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એક આ�મા �યારે આ�મસાધનાનું લ�ય િનિ�ત કરે છ,ે 

�યારે એના મનમા ં અનેક �� ઊઠ ેછ.ે 

આ�મસાધના શ� �યાંથી કરવી?
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દરેક ��ના ��યુ�ર આપ ે છ,ે 

આ પરમ સાધના પુ�તકમા,ં 
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�ી ન�મુિન મહારાજ સાહેબનાં 50th જ�મો�સવ,

પરમો�સવ અવસરે, 50 �વચન પુ�તકોનું �કાશન
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તું તારા ભાવમાં રહે, એને એના ભાવમાં રહેવા દે,

એને કારણે તું તારા ભાવ ન બગાડ

સામાિયકનું મહ�વ-આ એક કલાકની સાધના

એ આપણને બાકીના 23 કલાકમાં

કેવી રીતે �વવું એ શીખવાડી �ય છ.ે

ધમ� એટલે �વવાની કળા

શાસન દીપક ગુ�દેવ

પૂ�ય �ી નરે��મુિન

મહારાજ સાહેબ

મા �વામી

પૂ�ય �ી જયિવજયા� મહાસતી�

મૃ�યુ પછી માણસ �વગ�માં �ય એ મહ�વનું નથી,

મહ�વનું એ છ ેકે �યાં �ય,

�યાં �વગ� જવંુે ધમ�મય વાતાવરણ ઊભું થાય.

પ�ર�હ�યાગના સાધનથી

પાપના પ�રપાકનો મેલ ધોઈને

આ�માને જ ેિનમ�ળ બનાવે તે ‘દાન’

‘દાન’ આ�માની શુિ� કરવાનું �થમ પગિથયું છ.ે
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     ક �યિ�ત પોતાના ખેતરના માગ� પસાર થઈ રહી હતી. 

એક જ�યાએ તેના પગમાં કાંટા વાગવા લા�યા, તેણે આસપાસ 

�યું. પછી ઉપર નજર કરી તો ખબર પડી કે કાંટા ઝાડ પરથી નીચે 

ખરતા હતા અને તેના પગમાં વાગતા હતા. તેણે ઝાડ પરના કાંટાને 

દૂર કયા�. થોડા �દવસ પગમાં કઈ ન વા�યું, પણ થોડા �દવસ પછી ં

ફરી તે જ ખેતરના માગ� જતાં કાંટા વાગવા લા�યા. ફરી ઝાડ પર 

નજર કરી, ઝાડ પર ઘણા નવા કાંટા આવી ગયા હતા, તેણે તે દૂર 

કયા�. આમ �ણ-ચાર વાર કયા� પછી તેને િવચાર આ�યો કે આનું 

solution શ?ું  શું ક� તો કાંટા ઊગે જ નહ� અને વાગે જ નહ�. ં

 તેણે �યાંથી પસાર થતી એક અનુભવી �યિ�તને એનું કારણ 

અને સમાધાન પૂ�ું. અનુભવી �યિ�તએ ક�ું, ભાઈ! કાંટા એમ ને 

એમ નથી ઊગતા, �યાંક ને �યાંક કાંટાનું connection હોય છ.ે 

આ�મસાધનાનું First Step1.

એ
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 કાંટાનું connection? એ �યાં હોય?

 અનુભવી �યિ�તએ ક�ું, કાંટાનું connection ઝાડનાં મૂળ 

સાથે હોય છ.ે કાંટાને કાયમ માટે કાઢવા હોય તો તેનાં મૂળને 

કાઢવાં �ઈએ.

 આગળ જતાં બી� એક ભાઈએ અનુભવી �યિ�તને પૂ�,ું  

અમે આ ફળ ખાઈ ર�ા છીએ અને િવચારી ર�ા છીએ કે આ 

ફળમાં આટલી બધી મીઠાશ �યાંથી આવી? શું આ ફળની �વયંની 

શિ�ત છ?ે આ ફળોન ેઆટલા ંરસવાળા ંઅન ેમીઠા ંકોણ બનાવ ેછ?ે

� મીઠાશનું... ફળનું connection? એ �યાં હોય? કોની સાથે 

હોય? 

 અનુભવી �યિ�તએ ક�ું, એનું connection હોય છ ેવૃ�નાં 

મૂિળયાં સાથે. મૂિળયાંમાંથી પોષણ મળે છ ેએટલે તેનો િવકાસ થાય 

છ.ે એ જ રીતે, ગૌતમ�વામીએ �ભુ મહાવીરને પૂ�ું, હે ભંતે! 

મો�માં પરમ સુખ, શાંિત અને સમાિધ છ.ે �ભુ! મો�નું 

connection �યાં છ?ે કોની સાથે છ?ે

 અનુભવી �યિ�તએ ક�ું, ના! આ ફળો પોતાની �તે આટલાં 

�વા�દ� ન બની શકે. એમનું �યાંક ને �યાંક connection હોય છ.ે 

� �ભુએ ક�ું, હે ગૌતમ! મો�નું connection છ ે ‘િવનય' 

સાથે. જ ેવૃ�માં િવનય�પી મૂળ હોય તે જ વૃ� પર મો��પી ફળ 

આવે. અને માટ ેઆ�મસાધનાનું �થમ પગિથયું ‘િવનય' છ.ે 
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 िवव�ी अिवणीय�स, सप�ी िविणय�स यं

 જમેની પાસે �ાન છ,ે સમજ છ ેઅને right vision છ ેતેમનું 

decision અને direction પણ right જ હોય છ.ે 

� �યાં અિવનય હોય છ ે�યાં દુઃખના કાંટા હોય છ.ે 

 �યાં િવનય હોય છ ે�યાં સુખનાં ફળ હોય છ.ે

� જ ે આ�મામાં િવનય નામનો ગુણ હોય તે જ આ�મા 

મો�નો અિધકારી હોય. 

� જમેને આ�મશુિ� કરવી છ,ે જમેને આ�મસાધના કરવી છ,ે 

જમેને મો��પી ફળ મેળવવું છ ે તેમણે સૌ�થમ િવનય ગુણને 

કેળવવો �ઈએ, િવનયભાવને �ગટ કરવો �ઈએ. કેમકે, �યાં 

િવનય છ ે�યાં �ાન છ,ે �યાં િવનય છ ે�યાં સમજ છ ેઅને �યાં 

િવનય છ ે�યાં right vision છ.ે

� �યાં િવનય હોય છ ે�યાં સ�ગુણો�પી સંપિ� હોય છ,ે કેમ 

કે િવનય જ સવ� ગુણોની જનની છ.ે 

 (�ી દશવૈકાિલક સૂ�-9/2/22) 

 ज�सेय दहओ णाय, िस�ख से अिभग�छइ।ं ं ंु

� આ સંસારમાં પણ સુખનું કારણ િવનય છ ેઅને દુઃખનું કારણ 

અિવનય છ.ે  
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� િવનય �યારે �ગટે �યારે પોતાની આવડતનો અહકાર ં

શૂ�ય થઈ �ય છ.ે 

� �યિ�ત ચાહે સંસારમાં હોય કે અ�યા�મના માગ� હોય, હર 

એક પગલે decision લેવું જ પડતું હોય છ.ે હ આમ ક� કે આમ? ં ુ ં

આ યો�ય હશે કે આ? �યારે શું કરવું �ઈએ એની જમેને ખબર 

પડ ેછ ેતે right decision લઈ શકે છ ેઅને તે સદાય સુખી થાય છ.ે 

જ ેright decision લઈ શકે છ ેતે દરેક �ે�માં સફળ થાય છ.ે 

 જનેી પાસે �ાન હતું તેની પાસે સમજ હતી અને right vision 

� Right decision કોણ લઈ શકે? 

 ઇ�છાનો આ�હ છટ ેત ેિવનય!ૂ

� Right decision એ જ લઈ શકે જમેની પાસે �ાન હોય, 

સમજ હોય અને right vision હોય. Right vision, �ાન અન ે

સમજ આવ ે �યાંથી? Right vision, �ાન અન ે સમજ 

�ગટાવવાનો �ે� ઉપાય છ,ે િવનય!

 બે િમ�ો દ�રયા�કનારે બેઠા-બેઠા વાતો કરી ર�ા હતા. �યાં 

અચાનક તેમણે �યું કે દૂરથી સુનામી આવી રહી છ.ે બ�ે િમ�ો 

જ�દી-જ�દી ઊભા થયા. એક િમ� રોડ પર દોડવા લાગે છ.ે તેને 

એમ છ ેકે ̀ હ દોડીને દૂર સુધી ભાગી જઈશ.' બી� િમ� સામે જ ેં ુ

દસ માળનું building દેખાતું હતું તેની terrace પર ચડી �ય છ.ે 

� બ�ેમાં સાચું કોણ? �ાની કોણ? સમજુ કોણ?
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� �ાનનું connection હોય છ ેિવનય સાથે! જટેલો િવનય વધારે 

એટલી સમજ વધારે!

� િવનય �યાં કરવાનો હોય? શું િવનય મા� ગુ� કે પરમા�મા 

��યે જ હોય? શું િવનય મા� વડીલો માટનેો જ હોય?

 િવનયની એક �યા�યા છ,ે જમેાં તમારો અહ શૂ�ય થાય તે ં

િવનય કહેવાય. 

 ના, િવનય સવ�� હોય, સવ� માટ ેહોય. િવનય દરેક �ે�માં 

હોય, દરેક �યિ�ત માટ ેહોય. િવનય સૃિ�ના �વ મા� ��યે હોય. 

િવનય જડ માટ ેપણ હોય અને ચેતન માટ ેપણ હોય. િવનય એટલે 

િવન�તા. િવનય એટલે અહકાર શૂ�યતા. ં

� �યાં િવનય હશે �યાં શાંિત, સમાિધ, સમાધાન, �ેમ અને 

મૈ�ી હશે. �યાં િવનય હશે �યાં �વીકારભાવ હશે. �યાં અિવનય 

હશે �યાં અશાંિત, સમ�યા, કકાસ અને �લેશ હશે. ં

પણ હતું એટલે તેણે right decision લીધું અને terrace પર 

પહ�ચી ગયો. જનેી પાસે �ાન નહોતું તેણે wrong decision લીધું. 

 �યાં િવનય હોય છ ે�યાં �ાન �ગટ થાય છ.ે �યાં અિવનય 

હોય છ ે�યાં અ�ાન �ગટ થાય છ.ે �ાનના કારણે vision clear 

હોય છ ેઅને vision clear હોવાના કારણે decision right લઈ 

શકાય છ.ે

 `િવનય'ની �યા�યા શું છ?ે
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 જમેનામાં િવનય હોય તેને બધાનો �ેમ, િમ�તા, માન અને 

સ�માન તો �ા� થાય; પણ જમે-જમે તેનો િવનયભાવ વધતો �ય 

તેમ-તેમ તેનાં �ાનાવરણીય કમ� �ય થતાં �ય, જમે-જમે કમ� 

�ય થતાં �ય તેમ-તેમ સ�ય �ગટ થાય, સ�યના માગ� આગળને 

આગળ વધે અને એક �દવસ આ�મશુિ� કરતાં-કરતાં કેવળ�ાનને 

�ા� કરી શકે. 

 જમેનામાં િવનય હોય તેને શું �ા� થાય? 

� જમેને આ�મત�વની �ાિ� કરવી છ ેતેમના માટ ેિવનય ગુણનું 

�ાગ� અ�યંત જ�રી છ,ે કેમ કે િવનયને કારણે જ right 

decision લઈ શકાય છ ેઅને right direction માં �ગિત કરી 

શકાય છ.ે �ગિત ચાહે ધમ��ે�ની હોય કે સંસારના �ે�ની, 

�વનની દરેક �ગિતનું base િવનય હોય છ.ે 

� યાદ રાખ�, ગુ� અને �ભુ મળે છ ેપુ�યથી, પણ ફળે છ ે

િવનયથી. 

� િવનય વગર કદાચ ગુ� કે પરમા�માનું સાંિન�ય મળી �ય, 

પણ સફળતા ન મળે. 

� Good luck ને કારણે ગુ�, પરમા�માનો યોગ કદાચ થઈ 

�ય, પણ એ યોગ ઉપયોગી �યારે થાય? �યારે તમારામાં 

િવનયભાવ હોય. જટેલા પણ આ�માઓનાં સાંિન�ય સાથ�ક થયાં છ ે

તે િવનયને કારણે, જટેલા પણ આ�માઓ મો�માં ગયા છ ેતે 

િવનયભાવના �ાગ�ને કારણે!
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� જમે-જમે િવનયભાવ આવતો �ય તેમ-તેમ ધમ� કરવો ન 

પડે, ધમ� થઈ �ય. ધમ� અંદરથી �ગટવા લાગે અને ધમ� 

અનુભૂિતમાં આવવા લાગે. 

 જ ેિવનયવાન હોય તેના ચહેરા પર સદાય િ�મત અને 

�સ�તા હોય. તેના problems �યાં અને કેવી રીતે solve થઈ 

�ય એની ખબર જ ન પડ.ે તેની િવપિ� દૂર થઈ �ય.

� િવનય શ� ગુ�શરણથી થાય છ ેઅને પૂણ� જગતના સવ� 

�વોથી થાય છ.ે જ ે�દવસે જગતના સવ� �વો ��યે િવનયભાવ 

�ગટી �ય છ ેતે �દવસે વીતરાગદશા �ા� થઈ �ય છ.ે 

� ગુ�શરણે �યારે �યિ�ત અહ શૂ�ય થાય છ ે�યારે તેનામાં ં
િવનય ગુણ �ગટ થાય છ.ે �યારે િવનય ગુણ �ગટ થાય છ ે�યારે જ 

ગુ� સાથે connection થાય છ.ે 

� Power house ની બાજુમાં ઘર હોય એટલા મા�થી તમારા 

ઘરમાં �કાશ ન આવે. �કાશ માટ ે power house માંથી 

connection લેવું પડ.ે તેમ ગુ�ના સાંિન�યમાં આવવા મા�થી 

આ�મશુિ� કે આ�મ�ાન ન થાય. તે માટ ેિવનયભાવથી ગુ� સાથે 

connection કરવું પડ!ે 

� િવનયથી ગુ� અને �ભુ સાથે connection થાય છ ેઅને એ 

connection ને કારણે ગુ� અને �ભુમાં જ ેગુણો હોય છ ે તે 

તમારામાં transfer થાય છ.ે 

� િવનય એ કમ�ને �ય કરવાનો સવ��મ ઉપાય છ.ે 
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 ચાલો, િવનય�પી oxygen સાથે આ�મસાધનાના િશખરે 

ચડવાની શ�આત કરીએ.

� ગુ� સાથેનું connection એટલે મો��પી ફળ�ાિ�નું ઉ�મ 

મા�યમ અને ગુ� સાથે connect થવાનું ઉ�મ પ�રબળ એટલે 

િવનય. 

 �યારે િવનય આ�મસાધનાનું �થમ પગિથયું બને છ ે�યારે 

આ�મશુિ�ની સફળતા સહજ બની �ય છ.ે 
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 �યાં િવનય છ ે�યાં સમજ છ ેઅને

Ÿ  ગુ� અને �ભુ મળે છ ેપુ�યથી,

Ÿ  આ�મસાધનાનું �થમ પગિથયું `િવનય' છ.ે

Ÿ  �યાં િવનય હોય છ ે�યાં સ� ગુણો હોય છ,ે

 કેમ કે િવનય જ સવ� ગુણોની જનની છ.ે

Ÿ  �યાં િવનય છ ે�યાં �ાન છ,ે

Ÿ  િવનય વગર કદાચ ગુ� કે પરમા�માનું

 �યાં િવનય છ ે�યાં right vision છ.ે

 સાંિન�ય મળી �ય, પણ સફળતા ન મળે.

Ÿ  જ ેિવનયવાન હોય તેના ચહેરા પર

 સદાય િ�મત અને �સ�તા હોય.

 પણ ફળે છ ેિવનયથી.
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 તે આ�માએ શરીરનું મમ�વ, સંબંધો અને સગવડતા, આ 

�ણને ઘટાડવાં �ઈએ, કેમકે શરીર તમારા સ�વને ખાઈ �ય 

છ,ે સંબંધ તમારા સમયને ખાઈ �ય છ ેઅને સગવડતા તમારી 

સ�મતાને ખાઈ �ય છ.ે 

� જમેણે પોતાના આ�માને મળવું છ ેતેમને સ�યની ઓળખ 

�ઇશે, સમય �ઇશે અને સ�મતા પણ �ઇશે. માટ ેજ તેમણે 

ધીમે-ધીમે શરીરનું મમ�વ, સંબંધ, સગવડતા આ �ણેને ઘટાડવાનો 

     ક આ�માને �યારે ભાવ �ગે છ ેકે મારે મને મળવું છ,ે 

મારા આ�માને મળવું છ,ે મારે મારી ઓળખ કરવી છ ેઅને મારે 

મારા આ�માની શુિ� કરવી છ ે�યારે તેણે આ�મસાધનામાં કેવી 

રીતે િવકાસ કરવો �ઈએ? શું કરવું �ઈએ?

આ�મસાધનાનો �ારભં2.

એ
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 કેટલાક લોકોને આદત હોય છ ેકે કઈ કામ ન હોય તો પણ ં

phone ને હાથમાં લેશે, phone માં કારણ વગર surf કરશે, અને 

ઘણી વાર તો કોઈ કામ ન હોય તો પણ phone કરીને વાતો કરે, 

કેમ છો, હમણાં શું ચાલે છ,ે બધુ બરાબર છ ેને? સામેથી વળગવા 

�ય.

 �ભુ કહે છ,ે જ ેઆજ વળગે છ,ે તે કાલ સળગે છ.ે 

 પણ આ�મસાધક તો એ જ હોય જ ેસંયોગોને ઓછા કરીને 

સંબંધોને ઘટાડવાનો �ય�ન કરે. સાધક એ જ હોય જ ેસંયોગોથી 

િવમુ�ત હોય. એટલે આજ ેમા� વાંચવાનું નથી પણ �યોગ પણ 

કરવાનો છ.ે તમારી પાસે રહેલા phone માંથી contacts open 

કરશો અને check કરશો કે કેટલા contacts જ�રી છ ેઅને કેટલા 

િબનજ�રી છ.ે

� આ�મશુ�ીકરણના ઇ�છક આ�મસાધક માટે �થમ ુ

�યોગ છ ેસંબંધોને ઘટાડો, કેમ કે સંબંધ તમારા સમયને ખાઈ 

�ય છ.ે

પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ, સાથે-સાથે practical �યોગ કરવા �ઈએ.

� અનંતકાળથી મિલન થયેલા આ�માને શુ� કરવા માટ ે

અ�પકાળ ન ચાલે, એમાં પણ સમય લાગે. ધીરજથી, શાંિતથી અને 

��ા અને િવ�ાસ સાથે �યોગો અિવરત રાખવાથી પ�રણામ 

અવ�ય �ા� થાય છ.ે 
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 જટેલા સંબંધો સાચવવા જશો એટલો તમારો સાધનાનો 

સમય ઘટશે. 

� આ�મસાધના માટ ેસમય કાઢવા તમારે દર� જવેી કલાનો 

ઉપયોગ કરવાનો. દર� પાસે આખી, નવી ચાદર કે વ� લેવાની 

આિથ�ક �મતા ન હોય એટલે તે શું કરે? �ાહકનાં વ�ો િસવાઈ 

ગયા બાદ જ ેનાના-નાના ટકડા વ�યા હોય એને �ડીને સુંદર અને ુ

કલા�મક ચાદર બનાવી દે. એમ તમારે તમારા સમયના ટકડાને ુ

�ડીને સાધનાનું વ� બનાવવાનું છ.ે

� સાધક �યારેય સામા�ય ન હોય, સામા�ય હોય તે સાધક ન 

હોય. 

 સંબંધને ઘટાડવા તમારા mobile ના contact list માંથી 

જ�ર િવનાના બધા જ contact delete કરી દેવા. જટેલા number 

જ�રી છ,ે જટેલાની સાથે તમારે વાત કરવી જ પડ ેએમ છ,ે એટલા 

જ રાખવા. તેના િસવાયના કોઈ number, કોઈ �યિ�ત સાથે �યથ� 

વાતચીત કરવી નહ�.

� સાધક હમેશાં mirror જવેા હોય. Mirror ની સામે હોય �યાં ં
સુધી હોય અને mirror ની સામેથી ગયા એટલે મનની �મૃિતમાંથી 

પણ ગયા. 

� સંબંધો ઘટ ેએટલે રાગ-�ષે ઘટ,ે સંબંધો ઘટ ેએટલે િવક�પો 

ઘટ.ે સાંસા�રક કે �યવહા�રક જ��રયાત િસવાય સામેથી કોઈને 

ફોન કરવો નહ�.
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 તમારી પાસે એકસાથે 2 કલાક બેસીને સાધના કરવાનો 

સમય નથી, તો તમને �યારે-�યારે બે-પાંચ-દસ િમિનટનો સમય 

મળે �યારે �ભુનું �મરણ કરો, કાઉસ�ગ કરો, આ�મિચંતન 

કરો. કયાં-કયાં રાગ-�ષે કયા� છ ે એનું �મરણ કરીને એની 

આલોચના કરો.

 રસોઈ થઈ ગઈ છ,ે જમવાને 10 િમિનટની વાર છ ેતો કોઈને 

phone કરીને ગ�પાં ન મારતાં 10 િમિનટ કાઉસ�ગ કરો. Office 

માં કોઈ વેપારીની રાહ �ઈ ર�ા છો �યારે whatsapp કે 

chatting ન કરતાં િચંતન કરો અથવા �પ કરો.

 �પથી તમારા િવચારો positive થશે અને તમારી aura 

પણ શુભ થશે એટલે વેપારી સાથેના discussion માં સફળતા 

મળશે. 

 Train માં travelling કરી ર�ા છો �યારે આજુબાજુવાળાની 

સાથે વાતોમાં સમય ન બગાડતાં સામાિયક, �િત�મણ આ�દ 

કઠ�થ કરી લો, મં� �પ કરી લો. ં

 શું થયું હશે? કઈ ખોટ લા�યું હશે? કોઈએ મારી િવ��માં ું ં

� પહેલાંના યુગમાં સંબંધોમાં િવક�પો ન હતા. કોઈ આવે તો 

�ેમથી આવકારતા, ન આવે તો પોતાનામાં જ સંતોષ માનતા. �યારે 

આજ ેરોજ સવારે good morning કરવાવાળાનો એક �દવસ કોઈ 

કારણસર message ન આવે તો તરત જ મનમાં હ�રો િવક�પ 

આવે... 
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� દુઃખને સહન કરવાની સ�મતા કેવી રીતે વધે?

 આતાપના એટલે શ?ું  આતાપના એટલે સામે ચાલીને તાપને 

સહન કરવો. 

કઈ ક�ું હશે? િવક�પોને કારણે મન અશાંત થઈ �ય અને �યાંય ં

ચેન ન પડ.ે 

� સંબંધો ઘટશે તો િવક�પો પણ ઘટી જશે.

� દરરોજ સવારે તમારી terrace પર કે કોઇ પણ �થાનમાં, 

�યાં direct સૂય�નો �કાશ આવતો હોય �યાં જઈને 10 િમિનટ જમે 

�ભુ મહાવીર �યાનમાં ઊભા રહેતા હતા એમ આંખ બંધ કરીને 

ઊભા રહેવાનું. તમને તડકો લાગશે, ગરમી થશે, પરસેવો વળશે, 

થાક લાગશે. જ ેથાય એ થવા દેવાનું અને મા� િચંતન કરવાનું કે 

જનેે ગરમી થાય છ,ે જનેે તડકો લાગે છ ેતે હ નથી. જ ેહ છ તેને ું ુ ં ુ ં

નથી ગરમી લાગતી કે નથી તડકો લાગતો!

 �િતકળતાને સહન કરવાની તમારી સ�મતાને વધારવા ૂ

`આતાપના'નો �યોગ કરો.

 આ�મસાધનાને અવરોધ ે તેવ ું બીજુ ત�વ છ ેસગવડતા. ં

સગવડતા તમારી સ�મતાને ખાઈ �ય છ.ે 

 સગવડતાને ઘટાડવા સુખ, સાનુકળતા ��યેનું attachment ૂ

ઘટાડવા �િતકળતાનો �વીકાર કરો, અગવડતાને આમં�ણ આપો, ૂ

દુઃખને સમતા ભાવે સહન કરો.
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 પણ શરીરના મમ�વને ઘટાડવું કેવી રીતે?

� �ાસ એ િવચારોનું petrol છ ેઅને િવચારો જ િવકારનું 

કારણ બને છ.ે 

     સંબંધ અને સગવડતા પછી �ીજુ બાધક ત�વ છ ેશરીર. ં

શરીર ��યેનું મમ�વ એ તમારા આ�મસ�વન ેખાઈ �ય છ.ે

� આતાપનાથી તમારી સ�મતા વધશે, �િતકળતાનો �વીકાર ૂ

કરવાથી તમારી સહનશીલતા વધશે અને આ�મિચંતનથી �યાનમાં 

િ�થરતા આવશે.

