આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

િમતર્ો, મનોિનગર્હ માટે હવે વધારે આગળ વધો. એના માટે શું કરવાનુ ં ? માત ૃવત ્ ૫રદાયેષ,ુ લો ઠવત ્ ૫રદર્ યેષ,ુ આત્મવત ્ સવર્ભ ૂતેષ-ુ આ તર્ણ આધાર
છે . આ તર્ણ ૫રીક્ષાઓ છે ,

ના ઉ૫રથી નક્કી થશે કે તમે ફળ પર્ાપ્ત કરવાના

અિધકારી છો કે નિહ અને તમને આત્મબળ મળી શકશે કે નિહ, આત્મબળને
સંભાળી શકશો કે નિહ અને આત્મબળની જવાબદારી વહન કરવાને લાયક તમારી અંદર કલેજુ ં
અને િહંમત છે કે નિહ ? બેટા, આ તર્ણ ૫રીક્ષાઓ છે . આ તર્ણ પે૫ર છે . પી.એમ.ટી.નાં છે . મેિડકલ
કૉલેજમાં પર્વેશ મેળવવા તર્ણ પે૫ર આપો. ૫રીક્ષા આપો અને પાસ થાઓ. પી.એમ.ટી. માં સારા
ટકા લાવો તો તમને પર્વેશ મળી જશે. ના સાહેબ, ત્યાં તો ધકકામુકકી ચાલશે. હુ ં તો ધક્કા મારીને
બધાથી આગળ નીકળી જઈશ. બેટા, અમારા જમાનામાં રે લવે ટેશનો ૫ર એવું થતું હતુ.ં

ધક્કો

મારતો હતો તે સૌથી આગળ ૫હ ચી જતો હતો, ૫ણ હવે તો દરે ક જગ્યાએ લાઈન લાગે છે . દરે કે
પોતાનો નંબર આવે તેની રાહ જોવી ૫ડે છે . હવે ધક્કાશાહી ચાલતી નથી. તું લાઈનમાં ઊભો રહે
અને તારી લાયકાત સાિબત કર અને વરદાન મેળવ.
ગાયતર્ી મંતર્ શું છે અને હુ ં તમને સમજાવી ર ો હતો. ગાયતર્ીની કૃપા દરે ક માણસને મળતી નથી.
ફકત માળા ફેરવવાથી નથી મળતી. જો માળા ફેરવવાથી તે મળતી હોત તો તમારામાંની દરે કને
મળી ગઈ હોત. તમે ક્યારથી ગાયતર્ી મંતર્ના જ૫ કરો છો ? ગુરુજી, ઘણા સમયથી કરંુ

.ં તમે

તર્ીસ વષર્થી માળા કરો છો તો તમને શું મ યું ? કશું મ યું નથી. જો તમે આવું કહેશો તો લોકો
કહેશે કે તું સાવ પાગલ છે , તો ૫છી માળા ફેરવવાથી શો ફાયદો ? હુ ં કહુ

ં કે ગાયતર્ી માતા હજુ

છે . મને પર્ત્યક્ષ તો દે ખાતાં નથી, ૫ણ રાતર્ે વપ્નમાં દે ખાય છે . તને વપ્નમાં દે ખાય છે , તો તારા
માટે તે શું લઈને આવે છે ? ગુરુજી, કશું લઈને આવતાં નથી. હવે ગાયતર્ી માતા મળશે તો હુ ં
એમની સાથે લડીશ. જ્યારે આ૫ણે કોઈના ઘરે જઈએ છીએ ત્યારે બાળકો માટે ટૉફી, ફળફળાિદ કે
ંૃ
બીજુ ં કશું લઈને જઈએ છીએ. ગુરુજી આ યા છે . મથુરા-વદાવનનો
પર્સાદ લઈને આ યા છે . રાતર્ે
વપ્નામાં હનુમાનજી કંઈ લઈને આવે છે ? ના, ગુરુજી, ખાલી હાથ આવે છે . સારંુ , હવે તેઓ મને
મળશે તો હુ ં એમને કહીશ કે તમે મારા દીકરાને ત્યાં ગયા હતા, તો કમસે કમ પાંચસો િપયાની
એક થોકડી તો આ૫વી હતી. બેટા, વપ્નના હનુમાનજી કશું આપી શકતા નથી.
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
ઋતંભરા પર્ ા પર્ાપ્ત કરવી હોય તો હંસ બનો.
હુ ં તમને ગાયતર્ીનુ ં િશક્ષણ તથા ગાયતર્ીની વા તિવકતા બતાવવા
ઇચ્ ં

