સમજાય! ઓથેષ્ન્ટક તયાસ હિે તો
યાત્રા અઘરી નથી.
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અંતરયાત્રાનાં સાધનો
આપિે અંતયાષ ત્રામાં જવુ છે . આપિી પાસે જે ઉપલબ્ધ સાધનો છે , તેને ઓળખી લેવા જરુરી.”
આપિી પાસે સ્થળ િરીર છે – રફઝીકલ બોડી. તેમા પાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો છે – આંખ, કાન, નાક, સ્વાદે ષ્ન્દ્રય અને
સ્પિેષ્ન્દ્રય. પાંચ કમેષ્ન્દ્રયો છે . – બે હાથ, બે પગ અને જીભ. આ સાધનોથી આપિે બહારના જગત સાથે
સંકળાઈ િકીએ છીએ અને કંઇક કરી િકીએ છીએ.
કહે છે કે , આ િરીર પુરા બ્રહ્માંડની પ્રશતકૃશત છે . શપિંડ છે તે બ્રહ્માંડ છે . કેટલીય અટપટી

પ્રરક્રયાઓ આ

િરીરમાં ચાલી રહી છે . િરીરશવજ્ઞાન કુ દરતની કરામતો જાિવા પ્રયત્ક્ન કરે છે . િરીરશવજ્ઞાને ઘિી જાિકારી હાંસલ કરી
છે . ઘણુ જાિી િકા્ુ ં છે અને હજુ ઘણુ જાિી િકાતુ ં નથી.
શ્વાસ લેવાતો રહે છે , હ્રદય ધબકતુ ં રહે છે , એક એક કોર્ને લોહીનો પરવઠો પહોંચતો રહે છે . અગણિત
શવટાશમન્સ, પ્રોરટન્સ, હોમોન્સ બનતાં રહે છે .પાચનરક્રયા અદભત રીતે ચાલતી રહે છે . ઉટિતામાન જળવાતુ ં રહે છે .
સોલ્ટ તન્િોલ થતો રહે છે . કઈ સિા આ બધુ સંભાળી રહેલ છે ? આ બધુ ં કઈ ઊજાષથી ચાલે છે ? આ ઊજાષ કેવી રીતે
ઉત્ક્પન્ન થાય છે ?
આ વાઇટલ એનર્જિ, બાયોઇલેષ્તિશસટી કેવી ઇન્ટે ણલજન્સ ધરાવે છે ? એ ક્યાંથી આવે છે ? જડ જગતમાંથી ચેતન
જગતનો કેવો અદભત શવકાસ થયો છે ? કઈ સિા આ બધાને ઉત્ક્પન્ન કરે છે , ધારિ કરે છે અને પોર્ે છે ?
ભાગ્યે જ આપિે આ બારામાં શવચારીએ છીએ. આપિે આપિા અહંતા અને મમતાના જગતમાં ગજબના
ઉલઝયા છીએ. કલ્પના, વાસના અને શવશવધ કામનાઓના જગતમાં જીવતાં જીવતાં ઘિી વાર આપણુ ં િરીર છે , તેને
પિ ભુલી જઈએ છીએ. મનોવ્યાપારથી જ જીવીએ છીએ.
રફણઝકલ બોડી, સ્થળ િરીર ઉપરાંત આપિી પાસે સક્ષ્મ િરીર છે . આ િરીરનાં સાધનો છે – મન, બુદ્ધિ, ણચિ
અને અહંકાર. મન,બુદ્ધિ, ણચિ અને અહંકાર એ ઊજાષઓ છે ; સાઇરકક એનર્જિ. સાઇરકક એનર્જિથી ભાવ પ્રગટે , રફલીંગનુ
જગત. સાઇરકક એનર્જિથી શવચાર પ્રગટે , જ્ઞાન પ્રગટે ; શથિંષ્ન્કિંગનુ જગત.
પ્રાિી જગત સુધી વાઈટલ એનર્જિનુ સામ્રાજ્ય છે . મનુટયમાં વાઈટલ એનર્જિ ઉપરાંત સાઇરકક એનર્જિનુ
સામ્રાજ્ય છે . આ બે ઊજાષઓ ઉપરાંત મનુટયમાં એક હાયર ગ્રેડની ઊજાષ છે – કોન્ન્િયસ એનર્જિ, ચૈતન્ય ઊજાષ.
સ્થળ િરીરના ફંકિનો થતા રહે છે , સક્ષ્મ િરીરના ફંકિનો થતા રહે છે ; પિ કોઇને એનો બોધ થાય
છે ? બોધ ક્યાં થાય છે ? બોધ, જાગરુકતા, અવેરનેસ, શવવેક, પ્રજ્ઞા, અવધાન, મેધા, સભાનતા – આ બધા િબ્દો આપિે
સાંભળીએ છીએ. આ બધા િબ્દો કોન્ન્િયસ એનર્જિના ગુિધમોનુ વિષન કરવા વપરાય છે .
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વાઈટલ એનર્જિથી સ્પેસનુ ં ભાન થાય. સાયરકક એનર્જિથી કાળનુ ં ભાન થાય. કોન્ન્િયસ એનર્જિથી પોતાનુ ં
ભાન થાય! કાળાતીત અનુભશત એ આત્ક્મતત્ક્વનુ ં ક્ષેત્ર છે . આપણુ ં જીવન વાઇટલ એનર્જિના અને સાઇરકક એનર્જિના
જગતમાં પરું થઈ જાય છે . કોન્ન્િયસ એનર્જિનુ ં ડેવલપમેન્ટ એ સાધનાનુ લક્ષ્ય છે .
બાકી ધમષના નામે ગમે તે કયાષ કરો, સૌ સૌની મોજ !
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અંતરયાત્રાની અવસ્થાઓ
કોન્ન્િયસ એનર્જિથી અંતયાષ ત્રા થાય. પ્રકાિ પડે તો રસ્તો દે ખાય. પોતાનુ ં ભાન વધે, વતષમાન ક્ષિમાં ઠહેરાવ
વધે. પછી ભીતરી રૂપાંતરિ િક્ય બને. પ્રેમ, જ્ઞાન, આનંદ, આત્ક્મદિષન એ બધી પછીની વાતો છે . સંભાવના આપી
છે , જાગવુ, ન જાગવુ એ આપિી સ્વતંત્રતા.



પ્રાિીજગત - િરીર ઓરરએન્ટે ડ જીવન; તમસનુ જીવન.



મનુટયનુ

જગત

-

વધુ પડતો

સાઇરકક

એનર્જિનો

ઉપયોગ, મન,બુદ્ધિ, ણચિ

અને

અહંકારની

સરક્રયતા, રક્રયાિીલતા, દોડાદોડી, પ્રયત્ક્નનુ જગત; રજસનુ જગત.



સત્ક્વનુ જગત - પોતાના હોવાપિાનો બોધ, ‘સ્વ’ની અનુભશુ ત, વતષમાન ક્ષિમાં ઠહેરાવ, ભીતરની જાગશૃ તમાં
ઉિરોિર વધારો – આ છે સત્ક્વનુ જગત.

સત્ક્વ તરફ વધુ ને વધુ રહેવાનુ ં થાય, પોતાના સાચા હોવાપિાનો અહેસાસ થાય, ભુતકાળ અને ભશવટયકાળમાં
થતી ભટકનો ઓછી થાય, ણચિ લય અનુભવે, ભીતર સમાધાન થાય, નવાં નવાં દિષનો થાય, કારિ વગર મસ્તી
પ્રગટે , એક ગહેરી િાંત

ન્સ્થતી અનુભવાય તો આત્ક્મતત્ક્વના ક્ષેત્ર તરફ યાત્રા થાય છે એમ જાિવુ.ં

આત્ક્મતત્ક્વની સિા માત્રથી કે ટલીય અશુદ્ધિઓનાં આવરિ હટવાં લાગિે. પ્રકાિ આવે એટલે અંધકાર ન રહે.
શુિ આત્ક્મતત્ક્વની અનુભશત થાય ત્ક્યાં સુધી અંતરયાત્રા છે . શનવાષ િ, શવસિન પછીની વાતો છે .
અત્ક્યારે આપિી પોતાની િી હાલત છે તેન ુ ઇમ્પાશિિયલ ઓબ્ઝવેિન કરી લેવ.ુ ં તટસ્થ – તટ ઉપર થઈને જોઇ
લેવ.ુ
યાત્રાની શરઆત તો આપણે જયાાં હોઇએ ત્યાાંથી થાય.

29

અંતરયાત્રા અને એનર્જિ
અંતરયાત્રામાં નીકળવુ છે ? તો ખુબ

ઊંચા ગ્રેડની એનર્જિ જોઇિે.

કાળા ઓઇલથી ક્રૂડ એન્જીન ચાલે. વજન વહન કરવાની િકો સારુ ઈંધિ માગે, રડઝલ જોઇએ. પેિોલથી
ચાલતા વાહનોમાં રડઝલ ન વપરાય. શવમાનમાં સાદુ ં પેિોલ ન ચાલે, ત્ક્યાં જોઇએ એશવએિન ફયુએલ. સ્પેસની યાત્રાએ
નીકળવુ ં હોય તો, રોકે ટમાં એશવએિન ફયુઅલ પિ ન ચાલે, રોકેટ માટે સોણલડ ફયુએલ, ણલન્તવડ ઓન્તસજન અને
એવા ખુબ હાયર ગ્રેડના ઈંધિની જરુર પડે.
ભીતર પ્રાિ િરીર છે (ઈથરરક બોડી), ભાવ િરીર છે (એસ્િલ બોડી), જ્ઞાન િરીર છે (મેન્ટલ બોડી) અને
આનંદ િરીર છે (ન્સ્પરરચ્્ુઅલ બોડી). સક્ષ્મ અને હાયર ઇન્ટે ણલજન્સ ધરાવતી ઊજાષઓની જરુરત પડે. આપિી પાસે
જે એનર્જિ છે તેન ુ ં શુિીકરિ કરવુ ં પડે. ક્રૂડ ઓઇલ રોકેટમાં ન ભરાય. ભીતરની યાત્રા સ્પેસ િાવેલ જેવી છે . ણચિ
આકાિ પછી ણચદ્ આકાિ.
ઊજાષના શુિીકરિ, ઉધ્વીકરિ અને રૂપાંતરિની પ્રોસેસ છે . આ િરીરને િાન્સફોશમિંગ એપરે ટસ કહ્ુ છે .
આપિા સાંભળવામાં આવે છે કે ભાવશુદ્ધિ, જ્ઞાનશુદ્ધિ, ણચિશુદ્ધિ જરૂરી છે . પછી જ અંતરયાત્રામાં પરરિામો મળે . સૌ
પ્રથમ પરતી ઊજાષ તો હોવી જોઇએ ને ? અત્ક્યારે તો જીવન એવી રીતે ગોઠવા્ુ ં છે , અને

િરીરના સ્તરે અને

સાયરકક સ્તરે એવી આપાધાપી છે કે , જીવનઊજાષ ત્ક્યાં જ વપરાઇ જાય છે . પરતી ઊજાષ જ નથી !
વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં પૈસાની ભાર્ાથી આપિે પરરણચત છીએ. પૈસાની કમાિી ઓછી હોય અને ખચાષ ઓ વધુ
હોય તો નાિાંભીડ અનુભવાય. સાધનાના ક્ષેત્રમાં આવુ જીવન ઊજાષના બારામાં અનુભવાય છે . પરતી અને ઊંચા
ગ્રેડની જીવન ઊજાષ હોય તો ‘સ્વ’ અનુભશુ તના લક્ષ્ય તરફ જઈ િકાય. જીવનઊજાષને પ્રેપરે િન, તયોરીરફકે િન અને
પરફેકિનના તબક્કાઓમાંથી પસાર કરવી પડે છે .
વાસ્તશવકતા તો એ છે કે, જીવનઊજાષ સંસાર-વ્યવહારમાં ખબ જ ખચાષઇ જાય છે , એટલે સદાય ઊજાષભીડ
અનુભવાય છે .
સ્વબોધનુ લક્ષ્ય હોય તો, કોન્ન્િયસ એનર્જિનુ વધુ અને વધુ પ્રગટીકરિ થાય, તેવી રીતે જીવનમાં આયોજન
કરવુ ં પડે. તમસ અને રજસના ક્ષેત્રમાંથી ણચિ મુતત થિે, સત્ક્વના ક્ષેત્રમાં રહેત ુ ં થિે તો યાત્રા િક્ય બનિે.
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કતાષભાવ અને પ્રેક્ષકભાવ
આત્ક્મતત્ક્વ સૌમાં છે . સરળતાથી અનુસધ
ં ાન ( એની સાથે જોડાિ) થતુ ં હોય, તો ઉિમ સમાધાન. કંઈ કરવાની,
કંઇ જાિવાની જરુર નથી, પિ જો અનુસધ
ં ાન સરળતાથી ન થતુ ં હોય, તો પ્રયાસ કરવો પડે. “
ણચિનુ ભટકન જોઇ લેવ.ુ ં મન, બુદ્ધિ અને અહંકારના અજપા
ં જોઇ લેવા, કામના અને વાસનાનુ ં જગત જોઇ
લેવ.ુ ં જોતાં થવાિે તો કોઇને પુછવુ ં નહીં પડે. ભીતર બધુ ં દે ખાિે.
જવો, જાણો અને જાગો.
વ્યવહારનુ ં જગત એ પસષનાણલરટનુ ં જગત, મુખૌટાઓનુ ં જગત છે . સંસારની રમતમાં છીએ એટલે કંઈ ને કંઈ
કરવુ ં પડે. તેમાથી કતાષ ભાવ જન્મે, ‘હ’ુ ં જન્મે. કતાષ ના ફંકિન્સ જુ દાં જુ દાં હોય. પુત્ર આગળ એ શપતા બને, પત્ક્ની
આગળ એ પશત બને, િેઠ આગળ એ નોકર બને. આમ થતાં થતાં ઘિા પ્રકારના ‘હ’ુ ં શનશમિત થઈ જાય. કતાષ ભાવ
ગહેરો થતો જાય. અહંકારનુ ક્ષેત્ર શનમાષ િ થઈ જાય, બંધાતા જવાય. રરયલ હોવાપણુ,ં સાચુ ં સ્વરૂપ ભુલાઈ જવાય.
અહં િબ્દ બન્યો છે ‘અ’ અને શવસગષ ‘હ’ માંથી. એક વિષમાળાનો પહેલો િબ્દ છે , બીજો વિષમાળાનો છે લ્લો
િબ્દ છે . અહંકારનુ ક્ષેત્ર શવિાળ થઈ જાય છે , એ દિાષ વવા આ િબ્દ બન્યો. આત્ક્મતત્ક્વ ક્યાંયથી લાવવાનુ ં નથી.
કતાષ ભાવ ઓછો થાય, દ્રટટાભાવ વધે, અંદર જોવાતુ ં થાય, તો વાત બને, અંગ્રેજીમાં િબ્દ છે : રે કોન્ગ્નિન.
બુદ્ધિનો શવકાસ બહુ થયો, હવે બોધના શવકાસની જરુર છે . મનુટયજાશત ત્ક્યાં સુધી અત ૃતત રહેિે. બોધ એ
સમજવા કરતાં અનુભવવાનો શવર્ય છે . ભીતર બોધ પ્રગટે એટલે શુ ં ? ભીતર અનુસધ
ં ાન કરવુ ં એટલે શુ ં ? ભીતર
અનુસધ
ં ાન કે મ કરવુ? તે બધુ ં સમજાવવા, તેને શવસ્તારથી કહેવા િબ્દો તો વાપરવા પડે, મારહતી તો આપવી પડે.
આ બધુ સાઇરકક એનર્જિથી અપાય, સાઇરકક એનર્જિથી કહેવાય, સાઇરકક એનર્જિથી સંભળાય. પછી એમ લાગે કે બધુ
સમજાઇ ગ્ુ ં ! પ્રપંચ !
જાિકારી મળે એને ફતત સ્મ ૃશતનો ભાગ બનાવવાનો નથી. અનુભશતના જગતમાં પ્રયોગાત્ક્મક અનુભવ
કરવાનો છે . અહીં ભ્રમનો મોટો પ્રદે િ છે . જાિકારી મેળવી, જ્ઞાનચચાષ ઓ કરી, મારહતી એકઠી કરી; ઘિી વાર નકલી
સમાધાન પિ થઈ જાય છે ! સમાધાન જેવુ લાગે ! કહે છે કે બ્રહ્મ અને ભ્રમ પાસે પાસે હોય છે !
પ્રકૃશતમાં પ્રસંગો, ઇવેન્્સ સામે આવિે. અસલી સમાધાન હિે તો ટકિે, નકલી સમાધાન ઝાઝો વખત ટકતુ ં
નથી. સાવચેત રહેવ ુ જરુરી.
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ભીતરની જાગૃશત
બોધનો શવકાસ એટલે શુ ં ? કોન્ન્િયસ એનર્જિનો શવકાસ એટલે શુ?ં સમજીએ –
માિસ થ્રી-બ્રેઇન બીઈંગ છે . તેમા ત્રિ એનર્જિ કામ કરે છે . સ્થળ િરીર પરતી વાઇટલ એનર્જિ, સક્ષ્મ િરીર
પરતી સાઇરકક એનર્જિ અને ‘સ્વ’ અનુભવ માટે કોન્ન્િયસ એનર્જિ.
િારીરરક િન્તતનો શવકાસ કરવો હોય, તો વ્યાયામ કરવો પડે, અખાડામાં જવુ ં પડે, જીમ્નેશિયમમાં જવુ ં પડે.
તે શવર્યના જાિકારો પાસે માગષદિષન લેવ ુ ં પડે, તાલીમ લેવી પડે. તેવી જ રીતે – બોધના શવકાસ અથે, કોન્ન્િયસ
એનર્જિના ડેવલપમેન્ટ માટે જીવંત સ્કલો, જીવંત આશ્રમોમાં જવુ ં પડે. તે શવર્યોની જાિકાર જાગ્રત ચેતનાનુ ં માગષદિષન
લેવ ુ પડે, તાલીમ લેવી પડે.
ઈશતહાસ, ભુગોળ િીખવા હોય, ગણિત િીખવુ ં હોય, રફઝીતસ-કેમેસ્િીના શવર્યોનુ ં જ્ઞાન લેવ ુ હોય તો
જીમ્નેશિયમમાં ન જવાય. સો-બસો દં ડબેઠકો વધુ કરવાથી કે થોડા વધુ સયષનમસ્કાર કરવાથી, િરીરના લેવલે કસરતો
વધારવાથી

