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જીવનની સમસ્યાઓ�નયા� 
ઉક�લ 

પ્રિય પ્િત્રો,

યરોગનરો મખુ્ય ઉદ્દેશ્ય ‘પરિતત્ત્્વ’ સાથદે જરોડાણ કર્વાનરો છદે અનદે આપણી સિક્ષ પડકાર એ છદે કે આ 
લક્ષય સાથદે સપંણૂ્ણપણદે એક કે્વી રીતદે થવુ.ં

અિારા પ્રિય ભાઈ, ડૉ. ઈચદેક એડીઝદેસ, કે જેઓ અગ્રણી િદેનદેજિદેન્્ટ પ્નષ્ણાત છદે, તદેઓએ આપણદે 
આપણા લક્ષય સાથદે સકંલન કે્વી રીતદે કરી શકીએ, તદે સિજ્વા િા્ેટ એક સરળ ગણુરોત્તર આપ્યરો 
છદે. જરોકે આ ગણુરોત્તર સસં્થાઓ િા્ેટ બના્વાયદેલરો છદે, છતા ંતદે આધ્યાત્ત્િકતાના િાગ્ણ પર સફળતા 
િદેળ્વ્વા ઇચ્છતા અભ્યાસીઓ િા્ેટ પણ એ્ટલરો જ લાગ ુપડે છદે. 

ગણુરોત્તર નીચદે મજુબ છદે.

બાહ્ય સકંલન

આંતરિક રિઘટન} }f
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સહજ માર્્ગ પરંપરામાં, આપણે એક આધ્્યાત્્મમક ્યાત્ા કરીએ છીએ, 
એક એવી આંતરરક ્યાત્ા, જમેાં આપણે હૃદ્ય કે્ત્ (પિપડ પ્રદેશ), 
મનસ ક્ેત્ અને કેત્દ્રિ્ય કે્ત્ તરીકે જાણીતા આપણા અત્્તત્મવના 

ત્ણ ચડતા ક્રમના ્તતરો સાથે સંકળા્યેલા તેર ચક્રોમાંથી પસાર થઈએ 
છીએ. તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે સંકત્લત થતા જઈએ છીએ, 

પરંતુ જો આપણો ત્વકાસ અધોર્તત તરફ જતો રહે, 
તો તેનંુ પરરણામ આંતરરક ત્વઘટન હો્ય છે.

અહીીં, ગણુરોત્તરનરો છદેદ સસં્થાના ંઆંતરરક અલગા્વ, તદેના પ્્વખ્વાદરો અનદે તદેની પ્્વસ્ંવારદતાઓ દશા્ણ્વદે 
છદે તથા અંશ, એ વ્યક્ત કરે છદે કે સસં્થા તદેના ંમળૂ હીતે ુકે લક્ષય સાથદે પરોતાનુ ંસકંલન કર્વાિા ંકે્ટલી 
સફળ રહીી છદે. આ સફળતા સસં્થાિા ંરહીલેા આંતરરક પ્્વઘ્ટનના વ્યસ્ત રિિાણિા ંહીરોય છદે.

એક સરળ ઉદાહીરણ જરોઈએ: એક ્વાહીનિા ંતદેન ુ ંએન્ન્જન પૈડાનદે ચાલ્વાની શક્ક્ત પરૂી પાડ્વા 
િા્ેટ 100 બ્દેક હીરોસ્ણપા્વર(bhp) ઉર્્ણ પદેદા કરે છદે, પરંત ુતદેિાથંી કે્ટલી ઉર્્ણ ્વાસ્ત્વિા ંપૈડા સધુી 
પહીોંચતી હીરોય છદે? સિગ્ર ઉર્્ણ તરો નહીીં જ. તદેિાનંી કે્ટલીક ઉર્્ણ ઘર્્ણણ દ્ારા અનદે કે્ટલીક ઉર્્ણ એક 
જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ થતા ઉર્્ણના ્વહીનિા ંઓછી થઇ ર્ય છદે. આ બધી બાદબાકી પછી, બાકી 
રહીતેી ઉર્્ણ જ ્વાહીનના પૈડાનદે ચલા્વ્વા િા્ેટ ઉપલબ્ધ રહી ેછદે. જરો ્વાહીન સારી રીતદે જળ્વાયુ ંહીરોય, 
તરો આ ઉર્્ણ ઓછી ્વદેડફાય છદે. આિ, ્વધ ુઉર્્ણ પૈડા સધુી પહીોંચદે છદે તથા ્વાહીનનરો હીતે ુ્વધ ુસારી 
રીતદે પરરપણૂ્ણ થાય છદે.

સસં્થાિા ંપણ તદેની િયા્ણરદત િાત્ાની ઊર્્ણનુ ં્વહીન આ રીતદે જ થત ુ ંહીરોય છદે. સૌ રિથિ તદે ઉર્્ણ તદે 
સસં્થાના પરોતાના આંતરરક અલગા્વિા ંએ્ટલદે કે તદેના આંતરરક પ્્વખ્વાદરોિા ંઅનદે અપણૂ્ણતાઓિા ં
્વપરાઈ ર્ય છદે. જે્ટલી ્વધ ુઉર્્ણ આ આંતરરક િાગંણીઓ િા્ેટ ફાળ્વ્વી પડતી હીરોય, તદે્ટલા ઓછા 
રિિાણિા ંઉર્્ણ સસં્થાના હીતેનુી પપૂ્તતિ િા્ેટ ઉપલબ્ધ રહી ેછદે.

