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પ્રસ્ાવના

અા પુસ્તક ્તમારા જીવનમાં 
કેવા ચમતકારો સજીજી શકે?

મેં જીવનનાં કટેલાંય ષિેત્ર,ે દયુિનયાભરમાં અનેક સ્તી પયુરુષો સાથે ચમતકાર થ્તા 
જોયા છ.ે જો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનની જાદયુઈ શિ્્તનો ઉપયોગ કરવાનયું શરૂ કરો ્તો ્તમારી 
સાથે પણ ચમતકાર થઇ શક ેછ.ે આ પયુસ્તકનો મયુખય ઉદ્શે એ જ છ ેક ે્તમને એવી રી્તે 
િવચારવાની ટવે પડ,ે કલપનાશિ્્ત ખીલે અને ્તેના કારણે ્તમારી એક નવી િનયિ્તની 
રચના થાય. કહવેાય છ ેને ક ેમાણસ અધ્ણજાગ્્ત અવસથામાં જવેયું િવચાર ે્તેવયું ્તેનયું પો્તાનયું 
િનમા્ણણ થાય.

તમારી પાસે નીચેના પ્રશ્ોના ઉત્તર છ?ે
એક જ સમયે કોઈ એક વયિ્્ત દયુ:ખી હોય અને અનય એક વયિ્્ત ખયુશખયુશાલ 

હોય એવયું શયું કામ બને છ?ે એક વયિ્્ત આનંદમય અને સમૃદ્ધ હોય જયાર ે બીજો 
ગરીબ અને કંગાળ હોય ્તેનયું કારણ શયું છ?ે એક જણ ભયભી્ત અને િચં્તા્તયુર હોય 
્તો બીજો શ્દ્ધા અને આતમિવશ્ાસથી ભરપૂર કવેી રી્તે હોઈ શક?ે એક માણસ સયુંદર 
વૈભવી ઘરમાં રહ ેછ ે્તો બીજાને પો્તાના અિસ્તતવ માટ ેસંઘષ્ણ શયું કામ કરવો પડ ેછ?ે 
ક ે ઝૂંપડપટ્ીમાં રહવેયું પડ ે છ?ે શા કારણથી એક વયિ્્ત સ્ત્ત સફળ્તાની સીડીઓ 
ચડ્તો રહ ેછ ેઅને બીજી વયિ્્ત સ્ત્ત િનષફળ થયા કર ેછ?ે એવયું શયું છ ેક ેએક વ્્તા 
ખૂબ વાક્્ચ્તયુર છ,ે અનય એક વ્્તા લોકિપ્રય છ ેઅને ત્રીજા વ્્તા સાવ સાધારણ અને 
અિપ્રય હોય છ?ે એવાં કયાં પહરબળો છ ે ક ે જ ેએક વયિ્્તને ્તેના ષિેત્રમાં અગ્ેસર 
બનાવે છ ેઅને બીજા પાસે ગદ્ધામજૂરી કરાવયા છ્તાં ્તેને કોઈ પણ પ્રકારની િસિદ્ધથી 
વંિચ્ત રાખે છ?ે કોઈક દદદી અસાધય રોગમાંથી બહાર આવી જાય છ;ે ્તો અમયુક દદદી 
આવી જ બીમારીને કારણે જ મો્તને ભેટ ેછ;ે ્તેનયું રહસય શયું છ?ે શયું કામ કટેલાય સારા, 
દયાળયુ અને ધાિમ્ણક વયિ્્તઓ પો્તાની જા્તને િ્તરસકૃ્ત અને ્તરછોડાયેલા હોવાનયું માને 
છ?ે શા માટ ે કટેલાય લેભાગયુ અને દયુષ્ટ વયિ્્તઓ સફળ થાય છ,ે હરિદ્ધ-િસિદ્ધ પ્રાપ્ત 
કર ેછ?ે એક સ્તી સયુખી લગ્નજીવન માણે છ ેઅને ્તેની જ બહને ખૂબ દયુ:ખી અને 
હ્તાશ હોય છ,ે શયું કારણ છ?ે આપણા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનમાં આવા અસંખય 
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સવાલો ઉદભવે છ,ે પણ ્તેના જવાબો ્તમે જાણો છો? ્તો જાણી લો ્તેનયું રહસય –

આ પુસતક લખવા પાછળનું કારણ-હતેુ
ઉપર વણ્ણવેલા અને ્તેના જવેા અગિણ્ત સવાલોના ઉત્તર મેળવી અને સપષ્ટ્તા 

કરવાના ખાસ હ્ેતયુસર મેં આ પયુસ્તક લખવાનયું નક્કી કયયુું છ.ે સામાનય માનવીના મનનાં 
ગૂઢ રહસયોને શ્ય ્તેટલી સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયતન કયયો છ.ે હયું  દ્રઢપણે માનયું 
છયુ ં  ક ેમૂળભૂ્ત પાયાના અને ચોક્કસપણે અસર કર્તા જીવન અને મનને લગ્તા િસદ્ધાં્તોને 
સામાનય રી્તે રોિજદંા જીવનમાં વપરા્તી ભાષાથી સરળ્તાથી સમજાવી શકાય છ.ે ્તમે 
જોશો ક ેમેં આ પયુસ્તકમાં રોજબરોજની ભાષા, છાપાં અને વ્ત્ણમાનપત્રોમાં વપરા્તા શબદો, 
ધંધા ક ેઘર ક ેઅનય સથળે વપરા્તા શબદપ્રયોગોનો જ સહારો લીધો છ.ે હયું  ્તમને િવનં્તી 
કરંુ છયુ ં  ક ે્તમે આ પયુસ્તકનો અભયાસ કરો, ્તેમાં વણ્ણવેલા િસદ્ધાં્તોનો અમલ કરો; અને 
હયું  ખા્તરીપૂવ્ણક કહયું  છયુ ં  ક ે્તમે જમે જમે આવયું કર્તા જશો ્તેમ ્તેમ મનની આ જાદયુઈ 
શિ્્ત ગૂંચવણ, પીડા, ઉદાસીન્તા અને િનષફળ્તામાંથી ્તમને બહાર કાઢીને ઉન્નિ્ત ્તરફ 
વાળશે, ્તમારી મયુશકલેીઓ દૂર કરશે, માનિસક અને ભૌિ્તક બંધનોમાંથી મયુ્્ત કરશે 
અને ્તમને સવ્તંત્ર્તા, સયુખ અને માનિસક સવસથ્તા બષિશે. આ ચમતકાહરક શિ્્ત ્તમારા 
મનમાં જ ધરબાયેલી પડી છ.ે ્તે ્તમને કોઈ પણ પ્રકારની બીમારીમાંથી સાજા કરી શક ે
છ,ે ્તમને ચે્તનવં્તા અને મજબૂ્ત બનાવી શક ેછ.ે આવી સયુષયુપ્ત ્તાકા્તનો ઉપયોગ કવેી 
રી્તે કરવો ્તે શીખીને ્તમે ભયને દૂર રાખી શકશો અને બાઈબલમાં લખયા પ્રમાણે ્તમે 
ઈશ્રના અંશ ્તરીક ેભવય મોષિ અનયુભવી શકશો.

જાદુઈ શિ્તનો અનુભવ
હયું  જ ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તની વા્ત કરંુ છયુ ં  ્તેનો અંગ્ત અનયુભવ ્તમને થાય ્તો 

જ ્તમને ્તે અંગેનો મજબૂ્ત પયુરાવો મળી શકશે. બે્તાલીસ વષ્ણ પહલેાં હયું , ્તે જમાનામાં 
જીવલેણ કહી શકાય ્તેવા, (sarcoma) સકયોમા નામના કનેસરનો (માંસપેશીનયું કનેસર) 
ભોગ બનયો. મેં મારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો ઉપયોગ કરીને આ રોગની ગાંઠ દૂર 
કરી. આ અદભયુ્ત શિ્્ત હજી મને ્તંદયુરસ્ત રાખે છ ેઅને મારા શરીરની મયુખય હરિયાઓનયું 
ધયાન રાખે છ.ે આવયું કરવા માટ ે મેં જ ે ્તરકીબનો ઉપયોગ કયયો ્તેનયું આ પયુસ્તકમાં 
િવસ્તારથી વણ્ણન કયયુું છ.ે  હયું  માનયું છયુ ં  ક ે્તેનાથી અનય લોકોને પણ પો્તાનામાં જ છયુ પાયેલી 
આ જાદયુઈ શિ્્ત ઉપર િવશ્ાસ બેસશે. મારા એક ડો્ટર િમત્રને કારણે મને બ્રહ્મજ્ાન 
થયયું ક ેજ ેરચનાતમક શિ્્ત આપણા બધા અંગનયું સજ ્ણન કર ેછ,ે મારા હૃદયના ધબકારા 
શરૂ કયા્ણ અને હવે શરીરને ચાલ્તયું રાખે છ,ે ્તે જ શિ્્ત સરકોમાની ગાંઠ પણ દૂર કરી 
શક ેછ.ે એક જૂની કહવે્ત છ ે– ‘ડો્ટર ઘા પર પાટો બાંધે અને ઈશ્ર ્તેને રૂઝાવે છ.ે’

શ્રદ્ાથી કરેલી પ્રાથ્થના કવેા ચમતકારો કરી શક?ે
વૈજ્ાિનક પ્રાથ્ણના એટલે ચોક્કસ હ્ેતયુ માટ ે માણસની જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત 

ચે્તનાઓનો વૈજ્ાિનક સયુમેળ! જીવનમાંથી જ ેપણ કંઈ મેળવવયું છ ે્તેને માટ ે્તમને જ 
સષિમ બનાવ્તી ્તમારામાં જ સયુષયુપ્ત પડલેી અમાપ શિ્્તઓને કવેી રી્તે જગાડવી અને 
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ઉપયોગ કરવો ્તે િવષે િવસ્તારથી આ પયુસ્તકમાં સમજાવયયું છ.ે ્તમે સયુખી, સંપૂણ્ણ અને 
સમૃદ્ધ જીવનની ખેવના રાખો છો. આ શિ્્તનો ઉપયોગ કરવાની શરૂઆ્ત કરો અને 
્તમારંુ જીવન સરળ બનાવો, રોિજદંા જીવનની ્તકલીફોમાંથી મયુિ્્ત મેળવો, પાહરવાહરક 
જીવન મયુલાયમ બનાવો, ધંધાની સમસયાઓ ઉકલેો. આ પયુસ્તક ્તમે વારંવાર વાંચો. ઘણાં 
પ્રકરણો ્તમને આ શિ્્ત કવેી રી્તે કામ કર ેછ ે્તે દશા્ણવશે, ્તમારામાં જ છયુ પાયેલ પ્રેરણા 
અને શાણપણને  બહાર લાવશે. આ અધ્ણજાગ્્ત ચે્તનાને જગાડવાની યયુિ્્તઓ સાવ 
સરળ છ.ે ્તે શીખો. અગાધ શિ્્તના સ્તો્તને બહાર લાવવા માટનેા વૈજ્ાિનક ઉપાયો 
અજમાવો. આ પયુસ્તક ધયાનપૂવ્ણક, ખયુલ્ા હદલે અને રસપૂવ્ણક વાંચો. ્તમને કવેો અદભયુ્ત 
ફાયદો થાય છ ે્તેની જા્તે જ ખા્તરી કરો. હયું  માનયું છયુ ં  ક ેઆ ્તમારા જીવનનો અગતયનો 
વળાંક હોઈ શક ેછ.ે

પ્રાથ્થના બધા કરે છે
્તમને ખબર છ ે ક ેઅસરકારક પ્રાથ્ણના કવેી રી્તે કરવી? કટેલા સમયથી ્તમે 

રોજના િનતયરિમ પ્રમાણે પ્રાથ્ણના કરો છો? સંકટ સમયે, મયુશકલેીમાં, માંદગીમાં ક ેમો્ત 
સામે ઊભયું હોય તયાર ેબધા જ ઈશ્રને યાદ કર ેછ.ે ્તમારા િમત્રો અને સગાંઓ પણ 
કટેલીક વખ્ત ્તમને મદદ કર ેછ.ે છાપાંઓમાં સમાચારો આવ્તા જ રહ ેછ ે– અસાધય 
રોગથી પીડા્તા બાળકને સાજા કરવા માટનેી પ્રાથ્ણના, રાષ્ટટ્ો વચચે ્તંગહદલી ઓછી થાય ્તે 
માટ ેપ્રાથ્ણના, ખાણમાં સપડાઈ ગયેલા મજૂરો માટ ેપ્રાથ્ણના. અકસમા્તમાંથી ઉગરી ગયેલા 
કામદારો અને કટોકટીભરી િસથિ્તમાં િવમાનનયું સલામ્ત ઉ્તરાણ કરાવનાર પાયલોટ 
કહ ેછ ેક ે્તેમણે ઈશ્રને પ્રાથ્ણના કરી હ્તી. હા, પ્રાથ્ણના સંકટ સમયની સાંકળ જરૂર છ ે
પણ ્તેને ્તમારા જીવનમાં વણી લેવા માટ ેઝંઝાવા્ત આવવા સયુધી રાહ જોવાની જરૂર 
નથી. ઈશ્રસમરણથી મળેલાં નાટ્ાતમક પહરણામો િવષે સમાચાર આવ્તા રહ ેછ ે્તે જ 
પ્રાથ્ણનાની ઊંડી અસરની સાિબ્તી છ.ે શાળાઓમાં બાળકો, મંહદર, મસજીદ અને ચચ્ણમાં 
લાખો શ્દ્ધાળયુઓ રોજ પ્રાથ્ણના કર ેછ,ે પ્રસંગોપા્ત ્તમે પો્તે પણ ્તેમાં જોડાઓ છો, ્તેનયું 
શયું? મારા રસ અને કામને કારણે મેં લોકોના ઈશ્ર સાથે અનયુસંધાન સથાપવાના જયુદા 
જયુદા અિભગમોનો અભયાસ કયયો છ.ે મેં પ્રાથ્ણનાની ્તાકા્તનો અનયુભવ મારા પો્તાના 
જીવનમાં પણ કટેલીય વાર કયયો છ.ે મારા જવેા અનયુભવમાંથી પસાર થઇ ગયેલાં અગિણ્ત 
લોકો સાથે વા્ત કરી છ,ે કામ કયયુું છ.ે મૂળભૂ્ત સમસયા છ ેક ેકવેી રી્તે પ્રાથ્ણના કરવી ્તે 
લોકોને કવેી રી્તે શીખવાડવયું? જ ેલોકો મયુશકલેીમાં છ ે્તેઓ સરળ્તાથી િવચારી શક્તા 
નથી. કટોકટીના સમયમાં બયુિદ્ધ બહરે મારી ગઈ હોય તયાર ેબધા જ સરળ અને સચોટ 
ઉપાય શોધે છ.ે ઘણં ખરંુ આવાં લોકો સંજોગોના ચરિવા્તમાં ફસાયેલાં હોય છ.ે

આ પુસતકની લાક્ષિણકતાઓ
સાવ સરળ અને અજમાવી શકાય ્તેવા નયુસખાઓ, ઉપયોગી થાય ્તેવાં સૂત્રો અને 

ટિે્નક આ પયુસ્તકની અનનય ખાિસય્ત છ.ે ્તે રોિજદંા જીવનમાં સહલેાઇથી અપનાવી 
શકાય છ.ે મેં દયુિનયાભરમાં લોકોને આ િવષે સમજાવયયું છ ેઅને શીખવાડયું છ.ે હાલમાં 

અા પુસ્તક ્તમારા જીવનમાં કેવા ચમતકારો સજીજી શકે?
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લોસ એનજલેસ ખા્તે યોજાયેલા એક ધાિમ્ણક કહી શકાય ્તેવા કાય્ણરિમમાં હજારથી વધાર ે
લોકોને આ પયુસ્તકમાં વણ્ણવેલા િસદ્ધાં્તો િવષે પ્રવચન આપયયું હ્તયું. આ રહસય જાણવા માટ ે
લોકો દૂરદૂરથી આવે છ.ે કટેલીય વખ્ત આપણે જ ેમેળવવા માટ ેપ્રાથ્ણના કર્તા હોઈએ 
્તેના કર્તાં િવપરી્ત પહરણામ પ્રાપ્ત થાય છ.ે આવયું શયું કામ થાય છ ે્તેનયું રહસય મેં આ 
પયુસ્તકમાં આવરી લીધયું છ.ે આ પયુસ્તક વારંવાર વાંચજો. ્તેમાં દશા્ણવેલ ટકે્િનક અપનાવજો. 
ધીરજ રાખજો. ્તમને ્તમારા કાય્ણ-ગોલમાં જરૂરથી સફળ્તા મળશે જ. મને અસંખય લોકો 
સ્ત્ત પૂછ્તાં રહ ેછ,ે ‘મેં ્તો ખૂબ પ્રાથ્ણના કરી હ્તી પણ કોઈ જવાબ મળ્ો નહીં ્તેનયું શયું 
કારણ?’

આ પયુસ્તકમાં ્તમને આવી વયાપક ફહરયાદનાં કારણો મળી આવશે. ્તેના િવશે 
િવસ્તૃ્ત છણાવટ કરી છ.ે અધ્ણજાગ્્ત ચે્તનાનયું િનયમન કરીને યોગય માગ્ણદશ્ણન મેળવવાના 
કટેલાય ઉપાયો આ પયુસ્તકમાં દશા્ણવયા છ ેધીરજથી-ખં્તથી. િવશ્ાસ રાખી કરશો ્તો ્તેને 
કારણે આ પયુસ્તક બહયુ મહત્વનયું અને સંકટ સમયે મદદરૂપ બની રહશેે – જ ે્તમને નવયું 
જીવન અપ્ણશે.

તમે શું માનો છો?
વયિ્્ત જ ેઇચછ્તો હોય ્તે પ્રમાણે ્તેની પ્રાથ્ણનાનો જવાબ મળ્તો નથી; પ્રાથ્ણનાનો 

ઉત્તર તયાર ેમળે છ ેક ેજયાર ેવયિ્્તનયું અધ્ણજાગ્્ત મન, માનિસક િચત્ર અને િવચારો સાથે 
્તાલમેળ સાધે. માનય્તાનો આ િનયમ દયુિનયામાં પ્રચિલ્ત કોઈ પણ પ્રકારના ધમ્ણથી િભન્ન 
છ.ે પણ ધમ્ણની દરકે વયિ્્ત પર એકસરખી અસર થાય છ ે્તેનયું મૂળ કારણ માનય્તાના 
િનયમમાં રહલેયું છ.ે ્તમે ગમે ્તે ધમ્ણના અનયુયાયી હો, પણ ્તમારી પ્રાથ્ણના ફળે ્તેનયું કારણ 
્તે ધમ્ણ, સંપ્રદાય, રી્ત, હરવાજ, પૂજા, અચ્ણના, મંત્ર નથી; પરં્તયુ આ પ્રાથ્ણના ફળીભૂ્ત 
થવા માટ ે્તમારી આસથા અથવા જનેે માટ ેપ્રાથ્ણના થઇ રહી છ ે્તેનો માનિસક સવીકાર 
જવાબદાર છ.ે જીવનનો િસદ્ધાં્ત આસથાના આ િનયમ પર આધાહર્ત છ.ે આસથા એટલે 
બીજયુ  ંકશયું નહીં પણ ્તમારા મનમાં ચાલ્તા િવચારો! આપણે જવેયું િવચારીએ, ્તેવો અનયુભવ 
કરીએ અને ્તે પ્રમાણે લાગણી થાય, ્તે પ્રમાણે જ આપણી માનિસક, શારીહરક પહરિસથિ્ત 
અને સંજોગોનયું િનમા્ણણ થાય છ.ે ્તમે શયું કરો છો અને શયું કામ ્તે કરી રહ્ા છો ્તે અંગેની 
સમજ પર આધાહર્ત એક પદ્ધિ્તથી િવચારશો ્તો ્તમારાં બધાં જ સપનાંઓ સાકાર 
થઇ શક ેછ.ે ટૂંકમાં કહીએ ્તો, ફળીભૂ્ત થયેલી પ્રાથ્ણના એટલે મનની ઇચછાઓની ્તૃિપ્ત!

કામના એ જ પ્રાથ્થના જ છે
દરકે વયિ્્ત ્તંદયુરસ્તી, સયુખ-શાંિ્ત, સયુરષિા, પ્રેમ ઝંખે છ.ે પણ મોટા ભાગનાં લોકો 

આવી ઝંખનાઓ પહરપૂણ્ણ કરી શક્તાં નથી. એક યયુિનવિસ્ણટીના અધયાપક ેમારી સમષિ 
કબૂલ કયયુું, “હયું  જાણં છયુ ં  ક ેહયું  મારી માનિસક્તા બદલયું અને મારા આવેગોને યોગય હદશામાં 
વાળયું ્તો મારા પેટના ચાંદાઓની બીમારી દૂર થઇ જશે. પણ મારી પાસે કોઈ ઉપાય 
નથી, કોઈ યયુિ્્ત ક ેપદ્ધિ્ત નથી. મારંુ મન હરી-ફરીને મારા રોગ િવષે િવચારવા લાગે 
છ.ે હયું  હ્તાશ થઇ જાઉ છયુ ં , હારી ગયા જવેયું લાગે છ ેઅને ્તેને કારણે દયુ:ખી રહયું  છયુ ં .” આ 
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મહાશયને ્તંદયુરસ્તીની કામના હ્તી, પણ ્તે માટ ેમન કવેી રી્તે કામ કર ેછ ે્તે જાણવયું 
જરૂરી હ્તયું. આવયું જાણયા પછી જ ઈચછા ફળીભૂ્ત થઇ શકશે. આ પયુસ્તકમાં વણ્ણવેલી 
પદ્ધિ્ત શીખી અને ્તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને આ અધયાપક પો્તાની ્તંદયુરસ્તી પાછી 
મેળવી શ્યા. 

દરેક વયિ્તને લાગુ પ્ડ ેતેવું એક જ સનાતન સતય છે

અધ્ણજાગ્્ત ચે્તનાની ચમતકારક શિ્્ત, આપણી દયુિનયાના  જનમ પહલેાંથી 
કાય્ણર્ત છ.ે ્તે વખ્તે ક ેમંહદર, મસજીદ ક ેચચ્ણ પણ અિસ્તતવમાં હ્તાં નહી. આ બધા 
ધમ્ણ ્તો હમણાંથી પ્રચિલ્ત બનયા, મહાશિ્્ત અને સાવ્ણિત્રક સતય ્તો સના્તન છ.ે આ 
હકીક્તને ધયાનમાં રાખીને ્તમે આ પયુસ્તકનાં પ્રકરણ વાંચો. આ અદભયુ્ત અને ચમતકાહરક 
શિ્્ત માનિસક અને શારીહરક ઘાવને રૂઝવી દેશે, ભયભી્ત મનને ડરામણાં પહરબળોથી 
મયુ્્ત કરશે અને ગરીબી, િનષફળ્તા, દયુ:ખ અને હ્તાશાની ખીણમાંથી બહાર કાઢીને 
એક નવી જ સયુંદર દયુિનયા ્તરફ દોરી જશે. ્તે માટ ે્તમાર ેમાત્ર ્તમારાં સપનાંઓને 
્તમારી રચનાતમક અધ્ણજાગ્્ત ચે્તના સાથે એકરૂપ કરવાં પડશે. ્તમારંુ મન ્તે પ્રમાણે 
જરૂર સહકાર આપશે. આજ,ે અતયારથી જ શરૂઆ્ત કરો. ્તમારા જીવનમાં ચમતકારોને 
આવકારો. જીવનપયું્ત નવી દૃિષ્ટ કળેવી રાખો.

((((

અા પુસ્તક ્તમારા જીવનમાં કેવા ચમતકારો સજીજી શકે?



પ્રકરિ-૧

આપણામાં છુપાયેલો ખજાનો

જો મનનાં ચષિયુઓ ઉઘાડીને નજર કરશો ્તો 
ખયાલ આવશે ક ે્તમારી આસપાસ જ અનં્ત સમૃિદ્ધ 
પ્રસરલેી છ ેઅને આ બધયું જ ્તમારા પો્તાનામાં પણ 
છૂપાયેલયું છ.ે ્તમારી અંદર જ સમૃિદ્ધની સોનાની ખાણ 
પડલેી છ.ે જો ્ેતમાં ્તમે ખોદકામ કરવાનયું શરૂ કરો 
્તો ભવય, આનંદમય અને સંપૂણ્ણ જીવન જીવવા માટ ેજરૂરી બધયું જ ્તેમાંથી મળી રહશેે. 

મોટા ભાગનાં લોકો આ સમૃિદ્ધની ખાણ ઉપર જ ઘસઘસાટ ઊંઘે છ ેઅને ્તેમને 
આ અન્ંત બયુિધધમત્તા અને અખૂટ પ્રેમના ખજાના િવષે કોઈ જ જાણકારી નથી. પરં્તયુ 
્તમાર ેજ ેજોઈએ ્ેત ્તમે મેળવી શકો છો. ્તે શિ્્ત ્તમારી અંદર જ છયુ પાયેલી છ.ે એક 
સામાનય લોહચયુંબક પો્તાના વજન કર્તાં બાર ગણં વજન ઊંચકી શક ેછ.ે પણ જો ્તેમાંથી 
ચયુંબકતવ કાઢી નાખવામાં આવે ્તો ્તે બહયુ નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી શકશે નહીં. આવયું 
જ માણસનયું પણ છ.ે ચયુંબકીય ગયુણધમયો ધરાવ્તી વયિ્્ત આતમિવશ્ાસ અને શ્દ્ધાથી 
છલકા્તી હોય છ.ે ્ેતમને ખા્તરી છ ેિવજયશ્ીના આશીવા્ણદ ્તેમને જ મળવાના છ ેઅને 
સફળ્તા ્તેમને જ વરવાની છ.ે બીજા પ્રકારનાં માણસો ક ેજ ે‘ચયુંબક’ જવેા નથી ્તેમના 
મનમાં સ્ત્ત ભય અને શંકા રહ ેછ.ે ્તક આવે તયાર ે્તેમને િવચાર આવે છ,ે ‘હયું  કદાચ 
િનષફળ જાઉં ્તો! માર ેપૈસા ગયુમાવવા પડશે!! લોકો મારી મશકરી કરશે!!!’ આવા પ્રકારનાં 
લોકો જીવનમાં ખાસ કશયું મેળવી શક ેનહીં, કારણ ક ે્તેઓ આગળ વધ્તાં ડર ેછ.ે ્તેઓ 
જયાં છ ેતયાં જ રહશેે. હયું  ્તમને સલાહ આપયું છયુ ં  ક ે્તમે ચયુંબકીય ગયુણ ધરાવ્તા વયિ્્ત 
જવેા બનો અને વષયોથી ્તમારામાં જ ધરબાયેલયું રહસય શોધો.

યુગોના ઈિતહાસમાં છુપાયેલું મહાન રહસય

્તમારી દૃિષ્ટઅે આવયું રહસય શયું હોઈ શક?ે અણશિ્્તનયું રહસય? પરમાણ બોમબનયું 
રહસય? નયયુટ ટ્ોન બોમબ? ગ્હો પર િવહરવાનયું રહસય? ના, આમાંથી એક પણ નહીં! ્તો 
પછી આ મહાન રહસય શયું છ?ે ્તે ્યાં સં્તાયેલયું છ?ે ્તેને કવેી રી્તે શોધીને બહાર લાવી 

તમારા અનુભવો,, 
ઘટનાઓ, પરરિસથિત તમારા 
અધ્થજાગ્રત અથવા અધ્થજાગ્રત 
મનના િવચારોનું પરરણામ 
છ.ે તમે મનમાં ઊં્ડ ે ઊં્ડ ે જ ે
િવચારો છો તે જ પરરણામ 
તમારી નજર સમક્ષ ચરરતાથ્થ 
થાય છ.ે એટલે ખોટી માનયતા, 
મંતવય, અંધશ્રદ્ા ક ે ્ડરમાંથી 
બહાર આવો. સનાતન સતય 
અને હકીકતોમાં શ્રદ્ા રાખો. 
તે ્યારેય બદલાશે નહીં. 
આવી અટલ શ્રદ્ા જ તમને 
ઊરવ્થગામી બનાવશે, ઈશ્વરની 
સમીપ લઇ જશે.

11
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શકાય? જવાબ સાવ સરળ છ.ે આ રહસય છ ે– ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન. ્તેમાં જોરદાર 
શિ્્ત છયુ પાયેલી પડી છ.ે લોકોને ્તે િવષે જરા પણ અણસાર નથી એટલે ્તેને અવગણે છ.ે

તમારા અધ્થજાગ્રત મનની અદભુત શિ્ત

્તમારામાં જ ધરબાયેલી સયુષયુપ્ત શિ્્તને શોધી અને બહાર લાવીને પો્તાના 
જીવનમાં અઢળક સંપિત્ત, ્તંદયુરસ્તી, આનંદ અને સયુખ આણી શકો છો. ્તમાર ેવધાર ેકશયું 
કરવાનયું નથી કારણ ક ેઆ શિ્્ત ્તમારી પાસે જ છ.ે માત્ર ્તે કવેી રી્તે િખલવવી અને 
ઉપયોગ કરવો ્તે શીખવાનયું છ,ે ્તેને સમજવાનયું છ ેઅને જીવનના બધા જ ષિેત્રે સફળ થવા 
માટ ે્તેનો અમલ કરવાનો છ.ે

જમે ્તમે આ પયુસ્તકમાં વણ્ણવેલા િસદ્ધાં્તો િવષે વાંચ્તાં જશો, ગ્હણ કરશો અને 
્તેનો અમલ કર્તાં જશો ્તેમ ્તમારી આ શિ્્ત િવષેનયું જ્ાન અને  સમજણ વધ્તાં જશે. 
એક નવા જ પ્રકારનો પ્રકાશ ્તમારા જીવનમાં પથરાઈ જશે, ્તમારામાં એક નવયું જોમ પ્રગટ 
થશે જનેાથી ્તમારી આશાઓ અને સપનાં પહરપૂણ્ણ થવામાં મદદ મળી શકશે. ્તમારા 
જીવનને અગાઉ કર્તાં વધાર ેભવય, મહાન, સમૃદ્ધ અને ઉમદા બનાવવા માટ ેઅતયાર ે
જ િનધા્ણર કરો.

્તમારા હૃદયના ઊંડાણમાં શાણપણ, શિ્્ત અને બધાં જ જરૂરી પહરબળોનો 
દહરયો ઘૂઘવે છ.ે પણ ્તેનો ઘયુઘવાટ આપણને સંભળા્તો નથી. આ દહરયો ્તમારી રાહ 
જયુવે છ.ે આ શાણપણ, શિ્્ત અને ્તમારા વયિ્્તતવનાં બધાં જ પાસાંઓને ઓળખવાનયું 
શરૂ કરી દો.

જો ્તમે ્તમારંુ મન ખયુલ્યું રાખો ્તો, અધ્ણજાગ્્ત ચે્તનામાં રહલેી અનં્ત શિ્્ત, 
બયુિદ્ધમત્તા આ બ્રહ્માંડમાં ્તમારી યાત્રામાં ડગલે અને પગલે મદદ કર ેછ.ે જનેા દ્ારા ્તમને 
નવા, ્તદ્ન જયુદા અને રચનાતમક િવચારો આવે, જનેાથી ્તમે નવી શોધ સંશોધન કરી શકો, 
પયુસ્તકો, નાટકો ક ેકિવ્તાઓ લખી શકો ક ેકંઇક નવયું સજ ્ણન કરી શકો. વધયુમાં આ મહામિ્ત 
્તમને એક અદભયુ્ત જ્ાનસાગરના હકનાર ેમૂકી દેશે. ્તમને ્તમારા જીવનનો ઉદ્શે સમજાવી 
શકશે. ્તમારા આં્તરમનના ડહાપણની મદદથી જ ્તમાર ેજરૂરી િમત્રો, સહભાગીઓ અને 
સાધનો ્તમારા સયુધી પહોંચી જશે. આ જ િનયિ્ત ્તમને ્તમારા ઘરના ખરીદદાર સયુધી દોરી 
જશે, મનગમ્તી પ્રવૃિત્ત કરવા માટ ેજરૂરી નાણાંકીય વયવસથા પણ કરી આપશે.

આ શિ્્ત સયુધી પહોંચીને નવી દયુિનયા, નવા િવચારો અને પ્રકાશ, પ્રેમ ્તેમ જ 
સૌનદય્ણને પામવાનો ્તમારો અિધકાર છ.ે આ શિ્્ત ભલે અદૃશય હોય પણ ્તેની અસર 
બહયુ જોરદાર છ.ે દરકે પ્રશ્નનો જવાબ અને ભૂ્તકાળમાં જીવન પર થયેલી અસરનાં 
કારણો ્તમને ્તમારા આં્તરમનમાંથી જ મળી શકશે. ્તમે આ સયુષયુપ્ત ચે્તનાશિ્્તનો 
ઉપયોગ કરીને જીવનના દરકે ષિેત્રે પ્રગિ્ત કરવા માટ ેજરૂરી ્તાકા્ત અને બયુિદ્ધ પ્રાપ્ત કરી 
શકશો.

આપણામાં છુપાયેલો ખજાનો



13

મેં નોંધયયું છ ેક ેઆ અધ્ણજાગ્્ત ચે્તનાશિ્્ત લોકોને કંગાળ જવેી હાલ્તમાંથી ઉગાર ે
છ,ે ્તેમને સંપૂણ્ણ ચે્તનવં્તા અને મજબૂ્ત બનાવે છ,ે દયુિનયાની બધી જ સયુખ સંપિત્ત 
માણવા માટનેી સવ્તંત્ર્તા બષિે છ.ે એટલે સયુધી ક ે્તમારંુ ભગ્ન હૃદય ને ત્રસ્ત મન પણ 
આ શિ્્તને કારણે રાહ્ત અનયુભવે છ.ે ્તમારી અંદર રહલેા કદેખાનાના દરવાજા ખોલીને 
્તમને આઝાદ કર ેછ.ે ્તમને દરકે પ્રકારનાં ભૌિ્તક અને સથૂળ બંધનોમાંથી મયુ્્ત કર ેછ.ે

એક ચોક્કસ પ્રકારની કાય્થપદ્િતની જરૂર છે

કોઈ પણ ષિેત્રમાં પ્રયતન કરીને ઈિચછ્ત પહરણામ મેળવવા માટ ે એક ચોક્કસ 
કાય્ણપદ્ધિ્તની જરૂર છ.ે આ એક સવ્ણસામાનય હકીક્ત છ.ે અજાગ્્ત મનની કામગીરી માટ ે
પણ એક ખાસ પદ્ધિ્ત અપનાવીને ્તમે ્તે બાબ્તમાં પાવરધા બની શકો છો. ્તેના િવશેની 
્તમારી જાણકારી અને િસદ્ધાં્તો મયુજબ ્તેનો મહાવરો કળેવીને, કોઈ ખાસ હ્ેતયુ ક ેધયેય 
િસદ્ધ કરવા માટ ે્તેને વાપરી શકો છો અને પહરણામની ખા્તરી કરી જયુઓ.

એક ભૂ્તપૂવ્ણ રસાયણશાસ્તી હોવાને ના્તે હયું  ્તમારંુ ધયાન દોરવા માંગયું છયુ ં  ક ે
હાઇડ ટ્ોજનના બે અને ઓ્સીજનનો એક અણ ભેગા કરવાથી પાણીનો એક અણ 
પ્રાપ્ત થાય છ.ે ્તે જ પ્રમાણે ઓ્સીજન અને કાબ્ણનના એક-એક અણના સંયોજનથી 
કાબ્ણન મોનો્સાઈડ નામનો એક ઝેરી વાયયુ બને છ.ે પણ ્તેને એક અણના બદલે જો 
ઓિ્સજનના બે અણ હોય ્તો કાબ્ણન ડાયો્સાઈડ નામનો ઘણો ઓછો િવનાશક વાયયુ 
મળે છ.ે રસાયણશાસ્તમાં આવાં અનેક સંયોજનો ઉપલબધ છ.ે

રસાયણશાસ્ત, ભૌિ્તકશાસ્ત ક ે ગિણ્તના િનયમો ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનના 
િસદ્ધાં્તોથી જયુદા પડ ેછ ે્તેવયું માનવાને કોઈ કારણ નથી. જો આ જ િનયમો અનયુસરીઅે ્તો 
પ્રચંડ ચે્તનાશિ્્તને પામી શકીએ.

કટેલાક સના્તન િનયમો િવચારો. જમે ક ે– પાણી પો્તાનો રસ્તો શોધી લે છ.ે 
આ સાવ્ણિત્રક િસદ્ધાં્ત છ ેઅને બ્રહ્માંડમાં ગમે તયાં, પાણીને લાગયુ પડ ેજ છ.ે ્તે જ રી્તે 
િવજ્ાનનો બીજો એક િનયમ છ ેક ેધા્તયુને ગરમ કરો ્તો ્તે િવસ્તરણ પામે છ.ે આ િવધાન 
દરકે સથળે, કોઈ પણ સમયે અને દરકે સંજોગોમાં લાગયુ પડ ેછ.ે લોખંડના ટયુકડાને ગરમ 
કરીને ચકાસી જયુઓ. ્તે ચીન, ઇંગલેનડ ક ેભાર્ત, ગમે તયાંની ખાણમાંથી આવયો હોય! 
ગરમ થવાથી ધા્તયુનયું િવસ્તરણ થાય છ ે્તે સના્તન સતય છ.ે ્તે જ રી્તે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મન પર પડલેી છાપ પણ ્યારકે કોઈક સંજોગોમાં, ઘટનામાં ક ેઅનયુભવમાં બહાર ઉભરી 
આવે છ.ે

્તમને ્તમારી પ્રાથ્ણનાઓનો જવાબ મળે છ ેકારણ ક ે્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન એક 
મૂળભૂ્ત ્તત્વ ્તરીક ેકામ કર ેછ.ે જમે ક ેવીજળીનો િસદ્ધાં્ત છ ેક ે્તે ઊંચી ઊજા્ણના ્તરફથી 
નીચી ઊજા્ણના ્તરફ વહ ેછ.ે ્તમે જયાર ેવીજળી વાપરો તયાર ેઆ િસદ્ધાં્તનો ભંગ થ્તો 
નથી. વીજળી જવેયું મૂળભૂ્ત ્તત્વ પણ પો્તાના ગયુણધમ્ણ પ્રમાણે વ્ત્ણન કર ેછ.ે પરં્તયુ ્તમે 
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વીજળીને પો્તાના ગયુણધમ્ણથી િવરુદ્ધ વ્ત્ણન કરવાની ફરજ પાડો ્તો શયું થાય? ્તે પ્રમાણે જ 
કયુદર્ત સાથે ્તાલમેળ સાધીને ્તમે માનવ્તાને માટ ેઆશીવા્ણદ સમાન અદભયુ્ત પહરણામો 
મેળવી શકશો.

