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સાકાર અને િનરાકાર ઘ્યાન
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
દે વીઓ તથા ભાઈઓ !
હુ ં આ૫ને દી૫કનુ ં દૃ ટાંત આપીને સમજાવી ર ો હતો કે દી૫ક પર્ગટાવવાની
સાથોસાથ અને દી૫ક પર્ગટા યા ૫છી આ૫ એ ધ્યાનમાં રાખો કે ભગવાનની
ભિક્તનો એક મ ૂળભ ૂત િસ ાંત એ ૫ણ છે કે માણસે બળવું ૫ડે છે , ગળવું ૫ડે છે .
ભગવાનનો આ ભક્ત વડના ઝાડની
વડના ઝાડની

મોટો તો થતો જાય છે એ અમે માન્યુ,ં ૫રં ત ુ

મ મોટા થતા ૫હેલાં બી

ગળવું ૫ડશે. મહારાજ ! હુ ં વ ૃક્ષની

મ

મોટો થઈ જઈશ ? ના, હુ ં ગળવા તો ઇચ્છતો નથી ગમે તે થાય હુ ં માલદાર બનવા
ઈચ્ ં

.ં જાડો બનવા ઈચ્ ં

.ં બેટા, ત ું ઝાડો નહી બની શકે, તારાં સંતાનો બની

શકે.
બેટા,

પર્ેરણા હુ ં આપી ર ો

ં તી રહે. આ૫ દી૫ક
ં તે આ૫ના મનમાં ગુજ

પર્ગટાવતા રહો અને આ િવચાર કરતા રહો કે અમારી હેિસયત નવટાંક
અમારી અંદર

નહ
નેહ ચીકાશ લથબથ ભરલી
ભરે લી છ
છે તના
તેના

ટલી છે .

ારા અમ
અમે અમારી જાતન
જાતને

જલાવીએ છીએ અને સળગીને રોશની પેદા કરીએ છીએ, િદશા આપીએ છીએ,
રોશની કેવી રીતે પેદા કરીએ છીએ ? સમુદર્માં વચ્ચે દીવાદાંડી જલતી રહે છે અને
સળગીને ત્યાંથી નીકળનારા રાહદારીઓને, ચાલનારી નૌકાઓને ર તો બતાવતી રહે
છેે . આ તેે બાજુએ ન જોશો,
ો ો આ તરફથીી જાવ.

ં (લાઈટ
વય ં રાતમા ં પર્કાશ તભ
( ઈ

હાઉસ) જલતા રહે છે .
રાતના સમયે ઉ૫ર આકાશમાં તારાઓ જલતા રહે છે અને આ૫ણને, ત્યાંથી
નીકળનારાઓને ર તો બતાવતા રહ
નીકળનારાઓન
રહે છ.
છે . આ૫ અહીંથી ચા યા જાવ, ત્યા
ત્યાં થઈન
થઈને જાવ.
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તારલાઓ ! આથી આ૫ને શો ફાયદો ? અમને એ ફાયદો કે આ૫ને ઠેસ ના લાગે.
આ૫ આ૫ના ર તે જાવ તે માટે અમે અહીં રાતભર પર્કાશતા રહીએ છીએ, કોણ
જલત ું રહે છે ? તારાઓ પર્કાશતા રહે છે અને નાનાં બાળકો તેમને દુવા દે તાં રહે છે .
થેન્કયુ, િટંવકલ િલટર ટાર, હાઉસ હાઈ વંડર હોટ વંડર હોટ યુ આર… આકાશમાં
ચકનારા તારલાઓ, ચમકો ચમકો તમે ઉ૫ર ચમકતા રહો. તમારી
ર તો મળતો રહે. આ૫ ૫હેલાં આકાશના તારાઓની

મ અમને ૫ણ

મ જલો. ગાંધીજીએ જ્યારે

હિર દર્ં નુ ં નાટક જોયુ,ં ત્યારે તેમણે એ િન ય કય કે હુ ં ૫ણ તેમની

મ સત્યના માગર્

ચાલીશ, હુ ં ૫ણ આવી શાનદાર િજંદગી જીવીશ.
બેટા, દી૫ક પર્ગટાવવાનો અથર્ એ છે કે આ૫ણે પોતે જલીએ અને બીજાઓને ૫ણ
ે ા કરીએ,
જલવા માટેે પર્ોત્સાિહત
ો િ
કરીએ.
ીએ આ૫ણેે આ૫ણા જીવનમા ં રોશની
ો ી પેદ
ીએ
શાનદાર જીવન જ જીવીએ અને એટલી

રોશની બીજાઓને ૫ણ આપીએ. આ જ

િસ ાંત અ૫નાવીએ દી૫ક પર્ગટાવતી વખતે આ ભાવ હોવો જોઈએ, ના સાહેબ,
દી૫ક પર્ગટાવવાથી ભગવાન પર્સ
કદાચ આ૫નાથી પર્સ

થાય છે .

થયા હશે, મારા ખ્યાલથી તે પર્સ

દી૫ક પર્કટાવવાથી ભગવાન બહુ જ પર્સ
પર્સ

થાય છે અને નકલી ઘી થી પર્સ

ખ્યાલ છ
છે ક
કે આ૫ણી િજદગી
િજંદગી દી૫કની
ઉ૫ર પર્સ

ન થાય. ના મહારાજ,

થાય છે , ૫રં ત ુ ગાયના અસલી ઘી થી
થતા નથી. ભલે, ૫રં ત ુ મારો તો એવો

મ જલનારી હોય તો ભગવાન ૫ણ આ૫ણા

થઈ જાય છે .

દૈ વી કૃપા કયારે વરસશે ?
િમતર્ો ભગવાન આ૫ણી નજીક છ.
િમતર્ો,
છે ભગવાનની કપા
કૃપા આ૫ણી પાસ
પાસે છ.
છે

ફળ ભિક્ત

માટેનાં છે તે બધાં આ૫ને મળતાં જશે. એકએક ફળ હુ ં આ૫ને િનિ ત પે અપાવી
શકું તેમ

,ં તેની ગેરંટી મારી પાસે છે . આ૫

દે વતાની કૃપા માટે કહો, તે દે વતાની

આ૫ ૫ર કૃપા કરાવી આપુ.ં ૫રં ત ુ શરત એ છે કે આ૫નુ ં જીવન ગંદું ન હોવું જોઈએ.
ના સાહેબ, અમારં
અમારુ જીવન તો ગદ
ગંદુ ં જ રહેશ.ે ના બટા,
બેટા જીવન ગદ
ગંદુ ં હશ
હશે તો દે વતા ૫ણ
કૃપા કરશે નિહ.
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િમતર્ો, ભગવાનને જળથી નાન કરાવવાનો મતલબ ચેતનાને નાન કરાવવા સાથે
છે . નિહ મહારાજ, ચેતનાને તો હુ ં ૫છીથી નાન કરાવીશ, ૫હેલાં પાણી મારા શરીરને
નાન કરાવીશ. બેટા, ત ું કેવી રીતે કરાવીશ તે જરા બતાવ તો ખરો. શરીરથી શું
કામ ચાલી જશે ? મહારાજ, હુ ં તો એમ જ નાન કરી લઉં

