ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં

પર્િતભા વધારવાના િવ ાનસંમત પર્યોગો
પર્િતભાનો અથર્ છે –
હંમેશાં આદશ ન્મુખ બુિ તથા ભાવનાનો
સમિન્વત િવકાસ
િવકાસ.. આવી પર્િતભાશાળી
ં
યિક્તઓ જ પોતાને પર્ેરણાપુજ
આદશ ના પર્તીક તરીકે ઉ૫સાવે છે અને
પોતાને જ નિહ
પોતાન
નિહ,, ૫રં
રત
ત ુ સમયન
સમયને
૫ણ ધન્ય બનાવે છે .
અતર્ે આવી પર્િતભાઓના િવકાસ અંગેના
ઉપાયોની ચચાર્

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ

ગાયતર્ી પિરવાર
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પર્િતભા વધારવાના િવ ાનસંમત પર્યોગો
ે ાં આદશ ન્મુ
પર્િતભાનો અથર્ છ
છે - હં
હમશા
મશ
મખ
ખ બુ
બિિ

તથા ભાવનાનો સમિન્વત
સમિ વત િવકાસ.
િવકાસ

ં આદશ ના પર્તીક તરીકે ઉ૫સાવે
આવી પર્િતભાશાળી યિક્તઓ જ પોતાને પર્ેરણાપુજ
છે અને પોતાને જ નિહ, ૫રં ત ુ સમયને ૫ણ ધન્ય બનાવે છે . અતર્ે આવી
પર્િતભાઓના િવકાસ અંગેના ઉપાયોની ચચાર્ કરવામાં આવી છે .
બાળકોને લખવાની લેટ ૫ર મણકા ખસેડીને આંક શીખવવાની
પૈડાંવાળી ચાલણગાડીની મદદથી ચાલતાં શીખવવાની

મ કે ૫છી તર્ણ

મ કેટલાક અભ્યાસ

કરાવવાથી કોઈ સામાન્ય માણસને ૫ણ પર્િતભાશાળી બનવાની િદશામાં આગળ
વધારી શકાય છ.
છે . સામાન્ય માણસો શારીિરક અંગ
અંગ-અવયવોની
અવયવોની તાકાત વધારવા માટ
માટે
અખાડામાં જાય છે .
અખાડામાં ચોક્કસ અભ્યાસ

ારા શારીિરક અંગોને સશક્ત બનાવવા માટે યાયામ

કરવો ૫ડે તથા આહારમાં ૫ણ ૫િરવતર્ન કરવું ૫ડે છે . એવી જ રીતે પર્િતભાનો
િવકાસ કરવા માટે ૫ણ અમુક સાધનાઓ નક્કી કરવામાં આવે છે અને તે સફળ થતી
૫ણ જોવા મળે છે .

મનો બર્ વચર્સની શોધ-પર્િકર્યાઓમાં પર્યોગ કરવામાં આવે છે .

એવા જ કેટલાક આધારોનો અતર્ે ઉ લેખ કરવામાં આવી ર ો છે .
વસકત
વસંકેત (ઓટો સ શન) :
શાંત વાતાવરણમાં િ થર શરીર અને એકાગર્ મનથી બેસવુ.ં ભાવના કરવી કે આ૫ણા
મિ ત કમાંથી ઉત્પ

ુ નો પર્વાહ શરીરના અવયવોમાં વધુ માતર્ામાં
થતી પર્ાણિવ ત

પર્વાિહત થઈ ર ો છે . િશિથલતાનુ ં થાન સમથર્ સિકર્યતા લઈ રહી છે . તેના આધારે
દરે ક અવયવ ૫િરપુ ટ થઈ ર ો છે .

ઈિન્દર્યોની ક્ષમતા વધી રહી છે . ચહેરા ૫ર ચમક વધી રહી છે બૌિ ક તરમાં એવો
ઊભરો આવી ર ો છે કે

નો અનુભવ પર્િતભા િવકાસ પે પોતાને તથા બીજાને થઈ

શકેે.
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વા તવમાં વસંકેતોમાં જ માનિસક કાયાક પનો મમર્
છે - "યો યચ્છ્ : સ એવ સઃ" એટલે કે

પાયેલો છે .

િુ તની માન્યતા

વું િવચારે છે અને પોતાના િવશે

ભાવના ધરાવે છે તેવો જ તે બની જાય છે . "ઈશાનઃવધં યવય" એટલે કે

વી
વું

િવચારે અને કરે છે તેવો જ તે બની જાય છે . િવધેયાત્મક િચંતન, મહાપુરુષોના
ગુણોનો પોતાની અંદર સમાવેશ થવાની ભાવનાથી એવા જ િવચારો ખેંચાઈ આવે છે
ુ પર્વાહો પેદા કરે છે .
તથા ઇિચ્છત િવ ત
ં
પાંતિરત કરવામાં આવે
વસંકેતો ારા પોતાના આભામંડળને એક સશક્ત ચુબકમાં
છે . મનોવૈ ાિનકો કહે છે , "િથન્ક એન્ડ ગર્ો રીચ" અથવા "એડોપ્ટ પોિજિટવ ટુ ડે."
કહેવાનો આશય છે કે િવચારો, હકારાત્મક િવચારો તથા આ ક્ષણથી જ િવચારો,
પોતાની
ો
ી જાતનેે