્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન કયુદર્તના એક મૂળભૂ્ત ્તત્વ સમાન છ ેઅને ્તે શ્દ્ધાના 
િનયમ પ્રમાણે ચાલે છ.ે ્તમને શ્દ્ધાનો આ િનયમ કવેો છ ેઅને કવેી રી્તે વ્તતે છ ે્તે િવષે 
ખયાલ છ?ે બાઈબલમાં ્તે િવષે બહયુ સરળ, સપષ્ટ અને સયુંદર રી્તે સમજાવયયું છ ે: 

‘જ ેપણ કોઈ, એક પહા્ડને કહ ેક ેતું અહીંથી દૂર થઇ જા; એક દરરયો 
બની જા; જો આવી વયિ્તના મનમાં કોઈ શંકા હોય નહીં અને પોતે 
જ ેઈચછ ેછ ેતે થઇને જ રહશેે તેવું મનોબળ હોય તો; તેવી વયિ્તનાં 
વચનો સાચાં પ્ડશે.’ (માક્થ  ૧૧ઃ૨૭-૨૪) 

્તમારંુ મન શ્દ્ધાના િનયમ અનયુસાર વ્તતે છ.ે એનો અથ્ણ એવો થયો ક ેમન જવેી 
રી્તે કામ કર ેછ ે્તેમાં શ્દ્ધા રાખવી રહી, ્તેના ઉપર િવશ્ાસ કરવો. હજી વધાર ેસરળ 
શબદોમાં કહયું  ્તો - તમારા મનમાં જ ેપ્રમાણે ભાવ ક ેશ્રદ્ા હોય તે પ્રમાણે તમને િવચારો 
આવે છ.ે  

્તમારા અનયુભવો, ઘટનાઅો, પહરિસથિ્ત ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત અથવા અચે્ત મનના 
િવચારોનયું પહરણામ છ.ે ્તમે મનમાં ઊંડ ેઊંડ ેજ ેિવચારો છો ્તે જ પહરણામ ્તમારી સમષિ 
ચહર્તાથ્ણ થાય છ ેઅેટલે ખોટી માનય્તા, મં્તવય, અંધશ્દ્ધા ક ે ડરમાંથી બહાર અાવો. 
સના્તન સતય અને હકીક્તોમાં શ્દ્ધા રાખો. ્તે ્યારયે બદલાશે નહીં. અાવી અટલ શ્દ્ધા 
જ ્તમને ઊધવ્ણગામી બનાવશે, ઈશ્રની સમીપ લઈ જશે.

આ પયુસ્તક વાંચ્તી દરકે વયિ્્ત જો અધ્ણજાગ્્ત મનના િસદ્ધાં્તોનો અમલ કરવાનયું 
નક્કી કર ે્તો ્તેવી વયિ્્ત પો્તાના માટ ેઅને અનય લોકો માટ ેઅસરકારક અને વૈજ્ાિનક 
રી્તે પ્રાથ્ણના કરી શકશે. બ્રહ્માંડના હરિયા પ્રિ્તહરિયાના િનયમો અનયુસાર ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો 
પ્રિ્તસાદ મળે છ.ે મનમાં ઝબક્તો િવચાર ્તો માત્ર પ્રાથિમક હરિયા છ.ે પ્રિ્તહરિયા ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાંથી આવે છ.ે ્તેનો આધાર ્તમારા િવચાર પર રહલેો છ.ે જો ્તમારંુ 
મન સયુમેળ, ્તંદયુરસ્તી, શાંિ્ત અને શયુભેચછાથી ભરલેયું હશે ્તો ્તમારા જીવનમાં અદભયુ્ત 
પહરણામો આવશે.

મનનો દ્વૈતભાવ

આપણં મન બે બહયુ જ િવિશષ્ટ લાષિિણક્તાઓ ધરાવે છ.ે આ બંને લાષિિણક્તાઓ 
એક બીજાથી જયુદી છ.ે જ ેલોકો સમજીને િવચારી શક ેછ ે્તે બધા આ બે લાષિિણક્તાઓના 
િવરોધાભાસને સહલેાઇથી સમજી શકશે. આ બંને આપણને િભન્ન પ્રકારની શિ્્ત અને 
વ્ત્ણન પ્રદાન કર ેછ.ે આ બંને હરિયાઓને આપણે હ્ેતયુલષિી ક ેવયિ્્તલષિી અથવા ્તો જાગ્્ત 
અને અધ્ણજાગ્્ત અથવા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન ક ેઉપરછલ્યું અને આં્તહરક મન, 

આપણામાં છુપાયેલો ખજાનો
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સવૈિચછક ક ેઅનૈિચછક ્તરીક ેઓળખીએ છીએ. આ પયુસ્તકમાં ્તમને જાગ્્ત – અધ્ણજાગ્્ત 
અથવા જાગ્્ત –અધ્ણજાગ્્ત મન જવેા શબદો વાંચવા મળશે. આ શબદો મનના બેવડા 
સવભાવનયું પ્રિ્તિબંબ છ.ે

જાગ્રત અને અધ્થજાગ્રત મન

્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને એક બગીચા ્તરીક ે િવચારીને મનના દ્્ૈતભાવને 
સમજવાનો પ્રયતન કરો. ્તમે પો્તે જ આ બગીચાના માળી છો, ્તેમાં આખો હદવસ ્તમારી 
આદ્ત પ્રમાણે બીજ ક ેરોપાઓનયું (િવચારો) વાવે્તર કરો છો. જ ેપ્રકારના બીજ ક ેરોપાઓ 
્તમે વાવશો ્તે પ્રમાણે ઝાડ ઊગશે અને ્તેવાં ફળ મળશે.

સયુખ-શાંિ્ત, શયુભેચછા અને સમૃિદ્ધના િવચારોનયું વાવે્તર આજથી જ શરૂ કરો. શાં્ત 
િચત્તે રસપૂવ્ણક િવચારો અને આ ગયુણોને ગ્હણ કરીને મનમાં ઉ્તારવા અંગે િનધા્ણર કરો. 
આવા સારા િવચારો, ગયુણો અને લાગણીઓનયું વાવે્તર ્તમારા જાગ્્ત મનમાં કરીને ્તેને 
સીંચ્તા રહો. ્તમને જરૂર બહયુ ભવય પહરણામો અને મીઠાં ફળ મળશે. ્તમારંુ અજાગ્્ત 
મન એક ફળદ્રયુપ જમીન સમાન છ.ે ્તે સારા-નરસા કોઈ પણ પ્રકારના બીજને ફળીભૂ્ત 
કરવા સષિમ છ.ે આપણે બગીચામાંથી શયું વીણીએ છીએ ફળ ક ેઝાંખરા, ફૂલ ક ેકાંટા? 
દરકે િવચાર એક પ્રકારનયું િનિમત્ત છ ેઅને ્તેની અસરરૂપે પહરિસથિ્તનયું િનમા્ણણ થાય છ.ે 
આ કારણથી જ ્તમે ્તમારા િવચારોને કાબૂમાં રાખો જથેી માત્ર ઈિચછ્ત પહરણામો જ 
મળી શક.ે

જયાર ે્તમારંુ મન યોગય રી્તે િવચાર ેછ ેતયાર ેજ ્તમને સતય સમજાય છ ેઅને 
તયાર ેજ અધ્ણજાગ્્ત મનમાં છયુ પાઈને પડલેા િવચારો રચનાતમક બને છ.ે મનના શાં્ત અને 
િનદયોષ ભાવો ્તમારી આસપાસ શાં્ત અને સાનયુકળૂ વા્તાવરણ ઊભયું કરવામાં મદદ કર ે
છ.ે જયાર ે્તમે િવચારોને કાબૂમાં રાખવાની શરૂઆ્ત કરો છો તયાર ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનની 
શિ્્ત કોઈ પણ પ્રશ્ન ક ેસમસયાના િનરાકરણ માટ ેવાપરી શકો છો. બીજા શબદોમાં 
કહીએ ્તો, ્તમે હકીક્તમાં અનં્ત શિ્્ત સાથે ્તાલમેળ સાધીને ્તેના દયુિનયાનયું સંચાલન 
કર્તા િનયમોની સાથે રહીને ધાયયુું પહરણામ મેળવી શકો છો.

્તમારી આસપાસ નજર કરો. િવશ્માં અસંખય એવાં લોકો છ ે જ ે બહારની 
દયુિનયાને પો્તાનયું કનેદ્ર બનાવીને જીવવાનો પ્રયતન કરી રહ્ા છ.ે જ્ાની લોકોને પો્તાની 
અંદર રહલેી દયુિનયા શોધવામાં રસ હોય છ.ે યાદ રહ ેક ેઆપણી અંદર છયુ પાયેલયું િવશ્ 
– ખાસ કરીને ્તમારા િવચારો, લાગણીઓ અને કલપનાઓ ્તમારી બહારની દયુિનયા 
રચવામાં મદદ કર ેછ.ે એટલે માત્ર, ્તમારા અં્તરમનમાં રહલેી રચનાતમક શિ્્ત જ 
્તમારી આસપાસની દયુિનયાને બનાવે છ.ે ્તમારી આજયુબાજયુ  રહલેા િવશ્નયું અિસ્તતવ 
્તમારા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનને કારણે છ.ે       

્તમારા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચેના સંવાદ િવશેની જાણકારી ્તમારંુ 
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જીવન પહરવિ્ત્ણ્ત કરી દેશે. બાહ્ પહરિસથિ્તને બદલવા માટ ે ્તમાર ે કારણ / િનિમત્ત 
બદલવયું પડશે. મોટા ભાગના લોકો બાહ્ પહરિસથિ્તને બદલવાનો ક ેઅંકયુશમાં લેવાનો 
પ્રયતન કર ેછ.ે પણ મડાગાંઠ, ગૂંચવણ, અભાવ અને મયા્ણદાઓને દૂર કરવા માટ ે્તમાર ે
કારણને દૂર કરવયું પડ ેઅને આ ્તમારા મનની શિ્્તથી જ ્તે શ્ય બનશે. તમે મનમાં 
જ ેરીતે િચત્ર અને છબી જુઓ છો તે બદલો, બધું જ બદલાઈ જશે. 

્તમે અનં્ત સમૃિદ્ધથી ભરલેા શાં્ત સમયુદ્રની વચચે રહો છો. ્તમારા િવચારોની 
્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન પર ભાર ેઅસર થાય છ.ે ્તમારા િવચારો બયુિદ્ધમત્તા, ડાહપણ, 
ચે્તના અને શિ્્તઓને ્તમારા શરીરમાંથી વહવેા માટનેયું એક માળખયું ્તૈયાર કર ેછ.ે આ 
પયુસ્તકના દરકે પ્રકરણમાં ્તમારા મનને લગ્તા વયવહારુ િસદ્ધાં્તોનયું િવસ્તારથી િવવરણ 
કરવામાં આવયયું છ.ે ્તેનાથી ્તમને ્તંગીને બદલે િવપયુલ્તા, અંધશ્દ્ધા અને અજ્ાન્તાને બદલે 
શાણપણ, પીડાને બદલે શાંિ્ત, દયુ:ખને બદલે આનંદ, અંધકારને બદલે પ્રકાશ, સમસયાને 
બદલે સમાધાન, ભયને બદલે િવશ્ાસ અને શ્દ્ધા, િનષફળ્તાને બદલે સફળ્તાનો અનયુભવ 
કરાવશે. માનિસક, ભાવનાતમક અને ભૌિ્તક સયુખના અનયુભવ માટ ેઆના કર્તાં વધાર ે
મહાન આશીવા્ણદ શ્ય નથી. 

મહાન વૈજ્ાિનકો, કલાકારો, કિવઓ, ગાયકો, લેખકો અને શોધકો પો્તાના જાગ્્ત 
અને અધ્ણજાગ્્ત મનની કામગીરી અંગે ઊંડી જાણકારી ધરાવે છ.ે  એન્ીકો કરુસો (૧૮૭૩ 
થી ૧૯૨૧, ઇટલીના મહાન ગાયક) ના જીવનમાં બનેલો પ્રસંગ જાણવા જવેો છ.ે

કરુસોએ ગાયક કલાકાર ્તરીક ેનામ કાઢયું ્તેના પહલેાં ્તેમને રંગમંચનો ભય હ્તો. 
્તેમનયું ગળયું સયુકાવા માંડ્તયું, ભયથી ખેંચ આવવા લાગ્તી. સનાયયુઓ જકડાઈ જ્તા હોય ્તેવયું 
લાગ્તયું. ખૂબ પરસેવો વળી જ્તો. ્તેને આનાથી બહયુ ષિોભજનક પહરિસથિ્તમાં મયુકાવયું પડ્તયું. 
એક હદવસ, કાય્ણરિમ શરૂ થવાના થોડા સમય પહલેાં ્તેને રંગમંચ ઉપરથી ઊ્તરી જવયું 
પડયું, ્તે ભયથી ધ્ૂજી ઊઠ્ો, ‘આ બધા મારા ઉપર હસશે. હયું  ગાઈ શકીશ નહીં!”. પણ 
પછી રંગમંચની પાછળ જઈને બધા સાંભળે ્તેમ બોલયો “મારી અંદર રહલેયું નાનયું બાળક 
મારી જ અંદર રહલેા બીજા એક મોટા યયુવાનને રહેંસી નાખે છ.ે” ્તેણે ‘નાના બાળક’ને 
કહ્યું ‘મારામાંથી બહાર નીકળી જા. આ મોટા યયુવાનને મારા થકી ગાવયું છ.ે’

આ ‘મોટા યયુવાન’ એટલે બીજયુ  ંકોઈ નહીં પણ – અધ્ણજાગ્્ત મનની અમાપ શિ્્ત 
અને શાણપણ. ્તેણે બૂમો પાડવાનયું ચાલયુ રાખયયું ‘મારામાંથી બહાર નીકળી જા. આ મોટા 
યયુવાનને મારા થકી ગાવયું છ.ે’

્તેના અધ્ણજાગ્્ત મને પ્રિ્તભાવ આપયો, ્તેના શરીરમાં ચે્તના અને શિ્્તનો સંચાર 
થયો. જયાર ેકરુસોનો વારો આવયો તયાર ે્તેમણે મંચ પર જઈને બહયુ સયુંદર રી્તે ગાયયું અને 
શ્ો્તાઓ મંત્રમયુગધ બનીને સાંભળી રહ્ાં.

્તમને હવે સમજાઈ ગયયું હશે ક ે કરુસોને મનના બેવડા વલણ – ્તાહક્ણક અને 
અ્તાહક્ણક િવષે સંપૂણ્ણ ખયાલ હોવો જોઈએ. એટલે જ એણે અધ્ણજાગ્્ત મનની સહાયથી 
કામ પાર પાડયું. ્તમારંુ જાગ્્ત મન પણ ્તમારા િવચારોને ગયુણવત્તા પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ 

આપણામાં છુપાયેલો ખજાનો
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આપે છ.ે જયાર ે્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ‘નાના બાળક’  જવેયું હોય છ,ે ભયભી્ત અને 
િચં્તા્તયુર થઇ જાય છ.ે ્તેની નકારાતમક ભાવનાઓને કારણે ્તમારા મનનો ‘મોટા યયુવાન’ 
જવેો બીજો ભાગ હારી જાય છ.ે ્તેને ગભરામણ થઇ જાય છ,ે હ્તાશા ઉપજ ેછ.ે જયાર ે
આવયું થાય તયાર ે્તમે પણ કરુસોની માફક સત્તાવાહી અવાજ ે્તમારા અ્તાહક્ણક મનને કહો 
:’શાં્ત અને િસથર થઇ જા, બધયું મારા કાબૂમાં છ,ે ્તાર ેમારી આજ્ાનયું પાલન કરવયું પડશે. 
હયું  ્તારો ઉપરી છયુ ં  અને મારો હયુકમ છ ેક ે્તાર ેજનેી સાથે લાગ્તયુંવળગ્તયું નથી ્તેવા ષિેત્રે 
ઘયુસણખોરી બંધ કર.’

્તમે ્તમારા અં્તરમન સાથે સત્તાવાહી અવાજ ે્તમારા અ્તાહક્ણક અને રખડ્તા 
રહ્ેતા મન સાથે વા્ત કરીને મનમાં શાંિ્ત, સવસથ્તા અને સયુમેળ લાવી શકો છો ્તે આખી 
પ્રહરિયા બહયુ રસપ્રદ અને આશ્ચય્ણજનક છ.ે આ અધ્ણજાગ્્ત મન, જાગ્્ત મન પર બહયુ 
આધાહર્ત છ ેએટલે જ ્તેને અધ્ણજાગ્્ત અથવા વયિ્્તલષિી મન કહીએ છીએ.

દેખીતો તફાવત અને કાય્થપદ્િત
મનના બેવડા વલણમાં ્તફાવ્ત જોવા માટ ે નીચેનયું દૃષ્ટાં્ત જયુઓ. જાગ્્ત મન 

એક મોટા જહાજના સયુકાની જવેયું હોય છ.ે આ સયુકાની જહાજના ઊંચા અને આગળના 
ભાગમાં જઈને જહાજની દોરવણી કર ેછ.ે ્તે પવન અને દહરયાના મોજાંની િસથિ્ત પ્રમાણે 
જહાજમાં નીચે રહલેા એનજીન રૂમમાં કામ કર્તા માણસોને જરૂરી સૂચનાઓ આપ્તો 
રહ ેછ.ે ગિ્ત, હદશા વગેર ેઅંગે માગ્ણદશ્ણન આપ્તો રહ ેછ.ે એનજીન રૂમમાં રહલેાં લોકોને 
ખબર નથી હો્તી ક ેજહાજની બહાર શયું થઇ રહ્યું છ.ે ્તેઓ માત્ર સૂચનાઓનયું પાલન કર ે
છ.ે જો સયુકાની ખામીયયુ્્ત હોકાયંત્ર ક ેઅનય સાધનોને કારણે ખોટી હદશામાં જવાનયું સૂચન 
કર ે્તો એનજીન રૂમમાં રહલેા સટાફને ખોટી હદશામાં જઈને જહાજને જમીન ્તરફ ક ે
હહમશીલા ્તરફ ધકલેી દઈ શક.ે જહાજની આ પ્રમાણેની વયવસથામાં સયુકાની માત્ર હયુકમ 
કર ેછ ેઅને એનજીન રૂમનો સટાફ ્તેના હયુકમનયું પાલન કર ેછ ેઅને ્તેની સાથે ક ેસાચી 
ખોટી હદશા અથવા ્તો અનય વધયુ પ્રકારની ખાસ કોઈ વા્ત કર્તા નથી.

જહાજનો સયુકાની સવયોચચ છ.ે ્તેના દરકે શબદનયું પાલન થાય છ.ે ્તે જ રી્તે ્તમારંુ 
જાગ્્ત મન જહાજના સયુકાની સમાન છ.ે ્તમારંુ આ જહાજ એટલે ્તમારંુ શરીર, વા્તાવરણ 
અને આસપાસનાં પહરબળો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન માત્ર હયુકમો અને સૂચનાઓનો અમલ 
કર ેછ ેઅને ્તમારંુ જાગ્્ત મન ્તેનો સતય ્તરીક ેસવીકાર કર ેછ.ે

જયાર ે્તમે લોકો સમષિ વારંવાર કહશેો, ‘મને આ (વસ્તયુ) પોષાય ્તેમ નથી.’ તયાર ે
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારંુ આ વા્ય સતય છ ે્તેમ માની લે છ ેઅને સયુિનિશ્ચ્ત કર ેછ ેક ે્તમે 
્તે વસ્તયુ ખરીદી શકવા  ્યારયે સમથ્ણ થાઓ નહીં. જયાં સયુધી ્તમે કહ્ેતા રહશેો ક ે‘મને 
આ મોટરકાર ક ેયયુરોપની યાત્રા  અથવા ્તો આલીશાન ઘર ક ેમોંઘાં વસ્તો પોષાય નહી’ 
તયાં સયુધી ્તમારંુ અજાગ્્ત મન ્તમારા આ બધા હયુકમોનયું પાલન કરીને આવી વસ્તયુઓ 
્તમારાથી દૂર રાખશે. આવી વસ્તયુઓ ્તમારા જીવનમાં પ્રવેશશે નહીં.

થોડાં વષયો પહલેાં, ના્તાલની પૂવ્ણસંધયાએ એમી નામની એક સયુંદર યયુવાન િવદ્ાિથ્ણની 
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કોલેજમાંથી બહાર નીકળી. ્તે બફલેો, નયયુયોક્ણ ખા્તે પો્તાના ઘર ેજવા ઉ્તાવળી હ્તી. 
રસ્તા ઉપર ચાલ્તાં ્તેની નજર દયુકાનમાં રાખેલી એક સયુંદર બેગ પર પડી. ્તે મનોમન 
કહવેા જ જ્તી હ્તી ક ેઆવી મોંઘી બેગ ખરીદવાનયું ્તેને પાલવે નહીં. પણ અચાનક જ, 
મારા વયાખયાન દરિમયાન સાંભળેલયું વા્ય ્તેને યાદ આવયયું – 

`્યારયે કોઈ નકારાતમક વા્યને પૂરંુ કરવયું નહીં. ્તેને બદલી નાખવયું, 
્તમારા જીવનમાં ચમતકાર થશે’.

આ યયુવ્તીએ પણ એવયું જ કયયુું; ‘આ બેગ મારી પાસે આવશે. આજ ેભલે ્તે વેચાણ 
માટ ેકાચના કબાટમાં લટક ેછ.ે પણ ્તે મને મળશે’ ્તેણે મનોમન િવચારી લીધયું. 

ના્તાલની સાંજ ેઆઠ વાગયે ્તે એમીનો મંગે્તર ભેટના એક ખોખા સાથે આવી 
પહોંચયો. ્તે ખોખામાં બીજયુ  ંકશયું નહીં પણ આગલે હદવસે જ, એમીને ગમી ગઈ હ્તી ્તેવી 
એક બેગ હ્તી. એમીના મનમાં ્તે બેગ વસી ગઈ હ્તી, ્તેને આશા હ્તી ક ે્તે બેગ પો્તાની 
પાસે આવશે જ! યયુવ્તીનયું અધ્ણજાગ્્ત મન જાણ્તયું હ્તયું ક ેઆ ‘ચમતકાર’ કવેી રી્તે કરવો!! 

પછીથી યયુિનવિસ્ણટી ઓફ સધન્ણ કિેલફોિન્ણયાની આ િવદ્ાિથ્ણનીઅે મને જણાવયયું 
હ્તયું, “મારી પાસે આવી બેગ ખરીદવા પૂર્તાં નાણાં હ્તાં નહીં. પણ હવે મને ખબર પડી 
ગઈ છ ે ક ેજરૂરી વસ્તયુઓ અને સાધનો ્યાં સં્તાયાં છ.ે આ ખજાનો મારી અંદર જ 
છયુ પાયેલો પડો છ!ે” 

 કટેલીક વખ્ત એવયું પણ બને છ ેક ેજયાર ે્તમે િવચારો, ‘મને મશરૂમ પસંદ નથી’. 
બીજા જ હદવસે ્તમને કોઈ સમારંભમાં મશરૂમનો સલાડ ક ેમશરૂમથી બનેલી વાનગી 
પીરસવામાં આવે અને ્તમને અપચો થઇ જાય!! આવયું શ્ય છ;ે કારણ ક ેઅધ્ણજાગ્્ત 
મન િવચાર ેછ ેક ે‘મારા ઉપરી અિધકારી (જાગ્્ત મન) મશરૂમને િધક્કાર ેછ’ે, એટલે ્તે 
શરીર પાસે ્તે મયુજબનો પ્રિ્તભાવ ્તૈયાર કરાવે છ.ે આ મનના દ્્ૈતભાવ અને બંને મનની 
કાય્ણશૈલીનયું સયુંદર ઉદાહરણ છ.ે

એક સ્તી કહ ેછ,ે ‘જો હયું  રાત્રે કોફી પીઉં ્તો હયું  ત્રણ વાગયે જાગી જાઉં છયુ ં .’ 
આવયું િવચાયા્ણ પછી ્તે મહહલા રાત્રે કોફી પીએ ્તો, ્તેનયું અધ્ણજાગ્્ત મન શરીરને ‘ઉપરી 
અિધકારીની એટલે ક ેઅજાણ્તાં પણ ્તેના જાગ્્ત મને-અજાગ્્ત મનને આપેલ ઓડ્ણર 
ઈચછાને માન આપીને’ બરાબર ત્રણ વાગયે જગાડી દે છ.ે

તમારં અધ્થજાગ્રત મન ચોવીસે કલાક સતત કામ કરતું રહ ેછ,ે તમારી માનયતાઓ 
માટનેી સગવ્ડ કરી આપે છ ેઅને તમારા િનયિમત િવચારોને મૂિત્થમંત કરીને તમારી 

સમક્ષ હાજર કરે છ.ે

અધ્થજાગ્રત મન કવેી રીતે કામ કરે છ?ે

થોડા મહહનાઓ અગાઉ લૉરા નામની  એક મહહલાએ મને પત્ર લખયો હ્તો. ્તેનો 
સારાંશ કંઇક આ પ્રમાણે છ.ે “હયું  પંચો્તેર વષ્ણની મહહલા છયુ ં . મારો પહરવાર િવશાળ છ.ે હયું  
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િવધવા હોવાને કારણે એકલી રહ્ેતી હ્તી અને પેનશનના નાણાં ઉપર ગયુજરાન ચલાવ્તી 
હ્તી. મેં ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત િવશેનાં પ્રવચનો સાંભળ્ાં હ્તાં જમેાં ્તમે કહ્ેતા 
ક ેએકની એક વા્ત વારંવાર, શ્દ્ધાથી અને આશા સાથે દોહરાવવાથી ્તે અધ્ણજાગ્્ત મન 
સયુધી પહોંચી જાય છ.ે’

‘મેં નક્કી કયયુું અને રોજ વારંવાર પ્રાથ્ણના કર્તી ક ે‘મને કોઈ જીવનસાથી મળી 
જાય! એવો જીવનસાથી ક ે પ્રેમાળ, દયાળયુ અને આધયાિતમક વૃિત્ત ધરાવ્તો હોય! હયું  
સલામ્ત રહયું  !’  મેં આવયું લગભગ બે-ત્રણ અઠવાહડયાં સયુધી રોજ મારા મનમાં રટણ ચાલયુ 
રાખયયું. એક હદવસ મને નજીકના દવાની દયુકાનમાં એક િનવૃત્ત દવાના િનષણા્તનો ભેટો 
થઇ ગયો. મને ્ેતઓ દયાળયુ, સમજયુ  અને ખૂબ ધાિમ્ણક લાગયા. મારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ મને 
મળી ગયો હ્તો. એકાદ અઠવાહડયા પછી ્તેમણે મારી સમષિ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂ્યો અને 
અતયાર ેઅમે યયુરોપમાં હનીમયુન મનાવી રહ્ા ંછીએ. હયું  હવે જાણી ગઈ છયુ ં ક ેઅધ્ણજાગ્્ત 
મનની બયુિદ્ધમત્તા અમને બંનેને હદવય્તાના હયુકમ પ્રમાણે નજીક લઇ આવી છ.ે’   

આ લૉરાને જાણવા મળ્યું ક ેપો્તાનામાં જ ખજાનો છયુ પાયેલો છ.ે ્તેની પ્રાથ્ણના સાચી 
સાિબ્ત થઇ અને ્તેની સકારાતમક્તા અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે એકરૂપ થઇ ગઈ, ્તેના કારણે 
એક માધયમની રચના થઇ. ્તેના મનમાં એક મૂિ્ત્ણ રચાઈ ગઈ ક ે્તર્ત જ ્તેના અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્તઓ ‘આકષ્ણણના િનયમ’ પ્રમાણે કાય્ણર્ત થઇ ગઈ. આ અધ્ણજાગ્્ત મનને 
કારણે જ ્તે સ્તી અને ્તેનો નવો પિ્ત હદવય્તાના હયુકમ પ્રમાણે મળી શ્યાં.

બાઈબલમાં પણ કહ ેછ ે – 

તમે ચોકસાઈથી િવચારો – શું સતય છ,ે કઈ વાતમાં પ્રામાિણકતા છ,ે 
નયાિયક શું છ,ે પિવત્ર વાત અને વસતુઓ શું છ,ે પ્રેમ કવેો છ,ે ઈશ્વરની 
દેણ સમાન વસતુઓ કઈ છ.ે જો આવા ગુણ અને ઉચચ કક્ષાની વાત 
હોય તો તે અંગે િવચારો અને તેની ખેવના રાખો.

યાદ રાખવા જવેા કેટલાક િવચારો

1.  ્તમારા પો્તાનામાં જ ખજાનો છયુ પાયેલો છ.ે ્તમારા હૃદયની ઈચછાઓને પૂણ્ણ 
કરવા માટ ેઆ ખજાનામાં જ શોધખોળ કરો.

2.  દરકે યયુગના મહાપયુરુષોએ પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે સંપક્ણ કળેવીને ્તેની 
શિ્્તનો ઉપયોગ કરવાનયું કૌશલ પ્રાપ્ત કયયુું હ્તયું. ્તમે પણ એવયું કરી શકો છો.

3.  ્તમારી બધી જ સમસયાઓનયું સમાધાન ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન કરી શક ે્તેમ છ.ે 
જો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનને એવયું કહીને િનદ્રાધીન થાઓ ક ે્તમાર ેસવાર ેછ વાગયે 
ઊઠવયું છ ે્તો ્તે ્તમને બરાબર ્તે જ સમયે ઉઠાડશ઼ે.



ધ પાવર અોફ યોર સબકૉન્શયસ માઈન્ડ20

4.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા શરીરનયું બંધારણ નક્કી કર ેછ ેઅને ્તમને ્તંદયુરસ્તી 
બષિે છ.ે રોજ રાત્રે સારી ્તંદયુરસ્તી મેળવવા િવષે િવચાર કરીને સૂઈ જાઓ અને 
્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન એક િવશ્ાસયુ નોકરની જમે ્તમારી આજ્ાનયું પાલન કરશે.

5.  દરકે િવચાર એક કારણ છ ેઅને દરકે પહરિસથિ્ત આ કારણની એક અસર છ.ે

6.  જો ્તમાર ેએક પયુસ્તક લખવયું હોય, નાટક લખવયું હોય, શ્ો્તાઓ સમષિ એક સયુંદર 
પ્રવચન કરવયું હોય ્તો ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને બરાબર સૂચનાઓ આપો, ્તેને 
પ્રેમથી, લાગણીથી સમજાવો, ્તે બહયુ જ સયુંદર પ્રિ્તભાવ આપશે.

7.  ્તમે એક મોટા જહાજના સયુકાની છો. ્તમાર ેમનને યોગય હયુકમો આપવા જોઈએ, 
્તે જ પ્રમાણે અધ્ણજાગ્્ત મનને પણ યોગય સૂચનાઓ મળવી જોઈએ. અધ્ણજાગ્્ત 
મન જ ્તમારા અનયુભવોનયું િનયંત્રણ કર ેછ.ે

8.  ્યારયે ‘મને પરવડ ેનહીં’ ક ે‘હયું  આ કામ કરી શકવા સમથ્ણ નથી’ ્તેવાં વા્યો 
બોલો નહીં. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન આ શબદોને ગ્હણ કરી લેશે અને સયુિનિશ્ચ્ત 
કરી લેશે ક ે્તમારા શબદો સાચા પડ.ે ્તેને બદલે સ્ત્ત એવયું િવચારો ક ે ‘મારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તની મદદથી હયું  આ બધયું જ મેળવી શકીશ.’

9.  જીવનનો િનયમ ્તે જ શ્દ્ધાનો િનયમ છ.ે ્તમારી માનય્તા ્તમારા િવચારોને જનમ 
આપે છ.ે ્તમાર ેમાટ ેહાિનકારક બની શક ે્તેવી વા્તમાં િવશ્ાસ કરો નહીં. મનની 
અગાધ શિ્્ત ્તમને ્તંદયુરસ્તી આપી શક ેછ,ે પ્રેરણા આપે છ,ે નવયું જોમ આપે 
છ ેઅને ્તમને સમૃદ્ધ બનાવી શક ેછ.ે ્તમારા િવચારો અને માનય્તા પ્રમાણે ્તમને 
જીવન મળશે.

10.  ્તમારા િવચારો બદલો અને ્તમારી િનયિ્ત બદલાઈ જશે.

((((

આપણામાં છુપાયેલો ખજાનો



પ્રકરિ-૨

્તમારં મન કેવી 
રી્તે કામ કરે છે?

્તમાર ેજાણવયું જોઈએ ક ેમનની શિ્્તને કવેી રી્ેત ઉપયોગમાં લઇ શકાય. ્તમાર યું 
મન ્તમારી અમૂલય મૂડી છ.ે જ ેવપરાશથી વધયુ સ્તેજ બને છ ેઅને વધયુ ઉપજ આવે 
છ.ે મનનાં બે સ્તર છ ે– જાગ્્ત અથવા ્તાહક્ણક અને બીજયુ  ંઅધ્ણજાગ્્ત અથવા અ્તાહક્ણક 
મન. ્તમે જાગ્્ત મનથી િવચાર કરો છો અને અમયુક ટવે પ્રમાણે જ ે િવચારો છો ્તે 
બધયું અધ્ણજાગ્્ત મનમાં છયુ પાઈ જાય છ.ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી લાગણીઓ અને 
રચનાતમક્તાનયું  સ્તો્ત છ.ે ્તમે જો સારંુ િવચારો ્તો, શયુભ ્તમારી પાસે આવશે. પણ જો ્તમે 
ખરાબ િવચારો ્તો અિનષ્ટ ્તમારી પાસે દોડી આવશે. ્તમારંુ મન આવી રી્ેત કામ કર ેછ.ે

યાદ રાખવાનો મુખય મુદ્ો એ છ ેક ેએક વખત અધ્થજાગ્રત મન કોઈક િવચારનો 
‘સતય’ તરીક ેસવીકાર કરે છ ેતયાર પછી તે તેનો અમલ કરવાની શરૂઆત કરી દે છ.ે 
બહુ રસપ્રદ વાત છ ેક ેઆ અતારક્થક મન સારા અને ખરાબ િવચારો માટ ેએક જ સરખી 
રીતે કામ કરે છ.ે એટલે ક ેજયારે અધ્થજાગ્રત મન નકારાતમક િવચારોનો અમલ કરે છ ે
તયારે િનષફળતા, હતાશા અને નારાજી ઉપજ ેછ.ે પણ જો તમે સુમેળતા અને રચનાતમક 
િવચારો કરવાની ટવે પા્ડો તો, સારી તંદુરસતી, સફળતા અને સમૃિદ્નો અનુભવ થશે.

યોગય રી્ેત િવચાર કરવાની શરૂઆ્ત કરવા માટ ેપણ મનની શાંિ્ત અને શારીહરક 
સવસથ્તા આવશયક છ.ે ્તમે જ ેપણ કંઈ િવચારો છ ેઅને સતય માનો છો, ્તેને ્તમારંુ 
અધ્ણજાગ્્ત મન સતય ્તરીક ેસવીકારી લે છ ેઅને ્તેને અનયુરૂપ અનયુભવ કરાવે છ.ે ્તમાર ે
માત્ર ્તમારા જાગ્્ત મન પાસે આ િવચારનો સવીકાર કરાવવો પડ ેછ;ે બાકીનયું કામ ્તમારંુ 
અધ્ણજાગ્્ત મન પો્તાની રી્તે પૂણ્ણ કરી દેશે, ્તંદયુરસ્તી, માનિસક શાંિ્ત ક ેઅનય ઈિચછ્ત 
ભૌિ્તક સગવડો લાવશે. ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનને માત્ર હયુકમ કરો અને ્તે આજ્ાંહક્ત બનીને 
્તમે જ ેિવચાર કયયો હ્તો ્તે પ્રમાણેનયું પહરણામ લાવી આપશે. મનનો િનયમ સરળ છ,ે 

તમારા અધ્થજાગ્રત મનમાં દટાયેલા િવચાર અનુસાર તમને અસર ક ે
પ્રિતરરિયા જોવા મળે છ.ે

તમારા સવ્થશિ્તમાન 
અધ્થજાગ્રત મનની ખૂબીઓ 
જાણો, મિુ્ત, સુખ અને 
તંદુરસતી મેળવો. તમારં 
અધ્થજાગ્રત મન ખૂબ 
રચનાતમક છ,ે તમારા રદવય 
સ્તોત સાથે જો્ડાયેલું છ ેઅને 
તમે ઈચછો તો તેની મદદથી 
દુિનયાનાં બધાં જ સુખ-સમિૃદ્ 
મેળવી શકો છો.
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માનસશાસ્તીઓ અને મનોિચહકતસકો એક વા્ત પર ખાસ ધયાન દોર ેછ,ે

જયાર ે િવચારો ્તમારા આં્તરમનમાં ગોઠવાઈ જાય છ ેતયાર ેમગજના કોષોમાં 
્તેની છાપ ઉપસી આવે છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન સવીકારાયેલા િવચારનો અમલ કરવાનયું ્તર્ત 
જ શરૂ કરી દે છ.ે ્તે પો્તાનામાં દટાયેલા અનેક િવચારોનયું સંયોજન કરીને, જીવનપયું્ત 
ગ્હણ કરલેી દરકે વા્તનયું િવશ્ેષણ કરીને પહરણામ લાવે છ.ે ્તે ્તમારી અંદર જ છયુ પાયેલી 
શિ્્ત અને શાણપણનો ઉપયોગ કર ેછ.ે કયુદર્તના િનયમો પ્રમાણે લષિ સયુધી પહોંચી જાય 
છ.ે કોઈક વખ્ત ્તો ્તમારી મયુશકલેીઓનો ્તાતકાિલક અં્ત લાવ્તયું હોય ્તેવયું લાગે છ,ે  ્તો 
્યારકે હદવસો, અઠવાહડયા ક ે્તેનાથી વધાર ેસમય લે છ ે... ્તેની પદ્ધિ્ત અકળ છ.ે

જાગ્રત અને અધ્થજાગ્રત મન વચચેનો તફાવત
્તમે જાણો છો ક ેબે પ્રકારનાં મન છ.ે આ બંને હકીક્તમાં ્તો એક જ મનના, ્તદ્ન 

જયુદી જ પ્રવૃિત્તઓ કર્તા ગોળાધ્ણ છ.ે જાગ્્ત મન વસ્તયુઓની પસંદગી કર ેછ ે– જમે ક ે
્તમે પયુસ્તકો, ્તમારંુ ઘર, જીવનસાથી પસંદ કરો છો. બધા જ િનણ્ણયો જાગ્્ત મન દ્ારા 
કરવામાં આવે છ.ે પણ ્તમે નોંધયયું છ ેક ે્તમારંુ હૃદય કોણ ચાલયુ રાખે છ,ે પાચન ક ેશરીરમાં 
લોહીનયું ભ્રમણ કવેી રી્તે થાય છ.ે શ્ાસોચછવાસની હરિયા આપમેળે જ થાય છ.ે આ બધયું 
અધ્ણજાગ્્ત મન દ્ારા થાય છ.ે ્તેમાં ્તમારી પસંદગી વચચે આવ્તી નથી.