આધ્યાત્ત્િક ત્જજ્ાસઓુ તરીકે આપણા િા્ેટ પણ આ જ સાચુ ંછદે. આપણદે આપણી પરોતાની આંતરરક 
જર્ટલતા કે પ્્વઘ્ટન સાથદે જે્ટલા ્વધ ુરિિાણિા ંસકંળાયદેલા રહીીએ, તદે્ટલા ઓછા રિિાણિા ંઆપણદે 
આપણા ્વાસ્તપ્્વક લક્ષય સાથદે એક થઈ શકીએ છીએ. સહીજ િાગ્ણ આ સિસ્યાનરો ઉકેલ આપદે છદે. 
સહીજ િાગ્ણ પરંપરાિા,ં આપણદે એક આધ્યાત્ત્િક યાત્ા કરીએ છીએ, એક એ્વી આંતરરક યાત્ા, જેિા ં
આપણદે હૃદય ક્ષદેત્ (પ્પંડ રિદેશ), િનસ ક્ષદેત્ અનદે કેન્ન્રિય ક્ષદેત્ તરીકે ર્ણીતા આપણા અક્સ્તત્્વના 
ત્ણ ચડતા ક્રિના સ્તરરો સાથદે સકંળાયદેલા તદેર ચક્રરોિાથંી પસાર થઈએ છીએ. આપણદે ઉત્તરરોત્તર 
જેિ જેિ આ ક્ષદેત્રો િારફતદે પ્્વકાસ પાિતા જઈએ છીએ, તદેિ તદેિ આપણદે ્વધારે નદે ્વધારે સકંલલત 
થતા જઈએ છીએ, પરંત ુજરો આપણરો પ્્વકાસ અધરોગપ્ત તરફ જતરો રહી,ે તરો તદેનુ ંપરરણાિ આંતરરક 
પ્્વઘ્ટન હીરોય છદે.
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હૃદ્યક્ેત્ના પાંચ ‘C’ અને પાંચ ‘D’ 

હૃદય ક્ષદેત્િા ંછાતી અનદે ગળાિા ંક્સ્થત પાચં ચક્રરોનરો સિા્વદેશ થાય છદે. રિત્યદેક ચક્ર રિકૃપ્તના પાચં 
મળૂભતૂ તત્ત્્વરો(પચં ભતૂરો)િાથંી રિત્યદેક ચક્રિા ંજે તત્ત્્વનુ ંરિભતુ્્વ ્વધારે હીરોય, તદે તત્ત્્વના ંસદંભભે 
ઓળખાય છદે.

ચક્ર ૧ 
પથૃ્્વી

ચક્ર ૨
 આકાશ

ચક્ર ૩ 
અક્ગ્ન

ચક્ર ૪ 
જળ

ચક્ર ૫ 
્વાયુ
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દરેક ચક્રિા ંઆ પચં ભતૂરોિાથંી ઉત્પન્ન થયદેલા પરસ્પર પ્્વરરોધી એ્વા ગણુરોની એક પ્્વશદેર્ જરોડ પણ 
હીરોય છદે.

સતંરોર્
(Contentment)

 અસતંરોર્
(Discontentment)

ચક્ર ૧

ચક્ર ૨

ચક્ર ૩

ચક્ર ૪

ચક્ર ૫

શાપં્ત
(Calm)

 અશાપં્ત
(Disturbance)

કરુણા
(Compassion)

 નારાજગી
(Displeasure) 

રહીંિત
(Courage)

 ડર
(Discouragement) 

સ્પષ્્ટતા
(Clarity)

 ભ્રિણા
(Delusion)
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તિદે જરોઈ શકરો છરો કે બધા સકારાત્િક ગણુરો અંગ્રદેજી અક્ષર C થી શરૂ થાય છદે, અનદે નકારાત્િક ગણુરો 
બધા D અક્ષરથી શરૂ થાય છદે. આપણદે તદેિનદે પાચં ‘C’ અનદે પાચં ‘D’ તરીકે ઓળખી શકીએ. પાચંદે-
પાચં C અનદે પાચંદે-પાચં D ઘણી ્વખત કંપનની અ્વસ્થાિા ંહીરોય છદે, જેિા ંતદેઓ ્વારં્વાર હીકારાત્િકથી 
નકારાત્િક તરફ અનદે ફરીથી પાછા હીકારાત્િક તરફ, એિ ફરતા રહી ેછદે. આ રીતદે આપણદે અક્સ્થરતા 
અનદે પ્્વઘ્ટનની ક્સ્થપ્તિા ંજ રહીતેા હીરોઈએ છીએ. 

આપણી અ્વસ્થાિા ંઘણી ્વાર ઘણા ‘C’ અનદે ઘણા ‘D’ એકસાથદે િરોજુદ હીરોય છદે. એક સ્તરે આપણદે 
અશાપં્તનરો અનભુ્વ કરતા હીરોઈએ, તરો પણ બીર્ સ્તરે આપણી અ્વસ્થા શાતં પણ હીરોઈ શકે છદે. 
હીકીકતિા,ં આપણી આંતરરક અ્વસ્થા હીિંદેશા ંગ ૂચં્વાયદેલી જ હીરોઈ શકે છદે. 

ચક્રરોનુ ંકાય્ણ કે્વી રીતદે નક્ી થાય છદે? જ્યારે અન્ય કરોઈ પરરબળ અસર કરત ુ ંનથી હીરોત ુ,ં ત્યારે ચક્રરો 
સ્્વાભાપ્્વક રીતદે જ સકંલન તરફ જ દરોરાતા હીરોય છદે, પરંત ુપ્્વઘ્ટન તરફ દરોરી જ્વા િા્ેટ તરો અનદેક 
પરરબળરો કારણરૂપ હીરોય છદે. આ કારણરો પૈકીનુ ંમખુ્ય કારણ છદે, સસં્કારરોનુ ંહીરોવુ.ં

સસં્કારરો ભતૂકાળની ઘ્ટનાઓની છાપ હીરોય છદે, જે આપણી ચદેતનાના ઊંડાણ સધુી પહીોંચદેલી હીરોય છદે. 
આ છાપિા ંિાત્ ભતૂકાળની ઘ્ટનાની સ્મપૃ્ત જ નથી હીરોતી, પરંત ુતદેની સાથદે સકંળાયદેલ લાગણી પણ 
સઘંરાયદેલી હીરોય છદે. જ્યારે ્વત્ણિાન પળરોિા ંકરોઈક એ્વરો બના્વ બનદે કે જે આપણી અંદર સસં્કાર 
તરીકે અંરકત ભતૂકાળના ંરિસગંનદે િળતરો આ્વતરો હીરોય, ત્યારે તદે સસં્કાર એ રિકારની જ લાગણી 
ઉભી કરે છદે, જે લાગણી ભતૂકાળના તદે રિસગં ્વખતદે અનભુ્વાઈ હીતી. આપણનદે ભતૂકાળનરો તદે રિસગં 
યાદ હીરોય કે યાદ ન હીરોય, છતા ંઆ બધુ ંઅચદેતન સ્તરે થત ુ ંરહી ેછદે. આપણદે હીાલની પરરક્સ્થપ્તઓિા ં
પણ ભતૂકાળની તદે લાગણીઓનદે લા્વી દઈએ છીએ, જે આપણી હીાલની પ્્વચારસરણીનદે પ્ૂવ્ણગ્રહીયકુ્ત 
બના્વી દઈ, આપણનદે હીાલની ઘ્ટનાનુ ંખરોટંુ અથ્ણઘ્ટન કર્વા રિદેરે છદે. મળૂભતૂ રીતદે, ભતૂકાળિા ં
આપણનદે જે બાબતરો ગિતી હીતી કે જે બાબતરો અણગિતી હીતી, તદે જ રિિાણદે અત્યારની બાબતરોનદે 
પણ ગિાડ્વા કે અણગિરો કરા્વ્વા તરફ સસં્કારરો આપણનદે રિદેરે છદે. 