ઈશતહાસ-ભુગોળ ન આવડે ! તે માટે સ્કલ-કોલેજમાં ભિવુ ં પડે. બુદ્ધિનુ ં સ્તર અલગ છે . ત્ક્યાની પ્રરક્રયા

અલગ છે .
આવુ ં જ ભીતરની જાગશૃ ત, બોધ વધારવા બારામાં છે . બુદ્ધિ વડે જાિકારી પ્રાતત કરવાથી, સ્મ ૃશતનો ભંડાર
વધારવાથી, િાસ્ત્રોના અભ્યાસ માત્રથી, શવશવધ ધમોના અભ્યાસ માત્રથી ભીતરની જાગશૃ ત ન વધે! આ પ્રપંચ સમજી
લેવા જેવો છે .
જાગત્તૃ તન ાં સ્તર અલગ છે .ત્યાાંની પ્રરિયા અલગ છે .
િારીરરક િન્તતનો શવકાસ કરવાથી બુદ્ધિ ન વધે, તેમ બુદ્ધિનો શવકાસ કરવાથી જાગરૂકતા ન વધે. આ ભેદ
ભીતરથી સમજાઇ જવો જોઇએ.
ગ્રાઉન્ડ-ફ્લોર પર ગમે તેટલા આંટા મારીએ, પિ દાદરો ન ચડીએ ત્ક્યાં સુધી ઉપર ન જવાય. કેટલીયે
લાંબી હોરરઝોન્ટલ યાત્રા કરો, ગમે તેટલો શવસ્તાર કરી લો, પિ વરટિકલ યાત્રા ન થાય. વતુળ
ષ ને ગમે એટલું મોટું કરો,
તો પિ ગોળો, સ્ફીયર ન બને.
ભીતરની જાગશૃ ત, ભાન, અવધાન, બોધ, અવેરનેસ; એ િબ્દો જેના માટે વપરાય છે તે ન્સ્થશત ઉત્ક્ક્રાન્ન્તમાં નવુ ં
ડાઈમેન્િન છે .
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આવરિો
આમ તો યાત્રા જેવુ ં કાંઇ નથી. બધી રરલેરટવ ટમ્સષ છે . આવરિો ઘટતાં જાય, એટલે સયષનો પ્રકાિ વધતો
જાય. સયષ તો ત્ક્યાં નો ત્ક્યાં જ છે .
કોઇ ભીતર ડબવાની ભાર્ા વાપરે , કોઇ ઉપરના લેવલે ચડવાની ભાર્ા વાપરે , કોઇ પ્રોસેસ ઓફ
રક્રસ્ટલાઇઝેિન કહે. અનુભવ એક; કહેવાની રીત અલગ અલગ. સયષ તો ત્ક્યાં નો ત્ક્યાં જ છે . પ ૃથ્વી પોતાની ધરીની
આસપાસ ફરે છે . જેમ જેમ સયષ તરફ કોઇ પ્રદે િ આવતો જાય, તેમ તેમ સયષ ઊગતો જિાય. સયષ પોતે ઊગતો
પિ નથી, આથમતો પિ નથી.
ભીતરનાં આવરિો હટતા જાય એ જરુરી. તમસ અને રજસ કરતા સત્ક્વ તરફ વધુ રહેવાનુ ં થતુ ં જાય એ
જરુરી. આવરિો હલકાં થાય. ભીતર ણચિ વતષમાનમાં ઠહેરતુ ં જાય, અશુદ્ધિઓનાં આવરિો હટતાં જાય તેમ તેમ પ્રકાિ
વધતો જાય. ભીતર જાગરૂકતા વધતી જાય. પહેલાં મોં-સુઝણુ ં જેવી ન્સ્થશત અનુભવાય, ભીતર દે ખાવાની િરુઆત
થાય પિ હજી કાંઈ સ્પટટ ન દે ખાય. ધીરે ધીરે જાગવાનો અભ્યાસ પ્રબળ થતો ચાલે ત્ક્યારે મોં-સુઝિાની
ન્સ્થતીમાંથી પરોઢના પ્રકાિ જેવી ન્સ્થશત આવે.
પ્રકાિ વધતો જાય તેમ પરોઢ, પ્રભાત, સવાર …. થતી ચાલે. પછી તો ઝળહળતો પ્રકાિ !
આત્ક્મતત્ક્વનો અનુભવ આમ થાય છે . લક્ષ્ય તરફ સતત અભ્યાસ જરૂરી.
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સરખામિી
‘હુ ં કોિ છં?’ તે પ્રશ્નના સીધા ઉિર મેળવીને, કંઠસ્થ કરીને, દોહરાવીને, ‘હુ ં જાણુ ં છં. ‘ એવી ભ્રાંશત થઈ િકે.
અંતરયાત્રાનો પ્રદે િ જુ દો છે . ત્ક્યાના શનયમો જુ દા છે . નકલી સમાધાન લાંબ ુ ં ટકતુ ં નથી. દરે ક જીવ યાત્રામાં છે . તેને
સંસ્કારનુ ં એક માળખુ ં છે . તેન ુ ઉત્ક્ક્રાંશતમાં એક લેવલ છે . તેની એક બેણઝક ટાઇપ છે . અશુદ્ધિઓના આવરિો દરે ક
જીવને અલગ અલગ હોય, પિ ભીતરની ચૈતન્ય સિા તો સૌમાં એક સરખી હોય.
સમજીએ –
કુ વામાં પાિી લાવવુ છે . દરે કનો કુ વો ભીતરના જળસ્ત્રોત સાથે સરવાિીઓથી જોડાયેલો છે . થોડાં આવરિોને
કારિે પાિી નથી આવતુ.ં કુ વાને ગાળવો પડે, આડેના અવરોધો દુ ર કરવા પડે. કોઇના કુ વામાં રે તી, કાદવ ઉલેચવાનાં
હોય; તો કોઇના કુ વામાં પથ્થર-પાિા હટાવવાના હોય. પ્રયત્ક્નમાં તફાવત દે ખાય. સરવાિી ફૂટે , કુ વો પાિીથી ભરાઇ
જાય.
કોઇની સરખામિીમાં ન પડવુ.ં ઘિી વાર સમન્વય કરવામાં જીવન ખચાષ ઇ જાય છે . દરે કને પોતાનુ ં ખેતર
છે . દરે ક ખેતરને પોતાનુ ં એક પોત હોય. ખેતરમાં સ્થાન પ્રમાિે, આજુ બાજુ એક આવરિ હોય. બધા ખેતરમાં બધુ ન
પાકે. ક્યાંક નાણળયેરી પાકે , ક્યાંક કેરી પાકે , ક્યાંક સીતાફળ થાય, ક્યાંક કેસર થાય, વળી શસઝન પ્રમાિે પાકે.
સાધનાના ક્ષેત્રમાં પોતાનુ પોત, એક પોટે ન્િીયાલીટી હોય. સરખામિીમાં પડવુ ં નહી.
ભીતર જાગરૂકતા વધે એ લક્ષ્ય.
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અહં – ૧
ચૈતન્ય તરફ, ‘સ્વ’ના અનુભવ તરફ લઈ જાય, ભીતરનુ ં જાગરિ વધારે તે પણ્ય. તેનાથી શવમુખ બનાવે તે
પાપ. જીવને છટો કરે તે સંપશિ દૈ વી. જીવને વધુ ને વધુ બાંધે એ સંપશિ આસુરી. પૈસા બારામાં કેશિયર જેવી ન્સ્થશત
બનાવો; આવે ને જાય. પૈસાને પકડી પિ િકે અને છોડી પિ િકે એ શ્રીમંત. પૈસાને પકડી િકે પિ છોડી ન િકે
એ પૈસાદાર.
ઓિોએ એન્લાઈટનમેન્ટની ઘટના પછી વર્ો સુધી પ્રોફેસરની નોકરી કરી, સાંસારરક ફરજો બજાવી. આપિે
તેમની પાસેથી હજુ સન્યાસ લીધો છે , ભીતરની યાત્રાએ નીકળવાનો સંકલ્પ લીધો છે અને સશવિસ છોડવાની,
જવાબદારીથી ભાગવાની વાતો કરીએ છીએ !વાસના છટી નહી અને બધુ ં છોડી બેઠા. કહે છે ને કે બાવાના બેય
બગડયા; ન માયા મીલી ન રામ ! સંસારી ધારે તો બેય માિે.

‘અહમ્ ને ઓગાળવો છે ’ – આ પિ મોટો અહમ્ છે !
સાયકોલોર્જજકલ લેવલે, સંસાર વ્યવહારમાં જુ દા જુ દા પાત્રો ભજવતા ભજવતા ઘિા ‘હ’ુ ં ઉભા થઈ જાય છે .
બેટાની સામે બાપ બનવુ ં પડે, પર્જત્ક્નની સામે પશત બનવુ ં પડે, િેઠની સામે નોકર બનવુ ં પડે, નોકરની સામે િેઠ બનવુ ં
પડે. અનેક પ્રકારના મુખૌટા પહેરી વ્યવહાર કરવો પડે. ઘિા ‘હ’ુ ં ની ભીડ ઉભી થઈ જાય. સાધક જ્યારે જાગવાનો
સંકલ્પ કરે , એક લક્ષ્ય બનાવે ત્ક્યારે એક પરમેનન્ટ ‘હ’ુ ં ઉભો થાય છે . સાધનાની િરુઆતમાં એક બાજુ આ પરમેનન્ટ
‘હ’ુ અને બીજી બાજુ અનેક પસષનાલીટીના ‘હ’ુ ં .
પોતાના રરયલ હોવાપિાનો અહેસાસ, ‘રરયલ હ’ુ ં જુ દી જ વાત છે .
આપણુ ં એક હોવાપણુ ં છે –

બીઇંગ. આ બીઇંગ, બીકશમિંગની પ્રોસેસમાં ઉતરી પડે છે . બીઇંગ, ડુ ઇંગની

પ્રોસેસમાં ઉતરી પડે છે .
કંઇક ‘બનવુ’ છે , પછી કંઇક ‘બની’ જાય છે .
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અહં – ૨
અહંના જુ દા જુ દા આકાર એટલે અહંકાર.અહંકાર અને વાસ્તશવક હોવાપિાને ઓળખી બતાવે એ જ્ઞાન.
અહંકાર બહરૂ
ુ શપયો છે . તે જરુર પડે પ્રેમી, શવવેકી, તપસ્વી, ભતત, જ્ઞાની એવા ઘિા રૂપો લઈ િકે છે . સાધનાના
જગતમાં શવિેર્ સાવધાની રાખવી પડે. અહંકાર અને શુિ હોવાપણુ ં અલગ છે . અહંકારે આજે નહી તો કાલે રાજીનામુ ં
આપવુ પડિે. થાકે ત્ક્યારે પાકે !
અહંકાર પાંસેથી કતાષ ન ુ કામ લેવાનુ છે . ઇન્ડીશવજ્્ુઅલની ઓળખ માટે નામ આપવુ ં પડે છે . પિ નામ
સવષસ્વ થઈ બેસે છે . નામ માટે જુ ઓ, કેટલા ઉપદ્રવ ચાલે છે ? અંતે તો ન નામી – નનામી ! પિ આ બોધ રહેતો
નથી.

‘મારે કરવુ ં છે , મારે જ કરવુ ં છે , મારા વગર થિે નહીં’ – આમ અહંકાર પ્રભાવ જન્માવે છે . સિાનો શવસ્તાર
કરે છે . દરે ક ક્ષેત્રમાં તે પગદં ડો જમાવે છે . સાધનાના ક્ષેત્રમાં પિ તેનો ઉપદ્રવ શવિેર્ રહે છે . તેને જુ ઓ, નીરખો.
તેની ચાલને જાિો, પરખો.
સીધેસીધા અહંકાર ઉપર કામ કરવુ ં મુશ્કેલ છે . સરળતાથી જીવાતુ ં હોય તો ‘હુ ં છં.’ની પ્રતીશત હ્રદય આગળ
હાથ રાખીને થાય છે . પિ અહંકાર શવકૃ ત થઈ ગયો હોય, રાઈ ચડી ગઈ હોય, ત્ક્યારે પોતાના હોવાનો મગજમાં ભાસ
થાય છે . આવો આભાસી અનુભવ, આવુ ં મગજ લઈ સાધનામાં ઉતરવુ ં મુશ્કેલ છે . એષ્તટવ અહંકાર હોય તો સંકલ્પનો
માગષ ( યોગ/ ધ્યાન) અને પેશસવ અહંકાર હોય તો સમપષિનો માગષ (ભન્તત) સરળ પડે. અહમ્ ના સિનની પ્રરક્રયા
‘ના’ માંથી જન્મે છે . અહમ્ ના શવસિનની પ્રરક્રયા ‘હા’ માંથી જન્મે છે .
પ્રકૃશત શુ ં કરાવવા માંગે છે તે સ્વીકારો. આશ્રમમાં જાય, શિણબરો કરે , શવશધ-શવધાન કરે . પછી અહંકાર પાયસઇગો બની જાય –‘પશવત્ર અહંકાર’ અહંકારનુ એક નવુ સ્વરુપ. રોગ ગહેરો થાય.
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અવેરનેસ, અનુભવ
વાસ્તશવક જગતને જીવનનાં મલ્યો સાથે સંબધ
ં છે . વ્યવહારરક જગતને પૈસો, રકિંમત (પ્રાઇઝ) સાથે સંબધ
ં
છે . પ્રાઇઝ માટે જીવનના મલ્યોનો ભોગ આપવો પડે છે , એટલે પીડા થવાની.
પુરુર્ અને પ્રકૃશત – પોતાના હોવાપિા સાથે રહેવાય, મુતત રહેવાય તો પુરુર્. નહી તો પ્રકૃશતના વિમાં.
પુરુર્ અથે પ્રયત્ક્ન એટલે પુરુર્ાથષ. પશુઓએ પરાધીનતાથી જીવવુ પડે. પશુ િબ્દ પાિમાંથી આવ્યો, પાિ એટલે
બાંધવાનુ દોરડુ .
મસ્તી માણલકને હોય.ગુલામીમાં તો મજબુરી હોય.
શવચારો બહુ ઊઠે છે ? ણચિ બહુ ભટકે છે ? િરીર ઉપર આવી જાવ. કોઇ કામ િરુ કરી દો. િરીરની હાજરી
સ્પિષથી અનુભવો. િરીરના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થાય, પછી શવચારના લેવલ ઉપર અને ઘિા પ્રયાસ પછી
‘ભાવ’ના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થિે.
ડાયરે તટ આત્ક્મતત્ક્વના અનુભવની વાતો ભ્રમિામાં લઈ જિે. આપિી ક્ષમતા હોય ત્ક્યાંથી િરુ કરવુ.ં
તયોર અવેરનેસ સીધી અનુભવમાં આવતી નથી. એટલે આધાર લેવો પડે છે . દરે ક સ્ટે જ પર જોવાવાળં
તત્ક્વ મોજદ રહેત ુ જાય છે . અંતે શુિ સ્વરુપે અનુભવી િકાય છે .
શુિ સિાના અનુભવ માટે અદભુત રમત ગોઠવાઈ છે . પાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો, પાંચ કમેષ્ન્દ્રયો, અને ચાર
અંતઃકરિના સાધનો; મન, બુદ્ધિ, ણચિ અને અહંકાર આતયા છે . આમ આપિી પાસે કુ લ ૧૪ કરિો છે . સામે છે ત્રિ
ગુિોની અટપટી ગુથ
ં િી, પાંચ મહાભુત, મનસ, ઇન્ટે ણલજન્સ અને ‘એમનેસ’
સૌની

પાર

છે

શનત્ક્ય

ઉપન્સ્થતી; કોન્ન્િયસનેસ. શુિ

‘એમનેસ’

ને

અનુભવી

‘ઇઝનેસ’

માં આવો.