્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન પો્તાના પર પડલેી છાપને અથવા ્તો ્તમે સભાનપણે જ ે
માનો છો ્તેને બહયુ ગંભીર્તાથી લે છ.ે ્તમારંુ જાગ્્ત મન પો્તાના દરકે િનણ્ણયને વયાજબી 
ઠરેવવાનો પ્રયતન કર ેછ ેપણ અધ્ણજાગ્્ત મનને આવા કોઈ કારણ ક ેબહાનાની જરૂર 
પડ્તી નથી. અધ્ણજાગ્્ત મન ફળદ્રયુપ જમીન જવેયું છ,ે ્તે સારાં ક ેખરાબ કોઈ પણ પ્રકારનાં 
બીજ સવીકારી લે છ.ે ્તમારા િવચારો આ બીજ સમાન છ.ે નકારાતમક, િવનાશક િવચારો 
્તમારા મનમાં નકારાતમક રી્તે કામ કર ેરાખે છ ેઅને યોગય સમય આવયે ્તમને એવો 
અનયુભવ કરાવે છ ેક ેજ ેઆવા િવચારો સાથે સયુસંગ્ત હોય.

યાદ રહ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન, ્તમારા િવચાર કવેા છ ે- સારા-નરસાનો ક ેખોટા-
સાચા ્તે અંગે દલીલ કર્તયું નથી, પણ ્તે િવચારો કવેા છ ે્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે 
જમે ક ેજો ્તમે સભાનપણે એવયું િવચારો ક ેઅમયુક વા્ત સાચી છ ે્તો, ્તે વા્ત ખોટી હોવા 
છ્તાં, અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને સતય ્તરીક ેસવીકારશે અને ્તે પ્રમાણે પહરણામ મેળવી આપશે.

મનોિચરકતસકો દ્ારા કરાયેલા પ્રયોગો
દયુિનયાભરમાં મનોિચહકતસકોએ અસંખય લોકો પર ્તેમને સંમોહહ્ત કરીને િવિવધ 

પ્રયોગો કરીને દશા્ણવયયું છ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન કોઈ પસંદગી ક ે્તયુલના કરવા માટ ેઅસમથ્ણ 
છ.ે કોઇ પણ જા્તના ્તક્ણ ક ેદલીલ માટ ે્તયુલના ક ેપસંદગી આવશયક છ.ે આવા પ્રયોગોએ 
વારંવાર સાિબ્ત કયયુું છ ેક ે્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન, કોઈ પણ સૂચન સવીકારી લેશે – ભલે 
ને પછી આવયું સૂચન સાવ વાિહયા્ત હોય! એટલયું જ નહીં, આવયું સૂચન સવીકારી લીધા 
પછી અધ્ણજાગ્્ત મન ્તે સૂચનનો અમલ કરવાનયું પણ શરૂ કરી દે છ.ે  

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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 ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સૂચનાઓને સંપૂણ્ણપણે સતય માનીને ્તે પ્રમાણે વ્ત્ણન કર ે
છ ે્તેવયું સાિબ્ત કરવા મનોિચહકતસક, સંમોહહ્ત થનાર વયિ્્તને કહ ેછ ેક ે્તે નેપોિલયન 
છ ેક ેક્ૂતરંુ ક ેિબલાડી છ.ે સંમોહહ્ત વયિ્્ત, આબેહયુબ ્તે પ્રમાણે વ્ત્ણન કર ેછ.ે થોડા સમય 
માટ ે્તેનયું વયિ્્તતવ બદલાઈ જાય છ.ે ્તે પો્તાના ‘માિલક’ની આજ્ા પ્રમાણે વ્તતે છ.ે જો 
સંમોહન કરનાર વયિ્્ત સંમોહહ્ત થનાર વયિ્્તને કહ ેક ે્તેની પીઠમાં ખંજવાળ ઉપડી 
છ ેઅથવા નાકમાંથી લોહી વહી રહ્યું છ ેક ે્તે એક આરસનયું પૂ્તળયું છ ેક ે્તેને ઠંડીથી થીજી 
રહ્ો છ ે્તો સંમોહહ્ત વયિ્્ત સાચયું માનીને ્તે મયુજબ વ્ત્ણન કરશે. ્તેમને આસપાસના 
વા્તાવરણ િવષે કોઈ ખયાલ રહશેે નહીં કારણ ક ેસંમોહહ્ત વયિ્્તનો, સંમોહનના સમય 
દરિમયાન, વા્તાવરણ સાથે કોઈ વૈચાહરક ્તાલમેળ રહ્ેતો નથી. ્તેનયું મન સંપૂણ્ણપણે આજ્ા 
આપનારની આજ્ાને અનયુસર્તયું હોય છ.ે

આવા સરળ પ્રયોગો સપષ્ટ દશા્ણવે છ ેક ે્તમારા ્તાિક્ણક અને અ્તાહક્ણક મન વચચે 
શયું ્તફાવ્ત છ.ે જાગ્્ત મન જ ેપણ સતય માને છ ે્તેને અધ્ણજાગ્્ત મન કોઈ પણ જા્તની 
દલીલ ક ેિવરોધ પ્રદિશ્ણ્ત કયા્ણ વગર સતય માની જ લે છ.ે એટલે જ શયુભ, પ્રેરણાદાયી, 
આનંદદાયી અને રચનાતમક િવચારો કરવાથી ્તમને શાંિ્ત અને સયુખની ભાવના થાય છ.ે 

હતેુલક્ષી (િવષયલક્ષી) અને આતમલક્ષી (વસતુલક્ષી) મન અંગે સપષ્ટતા
જાગ્્ત મનને કટેલીક વખ્ત હ્ેતયુલષિી મન ્તરીક ેપણ ઓળખાય છ.ે ્તે સામાનય 

રી્તે બાહ્ વસ્તયુઓ અને પહરબળો સાથે િનસબ્ત ધરાવે છ.ે ્તે હ્ેતયુલષિી દયુિનયામાં રહીને 
્તેના િનયમોને અનયુસરવા પ્રેરાય છ.ે આપણી પાંચ ઇિનદ્રયો આ મન અને દયુિનયા વચચેના 
માધયમ છ.ે હ્ેતયુલષિી મન આસપાસના વા્તાવરણમાં ્તમારો રસ્તો શોધવા માટ ેમાગ્ણદશ્ણક 
અને હદગદશ્ણક બને છ.ે પાંચ ઇિનદ્રયો દ્ારા ્તમે જ્ાન મેળવો છો. ્તમે િનરીષિણ કરીને, 
અનયુભવ અને િશષિણ મેળવીને દયુનયવી હકીક્તો િવષે શીખો છો. અગાઉ કહ્યું છ ે્તેમ, 
હ્ેતયુલષિી મનનયું મહત્વનયું કામ ્તક્ણ કરવાનયું ક ેદલીલ કરવાનયું છ.ે      

જો ્તમે લોસ એનજલેસમાં દર વષતે આવ્તાં હજારો પ્રવાસીઓ પૈકીના એક પ્રવાસી 
હો ્તો શહરેના બાગ બગીચા, ભવય ઈમાર્તો અને સયુંદર ઘર જોયા પછી એવયું ્તારણ 
કાઢશો ક ેઆ બહયુ સરસ શહરે છ.ે હ્ેતયુલષિી મન આવી રી્તે કામ કર ેછ.ે િવષયને અનયુરૂપ 
િવચારવાની પ્રહરિયા હ્ેતયુલષિી મનની પ્રહરિયા છ.ે

્તમારંુ વયિ્્તલષિી એટલે ક ે આતમલષિી મન પાંચ ઇિનદ્રયોથી સવ્તંત્ર રહીને 
આસપાસના વા્તાવરણની નોંધ લે છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન અં્ત:પ્રેરણા ક ેઆતમસફયુરણાના 
આધાર ેકામ કર ેછ.ે ્તેમાં ્તમારી લાગણીઓ અને યાદદાસ્ત ધરબાઈને પડલેાં છ.ે જયાર ે
પાંચ ઇિનદ્રયો આરામ ફરમાવ્તી હોય છ ે તયાર ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સૌથી વધાર ે
કાય્ણશીલ હોય છ.ે બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો, જાગ્્ત મન જયાર ે કાય્ણર્ત હોય નહીં 
અથવા ્તો િનદ્રાધીન હોય તયાર ે્તમારી સયુષયુપ્ત મિ્ત ખીલી ઊઠ ેછ.ે

અધ્ણજાગ્્ત મનને જોવા માટ ેભૌિ્તક આંખની જરૂર પડ્તી નથી. ્તેનામાં અ્તીિનદ્રય 
અને િવિશષ્ટ શિ્્ત રહલેાં છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન, માનવનયું શરીર છોડીને દૂર સયુધી જઈને 
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સચોટ અને સાચી માહહ્તી ષિણભરમાં લાવી શક ેછ.ે ્તેના વડ ે્તમે અનય લોકોના િવચારો 
વાંચી શકો છો. બંધ પરબીહડયામાં ક ેકબાટમાં સાચવીને રાખેલા કાગળો પણ સહલેાઇથી 
વાંચી શકો છો. સામાનય ભાષામાં કહવેાયા હોય નહીં ્તેમ છ્તાં, અધ્ણજાગ્્ત મનમાં અનય 
લોકોના િવચારોને સમજવાની શિ્્ત છ.ે અધ્ણજાગ્્ત અને જાગ્્ત મન વચચે થ્તા વયવહારને 
જો આપણે સમજી શકીએ ્તો સાચી પ્રાથ્ણના કવેી રી્ેત કરવી ્તે બરાબર શીખી જઈએ.

અધ્થજાગ્રત મન જાગ્રત મનની માફક દલીલબાજી એટલે ક ેતક્થ  કરવા સક્ષમ નથી
્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન દલીલ કરી શક્તયું નથી ક ે્તક્ણ લડાવી શક્તયું નથી. માટ ેજ, 

જો ્તમે ્તેને ખોટી સૂચના આપી હોય ્તો પણ ્તે આવી સૂચનાને સતય ્તરીક ેસવીકારીને 
્તેને અનયુરૂપ પહરિસથિ્તનયું સજ ્ણન કર ેછ,ે અનયુભવ કરાવે છ.ે ્તમારા જીવનમાં જ ેપણ 
ઘટનાઓ બની છ ે્તે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કંડારાયેલી છબીઓની અસર છ.ે જો 
્તમારા િવચારો ષિિ્તયયુ્્ત ક ેનકારાતમક હશે ્તો ્તેને િબનઅસરકારક બનાવવાનો એક 
જ ઉપાય છ ે– સ્ત્ત સકારાતમક અને શયુભ ક ેસયુમેળભયા્ણ િવચારો કરો. અધ્ણજાગ્્ત મન 
જયાર ેઆવા સકારાતમક ક ેશયુભ િવચારો સવીકારી લેશે તયાર પછી ્તે આ નવા ‘સતય’ 
પ્રમાણે કામ કરવાનયું શરૂ કરી દેશે. નવી ્તંદયુરસ્ત આદ્ત પડશે. યાદ રહ ેક ેઆ અધ્ણજાગ્્ત 
મન આપણી ટવે-કયુટવે માટ ેજવાબદાર છ.ે 

આપણી આદ્ત મયુજબના િવચારો, અધ્ણજાગ્્ત મન ઊંડી છાપ પાડ ેછ.ે જો ્તમારા 
િવચારો સયુમેળભયા્ણ, શાંિ્તના અને રચનાતમક હોય ્તો આ હકીક્ત બહયુ જ લાભદાયી 
સાિબ્ત થાય છ.ે પરં્તયુ ્તમે ભય, િચં્તા ક ેઅનય નકારાતમક િવચારો કયા્ણ હોય ્તો ્તેની 
અસરમાંથી બહાર આવવાનો એક માત્ર ઉપાય છ ેક ે્તમારા સવ્ણશિ્્તમાન અધ્ણજાગ્્ત 
મનની ખૂબીઓ જાણો, મયુિ્્ત, સયુખ અને ્તંદયુરસ્તી મેળવો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ખૂબ 
રચનાતમક છ,ે ્તમારા હદવય સ્તો્ત સાથે જોડાયેલયું છ ેઅને ્તમે ઈચછો ્તો ્તેની મદદથી 
દયુિનયાનાં બધાં જ સયુખ-સમૃિદ્ધ મેળવી શકો છો.

અધ્થજાગ્રત મન પર અંકાયેલી છબીની શિ્ત 
હવે ્તમને ખયાલ આવી ગયો હશે ક ેજાગ્્ત મન ્તો ‘ઝાંપે ઉભેલા ચોકીદાર’ 

સમાન છ.ે ્તેનયું મયુખય કામ ્તો અધ્ણજાગ્્ત મન પર ખોટી છાપ પડ્તાં રોકવાનયું છ.ે હવે 
્તમને એક િનયમ િવષે પણ ખબર પડી ગઈ છ ે– ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને મળેલી 
સૂચનાનયું પાલન કર ેછ.ે જમે ્તમે જાણો છો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન કોઈ હદવસ સરખામણી 
ક ેિવરોધ કર્તયું નથી અથવા ્તો કોઈ દલીલબાજી કર્તયું નથી ક ેપો્તે ્તેના સારા-ખરાબ 
પાસાંઓ િવષે િવચાર્તયું પણ નથી. ્તે ્તો માત્ર પો્તાના પર પડલેી છાપ પ્રમાણે વ્ત્ણન કર ે
છ.ે એટલે સયુધી ક ેબે િવકલપમાંથી એકની પસંદગી પણ કર્તયું નથી. ફ્્ત સાવચે્તીભયયુું 
કામ કરી અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કોઈ ખોટી છાપ ક ેછબી સામે રષિણ આપવાનયું કામ કર ેછ.ે

નીચેનું ઉદાહરણ આ િવષે થો્ડી વધારે સપષ્ટતા કરશે
માની લો ક ે્તમે ક ેમોટા જહાજમાં જઈ રહ્ા છો અને ્તમારી સાથે ગભરુ જવેો 

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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લાગ્તો એક સાથી મયુસાફર પણ છ.ે ્તમે ્તેને કહો છો, “્તમે બહયુ માંદા લાગો છો. ્તમે 
કમે આટલા હફક્કા છો? મને ખા્તરી છ ેક ે્તમને દહરયાઈ યાત્રાની અસર થશે. ચાલો 
હયું  ્તમને ્તમારી કબેીન સયુધી પહોંચાડી દઉં.” આ મયુસાફર ખરખેર ઝંખવાણો પડી જશે. 
્તમારી દહરયાઈ યાત્રાની અસર િવશેના વા્યથી ્તેને ભય લાગશે અને ખરાબ સંક્ેતનો 
અણસાર આપશે. ્તે ્તમારી કબેીન સયુધી પહોંચાડવાની મદદ સવીકારશે. આ ્તમારા 
નકારાતમક સૂચનની અસર છ ેઅને ્તે લીધે ્તેનયું મન નકારાતમક અસર હઠેળ આવી ્તે 
િબમાર પડી જશે.

એક સૂચનની પણ બે જયુદા જયુદા વયિ્્ત ઉપર િભન્ન અસર જોવા મળે છ.ે જયુદાં 
જયુદાં લોકો એક જ વા્ય ક ેશબદોને જયુદા પ્રકાર ેધયાનમાં લે છ ેકારણ ક ે્તેમનયું અધ્ણજાગ્્ત 
મન અલગ અલગ સ્તરની માનય્તાથી ઘેરાયેલયું હોય છ.ે જો ઉપરનો સંવાદ કોઈ ખલાસી 
ક ેજહાજના સયુકાની સાથે થયો હોય ્તો? ્તો ્તે ્તમને હસી કાઢશે અથવા ્તો ્તમારા પ્રતયે 
થોડો ગયુસસો કરશે. ્તમારંુ દહરયાઈ યાત્રાની અસર િવષેનયું વા્ય બહરેા કાને અથડાય 
્તેવી પૂરી શ્ય્તા છ ેકારણ ક ે્તેના મનમાં આવી પહરિસથિ્ત (દહરયાઈ યાત્રા), શરીરની 
્તંદયુરસ્તીનો એક ભાગ છ.ે શરીર ્તેનાથી ટવેાયેલયું છ ેએટલે અધ્ણજાગ્્ત મન પણ કળેવાયેલયું 
છ.ે એટલે કોઈ ભય ક ેિચં્તા થવાને બદલે આતમિવશ્ાસ પ્રગટ થશે.

શબદકોશના આધારે કહીએ તો ``સૂચન’’ એટલે મનમાં કોઈક વાત 
અથવા  વાતને ઠસાવવાની રરિયા! 

કોઈ વા્ત ્તમને કહવેાઈ હોય ્તે અંગે િવચાર કરી, સવીકારી અને ્તેને અમલમાં 
મૂકવાની માનિસક પ્રહરિયા એટલે સૂચન! યાદ રાખો ક ેઆ સૂચન કોઈ હદવસ જાગ્્ત 
મનની ઉપરવટ જઈને અધ્ણજાગ્્ત મન પર અસર કરશે નહી. એટલે ક ેજાગ્્ત મન આ 
સૂચનને સવીકારવા ક ેફગાવી દેવાની શિ્્ત ધરાવે છ.ે ઉપરના ઉદાહરણમાં ખલાસીને 
દહરયાઈ યાત્રાથી થ્તી બીમારીનો કોઈ ભય હ્તો નહી. એટલે જ આવયું નકારાતમક સૂચન 
્તેના જાગ્્ત મનથી આગળ વધી શ્યયું નહી અને અધ્ણજાગ્્ત મન પર ્તેની જરા પણ 
અસર થઇ નહી.

પણ સામાનય મયુસાફરને આવી માંદગીનયું સૂચન ડગમગાવી ગયયું. આપણને બધાને 
કોઈક ને કોઈક છૂપા ડર, માનય્તા અને મં્તવય હોય છ.ે આ આં્તહરક િવચારો આપણા 
જીવનનયું સંચાલન કર ેછ.ે કોઈના સૂચન ક ેવા્યમાં જરા પણ શિ્્ત હો્તી નથી, પણ 
આપણે ્તે વા્યને મનમાં કવેી રી્તે ઉ્તારીએ છીએ ્તે પ્રમાણે આવા વા્યની અસર થાય 
છ.ે અસર પ્રમાણે મનની શિ્્ત – મયા્ણહદ્ત ક ેઅમયા્ણહદ્ત પ્રમાણમાં અસર કર ેછ.ે

છવેટ ેહાથ કવેી રીતે ગુમાવયો?
થોડાં વષયો પહલેાં મેં લંડન સતય મંચની સથાપના કરી હ્તી. હયું  દર બે-ત્રણ વષતે 

્તેમાં મારી પ્રવચન શ્યુંખલા યોજયુ  ંછયુ ં . આ મંચના અગ્ણી ડો.એવલીન ફલીટ સાથે વા્તચી્ત 
કર્તાં ્તેમણે મારંુ ધયાન એક લેખ પર દોયયુું. અંગ્ેજી અખબારમાં પ્રગટ થયેલા આ લેખનો 
િવષય હ્તો ‘્તમારા શબદોની શિ્્ત’! ્તેમાં લખયા પ્રમાણે એિલસટર ે્તેના અધ્ણજાગ્્ત 
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મનને બે વષ્ણથી ્તાલીમ આપી હ્તી – ‘હયું  મારી દીકરીને સાજી કરવા મારા જમણા હાથની 
કયુરબાની આપવા ્તૈયાર છયુ ં .’ લેખ પરથી એવો િનષકષ્ણ નીકળ્તો હ્તો ક ેઆ એિલસટરની 
દીકરીને સંિધવા થયો હ્તો અને વધારામાં ચામડીનો અસાધય રોગ પણ લાગયુ પડો હ્તો. 
બધી જ ્તબીબી સારવાર િનષફળ જ્તી લાગ્તી હ્તી, પણ એિલસટરને પો્તાની દીકરીને 
સાજી થ્તી જોવાની ્તીવ્ર ઈચછા હ્તી. કોઈ માન્તા માન્તો હોય ્તેમ ્તેમણે પો્તાની ઈચછા 
ઉપર પ્રમાણે દશા્ણવી હ્તી!     

ડો.ફલીટ ેઆ લેખને ટાંકીને પછી મને જ ેકહ્યું ્તે બહયુ જોરદાર હ્તયું – એક હદવસ 
આ એિલસટર ્તેના પહરવાર સાથે ્યાંક બહાર જ્તા હ્તા તયાર ે ્તેમની મોટરકારને 
અકસમા્ત થયો. ચમતકાર થયો ક ેજ ેપણ કહો ્તે, અકસમા્તને કારણે ્તે ભાઈનો જમણો 
હાથ ખૂબ ઈજાગ્સ્ત થયો અને કાપી નાખવો પડો; અને દીકરીનો સંિધવા અને ચામડીની 
બીમારી ગાયબ થઇ ગયાં!

યાદ રાખોઃ અધ્થજાગ્રત મનને માત્ર એવાં જ સૂચનો કરવાં જોઈએ ક ેજ ેતમારા 
પોતાના માટ ેઆશીવા્થદરૂપ હોય, તંદુરસતી અને સુખ સમૃિદ્ બક્ષે અને પ્રેરણા આપે! 
યાદ રાખો ક ેઅધ્થજાગ્રત મન કોઈ પ્રકારની રમૂજ પારખી શકતું નથી. દરેક શબદો 
તે ગંભીરતાથી લે છ.ે

સવયંસૂચનાથી ભયને ભગા્ડો
સવયંસૂચના (ઓટોસજશેન) એટલે પો્તાની જા્તને જ અપા્તી કોઈક ખાસ આજ્ા! 

હબટ્ણ પાહક્ણન (૧૮૬૯ થી ૧૯૨૭, અમેહરકાના માનસશાસ્તી, મનોિચહકતસક અને લેખક) 
પો્તાના આ જ મથાળાના લેખમાં એક બહયુ સરસ ઉદાહરણ વણ્ણવે છ ે અને રમૂજી 
ઉદાહરણ આપે છ.ે ‘નયયુયોક્ણમાં રહ્ેતા એક વહરષ્ઠ નાગહરક િશકાગોની મયુલાકા્તે ગયા. 
પો્તાની ઘહડયાળમાં સમય બદલવાનયું ભૂલી ગયા. (અમેહરકાનયું િશકાગો શહરે, ્તેના 
ભૌગોિલક સથાનને કારણે, નયયુયોક્ણ કર્તાં એક કલાક પાછળ છ.ે) અચાનક જ ્તેમના 
િશકાગોના િમત્રને કહ ેછ ેક ેઅતયાર ેબરાબર બાર વાગયા છ.ે િશકાગોના િમત્રે ્તર્ત જ 
કહ્યું ક ેપો્તાને પણ ભૂખ લાગી છ ેઅને ચાલો જમવા જઈએ.’ કહવેાનયું ્તાતપય્ણ બહયુ સરળ 
છ.ે િશકાગોવાળા િમત્રને ખબર નહ્તી ક ેસાચો સમય શયું છ.ે પણ ્તેમનયું મન બાર વાગયે 
જમવા માટ ેશરીરને ્તૈયાર કર્તયું હ્તયું. એટલે બાર વાગવાની જાણ થ્તાંની સાથે જ ્તેમને 
ભૂખ લાગી ગઈ અને અનાયાસે જ જમવા જવાનો પ્રસ્તાવ મયુકાઈ ગયો!

સવયંસૂચનનો ઉપયોગ કરીને આપણા મનમાં પેદા થતા ભય અને 
અનય નકારાતમક િવચારોને કવેી રીતે અટકાવી શકાય.

એક ઉભર્તી ગાિયકા - સયુઝનને એક વખ્ત ઓડીશન માટ ેઆમંત્રણ મળ્યું. સયુઝન 
ને આ અં્તરાય પાર કરીને આગળ વધવાની બહયુ જ ્તાલાવેલી હ્તી. અગાઉના ત્રણ 
પ્રયતનોમાં ્તેને િનષફળ જવાનો ડર હ્તો અને માટ ે્તે ખરખેર અસફળ રહી હ્તી. સયુંદર 
કંઠ હોવા છ્તાં ્તે મનોમન કહ્ેતી રહ્ેતી ‘જયાર ેમારો ગાવાનો વારો આવશે તયાર ેકદાચ 

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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્તેમને મારો અવાજ-કળા નહીં ગમે. હયું  પ્રયતન કરીશ પણ મને ડર અને િચં્તા રહ ેછ.ે’      

્તેના અધ્ણજાગ્્ત મને આ નકારાતમક સવયંસૂચન સવીકારી લીધયું અને દરકે વખ્તે 
્તે િવચારને અનયુરૂપ પહરણામ લાવી આપયયું. કારણ હ્તયું – મનમાં અંદરખાને રહલેો ભય 
િવચારોમાં, લાગણીમાં અને કમ્ણ દ્ારા બહાર આવી ગયો. સયુઝને આ કાલપિનક ભયનયું 
િનવારણ કવેી રી્તે કયયુું? 

હદવસમાં ત્રણ વાર સયુઝન એક ઓરડામાં એકાં્તમાં બેસ્તી. પો્તાની જા્તને સવસથ 
કર્તી, આંખો બંધ કરીને આરામખયુરશીમાં િવશ્ામની મયુદ્રામાં થોડો સમય પસાર કર્તી. 
પો્તાનાથી બને ્તેટલયું મન અને શરીરને શાં્ત કર્તી. શારીહરક િનિષરિય્તા માનિસક 
િનિષરિય્તાને પ્રોતસાહન આપે છ ેઅને ્તેનાથી મન નવાં સૂચનોને આવકારી શક ે ્તેવી 
પહરિસથિ્તમાં આવે છ.ે પો્તાના મનમાં ઘર કરી ગયેલા ભયને દૂર કરવા માટ ે્તે મનોમન 
બોલ્તી, ‘હયું  બહયુ સયુંદર ગાઈ શકયું  છયુ ં . હયું  સવસથ, ધીર-ગંભીર, શાં્ત અને આતમિવશ્ાસથી 
ભરપૂર છયુ ં  અને મને પો્તાના પર િવશ્ાસ છ’ે. દરકે વખ્તે ્તે ધીમેથી, શાંિ્તપૂવ્ણક 
પણ મક્કમ્તાથી આ વા્યનયું પાંચ-દસ વાર પયુનરાવ્ત્ણન કર્તી. રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં પણ 
આવયું કરવાનયું શરૂ કયયુું. એક અઠવાહડયામાં ્તો ્તેનયું મન ખરખેર શાં્ત થઇ ગયયું અને 
આતમિવશ્ાસ છલકાઈ ગયો. જયાર ેચોથી વાર ્તક મળી તયાર ે્તે અદભયુ્ત દેખાવ કરીને 
મેદાન મારી ગઈ!

વૃદ્ મરહલાએ પોતાની યાદશિ્ત કવેી રીતે મજબૂત કરી
લગભગ પંચો્તેર વષ્ણની ઉંમરની ટરેસેાને એવયું લાગયા કર્તયું હ્તયું ક ેપો્તે યાદદાસ્ત 

ગયુમાવી રહી છ.ે ્તેને અધ્ણજાગ્્ત મન અને સવયંસૂચના િવષે ્યાંકથી જાણકારી મળી. 
ત્રણ અઠવાહડયામાં આ માજીમાં સમૂળગયું પહરવ્ત્ણન આવયયું. ્તેમણે એવયું શયું કયયુું? ટરેસેાએ 
રોજ ચાર-પાંચ વખ્ત સવયંસૂચનાનો પ્રયોગ કરવાનયું શરૂ કયયુું, ‘આજથી દરકે રી્તે મારી 
યાદદાસ્ત સયુધરવા માંડશે. માર ેજ ેપણ જાણવયું અને યાદ રાખવયું છ ે્તે હયું  બરાબર યાદ 
રાખીશ. હયું  જ ેજોઉં છયુ ં , સાંભળયું છયુ ં  ક ેવાંચયું છયુ ં  ્તે બહયુ સપષ્ટ અને ચોકસાઈપૂવ્ણક યાદ 
રાખીશ. મારા મનમાં બધયું જ આપોઆપ સરળ્તાપૂવ્ણક ઊ્તરી જશે. હયું  આ બધયું યાદ 
રાખીશ. જયાર ેપણ માર ેયાદ કરવાની જરૂર પડ ેતયાર ેમારા મનના પડદા પર બધયું જ 
પાછયુ ં  આવી જશે, મારી યાદદાસ્ત પહલેાં કર્તાં પણ સયુધરી જશે.” ત્રણ જ સપ્તાહના 
અં્તે, ્તેમની યાદદાસ્ત સામાનય થઇ ગઈ હ્તી અને ્તેમને પણ ખયુશી થઇ હ્તી. આ 
આતમસૂચનનો પ્રયોગ અનય કાય્ણ માટ ેપણ કરી આ જ પહરણામ મેળવી શકાય.

કોઈક ેપોતાના ગુસસા પર કાબૂ મેળવયો
ચીિડયાપણા અને ખરાબ િમજાજવાળા લોકોને માટ ે સવયંસૂચનાનો પ્રયોગ બહયુ 

લાભદાયી નીવડો છ.ે આવાં લોકો માટ ેનીચે દશા્ણવેલાં ત્રણ વા્યો હદવસમાં ચાર-પાંચ 
વખ્ત એક મહહના સયુધી મનોમન બોલવાથી અદભયુ્ત પહરણામ મળ્ાના દાખલા છ.ે 

‘‘હવે પછી હંુ નમ્ર બનીશ. આનંદ, સુખ અને ઉલ્ાસ મારા મનમાં 
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સવાભાિવક રીતે જ રહશેે. રદન-પ્રિતરદન હંુ પ્રેમાળ અને સમજુ બનતો 
જઈશ. મારી આસપાસના લોકો માટ ેહંુ હષ્થ અને શુભેચછાઓનો સ્તોત 
બની રહીશ, તેમનામાં પણ નમ્રતાના ગુણ કળેવાય તેવા પ્રયતનો કરીશ. 
આ સુખી, આનંદી અને હષષોલ્ાસવાળો સવભાવ હવે મારા મન માટ ે
કુદરતી અને સામાનય બની રહશેે. હંુ ઈશ્વરનો ઋણી છંુ.”

સૂચનાની રચનાતમક અને િવનાશાતમક શિ્ત
અનય વયિ્્ત દ્ારા કહવેામાં આવ્તી વા્ત જ ેઆપણે મનમાં ઉ્તારી લઇએ છીએ 

્તેને િવિભન્ન સૂચન કહીએ. આવાં  િવિભન્ન સૂચન પણ આપણા જીવનમાં મહત્વનો ભાગ 
ભજવે છ.ે હકીક્તમાં દયુિનયાના દરકે પ્રદેશમાં માનવજા્તના અિસ્તતવની શરૂઆ્તથી લઈને 
આજ સયુધી આ િવિભન્ન સૂચનની શિ્્તએ કોઈક ને કોઈક અગતયનયું યોગદાન આપયયું છ.ે 
આજ ેપણ, આ િવિભન્ન સૂચન કટેલાય દેશોમાં ધમ્ણના સવરૂપે કનેદ્રિબંદયુ ્તરીક ેછ.ે 

આવી વયવસથાથી આપણે પો્તાની જા્ત ઉપર કાબૂ મેળવી જ શકીએ છીએ 
અને િશસ્તમાં પણ રહી શકીએ છીએ. એટલયું જ નહહ પણ અધ્ણજાગ્્ત મનના િનયમો 
નહીં જાણનાર વયિ્્તઓ  ઉપર પણ કાબૂ મેળવી શકાય છ.ે રચનાતમક રી્તે વાપરવામાં 
આવે ્તો િવિભન્ન સૂચનોથી બહયુ ભવય અને અદભયુ્ત પહરણામો મેળવી શકાય છ.ે પણ 
નકારાતમક ક ે િવનાશક સવરૂપમાં ્તે મનને ખોટી હદશામાં વાળી દે છ ેઅને ્તેને કારણે 
પીડા, દયુઃખ, િનષફળ્તા, યા્તના  અને માંદગીને નો્તર ેછ.ે

તમે નીચેના મહાવરા સાંભળ્ા છ?ે તમે તેનો સવીકાર કરો છો?
બાલયાવસથાથી જ આપણામાંથી મોટા ભાગનાં લોકોને કટેલાય નકારાતમક સૂચનો 

આપવામાં  આવે છ.ે ્તેનો પ્રિ્તકાર કવેી રી્તે કરવો ્તે જાણ્તા ન હોવાને કારણે આપણે 
્તેમને સવીકારી લઇએ છીએ. જમે ક ે 

‘્તમે અસમથ્ણ છો’, 

‘્તમે જીવનમાં કશયું પ્રાપ્ત કરી નહીં  શકો’, 

‘્તમાર ેઆમ કરવયું જોઈએ નહી’, 

‘્તમે િનષફળ જશો’, 

‘્તમાર ેમાટ ેકોઈ ્તક નથી’,

 ‘્તમે સાવ ખોટા છો’,

‘બધયું વયથ્ણ છ’ે,

‘્તમે શયું જાણો છો ્તે જરૂરી નથી, પણ ્તમે કોને ઓળખો છો ્તે મહત્વનયું છ’ે, 

‘દયુિનયા ખાડ ેજઈ  રહી છ’ે,

‘આ િનરથ્ણક છ.ે કોઈને કંઈ પડી નથી’,

‘આટલી બધી મહને્ત કરવાનો કોઈ અથ્ણ નથી’,

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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‘હવે ્તમારી ઉંમર થઇ છ’ે,

‘બધયું હદવસે ને હદવસે બગડ્તયું જાય છ’ે,

‘જીવન એક ચક્કી જવેયું છ’ે,

‘પ્રેમ ્તો પંખીઓનો િવષય છ’ે,

‘્તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં જી્તી શકશો નહીં’,

‘આ રી્તે ્તો ્તમે થોડા સમયમાં નાદાર થઇ જશો’,

‘ધયાન રાખજો, ્તમને ચેપ લાગી જશે’,

‘આ દયુિનયામાં કોઈનો િવશ્ાસ કરવા જવેો નથી’ વગેર।ે

પણ એક પયુખ્ત વયના વયિ્્ત ્તરીક ેજો ્તમે ઊજા્ણપ્રેરક રચનાતમક સવયંસૂચનોનો 
અમલ નહીં કરો ્તો ભૂ્તકાળનાં આ બધાં નકારતમક િવધાનોની અસરને કારણે ્તમારી 
વ્ત્ણણૂક બદલાઈ જશે અને ્તેની અંગ્ત અને સામાિજક જીવન ઉપર ઘેરી અસર પડશે।

આ નકારાતમક િવધાનો આપણા જીવનને સમૂળગયું બદલી નાખે છ ેજનેા લીધે 
અંગ્ત િનજી િજદંગી અને સામાિજક જીવનમાં પણ નકારાતમક અસર જોવા મળે છ ેજથેી 
સ્ત્ત સારી આદ્તોને અપનાવવામાં બાધારૂપ બને છ.ે ્તેવા સમયે, રચનાતમક પોિઝટીવ 
સવયંસૂચન, આપણને આવી નકારાતમક અસરમાંથી મયુિ્્ત મેળવવાનયું અમોઘ સાધન બની 
જાય છ.ે 

તમે નકારાતમક સૂચનોનો પ્રિતકાર કરી શકો છો
કોઈ પણ હદવસનયું છાપયું લો. ્તેમાં ભય, િચં્તા, િવનાશ અને અનય વયથ્ણ વા્તોના 

અઢળક સમાચાર ્તમને વાંચવા મળશે. જો ્તમે આ બધા સમાચાર ગ્હણ કરો ્તો 
જીવનમાંથી ્તમારો રસ જ ઊડી જશે. પણ એક વા્ત જાણી લો - ્તમારા અજાગ્્ત મનને 
રચનાતમક સવયંસૂચનો આપીને ્તમે આવા નકારાતમક વા્તાવરણને િ્તલાંજિલ આપી શકો 
છો અને િવધવંસક િવચારોનો પ્રિ્તકાર કરી શકો છો.