.ં ત ું નહાઈ લે છે તો એક

વાત જણાવ કે તારી ચામડીનાં િછદર્ોમાં શું શું ભરે લ ું છે ? માંસ ભયુર્ં છે . અચ્છાં, તો ત ું
એ જણાવ કે પ ૂજાની ઓરડીમાં માંસ લઈને જતો નથી ને ? ના મહારાજ, પ ૂજાની
ઓરડીમાં માંસ તો નથી લઈ જતો. ત ું મ એથી જ્યારે ભજન કરે છે તો તે ૫હેલાં ત ું
કોગળા કરે છે ? હા મહારાજ, કોગળા કરી લઉં

.ં મ માં ગંદી વ ત ુ તો નથી રાખતો

ને ? ના મહારાજ, નથી રાખતો, એવું તો નથી બનત ું ને કે તારા મ માં માંસની વાસ
ભરાયેલી રહેતી હોય અને ત ું જ૫ કરતો રહેતો હોય છો,, ના મહારાજજ,, મ માં માંસ
ભરાયેલ ું રહેત ું હોય તો હુ ં જ૫ કેવી રીતે કરું ? એવું તો નથી બનત ું કે સ ૂકા હાડકાં ત ું
મુખમાં ભરી રાખતો હો અને રામનુ ં નામ લેતો હોય ? જો , એવી ભ ૂલ કદી ન કરત.
જો આ રીતે જ૫ કરવામાં આવે તો ભગવાન નારાજ થઈ જશે. ના મહારાજ, હુ ં એવું
તો નથી કરતો.
કરતો
બહારની નિહ, ભીતરની સફાઈ
િમતર્ો, જયાં શા ોમાં થાનનુ ં વણર્ન છે , ત્યાં શરીરને ધોવાનો િસ ાંત નથી. શરીરને
ધોવાનો મતલબ ઇચ્છાઓ,
ઇચ્છાઓ ભાવનાઓ,
ભાવનાઓ િવચારણાની સફાઈ સાથ
સાથે છ.
છે

ઓ કવળ
કેવળ

ં ી બનાવતા રહે છે અને શરીરને કેટલીય વાર ધોતા રહે છે .
પોતાના શરીરને સુગધ
કોઈ આખો િદવસ પાઉડર લગાવતા રહે છે , કોઈ અ ર લગાવતા રહે છે , કોઈ કર્ીમ
લગાવતા રહે છે . કોઈક સુ૫ર લકસથી નાન કરે છે , કોઈ સારામાં સારા સાબુથી
નાન કરતો રહ
રહે છ.
છે નહાવાની બાબતમા
બાબતમાં તો ત
તે લોકોન
લોકોને જઓ
જુઓ,

ઓ પોતાના શરીરન
શરીરને

ધોતા રહે છે , ૫રત ુ ભીતરથી કેવાં ધંધા કરતા રહે છે ! કેવાં કેવાં માગેર્ પૈસા કમાતા
રહે છે ? એમાં ભીખનો ૫ણ સમાવેશ થાય છે . બેટા, જો આ૫ણે ભીતરની સફાઈ ૫ણ
રોજ રોજ કરીએ તો ભગવાન ૫ણ પર્સ

થશે અને આ૫ણો આત્મા ૫ણ. શરીરને

ં વાધો
ં ો નિહ.
ઓ ં ધોયુ
ધો ં તોો કાઈ
ઈ
ધ
િ
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બેટા, ત ું સમજતો કેમ નથી,

નાન કરવું તે એક િસ ાંત છે કે આ૫ણું મન અને

આ૫ણી ચેતનાઓ શુ થવા જોઈએ. દે વપ ૂજનથી ૫ણ અમારો મતલબ આ જ છે .
િમતર્ો, જ૫ કરવાનો શો અથર્ છે ? જ૫ કરવાથી આ૫ણો મતલબ દે વપ ૂજન સાથે છે .
તેમાં દે વપ ૂજનની સાથે આત્મશોધનની બે િકર્યાઓ જોડાયેલી છે . આ બીજુ ં ચરણ છે
જ૫નુ અને તર્ીજુ ં ચરણ છે ધ્યાનનુ.ં જ૫ અને ધ્યાનને અમે ભેળવી દઈએ છીએ.
ે ે ભળવી
ૂરા રહી જશ.
બનન
બં
નન
ભેળવી દવાથી
દે વાથી એક પર્િકર્યા બન
બને છ.
છે નિહતર જ૫ અધ
અધરાં
જશે જો આ૫
ધ્યાન ન કરતા હો તો આ૫નો જ૫ અધ ૂરો છે . જ૫ કરતી વખતે લોકોની ફિરયાદ
હોય છે કે મન ભાગત ું રહે છે . બેટા, મન ન ભાગે એટલાં માટે અમે જ૫ની સાથોસાથ
બે પર્કારના ધ્યાન ૫ણ બતાવતા રહીએ છીએ. મોટે ભાગે એક એક સાકાર ધ્યાન
બતાવતા રહીએ
ીએ છીએ
ીએ અનેે બીજ
ી ુ ં િનરાકાર
િ
ધ્
ધ્યાન.
સાકાર ધ્યાનનુ ં વ ૫
બેટા, સાકાર ધ્યાન એ છે કે ગાયતર્ી માતાની કૃપા અમારા ઉ૫ર વરસે છે . ગાયતર્ી
માતા શું છેે ? ગાયતર્ીી માતા તેે છેે કેે
શ કરીએ છીએ.

માંં આ૫ણેે યુવાન

સ બુિ ની દે વી છે ,

ં
ી ે માતાના પેે જોવાનુ
ીને
ો

સ િવવેકની દે વી છે . સ િવચારણાઓની

દે વીઓનુ ં નામ ગાયતર્ી છે . ગાયતર્ી દે વી છે મહારાજ ? હા, દે વી છે . તો તે આ૫ને
ખ ૂબ સામાન આપી જાય છે ? હા બેટા, ૫હેલાં દે વી ક્યારે ક આવતાં હતાં, ૫રં ત ુ હવે
એમને એ િવચાર આ યો કે દે વી છે કે નિહ, તેથી અમે અમારા ગુરુન ુ ં ધ્યાન ધરવું
શ કરી દીધું છે .
ગુરુન ુ ં ધ્યાન ? હા બેટા, અમે અમારા ગુરુન ુ ં ધ્યાન ધરીએ છીએ. ગુરુને અમે જોયા છે .
તેમના િવશ
તમના
િવશે અમન
અમને િવ ાસ છ.
છે ગાયતર્ી માતા િવશ
િવશે તો અમન
અમને એ િવ ાસ થઈ ગયો
છે તે

મની મુખાકૃિત અમે માની લીધી છે , તે મુખાકૃિત અમારી ક પનાની છે . શું આ

ક પના છે ? હા, એ ક પના છે – િસ ાંતોની, આદશ ની-આ આદશર્ છે . કયો આદશર્ ?
માં અમે યુવાન

ીને

ભાવનાથી અને

દૃિ ટએ જોઈએ છીએ તે, અમારી માની

નજરે જોઈએ છીએ.
છીએ આ ભાવનાનુ
ભાવનાન ં નામ જ ગાયતર્ી છ.
છે
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િમતર્ો, કોઈ યુવાન

ી આ૫ણને જોવા મળે અને આંખોમાં એવો ભાવ આવે કે તે

આ૫ણી માં છે , તો અમે માનજો કે આ૫ને ગાયતર્ી આવડી ગઈ.