દે હી..શવદે હી..મહાશવદે હી..શવકરિ દિષન; અને અંતે બુદ
ં સાગરમાં મળી જાય..અલ્ટીમેટ ઓરીજીનલ સોસષ !
પ્રબુિ ચેતનાઓ માગષદિષન આપતી રહે છે ; રમવુ ં કઈ રીતે? અને છટવુ કઈ રીતે? યાત્રાની િરુઆત તો જ્યાં
બંધાયા છીએ તેને સ્વીકારી, તેને જોઇ, પોતાની મયાષ દા જાિી, જાગ્રત ચેતનાઓનુ માગષદિષન લઈને કરીએ તો સરળ
પડે.
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બેલેન્સ
ભીતરની જાગશૃ ત વગર િાંશતની ઇચ્છા વાંઝિી છે . ભીતરની જાગશૃ ત વગર સુખ અને કહેવાતી મસ્તી લાંબો
સમય ટકતાં નથી, અંતે બધુ ં ભાંગી પડે છે . મનુટયે બુદ્ધિનો શવકાસ ખુબ કયો. હવે તેિે ભીતરની જાગશૃ ત વધારવાની
છે . પરી મનુટયજાશત માટે આ તબક્કો હવે બહુ મહત્ક્વનો છે .
જાગશૃ ત વગર ધંધા-ધાપામાં રઝળપાટ, માની લીધેલા માનપાન, સુખવૈભવ; છે વટે એકડા વગરના મીંડા
સાણબત થાય છે . માિસ જ્યારે આવી ન્સ્થશતમાં આવી પડે છે , ત્ક્યારે કારિો િોધે છે . અન્યને દોશર્ત માને છે . સંસાર
પરે પરો માિવાનો છે . ભાગવાનુ ં નથી. ભીતર જાગશૃ ત વધે તે માટે પ્રયત્ક્નો પિ કરવાના છે . જાગશૃ ત વધે તેમ તેમ
બેહોિી દર થાય. અંદર અંધારું ઓછં થાય. પ્રકાશિત બુદ્ધિને બધુ સાફ-સાફ દે ખાય. પ્રકાિીત બુિીને શવવેક
કહે છે . પ્રકાિ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ બુશધ શનખરતી જાય. ઉિરોિર નવાં નવાં દિષનો થતાં જાય. ણબનજરુરી
આપાધાપી ઓછી થાય. સ્વ-દિષનનો માગષ ખુલ્લો થાય. બુદ્ધિ પ્રકાશિત થતી જાય તેને િાસ્ત્રીય નામો આતયાં છે - શવવેક,
મશત, ધી, પ્રજ્ઞા, મેધા; પ્રકાિનો ઉિરોિર વધારો.
ભીતરની અત ૃપ્તત ‘સ્વ’ના દિષન સુધી કોઇ ને કોઇ સ્વરુપે રહેવાની. જીવન ઊજાષ પ્રયાસ માટે વાપરવી
પડિે. અત્ક્યારે તો પુરેપરુ ી જીવન ઊજાષ

સંસારમાં કંઇક મેળવવા, કંઇક બની જવાના પ્રયાસમાં વપરાઈ રહી

છે .- સમજીએ
પૈસા કાં તો વપરાય, કાં વેડફાય, કાં ઇન્વેસ્ટ થાય. આવુ જીવન ઊજાષ બારામાં છે . જીવન ઊજાષ સરતલસ હિે
તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ િકિે. જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ સજગતાથી જીવનમાં કરવો પડે. જીવન
ઊજાષનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ વતષમાન ક્ષિમાં રહેવા કરવો પડે. વતષમાન ક્ષિમાં ઠહેરાવ વધિે, તો ણચિની ભટકન
ઓછી થિે. આ સાધનાની ચાવી છે , ઉત્ક્ક્રાંશતનુ પગશથ્ુ ં છે .

મનુટયની ઊધ્વષગામી સંભાવનાઓનુ દ્વાર છે . સૌ પ્રથમ

તો જીવન ઊજાષના ણબનજરુરી વ્યયને અટકાવવો પડે.
રસોઇમાં સપ્રમાિ મીઠુ ં જરુરી. વધુ પિ નહીં, ઓછં પિ નહી. આમ થાય તો રસોઈ સ-રસ થાય. સંગીતમાં
સપ્રમાિ સર જરુરી. કમ પિ નહીં, તીવ્ર પિ નહીં. આમ થાય તો સંગીત ગમે. આવુ ં જ જીવનના બારામાં છે . જીવન
એવુ ં ગોઠવતા રહો કે , આવો સમ ઉપલબ્ધ થાય. જીવન મધુર બને.

સાધનાની ગહેરાઇ પછી સમજાિે. પહેલાં

જીવનને મધુરું તો બનાવો, જીવનમાં હામષની, બેલેન્સ તો પ્રગટાવો.
બે પેંગડામાં ન્સ્થર ઉભા ન રહેવાના કારિે કેટલાય રાજાઓ દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં નીચે પછડાયા હતા.
અજુ ષનની જેમ સમ પકડાય, બન્ને પલ્લાં સમતોલ થાય તો મત્ક્સ્યવેધ થઈ િકે. સાધનાની ગહેરી વાતો ઋશર્મુનીઓ
કહી ગયા છે . દ્રૌપદી સેતસ-એનર્જિનુ પ્રશતક છે . એ એનર્જિ અત્ક્યારે આપિા ઇપ્ન્સ્ટતટ, મુશવિંગ, સેતસ, રફલીંગ અને
થીંકીંગ; એમ પાંચ કેન્દ્રો સાથે જોડાયેલી છે . આ એનર્જિના ચેનલાઈઝીંગ દ્વારા કૃ ટિદિષન િક્ય બને છે ..ગહેરી વાતો
છે . શવસ્તારથી સમજીશુ.ં
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શનવ ૃશિ અને પ્રવ ૃશિ
ણચિ વતષમાનમાં ઠહેરે, ધીરે ધીરે તેનો લય થાય, તરં ગો અને એનર્જિનુ ં જગત પાર થાય, શન્યના પ્રદે િમાં
પ્રવેિ થાય ત્ક્યારે ‘સ્વ’દિષન, આત્ક્મદિષન અનુભવાય.
શનવ ૃશિ એટલે વ ૃશિ ઉઠે નહી એવી ણભતરી દિા. પ્રવ ૃશિ છોડી દઈ ભાગી છટવાથી શનવ ૃશિ ન થાય. વ ૃશિ
ઊઠવાનાં કારિો બદલાય પિ ન્સ્થશત ન બને; પરરન્સ્થતી બદલવાની નથી, ન્સ્થશત બદલવાની છે .
જાગવાનુ ં છે કે જાિકારી મેળવવાનુ ં લક્ષ્ય છે તે તપાસો. જાગવાનુ ં હોય તો જીવન ઊજાષના વપરાિને
જોઇ લેવો પડે. કંઇક બનવુ ં છે , કંઇક મેળવવુ ં છે , કંઇક કલ્પનાનુ ં જગત છે , કોઇ માની લીધેલ ું ધ્યેય છે તે મેળવવુ ં
જ છે – આવી દોડમાં જીવન ઊજાષ ખચાષ તી હોય, તો સાવધાન થઈ જવુ.ં કુ દરતે બનાવેલા વાસ્તશવક જગતને છોડી
એક કાલ્પશનક જગતમાં, માિસે ઉભા કરે લા જગતમાં, મન વડે ઉભા થયેલા જગતમાં આપાધાપી થતી હિે તો
જીવન ઊજાષ ખુબ ખચાષ તી રહેિે.
જાગવાનુ લક્ષ્ય હોય તો સૌ પ્રથમ એવી ફોલ્સ પસષનાણલટીમાંથી, એવા ઇલ્્ુઝરી જગતમાંથી બહાર આવી
જવુ ં પડે. તે પછી પસષનાણલટીના જગતમાં, વ્યવહારના જગતમાં વપરાતી અને વેડફાતી જીવન ઊજાષને જોઇ લેવી
પડે. આપિે કે ટલાયે મુખોટા પહેરી માિસે ઉભા કરે લા જગતમાં જીવવુ ં પડે છે . મુખોટાને પસોના કહે; તે ઉપરથી
િબ્દ બન્યો પસષનાણલટી. જુ દા જુ દા મુખોટા પહેરી ક્યાંક બાપ, ક્યાંક પુત્ર, ક્યાંક પશત, ક્યાંક પર્જત્ક્ન, ક્યાંક િેઠ, ક્યાંક
નોકર, ક્યાંક સાહેબ, ક્યાંક આશસસ્ટંટ બનતા રહેવ ુ પડે છે . વ્યવહારના નામે ખુબ આપાધાપી કરવી પડે છે . ખુબ
જીવન ઊજાષ વેડફાય છે . ઇલ્્ુઝરી, ભ્રામક જગત તો છોડવુ ં જ પડે. ત્ક્યાં વેડફાતી જીવન ઊજાષ નયો વ્યય છે .
પસષનાણલટીના જગતમાં વેડફાતી અને વપરાતી જીવન ઊજાષન ુ શનયમન કરવુ પડે પછી એસેન્સનુ ં જગત આવે.
એસેન્સનુ ં જગત – જીવ ધરાય એવી પ્રવ ૃશતઓનુ જગત. ધીમેધીમે ણબનજરુરી આપાધાપીમાંથી નીકળતા
જવુ પડે અને જીવનમાં રસ આવે તેવી પ્રવ ૃશિઓમાં જીવન ઊજાષ વધુ ને વધુ વાળવી પડે.
યાદ રહે….ણબનજરુરી આપાધાપીમાંથી મુતત થવાનુ છે . આળસ અને શનટક્રીયતા લાવવાનાં નથી.
જીવનમાં રસ આવિે તો એક હામષની પ્રગટિે. જીવન મધુરું બનિે. તે પછી ભીતર ભાન વધુ ને વધુ
પ્રગટે તે માટે શુ ં પ્રયત્ક્નો કરવા તે સમજવુ ં સરળ પડિે.
કાલ્પશનક જગત અને વ્યવહારરક જગત ખુબ ઊજાષ માંગી લે છે . પોતાના જીવનમાં રસ આવે એવા
પ્રયત્ક્નો માટે પિ સમય અને ઊજાષ આપી િકાતાં નથી એવુ જીવન બની ગ્ુ ં છે ત્ક્યાં અંતરયાત્રાની વાત ક્યાં
કરવી ? કોને કરવી?
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માયા
જીવનથી ભાગવાનુ ં નથી.

જીવન અનુભવ લેવા માટે છે . વ્યથષતાનો બોધ જાતે થવો જોઇએ. ઓિો કહે છે

તેમ
मानो मत, जानो ।
બધુ ં શમથ્યા છે , બધુ ં માયા છે , એમ માની પ્રમાદમાં સરકી જવાય છે . અનુભવમાંથી સમજ પ્રગટે છે . સમજથી
જીવનમાં ક્રાંશત આવે છે . સંભાવનાઓ પડી છે , ફ્લાવરરિંગ થિે.
કોઇ આપિને બાંધતુ ં નથી, આપિે બંધાવા માંગીએ છીએ. કુ દરતે આંખો રૂપ જોવા આપી છે . સામે અનંત
દ્રશ્યો અને સુદરતા
ં
સજ્યાષ છે . કાન અવાજ-સંગીત સાંભળવા આતયા છે . અનંત વાઇબેિન્સ, ગુજ
ં નો સજ્યાષ છે . જીભ
રસાસ્વાદ માટે આપી છે . અનંત રસથાળ બનાવ્યા છે . નાક સુગધ
ં ના આસ્વાદ માટે આપેલ છે . સુગધ
ં ની શવશવધતાનો
રક્રએિનમાં કોઇ પાર નથી. ચામડી સ્પિષ માટે આપી છે . બહારના જગતમાં સંપકષ માં આવવા અનંત દ્વાર બનાવ્યા
છે ..જુ ઓ, ચારે બાજુ

રસથાળ છે . આ વાસ્તશવક જગત છે .

રસ લેવામાં વાંધો નથી, રાગનો વાંધો છે , આસન્તતનો વાંધો છે . ફરીને ફરી ક્યારે મળે ? બધુ ં મારી માલરકયતમાં
ક્યારે અને કે વી રીતે આવી જાય ? એવો રાગ જન્મે છે , એવો મોહ જન્મે છે , તેનો વાંધો છે .
તાદાત્ક્મ્ય, રાગ, મોહ જન્મે એટલે ણચિ ભટક્યા કરે . જીવન ક્ષણિક છે , પરરવતષનિીલ છે – એનો બોધ રાખી
રસ લેવો. મોહ અને માયા – ‘હ’ુ ં અને ‘મારુ’, ‘અહંતા’ અને ‘મમતા’ હોય ત્ક્યાં મોહ હોય, શનદ્રા જેવુ.ં જે નથી છતા સાચુ
લાગે ત્ક્યાં માયા હોય, ભ્રમિા જેવુ.
મોહમાયા બારામાં જાિવાથી કે ચચાષ કરવાથી છટાતુ નથી. ભીતર બોધ, જાગ્રશત, અવેરનેસ હોય તો દે ખાય.
અંધારા રુમમાં પ્રકાિ કરીએ તો સઘળ દે ખાય. તેમ ભીતર પ્રકાિ આવે તો કોઇને પુછવુ ં ન પડે. સીધેસીધુ ં દે ખાય.
ણબનજરુરી અથડામિોમાંથી છટકારો સહજ થાય.
કુ દરતે બનાવેલા વાસ્તશવક જગતથી ક્યાંય દુ ર આપિે શનમીત કરે લા વ્યવહારરક જગતમાં એટલા બધા
ઉલઝી ગયા છીએ કે કે ટલાય સમય સુધી આપિને આપિા િરીરનો પિ બોધ રહેતો નથી. જીવ અને આત્ક્મતત્ક્વની
વાત કોને કરવી?
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જીવનનુ ં લક્ષ્ય
પૈસા કમાઇને જોઇ લીધુ ં હોય, પદ-પ્રશતટઠા મેળવીને જોઇ લીધુ ં હોય, દે વદિષન, પોથીપુરાિ, જ્ઞાનચચાષ ઓ કરી
લીધી હોય પછી પિ, ભીતર અજપો
ં ચાલુ રહે. અંદર કંઇક ખુટે છે , તેનો અહેસાસ થતો હોય –

તો ખરી તયાસ

જન્મવાની િક્યતાઓ વધુ. જીવ થાકે તો પાકે.
ફોલ્સ-પસષનાણલટી, કાલ્પશનક, ભ્રામક આપાધાપીમાંથી તો તરત મુકત થવુ ં પડે. એ તો પડછાયાનો પિ
પડછાયો છે . પસષનાણલટી, વ્યવહારરક જગતનો એક ઉપયોગ છે , એની જરુરત છે .