્તમારી આસપાસનાં લોકો ્તમને અવારનવાર નકારાતમક સૂચનો કર્તાં રહ ેછ.ે 
્તે અંગે સાવધ રહો. ્તમાર ે આવા ખંડનાતમક િવિભન્ન િવચારોથી પ્રભાિવ્ત થવાની 
જરૂર નથી. આપણે બધાએ, બાળપણ અને હકશોરાવસથામાં આવા ખંડનાતમક િવિભન્ન 
િવચારોના આરિમણને કારણે સહન કયયુું છ.ે જો ્તમે ્તમારા પો્તાના જીવનમાં વી્તી 
ગયેલી ઘટનાઓ પર એક નજર ફરેવશો ્તો ખયાલ આવશે ક ેઆપણાં મા્તા-િપ્તા, િમત્રો, 
સગાંઓ, િશષિકો અને અનય સાથીઓએ નકારાતમક ઝયુંબેશમાં કટેલો ફાળો આપયો છ.ે 
્તમને કહવેામાં આવેલી આ બધી જ વા્તો િવષે િવચારજો, ્તમને ્તર્ત જ ખયાલ આવી 
જશે ક ે્તે કટેલી વાહહયા્ત હ્તી. આવી વા્તોનો મયુખય હ્ેતયુ ્તમને કાબૂમાં રાખવાનો ક ે
્તમારામાં ભય પેદા કરવાનો જ હ્તો.

િવિભન્ન સૂચનો દરકે ઘર, ઓહફસ, ફે્ ટરી ક ેઅનય સમારંભોમાં થ્તી આવ્તી 
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સામાનય પ્રહરિયા છ.ે ઝીણવટથી િનરીષિણ કરશો ્તો ્તમને સપષ્ટ ખયાલ આવશે ક ેઆવાં  
સૂચનોનો મયુખય હ્ેતયુ, ્તમને, સામેવાળી વયિ્્તના સવાથ્ણ પ્રમાણે િવચાર્તા, અનયુભવ્તા અને 
કામ કર્તા કરવાનો છ.ે

આવી એક વાતથી એક વયિ્તનું મૃતયુ થયું
આ એક ઉદાહરણ જયુઓ. મારા એક સગા કાલા્ણઈલ ભાર્તમાં કોઈ જયોિ્તષીને 

મળ્ા. આ જયોિ્તષીએ કાલા્ણઈલને કહ્યું ક ે ્તેમને હૃદયની બીમારી છ ે અને આવ્તી 
પૂનમે ્તેમનયું મૃતયયુ થશે. વયાકયુળ થઇ ગયેલા આ ભાઈએ પો્તાના પહરવારને બોલાવીને 
ભિવષયવાણી િવષે વા્ત કરી. પો્તાનયું વીલ બનાવી નાખયયું. 

પો્તાના મૃતયયુ િવશેનયું િવધાન ્તેમના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જડાઈ ગયયું કારણક ે્તેમણે 
્તે સવીકારી લીધયું. એટલે સયુધી ક ે્તેમણે મને કહ્યું ક ેઆ જયોિ્તષ પાસે કોઈ એવી દૈવી 
શિ્્ત છ ેજનેાથી ્તે ્તમને ઈિચછ્ત હાિન પહોંચાડી શક ેછ ેઅથવા ફાયદો કરાવી શક ે
છ.ે કાલા્ણઈલ, આગાહી પ્રમાણે મૃતયયુ પામયા પણ ્તેમને ખબર જ નહ્તી ક ે પો્તાના 
મૃતયયુનયું કારણ પો્તે જ છ.ે મારા અનયુમાન પ્રમાણે આપણામાંથી કટેલાય લોકોએ આવી 
અંધશ્દ્ધાથી ભરલેી ભિવષયવાણી જવેી િનરથ્ણક વા્તો સાંભળી હશે.

અધ્ણજાગ્્ત મનની દૃિષ્ટએ જો્તાં આ ઘટનામાં શયું થયયું હશે ્તેની ્તપાસ કરીએ. 
માણસનયું જાગ્્ત અને ્તાહક્ણક મન જ ેમાને છ ે્તે વા્તને અધ્ણજાગ્્ત મન સવીકાર ેછ ેઅને 
્તેને યથાથ્ણ બનાવવા માટ ેપ્રયતનશીલ બને છ.ે કાલા્ણઈલ સયુખી, ્તંદયુરસ્ત, ખયુશિમજાજ અને 
ખં્તીલા વયિ્્ત હ્તા. ્તેઓ આ કહવેા્તી જયોિ્તષ બાઈના રવાડ ેચડી ગયા. ્તેનયું કહવેા્તયું 
ભિવષય કથન કાલા્ણઈલે સવીકાયયુું. પછી ્તો કહવેયું જ શયું? ્તેઓ ભયભી્ત થઇ ગયા અને 
સ્ત્ત પો્તાના મૃતયયુ અંગે જ િવચારવા લાગયા. બધાં  સગાંઓને ્તે અંગે વા્ત પણ કરી 
દીધી અને મૃતયયુની ્તૈયારી પણ કરી લીધી. આ બધયું ્તેમના મનમાં જ થયયું અને પો્તાના 
જ િવચારો મૃતયયુનયું કારણ બની ગયા. ભય અને મૃતયયુના િવચારો કરીને ્તેમણે જ પો્તાના 
મો્તને આમંત્રણ આપયયું હ્તયું અથવા ્તો શરીરનો િવનાશ નો્તયયો હ્તો. જ ેસ્તીએ ્તેમના 
અવસાન અંગે ભિવષયવાણી કરી હ્તી ્તે સાવ સામાનય સ્તી હ્તી. ્તેનામાં કોઈ ગેબી  
શિ્્ત હ્તી નહી. ્તેના િવધાનોમાં એવી કોઈ ્તાકા્ત નહ્તી ક ેજથેી સાજા નરવા વયિ્્તનયું 
અવસાન થાય. પણ જો મહયુ્ણમ વયિ્્તને મનની કાય્ણપદ્ધિ્તના િનયમો અંગે થોડી પણ 
જાણકારી હો્ત ક ેહૃદય આપણા પો્તાના જ િવચારો અને ભાવનાઓ પ્રમાણે કામ કર ેછ ે્તો 
્તેમણે આવા નકારાતમક શબદોને નકારી કાઢા હો્ત. આવા શબદો પ્રતયે કોઈ ધયાન આપયયું 
જ ન હો્ત. નબળી ધા્તયુના બાણ  જમે યયુદ્ધજહાજને નયુકસાન પહોંચાડા વગર જ દહરયામાં 
ડબૂી જાય ્તેમ, જયોિ્તષ સ્તીની આગાહીની  ્તે વયિ્્ત ઉપર કોઈ જ અસર થા્ત નહી. 

અનય લોકો ્તમારા િવષે જ ેપણ કંઈ કહ ે્તેમાં કોઈ જ શિ્્ત રહલેી નથી. પણ ્તમે 
્તમારા િવચારો દ્ારા આવા વચનોને કટેલયું મહત્વ આપો છો ્તે પ્રમાણે લોકોનાં વા્યોની 
અસર ્તમારા ઉપર પડ ેછ.ે ્તમે લોકોના શબદોને મનોમન સવીકારો, ્તેમના ્તરફ ધયાન 
આપો તયાર ેજ ્તે ્તમારા િવચારો બને છ ેઅને ્તમે ્તે િવષે િવચાર કરવાનયું શરૂ કરો છો.

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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યાદ રાખોઃ તમને શું જોઈએ છ ેહકારાતમકતા ક ેનકારાતમકતા. આ તમે જાતે 
જ પસંદ કરી શકો છો. તે તમારા હાથની વાત છ.ે તમે સાર ું અને નરસું જ ેઈચછો 
તે તમને મળશે માટ,ે સારા ઉચચ જીવનની પસંદગી કરો! પ્રેમની પસંદગી કરો! 
તંદુરસતી તરફ વળો! કુદરતની િવપુલતાને પસંદ કરો એ પ્રમાણે જ થશે.

મોટી પૂવ્થધારણાની શિ્ત
આપણં મન અનયુમાિનક ધારણાઓ પ્રમાણે કામ કર ેછ.ે એટલે ક ેઆપણા જાગ્્ત 

મનમાં ઘર કરી ગયેલી માનય્તાઓ અથવા ધારણાઓના આધાર,ે આપણં અધ્ણજાગ્્ત મન 
િનષકષ્ણ કાઢીને આપણને સ્તાવ્તી સમસયાનો ઉકલે લાવે છ.ે જો ્તમારી ધારણાઓ સાચી 
હોય ્તો અંિ્તમ ઉકલે પણ સાચો જ હોય. આ િવગ્તે સમજવા જવેી વા્ત છ.ે

દા.્ત. આપણે કહીએ ક ેબધાં ફળો ગયુણકારી હોય છ.ે સફરજન એક ફળ છ.ે  
એટલે સફરજન ગયુણકારી છ.ે બરાબર આ જ રી્તે દરકે સદગયુણ  પ્રશંસનીય છ.ે દયા 
એક સદગયુણ  છ.ે માટ ેદયા પ્રશંસનીય છ.ે 

દરકે દયુનયવી વસ્તયુઓ ષિીણ થાય છ ેઅને અં્તે નાશ પામે છ.ે ઇિજપ્તના િપરાિમડ 
પણ દયુનયવી વસ્તયુ જ છ.ે એટલે િપરાિમડ પણ ષિીણ થશે અને નાશ પામશે.

ઉપરનાં દૃષ્ટાં્તોમાં પ્રથમ વા્ય એક પૂવ્ણધારણા છ.ે ્તેમાંથી કાઢલેો  િનષકષ્ણ પ્રથમ 
વા્યના ખરાપણા ઉપર મદાર રાખે ્તે સવાભાિવક છ.ે  

1962 ના મે મહહનામાં મારા મનોિવજ્ાનનાં પ્રવચનો સાંભળનાર એક કોલેજ 
પ્રોફસેર ેગ્ેગે મને કહ્યું, ‘મારા જીવનમાં ઉથલપાથલ થઇ ગઈ છ.ે મારી ્તિબય્ત નાજયુક 
થઇ ગઈ  છ,ે મેં નાણાં ગયુમાવયા છ,ે મારા િમત્રો મને છોડીને ગયા છ.ે હયું  જ ેપણ કામ 
હાથમાં લઉં  છયુ ં  ્તે બગડી  જાય છ.ે’

મેં ્તેને સમજાવયયું ક ે સૌ પ્રથમ ્તો ્તેણે એવયું માનીને ચાલવયું જોઈએ ક ે ્તેના 
અધ્ણજાગ્્ત મનની મહામિ્ત ્તેનયું સ્ત્ત માગ્ણદશ્ણન કર ેછ ેઅને આધયાિતમક, માનિસક 
અને ભૌિ્તક સમૃિદ્ધ ્તરફ દોરી જાય છ.ે તયાર બાદ, અધ્ણજાગ્્ત મન સવાભાિવક રી્તે જ 
્તેને ્તંદયુરસ્તી અને નાણાંકીય ષિેત્રે યોગય િનણ્ણયો ્તરફ લઇ જશે. ્તેનાથી મનની શાંિ્ત 
અને િસથર્તા ફરી પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રોફસેર ેમારી સલાહ માનીને પો્તાના જીવન િવષે એક 
કિલપ્ત િચત્ર પો્તાના મનમાં ઉ્તારી દીધયું. ્તેની મનોકામના કંઈક આવી હ્તી “મહામિ્ત 
મારા જીવનપથમાં સ્ત્ત માગ્ણદશ્ણન આપે છ ે  અને દોરીસંચાર કર ેછ.ે ્તેણે જ મને 
્તંદયુરસ્તી બષિી છ ેક ેજનેાથી મારંુ મન અને શરીર ્તેની  સાથે એકાકાર થાય છ.ે મને 
્તેના પ્રેમ, શાંિ્ત, સયુંદર્તા અને િવપયુલ્તાનાં સ્ત્ત દશ્ણન થાય છ.ે મારંુ જીવન હદવય અને 
સતકાયયોમાં વી્તે ્તેવી કૃપા ્તે કર.ે હયું  જાણં છયુ ં  ક ેમારી આ પ્રાથ્ણના સના્તન સતયના ભાગ 
રૂપે છ ેઅને હયું  એ પણ જાણં છયુ ં , અનયુભવયું છયુ ં  અને માનયું છયુ ં  ક ેમારંુ  અધ્ણજાગ્્ત મન, મારા 
જાગ્્ત મનના િવચારોને અનયુસર ેછ.ે’

્તેમણે મને પછી લખયયું હ્તયું, “હયું  ઉપરના શબદો રોજ ધીમેથી, શાંિ્તથી અને 
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પ્રેમપૂવ્ણક હદવસમાં અમયુક વાર બોલ્તો. હયું  જાણ્તો હ્તો ક ેઆ શબદો  મારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં બરાબર ઉ્તરી રહ્ા છ ેઅને પહરણામ આવશે જ. ્તમે મને જ ેસમય ફાળવયો 
અને મારી સાથે વા્ત કરી ્તે બદલ હયું  ્તમારો ઋણી રહીશ. હવે મારા જીવનના દરકે ષિેત્રે 
સયુધારો થઇ રહ્ો છ ેઅને ્તમારી સલાહ કામ કરી રહી છ.ે”

અધ્થજાગ્રત મન  ્યારેય કોઈ વાદિવવાદ કરતું નથી
્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન બહયુ જ સમજદાર છ ેઅને દરકે સવાલનો ઉત્તર ્તેની પાસે 

છ ેજ. ્તે ્તમારી સાથે ્યારયે કોઈ દલીલ કર્તયું નથી ક ેસામે જવાબ આપ્તયું નથી. ્તે 
્યારયે કહ્ેતયું નથી ક ે“્તમાર ેમને સમજાવવાની જરૂર નથી”. ઉદાહરણ ્તરીક,ે જયાર ે
્તમે િવચારો છો ક ે‘હયું  આ કામ કરી શકીશ નહી’, ‘હવે હયું  ઘરડો થઇ ગયો છયુ ં ’, ‘હયું  આ 
જવાબદારી લેવા અશ્્ત છયુ ં ’, ‘હયું  ખોટી જગયાએ જનમયો છયુ ં ’, “હયું  સાચા રાજકારણીને 
ઓળખ્તો નથી’ તયાર ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનમાં આ િવચારો ઠાંસી દો  છો. અધ્ણજાગ્્ત મન 
્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે ્તમે પો્તાના જ હહ્તને અવરોધો છો. ્તેના કારણે જીવનમાં 
અછ્ત, મયા્ણદા અને હ્તાશા પ્રાપ્ત થાય છ.ે

જયાર ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનમાં િવઘનો, િવલંબ અને અડચણો ઊભાં કરો તયાર ે
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાઈને પડલેી મહામિ્ત અને જ્ાનનો  અસવીકાર કરો છો. ્તમે 
આડક્તરી રી્તે એવયું કહો છો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી કોઈ સમસયાનો ઉકલે લાવી 
શકશે નહી. આવયું કરવાથી  માનિસક અને ભાવનાતમક ઉથલપાથલ સજા્ણય છ.ે વધયુમાં ્તમે 
બીમારી અને નકારાતમક માનિસક વલણના િશકાર બનો છો. ્તમારી કામનાઓ પહરપૂણ્ણ 
કરવા અને ્તમારી હ્તાશા દૂર કરવા, રોજ મનોમન બોલ્તા જાઓ “જ ેમહામિ્તએ મારા 
મનમાં ઈચછા જનમાવી છ ે્તે મને ્તે સં્તોષવા માટ ેમાગ્ણદશ્ણન આપશે, યોજના બનાવશે 
અને મને ્તે ્તરફ દોરી જશે. મને ખા્તરી છ ેમારા મનમાં ઊંડ ેઊંડ ે રહલેયું જ્ાન યોગય 
પ્રિ્તભાવ આપી રહ્યું છ.ે મારા મનની લાગણીઓનયું જ પ્રિ્તિબંબ મને બહાર દેખાશે. હવે 
મારા જીવનમાં સં્તયુલન, સવસથ્તા અને સૌમય્તા છ.ે”

જો ્તમે એવયું કહો, ‘હવે કોઈ ઉપાય નથી; હયું  હારી ગયો છયુ ં , આ િદ્ધામાંથી બહાર 
કવેી રી્તે આવવયું ્તે ખબર પડ્તી નથી, મારા માગ્ણમાં અનેક અં્તરાય અને અવરોધ છ.ે’ 
્તો ્તમને ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન ્તરફથી કોઈ જવાબ ક ેપ્રિ્તભાવ નહી મળે. જો ્તમાર ે
અધ્ણજાગ્્ત મન પાસેથી કામ લેવયું હોય ્તો ્તેને યોગય સૂચના આપો અને ્તેનો સહકાર 
મેળવો. ્તે હંમેશા ્તમારા હહ્તમાં કામ કર ેછ.ે અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તને કારણે જ ્તમારા 
શરીર પરના ઉઝરડા અને જખમો રૂઝાઈ જાય છ,ે ્તેનયું વલણ જીવનલષિી હોય છ.ે ્તે 
જ ્તમારી સારસંભાળ કર ેછ.ે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને પણ પો્તાનયું મન હોય છ ેપણ 
્તે ્તમારા િવચારો અને કલપનાઓના વલણને સાહિજક્તાથી સવીકારી લે છ.ે જયાર ે્તમે 
કોઈ સમસયાનયું સમાધાન શોધ્તા હો છો તયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મન પ્રિ્તભાવ ્તો આપે છ;ે 
પરં્તયુ ્તમારા જાગ્્ત મન પાસેથી એક િનણ્ણય લઈને યોગય ફેંસલો લેવાની અપેષિા રાખે 
છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન પાસે દરકે સવાલનો જવાબ છ ે્તે હકીક્તનો ્તમાર ેસવીકાર કરવો જ 

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?
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રહ્ો. પરં્તયુ જો ્તમે કહો ક ે‘હવે કોઈ ઉપાય નથી; હયું  બહયુ મૂંઝાઈ ગયો છયુ ં ; મને કોઈ હદશા 
કમે સૂઝ્તી નથી?’, ્તો ્તમે ્તમારી પો્તાની ઈચછાથી િવરુદ્ધ વ્ત્ણન કરી રહ્ા છો. એક 
સિૈનક હાથ-પગ હલાવીને કચૂ કરવાનો ડોળ કર ેપણ ્યાંય આગળ વધે જ નહીં - ્તેના 
જવેી પહરિસથિ્તનયું િનમા્ણણ થાય છ.ે

્તમારા મનનાં ચરિો થંભાવી દો, ્તણાવમયુ્્ત બનો, થોડો તયાગ કરો અને મનોમન 
િનશ્ચય કરો: ‘મારંુ અજાગ્્ત મન બધા જ સવાલોના જવાબ આપી શકવા સમથ્ણ છ.ે હવે ્તે 
મને યોગય પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે હયું  ઈશ્રનો આભારી છયુ ં  ક ેમારા મનની મહામિ્ત સવ્ણજ્ાની  
છ ેઅને ્તે મને સંપૂણ્ણ  ઉત્તર આપે છ.ે હવે મારી માનય્તાઓ  મારા અધ્ણજાગ્્ત મનનો 
વૈભવ અને મહહમાને  મયુ્્ત કરી રહી છ.ે મને ્તે વા્તનો બહયુ આનંદ છ.ે’   

પરરિામ માટે આટલું કરો

1. ્તમે જવેયું િવચારો ્તેવયું ્તમારી સાથે થશે. - સારા િવચાર કરશો ્તો સારંુ બનશે, ખરાબ 
િવચાર કરશો ્તો ખરાબ થશે. આખો હદવસ જવેા િવચાર કરશો ્તેવા ્તમે છો.

2.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી સાથે દલીલબાજી કર્તયું નથી. ્તમારંુ જાગ્્ત મન જ ે
પણ હયુકમ કર ેછ ે્તેનો સવીકાર કર ેછ.ે જો ્તમે કહો ક,ે ‘મને પોસા્તયું નથી’, આ 
િવધાન સતય હોય ્તો પણ ્તે કહવેાનયું ટાળો. ્તેને બદલે કોઈ સારો િવચાર કરો, 
જમે ક ે‘હયું  એક હદવસ આવી વસ્તયુ ખરીદીશ. હયું  આ વા્ત મનમાં સવીકારંુ છયુ ં .’

3.  પસંદગી ્તમારી મરજીની વા્ત છ.ે ્તંદયુરસ્તી અને ખયુશી ઉપર પસંદગી ઉ્તારો. 
્તમે લોકો સાથે મૈત્રીપૂણ્ણ વ્ત્ણન કરી શકો છો અથવા ્તોછડયું વ્ત્ણન પણ કરી 
શકો છો - ્તમારી પસંદગીનો િવષય છ.ે જો ્તમે આનંદી, મતૈ્રીપૂણ્ણ, પ્રમેાળ અને 
સહકારભયયુું વ્ત્ણન કરવાનો પ્રયતન કરશો ્તો દયુિનયા ્તમને ્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ 
આપશે. એક સારંુ વયિ્્તતવ િવકસાવવા માટનેો આ ઉત્તમ માગ્ણ છ.ે

4.  ્તમારંુ જાગ્્ત મન ‘ઝાંપા પર ઉભેલા ચોકીદાર’ જવેયું છ.ે ્તેનયું મયુખય કામ ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનને ખોટી માનય્તાઓથી બચાવવાનયું છ.ે ્તમે એવી માનય્તા િવકસાવો 
ક ેશયુભ થવાનયું છ ેઅને શયુભ થઇ રહ્યું છ.ે યોગય પસંદગી કરવી ્તે એક બહયુ મોટી 
આવડ્ત છ.ે આનંદ અને િવપયુલ્તા પસંદ કરો.    

5.  અનય લોકોનાં મ્ંતવયો અને સલાહ ્તમને કોઈ રી્તે હાિનકારક નથી હો્તાં. ્તમારા 
િવચારો કવેી અને કઈ હદશામાં જાય છ ે્તેના ઉપર બધો મદાર રહલેો છો. ્તમે 
નકારાતમક લાગ્તાં સૂચનોને અવગણીને સારા િવચારોને આપનાવો. કોઈ પણ 
પહરિસથિ્તમાં કવેો પ્રિ્તભાવ આપવો ્તે ્તમારી પસંદગીનો િવષય છ.ે

6.  ્તમારા શબદો પર ધયાન આપો. દરકે નકામા શબદ માટ ે્તમાર ેજ હહસાબ ચૂકવવો 
પડ ેછ.ે ્ યારયે ‘હયું  િનષફળ જઈશ; મારી નોકરી જ્તી રહશેે; હયું  ભાડયું ચૂકવી શકીશ 
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નહીં.’ ્તેવયું કહો નહીં. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન કોઈ રમૂજ સમજી શક્તયું નથી. ્તે બધયું 
સતય છ ે્તેમ માન્તયું હોય છ.ે

7. ્તમારંુ મન અિનષ્ટ નથી. કયુદર્તનયું કોઈ પણ પહરબળ અિનષ્ટ નથી. ્તમે કયુદર્તની 
શિ્્તનો કવેો ઉપયોગ કરો છો ્તે મહત્વનયું છ.ે ્તમારા મનથી લોકોને આશીવા્ણદ 
આપો, ્તેમનયું ભલયું ઈચછો અને ચે્તનાનો સંચાર કરો.

8.  ‘હયું  અસમથ્ણ છયુ ં ’ ્તેવયું ્ યારયે કહો નહીં. આવા વા્ય અને ગિભ્ણ્ત ડરને જીવનમાંથી 
હંમેશ માટ ેદૂર કરીને જૂદયું જ િવધાન આપનાવો - ‘મારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત 
વડ ેહયું  દરકે કામ કરી શકયું  ્તેમ છયુ ં ’.

9.  દયુિનયામાં થઇ રહલેી દરકે ઘટનાને સના્તન સતય અને જીવનના િસદ્ધાં્તોને 
આધાર ેજોવાનયું વલણ આપનાવો. ભય, અજ્ાન અને અંધશ્દ્ધાના પહરમાણથી 
િવચારવાનયું ટાળો. અનય લોકોના િવચારો અપનાવવાથી દૂર રહો. ્તમારા િવચારો 
કળેવો અને પો્તાના િનણ્ણય લો.

10.  ્તમારા આતમાના (અધ્ણજાગ્્ત મનના) સયુકાની ્તમે જ છો. ્તમારા નસીબના 
ઘડવૈયા પણ ્તમે જ છો. યાદ રહ ેક ે્તમારામાં યોગય પસંદગી કરવાની ષિમ્તા  છ ે 
જ. જીવન, પ્રેમ, ્તંદયુરસ્તી અને ખયુશી ્તરફ ઢળો.

11.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન જ ેવા્ત ક ેિવચારનો સવીકાર કર ેછ ેઅને ્તેને સતય ગણે છ,ે 
્તે વા્ત ક ેિવચારને યથાથ્ણ ઠરેવશે. ્તેથી જ સારા નસીબની ખેવના રાખો, ઈશ્રીય 
સંક્ેત, સતકાયયો અને જીવનના આશીવા્ણદમાં શ્દ્ધા રાખો.

((((

્તમારં મન કેવી રી્તે કામ કરે છે?



પ્રકરિ-૩

્તમારા અરજીજાગ્ર્ત મનની 
ચમતકાર કરવાની શક્્ત

્તમારા મનમાં પ્રચંડ શિ્્ત છયુ પાયેલી છ.ે ્તે ્તમને પ્રેરણા આપે છ,ે માગ્ણદશ્ણન 
આપે છ ેઅને સમૃિ્તપટના અનેક સ્તરમાંથી ્તમને નામ, હકીક્ત અને દૃશયો શોધી આપે 
છ.ે ્તમારા હૃદયને ધબક્તયું કરવાનયું કામ આ અધ્ણજાગ્્ત મને કયયુું છ.ે ્તે શરીરમાં લોહી 
ફર્તયું રાખે છ,ે ્તમારંુ પાચન બરાબર થાય છ ેક ેનહીં ્તેનયું ધયાન રાખે છ,ે ચયાપચય અને 
શ્ાસોચછશ્ાસની હરિયા ઉપર કાબૂ રાખે છ.ે જયાર ે્તમે કંઈક ખાઓ છો તયાર,ે અજાગ્્ત 
મન રોટલીના ટયુકડાનયું સનાયયુ, પેશી, હાડકાં અને લોહીમાં રૂપાં્તર કર ેછ.ે આ પ્રહરિયા, કોઈ 
પણ કાળા માથાના માનવીની સમજણ બહારની છ.ે ્તમારંુ આ અજાગ્્ત મન શરીરનાં 
દરકે અંગો, ્તેની હરિયા અને પ્રહરિયા ઉપર સંપૂણ્ણ કાબૂ ધરાવે છ.ે દરકે સમસયાના ઉકલે 
માટનેી બધી જ જાણકારી ્તેની પાસે હોય છ.ે

્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્યારયે સૂ્તયું નથી ક ેઆરામ કર્તયું નથી. ્તે સ્ત્ત કામ 
કયતે રાખે છ.ે ્તમે ્તમારા આવા મનની ચમતકાિરક શિ્્તનો અનયુભવ કરી શકો છો. રાત્રે 
સ્ૂતાં પહલેાં  ્ેતને કહી દો  ક ે્તમે અમયુક કામ પણૂ્ણ કરવા માગો છો. ્તમને જાણીને આનંદ 
થશે ક ે્તમારી અંદર રહલેાં કટેલાંક પહરબળો જ ્તમને ઇિચછ્ત પહરણામ પ્રાપ્ત કરવા 
સયુધી પહોંચાડી દેશે. આ ્તમારી જ અંદર રહલેો શિ્્ત અને ડહાપણનો ભંડાર ્તમને 
સવ્ણશિ્્તમાન અને દયુિનયાને ચલાવ્તી ્તાકા્ત સયુધી દોરી જશે. આ ્તાકા્ત જ બ્રહ્માંડના 
િવિવધ ગ્હોને ફરેવે છ ેઅને ્તેને કારણે જ આપણને સૂય્ણપ્રકાશ મળે છ.ે

્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા આદશયો, કામનાઓ અને ઉમળકાઓનો સ્તો્ત છ.ે 
આ અધ્ણજાગ્્ત મનને કારણે જ સામાનય વયિ્્તને જ ેદેખાયાં નહી ્તેવાં સતયો શે્સિપયરને 
સહલેાઈથી સમજાઈ ગયાં. ચોક્કસ, આ જ અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તને કારણે જ ફીડીયા 
(ઈ.સ.પૂવતે 480 થી 430ના ગાળાના પૌરાિણક ગ્ીસના મહાન િશલપી) સૌંદય્ણ, અનયુરિમ, 
સપ્રમાણ્તા અને સૌષ્ઠવ જવેાં માનવીય શરીરરચનાનાં પહરબળોને આરસ અને કાંસયમાં 
કંડારી શ્યા. ્તેને કારણે જ ઇટાલીના કલાકાર રાફલે (રાફલે્ો સાંઝીઓ દ ઉરબાનો, 
1483 થી 1520) મેડોનાનયું (િરિસ્તી ધમ્ણના ઈસયુ અને મા્તા મેરીના જીવન અંગેના િચત્ર 

તમારી જ અંદર રહલેો 
શિ્ત અને ્ડહાપણનો ભં્ડાર 
તમને સવ્થશિ્તમાન અને 
દિુનયાને ચલાવતી તાકાત 
સુધી દોરી જશે. આ તાકાત 
જ બ્રહાં્ડના િવિવધ ગ્રહોને 
ફરેવે છ ે અને તેને કારણે જ 
આપણને સૂય્થપ્રકાશ મળે છ.ે
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/ કલા) િચત્ર બનાવી શ્યા અને બીથોવેન (લયુડવીંગ વેન બીથોવેન, 1770 થી 1827 
દરિમયાનના જમ્ણન સંગી્તકાર અને િપયાનોવાદક) સયુંદર સંગી્ત રચનાઓ આપી શ્યા.

1955 માં મેં ભાર્તમાં ઋિષકશે ખા્તે આવેલી યોગ ફોરસેટ યયુિનવિસ્ણટીમાં પ્રવચન 
આપયયું હ્તયું. તયાં મને મયુંબઈથી આવેલા એક સજ ્ણન સાથે વા્ત કરવાનો મોકો મળ્ો. 
્તેમણે  મને સકોટલેનડના સજ ્ણન  ડો.જમેસ ઈડાઇલ (1808 થી 1859) િવષે વા્ત કરી. 
આ ડો. ઈડાઇલ ભાર્તમાં બંગાળમાં એવા સમયે કામ કર્તા ક ેજ ેસમયે હજી ઈથર ક ે
એનેસથેિસયાની શોધ થઇ નહ્તી. 1843 થી 1846 દરિમયાન ડો. જમેસ ઈડાઈલે આંખ, 
કાન અને ગળાને લગ્તાં ચારસો જટેલાં ઓપરશેન કયાું  હ્તાં. આ બધાં જ માનિસક 
એનેસથેિસયાની અસર હઠેળ કરવામાં આવયાં હ્તાં. આ ભાર્તીય સજ ્ણને જણાવયયું હ્તયું ક ે
આવા કહઠન સંજોગોમાં થયેલા ઓપેરશનથી બહયુ જૂજ - કદાચ બે થી ત્રણ ટકા  દદદીઓનાં 
મૃતયયુ થયાં હ્તાં. દદદીઓને ખાસ કોઈ દયુખાવો ક ેદદ્ણ થ્તાં નહીં અને ચાલયુ ઓપેરશને ્તો 
એક પણ દદદી મૃતયયુ પામયો નહીં. 

ડો.ઈડાઈલે સંમોહહ્ત થઇ ગયેલાં બધાં જ દદદીઓના અધ્ણજાગ્્ત મનને સૂચના 
આપી હ્તી ક ેઆ ઓપરશેન દરિમયાન કોઈ ચેપ લાગશે નહીં ક ેકોઈ પણ પ્રકારનો 
દયુખાવો પણ થશે નહીં. યાદ રહ ેક ેઆ સમયગાળો કયો હ્તો - ્તે સમયે લયુઈસ પાશ્ચર 
(1822 થી 1895, ફ્ાનસના માઇરિોબાયોલોજીના ષિેત્રના વૈજ્ાિનક, જમેણે દૂધને જ્ંતયુમયુ્્ત 
કરવા માટનેી યયુિ્્ત શોધી. આ પદ્ધિ્તને પાસચયુરાઈઝેશન કહ ેછ ેઅને આજ ેપણ વયાપક 
ઉપયોગી છ.ે), જોસેફ િલસટર (1827 થી 1912, િબ્રહટશ સજ ્ણન ક ેજમેણે ઓપરશેન 
િથયેટરમાં સવચછ અને જ્ંતયુમયુ્્ત વા્તાવરણ હોવા ઉપર ભાર મૂ્યો અને ઓપેરશન જવેી 
ગંભીર ્તબીબી સારવારના ષિેત્રે નોંધપાત્ર ફાળો આપયો ) અને અનય વૈજ્ાિનકોને ખયાલ 
પણ નહ્તો ક ેસંપૂણ્ણપણે જ્ંતયુમયુ્્ત નહીં થયેલાં સાધનોમાં છયુ પાઈ રહલેા ઝેરી જીવોને 
કારણે ગંભીર રોગ થઇ શક ેછ ેઅને ્તે જીવલેણ નીવડી શક ેછ.ે

ભાર્તીય સજ ્ણને વધયુમાં જણાવયયું ક ેઆવા ઓપેરશનમાં નીચો મૃતયયુદર હોવાનયું 
અને કોઈ પણ જા્તનો ચેપ ક ેઅનય રોગ નહી થવાનયું એક માત્ર કારણ  હ્તયું - ડો.ઈડાઇલ 
દ્ારા  દદદીના અધ્ણજાગ્્ત મનને કરાયેલયું સૂચન! બધા જ દદદીઓએ આ સૂચન પ્રમાણે 
પ્રિ્તભાવ પણ આપયો હ્તો.

આ બહયુ આશ્ચય્ણજનક અને અદભયુ્ત છ!ે  ્તમે િવચારો ક ેએકસો પંચો્તેર વષ્ણ પૂવતે 
કોઈ સજ ્ણન, અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો આવો ઉપયોગ કરવાની યયુિ્્તની કલપના કવેી 
રી્તે કરી શક?ે ્તેનાથી ્તમને અધ્ણજાગ્્ત મનની અ્તીિનદ્રય શિ્્તના  ગૂઢ પ્રભાવ જવેી 
અસર થ્તી નથી? ્તેની અિ્તસંવેદનશીલ સમજ, દૂરનાં દૃશયો જોઈ સાંભળી શકવાની 
્તાકા્ત, સમય અને સથળથી સવ્તંત્ર રહવેા છ્તાં ્તમારાં બધાં જ દયુઃખ અને પીડા હરવાની 
આવડ્ત, ્તમારા બધા સવાલોના જ ઉકલે લાવી શકવાની કાબેિલય્ત અંગે થોડો ્તો 
િવચાર કરો ક ેઆવયું કવેી રી્તે શ્ય છ?ે આ બધયું ્તમને કહી જાય છ ેક ેબ્રહ્માંડમાં એક 

્તમારા અરજીજાગ્ર્ત મનની ચમતકાર કરવાની શક્્ત
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એવી શિ્્ત છ ેઅને ્તે ્તમારામાં પણ છયુ પાઈને પડલેી છ ેક ેજ ેબયુિદ્ધપ્રિ્તભાને અસર 
કર ેછ ેઅને અદભયુ્ત અને ભવય પહરણામ લાવી શક ેછ.ે આ બધા અનયુભવો ્તમારામાં 
આનંદની લાગણી જનમાવે છ ેઅને અધ્ણજાગ્્ત મનની ચમતકાહરક શિ્્તમાં િવશ્ાસ કરવા 
માટ ેઆગ્હ કર ેછ.ે

તમારં અધ્થજાગ્રત મન તમારા જીવનની રકતાબ છે

જ ેપણ િવચાર, માનય્તાઓ, મં્તવયો, િસદ્ધાં્ત ક ેઅંધશ્દ્ધા ્તમે અજાગ્્ત મનની 
પાટી ઉપર કંડારી દો  છો, ્તે ્તમને ્તમારી આસપાસના સંજોગો, પહરિસથિ્ત અને ઘટના 
રૂપે અિભવય્્ત થ્તા અનયુભવી શકશો. ્તમે જ ેવા્ત અંદર ઉ્તારો છો ્તે ્તમને બહાર 
અનયુભવાય છ.ે ્તમારા જીવનમાં બે પાસાં છ ે- સાપેષિ અને િનરપેષિ, દૃશય અને અદૃશય, 
િવચાર અને અિભવયિ્્ત।

્તમારા િવચારો ્તમારા મગજ સયુધી પહોંચે છ.ે મગજ આપણા જાગ્્ત અને ્તાહક્ણક 
મનનયું અંગ છ.ે જયાર ે્તમારંુ જાગ્્ત અને ્તાહક્ણક મન િવચારોનો સંપૂણ્ણ સવીકાર કર ેછ ે
તયાર ે્તે િવચારો ચે્તા્તંત્ર દ્ારા મગજ સયુધી પહોંચે છ.ે ્તે માંસ અને સનાયયુના જાળામાં 
્યાંક ગોઠવાઈ જાય છ ેઅને અનયુભવ ્તરીક ેબહાર આવે છ.ે    

અગાઉ જણાવયા પ્રમાણે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન દલીલ કરી શક્તયું નથી. ્તે માત્ર 
્તેના ઉપર અંહક્ત થયેલાં શબદો, વા્યો, મં્તવયો, િસદ્ધાં્તો પ્રમાણે જ કામ કર ેછ.ે ્તે ્તાહક્ણક 
મન દ્ારા લેવાયેલા િનણ્ણયોને અંિ્તમ ચયુકાદો માનીને સવીકારી લે છ.ે એટલે ક ે્તમે જાણયે 
અજાણયે  જીવનહક્તાબનાં પાનાં ઉપર લખ્તાં જાઓ છો. ્તમારા િવચારો ્તમારા અનયુભવ 
બન્તા જાય છ.ે  રાલફ વાલડો એમસ્ણન (1803 થી 1882, અમેહરકાના મહાન હફલસૂફ, 
લેખક અને  િનબંધકાર) કહ્ેતા, “માણસ જવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો જ ્તે બને છ.ે’

જ ેવાતની છાપ પ્ડી હોય તે વય્ત થાય છે

અમેહરકાના માનસશાસ્તના િપ્તામહ ગણા્તા િવિલયમ જમેસ (1842 થી 1910) 
કહ્ેતા ક ેદયુિનયાને હંફાવવાની શિ્્ત ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં સમાયેલી છ.ે ્તેમાં જ 
અનં્ત બયુિદ્ધપ્રિ્તભા અને ડહાપણ ભરલેાં  છ.ે ્તેને કોઈ ગયુપ્ત ઝરણામાંથી પોષણ મળી 
રહ ેછ.ે આ જીવનનો િનયમ છ.ે ્તમે ્તમારા આં્તરમન  ઉપર જ ેપણ છાપ પાડી છ ે્તેને 
સતય અને યથાથ્ણ સાિબ્ત કરવા ્તે કહટબદ્ધ છ ેઅને ્તમને ્તેનો અનયુભવ થશે જ. ્તેથી જ 
્તમાર ે્તેના ઉપર સારા અને રચનાતમક િવચારો કંડારવા જોઈએ.