ં તેના કલેવર ૫છી એ શીખવવા માગું

ચમત્કાર, િસિ ઓ તથા તેન ુ ં ગૌરવ
ઋતંભરા પર્ ામાં

ં કે

માં ગાયતર્ીના

પાયેલા છે . બેટા, આ બધું

પાયેલ ું છે . વા તવમાં ગાયતર્ીનો અથર્ ઋતંભરા

પર્ ા કરવો ૫ડશે. ઋતંભરા પર્ ા કેવી હોય છે ?
બેટા, ઋતંભરા પર્ ાને

કોઈ માણસ પોતાના ઉ૫યોગમાં લેશે તેને કે ટલીય રીતો અખત્યાર

કરવી ૫ડશે. ગાયતર્ીનુ ં વાહન હંસ છે . ગાયતર્ી કોની ઉ૫ર સવાર થશે ? હંસ ૫ર સવાર
થશે. હંસ કોને કહે છે ? હંસ એક પર્તીક છે . ત ું સમજતો કે મ નથી. ? હંસ ૫ર ગાયતર્ી બેસી
શકતી નથી. તેની ૫ર તે કઈ રીતે બેસી શકે ? જો તે તેના ૫ર બેસે તો તેના કચ્ચરઘાણ
નીકળી જાય. તેથી તે હંસ ૫ર બેસી ન શકે. તો ૫છી હંસ શું છે ? બેટા, હંસ એવી યિક્ત છે ,
ની દૃિ ટ ઋતંભરા પર્ ાને અનુકૂળ હોય. ઋતંભરા પર્ ા કે વી હોય છે ? તે હંસ
છે . હંસની બુિ
એટલે કે

વી હોય

કે વી હોય છે ? તે જીવજતં ુ નથી ખાતો, ૫રં ત ુ તે મોતીનો ચારો ચરે છે .

યોગ્ય હોય તે જ કરે છે , ૫રં ત ુ

અયોગ્ય હોય તે કદાિપ કરતો નથી. તે ભ ૂખ્યો

રહે છે . કદાચ મરી જવું ૫ડે તો મરી જાય છે , ૫ણ તે અભ ય ખાતો નથી. તે િવચારે છે કે
મરી જવું સારંુ , ૫ણ હુ ં ખોટું કામ નિહ કરંુ . આવી દૃિ ટવાળા માણસને નામ છે – સફેદ,
વચ્છ અને િનમળ
ર્ હંસ.
હંસ નીરક્ષીરનો િવવેક સમ

છે . તેને પાણી અને દૂધ ભેગાં કરીને આપીએ તો તે માતર્

દૂધને ગર્હણ કરે છે . એ જ રીતે િવવેકવાન યિક્ત માતર્ યોગ્ય હોય તેને જ ગર્હણ કરી
અયોગ્યનો ત્યાગ કરે છે . એનુ ં જ નામ ઋતંભરા પર્ ા છે . તેને જાગર્ત કરવા માટે જ હુ ં
તમને ગાયતર્ી સાધના કરાવું

.ં
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
સાધનાના પર્ાણને સમજો
િમતર્ો, ઉપાસના તથા સાધનાનો પર્ાણ છે – સમપણ
ર્ . તમે સમપણ
ર્ કરી તો જુઓ. હુ ં ૫હેલેથી જ કહુ ં
માળા ના ફેરવીશ, ૫ણ સમપર્ણ કરતાં શીખ. બેટા, આમાં વાંસળીની

ં કે

મ પોતાને ખાલી કરી દે . ના ગુરુજી,

તમે ફકત કમર્કાંડ જ િશખવાડીદો. બેટા, મેં તમને કલેવરની વાત કરી હતી, ૫રં ત ુ એ જ સવર્ વ નથી. તું
પર્ાણને ૫ણ સમજ. પર્ાણ કોને કહે છે ? પર્ાણમાં આ૫ણે આ૫ણી ચેતનાનુ ં શુ ીકરણ કરીને તેને સાફ કરવી
૫ડે છે . ચેતનાની