વી રીતે એક

યુવાન મુિ લમ મિહલાને જોઈને િશવાજીના મનમાં એવો ભાવ ઉ ભ યો કે કાશ, આ
મારી માતા હોત તો સારું થાત. અજુન
ર્ ૫ણ એક વખત દે વલોકમાં ગયો. દે વલોકમાં
અજુનને
કયા કયા ઉ૫હાર મળતા જોઈતાં હતાં ? તેની કસોટી કરવા માટે દે વોએ શું
ર્
કયુર્ં ? તેમણે િવચાયુર્ં ઉ૫હાર તો ૫છીથી આપીશુ,ં ૫હેલાં એ જોઉં કે તે તેને લાયક છે
ં
મિહલા ઉવર્શીને તેની પાસે મોકલી, ઉવર્શી
કે નિહ. તેમણે વગન
ર્ ી સૌથી વધુ સુદર
જ્યારે તેની પાસે ગઈ તો એમ કહેવા લાગી કે અજુન,
ર્ દે વતાઓએ મને તમારી પાસે
મોકલી છે . હુ ં તમારી પાસે િવનંતી કરવા અને એમ કહેવા આવી

ં કે તમારા

વું

બાળક મને જોઈએ. તે ((અજુ ન)
જી ગયો કે આખો શો અથર્ થાય.
ર્ ) સમજી
અજુને
ર્ ક ું – અચ્છા, તમને મારા

વું બાળક જોઈએ, ૫રં ત ુ આ૫

રીતે ઇચ્છો તે

રીતે બાળક ન જન્મે અને છોકરી જન્મે તો ? અને ૫છી તે મારા
પાંગળો કે અંધ જન્મે તો ? આ૫ મારા
ભગવાને

વો ન હોતાં

વો જ પુતર્ ઇચ્છો છો તો તે એક જ

.ં

ટલાં જાનવર બના યાં તે બધા એકસરખાં જ બના યાં. વ ૃક્ષો ૫ણ

એકસરખાં જ બના યાં, બીજુ ં એવું વ ૃક્ષ ૫ણ નથી બના યુ.ં એક ઝાડનુ ં

વું પાંદડું

હોય છે , એવું બીજુ ં પાંદડું બીજા વ ૃક્ષનુ ં દુિનયાભરમાં બના યું નથી. તે દરકે ચીજ
અલગ બનાવે છે , બીજી તો તે બનાવતો જ નથી. હુ ં ૫ણ ભગવાન
બનાવવામાં આ યો
એટલાં માટે મારા

ં તેવ ું હે એક જ
વો તો એક માતર્ હુ ં

આ૫ના આદે શને હુ ં માન આપું

ારા

વો

.ં બીજો તો ભગવાન બનાવવાના નથી.
ં અને આ૫ની િવનંતીનો વીકાર કરું

,ં તેથી આજથી હુ ં આ૫નો પુતર્ બનુ ં

માતાજી, કપાળ ૫ર િતલક લગાવો અને આજથી હુ ં આ૫નો પુતર્

.ં

ં તો ૫ધારો

ં અને આ૫ મારાં

માતાજી છો.
િસ ાંત જીવનમાં ઉતરે : આ શું છે ? બેટા, આ એક બુિ

છે , એક િવચારણા છે , એક

સંક પ છે , એક િસ ાંત છે . જો આ િસ ાંત અમારા અને આ૫ના મનમાં આવે તો તે
ે ા િશક્ષણ
આ૫નીી અંદર
અં
છેે , તોો આ૫ ગાયતર્ીના
ી
ઉ
ઉપાસક
છો.
ો અમેે તેન
િ
માટેે માળખું
બનાવી રાખ્યું છે .
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હંસ

ના ૫ર ગાયતર્ી સવાર થયેલ છે , તે ગાયતર્ી દરે ક ૫ર સવાર નથી થતી ? કેમ

મહારાજ ? અમારે ત્યાં તો છે આ ભેંસ. તેના ૫ર બેસાડીને લાવીએ તો ગાયતર્ી
આવશે ? ના બેટા, તેના ૫ર નિહ આવે. તો મહારાજ, અમારી પાસે ઘોડા છે . ઘોડા
૫ર બેસાડીને લઈ આવીએ ? ના બેટા, તે ઘોડા ૫ર ૫ણ નિહ આવે. તો મહારાજ,
ગાયતર્ી માતાને બોલાવી લાવવા અમે િરક્ષા લઈને જઈએ ? િરક્ષામાં બેસાડીને લઈ
આવીએ. તે િરક્ષામાં બેસીને આવશે જ.
ના બેટા, તે િરક્ષામાં ૫ણ નિહ આવે. ગાયતર્ી માતાને લાવવા હોય તો બેટા, હંસ
િસવાય તે બીજા કશા ૫ર નિહ આવે. મહારાજ, હંસ તો બેકાર હોય છે . બીજી કોઈ
સવારી ૫ર નથી આવી શકતાં ? ઘોડા કહો તો ઘોડો લાવી દઉં, હાથી કહો તો હાથી
ં ૫ર જ બેસ
ે તા ં નથી.
ે ે છેે .
લાવીી દઉં.
ઉં ઘોડા
ો કેે હાથીી ૫ર તોો તેે કદીય
ી બેસ
ી તેે તોો હસ
ÔહંસÕ નો શો અથર્ થાય ? હંસનો એ અથર્ થાય છે કે એ યિક્તહોય.
યિક્ત

૫િરશુ

થયેલ

ણે પોતાનાં વ ોને ધોઈને સાફ બના યાં હોય. હંસનો મતલબ છે એવી
ને મોતી ચરવાની આદત હોય,

મતલબ છે એ યિક્ત
િ

કીડા મકોડા ન ખાતી હોય. હંસનો

દુધ અને પાણીને અલગ અલગ તારવાનુ ં જાણતી હોય.

મહારાજ, આવો હંસ કોણ હોય ? કોઈ નથી હોત ું બેટા, તે તો હુ ં અને ત ું હોઈ શકીએ.
દો તો, હંસ એક કલાકાર છે .