િવશ્માં આટલી બધી અવયવસથા અને પીડા છ ે્તેનયું કારણ એક જ છ ેક ેલોકો 
પો્તાના જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચેના પારસપહરક સંબંધોને સમજી શક્તા નથી. 
જયાર ે આ બંને ઘટકો, સયુમેળ, ઐ્ય, શાંિ્ત અને સમનવયથી કામ કર ે તયાર ે ્તમને 
્તંદયુરસ્તી, સયુખ, શાંિ્ત અને આનંદનો અનયુભવ થશે. જયાર ેજાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન 
હળીમળીને રહ ેતયાર ેકોઈ બીમારી ક ે્તણાવ રહ્ેતાં નથી.
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અવસાનનાં કટેલાંય વષયો પછી, હમદીસ (હમદીસ ટ ટ્ીસમેિજસટસની ગણના પૌરાિણક 
ગ્ીસના મહાન લેખક ્તરીક ેથાય છ.ે ્તેમના જનમ અને મૃતયયુ િવષે િવિવધ મ્ત છ.ે હમદીસ 
્તે સમયના શિ્્તશાળી માનવી હ્તા. એવયું માનવામાં આવે છ ેક ે્તેઓ ગ્ીસના દેવ હમદીસ 
અને ઇિજપ્તના દેવ થોથ સાથે સંકળાયેલા હ્તા)ની કબર ખોલવામાં આવી તયાર ે્તેના 
ઉપર શયું લખયયું હશે ્તે જાણવા માટ ેલોકો બહયુ ઉતસયુક હ્તા. લોકોને આશા હ્તી ક ેપ્રાચીન 
કાળનયું કોઈ રહસય જાણવા મળશે શયું રહસય હ્તયું? કબર ઉપર લખયયું હ્તયું - ‘જ ેઅંદર છ ે
્તે જ બહાર છ;ે જ ેઉપર છ ે્તે જ નીચે છ.ે’

બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો જ ે્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં લખાયેલયું છ ે્તે જ વા્ત 
સમયની સારણીમાં ્યારકે ને ્યારકે બહાર આવે છ.ે આ જ સતયને, મોસેઝ, મહંમદ, 
ઈસયુ, બયુદ્ધ, જરથોસ્ત, લાઓતસે જવેા િવશ્ના મહાપયુરુષો સમાયં્તર ેકહ્ેતા આવયા  છ.ે 
જ ેપણ વા્ત ્તમને સાપેષિ રી્તે સતય લાગે ્તે પહરિસથિ્ત, અનયુભવ અને ઘટના ્તરીક ે
અિભવય્્ત થાય છ.ે ગિ્ત અને લાગણીઓમાં સં્તયુલન હોવયું જોઈએ. ‘જ ેસવગ્ણમાં (્તમારા 
પો્તાના મનમાં), ્તે જ પૃથવી ઉપર (્તમારા શરીર અને વા્તાવરણમાં)’. જીવનનો આ 
મહાન િનયમ છ.ે 

કયુદર્તમાં બધે જ હરિયા અને પ્રિ્તહરિયાનો િનયમ છ,ે જડતવ ને ગિ્તનો િનયમ 
પણ છ.ે આ િનયમોમાં િવરોધાભાસી ્તત્વો છ.ે જો ્તેમની વચચે સમાન્તા જળવાય ્તો 
જ સયુમેળ અને સં્તયુલન સધાઈ શક.ે ્તમારા જીવનમાંથી  કયુદર્તનાં પહરબળોને લય અને 
સદભાવના સાથે પસાર થવા દેવાનયું કામ ્તમારંુ છ.ે િનવેશ અને ઉતપાદન એટલે ક ેઇનપયુટ 
અને આઉટપયુટ સરખાં હોવાં જરૂરી છ.ે ્તે જ રી્તે મનમાં રહલેી છાપ અને અિભવયિ્્ત 
પણ સમાન જ હોવી જોઈએ. ્તમારી હ્તાશા, ્તમારી અપૂણ્ણ ઈચછાઓને કારણે છ.ે 

જો ્તમે નકારાતમક, િવનાશાતમક અને દ્ષેભાવના સાથે િવચાર કરો, ્તો ્તમને 
્તે પ્રમાણેની ભાવના થશે અને આવી ભાવના ્તમારા વ્ત્ણન ક ે્તંદયુરસ્તીમાં કોઈક રી્તે 
અિભવય્્ત થશે. આવી નકારાતમક લાગણીઓ ્તણાવ, િચં્તા, હૃદયની ્તકલીફો ક ે
શરીરના કોઈક અંગમાં ચાંદા સવરૂપે પ્રગટ થાય છ.ે

હવે ્તમને ્તમારા પ્રતયે કવેી લાગણી થાય છ?ે ્તમારા શરીરનો દરકે ભાગ આ 
િવચાર ક ેલાગણી પ્રદિશ્ણ્ત કર ેછ.ે ્તમાર ેચે્તના, શરીર, નાણાંકીય પહરિસથિ્ત, િમત્રો અને 
સામાિજક દરજજો ્તમારા પો્તાના િવચારો અને લાગણીઓનયું સચોટ પ્રિ્તિબંબ છ.ે ‘જ ે
અંદર છ ે્તે જ બહાર છ ે‘ ્તેનો અથ્ણ હવે સમજાય છ?ે

આપણે નકારાતમક િવચારોની અસરમાં આવી જઈને પો્તાને જ હાિન પહોંચાડીએ 
છીએ. ્તમે કટેલી વાર ગયુસસે થઈને, ભયભી્ત થઈને, ઈષા્ણ કરીને ક ેવેરની ભાવનાને ્તાબે 
થઈને ્તમારી જા્તને ઘાયલ કરી છ?ે  આ ઝેર ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં પ્રવેશે છ.ે 
કોઈ બાળક આવા નકારાતમક િવચારો સાથે જનમ લે્તયું નથી. ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને 
જીવનલષિી િવચારોથી ભરી દો ્તો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાયેલી નકારાતમક છબીઓ 

્તમારા અરજીજાગ્ર્ત મનની ચમતકાર કરવાની શક્્ત
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ભૂંસાઈ જશે. જમે જમે ્તમે આવયું કર્તાં જશો, સમગ્ ભૂ્તકાળ ભયુલાઈ જશે અને કોઈ 
િવનાશાતમક સમૃિ્ત રહશેે નહીં.

અધ્થજાગ્રત મને ચામ્ડીના દદ્થને મટા્ડયું

જો ્તમને અંગ્ત અનયુભવ થાય ્તો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનની રોગ મટાડવાની શિ્્તમાં 
ચોક્કસ િવશ્ાસ કરશો. મેં ચાલીસ વષ્ણ પહલેાં ચામડીના રોગને માત્ર પ્રાથ્ણનાની મદદથી 
મટાડવાનો િનધા્ણર કયયો હ્તો. કટેલાય ્તબીબી ઉપચાર કયા્ણ પણ એકયે કારગ્ત નીવડયા 
નહીં. ઉલટયું રોગ વકર્તો ચાલયો.

માનસશાસ્તનયું ઊંડયું જ્ાન ધરાવ્તા એક પાદરીએ મને બાઇબલના ૧૩૯ મા 
પાઠનો ગૂઢ અથ્ણ સમજાવયો. 

“જયારે મારી માતાના ગભા્થશયમાં મારં શરીર આકાર લેતું હતું તયારે 
પણ તમે મારાં હા્ડકાને બનતા િનહાળ્ાં હતાં. તમારી આંખોએ મારં 
બીજાંકુર તે સમયે જોયું હતું જયારે મારા શરીરના એકયે અવયવે 
આકાર લીધો ન હતો. પછી તમે મારા શરીરના અંગોને વધતાં જોયાં, 
તમે તેને, તમારા પુસતકમાં દરરોજ એ જમે જમે આકાર લેતાં ગયાં 
તેમ નોંરયાં અને તેમાંથી એકયે ખોવાયું નથી.” (૧૩૯:૧૫, ૧૩૯:૧૬) 

્તેમણે વધયુમાં સમજાવયયું ક ે ‘પયુસ્તક’નો અથ્ણ અધ્ણજાગ્્ત મન છ ેજણેે, લગભગ 
અદૃશય જવેા એક કોષમાંથી મારાં આ અંગોનયું સજ ્ણન કયયુું. ઉપરાં્ત એ પણ દશા્ણવયયું ક ેજ ે
અધ્ણજાગ્્ત મન આટલયું જહટલ શરીર બનાવી શક ેછ ે્તો ્તેનયું સંપૂણ્ણ સમારકામ પણ બહયુ 
સરળ્તાથી કરી શક ેછ.ે    

આ પાદરીએ ્તેની ઘહડયાળ દેખાડી અને ઉદાહરણ આપીને સમજાવયયું. “આ 
ઘહડયાળને કોઈક ેબનાવી છ.ે ઘહડયાળ  બનાવ્તાં અગાઉ બનાવનાર કારીગરના મનમાં ્તે 
અંગે પૂરપેૂરો ખયાલ અને યોજના હોવાં જોઈએ. ્તે પછી જ ઘહડયાળનયું િનમા્ણણ થઇ શક.ે 
જો આ ઘહડયાળ કામ કર્તી અટકી જાય ્તો ઘહડયાળ બનાવનાર ્તેનયું સમારકામ કરી જ 
શક”ે. મારા પાદરી િમત્રે મને યાદ અપાવયયું ક ેજ ેઅધ્ણજાગ્્ત મન આપણા શરીરની રચના 
કર ેછ ે્તે ઘહડયાળ બનાવનાર કારીગર સમાન છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મનને બરાબર ખબર છ ેક ે
્તંદયુરસ્તી એટલે શયું, ્તેને પાછી કવેી રી્તે લાવવી, શરીરનાં મયુખય અંગોની કામગીરી અને 
આં્તહરક પ્રહરિયાઓ કવેી રી્તે ચલાવવી. આ બધાની અસર બહયુ જ સકારાતમક હશે.

મેં ્તેની વા્ત માનીને સરળ રી્તે પ્રાથ્ણના કરવાનયું શરૂ કયયુું : “મારંુ શરીર અને 
્તેનાં બધાં જ અંગો, મારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેી અંનં્ત મહામિ્ત દ્ારા બનાવવામાં 
આવયાં છ.ે મહામિ્ત પાસે  ્તંદયુરસ્તી િવષે સંપૂણ્ણ માહહ્તી છ.ે ્તેના જ્ાનને કારણે જ મારાં 
બધાં અંગો, પેશીઓ, સનાયયુઓ અને હાડકાં બનયા છ.ે ્તેની, મારામાં જ છયુ પાયેલી  અનં્ત 
શયુશ્યુષાની શિ્્ત, મારા દરકે અણને એક સંપૂણ્ણ અને અષિ્ત કોષ ્તરીક ેરૂપાં્તર કરવાની 
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પ્રહરિયા કર ેછ.ે હયું  આ સારવાર માટ ે્તેનો ઋણી છયુ ં . મારામાં રહલેી રચનાતમક શિ્્તનયું 
કામ બહયુ અદભયુ્ત છ.ે”

હયું  રોજ પાંચ િમિનટ માટ ે હદવસમાં બે-ત્રણ વખ્ત આ પ્રાથ્ણના કર્તો. ત્રણેક 
મહહનામાં મારી ચામડીનયું દદ્ણ ગાયબ થઇ ગયયું હ્તયું. 

્તમે નોંધયયું હશે ક ે મેં ્તો અધ્ણજાગ્્ત મનને માત્ર જીવનલષિી ઐ્યનયું  સવરૂપ, 
સૌંદય્ણ અને પૂણ્ણ્તા આપવાનો પ્રયતન કયયો. ્તેને કારણે મારી ્તકલીફોના મૂળ જવેી, મનમાં 
કો્તરાઈ ગયેલી નકારાતમક છબીઓ અને માનય્તાઓ ધીમે ધીમે લયુપ્ત થઇ ગઈ. જો 
્તમારા મનમાં બીમારી અંગે િવચાર આવે નહીં ્તો શરીર ઉપર બીમારીની કોઈ િનશાની 
દેખાશે નહી. જો ્તમારા મનને સ્ત્ત સકારાતમક િવચારોથી ભીંજાયેલયું રાખો ્તો ્તમારંુ 
શરીર ્તમારા સંપૂણ્ણ કાબૂમાં રહશેે. ્તંદયુરસ્તીનો આ મૂળભૂ્ત િસદ્ધાં્ત છ.ે ્તારંુ કામ બહયુ 
અદભયુ્ત  છ;ે અને મારો આતમા (અધ્ણજાગ્્ત મન) ્તે બધયું જાણે  છ ે(બાઇબલ 130:14).

અધ્થજાગ્રત મન શરીરની બધી જ કાય્થવાહી ઉપર િનયંત્રણ કવેી રીતે રાખે છે

જયાર ે્તમે જાગ્તા હો ક ેપથારીમાં ઘસઘસાટ ઊંઘ્તા હો તયાર,ે જાગ્્ત મનની 
મદદ વગર ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની અિવર્ત ચાલ્તી અને અથાગ કાય્ણવાહી બધાં જ 
મહત્વનાં અંગોને કાય્ણર્ત રાખે છ.ે જમે ક ે્તમે િનદ્રાધીન હો ્તો પણ ્તમારંુ હૃદય ધબક્તયું 
રહ ેછ,ે ્તમારા ફફેસાં  પણ કામ કર્તાં  રહ ેછ,ે શ્ાસોચછશ્ાસની હરિયા પણ ચાલ્તી 
જ હોય છ,ે ્તમારા લોહીમાં ઓ્સીજન પણ ભળ્તો રહ ેછ ેઅને લોહી પણ શરીરમાં 
બધે ફર્તયું જ હોય છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન પાચન્તંત્રની કામગીરી ઉપર પણ નજર રાખે 
છ,ે ્તે પાચક રસ ઉતપન્ન કરાવે છ ેઅને ખાધેલી વસ્તયુને બરાબર પચાવે છ;ે અને ગૂઢ 
પ્રહરિયા દ્ારા પોષક ્તત્વો શરીરના દરકે અંગ સયુધી પહોંચાડ ેછ.ે ્તમારા શરીર ઉપરના 
વાળ વધ્તા જ રહ ેછ.ે વૈજ્ાિનકોના મ્તાનયુસાર આપણે જાગ્તા હોઈએ ્તેના કર્તાં વધાર ે
પરસેવો િનદ્રાધીન હોઈએ તયાર ેથાય છ.ે ઊંઘ દરિમયાન ્તમારાં આંખ, કાન  અને અનય 
ઇિનદ્રયો સહરિય હોય છ.ે ્તમને જાણીને નવાઈ લાગશે પણ કટેલાય મહાન વૈજ્ાિનકોને 
્તેમને મૂંઝવ્તા કોયડાઓનો જવાબ ્તેમને સવપનામાં ક ેઊંઘમાં મળ્ા છ.ે

કટેલીક વખ્ત ્તમારંુ જાગ્્ત મન િચં્તા, ઉચાટ, ભય અને હ્તાશા વય્્ત કરીને 
્તમારાં હૃદય, ફફેસાં, હોજરી અને આં્તરડાની કામગીરીમાં દખલગીરી  કર ેછ.ે આવા 
નકારાતમક િવચારોની શૃંખલા ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની સામાનય હરિયાને અસર કર ેછ.ે 
જયાર ે્તમે માનિસક રી્તે અસવસથ હો, તયાર ે‘જ્તયું કરવા’ િવષે િવચારો, થોડા હળવા 
થાઓ, ્તમારા િવચારોની ગિ્તને થોડી ધીમી પાડો. ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે વા્ત કરો, 
્તેને શાંિ્ત, સયુમેળ અને દૈવી વયવસથા સથાપવા માટ ેઆમંત્રણ આપો. ્તમે જોશો ક ે્તમારા 
શરીરની સમગ્ કામગીરી સામાનય થઇ જશે. આ માટ ે્તમાર ેજાગ્્ત મન સાથે ભારપૂવ્ણક 
સંવાદ કરવો જરૂરી છ.ે ્તે ્તમારા હયુકમને જરૂર માનશે.

્તમારા અરજીજાગ્ર્ત મનની ચમતકાર કરવાની શક્્ત
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્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન જીવનને સાચવવા અને ્તંદયુરસ્તી ટકાવી રાખવા માટનેા 
ભરપૂર પ્રયતનો કર ેછ.ે ્તેને કારણે જ આપણે બાળકોને પ્રેમ કરીએ છીએ. જીવનિનષ્ઠાનયું 
આ જવલં્ત ઉદાહરણ છ.ે માની લો ક ે્તમે ભૂલથી બગડી ગયેલો ખોરાક ખાઈ લીધો. 
્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન નયુકસાનને િનયંત્રણમાં રાખવાનયું કામ કરશે. જો ્તમે કોઈ ઝેરી 
પદાથ્ણ ખાઈ લીધો હોય ્તો અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેની અસર િનમૂ્ણળ કરવાના બધા જ પ્રયતનો 
કરશે. જો ્તમે ્તેની ચમતકાહરક શિ્્ત ઉપર િવશ્ાસ કરશો ્તો ્તે ્તમારી ્તંદયુરસ્તી 
પૂવ્ણવત્ કરી દેશે.  

તમારા અધ્થજાગ્રત મન પાસેથી કવેી રીતે કામ કઢાવવું 

પહલેી વા્ત ધયાનમાં રાખીએ ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન સ્ત્ત કાય્ણર્ત રહ ેછ.ે રા્ત-હદવસ 
જોયા વગર કામ કર ેછ.ે ્તે ્તમને અમયુક સંક્ેત પણ મોકલે છ,ે ભલે ્તમે ્તેના ઉપર કોઈ 
પ્રિ્તહરિયા આપો નહીં! ્તે ્તમારા શરીરનયું રષિણ કર ેછ,ે પરં્તયુ ્તમને આ આં્તહરક પ્રહરિયા 
િવષે સભાનપણે ખયાલ આવ્તો નથી. દરકે વયિ્્ત ્તેના અજાગ્્ત મન કર્તાં જાગ્્ત મન 
સાથે કામ કરવા ટવેાયેલ છ.ે માત્ર ્તમે ્તમારા જાગ્્ત મનને આશાવાદી બનાવો, ્તેને 
કોઈક કામમાં વયસ્ત રાખો અને ્તમે પ્રેમાળ, સતય, નયાયી અને સયુમેળભયા્ણ િવચારો જ 
કરવાની ટવે પાડો. અતયારથી જ શરૂઆ્ત કરો, ્તમારા જાગ્્ત મનને સમજાવો ક ે્તમારંુ 
અધ્ણજાગ્્ત મન િવશ્ની મહાશિ્્તની સાથે રહીને કામ કરવા સમથ્ણ છ,ે ્તે સ્ત્ત ્તમને 
સંદેશો આપ્તયું રહ ેછ,ે શરીરની ્તંદયુરસ્તીનયું ધયાન રાખે છ ેઅને ્તમારા િવચારો પ્રમાણે 
પહરિસથિ્તનયું િનમા્ણણ કર ેછ.ે

યાદ રાખો, જમે પાઇપમાંથી વહ્ેતયું પાણી પાઇપનો આકાર ધારણ કર ેછ ે્તેમ 
જીવન પણ ્તમારા િવચારો પ્રમાણે આકાર બદલે છ.ે હૈયે ધરપ્ત રાખો ક,ે

અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત ્તમારા જીવનને સયુમેળ, સવાસથય, શાંિ્ત, આનંદ 
અને સમૃિદ્ધથી ભરી શક ેછ.ે અધ્ણજાગ્્ત મનને એક બયુિદ્ધશાળી િમત્ર અને 
સયુંદર સાથી ્તરીક ે ગણો. ્તેનો પ્રભાવ ્તમારામાં પ્રાણ સંચાર કર ે છ,ે 
પ્રેરણા આપે છ ેઅને આબાદ બનાવે છ.ે ્તે ્તમને ્તમારા િવચારો અને 
માનય્તા પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે  

અધ્થજાગ્રત મનના િસદ્ાંતોથી દૃિષ્ટ પાછી મળી

દિષિણ પિશ્ચમ ફ્ાનસના લયુરસ્ણના નાગહરક મેડમ બાયરનો હકસસો લયુરસ્ણની 
હોિસપટલના ચોપડ ેલખાયેલો છ.ે ્તેઓ પ્રજ્ાચષિયુ હ્તાં; ્તેમની આંખની નસ કૃશ થઇ ગઈ 
હ્તી અને કામ કર્તી બંધ થઇ ગઈ હ્તી.્તેમણે લયુરસ્ણની હોિસપટલની મયુલાકા્ત લીધી 
અને ચમતકાર જ થયો હોય ્તેમ ્તેમની દૃિષ્ટ પાછી આવી ગઈ. રૂથ રેિનસટન નામની 
યયુવ્તીએ આ હકસસો બરાબર નોંધયો અને લયુરસ્ણના મેક્કાલ સામિયકમાં લખયો પણ ખરો. 
્તે નવેમબર 1955 નો સમય હ્તો. રૂથ લખે છ,ે “મેડમ બાયરને ્તેમની દૃિષ્ટ પાછી મળી 
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ગઈ ્તે બહયુ અકલપનીય હ્તયું કારણ ક ે્તેમની આંખની નસ મૃ્ત થઇ ગઈ હ્તી. કટેલાય 
ડો્ટરોએ િવિવધ રી્તે ચકાસણી કરીને ખા્તરીપૂવ્ણક કહ્યું હ્તયું ક ેનસ કામ કર્તી નથી. 
પણ એક મહહના પછી ફરી ચકાસણી કરી ્તો બધયું જ સામાનય થઇ ગયયું હ્તયું. ્તબીબી 
િનષણા્તોના માટ ેમેડમ બાયર ‘મૃ્ત આંખ’થી જો્તાં  હ્તાં.”

મેં લયુરસ્ણની મયુલાકા્ત લીધી છ ેઅને એવા ઘણા ચમતકાહરક હકસસાઓ જોયા છ ે
ક ેદદદીને સાવ સારંુ થઇ ગયયું હોય. પછીના પ્રકરણમાં આ િવષે ચચા્ણ કરીશયું. દયુિનયામાં 
િરિસ્તી અને અનય ધમયોના મંહદરોમાં આવા ‘ચમતકાહરક શયુશ્યુષા’ના હકસસા બને છ ે્તેમાં 
કોઈ શંકા નથી.

મેડમ બાયરને ્તેમની દૃિષ્ટ પાછી મળી ગઈ ્તે કોઈ મંત્રેલા પાણીથી નથી થયયું પણ 
્તેમાં અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત જવાબદાર છ.ે મેડમ બાયરની શ્દ્ધાને અધ્ણજાગ્્ત મનની 
શિ્્તએ પ્રિ્તભાવ આપયો. દૃિષ્ટ પાછી મળશે ્તેવી દૃઢ માનય્તા ્તેમના મનમાં ઘર કરી 
ગઈ હ્તી. ્તેના આધાર ેજ અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તએ કામ કરી આપયયું. ્તેનો અથ્ણ એમ 
થયો ક ે્તમાર ે્તે વા્તને સતય માનવી પડ.ે એક વાર અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ્તેનો સતય ્તરીક ે
સવીકાર થાય પછી બધયું આપમેળે જ થાય છ.ે બહયુ જ િવશ્ાસ અને આશા સાથે મેડમ 
બાયર એક ચચ્ણમાં ગયાં હ્તાં. મનમાં ્તેમને ખા્તરી હ્તી ક ેચચ્ણમાંથી ્તેમને અંધાપો દૂર 
કરવાનો ઉપાય મળી જશે. ્તેમના અધ્ણજાગ્્ત મને બરાબર પ્રિ્તભાવ ્તે જ રી્તે આપયો. 
પો્તાની પ્રાિણક શિ્્ત વહાવી હ્તી. જ ેઅધ્ણજાગ્્ત મન આંખનયું સજ ્ણન કરી શક ે્તે એક 
મૃ્ત નસને જરૂર ચે્તનવં્તી કરી શક.ે જ ેશિ્્ત સજ ્ણન કરી શક ે્તે નવસજ ્ણન પણ કરી જ 
શક.ે ્તમારી શ્દ્ધા પ્રમાણે ્તમને પહરણામ મળે.

સંપૂણ્થ સવાસ્થયનો િવચાર તમારા અધ્થજાગ્રત મન સુધી કવેી રીતે પહોંચા્ડવો

જાહોિનસબગ્ણ, દિષિણ આહફ્કામાં રહ્ેતા મારા ઓળખી્તા એક પાદરીએ મને 
સંપૂણ્ણ સવાસથયના િવચારને અજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડવાનો નયુસખો બ્તાવયો. ્તેમને 
ફફેસાંનયું કનેસર લાગયુ પડયયું હ્તયું. ્તેમણે  પો્તાના હસ્તાષિરમાં  જ ે ્તરકીબ વણ્ણવી ્તે રજૂ 
કરંુ છયુ ં  : “હદવસમાં અમયુક વખ્ત હયું  માનિસક અને શારીહરક આરામ કર્તો. મારા શરીર 
સાથે નીચે પ્રમાણે વા્ત કરીને ્તેને હળવયું કર્તો, ‘મારંુ હૃદય અને ફફેસાં શાં્ત છ,ે મારંુ 
મગજ હલકયું  છ,ે હયું  સંપૂણ્ણપણે  આરામની મયુદ્રામાં છયુ ં .’ માત્ર પાંચ જ િમિનટમાં મને ્તંદ્રા 
જવેયું લાગ્તયું. હયું  દરકે વખ્તે નીચેનયું સતય મનમાં ઉ્તારવાનો પ્રયતન કર્તો - ‘ઈશ્રની 
પૂણ્ણ્તા મારા દ્ારા વય્્ત થાય છ.ે સંપૂણ્ણ સવાસથયનો િવચાર મારા અધ્ણજાગ્્ત મનને 
ભરી રહ્ો છ.ે મારા મનમાં રહલેી ઈશ્રની છબી એક સંપૂણ્ણ છ ેઅને મારંુ મન આ પૂણ્ણ 
છબીની સાથે ્તાલમેળ સાધે છ.ે’ ”  આ પાદરીના કનેસરના રોગમાં નોંધપાત્ર સયુધારો થયો.  
્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી વા્ત પહોંચાડવાનો આ બહયુ સરળ અને સાદો ઉપાય છ.ે

બીજો એક અદભયુ્ત રસ્તો છ ે- વૈજ્ાિનક અથવા ્તો િશસ્તબદ્ કલપનાનો. ડરેકે 
મારા િમત્રની ઓળખાણ લઈને મારી પાસે આવેલો એક લકવાગ્સ્ત યયુવાન છ.ે મેં ડરેકેને 
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કહ્યું ક ે્તેણે પો્ેત ઓહફસમાં ટહલે્તો હોય ્તેવી કલપના કરવી જોઈએ. ્તે ટબેલ ઉપર 
બેસીને કામ કર્તો હોય, ફોનના જવાબ આપ્તો હોય અને પો્તે સાવ સાજો થઇ ગયો  
હોય ્તે રી્તે જ બધી હરિયા કર્તો હોય ્તેવી કલપના કરવી જોઈએ. મેં ડરેકેને સંપૂણ્ણ 
સવાસથયના િવચાર અંગે સમજાવયયું અને ્તેનયું માનસિચત્ર અધ્ણજાગ્્ત મનમાં સવીકારવા 
માટનેી સૂચના આપી.    

્ેતણે મારી વા્ત માની અને પો્તે જાણે ઓહફસમાં પાછો આવી ગયો હોય ્તેવયું 
મનમાં ઠસાવી દીધયું. ડરેકેને ખયાલ હ્તો ક ે્તે પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનને ચમતકાર કરવા 
માટ ેલલકારી રહ્ો છ.ે પણ અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ્તંદયુરસ્તી અંગે િચત્ર અંહક્ત થઇ ચૂ્ યયું 
હ્તયું. થોડા સપ્તાહ આ પ્રમાણે કયા્ણ પછી, એક હદવસ પછી જયાર ેડરેકેની પતની અને 
નસ્ણ બહાર ગયાં હ્તાં  તયાર ેએક ટિેલફોન રણ્યો. ટિેલફોન લગભગ બાર ફૂટ દૂર 
હ્તો. પણ ડરેકે ેઊભા થઈને ્તેનો જવાબ આપયો. ્તે ષિણે ્તેનો લકવા દૂર થઇ ગયો હ્તો. 
અધ્ણજાગ્્ત મનની િચહકતસા શિ્્તએ માનસિચત્ર પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપયો અને ્તંદયુરસ્તી 
પાછી આવી ગઈ.

આ વયિ્્તના મનમાં એક મોટી અડચણ હ્તી. ્તેને કારણે મગજના હયુકમો પગ 
સયુધી પહોંચ્તા નહીં, એટલે ્તે ચાલી શક્તો નહીં. જયાર ે ્તેણે પો્તાની અંદર રહલેી 
સયુષયુપ્ત શિ્્ત ઉપર ધયાન કિેનદ્ર્ત કયયુું તયાર ેશિ્્ત આપોઆપ વહવેા માંડી અને ્તે ચાલી 
શકવા સષિમ બની ગયો. 

‘તમે પ્રાથ્થનામાં જ ે પણ કંઈક શ્રદ્ાપૂવ્થક માગો છો, તે તમને જરૂર 
મળશે’. મે્થયુ ૨૧:૨૨.

યાદ રાખવા લાયક મુદ્ા

1.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા શરીરની દરકે મહત્વની હરિયાઓ ઉપર કાબૂ ધરાવે 
છ ેઅને દરકે સમસયાના ઉકલે િવષે જાણે છ.ે

2.  રાત્રે સૂ્તાં અગાઉ ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને એક િવનં્તી કરો અને ્તેની ચમતકાહરક 
શિ્્તનો જા્તઅનયુભવ કરો.

3.  ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જ ેછબી કંડારો છો ્તે, સંજોગો, અનયુભવ અને ઘટના 
્તરીક ે વય્્ત થાય છ.ે ્તેથી ્તમાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાયેલા િવચારો અને 
માનય્તાઓ િવષે બહયુ સજાગ રહવેયું જોઈએ.

4.  હરિયા અને પ્રિ્તહરિયાનો િનયમ બ્રહ્માડંમાં બધે જ લાગયુ પડ ેછ.ે ્તમારા િવચારો 
હરિયા છ ેઅને ્તેની પ્રિ્તહરિયા રૂપે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જ ેપ્રિ્તભાવ જાગે છ ે
્ેતથી જ, ્તમારા િવચારો ઉપર લગામ રાખો.
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5.  અપૂણ્ણ કામનાઓને કારણે હ્તાશા જનમે છ.ે જો ્તમે અડચણો, િવલંબ અને 
મયુશકલેીઓ ઉપર ધયાન આપશો ્તો ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ 
આપશે અને ્તમે સવહહ્ત અવરોધશો.

6.  જીવનના િસદ્ધાં્તો અનયુસાર દૈવી શિ્્ત ્તમારામાંથી અિવર્ત અને લયબદ્ધ રી્તે 
વહ્ેતી રહ ેછ.ે ્તમાર ેમાત્ર િનશ્ચય કરવાનો  છ ેક ે“જ ેઅધ્ણજાગ્્ત મન  મારામાં 
આ ખેવના જનમાવે છ ે્તે જ આ ખેવના પૂણ્ણ કરવા માટ ેમને મદદ કરશે.” આવો 
િનશ્ચય બધા જ આં્તહરક સંઘષ્ણ ઉપર પૂણ્ણિવરામ લાવી દે છ.ે

7.  િચં્તા, ઉચાટ અને ભય દ્ારા ્તમે ્તમારાં હૃદય, ફફેસાં અને અનય અંગોની 
કામગીરીમાં હસ્તષિેપ કરી શકો છો. પણ જો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનને સયુમેળ, 
સવાસથય અને શાંિ્તના િવચારોથી ભરી દો ્તો ્તમારંુ શરીર ફરીથી ્તંદયુરસ્ત થઇ 
શક ેછ.ે

8.  ્તમારા જાગ્્ત મનને આશાવાદી બનાવો. ્તેનાથી ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન આવા 
સકારાતમક િવચારોને યથાથ્ણ બનાવશે.

9.  ્તમારી દરકે સમસયાના સયુખદ અં્તની કલપના કરો, િસિદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાના આનંદનો 
અનયુભવ કરો. ્તમે જ ેપણ કલપના કરી હશે ્તેને સતય ્તરીક ેસવીકારીને  ્તમારંુ 
અધ્ણજાગ્્ત મન પહરપૂણ્ણ કરશે.

((((
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પ્રકરિ-૪

આદિકાળમાં માનકસક ઉપચાર

આહદકાળથી એવયું માનવામાં આવે છ ેક ેઆપણી આસપાસ ્યાંક એવી શિ્્ત છ ે
ક ેજ ેઆપણા શરીરની કાય્ણવાહી, જો બગડી ગઈ હોય ્તો, ફરીથી સામાનય કરી શક ેછ.ે 
્તે સમયના લોકો માન્તા ક ેઆવી શિ્્તની અમયુક સંજોગોમાં ઉપાસના થઇ શક ેછ ેઅને 
માનવીની પીડા દૂર થઇ જાય છ.ે આવી માનય્તા દયુિનયાના દરકે દેશ-પ્રદેશના ઇિ્તહાસના 
પાનાંમાંથી મળી આવે છ.ે

દયુિનયાના ઇિ્તહાસની શરૂઆ્તમાં કહવેા્તયું ક ેપાદરીઓ અને સાધયુઓ પાસે એવી 
શિ્્ત છ ેક ેજ ેકોઈ પણ વયિ્્તના વ્ત્ણન ઉપર િનયંત્રણ મેળવી શક,ે કોઈ બીમાર વયિ્્તને 
સાજા કરી શક.ે આવી શિ્્ત ્તેમને ઈશ્ર પાસેથી મળી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્તો 
અને વયિ્્તને બીમારીમાંથી બહાર લાવવાની પ્રહરિયા જ ે્ેત પ્રદેશની સંસકૃિ્ત ઉપર આધાર 
રાખ્તી. આવી જાદયુઈ પ્રહરિયાને ઈશ્રને ભોગ, મંત્ર, દોરાધાગા,  ્તાવીજ, વીંટી, મૂિ્ત્ણ, 
વગેર ેસાથે જોડી દેવામાં આવી.

જમેક ે પ્રાચીન સમયમાં ધમ્ણગયુરુઓ અને મંહદરમાં પયુજારીઓ દદદીને કોઈ દવા 
આપ્તા અને દદદી રાત્રે સૂવે ્તેની પહલેાં સંમોહન િવદ્ાથી ્તેને વશમાં કરીને કહ્ેતા ક ે
્તેની િનદ્રાવસથા દરિમયાન ઈશ્ર ્તેની સમષિ આવશે અને ્તેને સવસથ કરી દેશે. આવાં 
અનેક ઉદાહરણ છ.ે સવાભાિવક છ ેક ેઆ બધાંમાં અધ્ણજાગ્્ત મનને એક શિ્્તશાળી 
સૂચન કરવામાં આવ્તયું હ્તયું.

કહવેા્તયું ક ેજો ્તેમને કહવેામાં આવેલી િવિચત્ર કહી શકાય ્તેવી રી્ત પ્રમાણે 
આરાધના કરી હોય ્તો, અમયુક ગૂઢ િવિધઓ કયા્ણ પછી, હકેટેના ભ્્તો (હકેટે પ્રાચીન 
ગ્ીસમાં મેલીિવદ્ા, જાદયુ અને ભૂ્તપે્ર્તની દેવી ્તરીક ેપ્રિસદ્ધ હ્તી) િનદ્રામાં દેવીના દશ્ણન 
કરી શક્તા. શયુ્લ પષિના અધ્ણ ચંદ્રના અજવાળામાં ખયુલ્ા મેદાનમાં ગરોળીને ગયુંદર, 
લોબાન  અને અનય ચીકણા પદાથ્ણમાં રાખીને મારવાનયું કહવેામાં આવ્તયું. કહવેાય છ ેક ે
આવી ઘા્તકી િવિધને અં્તે કટેલાય લોકોને બીમારીથી છયુ ટકારો મળ્ો હ્તો.  

બહયુ સવાભાિવક છ ે ક ે આવી િવિચત્ર કહવેાય ્તેવી પ્રહરિયામાં આવા લોકોના 
અધ્ણજાગ્્ત મન માટ ેકલપના કરવાનયું  સૂચન હ્તયું અને ્તેનો સવીકાર પણ થ્તો હ્તો. બસ, 

બધા રોગોનું જનમસથળ 
માણસનું મન છ.ે જયાં સુધી 
મન ઉપર કોઈ અસર નહી 
થાય તયાં સુધી શરીર ઉપર 
બીમારીની કોઈ જ અસર થતી 
નથી.

45
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પછી ્તો અધ્ણજાગ્્ત મન દદદીને પો્તાની શિ્્ત વડ ેસાજો કરવા સમથ્ણ હ્તયું જ.