્વધિુા,ં સસં્કારરો તાિપ્સક, રાજપ્સક અથ્વા સાત્ત્્વક હીરોઈ શકે છદે. તિ, રજ અનદે સત ્એ રિકૃપ્તના 
જ ત્ણ ગણુરો છદે. ગણુરો એ્ટલદે શુ?ં અચદેતન કુદરત - રિકૃપ્ત જ્યારે એક ચરોક્સ આવપૃ્ત્ત પર કંપન 
કરે છદે, ત્યારે તદે ચદેતન્વતં બનદે છદે અનદે તદે રિિાણદે તદે વ્યક્ત થાય છદે. રિકૃપ્તની ત્ણ રિાથપ્િક કંપન 
આવપૃ્ત્તઓ છદે તિ, રજ અનદે સત. આ ત્ણ રિકારના કંપનરો ચદેતનાની અલભવ્યક્ક્તિા ંબદલા્વ લા્વીનદે 
તદેનદે તાિપ્સક, રાજપ્સક અનદે સાત્ત્્વક બના્વદે છદે. પજૂ્ય લાલાજી િહીારાજ આ ગણુરોની ચદેતના પર 
થતી અસરરોનદે સિર્્વતા કહી ેછદે. 

ભૂતકાળમાં આપણને જ ેબાબતો ર્મતી હતી કે જ ેબાબતો 
અણર્મતી હતી, તે જ પ્રમાણે અ્મ્યારની બાબતોને પણ 

ર્માડવા કે અણર્મો કરાવવા તરફ સં્તકારો આપણને પે્રરે છે. 
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“અજ્ાનતા, આળસ, પ્નન્ષ્ક્રયતા, સ્્થળૂતા, મ ૂઝં્વણ ્વગદેરે તિ તરીકે ઓળખાય છદે. આ બધા સિગ્રપણદે 
પાયા તરીકેની અથ્વા આધારની ભા્વના દશા્ણ્વદે છદે. રજનદે ્વચ્ચદેની અથ્વા તરો િધ્યસ્થ અ્વસ્થા 
કહી્ેવાિા ંઆ્વદે છદે. તદેનરો સ્્વભા્વ સઘંર્્ણ, ચચંળતા, પ્્વચારશીલતા ્વગદેરે છદે. તદે હીિંદેશા િધ્યિ સ્તર 
સચૂ્વદે છદે. સત ્એ્ટલદે સિંપ્ત, ઉચ્ચ, સકૂ્ષિતા, પપ્્વત્તા અનદે િહીાનતા. આ ઉચ્ચતિ સ્તર છદે. તદેના 
આ અથ્ણ હીિંદેશા ંસ્્વીકાર્વાિા ંઆ્વદે છદે.” 

આ પ્ત્પ્્વધ ગણુરો રિત્યદેનરો આપણરો ્વતા્ણ્વ અનદે આપણરો અણગિરો, આપણનદે તદે ગણુ મજુબના સસં્કારરો 
એકઠા કર્વા રિદેરે છદે કે જે તાિપ્સક, રાજપ્સક અનદે સાત્ત્્વક વપૃ્ત્તઓના પ્્વકાસ તરફ દરોરી ર્ય છદે.

જ્યારે સસં્કારરો સરક્રય બનદે છદે, ત્યારે તદે હૃદયના ચક્રરો દ્ારા રચાયદેલા ક્ષદેત્રો િારફતદે, અમકુ સ્તરની 
હીકારાત્િક અથ્વા નકારાત્િક લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છદે. દાખલા તરીકે, જરો કરોઈ સસં્કારરક ઈચ્છા 
પરૂી થાય છદે, તરો સતંરોર્થી રિથિ ચક્રિા ંકંપન થાય છદે. પરંત ુજરો તદે ઇચ્છા અધરૂી રહી,ે તરો પણ 
તદે જ ચક્રિા ંઅસતંરોર્ સાથદે કંપન થશદે. તદેનાથી પ્્વપરીત, અણગિતી ્વસ્ત ુસાથદેનરો સપંક્ણ  ચરોક્સ 
સ્તરનરો અસતંરોર્ પદેદા કરે છદે.

જરો સસં્કારજન્ય ઈચ્છા અમકુ સિય સધુી અધરુી જ રહી,ે તરો અસતંરોર્ પદેદા થાય છદે. આખરે, બીર્ 
ચક્ર પર પણ તદેની અસર પડતા, તદે ચક્રની શાતં અ્વસ્થા અશાપં્તિા ંપરર્વપ્તતિત થઇ શકે છદે. આ 
અશાપં્ત આગળ ્વધી ત્ીર્ ચક્રિા ંનારાજગી અનદે ચરોથા ચક્રિા ંપ્નરાશા રૂપદે રિગ્ટ થઇ શકે છદે. આ 
અસર આગળ ્વધતા, પ્્વચાર્વાની રિરક્રયા ભ્રપ્િત થઈ ર્ય છદે, જેનાથી પાચંિા ચક્રની કાય્ણશીલતા 
ભાગંી પડે છદે અનદે તદે ખરો્ટી સિજણ તરફ દરોરી ર્ય છદે.