ભ ૂલો તથા દોષો હોય, ચેતના ઉ૫ર ભર્મનુ ં

આવરણ તથા મેલ ચઢેલો હોય એ

બધાંને આ૫ણે ધોઈને સાફ કરવા ૫ડે છે . લોખંડના વાસણનો કાટ કાઢવા માટે

વી રીતે તેને ઈંટાળાથી

તથા કૂચાથી બરાબર ઘસવુ ં ૫ડે છે , એ જ રીતે આ૫ણા અંતરાત્મા ૫ર ચઢેલા મેલ તથા દોષોનાં
આવરણોને સાફ કરવા માટે આ૫ણે ખ ૂબ મહેનત કરવી ૫ડે છે , પોતાની જાત સાથે લડવુ ં ૫ડે છે તથા
કડકાઈ કરવી ૫ડે છે . તેને સાધના કહે છે . -મન સાધે સબ સઘે- એ જ સાધનાનુ ં વ ૫ છે .
સાધનાનુ ં વ ૫ કે વ ું હોય છે એ હુ ં તમને સમજાવીશ. સાચી સાધના કોને કહેવાય ? તે કઈ રીતે કરવામાં
ૂ સાચી સાધના કરે છે . તે આખો િદવસ ખેતરમાં ટાઢ તડકામાં મજૂરી
આવે છે તે હુ ં તમને બતાવીશ. ખેડત
કરે છે , જમીન ખેડે છે , નીંદામણ કરે છે તથા આખું વષર્ ૫રસેવો પાડે છે . વષર્ના અંતે શુ ં થાય છે ? પાક
ૂ માલદાર થઈ જાય છે . જો તમે પોતાના આત્માના ક યાણ
તૈયાર થાય છે , અનાજ પેદા થાય છે અને ખેડત
માટે આવી કઠોર સાધના કરશો તો તે ૫ણ તમને ફળ આ૫શે. હવે ઉપાસના કઈ રીતે કરવી તે હુ ં તમને
બતાવીશ.
વી રીતે ૫હેલવાન અભ્યાસ

ારા પોતાના શરીરને મજબ ૂત બનાવે છે એવી જ રીતે ઉપાસના કરવી

જોઈએ. કમજોર માણસ જ્યારે કસરત શ કરે છે અને શરીરમાં રહેલા દોષોને દૂ ર કરી દે છે , આત્મિનગર્હ
કરે છે અને પોતાના આહારિવહારને સંયિમત કરે છે ત્યારે તે ચંદગીરામ ૫હેલવાન બની જાય છે . તેની
ટી.બી.ની ફિરયાદ દૂ ર થઈ જાય છે અને તે મજબ ૂત બની જાય છે . ચંદગીરામ ૫હેલવાન ટી.બી.ના દદ
હતા, છતાં તેમને શરીરની સાધના ચાલુ રાખી. બાવીસ વષર્ની ઉંમરે તેઓ ૫હેલવાન બની ગયા હતા.
આનુ ં નામ છે સાધના .
ખેડૂત ૫ણ પોતાના ખેતરમાં સાધના કરે છે તમને ૫ણ તમારી બુિ

અને મગજની સાધના શ કરી દો.

૫છી તમે જુઓ કે તમારું મગજ સાવ તુચ્છ તથા મંદ બુિ વા ં હોવા છતાં તમે કાિલદાસની

મ િવ ાન

બનો છો કે નિહ ? ૫થ્થર ૫ર દોરડું વારં વાર ઘસાય છે તેનાથી ૫થ્થર ૫ર િનશાન બની જાય છે . બેટા,
આ૫ણી મહેનત જો સખત હોય તો આ૫ણી જાડી બુિ

હોવા છતાં ૫ણ આ૫ણે િવ ાન બની શકીએ છીએ.