વા હંસની આ૫ણે ક પના કરી છે , તેને દૂધ અને

પાણી ક્યાથી
ક્યાંથી મળશ
મળશે ? દધ
દૂધ અન
અને પાણીન
પાણીને ત
તે કવી
કેવી રીત
રીતે અલગ કરી શક
શકે છ
છે ? આ તો
એક અલંકાર છે . હંસ-

ગાયતર્ી માતાનુ ં વાહન છે , એવા ભક્ત આ૫ણે બનવું

જોઈએ, અથાર્ત્ આ૫ણું જીવન એવું બનવું જોઈએ

વું હંસનુ ં જવન હોય છે . ત્યારે જ

ગાયતર્ી માતા આ૫ણા ખભા ૫ર સવાર થશે, આ૫ણી પીઠ ૫ર સવાર થશે. આ૫ણા
મ તક ૫ર સવાર થશ.
થશે આ૫ણા ૫ર તની
તેની છતર્છાયા બની રહે
રહશ.
શે તનો
તેનો અથર્ ? બટા,
બેટા
તેનો મતલબ એ છે કે આ૫ણે ધ્યાન ધરવું જોઈએ, કોનુ ં ? સાકાર ગાયતર્ી માતાનુ.ં
ગાયતર્ી માતા આ૫ણને નેહ આપે છે . ભગવાનને જ્યારે આ૫ણે માતાના ભાવથી
માનીએ છીએ ત્યારે ભગવાન આ૫ણને શું આપે છે ? નેહ આપે છે , આ૫ણને કરુણા
આપેે છેે , આ૫ણનેે દયા તા આપેે છેે અનેે આ૫ણનેે

ા આપેે છેે .
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િનરાકાર ઘ્યાન આવી રીતે કરીએ.
ૂયનુ
િમતર્ો બીજુ ં ધ્યાન અમ
િમતર્ો,
અમે સિવતા (સ
(સય
છીએ
ર્ન)ં) કરાવીએ છીએ,

ને અમ
ન
અમે િનરાકાર ધ્યાન

કહીએ છીએ. તે આ૫ણામાં શિક્ત પ ૂરે છે . મહારાજ, અમે સિવતાનુ ં ધ્યાન શ આતમાં
જ ધરીએ ? ના બેટા, શ આતમાં ન કરીશ. ૫હેલાં માતાનુ ં ધ્યાન કર , ૫છીથી
સિવતાનુ ં ધ્યાન કર . સિવતા શું આપે છે ? બેટા, સિવતા બધો માલસામાન આપે
છે શુ
છ.
શં શુ
શં સામાન આપ
આપે છ
છે ? િપતા

શં આપ
શુ
આપે છ
છે ? િપતા,
િપતા પુ
પતર્ના
તર્ના અભ્યાસ માટ
માટે ફી

આપે છે , પોતાની કમાણીનુ ં મકાન આપે છે અને તારી ૫ત્નીને ઘરે ણાં બાવીને આપે
છે . ક્યાંક સારી નોકરી માટે ભલામણ લઈ જાય છે . બેટા, બા૫ની પાસે માલ છે અને
અમ્મા પાસે માલ નથી. તો ૫છી અમ્મા પાસે શું છે ? બેટા તેની પાસે પ્યાર છે ,
ં ી રાખશે.ે દૂધ તેે જ િપવડાવશે
દુલાર છેે . તનેે પોતાની
ો
ી છાતીી સાથેે એ જ ચાપી
િ
.ે ત ું
જ્યારે ગંદકી કરીશ ત્યારે ધોશે ૫ણ તે, પર્ેમ ૫ણ તે જ આ૫શે. અને બા૫ ? બા૫ની
પાસે ટ ી કરીશ તો તે કહે છે અરે , આને અહીંથી લઈ જા, તેની ટ ી સાફ કર. મારો
ઝભ્ભો ૫ણ ધોઈ નાખ

અને ક૫ડાં ૫ણ ધોઈ નાખ . અરે , તો તમે પોતે કેમ નથી

ધોતા ? ના સાહેબ, આ મારું કામ નથી. બેટા, બા૫ કહે છે કે બાળકને લઈ જાવ
અહીંથી અને તેને સાફ કરો અને તેનો ઝભ્ભો ૫ણ લઈ જાવ. જો , બધું ગંદું કરી
નાખ્યું છે . બીજો ઝભ્ભો લાવ, તે બાળક ૫ર િખજાય છે . તેની મા ૫ર ૫ર કર્ોધે ભરાય
છે અને પોતાના ૫ર ખી

ભરાય છે .

કોણ રોષે ભરાય છે ? બા૫-બા૫ કોણ છે ? સિવતા આ૫ણો િપતા. એક આંખ
પ્યારની અને બીજી આંખ સુધારણાની. પ્યારની આંખ ગાયતર્ી માતા પાસે છે અને
સુધારણાની આંખો સિવતા પાસે છે . નેહ

આ૫ણી પર્ારં િભક આવ યકતા છે . તે

આ૫ણને ગાયતર્ી માતા પાસથી
આ૫ણન
પાસેથી મળ
મળે છ
છે અન
અને શિક્ત આ૫ણન
આ૫ણને સિવતા પાસથી
પાસેથી મળ
મળે છ.
છે
બંનેની ઉપાસનાની જ ર છે . ધ્યાન ધરતી વખતે આપે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે
જો આ૫ પર્ારં િભક ઉપાસક છો, તો આપે ગાયતર્ી માતાનુ ં ધ્યાન ધરવું જોઈએ. ધ્યાન
કરવું જોઈએ કે સ બુિ

પી માતા, સ િવવેકને માતા, સદ્ ાન પી માતા, કરુણામતી

ં અમ ૃત સમું દૂધ આ૫ણનેે િપવડાવે
ે પીી માતા પોતાનુ
ે છેે . આ દૂધ પીને
માતા, પર્ેમ
ો
િ
ી ે
આ૫ણી નસો અને નાડીઓ શુ ૫િવતર્ થતી જાય છે .

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
આ૫ણે નેહથી સભર બની ર ા છીએ, કોમળતાથી સભર બની ર ા છીએ. આ૫ણું
દુ ટ મન છે , તેની અંદર કોમળતા તો પેદા થવી જો જોઈએ. સરસતા તો પેદા
થવી જ જોઈએ,

ા તો પેદા થવી જ જોઈએ.

િમતર્ો, આ૫ણી પર્ારં િભક આવ યકતા છે સૌમ્યતાની, કરુણાની. અત્યારે તો આ૫ણો
સબંધ ં બધી જગ્યાએ િન ઠુરતાથી ભરે લો ૫ડયો છે . જ્યારે તેમાં દયા ભાવના આવી
જાય
જાય.,

ા આવી જાય તો ૫છી આ૫ણ
આ૫ણે એમ કહવાના
કહેવાના અિધકારી છીએ ક
કે ભગવાન

અમને શિક્ત આપો. આ૫નામાં શિક્ત આવી ગઈ ક્યારે ? જયાં સુધી આ૫ શુ ૫િવતર્ નથી બન્યા, તો આ૫ને નુકસાન ૫હ ચશે. દુવાર્સા ઋિષર્એ પોતાના કર્ોધનુ ં
સમા૫ન નોત ું કયુર્ં અને તેઓ ઉપાસના કરવા લાગ્યા તો તેમના કર્ોધમાં વ ૃિ
ં ોિધ
ગઈ.
ઈ િવ
િ ાિમતર્
િ
જયા ં સુધ
ધીી પોતાની
ો
ી જાતનેે સશોિધત

થઈ

કરવાનીી પ ૂરીી પર્િકર્યા
િ
નહોતા
ો

કરી શકયા અને ત૫ યા કરવા લાગ્યા. તે ત૫માં, ભજનમાં લીન રહેવાનુ ં ૫િરણામ
એ આ યું કે તેમની કામવાસના વધારે ઉ ીત થઈ