દરકે યયુગમાં, ્તાલીમ પામેલા અનયુભવી ્તબીબો જ ેપહરણામ મેળવી શ્યા નહીં 
તયાં ભયુવા અને ્તાંિત્રકોને અભૂ્તપૂવ્ણ સફળ્તા મળી હોવાના દાખલા છ.ે દયુિનયાના કોઈ પણ 
પ્રદેશમાં જાઓ, આવા જાદયુ-ટોણાવાળા લોકો મળી આવશે. આ બધા કવેી રી્તે દદદીને સાજો 
કર્તા? ્તેનો જવાબ એક જ છ ે- દદદીને આવી િવિધઓમાં ઊંડી શ્દ્ધા (ક ેઅંધશ્દ્ધા) હ્તી. 
દદદીનયું જ અધ્ણજાગ્્ત મન રોગ દૂર કરવા માટ ેશિ્્ત રડેી દે્તયું. કટેલીય પદ્ધિ્તઓ બહયુ િવિચત્ર 
અને આશ્ચય્ણજનક હ્તી, પણ દદદીની કલપનામાં બંધબેસ્તી હ્તી અને ભાવના છલકાવા 
માંડ્તી. આવી માનિસક પહરિસથિ્તમાં ્તંદયુરસ્તી અંગેનયું સૂચન દદદીના જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં બરાબર બેસી જ્તયું. આ િવશે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં િવગ્તે ચચા્ણ કરીશયું.

બાઇબલનો વૃત્તાંત - અધ્થજાગ્રત મનની શિ્તનો ઉપયોગ 

તમે જ ેપણ વસતુની ઈચછા ધરાવો છ,ે તે તમને મળશે જ તેવી શ્રદ્ા રાખો, 
મનમાં સવીકારો લો અને   પ્રાથ્થના કરો તો જરૂર પ્રાપ્ત થશે માક્થ  ૧૧:૨૪

ઈસયુના િશષય માક્ણના વા્યને ફરીથી વાંચો. ્તેમાં હરિયાપદના કાળ ઉપર ખાસ 
ધયાન આપો. 

પહલેાં  ‘શ્દ્ધા રાખો અને મનમાં સવીકારી લો’,  પછી પ્રાથ્ણના કરો તયાર ે
ભિવષયમાં ્તમને ‘મળશે’. િવદ્ાન લેખકો આપણને સલાહ આપે છ ે ક ે
શ્દ્ધા રાખો અને ્તેને સતય ્તરીક ેસવીકારી લો ક ે્તમારી કામના પૂણ્ણ થઇ 
ગઈ છ ે્તો ભિવષયમાં અનયુભૂિ્ત હકીક્તમાં થઇ શકશે.

આ ્તરકીબની સફળ્તાનો આધાર િવચાર કટેલો ઊંડો છ ેઅને માનસિચત્ર મનમાં 
કવેી રી્તે અંકાયેલયું છ ે્તેના ઉપર છ.ે જો આ િવચાર અને માનસિચત્ર (િવઝયયુલાઝેશન), 
્તમારા મનમાં હકીક્ત બનીને ઊ્તરી ગયાં હોય ્તો ્તે વાસ્તિવક્તા બની રહશેે.

્તમારી ઇિચછ્ત વસ્તયુની પ્રાિપ્ત માટ ે્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને પો્તાની રચનાતમક 
શિ્્તના  ઉપયોગની  પ્રેરણા આપવા માટ ેથોડા ગૂઢ શબદપ્રયોગો વાપરીને ્તેને એક 
ચોક્કસ હદશાિનદતેશન કરો. ્તમારા િવચારો, આદશ્ણ, યોજના અને હ્ેતયુઓ ્તમારા હાથ 
અને પગ જટેલાં જ વાસ્તિવક છ.ે બાઇબલમાં વણ્ણવેલી નીચેની ્તરકીબમાં ્તમે ્તમારા 
મનમાંથી  કાલપિનક અડચણરૂપ પહરિસથિ્તના િવચારો અને ્તેની સંભિવ્ત અસરથી દૂર 
કરી દો. ્તમે મનમાં એક િવચારરૂપી બીજ વાવો. જો ્તમે ્તેમાં કોઈ ઉપદ્રવ કરો નહીં ્તો 
્તેમાં દશ્ણનીય અંકયુર ફૂટશે.

ઈસયુના કહવેા અનયુસાર શ્દ્ધા બધાના મૂળમાં છ.ે ્તમને  બાઇબલમાં વારંવાર 
વાંચવા મળે છ ેક,ે

‘્તમે જવેી શ્દ્ધા રાખશો ્તેવયું ફળ ્તમને મળશે’. ્તમે જ ેપ્રકારનાં બીજ 

આદિકાળમાં માનકસક ઉપચાર
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જમીનમાં  વાવો  ્તે પ્રમાણે ્તમે કહી શકો ક ેબીજમાંથી કવેા ઝાડ ક ેછોડ 
ઊગી નીકળશે.

જમે ્તમે કયુદર્ત અને ખે્તીવાડીના િસદ્ધાં્તોને આધાર ે કહી શકો ક ે વાવેલાં 
બીજમાંથી ્યાર ેકવેાં અંકયુર ફૂટી નીકળશે. બાઇબલમાં જ ેશ્દ્ધાની વા્ત કહવેાઈ છ ે્તે 
શયું છ ે- શ્દ્ધા એટલે ્તમે કઇ રી્તે િવચારો છો, શ્દ્ધા એટલે મનનયું વલણ, શ્દ્ધા એટલે 
આં્તહરક પ્રમાણપત્ર,  શ્દ્ધા એટલે એવી ખા્તરી ક ે્તમે જ ેપણ િવચાયયુું છ ેઅને અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં કંડારાયેલયું છ ે્તે એક હદવસ હકીક્ત બનીને રહશેે. શ્દ્ધા એટલે ્તમારા ્તક્ણ અને 
ઇિનદ્રયોના ઇનકાર છ્તાં ્તમારંુ મન ્તેનો સવીકાર કર.ે બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો ્તાહક્ણક, 
િવશ્ેષક જાગ્્ત મન જ ેવા્તને વાહહયા્ત ગણીને અવગણે છ ે્તે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની 
શિ્્ત ઉપર સંપૂણ્ણ આધાર રાખે છ ે્તે િવચાર એટલે શ્દ્ધા.

બાઇબલમાં વણ્થવાયેલી એક સુંદર પદ્િતની મે્થયુએ નોંધ કરી છ ે(૯:૨૮-૩૦)

્તેઓ બધા જયાર ેઘરમાં આવયા તયાર ે્તેઓ પ્રજ્ાચષિયુ હ્તા, પણ ્તેમને ઈસયુમાં 
અપાર શ્દ્ધા હ્તી. જયાર ેઈસયુએ ્તેમને પૂછયું ક ે્તમને લાગે છ ેક ેહયું  આ કામ કરી શકીશ? 
તયાર ે્તેમણે બધાએ ભારપૂવ્ણક હકારમાં જવાબ આપયો તયાર પછી ઈસયુએ ્તેમની આંખોને 
સપશ્ણ કયયો અને કહ્યું ‘્તમારી શ્દ્ધા પ્રમાણે થાઓ’. ્તેમણે આંખો ખોલી, ્તેમને ઈસયુનાં દશ્ણન 
થયાં. ઈસયુએ, આ બધયું કવેી રી્ેત શ્ય બનયયું ્તેનયું, રહસય અકબંધ રાખવા િવનં્તી કરી.

‘્તમારી શ્દ્ધા પ્રમાણે થાઓ’ શબદોમાં ્તમે જોઈ શકો છો ક ેઈસયુ ખરખેર અંધ 
વયિ્્તઓના અધ્ણજાગ્્ત મનને સંબોધી રહ્ા હ્તા. ્તેમની શ્દ્ધામાં ઊંડી આશા હ્તી, 
અં્તરની લાગણી હ્તી અને િવશ્ાસ હ્તો ક ેકશયુંક ચમતકાહરક બનશે અને ્તેમની પ્રાથ્ણના 
ઈશ્ર સાંભળશે અને સાંભળી પણ ખરી! રોગ ભગાડવાની આ સદીઓ પયુરાણી ્તરકીબ 
છ.ે આખા િવશ્માં લગભગ બધે જ દરકે ધમ્ણમાં આવા નયુસખા પ્રચિલ્ત છ.ે

બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો ઈસયુએ દૃિષ્ટ પાછી મળી ગઈ હોય ્તેવા લોકોને આ 
ઘટના િવષે કોઈને ન જણાવવા માટ ેસૂચના આપી. ્તેમને લાગયયું ક ેઆવયું કરવાથી નાિસ્તક 
લોકો શંકા કરશે અને અપમાનજનક ટીકા કરશે. વધયુમાં લોકોએ પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં રહલેા ભય, શંકા અને િચં્તા ઈસયુ ઉપર છોડીને જ ેફાયદા મેળવયા હ્તા ્તે બધા 
જ વેડફાઈ જશે.

....તે પછી (ઈસુએ) પોતાની શિ્ત વ્ડ ેહલકી મનોવૃિત્તને (મનમાંથી) 
દૂર થઇ જવાની આજ્ા આપી અને આવા (િવચારો) દૂર થઇ ગયા. 
(લયુક ૪:૩૬)

જયાર ેબીમાર વયિ્્તઓ ઈસયુ પાસે ્તેમના રોગના ઈલાજ માટ ેઆવયા તયાર ે
્તે બધાને  પો્તાની અને ઈસયુની અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તમાં િવશ્ાસ હ્તો. ઈસયુએ જ ે
પણ કંઈ કહ્યું ્તેના સા્તતય િવષે ્તેમને સંપૂણ્ણ િવશ્ાસ હ્તો. એટલયું જ નહીં પણ દદદીઓ 
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અને ઈસયુ બંને એક સાથે બ્રહ્માંડની શિ્્ત સાથે એકરૂપ થઇ જ્તા હ્તા. ્તેમની શ્દ્ધા 
અને અધ્ણજાગ્્ત મનની ચમતકાહરક શિ્્ત દદદીઓના મનમાં રહલેી નકારાતમક અને 
િવનાશાતમક છબીઓને ભૂંસી નાખ્તા હ્તા. ્તેને કારણે દદદીઓ આપમેળે જ સાજા થવા 
લાગ્તાં. ઈસયુનયું વા્ય લોકોના અધ્ણજાગ્્ત મન માટ ેહયુકમ જવેી અસર કર્તયું. ઉપરાં્ત 
ઈસયુની પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન અંગેની સભાન્તા, ્તેની શિ્્ત અને લોકો પ્રતયેની 
લાગણીને કારણે ્તે લોકો માટ ેબ્રહ્મવા્ય બની રહ્ેતયું.  

દુિનયામાં ચમતકારો બધે જ બને છે

જાપાન, ભાર્ત, યયુરોપ અને અમેહરકા સયુધધાં, દયુિનયામાં બધે જ, અસાધય 
બીમારીમાંથી મયુહક્ત કોઈ હોિસપટલમાં નહીં, પણ િવિવધ ધમ્ણસથાનોમાં મળી હોય, ્તેવા 
અસંખય હકસસાઓ નોંધાયા છ.ે મેં જાપાનમાં કટેલાંક પ્રિસદ્ધ મંહદરોની મયુલાકા્ત લીધી 
છ.ે િવશ્પ્રિસદ્ધ ડીયાબયુતસયુ મંહદરમાં ભગવાન બયુદ્ધની િવશાળ પ્રિ્તમા છ.ે બયુદ્ધ ધયાનની 
મયુદ્રામાં બેઠા છ ેઅને ્તેમનયું મયુખ ્તદ્ન શાં્ત છ ેપણ િચં્તનશીલ ઊિમ્ણ છવાયેલી છ.ે 42 ફૂટ 
ઊંચી આ પ્રિ્તમા જાપાનનાં બૌદ્ધ મંહદરો પૈકી એક મંહદરમાં છ.ે અહીં મેં અાબાલવૃદ્ધોને 
મૂિ્ત્ણનાં ચરણોમાં માથયું ટકેવ્તાં જોયાં. સાથે સાથે ્તેઓ પૈસા, ફળ, ચોખા, નારંગી વગેરનેો 
ભોગ ચડાવ્તા હ્તા. ધૂપ-દીપ પ્રગટાવ્તા અને પો્તાની માગણી અંગે પ્રાથ્ણના ગા્તા હ્તા.

(અનય િવશેષઃ આપણે તયાં પણ સારંગયુપરના હનયુમાનજી મંહદરમાં વળગાડના 
અસંખય દદદીઓ સારા થયાના પયુરાવા છ.ે)

એક યયુવાન છોકરી બયુદ્ધની મૂિ્ત્ણને પ્રણામ કરીને જ ેપ્રાથ્ણના ગા્તી હ્તી ્તે અંગે 
મારા  સથાિનક ગાઈડ ે (ભોિમયાએ) સમજાવયયું. યયુવ્તીએ મૂિ્ત્ણ સમષિ મીણબત્તી પ્રગટાવી 
અને ફળો પણ ધયાું. કોઈક કારણસર ્તેનો અવાજ હરાઈ ગયો હ્તો અને આ મંહદરમાં ્તે 
પયુન:સથાિપ્ત થઇ ગયો હ્તો. ્તેથી જ આ યયુવ્તી ભગવાન બયુદ્ધનો આભાર માન્તી હ્તી. ્તે 
એવયું માન્તી હ્તી ક ેજો પો્તે અમયુક િવિધ કરશે, ઉપવાસ કરશે અને ખાસ પ્રકારનો ભોગ 
ચડાવશે ્તો ભગવાન બયુદ્ધ ્તેનો સયુંદર અવાજ ફરી મેળવી  આપશે. આ પ્રકારની શ્દ્ધાનો 
દીવો મનમાં પ્રગટાવવાથી અને આશા રાખવાથી ્તેના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં એક માનય્તા 
બંધાઈ ગઈ. અધ્ણજાગ્્ત મને આ માનય્તાને પ્રિ્તભાવ આપયો હ્તો.

કલપના અને આંધળી માનય્તામાં છયુ પાયેલી અગાધ શિ્્તનયું બીજયુ  ંઉદાહરણ હયું  
આપયું. મારા એક સગા - પોલને ષિયરોગ લાગયુ પડયો હ્તો. ્તેમનાં ફફેસાં બહયુ ખરાબ રી્તે 
બગડી ગયાં હ્તાં. ્તેમના દીકરા માિવ્ણને એ િપ્તાને સાજા કરવાનયું બીડયું ઝડપયયું. માિવ્ણન 
પિશ્ચમ ઓસટટ્િેલયામાં પથ્ણ ખા્તે આવેલા િપ્તૃગૃહ ેપહોંચી ગયો. ્તેણે પોલને યયુરોપના કોઈક 
ધમ્ણસથાનમાંથી પાછા ફરલેા કોઈક પાદરી િવષે વા્ત કરી.  આ પાદરી પાસેથી લગભગ 
500 ડોલર આપીને મેળવેલો નાનકડો રિોસ (ઈસયુના વધસ્તંભની પ્રિ્તકૃિ્ત) િપ્તાને આપયો. 

હકીક્તમાં આ નવયયુવાન  - માિવ્ણને ફૂટપાથ પરથી એક નાનકડો લાકડાનો ટયુકડો 

આદિકાળમાં માનકસક ઉપચાર
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ઉઠાવયો હ્તો. ્તેને કોઈ એક ઝવેરીની દયુકાનમાં જઈને વીંટીમાં એવી રી્તે મઢાવયો ક ે
ખરખેર કોઈ હદવય રિોસ જ લાગે. આ વસ્તયુ ્તેણે પો્તાના િપ્તાને આપીને કહ્યું ક ેઆ 
વીંટીમાં એવી શિ્્ત છ ેક ે્તેને સપશ્ણ કરવાથી જ લોકોનાં દદ્ણ દૂર થઇ જાય છ.ે ્તેણે બીમાર 
પોલની કલપનાશિ્્તને એવી લલકારી ક ે પોલેએ ્તે વીંટી છા્તીસરસી ચાંપી, મનોમન 
પ્રાથ્ણના કરી અને સૂવા જ્તા રહ્ા. બીજા હદવસે ચમતકાર જ થયો - ્તેમને સંપૂણ્ણ સારંુ થઇ 
ગયયું હ્તયું. ષિયરોગ માટનેા બધાં જ પરીષિણ નકારાતમક હ્તાં.

હવે ્તમને ખબર છ ેક ેફૂટપાથ  ઉપરથી ઉઠાવેલા લાકડાના ટયુકડાને કારણે પોલને 
ષિયરોગમાંથી મયુિ્્ત નહ્તી મળી. આ ટયુકડો ્તો માત્ર િનિમત્ત બનયો હ્તો. હકીક્તમાં ્તે 
ભાઈની કલપના એટલી ઊંચે પહોંચી ગઈ ક ે્તેમને સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તી િવષે આશા બંધાઈ. 
આ કલપના સાથે ્તેમના મનની અધ્ણજાગ્્ત શિ્્તએ હાથ િમલાવયા અને બેય પહરબળોએ 
ભેગાં મળીને લગભગ રા્તોરા્ત ્તિબય્ત સયુધારી દીધી. િપ્તાને ્યારયે માિવ્ણનની આ 
યયુિ્્ત િવષે જાણ થઇ નહી. જો ભાંડો ફૂટી ગયો હો્ત ્તો કદાચ ષિયરોગે ઉથલો માયયો હો્ત. 
તયાર પછી ્તેઓ પંદર વષ્ણ જીવયા, એટલે ક ે89 વષતે અવસાન પામયા તયાં સયુધી  સંપૂણ્ણ 
િનરોગી જીવન જીવયા.

રોગિનવારણ માટનેો િવશ્વવયાપી િસદ્ાંત

રોગનાબૂદી માટનેા અનેક ઉપચારોમાં એક સવ્ણસવીકૃ્ત હકીક્ત એ છ ે ક ે આ 
ઉપચારો એક સામાનય લષિણનો  ઈલાજ કર ે છ.ે ્તેનાથી એક િવચાર ્તો આપણા મનમાં 
ચોક્કસ આવે ક ેઆ બધામાં એક સામાનય િસદ્ધાં્ત રહલેો હોવો જોઈએ , જમે ક ે

અધ્ણજાગ્્ત મન, ક ેજ ે્તંદયુરસ્તી પ્રાપ્ત કરવાની પ્રહરિયામાં મયુખય ભૂિમકા 
ભજવે છ.ે

હવે તમારા મનને નીચેનાં સનાતન સતયો યાદ કરાવો :

પ્રથમ, આપણી અંદર એવી માનિસક કાય્ણવાહી થઇ રહી હોય છ ેક ેજનેા 
બે ઘટક છ ે- જાગ્્ત મન અને અધ્ણજાગ્્ત મન.

બીજુ,ં ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન, ્તેને કરવામાં આવેલી સૂચનાઓનયું અષિરશઃ 
પાલન કર ેછ.ે એટલયું જ નહી ્તે શરીરનાં અંગોની કાય્ણવાહી, સંવેદના અને 
પહરિસથિ્ત ઉપર પણ કાબૂ ધરાવે છ.ે

હયું  એવયું માનયું છયુ ં  ક ેકોઈ પણ વયિ્્તને સંમોહહ્ત કરીને ્તેનામાં દરકે રોગનાં લષિણો 
જનમાવી શકાય ્તે હકીક્તથી આ પયુસ્તકનાં વાચકો માહહ્તગાર હશે. જમે ક ેકોઈ વયિ્્તને 
્તમે સંમોહહ્ત કરીને વશમાં કરો ્તો ્તમારા કહવેા પ્રમાણે ્તેના શરીરમાં ્તત્વ આવી શક,ે 
ઠંડી લાગી શક ેક ેચહરેો ધોયેલા મૂળા  જવેો પણ થઇ  શક.ે ્તમે ્તેને લકવા થયો છ ે્તેવયું 
ઠસાવો ્તો ્તે ચાલી પણ નહીં શક.ે ્તમે ઠંડયુ પાણી ભરલેો એક પયાલો ્તેના નાક પાસે 
લાવીને કહો ક ેઆ કાળા મરીનો ભૂકો છ,ે ્તેને સૂંઘો. ્તો ્તે છીંકો ખાવા માંડશે. ્તમને શયું 
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લાગે છ,ે  છીંકો આવવાનયું કારણ શયું હોઈ શક ે- પાણી ક ેસૂચના?

કોઈ વયિ્્ત કહ ેક ે્તેને ઘાસની એલજી્ણ છ ેઅને ્તમે ્તેને સંમોહહ્ત કયા્ણ પછી 
્તેના નાક પાસે  પલાસટીકનયું ફૂલ મૂકો ક ેખાલી પયાલો મૂકો અને કહો ક ેઆ ઘાસ છ.ે ્તેવા 
સંજોગોમાં ્તે વયિ્્ત એલજી્ણ થઇ હોય ્તેવાં લષિણો દેખાડશે. આ વા્ત સાિબ્ત કર ેછ ેક,ે

રોગનું મૂળ મનમાં રહલેું છ.ે તેથી જ રોગિનવારણનો ઉપચાર માનિસક 
રીતે પણ થઇ શક ેછ.ે

્તમને ખબર હશે ક ેઓસટીયોપથી (રાખ અને માટીથી શરીરના રોગ િનવારવાનયું 
િવજ્ાન), કાયરોપ્રે્ટીક (કરોડરજ્યુને ખાસ પ્રકાર ેદબાવીને અથવા ્તો કસર્ત કરાવીને 
રોગ દૂર કરવાનયું િવજ્ાન) અને નેચરોપથી (કયુદર્તી સાધનો અને ઉપચારો વડ ેરોગ દૂર 
કરવાનયું િવજ્ાન) જવેી ્તબીબી િવજ્ાનની શાખાઓ ઉપરાં્ત કટેલીય ધાિમ્ણક િવિધઓ પણ 
લોકોને સાજા કરવામાં ઉપયોગી થયાના દાખલા છ.ે પણ બહયુ સવાભાિવક છ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત 
મનને કારણે જ આ બધા ઉપાયો સફળ થયા છ.ે

્તમે નોંધયયું છ ેક ેદાઢી કર્તી વખ્તે પડલેા કાપા કવેી રી્તે રૂઝાઈ જાય છ.ે શરીરને 
બરાબર ખબર છ ેક ેઆવા ઉઝરડા ક ેકાપાને કવેી રી્તે મટાડવા. ્તેનાથી પણ ગંભીર 
જખમોને ડો્ટર પાટો બાંધે છ ેઅને ‘કયુદર્ત રૂઝ લાવે છ ે‘. અહીં કયુદર્ત એટલે કયુદર્તના 
િનયમો, અધ્ણજાગ્્ત મનના િનયમો! આતમરષિણ કયુદર્તનો પહલેો િનયમ છ,ે 

મજબૂ્ત આતમસફયુરણા ્તમારંુ સવ્ણશિ્્તમાન સવયંસૂચન છ.ે

િભન્ન િભન્ન વાદ

રોગિનવારણ અંગે ધાિમ્ણક પંથ અને પ્રાથ્ણના સંઘના લોકોએ રજૂ કરલેા પો્તપો્તાના 
િસદ્ધાં્તોની આ પયુસ્તકમાં ચચા્ણ કરવી યોગય નથી. દરકેની દૃિષ્ટએ પો્તાની વા્ત સાચી છ ે
અને ્તે માટનેા જરૂરી પયુરાવાઓ પણ લગભગ બધા પાસે છ ેજ. આ પ્રકરણમાં જણાવયા 
પ્રમાણે વાસ્તિવક્તા થોડી જયુદી છ.ે

્તમને રોગમાં રાહ્ત આપ્તા િવિવધ ઉપચારો િવષે જાણકારી હશે જ. ઓિસટટ્યામાં 
થઇ ગયેલા ડો્ટર ફ્ાનસ એનટન મેસમેર (1734 થી 1815) પેહરસમાં ્તબીબી સારવાર 
આપ્તા હ્તા. ્તેમણે શોધી કાઢયું ક ેશરીરના રોિગષ્ટ અંગ ઉપર લોહચયુમબક રાખવાથી રોગ 
ચમતકાહરક રી્તે દૂર થઇ જાય છ.ે ્તેમણે કાચ અને ધા્તયુના અનય ટયુકડાઓ વડ ેપણ રોગ દૂર 
કરવાના પ્રયોગો કયા્ણ. થોડા સમય પછી ્તેમણે આવા ઉપચાર આપવાનયું બંધ કયયુું. ્તેમનો 
દાવો હ્તો ક ે આ બધા ઉપચારો ‘પ્રાિણક ચયુંબકતવ’ને આભારી હ્તા. ્તે કહ્ેતા  ક ે્તેમના 
સાધનોમાંથી આવયું ચયુંબકતવ દદદીના શરીરમાં જ્તયું અને ્તેનાથી બીમારી દૂર થઇ જ્તી.

આવા નયુસખાઓ પછી ્તેમણે, સંમોહનિવદ્ાનો આશરો લીધો. ્તે સમયમાં આવા 
પ્રયોગો મેસમહરઝમ ્તરીક ે ઓળખા્તા. અનય ડોકટરો કહ્ેતા ક ે રોગિનવારણનયું મયુખય 
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કારણ, બીજયુ  ંકઈં નહી પણ અધ્ણજાગ્્ત મનને કરાયેલયું સૂચન, છ.ે આવા અનય ડો્ટરોના 
સમૂહમાં માનસશાસ્તીઅો, માનિસક રોગના િનષણા્ત, ઓિસટયોપેથ (ઓિસટયોપથીથી 
ઉપચાર કરનાર), કાયરોપ્રે્ટર(કાયરોપ્રે્ટીકથી ઉપચાર કરનાર), ચચ્ણના પાદરીઓ પણ 
હ્તા.  ્તેમના માટ ેરોગ િનમૂ્ણલન માટ ેદદદીના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેી બ્રહ્માંડની શિ્્ત 
કારણભૂ્ત હ્તી. ્તેમ છ્તાં બધા પો્તાનો કક્કો ખરો સાિબ્ત કરવાનો પ્રયતન કર્તા. 
્તંદયુરસ્તી પાછી મેળવવાની પ્રહરિયા ચોક્કસ, સકારાતમક માનિસક વલણવાળી, િવચારવાની 
હરિયા છ ે્તેને આપણે સામાનય ભાષામાં શ્દ્ધા ્તરીક ેઓળખીએ છીએ. 

જયાં આશા અને િવશ્વાસ ભેગાં થાય તયારે અધ્થજાગ્રત મનને એક 
શિ્તશાળી સૂચન મળે છ ેઅને તેને કારણે અંત:શિ્ત બહાર આવે છ.ે

દરકે માણસ જયુદી જયુદી શિ્્ત દ્ારા બીમારીમાંથી છયુ ટકારો મેળવ્તો નથી. પરં્તયુ 
માણસ આ અંગે પો્તપો્તાની રી્તે િવિભન્ન માનય્તા ધરાવ્તો હોય છ ે્તે પણ સાચયું જ 
છ.ે પણ આખર ે્તો એક જ પ્રહરિયા -  શ્દ્ધા, જ બીમારીમાંથી ઉગાર ેછ.ે િસદ્ધાં્ત અને 
પદ્ધિ્ત ભલે અલગ હોય પણ, ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાયેલી શિ્્ત જ ્તમને દરકે 
સમસયાનયું િનરાકરણ લાવવામાં મદદ કર ેછ.ે હયું  ્તમને ખા્તરી આપવા માંગયુ છયુ ં  ક ે‘શ્રદ્ા 
હશે તો બધું થશે’!

પેરાસેલસસનું મંતવય

હફલીપસ પેરાસેલસસ (હફિલપસ નહીં) નામનો એક રસશાસ્તી અને િચહકતસક 
થઇ ગયા. 1493માં જનમેલા આ િસવટઝલતેનડના નાગહરક ે પો્તાના 58 વષ્ણના જીવન 
દરિમયાન ખૂબ નામના પ્રાપ્ત કરી. આશર ેપાંચસો વષ્ણ અગાઉ બોલાયેલા ્તેના શબદો 
આજ ેવૈજ્ાિનક હકીક્ત બની ગયા છ ે: 

“તમારી શ્રદ્ાની વસતુ વાસતિવક હોય ક ે કાલપિનક હોય, તમે તેની 
અસર અનુભવશો. એટલે ક ેસંત પીટરની પ્રિતમાને હંુ ખરેખર સંત 
પીટર તરીક ેપૂજતો હોઉં તો મારા ઉપર એવી જ અસર થશે ક ેજવેી 
સંત પીટરની રૂબરૂમાં પૂજા કરવાથી થાય. પણ આ અંધશ્રદ્ા છ.ે પરંતુ 
શ્રદ્ા ચમતકાર જ કરે છ;ે ભલે તે સાચી શ્રદ્ા હોય ક ેખોટી, તેનાથી 
અજાયબ પરરણામ મળે છ.ે”

િપત્રો પોમપોનાઝી (1462 થી 1525, ઈટાલીના હફલસૂફ) પેરાસેલસસના સમકાલીન 
્તો હ્તા જ. પણ ્તે ઉપરાં્ત બંનેના િવચારોમાં ઘણી સમાન્તા હ્તી. િપત્રોએ કહ્યું હ્તયું, 
“આપણે આતમિવશ્ાસ અને કલપનાના આધાર ેબહયુ ભવય અસર મેળવી શકીએ છીએ. 
પણ આ તયાર ેજ શ્ય બને ક ેિવચારોનયું આદાનપ્રદાન કર્તા વયિ્્તઓમાં આ બંને લષિણો 
બરાબર બંધબેસ્તાં આવે! ભૌિ્તક પદાથયોને દા.્ત. દવાઓને કારણે થ્તી રોગમયુિ્્તનયું આ 
પણ એક કારણ છ ે - આવી વસ્તયુઓની આપણી કલપનાશિ્્ત અને િવશ્ાસ ઉપરની 
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અસર! ઊંટવૈદો અને હફલસૂફોને ખબર છ ેક ેસં્તના અિસથને બદલે અનય કોઈનાં હાડકાં 
મૂકી દઈએ ્તો પણ, જો ્તે શ્દ્ધાળયુઓ ્તે સં્તમાં આસથા રાખ્તા હોય ્તો અપેિષિ્ત 
લાભકારી અસર જ થશે.”

્તમે સં્તના અિસથમાં ક ેખાસ મંત્રેલા પાણીમાં િવશ્ાસ કર્તા હો ્તો પણ ્તમને, 
અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચેલી સૂચનાઓને કારણે ફાયદો થશે. 

યાદ રાખોઃ અધ્ણજાગ્્ત મન જ રોગિનવારણ માટ ેજવાબદાર છ.ે

બન્થહીમના પ્રયોગો

હહપોલાઈટ બન્ણહીમ (1840 થી 1919)  નાનસી, ફ્ાનસ ખા્તે મેહડિસનના પ્રોફસેર 
હ્તા. ્તેઓ દૃઢપણે એવયું માન્તા હ્તા ક ેડો્ટર દદદીને જ ેકહ ેછ ે્તે અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી 
પહોંચે છ ેઅને ્તેની અસર હઠેળ જ દદદીઓ સાજાં થાય છ.ે આ વા્ત ્તેમણે વારંવાર કહી છ.ે

બન્ણહીમ પો્તાના લેખ ‘સજિેસટવ થેરાપયયુહટ્સ’ (Suggestive Therapeutics 
– A Treatise on the Nature and Uses of Hypnotism, 1887માં ફ્ેનચ ભાષામાં 
લખાયેલ આ લેખનયું 1889માં અંગ્ેજી ભાષાં્તર થયયું હ્તયું)માં જીભનો લકવા થયો હોય ્તેવા 
એક માણસની વા્ત કહ ેછ.ે કટેલાય ઈલાજ કરવા છ્તાં આ માણસના રોગમાં કોઈ ફરક 
પડયો નહીં. એક હદવસ ડો્ટર ે્તેને કહ્યું ક ે્તેની પાસે એક એવયું નવયું સાધન છ ેક ેજ ેઆવા 
રોગમાં અકસીર કામ કર ેછ.ે ્તેણે દદદીના મોઢામાં નાનકડયું થમયોમીટર મૂ્યયું. દદદી એવયું 
માની બેઠો ક ેઆ નવા સાધનથી ્તેની બીમારી દૂર થઇ જશે. માત્ર થોડી જ ષિણોમાં દદદી 
હષ્ણથી િચિચયારી પાડી ઊઠ્ો ક ેહવે ્તે જીભ પહલેાંની જમે હલાવી શક ેછ.ે

બન્ણહીમ આગળ વા્ત કર ેછ,ે “આવા  બધા હકસસાઓમાં અમયુક ્તથયો બહાર 
આવશે. એક હદવસ એક યયુવ્તી મને મળવા આવી. ્તે ચાર અઠવાહડયાંથી વાચા ગયુમાવી 
બેઠી હ્તી. યયુવ્તીની યોગય ્તબીબી ્તપાસ કરીને મેં મારા િવદ્ાથદીઓ સાથે આ બાબ્તમાં 
ચચા્ણ શરૂ કરી. મેં િવદ્ાથદીઓને કહ્યું ક ેકટેલીક વખ્ત િવદ્યુ્તશિ્્તનો ઉપયોગ કરવાથી 
ગયુમાવેલી વાચા ્તતકાળ પાછી મળે છ.ે કદાચ ્તેની મન ઉપર ભાર ેઅસર થ્તી હોવી 
જોઈએ. મેં િવદ્યુ્તશિ્્તથી ચાલ્તયું એક સાધન મંગાવયયું. મેં ્તેણીની સવરપેટી ઉપર હાથ 
મૂ્યો અને થોડો હલાવયો અને પછી કહ્યું ક ે‘હવે ્તયું સહલેાઇથી બોલી શકીશ’. મેં ્તેની 
પાસે ‘અ’, ‘બ’ બોલાવડાવયયું, પછી ્તેનયું પો્તાનયું નામ બોલવા કહ્યું. યયુવ્તી કોઈ પણ જા્તની 
્તકલીફ વગર સહલેાઇથી બોલવા લાગી હ્તી. ્તેની વાચા પાછી મળી ગઈ હ્તી!” આ 
હકસસામાં બન્ણહીમ સાિબ્ત કર ેછ ેક,ે 

શ્દ્ધાના બળે અને દદદીની આશાના સહાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મનને ભારપૂવ્ણકની 
સૂચના આપી શકાય છ.ે

બન્ણહીમ ઉમેર ેછ ેક ે્તેમણે દદદીના ગળા ઉપર ટપાલ હટહકટ ચોંટાડી દીધી પણ 
દદદીને કહ્યું ક ે્તેને ગળા ઉપર મધમાખી કરડી છ.ે દદદીને બરાબર ્તે જ જગયાએ ફોડલો 

આદિકાળમાં માનકસક ઉપચાર



53

થઇ ગયો. અગિણ્ત પ્રયોગો અને િવશ્ના અનેક ડો્ટરોના અનયુભવો પરથી સાિબ્ત થઇ 
ગયયું છ ેક ેમૌિખક સૂચનાઓ આપીને  અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તને એવી રી્તે વાળી શકાય 
છ ેક ેજનેાથી શરીરના અંગોમાં પહરવ્ત્ણન થઇ શક.ે

લોહીના ્ડાઘા પ્ડવાનું કારણ 

હડસનના ‘લૉ ઓફ સાયકીક ફનેોમેના’, પૃષ્ઠ 153, ઉપર ્તે લખે છ,ે ‘માત્ર 
કહવેાથી જ અમયુક વયિ્્તઓમાં ર્્તસ્તાવ અને લોહીના ડાઘા ઉતપન્ન કરી શકાય છ.ે”

“ડો. એમ. બૌરુએ એક વયિ્્તને સંમોહહ્ત કરીને ્તેમના મનમાં ઠસાવયયું ક ે્તેમને 
ઊંઘમાં ચાલવાની આદ્ત છ.ે વધયુમાં ડો્ટર ેએવયું પણ જણાવયયુ ંક ે‘આજ ેબપોર ેચાર વાગે 
્તમે મારી ઓહફસમાં આવજો. ્તેમાં આરામખયુરશીમાં બેસજો. અદબ વાળીને બેસજો. 
્તમારા નાકમાંથી ર્્તસ્તાવ થશે.’ અગાઉ નક્કી કયા્ણ પ્રમાણે યયુવાન આવયો અને ્તેને જમે 
કહવેામાં આવયયું ્ેત પ્રમાણે કયયુું અને ખરખેર ્તેના નાકમાંથી લોહીના થોડા ટીપાં પડયાં 
પણ ખરાં !

“બીજા એક પ્રસંગે એક બયુઠા સાધનની મદદથી દદદીના કાંડા ઉપર પો્તાનયું જ 
નામ છંૂદાવયયું। તયાર પછી દદદીને સંમોહહ્ત કરીને સૂચના આપી ક ેચાર વાગય ે્તમાર ેસૂઈ 
જવાનયું છ,ે ્તમારા હાથમાંથી મેં દોરલેી લીટી પ્રમાણે ર્સ્તસ્તાવ થશે, ્તમારા હાથ ઉપર 
્તમારંુ નામ લોહીથી લખાઈ જશે. આ પ્રયોગના બધા જ િનરીષિકોએ નોંધયયું ક ેચાર વાગય ે
યયુવાન િનદ્રાધીન થઇ રહ્ો છ.ે ્તેના હાથમાંથી લોહી નીકળી રહ્યું છ ેઅને હાથ ઉપર ્તેનયું 
નામ લોહીથી લખાઈ ગયયું છ.ે આ ઘટનાના ત્રણ મહહના સયુધી લોહીથી લખાયેલયું નામ અને 
ઘા દેખા્તાં હ્તાં।

આ બધી ઘટનાઓ દશા્ણવે છ ેક ેઆ પ્રકરણમાં જણાવેલી બે વા્ત – 

અધ્ણજાગ્્ત મન સૂચનાનયું પાલન કરવા માટ ેસદા ્તૈયાર હોય છ ેઅને 
્ેતનામાં શરીરના દરકે અંગની કાય્ણવાહી, સંવેદના અને પહરિસથિ્ત  ઉપર 
િનયંત્રણ રાખવાની શિ્્ત છ ે- સંપૂણ્ણ સાચી છ.ે  માત્ર સૂચના આપીને 
થોડી  નાટ્ાતમક કહી શકાય ્તેવી  અસામાનય પહરિસથિ્ત પેદા કરી 
શકવાની વા્ત સાિબ્ત કરી જાય છ ેક ે- માણસ હૃદયમાંથી (અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાંથી) િવચાર ેછ ે અને જવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો ્તે છ.ે

યાદ રાખો અને અનુસરો

1.  ્તમારી જા્તને અવારનવાર યાદ કરાવ્તા રહો ક ે્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જ 
અદભયુ્ત શિ્્ત છયુ પાયેલી છ.ે

2.  એક વા્તનો ખયાલ રાખો - શ્દ્ધા જમીનમાં વાવેલા બીજ સમાન છ.ે જવેયું બીજ 
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વાવયયું છ ે્તે પ્રકારનયું ઝાડ ઊગશે. એક િવચારરૂપી બીજને ્તમારા મનમાં રોપી દો, 
્તેની આશાના રૂપે ્તેને પાણી અને ખા્તર આપીને માવજ્ત કરો. ્તે જરૂર એક 
વટવૃષિ બનીને ઉભરી આવશે.