પિ એ જ જીવનનુ લક્ષ્ય નથી.

જીવ રસ લઈ િકે તે માટે આયોજન કરવા પસષનાણલટી સહયોગી બને તે જરુરી. જીવને સંગીતની મોજ હોય, યાત્રાઓ
કરવી ગમતી હોય, ણચત્રકામ કે એવી કળાકારીમાં રસ આવતો હોય, જ્ઞાન-શવજ્ઞાન જાિવાનો રસ હોય. દરે ક જીવને ક્યાંક
ત ૃપ્તતનો અહેસાસ થાય એ રીતે આયોજન કરવુ ં પડે. પસષનાણલટીનુ જગત એને સહયોગી બને તે જરુરી. સમજીએ –
મગફળીના છોડનુ અવલોકન કરો. છોડ સૌ પ્રથમ પાંદડાંઓની ખબ વ ૃદ્ધિ કરે છે . ખબ પાન ઊગે છે . ખબ
સયષનો પ્રકાિ ઝીલાય છે . જીવનની એક સાઈકલ છે , દાિા બનાવવાના છે . પાંદડાં ખબ સયષપ્રકાિ ઝીલી વ ૃદ્ધિ માટે
રસ બનાવે છે . રસનો ઉપયોગ મગફળીનો છોડ સીધો દાિા બનાવવા કરતુ ં નથી. છોડ પહેલાં તો મળ પાસે ફોતરાં
બનાવે છે . ફોતરાંમાં પોલાિ રાખે છે . ફોતરું બની જાય એટલે છોડની ઇન્ટે ણલજન્સ હવે ફોતરાં માં જતા રસને રોકે
છે અને દાિો બનાવવા લાગે છે . દાિો એનુ ં લક્ષ્ય છે . ફોતરું રક્ષિ માટે જરુરી છે . જાડુ ં અને મોટું ફોતરું લક્ષ્ય નથી.
માિસ ફોતરું મોટું ને મોટું કરતો રહે છે , અને દાિો બનાવવાનુ ં ચકી જાય છે . વ્યવહારરક જગતમાંથી ઘણુ ં
મેળવી લે છે , પિ અત ૃતત રહી જાય છે . એવુ ં કેવ ુ ં તલાશનિંગ કરીને જીવ્યા કે , ન ભોગવી િક્યા, ન દઈ િક્યા અને
જીવ મુઝાયા
ં
કરે છે ? ્ુવાન િરીર હોય એટલે કલ્પનાની યાત્રાઓ થાય. ઘરડુ ં િરીર થાય ત્ક્યારે સ્મ ૃશતની યાત્રાઓ
થાય. ભીતર સિા તરફની યાત્રા રહી જાય છે .
જીવન ઊજાષનો વ્યય અટકે , એ પ્રારં ણભક જરુરરયાત. િરીર, ભાવ અને શવચારોના સ્તરે સતત ઊજાષ વેડફાતી
રહે છે , તે પહેલાં તો પોતાની સમજમાં આવી જવુ ં જોઇએ. ખુબ આપાધાપી થાય એટલે પીડા થાય.



િરીરની પીડાને વ્યાશધ કહે.



ભાવની પીડાને આશધ કહે.



શવચારોની પીડાને ઉપાશધ કહે.

શત્રશવધ તાપ અને જીવન પુરુ. જીવન અત ૃતત. જાગ્રત પુરુર્ો આ જ પ્રદે િોમાં સંવેદનાઓનુ સુખ, આહ્લાદ અને
પ્રસન્નતા અનુભવે છે . આપિી ભલ ક્યાં થાય છે , તે માટે જાગ્રત ચેતનાઓનુ માગષદિષન જરુરી.
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શવશધઓ
ભીતર જાગશૃ તની યાત્રા ચાલુ થાય ત્ક્યારે સ્થુળ િરીર, ભાવ જગત અને શવચાર જગત શવરોધ ઊભા કરિે.
હેણબટમાંથી મુતત થવુ ં એટલું સરળ નથી. શવરોધના કારિે પીડા જન્મિે. આવી પીડા સાધકે ઝીલવાની છે . આવી
પીડાથી ભાગવાનુ ં નથી, પિ જાગવાનુ ં છે . પીડાને સફરરિંગ કહે છે . જાગશૃ ત માટે ની સફરરિંગને કોન્િીયસ સફરરિંગ
કહે. અનનેસેસરી સફરરિંગ અને નેસેસરી સફરરિંગ

તો સંસારવ્યવહારમાં સતત ભોગવાતી હોય છે .

પિ જાગશૃ ત

વધારવા કોન્ન્િયસ સફરરિંગમાંથી પસાર થવુ ં પડે છે . આપિે ત્ક્યાં એને તપ કહે.
જાગશૃ ત વધારવા શવશધઓ તો ઘિી આપવામાં આવે છે . પિ ચાલાક મન તેને શમકેશનકલ કરી નાંખે છે .
િરીર શવશધ કરી નાંખે અને જીવ ભટકવા ચાલ્યો જાય ! સમાજ પ્રચારમાં, દે હ આચારમાં અને જીવ શવચારમાં ચાલ્યો
જાય ! ધમષના નામે આવુ ં ઘણુ ં ચાલ્યા કરે છે . પિ મનુટયનુ ં રૂપાંતરિ અટકી જાય છે .
ખેડત વાવિી કરે . છોડ ધીરે ધીરે મોટો થાય. ડુ ડ
ં ા બેસે. છોડનો કાળક્રમ પરો થાય. ડુ ડ
ં ા બેસે પિ તેમા
દાિા ન બેઠા હોય તો ખેડુતને કેવી પીડા થાય? આખી સાઇકલ, મોસમ વ્યથષ ગઇ. આપિો પિ આવો કાળક્રમ છે .
ુ , અધઃ િાખા’ એમ કહે છે . મહા શન્યમાં શુિ
આપિા ઋશર્ મુશનઓએ અદભુત રહસ્યો માણ્યાં છે . ‘ઉધ્વષમલ
ચૈતન્યનો વાસ. ત્ક્યાંથી આદ્યિન્તત ઉદભવી. િન્તતના સ્પંદનોમાંથી ઉદભવ્યો નાદ. નાદનુ એટશમક સ્િકચર. નાદમાંથી
સ્વર જન્મ્યા. સ્વર સાથે વ્યંજનના ઉપયોગથી બન્યા િબ્દો. િબ્દો અને વ્યાકરિની બની ભાર્ા. ભાવને, પ્રતીશતને
વ્યતત કરવા બની ભાર્ા. વાિી અને શવચારો ખબ હોય પિ ભાવ ન હોય, ભીતરની પ્રતીશત ન હોય, તો જરટલતા
વધી જાય. કોરા િબ્દોનો ફુગાવો.

શવચારોનાં વાદળાં. ચારે બાજુ જીવને ઝંઝાવાત. રસશવહીન જગત.

મહાશન્યમાં આપણુ ં ઘર. રરટનષ-ટુ-સોસષ, ફરી ત્ક્યાં પ્રસ્થાશપત થવુ ં હોય, તો જે શનયમોથી બંધાયા છીએ, એ જ
શનયમોથી છટકારો. પછી ભીતરની અત ૃપ્તત િમે. અનુભવ અને પ્રતીશતના જગતમાં પુનઃપ્રવેિ અત્ક્યત
ં જરુરી.
શવજ્ઞાન-ભૈરવ તંત્રમાં ૧૧૨ શવશધ આપી છે . આપિે શિણબરોમાં જોઇ ગયા. શ્વાસના સહારે , પ્રાિના સહારે ,
ઇષ્ન્દ્રયોની સંવેદનાઓને સહારે , શુન્યતાના સહારે , ભાવના સહારે અંતરયાત્રા િરુ થઈ િકે તે માટે શવશધઓ અપાઇ છે .
ભાર્ા અને િબ્દો ખબ મહત્ક્વના માધ્યમ છે . કોરા િબ્દો પ્રાિહીન છે . િબ્દો સાથે ધબકતા પ્રાિ ભળે તો
પ્રાિવાન સારહત્ક્ય પ્રગટે .
િબ્દો સાથે છલકાતો ભાવ હોય તો કાવ્યો, લાગિીભ્ુષ સારહત્ક્ય પ્રગટે . િબ્દો સાથે જ્ઞાન, દિષન સંલગ્ન થાય
તો

સત્રો

જન્મે; યોગસત્ર, બ્રહ્મસત્ર, શિવસત્ર

જન્મે.

િબ્દો

સાથે

અન્સ્મતાનો

બોધ

ભળે

ત્ક્યારે

વિષવાય

આત્ક્મતત્ક્વની અનુભશત, અહમ્ બ્રહ્માન્સ્મ અને તત્ક્વમશસ ની ઘોર્િા, ઉપશનર્દો.
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અત ૃપ્તત
શસક્યોરરટી – બીજને તટવુ ં નથી, તો તે સલામત છે . ઇંડાને છોડી પક્ષીને બહાર આવવુ નથી તો તે સલામત
છે . પિ લાઇફ પ્રગટ નહીં થાય. ફિગો જ ન ફૂટે તો ફ્લાવરરિંગની વાત ક્યાં કરવી ?
આપિે જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ રસપવષક જીવવા ઓછો કરીએ છીએ. સુખપવષક મરી િકાય તેવાં આયોજનો
માટે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ! રસમય ક્ષિો સામે આવતી રહે છે , પિ આપિને લાઇફ-ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર વધુ
ભરોસો છે . વાસ્તશવક જીવન સાથે આપિો શમલાપ હમેિા વાસી હોય છે .
ખેતરમાં મોલ લહેરાતો હોય, પિ ખેડતને એમ જ શવચાર આવતો રહે કે , ‘કેટલો પાક

ઊતરિે? કેવો ભાવ

આવિે?’ તો લહેરાતા મોલની ખુિબ, તેની ગરીમા, કુ દરતના અદભુત રક્રએિનને એ માિી જ નહીં િકે. આપિા
જીવનમાં સતત આવુ થતુ રહે છે –

એ દે ખાય છે ?

સ્વ’બોધની ક્ષમતા હોવા છતા માિસ બેહોિીમાં જીવવાનુ ં પસંદ કરે , તો સજા મળવાની. પ્રકૃશતના ગહેરા
શનયમો છે . અત્ક્યારે મળે લા જીવનને સહજ

સ્વીકારો અને ચૈતન્ય તરફ અણભમુખ થાવ. ભાગવાનુ ં નથી, જાગવાનુ ં

છે . અત્ક્યારે મળે લા જીવનના બારામાં ફરરયાદ કોને કરિો ? અંહી ઇફેતટ કોઝ બને છે , અને કોઝ ઇફેતટ બને છે .
ભીતરમાં જાગશૃ ત વધિે, એટલે બધુ ં સાફ સાફ દે ખાિે. દે િી ભાર્ામાં કહે છે ને કે , રદલમાં દીવો કરી લો. ભીતરની
જાગશૃ ત નહીં આવે, ત્ક્યાં સુધી બહારના જગતમાં કંઇ પિ બની જાવ, કંઈ પિ મેળવી લો, પિ ભીતર કંઇક ખટે છે
તે અહેસાસ થતો જ રહેિે.
ચૈતન્ય તત્ક્વ, રડવાઇન ફ્રેગમેન્ટ, આત્ક્મસિા એવા નામથી ઓળખીએ છીએ તે સિા તો એવી ને એવી
છે .

જીવ-સંસ્કારના માળખાનુ આડે આવરિ છે . જીવન િરુ થાય, સાથે આવેલા સંસ્કારોના પડળો ઊખડે, સાથે સાથે

નવા પડળો વીંટળાતા જાય. જાગશૃ ત ન હોય તો આમ બની જ જવાનુ.ં જીવન પુરું થાય..નવા માળખાના સંસ્કાર
એકશત્રત થાય, નવુ ં બીજ બની જાય..વળી નવી સાઈકલ, નવા ટાઇમ સ્કેલ, નવા તલાનમાં ચાલુ થાય.
આત્ક્મસિાની અનુભશુ ત થાય તેવી સંભાવનાઓ પરે પરી મુકી છે . તે સિાનુ ં અનુસધ
ં ાન નહીં થાય, ત્ક્યાં સુધી
બધુ ં મળતુ ં રહેિે, ભોગવાતુ ં રહેિે…પિ કંઇક ખટતુ ં રહેિે. ભીતરમાં અત ૃપ્તત અનુભવાતી રહેિે.
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રસ અને હાજરી
ઇષ્ન્દ્રયો દ્વારા જે ઇમ્પપ્લ્સસ ભીતર દાખલ થઈ જાય છે , તેમાં ઊંચા ગ્રેડનો પ્રાિ, સક્ષ્મ એનર્જિ હોય છે . આ
સક્ષ્મ એનર્જિનુ ં સેન્ન્સિંગ અને પછી રફણલિંગમાં રૂપાંતરિ થવુ ં જોઇએ. પોતાની સાચી હાજરી અનુભવમાં ન આવતી
હોય તેવા સમયે આ સક્ષ્મ એનર્જિ ભીતર પચતી નથી. આ સક્ષ્મ એનર્જિ મળરૂપે બહાર નીકળી જાય છે . આ ન
પચેલો સક્ષ્મ પ્રાિ શવચારો રૂપે સતત વહેતો રહે છે . સતત શવચારો આવે છે , તેન ુ ં આ કારિ છે .
પોતાની હાજરી અનુભવાય તો આ સક્ષ્મ પ્રાિ ભીતર પચી િકે , તેને ઇમ્પ્રેિન ફૂડ કહે. જાગવાની શવધી
કરવાની છે . શવશધ લક્ષ્ય નથી. જાગરિ લક્ષ્ય છે . બોધ લક્ષ્ય છે . શવશધ ચાલતી રહે, અને જીવ ભટકવા ચાલી જાય,
તો શવશધ અથષહીન બની જાય. છાિ વલોવવાની છે . માખિ છૂટું પાડવાનુ ં છે . છાિમાં ફતત ફીિ-ફીિ થઈ જાય
તો પ્રોસેસ અધરી. ઘિા સાધકો ખબ મહેનત કરે છે . ફીિ ફીિ થઈ જાય છે . ખરાબ અને વાસી ખોરાક સ્થળ િરીરમાં
લઈએ તો સ્થળ

િરીર માંદું પડે. ખરાબ અને વાસી ઇમ્પ્રેિન્સ સક્ષ્મ િરીરમાં લઈએ તો સક્ષ્મ િરીર, જીવ

માંદો પડે. આખા રદવસની રદનચયાષ પર નજર રાખો. ખરાખોટા સમાચાર, કથલી, શનિંદા, કેવો ખરાબ અને વાસી ખોરાક
આપિા સક્ષ્મ િરીરને આપીએ છીએ તે જુ ઓ.
સક્ષ્મ િરીરની બીમારીને કારિે જીવ આટલી બધી પીડા અનુભવે છે . ભીતર જાગશૃ ત વધતી જાય, તેમ તેમ
ણચિનો ઠહેરાવ વધે. ણચિ લય પામતુ ં જાય. વતષમાન ક્ષિમાં વધુ ને વધુ રહી િકાય. પોતાની સાચી હાજરી
અનુભવાય. હાજરી અનુભવાય તો ઇષ્ન્દ્રયો દ્વારા આવતા સક્ષ્મ પ્રાિ ડાઇજેસ્ટ થઈ િકે. સંવેદનાઓનો રસ પ્રગટે .