ગઈ. તેમના ૫િરણામે અંતે શું

થયું ? બેટા, અપ્સરાથી તેમને ત્યાં એક પુતર્ી જન્મી હતી – તને તેની ખબર નથી.
િ ાિમતર્
િવ
િ
ઋિષ
િ પાસે એક મેનકા નામે અપ્સરા આવી હતી. તેણે પર્ેમનુ ં ચક્કર
ચલાવી િવ ાિમતર્ સાથે લગ્ન કરી લીધાં. મહારાજ, શું આવું બની શકે ? હા બેટા,
એવું બની શકે છે એટલાં માટે શિક્ત પર્ાપ્ત કરતાં ૫હેલાં ૫િવતર્તાની અને
આત્મશંધોનની જ ર છે . આ૫ સંશોધન પર્ાપ્ત કરી લો ત્યારે આ૫ સિવતાનુ ં ધ્યાન
ધરવું જોઈએ.
શિક્તની સાધના
સિવતાનુ ં ધ્યાન ધરવા માટે અમે આ૫ને થોડીક બાબતો જણાવીએ છીએ, યુિક્ત
બતાવીએ છીએ, થોડીક જાણકારી આપીએ છીએ. સિવતાનુ ં ધ્યાન કેવી રીતે
કરાવવામાં આવશે, તેન ુ ં સૅમ્પલ અમે બનાવીએ છીએ. ધ્યાન કેવી રીતે કરાવવામાં
આવશે ? ધ્યાન કરાવો મહારાજ. બેટા, અમે બર્ વચર્સની સાધના કરાવીશુ.ં તે
કરાવતાં ૫હેલાં અમે આ૫ને પર્ારં િભક િશક્ષણ એટલાં માટે આપી ર ા છીએ કે શુું
આ૫ આ૫નુ ં સંશોધન કરી શકો છો ? શું આ૫ને માટે તે શક્ય છે ?
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શું આ૫ આ૫નુ ં િચંતન અને િવચારો બદલી શકશો ? જો હા, તો અમે આ૫ને શિક્ત
અપાવીશુ.ં બર્ વચર્સ સાધનામાં અમે આ૫ને શિક્ત પર્દાર કરવા માટે બોલાવીએ
છીએ, ૫રં ત ુ આ૫ના માટે શરત એ છે આ૫ આ૫ના વતમ
ર્ ાન જીવનનુ ં ખુદ સંશોધન
કરી લો, કેમ કે ત્યારે

શિક્ત મળશે તે આ૫ના જીવન માટે લાભદાયક નીવડી શકે

છે . આ૫નુ ં તે ક યાણ કરી શકે છે . અન્યથા જો શિક્ત મળી, તો આ૫નુ ં પેટ ફાટી
જશે. આ૫ એ શિક્તને સહન કરી શકશો નિહ.
િમતર્ો, શિક્ત મેળવી લેવાનુ ં મુ કેલ નથી. શિક્ત ૫ચાવવી-ટકાવવી મુ કેલ છે . બેટા,
ઘીમાં ખ ૂબ તાકાત હોય છે . ઘી મેળવવાનુ ં

મુ કેલ નથી. તારી પાસે જો ૫ચ્ચીસ

િપયા હોય તો તે મને આ૫. હુ ં તારે માટે એક િકલો ઘી આવી દઈશ. ૫છી તો
ે ા ૫ર ચમક આવીી જશે.ે ત ું
મહારાજ, હુ ં તેે ખાઈ
ઈ લઉં
ઉં નેે ? ખાઈ
ઈ લેે બેેટા, તારા ચહેર
જોડો બની જઈશે. અચ્છાં લાવો. એક િકલો ઘીનો ડબ્બો છે , હુ ં તો આ

જ ખાઈ જાઉં

.ં બેટા, તે ૫ચશે નિહ. હજમ ન થવાથી તને તારું જ ઘી નુકસાન કરશે, તારા પૈસા

૫ણ ખચાર્ઈ જશે, તને ઝાડા થઈ જશે, તને ઊલટી ૫ણ થઈ જશે. શિક્ત મેળવવી
અને ભગવાનની કૃપા મેળવવી મુ કેલ નથી. ના મહારાજ, તે બહુ મુ કેલ છે . ના
બેટા, તે કાંઈ મુ કેલ નથી. જો તે મુ કેલ હોય તો ચાલ, હુ ં તારી સાથે આવું

.ં મારા

ગુરુ મને સહાય કરે છે . શી સહાય કરે છે ?
સવર્

ે ઠ ઘ્યાન : ગુ
ગરન
રુન ુ ં ઘ્યાન

િમતર્ો, સવારના સમયે જ્યારે હુ ં અહીં આવું
બેસ ું

ં તો તેની ૫હેલાં હુ ં મારા ગુરુ સન્મુખ

ં ો થાિપત થઈ ગયા છે કે તેમનુ ં શરીર
.ં અમારા બંને વચ્ચે એવા સ ૂતર્ સંબધ

તો કોણ જાણે ક્યાં હોય છે અને મારું શરીર અહીં હોય છે . તો ૫ણ અમે બંને પાસેપાસે
બેઠેલી બે

યિક્તઓની જમે વાતો કરતા રહીએ છીએ, ચચાર્ કરતા રહીએ છીએ

સલાહ- મસલત કરતા રહીએ છીએ કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ ?
ં ૂ વણ આવી જાય છે અને તેનો શો ઉકેલ
મને શી શી તકલીફો ૫ડે છે અને કેવી મઝ
હોઈ શકે ? ઘણી બધી બાબતો ૫રત્વે આ૫સમાં

વી રીતે બે િમતર્ો બેસીને વાતો કરે

છે , એવી જ રીતે અમે બંને વાતો કરીએ છીએ,
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તો મહારાજજી, અમને ૫ણ આ લાભ મળી શકે છે ? બેટા, આવો લાભ તો હુ ં તમને
અપાવી શકું

કરી શકું

.ં ૫રં ત ુ ૫હેલાં ત ુ તારા કતર્ યનુ ં પાલન કર અને ન કરે તો ભલે હુ ં તો

.ં

િમતર્ો, પર્ાતઃકાળે ચારથી પાંચ વાગ્યાનો મારો સમય પોતાનાં બાળકો માટે , ૫િરજનો૫િરવાર જનો માટે હંમેશાં માટે સુરિક્ષત છે . ચારથી પાંચ વાગ્યાના સમયમાં જ્યારે
ૂછવી હોય,
૫ણ આ૫ન
આ૫ને આવ યકતા જણાય,
જણાય જ ર ઊભી થાય,
થાય ગુ
ગરજીને
રુજીન કોઈ વાત પ
પછવી
હોય
મસલત કરવી હોય અથવા કોઈ સલાહ લેવી હોય અથવા કોઈ શિક્તની જ રત હોય
અથવા કોઈ સહાયની જ ર હોય તો તે વખતે ચ ૂ૫ચા૫ ઊઠીને બેસી જજો. ગુરુજી,
નાન કરી લઉ ? ના બેટા, કરી શકે તો કરી લે, નિહ તો નાન કયાર્ િવના જ બેસી
ે ીને
ી ે એ ધ્યાન
જ . બેસ
ધ્
કર ,
ગોદમાં બેઠો