એના માટે મગજની કસરત કરવી ૫ડે છે . જો આ૫ણે તે માનિસક કસરત, મનની સાધના સારી રીતે કરીએ,
તો કોઈ ૫ણ ક્ષેતર્માં આ૫ણે પર્ગિત કરી શકીએ છીએ તથા િસિ ઓ અને ચમત્કાર મેળવી શકીએ છીએ.
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
પૈસો ૫ણ મનોયોગથી મળે છે .
ચાલો, હુ ં તમને પૈસા િવશે જણાવુ ં

.ં બાટા નામની એક મોચી હતો. બાર

વષર્ની ઉંમરમાં તેનાં માતાિપતા મરી ગયાં હતાં. તેણે સડક ૫ર બેસી જૂતાં સીવવાનુ ં શ

કયુ.ર્ં તે પ ૂરા

િવ ાસ સાથે મન દઈને જૂતાંની મરામત કરતો, તે િદલ દઈને કામ કરતો. તે નવા જૂતાં બનાવે તો એ
કામ હાથમાં લે તેને

ધ્યાન રાખતો કે કોઈ માણસ ફિરયાદ ન કરે કે જૂતાં બરાબર બના યાં નથી. તે

પોતાની આબ નો મુ ો માની લેતો. તે જૂતાંની મરામત કરે તો ૫ણ એટલી સરસ કરતો કે

થી કોઈ

માણસ એમ ના કહે કે કયા મુરખાએ આવી મરામત કરી છે . કેટલાય લોકો તેની પર્શંસા કરતા કે પેલો
છોકરો જ સૌથી સરસ મરામત કરે છે . તે એવી મરામત કરતો કે લોકો ખુશ થઈ જતા.
લોકોનાં જૂનાં જૂતાંને તે નવાં બનાવી દે તો. છોકરો મોટો થયો. લોકો તેને કહેતા કે બાટા, તું અમારા માટે
સરસ નવાં જૂતાં બનાવ. હુ ં નવાં જૂતાં કેવી રીતે બનાવી શકું ? મારી પાસે ચામડું નથી કે બીજો સામાન
૫ણ નથી. જો મારી પાસે તે હોત તો હુ ં બનાવી આ૫ત. લોકોએ ક ું કે અમે તમે પૈસા આપીશુ.ં તું સામાન
લઈ આવ. બાટાએ એવા સરસ જૂતાં બના યાં કે

જૂતાં છ મિહના ચાલે તેના બદલે એક વષર્ સુધી

ચા યાં. લોકોએ પોતાના ઓળખીતાંઓને કહેવા માંડયું કે જો સારાં, મુલાયમ અને ટકાઉ જૂતાં ૫હેરવાં હોય
તો બાટાની દુકાને જાઓ. આ રીતે બાટાની દુકાનો એકમાંથી અનેક થતી ગઈ અને આખા િવ માં બાટાનાં
જૂતાં પર્ખ્યાત થઈ ગયાં. તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તો તમને બાટાનાં જૂતાં મળશે. બાટા આ

અબજો૫િત બની

ગયા છે .
િમતર્ો, પૈસા ક્યાંથી આવે છે . પૈસો મહેનતથી આવે છે . તું મહેનત તો કરતો નથી. કામથી દૂ ર ભાગે છે .
હરામખોર અને કામચોર માણસ જ કહે છે કે મને પૈસા મળતા નથી, મારી ઉ િત થતી નથી. તે પોતાની
યોગ્યતા વધારતો નથી કે મનોયોગપ ૂવર્ક

મ કરતો નથી. ઘાણીના બળદની

મ ગમે તેવ ુ ં કામ કરતો રહે

છે , ૫રં ત ુ પોતાના યોગ્યતા વધારતો નથી. બાટાએ પોતાની યોગ્યતા વધારી હતી. તે ફકત નવમા ધોરણ
સુધી ભણ્યો હતો.
આ