ઇપ્ન્સ્ટિંતટ સેન્ટરમાં ઇષ્ન્દ્રયોનો રસ



મુશવિંગ સેન્ટરમાં કળા-કારીગરીનો રસ



રફલીંગ સેન્ટરમાં પ્રેમ-દયા-લાગિીનો રસ



શથષ્ન્કન્ગ સેન્ટરમાં જ્ઞાનનો રસ

કુ દરત અખુટ ઇમ્પ્રેિન ફુડ આપતી રહે છે . ચારે બાજુ સુદર
ં
રક્રએિન છે , સુદર
ં
દ્રશ્યો છે , રમિીય રં ગોની
શવશવધતા છે , સ્વરોની મહેફીલ છે , અદભુત નાદ છે , સંગીત અને વાઇબ્રેિન્સની ન કલ્પી િકાય એવી શવશવધતા છે ,
સુગધ
ં ોની દુ શનયા ભરી પડી છે , શવશવધ સ્વાદથી ભરે લા રસથાળ છે . અને માિસ બેહોિ છે .
ઇમ્પપ્લ્સસ તો આવતા રહે છે . પિ લે કોિ ? ચાવે કોિ ? બેહોિીના કારિે સ્મ ૃશત આધારરત, શમકેશનકલ ઓટોરરફ્લેન્તસસથી ચાલતો રોબોરટક વ્યવહાર થઈ જાય છે . આને આપિે જીવન સમજીએ છીએ !
ભીતરની યાત્રા જેમ જેમ થતી જિે તેમ તેમ ગહેરા ભાવનો, પ્રેમનો, અનુગ્રહનો અનુભવ, નવા નવા દિષન અને
જ્ઞાનનો અનુભવ થતો જિે. હાજરી નહી હોય તો યંત્રમાનવ ! જીવન ઉજાષની ચહલપહલ, સ્થળ દે હ ક્યાંક, સક્ષ્મ દે હ
ક્યાંક અને જોનારો ગુમ.
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રસ અને રોગ
શવશવધ રચનાઓ ભરે લી આ દુ શનયામાં ખેંચાિ તો થવાનુ.ં ઓબ્જેતટમાં દ્રષ્ટટ જાય તેનો વાંધો નથી.
ઓબ્જેતટમાં દ્રષ્ટટ ફસાયેલી રહે તેનો વાંધો છે – રસનો વાંધો નથી, રોગનો વાંધો છે . કોઇ એવી વ્યવસ્થા કરવી પડે,
જેથી ભીતરની યાત્રા બારામાં, ‘સ્વ’દિષનના લક્ષ્ય બારામાં આપિી યાદ બની રહે. આપિે જોઇશુ ં તો તરત સમજમાં
આવી જિે કે , લક્ષ્ય વારં વાર ભુલાઇ જવાય છે .
મંરદર, પજા, પ્રાથષના, શતથષયાત્રાઓ, આશ્રમો મદદરૂપ થઈ િકે.

પિ સાવધાની ન રહે, તો ત્ક્યાંય ણચિનુ ં

ભટકન ઘટવા જગ્યાએ વધી પડે, લક્ષ્ય ચકી જવાય. સંસારનો બોજો હોય તેમાં સાધનાનો બોજો આવી પડે. સારા
કામ કરશુ ં તો સારા થઈશુ ં એમ નહીં,પિ સારા થઈશુ ં તો સારાં કામ થિે.
પ્રકૃશતમાં જે િીખવા માંગે છે તેની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે . પિ જે િીખવાડવા માંગે છે તેને પ્રકૃ શત શિક્ષા
કરી િીખવાડે છે . શવજ્ઞાન ‘HOW’ નો ઉિર આપે છે . ‘WHY’ નો ઉિર તેના માટે કઠીન કામ છે – ઉપાય કરી લેવા,
ઉપાશધ કરવી નહીં. તયાસ છે કે તયાસની ભ્રમિા છે – એ કોિ નક્કી કરે ? આપિે આપિી જાતને જોઇ લેવી પડે.
ઘિી વાર ભ્રમિાની યાત્રા ખબ લાંબી થઈ જાય છે .



આત્ક્મતત્ક્વ સદાય વતષમાનમાં છે .



સ્થળ િરીર સદાય વતષમાનમાં છે .



સુક્ષ્મ િરીર સતત ભટકતુ રહે છે .

આ ત્રિેયને એક લાઇનમાં લાવી દો - એ સાધના.
ણચિ પોતાના સ્વરૂપમાં જવા ટે વાયેલ ું નથી. ણચિ ચૈતન્યને મળે અને ત્ક્યાં ઓગળી જાય તેમ કરવાનુ છે . સતત
અભ્યાસ જરુરી. આ છે ભીતરની યાત્રાનુ સારસત્ર.
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અભ્યાસ
ણચિ વ્યગ્ર હોય તો પહેલાં તેને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ. એકાગ્ર ણચિને ભીતર વાળવાનો અભ્યાસ. ભીતર
જવા સક્ષમ બનેલા ણચિને ભીતર ઠહેરાવવાનો અભ્યાસ. ભીતર ઠહેરતા ણચિને શનરોધનો અનુભવ કરાવવાનો અભ્યાસ.
શનરોધના અનુભવમાં મસ્ત રહેવા ણચિને શન્યમાં લય કરાવવાનો અભ્યાસ. પછી પ્રતીક્ષા અને શતશતક્ષા.
ણચિ આમ પોતાના મળ સ્વરુપ, ચૈતન્યમાં લય પામે છે – શનવાષ િ, રરટનષ ટુ ધ સોસષ. શવશધ ગમે તે હોય,
માગષ ગમે તે હોય; લક્ષ્ય એક. ણચિને કેળવતાં પહેલાં તો તે જ્યાં ચોંટતુ ં હોય, ભટકતુ ં હોય, અટકતુ ં હોય, તેના કારિો
જોઇ લેવાં પડે. કારિો પકડાય તો તે પ્રમાિે ઉપચાર થાય. ણચિ મુતત રહેવ ુ ં જોઇએ, ફ્રી – એટે ન્િન, વૈરાગ્ય
વૈરાગ્યના નામે નીરસતા, જડતા, શનમાષ લ્યપણુ ં આદિષ ન બની જાય તેની તકેદારી રાખવી ખબ જરુરી. સામે
પ્રસંગો આવિે, શનશમિો આવિે, ભાગવાનુ ં નથી. છૂટા રહેવાની કળા હાંસલ કરવાની છે .
ઓિો કહે છે – ‘ભાગો મત, જાગો’
દાદા ભગવાન કહે છે – ‘શનશમિને બટકુ ં ન ભરો, જુ ઓ અને ચૈતન્ય સિાને જાિો’.
ણચિ સરળતાથી છટું રહેત ુ ં થિે, સરળતાથી મુતત થઈ િતતુ ં હિે, સરળતાથી પાછં ફરતુ ં હિે, પછી જ તેને
ભીતર જવાનો અભ્યાસ કરાવી િકાય. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય; ભીતરની યાત્રામાં દરે ક તબક્કે સતત જોઇિે. જળ સમુદ્ર
તરફ સહેજે વહે છે , અન્ગ્ન ઉપરની તરફ સહેજે ઉઠે છે , એમ ણચિ ચૈતન્ય તરફ સહેજે

ુ ી બનવુ ં જોઇએ.
ઊધ્વષમખ

ુ ી થવાના સંસ્કાર આપવા પડે. સૌ
અત્ક્યારે ણચિ વ્યગ્ર છે , ભટકે છે , અધોગામી છે . ણચિને ઊધ્વષમખ
પ્રથમ ‘એજ્્ુકેિન ફોર એટે ન્િન’. આ માટે શવશધ-શનર્ેધ આપવામાં આવે છે . પિ શવશધ-શનર્ેધમાં જ જીવન ખચાષ ઈ
જાય, તો નવી ઉપાશધ. ધમષના નામે એક વધુ બોજો ! ણચિ વતષમાન ક્ષિમાં ઠહેરતુ ં નથી, જલ્દી રડ્રષ્ફ્ટિંગ થઈ જાય
છે , ભટકવા ચાલી જાય છે – આનુ ં ભાન તો પહેલાં આવવુ ં જોઇએ ! પિષ ભાનની વાત પછી.
િરીરના સ્તરે પદ્માસન અને સક્ષ્મિરીરના સ્તરે ભટકન. કંઇ વળિે નહીં. હોિ રાખવો હોય તો તે કામ
બેહોિીમાં કઈ રીતે થઈ િકે ? જાગવુ ં છે તો સૌ પ્રથમ તમે તો હોવા જોઇએ ને ? િરીર અહીં બેઠું હોય, સાધનાની શવશધ
કરાતી હોય અને જીવ ક્યાંય ભટકતો હોય તે કે મ ચાલે ? પોતાની ભીતર જોઇ લો.
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જ્ઞાન, ધ્યાન, ભાન
નો-સેલ્ફ, શનવાષ િ, નથીંગનેસ એમ કહે. કારિ કે એ ‘થીંગ’ નથી. પ્રાતત કરવાનુ ં કોઇ ઓબ્જેતટ નથી. શન્યમાં
ઊતરવાની વાત છે . શન્યમાં ઓગળવાની વાત છે . ણચિના ચૈતન્યમાં સંપિષ લયની વાત છે . જ્ઞાન, ભાન અને
ધ્યાનની યાત્રા જયાં પરી થાય છે , ત્ક્યાંની વાત છે . યાત્રાની િરૂઆત તો આપિે જ્યાં હોઇએ ત્ક્યાંથી જ કરવી પડે.
અત્ક્યારે , આ ક્ષિે આપણુ ણચિ ક્યાં ક્યાં ભટકે છે , તે જોવામાં આવે છે ? તટસ્થ ભાવે જોતાં જોતાં, જોનારો પ્રગટ થિે.
અંતે તો જોનારાને જોવાનો…દે ખ

લે દે ખનહારા !

ભીતરની યાત્રા લાંબી લાગે છે ; છે નહીં.
અંતઃકરિના ચાર ઘટકો મન, બુદ્ધિ, ણચિ અને અહંકારના ભટકાવને કારિે આમ લાગે છે .
મોહ અને માયા, તાદાત્ક્મ્ય અને ભ્રમિા, હુ ં અને મારું, ગહેરું આઇડેષ્ન્ટરફકેિન. ‘છે ’ એ સાચુ ં ભાસે.
આઇડેષ્ન્ટરફકે િન તટે તો જ ખરી ‘AM’ness જન્મે. તે એમનેસ ઘનીભત થાય ત્ક્યારે ‘IS’ness જન્મે. આ ‘IS’ ness
ના શવસિનની, શનવાષ િની વાતો ખબ થાય છે . અત્ક્યારે તો વતષમાન ક્ષિમાં થોડી સેકંડોનો ઠહેરાવ પિ મુશ્કેલ છે .
હજી કતાષ ખુબ સક્રીય છે .

રડઝાયર ટુ ડુ , રડઝાયર ટુ બીકમ, રડઝાયર ટુ પઝેસ, અહંકારનુ સામ્રાજ્ય! ઇગો

પેસીવ થાય તો સેલ્ફ પરખાય. િરીરમાં વ્યાશધ, હ્રદયમાં આશધ, શવચારો માં ઉપાશધ. ફતત સમાશધની વાતોથી કાંઈ ન
વળે . જે છીએ, જ્યાં છીએ તેનો સહજ સ્વીકાર કરી ત્ક્યાંથી જ યાત્રાની િરૂઆત કરવી પડે. નહીં તો ભ્રમિાની યાત્રા
ખબ લાંબી થઈ જાય, ભીતરની અત ૃપ્તત ત્ક્યાંની ત્ક્યાં રહે.



જ્ઞાન – KNOWLEDGE



ધ્યાન – ATTENTION



ભાન – AWARENESS

– આ ત્રિેય વધવા જોઇએ.
જ્ઞાન હોય પિ ધ્યાન ન હોય તો સામે સત્ક્ય હોય તો પિ દે ખાય નહી. ધ્યાન હોય પિ જ્ઞાન ન હોય તો
સત્ક્ય ઓળખી ન િકાય. બાળક જેવુ જ્ઞાન હોય, ધ્યાન હોય, પિ તે તરફ ભાન ન હોય !
ત્રણેયની સમ્યક યાત્રા, સહજ અવસ્થા, ભીતર ત ૃપ્તત.
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શ્રમ
શ્રમ અને મજુ રીમાં ફરક છે . શ્રમ એ તો પજા છે . શ્રમ િબ્દમાંથી ‘આશ્રમ’ િબ્દ બન્યો. આપણુ િરીર છે , તે
ધમષન ુ ં સાધન છે . આ સાધન બહુ રહસ્યમય છે . સાધનનો ઉપયોગ થવો જોઇએ. જો તેમ ન થાય તો સાધન કટાઇ
જાય. િરીરમાં પાંચ કમેષ્ન્દ્રયો અને પાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો છે . આપિે સ્થળ આહાર લઈએ છીએ, હવાનો આહાર લઈએ
છીએ અને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો વડે છાપોનો ( Images) ખોરાક લઈએ છીએ.
ઊજાષને ન્સ્થર રાખી િકાતી નથી. તે ફરતી રહેવી જોઇએ. સ્થળ ખોરાકમાંથી મળતી ઊજાષ કમેષ્ન્દ્રયો દ્વારા
યોગ્ય ઉપયોગમાં ન લેવાય તો તે શવચારોના રૂપમાં વપરાિે. એટલે એ ઊજાષનો િરીરની કમેષ્ન્દ્રયો મારફત ઉપયોગ
થવો જરૂરી છે . આશ્રમમાં એટલા માટે શવશવધ પ્રવ ૃશતઓ થતી રહે છે . આ પ્રવ ૃશતઓ કોઇ કામનાને પોર્વા માટે

નથી,

પિ એ અન્સ્તત્ક્વની માંગ છે . તે એક કમષયોગ છે .
કામ સભાનતાથી થવુ ં જોઇએ. કામ કરતાં જો કામના જાગે, શવચારો અને કલ્પના આવે, નેગેરટશવટી આવે તો
તરત જ સાવધાન થઈને દ્રટટાભાવથી તેને જોઇ લેવ.ુ ં ઇચ્છા જાગે, ક્રોધ આવે, આળસ આવે તો તેનાથી થતી ભીતરની
પ્રશતરક્રયાને સાક્ષીભાવે જોઇ લેવી. સાધનાનુ ં આ પહેલ ું પગશથ્ુ ં છે . શ્રમકાયષમાં કતાષ ભાવ આવે, તેના વળતરની અપેક્ષા
જાગે તો એ કામ શ્રમ નહીં પિ કામ્ય કમષ થઈ જાય છે .
જના વખતમાં કૃટિ પોતે ગાયો ચરાવવા જતા. શ્રી રમિ મહશર્િ વહેલી સવારે ત્રિ વાગે ઊઠીને કામે
લાગતા. કહે છે કે ઓિો રોજ ૧૧ રકલોશમટર ચાલીને નદીમાં સ્નાન કરવા જતા. િરીરના માધ્યમથી સાધનાની કમાિી
કરતા.
શ્રમ કરતાં કરતાં સંવેદના કેટલી અનુભવી ? જોતાં રહેવ.ુ ં શ્રમ ગમે ત્ક્યાં, ગમે ત્ક્યારે , ગમે તે કરો – પિ એક
જ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે , શ્રમ દરમ્યાન પરે પરા વતષમાનમાં રહેવ.ુ ં કોઇ કામના કે અપેક્ષા શસવાય, શ્રમ કરતાં એવો
ભાવ સેવવો કે કામ ઇટટદે વનુ ં છે , ગુરુન ુ ં છે . તેમ કરવાથી સાધકના ભાવપ્રદે િનો શવકાસ થિે. શ્રમ શવનાનુ ં િરીર
ધ્યાનમાં ન જઈ િકે. તે

રદવાસ્વતનોને સેવિે. જીવનનો એક અથષ છે પુરુર્ાથષ, જેમાં પોતાના હોવાપિાની અનુભશત

થાય છે .
આ રીતે શ્રમયજ્ઞ એ સાધનાન મહત્વન અંગ છે .
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પ્રેમ
ટંકમાં કહેવ ુ ં હોય તો પ્રેમ એ પરમાત્ક્મા છે . ચુબકના
ં
મેગ્નેરટઝમને કારિે લોઢુ ં ખેંચાય છે . ફૂલ ઊગતા સયષ
તરફ જાય એ પિ મેગ્નેરટઝમ છે ; પિ એ બાયો-મેગ્નેરટઝમ છે . વીજળીનો પ્રવાહ જ્યાં જ્યાં હોય ત્ક્યાં હંમેિાં મેગ્નેરટઝમ
હોય છે . આપિને બહારની વીજળીનો ખ્યાલ છે . દરે કના િરીરમાં પિ મેગ્નેરટટીઝમ, બાયો-ઇલેષ્તિશસટી છે . આપિે
તેને પ્રાિ કહીએ છીએ. પિ આપિે આ પ્રાિને બહુ ઓળખતા નથી, અને બહારની ઇલેષ્તિશસટીને પિ ક્યાં ઓળખીએ
છીએ ? ન્સ્વચ જ દબાવતાં આવડે છે !
જ્યાં ખોરાક છે ત્ક્યાં કુ દરતે ચુબ
ં કીય ક્ષેત્ર શનમાષ િ કરે લ છે . જે વસ્તુ ભાવતી હોય ત્ક્યાં આપણુ ણચિ ખેંચાય
છે અને ચોંટી જાય છે ! આ મેગ્નેરટઝમ છે . આપિને એટલી ખબર પડે કે , જીવ ચોંટી ગયો છે અને હવે ઉખડી ગયો!
વસ્તુમાં જીવ ચોંટે અને ઉખડી પિ જાય છે . આપિા મેગ્નેરટઝમમાં ભરતી અને ઓટ આવ્યા કરે

છે .