વીી રીતે
ી ે હુ ં મારા ગુરુન ુ ં ધ્યાન
ધ્
કરું

ં કેે હુ ં મારા ગુરુની

તેઓ મારા મ તક ૫ર હાથ ફેરવતા જાય છે . ત્યારે મને બહુ મજા

૫ડે છે . ગાયતર્ી માતા બાબતે તો એ ૫ણ ઘ્યાનમાં આવે છે કે આ આ૫ણી ક પનાની
એક મ ૂિતર્ છે . આવું ધ્યાન આવે છે ત્યારે મારું મન ડામાડોળ થઈ જાય છે . હવે એવું
થવા લાગ્યું છે ,

મને મેં જોયા છે ,

મને હુ ં ભગવાન માનુ ં
ઉત્પ
િમતર્ો
િમતર્ો,

મને જાણ્યા છે ,

ં અને હુ ં તેમનો જ દાસ

મના ૫ર મને િવ
િ ાસ છે ,
ં – તેમના િવશે આવો સંદેહ

થતો નથી. સંક પ-િવક પ જન્મતા નથી, ચહેરો ૫ણ યાદ કરવો ૫ડતો નથી.
ગરજીને
ગુ
રુજીન મ
મેં જાણ્યા છ,
છે જોયા છ,
છે ૫રખ્યા છ,
છે

મારા ઉ૫ર છે ,

મની સાથે હુ ં લડી -ઝઘડી ૫ણ શકું

માટે ન માનુ ં ? જ્યારે મારે ક પના જ કરવી ૫ડી તો

મની અપાર કપાનો
કૃપાનો બોજ
.ં તો તેમને હુ ં ભગવાન શા
ીકૃ ણની ક પના, શેષશાયી

ભગવાનની ક પના કરી, ૫રં ત ુ ૫છી જોયું કે આ૫ણે ત્યાં

ીકૃ ણની

તસવીર

ટીંગાડેલ છ,
ટીંગાડલ
છે તો તમા
તેમાં કોઈનુ
કોઈન ં મુ
મખ
ખ લાબુ
લાંબ ં છ,
છે કોઈનુ
કોઈન ં નાક ૫હો ં મોટં
મોટુ છ.
છે કમ
કેમ સાહબ,
સાહેબ
ીકૃ ણ ભગવાનનુ ં નાક લાંબ ુ ં હત ું કે ૫હો ં હત ું ? ના બેટા, મને ખબર નથી. ત ું જ
બતાવ કે ૫હોળા નાકવાળા

ીકૃ ણ છે અથવા સાંકડા નાકવાળા

આ તો તસવીર બનાવનારાઓએ બનાવેલી છે , અસલી

ીકૃ ણ છે ? બેટા,

ીકૃ ણ કેવા હતા તેની તો

ખબર નથી.
ી
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અસલી

ીકૃ ણ

ં
વો ત ું છે એવા ૫ણ હોઈ શકે. મહારાજજી, તે તો ખ ૂબ જ સુદર

હતા. કદાચ તેઓ ખ ૂબસ ૂરત ૫ણ હોઈ શકે, કુ ૫ ૫ણ હોઈ શકે અસલી
હતા તેની મને ખબર નથી. આ તસવીર આ૫ણે બનાવી છે . જો આ૫ણે જ

ીકૃ ણ કેવા
ીકૃ ણની

તસવીર બનાવી શકતા હોઈએ તો આ૫ણે તે આ૫ણા મન પર્માણે કેમ ન બનાવીએ
? આજની વાત સમાપ્ત. ઓમ ્

શાંિતઃ

ઘ્યાન ધારણાનુ
ધારણાન ં મહત્વ
મહ વ ૫ણ સમજો.
સમજો
ધ્યાન એક એવી િવ ા છે .

વી આવ યકતા આ૫ણને લૌિકક જીવનમાં ૫ણ ૫ડે છે

અને આધ્યાિત્મક અલૌિક્ત ક્ષેતર્માં ૫ણ તેનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે . ધ્યાનને
ટલુું સશક્ત બનાવી શકાય, એટલુું જ એ કોઈ ૫ણ ક્ષેતર્માં ઉ૫યોગી િસ
છે . માણસને

કાંઈ મળે લું છે તેનો બરાબર ઉ૫યોગ તથા

થઈ શકે

મેળવવું જોઈએ તેના

ે િદશાઓમાં ધ્યાન બહુ ઉ૫યોગી છે . ઉપાસના ક્ષેતર્ ૫ણ
પર્ત્યે પર્ખરતા, બંનય
ધ્યાનની આ બંનેય ધારાઓનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે . પોતાના

વ ૫ અને

ૂિતઓનો બોધ તથા પોતાના લ ય તરફ પર્ખરતા, આ બં
ે પર્યોજનો માટ
િવભિતઓનો
િવભ
બનય
નય
માટે
ધ્યાનનો પર્યોગ કરવામાં આવે છે .
આ૫ણે આ૫ણું વ ૫, ઈ રની કૃપા-જીવનના મહત્વ અને લ યની વાતને એક રીતે
પ ૂણર્૫ણે ભ ૂલી બેઠાં છીએ. નથી આ૫ણને આ૫ણી સ ાનુ
અને નથી લ યનુ ં

ાન, નથી ઈ રનુ ં ધ્યાન

ાન. અ ાનના અંધકારની ભુલભુલામણીમાં ખરાબ રીતે ભટકી

ર ા છીએ. આ ભ ૂલકણા૫ણું િવિચતર્ છે . લોકો વ ત ુને તો ઘણીવાર ભ ૂલી જાય છે ,
સાંભળે લી-વાંચેલી વાતોને ભ ૂલી જવાની ઘટનાઓ ૫ણ બનતી રહે છે . ક્યારે ક
૫િરિચત હોય તમને ભ ૂલી જવાથી તે અ૫િરિચત બની જાય છે , ૫ણ એવું ક્યારે ક જ
થાય છે કે પોતાને ખુદને ૫ણ ભ ૂલી જવામાં આવે. આ૫ણે આ૫ણને ફકત શરીર
માનીએ છીએ. તેના વાથન
ર્ ે જ આ૫ણો વાથર્, તેની જ આવ યકતાઓને આ૫ણી
આવ યકતા માનીએ છીએ. શરીર અને મન આ બંનેય સાધન જીવનરથનાં બે પૈડાં
માતર્ છે , ૫ણ બન્યુું કંઈક િવલક્ષણ. આ૫ણે આત્મસ ાને સવર્થા ભ ૂૂલી બેઠાં છીએ.
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આમ તો શરીર અને આત્માની પ ૃથક્તાથી વાત વારં વાર કહેવા સાંભળવામાં તો આવે
ં ૂ ં. જો
છે , ૫ણ એવું ભાન જીવનમાં કદાચ જ થત ું હોય. જો થાય છે તો ૫ણ બહુ ધધ
વ ત ુિ થિત સમજી લેવામાં આવે છે અને જીવ સ ા તથા તેનાં ઉ૫કરણોની પ ૃથક્તાનુ ં
વ ૫ ચેતનામાં ઊભરી આવે છે તો આત્મ ક યાણની વાત મુખ્ય બની જાય છે અને
વાહનો માટે

ટલું જ રી હોય એટલું જ ધ્યાન આ૫વામાં આવે છે . આ

તો આ૫ણે

નગ્ન ફરી ર ા છીએ અને વાહનોને સોનાના ઘરે ણાંથી શણગારી ર ા છીએ. Ôઆ૫ણેÕ
ભ ૂખ્યા મરી ર ા છીએ અને વાહનોને ઘી િપવડાવવામાં આવી ર ું છે . Ôઆ૫ણેÕ થી
મતલબ છે આત્મા અને વાહનથી મતલબ છે શરીર અને મન.