3.  ્તમારા મનમાં કોઈ પયુસ્તક, નવી શોધ ક ેનાટક િવષે કોઈ િવચાર હોય ્તો ્તે ્તમારા 
મનની હકીક્ત છ.ે ્તેથી જ ્તમને ્તમારામાં આતમિવશ્ાસ જગાડવાનયું કહવેામાં 
આવે છ.ે ્તમારા આ િવચારમાં, યોજનામાં  શ્દ્ધા રાખો. ્તે યોગય સમયે પ્રગટ થશે.

4.  અનય લોકો માટ ેપ્રાથ્ણના કર્તી વખ્ેત જાણી લો ક ે્તમારા આં્તરમનને સંપૂણ્ણ જ્ાન 
છ,ે ્તેની સયુંદર્તા અને પૂણ્ણ્તાથી અનય લોકોના અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચીને ્તેમાં 
રહલેી નકારાતમક છબીઓને ભૂંસી શકાય છ.ે ્તેનાથી ભવય પહરણામ મળી શક ેછ.ે

5.  ધમ્ણસથાનોમાં થ્તા ્તંદયુરસ્તીના ચમતકારો પાછળ કલપનાશિ્્ત અને આંધળો 
િવશ્ાસ રહલેાં છ.ે આ બંને અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર ઊંડી અસર કર ેછ ેઅને પ્રાિણક 
શિ્્ત વહાવે છ.ે

6.  બધા રોગોનયું જનમસથળ માણસનયું મન છ.ે જયાં સયુધી મન ઉપર કોઈ અસર નહીં 
થાય તયાં સયુધી શરીર ઉપર બીમારીની કોઈ જ અસર થ્તી નથી.

7.  સંમોહહ્ત અવસથામાં કોઈ પણ વયિ્્તના શરીર ઉપર રોગનાં લષિણો ઉપજાવી 
શકાય છ.ે આ હકીક્ત ્તમને િવચારમાં કટેલી ્તાકા્ત રહલેી છ ે્તે દશા્ણવે છ.ે

8.  શ્દ્ધા ્તંદયુરસ્તીની એક પ્રહરિયા છ.ે ્તે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાયેલી પડી છ.ે

9.  ્તમારી શ્દ્ધા વાસ્તિવક ક ેકાલપિનક વસ્તયુ માટ ેભલે હોય, ્તમને ્તેનયું પહરણામ 
મળશે. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા મનના િવચારોને પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે શ્દ્ધાને 
્તમારા મનનો િવચાર બનાવી દો એટલયું પૂર્તયું છ.ે બાકીનયું કામ આપમેળે થઇ જશે.

((((

આદિકાળમાં માનકસક ઉપચાર



પ્રકરિ-૫

અવાજીચીન સમયમાં 
માનકસક ્તંિુરસ્તી

દરકે વયિ્્તને શારીહરક અને માનિસક ્તંદયુરસ્તી મેળવવાની કામના હોય છ.ે આ 
્તંદયુરસ્તી એટલે શયું? ્તે ્યાંથી આવે છ?ે અનેક લોકો આવા સવાલ પૂછ ેછ.ે ્તેનો જવાબ 
છ ે– પ્રાિણક શિ્્ત દરકે વયિ્્તના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેી છ.ે જયાર ેપણ બીમાર 
વયિ્્તનયું વલણ બદલાય તયાર ેઆવી શિ્્ત ્તેનો પ્રભાવ દેખાડ ેછ.ે

માનસશાસ્ત અને ્તબીબી િવજ્ાનના વયવસાયીઓ ક ેકોઈ પણ ધમ્ણના પાદરી, 
્યારયે દદદીને સાજો કરી શક્તા નથી. જૂની કહવે્ત છ,ે “ડો્ટર જખમ પાટો બાંધે છ,ે 
પણ ઈશ્ર ્ેતને રુઝાવે છ.ે“ માનસશાસ્તીઓ અને મનોિચહકતસકોનયું મયુખય કામ દદદીના 
મનમાંથી ્ેતના કાલપિનક અવરોધો દૂર કરવાનયું છ.ે આવા કાલપિનક અવરોધો પ્રાિણક 
શિ્્તને ફલેા્તી અટકાવે છ ેઅને ્તેને કારણે સવાસથય પ્રાપ્ત કરવામાં અડચણ આવે છ.ે 
ડો્ટર ઓપરશેન કરીને શરીરમાંથી અડચણરૂપ ભૌિ્તક અવરોધ દૂર કરીને જ ે્તે અંગે 
કાય્ણવાહી સામાનય કરવાનો પ્રયતન કર ેછ.ે પણ કોઈ માનસશાસ્તી, મનોિચહકતસક ક ે
ડો્ટર ્યારયે કહ્ેતા નથી ક ે‘મેં દદદીને સવસથ કયા્ણ’. સમગ્ બ્રહ્માંડમાં એકમાત્ર શિ્્ત 
છ ેક ેજ ેમનયુષયને ્ંતદયુરસ્તી બષિી શક ેછ.ે આપણે ્તેને િવિવધ નામથી ઓળખીએ છીએ,

કયુદર્ત, જીવન, ઈશ્ર, મહામિ્ત ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત.

અગાઉ દશા્ણવયા પ્રમાણે આપણા શરીરમાં પ્રાિણક શિ્્તના સંચારને અવરોધ્તાં 
માનિસક, ભાવનાતમક અને શારીહરક પહરબળોને દૂર કરવાની  િવિવધ પદ્ધિ્તઓ છ.ે 
જો ્તમે અથવા અનય વયિ્્ત ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને યોગય હદશાિનદતેશન કર ે ્તો 
્તે (અધ્ણજાગ્્ત મન) બધા પ્રકારની બીમારીને દૂર કરશે અને કરી શકવા સમથ્ણ છ.ે 
આ પ્રાિણક શિ્ત દુિનયાના દરેક વયિ્તને માટ ેકોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર 
ઉપલબધ છ.ે  ્તમારા ધમ્ણ, જાિ્ત ક ેસંપ્રદાય ્યાંય વચચે આવ્તા નથી. ્તમે અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્તનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. ્તમે નાિસ્તક હો ક ે્તટસથ હો, ્તો પણ ્તમારા 
શરીર ઉપરના ઘા આ શિ્્ત રૂઝાવી દેશે.

કોઈ વસતુ ક ેવાત તમારં 
અરહત કરતા નથી પણ 
તમારી માનયતા ક ે મનમાં 
રહલેો િવચાર, પરરણામનો 
અનુભવ કરાવે છ.ે તમારાં 
કાયષો, અનુભવ અને જીવનમાં 
થયેલી ઘટનાઓ અને સંજોગો 
તમારા પોતાના િવચારોનું 
પ્રિતિબંબ અને પ્રિતરરિયા છ.ે
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્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત મહામિ્ત અને શિ્્ત ્તમારી શ્દ્ધા પ્રમાણે 
પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે આ સના્તન સતય પર અવા્ણચીન રોગિનવારણની પ્રહરિયાનો આધાર 
રહલેો છ.ે મનોિવજ્ાનના િનષણા્તો ક ેધમ્ણગયુરુઓ પો્તાના ધમ્ણગ્ંથને અનયુસર ેછ ે- ્તેઓ 
એકાં્તમાં જઈને ધયાન (અથવા ્તો પો્તાના ધમ્ણ પ્રમાણે હરિયા) કરીને પો્તાનયું મન શાં્ત 
કર ેછ,ે સવસથ થાય છ ેઅને પો્તાની અંદર જ રહલેી શિ્્તની ઉપાસના કર ેછ.ે  આવા 
લોકો પો્તાનયું મન અનય િવષિેપો માટ ેબંધ કરી દે છ,ે પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે સીધો 
વા્તા્ણલાપ શરૂ કર ેછ ેઅને ્તેને જરૂરી સૂચના આપે છ ેઅને ્તેમને ્તેની ખા્તરી છ ેક ે
મનમાં રહલેી મહામિ્ત ્તેની જરૂહરયા્તોને ચોક્કસ પૂણ્ણ કરશે.

આ અંગે એક અદભયુ્ત વા્ત યાદ રાખો,

અંિતમ પરરણામ િવષે કલપના કરી રાખો અને તેનો વાસતિવક રીતે 
અનુભવ કરો;  પછી જુઓ ક ેઅનંત શિ્તનો િસદ્ાંત તમારી જાગ્રત 
પસંદગી અને િવનંતીને કવેો પ્રિતભાવ આપે છ.ે  તેનો અથ્થ એમ જ 
થાય ક ે તમે જ ે માનો છો તેવું તમને મળે છ ેઅને મળશે જ. નવા 
જમાનાના મનોવવૈજ્ાિનકો જયારે પ્રાથ્થનાની શિ્તમાં િવશ્વાસ રાખવાનું 
કહ ેછ ેતે આ જ વાતની પુિષ્ટ કરે છ.ે

ચેતના માટનેી એક જ પ્રરરિયા છ,ે જવેી શ્રદ્ા તેવું ફળ મળશે

બ્રહ્માંડમાં એક જ ચે્તનાશિ્્ત છ ે્તે, િબલાડી, ક્ૂતરા જવેાં પ્રાણીઓ માટ,ે મોટા 
ઝાડ ક ેઘાસ જવેી વનસપિ્ત માટ,ે મનયુષય માટ,ે પૃથવી, પાણી ક ેવાયયુ માટ ે- બધા માટ ે
સરખી જ છ.ે જીવનનો આ િસધધાં્ત પ્રાણીજગ્તમાં, વનસપિ્તિવશ્માં ક ેજળસૃિષ્ટમાં 
સહજવૃિત્ત અને વૃિદ્ધ-િવકાસ ્તરીક ેકામ કર ેછ.ે મનયુષય ્તેના જીવન િવષે ઘણો માહહ્તગાર 
છ ેઅને આપણે મનયુષયજીવનને સયુખદ અને આરામદાયક બનાવવા માટ ે ઘણા સફળ 
પ્રયતનો કયા્ણ છ.ે 

બ્રહ્માંડની આ શિ્્તનો ઉપયોગ કરવા માટનેા અનેક અિભગમ, ્તરકીબ અને 
પદ્ધિ્તઓ જાણી્તાં છ.ે પરં્તયુ ્તંદયુરસ્તી ક ેચે્તના માટ ેમાત્ર શ્દ્ધા િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય 
નથી - જવેી શ્રદ્ા હશે તેવું ફળ તમને મળશે.

શ્રદ્ાનો િસદ્ાંત

િવશ્ના દરકે ધમયો પો્તપો્તાની રી્તે ઈશ્રમાં શ્દ્ધા રાખવાનો આગ્હ કર ેછ.ે 
્તેને િવિવધ રૂપે સમજાવવાનો પ્રયતન કર ેછ.ે શ્દ્ધા, જીવનનયું બળ  છ.ે ્તમે પો્તાની જા્ત 
માટ,ે જીવન માટ ેઅને બ્રહ્માંડ અંગે શયું િવચારો છો? ્તમે જવેયું િવચારો છો ્તેવયું ્તમે 
અનયુભવશો.

શ્દ્ધા ્તમારા મનમાં રહલેો િવચાર જ છ;ે પરં્તયુ િવચારધારાનો આ અંશ અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્તને ્તમારા જીવનના દરકે ભાગ સયુધી પહોંચાડી શક ેછ.ે આ શિ્્તની અસર 
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કવેી થઇ શક ે્તે ્તમારા જીવન પ્રતયેના અિભગમ ઉપર આધાહર્ત છ.ે ્તમે નોંધયયું હશે ક ે
બાઇબલમાં કોઈ િવિધ, સંસકાર, સંસથા, વયિ્્ત ક ેમંત્રમાં શ્દ્ધા રાખવાની વા્ત કહવેાઈ 
નથી. ્તે ્તમારા પો્તાનામાં શ્દ્ધા રાખવાનયું કહ ેછ.ે

શ્રદ્ા તમારા મનમાં રહલેો એક િવચાર જ છ.ે પરંતુ તમારી શ્રદ્ા 
એટલી મજબૂત હશે તો, તમે જ ેમાનતા  હશો તે બધું જ વાસતિવકતા 
બની શક ેછ.ે માક્થ  ૯:૨૩

કોઈ વસ્તયુ ્તમને હાિન ક ેઇજા પહોંચાડશે ્તેવયું માનવયું ભૂલભરલેયું છ.ે યાદ રાખો ક ે
કોઈ વસ્તયુ ક ેવા્ત ્તમારંુ અહહ્ત કર્તા નથી પણ ્તમારી માનય્તા ક ેમનમાં રહલેો િવચાર, 
પહરણામનો અનયુભવ કરાવે છ.ે ્તમારાં કાયયો, અનયુભવ અને જીવનમાં થયેલી ઘટનાઓ 
અને સંજોગો ્તમારા પો્તાના િવચારોનયું પ્રિ્તિબંબ અને પ્રિ્તહરિયા છ.ે

પ્રાથ્ણના જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન દ્ારા હળીમળીને વૈજ્ાિનક રી્તે થયેલયું કાય્ણ 
છ.ે રોગિનવારણમાં પ્રાથ્ણનાનો ઉપયોગ, જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનની સયુમેળભરી, 
્તાલમેળવાળી અને ચોક્કસ હ્ેતયુલષિી સંયયુ્્ત કાય્ણવાહીનયું ઉદાહરણ છ.ે વૈજ્ાિનક રી્તે 
કરાયેલી પ્રાથ્ણનામાં ્તમે શયું કરી રહ્ા છો અને કયા કારણસર કરી રહ્ા છો ્તે જાણવયું 
જરૂરી છ.ે ્તમાર ેચે્તનાના િસદ્ધાં્તોમાં િવશ્ાસ રાખવો જોઈએ. 

ઉપચાર ્તરીક ેપ્રાથ્ણનાને કોઈક વખ્ત માનિસક સારવાર ્તરીક ેગણવામાં આવે છ,ે 
્તો કટેલીક વખ્ત વૈજ્ાિનક પ્રાથ્ણના પણ કહવેાય છ.ે

પ્રાથ્થના દ્ારા િચરકતસા

પ્રાથ્ણના દ્ારા િચહકતસા કરવા માટ ે્તમાર ેજ ેપણ અનયુભવ કરવો છ ે્તે અંગે એક 
ચોક્કસ િવચાર કરો અથવા ્તે અંગેનયું માનસિચત્ર ઊભયું કરો ક ે્તે અંગેનયું આયોજન કરો. 
જયાર ે્તમે કિલપ્ત પહરિસથિ્તને સાચી માનીને ચાલો છો તયાર ેઆવા માનસિચત્રને ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડવાની ્તમારી પો્તાની કાબેિલય્તનો અહસેાસ થશે. જો ્તમે 
્તમારા આવા માનિસક વલણને વળગી રહો ્તો ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ જરૂર મળી 
જશે. આવી િચહકતસા પદ્ધિ્ત ચોક્કસ ખાસ ધયેય માટનેી અસરદાર માનિસક પ્રહરિયા છ.ે

ધારી લો ક ે્તમે  જીવનની એક મયુશકલે પહરિસથિ્તનો ઉકલે લાવવા માટ ેઆવી 
પ્રાથ્ણના િચહકતસા અજમાવાનયું નક્કી કયયુું છ.ે ્તમે જાણો છો ક ે્તમારી જ ેપણ સમસયા ક ે
બીમારી હોય ્તેનયું કારણ ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેા ભય અને નકારાતમક િવચારોનયું 
પહરણામ છ.ે જો ્તમે આવા ભય અને િવચારોથી છયુ ટકારો મેળવી લો ્તો આવી બીમારી 
ક ેસમસયાનો ઉકલે આવી જશે.

્તેથી જ, ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનની ચે્તનાશિ્્ત ્તરફ વળો. ્તે ્તમારામાં જ છયુ પાયેલી 
પડી છ.ે ્તમારી જા્તને યાદ કરાવો ક ે્તેમાં દરકે પહરિસથિ્તનો ઉપાય લાવવાની અનં્ત 
શિ્્ત છ.ે જમે ્તમે આ સતયને સવીકાર્તા જશો ્તેમ ્તમારો ભય દૂર થઇ જશે. આ સતયનયું 
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સ્ત્ત સમરણ કરવાથી ્તમારી ભૂલભરલેી માનય્તાઓમાંથી પણ છયુ ટકારો મળશે. ્તમે આ 
બદલ ઈશ્રનો આભાર માનો, ્તમારા મનને સમસયાથી દૂર રાખો, થોડી સવસથ્તા મળ્ા 
પછી ફરી િચં્તન અને પ્રાથ્ણના કરો. આ પ્રહરિયા દરિમયાન નકારાતમક િવચારોને દૂર રાખો 
અથવા ્તો ્તેની સદં્તર અવગણના કરો. ્તમારા મનમાં ફરી એવયું ઠસાવી દો ક ેસમસયાનો 
ઉકલે આવશે જ. મનના આવા વલણથી  અધ્ણજાગ્્ત અને જાગ્્ત મન વચચે  ઐ્ય અને 
સયુમેળ સધાય છ,ે ્તેને કારણે ઊજા્ણસંચાર થાય છ.ે

શ્રદ્ાથી રોગનાબૂદીનો શું અથ્થ છ-ેઅંધશ્રદ્ા કવેી રીતે કામ કરે છે

સામાનય રી્તે કહવેાય છ ે ્તે શ્દ્ધા દ્ારા રોગિનવારણ ્તે િવિવધ ધમ્ણગ્ંથોમાં 
વણ્ણવાયેલી શ્દ્ધા નથી. ધમ્ણપયુસ્તકોમાં લખેલી શ્દ્ધા એટલે જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનના 
સમનવય િવશેની જાણકારી. ્તાંિત્રક ક ેપાદરી કટેલીક વખ્ત સાચી અને વૈજ્ાિનક જાણકારી 
વગર પણ બીમારી દૂર કરી શક ેછ.ે આવા લોકો દાવો પણ કર્તા હોય છ ેક ે્તેનામાં 
ખાસ શિ્્ત છ,ે પણ હકીક્તમાં બીમાર વયિ્્તની આવા ્તાંિત્રક પ્રતયેની અંધશ્દ્ધા ઈિચછ્ત 
પહરણામ લાવવામાં મયુખય ભૂિમકા ભજવે છ.ે

કોઈ ભયુવો મંત્રોચચાર કરીને રોગ દૂર કર ેછ;ે કોઈ સં્તના અિસથના દશ્ણન કરીને 
પણ બીમારીથી મયુ્્ત થયાના દાખલા પણ છ.ે આ બધાનો સારાંશ એક જ છ.ે

જો વયિ્્ત ખરખેર િવશ્ાસ કર્તો હોય ્તો ્તે ગમે ્તેવી િવિચત્ર ક ેવાહહયા્ત 
પદ્ધિ્ત હોય, વયિ્્તને ઈચછા પ્રમાણેનયું પહરણામ મળશે.

ભય અને િચં્તાથી દૂર લઇ જઈ શક ે્તેવી કોઈ પણ ્તરકીબ ્તમારી સમસયા ક ે
બીમારીને હલ કરી શકશે. દરકે વયિ્્ત પો્તાની આગવી પદ્ધિ્ત સૌથી અસરકારક હોવાનો 
દાવો કર ેછ.ે પણ આ પ્રકરણમાં દશા્ણવયયું ્તેમ, આવા દાવાઓ સતયથી ઘણા દૂર છ.ે

અંધશ્દ્ધા કવેી રી્તે કામ કર ેછ ે્તેનયું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. અગાઉના પ્રકરણમાં 
િસવટઝરલેનડના ડો્ટર મેસમર  અંગે ચચા્ણ કરી. 1776માં, ્તેમણે કટેલાય રોગીઓના 
શરીર ઉપર નકલી ચયુંબક ઘસયાં. થોડા સમય પછી આ બધાં  ચયુંબક ્તેમણે  ફેંકી દીધાં 
અને પછી ‘પ્રાિણક ચયુંબકતવ’નો િસદ્ધાં્ત પ્રસ્તયુ્ત કયયો. ્તેમના દાવા પ્રમાણે આ એક અદૃશય 
પ્રવાહી છ ેઅને આખા બ્રહ્માંડમાં ફર્તયું હોય છ ેપણ મનયુષયના શરીરમાં ્તે સૌથી વધાર ે
સહરિય હોય છ.ે ્તેમના કહવેા પ્રમાણે પો્તાના શરીરમાંથી દદદીઓના શરીરમાં જ્તા 
ચયુંબકીય પ્રવાહીને કારણે રોગ દૂર થયો છ.ે લોકોનાં ટોળેટોળાં ્તેમની પાસે સારવાર માટ ે
આવ્તાં. ્તેમણે ઘણાં લોકોને સંપૂણ્ણપણે સાજાં કયાું હ્તાં.

ડો.મેસમેર પેહરસ પહોંચી ગયા. ફ્ાનસની સરકાર ે્તેમના બીમારી દૂર કરવાના 
દાવાઓની ચકાસણી કરવા માટ ેએક કિમશનની રચના કરી. ્તેમાં કટેલાક ડો્ટરો અને 
એકડેમેી ઓફ સાયનસ (બેનજાિમન ફ્ેનકલીન આ સંસથાના સભય હ્તા)ના સભયોની 
િનમણૂક કરવામાં આવી હ્તી. આ કિમશનના હરપોટ્ણમાં ડો.મેસમરની પદ્ધિ્તનો સવીકાર 
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થયો હ્તો. હરપોટ્ણમાં એવી પણ નોંધ લેવાઈ હ્તી ક ેવૈજ્ાિનક સાિબ્તીના અભાવને કારણે 
ચયુંબકીય પ્રવાહીના દાવામાં કોઈ ્તથય નથી. જ ેઅસર થાય છ ે્તે માત્ર દદદીઓની કલપનાને 
કારણે જ છ.ે

તયાર પછી ડો.મેસમરને દેશિનકાલની સજા થઇ. ્તેઓ 1815માં અવસાન પામયા 
બાદ  થોડા જ સમયમાં માનચેસટર ઇંગલેનડના ડો.બ્રેઈડ ે(ડો.જમેસ બ્રેઈડ, 1795 થી 1860. 
સકોહટશ સજ ્ણન હ્તા. ્તેમણે માનચેસટરને પો્તાની કમ્ણભૂિમ બનાવી હ્તી. સંમોહન િવદ્ા 
અને ્તેના રોગ િનવારણમાં ઉપયોગ િવષે કરલેા સંશોધનને કારણે ્તેમને ‘ફાધર ઓફ 
મોડન્ણ હહપનોટીઝમ’ ્તરીક ેનવાજવામાં આવે છ)ે આ ચયુંબકીય પ્રવાહી ઉપર પ્રયોગો કયા્ણ 
અને સાિબ્ત કયયુું ક ે્તેને ડો.મેસમરના રોગનાબૂદીના હકસસાઓ સાથે કશયું લાગ્તયુંવળગ્તયું 
નથી. ડો.બ્રેઇડ ે સથાિપ્ત કયયુું ક ે દદદીઓને સંમોહક િનદ્રામાં લાવીને, ડો.મેસમર ે કરલેા 
ચમતકાર જવેાં અનેક પહરણામ મેળવી શકાય છ.ે  

્તમે જોઈ શકો છો ક ેઆ બધા ઇલાજોમાં દદદીની જાગ્્ત કલપના અને અધ્ણજાગ્્ત 
મનને ્તંદયુરસ્તી અંગે કરલેા એક સૂચનનો સમનવય થાય છ.ે આ સમનવયને અંધશ્દ્ધા કહી 
શકાય કારણક ે્તે જમાનામાં આવયું કવેી રી્તે થાય છ ેઅંગે ખાસ કોઈને સમજણ હ્તી નહીં.

સવકિેનદ્રત ક ેઆતમલક્ષી શ્રદ્ા એટલે શું?
એક વા્ત આપણે આ પયુસ્તકમાં અવારનવાર કહી છ ેઅને લંબાણપૂવ્ણક ફરીથી 

કહવેાની જરૂર નથી ્તે છ,ે

વયિ્્તનયું અધ્ણજાગ્્ત (સબકૉનશયસ માઈનડ) અને સવકિેનદ્ર્ત મન, પો્તાના જાગ્્ત 
(કૉનશયસ માઈનડ) અને ્તાહક્ણક મનથી ્તો કાબૂમાં રહ ેજ છ.ે ્તે ઉપરાં્ત અનય વયિ્્ત પણ 
્તેના ઉપર કબજો જમાવી શક ેછ.ે ્તમારી દલીલને ્તે સવીકાર ેછ,ે ્તમે જો શ્દ્ધા રાખશો ્તો 
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને મળેલાં સૂચનો પ્રમાણે પહરણામ લાવશે અને ્તમારી ઈચછા પહરપૂણ્ણ 
થશે.

રોગિનવારણ માટ ેસવકિેનદ્ર્ત શ્દ્ધા હોવી જરૂરી છ.ે જો જાગ્્ત અને જાગ્્ત મન 
પો્તાનો િવરોધ નોંધાવવાનયું બંધ કર ે્તો આવી આતમલષિી શ્દ્ધા આપોઆપ જ સથાિપ્ત 
થઇ જાય છ ેઅને પહરણામલષિી બને છ.ે

શરીરની ્તંદયુરસ્તી પ્રસથાિપ્ત કરવા માટ,ે જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનની શ્દ્ધાનો 
સયુમેળ થાય ્તે જરૂરી છ.ે પરં્તયુ, ્તે માટ ેજરૂરી નથી ક ે્તમે શારીહરક અને માનિસક રૂપે 
્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ અને જાગ્્ત મનને અનય વયિ્્તને સમિપ્ણ્ત કરી દો. પણ 
્તંદ્રાવસથામાં ્તમારી િનિષરિય્તા આવી આતમલષિી બાબ્તોની સરળ્તાથી સવીકારી લેવામાં 
મદદરૂપ થાય છ.ે

્તાજ્ેતરમાં, એક વયિ્્તએ મને પૂછયું, ‘મેં એક પાદરી પાસે િચહકતસા કરાવી. 
મને ્તેના શબદોમાં જરા પણ િવશ્ાસ પડયો  નહી ક ેરોગ જવેયું કશયું છ ેજ નહીં, પણ હયું  
બીમારીથી મયુ્્ત થઇ ગયો. એવયું કવેી રી્તે શ્ય બને?’
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સાવ સરળ વા્ત છ.ે આ મહાશયે પહલેાં િવચાયયુું ક ેપાદરીના શબદોને માનવા 
્તે બયુિદ્ધનયું અપમાન કરવા સમાન છ.ે ્તેણે આવી વા્તને વાહહયા્ત ગણી નાખી. પરં્તયુ 
રોગનયું અિસ્તતવ જ નથી ્તેવા શબદો સાંભળીને ્તેના જાગ્્ત મનને થોડી શા્તા વળી, 
્તેને સંમોહહ્ત કરીને ્તંદ્રાવસથામાં લાવી દીધયું. બધા જ િવચારો બંધ થઇ ગયા. પાદરીએ 
પણ અડધો કલાક સયુધી આ વયિ્્તની ્તંદયુરસ્તી, સયુમેળ અને પૂણ્ણ્તા માટ ેસવસથ અને 
શાં્ત િચત્તે િચં્તન કયયુું. બસ બાકીનયું કામ ્તો અધ્ણજાગ્્ત મને સાંભળી લીધયું. આ ભાઈને 
રોગમયુિ્્તને કારણે બહયુ રાહ્ત થઇ ગઈ.

દદદીની િચહકતસા દરિમયાનની ્તંદ્રાવસથાને કારણે ઊભી થયેલી આતમલષિી શ્દ્ધા 
અને પાદરી દ્ારા અધ્ણજાગ્્ત મનને આપવામાં આવેલી  ્તંદયુરસ્તીને લગ્તી સૂચનાઓ 
અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચી ગઈ. પાદરી અને દદદીના અધ્ણજાગ્્ત મન કામે લાગી ગયાં 
અને દદ્ણ ગાયબ થઇ ગયયું!

દદદીએ પાદરીના શબદો અને આતમિવશ્ાસ ઉપર શંકા કરી ્તેની કોઈ જ અસર 
પાદરીએ પો્તાના ઉપર થવા દીધી નહીં. આવી ્તંદ્રાવસથામાં જાગ્્ત મન શાં્ત થઇ જાય 
છ ેઅને ્તેનો િવરોધ શમી જાય છ ેઅને પહરણામ મળી જાય છ.ે એક વખ્ત જાગ્્ત મનનો 
અવરોધ નાબૂદ થઇ જાય પછી અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચીને ્તંદયુરસ્તી પયુન:સથાિપ્ત 
કરવી, ્તે પાદરી જવેા માટ ેરમ્તવા્ત હ્તી.        

દૂરથી જ સારવાર - એટલે શું?

ધારો ક ે્તમે અમેહરકાના પિશ્ચમ હકનાર ેઆવેલા લોસ એનજલેસમાં રહો છો અને 
સાડા ચાર હજાર હકલોમીટર દૂર અમેહરકાના પૂવ્ણ હકનાર ેનયયુયોક્ણમાં રહ્ેતા ્તમારી મા્તાની 
બીમારીના સમાચાર ્તમને જાણવા મળે છ.ે ્તમે ્તેમની સમષિ ્તાતકાિલક હાજર થઇ 
શકશો નહીં પણ ્તમે ્તેમના સવાસથય અંગે પ્રાથ્ણના જરૂર કરશો ્તો ્તમારી અંદર રહલેા 
ઈશ્ર ્તમારંુ કામ કર ેછ.ે 

મનની સજ ્ણનાતમક શિ્્તનો િસદ્ધાં્ત ્તમારી મદદે આવે છ.ે ્તે ્તમારી પ્રાથ્ણના 
મા્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડ ેછ.ે ્તમે ્તમારા મનમાં મા્તાની ્તંદયુરસ્તી િવષે 
એક ચોક્કસ ધારણા બાંધી લો છો. ્તમારા મનની આ વા્ત મા્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી 
પહોંચી જાય છ ેઅને ્તેની રચનાતમક શિ્્તને અસર કર ેછ.ે ્તમારા ચે્તના, ્તંદયુરસ્તી 
અને પૂણ્ણ્તાના િવચારો બ્રહ્માંડના અનં્ત મનથી દૂર સયુધી પહોંચી જાય છ ેઅને ગિ્તના 
િનયમ પ્રમાણે વયિ્્તના અધ્ણજાગ્્ત મનને  ચે્તનવં્તયુ કરી દે છ.ે આ ગૂઢ લાગ્તો કયુદર્તનો 
સામાનય િસદ્ધાં્ત ્તમારી મા્તાને ્તંદયુરસ્તી બષિે છ.ે

મનના િસદ્ધાં્તમાં સમય અને સથળ જવેાં પહરમાણ નથી. આ જ મન ્તમારી 
મા્તાના શરીર માટ ેપણ કામ કરી શક ેછ ે - ભલે ્તે ગમે ્તેટલા અં્તર ેહોય!  પરં્તયુ 
બ્રહ્માંડની દૃિષ્ટએ જોઈએ ્તો દૂર રહીને િચહકતસા કરવા જવેો કોઈ િસદ્ધાં્ત જ નથી 
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કારણે અધ્ણજાગ્્ત મન સવ્ણવયાપી છ.ે ્તમે કોઈ િવચારને મોકલી શક્તા નથી ક ેજકડી 
રાખી શક્તા નથી. ્તમારી સારવાર મનના િવચારની જાગ્્ત ગિ્ત છ.ે જમે જમે ્તમે 
્તંદયુરસ્તી,સવાસથય, આરામ અંગે સભાન થ્તાં જાઓ ્તેમ ્તેમ આ ત્રણેય પહરબળો ્તમારી 
મા્તાના અનયુભવમાં આવ્તાં જશે અને ્તે પ્રમાણે પહરણામ મળશે.             

ઉપર દશા્ણવેલ િચહકતસાનયું એક ઉદાહરણ નીચે દશા્ણવયયું છ.ે ્તાજ્ેતરમાં, અમારા 
લોસ એનજલેસના રહેડયો કાય્ણરિમના એક શ્ો્તા - નાનસીએ પો્તાની નયયુયોક્ણ િસથ્ત મા્તાને 
પ્રાથ્ણનાથી કવેી રી્તે સાજી કરી ્તેની હકીક્ત વણ્ણવી. આ નાનસીની વયસક મા્તાને અચાનક 
હૃદયની ધમનીમાં લોહી ગંઠાઈ ગયયું અને ્તાતકાિલક હોિસપટલમાં દાખલ થઇ જવયું પડયયું. 
નાનસીએ લોસ એનજલેસમાં બેઠા બેઠા પ્રાથ્ણના કરી.

“ચે્તના શિ્્ત મારી મા્તા પાસે હાજર જ છ.ે ્તેણીની શારીહરક િસથિ્ત 
્તેના િવચારોનો પડછાયો છ.ે હયું  જાણં છયુ ં  ક ેઆવા પડછાયાને બદલવા ક ે
દૂર કરવા માટ ેમાર ેપ્રકાશની હદશા બદલવી પડશે. હયું  મારા મન દ્ારા 
્તેના ઉપર પ્રકાશ ફેંકયુ છયુ ં . મારા મનમાં મારી મા્તાની સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તીની 
છબી અંકાઈ ગઈ છ.ે મા્તાનયું શરીર અને ્તેના દરકે અંગોની રચના 
કરનાર અનં્ત શિ્્ત હવે ્તેના શરીરના  અણએ અણમાં ફલેાઈ રહી છ,ે 
શાંિ્તની ગંગા ્તેના શરીરના દરકે કોષમાં વહી રહી છ.ે ડો્ટરોને પણ 
દૈવી માગ્ણદશ્ણન અને માંડ મળી રહ્ાં છ.ે મારી મા્તાની િચહકતસા કરનાર 
ડો્ટરને પણ સાચો િનણ્ણય લેવાની પ્રેરણા મળી રહી છ.ે હયું  જાણં છયુ ં  ક ેરોગ 
એ અંિ્તમ વાસ્તિવક્તા નથી. હયું  મારી જા્તને જીવન અને પ્રેમના અનં્ત 
િસદ્ધાં્તની સમીપ અનયુભવયું છયુ ં . હયું  જાણં છયુ ં  અને બ્રહ્માંડના સયુમેળ, સવાસથય 
અને શાંિ્તને મારા મા્તાના શરીરમાં અસર પ્રસરાવ્તા જોઈ શકયું  છયુ ં .”  

 નાનસીએ આ પ્રમાણે રોજ કટેલીક વાર આવી પ્રાથ્ણના કરી અને મા્તાને થોડા 
હદવસમાં સંપૂણ્ણ સારંુ થઇ ગયયું. ડો્ટરને પણ નવાઈ લાગી. ્તેમણે નાનસીને ઈશ્રની 
શિ્્તમાં િવશ્ાસ રાખવા માટ ેઅિભનંદન આપયાં. 

આ હકસસામાં દદદીની પયુત્રી, પો્તાના મનમાં જ ેિનષકષ્ણ ઉપર પહોંચી ગઈ ્તેનાથી 
મનની રચનાતમક્તાનો િસદ્ધાં્ત સહરિય થઇ ગયો અને મા્તાના શરીરમાં ્તંદયુરસ્તી અને 
સવાસથયના રૂપે અિભવય્્ત થયો. પયુત્રીએ જોજનો દૂર રહીને જ ેવા્તને વાસ્તિવક્તા ગણી 
લીધી ્તેનો અનયુભવ મા્તાને થયો.         

અધ્થજાગ્રત મનની ગિતશીલતાને મુ્ત કરવી

મારા એક મનોિચહકતસક િમત્ર - જોનાથને મને વા્ત કહી ક ે્તેનયું એક ફફેસયું રોગમાં 
સપડાઈ ગયયું હ્તયું. એ્સ-ર ેઅને અનય પરીષિણોને અં્તે િનદાન થયયું ક ેષિય રોગની અસર છ.ે 
રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં ્તે મનોમન રટણ કર્તા “માત્ર મારા ફફેસાંના દરકે કોષ, ્તં્તયુઓ, સનાયયુઓ 
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જ પૂણ્ણ અને સંપૂણ્ણ નથી બની રહ્ાં, મારી સંપણૂ્ણ કાયાની પયુન:રચના થઇ રહી છ.ે”

આ ્તેની પ્રાથ્ણનાના સૂચક શબદો છ.ે એકાદ મહહનાના સમયમાં ્તે સંપૂણ્ણ સાજા 
થઇ ગયા હ્તા. પછીના એ્સ-રમેાં ષિયરોગનયું નામિનશાન હ્તયું નહીં.

મેં આ પદ્ધિ્ત િવષે વધાર ેવા્ત કરવા િવનં્તી કરી. જોનાથનને પૂછયું ક ેરાત્ર ેસૂ્તાં 
પહલેાં પ્રાથ્ણના કરવાનો ઉદ્શે શયું છ?ે  જવાબમાં ્તેણે કહ્યું “્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની 
ગિ્તશીલ્તા ્તમારા ઊંઘના સમય દરિમયાન પણ વહ્ેતી રહ ેછ.ે ્તેથી ્તમે િનદ્રાધીન 
થયા હો તયાર ેપણ અધ્ણજાગ્્ત મનને કશયુંક રચનાતમક કામ મળી રહ ેછ.ે” આ બહયુ 
સમજદારીભયયો ઉત્તર છ.ે સદ્ભાવના અને સવાસથય અંગે િવચાર્તાં  ્તેણે પો્તાની 
બીમારીનો ઉલે્ખ સયુધધાં કયયો નહીં.