આ બધા જ સકારાત્િક ‘C’ અનદે નકારાત્િક ’D’ આપણનદે આપણા પ્નધા્ણરરત લક્ષય સધુી પહીોંચ્વાિા ં
આપણદે કે્ટલા અંશદે સફળ રહીી શક્ા છીએ, તદે ર્ણ્વા િા્ેટનરો રિપ્તભા્વ પરૂરો પાડે છદે. જરો આપણુ ં
પ્નધા્ણરરત લક્ષય સસં્કારજન્ય હીરોય, એ્ટલદે કે આપણનદે કરોઈ બાબતની ઇચ્છા હીરોય કે અરુલચ હીરોય, તદે 
સજંરોગરોિા ંતદે બાબત િળી રહી ેછદે કે તદે નથી િળતી તદે અનસુાર આપણદે ‘C’ કે ‘D’ ‘અનભુ્વતા ંહીરોઈએ 
છીએ. સસં્કારરો ખરેખર તરો કરોમ્પ્ય્ુટર ્વાઈરસ જે્વા હીરોય છદે: આ સસં્કારરો ચક્ર રિણાલીનદે સકં્રપ્િત કરે છદે 
અનદે પછી તદેની કાિગીરી પર પ્નયતં્ણ િદેળ્વદે છદે. જ્યારે સસં્કારરો પ્નયતં્ણિા ંહીરોય છદે, ત્યારે આપણદે 
‘C’-અ્વસ્થાનરો અનભુ્વ કર્વા િા્ેટ સસં્કારરોની પરરપણૂ્ણતા પર આધાર રાખીએ છીએ. તદે પ્સ્વાય, 
આપણદે ‘D’-અ્વસ્થાિા,ં એ્ટલદે કે દુઃખી રહીીએ છીએ. 

ર્ુણો એટલે શું? અચેતન કુદરત - પ્રકૃતત જ્્યારે એક ચોક્કસ આવૃત્તિ 
પર કંપન કરે છે, ્મ્યારે તે ચેતનવંત બને છે અને તે પ્રમાણે તે વ્્યક્ત 
થા્ય છે. પ્રકૃતતની ત્ણ પ્રાથતમક કંપન આવૃત્તિઓ છે તમ, રજ અને 
સત. આ ત્ણ પ્રકારના કંપનો ચેતનાની અભભવ્્યત્ક્તમાં બદલાવ 

લાવીને તેને તામસસક, રાજસસક અને સાત્્મવક બનાવે છે. 
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સસં્કારરોની આ પરરપણૂ્ણતા ચરોક્સ સજંરોગરો પર આધારરત હીરોય છદે અનદે તદે અલ્પકાલીન તથા આભાસી 
હીરોય છદે. સાચી પરરપણૂ્ણતાિા,ં વ્યક્ક્ત કુદરતી રીતદે જ તદેની પપૂ્તતિ કે અપપૂ્તતિના બધા ખ્યાલરોનદે ભલૂીનદે, 
તદેના બદલદે એ્વી હીળ્વાશભરી અ્વસ્થાિા ંરાચદે છદે કે જેિા ંઆ ‘C’ અનદે ‘D’ ્વચ્ચદે ફરતા રહી્ેવાનુ ં
ઓછાિા ંઓછુ ંથાય. ખરંુ જરોતા ંતદેનદે સતંલુનની એ અ્વસ્થા કહીી શકાય કે જેિા ંલરોલક ઝૂલતુ ંઝૂલતુ,ં 
બરરોબર ્વચ્ચદે આ્વીનદે ક્સ્થર થઈ ર્ય. 

પ્રિય બાબજુીએ સતંલુનની આ ક્સ્થપ્તનદે એવુ ંકહીીનદે ્વણ્ણ્વી છદે કે, “આ અનદે પદેલુ ંહી્વદે જત ુ ંરહી ેછદે,”અથા્ણત 
વ્યક્ક્તએ પ્્વરરોધી બાબતરો ્વચ્ચદે એ્ટલદે કે દ્દં્રો ્વચ્ચદે ફંગરોળાતા રહી્ેવાની અ્વસ્થા પાર કરી લીધી છદે. 
જ્યારે “આ અનદે પદેલુ ંજત ુ ંરહી ેછદે,” ત્યારે પ્્વરરોધી બાબતરો ્વચ્ચદે ફંગરોળા્વાનુ ંએ્ટલુ ંઓછાિા ંઓછુ ં
હીરોય છદે કે પરસ્પર પ્્વરરોધી બાબતરો પણ લગભગ સિાન લાગદે છદે. તદેથી આ અ્વસ્થાનદે “અવ્યક્તગપ્ત” 
કહી ેછદે. “વ્યક્ત” એ્ટલદે રિગ્ટ થયદેલુ ંઅનદે “અવ્યક્ત” એ્ટલદે જે હીજુ અરિગ્ટ છદે, તદે. દ્દં્રો અથ્વા તરો 
પ્્વરરોધી બાબતરો અરિગ્ટ હીરો્વાનરો અથ્ણ એ નથી કે તદે દ્ન્દ્રોનુ ંપ્્વસર્જન થઇ ગયુ ંછદે, અથ્વા તરો તદે 
બાબતરો રહીી જ નથી. આ દ્દં્રો તરો હીરોય જ છદે, પરંત ુઅરિગ્ટ અ્વસ્થાિા ંહીરોય છદે. એનરો અથ્ણ એ પણ 
છદે કે તદે બધા ંક્ારેક સપા્ટી પર આ્વી પણ શકે છદે અનદે આ્વતા ંપણ હીરોય છદે. તદે બધા ંજરૂર પડે 
ત્યારે અમકુ ખાસ ક્ષણરોએ સપા્ટી પર આ્વી ર્ય છદે. તદે વ્યક્ત થ્વાનુ ંકારણ આપણનદે િાગ્ણદશ્ણન 
કરા્વ્વા િા્ેટ તથા C અનદે D દ્ારા આપણનદે રિરોત્સારહીત કરા્વ્વા િા્ેટ હીરોય છદે કે પછી આપણનદે 
ચદેત્વ્વા િા્ેટ હીરોય છદે.