� �ાસ પર control લાવવાનો �યોગ એટલે અનુલોમ-િવલોમ. 

દરરોજ સવારે અથવા �યારે અનુકળતા હોય �યારે 7-10 િમિનટ ૂ

સુધી અનુલોમ-િવલોમની ��યા કરવાની. નાકની એક બાજુથી 

�ાસ લેવાનો, બી� બાજુથી �ાસ છોડવાનો. ફરી બી� બાજુથી 

�ાસ લેવાનો અને પહેલી બાજુથી છોડવાનો. 

� થોડા �દવસના �યોગમાં તમને સમ�ઈ જશે કે તમા� મન ં

શાંત થવા લા�યું છ,ે તમારા િવચારો શાંત થવા લા�યા છ ેઅને 

પહેલાં તમે જ ેદરેક વાતમાં reactions આપતા હતા એ પણ ઓછાં 

થઈ ગયાં છ,ે તમારી િવકારવૃિ� મંદ પડવા લાગી છ.ે 

  શરીર ��યેનું મમ�વ અને શરીરમાં રહેલા િવકારોને 

ઘટાડવાનો ઉપાય છ,ે �ાસ પર control કરવો. 

 સગવડતા ઘટશે તો સ�મતા વધશે.
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 �યારે શરીર ��યેનો રાગ ઘટ ેછ ેએટલે �વ ��યેનો �ેમ વધે 

છ.ે `�વ' ��યેનો �ેમ વધે એટલે સ�યની ન�ક પહ�ચી શકો, 

� �� એટલે vision અને ચય� એટલે ચયા� કરવી. 

 �ાસો���ાસની આ ���યાથી િવકાર,  વાસના અને 

વૃિ�ઓને control માં રાખી શકાય છ.ે �યારે આ �ણ control માં 

આવશે �યારે તમા� vision અલગ જ �કારનું હશે, તમારી ��ા ં

ખીલવા લાગશે અને સ�ય �ગટવા લાગશે.

� ��ચય�ની �યા�યા શું હોય છ?ે 

 �યારે કોઈ �યિ�ત વ�તુ, �યિ�ત કે વાતાવરણમાં આસ�ત 

થાય છ,ે તે સમયે, તેની �ાસની ગિત વધી �ય છ.ે �ાસો���ાસ 

તેના િવકારનું કારણ બને છ.ે �ાસ પર control કરવો તે 

આ�મસાધનામાં આગળ વધવાનો ઉપાય છ ેઅને માટ ેજ કોઈ 

��યની ક�પના, કોઈ િવકારયુ�ત શ�દોની �મૃિત કે કોઈ અનુભૂિત 

િવચારોમાં હોય �યારે િવકાર આવે, વાસના �બળ થાય.

� Vision માં ચયા� કરવી અથા�� તમારી ��ાશિ�તને 

ખીલવવી. ��ા �યારે ખીલે �યારે ભિવ�યમાં જ ેથવાનું હોય 

એનો અગાઉથી તમને સંકેત મળી �ય.

 જ ેઅ�યને ન દેખાતું હોય એ તમારી vision ની આંખો �ઈ 

શકે, તમારો Inner voice active થઈ �ય અને આ�મિવ�ાસ 

વધવા લાગે, શરીર ��યેનો રાગ ઘટવા લાગે.
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સ�યને �ગટ કરી શકો, સ�યની સમજને �ા� કરી શકો. �યારે 

આ �ણ �યોગો સફળ થશે �યારે આ�મશુિ� કરવી નહ� પડ,ે 

automatic થવા લાગશે.

30



શરીર તમારા સ�વને ખાઈ �ય છ,ે

આ�મશુિ�નો �યોગ :

શરીરનું મમ�વ, સંબંધ અને સગવડને ઘટાડો.

સંબંધ તમારા સમયને ખાઈ �ય છ ેઅને

સગવડતા તમારી સ�મતાને ખાઈ �ય છ.ે

શરીર ��યેનો રાગ ઘટે એટલે �વ ��યેનો �ેમ વધે.

સગવડતા ઘટે તો સ�મતા વધે.

સંબંધો ઘટશે તો િવક�પો પણ ઘટી જશે.
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      ક સાધક આ�મા પાસે જઈને કોઈએ ક�ું, સાંભ�ું છ ેકે 

તમારા �વનમાં, તમારા સંસારમાં ખૂબ જ ખુશી અને શાંિત છ.ે તો 

એનું કારણ શું છ?ે તમારી happiness નું secret શું છ?ે

� તે સમયે બપોરના બે વા�યા હતા. બારીબારણાં ખુ�ાં હતાં 

અને સૂય�નો �કાશ અંદર અજવાળાં પાથરતો હતો.

� તે �યિ�તએ ક�ું, ભલે, હ અહ� બેઠો છ. અને તે �યિ�ત �યાં ું ુ ં
સાધકના ક�માં બેસી ગયો. 

 સાધકે ક�ું, તમે થોડી વાર અહ� બેસો. જ ેથાય તેને ચૂપચાપ 

�યા કર�. વચમાં કઈ જ બોલશો નહ�.ં

� સાધકે એમનાં પ�નીને બોલા�યા અને ક�ું, દીવો લઈ આવ. 

એ ચૂપચાપ રસોડામાં ગઈ, કો�ડયામાં ઘી પૂયુ�, દીવો ��વિલત 

આ�મસાધનામાં સમપ�ણભાવ3.

એ
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 પ�નીએ હાથમાં દીવો લીધો અને ઘી પાછ એના વાસણમાં ુ ં

રેડી દીધું, કો�ડયું અને વાટ એની જ�યાએ મૂકી દીધાં.

 ફરી થોડીવાર થઈ. ફરી સાધકે પ�નીને બોલાવી, દીવો લાવ 

તો. પ�ની ફરી દીવો ��વિલત કરીને મૂકી ગઈ. જવેો દીવો મૂ�યો 

એટલે સાધકે ક�ું, એક દીવો લાવવામાં આટલીવાર લગાડી? નથી 

�ઈતો મારે દીવો, � પાછો લઈ �. 

 �યાં બેઠલેા ભાઈને સમ�તું ન હતું આ બધુ શું ચાલી ર�ું છ.ે 

આ�ય�થી તેઓ આ ઘટનાને �ઈ ર�ા હતાં. 

 સાધકના આવા વા�ય પર પ�નીએ મા�, ̀ �' ક�ું અને દીવો 

પાછો એના �થાને મૂકી દીધો.

 સમપ�ણ એટલે શું?

કય� અને સાધકની પાસે મૂકી દીધો. સાધકે બે જ િમિનટમાં પાછી 

બૂમ પાડી. પ�ની આવી એટલે ક�ું, આ દીવો લઈ � અહ�થી. તને 

ખબર નથી પડતી આટલા બધા �કાશમાં દીવાનું શું કામ હોય? 

ખાલી ઘી બગાડ ેછ.ે

 સાધકે બેઠલેા ભાઈને ક�ું, તમને તમારા ��નો જવાબ મળી 

ગયો ને? Secret સમ�ઈ ગયું ને? ભાઈએ ક�ું, ખબર ન પડી તમે 

શું કહેવા માગો છો.

 સાધક ેક�,ંુ �યા ંસમપણ�  હોય છ ે �યા ંશાિંત અન ેસખુ 

હોય છ.ે
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 �યાં argument હોય છ ે�યાં દુઃખ અને અશાંિત હોય છ.ે 

�યાં મગજ વપરાય છ ે�યાં નરક જવેી વેદના હોય છ,ે �યાં 

�દય વપરાય છ ે�યાં �વગ� જવેી �સ�તા હોય છ.ે

 �યાં-જયાં સંઘષ� અને સમ�યા છ ે�યાં-�યાં �ણતાં-અ�ણતાં 

મગજનો ઉપયોગ વધારે થતો હોય છ.ે

 �વતા હોવા છતાં, પાંચ ઇિ��યો સ�મ હોવા છતાં, શિ�ત 

અને �મતા હોવા છતાં પોતાનું મગજ ન વાપરવું એનું નામ છ ે

સમપ�ણ.  

 જગતમાં જ ેકોઈ દુઃખી થાય છ ેતે બી�ના કારણે નથી 

થતા પણ પોતાની બુિ� વાપરવાના કારણે જ થાય છ.ે

 સાધકે તે બેઠલેા ભાઈને ક�ું, �યારે ભરબપોરે મ� દીવો 

મંગા�યો �યારે મારી પ�નીએ પોતાની બુિ� વાપયા� િવના એટલો જ 

િવચાર કય� કે દીવો મંગાવવા પાછળ કઈક હેતુ હશે, એમના ં
મનમાં કઈક લ�ય હશે એટલે એમણે મંગા�યો છ ેઅને જ ેમંગા�યું ં

 જ ેમગજ ન ચલાવે તેને કોઈ સાથે મગજમારી ન થાય.

 જનેામાં સમપ�ણભાવ આવી �ય એના રાગ-�ષે ઘટી �ય છ.ે 

સમપ�ણ લાવવા માટે �દયને િવશાળ અને મગજને શૂ�ય કરવું 

પડે છ.ે જ ે�દવસે મગજ શૂ�ય થાય છ ેતે �દવસે બુિ� શૂ�ય થાય છ.ે 

જ ે�દવસે બુિ� શૂ�ય થાય છ ેતે �દવસે બધી ગણતરી zero થઈ 

�ય છ ેઅને તે �દવસે આ�માને સુખની �ાિ� થયા િવના રહે જ 

નહ�.
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 સાધકની પ�ની માટ ેદરેક િ�થિત �વીકાય� હતી. પણ શું આવું 

તમારાથી થઈ શકે? �વીકારભાવ �યારે આવી શકે? �વીકારભાવ 

�યારે જ આવી શકે �યારે સમપ�ણતા હોય. જ ે ઘરમાં, જ ે

પ�રવારમાં સમપ�ણભાવ હોય �યાં વડીલોની વાતનો �વીકાર હોય 

અને �યાં જ સુખ, શાંિત અને સમૃિ� હોય.

 જનેે આ�મસાધનામાં આગળ વધવું છ ેતેને �મૃિતમાં રાખવું, 

આ�મસાધનાનો માગ� તે સુખનો માગ� છ ેઅને વાતે-વાતે િવચાર 

અને િવક�પો �યિ�તને દુઃખી-દુઃખી કરી દે.

 િસ��વની સાધના એટલે સવ� �વીકારની સાધના. 

 આ�મસાધનાના �ે�માં આપણો સંક�પ હોવો �ઈએ કે મારે 

�વીકારભાવને �ઢ કરવો છ,ે મારે �વીકાર સાથેનું �વન �વવું છ,ે 

�યાં સુધી બને �યાં સુધી મારે દરેક પ�રિ�થિતનો �વીકાર કરવો છ.ે 

છ ેએ આપવાની મારી ફરજ છ.ે મારે મા� મગજ વાપરવાની કોઈ ં

જ�ર નથી.

 પણ થાય છ ેશું? તમારી life માં �વીકાર ઓછો અને �િતકાર 

વધારે હોય છ ેએટલે જ problems ઊભા થાય છ.ે

 �યાં સમપ�ણતા હોય �યાં �વીકાર હોય. �યાં �વીકાર 

હોય �યાં શાંિત હોય.

 પણ હવે �� એ થાય છ ેકે સમપ�ણતા માટ ેશું કરવું �ઈએ? 

સમપ�ણતા લાવવા માટ ેબુિ�ને lock કરી દેવી પડ.ે મગજને શૂ�ય 
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 �યારે નાના કે મોટા કોઈ કાંઈ પણ કહે તેનો � �વીકાર 

કરવામાં આવે તો ધીરે-ધીરે તે આ�મસાધક સમપ�ણતાની �દશામાં 

આગળ વધવાનો �ારભ કરે. ં

કરી દેવું પડ.ે સામાિયક કરવી સારી; પણ શાંિત, સમતા અને 

સમભાવ રાખવાં �ે�. �િત�મણ કરવું સા�; પણ �યાં-�યાં, ં
�યારે-�યારે ભૂલ થાય �યારે-�યારે સાચા �દલથી �મા માગવી, 

sorry કહેવું �ે� છ.ે

 એક નાનકડો �યોગ કરી જુઓ. તમારી કે તમારા પ�રવારની 

કોઈ પણ �યિ�ત કઈ પણ કહે, તો મને બધું મંજૂર છ,ે મને બધું ં
�વીકાય� છ.ે તે જમે કહે તેમ જ મારે કરી લેવું છ.ે

 �ભુને �ેમ કરવો સારો છ,ે પણ પહેલાં પ�રવારમાં 

�ેમભાવના �ગટાવવી �ે� છ.ે

 મોટા ભાગના લોકો �વચનોનો ધમ� પાળે છ,ે પણ આવા 

�યોગોનો ધમ� પાળતા નથી એટલે પ�રવત�ન આવતું નથી.

 � તમારી અંદરમાં �વીકારભાવ આવી જશે તો તમારી 

રાગ�ષેથી મુિ�ત બહ જ સહજતાથી થઈ જશે. જટેલો �િતકાર ુ
કરશો એટલા રાગ-�ષે વધશે. Theory ના ધમ� કરતાં practical 

માં જ ેધમ� આવે, આચરણમાં જ ેધમ� આવે એની અસર અને 

�ભાવ કાંઈક અલગ હોય છ.ે

 ધમ��થાનકમાંથી ધમ�ગુ�નું �વચન સાંભળીને જ ે �યિ�ત 

બહાર નીકળે, એના ચહેરાની �સ�તા, એની aura, એનું િ�મત 
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 ગૌતમ�વામી ભગવાનના સમવસરણમાં �ય છ,ે એ �ણવા 

માટ ે કે દેવલોકના દેવો �યાં કેમ �ય છ?ે ગૌતમ�વામી 

 ધમ�ને પામેલી �યિ�તના િવનય, ન�તા, િશ�ત, સૌ�યતા, 

�સ�તા એવાં હોય કે સામેવાળી �યિ�તને પૂછવાનું મન થઈ �ય 

કે તમે �યાં જઈને આ�યા છો? તમારી aura આટલી શુભ અને 

positive કેમ છ?ે શું આવું તમને �યારેય કોઈએ પૂ�ું છ?ે

 �યાં �દય વપરાય છ ે�યાં સમાધાન હોય છ.ે

 માટ ે આ�મસાધનાના માગ�માં `�'કાર અને �વીકાર તે 

�વનમં� બનાવી �યો. 

કઈક એવાં હોય કે સામેવાળી �યિ�તને તરત જ સમ�ઈ �ય કે, ં
આ બધાથી અલગ છ.ે 

 અને �યારે � તમે કહો કે, હ અમારા ધમ��થાનકથી, ધમ�ગુ� ં ુ
પાસેથી આ�યો છ �યારે એને પણ આવવાનું મન થાય કે ન થાય? ુ ં
તમને ધમ�ની અનુમોદનાનો, ધમ�ની �ભાવનાનો લાભ મળે કે નહ�?

 પણ આ બધું �યારે શ�ય થાય? 

 �યારે તમારા �દયમાં, તમારા રોમ-રોમમાં તમારા દેવ, 

ગુ� અને ધમ� ��યે સમપ�ણભાવ હોય. સમપ�ણભાવ �ગટ ેછ ે

મા�ને મા� �વીકારભાવ થકી. િવક�પો �યારેય પણ �સ�તા ન 

�ગટાવી શકે. 

 �યાં મગજ વપરાય છ ે�યાં સંઘષ� વધે છ.ે
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સમવસરણમાં �યાં ભગવાનને િનહાળે છ,ે ભગવાનના મુખમાંથી 

સરતા શ�દો સાંભળે છ ે કે, ગૌતમ! તમે આવી ગયા? તમારા 

મનમાં શંકા છ ેને? અને ગૌતમના મનમાં �� ઊઠ ેછ ેકે હ જમેને ં ુ

ઓળખતો નથી એ મને ઓળખે છ?ે ન�ી આ કોઈ �ાની 

અને મહાન આ�મા છ.ે હ માનતો હતો કે મારા મનની વાત કોઈ ં ુ

�ણી જ ન શકે, પણ આ તો મા� નામ અને મારા મનની વાત પણ ં

�ણે છ.ે

 મ� ન�ી કયુ� હતું કે જ ેમારા મનની વાત �ણવાવાળા હશે 

અને જ ેમારા કરતાં વધારે �ાની હશે તેમનાં ચરણોમાં હ મા� ં ુ ં

મ�તક સ�પી દઈશ. મારી નીચે ભલે મારા 500 િશ�યો હોય, પણ 

મારી ઉપર કોઇ એક હોવું �ઈએ. આ �ાની પણ છ ેઅને મારા 

મનની વાતને �ણવાવાળા પણ છ.ે એ જ �દવસે ગૌતમ �ભુ 

મહાવીરના ચરણમાં સમિપ�ત થઈ �ય છ,ે સાથે-સાથે પોતાની 

બુિ� વાપરવાનું પણ છોડી દે છ.ે

 �યારે �ભુ ગૌતમ�વામીને કહે છ,ે તમે �ઓ અને આનંદ 

�ાવકની માફી માગી આવો, કારણકે આનંદ �ાવક સાચા છ.ે એક 

ગણધરને �ાવકની માફી માગવાનું કહેવામાં આ�યું �યારે કોઈ પણ 

�તનો �� કે argument કયા� િવના ગણધર ગૌતમ�વામી આનંદ 

�ાવકની માફી માગવા �ય છ.ે

 યાદ રાખ�, ધમ� હમેશા બુિ�થી નહ�, સમપ�ણતાથી થતો ં

હોય.
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 ભગવાન કહે છ,ે �યારે બધી ગણતરીઓ શૂ�ય થાય છ ે�યારે 

િસ��વની �ાિ� થાય છ.ે કરવી છ ેને તમારે પણ િસ��વની 

�ાિ�?

 જમેના એક વચન પર તમારી આદત, અવગુણ અને વૃિ� 

છટી �ય તો માન� કે તમે તેમને સમિપ�ત છો. � ન છટ ેતો ૂ ૂ

માન� કે તમારી બુિ� ચાલી રહી છ.ે

 કેમકે �યાં બુિ� છ ે�યાં ગણતરી છ.ે

 જનેા �વનમાં મ�તક પર �યારે કોઈ એક �ાની અને સ�મ 

પા� હોય અને એ જ પા�નાં ચરણોમાં એનું મ�તક હોય તે �યિ�ત 

�યારેય, �યાંય, કોઈ પણ argument કરી ન શકે. તેના માટ ેદરેક 

વાત �વીકાય� જ હોય અને આવી �યિ�તનો મો� પણ ન�ક હોય. 

એના માટ ેિસ��વ સમીપ હોય છ.ે
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�યાં મગજ વપરાય છે

સમપ�ણ મારા િસ��વનું કારણ છ.ે

જ ેઘરમાં, જ ેપ�રવારમાં સમપ�ણભાવ હોય 
�યાં વડીલોની વાતનો �વીકાર હોય અને �યાં 
જ સુખ, શાંિત અને સમૃિ� હોય.

જ ેમગજ ન ચલાવે તેને કોઈ સાથે 
મગજમારી ન થાય.

�યાં નરક જવેી વેદના હોય છ,ે �યાં �દય 
વપરાય છ ે�યાં �વગ� જવેી �સ�તા હોય છ.ે
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      ને મળવાનો સંક�પ અને િસ��વ સુધીની સફર �યારે જ 

સફળ થાય �યારે self-realization થાય. Self-realization એટલે 

`�વ'ને મળવ,ું  ̀ �વ'ને �ણવું અને ̀ �વ'ને અનુભવવું. 

 Self-realization માટેનું �ે� મા�યમ છ ેએકાંત �યાન 

સાધના.

� નીરવ અને શાંત �થળે, એકાંત એટલે કે એક આ�માને કાંત 

એટલે કે િ�ય બનાવવા �યાન કરવું, self ને check કરવું તેને �યાન 

કહેવાય.

� �યાનની process માં �થમ deep breathing �ારા મનની 

ચંચળતાને શાંત કરો અને પછી �વયંને check કરો. �વયં સાથે 

વાતાલ� ાપ કરો અન ે�વયનં ેજ ��ો પછૂો, ̀ મારો આ�મા પરમા�માના 

આ�મસાધનામાં `�વ'સાથે વાત4.

�વ
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� સંસારમાં તો અનેક �કારના પદાથ�, અનેક �યિ�તઓ અને 

િવિવધ વાતાવરણનાં આકષ�ણોથી આકષા�ઈને હ ભટકતો હતો; ં ુ
પણ આ આ�મક�યાણ કરવાનાં �ે�માં આવીને પણ હ ભટકી તો ં ુ
નથી ર�ો ને?

� ગુ�કપાએ એટલી સમજ તો �ા� થઈ છ ે કે મારે મા� ૃ ં
આ�મ�ાન મારામાંથી જ �ગટ કરવાનું છ.ે મારે મારી અંદરના 

મારા જ inner voice ને સાંભળવાનો છ,ે મારે મારી જ �ાનધારાને 

િવકસાવવાની છ.ે આ બધું �ણવા છતાં પણ સંસારના �વભાવને 

કારણે હ પરમ પાવન �થાનમાં આવીને પણ �યાંક ભટકતો તો ં ુ
નથી ને?

 Check કરો. િચંતન કરો.

� સંસારમાં તો મારા ભાવો, મારા િવચારો ચંચળ હતા. શું 

ધમ��ે�માં આવીને હ િ�થર થયો છ? શાંત થયો છ? ુ ું ુ ં ં

ચરણ અને શરણમાં આવીને, ગુ�ના સાંિન�યમાં આવીને િ�થર 

થયો છ ેક ેભટકી ર�ો છ?ે મારી સમપણ� તા િ�થર છ ેક ેઅિ�થર છ?ે 

� જમે સુખ માટે ભટકવાની વૃિ� છ ેએમ �ાન મેળવવા માટે 

પણ ભટકવાની વૃિ� તો નથી ને?

� જમે સંસારના �ે�માં હ સુખની શોધમાં ભટકતો હતો, સુખને ં ુ
પામવા આંધળી દોટ મૂકતો હતો તેમ પરમા�માના �ે�માં આવીને, 

પરમા�માને પામીને પણ હ �ાન માટ,ે �ાન મેળવવા માટ ેભટકી તો ં ુ
નથી ર�ો ને? દોડી તો નથી ર�ો ને?
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� હે આ�મન! ત ંુ�વયનં,ે તારા આ�માન ેજ પછૂી લ,ે આ�મા સાથ ે

વાત કર, આ�માને �� પૂછ, શું તારો અસંતોષ જ તારા ભટકવાનું 

કારણ તો નથી ને? તારો અિ�થર �વભાવ જ તારા �મણનું 

� હ �યાં છ? હ શું ક� છ? હ શું કરી ર�ો છ? હ શા માટ ેુ ુ ું ુ ં ં ુ ં ં ં ુ ં ં ુ

`�વ'ને બદલે `પર'ને વધારે મળું છ? હ શા માટ ેઆ�મદશ�ન ુ ં ં ુ

કરવાને બદલે પરનાં દશ�ન ક� છ? શા માટ ેહ અ�યમાંથી અને ું ં ં ુ

અ�ય પાસેથી સુખ મેળવવા ભટકી ર�ો છ? શું મને મારાથી સંતોષ ુ ં

નથી? મારામાં આ�મસંતોષ નથી? શું હ આ જ કારણે અિ�થર ં ુ

છ? અને મારી આ અિ�થરતાને કારણે હ મારા આ અિત દુલ�ભ ુ ં ં ુ

ભવને, મારા ભિવ�યને તો બગાડી નથી ર�ો ને? અનંતકાળ પછી 

�ા� થયેલા ભિવ�યને સુધારવાની process થી દૂર તો નથી જઈ 

ર�ો ને? અનંતભવ પછી મળેલી આ અમૂ�ય તકને ગુમાવી તો નથી 

ર�ો ને? મને મળેલા આ અપૂવ� અવસરને મારો આ અસંતોષ 

અિ�થર તો નથી કરી ર�ો ને?

� Check... Check... Check...

� �યાંક એવું તો નથી ને કે મને મારા ધમ�થી, મારા ધમ�ગુ�થી, 

મારી ધમ�સાધનાથી હ� પણ આંત�રક અસંતોષ છ?ે જવેું ધાયુ� 

હતું, જવેું િવચાયુ� હતું એવું satisfaction નથી? 

 અસંતોષી સદાય અિ�થર હોય છ ેઅને સંતોષી સદાય 

િ�થર હોય છ.ે

� Check કરો �વયંન,ે અનુ�ે�ા કરો. 
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પ�રણામ નથી ને?

� હે આ�મન! એકવાર તું તારા અંતરા�માને પૂછી લે. તને જ ે

�ા� થયું છ ેતેમાં તું િ�થર છ ેકે �ાિ� માટ ેઅિ�થર છ?ે 

� જમે એક બીજ �યારે જમીનને સમિપ�ત થાય છ,ે પછી એ જ 

જમીનમાં �ડાને �ડા ઊતરવાનો �ય�ન કરે છ ેઅને જમે-જમે 

�ડાણ સુધી �ય છ ેતેમ-તેમ તેનો િવકાસ વધતો �ય છ.ે એ બીજ 

માટીને સમિપ�ત થઈ માટી સાથે એકમેક થઈ �ય છ ેઅને એ 

માટીમાંથી પોષણ મેળવી વામન બીજ િવરાટ વૃ� બની �ય છ.ે 

 જમે એક આદશ � સતી હોય, તમે એક િ�થર સાધક હોય. 