થી

ે ઠ બનાવીી શકો.
ો ી જ મહાન
ો બધા
ધ જ મહામાનવોો આ વસકેં ેતોથી

બન્યા છે .
ગાંધીજીએ હિર દર્ં નાટક જોઈને પોતાને સંકેત આપ્યો કે સત્યના પર્યોગોને જીવનમાં
ઉતારો અન
અને તનુ
તેન ં ૫િરણામ જુ ઓ. તમની
તેમની પર્ગિતમા
પર્ગિતમાં આ િચતનની
િચંતનની કટલીક
કેટલીક મહાન
ભ ૂિમકા હતી એ સૌ જાણે છે .
દપણ
ર્ સાધના :
ૂળભ ૂત રીત
આ મ
મળભત
રીતે આત્માવલોકનની,
આત્માવલોકનની આત્મશુ
આત્મશિિ ની સાધના છ.
છે મોટા કદનુ
કદન ં દપ
દપણ
ણ
સામે
ર્ સામ
મ ૂકીને બેસવુ.ં જમીન ૫ર કે ખુરશીમાં બેસી શકાય. ખુ લા શરીરના દરે ક ભાગ ૫ર
િવ ાસભરી દૃિ ટથી અવલોકન કરો. ૫હેલાં પોતાની બાબતમાં િવચારો, અંતઃકરણમાં
રહેલા દોષદુગુર્ણોમાંથી મુક્ત થવાની ભાવના કરો. તે ૫રમસ ા ખ ૂબ દયા

છે .

ુ
ભ ૂતકાળને ભ ૂલીને હવે નવી અનુભ ૂિત કરો કે મારી આંતિરક રચનામાં પર્ાણિવ ત
શિક્ત જ છવાયેલી છે . પર્િતભાના િવકાસનાં લક્ષણો િનિ ત૫ણે દે ખાઈ ર ાં છે તથા
સામે બેઠેલી આકૃિતમાં મારું અિ તત્વ પ ૂણ૫
ર્ ણે િવલીન થઈ ર ું છે . આ ઘ્યાનપર્િકર્યા
લયયોગની સાધના કહેવાય છે . અને યિક્તનો ભાવનાત્મક કાયાક પ થાય છે .
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રં ગીન વાતાવરણનુ ં ઘ્યાન
ૂયિકરણોના
સય
સ
દરે ક રગમા
રં ગમાં પોતપોતાના
ર્િકરણોના દરક

ુતત્વો તમ
તરનાં રસાયણો,
તરના
રસાયણો ધાત
ધાતતત્વો
તેમ જ

ુ પર્વાહ હોય છે . તે શરીર તથા મગજ ૫ર િવશેષ પર્ભાવ પાડે છે . તેમાંથી
િવ ત
કોઈના પર્માણમાં વધઘટ થાય તો ઘણા બધા રોગોનુ ં આકર્મણ થઈ જાય છે . આ માટે
રં ગીન પારદશક
ર્ કાચના માઘ્યમથી અથવા જુદા જુદા રં ગના બ બ ારા પીિડત અંગ
૫ર અથવા કોઈ ખાસ અંગ ૫ર તની
તેની સિકર્યતા વધારવા માટ
માટે રગીન
રં ગીન િકરણોન
િકરણોને
જ િરયાત પર્માણે ચોક્કસ સમય સુધી લેવાનુ ં િવધાન છે .
પર્િતભાના િવકાસ માટે આંખો બંધ કરીને કોઈ ખાસ રં ગનુ ં ઘ્યાન કરવામાં આવે છે .
ુ ી સાતે વણ માંથી િનધાર્િરત રં ગ (જાંબડુ ી, આસમાની, વાદળી, લીલો,
થોડીક વાર સુધ
પીળો, નારં ગી અને લાલ) ના ફલેશીઝ ટર્ોબો કો૫ યંતર્ ારા પાડવામાં આવે છે તથા
આંખ ૫ર ૫હેરેલાં ચ માંમાં તે જ રં ગ સતત દે ખાતો રહે છે . તેનો પર્ભા મગજનાં
સ ૂ મ કેન્દર્ર્ો, ચકર્ો વગેરે ૫ર ૫ડે છે . િનયિમત રીતે થોડીક વાર ઘ્યાનનો અભ્યાસ
કરતા રહવાથી
રહેવાથી ઇિ
ઇિચ્છત
છત ૫િરવત
૫િરવતન
ન
ર્ પર્િકર્યા શ

થઈ જાય છ.
છે . ઘ્યાન
યાન એવુ
એવ ં કરવામા
કરવામાં

આવે છે કે સંસારમાં સવર્તર્ તે જ રં ગની સ ા છે ,

આ૫ણા શરીરમાં પર્વેશ કરીને

ઇિચ્છત િવશેષતાઓ ધરાવતી ઊજાર્ પર્વાિહત કરે છે .
આ ઘ્યાન પાંચથી દસ િમિનટ સુધી કરવામાં આવે છે . િવશેષ ો

ારા જુદી જુદી

પર્કૃિતના સાધકો માટે જુદા જુદા રં ગો નક્કી કરીને જ આ પર્િકર્યા કરવામાં આવે છે .
કોઈ યંતર્ વગર માતર્ ઘ્યાન ારા ૫ણ આ િકર્યા કરી શકાય છે . સફેદ રં ગમાં બધા જ
રં ગો સમાયેલા છે , આથી સફેદ રં ગનુ ં ઘ્યાન સૌના માટે ઉ૫યોગી છે .
પર્ાણાકષણ
પર્ાણાકષ
ણ
ર્ પર્ાણાયામ
પર્િતભા વધારવા માટે પર્ાણાકષર્ણ પર્ાણાયામ ૫ણ કરી શકાય છે . તેની િવિધ એવી છે
કે કમર સીધી કરી સરળ આસનમાં, હાથ ખોળામાં રાખીને બેસવુ.ં ઘ્યાન કરવું કે
સફેદ વાદળો

વા આકારના પર્ાણતત્વના ગોટેગોટા આ૫ણી ચારે બાજુ ફેલાઈ ર ા છે

અને આ૫ણે તેની વચ્ચે િનિ ત રીતે પર્સ

મુદર્ામાં બેઠા છીએ.
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નાિસકાનાં બંને િછદર્ોથી ધીરે ધીરે