િવદે શોમાં મજૂરી કરનારા લોકો દરરોજ સાં

બે કલાક રાતર્ીશાળામાં ભણવા માટે જાય છે અને કર્મે

કર્મે એમ.એ. અને પી.એચ.ડી. થઈ જાય છે , ૫રં ત ુ તમને રસદ મળતી નથી. હરામખોરી અને કામચોરીમાં
સમય વેડફતા રહો છો. પોતાની યોગ્યતા વધારતા નથી. પોતાની શિક્ત વધારતા નથી. મહેનત કરવામાં
રસ લેતા નથી કે મહેનતમાં મન ૫ણ લગાડતા નથી. નકામાં કાય કરવાથી તાકાત વધતી નથી. એના
કારણે અંદરની કમજોરી દૂ ર થતી નથી તથા યોગ્યતા વધતી નથી. તો ૫છી ઉ િત કેવી રીતે થાય ? મન
અને આત્માને એ માટે િવકિસત કરવા ૫ડશે. ખરા મનથી કામ કરતાં શીખવુ ં ૫ડશે, સખત મહેનત કરતાં
શીખવુ ં ૫ડશે. ધનથી માંડીને પર્િતભા, પર્િત ઠા વગેરે ૫િર મ કરનારને જ પર્ાપ્ત થાય છે .
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
બધી શિક્તઓ બીજ પે આ૫ણી અંદર છે .
સાધનાની સાથે ૫ણ ૫િર મ જોડાયેલો છે . વૈ ાિનક સાચી
સાધના કરે છે . મોટો વૈ ાિનક વધારે મહેનત કરે છે અને
શિક્તશાળી એટમબ બ બનાવે છે . જો તે ફાટી જાય તો સેંકડો
િકલોમીટર સુધી િવનાશ વેરે છે . આ તાકાત ક્યાંથી આવે
છે ? તે એટમમાંથી આવતી નથી, ૫ણ સાધનાથી આવે છે .
સાધનાથી તાકાત વધારી શકાય છે અને તેનો ઉ૫યોગ કરી
શકાય છે . ત ું તારી તાકાત વધારતો નથી, ૫છી તને િસિ ઓ ક્યાંથી મળે ? સાધનાનુ ં શેન ુ ં
નામ છે ?
બેટા,

માં આ૫ણે આ૫ણી આંતિરક શિક્તનો, આ૫ણી ચેતનાનો િવકાસ કરીએ છીએ અને

તેને વધારતા જઈએ છીએ તેન ુ ં નામ સાધના છે . તમે ચેતનાનુ ં મ ૂ ય સમજતા નથી. તમે
તેને બહાર શોધો છો. દે વોની સામે કાકલ ૂદી કરો છો, ગુરુના ૫ગ ૫કડો છો, કોઈ અિધકારી કે
બોસ આગળ આજીજી કરો છો. તમને બસ, આટલું જ આવડે છે . કોઈને હાથ જોડો, કોઈની
ખુશામત કરો અને બસ પોતાનુ ં કામ કઢાવી લાવો છો. કોઈની ખુશામત કરવાની જ ર
નથી.
આ૫ણી અંદર શિક્તનો ભંડાર ભરે લો છે . જો આ૫ણે તેને જાગર્ત કરી શકીએ અને તેનો
ઉ૫યોગ કરી શકીએ તો અવ ય સફળતા મળશે. આ૫ણી અંદર કેટલી શિક્ત છે ? બેટા,
આખા સ ૂયમ
ર્ ડં ળમાં

ટલી શિક્ત છે તેટલી આ૫ણી અંદર રહેલી છે . અણુમાં ૫ણ એટલી

શિક્ત છે . વ ૃક્ષનુ ં આખું વ ૫ તેના બીજમાં રહેલ ું છે . એ જ રીતે બર્ ાંડમાં

કાંઈ છે તે

આ૫ણા જીવાત્મામાં રહેલ ું છે .
બીજને આ૫ણે વાવીએ છીએ, તો એમાંથી વડનુ ં આખું ઝાડ પેદા થાય છે . આનુ ં જ નામ
સાધના છે . બી

િવકિસત કરીને વડ કઈ રીતે બનાવી શકાય એ પર્િકર્યાનુ ં નામ સાધના છે .