વામી સેવકોની

સેવમાઈમાં લાગેલો છે અને પોતાની જવાબદારીઓને સવથ
ર્ ા ભુલાવી બેઠો છે , આ
િવિચતર્ િ થિત છે . વા તવમાં આ૫ણે આણા૫ણુું ખોઈ બેઠાં છીએ.
વ ૫ અને લ યની િવ મ ૃિતને કારણે

આધ્યાિત્મક ધ્યાનનો ઉ ે ય છે , પોતાના
ઉત્પ

થયેલી વતમ
ર્ ાન િવ૫ તાઓથી

ટકારો મેળવવો. એક બાળક પોતાના

મોસાળ જવા નીક યો. ર તામાં મેળો જામ્યો હતો અને તે તેમાં જ ખોવાઈ ગયો, તે
ત્યાંનાં દૃ યમાં એટલો ખોવાઈ ગયો કે તે પોતાનુ ં ઘર અને ગંત ય જ નિહ,
િ પોતાનુ ં
સરનામું ૫ણ ભ ૂલી ગયો. આ કથા બહુ અટ૫ટી લાગે છે ૫ણ છે સોળ આના સાચી
અને તે આ૫ણને બધાને લાગુ ૫ડે છે . પોતાનુ ં નામ, સરનામુ,ં ઓળખ૫તર્, િટિકટ
વગેરે બધું જ ગુમાવી દીધા ૫છી આ૫ણે અસમંજસ ભરી િ થિતમાં ઉભા છીએ કે
આખરે હુ ં કોણ
નથી

ં ? ક્યાંથી આ યો

ં અને ક્યાં જવાનુ ં હત ું ? િ થિત િવિચતર્ છે , તેને

વીકારી શકાતી, નથી અ વીકાર થઈ શકતો.

વીકાર કરવાનુ ં એટલાં માટે

મુ કેલ છે કે આ૫ણે પાગલ નથી, સારા એવા સમજદાર છીએ. બધો કારોબાર
ચલાવીએ છીએ. ૫છી આત્મિવ મ ૃત ક્યાં થયા ? અ વીકાર કરવાનુ ં ૫ણ મુ કેલ છે ,
કારણ કે વા તવમાં આ૫ણે ઈ રનો અંશ છીએ, મહાન મનુ ય મેળવનાર છીએ તથા
૫રમાત્માને પર્ાપ્ત કરવા સુધી ધોર અશાંિતની િ થિતમાં ૫ડયા રહેવાની વાત ૫ણ
જાણીએ છીએ. સાથોસાથ એ ૫ણ પ ટ છે કે

થવું જોઈએ, એ થઈ ર ું નથી અને

ન કરવુું જોઈએ તે કરી ૫ણ નથી ર ા. આ જ અંતદર્ૃ દ ઉભરાઈને જી
જીવનના પર્ત્યેક
ક્ષેતર્માં છવાયેલો રહે છે અને આ૫ણે િનરં તર ઘોર અશાંિત અનુભવીએ છીએ.
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જીવનનુ ં લ ય પ ૂણર્તા પર્ાપ્ત કરવાનુ ં છે . આ પ ૂણર્તા ઈ રીય તરની જ હોઈ શકે છે .
આત્માને ૫રમાત્મા બનાવવા માટે તે લક્ષ ૫ર ધ્યાનને એકાગર્ કરવું આવ યક છે .
મહત્વનાં મકાનો બનાવવા માટે , તે બનાવતાં ૫હેલાં તેના નકશા, છા૫ અને મોડલ
બનાવવામાં આવે છે . એિન્જિનયર, કારીગર તેને જોઈ જોઈને પોતાનુ ં િનમાર્ણ કાયર્
ચલાવે છે . અને સમયાનુસાર મકાન બનીને તૈયાર થઈ જાય છે . ભગવાનનુ ં વ ૫
અને ગુણ, કમર્ અને વભાવ કેવાં હોય તેની પર્િતમા બનાવવામાં આવે છે અને ૫છી
તેની સાથે સમી૫તા, એકતા, તાદાત્મ્યના થાિપત કરતાં કરતાં એ તરના બનવા
માટેના પર્યત્ન કરવામાં આવે છે . ધ્યાન-પર્િકર્યાનુ ં આ જ વ ૫ છે .
અસંત ુલનને સંત ુલનમાં બદલવા માટે ધ્યાન-એકાગર્તાના કુશળ અભ્યાસથી વધીને
બીજો
ી ો કોઈ
ોઈ વધુ
ધ ઉ૫યોગી
ઉ ો ી ઉપાય
ઉ
હોઈ
ોઈ જ શકતોો નથી.
ી ઘણીી વાર મન કર્ોધ,
ોધ શોક,
ો
કામુકતા, પર્િતશોધ, િવક્ષોભ

વા ઉ ે ગોમાં ખરાબ રીતે ફસાઈ જાય છે અને એ

િ થિતમાં પોતાનો કે પારકો કંઈ ૫ણ અનથર્ થઈ શકે છે . ઉિદૃગ્નતાઓથી ઘેરાયેલ ું
મન થોડાક સમયમાં પાગલ કે િવિક્ષપ્ત

તરનુ ં થઈ જાય છે . સાચો િનણર્ય કરી

શકવાનુ ં અને વ ત ુ િ થિતને
િ
સમજી શકવાનુ ં તેના ગજા બહારની વાત થઈ જાય છે .
આ િવક્ષોભોથી મિ ત કને કેવી રીતે ઉગારવું અને કેવી રીતે સમત ુિલત િ થિતમાં
રહેવાનુ ં અભ્યાસ બનાવવુ,ં તેન ુ ં સમાધાન ધ્યાન-સાધનામાં જોડાયેલ ું છે . મને અમુક
િચંતન-પર્વાહમાંથી હટાવીને અમુક દશામાં િનયોિજત કરવાની પર્િકર્યા જ ધ્યાન
કહેવાય છે . તેનો પર્ારં ભ, અટકાવના

વેચ્છાચારથી મનને દૂર કરીને એક િનયત

િનધાર્િરત િદશામાં લગાવવાના અભ્યાસથી થાય છે . ઇ ટ દે વ ૫ર અથવા અમુક
િ થિત ૫ર મનને િનયોિજત કરી દે વાનો અભ્યાસ જ તો ધ્યાનમાં કરવો ૫ડે છે .
મન ૫ર અંકશ
અંકુશ કરવામા
કરવામાં તનો
તેનો પર્વાહ રોકવામા
રોકવામાં સફળતા મળવી
મેળવી લવી
લેવી એ જ ધ્યાનની
સફળતા છે . આ િ થિત આવવાથી કામુક્તા, શોક-સંતપ્તતા, કર્ોધાંધતા, આત ુરતા,
લાલચ-િલપ્સા,