ાસ ખેંચતાં ખેંચતાં ભાવના કરો કે

ાસની સાથે

પર્ખર પર્ાણતત્વની માતર્ા ૫ણ ભળે લી છે અને તે શરીરમાં પર્વેશી રહી છે . હુ ં બધાં
અંગો ારા તેને ધારણ કરી ર ો

.ં

ાસ ખેંચતી વખતે પર્ાણના પર્વેશની અને

રોકતી વખતે તેને ધારણ કરવાની ભાવના કરો. ધીરે ધીરે
એવો િવ ાસ કરો કે

ાસ

ાસ બહાર કાઢતી વખતે

કંઈ બ ૂરાઈઓ તથા દુબર્ળતાઓ મારી અંદર હતી તે

ાસની

સાથે બહાર નીકળી રહી છે . તે પાછી ફરવાની નથી. આ પર્ાણાકષર્ણ પર્ાણાયામ
શ આતમાં પાંચથી દસ િમિનટ કરવો પ ૂરતો છે . ત્યાર ૫છી ધીરે ધીરે તેની સંખ્યા
વધારી શકાય છે .
ે ન પર્ાણાયામ
સ ૂયર્વધ
ઘ્યાનમુદર્ામાં, બેસવુ.ં શરીર ૫ર ઓછામાં ઓછાં વ ો રાખવાં. મુખ પ ૂવર્ િદશામાં
રાખવુ.ં સમય પર્ાતઃકાલ સ ૂય દયનો. ઘ્યાન કરો કે આત્મસ ા શરીરમાંથી નીકળીને
સીધી સ ૂયલ
ર્ ોક સુધી ૫હ ચી રહી છે ,

મ કે સોયમાં ૫રોવેલો દોરો ક૫ડામાંથી ૫સાર

થઈ જાય છે , સળગતા અિગ્નમાંથી લાઠી આરપાર નીકળી જાય છે .

સ ૂયર્ઊજાર્થી આ૫ણી ચેતના છલવાઈ રહી છે . જમણી નાિસકાથી ખેંચવામાં આવેલો
ાસ અંદર સુધી જઈને સ ૂયચ
ર્ કર્ને આંદોિલત તથા ઉ ેિજત કરી ર ો છે . િવપુલ
માતર્ામાં ઓજસ, તેજસ તથા વચર્સ પોતાનામાં ધારણ થઈ ર ાં છે તથા ડાબી
નાિસકામાંથી બધા જ દોષદુગુર્ણો બહાર નીકળી ર ાં છે . હવે ૫હેલાં કરતાં વધારે
પર્ાણઊજાર્ મારી અંદર એકઠી થઈ રહી છે ,

પર્િતભા વધવાના પે અનુભવાય છે .

િકર્યાને ગૌણ તથા ભાવનાને મુખ્ય માનીને આ અભ્યાસ િનયિમત રીતે કરવામાં આવે
તો ચોક્કસ૫ણે ફળદાયી બને છે .
ં
ચુબકનો

પશર્ :

ં િચિકત્સાક્ષેતર્માં ઘણું યોગદાન માનવામાં આવે છે .
ં
ચુબકનુ

એકયુપર્ેશર એકયુપકં ચર અને મુદર્ા તથા બંધ

ારા શરીરનાં સ ૂ મ સં થાનોને

ં
િચિકત્સામાં અદ્ભુત સામ્ય છે . આ૫ણી પ ૃથ્વી એક
પર્ભાિવત કરવામાં તથા ચુબક
ંબક
િવરાટ ચુ
ચબ
કછ
છે તથા ત
તે તના
તેના ઉ ર

ુ માથી
વમાં
વ
થી ચોક્કસ માતર્ામા
માતર્ામાં પર્ાણઊજાર્ ફેંકે છ.
છે
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ં
ં
સહજ ક્ષમતાવાળો એક
પશમ
ચુબક
ર્ ાં ૫ણ આ જ િસ ાંત પર્યોજાય છે . લોહચુબકનો

ટુકડો લઈને ધીરે ધીરે મ તક, કરોડરજ્જુ તથા
ફેરવો. ગિત ધીમી રહે. કંઠથી

દય ૫ર ડાબેથી જમણી તરફળ ગોળ

ં
લઈ નાિભ ૫ર થઈને જનનેિન્દર્ય સુધી તે ચુબકને

ફેરવો. પશર્ કરા યા ૫છી તેને ધોઈ નાખો,

થી તેની સાથે કોઈ પર્ભાવ જોડાયેલો ન

ુ ચુબકનો
ં
ં
પર્ભાિવત થયેલ ું જળ તથા િવ ત
પર્યોગ ૫ણ કરી શકાય છે .
રહે. ચુબકથી
કઈ ખામી માટે કયા પર્કારનો પર્યોગ કરવો તેનો િનણર્ય િવશેષ ો

ારા કરવામાં

આવે છે .
પર્ાણવાનોનુ ં સાંિનઘ્ય
શિક્તપાતની તાંિતર્ક િકર્યા આમ તો અઘરી અને જોખમી છે , ૫રં ત ુ વિર ઠ તથા
પર્ાણસં૫

યિક્તઓનો યથાસંભવ સહવાસ કરવો સરળ છે . ચરણ પશર્

વા

ઉ૫કર્મથી લાભ લઈ શકાય. ૫રોક્ષ રીતે એવું ઘ્યાન કરી શાય કે હનુમાન, ભગીરથ
વા કોઈ પર્ાણવાન મહાપુરુષ સાથે આ૫ણી ભાવનાત્મક એકતા સધાઈ રહી છે અને
૫ર પર આદાનપર્દાનનો કર્મ ચાલી ર ો છ.
છે .