સંસારી જીવ ગમે તે ભાવને પ્રેમનુ નામ આપી દે છે . તે િરીરને ‘હ’ુ ં કહે છે , અને ‘અહમ્’ ને આત્ક્મા કહે છે .
એને તો એક કપ આઇસક્રીમ ખાવા મળે તો કહેિે આનંદ આવી ગયો ! આનંદ તો આત્ક્માની અનુભશત થવાથી આવે.
સંસારી જીવો એકબીજાને ઘડીક મળે તો કહેિે આનંદ આવી ગયો. પિ ણચિ આત્ક્મસ્મરિમાં જાય તો જ સાચો આનંદ
થાય. આપિે ભખ-તરસની ત ૃપ્તત અને ઇષ્ન્દ્રયના શવર્યની ત ૃપ્તતને આનંદ કહીએ છીએ. જ્યાં ખેચાિ થાય તેને પ્રેમ
કહીએ છીએ. પ્રેમ િબ્દ બહુ સસ્તો થઈ ગયો છે !
પ્રેમતત્ક્વ તો રદવ્ય છે . તે સવષવ્યાપી છે . પ્રેમતત્ક્વ એવુ ં છે કે , તેમાં ક્યારે ય ગાંઠ પડતી નથી. ગાંઠ અહમ્ ને
પડે. આત્ક્મા એ પરમાત્ક્માનો અંિ છે . પ્રેમ એ પરમાત્ક્મા છે , ત્ક્યાં ક્યારે ય ગાંઠ ન પડે. આપિે પ્રેમના નામે છે તરાઇએ
છીએ. િરીર અને ઇષ્ન્દ્રયોના આકર્ષિને પ્રેમ કહીએ છીએ. આ આકર્ષિમાં ઊબ આવે છે . પ્રેમમાં ક્યારે ય ઊબ
આવતી નથી. પ્રેમ િાશ્વત છે . તે ક્યારે ય મરતો નથી પિ વધતો જાય છે . પ્રેમની પ્રતીશત થાય તો મન શનટકામ
અને શનશવિચાર બની જાય. બુદ્ધિ શનશ્ચલ બની જાય. જ્યાં પ્રેમતત્ક્વ હોય ત્ક્યાં અહમ્ ક્યારે ય હોઇ િકે નહી.
ફરીને કહાં, પ્રેમ એ પરમાત્માન સ્વરૂપ છે .
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મોજ
જે કાયમ છે , એનો સંગ કરીએ તો કાયમ માટે મોજમાં રહી િકાય ! મોજનુ ં કારિ બહાર નથી, પિ તમારી
અંદર છે . મને આ પકડાઈ ગ્ુ ં છે . મોજ છટકી જવાનુ ં કારિ એ છે કે , આપિે પ્રશતણબિંબને પકડીએ છીએ. પકડવાનુ ં
છે ણબિંબને. મોજ બહાર નહીં, ભીતરમાં છે . માિસ પૈસા કમાવા દોડયે જાય છે . આમ દોડવાથી પૈસા મળે , પરં ત ુ મોજ ન
મળે . સંસાર વ્યવહારમાં બહાર દોડીએ તે ઠીક છે , પરં ત ુ ધ્યાન ણચિ ભીતરમાં રાખવુ ં પડે. બહાર બધી પ્રવ ૃશતઓ
કરીએ, પિ ઘેર આવીએ ત્ક્યારે અંદર ઊતરવુ ં જોઇએ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ધંધો કરતા પિ ધંધાનુ ં પતી જાય પછી
ભીતરમાં તાર જોડી દે તા. એમની પાસે મોજની આ માસ્ટર-કી હતી.
ગુર્જિએફ જેને આત્ક્મસ્મરિ કહે છે ; આપિે જેને આત્ક્મા કહીએ છીએ – ત્ક્યાં સરતા લગાડી દઈએ. સંસારની
પ્રવ ૃશતમાં જરા પીડા જેવુ ં લાગે ત્ક્યારે ભીતરના ધ્યાનનુ ં પાિી પી લેવ ુ ં – બહુ મોટી વાત નથી. પિ તકલીફ એ છે
કે , આપિી ખોજ ઊંધી રદિામાં છે . આપિે એ રદિાને જ બદલવાની છે . આપિે નાની-નાની વાતમાં ગંભીર થઈ
જઈએ છીએ. ગંભીર થવાથી મોજ ક્યાંથી આવે ? આ વાત શવચારવાની નથી, જીવવાની છે . અત્ક્યારે જ જીવી લો. ઠીક
લાગે તે કરો, પિ મોજથી કરો. શુ ં કરવુ ં એ મહત્ક્વનુ ં નથી, પિ કઈ રીતે કરો છો, તે મહત્ક્વનુ ં છે .
મોજ માટે સમજવા કે શવચારવાનુ ં નથી, પિ જીવવાનુ ં છે . ખેતી કરતા હો તો ખેતી; પિ તે મોજથી કરો.
લગ્ન કરવા છે , તો મોજથી કરો. આશ્રમમાં રહો, તો મોજથી રહો. મારે ખાવા જોઇએ છે , એમ તમારે પિ ખાવા જોઇએ
છે . હુ ં જે કરું છં, તે મોજથી કરું છં, તમે લમિે હાથ દઈને કરો છો ! સંસારી અને સન્યાસીમાં ફરક માત્ર આ
મોજનો છે . હસો, ખેલો, ધ્યાન ધરો. પરમાત્ક્મા તો બધે છે .
ગાડીમાં બેઠાં પછી બધુ ં જોવાની મજા આવે છે . અને આપણુ ં સ્ટે િન આવે, ત્ક્યારે ઊતરી જવાનુ ં છે .
તો મોજ માણોને !
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એકલતા અને િોખ
અન્સ્તત્ક્વમાં બધાં એકબીજા સાથે જોડાયેલાં છે . બીજને ધરતીમાં વાવવાથી તે ધરતી અને આકાિ બન્ને સાથે
સંબધ
ં સ્થાશપત કરે છે , તેથી તે ખીલે છે . આપિે ધરતીનુ ં જોડાિ ગુમાવીએ છીએ. આપિા બનાવેલા રીત-રરવાજ,
ભાર્ા અને શનયમોને કારિે જીવ ગુચ
ં વાતો જાય છે . મનુટય રમત બનાવે છે રમવા માટે , પરં ત ુ તેને અહંકાર અને
કામના પકડી લે છે .
વ્યન્તત ધ્યાનમાં ઊંડી ઊતરે ત્ક્યારે તેને એકલવા્ુ ં ક્યારે ય ન લાગે કારિ કે, ધ્યાન અને પ્રેમ એક જ
શસક્કાની બે બાજુ ઓ છે . મનુટય સંસારમાં સામાર્જજક પ્રાિી છે . માિસો સમહમાં રહીને એકબીજા સાથે લડે છે , ઝઘડે
છે , ભાર્િો આપે છે , સંસારની જવાબદારીઓ વહન કરે છે . એકલો પડે ત્ક્યારે બારીબારિા બંધ કરે , કેસેટનો સહારો
લે…અને શનિંદર આવે તો સઈ જાય. શનિંદર આવવી એ કુ દરતી છે પિ આ બધામાં એકલતા લાગે તો રસ્તો ચુકાઇ
ગયો.
એકલવા્ુ ં લાગે તો એને જોવુ.ં સંસારનો તાપ આકરો છે , પિ જાત સાથે રહેવ ુ ં તે એનાથી પિ આકરું છે .
બહુ વસમુ ં લાગે છે . આપિો ઉછે ર સમાજની વચ્ચે થાય છે . મજુ રી કરતી સ્ત્રી બાળકને ખવડાવી-ધવડાવીને કુ દરતના
ભરોસે મુકી દે છે . આવા બાળકને એકલવાયા હોવાના સંસ્કાર પડે છે . તેને એકલવા્ુ ં લાગે જ નહી. પડયે પડયે તારા
જુ એ, ઝાડ જુ એ, ઊડતા પંખીઓ જુ એ, પંખીઓ સાથે વાતો કરે . પ્રતીશતની દ્રષ્ટટએ એનો જીવાત્ક્મા સમ ૃિ હોય છે .
િહેરમાં ઊછરતા બાળકને બંધ ફ્લેટમાં ઉછરવુ ં પડે છે , તે બહાર નીકળી ન િકે. એટલે તેને એકલા રહેવાના સંસ્કાર
મળતા નથી. તેનામાં સમાજની વચ્ચે રહેવાના જ સંસ્કાર પડે છે . પછી એકલા રહેવામાં તેને પીડા થાય છે .
ધીરે ધીરે પોતાની જાત સાથે રહેવાનો અભ્યાસ કરવો જરુરી છે . પોતાની અંદરથી મોજ લેવી એ એક કળા
છે , જે િીખવી પડે છે . પોતાના િોખ િોધી લેવા પડે. સવારથી સાંજ સુધી એવી પ્રવ ૃશિઓ કરીએ કે મોજ આવે.
ભીતરમાં જીવીએ. દરે ક પરરન્સ્થશતમાં મોજ આવે છે .
ધ્યાનની અવસ્થામાં રહેવા માટે કોઇ િોખ કેળવવો, પિ તે પોતાને માટે . જે કંઈ કરીએ તે મોજથી કરીએ.
એકલા રહીને ધરાઇ જઈએ ત્ક્યારે સમાજમાં- બહાર આવી િકાય. બધા સામાર્જજક પ્રાિી છે ; અને આપિે એમાંના એક
છીએ. ભીતરમાં એક તત્ક્વ એવુ ં છે , જે જોયા કરે છે અને પ્રકાિ પિ આપે છે .
એક વાર તે પકડતા આવડે તો પછી યાત્રા સડસડાટ થાય છે !
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સંસાર સુખ
ભીતરની જાગશૃ ત વગર િાંશતની ઇચ્છા વાંઝિી છે . ભીતરની જાગશૃ ત વગર સુખ અને કહેવાતી મસ્તી લાંબો
સમય ટકતાં નથી, અંતે બધુ ં ભાંગી પડે છે .
મનુટયે બુદ્ધિનો શવકાસ ખબ કયો. હવે તેિે ભીતરની જાગશૃ ત વધારવાની છે . પુરી મનુટયજાશત માટે આ
તબક્કો હવે બહુ મહત્ક્વનો છે . જાગશૃ ત વગર ધંધાધાપામાં રઝળપાટ, માની લીધેલા માનપાન, સુખવૈભવ; છે વટે એકડા
વગરનાં મીંડાં સાણબત થાય છે . માિસ જ્યારે આવી ન્સ્થશતમાં આવી પડે છે . ત્ક્યારે કારિો િોધે છે . અન્યને દોશર્ત
માને છે . સંસાર પરે પરો માિવાનો છે . ભાગવાનુ ં નથી. ભીતર જાગશૃ ત વધે, તે માટે પ્રયત્ક્નો પિ કરવાના છે . જાગશૃ ત
વધે તેમ તેમ બેહોિી દર થાય. અંદર અંધારું ઓછં થાય. પ્રકાશિત બુદ્ધિને બધુ ં સાફ-સાફ દે ખાય. પ્રકાશિત બુદ્ધિને
શવવેક કહે છે . પ્રકાિ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ બુદ્ધિ શનખરતી જાય. ઉિરોિર નવાં નવાં દિષનો થતાં
જાય. ણબનજરૂરી આપાધાપી ઓછી થાય. સ્વદિષનનો માગષ ખુલ્લો થાય.
બુદ્ધિ પ્રકાશિત થતી જાય તેને િાસ્ત્રીય નામો આતયા છે – શવવેક, મશત, ધી, પ્રજ્ઞા, મેધા; પ્રકાિનો ઉિરોિર
વધારો. ભીતરની અત ૃપ્તત ‘સ્વ’ના દિષન સુધી કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે રહેવાની. જીવન ઊજાષ પ્રયાસ માટે વાપરવી પડિે.
ુ ી જીવન ઉજાષ સંસારમાં કંઇક મેળવવા, કંઇક બની જવાના પ્રયાસમાં વપરાઈ રહી છે . સમજીએઅત્ક્યારે તો પુરેપર
જેમ પૈસા કાં તો વપરાય, વેડફાય, કાં ઇન્વેસ્ટ થાય. આવુ જીવન ઊજાષ બારામાં છે . જીવન ઊજાષ સરતલસ
હિે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ િકિે. જીવન ઊજાષનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ સજગતાથી જીવનમાં કરવો પડે. જીવન
ઊજાષનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ વતષમાન ક્ષિમાં રહેવા કરવો પડે. વતષમાન ક્ષિમાં ઠહેરાવ વધિે તો ણચિની ભટકન
ઓછી થિે. આ સાધનાની ચાવી છે . ઉત્ક્ક્રાંશતનુ પગશથ્ુ ં છે . મનુટયની ઉધ્વષગામી સંભાવનાઓનુ ં દ્વાર છે . સૌ પ્રથમ
તો જીવન ઊજાષના ણબનજરુરી વ્યયને અટકાવવો પડે.
રસોઇમાં સપ્રમાિ મીઠુ ં જરૂરી. વધુ પિ નહીં અને ઓછં પિ નહીં. આમ થાય તો રસોઇ સ-રસ થાય.
સંગીતમાં સપ્રમાિ સર જરૂરી. કમ પિ નહીં અને તીવ્ર પિ નહીં. આમ થાય તો સંગીત ગમે. આવુ ં જ

જીવનના

બારામાં છે . જીવન એવુ ં ગોઠવતાં રહો કે આવો ‘સમ’ ઉપલબ્ધ થાય. જીવન મધુર બને. સાધનાની ગહેરાઇ પછી
સમજાિે. પહેલાં જીવનને મધુરું તો બનાવો.

જીવનમાં હામષની, બેલેન્સ તો પ્રગટાવો.

બે પેંગડામાં ન્સ્થર ઉભા ન રહેવાના કારિે કેટલાય રાજાઓ દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં નીચે પછડાયા હતા.
અજુ ષનની જેમ ‘સમ’ પકડાય, બન્ને પલ્લાં સમતોલ થાય તો મત્ક્સ્યવેધ થઈ િકે. સાધનાની ગહેરી વાતો ઋશર્મુનીઓ
કહી ગયા છે .