પ્્વપ્્વધ ચક્રરો પરની સ્પન્દનીયતાનુ ં સ્તર અમકુ સ્થળરોએ અનન્ય હીરોય છદે, જેિકે આપણા બાળકરો 
સાથદેના,ં આપણા જી્વનસાથી સાથદેના ંકે આપણા વ્યા્વસાપ્યક સાથીદારરો સાથદેના ંસપંકકો ્વખતદે તદે 
સ્પદંનરો અલગ અલગ હીરોય છદે. આપણા બાળકરો સાથદે રહી્ેવાિા ંઆપણનદે જે રાહીત અનદે અસાધારણ 
શાપં્ત અનભુ્વાય છદે, તદે અનન્ય હીરોય છદે. એક ક્ષણ િા્ેટ કલ્પના કરરો કે તિારરો પતુ્ તિારા ખરોળાિા ં
બદેઠરો છદે. હી્વદે, તિારા હૃદયના આંતરરક સ્પન્દનીય સ્તરનુ ંઅ્વલરોકન કરરો. અરે, જ્યારે તિારંુ બાળક 
રિકડા િા્ેટ કત્જયા કરત ુ ંહીરોય, કે પછી તદે રકશરોરા્વસ્થાિા ંતિારંુ કહ્ુ ંિાનત ુ ંના હીરોય, છતા ંપણ 
જ્યારે તદે આ્વીનદે તિારી બાજુિા ંબદેસદે, ત્યારે તિારા હૃદયની સ્પન્દનીય અ્વસ્થાનુ ંઅ્વલરોકન કરરો.

તિારા સબંધં ગિદે તદે્ટલા ્વણસદેલા હીરોય, છતા ંપણ એકબીર્ સાથદે િાત્ શાપં્તથી બદેસવુ,ં એ પણ 
બીર્ નબંરના ચક્ર પર ચરોક્સ સ્પન્દનીય અ્વસ્થા ઊભી કરે છદે, જે ચક્ર આત્િા સાથદે સકંળાયદેલ ુ
છદે. તદેન ુ ંસૌ રિથિ કારણ એ છદે કે તદે આપણા પ્રિય વ્યક્ક્તનરો આત્િા હીતરો, જેણદે આપણા પર ધ્યાન 

સં્તકારોની આ પરરપૂણ્ગતા ચોક્કસ સંજોર્ો પર આધારરત હો્ય છે અને 
તે અલ્પકાલીન તથા આભાસી હો્ય છે. સાચી પરરપૂણ્ગતામાં, વ્્યત્ક્ત 
કુદરતી રીતે જ તેની પૂર્ત કે અપૂર્તના બધા ખ્્યાલોને ભૂલીને, તેના 
બદલે એવી હળવાશભરી અવ્તથામાં રાચે છે કે જમેાં આ ‘C’ અને 

‘D’ વચ્ચે ફરતા રહેવાનંુ ઓછામાં ઓછંુ થા્ય.
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આપી, આપણનદે િાતાપ્પતા તરીકે પસદં કયા્ણ હીતા. ગભા્ણધારણના પણ ઘણા સિય પહીલેા, તદેની 
અનદે આપણી ્વચ્ચદે અમકુ સ્તરની સ્પન્દનીય સિાનતા હીતી.

અમકુ સિયદે આ બધંન એ્ટલી હીદે કઠરોર બની ર્ય છદે કે આપણદે સબંધંનદે ભલૂીનદે ચીસ પાડી ઉઠીએ 
છીએ કે “અરે, આ્વા સતંાનરો!” તદેિ છતા,ં એ જ બધંન આખરે આનદંદાયક હીરોય છદે, શાપં્ત આપનારંુ 
હીરોય છદે. જરોકે આ બનંદે પરરક્સ્થપ્તઓિા,ં બીર્ નબંરના ચક્ર પરના સ્પદંનરોના ંઆ્વત્ણનરો પ્્વશાળ હીરોય 
છદે. જ્યારે આપણદે આત્િા ચક્રિા ંસ્પદંનરો અનભુ્વીએ છીએ અનદે પરરણાિદે શાપં્ત િદેળ્વીએ છીએ, ત્યારે 
આપણદે એવુ ંતાર્વી શકીએ કે અહીી અમકુ સ્તરની આત્ત્િક સ્પન્દનીય સિાનતા તરો છદે જ. તદે સિયદે, 
આ ચક્રિા ંહીળ્વાશ અથ્વા નરિાશની લાગણી હીશદે. આ શાપં્તની અનભુપૂ્તની સાથદે સાથદે, જરો આપણદે 
ત્ીર્ ચક્ર પર પણ સ્પદંનરો અનભુ્વીએ તથા તદે અનભુપૂ્ત ભારે ન હીરોય પરંત ુઓગળી જ્વાય, એ્વી 
હીરોય, તરો પછી આપણદે પ્્વશ્ાસ સાથદે એ તારણ પણ કાઢી શકીએ છીએ કે આ સબંધં આત્િીય બની 
રહીશેદે. ્વધ ુપનુ્ષ્્ટ કરા્વતી બાબત એ છદે કે જ્યારે આપણી ઉન્નપ્ત િા્ેટ કંઈક સારંુ થ્વાનુ ંહીરોય, ત્યારે 
હૃદય પરોતાનદે મકુ્ત, બરોર્રરહીત, પ્્વસ્તતૃ, હીળવુ ંઅનદે આનરંદત અનભુ્વશદે. તદેથી જ આપણદે આપણા 
ગરુુજી જે્વા િહીાન વ્યક્ક્તત્્વની બાજુિા ંબદેસીનદે અરિપ્તિ આનદં અનભુ્વીએ છીએ. આ્વા સકેંતરોના 
આધારે, આપણદે ચરોક્સપણદે એ પ્નષ્કર્્ણ પર આ્વી શકીએ છીએ કે આ સબંધં ખીલશદે અનદે ફળશદે. 
તદેનાથી પ્્વપરરત, જરો ત્ીર્ ચક્ર પર ભારેપણુ ંહીરોય અનદે રિથિ ચક્ર પર પણ અમકુ સ્તરનુ ંભારેપણુ ં
હીરોય, તરો ખાતરીપ્ૂવ્ણક ર્ણરો કે આ સબંધં ્ટકશદે નહીીં.

જી્વનિા ંપ્નણ્ણયરો લદેતા પહીલેા, ક્ારેક તિનદે એવુ ંપણ લાગદે છદે કે ર્ણદે સિગ્ર તતં્ બદે પ્્વશાળ પહીાડરો 
્વચ્ચદે કચડાઈ રહ્ુ ંછદે. જ્યારે તિનદે એ્વી લાગણી થાય છદે કે તિારાચરેૂચરૂા થઇ રહ્ા છદે, ત્યારે 
કૃપા કરીનદે તિદે જે કંઈપણ કરી રહ્ા હીરો, તદે કર્વાનુ ંછરોડી દરો. ્વધિુા,ં જરો કરોઈ વ્યક્ક્તની હીાજરીિા,ં 
તિારી શાપં્તિા ંખલદેલ પહીોંચતી હીરોય અનદે બીર્ નબંરના ચક્ર પર ભારેપણુ ંઅનભુ્વાત ુ ંહીરોય, તરો 
એ સિજી લરો કે આ સબંધં ્ટાળ્વરો જરોઈએ.