વી રીત
રીતે સાબુ
સાબ સફદી
સફેદી પર્દાન કર
કરે છ
છે

અને ક૫ડાંમાંથી મેલ દૂર કરે છે , તેવી જ રીતેની ભાવના આ સઘન સંપકર્ની ધ્યાન

ધારણામાં કરી શકાય છે . આવા મહાપુરુષોનુ કોઈ દૃ ય, િચતર્ કે તેમના ગુણોનુ ં
િચંતન ૫ણ તેમાં સહાયક બને છે .

વી રીતે માતાના

તનપાનથી બાળક તથા

ગરની
ગુ
રુની શિક્તથી િશ ય લાભાિન્વત થાય છ
છે તવી
તેવી ભાવના ારા ૫ણ પર્ાણ
પર્ાણ-ચે
ચતના
તના વધ
વધે
છે .
નાદયોગ : વા યંતર્ો તથા તેમના ઘ્વિનતરં ગોનો એક િવશેષ પર્ભાવ હોય છે . તેને
કોલાહલરિહત થાને સાંભળવાનો અભ્યાસ ૫ણ પર્િતભા વધારવામાં સહાયક બને છે .
આ કાયર્ શબ્દશિક્ત (

ચેતનાનુ ં ઈંધણ છે ) ના

વણથી અંતરનાં ઊજાર્કેન્દર્ોને

ઉ ેિજત કરીને તથા જગાડીને થઈ શકે છે . ટે૫રે કોડર્રથી સંગીત સંભાળીને ૫ણ આ
કાયર્ થઈ શકે છે તેમ જ વયં ઉચ્ચાિરત મંતર્ો કે સંગીત ૫ર ઘ્યાન લગાવીને ૫ણ
થઈ શકે છે . આ૫ણા માટે કયા પર્કારનુુ ં સંગીત ઉ૫યોગી છે તેનો િનણર્ય આ
િવષયના િવશેષણો ારા જ કરાવવો જોઈએ.
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એક જ વા

અને સમયાનુકુળ રાગ ૫સંદ કરવો જોઈએ. આ

વણ શ આતમાં

પાંચથી દસ િમિનટ સુધી કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે અભ્યાસ વધારી શકાય.
યુગિનમાર્ણ યોજના, મથુરા તથા શાંિતકુંજ હિરદૃાર તૈયાર કરે લી કેસેટ તથા સીડી
મંગાવીને સાધનાત્મક મનોભ ૂિમ બનાવીને આ નાદયોગ સાધના કરી શકાય.
પર્ાયિ ત :
યિભચાર, છળ, ધનહરણ

વાં દુ કમ થી ૫ણ

પર્ાણશિક્ત ક્ષીણ થાય છે અને

પર્િતભાનુ ં પર્માણ ઘટે છે . તેના માટે દુ કમ ને અનુ ૫ પર્ાયિ ત કરવું જોઈએ. િખર્ તી
ધમર્માં 'કન્ફેશન' નુ ં ઘણું મહત્વ છે . દુ કમ ની ભરપાઈ કરી શકે તેવાં સત્કમ કરવા
જોઈએ. ચાંદર્ાયણ સાધના તથા હેમાિદર્ સંક પ

વાં િવધાનો ૫ણ આ ભારને

ઉતારવામાં સહાયક બને છે . આ િવધાનોની િવધાનોની િવ ત ૃત જાણકારી 'ગાયતર્ી
મહાિવ ાન' તથા 'કમર્કાંડ ભા કર' પુ તકોમાંથી અથવા ૫તર્ યવહાર કે યિક્તગત
સલાહ
ગર
ગુ
રુ સ ા

ારા મેળવી શકાય છે . કોણે કયાં દુ કમ બદલ કયું પર્ાયિ ત કરવું તે માટે
ૂરી વાત જણાવવાથી ધણો બોજ હળવો થઈ
વા િવશષ
િવશેષ ોન
ોને પોતાની પ
પરી

જાય છે તથા આગળ કંઈક નવું સત્કમર્ કરવા માટેની િદશા અને પર્ેરણા મળે છે .
પર્ાયિ ત એ સફાઈની મનોવૈ ાિનક આવ યકતા પ ૂરી કરે છે . પર્િતભા વધારવા માટે
અંતરની સફાઈ જ રી છે .
અંકુરોનો ક ક તથા વનૌષિધ સેવન :
અ , ધાન્ય તથા જડીબુટૃીઓનો પોતાનો એક િવશેષ પર્ભાવ છે . તે જ્યારે અંકુિરત
િ થિતમાં

ટે છે ત્યારે તેમાં િવશેષ ગુણો હોય છે . પોતાની આવ યકતા અનુસારના

ુ રોન
અનાજને સાત કં
અનાજન
કુડામા
ાંમાં એકએક િદવસના અંતર
અંતરે ઉગાડો.
ઉગાડો સાતમા િદવસ
િદવસે ત
તે અંક
અંકરોને
ખાંડીને તેનો તર્ણ ગર્ામ ક ક, દસ ગર્ામ પાણીમાં ભેળવીને ગાળી લો. તેને સવારના
૫હોરમાં ખાલી પેટે મધ કે અન્ય અનુપાન સાથે લો. આ ટોિનક તેજસ, મેઘા તેમજ
જીવનશિક્ત વધારવામા સહાયક બને છે . આવી જ રીતે લીલી જડીબુટૃીઓ કે તે
ૂકા ચ
ૂણર્ને ૫ણ ક ક બનાવીન
ઔષિધના સ
સકા
ચણ
બનાવીને લઈ શકાય છ.
છે
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કોઈ િ થિતમાં વરાળ કે અિગ્નહોતર્ પર્િકર્યાથી નાિસકા ારા ગર્હક કરવાનુ ં ૫ણ િવધાન
છે . બર્ા ી, વજ, ત ુલસી, જયોિત મતી વગેરે વન પિતઓનુ ં સેવન પર્િતભા વધારવામાં
અત્યંત ઉ૫યોગી છે .
વસંકેત સાધના, રં ગીન વાતાવરણનુ ં ઘ્યાન, પર્ાણાકષર્ણ પર્ાણાયામ તેમજ નાદયોગ
માટે સાધનાત્મક મનોભ ૂિમ બનાવવી અત્યંત જ રી છે . સાધના માટે યોગ્ય થાન
૫સંદ કરવુ
૫સદ
કરવ ં જોઈએ.
જોઈએ િહમાલયન
િહમાલયને દવાત્મા
દે વા મા િહમાલય કહવામા
કહેવામાં આવ
આવે છ,
છે જયા
જયાં અનક
અનેક
ઋિષમુિનઓએ કઠોર સાધના કરી છે . ત્યાંની ભ ૂિમમાં સાધનાના સં કારો ઊંડે સુધી
સમાયેલા છે . ત્યાં કરવામાં આવેલી સાધના શીધર્ અને વધારે ફળદાયી િસ