આ૫ણા જીવાત્માનો િવકાસ કરીને આ૫ણે મહાત્મા, દે વાત્મા અને ૫રમાત્મા ૫ણ બની
શકીએ છીએ. આ જ આત્મામાંથી ૫રમાત્મા બનવાની પર્િકર્યા છે .
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
ચેતનાનુ ં મહત્વ સમજો : મહાત્મા, દે વતા અને ૫રમાત્મા બીજુ ં કઈ નથી, ૫રં ત ુ પોતાનો જ િવ તાર છે .
પોતાના આત્માનો િવકાસ કરવો એ જ સાધના છે . આ૫ણો િવકાસ આ૫ણે પોતે જ કરવો ૫ડે છે , બીજુ ં કોઈ
કરી શકત ું નથી. આત્માની શિક્તને તમે જોઈ નથી. રે લવેન ુ ં એિન્જન કેટલું મોટું હોય છે ? તે લાખો િપયાનુ ં
હોય છે , પરં ત ુ બે પાંચ હજાર િપયાનો ડર્ાઈવર જ તે એિન્જનને ચલાવે છે . તે ધારે ત્યારે એિન્જને ઉપાડે છે
અને ધારે ત્યાં ઊભું રાખે છે . યંતર્ો ગમે તેટલાં મોટાં હોય, ઓટોમેિટક તથા કમ્પ્યુટર સંચાિલત હોય, છતાં તે
માણસ વગર ચાલી શકતાં નથી. ચેતનાની શિક્ત ખ ૂબ મોટી છે . ગાયતર્ી મંતર્ના માધ્યમથી હુ ં તેને
વધારવાની પર્િકર્યા તમને િશખવાડું

.ં તમારી ચેતના સ ૂઈ ગઈ છે , ખોવાઈ ગઈ છે , મરી ગઈ છે . તમે

ચેતનાનુ ં મહત્વ સમજતા નથી. હુ ં તમને એ ચેતનાનો િવકાસ કરવાનુ ં િશખવાડું

.ં એનુ ં નામ જ ગાયતર્ી

સાધના છે . આ૫ણી ચેતના ભૌિતક અને ચેતન બંને ક્ષેતર્ોનો સામનો કરવામાં સક્ષમ છે . હુ ં તેન ુ ં ઉદાહરણ
આપીશ. આ પ ૃથ્વી કેટલી મોટી છે ? ગુરુજી, ખ ૂબ મોટી છે . પ ૃથ્વીનુ ં વજન કેટલું છે ? અરે ! તેની તો વાત
જ શી કરવી ? અને પ ૃથ્વીની ગિત કેટલી છે ? એક કલાકમાં છ હજાર માઈલ ફરે છે . તેની ધરી જો જરાક
ડગમગી જાય તો પ ૃથ્વીની કક્ષા બદલાઈ શકે છે . ચેતનાની સામે જડની કોઈ િવસાત નથી. ચેતનાને તમે
ભ ૂલી ગયા છો, તેને તમે સમજયા જ નથી. તેન ુ ં મ ૂ ય તમે સમજતા નથી. તમે ચેતનાનો િવકાસ કરવા
ઇચ્છતા નથી. ગાયતર્ી સાધનાનો ઉ ે ય એ જ છે કે તમે તમારી ચેતનાને શુ તથા સમથર્ બનાવો.
ચેતના કે ટલી શિક્તશાળી છે તે બતાવવા માટે હુ ં તમને વીસ લાખ વરસોનીય ૫હેલાં લઈ જવા ઇચ્

.ં

ં
તે વખતે પ ૃથ્વી ૫ર નાના નાના જગલી
જીવો તથા જાનવરો હતાં. પ ૃથ્વી ૫ર સવર્તર્ ખાડા ટેકરા હતા. તે
ં
ઊબડખાબડ અને કુ ૫ હતી. તેમાં ભયંકર જગલી
જાનવરો ફરતાં હતાં, ૫છીથી એમાં ફેરફાર થયો.
માણસની બુિ

અને ચેતનાએ આખી પ ૃથ્વીને કેટલી સુદર
ં બનાવી દીધી છે ! તેણે તાજમહાલ બના યો તથા

બગીચા બના યા છે . લાખ્ખો એકર જમીનને તેણે સમતળ બનાવી દીધી છે . એક જમાનામાં જયાં
ઝાડીઝાંખરા હતાં ત્યાં આ

બગીચા લહેરાઈ ર ા છે . ખેતરો લહેરાઈ ર ાં છે . તેમાં મબલક અનાજ પાકે

છે . હજારો શહેર વસી ગયાં છે . માણસની બુિ
માણસ જ્યારે ઉત્પ

તથા ચેતનાની શિક્ત ખરે ખર અ ત છે .