બધા Cનુ ંઅનદે બધા Dનુ,ં - બનંદેન ુ ંધ્યાન રાખવુ ંજરોઈએ. ઉદાહીરણ તરીકે, ચરોથા ચક્રિા ંઅનભુ્વાતી 
રહીંિતની અછત, એ તિદે જે કાય્ણ કર્વા િા્ેટ પ્્વચારી રહ્ા હીરો, તદે કાય્ણનદે ્ટાળ્વા િા્ેટનરો એક િહીત્્વપણૂ્ણ 
સકેંત હીરોઈ શકે છદે. કલ્પના કરરો કે જરો હીરહીિંદેશ તિારી પાસદે રહીંિત હીરોય તરો! તિદે પછૂી શકરો છરો: કયુ ં
કાય્ણ કર્વા િા્ેટ રહીંિત? દાખલા તરીકે, અનૈપ્તક કાિ કર્વાની રહીંિત ઉપયરોગી ખરી? કે્ટલીક ્વાર, 
પાચંમુ ંચક્ર તિનદે કરોઈ સ્પષ્્ટતા રિદાન કરત ુ ંનથી. તિદે તિારી ર્તનદે પછૂી શકરો છરો, “હુ ંશાના િા્ેટ 

જ્્યારે “આ અને પેલંુ જતું રહે છે,” ્મ્યારે ત્વરોધી બાબતો વચ્ચે 
ફંર્ોળાવાનંુ એટલંુ ઓછામાં ઓછંુ હો્ય છે કે પર્તપર ત્વરોધી 

બાબતો પણ લર્ભર્ સમાન લાર્ે છે. તેથી આ 
અવ્તથાને “અવ્્યક્તર્તત” કહે છે.
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આ સ્પષ્્ટતાનરો ઉપયરોગ કર્વા િાગં ુછુ?ં” તિારા હૃદયનરો આશય શુ ંછદે? જરો તિદે એ સ્પષ્્ટતા સાથદે 
કંઇક ખરોટંુ કર્વાના ંહીરો, તરો ઈશ્રનરો આભાર િાનરો કે તિારી પાસદે તદે રહીંિત નથી.

મનસ ક્ેત્ની ‘તે અને હંુ’ની રમત

હૃદય ક્ષદેત્િા ંપાચં રિકારની દ્તૈતાઓ (પાચં ચક્રરો પૈકી રિત્યદેક ચક્રિાનંી દ્તૈતા) રહીલેી છદે, જ્યારે 
િનસ ક્ષદેત્િા ંિાત્ એક જ રિકારની દ્તૈતા હીરોય છદે: ‘તદે અનદે હુ’ં, એ્ટલદે કે ‘ઈશ્ર અનદે હુ ંપરોતદે.’ િારી 
હીાજરી જે્ટલા રિિાણિા ં્વધારે હીરોય છદે, તદે્ટલા રિિાણિા ં‘તદે’ ઓછરો હીાજર હીરોય છદે અનદે હુ ંજે્ટલરો 
ઓછરો હીાજર હીરોઉં છુ,ં તદે્ટલરો જ ્વધ ુ‘તદે’ છ્વાઈ રહી ેછદે. િનસ ક્ષદેત્નરો પાઠ એ છદે કે તિારી ર્તનરો 
લરોપ કરતા ર્ઓ, જેથી તિારા જી્વનિા ંિાત્ ‘તદે’ની જ સ્વકોપરરતા બની રહી.ે

બાબજુીએ તદેિના એક સહીયરોગીનદે લખદેલા પત્િા ંલખ્યુ ંહીત ુ ંકે, “‘તદેની’ (ઈશ્રની) યાદ ્વગર ્વીતદેલી 
એક પ્િપ્ન્ટ િા્ેટ પણ પસ્તા્વરો થ્વરો જરોઈએ.” આ બાબત પાપ અંગદેની યહદૂી પ્્વચારધારાની યાદ 
અપા્વદે છદે, જેિા ંપાપ એ્ટલદે ‘હીાતા’, જેનરો અથ્ણ છદે, દૂર જવુ ં- એ્ટલદે કે મળૂ સ્તરોતથી દૂર જવુ.ં તદે 
તિારા િરોબાઈલ ફરોનનદે એરપ્લદેન િરોડ પર મકૂ્વા જેવુ ંછદે: પ્સગ્નલ હીિંદેશા ંહીાજર હીરોય છદે, પરંત ુતિદે 
જ તિારી ર્તનદે તદે પ્સગ્નલ િદેળ્વ્વાથી ્વલંચત રાખરો છરો. તદે્વી જ રીતદે, આપણદે જેનદે રદવ્ય પ્સગ્નલ 
કહીી શકીએ, તદે પણ આપણનદે હીિંદેશા ંઉપલબ્ધ હીરોય જ છદે.

આપણદે ફક્ત તદેના િા્ેટ ગ્રહીણશીલ રહી્ેવાની જરૂર છદે. ખરો્વાયદેલી યાદની ક્ષણરો િા્ેટ પસ્તા્વરો કર્વાનરો 
અથ્ણ એ પણ નથી કે પ્નરાશ થઈ રહીવે ુ ંઅથ્વા અપરાધભા્વ ઊભરો કર્વરો. પસ્તા્વરો તરો િાત્ પ્્વશ્ાસપ્ૂવ્ણક 
સ્તરોત પર પાછા ફર્વાનરો સકંલ્પ કર્વા િા્ેટ જ છદે. રિદેિ જ આપણરો િાગ્ણ િરોકળરો કરે છદે.