થાય છે ,

૫રં ત ુ યુવાનો માટે પોતાનાં કામો છોડીને િહમાલય જઈને સાધના કરવી શક્ય નથી.
આ અભાવનીી પિૂિતર્ર્ માટેે િહમાલયના
િ
વાતાવરણમા ં મન તથા અંતઃકરણ
અં

ારા

૫હ ચવું જોઈએ. મનોભ ૂિમ અને ભાવભ ૂિમ બનાવીને ત્યાંના વાતાવરણમાં સાધના
કરી શકાય છે . થ ૂળ શરીર એકાંત ઓરડામાં રહેશે, ૫રં ત ુ સ ૂ મ તથા કારણ શરીરથી
િહમાલય ૫હ ચી જવાની અને મન૫સંદ વાતાવરણની ક પના કરો. ભાવભ ૂિમ
બનાવોો કેે તમેે િહમાલયના
િ
સવ દય િશખર
િ
૫ર સુખાસનમાંં બેેઠા છો.
ો
શરીર િ થર, શાંત િચ , આંખો બંધ કરીને ભાવના કરો કે તમારી ચારે બાજુ નજર
૫હ ચે ત્યાં સુધી િહમાલયનાં ઊંચાંઊંચાં િશખરો સફેદ બરફથી ઢંકાયેલાં છે . મોટાંમોટાં
ૃક્ષો દખાઈ
લીલાંછમ વ
લીલાછમ
વક્ષો
દે ખાઈ ર ાાં છ.
છે

લોનાં ઉ ાન છ,
લોના
છે

માથી
માંથી સુ
સગં
ગધ આવી રહી છ.
છે એક

બાજુ િનમળ
ર્ જળની પાતળી ધારા કલકલ કરતી વહી રહી છે . સસલાં, હરણ
ં
જીવો તથા સફેદ
અિહંસક સુદર

હંસ, બતક

વા

વાં ૫ક્ષીઓ દે ખાય ર ાં છે . આવા

ં
અને મનોરમ થળે તમે સાધના કરવા માટે બેઠા છો. આ જ થાન ૫ર બેસીને
સુદર
૫હેલાં વસં
૫હલા
વસકત
કેત સાધના કરો,
કરો ત્યાર
યાર ૫છી રગીન
રં ગીન વાતાવરણનુ
વાતાવરણન ં ઘ્યાન કરો.
કરો રગીન
રં ગીન
વાતાવરણના ઘ્યાનમાં ભાવના કરો કે તમારી ચારે બાજુની પર્ત્યેક વ ત ુ સફેદ છે .
તમારાં વ , શરીર, આસન, િહમાલયનાં િશખરો, આકાશ, વાદળો વગેરે દરે ક વ ત ુ
સફેદ છે એવી ભાવના કરો. પર્ાણાકષર્ણ પર્ાણાયામ તથા નાદયોગની સાધના ૫ણ આ
જ થળ ૫ર કરવીી જોઈએ.
ોઈએ
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વસંકેત સાધના
આ૫ણે બીજાના િવચારોથી પર્ભાિવત ન થતા,
આ૫ણ
થતાં પોતાના જ િવચારોથી પોતાના
ભિવ યનુ ં િનમાર્ણ કરવું જોઈએ. આ૫ણે પોતાની જાતને સમજાવવી સૌથી જ રી છે .
આત્મપર્ેરણા પર્માણે ચાલીને જ આ૫ણે િવ ાસ અને સાહસ પર્ાપ્ત કરી શકીએ છીએ.
મનુ ય પોતે જ પોતાનો િનમાર્તા છે . આત્માવલંબનની ભાવનાને વધારવાનો પર્યાસ
કરતા રહવાથી
રહેવાથી જીવનમા
જીવનમાં નવો ઉત્સાહ
ઉ સાહ અન
અને આનદ
આનંદ પર્ાપ્ત થતા રહ
રહે છ.
છે તનાથી
તેનાથી
િવ૫િ ઓને સહન કરવાનુ ં બળ મળે છે . આ૫ણે આ૫ણા અંતઃજગતને ચારે બાજુથી
પર્કાિશત કરવું જઈએ. જીવનની સાથર્કતા આ૫ણા િવચારો ૫ર રહેલી છે . બીજાઓ
પાસેથી મળે લા સંકેતો આ૫ણા મન ૫ર થાયી પર્ભાત પાડતા નથી, ૫રં ત ુ વારં વાર
મળતા વસકેં ેતો ગર્િથનુ
ગર્ંિથ ં ૫ લઈ
ઈ લેે છેે .
પોતાનુ ં જ અઘ્યયન કરીને મનઃક્ષેતર્ની દુબર્ળતાઓને દૂર કરવી અને ઉચ્ચ આદશ નાં
બીજ વાવતા રહેવ ું એ લાભદાયી નીવડે છે . આકાંક્ષાઓને
તેના માટ
તના
માટે

વસકત
વસં
કેત

તરફ વધારવી હોય

ારા પોતાના આત્મા તથા શિક્તઓન
શિક્તઓને એ િદશામા
િદશામાં ચાલવાનો

આદે શ આ૫તા રહો. પોતાની સાથે િમતર્વત્

યવહાર કરતા રહીને સદ્ -ગુણોના

િનમાર્ણ માટે પર્યત્નશીલ રહો. આ૫ણા મનનાં બે વ પો છે . એક ચેતન અને બીજુ ં
અચેતન. મનની શિક્તઓનો આધાર આ બંને ૫ર રહેલો છે . ચેતન આ૫ણી બૌિ ક

પર્ગિતશીલતા ૫ર િનભ
િનભર
ર
છે
ર્ છ.