� જમે એક સતી એના પિત સાથે િ�થર હોય તેમ સાધક એની 

�ાિ�માં િ�થર હોય. 

� જને ે̀ �વ'થી, પોતાન ેમળલેા ધમથ� ી, પોતાની ધમસ� ાધનાથી 

સંતોષ ન હોય એ જ ભટકતા હોય. જનેે ̀ �વ'થી સંતોષ હોય તે 

િ�થર હોય, તે શાંત હોય, તે સમભાવમાં હોય. 

� એકવાર self ને મળો. શાંત, િ�થર થઈને self ને મળો, check 

કરો, realize કરો, feel કરો. તમે, તમા� મન, તમારા િવચારો, ં
તમારા ભાવો શાંત અને િ�થર છ ેકે અશાંત અને અિ�થર? તમારો 

inner voice જ તમને જવાબ આપશે. Inner voice ને 

સાંભળવાનો �ય�ન કરો, ��યુ�ર મેળવવાનો �યાસ કરો. તમારો 

જવાબ તમારી જ પાસે છ.ે આ�માના અતલ �ડાણમાં ઊતરવાનો 

�ય�ન કરો. આ�મિવકાસનો જવાબ મળી જ જશે. 
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� જમે બીજ તેમ જ હોય સાધક! 

પણ એ િવરાટતાને �યારે જ પામે છ ે�યારે એ માટી સાથે, એ 

જમીન સાથે strong connection માં રહે છ.ે 

� બીજથી વૃ� સુધીની યા�ામાં � એનું માટી સાથેનું 

connection loose થઈ �ય તો એનો િવકાસ �ંધાઈ �ય, એનો 

િવકાસ અટકી �ય. 

� માટ ેહે સાધક! તું �યારે સમિપ�ત થયો છ ે�યારે તું િ�થર થઈ 

�, િ�થર થઈ � અને આ�મિવકાસની મંિઝલે �ગિત કર. 

� એક સાધક �યારે પરમા�માને કે ગુ�ને સમિપ�ત થાય છ ે

�યારે તે પરમા�મા અને ગુ�ના સાંિન�યમાં �ાનનું પોષણ મેળવે 

છ,ે ગુ� પરમા�મા સાથે એકમેક થઈ �ય છ ે �યારે જ 

અ�યા�મના અંબરની �ચાઈને પામે છ.ે પણ એ �ચાઈને �યારે 

જ પામે છ ે�યારે તે સતત �મરણ અને સાંિન�ય �ારા ગુ� અને 

પરમા�મા સાથે connection માં રહે છ.ે 

 બદલાતી માટી connection ને loose કરે છ ેઅને મૂિળયાંની 

ધરતી સાથેની પકડને ઢીલી કરે છ ેજનેે કારણે વૃ�નો િવકાસ થતો 

નથી. તેમ જ ે સાધક સમિપ�ત થયા પછી પણ ભટકે છ ે તેનો 

આ�મિવકાસ �યારેય થતો નથી. 

� બીજ �યારે દુિનયાથી દૂર થાય છ ે �યારે જ ધરતી સાથે 

એકમેક થાય છ ેઅને �યારે જ તેની અંદરમાં પડલેી શિ�તઓ 

ખીલવા લાગે છ.ે 
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� યાદ રાખ�, જ ે`�વ'માં િ�થર થાય છ ેતે જ િસ��વને 

પામે છ.ે 

� જ ેસ�ન ા સાંિન�યમાં િ�થર થાય છ,ે તે જ self – realization 

કરી શકે છ,ે તે જ પોતાની આંત�રક શિ�તઓને �ગટ કરી શકે છ ે

અને તે જ કઈક �ા� કરી શકે છ.ે ં

� હે આ�મન! સંસારથી દૂર થઈ તું �યારે સ� ના સાંિન�યમાં 

આ�યો છ ે�યારે તું િ�થર થઈ �, પૂણ�પણે િ�થર થઈ � અને પૂણ� 

બની �. 

 જ ેભટકે છ ેતેના ભવ�મણ વધે છ.ે 

 જ ેિ�થર થાય છ ેતેના ભવ ઘટે છ.ે
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એક સાધક �યારે પરમા�માને કે,

�ે� મા�યમ છ ે- એકાંત �યાન સાધના.
Self-realization માટેનું

અસંતોષી સદાય અિ�થર હોય છ ેઅને

તે જ િસ��વને પામે છ.ે

ગુ�ને સમિપ�ત થાય છે

જ ેભટકે છ ેતેના ભવ�મણ વધે છ.ે

જ ે`�વ'માં િ�થર થાય છે

જ ેિ�થર થાય છ ેતેના ભવ ઘટે છ.ે

ગુ�ના સાંિન�યમા ં�ાનનું પોષણ મેળવે છ.ે

સંતોષી સદાય િ�થર હોય છ.ે

�યારે તે પરમા�મા અને
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       �મસાધનામાં મૌન સાધનાની જ�ર કેમ?

� �ભુએ મન, વચન અને કાયાના યોગને શૂ�ય બનાવી દીધા. 

ધીરે-ધીરે પૂણ� શૂ�ય બનાવી દીધા અને યોગોની પૂણ� શૂ�યતા તે 

તેમના િનવા�ણનું કારણ બની ગઈ. 

� � હ મારા �ભુનો હો� તો મારા �ભુએ જ ેકયુ� તે જ મા� ં ુ ં

કત��ય બની �ય અને એમાં જ મા� ક�યાણ હોય. ં

� ભગવાને ક�ું છ,ે 

� ‘�યાં યોગ છ ે�યાં સંસાર છ.ે

 �યાં યોગિનવૃિ� છ ે�યાં િનવા�ણ છ.ે'

આ�મસાધનામાં મૌનસાધનાનું મહ�વ5.

આ
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 િનવા�ણ એટલે શું?

� િનવા�ણ એટલે આ�માને કોઈ દેહમાં જ�મ ન લેવો પડ.ે મન, 

વચન, કાયાનો યોગ ન થાય અને ફરીથી દેહથી, દેહના કારણે 

ચાલતો કોઈ �યવહાર ન રહે. રહે મા� આ�મા.�

 યોગ �યારે �વૃ� થાય છ ે�યારે કમ�ને આમં�ણ મળે છ ેઅને 

યોગ તો સહજતાથી �વૃ� થઈ જ �ય છ,ે કેમ કે હર પલ યા કાયા 

કઈક કરતી હોય યા વચન �વૃ� હોય યા મન કઈક િવચાર કરતું ં ં

હોય.

� યોગનું કારણ કષાય છ ેઅને કષાયનું કારણ યોગ છ.ે

� મન �વૃ� �યારે થાય?

  યોગ �વૃ� થાય છ ેએટલે કમ�ને આમં�ણ મળે છ.ે

 કમ�ના ઉદયને કારણે ફરી જ�મ મળે છ.ે જ�મને કારણે ફરી 

યોગ �વૃ� થાય છ.ે ફરી કમ� મળે છ.ે કમ� ફરી જ�મ આપે છ.ે 

આમ ને આમ જ�મ-મરણનું ચ� ચાલે છ.ે

� સંસારનું ચ� યોગ ચલાવે છ ેઅને એટલે જ યોગને શૂ�ય 

 �યારે કઈક �ઈએ છ,ે કોઈકના િવચાર છ,ે કોઈ ક�પના છ,ે ં

કઈક િ�ય છ,ે કઈક ગમતું નથી અને મન કઈક ઇ�છ ેછ.ે ઇ�છવું એ ં ં ં

કષાય છ ેઅને કષાયને કારણે યોગ �વૃ� થાય છ.ે
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બનાવવાની સાધના હોય છ-ે મનથી િનિવ�ક�પતા, વચનથી મૌન 

અને કાયાથી િ�થરતા!

 યોગની મંદતા એ સાધનાનો એક �કાર હોય છ ેઅને 

સાધકનું કત��ય હોય છ.ે

� જમે-જમે ચંચળતા ઘટ ેછ ેતેમ-તેમ સંયમ �ગટ થાય છ.ે જમે-

જમે યોગો િ�થર થાય છ ેતેમ-તેમ સાધુ�વ �ગટ થાય છ.ે જમે-જમે 

મન, વચન અને કાયાના યોગો શાંત થાય છ ે તેમ-તેમ ઉ�ગે, 

આવેશ, આવેગ શાંત થવા લાગે છ.ે 

� કોઈએ �ભુને પૂ�ું, �ભુ! હ અ�ાની છ, પણ મારે તમારા ું ુ ં

જવેા થવું છ ેતો મારે સૌ �થમ શું કરવું �ઈએ?

� સૌથી પહેલાં વચન યોગ મન યોગને આધીન થાય છ ેઅને 

વચન યોગને આધીન કાય યોગ થાય છ.ે જમે કે તમારે જમવા જવું 

હોય તો પહેલાં મનમાં સૂ�મ વચન યોગ મનને આ�ા આપશે અને 

પગ એ �દશા તરફ જશે એટલે કાયાનો control વચન પાસે અને 

વચનનો control મન પાસે હોય છ,ે �યારે મનનો control બે પાસે 

હોય છ,ે આ�મા અને કમ� પાસે.

 �ભુએ ક�ું, યોગની મંદતા એ યોગી બનવાનું પગિથયું છ.ે 

� કમ� અનુસાર memories હોય છ,ે મૌન એ મન, વચન, 

કાયાના યોગને control કરવાનો ઉપાય છ.ે
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� ‘કાયા'ને ખોદવી તેને તપસાધના કહેવાય છ,ે ‘વચન'ને 

� જમે માટી ખોદીએ �યારે જ સોનું �ા� થાય તેમ મન, 

વચન, કાયાને ખોદીએ �યારે જ આ�મત�વ �ા� થાય.

� જમેને બહ જ બોલવાની અને ઝડપથી બોલવાની આદત હોય ુ

એ � મૌનની સાધના કરે તો એની ઝડપ ઘટી �ય અને જમેને બહ ુ

જ ઓછ અને ધીમું બોલવાની આદત હોય એ � મૌનની સાધના ુ ં

કરે તો એની બોલવાની ઝડપ થોડી વધી �ય. 

� અ�યારે તમારે આ�માને મળવું છ,ે શું મળી શકશો? ના! કેમ 

કે આ�માની ઉપર મન, વચન, કાયાનું layer છ.ે એટલે જનેે 

આ�માને �ા� કરવો છ ેતેણે પહેલાં દેહને ખોદવો પડ.ે

 પહેલાં �યાંય સુધી માટી ખોદો પછી જ સોનું મળે. માટીને 

ખો�ા િવના �યારેય સોનું ન મળે, કેમ કે સોનું માટીની નીચે જ હોય 

છ.ે તેમ મન, વચન અને કાયાને ખોદો તો જ આ�માની �ાિ� થાય, 

કેમ કે આ�મા પણ મન, વચન અને કાયાની નીચે હોય છ.ે

� ઘણાના મનમાં કઈક સાધના કરવાના, આ�મા માટ ેકઈક ં ં

કરવાના આ�માથ� ભાવો તો છ ેજ, પણ �યારે શું કરવું એની સમજ 

નથી. 

� યોગ બે ગિતમાં ચાલે. એક તી� ગિતમાં અને એક મંદ 

ગિતમાં. યોગની ગિતને balance કરવાનો ઉપાય છ ેમૌન!
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ખોદવું તેને મૌનસાધના કહેવાય છ,ે ‘મન'ને ખોદવું તેને 

�યાનસાધના કહેવાય છ.ે

� મૌનમાં શું કરવાનું હોય?

 મૌનમાં એક-એક વ�તુનું િચંતન કરતાં-કરતાં અથ� અને 

�યથ�ને પૂણ�પણે �ણી લો, કેમ કે તમારો આ ભવનો ભૂતકાળ એ 

મા� આ ભવનો જ ભૂતકાળ નથી, પણ અનંતા ભવોના ભૂતકાળનું 

reflection છ.ે

� આ ભવમાં કઈ પહેલી વાર નવું ઘર બના�યું છ?ે ના, ં

ભૂતકાળમાં આવાં અનેક ઘરો બના�યાં છ.ે આ ભવમાં પહેલી વાર 

લ� કયા� છ?ે ના, ભૂતકાળમાં અનંતકાળમાં અનંતી વાર લ� 

કયા� છ.ે એટલે આ ભવ ભૂતકાળના ભવોનું reflection જ છ.ે 

� તપ, મૌન અને �યાન શ�આતમાં �ણે�ણ યોગ જ હોય છ,ે 

પણ યોગને જમે-જમે ખોદતા જઈએ છીએ અથા�� ઉપયોગમાં 

લેતા જઈએ છીએ તેમ-તેમ આ�મા સુધી પહ�ચતા જઈએ છીએ. 

 �યથ�તાને મા� િવચારો નહ�, એને સંક�પ બનાવો. 

 મૌનમાં �ણ process કરવાની હોય. એક તમારા ભૂતકાળની 

માટીને ખોદો. �યાં-�યાં જ-ેજ ેબ�યું છ ેતેની આલોચના કરો, એની 

�યથ�તાને અનુભવો. ભૂતકાળમાં જ ેલાગણી, જ ેસંબંધો અથ��પ 

લાગતાં હતાં તે �યથ� જ છ ેએ િનણ�યને �ઢ બનાવો.
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� ભૂતકાળના િવચારોને �યથ�તાના િનણ�ય સુધી લઈ �ઓ. 

ભૂતકાળમાં મ� તેના પર ગુ�સો કય� હતો, પણ એક મ�હના પછી 

કઈ જ નહોતું એટલે એ સમયનો મારો ગુ�સો �યથ� હતો.ં

 ભૂતકાળમાં college માં મને તેના ��યે ખૂબ જ લાગણી હતી 

અને આજ ેતે �યાં છ ેતેની પણ ખબર નથી એટલે એ સમયની મારી 

લાગણી પણ �યથ� હતી. 

 મૌનની સાધના એટલે ભૂતકાળને ખોદવાની સાધના!

� ભૂતકાળને ખોદવામાં પહેલાં તો �યાંય સુધી સંસાર�પ માટી 

જ નીકળશે, પણ એ સંસારને ખોદતાં-ખોદતાં જ એક �દવસ 

સ�ય�પી સુવણ� સુધી પહ�ચી શકાશે. 

 �યથ�તાનો સંક�પ એ મૌનની �ે�માં �ે� સાધના છ.ે

� ભૂતકાળને ખોદીને એક-એક �સંગ, એક-એક ઘટના અને 

એક-એક સંબંધને �યથ�ના સરનામા પર મૂકી દેવાના છ.ે �વચનથી 

મા� બહારનું �ાન મળે, �યારે મૌનસાધના એ તમારા પરમ 

સ�યને �ગટ કરવાનો ઉપાય છ.ે

� મૌનસાધનામાં ઘણા કહે છ ેકે િવચારો બહ આવે છ.ે તો એ ુ

િવચારોને પણ આવવા દો, કેમ કે એ િવચારો તમારી સ�યની ખાણ 

ખોદવામાં સહાયક એવાં કોદાળી અને પાવડો છ.ે
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� એ �ોધ, એ લાગણી, એ િચંતા, એ tension ની �યથ�તા પર 

િચંતન કરો. ધીમે-ધીમે તમે સ�યતા સુધી પહ�ચી જશો. એ સ�ય 

સુધી પહ�ચવા કોઈનો સહારો કામનો નથી. એ સ�ય સુધી 

પહ�ચવા માટ ેતો પોતાના જ ભાવ, પોતાનો જ સંક�પ, પોતાનું મૌન 

જ કામનાં છ.ે 

� મૌનની �થમ process માં ભૂતકાળની ખાણ ખોદી સ�ય સુધી 

પહ�ચવાનું છ.ે મૌનની િ�તીય processમાં એક-એક વૃિ�ની ખાણ 

ખોદી એની �યથ�તાને અનુભવવાની છ ેઅને છ�ેે આજ ેતમારી 

પાસે જ-ેજ ેછ ેતેની �યથ�તાને અનુભવવાની છ.ે 

� ભગવાન મહાવીર �યથ�તાને અનુભવી શ�યા માટ ેજ અથ� 

સુધી પહ�ચી શ�યા.

 જમે-જમે ખોદતા જશો તેમ-તેમ પહેલાં પોચી માટી નીકળશે, 

પછી થોડી કઠણ માટી નીકળશે, પછી પ�થર અને પછી કાળમ�ઢ 

પ�થર નીકળશે.

 અથ� સુધી પહ�ચવાનો માગ� એ �યથ�તાને અનુભવવાનો 

હોય છ.ે

 એ માટી એટલે તમારી રાગ ��યેની અથ�તા, અહકાર, પદ, ં

�િત�ા ��યેની અથ�તા અને પ�થર એટલે દેહ ��યેની 

આસિ�ત�પ અથ�તા અને કાળમ�ઢ પ�થર એટલે વષ�નાં વષ� જૂની 
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મા�યતાઓ!

� ભગવાન મહાવીર પાસેથી ગમે તેટલાં સ�ય મ�ાં તો પણ 

ગૌતમ�વામીનો મો� ન થયો અને અંદરમાંથી એક સ�ય �ગટ થઈ 

ગયું ̀ એ પણ મારા નથી અને હ પણ એમનો નથી.' આ એક સ�યના ં ુ

�ાગ�એ એમના મો�નાં �ાર ખોલી ના�યાં.

� મા�યતાઓને ખો�ા બાદ જ સ�યની �ાિ� થાય છ.ે મેળવેલા 

સ�ય કરતાં �ગટેલું સ�ય વધારે સાથ�ક હોય છ.ે

 તમારા ભૂતકાળની �યથ�તાનો અનુભવ તમને realize 

કરાવશે કે તમારો કરેલો �યવહાર કેટલો ખોટો હતો!

 એને મા� ખોટો માનીને અટકો નહ�, પણ એને ખરેખર ખૂબ 

જ ખોટો હતો અને કરવા યો�ય નહોતો એ feel કરો. વારવાર એની ં

આલોચના કરો, વારવાર એનું િમ�છાિમ દુ�ડ� કરો, વારવાર ં ં

એના માટ ેપ�ા�ાપનાં આંસુ વહાવો અને એ �યવહાર ફરી ન થાય 

એવો �ઢ સંક�પ કરો. 

હા, �યાં સુધી સ�ય �ગટાવતાં ન આવડ ે �યાં સુધી 

બહારથી મેળવવું જ�રી છ,ે પણ એ યાદ રાખવું �ઈએ કે મેળવેલું 

સ�ય વધારે કામનું નથી. કલાકના �વચન કરતાં દસ િમિનટનું 

િચંતન વષ� સુધી અસર કરે છ.ે ર�તો હોય છ ેમૌનનો અને આંગળી 

પકડવાની છ ેગુ�ની ��ાની.
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� મો�થી પરમ સુખ મળશે એ લ� અયો�ય છ.ે

 સાધનાનું લ� હોય છ ેમાટીની ખાણ ખોદી સ�ય�પી સોનું 

�ા� કરવું, આ�મત�વની �ાિ�નો પુ�ષાથ� કરવો.

 એક પછી એક દોષો નીકળવા લાગશે, પણ એ દોષો �યારે જ 

નીકળશે �યારે એ દોષો દોષ�પે અનુભવાશે. 

� વ�તુઓ, �યિ�તઓ, વૃિ�ઓનું વારવાર િનરી�ણ કરો. આ ં

જ મૌનની સાધના છ,ે આ જ તમા� કત��ય છ.ેં

� સાધનામાં તરત જ સફળતા ન મળે. આંખ પર પ�ી બાંધીને 

એક ખૂણામાં બેસી �ઓ. પહેલાં �ઘ આવશે. �ઘ પૂરી થશે 

એટલે િવચારો આવશે. એમાં ધીમે-ધીમે બે process થશે. તમારા 

વચન યોગનું બા� િવરામ થશે અને તમારી આંત�રક અનુ�ે�ાઓ 

શ� થશે અને એ જ અનુ�ે�ામાં તમને તમારી આિ�મક િ�થિતની 

ખબર પડશે. 

� મો� લ�થી કરેલી સાધના પણ � ફળની આકાં�ા 

સાથેની હોય તો એ પરમ સાધના નથી. 

� એનાથી શું થશે?

 મન, વચન, કાયાના યોગોથી સુખ મળે અથવા કમ� ખપી �ય 

તે લ� માટીનો પહાડ બનાવવા જવેું છ.ે

� મૌનસાધનાનું લ�ય શું હોય?
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 મો�થી હ સંસારથી મુ�ત થઈ જઈશ એ લ� યો�ય છ.ે ં ુ

મો�નું લ� સ�ય� પણ હોય અને િમ�યા પણ હોય. મો�માં સુખ 

મળશે એ રાગ છ,ે મોહ છ,ે �વાથ� છ,ે અપે�ા છ.ે 

� મો�નું લ� તો મા� ને મા� સંસારમુિ�ત જ હોવું �ઈએ!
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ભૂતકાળમાં જ ેલાગણી,

મૌનમાં �ણ process કરવાની હોય.

એક, તમારા ભૂતકાળની માટીને ખોદો.

એની �યથ�તાને અનુભવો.

જ ેસંબંધો અથ��પ લાગતાં હતાં

મૌનમાં એક-એક વ�તુનું િચંતન કરતાં-કરતાં અથ� અને 

�યથ�ને પૂણ�પણે �ણી લો, કેમ કે તમારો આ ભવનો 

ભૂતકાળ એ મા� આ ભવનો જ ભૂતકાળ નથી, પણ 

અનંતા ભવોના ભૂતકાળનું reflection છે

�યાં-�યાં જ-ેજ ેબ�યું છ ેતેની આલોચના કરો,

તે �યથ� જ છ ેએ િનણ�યને �ઢ બનાવો.
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       વ તો દરેક �યિ�તના પોતપોતાનાં જ હોય, પણ એ ભાવ 

� `�વ'લ�ી હોય તો એને `�વભાવ' કહેવાય અને એ ભાવ � 

`પર'લ�ી હોય તો એને ̀ િવભાવ' કહેવાય. 

 િવચાર કરો, આજ સુધી �વભાવનો અનુભવ વધારે કય� છ ેકે 

િવભાવનો? તમારી સાથે જટેલા પણ સંયોગો છ ેએનાથી તમને 

સુખ વધારે મળે છ ેકે દુઃખ? તમારી સાથે �ડાયેલી દરેક �યિ�ત 

માટ ેતમારો ભાવ એ સુખનું કારણ છ ેકે દુઃખનું? તમારી life માં 

 � મારા ભાવોમાં `�વભાવ' હોય તો એ મારા િસ��વનું 

કારણ બને છ,ે મારા પાપના �યનું કારણ બને છ ેઅને � મારા 

ભાવોમાં `િવભાવ' હોય તો એ મારા સંસારનું કારણ બને છ,ે 

મારા પાપકમ�ના બંધનું કારણ બને છ.ે 

આ�મસાધનામાં ભાવ િવશુિ�6.

ભા
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 મારા ભાવ સાથે �યારે િવભાવ �ડાય છ ે�યારે મારી દુગ�િતનું 

કારણ બને છ ેઅને મારા ભાવ સાથે �યારે �વભાવ �ડાય છ ે�યારે 

મારી સ�ગિતનું કારણ બને છ.ે

 કેમકે પહેલાં મનને િવચારોથી િવરામ આપવો પડ,ે વચનથી 

મૌન થવું પડ ેઅને કાયાને િ�થર કરવી પડ.ે પછી જ આ�મા 

 �વભાવ અને િવભાવને �ણે છ ેતે જ ભાવોને control કરી 

શકે છ,ે તે જ ભાવોને શુ� કરી શકે છ.ે 

 િવભાવ સમય ેalert થઈ જવાન.ંુ િવભાવન ેજ ે િવભાવ�પ ે

�ણ ેછ,ે સમજ ેછ ેતે જ �વભાવમાં િ�થર થઈ શકે છ.ે િવભાવ 

મારા માટ ેયો�ય નથી એ સમજ જ �વભાવમાં િ�થર થવાનો 

ઉપાય છ.ે 

 ભાવોની શુિ� કરવી આપણે ધારીએ એટલી સહેલી પણ નથી. 

જટેલા પણ તમારી close છ ેતે બધા પાસેથી તમને સુખ વધારે 

મ�ું છ ેકે દુઃખ? 

 તમે મેળવવા �ઓ સુખ, પણ તમને સુખ કરતાં વધારે દુઃખ 

મળે છ.ે માટ ેદરેક �ણે તમે તમારામાંથી ઊઠતા ભાવોને check 

કરો. હ અ�યારે �વભાવમાં છ કે િવભાવમાં? � િવભાવમાં છ તો ુ ું ુ ં ં

મને દુઃખ જ મળવાનું છ.ે � મારે દુઃખ નથી �ઈતું તો મારે 

`�વભાવ'માં જવું પડશે; કેમકે મારા ભાવ જ મારા ભિવ�યનું 

કારણ છ,ે મારા ભાવ જ મારા ભા�યિવધાતા છ.ે 
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જનેા ભાવ બગ�ા, તેનો ભવ બગ�ો.