ભૌપ્તક સ્તરે, રિદેિ ઇન્ન્રિયરો દ્ારા ‘કાિ’ એ્ટલદે કે પ્્વર્યાસક્તતા તરીકે રિગ્ટ થાય છદે. આપણદે 
જ્યારે આપણી ર્તનદે સનૃ્ષ્્ટના ભૌપ્તક લક્ષણ ‘તિ’ સાથદે ઓળખા્વીએ છીએ, ત્યારે આપણદે તદે સ્તરે 
પરરપણૂ્ણતા પાિ્વાનરો રિયત્ન કરીએ છીએ, કે જે તાિપ્સક છદે. શારીરરક સખુરો ક્ારેય હૃદયનદે સતંરોર્ી 
શકતા નથી. ખરેખર તરો કાિની પપૂ્તતિ પછી પણ, હૃદયિા ંસતંરોર્ ન થતા,ં એ વ્યક્ક્ત-વ્યક્ક્ત ્વચ્ચદેનુ ં
અંતર ્વધ્વાનુ ંકારણ બની રહી ેછદે, જેના કારણદે અફસરોસ પદેદા થતરો હીરોય છદે.

મારી હાજરી જટેલા પ્રમાણમાં વધારે હો્ય છે, તેટલા પ્રમાણમાં ‘તે’ 
ઓછો હાજર હો્ય છે અને હંુ જટેલો ઓછો હાજર હોઉં છંુ, તેટલો જ 
વધુ ‘તે’ છવાઈ રહે છે. મનસ ક્ેત્નો પાઠ એ છે કે તમારી જાતનો 

લોપ કરતા જાઓ, જથેી તમારા જીવનમાં માત્ ‘તે’ની 
જ સવવોપરરતા બની રહે.
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િાનપ્સક સ્તરે, રિદેિ ‘ભા્વનાત્િક રિદેિ’ તરીકે રિગ્ટ થાય છદે. આપણી ર્તનદે િન અનદે લાગણીના 
અત્યતં પરર્વત્ણનશીલ સ્તર સાથદે ઓળખા્વ્વાિા ંઆપણદે આપણી પરરપણૂ્ણતા પણ તદે સ્તરે જ 
પાિ્વાનરો રિયત્ન કરીએ છીએ. જરો કે, રાજપ્સક પરરપણૂ્ણતા તદેની મળૂભતૂ અક્સ્થર રિકૃપ્તનદે કારણદે હીિંદેશા ં
છદેતરાિણી જ બની રહી ેછદે. ‘રજ’ દ્ારા પદેદા થયદેલી અક્સ્થરતાનદે લીધદે, રિદેિી હીિદેશા અસિજંસિા ંરહી ે
છદે તથા સબંધંનુ ંસતત પનુઃમલૂ્યાકંન કર્વાિા,ં ભતૂકાળની ઘ્ટનાઓ અનદે ભપ્્વષ્યની શક્તાઓ 
પર િનન કરતરો રહી ેછદે. રિદેિના ક્ષદેત્િા ંએવુ ંક્ારેય નક્ી નથી હીરોત ુ ંકે પરરપણૂ્ણતા િળી જ રહીશેદે 
તથા તદેિા ંઅમકુ સ્તરે ્વધ-ઘ્ટ તરો થતી જ રહી ેછદે. 

આધ્યાત્ત્િક સ્તરે, જરો રિદેિ રદવ્ય લક્ષણરો અનદે રદવ્ય ગણુરોથી એ્ટલદે કે સતરોગણુરોથી પણ ઉપર 
ઉઠી, િાત્ પરિાત્િા રિત્યદેનરો સ્વકોચ્ચ લગા્વ બની રહી,ે તરો રિદેિ ઉન્નપ્ત પાિી, ભક્ક્ત બની શકે છદે. 
ભગ્વાન શ્ી કૃષ્ણદે કહ્ુ ંછદે કે ભક્ક્ત તિાિ ગણુરોથી પર છદે. ગણુરોના નશાિા ંરહીીનદે આપણદે સાચા 
અથ્ણિા ંઈશ્રની નજીક જઈ શકતા નથી.

આધ્્યાત્્મમક ્તતરે, જો પે્રમ રદવ્્ય લક્ણો અને રદવ્્ય ર્ુણોથી એટલે કે 
સતોર્ુણોથી પણ ઉપર ઉઠી, માત્ પરમા્મમા પ્ર્મ્યેનો સવવોચ્ચ લર્ાવ 

બની રહે, તો પે્રમ ઉન્નતત પામી, ભત્ક્ત બની શકે છે. ભર્વાન શ્ી કૃષ્ણે 
કહ્ું છે કે ભત્ક્ત તમામ ર્ુણોથી પર છે. ર્ુણોના નશામાં રહીને આપણે 

સાચા અથ્ગમાં ઈશ્વરની નજીક જઈ શકતા નથી.

આપણદે પ્નરાકાર અનદે પ્નગુ્ણણ પાસદે ત્યારે જ જઈ શકીએ કે જ્યારે આપણદે સ્્વરૂપ અનદે લક્ષણની 
આસક્ક્ત છરોડી દઈએ. ઉદાહીરણ તરીકે, આપણદે જરો શાપં્ત અથ્વા તરો બ્હ્મપ્્વદ્ા સરહીતના ંસાત્ત્્વક 
ગણુરોની ઈચ્છા સાથદે ઈશ્રની પાસદે જઈએ, તરો પરિ સત્ય સાથદેનરો આપણરો સબંધં દૂપ્ર્ત થઈ ર્ય 
છદે. એ એક િાત્ ઈચ્છાની હીાજરીનદે કારણદે જ એ સબંધં એક વ્ય્વહીાર બની ર્ય છદે. જરો આપણદે 
અષ્્ટા્વક્ર ઋપ્ર્ની સલાહીનદે અનસુરીશુ ંઅનદે ઈચ્છાઓનદે ઝદેર સિાન ગણીશુ,ં તરો આપણનદે એ સિર્શદે 
કે ઝદેરનુ ંએક ્ટીપુ ંપણ પપ્્વત્ સબંધંનદે દૂપ્ર્ત કરી શકે છદે અનદે ભક્ક્ત પરરપક્્વ થઈ શકતી નથી.