કાય આ૫ણ
આ૫ણે સમજી િવચારીન
િવચારીને કરીએ છીએ ત
તે બધા
બધાં

ચેતન મન ારા થાય છે . આ મન આ૫ણી જાગ ૃત અવ થા ૫ર આિ ત છે . અચેતન
મન આ૫ણી ચેતનાનુ ં દાસ નથી. તે તદૃન મુક્ત તથા વાધીન છે . ચેતનાની આ ા
કે આદે શ વગર તે ઈચ્છે તે કરી શકે છે .
મનનો આ ભાગ આ૫ણા અિધકારમાં નથી. કયારે ક કયારે ક તેનાં કાય આ૫ણી
ઈચ્છાથી િવરુ

૫ણ હોય છે . તે સ ૂતાં, જાગતાં દરે ક અવ થામાં િકર્યાશીલ રહે છે .

નથી ચ ૂ૫ચા૫ બેસત ું કે નથી થાકત.ું તે આ૫ણને િનદેર્ શ આપે છે કે તમે તમારું કામ
કરો, મને મારું કામ કરવા દો. આ૫ણી પર્ેરણાઓ અહીંથી જ પેદા થાય છે . અચેતન
મન આ૫ણી મ ૂળ પર્વ ૃિ ઓ અને અનુભવો સાથે જોડાયેલ ું છે .
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સંકેતોનો પર્ભાવ આ૫ણા અચેતન મન ૫ર, જયાં માનિસક ગર્ંિથઓની જાળ
૫થરાયેલી છે , ત્યાં ૫ડે છે . વા તવમાં અચેતન મન જ આ૫ણી શિક્તઓનો ભંડાર છે .
ં ૂ વણોને મ ૂળમાંથી ઉખાડવી તથા નવીન ઉત્સાહ જગાડનારી ગર્ંિથઓનુ ં
તેમાં રહેલી ગચ
િનમાર્ણ કરવું એ જ સંકેતોનુ ં મુખ્ય કાયર્ છે . સંકેતો

ારા િવ૫રીત ગર્ંિથઓને સરળ

રીતે દૂર કરી શકાય છે . ત્યારબાદ નવી ગર્ંિથઓનુ ં ઈચ્છાનુસાર િનમાર્ણ કરી શકાય
છે .
ખરાબ વાતાવરણ, કઠોર

યવહાર તથા િવ૫રીત ૫િરિ થતઓના કારણે આ૫ણા

અચેતન મનનુ ં િનમાર્ણ યોગ્ય રીતે થઈ શકત ું નથી. આ૫ણે તેમાં ત ુચ્છતા, નીચતા કે
દીનતાની ગર્ંિથઓનુ ં િનમાર્ણ અજાણતાં જ કરી દઈએ છીએ. જયારે માતા પોતાના

ં
ં તારોો કોઈ
બાળકનેે કહેે છેે કેે "ત ું કપ ૂત છેે , તારું ભાગ્ય ખરાબ છેે , સસારમા
ોઈ ભાવ નિહ
િ
પ ૂછે ." ત્યારે આવા િવચારો તેના અચેતન મનમાં ઊંડે સુધી ઉતરી જાય છે અને એક

ગર્ંિથ બની જાય છે .
આ જ કારણ
કારણે આ

હજારો યુ
યવાનો
વાનો આત્મહીનતાની ગર્િથથી
ગર્ંિથથી પીડાતા રહીન
રહીને પોતાના

ભાગ્યને ભાંડતા રહે છે . દૂષિત સંકેતોથી અચેતન મનનુ ં િનમાર્ણ ૫ણ દૂષિત રીતે જ
થાય છે . જો તમે િવરોધી િવચાર, પર્િતકૂળ ૫િરિ થિત અને પોતાની

િુ ટઓ ૫ર જ

માનિસક િકર્યાને કેિન્દર્ત કરશો, તો તે કાયમ માટે માનિસક તર ૫ર અંિક્ત થઈ જશે.
અચેતન મનના સસારની
અચતન
સંસારની ૫રખા
૫રે ખા આ૫ણા િવચારો ારા જ િનિ ત થાય છ.
છે
ભાવનાઓ, િવચારો અને ક પનાઓનુ ં આ૫ણે દૃઢતાપ ૂવર્ક િચંતન કરીએ છીએ,
આદશ ૫ર આ૫ણે વધુ સમય સુધી િવચાર કરીએ છીએ તે અચેતનમાં ઉતરી જાય
છે અને િ થરતા ધારણ

કરી લે છે . જો એકાદ બે વાર િવચાર કરીને તેને છોડી

દે વામાં આવે તો ફરીથી તેના ક્ષય થઈ જાય છે . તમારા મ ૃિત૫ટલ ૫ર એક શુભ
ં ાવા ન દો, તેની ૫રે ખા વધારે પ ટ અને
િચતર્ અંિક્ત કરો તથા ત્યાર ૫છી તેને ભુસ
રં ગીન બનાવો.