 તમે સંસારમાં છો એટલે સામેવાળાને અનુકળ થઈને રહેવું ૂ

પડ,ે પણ એ સમયે physically ભલે તમારી હાજરી હોય પણ 

ભાવથી �યાંય ભળવાનું નહ�. ભાવથી જ ેભળે છ ેતેને િનકાિચત 

 એટલે �યારે-�યારે તમારા ભાવ બગડે �યારે-�યારે self ને 

auto suggestion આપવાનું કે હ મારા ભાવ નહ�, મા� ભિવ�ય ં ુ ં

બગાડ છ. ુ ું ં

`�વભાવ'માં રહે છ.ે પણ સાથે એ પણ યાદ રાખવું �ઈએ કે શુિ� 

કરી શકવાનો આ જ ભવ છ.ે આ માનવભવ જ મારા ભાવને 

સુધારવા સમથ� છ.ે આ એક જ ભવની થોડી ઘણી value છ.ે બાકી 

અહ�થી મૃ�યુ પામીને વન�પિતના ભવમાં શાકભા� કે વૃ� બ�યા 

તો શું �કમત? િતય�ચના ભવમાં ગયા તો પણ શું �કમત થવાની? ં ં

 જનેો ભવ બગ�ો, તેના ભવોભવ બગ�ા. 

 જ ે આ ભાવના િવ�ને �ણી લે છ ે તેના મોટા ભાગના 

problems solve થઈ �ય છ,ે કેમકે તેને ખબર હોય છ ેકે જનેી-

તેની સાથે problems ઊભા કરીને હ મા� મારા ભાવને જ નથી ં ુ

બગાડતો, મારા ભવને અને મારા ભિવ�યને બગાડ છ. � મારે ુ ું ં

મારા ભિવ�યને ન બગાડવું હોય તો જ ેથાય છ ેએ થવા દેવાનું. 

`પર'થી connect થઈને િવભાવ નથી કરવાનો. તુ�છ અને સામા�ય 

વાત માટ ેમારે મારા ભાવ નથી બગાડવાના! 
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કમ� બંધાય છ,ે જ ેઅવ�ય ભોગવવાં જ પડ ેછ.ે 

 કમ� હળવાં કે ભારે બાંધવાં એ પણ તમારા પોતાના જ 

હાથમાં છ.ે આપ�ં ભિવ�ય આપણા જ હાથમાં છ.ે �યારે 

�યિ�તને realize થઈ �ય છ ેકે તેનું ભાિવ તેના જ હાથમાં છ ે

�યારે તે સાવધાન થઈ �ય છ.ે જ ે�યિ�ત driving seat પર બેઠી 

હોય, જનેા હાથમાં steering wheel હોય અને car ચલાવતી હોય 

તે �યિ�ત કેટલી સાવધાન હોય? એટલા સાવધાન તમારે 

આ�મસાધનામાં થઈ જવું �ઈએ.

 ભાવોમાં ભળવું ન હોય તો `mirror' જવેા બની જવું 

�ઈએ. જમે mirror સામે કઈ પણ આવે, mirror ને દેખાય બધું ં

પણ mirror ને થાય કઈ જ નહ�. એવી રીતે, જ ેmirror જવેા થઈ ં

�ય છ ેતેનાં સુખ અને શાંિતનો પાર નથી હોતો. તેને ચહેરા પર 

smile લાવવી નથી પડતી. તેનો ચહેરો સદાય હસતો જ હોય છ.ે 

Mirror જવેા બનવાનો પુ�ષાથ� જ ભાવોને શુ� કરવાનો ઉપાય છ.ે 

 પણ ભાવોમાં ભળવું ન હોય તો શું કરવું �ઈએ? 

 સવ�� ભગવાન મહાવીરે તેમની સાડા બાર વષ�ની સાધનામાં 

શું સામાિયક, �િત�મણ આ�દ કયા� હશે? ના! 

 ભગવાને એક જ પુ�ષાથ� કય�, ભાવોની શુિ� કરવાનો. એક 

જ લ�ય રા�યું, મારે મારા ભાવને સુધારવા છ,ે મારા ભવને ભ�ય 

બનાવવો છ.ે
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ભાવોને શુ� કરવાનો પુ�ષાથ� કરાવતાં સૂ�ોઃ 

Ÿ  સતત અને સતત �મરણમાં રાખો, ઘૂં�ા કરો... 

Ÿ  મારે મારા ભાવમાં ભગવાનને િબરાજમાન કરવા છ.ે 

Ÿ  મારે ભાવમાં ભળવું નથી, મારે િનકાિચત કમ� બાંધવાં નથી. 

Ÿ  �િતકળ પ�રિ�થિતના ભોગવટા વખત ેપણ મનન ેસમ�વવાન ંુૂ

કે આ તું તારી કરેલી ભૂલને જ ભોગવી ર�ો છ.ે 

Ÿ  આજ ેભોગવવું એ મારી past ની ભૂલ છ,ે આજનો ભોગ 

મારી present ની  ભૂલ છ.ે 

Ÿ  ભાવમાં ભળવું એ મારી સૌથી મોટી ભૂલ છ.ે 

Ÿ  હ જ ેભાવમાં ભળીશ એ જ મારે ભોગવવું પડશે. ં ુ

 આ નાનકડાં સૂ�ોનું �મરણ, આ સૂ�ોને �િત�ાપૂવ�ક ઘૂંટવાનો 

પુ�ષાથ� તમારા આખા ભિવ�યને બદલી શકે છ.ે આ સૂ�ો તમારી 

�ગૃતતાનું કારણ બની શકે છ,ે તમારા �માદને ઘટાડી શકે છ.ે 

Ÿ  મારે મારા ભાવોનું શુિ�કરણ કરવું છ.ે 

Ÿ  સતત યાદ કરવાનું કે જવેા ભાવ એવું ભિવ�ય. 

 જમે એક ખેડત પહેલાં ખેતરમાં બીજ વાવે છ.ે એમાંથી પાક ૂ

ઊગે છ.ે પાકને લણે છ.ે એમાંથી પાછાં બીજ તૈયાર કરે છ.ે પાછાં 

Ÿ  મારા ભાવ મારા ભા�યિવધાતા છ.ે 
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 �વભાવ અને િવભાવને જ ે�ણે તે જ ભાવોને control કરી 

શકે, ભાવોને શુ� કરી શકે. અને તે જ આ�મસાધનામાં આગળ 

વધી શકે.

 આ cycle નું કારણ છ ેwrong ભાવો. ભાવ એટલા માટ ે

wrong છ ેકેમ કે identity wrong છ.ે ‘હ આ�મા છ' એ ભૂલાઈ ું ુ ં

ગયું છ ેઅને દેહને જ પોતાનો માનીને શરીર સંબંધી સંબંધો, 

સંયોગોને પણ પોતાના મા�યા એટલે ‘my’ પણ wrong થઈ ગયું. I 

wrong એટલ ે My wrong.

એ બીજને વાવે છ.ે પાછો એમાંથી પાક ઊગે છ.ે આમ ખેડતની ૂ

બીજ અને પાકની cycle ચાલુ જ રહે છ.ે એમ પહેલાં ભાવ, ભાવને 

કારણે કમ�, કમ�ને કારણે િનિમ�ો, િનિમ�ોમાં પાછા ભાવ, ભાવને 

કારણે કમ� અને કમ�ને કારણે િનિમ�ો. ભાવ, કમ� અને િનિમ�ોની 

cycle ચાલુ જ રહે છ.ે

 Wrong ‘I' ને કારણે બધા ‘my' wrong છ ેઅને wrong 

‘my' બધા ભાવોને િવભાવમાં લઈ જવાનું કારણ છ.ે ભાવોમાં 

ભળવાની ભૂલનું કારણ મારી wrong identity છ.ે સંબંધો એ 

કમ�ને કારણે સ��યેલા relations છ ેઅને આ relations જ 

reactions નું સૌથી મોટ reason છ.ે ું

 માટ ેએક વાત યાદ રાખવી, જ�મ પહેલાં કોઈ હતું નહ� અને 

જ�મ પછી કોઈ હશે નહ�.

‘
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Ÿ `I' Wrong તો ̀My' Wrong.

ભાવોને શુ� કરવાનો પુ�ષાથ� કરાવતાં સૂ�ો :

Ÿ મારા ભાવ મારા ભા�યિવધાતા છે

Ÿ મારે ભાવમાં ભળવું નથી, મારે િનકાિચત કમ� 

બાંધવાં નથી.

Ÿ હ જ ેભાવમાં ભળીશ એ જ મારે ભોગવવું પડશે.ં ુ

Ÿ ભાવમાં ભળવું એ મારી સૌથી મોટી ભૂલ છ.ે

Ÿ �િતકળ પ�રિ�થિતના ભોગવટા વખતે પણ ૂ

મનને સમ�વવાનું કે, ̀ આ તું તારી કરેલી ભૂલને 

જ ભોગવી ર�ો છ.ે'
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 આ�મયા�ામાં સંયમ તે એક મુ�ય ત�વ છ.ે

� સંસાર ચાલે �ાર�ધથી, પણ સંયમમાં પુ�ષાથ� કરવાનો હોય. 

સંસારમાં રહીને પણ � પુ�ષાથ� કરીએ તો સંયમ ભાવમાં રહી 

શકીએ. 

� સસંારમા ંરહીન ેપણ આ�મસાધના કરવાનો માગ � પરમા�માએ 

બતા�યો છ.ે 

 પણ વત�માનકાળમાં દરેક �યિ�ત સંયમ લેવા સ�મ ન હોઈ 

શકે. ઘણાના યોગ-સંયોગ ન હોય, ઘણાનાં કમ�ના �યોપશમ પણ 

ન હોય અન ેઘણાન ેમાતા-િપતાની આ�ા ન મળતી હોય તથેી ઘણાના 

     સાર અને સંયમ... �ાર�ધ અને પુ�ષાથ�!

આ�મસાધનામાં સહાયક શું?7.

સં
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 �યાં ધમ� હોય �યાં ઉ�સાહ અને ઉમંગ રાખવો અને �યાં 

અધમ� હોય એવા સંસાર ��યે િન��સાહ અને ઉદાસભાવ રાખવા 

તે છ ેસંવેગ અને િનવ�દ.

� �ભુની �વૃિ�માં �સ�તા એ છ ે`સંવેગ' અને સંસારથી 

ઉદાસીનતા એ છ ે̀ િનવ�દ'. 

 મનને control કરવા માટ ેમા� પાંચ ઇિ��યોને જ control 

કરવાની હોય છ,ે �ાતા ��ાભાવમાં રહેવાનું હોય છ.ે 

મનમાં અફસોસ અને ઘણાને ખેદ થતો હોય કે અમે આ અમૂ�ય 

માનવભવ, �ે� જનૈ ધમ� અને ગુ�નો યોગ મળવા છતાં `સંયમ' 

�વીકારી શકતા નથી. 

� પરમા�મા કહે છ ેકે, જ ેપંચ મહા�તોનો �વીકાર ન કરી શકે 

તેમના માટ ે`ભાવ સંયમ'નો માગ� છ.ે સંસારમાં રહીને સંયમ�વનો 

અનભુવ કરી આ�મસાધના કરી શકાય છ.ે પણ આ આ�મસાધનાના 

બે સહાયક બળ છ-ેએક છ ેસંવેગ અને બીજુ િનવ�દ. ં

 �સ�તા અને ઉદાસીનતા એ �યિ�તના �વયંના ભાવ હોય 

છ,ે પોતાના મનને આધા�રત હોય છ ેઅને પોતાના જ control માં 

હોય છ.ે

� �યાં ગુણ છ,ે �યાં સ�ભાવના છ ે�યાં �સ�તા હોય છ;ે 

પણ �યાં અવગુણ અને િવભાવ હોય �યાં ઉદાસીનતા હોય છ.ે
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� િનવ�દ ભાવ-સંસાર ��યેની ઉદાસીનતા એટલે કોઈ આ�યું તો 

ભલે, ન આ�યું તો no problem! કઈ મ�ું તો પણ ભલે, ન મ�ું ં

તો પણ no problem!

� જમે-જમે સંસાર ��યે ઉદાસીનતા વધતી �ય તેમ-તેમ 

ધમ� ��યે ઉ�સાહ વધતો �ય. 

� પાંચ ઇિ��યોના િવષયમાં અસંગ દશાની અનુભૂિત અને 

અિલ� ભાવ એ `સંયમ'નો એક �કાર છ.ે આંખેથી �વું પણ 

�ડાવાનું નહ�, કાનેથી સાંભળવું પણ એમાં ભળવાનું નહ�, �ભેથી 

�વાદવું પણ એમાં રસાળ બનવાનું નહ�, કાયાથી �પશ�વું પણ કોઈ 

રસ નહ�, નાકેથી સૂંઘવું પણ કોઈ �િતભાવ નહ�. આને કહેવાય 

અસંગ દશા, આ છ ેિનવ�દ દશા.

� જમે-જમે ધમ� ��યે ઉ�સાહ વધતો �ય તેમ-તેમ ગુણો વધતા 

�ય અને અવગુણો દૂર થતા �ય. �યારે સવ� અવગુણો દૂર થઈ 

�ય અને સવ� ગુણો પણ �ા� થઈ �ય, �યારે �યિ�ત િસ� દશાને 

પામી �ય. 

� સમજવા જવેુ તો એ છ ેકે તમે �યારે એકવાર પણ એમ કહો 

કે આજ ેતો મારે આ શાક ખાવું છ ેકે મને આજ ભાવે છ ેએટલે 

જમવામાં આ રસોઈ બનાવવી �ઈએ-મા� આટલું કહો એટલે 

સમ� લેવાનું કે તમે તમારા ભવ વધારી દીધા. 

� તમને ખાવામાં રસ છ ેતો તમને ખાવામાં કોઈને રસ પડે 
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� ઘણી વાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે િસંહની પાસેથી હરણ 

પસાર થઈ ગયું અને િસંહે કઈ ન કયુ�. કેમ? કેમકે, હરણને ં

ભૂતકાળના ભવમાં ખાવામાં રસ ન હતો એટલે આ ભવમાં િસંહને 

એને ખાવામાં રસ ન પ�ો.

એવાં કમ� બંધાઈ �ય. 

� તમને ખાવામાં રસ નથી તો તમને ખાવામાં કોઈને રસ 

પડવાનો નથી.

� એક વખત ખાવામાં રસ લેવાથી અંતો �ોડા�ોડી સાગરોપમ 

સુધી તમને કોઈ ખાઈ �ય તેવા �કારનાં કમ� બંધાઈ �ય, માટ ેજ 

�ભ પર control જ�રી છ.ે 

 માટ ે જ, સંવેગ અને િનવ�દ ભાવન ે �મૃિત નહ�, સં�કાર 

બનાવવાની જ�ર છ.ે

� સંસારની દરેક �યિ�ત, વ�તુ અને વાતાવરણ ��યેની 

ઉદાસીનતા આવશે �યારે જ આ�મા તરફ ગિત કરી શકાશે. જનેે 

�યિ�ત, વ�તુ, વાતાવરણ ��યે ગમાનો ભાવ છ ે તે 

આ�મસાધનામાં િ�થર નથી થઈ શકતા.

� આહાર ��યેની આસિ�તનો �યાગ,  �પશ� ��યેની 

આસિ�તનો �યાગ, �વણ ��યેની આસિ�તનો �યાગ, સુગંધ 

��યેની આસિ�તનો �યાગ અને ��યો ��યેની આસિ�તનો �યાગ 

એ ̀સંયમ' છ.ે 
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� � સંવેગ ભાવ ઉ�ક� નથી થતો, તો reverse �યોગ કરી ૃ

તમારા િનવ�દ ભાવોને ઉ�ક� બનાવો, એટલે સંવેગ ઉ�ક� થઈ જ ૃ ૃ

જશે.

� જટેલો તમારો સંવેગ ઉ�ક�, એટલો તમારો િનવ�દ ઉ�ક� ૃ ૃ

બની �ય. 

� ચંદનબાળાને �ભુ મહાવીર ��યે સંવેગ ભાવ �ગે પછી એને 

રાજમહેલનાં સુખ �યારેય સુખી કરી જ ન શકે. 

� તમારો સંવેગ અને િનવ�દ �યારે સં�કાર બની �ય છ ે�યારે તે 

ભવોભવ સાથે આવે છ ેઅને એક નાનકડ િનિમ� મળતાં જ �ગૃત ું

થઈ �ય છ.ે

� દેવ, ગુ�, ધમ�ને યાદ કરવા એ એમનું અપમાન કહેવાય 

પણ દેવ, ગુ�, ધમ� યાદ આવી �ય એ એમના ��યેની અપ�ણતા 

છ.ે અપ�ણતા �યારેય �મૃિતની ન હોય. અપ�ણતા સદાય સં�કારની 

હોય છ.ે સં�કાર એટલે જનેે તમે ભૂલી જ ન શકો. 

� મીરાને ક�ણ ��યે ભિ�ત �ગે પછી એને રાણાનો મહેલ ૃ

છોડવો ન પડ,ે છટી �ય. ૂ

� �ભુ ��યેનો �ેમ, �ભુ ��યેની ભિ�ત એટલે કે `સંવેગ' અને 

સંવેગ �યારે સં�કાર બને છ ે�યારે `િનવ�દ' લાવવો નથી પડતો, 

automatic આવી જ �ય છ.ે �ભુનું �મરણ તમને સંસારનું 

િવ�મરણ કરાવી દે છ.ે 
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 વષ�નાં વષ� સુધી ધમ� કરવા છતાં ધમ�નો અનુભવ નથી થતો, 

ધમ�ની ફળ�ુિત �ા� નથી થતી તેનું એક જ કારણ છ ેકે ધમ� 

�મૃિતમાં જ રહે છ,ે ધમ� સં�કાર નથી બ�યો.

� �ભુ ��યેની એકા�તા સંસાર ��યેની અિલ�તા લાવે છ ે

અને �ભુ ��યેની એકા�તા એટલે �ભુની �દશામાં પળ-પળ 

�ગિત. 

� તમને એ �� થાય છ ેને કે સંવેગ અને િનવ�દ ઉ�ક� બને કઈ ૃ

રીતે?

� ગૌતમ�વામી �ભુ વીરના સમવસરણમાં ઉકડ આસનમાં ુ

મ�તક નીચું રાખીને બેસતા. ગૌતમ�વામીને પૂછવામાં આ�યું કે તમે 

આમ કેમ બેઠા છો?

 સંવેગ અને િનવ�દ ઉ�ક� બને એકા�તાથી. ૃ

 ગૌતમ�વામીએ ક�ું, મારા સંવેગને તી� કરવા માટ,ે મારા 

સંવેગ ભાવને ઉ�ક� બનાવવા માટ ેહ આવી રીતે બેઠો છ! મનને ૃ ું ુ ં

�ભુમાં એકા� કરવા માટ ેઇિ��યોને શૂ�ય કરવી જ�રી છ ેઅને હ ં ુ

�ભુમાં લીન-ત�ીન થવા ઇ�છ છ, હ મારા �ભુ િસવાય કોઈમાં ુ ું ં ં ુ

ભળવા નથી માગતો. 

 એકા� બનીને મારા �ભુને અ�માં રાખવા માટ ેહ આ �કારે ં ુ

બેસું છ. ુ ં
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 જ��રયાતથી વધારે વ�તુઓ ન રાખવી, મયા��દત વ�ો આ�દ 

રાખવાં અને જ��રયાત િવનાની વ�તુઓનો િવવેકપૂવ�ક �યાગ 

કરવો એ `સંયમ' કહેવાય છ.ે ઇિ��યોને સુષુ� કરવા, મંદ કરવા 

સમયે-સમયે કાઉસ�ગ કરવો એ સંયમ છ.ે 

� દી�ા એટલે શું? પાંચ સિમિત અને �ણ ગુિ�ની આરાધના! 

પાંચ સિમિત અને �ણ ગુિ�નું િન�ાપૂવ�ક પાલન! સિમિત એટલે 

સંવેગ ભાવ અને ગુિ� એટલે િનવ�દ ભાવ!

� ચાલતી વખતે આજુબાજુ ન �તાં નીચું �ઈને �વજતુ પગ ં

નીચે ચગદાઈ નથી જતાં એવી �ગૃિત રાખવી એ ̀ સંયમ' કહેવાય 

છ.ે બોલતી વખતે કોઈને દુઃખ ન થાય, કોઈનું અપમાન ન થાય એવું 

િવનયપૂવ�કનું બોલવું એ ̀સંયમ' કહેવાય છ.ે

� �યારે ગિુ� એટલ ેઇિ��યોન ેગ�ુ કરી દવેી, સષુ�ુ કરી દવેી. 

� �ભુની �દશામાં �ગિત એ જ તો છ ેદી�ા. 

� ઇ�રયા સિમિત એટલે જતનાપૂવ�ક ચાલવું, ભાષા સિમિત 

એટલે જતનાપૂવ�ક બોલવું, એષણા સિમિત એટલે જતનાપૂવ�ક 

વાપરવું,  િન�ેપના સિમિત એટલે જ�ર પૂરતું જ રાખવું, 

પા�ર�થાપિનકા સિમિત એટલે જ�ર િવનાની વ�તુનું જતનાપૂવ�ક 

િવસજન�  કરવું. 

� �વન માટ ેસિમિત હોય અને �વ માટ ેગુિ� હોય. દેહ માટ ે

સિમિત હોય અને આ�મા માટ ેગુિ� હોય. 
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� સંવેગ એટલે ધમ�માં ઉ�સાહ, િનવ�દ એટલે સંસાર ��યે 

ઉદાસીનતા... 

�  ગમે તેટલું સુખ મળે અને મનમાં િવચાર આવે કે આજ ે

સુખ છ,ે કાલે દુઃખ પણ આવી શકે છ;ે સુખ હોય કે દુઃખ, મારે 

�યાંય ભળવું નથી. આ છ ેસંસાર ��યેની ઉદાસીનતા. 

� �ભુની વાણી કાનમાં પડતાં જ રોમ-રોમમાં આનંદ છવાઈ 

�ય અને મુખમાંથી શ�દો સરી પડ,ે �ભુ! આજ મારા પરમ 

સ�ભા�ય કે આપની અમૃતવાણી મારા કાનમાં પડી અને હ ધ�ય ં ુ

બની ગયો. આ છ ેધમ�માં ઉ�સાહ. 

� સંસારથી ઉદાસ શા માટ ેથવાનું?

 સંસારથી ઉદાસ થવાનું કારણ છ ેસંસારમાં મળતું દરેક સુખ 

અ�ય �વોને દુઃખ આપીને જ મળે છ.ે તમારાં વ�ો, સાડી કે શટ �

અનંતા વન�પિતકાયના �વોની �હસામાંથી બને છ.ેં

� કાઉસ�ગ એટલે આંખ બંધ, વચનોને મૌન કરીને કાયાને 

િ�થર કરવી. આ છ ેિનવ�દ ભાવ!

� સંયમ એ સંવેગ અને િનવ�દ માટ ેહોય છ ેમાટ ેજ દરેક સાધક 

એ સંવેગ અને િનવ�દ માટ ેસ�ય� પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ.

 સવારમાં તમને �ફિત� આપતો ચાનો એક કપ અનંતા પાણીના ૂ

�વો અને અનંતા અિ�કાયના �વોની �હસા પછી જ મળે છ.ે ં
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� સંસારમાં સૌથી વધુ નડતું ત�વ હોય, સંસારમાં સૌથી વધુ 

દુઃખી કરતું કોઈ ત�વ હોય તો તે છ ેઅશાતા!

� સંસાર ��યેની ઉદાસીનતા જનેામાં હોય એ જ હોય �ભુનો 

સાધક, આરાધક અને ઉપાસક!

� � તમારામાં િનવ�દ ભાવ આવી ગયો, તમારા �ારા થતી 

�હસાનું �માણ ઘટી ગયું એટલે ભિવ�યમાં તમને મળતી ં

અશાતા પણ ઘટી જ જવાની!

� ‘કોઈને દુઃખ નહ� આપું તો મને પણ દુઃખ નહ� આવે! કોઈ 

એકને પણ દુઃખ આપીશ એટલે મને અનંતગ�ં દુઃખ મળશે જ. 

માટ ે જ મારે કોઈની �હસા કરવી નથી, કરાવવી નથી અને ં

કરનારની અનુમોદના પણ કરવી નથી.' આ છ ેિનવ�દ!

 સંવેગ ભાવ જમે-જમે વધશ ે તેમ-તેમ િનવ�દ ભાવ લાવવો 

નહ� પડ,ે આવવા લાગશે અને આવેલો િનવ�દ કાયમ ટકશે. 