ભક્ક્ત ગરુુના િાનપ્સક ગભ્ણનદે રિભાપ્્વત કરે છદે અનદે તદે ભક્ક્ત જરો રિદેિસભર, પજૂ્યભા્વ તથા કૃતજ્તા 
સાથદેના રિસગંરો દ્ારા અપ્્વરત ્વહીતેી રહી,ે તરો રદવ્યલરોકિા ંએક નતૂન અક્સ્તત્્વ - આધ્યાત્ત્િક 
અક્સ્તત્્વ(Spiritual Entity) - જન્િ લદે છદે. તદે તિારંુ પરોતાનુ ંઅક્સ્તત્્વ છદે. જેિ તિદે કરોઈની ભક્ક્તની 
નકલ કરી શકતા નથી, તદેિ તિદે બીર્ કરોઈની ભક્ક્ત અપના્વી પણ શકતા નથી.

દરેક વ્યક્ક્ત, તદેના પરોતાના રદવ્ય અક્સ્તત્્વ - તદેની પરોતાની રદવ્યતા -િદેળ્વ્વા તરફ પ્્વકપ્સત 
થઈ શકે છદે અનદે થવુ ંપણ જરોઈએ. અભ્યાસીનદે તદેના િાનપ્સક ગભ્ણિા ંર્ળ્વી રાખ્વા િા્ેટ ગરુુની 
પ્ૂવ્ણશરત એ હીરોય છદે કે અભ્યાસીએ ્વળતર રૂપદે રિદેિ, આરાધના કે આદર િળી રહી,ે તદે િા્ેટ નહીીં, 
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પણ િાત્ રિદેિનદે ખાતર રિદેિ, આરાધના ખાતર પજૂન અનદે આદર ખાતર જ આદર કર્વરો જરોઈએ. 
આ અ્વસ્થાિા ંનથી હીરોતી કરોઈ અંગત ઈચ્છા કે આકાકં્ષા કે નથી બાકી હીરોતી કરોઈ રિકારની આશા, 
િાગંણી કે બાકી રહીલેી પણૂ્ણતા. 

એક ભક્ત શરણાગપ્ત-યકુ્ત જી્વન જી્વદે છદે, જે લચંતામકુ્ત શરણાગપ્તની અ્વસ્થા છદે, જેિા ંતદે ખશુી 
ખશુી પર્વશ રહીી, પ્નબ્ણળ રહી્ેવાનુ ંપસદં કરે છદે. શરણાગપ્તિા,ં રિદેિ હીાજર હીરોય છદે, પરંત ુરિદેિનરો 
ખ્યાલ ગદેરહીાજર હીરોય છદે; આદર હીાજર હીરોય છદે, પરંત ુ“હુ ંઆદર કરંુ છુ”ં એ્વરો ખ્યાલ ગદેરહીાજર હીરોય 
છદે; કૃતજ્તા હીાજર હીરોય છદે, પરંત ુ“હુ ંઆભારી છુ”ં એ્વરો પ્્વચાર ઓગળી ગયરો હીરોય છદે. પ્નષ્્ુઠર અહીકંાર 
સપંણૂ્ણપણદે ન્યનુતિ થઇ ગયરો હીરો્વાથી, શરણાગપ્તનરો ખ્યાલ પણ ગદેરહીાજર હીરોય છદે. વકૃ્ષના જન્િ 

ભત્ક્ત ર્ુરુના માનસસક ર્ભ્ગને પ્રભાત્વત કરે છે અને તે ભત્ક્ત 
જો પે્રમસભર, પૂજ્્યભાવ તથા કૃતજ્ઞતા સાથેના પ્રસંર્ો દ્ારા 
અત્વરત વહેતી રહે, તો રદવ્્યલોકમાં એક નૂતન અત્્તત્મવ - 
આધ્્યાત્્મમક અત્્તત્મવ(Spiritual Entity) - જદ્મ લે છે. 

તે તમારંુ પોતાનંુ અત્્તત્મવ છે.



પજૂ્ય શ્ી ચયારીજી મહયારયાજની
૯૫િી જન્િજયપં્ત પ્નપ્િત્તદે

૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૨ 

િા્ેટ, ‘બીજ’ એ અદૃશ્ય થઈ જ જવુ ંજરોઈએ. આ ‘આધ્યાત્ત્િક અક્સ્તત્્વ(SE) જન્િ લદે, તદે િા્ેટ ‘હુ’ંનરો 
લરોપ થઇ જ્વરો જરોઈએ. તદે પછી જ આપણદે બાબજુી િહીારાજની એ સકૂ્ષિ અ્વસ્થાની નજીક પહીોંચી 
શકીશુ,ં જેિા ંકરોઈ પણ વ્યક્ક્તનદે કરોઈ પણ રિકારની ફરજ પડાતી ના હીરોય, તદે છતા ંચરોપાસ બધુ ંજ 
સરળતા-પ્ૂવ્ણક થયા કરત ુહીરોય.

આપણનદે કે્ટલીક્વાર આપણી અંદર દેખાતી આંતરરક પ્્વસગંતતાની અ્વસ્થા અસખં્ય સસં્કારરોની 
રક્રયા-રિપ્તરક્રયાથી ઉદ્ભ્વદેલી જર્ટલતાનદે કારણદે હીરોય છદે તથા તદે અ્વસ્થા આપણા રિન્ષ્્ટકરોણનદે, આપણા 
સ્્વભા્વિા ં રંગ પરૂતા ત્ણ ગણુરોનદે તથા પ્પંડ-રિદેશિા ં રહીલેી પાચં દ્તૈતાઓનદે ઢાકંી દે છદે. આ 
જર્ટલતાનરો ઉકેલ પણ આ ‘તદે અનદે હુ’ંના ંસરળ દ્તૈિા ંજ રહીલેરો છદે. ‘હુ’ં ની પ્નમ્ન રિકૃપ્તનદે ઓગાળી 
દેતા,ં ‘તદે’ની રિકૃપ્ત સપા્ટી પર આ્વદે છદે તથા ‘તદે અનદે હુ’ંન ુ ંદ્તૈ, આખરે ‘તદે’ના ંએકત્્વિા ંપરર્વપ્તતિત 
થઇ ર્ય છદે.

પજૂ્ય લાલાજી િહીારાજે લખ્યુ ંછદે: “ઈશ્રે તદેની પરોતાની ર્તનદે તિારા હૃદયિા ંછુપા્વી છદે અનદે 
તિનદે છતા કયા્ણ છદે. તિદે તિારી ર્તનદે છુપા્વરો અનદે ઈશ્રનદે છતા કરરો! આ જ સાચી સાધના છદે.”

રિદેિ અનદે આદર સાથદે,

કિલદેશ