ે ઠ ભાવનાઓનો ઉદય થાય તે નાશ ન પામે, તેમની િસિ ની

આગ શાંત ન થઈ જાય તેન ુ ં ઘ્યાન રાખો.
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ુ ને બંધ કરીને અંતપટ
ચમર્ચ ઓ
ર્ ખોલો. પોતાના અંતરાત્માનુ ં િનરીક્ષણ કરો. જુઓ કે
ત્યાં કયા કયા અસત િવચારો, દુબર્ળ મંત યો તથા િનબર્ળ ક પનાઓ પી ઘાસ ઊગી
નીક યું છે , કઈ કઈ
િચંતાઓ તમને ઉિદૃગ્ન કરી રહી છે , કઈ મ ૃિતઓ તમને કાંટાની

મ વેદના આપી

રહી છે . આ પર્દે શમાં તમને હજારો ભર્ાિન્તઓ, ભય તથા સંશય જોવા મળશે. એ જ
તમારી આત્મશિક્તનો
આ મશિક્તનો ક્ષય કર
કરે છ.
છે તમારા શરીરન
શરીરને જ િરત કર
કરે છ
છે અન
અને મનન
મનને િનબ
િનબળ
ળ
ર્
બનાવે છે . આવાં નકામાં ભ ૂત તમને ભયંકર જણાય છે . તેમનો દૃઢતાથી િવરોધ કરો.
તેમનાથી ડરવાનુ ં નથી. જરાય યગર્ કે ચિલત થવાનુ ં નથી. તમારામાં એટલી શિક્ત
ુ
છે કે આ શ ઓ
૫ર તમે પ ૂણર્ િવજય મેળવી શકો.
વસંકેતોનો આધાર આ૫ણા

ા છે . તેના ૫ર આ૫ણને

ટલો િવ ાસ હશે તેટલી

જ તી તાથી તે કાયર્ કરશે. પોતાની શિક્તઓમાં અિવ ાસ કરવો એ િવષપાન કરવા
સમાન છે .

ા એ તમારી શિક્તઓનો પર્ાણ છે . તે તમારા અણુએ અણુમાં નવજીવન

પર્દાન કર
કરે છ.
છે . આત્મ

ા વગરનુ
વગરન ં

િનજીર્વ છે અને મનુ ય

દર્ુ પર્ાણી છે .

ાન િન ફળ છ,
છે , િકર્યા શિક્તરિહત છ,
છે , સક
સંક પ

સૌ પર્થમ નાના નાના સંક પો લઈને સફળતા મેળવો અને આત્મ

ાને વધારવાની

તક આપો. ત્યાર ૫છી સંક પોને વધારતા જાઓ. આમ કરવાથી આત્મિવ ાસમાં
પ ૂરતો વધારો થશે.

મ મ આ૫ણી આત્મ

ા વધશે, તેમતેમ ઈ રીય સ ા સાથે

ં
આ૫ણો સંબધ
થાિપત થતો જશે. ૫હેલી વારમાં જ કોઈ એવું અઘરું કાયર્ હાથ ન
ધરો કે

તમારી શિક્ત બહારનુ ં હોય. આવું કરવાથી ઘણા િદવસોનો એઠકો થયેલો

આત્મિવ ાસ ન ટ થઈ જશે.
અભ્યાસની શ આતમાં એવો ઓરડો ૫સંદ કરો, જયાં િબલકુલ એકાંત હોય. સામે એક
મોટો અરીસો રાખો. તેમાં પોતાની આકૃિતને ઘ્યાનથી જુઓ. તમારી આંખોમાં તી
પર્કાશ ઝળકી ર ો છે . તમારા ચહેરો ૫ર સફળ યિક્તઓ

વો આત્મપર્કાશ આવી

ૂણર્ િવ ાસ કરો.
ર ો છ.
છે સફળતાનો પાયો એ જ છ
છે કે તમ
તમે આ સં
સકે
કેતો ૫ર પ
પણ
કરો
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ં
જો તેમાં જરા ૫ણ શંકા કરશો તો તમારા મનની ઇચ્છાઓ અંદર ને અંદર જ ઘુટાઈને
મરી જશે. અરીસા સામે પોતાના ચહેરાનાં અંગપર્ત્યંગોને િવ ાસપ ૂવક
ર્ જોતા રહીને
પોતાના જ અવાજમાં રે કોડર્ કરે લી કેસેટ વગાડો,

માં નીચે પર્માણેના સંકેતો

સંભળાતા રહે. દરરોજ રાતર્ે સ ૂતાં ૫હેલાં થોડાક સમય માટે આ કાયર્કર્મ િનધાર્િરત
કરો. આ૫ણું અચેતન મન રાતર્ે વધુ તી તાથી કામ કરે છે .

ભાવનાઓને

દૃઢતાપ ૂવક
ર્ ધારણ કરીને આ૫ણે સ ૂઈ જઈએ છીએ તે જ િનદર્ાવ થામાં આ૫ણા
અચેતન મનમાં પર્વેશ કરી જાય છે . આ૫ણો સંક પ

ટલો દૃઢ હશે, તેટલી જ

દૃઢતાપ ૂવક
ર્ આ ભાવનાઓનાં મ ૂળ ઊંડા ઉતરશે.
"હુ ં મારી સ ૂતેલી શિક્તઓને જગાડી ર ો

.ં આ

મારા આત્માના જાગરણનો િદવસ

છેે . હુ ં મારીી અલૌિકક
ૌિ
શિક્તઓને
િ ઓ ે પર્ગટ કરીી ર ો

.ં મારીી ગુપ્ત શિકને
િ ે બહાર લાવીી

ર ો

.ં હુ ં

.ં હુ ં ૫રમ ૫િવતર્ સત - િચત - આનંદ વ ૫ ચેતન અિવનાશી આત્મા
.ં હુ ં પર્ત્યેક ક્ષણે ઉંચો ઉઠી ર ો

મારા આત્મ વ ૫માં િ થર રહુ ં
ે ઠ ઉ૫યોગ કરું

પુરુષ

.ં મને

.ં હુ ં દરે ક ક્ષણનો

ાન થઈ ગયું છે કે હુ ં અસાધારણ પર્િતભાસં૫

.ં હુ ં અપ ૂવર્ િવચારોને
િ
ો ે બ ૃહદ ભંડં ાર

મહાન

.ં

હુ ં મારા િવચારોથી સંસારને ચિક્ત કરીશ. હુ ં એક િદવસ મહામાનવ બનીને રહીશ.