દ્રૌપદી સેતસ-એનર્જિનુ ં પ્રશતક છે . એ એનર્જિ અત્ક્યારે આપિા ઇપ્ન્સ્ટન્તટ, મુશવિંગ, સેતસ, રફણલિંગ અને

શથિંરકિંગ; એમ પાંચ કે ન્દ્રો સાથે જોડાયેલી છે . આ એનર્જિના ચેનલાઈઝીંગ દ્વારા કૃટિદિષન િક્ય બને છે .
ગહેરી વાતો છે , શવસ્તારથી સમજીશુ.ં
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પીડા
અત્ક્યારે આપણુ ં હોવાપણુ ં વ્યવહારમાં છે . વ્યવહારમાં પીડા હોય છે . જ્યાં ન ગમતુ ં હોય ત્ક્યાં રહેવ ુ ં
પડે.

એનાથી અંદર જે સંવેદના થાય તેને પીડા કહે છે . નોકરી નથી કરવી તો પિ કરવી પડે, ત્ક્યારે પીડા થાય

છે . નાના બાળકને ભુખ લાગે, પેટમાં દુ ખે અને રડે તે એની પીડા છે . વ્યન્તતત્ક્વના જગતમાં વ્યન્તતત્ક્વને ઠેસ લાગે,
ત્ક્યારે પીડા થાય છે . સંસારીને પોતાની પીડાની ખબર નથી પડતી ત્ક્યારે રાડો નાંખે છે . વ્યવહારરક પીડાનો ઉપચાર
વ્યવહારરક જગતમાં થાય. મંત્ર, જાપ કે ઠાકોર-સેવાથી એ પીડાનો ઉકેલ ન મળે .
િરીરના સ્તર પર પિ પીડા થાય છે . િરીરની શસસ્ટમમાં કોઇ પિ ગરબડ થવાથી િારીરરક પીડા થતી
હોય છે . ડોતટરી ઇલાજથી આ પીડામાંથી મુકત થવાય. એક પીડા

સક્ષ્મ િરીરમાં થતી હોય છે . કોઇ અપમાન કરે

ત્ક્યારે મનમાં પીડા થાય છે . અપેક્ષા કે કામના પરી ન થાય, ત્ક્યારે પીડા થાય છે . સંસારી માિસ અનેક કામનાઓથી
પીડાતો હોય છે .
મોટે ભાગે પીડા થતી હોય છે બેહોિીના કારિે. કામનાની પશતિ ન થાય અને જે નથી એની આકાંક્ષા –
અપેક્ષા સેવીએ તે પુરી ન થાય તો અંદર જીવ બળે છે . જીવ બળે ત્ક્યારે સમય અને િન્તતનો વ્યય થાય છે . પીડામાં
વાસ્તશવકતા હોય છે ; જ્યારે જીવ બળે છે એમાં મોટે ભાગે ભ્રાંશત હોય છે . છોકરો હોન્સ્પટલમાં હોય, દવા-દારૂ કે
ઉપચારનુ ં પરરિામ ન મળે ત્ક્યારે બીજુ કશુ ન કરી િકવાથી જીવ બળે છે . આ જીવ બળવાનુ શનરથષક છે .
ગમે તે કારિસર જીવ બળે તો તરત ઉપચાર કરવો; અને જીવને ઠારી નાખવો. જીવ બળે ત્ક્યારે દ્રટટાભાવ
કેળવવો, બળતા જીવને જોયા કરવો. જોવાથી જીવ નકામો બળતો નથી. બળતા જીવને જોવાથી આપિને કોન્ન્િયસ
એનર્જિ મળી જાય છે . જે જાગે છે તેને પીડા થતી નથી, જીવ પિ બળતો નથી. િરીર કે મનમાં થતી પીડા
અને નાની-મોટી બાબતોમાં બળતા જીવને ઠારવાનો સાચો ઉપચાર છે જાગરિનો.
ૃ વ્યક્તત જવે છે . અને જે જવે છે એને પીડા થતી નથી.
જાગત
િરીરને કટટ થાય છે , મનમાં સુખ-દુ ખ થાય છે ; અને જીવ આ બધુ ભોગવે છે .
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જીવન વ્યવહાર
મારી મુશ્કેલી એ છે કે , જે વસ્તુ જીવવાની છે , એને કહેવી પડે છે ! બરફીનો ટુકડો ખાવાનો હોય અને એને
સમજાવવા જઈએ તો ગોટે ચઢી જવાય. જીવન જીવવા માટે છે . અમુક વાત નથી સમજાતી, માટે તેન ુ મલ્ય
નથી, તેની રકિંમત નથી. આપિે જે રીતે જીવીએ છીએ તે જોતાં જીવનનુ મલ્ય નથી સમજતા. જીવનનુ ં મલ્ય
સમજાવવા માટે પ્રવચનો, ઉદાહરિો આપવા પડે છે . સવારથી સાંજ સુધી વ્યવહારો ચાલે છે . ધા્ુું બધુ ં થતુ નથી.
બહાર ગમે તેવી પરરન્સ્થશત હોય, એમાં જીવ બાળવો કે મોજમાં રાખવો એ આપિા હાથમાં છે . બજારમાં દાગીનાથી
લઈને દાળીયા સુધી બધુ ં મળે છે . પૈસા ક્યાં વાપરવા; બજારમાંથી શુ ં લેવ ુ ં તે આપિા હાથમાં છે !
જીવનમાં જે કંઇ પ્રસંગ બને, એમાં જીવ બાળવો ન જોઇએ. આ આપિા હાથમાં છે . જીવનુ ં મલ્ય છે . જીવ
ન બળે એ માટે સાવધાની રાખવાની છે . ગેસ બળતો હોય તો ઠારી નાંખવાનો છે . આપિને ‘ભાન’ નથી રહેત ુ ં એટલે
નાની-મોટી વાતોમાં જીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. આપિે પગે ચાલતા હોઇએ અને કોઇ ગાડીમાં બેસી પસાર થાય
તે જોઇને ઇટયાષ -અદે ખાઇ આવે અને જીવ બળે – એ આપણુ ં અજ્ઞાન છે . બીજાના ભાિામાં લાડુ જોઇને જીવ બળે છે .
િીખવાનુ ં એટલું જ છે કે આપિા ભાિામાં રોટલી-િાક હોય તેનો અનુગ્રહ માનીને મોજથી ખાઇ લેવ ુ ં જોઇએ..આ મન
થાય અને ખીજ ચડે તો માનવુ ં કે રસ્તો ચકાઇ ગયો !
અંદર જ્યારે ઇટયાષ હોય ત્ક્યારે ભાન નથી રહેત ુ ં કે , શુ ં બોલાઇ જાય છે ? જીવનમાં સરળતા આવે ત્ક્યારે
જીવવાની મજા આવે છે . જીવ િા માટે બાળવો ? પરરન્સ્થશતઓ ન્સ્થર નથી, તે બદલાયે જાય છે . જીવનમાં નાનીમોટી મુશ્કેલીઓ તો આવે. ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધે, સારી રીતે રહેવા ન મળે , કોઇ અપમાન કરે …આવુ ં બધુ ં તો થયા
કરે .

પિ આપિે દ્રટટાભાવથી જોયા કરવાનુ ં છે . જીવ બળ્યા શવના ન રહે, તો સાવધાનીથી ત્ક્યાંથી દર હટી જવુ.ં

અદે ખાઇ કે ઇટયાષ ન આવે એવી ન્સ્થશત તો ધ્યાનની અમુક અવસ્થા પછી જ આવે છે .
વારં વાર મોજ લેવાનો અભ્યાસ કરવો. એકલા હોઇએ તો એકલાનો અને સાથે હોઇએ તો સાથેનો આનંદ
લઈ લેવો. આનંદ લેતાં ન આવડે તો જીવ તો બાળવો જ નહી. ન ગમે તેની ઉપેક્ષા કરવી. બીજાના સુખમાં આપણુ ં
સુખ છે , એની પ્રતીશત કરીને મૈત્રીભાવ કેળવવો. દુ લા કાગે

કહ્ું છે ;

‘તારા આંગણે કોઇ આશાભયો આવે તો આવકારો મીઠો આપજે’.
કોઇની સાથે શવચાર કે ભાવથી ન ફાવે તો ભલે ન ફાવે, પિ જીવ ન બાળવો. જમવામાં દધપાક અને
ચટિી પીરસાય. ચટિી ન ફાવે તો એકબાજુ મુકી દે વી ! નકારાત્ક્મક ભાવને વ્યતત ન કરવો. જીવનમાં જે કંઈ ઘટના
બને તે ઘટનામાંથી મોજ લઈ લેવી.
એક વાર જીવવાની નેક આવી જાય પછી તો કુ દરત મદદ કરે છે !
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વતષમાનમાં જીવન
ઓિોએ સરસ ઉપાય બતાવ્યો છે . િરીરમાં લોહી દોડે છે તેને આપિે દોડવા દઈએ છીએ. એવી રીતે
શવચાર ચાલે છે , તો ચાલવા દો. શવચાર ર્જજદ્દી છે . જેમ જેમ કાઢવા જઈએ તેમ તેમ ફરી ફરીને પાછા આવ્યા કરે છે .
આપિે જે કરવાનુ ં છે તે – તેને ચાલવા દઈએ. તેનાથી દર ચાલ્યા જવાનુ ં છે . ઓિો કહે છે

‘તૈરો મત; બહો’.
શવચારનો પ્રવાહ ચાલતો હોય તો સાથે વહેવ,ુ ં કરવુ ં કશુ ં નહીં. તટ ઉપર ઊભા રહીને નદીના પ્રવાહને જોઇએ
છીએ, એમ જોતા રહેવ.ુ ં સારા કે ખરાબ – જે કંઇ શવચાર આવે તેને જોઇ લો. આવતા શવચાર સાથે રાગ કે દ્વેર્ ન
રાખવો. ખરાબ કે ભયના શવચારથી ભયભીત થઈ જવાય છે ; તેથી જે શવચાર આવે તે ભલે આવે, તેને માિવા. જે
કંઇ શવચાર આવે તેની સાથે વહેતાં જવુ.ં પ્રયોગ કરવાથી ખ્યાલ આવિે કે શવચારપ્રરક્રયા સાથે કે વો વ્યવહાર
કરવો. જીવવા માટે શવચાર પ્રરક્રયાને કેળવવી પડે.
શવચાર મોટે ભાગે ભુત કે ભશવટયકાળના આવે છે . વતષમાનમાં રહેવાનુ ં િરુ કરીએ, એટલે શવચારનુ ં જોર
ઓછં થઈ જિે. વતષમાનમાં રહેવ ુ ં એ એક કળા છે . વતષમાનમાં જે કંઇ સામે આવે તેનો સ્વીકાર કરવો. ગમે તે આવે,
પિ તેન ુ ં ભાન હોવુ ં જોઇએ. આ ભાન રહે તેને ‘અવેરનેસ’ કહે છે . પસંદગી પ્રત્ક્યે સભાન રહેવાનુ ં છે . જોવુ..ં પિ કંઇ
પસંદગી ન કરવી. ધ્યાનમાં પસંદગી ન હોય.
ભીતરમાં એક સિા પ્રકાિમાન છે . તેમાં જે કંઇ શવચાર આવે, જે કંઇ થાય, કરવાનુ ં કશુ ં નથી. કૃટિમશતિ તેને
‘ચોઇસલેસ અવેરનેસ’ – પસંદગી વગરનુ ં અવધાન કહે છે . શ્રી કૃટિ તેને સાક્ષી કહે છે – જે કંઇ છે તેને માત્ર જોયા
કરવાનુ.ં
ઉપશનર્દમાં એક કથા છે . એક ઝાડની ડાળી ઉપર બે પંખી બેઠાં છે . એક પંખી ઊડાઊડ કરે છે , અને બીજુ ં
તે જોયા કરે છે . રૂપક છે . આપણુ ં ણચિ ભટક્યા કરે તે વ્યવહારરક છે .

અંદર એક સિા છે , એક સ્વરુપ છે જે માત્ર

જોયા કરે છે . જે જોયા કરે છે , તે આપણુ ં અસલ સ્વરૂપ છે .
ઓિોને કોઇએ પ્રશ્ન પુછયો કે , “તમારો ટે સ્ટ શુ ં છે ?”
ઓિોએ કહ્ુ ‘સાદગી મને ગમે છે , પિ પસંદ હુ ં ઉિમ કરું છં’.
આપિને વતષમાનમાં જે ક્ષિ મળી છે , તેમાંથી મોજ લઈ લેવી. હુ ં વતષમાનમાં જે સામે આવે તેની સાથે
રદલથી વાતો કરી લઉં છં. તમે પિ જાગશૃ ત સાથે વતષમાનની મોજ લઈ લો.
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ભન્તત અને આસન્તત
જીવનમાં ઘિા આઘાતો આવવા છતાં પિ જીવ કે મ જાગતો નથી ?
કારિમાં શવવેકનો અભાવ છે . આપિી ભન્તત સાપેક્ષ છે , આસન્તત્ુતત છે . ભન્તત અને આસન્તત બન્નેમાં અહમ્
છે . છતા ભન્તતમાં અહમ્ ઓગળી જવા માંગે છે , જ્યારે આસન્તત પકડી લેવા માંગે છે . ભન્તતમાં પ્રતીક્ષા હોય છે ,
જ્યારે આસન્તતમાં આગ્રહ અને અધીરાઇ હોય છે .
મીરાં અને કૃટિ સાથે ન હતાં તેથી મીરાં માટે કૃટિને મેળવવા પ્રતીક્ષા, શતશતક્ષા (*) શસવાય બીજો આિરો
ન હતો. જો આ સ્થળ દે હનુ ં સાશન્નધ્ય હોત તો જુ દી વાત હોત. મીરાંમાં બાળપિથી કૃટિ-પ્રેમ હતો. બાલ્યાવસ્થામાં
કૃટિની મશતિ સાથે આસન્તત હતી. આધાર પરતી આસન્તત રાખેલ, પછી એ આસન્તત પિ છટી જાય છે .
આપિે સદગુરુ યા ઇશ્વરનો આધાર લઈએ છીએ, પિ પછી એ આધાર કામનામાં પરરિમે છે . િરુઆતમાં સેવા
પજા કરીએ પિ પછી ક્યારે વ્યન્તતગત માંગિી મુકીએ તેની ખબર જ નથી પડતી!

દરે ક આઘાત ભતતને ઉપર ચડાવે છે .
આસતતને આઘાત નીચે ઉતારે છે .
વેદના અને આઘાત તો દરે કના જીવનમાં આવે છે , પિ તેનો કેવો ઉપયોગ લેવો તેનો શવવેક આવવો જોઇએ.
ગટરના પાિી અને ગંગાના પાિીની પરખ િન્તત આવવી જોઇએ. આશ્રમજીવન સ્વીકારીએ એટલે ભન્તત આવતી
નથી. ભન્તત માટે જીવ અંદરથી જાગવો જોઇએ.
આપિા વ્યવહારના સંબધ
ં ોમાં પિ શુદ્ધિ નથી. વાતવાતમાં ખોટુ લાગી જાય, ઇટયાષ આવી જાય, સંબધ
ં ોમાં
સ્વાથષપરાયિતા આવી જાય, કોઇ પ્રકારનો નકારાત્ક્મક ભાવ આવી જાય, તો એ આસન્તતનુ પરરિામ છે . ભન્તતમાં તો
હમેિા શુિ અને હકારાત્ક્મક ભાવ જ હોય.
અત્ક્યારે આપિે ખોટું જીવન જીવીએ છીએ અને સાચાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ ! ખોટો ચેક કેટલો ચાલે ?
સત્ક્યને માટે , ભન્તતને માટે બણલદાન આપવુ પડે. મીરાંએ બણલદાન આત્ુ.ં આપિે તો જે સમજીએ છીએ, માનીએ
છીએ તેને જ સત્ક્ય માનીએ છીએ, અને આપિી માન્યતાઓને યોગ્ય ઠેરવીએ છીએ! જ્યાં સુધી આવા જષ્સ્ટરફકે િન્સ
છે ત્ક્યાં સુધી જીવનમાં પરરવતષનનો કોઇ અવકાિ નથી. ભન્તત એ ગંગાનુ પાિી છે , ભન્તત એ શુિ સોનુ ં છે .
જીવન તો ત્તનભાા ર છે ; ભાર લાગે તો સમજવ ાં કે રસ્તો ચકાઇ ગયો છે .
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જીવન એક રહસ્ય
અન્સ્તત્ક્વમાં બધે જીવન ધબકતુ ં છે . પશુ-પક્ષી, રકટકો અને બધી યોશન જીવે છે . મનુટયયોશનને અંતઃકરિ
સાથે સક્ષ્મ િરીર મળ્્ુ ં છે . સક્ષ્મ િરીર

જીવનને સમજવા માટે આપેલ છે , પિ અહંકારનો એટલો બધો પ્રભાવ છે

કે , તે જીવવાનુ ભુલી જાય છે . પ્રકૃશતના શનયમો સમજવા માનવજાત મથામિ કરે છે . બ્રહ્માંડના રહસ્યો ઊકેલવા માટે
તે જરૂરી છે . પિ બુદ્ધિના આગ્રહમાં મનુટય જીવન જીવવાનુ ં ભુલી જાય છે . સમજવાના રસ્તે જાય તે જ્ઞાન અને
જીવવાના રસ્તે જાય તે ધ્યાન. ઓિો કહે છે ….