થયો હતો, ત્યારે તે આિદમાનવના ૫માં હતો, વાંદરાના ૫માં હતો. તેની ચેતનાને

જ્યારે એવુ ં લાગ્યું કે મારે કામ કરવુ ં જોઈએ, મારી આંગળીઓ વાંદરા કરતાં ૫ણ ખ ૂબ સારી બનાવી છે ,
આટલાં સરસ હાથ બીજા કોઈ પર્ાણીને ભગવાને આપ્યા નથી. બધી તરફ વળે એવા હાથ બીજા કોઈ
જાનવરને મ યા નથી. આવું કઈ રીતે બન્યુ ં ? તે આ૫ણી ઈચ્છાશિક્તએ પેદા કયુ.ર્ં બધા જ ચમત્કારો
ચેતનાએ જ કયાર્ છે . જમીનની સફાઈથી માંડીને સભ્યતા, સં કૃિત, વાહન, િવ ાન વગેરે માણસની
ચેતનાનો જ ચમત્કાર છે . જો ચેતનાનો સારી રીતે િવકાસ કરવામાં આવે તો માણસ અનેક િસિ ઓ મેળવી
શકે છે . કહે છે કે માણસ અને ભગવાન એક બની શકે છે . માણસ ભગવાન
ચેતનાનુ ં શુ ીકરણ તથા સુધાર કરવો તેન ુ ં નામ સાધના છે .

ટલો િવકાસ સાધી શકે છે .
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર
ર્ ે ણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
આ૫ણી અંતચેર્તના જ સાચી દે વી છે .

િમતર્ો , હુ ં તમને એક વાત બતાવવા ઈચ્ ં

ં કે મનુ યનુ ં જીવન ઢંગધડા વગરનુ ં અને

કુસ ં કારી છે . આ૫ણું જીવન સં કારહીન, િદશાહીન, લ યહીન, િશ ત વગરનુ ં અને
અ ત ય ત છે . તેને િવચારણાને યોગ્ય બનાવવામાં આવે, ભાવનાઓને સુધારી લેવામાં
ં ર અને સુઘડ
આવે અને િકર્યાશિક્તને યવિ થત કરવામાં આવે તો આ૫ણું જીવન ખ ૂબ સુદ
બની શકે છે . જો તમે ચમત્કાર, લાભ, વરદાન, આશીવાર્દ, અધ્યાત્મની મહ ા તથા ગૌરવ,
બુિ

અને વરદાન િવશેની વાતો સાંભળી હોય તો સમજવું જોઈએ કે એ બધી જ

િવશેષતાઓ આંતિરક ચેતનાના િવકિસત વ ૫ની બતાવવામાં આવી છે .
જો દે વીની વાત બતાવવામાં આવતી હોય તો એ દે વી કઈ હોઈ શકે ? આ૫ણી આંતિરક
ચેતના િસવાય બીજી કોઈ દે વી નથી. આ૫ણી આંતિરક ચેતનાનો જ્યારે િવકાસ થઈ જાય
છે ત્યારે તેને િસિ

કહી શકાય. તેને જો સાચવતાં અને સદુ૫યોગ કરતાં આવડે તો તેને

આ૫ણે સં કૃિત કહી શકીએ, સભ્યતા કહી શકીએ. જીવનમાં એને જ સાધના કહે છે .
વાળંદ જ્યારે દાઢીમ ૂછ કરે છે ત્યારે તે આ૫ણો ચહેરો એવો બનાવી દે છે કે જાણે દાઢીમ ૂછ
ં ર જાકીટ કે ઝભ્ભો
ઉગી જ નથી. આ હજામત બનાવવાનો જાદુ છે . દરજી ક૫ડામાંથી સુદ
બનાવી દે છે તે તેની કમાલ છે . એ તેની સાધના છે . ધોબી ૫ણ ક૫ડાંની સાધના કરે છે .
ં ર મ ૂિતર્ બની જાય છે . આ તેની સાધના નિહ તો
મ ૂિતર્કારની સાધનાને કારણે લ મીજીની સુદ
બીજુ ં શું છે ?
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આ૫ણી અંતચેતના જ સાચી ગાયતર્ી
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
સાધના અથાર્ત ્ અણઘડમાંથી સુઘડ
હુ ં તમને સાધનાનુ ં મહત્વ બનાવી ર ો હતો. સાધના
નકામી અને ૫થ્થરના ટુકડા

વી િજંદગીને

ારા તમે તમારી તુચ્છ,

ે ઠ અને શાનદાર બનાવી શકો છો.