� યાદ રાખ�, લાવેલી ઉદાસીનતા �યારેય ટકતી નથી અને 

આવેલી ઉદાસીનતા �યારેય જતી નથી. આવેલી ઉદાસીનતા 

અંદરની હશે, અંતરથી હશે, અંતરા�માની હશે એટલે એ સં�કાર 

સંસારની એક પણ �વૃિ� પાપ િવનાની હોતી નથી. સંસાર કોઈના 

મૃ�યુ િવના ચાલતો જ નથી અને કોઈનું મૃ�યુ થાય એ મને ગમતું 

નથી. માટ ે મારે સંસારનો �યાગ કરવો છ.ે આવા હોય ભાવ 

સંયમીના ભાવો!
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 �મૃિતથી કરેલા ઉપવાસમાં બીજ ે�દવસે પાણીપૂરી ખાવાનું 

મન થાય અને સં�કારથી કરેલા ઉપવાસમાં આહાર ��યે આસિ�ત 

જ ન હોય! માટ ેજ સંવેગ અને િનવ�દને �મૃિતમાં ન રાખતાં સં�કાર 

બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. 

બની જશે અને જ�મોજ�મ સાથે આવશે.

 સંસારમાં ઉ�સાહ રાખનારની આ�મસાધના �યારેય 

ફળતી નથી. અને સંસાર ��યે ઉદાસીનતા આ�યા વગર 

પરમા�માના પંથે પા-પા પગલી કરી શકાતી નથી. 
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�ભુ ��યેનો સંવેગભાવ અને

સંસાર ��યેનો િનવ�દભાવ

control કરવાની જ�ર હોય છ.ે

તેમ-તેમ ધમ� ��યે ઉ�સાહ વધતો �ય.

સહાયક બને છ.ે

જમે-જમે સંસાર ��યે ઉદાસીનતા વધતી �ય

આ�મસાધનામાં

મનને control કરવા પાંચ ઇિ��યોને જ

સંવેગ અને િનવ�દ ઉ�ક� બને છ ેએકા�તાથી.ૃ

�ાતા ��ાભાવમાં રહેવાની જ�ર હોય છ.ે
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        રે કોઈ પણ આ�મા સ�ન ી સાથે �ડાયેલો રહે છ ે�યારે 

ધીરે-ધીરે એનું સ� વધે છ ેઅને અસ� ઘટવા લાગે છ.ે

� આપણે બધા િનિમ� આધા�રત �વો છીએ. � આપણે સ� 

િનિમ�ોની સાથે રહેશું, સ� �યિ�તઓના સાંિન�યમાં રહેશું તો 

આપણા સ�ગુણો ધીરે-ધીરે વધશે અને અસ� ની સાથે રહીશું તો 

અવગુણો વધશે, કેમકે આપણે હ� છ��થ અવ�થામાં છીએ. 

એટલે આપણને િનિમ�ની અસર થાય. વીતરાગીને �યારેય 

િનિમ�ની અસર ન થાય. એ સદાય �વયંના જ ભાવમાં હોય.

� સ�ન ી ન�કમાં જ ેરહે છ,ે તેનો �વભાવ સુધરતો �ય છ,ે 

અસ�ન ી ન�ક જ ેરહે છ,ે તેનો �વભાવ બગડે છ.ે

 અજુન� માળી, જ ેરોજ સાત હ�યા કરતો હોય તે ભગવાન 

આ�મસાધનામાં સ�સંગનો સંગ8.

�યા
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� આપણ ેબ ે�કારના લોકો વ�ચ ે�વીએ છીએ સ� અન ેઅસ�.

� િવચાર કરો, સવારથી રાત સુધીમાં તમારાથી કોઈ પણ 

પ�રિ�થિતનો �વીકાર વધારે થાય છ ેકે �િતકાર? તમારામાં સ� 

ત�વ વધારે છ ેકે અસ� ત�વ વધારે છ?ે એવું પણ જ�રી નથી કે 

સ�ન ા સાંિન�યમાં સ� વધી �ય અને અસ�ન ા સંગમાં અસ� વધી 

�ય.

� સંતો અને ગુ�ભગવંતોને સંસારીઓ સાથે રહેવાનું થતું હોય, 

�યારે સંસારીઓ ગુ�ના સાંિન�યમાં રહેતા હોય. પણ 

ગુ�ભગવંતોનું સ� ત�વ �બળ હોય એટલે તેમને િનિમ�ોની 

અસર થવાની શ�યતાઓ ઓછી છ ે પણ સંસારીઓને તેમના 

સાંિન�યમાં શુભ ભાવો વધવાના chances વધારે હોય છ.ે 

� `સ�'ના સાંિન�યમાં રહેવું એનું નામ ધમ�. આપ�ં મન, 

� જનેામાં સ� ત�વ વધારે હોય તે દરેક વાતનો �વીકાર 

કરે અને જનેામાં અસ� ત�વ વધારે હોય તે વાતે-વાતે 

�િતકાર કરે.

મહાવીર પાસે આવે એટલે હ�યા કરવાનું તો ભૂલી જ �ય, પણ 

કોઈ એને મારે તો પણ �િતકાર ન કરે.

� સ�ન ા સાંિન�યમાં રહેવાવાળી �યિ�ત દરેક પ�રિ�થિતનો 

અને દરેક સંયોગોનો �વીકાર કરે છ ે અને અસ� ની સાથે 

રહેવાવાળી �યિ�ત પળે-પળે �િતકાર કરવાનો �ય�ન કરે છ.ે
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આપણાં વચન અને આપણી કાયા, આપ�ં અિ�ત�વ અને આપણો 

આ�મા �યારે, �યાં, જનેી પાસે હોય છ ેતેની અસરમાં આવે છ ે

અને એ અસરને કારણે આપ�ં ભિવ�ય સુધરે છ ેઅથવા બગડ ેછ.ે

� જ ેસ�ન ે જુએ છ,ે જ ેસ�ન ે સાંભળે છ,ે જ ેસ�ન ે માને છ,ે જ ે

સ�ન ે �વીકારે છ ેતેના ગુણો સહજતાથી વ�યા કરે છ ેઅને જ ે

અસ�ન ી સાથે રહે છ ેએના અવગુણો વ�યા કરે છ.ે

� કોઈક �યિ�ત �યારેક સ� ના સાંિન�યમાં હોય તો �યારેક 

અસ�ન ા સંગમાં. અજુન� માળી ય�ના સંગમાં હતા �યારે અવગુણી 

હતા અને પછી ભગવાન મહાવીરના સાંિન�યમાં આ�યા બાદ તેના 

ગુણો વ�યા અને અવગુણો દૂર થઈ ગયા.

� તાવ કે બીમારી આવે speed માં, પણ �ય ધીમે-ધીમે. તેમ 

અવગુણો પણ આવે speed માં અને કાઢવા માટ ેઅથાગ �ય�ન 

કરવા પડ,ે પણ � �યિ�ત સ�ન ા સંગમાં આવે તો તેના અવગુણો 

જવાની speed પણ વધી �ય.

� યાદ રાખ�, આજ ેજ ેઅવગુણી હોય તે કાલે ગુણી પણ 

બની શકે છ ેઅને આજ ેજ ેગુણવાન હોય તે કાલે અવગુણી પણ 

બની શકે છ.ે ગુણ વધવાની speed વધારે હોય કે અવગુણ 

વધવાની speed વધારે હોય?

� કોઈ �યિ�ત કાયમ માટ ેબગીચામાં ન રહી શકે. એને બગીચો 

ગમે તેટલો ગમતો હોય, બગીચાનાં ફલોની સુગંધ ગમે તેટલી ૂ
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� એમ �યાં સુધી દી�ા લીધી નથી, �યાં સુધી સંસારમાં છો �યાં 

સુધી ગુ�નું સાંિન�ય ગમે તેટલું ગમતું હોય, �યાં ગમે તેટલી શાંિતનો 

અનુભવ થતો હોય છતાં અમુક સમય પછી તો ઘરે જવું જ પડ ેઅને 

પછી સ� ને ઘરે લાવવું હોય તો શું કરવું પડ?ે કેવી રીતે સ� ના 

સંગમાં વધારે ને વધારે રહી શકાય? ઘરે ગયા પછી પણ કેવી રીતે 

સ�ન ી સુગંધને માણી શકાય?

ગમતી હોય છતાં તે આખો �દવસ અને રાત બગીચામાં ન રહી 

શકે. તેને ઘરે તો જવું જ પડ.ે Garden ની greenery, garden ની 

શાંિત ગમે તેટલી ગમતી હોય છતાં ન �યાં રહી શકે, ન garden ને 

ઘરમાં લાવી શકે. તો તે શું કરે? તે garden માંથી થોડાંક ફલ લઈ ૂ
આવે અને એ ફલોની સુગંધથી ઘર સુગંિધત થઈ જશે.ૂ

� સ�ન ે ઘરે લાવવા માટ ે��ા, �મરણ અને સમપ�ણ જ�રી છ.ે

� ગુ�ના સાંિન�યમાં તમે જ ેસાંભ�ું હોય, જ ે��ય �યું હોય, 

� ગુ�ના સાંિન�યને મા�યા પછી ઘરે શું લઈ જઈ શકાય? હા, 

તેમના ગુણોનું �મરણ લઈ જઈ શકાય. કોઈ પણ �યિ�ત વધુમાં વધુ 

કેવી રીતે �વતી હોય? શરીરથી કે મનથી? તો જવાબ મળશે કોઈ 

પણ �યિ�ત મોટા ભાગે મનથી જ �વતી હોય. મન વધારેમાં વધારે 

કઈ �દશામાં રમણ કરતું હોય?

� મન વત�માન કરતાં ભૂતકાળમાં વધારે રમણ કરતું હોય છ ે

અને ભૂતકાળમાંથી આપણે �મૃિતઓ સાથે લઈને �વતા હોઈએ 

છીએ.
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� જનેું સતત �મરણ હોય, જનેું �મરણ �ાસો�ાસમાં હોય 

� પણ ખોટ �યાં છ?ે સાંભળો �યારે સંભળાય છ,ે ગમે છ,ે સા� ં

પણ લાગે છ;ે પણ �મરણમાં રહેતું નથી. કાગળમાં લખાય છ,ે પણ 

આ�માની પાટીમાં કોતરાતું નથી એટલે �મૃિત�પે બહાર આવતું 

નથી.

પરમા�માના જ ેભાવો અનુભ�યા હોય તે તમારી memory માં fit 

થઈ ગયા હોય. એટલે ઘરે ગયા પછી પણ એ ��ય, એ વાણી, એ 

ભાવોનું �મરણ સતત થયા કરે. એ વાણી સતત કાનમાં ગુંજતી રહે. 

એ ��ય સદાય આંખ સામે તરવરતું રહે અને એ ભાવો સતત 

આ�મામાં રમણ કરતા રહે. તો એ �મૃિત, એ �મરણથી સ� ની 

અસર સતત તમારી સાથે જ રહેશે. પછી તમારી સામે ગમે તેવાં 

અસ� નાં િનિમ� આવે કે અસ� નો સંગ થાય, તમને તે અસ� ની 

અસર જ ન થાય.

� મોટા ભાગે શું થાય?

� ધમ��થાનકમાં �વચન સાંભળીને જવેા તમે બહાર નીકળો 

એટલે સંસારના �યવહારમાં એવા �ડાઈ �ઓ કે �વચન બધું 

ભૂલાઈ �ય. ગમે તેટલી ઇ�છા હોય, ગમે તેટલા ભાવ હોય; પણ 

સામે િનિમ� જ એવાં હોય કે બધું િવ�મૃત થઈ �ય. માટે 

સમપ�ણની સાધના પહેલાં �મરણની સાધના જ�રી છ.ે

� કાગળમા ંલખલે ંુગમ ે�યારે િવનાશ થઈ શકે, પણ કાળ�મા ં

કોતરાયેલું �યારેય િવ�મૃત ન થાય.
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એમનું �મરણ સતત મનમાં ઘૂંટાતું જ રહે છ.ે

� ભગવાન મહાવીરને મ�ા પહેલાં અજુન� માળી કોને મળે છ?ે 

ય�ને મળે છ.ે એટલે જવેી �વનમાં િવકટ પ�રિ�થિત આવી એટલે 

એને ય� યાદ આવે છ.ે તે ય�ને કહે છ,ે મ� તમારી આટલી પૂ� 

અને ભિ�ત કરી છતાં તમે મારી સહાય કરવા કેમ ન આ�યા? અને 

તે જ સમયે દેવ �ગટ થાય છ ેઅને અજુન� માળીના હાથમાં મુ�ગર 

આપે છ.ે તે એક અસ�ન ા સંગમાં �ય છ ેઅને �વયં અસ�ન ા રગે ં

રગાઇ �ય છ.ે એ મુ�ગર વડ ેરોજની 7-7 મનુ�યોની હ�યા કરવા ં

લાગે છ.ે

� �યારે મુ�ગર હાથમાં હતું �યારે પંચેિ��ય �વો, મનુ�યો પણ 

� એ જ અજુન� માળી �યારે થોડા સમય પછી ભગવાન મહાવીરન ે

મળે છ ેઅને �ભુના સંગમાં, સ�ન ા સાંિન�યમાં, �ભુની positive 

aura થી, positive aura ના �ભાવથી બધા જ અવગુણો દૂર થવા 

લાગે છ ેઅને તે અજુન� માળીમાંથી મુિન બની �ય છ.ે હાથમાં 

મુ�ગરના �થાને �વમા�ની જતનાના �તીક�પ ર�હરણ આવી 

�ય છ.ે

� સ�ન ું સતત �મરણ અસ�ન ી અસર થવા દેતું નથી. સ�ન ું 

સાંભળીએ �યારે બધું સ�ય લાગે છ ેઅને આચરવાનું મન પણ થાય 

છ,ે પણ તે સમયે �ઈએ તેવી એકા�તા ન હોવાને કારણે તે 

�મૃિતમાં જતું નથી એટલે સમયે તેનું �મરણ થતું નથી.
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એનાથી �ૂજતા હતા. આજ ેર�હરણ હાથમાં આ�યું તો નાનકડી 

કીડીની �હસા થતાં �ઈ એનું �દય �ૂજવા લાગે છ.ે એક માખી કે ં

મ�છરને પણ અજુન� મુિનથી હવે ડર લાગતો નથી.

� �િતકળ સંયોગોમાં પણ એમને ભગવાન મહાવીરનાં વચનોનું ૂ

�મરણ થાય છ.ે ભગવાન મહાવીરે ક�ું છ,ે

 �મરણની સાધના માટ ેસ� ના ��ય� સાંિન�યની અનુભૂિત 

જ�રી હોય કે સ� ગમે તેટલાં દૂર હોય છતાં �મરણમાં હોય તો 

સમીપ જ હોય?

� આ સમતા આવી �યાંથી? �મરણમાંથી.

� અજુન� માળી �યારે અજુન� મુિન બની ગૌચરી વહોરાવવા �ય 

છ ે�યારે લોકો હ�યારો કહીને પ�થર મારે છ.ે �યારે પોતાની �મતા 

હોવા છતાં �િતકાર કરતા નથી, પણ પ�રિ�થિતનો �વીકાર કરીને 

સમતાભાવ રાખે છ,ે મૌન રહે છ.ે

� તારી સાથે કઈ પણ થાય તું સમતા રાખજ,ે તું સમભાવમાં ં

રહેજ.ે એટલે પ�થરનો માર ખાતી વખતે, વેદનાની વ�ચે પણ એને 

�ભુનું �મરણ થાય. જવેા �ભુ મહાવીર યાદ આવે એટલે સમતા 

રાખવી પડ ેકે સમતા આવી �ય?

� �મરણ આપણી અંદરમાં સ� ને વધારેને વધારે �ઢ 

બનાવે છ.ે
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� સ� નો સંગ જટેલો �ઢ એટલી અસ� ની અસર ઓછી થાય 

અને જટેલી અસ�ન ી અસર ઓછી એટલી સ�ન ી અસર વધારેને 

વધારે થાય!
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સ� ના સાંિન�યમાં રહેવાવાળી �યિ�ત દરેક 

પ�રિ�થિતનો અને દરેક સંયોગોનો �વીકાર 

કરે છ ેઅને અસ� ની સાથે રહેવાવાળી �યિ�ત 

પળે-પળે �િતકાર કરવાનો �ય�ન કરે છ.ે

જ ેસ� ને જુએ છ,ે જ ેસ� ને સાંભળે છ,ે 

જ ેસ� ને માને છ,ે જ ેસ� ને �વીકારે છ,ે તેના 

ગુણો સહજતાથી વ�યા કરે છ ેઅને જ ે

અસ� ની સાથે રહે છ ેએના અવગુણો વ�યા 

કરે છ.ે

િનિમ�ને આધીન હોવાથી સ� ના સાંિન�યમાં 

શુભ ભાવો વધવાના chances વધારે હોય 

છ.ે સ� નું સતત �મરણ અસ� ની અસર થવા 

દેતું નથી.
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� �યારે કોઈ પણ �યિ�તમાં કઈક �ણવાની િજ�ાસા �ગે છ ેં

�યારે તેની �દશા �ાન તરફની થઈ �ય છ.ે �યારે કોઈ �યિ�ત કોઈ 

પણ બાબતે શંકા કરે છ ે�યારે તેની �દશા અ�ાન તરફની થઈ �ય 

� જમેાં શંકા હોય એવા ��ને negative �� કહેવાય અને 

જમેાં િજ�ાસા હોય એવા ��ને positive �� કહેવાય. 

    �મ કોનો થાય છ?ે ઉ�પિ� કોની થાય છ?ે દેહની કે 

આ�માની? શું આ�માનો જ�મ થાય છ?ે શું આ�મા ઉ�પ� થાય 

છ?ે શું આ�માનું સજન�  થાય છ?ે ઘણાના મનમાં આવા અનેક ��ો 

હોય છ.ે 

� �� હમેશાં બે �કારના હોય. Positive �� અને Negative ં

��. 

આ�મસાધનામાં િજ�ાસાનું મહ�વ9.

જ
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છ.ે િજ�ાસાથી પામેલું �ાન અંતે આ�મ�ાન�પમાં પ�રણમે છ,ે 

શંકાથી પામેલું �ાન અંતે અ�ાન�પમાં પ�રણમે છ.ે 

� �ાન તો �ાન જ હોય, પણ જ ે�ાન િજ�ાસાને કારણે �ા� 

થયું હોય તે સ�ય� �ાન કહેવાય છ ેઅને જ ે�ાન શંકાને કારણે 

�ા� થયું હોય તે િમ�યા �ાન કહેવાય છ.ે 

� કોઈ પણ વ�તુ, �યિ�ત કે વાતાવરણ ��યે �યારે મનમાં �� 

ઊઠ ેકે ઓહો, આ આવું છ?ે આમ પણ થાય? આવું પણ બની શકે 

છ?ે આ છ ેિજ�ાસા. 

� કોઈ પણ વ�તુ, �યિ�ત કે વાતાવરણ ��યે �યારે મનમાં �� 

ઊઠ ેકે આવું તે કઈ હોય? આમ �યારેય થાય? મને નથી લાગતું ં
આવું બની શકે? આ છ ેશંકા!

� િજ�ાસા હમેશાં positive હોય, �યારે શંકા કાયમ negative ં
જ હોય. િજ�ાસામાં સ�યની �ાિ�ની ઝંખના હોય અને શંકામાં 

પોતે માનેલા સ�યને પામવાની ઝંખના હોય. �યાં િવનય હોય 

�યાં િજ�ાસા હોય, �યાં અિવનય હોય �યાં શંકા હોય. 

� ગૌતમ �વામી વારવાર �ભુ સમ� �વયંની િજ�ાસાને �ગટ ં
કરતાં હતાં. ગૌતમ �વામી �કિતના િવનીત હતા. તેમની િવનય ૃ

�કિત જ�મથી સ��યેલી હતી. એટલે એમણે �યાં-�યાં, �યારે-ૃ

�યારે, જ-ેજ ે�ાન �ા� કયુ� તે િવનયથી જ કયુ� હતું. તેમની 

�ાન�ાિ� િજ�ાસાથી �ા� થયેલી હતી, શંકાથી �ા� કરેલી 

નહ�. 
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� શંકા અિવનયમાંથી જ �ગટે છ.ે પોતાનું માનેલું સ�ય એ જ 

સ�ય છ ેએવો આ�હ જનેી અંદરમાં પડેલો હોય તે અિવનયી 

હોય, �યારે પોતાની મા�યતાનો અના�હ હોય તે િવનયી હોય. 

જ ેસ�ય છ ેતેને પામવાનો ભાવ તે િવનય છ.ે 

� હરાવવા એ જ �ય જનેામાં �કિતનો િવનય ન હોય, ૃ

પોતાનું �દશ�ન કરવા એ જ �ય જનેામાં �કિતનો િવનય ન હોય; ૃ

�યારે જનેામાં �કિતનો િવનય હોય તે સ�યને �ણવા માટ ે�ય. ૃ

� ગૌતમ �વામી �થમવાર ભગવાન મહાવીર પાસે શંકા લઈને 

ગયા હતા કે િજ�ાસા લઈને ગયા હતા? હવે �� એ છ ેકે ગૌતમ 

�વામીનું ભગવાન મહાવીરના સમવસરણમાં જવું તે ભગવાન 

મહાવીરને હરાવવા માટ ેજવાનું હતું, અહને કારણે જવાનું હતું કે ં
સ�ય શું છ ેતે �ણવા માટ ેજવાનું હતું?

� ગૌતમ �વામીમાં �કિતનો િવનય હતો એટલે ગૌતમ �વામીનું ૃ

�ભુના સમવસરણમાં જવું એ હરાવવા માટ ેકે પોતાના �ાનના 

�દશ�ન માટ ેન હતું પણ સ�યને �ણવા માટનંુે હતું અને ગૌતમ 

�વામીનો િવનય અને ગૌતમ �વામીની િજ�ાસા જ એમને સ�યની 

�ાિ� કરાવે છ.ે 

� જનેામાં િજ�ાસા હોય છ ેતે સ�યને પામે છ,ે જનેામાં શંકા 

હોય છ ેતે માનેલા સ�યને પામે છ.ે 

� જનેામાં શંકા હોય છ ેતે પોતાના માનેલા સ�યને જ સાિબત 

કરવાનો �ય�ન કરે છ ેઅને બધા એનો જ �વીકાર કરે એવો 
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� મોટા ભાગના મનુ�યોને, આ�માનો જ�મ થાય કે ન થાય? 

આ�મા હોય કે ન હોય? આ�મા જવંુે કઈ હોય કે ન હોય? એનું ં
કોઈ �ાન કે કોઈ સમજ હોતી નથી અને એને �ણવાની િજ�ાસા 

પણ હોતી નથી. િજ�ાસા નથી એટલે આ�મા િવશે �ણતા નથી. 

આ�મા િવશે �ણતા નથી એટલે આ�મશુિ� કરી શકતા નથી. 

� એટલે િસિ�નું મુ�ય કારણ શું હોય? િજ�ાસા! જનેામાં 

સ�યને �ણવાની, સ�યના �ડાણ સુધી પહ�ચવાની િજ�ાસા છ ેતે 

જ સ�યને પામી શકે છ.ે સ�ય �ાિ�ની િજ�ાસા જ િસિ�ની �ાિ� 

કરાવે છ.ે 

� જનેામાં િજ�ાસા હોય છ ેતે સ�યનો સહજભાવે �વીકાર કરે 

છ ેઅને �યારેય પોતાની વાત જ સ�ય છ ેઅને બધાએ એ જ 

માનવી, એવો કોઈ આ�હ રાખતા નથી. 

� કોઈ પણ સાધક, કોઈ પણ આરાધકની આ�મસાધના �યારે 

જ સફળ થાય છ ે �યારે તે િજ�ાસાને �ય�ત કરે છ.ે એટલે 

આ�મસાધનામાં સફળતાની �ાિ� િજ�ાસાથી થાય છ.ે 

� માટે જ, િજ�ાસા એટલે મો�નું બીજ કહેવાય છ!ે

� જનેામાં િજ�ાસા હોય તે સ�યને �ણે છ ેઅને સ�યને પામે છ.ે 

જ ેસ�યને પામે છ ેતે જ અસ�યને છોડી શકે છ.ે જ ેઅસ�યને છોડ ે

તે જ શુિ�ને �ા� કરે છ ેઅને જ ેશુિ�ને �ા� કરે છ ેતે જ િસિ� 

સુધી પહ�ચી શકે છ.ે 

આ�હ પણ રાખે છ.ે 
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�યાં િવનય હોય �યાં િજ�ાસા હોય.

જ ે�ાન િજ�ાસાને કારણે �ા� થયું હોય

�ાન તો �ાન જ હોય, પણ

�યાં અિવનય હોય �યાં શંકા હોય.

તે �ાન `સ�ય� �ાન' કહેવાય છે

અને જ ે�ાન શંકાને કારણે �ા� થયું હોય

તે `િમ�યા �ાન' કહેવાય છ.ે

િજ�ાસાથી પામેલું �ાન અંતે 

આ�મ�ાન�પમાં પ�રણમે છ,ે

શંકાથી પામેલું �ાન અંતે 

અ�ાન�પમાં પ�રણમે છ.ે
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      �મસાધનામાં આગળ વધતાં સાધકે હમેશાં યાદ રાખવું ં

�ઈએ કે, આ જગતનું એક પણ સુખ એવું નથી જ ેઅ�યને દુઃખ 

આ�યા િવના મળે અને �યારે આપણે બી�ને દુઃખ આપીએ છીએ 

�યારે એના reaction �પે આપણને દુઃખ જ આવે છ.ે 

 એમની જ કરેલી action નું reaction! એમણે �યારે એ 

action કરી હશે �યારે તેમને reaction ની ખબર ન હતી એટલે 

એમાં involve થયા હશે, એમાંથી આનંદ �ા� કય� હશે, એની 

� તમે ઘણીવાર �યું હશે કે વાંદો કે મકોડો પગ નીચે આવી 

�ય અને પછી તરફડીને મરી �ય, દુકાનદાર જમે કાકડી 

સુધારતો હોય, કસાઇ મરઘીને કાપતો હોય. એ બધાની સાથે આવું 

થવાનું કારણ શું? 