‘સેલીબ્રેટ ધ લાઇફ’
જીવનને ઉત્સવ બનાવો.
જ્યાં સુધી આપિે કોિ છીએ? િા માટે છીએ? શુ ં

િા માટે કરીએ છીએ? – એની સમજ ન પડે ત્ક્યાં

સુધી ઉત્ક્સવ થઈ િતતો નથી. આ દુ શનયા કોિે બનાવી ? િા માટે બનાવી ? – આવા પ્રશ્નો થતા હોય છે . આપણુ ં ણચિ
કુ દરત તરફ ન જતાં પડોિી તરફ જાય છે – અધર ઓરીએન્ટે ડ.

પારકી પંચાતને કારિે આપિે ભટકી ગયા છીએ.

પહેલાં તો આપિે જીવવાનુ ં છે અને સમજીને જીવવાનુ ં છે . નાનુ ં બાળક સમજ્યા વગર મોજમાં જીવે છે . અને એક
અવધત સમજિની પાર બોધ સાથે જીવે છે ! જીવન એક રહસ્ય છે . જીવ સમજવાની કોશિર્ કરે છે . પિ સમજાતુ ં
નથી. પછી ખોજવાની કોશિર્ કરે છે .

છતાં મળતુ ં નથી.

આપિે જીવવાનુ ં છે અને સમાજમાં રોલ ભજવવાનો છે . દે હ છે તો સંબધ
ં ો છે . સંબધ
ં ને કારિે શપતા, પુત્ર,
મા, બહેનની પ્રતીશત થાય છે . દે હમાં ‘હ’ુ ં ની પ્રતીશત થાય છે . હુ ં પુરુર્ છં યા હુ ં સ્ત્રી છં – આ પ્રતીશત દે હાધ્યાસને કારિે
થાય છે . એક પ્રતીશત દે હના ‘હ’ુ ં ની થાય છે , બીજી પ્રતીશત એસ્િલ બોડી – મનોમય કોર્ની થાય છે . શવજ્ઞાનમય
કોર્માં અહંકાર રસ લે છે . તે લઘુતાગ્રંશથ કે ગુરુતાગ્રંશથમાં બંધાઇ જાય છે . પિ અસલી શવજ્ઞાનમય કોર્માં ‘અમુક
ખબર પડે છે અને અમુક ખબર પડતી નથી’ – તેની ખબર પડે છે . અજ્ઞાનનુ ં જ્ઞાન થાય છે . એ સાચુ ં છે કે , જ્યારે
જીવ અંદર ઊતરતો જાય અને બહાર જોતો થાય, ત્ક્યારે અસલી – નકલીની ખબર પડે. બધા જીવે છે એની ખબર
કોને પડે છે ? જેને એની ખબર પડે છે તે રહસ્યમય છે . આ રહસ્યની ખોજ તે સાધના છે . પિ એ સહેલાઇથી િોધ્્ુ
જડે તેમ નથી.
સાચો દ્રટટા ક્યારે ય દ્રશ્ય બની ન િકે. દ્રટટાને સાક્ષીની ખબર પડે. સાક્ષી પાછળ જતો જાય. િંકરાચાયષ જેને
કહે છે ‘નેશત..નેશત…’- એ િોધતાં િોધતાં ગુમ થઈ જવાય તો સાચો રસ્તો સમજવો. અને િોધતાં િોધતાં અટવાઇ
જવાય તો સમજવુ ં કે તે અહમ્ નુ બીજુ ,ં નકલી રૂપ છે . પોતાની જાતને જાિવી એ અહમ્ નુ ં અસલી રૂપ છે . આ
બન્ને ને ઓળખવાની િન્તતને શવવેક કહે છે .
અહંકારનો રસ માદક છે . એમાથી છંટવુ સહેલ ુ નથી. છતા જોતાં જોતાં એમાથી છટી િકાય છે …”
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કામના
આપિામાં જાતજાતની કામનાઓ પડેલી છે . પાંચ કેન્દ્રો છે . શવચાર કેન્દ્રમા કંઇ સમજવાની, આયોજન કરવાની
અને

મગજમારી

કરવાની

કામના

હોય. ભાવકેન્દ્રમાં

લાગિીના

સંબધ
ં ો

અંગેની

કામના

હોય.

કામકેન્દ્રમાં

િરીરની અવસ્થા પ્રમાિે કામના હોય. આ કે ન્દ્રમાં શવર્ય તરફ ણચિ જાય તો તરત જ એની સાથે ચોંટી જાય છે .
આપણુ ં અચેતન મન આપિી જાિ બહાર આપિને છે તરતુ ં હોય છે . જાગશૃ તપવષક શનરીક્ષિ કરવાથી ખબર
પડે. ચેતન મન અને અચેતન મન વચ્ચે શવરોધ હોય. ઉપરથી લક્ષ્ય સાધનાનુ ં હોય અને અંદર કામનાઓ હોય.
આપણુ ણચિ જ્યાં જોડાયેલ ું હોય છે , ત્ક્યાંથી કામનાની માંગ ઊઠે છે . આ માંગ પરી ન થાય ત્ક્યારે ક્રોધ આવે છે . જ્યારે
જ્યારે ક્રોધ આવે છે ત્ક્યારે સમજવુ કે કોઇ ને કોઇ સ્વરૂપે કામના

હોય છે જ. આ એક શનયમ છે . અંદર નેગેરટશવટી

આવે તો સમાધાન કરી નાખવુ ં અને જોઇ લેવ ુ ં કે તેના કારિમાં કામના તો નથી ને ? આ કામના પકડાઇ જાય તો
અંદરથી છૂટકારો મળે ; અથવા કામનાને જોઇ લેવી અને રાહ જોવી. અંદર સકલ્પિન્તત હોય તો કામનાને કન્િોલ કરી
િકાય, અન્યથા એ કામના આપિને હેરાન કયાષ કરે છે . બાકી સામાન્ય રીતે કોઇ કામના થતી હોય તો પરી કરી
લેવી. જાગશૃ તપવષક એમાંથી પસાર થઈ જવુ.ં
બીજી નાજક વાત એ છે કે , કામનાને ક્યારે ય અંતરાય કે અવરોધરૂપ ન ગિવી. તે એક ઊજાષ છે . આપિે
જાગ્યા નથી તેથી તે અંતરાયરૂપ લાગે છે . જીવમાં જાતજાતની કામનાઓ જાગે છે . કામના જાગે એ સાથે જીવ જાગે
એવુ ં આયોજન કરી લેવ.ુ ં કામના જાગે એ સાથે જીવ જાગે તો યાત્રામાં સહયોગી થાય. જીવ જેમ જાગતો જાય એમ
જાગશૃ તની િન્તત વધતી જાય છે . જાગશૃ ત વધવાની સાથે અંદર શવલ-પાવર, સંકલ્પિન્તતમાં વ ૃદ્ધિ થાય છે ; અને એ
સંકલ્પિન્તતના કારિે જીવને ચોંટાડવો કે ન ચોંટાડવો એનો શવવેક આવી જાય છે . કોન્િીયસ એનર્જિ – સભાનતાની
ઊજાષ આવતાં જીવનમાં રસ આવે છે . પછી જીવ ગમે ત્ક્યાં જાય નહી.
જીવનમાં એવુ સભાન આયોજન કરી લેવ ુ ં કે…

કામના જાગે અને તે સાથે જીવ જાગે
કામના જાગે અને જીવ જાગે !
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કામના અને ભાવના
ઇન્વોલ્્ુિન એટલે અધોગશત. કામના હોય ત્ક્યાં ચેતના નીચે તરફ પડી જાય છે . માિસ ભાવનાના જગતમાં
રહે તો એની ઊધ્વષગશત થાય છે . મનુટયમાં આજકાલ ભાવના ઓછી થતી જાય છે . મનુટય કામનાગ્રસ્ત વધારે છે .
સમસ્યા એ છે કે , ભાવનાના જગતમાં પિ કામના ઘસી જાય છે ! કોઇની સાથે હયાષ -ફયાષ , ખાધુ-પીધુ
ં
,ં ભાવ જાગ્યો
અને તે સાથે તરત જ ભાવનામાં કામના આવે છે કે, આવી ન્સ્થશત ફરી ક્યારે આવિે ? જેવી કામના થઈ કે , તરત
જ ચેતના ભશવટયમાં જતી રહી ! ભાવના હંમેિા વતષમાનમાં જ હોય; કામના હંમેિા ભશવટયમાં હોય.
ભાવના રદલમાં હોય છે , જ્યારે કામના રદમાગમાં હોય છે . ભાવના શુિ હોય છે , જ્યારે કામના શવકારગ્રસ્ત
હોય છે . કામનામાં મમત્ક્વ અને માણલકીભાવના ખતરનાક

જીવાણુ હોય છે . આપિે એક સુદર
ં
ફૂલને જોઇએ છીએ,

તે સાથે જ અંદર શવચાર પકડાઈ જાય છે કે , આ ફૂલને ઘેર કેવી રીતે લાવવુ ં ? જોવાની સાથે જ આસન્તત જાગે છે .
આ ક્ષિે સાવધાન થઈ જવુ.ં ફૂલને માત્ર જોવાનુ ં છે . વસ્તુને ખરીદી િકાય છે , પિ તે સાથે માણલકીભાવ જોડાઈ જાય
છે ! મારી પર્જત્ક્ન, મારો પશત, મારો ગુરુ, મારો ધમષ. આ ‘મારું – મારું’ ના બંધનમાં જીવ ફસાઈ જાય છે .
ભાવના અને કામનાની પોતપોતાની જગ્યા છે . આપિે માત્ર જોવાનુ ં છે . સંસારમાં સંબધ
ં થી જીવીએ છીએ.
પશત, પર્જત્ક્ન, પ્રેશમકા, શમત્ર…જે કોઇ સંબધ
ં હોય તેમાંભાવ અને કામનાના ક્ષેત્ર જુ દા જુ દા છે . સંસારી સંબધ
ં એક વાત
છે , અને ભાવનાત્ક્મક સંબધ
ં બીજી વાત છે . ભાવનાત્ક્મક સંબધ
ં માં માણલકીભાવ હોતો નથી. શમત્ર સાથે માણલકીભાવ નહીં
હોય પરં ત ુ ભાઈની સાથે માણલકીભાવ આવે છે . જ્યાં સમપષિ હોય ત્ક્યાં માણલકીભાવ જતો રહે છે . છોકરા-છોકરીમાં
પ્રેમ થાય તે એક વાત છે , પિ લગ્ન કરતાની સાથે જ બંધન બની જાય છે . પછી ભાવના જતી રહે છે . માત્ર કામના
બાકી રહે છે . સંબધ
ં માં ઊતરતાંની સાથે પ્રેમની જગ્યાએ સામ-સામે આરોપ મુકવાનુ ં ચાલુ થઈ જાય છે ! પ્રેમ, મોહ,
આસન્તત એ બધુ ં અલગ છે . જેને પ્રેમ માનીએ છીએ એ પ્રેમ હોતો જ નથી. પ્રેમમાં તો આહશત આપવાની હોય
છે . પ્રેમ એ હોવાપિાની ઊંચી અવસ્થા છે .
પ્રેમમાં અપેક્ષા ન હોય. ત્ક્યાં માત્ર આપવાનુ ં જ છે . આમ થાય ત્ક્યારે કામનાનુ ં રૂપાંતર ભાવનામાં થાય.
શુિ ભાવના અપેક્ષા રરહત હોય છે . શિણબરમાં બધા ભાવનાથી ભેગા થાય છે . ત્ક્યાં અનુગ્રહના ભાવ સાથે સહયાત્રા
થાય છે . અહીં કંઇ લેવા કે આપવાનો શવચાર આવે તો સાવધાન થઈ જવુ.ં મનની જાળમાં ફસાઇ ન જવાય તે માટે
જાગ્રત રહેવ,ુ ં વતષમાનમાં રહેવ.ુ ં
મન હંમેિા કામનાની પાછળ ભાગે છે . આ મનને કેળવીને ભાવનાના ક્ષેત્રમાં વાળવા સભાન રહેવ.ુ ં
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તપ
સાદા સીધા લોકોને બધાં હેરાન કેમ કરે છે ? ફળવાળા ઝાડ પર જ લોકો પથ્થર કે મ મારે છે ?
એક સાદો શનયમ સમજો કે , સોનાને બધા તપાવે છે , શપિળને કોઇ તપાવતુ ં નથી. શનિાળે બેસે તેને પ્રશ્નો
પછાય, રખડે એને કોિ પછે ? જીવનમાં જે રખડેલા છે , ભટકતા છે તેમને કોઇ પ્રોબ્લેમ આવતા નથી. અને પ્રોબ્લેમ
આવે તો પિ એ શુ ં કરી િકે ? હુ ં બગીચામાં ઝાડ પાસે બેસ ું છં. ઝાડ ઉપર વાંદરો ડાળી તોડી નાખે છે . મને પીડા
થાય છે કે , માંડ ઊછરતા ઝાડને વાંદરો તોડી નાખે છે . પિ પછી શનરીક્ષિમાં આવ્્ુ કે , જ્યાં ડાળી તુટે છે , ત્ક્યાં
બીજી ત્રિ ડાળીઓ પ્રગટે છે ! અને રહસ્યમય શનયમ સમજમાં આવે છે . બચપિમાં જેને મુશ્કેલી પડે છે , તેને ખુબ
મળે છે ! ગુર્જિએફ અને આપિા ઋશર્મુશનઓ તપવાનુ ં કહે છે – વોલન્ટરી સફરરિંગ.
પહેલા ગભષશ્રીમંતો અને રાજાઓ પોતાના સંતાનને ગુરુકળમાં મોકલતા. આપિે ઉલટું કરીએ છીએ.
આશ્રમમાંથી છોકરાઓને પાછા બોલાવીએ છીએ ! આશ્રમમાં તપવાનુ ં છે . રોટલા તપે તો સ્વાદ આવે. અને જીવનમાં
આપિે જાતે તપતા નથી તો કુ દરત આપિને તપાવે છે ! જ્યારે કુ દરત તપાવે તો તેને મોજથી સ્વીકારીએ તો તે
તપ થઈ જાય છે . નાના બાળકને ઉછે રવામાં મા-બાપે ઉજાગરા કરવા પડે છે . ભારે જવાબદારી છે , છતાં સમજપવષક
મોજથી ઉછે રીએ, તો પરરિામ અશત શુભ આવે છે .
કોઇ પિ પરરન્સ્થશત કાયમ ટકતી નથી. શ્રી રામદુ લારે બાપુએ સાધના માટે બે સત્રો આતયા છે – પ્રતીક્ષા
અને શતશતક્ષા. આપિે જ્યારે થાકી જઈએ છીએ, ત્ક્યારે આવા પ્રશ્નો ઊઠે છે . પિ ચલા પર રોટલી ફુલકુ ં ન બને ત્ક્યાં
સુધી તેને તપાવવી પડે. માખિ ન નીકળે ત્ક્યાં સુધી છાિને વલોવવી પડે. અધુરરયો જીવ ઝાડ પર પથ્થર નાખીને
ફળ તોડે છે , અને ખાય છે . પિ એ છોકરમત છે .
ઝાડ પર ફળ પાકે તે સાથે આપોઆપ ખરી પડે છે . આ કુ દરતનો શનયમ છે .
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