ે ોથી
વા આવેશો ૫ર કાબ ૂ મેળવી શકાય છે . મિ ત કને આ ઉ ગ

રોકીને કોઈ ઉ૫યોગી િચંતનમાં વાળી શકાય છે . કહે છે કે પોતાને વશમાં કરી લેનાર
ં ં મહત્વપ ૂણર્ માધ્યમ
ં
ે વશમા ં કરીી લેે છેે .
આખા સુ ાનુ
ધ્
બનોો છેે . સસારને
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આત્મિનયંતર્ણની આ િ થિત પર્ાપ્ત કરવામાં ધ્યાન-સાધનાથી વધીને બીજો કોઈ
ઉપાય નથી. તેનો લાભ આિત્મક અને ભૌિતક બંને ક્ષેતર્ોમાં એકસરખો મળે છે .
અભી ટ પર્યોજનોમાં પ ૂરી તન્મયતા, તત્પરતા િનયોિજત કરવાથી કોઈ કાયર્ન ુ ં તર
ઊંચું ઊઠે છે , સફળતાનો સાચો માગર્ મળે છે અને મોટી મોટી ઉ૫લિબ્ધઓ પામવાની
તક મળે છે . આિત્મક ક્ષેતર્માં ૫ણ આ જ તન્મયતા શિક્તઓના જાગરણથી માંડીને
ઈ ર પર્ાિપ્ત સુ ાંન ુ ં મહત્વપ ૂણર્ માધ્યમ બને છે .
ધ્યાન યોગનો ઉ ે ય પોતાની મ ૂળભ ૂત િ થિત િવશે, પોતાના વ ૫ િવશે િવચાર કરી
શકવા યોગ્ય મ ૃિતને પાછી લાવવાનો છે . જો કોઈ રીતે તે પાછી આવી શકે તો લાંબ ુ ં
સ૫નુ ં જોઈને ડરી ગયેલી યિક્ત

વી અંતઃિ થિત થયા િવના રહેતી નથી. ત્યારે

ે ામા ં ખોવાયે
ેલા બાળકથી,
લાગશેે કેે મેળ
ો
ી આત્મિવ
િ મ ૃત માનિસક
િ
રોગીઓથી
ો ીઓ ી પોતાની
ો
ી
િ થિત જુદી રહી નથી. આ

યથાથી પીડાતા લોકો ખુદ નુકસાનમાં રહે છે અને

ં ીઓને દુઃખી કરે છે . આ૫ણે આત્મબોધ ખોઈને ઘેટાંનાં ટોળામાં રહેતાં
પોતાના સંબધ
િસંહની

મ દયનીય

તરનુ ં જીવન િવતાવી ર ા છીએ. અને પોતાની માતા-

૫રમસ ા ક ટ આપી ર ા છીએ. અને પોતાના માતા-૫રમસ ાને ક ટ આપી ર ા
છીએ, દુઃખી કરી ર ા છીએ.
િવ મરણનુ ં િનવારણ-આત્મબોધની ભ ૂિમકામાં જાગરણ-આજ છે ધ્યાન યોગનુ ં લ ય.
તેમાં ઈ રનુ
તમા
રન ં મરણ કરવામા
કરવામાં આવ
આવે છ,
છે પોતાના

વ ૫નો ૫ણ અનુ
અનભવ
ભવ કરવામા
કરવામાં

આવે છે , જીવ અને બર્ ના િમલનની મ ૃિત ફરીથી તાજી કરવામાં આવે છે અને એ
અનુભવવામાં આવે છે કે

ં િવચ્છે દ કરી રાખવામાં
િદ ય સ ા સાથે એક રીતે સંબધ

ુ ી
આ યો છે . તે જ આ૫ણે જનની અને શુભિચંતક છે . એટલું જ નિહ તે કામધેનન

મ

સશક્ત ૫ણ છ
છે ક
કે તનુ
તેન ં ૫યપાન કરીન
કરીને દવો૫મ
દે વો૫મ તરનો લાભ લઈ શકાય.
શકાય
ક પવ ૃક્ષની છાયામાં બેસીને બધું જ મેળવી શકાય છે , ઈ ર સ ા સાથે સં૫કર્,
સાંિનધ્ય, ઘિન ઠતા કરી લીધા ૫છી ૫ણ એવું કંઈ બાકી નથી રહેત ું

ને અભાવ,

દાિરદર્ય કે શોક સંતા૫ કહી શકાય.
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ધ્યાન યોગ આ૫ણને આ જ લ યની પ ૂિતર્માં મદદ કરે છે . પ ટ છે કે આત્મબોધથી વધીને
માનવ જીવનનો બીજો કોઈ લાંચ હોઈ શકતો નથી. ભગવાન બુ ને

વડના ઝાડ નીચે

બેેસીીનેે બીજા
ી લોકો
ો ો ૫ણ આત્મબોધનો
ો ો લાભ પર્ાપ્ત કરીી શકશેે અનેે બીજા
ી બુ

બનીી શકશે.ે

કોઈ થ ૂળ વ ૃક્ષની નીચે બેસીને મહાન જાગરણની િ થિત પર્ાપ્ત કરી શકવાનુ ં મુ કેલ છે , ૫ણ
ધ્યાન યોગના ક પવ ૃક્ષની છાયામાં સાચા મનથી બેસનાર યિક્ત આત્મબોધનો લાભ લઈ
શકે છે અને નર-૫શુના તરથી ઉંચો ઉઠીને નર-નારાયણ સમાન બની શકે છે .
ં
મન જગલી
હાથી
સધાયેલી બુિ

વું છે ,

ને ૫કડવા માટે પાલત,ુ પર્િશિક્ષત હાથી મોકલવો ૫ડે છે .

પાલત ુ હાથીનુ ં કામ કરે છે . ધ્યાનનાં દોરડાંથી ૫કડી જકડીને તેને કાબ ૂમાં

લાવે છે અને ૫છી તેને સત્પર્યોજનમાં સંલગ્ન થઈ શકવા યોગ્ય સુસ ં કૃત બનાવે છે .
પાણીનો

વભાવ નીચ
નીચે ૫ડવાનો છ.
છે તન
તેને ઊંચુ
ઊંચ ં ઉઠાવવુ
ઉઠાવવ ં હોય તો પ૫,
પં૫ ચક્કી,
ચક્કી ડકી
ડંકી વગે
વગર
રે

લગાવવાની યવ થા કરવી ૫ડે છે . િનમ્નગામી ૫તનોન્મુખ પર્વ ૃિ ઓમાં જ આ૫ણી મોટા
ભાગની શિક્તઓ નાશ પામતી રહે છે .
તેને ઉ૫ર ઉઠાવવા માટે મિ ત કમાં િદ ય પર્યોજનનો માટે પર્યુક્ત થવાની ધ્યાનની પર્િકર્યા
અ૫નાવવી ૫ડે છે .

ાનય માં તમે પણ આહિુ ત આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી સ િ

થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં.

ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યુગની સમ યાના સમાધાન

માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધમર્ છે .
પુુ તક સ ૂૂિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુુ ક મંગાવો. પર્
પર્ાિપ્ત થાન : ગાયતર્ી
ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨
પર્કાશન : યુગ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભ ૂિમ, મથુરા-૩ ફોન : ૦૫૬૫૨૫૩૦૧૨૮, ફૅક્સ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
E‐Mail : yugnirman@awgp.org.
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