આ�મસાધનામાં Realize થતી

મોટામા ંમોટી Mistake

10.

આ
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 �ાનને �ગટ કરવાનો ઉપાય છ,ે િવનય!

� આ અ�ાનને દૂર કરવા માટ ેજ તો આ�માને મળવાનું હોય છ.ે 

કોઈ પણ �વૃિ�માં involve કેમ થવાય છ?ે Feelings કેમ આવે 

છ?ે કેમકે reality શું છ,ે �વૃિ�નું પ�રણામ શું આવશે, મ�ની 

સ� કેવી હોય, કઈ જ ખબર નથી.ં

� હ આ�મા છ એ realize નથી થતું એટલે સુખનો �મ થાય ું ુ ં

છ ેઅને આ Reality આપણને સમ�તી નથી, કેમ કે આપણા 

�ાનની ઉપર �ાનાવરણીય કમ�નું આવરણ છ.ે એ આવરણને દૂર 

કરવાનો અને �ાનને �ગટ કરવાનો ઉપાય અ�યંત જ�રી છ.ે 

� કેમકે એમણે ભૂતકાળમાં ઉ�ક� િવનય કય� હતો અને આ ૃ

ભવમાં પણ �વમા� ��યે િવનયભાવ હતો.

� અધમ�નું મુ�ય કારણ છ ેઅિવનય, અિવનયનું મુ�ય કારણ 

 ભગવાન મહાવીરને કેવળ�ાન કેમ �ગટ થયું?

મ� માણી હશે. શાક સુધારતી વખતે કે salad નું decoration 

કરતી વખતે �યાં ખબર હતી કે આના reaction �પે એક �દવસે 

મરઘી બનીને કપાવું પડશે. થોડી �ણોની મ�ની આવડી મોટી 

સ� મળશે!

� તમારાથી કદાચ વધારે ધમ� થાય કે ન થાય, પણ અધમ� ન 

થાય તે ખાસ �યાન રાખવાનું છ.ે 
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છ ેego.

� મોટા ભાગની �યિ�તમાં �યાંક ને �યાંક ego હોય જ છ.ે 

કોઈને સંપિ�નો હોય તો કોઈને સ�દય�નો, કોઈને પદનો હોય તો 

કોઈને �િત�ાનો, કોઈને art નો હોય તો કોઈને પોતાની ability નો 

હોય, કોઈને નામનો હોય તો કોઈને �ાનનો અને �યારે પોતાની 

ઇ�છા �માણે ન થાય �યારે તે ego hurt થાય.

� Ego આવે �યાંથી?

 �ાનમાંથી કે અ�ાનથી?

 Ego hurt કોનો થાય? 

 સમજથી કે અણસમજથી?

 બુિ�વાળી �યિ�તનો કે પાગલનો?

� પાગલ �યિ�તને તમે ગમે તે કહો, તેનું ગમે તેટલું અપમાન 

કરો એનો ego hurt ન થાય, કેમકે એનામાં એ �કારની સમજ જ 

નથી; �યારે બુિ�વાળી �યિ�તને જરાક કઈક કહી દો એટલે તરત ં

જ તેનો ego hurt થાય, કેમકે તેની પાસે સમજ છ;ે પણ એની એ 

સમજ � સ�ય� સમજ હોય તો તેનો ego �યારેય hurt ન થાય. 

એની પાસે સ�ય સમજ હોય કે ‘હ આ�મા છ' અને આ�માને ું ુ ં

�યારેય માન-અપમાન feel ન થાય. �થમ તો તેનામાં ego આવે જ 

નહ� અને કદાચ આવી �ય તો hurt તો ન જ થાય.
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� તમે તરત જ કહેશો કે હ મુકેશ છ, મહેશ છ, નરેશ છ, આ ુ ુ ું ુ ં ં ં

મારી પ�ની છ,ે આ મારા બાળકો છ,ે આ મારી office છ,ે આ મારા 

માતા-િપતા છ.ે.. વગેરે!

� કોઈ તમને પૂછ,ે તમે કોણ છો?

 ખોટ પણ જનેા કારણે સાચું લાગે તેને િમ�યા�ાન કહેવાય. ું

િમ�યા�ાન એટલે એક �કારનું અ�ાન જ ે�મ ઊભો કરે.

 પણ શું ખરેખરમાં તમે મુકેશ છો કે આ�મા છો? એટલે તમારી 

આખી life નું setting મુકેશના આધારે થયું છ.ે તમે મુકેશ છો તે 

તમારો �મ છ ેકે reality છ?ે

� તમને શું લાગે છ?ે તમારી સાથે શું બની ર�ું છ?ે તમને ખોટ, ું

સાચું લાગી ર�ું છ ેકે સાચું, સાચું લાગી ર�ું છ?ે

� �મ છ ેઅને એ �મના આધારે તમારો આખો સંસાર ઊભો 

થયો છ.ે એ �મના આધારે જ તમારામાં ego પણ આવે છ.ે આ 

મારી પ�ની છ,ે એણે મા� માનવું જ �ઈએ અને એ �યારે ન માને ં

�યારે તમારો ego hurt થાય.

� િમ�યા એટલે ખોટ!ંુ

� પાગલ �યિ�ત પાસે �ાન નથી અને ego વાળી �યિ�ત પાસે 

�ાન છ,ે પણ એ ‘િમ�યા�ાન' છ.ે 

� િમ�યા�ાન એટલે શું?
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� �યાં હ આ�મા છ અને દેહથી િભ� છ તે સમજ હોય �યાં ુ ું ુ ં ં

સ�ય� �ાન હોય. 

� એટલ ેતમારી પાસ ેજ ે�ાન છ ેત ેસ�ય�  �ાન છ ેક ેિમ�યા�ાન? 

િમ�યા�ાન છ.ે

� �યાં હ, મને અને મા� હોય �યાં િમ�યા�ાન હોય. ં ુ ં

� તમે જનેે તમારી પોતાની માનતા હતા તે �મ તૂટી ગયો છ.ે 

તમા� vision clear થતાં તમને સ�ય �પ� સમ�ઈ ગયું છ.ે તમને ં

realize થાય છ ેકે તમ ે કેટલી મોટી ભૂલ કરી છ.ે 

� હવે માનો કે તમારી પાસે ભગવાનના કેવળ�ાન જવેી third 

eye આવી �ય અને તમે તમારા ભિવ�યને �ઈ શકો. તમને 

તમારી third eye માં દેખાય છ ેકે તમે જનેે તમારી િ�ય પ�ની 

માનો છો, કાયમની �વનસાથી માનો છો, સુખ-દુઃખની સંગાથી 

માનો છો તે તો આવતા મ�હને બી�ની સાથે ભાગી જવાનો plan 

કરી રહી છ.ે હવે શું થાય? તમને તેના માટ ે�ેમ કે લાગણી રહે? 

તમારો તેના ��યેનો રાગ શું થઈ �ય? �ષેમાં convert થઈ �ય 

કે નહ�? કેમ? કેમ કે તમને reality ની ખબર પડી ગઈ છ.ે 

� આ આખો સંસાર ચાલે છ ેિમ�યા�ાનના કારણે. સંસારમાં 

િમ�યા�ાનનું કારણ છ ે મોહનીય કમ� અને િમ�યા 

�ાન�પી મોહનીય કમ�ને ખપાવવા માટેની ચાવી છ ેિવનય!
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� ખોટાને સાચું માનવાની આ મોટી ભૂલને દરેક ભવની જમે 

આ ભવમાં પણ repeat કરવી છ ેકે એમાં પ�રવત�ન લાવવું છ?ે 

દરેક ભવમાં એક જ કામ કયુ� છ ે- જ�મ, �વન અને મૃ�યુ...

� જ ેખોટ છ ેતેને સાચું માનો છો અને એને જ સાચું સમ� એ ું

જ �માણે આચરણ પણ કરો છો. જ ેખોટ સાચું માનીને કરો છો, ું

એ ખોટ એટલું બધું સાચું લાગે છ ેકે કોઈ real માં સાચું બતાવે છ ેું

તો તે પણ ખોટ લાગે છ ેઅને એ �વીકારી શકતા નથી. ું

� તે લોકો પણ કરે છ ેખોટ, પણ તેને માને છ ેસાચું!ું

� તમારી સૌથી મોટામાં મોટી mistake શું છ?ે

જટેલા પણ �વો દુઃખી થાય છ ેતે પણ િમ�યા�ાનના કારણે જ 

થાય છ.ે જ ેલોકો મરઘીના બ�ચાને કાપીને ખાય છ,ે જ ેલોકો 

કીડીઓને વઘારીને ખાય છ,ે તે બધા ખોટ કરે છ ેએમ માનીને ખાય ું

છ ેકે સાચું કરી ર�ા છ ેએમ માનીને ખાય છ?ે પોતે અ�ાની છ ે

એમ માનીને ખાય છ ેકે પોતાને �ાની માનીને ખાય છ?ે તેમ તમે 

પણ તમારો જ ેસંસાર ચલાવી ર�ા છો તે િમ�યા�ાનથી ચલાવી 

ર�ા છો કે સ�ય� �ાનથી? િમ�યા�ાનથી!

 દરેક ભવમાં જ�મ, ઘર, પ�રવાર, સંબંધ, વ�તુ, �યિ�ત, 

વાતાવરણ, communication, attachment અને અંતે મૃ�યુ! આ 

પુનરાવત�નનું કારણ શું છ?ે તેનું કારણ છ ે િમ�યા�ાન અને 

િમ�યા�ાનના કારણે થતી mistake.
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� િવનય ગુણને �ગટાવવાનો હોય છ ેઅને િવનય ગુણને �ે� 

બનાવવાનો હોય છ.ે

� માટ ેજ �યિ�તએ આ�માને મળીને શું કરવાનું હોય છ?ે 

 પણ િવનય ગુણ �યારે �ગટ થાય? �યારે અિવનય ગુણની 

ઓળખ થાય. અિવનયની ઓળખ થશે તો અિવનયને દૂર કરવાનો 

પુ�ષાથ� થશે, અિવનય દૂર થશે તો િવનય �ગટ થશે. 

� અિવનયનાં મૂિળયાંમાંથી િમ�યા�ાનનું થડ બને છ ેઅને 

એમાંથી જ ે શાખાઓ અને �શાખાઓ આવે છ ે તે wrong 

actions ની જ આવે છ.ે �યારે િવનયનાં મૂિળયામાંથી સ�ય� 

�ાનનું થડ બને છ ેઅને એમાંથી જ ેશાખાઓ અને �શાખાઓ 

આવે છ ેતે right actions ની જ આવે છ.ે 

� સંસારમાં જ ેપોતાને �ાની માને છ ેતે �મના �ાની હોય છ ેકે 

સ�યના �ાની? એ �મના �ાની હોય છ,ે કેમ કે એ િમ�યા�ાનથી 

�ાની બનેલા હોય છ ેઅને એ જ એમની મોટી ભૂલ હોય છ.ે 

� એ પાગલ પાસે તો �ાન નથી એટલે તેને કઈ ખબર નથી કે ં

સાચું શું છ ેઅને ખોટ શું છ,ે પણ તમારી પાસે �ાન છ ેછતાં તમે ું

ખોટાને સાચું માનો છો અને સાચાને સાચું માની શકતા નથી. 

આનાથી મોટી mistake બી� કઈ હોઈ શકે? તમારો આ �મ જ ં

તમારા �મણનું કારણ છ.ે 

105



� �ાની પુ�ષો પાસે જઈને પોતાની બુિ� વાપરવી એ 

અિવનય કહેવાય છ.ે �યાં અિવનય હોય �યાં અ�વીકાર હોય, 

argument હોય, તક-� િવતક � હોય, calculation હોય, comparison 

હોય; �યારે �યાં િવનય હોય �યાં સવ� �વીકાર હોય. �વીકાર હોય 

એટલે સફળતા અને સાથ�કતા હોય!

� અનંતકાળથી શું કયુ� છ?ે તીથ�કર પરમા�મા પાસે જઈને પણ 

અિવનય જ કય� છ,ે એમને �દયથી �વીકારવાને બદલે બુિ�થી 

સમજવાનો �ય�ન કય� છ.ે
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તમારી સૌથી મોટામાં મોટી mistake શું છ?ે

જ ેખોટ છ ેતેને સાચું માનો છોું

ખોટાને સાચું માનવાની આ મોટી ભૂલને

એ જ �માણે આચરણ પણ કરો છો.

દરેક ભવની જમે આ ભવમાં પણ 

repeat કરવી છ ેકે એમાં પ�રવત�ન 

લાવવું છ?ે

અને એને જ સાચું સમ�ને
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 જ ેભ�યતામાં ભળી �ય છ ેતે એક નવો સંસાર ઊભો કરે 

છ,ે તે અધમ� છ.ે

� શાસનની �ભાવના કરવા, લોકોમાં પરમા�મા ��યે ભાવ અને 

    ife માં દરેક �દવસ આવે છ ેઅને દરેક �દવસ �ય છ.ે દરેક 

�સંગ આવે છ ેઅને �ય છ.ે �યારેક આપણે કહીશું કે બહ સરસ ુ

�સંગ હતો અને �યારેક કહીશું, ના, બહ સારો ન હતો. �યારેક ુ

આપણને બહ ગમી �ય, �યારેક જરા પણ મ� ન આવે. આ ુ

ગમવું કે ન ગમવું એમાં �યાંય ધમ� હોય?

 ભગવાન કહે છ,ે તારી આસપાસમાં ગમે તેટલી ભ�યતા હોય, 

ગમે તેટલો સારો ઉ�સવ હોય, ગમે તેટલો �ે� મહો�સવ હોય; તું 

એમાં �યારેય ભળી ન જતો, attach ન થઈ જતો. 

આ�મસાધનામાં બાધક ત�વ-

Attachment

11.

L
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� સાધક એટલે આવવાનું પણ એકલા અને જવાનું પણ 

એકલા, એટલે શીખી લેવી વચમાં એકલા રહેવાની કલા.

� જનેે ભ�યતા ��યે આકષ�ણ હોય તેને મો� ��યે આકષ�ણ 

ન હોય.

� � હ ભ�યતામાં ભળી �� છ તો તે મારી અ�ાનતા છ,ે તે ું ુ ં
મારા માટે રાગ છ ેઅને રાગ એ પાપનું કારણ છ.ે

 જનેી આસપાસ અનેક સંયોગો હોય, અનેક �યિ�તઓ 

હોય અને એ અનેકની વ�ચે પણ તેને એકલા, `�વ'માં રહેતાં 

આવડતું હોય.

અહોભાવ જગાડવા, ભિ�ત અને ��ા વધારવા, લોકોને ધમ�ના 

માગ� આકિષ�ત કરવા ભ�યતાનું સજન�  કરવું જ�રી છ;ે કેમકે 

અ�ાની હમેશાં �ભાવથી �ભાિવત થાય છ ેઅને એકવાર જ ેં
�ભાવથી પણ આવે છ ેતેનામાં ભાવ જ�ર �ગૃત થાય છ.ે 

�યારે તે �ાનવાણીનું �વણ કરે છ,ે સમજ �ા� કરે છ ેપછી 

તેનામાં �ભાવની અસર રહેતી નથી. તેનામાં અહોભાવ �ગટવા 

લાગે છ.ે એટલે અ�ાની અને અણસમજુઓને ધમા�િભમુખ 

કરવા પણ ભ�યતાન ંુસજન�  કરવ ંુજ�રી છ,ે પણ ભ�યતામા ંભળવ ંુ

જ�રી નથી.

� ભિ�ત �ે� છ,ે ભિ�તના આધારે જ�મતી ભ�યતા પણ �ે� 

છ;ે પણ ભ�યતામાં ભળવું તે ̀ પાપ' છ.ે ભાવ �ે� છ,ે ભાવના �ે� 

� સાધક કોને કહેવાય?
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� યાદ રાખ�, િશ�યને ગુ� ન ગમે તો પાપ છ ેઅને ગુ�ને િશ�ય 

ગમી �ય તો તે પાપ છ.ે

� આ છ ેજનૈદશ�નનો અનેકાંતવાદ. 

� િશ�યને તો ગુ� ��યે અન�ય ��ા, �નેહ અને સમપ�ણતા 

હોવાં �ઈએ અને ગુ�ને મા� ̀ �વ' આ�મા અને પરમા�મા ગમતા 

હોવા �ઈએ.

� શરીર પદાથ�નું ભોજન કરે છ,ે આ�મા ગુણનું ભોજન કરે 

છ.ે અિલ�તા, િનઃ�પૃહતા, �ાતા��ાભાવ, ભ�યતામાં ન ભળવું 

એ આ�માના ગુણો છ.ે એ ગુણોને કેળવવા એ સાધકની આંત�રક 

સાધના છ.ે

� એક સમયે ભગવાન મહાવીર જગલમાં િવચરે છ.ે �યાં એકલા ં
છ.ે આ સાધના તે આંત�રક સાધના છ.ે આ સાધના બહારથી 

દેખાતી સાધના નથી. આ પદાથ� �હણ કરતી ગૌચરી નથી. આ 

આ�માની ગૌચરી છ,ે આ�માના ગુણો �હણ કરવાની સાધના છ.ે

છ,ે એ ભાવનાના આધારે આ�માનું ઉ�થાન કરવું એ પણ �ે� છ;ે 

પણ ભ�યતા ��યે મોહ થવો, આકષ�ણ થવું, એના મય બની જવું તે 

`પાપ' છ.ે

� જ ેઅનેકાંતને સમજ ેછ ેતેનામાં �યારેય આ�હ આવતો 

નથી. જ ેઅનેકાંતને સમજ ેછ ેતે દરેક �િ�કોણને સમજ ેછ.ે 

પરમા�માની ભિ�ત સાથે કેવી પરમાથ�ભરી �િ�! જનૈદશ�નના 

કેટલા બધા �િ�કોણ છ!ે 
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� બધાની વ�ચે હ મને ભૂલું નહ� અને એકલામાં કોઈને યાદ ક� ં ુ ં
નહ�. �યારે આવી સાધના થાય �યારે સમજવું કે સાચા સાધક 

બ�યા છો.

� અનેકની વ�ચે પણ તમે તમને ભૂલી ન �ઓ એ જ સાચી 

સાધના છ,ે પણ આપણી ખોટ એ છ ેકે �યાં આપણી આસપાસ બે-

ચાર �યિ�તઓ આવી �ય એટલે આપણે આપણને જ ભૂલી 

જઈએ અને એમનામાં ભળી જઈએ.

� આ ભાવ એ જ સાચી સાધના છ,ે એ જ �ાનીની સાધના છ,ે 

એ જ આ�મ�ાનીની સાધના છ.ે

� ભગવાને સાધનાના બે �કાર બતા�યા છ.ે સમવસરણમાં પણ 

હ�રોની વ�ચે, વૃ�ની નીચે અને જગલમાં પણ એકલા, વૃ�ની ં
નીચે. 

� અનેકની વ�ચે રહીને પણ �યારેય કોઈનામાં ભળો નહ� 

અને એકલા હો �યારે �યારેય કોઈને યાદ કરો નહ�.

� ગમે તેવી ભ�યતા હોય, મારે એમાં ભળવું નથી. દરેકને ધમ�ની 

�ેરણા મળે તે માટ ે�ચાર કરવો જ�રી છ.ે �ચાર માટ ેઆકષ�ણ 

થાય તેવી ભ�યતા પણ જ�રી છ,ે પણ ભ�યતામાં ભળવું જ નથી 

અને માટ ેમારી અંતરદશાને પણ સાવધાનીપૂવ�ક સાધક દશામાં જ 

રાખવી છ.ે
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�યારે સમજવું કે સાચા સાધક બ�યા છો.

જ ેઅનેકાંતને સમજ ેછ ેતેનામાં 

�યારેય આ�હ આવતો નથી.

જ ેઅનેકાંતને સમજ ેછે

જ ેભ�યતામાં ભળી �ય છ,ે

તે એક નવો સંસાર ઊભો કરે છ.ે

તે દરેક �િ�કોણને સમજ ેછ.ે

એકલામાં કોઈને યાદ ક� નહ�. ં

બધાની વ�ચે હ મને ભૂલું નહ� અનેં ુ

�યારે આવી સાધના થાય,
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    િ�તનો અનુભવ એને જ થાય જનેે બંધનનો અનુભવ 

હોય. બંધનનો અનુભવ જનેે થાય છ ેતે જ મુિ�તનો પુ�ષાથ� 

કરે છ.ે

� બંધન જનેે બંધન લાગે છ ેતે જ મુિ�તની માગણી કરે છ,ે તે જ 

મુિ�ત માટ ે�યાસ કરે છ,ે તે જ મુિ�ત મેળવવા મુિ�તની �દશામાં 

આગળ વધે છ;ે પણ જનેે બંધન, બંધન લાગતું નથી તે �યારેય 

મુિ�ત તરફ જઈ શકતો જ નથી.

 બધા કહેશે કે મો�ની ઓળખ સારી, પણ અમારી �િ�એ 

સંસારની ઓળખ સારી.

� મુિ�તની ઓળખ સારી કે બંધનની ઓળખ સારી? મો�ની 

ઓળખ સારી કે સંસારની ઓળખ સારી?

આ�મસાધનામાં લાગણીનું બંધન12.

મુ
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� તમને તમારા ઘરમાં, તમારા સંસારમાં બધી જ સુખ-સગવડો 

મળે છ;ે ખાવાનું, પીવાનું, રહેવાનું, પ�રવાર, િમ�ો, સગાં, 

સંબંધીઓ, બધું જ મળી રહે છ ેએટલે સંસાર �યારેય બંધન 

લાગતો નથી, સંસાર �યારેય અસાર લાગતો નથી. એટલે 

સંસારમાંથી મુિ�ત મેળવવાનું મન થતું નથી, એ માટ ેકોઈ િવચાર 

આવતા નથી, એ �દશામાં કોઈ �ય�ન કરતા નથી.

� માનો કે, કોઈ કેદીને જલેની લાંબી મુદતની સ� મળી છ.ે તે 

કેદીને જલેમાં રહેતાં-રહેતાં 15-17 વષ� થઈ ગયાં છ.ે જલેમાં જ 

રહેવાનું, જલેમાં જ ખાવાનું, જલેમાં જ કામ કરવાનું, જલેના જ 

િમ�ો હોય. આવા કેદીને જલે, જલે લાગે કે ઘર લાગે?

 જનેે જલે ‘ઘર' લાગે તે �યારેય જલેમાંથી બહાર નીકળવાનો 

િવચાર કરે ખરો? િવચાર જ ન આવે તો પછી બહાર નીકળવાનો 

�ય�ન તો �યાંથી કરે?

� તમે બધા �યાં છો? બંધનમાં છો કે મુિ�તમાં?

� તમન ેખબર છ?ે દરેક આ�મા પર 70 �ોડા�ોડ સાગરોપમના ં

કમ� લાગેલાં હોય. 1 કરોડ x 1 કરોડ એટલે �ોડા�ોડ થાય અને 

સાગરોપમ એટલે 1 યોજન લાંબો, 1 યોજન પહોળો, 1 યોજન �ડો 

� સંસારને જ ેસંસાર તરીકે ઓળખે છ ેતે જ મો�ને ઓળખી 

શકે છ.ે સંસારને જ ેસંસાર તરીકે ઓળખી શકતો નથી તે �યારેય 

મો�ને મો��પે ઓળખી શકતો નથી. એટલે મો�ની �યા�યા કરવી 

સહેલી છ,ે પણ સંસારની �યા�યા કરવી અઘરી છ.ે
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 આવા 70 �ોડા�ોડ સાગરોપમ નાં કમ� અનંતકાળથી આ�મા 

પર લાગેલાં હતાં. એ કમ� ખપાવતાં, ખપાવતાં, ખપાવતાં �યારે 69 

�ોડા�ોડ સાગરોપમનાં કમ� ખપી �ય �યારે તે આ�માને મનુ�યનો 

જ�મ મળે, �યારે મા� 1 કરોડ બાકી રહે �યારે પરમા�માનો ધમ� 

મળે, એ 1 કરોડમાંથી 99 લાખ ખપે �યારે ̀ નમો અ�રહતાણં' શ�દ ં

સાંભળવા મળે.

�  એટલે િવચાર કરો કે આપણે કેટલા સ�ભાગી છીએ! હવે એ 

1 લાખમાથંી 99 હ�ર ખપ ે�યારે પરમા�માની વાણી ગમ ેઅન ે�ચ.ે

� એક ઉપવાસ કરવાનું કે એક સામાિયક કરવાનું મન થયું, એક 

નાનકડો સંવર કે એક પ�ચ�ખાણ કરવા મ�ાં તો એ �યારે 

મ�ાં? �યારે તમે આટલાં બધાં કમ� ખપા�યાં �યારે!