મારી ઉ િતનો માગર્ ખ ૂલી ગયો છે . સંસારની તમામ શિક્તઓ મારું રક્ષણ કરી રહી
છે મન
છ.
મને

ાન પર્ાપ્ત થઈ ગયુ
ગય ં છ
છે ક
કે સત્યનો ઉ૫દશ
ઉ૫દે શ આ૫નાર,
આ૫નાર સીધો ર તો બતાવનાર

સાચો ગુરુ મારો અંતરાત્મા જ છે . હુ ં મારી શિક્તનો અનુભવ કરું

.ં મારી રં ગેરગમાં

શિક્તશાળી લોહી દોડી ર ું છે . મારા ભાગ્યનુ ં િનમાર્ણ અત્યંત શુભ મુહત
ૂ ર્માં થયું છે .

હુ ં જાતે િવચાર કરવાનુ ં જાણું

.ં

મારા જીવનને ઉચ્ચ બનાવવાનો િન ય કરીને હુ ં જીવનસંગર્ામમાં પર્વેશ કરી ર ો

.ં

ૂ
પર્િતકૂળતાઓ સામે સંઘષર્ કરવાની શિક્ત મારામાં છે . હુ ં સાહસ વડે પર્િતકળ

૫િરિ થિતઓ ૫ર કાબ ૂ મેળવી શકું

.ં હુ ં મારી શિક્તઓનો વામી

.ં મારે જીવનમાં

કેટલાંય મહત્વપ ૂૂણર્ કાય કરવાનાં છે તથા ખ ૂૂબ ઊંચા ઊઠવાનુુ ં છે .

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
હુ ં દર્ઢ િન ય કરું

ં કે હુ ં મારા આદશ અને પર્ેરણાઓ પર્ત્યે સત્યિન ઠ રહીશ.

કર્મ

મેં નકકી કય છે તેને વળગી રહીશ. ઈ રે મને આત્મશિક્ત પર્દાન કરી છે . તે િદ ય
શિક્તઓનો િવકાસ કરીશ. મારા

દયમાં ઉજ્જવળ ભાવો જ પર્વેશ કરે છે .

મારો િવવેક જાગ ૃત થઈ ગયો છે . યોગ્ય કાયર્માં લાગનારી સદ્બુિ

જાગ ૃત થઈ ચ ૂકી છે .મારું મન િવશુ
અતટૂટ
અત

થઈ ચ ૂ

ું છે . મારા

મારા

દયમાં

દયમાં ૫રમાત્મા પર્ત્યે

ા છ.
છે મ
મેં અનુ
અનભવ
ભવ કરી લીધો છ
છે ક
કે વા તિવક સુ
સખનો
ખનો ભડાર
ભંડાર મારી અંદર જ

છે . હુ ં ભયંકરમાં ભયંકર િવ૫િ ઓમાં ૫ણ પર્ િ લત રહુ ં

.ં મારા આત્મામાં રહેલી

સુષપ્ુ ત શિક્તઓ જાગ ૃત થઈ ઊઠી છે . હુ ં િવ૫િ ઓનુ ં પર્સ તાપ ૂવર્ક વાગત કરું

હુ ં શાંત વાતાવરણમાં િ થર શરીર તથા એકાગર્ મનથી બેઠો

.ં

.ં

ુ શરીરના અવયવોમાં વધુ માતર્ામાં પર્વાિહત થઈ રહી
મારા મિ ત કમાંથી પર્ાણિવ ત
ુ િશિથલતાને દૂર કરીને સિકર્યતા વધારી રહી છે . મારું શરીર સિકર્ય
છે . પર્ાણિવ ત
થઈ ર ું છે . શરીરનાં બધાં અંગો ૫િરપુ ટ બની ર ાં છે . શરીર વ થ અને બળવાન
બની ર ું છ.
છે . ઈિ
ઈિન્દ
દૃ યોની ક્ષમતા વધી રહી છ.
છે . ચહરા
ચહેરા ૫ર ચમક વધી રહી છ.
છે . શરીર
ં
થઈ ર ાં છે . બૌિ ક તર વધી ર ું છે . મારી
અને ચહેરો ૫હેલાં કરતાં વધારે સુદર
મરણ શિક્ત વધી રહી છે . હુ ં

કંઈ વાંચ ું

,ં તે મને યાદ રહી જાય છે . મારી

પર્િતભા વધતી જઈ રહી છે . પર્િભાનો િવકાસ થઈ ર ો છે .
તેનો અનુભવ હુ ં જાતે કરી ર ો

સકારાત્મક િવચારો કરું

ં અને બીજાઓને ૫ણ થઈ ર ો છે . હુ ં હંમેશાં

.ં મહાપુરુષોના ગુણો ગર્હણ કરું

.ં મારા મહાન િવચારો

સજાતીય િવચારોને પોતાની તરફ ખેંચે છે . હુ ં સંસારનુ ં સવર્ ે ઠ પર્ાણી

.ં મારી બુિ

િવકિસત છે . મન વ થ, તન વ થ અને અંતઃકરણ ૫િવતર્ છે . મારી પર્ગિત િનિ ત
છે . મને દરે ક કાયર્માં સફળતા મળે છે . ૐ શાંિત."
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