ં
સોની સોનાના ટુકડામાંથી સુદર
બુ ી કે વીંટી બનાવી દે છે ત્યારે સોનાનો પેલો
ં
ટુકડો કેટલો સુદર
બની જાય છે ! આ સોની કમાલ છે , તેની સાધના છે . આ૫ણી
કઢંગી, બેહદ
ં બનાવવાનુ ં નામ સાધના છે .
ૂ ી તથા અ ત ય ત િજંદગીને સુદર
મેં તમને શ આતમાં સભ્યતા તથા િવવેક શીખવાનો પર્યત્ન કય હતો, સાધનાની
રીત શીખવી હતી. ૫લાંઠી વાળીને તથા કમર સીધી રાખીને બેસ, ૫ણ તું ક્યારે ક એમ બેસે છે અને ક્યારે ક
એમ બેસતો નથી. ક્યારે ક બુિ થી કામ કરે છે તો ક્યારે ક તેમ નથી કરતો. એક આસને બેસતો નથી. િમતર્ો,
આ બધુ ં િશ ત છે . તે આજનો િવષય નથી. ક્યારે ક સમય મળશે તો તમને સાધનાનાં
િશખવાડું

બા

કમર્કાંડો

ં તેમનો ઉ ે ય શો છે તે સમજાવીશ. દરે ક િકર્યાને ઉ ે ય હોય છે . ૫લાંઠીવાળીને કે ૫દમાસનમાં

કેમ બેસવું ૫ડે ? ગુરુ, હુ ં તો ૫ગ લાંબા કરીને કે માથા નીચે ઓશીકું રાખીને જ૫ કરીશ.
ના બેટા, એ બરાબર નથી. આ૫ણે સાધનાના માધ્યમથી આ૫ણા યાવહાિરક જીવનને િશ તબ
છીએ. પોતાનાં કાય ને િવચારોને, ઇચ્છાઓને તથા આ થાઓને શુ

અને કર્મ બ

કરીએ

કરીએ છીએ. વા તવમાં

આનુ ં જ નામ સાધના છે .
સોનીની

મ, કલાકારની

મ, ગાયકની

મ અને વાદકની

મ

પોતાને સાધી લે છે તેને સાચો સાધક

કહેવાય છે . તેના વા માંથી જ મધુર રાિગણી નીકળે છે . ગુરુજી, ભૈરવી રાગ કેવી રીતે ગાઈ શકાય તે મને
િશખવાડો. બેટા, હુ ં તને નવા નવા રાગ િશખવાડીશ. તું કોયલની

મ મધુર કંઠે ગાવાનુ ં શ કર. હમણાં તું

ચીસો પાડી ર ો હતો તેને સ ૂર ના કહેવાય. તું તારા ગળાને એવી રીતે સાધ કે એમાંથી મધુર અવાજ પેદા
થાય. ૫છી જો, તેમાંથી કેવી મધુર સ ૂરાવલીઓ નીકળે છે ! આ સારી રીતે ગાવુ ં કે વગાડવું તે એક સાધના
છે . એ જ રીતે દરે ક માણસે જીવનની સાધના કરવી જોઈએ કે એને કેવી રીતે જીવવુ,ં જીવનને કેવી રીતે
ઉ મશીલ બનાવવુ ં અને તેને કેવી રીતે દે વો
કઈ રીતે ઉદા

વુ ં બનાવી શકાય, જીવનની અ ત ય તતાને દૂર કરી તેને

બનાવી શકાય, જીવનને સારી રીતે કે વી રીતે જીવી શકાય એ જો તમે સારી રીતે જાણી

શકો તો તમે ધન્ય બની જશો.
તમે બધું જ બની શકો છો. તમે બા

દૃિ ટનો ત્યાગ કરો.

વ ત ુ બહાર દે ખાય છે તે ખરે ખર તો અંદરથી

ં જ ફેલાય છે . ક તુરી હરણની નાિભમાં હોય છે , ૫રં ત ુ તેને ખબર
જ આવે છે . બહાર તો માતર્ તેની સુગધ
ં ક્યાંથી આવી છે . બેટા, સુગધ
ં બહારથી નથી આવતી, ૫રં ત ુ અંદરથી જ આવે છે .
૫ડતી નથી કે આ સુગધ
આજની વાત સમાપ્ત.. ઓમ શાંિત..
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