કવો હોય. એ કવામાં એકદમ પાતળા વાળના એટલા ઝીણા ટકડા ૂ ૂ ુ

હોય કે એ ટકડામાંથી બી� ટકડો કરી ન શકાય. એવા વાળના ુ ુ

ટકડાઓથી એકદમ ખીચોખીચ ભરેલો કવો હોય. એ કવામાંથી દર ુ ૂ ૂ

સો વષ� એક વાળનો ટકડો કાઢવામાં આવે તો એ કવો ખાલી થતાં ુ ૂ

કેટલાં વષ� લાગે? અબ�નાં અબ� વષ� લાગે. પરમા�માએ એ 

વષ�ની એક સં�ા આપી છ ેજનેે કહેવાય છ ે`પ�યોપમ વષ�' અને 

આવા 10 કરોડ કવાઓ ખાલી થાય એને પરમા�માએ સં�ા આપી ૂ

છ ે‘સાગરોપમ'.

� આટલાં બધાં કમ� ખપા�યા પછી જ ે�ા� થાય એ �ાિ�ની 

�કમત કેટલી હોય?ં
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� બાહબલી �યારે યુ�ના મેદાનમાંથી ભાઈ ભરત પર �હાર ુ

કરવાને બદલે યુ�નું મેદાન, રાજવૈભવ, સંસારનાં સુખો, ઘર, 

 હવે બંધન અને મુિ�ત વ�ચે કેટલું અંતર છ?ે

�  મંિઝલની સમીપ પહ��યા પછી મંિઝલની �દશા તરફ આગળ 

વધવાનું હોય કે પાછા �યાં હતા �યાં જવાનું હોય? આટલી �ે�તા, 

આટલી �ચાઈ, આટલા ઉ�ચ level સુધી પહ��યા પછી બંધનમાં 

રહેવું �ઈએ કે મુિ�ત મેળવવી �ઈએ?

 �ત અને હાર વ�ચે જરાક જ ફરક છ.ે એટલે પરમા�મા કહે 

છ ેકે, આટલું બધું પસાર કયા� પછી � તું ‘જરાક' માટે અટકી 

ગયો તો ફરી પાછ સંસાર અને ભવનું �મણ ચાલુ થઈ જશે.ુ ં

 એક doctor ના હાથમાં doctor તરીકેની degree અને 

certificate �યારે આવ?ે કેટલાં વષ�ની મહેનત પછી આવ?ે એમ 

પરમા�મા કહે છ ેકે 69 �ોડા�ોડ સાગરોપમનાં કમ� ખપા�યા 

પછી તારા હાથમાં સ�યની �ાિ��પે પરમા�માના ધમ�ની 

degree આવી છ.ે કેટલાંય પગિથયાંઓ ચ�ા પછી િશખરની 

ન�ક પહ��યો છ.ે હવે � જરાક પણ �યાન ન રા�યું, જરા પણ 

ગફલતમાં ર�ો તો પાછો નીચે તળેટીમાં આવતાં વાર નહ� લાગે.

 Race માં જ ેપહેલો નંબર આ�યો હોય તેના અને બી� વ�ચે 

કેટલો ફરક હોય? School માં જ ેપહેલો નંબર આ�યો હોય અને 

જ ેબી� આ�યો હોય બ�ેના marks માં કેટલો ફરક હોય? છતાં 

પહેલો નંબર કોનો કહેવાય? ��યું કોણ કહેવાય?
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પ�રવાર બધું �યાગીને નીકળી પડ ે છ,ે ભગવાનની �દશામાં 

ચાલવાનું શ� કરીને પછી એ ચાલતા જ રહે છ ેકે અટકી �ય છ?ે

� બહારથી તેમના �વનનું પ�રવત�ન થયું છ,ે પણ અંદરથી 

�વનું પ�રવત�ન નથી થયું.

� બહારનું પ�રવત�ન થયું એવા લાખો જ�મો કયા� છ,ે આ 

ભવ મ�ો છ,ે આ ભવમાં સમજ મળી છ ેતો આ ભવે જ 

બંધનને છોડીને મુિ�તનો �યાસ કરી લેવો �ઈએ.

� બાહબલીને બંધનમાં કોણે બાંધી રા�યા હતા? તેમના ુ

રાજપાટ?ે વૈભવે? રાણીએ? સુખ-સાધનોએ? ના! બાહબલીને ુ

બંધનમાં બાંધી રા�યા હતા તેમના ego એ, તેમના અહ એ!ં

� �યારે race માં જવાવાળા ઘોડાઓને training આપતા હોય 

�યારે એકસાથે 25-30 ઘોડાઓને line માં ઊભા રાખે અને પછી 

એમને દોડાવે. ઘોડાઓ દોડતા �ય, દોડતા �ય. અમુક અંતરે 

પહ�ચે �યારે �યાં એક પાતળો wire બાંધેલો હોય. ઘોડાઓ એમની 

speed માં દોડતા હોય. જવેા wire પાસે આવે એટલે ભટકાય અને 

 કહેવાય છ ેકે 99 હ�ર ખપાવી દીધા પછી બાકી રહેલાં 1 

હ�રમાંથી પણ 999 ખપાવી દે છ,ે પણ વધેલાં ‘જરાક' કમ� તેને 

આગળ ચાલતાં અટકાવે છ.ે તેને જવું તો છ ેભગવાન પાસે, પણ 

�યાં જવા માટ ેતેને તેનો ego અટકાવે છ.ે ભગવાન પાસે જવું છ,ે 

પણ બી�ને નમવું નથી. બહારમાંથી બધું છોડી, બધું �યાગી 

‘મુ�ત' બની ગયા; પણ અંદરમાં હ� ̀બંધન' છ.ે
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 ફરી પાછા બધા જ ઘોડાઓને starting point પાસે લાવે. 

ફરી દોડાવે. ફરી ઘોડાઓ દોડ ેઅને ફરી એ જ wire પાસે આવે 

એટલે પાછા પડી �ય. આવું 8-10 વાર થાય પછી અિગયારમી 

વાર દોડાવો �યારે �યાં આવે એટલે અટકી �ય, પહેલાં speed 

ઘટાડ ેઅને પછી ઊભા રહી �ય.

� હવે માિલક એ wire ને કાઢી નાખે છ ેઅને ફરી ઘોડાઓને 

દોડાવે છ.ે હવે wire નથી છતાં પણ ઘોડાઓ �યાંથી આગળ વધતા 

નથી, �યાં જ અટકી �ય છ.ે કેમ �યાં અટકી �ય છ?ે હવે તો કોઈ 

બંધન નથી છતાં કેમ આગળ જતા નથી?

 બંધન હવે બહારમાં નથી, પણ બંધન હવે એ ઘોડાઓના 

મનમાં આવી ગયું છ.ે

ગલો�ટયું ખાઈને પડી �ય! એમને કઈ જ ખબર ન પડ ેકે કેમ આવું ં

થઈ ગયું?

� પંદરમી ઑગ�ટ, ભારત �વતં� થયું એ �દવસ. બહારથી 

આપણે �વતં� થઈ ગયા છીએ, પણ કેટલીક western style, 

કેટલીક વૃિ�ઓ, કેટલાક િવચારો, કેટલીક મા�યતાઓ આપણા 

મનમાં fit થઈ ગઈ છ.ે બહારથી wire નું બંધન નીકળી ગયું છ,ે 

પણ અંદરમાં wire છ.ે �યાં બંધન છ ેએ fit થઈ ગયું છ.ે બહારથી 

આપણે �વતં� છીએ, પણ અંદરથી હ� �વતં� થયા નથી. 

સાચી �વતં�તા બહારની હોય કે અંદરની? સાચી �વતં�તા 

અંદરની હોય. પણ આપણી ખોટ એ છ ેકે બહારનું �વા માટે 
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� આપણી જ લાગણી આપ�ં ‘બંધન' છ.ે લાગણી જવેાં બી�ં 

અનેક ન દેખાતાં બંધનો આપણને બાંધી રાખે છ.ે

 અંદરમાંથી બાંધી રાખનાર છ ેબુિ�, િવચારો, મા�યતાઓ, 

િસ�ાંતો અને ક�પનાઓ!

� �યાં સુધી આ અ��ય બંધનમાંથી મુ�ત થવાના �ય�નો ન 

કરીએ �યાં સુધી બહારથી ભલે બધું છોડી દીધું હોય પણ ‘મુિ�ત' 

ન થાય. �યાં સુધી અંદરથી બંધનમાં છીએ, અંદરથી બંધાયેલા 

છીએ �યાં સુધી મુિ�ત શ�ય નથી.

 મોટા ભાગે �યિ�ત િવચારોથી જ બંધાયેલી હોય છ ેઅને એ 

� બહારમાંથી ‘મુ�ત' દેખાતા હો, પણ અંદરમાંથી તો બંધાયેલા 

જ છો. અંદરમાંથી કોણે બાંધી રા�યા છ?ે

 એટલે આપણા માટ ે‘બંધન' કોણ છ?ે

એટલા ટેવાઈ ગયા છીએ કે અંદરમાં બંધન છ ેએ �ઈ શકતા 

નથી.

� આપણને બધાને ખબર છ ે કે હ આ�મા છ અને આ�મા ું ુ ં
િસવાયનું શરીર, સંબંધો બધું જ ‘પર' છ.ે છતાં આપણી અંદર 

રહેલું એક અ��ય બંધન, એક લાગણીનું બંધન કહેવડાવે છ ેકે ‘આ 

બધા મારા છ.ે' 

� આજથી એક �ય�ન કરવાનો છ,ે એક શોધ કરવાની છ ેકે ‘હ ં ુ
અંદરથી શેનાથી બંધાયેલો છ?'ુ ં
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િવચારો જ તેને સ�ય સુધી પહ�ચવા દેતા નથી. િવચારોને કારણે 

તેને સ�ય સમ�તું નથી.

 આજ ેપણ આપણે Independence Day તરીકે ઊજવીએ 

છીએ, પણ ખ� �તાં દેશ તો પહેલેથી જ �વતં� હતો. અં��એ ં
આવીને બંધનમાં ના�યા હતા. એટલે Independence Day ના 

�દવસે તેમણે બંધન છો�ું કે આપણે મુ�ત થયા છીએ? તેમણે 

બંધન છો�ું. આપણે તો હ�રો વષ�થી મુ�ત જ હતા, તેમણે 

આવીને બંધન ના�યું. તેમણે આવીને બાંધી લીધા હતા અને તેમણે 

જ બંધન છો�ું છ.ે

� આપણો આ�મા પણ અનંતકાળથી �વતં� છ,ે પણ કમ�એ 

આપણને બાંધી રા�યા છ.ે અને માટ ેતે કમ�ના બંધનમાંથી આપણે 

મુ�ત થવાનું છ.ે
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બંધનનો અનુભવ જનેે થાય છ ેતે જ 

મુિ�તનો પુ�ષાથ� કરે છ.ે

સાધના માગ�માં આપણા માટે 

‘બંધન'�પ કોણ હોય છ?ે

આપણી જ લાગણી આપ�ં ‘બંધન' છ.ે

મોટા ભાગે �યિ�ત િવચારોથી જ 

બંધાયેલી હોય છ ેઅને એ િવચારો જ 

તેને સ�ય સુધી પહ�ચવા દેતા નથી.

મુિ�તનો અનુભવ એને જ થાય 

જનેે બંધનનો અનુભવ હોય.
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 Memories સાધનાના �ે�માં સહાયક પણ બની શકે અને 

બાધક પણ બની શકે. તમારી memories તમારી �સ�તાને 

છીનવી પણ શકે છ ેઅને �સ�તા આપી પણ શકે છ.ે

� તમારી life માં તમે જ ેકોઈ કાય� પહેલાં કરેલું હોય તેને �યારે 

ફરી કરવાનું આવે �યારે તે તમારા માટ ેએકદમ સહજ અને સરળ 

બની �ય છ,ે પણ જ ેકાય� તમે િજદગીમાં �યારેય કયુ� નથી અને ં

�થમવાર જ કરી ર�ા છો તે કાય� થોડ અઘ� લાગે. ું ં

     �મસાધનાના �ે�માં memory સહાયક બને છ ે કે 

બાધક�પ બને?

� એક �યિ�ત પહેલીવાર રોટલી બનાવતી હોય અને એક 

�યિ�ત પાંચ વષ�થી રોટલી બનાવતી હોય, બ�ેની રોટલીમાં ફરક 

આ�મસાધનામાં Memory

સહાયક કે બાધક?

13.

આ
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� જટેલીવાર તમે કોઈ એકને એક કાય� કરો, જટેલીવાર તમે 

એકની એક �યિ�તને મળો અથવા જટેલીવાર તમે એકને એક 

ઘટનાને યાદ કયા� કરો તો તમારી memories માં multiply થતું જ 

રહે અને �યારે તે કાય�, તે �યિ�ત તમારી સામે આવે એટલે તરત જ 

memories માંથી બહાર આવી �ય. 

� કોઈ પણ �યિ�ત �યારે પોતાના કામમાં ભૂલ કરે �યારે તેના 

પર તરત જ ગુ�સો કરવાને બદલે પહેલાં check કરવાનું કે આ 

કાય� તે �થમવાર કરે છ ેકે પહેલાં પણ કયુ� છ?ે � �થમવાર કરતી 

હોય અને ભૂલ થાય તે �વાભાિવક છ,ે કેમકે એ એની memories 

માં નથી; પણ � પહેલાં પણ અનેકવાર કયુ� છ ેછતાં પણ ભૂલ કરે 

છ ેતો તેની કામમાં એકા�તા નથી. 

� Memories બે �કારની હોય - good અને bad. સારી અને 

ખરાબ. � good memories multiply થાય છ ેતો તે તમને ખુશ 

રાખે છ,ે સુખી કરે છ ેઅને તમારા �હતનું પણ કારણ બને છ ેઅને 

� bad memories multiply થાય છ ેતો તે �ષે બની �ય છ,ે 

તમને દુઃખી-દુઃખી કરી દે છ ેઅને તમારા અ�હતનું કારણ બની 

�ય છ.ે 

આવે ને? જ ેmemories માં પડલંુે હોય તેને બહાર આવવામાં વાર 

ન લાગે, પણ જ ેmemories માં નથી તે કાય� કરવું થોડ difficult ું

થઈ �ય. 
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� તમારી memories તમારી �સ�તાને છીનવી લે છ.ે � 

memories માં તે �યિ�ત જ ન હોય તો? તો તમારા mood માં 

કોઈ ફરક આવત? � હમેશાં ખુશ, �સ� અને સુખી રહેવું હોય ં

તો શું કરવું �ઈએ? 

� એક �યોગ કરવો �ઈએ. 

� જ ે�યિ�ત માટ ેતમને અણગમો છ,ે નફરત છ,ે �ષેભાવ છ,ે 

જ ે bad memories �પે તમારા મનમાં fit થઈ ગઈ છ ે તેને 

કાઢવાનો પુ�ષાથ� કરો. �યોગ માટ ેતે �યિ�તનો કોઈ પણ એક 

સારો ગુણ શોધો, એણે કરેલું સા� કાય� યાદ કરો. એના એ ગુણને, ં

એના એ સ�કાય�ને વારવાર, વારવાર યાદ કરો એને એટલી બધી ં ં

વાર યાદ કરો કે bad memories પર આ good memories નું 

એક નવું layer બની �ય. જૂની bad memories પર good 

memories overwrite થઈ �ય. પછી �યારે પણ એ �યિ�ત સામે 

આવે �યારે ભલે કદાચ તેના ��યે �ેમ ન આવે; પણ નફરત તો નહ� 

જ થાય, અણગમો તો નહ� જ આવે. 

� મોટા ભાગના �યિ�તના �વનમાં બે-ચાર �યિ�તઓ તો એવી 

હોય જમેને �તાં જ અંદરમાંથી �ોધ, અણગમો આ�દ ભાવો �ગટ 

થવા લાગે. એ �યિ�તને �તાં જ તમારી happiness, તમારી 

�સ�તા ગાયબ થઈ �ય છ.ે તમારી �સ�તાને તે �યિ�ત ગાયબ 

કરે છ ેકે તમારી memories? 
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� Memories ના multiplication પર જ આપણાં ભિવ�યનો 

આધાર હોય છ ેઅને memory હમેશાં multiply જ થાય, એનો ં

સદાય ગુણાકાર જ થાય. � �ોધની memories નો ગુણાકાર 

થાય તો તે આપણને ચંડકૌિશયા જવેો ઝેરી સપ� બનાવી શકે, 

� cheating ની memories નો ગણુાકાર થાય તો ત ેઆપણન ે

િબલાડી બનાવી શકે અને � અણગમાનો ગુણાકાર �ષે બની 

�ય તો તે આપણને �દર-િબલાડી કે સાપ-નોિળયાનો ભવ પણ 

કરાવી શકે. 

� �યાં સુધી memories ના આધારે રહેશો �યાં સુધી કોઈ 

સંશોધન નહ� કરી શકો અને �યાં સુધી સંશોધન નહ� કરો �યાં 

સુધી સ�ય સુધી પહ�ચી નહ� શકો. 

� અ�યારે તમારી દરેક ��યા અને કાય� શેના આધારે થાય છ?ે 

Programming કરેલી memories ના આધારે. તમારી 

memories માં નાનપણથી programming કરેલું છ ેકે આપણે 

જનૈ છીએ એટલે આમ કરાય અને આમ ન કરાય; પણ એ શા માટ ે

કરાય અને તે શા માટ ેન કરાય તેનો �યારેય ન િવચાર કય� છ,ે ન 

તેને �ણવાનો �ય�ન કય� છ.ે 

� સવ�� ભગવાન મહાવીરે memories નું આ જબરદ�ત 

રહ�ય બતાવી આપણા પર મહાઉપકાર કય� છ.ે જ ેઆ રહ�યને 

સમ� લે છ ેતે પોતાના ભિવ�યને ભ�ય બનાવી દે છ.ે તે પોતાની 

memories ને delete કરવાનો પુ�ષાથ� કરે છ.ે 
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� અ�યારે તમારી life, તમારી feelings, તમારો પ�રવાર, 

તમારા સંબંધો, તમારો business બધું જ ચાલે છ ેmemories 

�માણે. તમારી બધી જ actions છ ેmemories ના આધારે. આ જ 

memories ના આધારે �વન પૂણ� થતાં �યાં બીજ ેજ�મ લેશો �યાં 

પણ memories set હશે. અહ� તમારે માતા-િપતા છ,ે સંતાનો છ,ે 

તમે જમો છો, હરો-ફરો છો. માનો કે અહ�થી મૃ�યુ પામીને 

િબલાડીનો જ�મ મ�ો. �યાં પણ તમારાં િબલાડી�પનાં માતા-િપતા 

અને બ�ચાં હશે. �યાં પણ તમે �દર, રોટલી, દૂધનું ભોજન લેતા 

હશો અને આમથી તેમ ફરતા હશો.

� નાનપણથી શીખડા�ય ંુહોય ક ેસતં-સતી�ઓન ેવદંના કરવાની 

હોય, વદંના આ �માણ ેકરાય. એટલ ેમોટા થયા �યા ંસધુી એ �માણ ે

વંદના કરતા ર�ા, પણ �યારેય વંદના શા માટ ેકરાય? વંદના આમ 

જ કેમ કરવાની? એના પર કોઈ િવચાર કે સંશોધન કરવાના ભાવ 

જ ન થયા. કેમ? કેમકે memories માં બધું fit કરેલું છ.ે 

� ધમ� �યારેય memories ના આધારે ન હોય. ધમ� હમેશાં ં

સ�યની ખોજના આધાર પર હોય, સ�યના સંશોધનના આધાર 

પર હોય. સ�યની શોધ કયા� પછી કરેલા આચરણનો અનુભવ જ 

અલગ હોય છ.ે 

� �યાં સુધી િજ�ાસા નહ� �ગે �યાં સુધી મગજમાં ગોઠવેલા 

સ�ય સુધી જ સીિમત રહેશો અને ગોઠવેલાં સ�ય હમેશને માટ ેં

�યિ�તના �વાથ� �માણે ગોઠવેલાં હોય. 
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� ભગવાન મહાવીરે સ�યની શોધ કરી, સ�ય આધા�રત 

�વન ��યા અને તમે માની લીધેલા સ�યની memories ના 

આધારે �વન �વી ર�ા છો. ભગવાન મહાવીરે સ�યની શોધ 

માટ ેmemories ને delete કરવાની સાધના કરી હતી. �
 Memories ને delete કરવા પહેલાં bad memories પર 

good memories નાં layers ને વધારતા �ઓ. Good 

memories, સ�યની, સ�ગણુોની, ગ�ુન ંુ�મરણ આ�મસાધનામા ં

 મહાવીરને સમ�ઈ ગયું કે આ બધું અિન�ય છ,ે અશા�ત છ.ે 

એટલે જ �ભુ મહાવીર memories ની life ને છોડીને સ�યની 

ખોજમાં નીકળી ગયા હતા અને સંશોધન કરતાં-કરતાં અંતે સ�ય 

સુધી પહ�ચી ગયા અને મળેલા માનવભવને સાથ�ક કરી લીધો. 

� ભગવાન મહાવીર પણ મહેલમાં પ�રવાર સાથે �વતા હતા. 

તેઓ તેમનાં માતા-િપતાને �તા હતા, ભાઈ-ભાભીને �તા હતા 

અને િવચારતા હતા કે શું ગયા ભવમાં આ જ માતા-િપતા હતાં, 

આવતા ભવમાં આ જ હશે? માતા-િપતાનું મૃ�યુ શા માટ ેથયું? આ 

સંબંધો કેવા છ?ે િવચાર આ�યા અને સંશોધન શ� થયું. 

� Memories �માણે ચાલે તેને robot કહેવાય. 

� શું ફરક છ ેભગવાન મહાવીરમાં અને તમારામાં? �

� તમારે robot જવેું યં�વ� �વન �વવું છ ેકે સંવેદનથી સમૃ� 

real �વન �વવું છ?ે 
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સહાયક બને છ.ે ધીમે-ધીમે good memories ને કારણે તમારી 

actions પણ good થતી જશે. Actions good હશે એટલે 

reactions પણ સારાં જ આવશે. 

� Good memories ને વધારવા હમેશાં બી�ના ગુણોને ં

�વાના. 

 માટ ેજ બોલવું તો કોઈનું સા� જ બોલવું, સાંભળવું તો સા� જ ં ં

સાંભળવું અને િવચારવું તો પણ સા� જ િવચારવું અને good ં

memories નો stock વધારવો. 

 Bad memories બધી જ zero થઈ જશે, કેમકે એના પર 

good memories નાં layers આવી ગયાં છ.ે એક �દવસ good 

memories નો ગુણાકાર થતાં-થતા ં તમારામાં મા�ને મા� good 

memories જ હશે. 

 બે ભેગા થાય �યારે �ી� �યિ�તની િનંદા ન કરતાં એના સારા 

ગુણની જ વાત કરવી અથવા મૌન રહેવું. બી�ની િનંદા કરશો તો 

એ bad memories તમારી અંદર જશે અને જટેલીવાર એના 

િવચારો આવશે એટલીવાર એનો ગુણાકાર થશે. 

� ધીમે-ધીમે શું થશે?

� કોઇપણ ઘટના તમારી memory બને છ ે �યારે તે જ 

memories નું reflection તમારી action બની �ય છ.ે 
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� Bad memories ને good memories થી overwrite 

કરવાની, કેમ કે તમારી actions તમારી memories ના આધારે 

હોય છ ેઅને તમારી actions ના આધારે તમે good છો કે bad 

એનું certificate મળે છ.ે

132



સાપ-નોિળયાનો ભવ પણ કરાવી શકે.

આપણાં ભિવ�યનો આધાર હોય છ ેઅને

Memories ના multiplication પર જ

� �ોધની memories નો ગુણાકાર થાય તો તે 

આપણને ચંડકૌિશયા જવેો ઝેરી સપ� બનાવી શકે,

� cheating ની memories નો ગુણાકાર થાય 

તો તે આપણને િબલાડી બનાવી શકે અને 

એનો સદાય ગુણાકાર જ થાય.

� અણગમાનો ગુણાકાર �ષે બની �ય 

તો તે આપણને �દર-િબલાડી કે

memory હમેશાં multiply જ થાય.ં
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� હવે શું થાય?

      િ�નો સમય છ.ે એક �દર દરમાંથી નીકળીને એના સાથી 

િમ�ો સાથે આમથી તેમ દોડાદોડી કરી ર�ો છ.ે બધા �દરો 

પકડાપકડીની રમત રમવામાં મશગૂલ છ.ે �યાં જ દરમાંથી 

નીકળેલા �દરે દૂર રહેલી એક આકિત �ઈ. એ આકિત ધીમે-ધીમે ૃ ૃ

�દરની ન�ક આવતી દેખાઈ. �ત�તામાં તો તે આકિત, તે ૃ

િબલાડીની આકિત એકદમ �દરની સામે આવી ગઈ.ૃ

 �દરે શું કરવું �ઈએ?

� �દર િબલાડીને �ઈને ભયભીત થઈ �ય છ,ે ડરી �ય છ.ે 

ભયના કારણે નથી તે કઈ િવચારી શકતો કે નથી કઈ િનણ�ય લઈ ં ં

શકતો.

આ�મસાધનામાં અવરોધક - ભય14.

રા
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� નબળા પડવું એ સ�ગુણ છ ેકે અવગુણ? નબળા પડવું એ 

�વભાવ છ ેકે િવભાવ? િબલાડીને �ઈને આંખો બંધ કરવી તે 

યો�ય કહેવાય કે િબલાડીને �ઈને �યાંથી સુરિ�ત �થાન શોધવું એ 

યો�ય કહેવાય?

 જનૈદશ�નમાં ̀ ભય'ને એક અવગુણ�પે દશા��યો છ.ે

� એટલે એ શું કરે છ?ે એ પોતાની આંખો બંધ કરી દે છ.ે આંખ 

બંધ કરવાથી તેને િબલાડી દેખાતી બંધ થઈ �ય છ,ે પણ 

િબલાડીની આંખો તો ખુ�ી જ છ ેને? એને તો �દર દેખાય જ 

છ ેને!

� જનેામાં �વયંમાં નબળાઈ હોય છ ેતે જ જગતમાં બી� 

સામે નબળા પડતા હોય છ ે અને બી�થી ભયભીત થતા 

હોય છ.ે

� િબલાડીને આવતી �ઈને જ તેણે પોતાની સુર�ાનો માગ� 

શોધી લેવો �ઈએ.

� શું �દરના આંખ બંધ કરવાથી િબલાડી પણ પોતાની આંખ 

બંધ કરી દેશે? શું િબલાડી �દરને મારતા અટકી જશે? શું 

િબલાડી �દરને છોડી દેશે?

 આ ��ાંત એક બહ મોટી સમજ આપે છ.ે �દર િબલાડીને ુ

�ઈને આંખ બંધ કરી દે છ,ે કેમકે એનામાં સમજનો અભાવ છ ે

અને એ ભયભીત બની ગયો છ.ે
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 યાદ રાખ�, ભય એને જ લાગે જણેે ભૂલ કરી હોય.

� ભય અવગુણ છ,ે િનભ�યતા સ�ગુણ છ.ે સંસારીઓ મોટા 

ભાગે ભયભીત બનીને જ �વતા હોય છ.ે હ આમ કરીશ તો તેને ં ુ

આમ લાગશે તો? હ આમ બોલીશ તો લોકો આવું િવચારશે તો? હ ં ુ ં ુ

આમ કરીશ તો લોકો આમ કહેશે તો? સંસારીઓ મોટા ભાગે 

બી�ને ખરાબ લાગવાના ભયમાં જ �વતા હોય છ.ે લોકો શું 

બોલશે, શું િવચારશે, શું સમજશે એમાં જ અટવાતા હોય છ.ે

� જમેનામાં સ�ગુણો હોય છ ેતે શૂરા હોય છ.ે જ ેસાચા હોય છ ે

તે જ શૂરવીર હોય છ.ે ખોટા માણસો મા� બૂમબરાડા જ પાડતા 

હોય છ;ે �યારે સાચા માણસો દરેક પ�રિ�થિતમાં, દરેક સંયોગોમાં 

શાંિતથી, મ�મતાથી સામે ઊભા રહે છ.ે

� � ભય રાખવો જ હોય તો પાપકાય�નો રાખવો. ડરવું જ હોય, 

ભયભીત થવું જ હોય તો પાપથી થવું. જ ેપાપથી ડરે તેને સ�ગુણી 

કહેવાય, પરતુ જ ે�વાથ�ના કારણે ડરે તેને અવગુણી કહેવાય.ં

 હે આ�મન! લોકોનો ભય છોડ, લોકોથી ભયભીત થવાનું 

છોડ. તારામાં ખોટ નથી તો તારી ખુમારીને બહાર લાવ.

� સંયમ �વનના �વીકાર પછી ભગવાન મહાવીર �યારે 

અનાય� દેશ તરફ િવહાર કરીને જતા હોય છ ે�યારે બધા એમને 

�યાં અટકાવે છ,ે પણ `અભય' બનેલા ભગવાન પોતાના માગ�માં 

આગળ વધે છ.ે અનાય� દેશના અ�ાની લોકો ભગવાન મહાવીરને 
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� `ભય' પર શા માટ ેિવજય મેળવવો �ઈએ? કારણકે `ભય' 

મા� આપણને આપણી સાધનામાંથી પલાયન કરાવે છ.ે ભય મા� 

આપણને સાધનાની અંદર નાસીપાસ કરાવે છ.ે ભય મા� 

આપણને આપણી સાધનામાં ભૂલ કરાવે છ.ે

� આ અડગતા, આ નીડરતા આવે �યારે? �યારે તમે ̀ ડર' પર 

િવજય મેળ�યો હોય!

� સુદશ�ન �ાવકને સમાચાર મળે છ ેકે ગામની બહાર ઉ�ાનમાં 

ભગવાન મહાવીર પધાયા� છ,ે પણ રોજની 7 હ�યા કરનારા 

ભયંકર હ�યારા અજુન� માળીના ડરથી કોઈ જતું નથી. શું સુદશ�ન 

�ાવક પણ અજુન� માળીના ડરથી પરમા�માનાં દશ�ન કરવા નહ� 

�ય? ના! બધાની `ના' છતાં તે ધમ�માં અને પરમા�મામાં અડગ 

��ા સાથે �ય છ.ે સામે હાથમાં મુ�ગર અને આંખોમાં ખુ�સ 

સાથે અજુન� માળીને આવતાં જુએ છ.ે તે જરા પણ ડયા� િવના ધમ�નું 

શર�ં �વીકારીને નમો�થુણંની મુ�ામાં બેસી નમો�થુણં બોલવા 

લા�યા.

� `ભય' કોને ન સતાવ?ે

 જમેણે ̀ ભય'ને ��યો હોય.

કોઈ લૂંટારો સમ�ને પ�થર મારે છ ેઅને એમની પાછળ કતરાઓ ૂ

દોડાવે છ.ે એ કતરાઓ પરમા�માના શરીરે બટકાં ભરે છ;ે પણ ૂ

પરમા�મા અડગતાથી, નીડરતાથી સામે ઊભા રહે છ.ે
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 આપણને મોહ છ ે આપણા શરીરનો, આપણને મોહ છ ે

આપણા નામનો, આપણી �િત�ાનો, યશનો, �શંસાનો, કીિત�નો. 

એટલે જ આમાંથી એકાદમાં પણ જરાક puncture પડ ેએટલે 

મનમાં ભય શ� થઈ �ય. હવે શું થશે? હવે લોકો શું કહેશે?

� આપણે સદાને માટ ે �હસાને પાપ માનતા આ�યા છીએ, ં

અસ�યને પાપ માનતા આ�યા છીએ; પણ ભગવાને તો `ભય'ને 

પણ મહાપાપ ક�ું છ.ે સામે ચાલીને મોતનો �વીકાર કરનાર 

સુદશ�ન �ાવકને કેમ બી�ની જમે અજુન� માળીનો ભય ન હતો?

� ભય પામવાનું મુ�ય કારણ છ ે̀ મોહ'!

� જ ેસાચા હોય, જનેે પરમા�મા અને ધમ�માં ��ા હોય તેને 

કોઈનો ભય ન હોય. ડગી એ જ �ય, ડગાવી એને જ શકાય 

જનેા �દલની અંદર ખોટ હોય, કચાશ હોય.

 �યારે આપણને તો એક નાનકડ િનિમ� આવી �ય �યાં તો ું

અંદરથી �ુ�રી આવી �ય, એક નાનકડી ઘટના ઘટ ેઅને �દલમાં 

કપારી છટ.ેૂં

 યાદ રાખ�, તમે જનેી પાસેથી નામની, યશની, �શંસાની 

આશા રાખો છો તે આખું જગત ધ� જવંુે છ ેઅને ધ�ની કોઈ 

એક �દશા હોતી જ નથી. જ ે�દશાનો પવન હોય તે �દશામાં 

ધ� ફરકતી હોય. એમ જગતના લોકોની પણ એક �દશા હોતી 

નથી.
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� � તમારામાં �ગૃિત હશે, સ�ય હશે અને મોહ અને અપે�ા 

નહ� હોય તો તમને કોઈનો ભય નહ� રહે. તમે `િનભ�ય' બની 

શકશો, િ�થર રહી શકશો, ખુમારીથી �વી શકશો.

િબલાડીને �ઈને આંખો બંધ કરવી તે યો�ય કહેવાય કે 

િબલાડીને �ઈને જ ે કરવાનું હોય તે કરવું યો�ય કહેવાય? 

િનભ�યતા આવે કેવી રીતે? એક તો મોહ ન હોય �યારે. ભગવાન 

મહાવીર કે સુદશ�ન �ાવકને શરીરનો મોહ ન હતો એટલે મૃ�યુનો 

ભય ન હતો.

� બીજુ, જ ેસાચા હોય તેને ભય ન હોય.ં

� ભય હમેશાં ભૂલ કરાવે છ.ે ભૂલનું કારણ ભય હોય. જનેો ં
આ�મા �ગૃત હોય તે સાવધાન હોય. જ ેસાવધાન હોય તેનાથી 

ભૂલ થવાની શ�યતા ન�હવ� હોય. ભૂલ નથી તો ભય નથી જ.

� આજ ે તમારા નામની ધ� ફરકાવનારા કાલે તમારો 

ધ�ગરો પણ કરી શકે છ.ે સાચો માણસ હમેશાં િ�થર હોય. ન એ ં
�શંસાથી �સ� થાય, ન એ અપમાનથી ભયભીત થાય.

� જનેે નામની પરવા ન હોય તેને બદનામીનો ભય ન હોય. 

જનેા માટ ેમાન અને અપમાન સમાન હોય તેને સમાજની અફવાનો 

ભય ન હોય. જનેે ધમ� અને ભગવાનમાં િવ�ાસ હોય તેને જગતનો 

ભય ન હોય. જનેે કોઈ ઇ�છા ન હોય, જનેે કોઈની પાસેથી કઈ ં
અપે�ા ન હોય તેને ભય ન હોય. જનેે કઈક �ઈએ છ ેએને જ એ ં
ન મળવાનો ભય હોય છ.ે
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ભય આ�મસાધનામાં

બાધક�પ એક અવગુણ છ.ે

ભય એને જ લાગે જણેે ભૂલ કરી હોય.

સંસારી મોટા ભાગે, બી�ને ખરાબ 

તમારામાં ખોટ નથી તો 

શું સમજશે એમાં જ અટવાતા હોય છ.ે

લોકો શું બોલશે, શું િવચારશે,

લાગવાના ભયમાં જ �વતા હોય છ.ે

તમારી ખુમારીને બહાર લાવો.
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 તો પછી સાધનાના �ે�માં one step up કેમ નહ�? જનેી 

મંિઝલ મો� હોય એ �િત�દન મો�નાં એક પછી એક step ઉપર 

જ ચડતા �ય.

      ક નાનકડ બાળક હોય, યુવાન હોય કે વૃ� હોય; દરેકની ું

ઇ�છા એ �યાં હોય �યાંથી આગળ વધવાની જ હોય. એની 

ભાવના, એની મહ�વાકાં�ા એ �યાં ઊભા હોય �યાંથી એક 

પગિથયું ઉપર ચડવાની જ હોય. એક કદમ આગળ, એક પગલું 

�ગિત તરફ, એક step મંિઝલ તરફ.

� અનંતકાળ પછી, અનંતા ભવ પછી આ ભવે ગુ�દેવ અને સ� 

સમજ મ�ા છ.ે ભૂતકાળમાં �યારે મ�ા હતા એ ખબર નથી; પણ 

� આ ભવે એમને મળીને �િત�દન સાધનામાં One Step Up 

આ�મસાધનામાં One Step Up15.

એ
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� ‘�વ'ને મળવા ‘પર'થી પર થવું પડ.ે ‘�વ'ને મળવા ‘પર'થી 

પર થઈ ‘પરમ'થી connect થવું પડ.ે પણ ‘પર' ��યેનું આકષ�ણ, 

‘પર' ��યેની આસિ�ત એ અના�દકાળનો અ�યાસ છ.ે એટલે જ 

બધું �ણવા, સમજવા છતાં છટતું નથી. જમે બાળકના હાથમાં ૂ

chocolate આવે એટલે ચ�પુ છટી �ય, તેમ જમે-જમે `પરમ' ૂ

સાથે �ડાતા જઈએ તેમ-તેમ ‘પર' છટતું �ય. ૂ

� One Step Up ની સાધનાનો સાર એટલે ̀ પરમ'ની કપાથી ૃ

‘પર'થી disconnect થઈ ‘�વ'થી connect થવાની process. 

`�વ' એટલે �વયંનો આ�મા, ‘પર' એટલે આ�મા િસવાયનું સવ� 

અને ̀ પરમ' એટલે જ ેમને ‘પર'થી પર કરાવે તે પરમા�મા કે ગુ�.

� ‘પરમ' એ જ હોય જ ેઆપણી �કિતને બદલાવે. �યારે ૃ

આપણે આપણી પસંદ અને નાપસંદથી ‘પર' થઈએ છીએ �યારે જ 

આપણે `પરમ'ના થઈએ છીએ. �વનમાં ‘ગુ�' આ�યા, ‘ગુ�' 

મ�ા, ગુ�ને સાંભ�ા, ગુ� ગ�યા, ગુ�ની વાણી ગમી; પણ પછી 

શું? અને ‘�વ'ને મળવા શું કરવું પડ?ે

�ગિત કરીશું, આ�મિવકાસ કરીશું તો ભિવ�યમાં જ�ર આ�મલ� 

સુધી પહ�ચી શકશું એવો અંદરથી આ�મિવ�ાસ �ગટ થશે. 

� જ ે‘પરમ'થી connect થવા લાગે તે ‘પર'થી disconnect 

થઈ �ય. જ ેમનથી, પોતાની �ત ેવ�ત ુક ે�યિ�તન ેછોડવાનો �ય�ન 

કરે તો તેનાથી કદાચ કાલે પાછ પકડાઈ પણ �ય, કેમ કે મન ુ ં
ચંચળ છ.ે આજ ેકહેશે છોડી દે અને કાલે કહેશે પકડી લે; પણ � 

ગુ� કે પરમા�માથી connect થઈ �ય તો છોડવું ન પડ,ે છટી �ય. ૂ

144



� �ાનને �ગટ કરવા શું કરવું �ઈએ? One Step Up, એક 

કદમ આગળ વધવું �ઈએ. 

� ગ�ુના આકિતથી દશન�  ઘણીવાર કયા.�  હવ ેએક કદમ આગળ ૃ

ગુ�ના આ�માને �વાનો છ,ે ગુ�ના આ�મા સાથે connection 

કરવાનું છ.ે  આકિતનું આકષ�ણ એ તો રાગ કહેવાય અને રાગનું ૃ

પ�રણામ અંતે �ષે જ હોય, �યારે આ�માનું આકષ�ણ આ�મા 

તરફ લઈ �ય અને પ�રણામ પરમ પદ હોય.

� પાણીમાં પગ નાખીને છબછિબયાં કરવાથી કઈ ન થાય. ં
ભિ�તના જળમાં પૂરેપૂરા ડબી જવાનું હોય, સંપૂણ� અિ�ત�વને ૂ
ડબાડવાનું હોય અને ડબીને તરવાનું હોય. One Step Up એટલે ૂ ૂ
ડબીને તરવું!ૂ

� હોઠથી ગુ�દેવ, ગુ�દેવ બોલવાથી connection ન થાય. એ 

તો બા� connection કહેવાય. �યારે heart થી ગુ�દેવ બોલાય 

અને આ�માથી ગુ�દેવ અનુભવાય �યારે સૂ�મ connection થાય. 

� સંસારમાં તો �યિ�ત દરેક પાસેથી કઈક લેવાની, કઈક ં ં
મેળવવાની આશા અને અપે�ા રાખે છ.ે આજ ેમને smile આપે, 

મારી સાથે સારો �યવહાર કરે, આજ ેમારા માટ ેgift લાવે અને એ 

જ વૃિ�, એ જ ભાવ, એ જ આશા લઈને પાછા ધમ��ે�માં આવે. 

ગુ�દેવ મને થોડો સમય આપે, ગુ�દેવ મને કઈક સમ�વે, ગુ�દેવ ં
મને �ાન આપે અને � અપે�ા �માણે ન મ�ું એટલે તરત જ 

દુઃખ થાય. �ાનને પામવાનું લ�ય પણ ખોટ જ છ.ે �ાનને ું
�યારેય મેળવવાનું ન હોય, �ાનને �ગટ કરવાનું હોય. 
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One Step Up એટલે સૂ�મ connection ની process!

� આંખ બંધ કરો અને અંતરની આંખે દેખાય કે ગુ�દેવ અ�યારે 

શું કરતા હશે? ગુ�દેવ અ�યારે �યાં ભાવોમાં હશે? આ�માની કઈ 

પ�રણતીઓન ેઅનભુવતા હશ?ે એ સ�ૂમ connection કહેવાય. 

One Step Up એટલે આ�મિવકાસ તરફ એક કદમ આગળ 

વધવું! 

� જ ે�દવસે મનનું મૃ�યુ થાય તે �દવસે ગુ�ના આ�મા સાથે 

connection થાય.

� આજ સુધી ગુ� સાથે voice થી connect થયા, હવે 

vibration થી connect થવાનું છ.ે ગુ�ના vibration ને 

અનુભવવાનાં છ.ે ગુ�ના મૌનને પચાવવાનું છ.ે ગુ�ના મૌનમાંથી 

પણ ઘ�ં બધું મેળવવાનું છ.ે 

� ગુ�ના આ�મા સાથે `�વ' આ�માનું connection કરવાનું છ ે

અને આ�માનું આ�મા સાથે connection કરવા મનનું મૃ�યુ કરવું 

પડ.ે �યાં સુધી મન છ ે�યાં સુધી ગમો પણ છ ેઅને અણગમો પણ 

છ.ે મનનું મૃ�યુ એટલે ગમા અને અણગમાથી મુ�ત થવું. 

� મન �યાં સુધી ન મરે �યાં સુધી સાચા નમન ન થાય. 

� ગુ� સાથે, પરમ આ�મા, પરમા�મા સાથે connect થવામાં 

મન ચાર �કારે અવરોધ ઊભા કરે છ.ે સૌથી પહેલાં તો મન શંકા 

કરે, આ સાચું હશે કે નહ� હોય? આમ જ હશે કે નહ� હોય? બીજુ, ં
મન વારવાર ભટ�યા કરે. ઘડીક અહ� તો ઘડીકમાં �યાં. �ીજુ, મન ં ં
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 �યાં સુધી આ�માનો િવકાસ ન થાય �યાં સુધી મો�ની �ાિ� 

ન થાય. 

 માટ ેજ �યાં સુધી મન �વે છ ે �યાં સુધી પરમ સાથે 

connection ન થાય અને �યાં સુધી `પરમ' સાથે connection 

ન થાય �યાં સુધી આ�માનો િવકાસ ન થાય. 

� વ�તુઓથી કે �યિ�તઓથી દૂર થવાનો �ય�ન તો આખી 

દુિનયા કરે, એને �યાગ કહેવાય. 

� One Step Up એટલે મનનું મૃ�યુ કરવું. મનનું મૃ�યુ કરવા 

`પરમ' ��યેના �ેમને વધારતા જવું. જમે-જમે ̀ પરમ' ��યેનો �ેમ 

વધશે તેમ-તેમ મન મરતું જશે,  ઇ�છાઓ મરતી જશે, 

મા�યતાઓનું મૃ�યુ થતું જશે. 

મા� મનગમતું માગે અને ચોથું અણગમતામાં િવ�ોહ કરે. 

� One Step Up એટલે વ�તુઓ અને �યિ�તઓ ��યેની 

આસિ�તથી દરૂ થવ,ંુ એની પકડથી દરૂ થવ.ંુ એ પણ બિુ�ના level 

થી નહ�, heart ના level થી. One Step Up એટલ ેઆતં�રક પ�રવતન� ! 

� આજ સુધી ગુ�ની વાણી સાંભળી �યવહાર અને વત�નમાં થોડ ંુ

પ�રવત�ન આ�યું. હવે ગુ�નાં vibrations ને feel કરીને આ�માનું 

realization કરવાનું છ,ે આ�માને ઓળખીન ેઆ�માનો અનુભવ 

કરવાનો છ.ે ગુ�દેવે ક�ું ̀ આ�મા છ'ે એટલે માની લીધું એમ નહ�. 

આ�મા છ ેતો �યાં છ,ે કેવો છ ેએ �ણીને એનો અનુભવ કરવાનો 

છ.ે �યારે આ�માનો અનુભવ થશે �યારે જ આ�મગુણો ખીલશે 
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� ‘પર' સાથને ંુconnection સસંારન ંુકારણ છ ેઅન ે‘પર' સાથ ે

disconnection એ મો�નું કારણ છ.ે ‘પર' થી disconnection, 

એ જ આ�મસાધનામાં One Step Up થવાની process છ.ે 

� �યારે આંત�રક પ�રવત�ન આવશે �યારે જ પરમા�માની 

�દશામાં આગળ વધાશે. �યારે આંત�રક પ�રવત�ન આવે છ ે�યારે 

એક �ણ માટ ેપણ સંસારમાં રહેવું આક� થઈ �ય છ.ે સંસાર ં
છ�ો એટલે તરત જ મો�ની ન�ક!ૂ

� One Step Up એટલે પોતાના અિ�ત�વને ભૂલવું. જ ે

પોતાના અિ�ત�વને ભૂલે છ ેતે જ ગુ�ના �યિ�ત�વમાં ભળી શકે છ.ે 

જ ેગુ�ના �યિ�ત�વમાં ભળી �ય છ,ે દુિનયા �યારેય તેનામાં ભળી 

શકતી નથી. પોતાના અિ�ત�વને ભૂલવું એટલે સ�યને �ણીને 

‘�વ'ને પામવું. દુિનયામાં કદાચ કો�હનૂર હીરો દુલ�ભ નહ� હોય, 

કરોડોની સંપિ� દુલ�ભ નહ� હોય, સુંદરમાં સુંદર �ી દુલ�ભ નહ� 

હોય; પણ પરમ સ�યને પામવું એ ખરેખર દુલ�ભ છ,ે Right 

identity થવી એ દુલ�ભ છ,ે સ�ય� �ાનનું �ાગ� દુલ�ભ છ,ે 

આ�મામાં સ�ય� દશ�નનો જ�મ થવો દુલ�ભ છ.ે 

અને �યારે જ આ�મા ઉ�િતની �દશામાં �ગિત કરશે, અને 

આંત�રક પ�રવત�ન આવશે. 

� અિ�ત�વને ભૂલવું એટલે આ�મ�વ�પને પામવું! અિત... 

અિત... અિત... દુલ�ભને �ા� કરવું! 
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�યારે જ પરમા�માની �દશામાં આગળ વધાશે.

સ�યને �ણીને ‘�વ'ને પામવું.

�યારે આંત�રક પ�રવત�ન આવશે

જ ેપોતાના અિ�ત�વને ભૂલે છે

તે જ ગુ�ના �યિ�ત�વમાં ભળી શકે છ.ે

પોતાના અિ�ત�વને ભૂલવું એટલે

One Step Up એટલે

One Step Up એટલે મનનું મૃ�યુ કરવું.

આ�મિવકાસ તરફ એક કદમ આગળ વધવું.
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 રા�સ� ંત પરમ ગુ�દેવ �વ અન ે સવ�ના �હત, �ેય અન ે ક�યાણ માટે 

યુગોથી ચાલતી પરપરાનો આદર કરી કઈક નવું, કઈક અનોખું, �ેરણાદાયક ં ં ં

અને �ગિતકારક કરવા �બળ પુ�ષાથ� કરે છ,ે યુગને એક નવી �દશા અને �િ� 

આપે છ,ે જનેા �ારા �યિ�તને �યિ�તગત માગ�દશ�ન મળે છ.ે માટે જ, આજ ેદેશ-

પરદેશના હ�રો ભાિવકોના સાધનામાગ�નું �ેરકબળ બ�યા છ.ે

 એક એવા યુગપુ�ષ છ,ે જઓે કડારેલી કેડી પર ન ચાલતા,ં સમય અન ેં

સં�ગો અનુ�પ ક�યાણ કેડી કડારી ર�ા છ.ેં

રા�સ� ંત પરમ ગુ�દેવ...



www.soundcloud.com/Parasdham

www.parasdham.org

www.instagram.com/Parasdham

www.facebook.com/ParasdhamIndia

www.youtube.com/ParasdhamTV

connect@parasdham.org
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પુ�ષાથ� કરવા છતાં,

�યારે સફળતા lock થઈ ગઈ હોય,

અન ે negativity થી mind block થઈ ગય ું હોય,

�યારે દરેક lock અન ે દરેક block ન ે unlock કરતો

POSITIVITY નો PASSWORD એટલે

પરમ �ેરણા!