મારંુ આગ્હભયયુું સૂચન છ ેક ે્તમે ્તમારી બીમારી િવશે રોદણાં રોવાનયું બંધ કરો. 
્તેના િવશેનો ઉલે્ખ પણ ્તમારંુ ધયાન િવચિલ્ત કરી શક ેછ ેઅને ્તે અંગે ભય પેદા કરી 
શક ેછ.ે હમણાં જ ેમનોિચહકતસકનયું ઉદાહરણ આપયયું ્તેમ, 

માનિસક સજ ્ણન બનો. સયુકાઈ ગયેલી ડાળી જમે ઝાડ ઉપરથી ખરી પડ ેછ ે્તેમ 
્તમારા બધા જ દયુઃખ દદ્ણ દૂર થઇ જશે.

જો ્તમે સ્ત્ત ્તમારા દયુઃખ અને પીડા અંગે િવચાર્તા હો ્તો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત 
મનની ગિ્તશીલ્તાને રૂંધી નાખો છો. ્તેનાથી ચે્તના અને શિ્્તનયું વહણે બંધ થઇ જશે. 
વધારામાં મનમાં આ નકારાતમક છબી િબહામણાં સપનાં ્તરીક ે કંડારા્તી જશે. ્તમારા 
મનને જીવનના મહાન સતયથી ભરી દો અને પ્રેમના પ્રકાશમાં આગળ વધો.

્મારી ્ંદુરસ્ી માટે સહાય્ાના મુદ્ા

1.  ્તમને કઇ વા્તથી રાહ્ત થાય છ ે્તે શોધી કાઢો. અધ્ણજાગ્્ત મનને મળેલયું સાચયું 
માગ્ણદશ્ણન મન અને શરીરને શા્તા પહોંચાડ ેછ.ે

2.  ્તમારી િવનં્તી ક ેકામનાઓને અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડવા માટનેી ચોક્કસ 
યોજના બનાવો.

3.  ઈિચછ્ત પહરણામની કલપના કરો અને ્તેને વાસ્તિવક્તા માનીને ચાલો. પહરણામ 
જરૂર મળશે.

4.  ્તમારી માનય્તાને ઓળખો. જાણી લો ક ેમાનય્તા ્તમારા મનનો એક િવચાર છ.ે 
્તમે જવેયું િવચારો છો, ્તમે ્તેવો અનયુભવ કરશો.

5.  બીમારી ક ેઅનય વા્ત ્તમાર ેમાટ ેહાિનકારક છ ે્તેવયું માનવયું મયુખા્ણમી છ.ે સંપૂણ્ણ 
સવાસથય, સમૃિદ્ધ, સંપિત્ત, શાંિ્ત અને દૈવી માગ્ણદશ્ણનમાં િવશ્ાસ રાખો.
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6.  જો ્તમે ઉમદા અને ઉન્ન્ત િવચારો કરવાની ટવે પાડશો ્તો ્તમે મહાન કાયયો કરી 
શકશો.

7.  પ્રાથ્ણનાિચહકતસાનયું બળ ્તમારા જીવનમાં લાવો. ખાસ યોજના, િવચાર ક ેમાનિસક 
િચત્ર પસંદ કરો. માનિસક અને ભાવનાતમક રી્તે ્તે િવચાર સાથે ઐ્ય સાધો, 
્તમારા માનિસક વલણને વળગી રહો. ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ જરૂર મળશે.

8.  હંમેશા યાદ રાખો, જો ્તમાર ેશિ્્તથી ્તંદયુરસ્તી મેળવવી હોય ્તો, ્તમે શ્દ્ધાથી 
્તે કરી શકો છો. એટલે ક ે્તમાર ેજાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનની કાય્ણપ્રણાલી િવષે 
જાણવયું જરૂરી છ.ે આ સમજયા પછી શ્દ્ધા જનમશે.

9.  અંધશ્દ્ધા એટલે વયિ્્તને ઇિચછ્ત પહરણામ મળે પણ ્તેની પાછળના વૈજ્ાિનક 
કારણો અને પહરબળોથી ્તે અજાણ હોય છ.ે

10.  ્તમારાં બીમાર સવજનો માટ ેપ્રાથ્ણના કરો. ્તમારંુ મન શાં્ત કરો. બ્રહ્માંડના મન 
દ્ારા વહ્ેતા ્તમારા સવાસથય, ચે્તના અને પૂણ્ણ્તાના િવચારોનો અનયુભવ કરો અને 
્તમારા સવજનો માટ ે્તે પ્રાપ્ત કરો.

((((
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પ્રકરિ-૬

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની 
વયવહાર ્તરકીબ

એક એિનજિનયર પાસે નદી ઉપર પયુલ બાંધવા ક ેમોટરકારનયું એનજીન બનાવવા 
માટનેી ખાસ ટિે્નક અને પ્રહરિયા હોય છ.ે ્તે જ રી્તે ્તમારા મન પાસે પણ ્તમારા 
જીવનને િનયંિત્ર્ત કરવા માટ,ે કાબૂમાં રાખવા માટ ેઅને હદશાસૂચન કરવા માટનેી એક 
ટકેનીક હોય છ.ે આ પદ્ધિ્ત અને ટકેનીક સાવ પ્રાથિમક હોય છ.ે

અમેહરકાના પિશ્ચમ હકનાર ેસાનફ્ાિનસસકોમાં ગોલડન ગેટ િબ્રજ છ.ે (750 ફૂટ 
ઊંચો અને પોણા ત્રણ હકલોમીટર લાંબો ગોલડન ગેટ િબ્રજ, સાનફ્ાિનસસકોની ખાડી અને 
પ્રશાં્ત મહાસાગરને જોડ્તી દોઢ હકલોમીટર લાંબી સામયુદ્રધયુની ઉપર બાંધવામાં આવયો 
છ.ે ્તેને 1937માં ખયુલ્ો મૂકવામાં આવયો હ્તો. આજ હદન સયુધી ગોલડન ગેટ િબ્રજ દર 
વષતે લાખો પ્રવાસીઓને આકષતે છ.ે) આ પયુલ બનાવ્તી વખ્તે મયુખય એિનજિનયર ેગિણ્તના 
િસદ્ધાં્તો ઉપરા્ંત િસિવલ એિનજિનયહરંગના િસદ્ધાં્તો - દબાણ અને ્તાણ (સટ ટ્સે અને 
સટ ટ્ઇેન) સમજવા પડયા હ્તા. બીજયુ ,ં ્તેના મનમાં ખાડી ઉપર બાંધવા માટનેા પયુલ અંગેનયું 
િચત્ર અંહક્ત થઇ ગયયું હ્તયું. ત્રીજયુ  ં્તેણે સવીકૃ્ત અને િસદ્ધ પદ્ધિ્તઓથી એિનજિનયહરંગના 
િસદ્ધાં્તોનો અમલ કયયો તયાર ેપયુલ બનયો અને હવે ્તેના ઉપર મોટરગાડીઓ દોડ ેછ ેઅને 
સીમાિચહ્નનરૂપ બની ગયો છ.ે આવયું જ આપણી પ્રાથ્ણના અંગે છ.ે ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ 
અમયુક રી્તે મળે છ ેઅને જરૂર મળે છ.ે જો ્તમને પ્રાથ્ણનાનો જવાબ મળી ગયો હોય ્તો 
્તેનો અથ્ણ એમ થયો ક ેકોઈક વૈજ્ાિનક રી્ત છ.ે આ િવશ્માં કોઈ વસ્તયુ આકિસમક નથી. 
દયુિનયા એક ચોક્કસ િનયમ અને વયવસથા પ્રમાણે ચાલે છ.ે આ પ્રકરણમાં ્તમે હદવય  
જીવન પ્રગટાવવાની અને ્તેની સાચવણી કરવાની કટેલીક વયવહારુ રી્ત મેળવી શકશો. 
્તમારી પ્રાથ્ણનાઓ ફયુગગાની માફક ઊંચે રહવેી જોઈએ. પ્રાથ્ણનાઓનો હ્ેતયુ જીવનમાં કશયુંક 
પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છ.ે

પ્રાથ્ણના અંગે વધાર ે િવશ્ેષણ કરો ્તો ખયાલ આવશે ક ે ્તેને માટ ે જયુદાજયુદા 
અિભગમ અને પદ્ધિ્તઓ છ.ે ધાિમ્ણક િવિધઓ સાથે સંકળાયેલી પ્રાથ્ણના િવષે આ પયુસ્તકમાં 
કોઈ ચચા્ણ કરી નથી. સાધકોના જૂથ માટ ે્તે મહત્વનો િવષય છ.ે પરં્તયુ આ પયુસ્તકનો હ્ેતયુ 

``માંગો, તમે માંગશો તે 
મળશે, શોધો, તમે જ ે પ્રાપ્ત 
કરવામાં માંગો છો તે જરૂર 
મળી જશે, દરવાજો ખખ્ડાવો, 
તે જરૂર ખૂલી જશે.’’ આ 
અચેતન મનનો િવશ્વાસ છ.ે
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રોિજદંા જીવનમાં લાગયુ થ્તી અંગ્ત પ્રાથ્ણનાઓ િવષે ઝીણવટથી છણાવટ કરવાનો છ.ે

આપણે જ ેપણ કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની મથામણ કરીએ છીએ ્તેના પ્રયતનોનયું સૌમય 
િનરૂપણ એટલે પ્રાથ્ણના! ્તે આતમાની પ્રામાિણક કામના છ.ે ્તમારી કામના જ ્તમારી 
પ્રાથ્ણના છ.ે ્તે ્તમારી ઊંડી ઈચછાઓનયું પ્રિ્તિબંબ છ ેઅને ્તમે જીવનમાં શયું મેળવવા ઈચછો 
છો ્તે દશા્ણવે છ.ે 

“જ ેલોકો ભૂખયાં તરસયાં રહીને પણ પ્રામાિણકતાને વળગી રહ ેછ ે
તેઓ ધનય છ;ે આવાં લોકો જીવનમાં ઘણં મેળવી શક ેછ.ે” શાંિત, સુમેળ 
અને ચારે તરફ સુખ અને આનંદ માટ ેજીવનની હા્ડમારી વેઠવી તે જ 
સાચી પ્રાથ્થના છ.ે

અધ્થજાગ્રત મનની ફળદ્રુપતા વધારવા સંદેશાની સાંકળ

આ ્તરકીબ બહયુ સામાનય છ.ે ્તેમાં ્તમાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મનને ્તમારા જાગૃ્ત મનની 
સૂચનાઓ સવીકારવા માટ ે્તૈયાર કરવયું પડ ેછ.ે મયુ્્ત રી્તે વહ્ેતા જાગૃ્ત મનમાં િવચારોનો 
પ્રવાહ અબાધય હોય તયાર ેઆ યયુિ્્ત બરાબર કામ કર ેછ.ે ્તમારંુ આંિ્તરક મન અનં્ત 
મહામિ્ત અને અખૂટ શિ્્તનો સ્તો્ત છ.ે માત્ર શાંિ્તથી િવચારો ક ે્તમાર ેશયું મેળવવયું છ;ે  
અને પછી ્તેના અંિ્તમ પહરણામ િવષે કલપના કરો ક ે્તમારી કામના ફળીભૂ્ત થઇ રહી 
છ.ે કટેલીક વખ્ત એક નાની બાળકીનયું ઉદાહરણ ટાંકવામાં આવે છ.ે ભાર ેશરદી અને 
ખાંસીથી પીડા્તી આ બાળાને શીખવાડવામાં આવયયું ક ે્તેણે આવી બીમારીને જાકારો કવેી 
રી્તે આપવો. ્તેણે અવારનવાર રટણ કરવાનયું શરૂ કયયુું :”શરદી અને ખાંસી મટી રહ્ાં છ.ે 
શરદી અને ખાંસી મટી રહ્ાં છ.ે” અને ખરખેર ્તેમ જ થયયું! થોડા કલાકોમાં જ બાળકી 
સવસથ થઇ ગઈ. આ ્તરકીબને સરળ્તાથી અને િનદયોષ્તાથી અપનાવો.

અધ્થજાગ્રત મન તમારી યોજનાઓ સવીકારશે

જો ્તમે પો્તાને માટ ે નવયું ઘર બનાવ્તા હો ્તો ્તમને ઘરના આયોજન અને 
નકશામાં રસ પડશે, ્તમે ઘરનયું કામકાજ મૂળ યોજના પ્રમાણે ચાલે છ ેક ેનહીં ્તે સ્ત્ત 
જો્તાં રહો છો. બાંધકામમાં લાકડયું, લોખંડ અને અનય સામગ્ી સવયોત્તમ ગયુણવત્તાના 
વપરાય ્તેવો આગ્હ રાખો  છો. ્તો પછી આ જ વા્ત ્તમારા માનિસક ઘર, ્તેના સયુખની 
યોજના માટ ેકમે લાગયુ પાડી શકાય નહીં? ્તમારા અનયુભવો અને જીવનમાં પ્રવેશ કર્તી 
દરકે જરૂરી વસ્તયુ ્તમારા મૂળભૂ્ત માનિસક ઘટકો ઉપર આધાહર્ત છ.ે ્તેથી ્તમે માનિસક 
ઘર બનાવ્તી વખ્તે કવેા ઘટકોનો ઉપયોગ કરો છો ્તે બહયુ મહત્વનયું બની જાય છ.ે

જો ્તમારી માનિસક ઘર બનાવવાની યોજનામાં ભય, િચં્તા, ઉચાટ અને અછ્ત 
જવેાં ઘટકો વપરાયેલાં હશે અને ્તમે િનરાશાવાદી, શંકાશીલ, અદેખા હશો ્તો આ 
બધાના િમશ્ણથી ્તૈયાર થયેલ ઘરમાં ગધધામજૂરી, વૈ્તરંુ, ્તણાવ અને મયા્ણદાઓ જવેા 
કમરાઓ હશે. 
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દરકે ેદરકે પળે ્તમે જ ેિવચારો છો - ભલે ્તે િવચાર અને ભાવના બોલીને 
વય્્ત કર્તા નથી - પણ આવા અદૃશય અને મૂંગા િવચારો અને ભાવના જ 
્તમારા મનમંહદરનયું ચણ્તર કર ેછ.ે આ જીવનની પાયાની પ્રહરિયા છ ેઅને 
્તેનાં પહરણામ દૂરોગામી  હોય છ.ે  

્તમે આ માનિસક ઘરનયું સ્ત્ત ચણ્તર કર્તા રહો છો. ્તમારા િવચારો અને 
માનિસક િચત્ર આ યોજનાની ચાડી ખાય છ.ે ્તમે િવચારો દ્ારા જ પળેપળ ્તંદયુરસ્ત, 
ખયુશખયુશાલ અને સયુખી રહી શકો છો. આ એ જ િવચારો છ ેક ેજ ે્તમારા મનમાં ઘર કરીને 
બેઠા છ,ે ્તમે ્તેને ્તમારી દૃઢ માનય્તા ગણો છો અને ્તેને વાગોળ્તા રહો છો. મનમાં બની 
રહલેો િવચારોનો મહલે ્તમારી પ્રિ્તભા, ઓળખ અને જીવનકથનીનયું બયાન કરી જાય છ.ે 

્તમને લાગ્તયું હોય ક ે્તમાર ેઆવા ઘરનયું પયુન:િનમા્ણણ કરવયું છ ે્તો એક નવા ઘર 
માટનેી યોજના બનાવો. ્તેમાં શાંિ્ત, સયુમેળ, આનંદ અને સદભાવનાનો પાયો નાખો. આવા 
પાયા ઉપર ચણાયેલા મનમંહદરની યોજના ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સરળ્તાથી સવીકારી 
લેશે. જૂની પીડાદાયક માનિસક્તાને કારણે ઉદ્ભવેલા દયુ:ખો આપોઆપ ગાયબ થઇ જશે. 
“્તેનાં (નવી માનિસક્તાના) ફળો ઉપરથી ્તયું ્તેને ઓળખીશ”.

સાચી પ્રાથ્થનાની કળા અને તેની પાછળનું િવજ્ાન

‘િવજ્ાન’માં જ જ્ાન સમાયેલયું છ.ે વયાખયા કરવી હોય ્તો કહી શકાય ક ેસંકિલ્ત, 
્તાહક્ણક રી્તે ગોઠવેલયું પદ્ધિ્તસરનયું જ્ાન એટલે િવજ્ાન! સાચી પ્રાથ્ણનાના િવજ્ાન અને કળાને 
્તપાસીએ. પ્રાથ્ણના જીવનના મૂળભૂ્ત િસદ્ધાં્તો સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છ.ે વળી જ ેપણ 
પ્રાથ્ણનાને શ્દ્ધાપૂવ્ણક અપનાવે છ ે્તેના જીવનમાં દશ્ણનીય  પહરવ્ત્ણનો આવે છ.ે આ સંપૂણ્ણ 
પ્રહરિયામાં ્તમે જ ેપદ્ધિ્ત અને ્તરકીબ અપનાવો છો ્તે કળા છ.ે ્તમારંુ રચનાતમક મન 
િવચાર ક ેમાનિસક િચત્રને જ ેચોક્કસ પ્રિ્તભાવ આપે છ ે્તેની પાછળ િવજ્ાનનયું રહસય 
છયુ પાયેલયું છ.ે 

“માંગો, તમે જ ેમાંગશો તે મળશે. શોધો, તમને જરૂર મળી આવશે. 
દરવાજો ખખ્ડાવો, તે જરૂર ખૂલી જશે.” મે્થયુ ૭:૭

આ પયુસ્તકમાં ્તમને એવયું કહવેામાં આવયયું છ ેક ે્તમે જ ેપણ માંગો ્તે ્તમને મળશે. 
બારણં જરાક જ ખખડાવો, ્તે ખૂલી જશે અને ્તે પણ શોધો છો ્તે વસ્તયુ ્તમને સામેથી 
શોધ્તી આવશે. આ કથન માનિસક અને આધયાિતમક િનયમોની સંગીન્તા દશા્ણવે છ.ે 
્તમારા સબકોિનશયસ માઈનડની અનં્ત મહામિ્ત ્તમારા જાગૃ્ત િવચારોને પ્રિ્તભાવ 
આપે જ છ.ે જો ્તમે બ્રેડ માંગો ્તો ્યારયે ્તમને પથથર નથી મળ્તો. ્તમાર ેએવી શ્દ્ધાથી 
માંગવયું જોઈએ ક ેજથેી ચોક્કસ મળે જ. ્તમારંુ મન િવચારને વસ્તયુમાં પહરવિ્ત્ણ્ત કરવામાં 
બહયુ હોિશયાર છ.ે પરં્તયુ, ્તે પહલેાં મનમાં યોગય િચત્ર અંહક્ત થઇ ગયયું હોવયું જોઈએ. ્તેના 
વગર મન આગળ વધી શકશે નહીં, કારણ ક ે્તેની પાસે આગળ જવા માટ ેકોઈ લષિ નથી. 

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની વયવહાર ્તરકીબ
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િચં્તન  ્તમારી માનિસક હરિયા છ.ે ્તેનો ્તમારા મનમાં એક છબી ્તરીક ેસવીકાર થાય 
તયાર પછી જ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેના ઉપર કામ કરવાનયું શરૂ કર ેછ ેઅને વાસ્તિવક્તામાં 
રૂપાં્તર કર ેછ.ે ્તમારી કામના અંગે ્તમારા મનમાં સંપૂણ્ણ સવીકૃિ્ત હોવી જોઈએ અને જરા 
પણ સંશય હોય નહીં ્તેવી માનિસક પહરિસથિ્ત હોવી જોઈએ.

આ િચં્તન સાથે સાથે જો ઈચછા સાચી થવા જવેો આનંદ અને શાંિ્તની ભાવના 
જોડાય ્તો ્તમારી ઈચછા ખરખેર પૂણ્ણ થશે. જાગૃ્ત મન ્તમારા સવ્ણશિ્્તમાન અધ્ણજાગ્્ત 
મન પાસેથી ધાયયુું પહરણામ મેળવી શકશે ્તે હકીક્ત અંગેની જાણકારી અને ્તેવી શ્દ્ધા, 
આ બંને પહરબળથી બનેલો પાયો, સાચી પ્રાથ્ણનાને એક કળા અને િવજ્ાન ્તરીક ેસથાપે  
છ.ે વણ્ણવેલી પ્રહરિયા કરવાથી ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ મળે છ.ે    

કલપના કરવાની યુિ્ત

કોઈ પણ િવચારને મૂિ્ત્ણમં્ત કરવા માટ ે્તેની કલપના કરો, ્તે અંગે શ્ય ્તેટલયું 
સપષ્ટ િચત્ર ઉપસાવો. ્તમે વાસ્તિવક જગ્તમાં જ ેવસ્તયુઓ છ ે્તેને જ નરી આંખે જોઈ 
શકો છો. પરં્તયુ ્તમે જનેયું મનના ચષિયુઓથી દશ્ણન કરી શકો છો ્તે ્તમારા મનની અદૃશય 
વાસ્તિવક્તામાં હયા્ત છ.ે 

માનસિચત્ર બીજુ ંકઈં નહીં પણ “જ ેવસતુની આશા છ ેઅને દશ્થન નથી 
થયાં તેવી વસતુની હાજરીની સાિબતી છ.ે” 

્તમારી કલપના લગભગ ્તમારા શરીર જવેી વાસ્તિવક્તા છ.ે જો ્તમારી શ્દ્ધા 
ઊંડી હોય ્તો, આ કલપના, માનસિચત્ર અથવા િવચાર એક હદવસ વાસ્તિવક બનીને 
્તમારી સમષિ ઉપિસથ્ત થશે.   

િવચારવાની પ્રહરિયાને કારણે ્તમારા મનમાં એક છબી બની જાય છ;ે આ છાપ 
્તમારા જીવનમાં અનયુભવ અને ઘટનાઓનયું િનમા્ણણ કર ેછ.ે એક િસિવલ એિનજિનયર 
પો્તાને કવેયું મકાન બનાવવયું છ ે્તેની કલપના કર ેછ.ે મકાનનયું બાંધકામ પૂરંુ થશે તયાર ે્તે 
કવેયું દેખાશે ્તે િવષે યોજના બનાવે છ.ે ્તેની આ કલપના, િવચાર અને યોજનાને કારણે સૌ 
પ્રથમ ્તે ઘરનયું પલાિસટકનયું એક મોડલ બને છ ેઅને તયાર બાદ સયુંદર ક ેખરાબ, બહયુમાળી 
ક ેએકાદ મજલાનયું મકાન ઊભયું થાય છ.ે ્તેનયું માનસિચત્ર કાગળ ઉપર આવે છ ેઅને 
આખર ેકોનટ ટ્ાકટર અને ્તેના કારીગરો જરૂરી માલ-સામાન એકઠો કર ેછ ેઅને બાંધકામ 
શરૂ કર ેછ.ે કાગળ ઉપરની યોજનાને આખરી ઓપ આપે છ.ે

હયું  જાહરેમાં વયાખયાન આપ્તાં પૂવતે કલપના કરવાની યયુિ્્તનો ઉપયોગ કરંુ છયુ ં . મારા 
મનનાં ચરિોને થંભાવીને મારા સબકૉનશયસ માઈનડને મારા િવચારોની છબી મોકલી આપયું 
છયુ ં . હયું  આખો હૉલ લોકોથી િચક્કાર ભરાઈ ગયો હોય ્તેવી કલપના કરંુ છયુ ં . આ બધા લોકો 
અનં્તની સવસથ્તાની પ્રહરિયાના દીવડા સમાન છ.ે હયું  ્તેમને ્તેજસવી, ખયુશ અને મયુ્્ત ્તત્વો 
્તરીક ેિનહાળયું છયુ ં .
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સૌ પ્રથમ આવી છબી મારી કલપનામાં ઉ્તારી દેવાથી, લોકોની િચહકતસા કર્તી 
વખ્તે ્તેમની સાથે સંવાદ કરવાનયું બહયુ સરળ બની જાય છ.ે હયું , લોકો ‘હયું  સાજો થઇ ગયો”, 
“હવે મને રાહ્ત થઇ છ”ે, “મને ્તાતકાિલક મટી ગયયું” વગેર ેવા્યો બોલ્તાં હોય ્તેવી 
કલપના કરંુ છયુ ં . આવી પ્રહરિયા દસેક િમિનટ સયુધી ચાલે છ.ે હયું  જાણં છયુ ં  ક ે્તે દરિમયાનમાં 
દરકે વયિ્્તનયું મન અને શરીર પ્રેમ, પૂણ્ણ્તા, સયુંદર્તા અને સંપૂણ્ણ્તાથી છલકાઈ જાય 
છ.ે મારી જાગૃિ્ત એટલે સયુધી પહોંચી જાય છ ે ક ે મારંુ મન બીમારીથી મયુ્્ત થયેલાં 
લોકોનો હષયોલ્ાસ સાંભળી શક ેછ.ે હયું  આ માનસિચત્રને મારા મનમાં અંહક્ત કરંુ છયુ ં  અને 
વયાસપીઠ ઉપર પહોંચી જાઉં છયુ ં . લગભગ દરકે રિવવાર ેલોકો આવે છ ેઅને સવીકાર ેછ ે
ક ે્તેમની પ્રાથ્ણનાનો જવાબ મળ્ો છ.ે 

માનિસક રફલમની રીત

ચીની કહવે્ત છ,ે “એક િચત્ર હજાર શબદોની ગરજ સારે છ”ે. અમેહરકન 
માનસશાસ્તના િપ્તામહ ગણા્તા િવિલયમ (1842 થી 1910) જમેસ એક હકીક્ત ઉપર 
અવારનવાર ભાર મૂક્તા ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન, શ્દ્ધાથી મનમાં અંહક્ત કરી રાખેલા િચત્રને 
વાસ્તિવક રૂપે લાવે છ.ે “મારો સાથ તમારી સાથે છ ેતેવી રીતે જીવો, હંુ તમારી સાથે 
જ હોઈશ.’’    

કટેલાંક વષયો અગાઉ હયું  અમેહરકાના મીડ વેસટ ્તરીક ેઓળખા્તાં કટેલાંક રાજયોમાં 
પ્રવચન આપવા માટ ેપ્રવાસ કરી રહ્ો હ્તો. મારી ઈચછા હ્તી ક ેહયું  એક એવા સથળે 
ઓહફસ રાખયું ક ેજયાંથી આવાં રાજયોનાં મયુખય શહરેોમાં આવન-જાવન સરળ પડ ેઅને 
જરૂહરયા્તવાળાં લોકોને મદદ પણ થઇ શક.ે મેં  જગયા શોધવા ભાર ેરખડપટ્ી કરી પણ 
મારી પસંદગીની જગયા મળી નહીં. એક હદવસ વોિશંગટન રાજયના સપોકાન નગરની 
હોટલમાં હયું  હ્તો તયાર ેમેં પલંગ ઉપર આરામ ફરમાવ્તા મેં ધયાન કિેનદ્ર્ત કયયુું. શાં્ત અને 
િનિષરિય બનીને કલપના કરી ક ેહયું  એક મોટા શ્ો્તાગણને સંબોધી રહ્ો છયુ ં  અને કહી રહ્ો 
છયુ ં ; “મને અહીં આવીને બહયુ આનંદ થયો છ.ે મેં આવી ઉમદા ્તક મેળવવા માટ ેપ્રાથ્ણના 
કરી હ્તી.” મેં મારા મનની આંખોથી શ્ો્તાઓને જોઈ લીધાં હ્તાં અને ્તેમની સામે ઊભા 
રહવેાની વાસ્તિવક્તા પણ મહસેૂસ કરી લીધી હ્તી. મેં આવી માનિસક હફલમ બનાવી 
અને ્તેમાં મયુખય ભૂિમકા અદા કરી. આ હફલમ સવાભાિવક રી્તે જ મારા અધ્ણજાગ્્ત મન 
સયુધી પહોંચી ગઈ. મને થોડી રાહ્ત થઇ. બીજા હદવસે હયું  બહયુ પ્રફયુ િલ્્ત અને હળવો હ્તો. 
થોડા હદવસમાં જ મને એક ટિેલગ્ામ મળ્ો. ્તેમાં મને ગમ્તા મીડ વેસટના શહરેમાં એક 
મોટી સંસથાના વડા બનવા માટનેયું કહવેામાં આવયયું હ્તયું. મેં આ કામ સવીકાયયુું અને થોડાં 
વષયો સયુધી ્તે માણયયું પણ ખરંુ!

ઉપર વણ્ણવેલી પદ્ધિ્ત ઘણાં લોકોને ગમી જાય છ ેઅને ‘માનિસક હફલમ પદ્ધિ્ત’ 
્તરીક ેઓળખે છ.ે મેં આ અંગે અનેક જાહરે વયાખયાન અને રહેડયો કાય્ણરિમ આપયાં છ,ે 
અસંખય લોકોએ મને ્તે અંગે પત્રો પણ લખયા છ.ે અમયુક પત્રોમાં ્તેમની િમલક્તના વેચાણ 
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માટનેી સમસયા આવી પદ્ધિ્તના પ્રયોગથી ઉકલેાઈ ગઈ હોવાના દાખલા  છ.ે જ ેકોઈ લોકો 
પો્તાની િમલક્ત વેચવાનો પ્રયતન કર્તા હોય ્તેમણે મનમાં નક્કી કરવયું જોઈએ ક ેપો્તાનો 
ટાંકલેો  ભાવ વયાજબી છ.ે પછી, હયું  દાવો કરંુ છયુ ં  ક ેઅનં્ત મહામિ્ત એવા ગ્ાહકને શોધી 
લાવશે ક ેજનેે ્તમારી િમલક્ત બહયુ ગમી જાય, ્તમે કહલેા ભાવમાં ્તે ખરીદી પણ લે અને 
તયાં રહીને ્તે સમૃદ્ધ થાય. આ પદ્ધિ્તનો પ્રયોગ કયા્ણ પછી  હયું  સલાહ આપયું છયુ ં  ક ે્તમારંુ 
મન શાં્ત અને સવસથ કરો, જ્તયું કરો અને ્તંદ્રા ક ેિનદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ. ્તેનાથી 
માનિસક ઉથલપાથલ ઘટી જશે. પછી ધારલેી રકમનો ચેક ્તમારા હાથમાં છ ે્તેવી કલપના 
કરો, ્તેનો આનંદ લૂંટો, ચેક માટ ેઆભાર માનો અને પછી િનદ્રાધીન થઇ જાઓ. ‘માનિસક 
હફલમ પદ્ધિ્ત’નો ચમતકાર ્તમારા મનમાં માણો. આ બધાં પહરબળો હકીક્ત જ છ ે્તેવી 
કલપના કરી લો. બસ, પછી બાકીનયું કામ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેના ઊંડા અને અગૂઢ શિ્્ત 
પ્રવાહો દ્ારા કરી આપશે. ગ્ાહક અને વેચનાર વયિ્્તઓનો મેળાપ થશે. મનમાં જ ેિચત્ર 
અંકાઈ ગયયું હ્તયું ્તે શ્દ્ધાના બળે વાસ્તિવક્તામાં બદલાઈ જશે. 

બૂ્ંુડવાઁ ટિે્નક (ફ્ેનચ ભાષા પ્રમાણે Baudoin નો ઉચચાર)

ચાલસ્ણ બૂડયુંવાઁ (1893 થી 1963) ફ્ાનસની રૂસેઉ ઇિનસટટ્ૂટમાં પ્રોફસેર હ્તા. 
(રૂસેઉ ઇિનસટટ્ૂટ - િજન જકેિવયસ રૂસેઉ ઇિનસટટ્ૂટ અથવા એકડેમેી ઓફ જીનીવા 
્તરીક ેપણ ઓળખાય છ.ે ્તે ફ્ાનસની સરહદે આવેલા િસવટઝરલેનડના જીનીવા શહરેમાં 
છ.ે). ્તેઓ બહયુ િવદ્ાન મનોિચહકતસક અને થેરાિપસટ હ્તા. ્તેઓ નયયુ નાનસી સકલૂ ઓફ 
હહલીંગના (નાનસી, ફ્ાનસ  ચાલસ્ણ બૂડયુંવાઁનયું જનમસથળ હ્તયું. તયાં ઈ.સ.1900ના ગાળામાં 
આ સંસથાની સથાપના થઇ હ્તી.) હરસચ્ણ ડાયરે્ ટર હ્તા. 1910ના સમયગાળામાં ્તેઓ 
શીખવાડ્તા ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનનમાં છાપ ઊભી કરવાનો ઉત્તમ રસ્તો છ ેક ે્તમે ્તંદ્રા ક ે
િનદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ ક ેજમેાં માનિસક ્તરંગો અને િવચારો સાવ ઓછાં થઇ જાય. 
તયાર ેપછી પો્તે શાં્ત, િનિષરિય  થઈને અને મનને સવીકાય્ણ િવચાર સબકૉનશયસ માઈનડ 
સયુધી પહોંચાડ્તા. ્તેમનયું સૂત્ર સાવ સરળ હ્તયું: “અધ્ણજાગ્્ત મનમાં છાપ ઊભી કરવાનો 
સહલેો રસ્તો છ ેક ે્તે િવચારને અથવા ્તો િવચારના ધયેયને સંિષિપ્તમાં લખી નાખો, ્તેને 
યાદ રાખી લો અને હાલરડયું ગા્તા હો ્તેમ અવારનવાર રટણ કરો.” 

કટેલાંક વષયો અગાઉ લોસ એનજલેસમાં રહ્ેતી એક યયુવ્તી એક વીલને કારણે 
કૌટયુંિબક ઝઘડામાં ફસાઈ હ્તી. ્તેના પિ્તએ મર્તાં પહલેાં બધી જ િમલક્ત ્તેણીના 
નામે કરી દીધી હ્તી. આ ભાઈના અગાઉના લગ્નથી થયેલા દીકરા-દીકરીઓ બાપની 
િમલક્તમાંથી પો્તાનો ભાગ માંગ્તા હ્તા. વા્ત નયાયાલય સયુધી પહોંચી ગઈ. યયુવ્તીને 
બૂડયુંવાઁ ટિે્નક િવષે જાણવા મળ્યું. ્તેણે ્તેનો પ્રયોગ કરવાનયું નક્કી કયયુું. ્તેણે આરામખયુરશીમાં 
બેસીને પો્તાનયું શરીર હળવયું કયયુું, લગભગ ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી ગઈ, પો્તાની કામનાને 
માત્ર છ શબદોમાં ટૂંકાવી અને યાદ રહ ે્તેવી બનાવી દીધી - “હદવય વયવસથા પ્રમાણે 
આ સમસયા ઉકલેાય”. ્તેણીના આ શબદોની મહત્તા એ હ્તી ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનમાંથી 
વહ્ેતી અનં્ત મહામિ્ત, સયુમેળ અને સયુલેહના િસદ્ધાં્તોને આધાર ેશાંિ્તપૂણ્ણ ઉકલે લાવે. 
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્તેણે આ પ્રહરિયા લગભગ દસેક હદવસ માટ ેરોજ રાત્રે કરી, પો્તાની કામના અને ્તેના 
શબદોમાં શ્દ્ધા રાખી. “હદવય વયવસથા પ્રમાણે આ સમસયા ઉકલેાય”નયું રટણ કર ેરાખયયું. 
પો્તાના મનની સવસથ્તા જાળવી રાખી અને િચત્તમાં શાંિ્ત રાખી. અિગયારમે હદવસે 
સવાર ેઊઠ્તાંવેં્ત ્તેને ખયુશનયુમા સવારનો અનયુભવ થયો. ્તેણીને ખા્તરી થઇ ગઈ ક ેઆજ ે
પો્તાની ઈચછા પૂરી થઇ જશે. ખરખેર ્તેમજ થયયું. ્તેણીના વકીલે ફોન કરીને જણાવયયું ક ે
સામેના પષિના વકીલ અને ્તેના અસીલો આ કસેમાં સમાધાન ઈચછ ેછ.ે બંને પષિે સયુમેળ 
થાય ્તેવો ઉકલે આવયો અને કોટ્ણમાંથી કસે પાછો ખેંચાયો.

િનદ્રાની ટિે્નક

્તમે જયાર ે્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ છો તયાર ેશરીર શાં્ત થઇ ગયયું હોય છ.ે 
જાગૃ્ત મન પણ િનિષરિય શાં્ત થઇ ગયયું હોય છ.ે આવયું થવાનયું મયુખય કારણ એ છ ેક ેઆવી 
અવસથામાં - ્તંદ્રાવસથાની શરૂઆ્તમાં અને જાગયા પછી ્તર્ત, અધ્ણજાગ્્ત મનમાંથી શિ્્તના 
સૌથી વધાર ેવહણે વહ્ેતાં હોય છ.ે ્તમારી કામનાઓ ઉપર પાણી ફરેવી દે અને અધ્ણજાગ્્ત 
મનને આડ ેપાટ ેચઢાવી દે ્ેતવા નકારાતમક િવચારો, આવી માનિસક િસથિ્તમાં હો્તા નથી.

ધારો ક ે્તમાર ેકોઈ ખરાબ કયુટવે છોડવી હોય ્તો સૌ પ્રથમ આરામદાયી મયુદ્રામાં 
બેસો, ્તમારંુ શરીર હળવયું કરો અને શાં્ત થઇ જાઓ. િનદ્રાધીન થવાનો પ્રયતન કરો. આવી 
અવસથામાં મનમાં રટણ શરૂ કરો

“હંુ આ કુટવેથી સંપૂણ્થ મુ્ત થઇ ગયો છંુ. મારા મનમાં શાંિત અને 
સુમેળની સથાપના થાય”. ગીત ગાતા હો તેવી રીતે આ મંત્રનું  દર પાંચ 
- દસ િમિનટ ેપુનરાવત્થન કરો. દરેક વખતે આ શબદોનું  ભાવનાતમક 
મૂલય વધતું જશે. જયારે કુટવે તરફ જવાની તાલાવેલી થાય તયારે આ 
શબદો મોટથેી બોલો. તેનાથી અધ્થજાગ્રત મનને તેનો સવીકાર કરવાની 
પ્રેરણા મળશે અને કુટવે છૂટી જશે.

‘થેનક યુ’ની ટિે્નક    

બાઇબલમાં પૉલ સલાહ આપે છ ે ક ે આપણી િવનં્તીઓને સામેની વયિ્્તના 
વખાણ અને આભાર સાથે રજૂ કરીએ. લોકોને અપીલ કરવાની આવી આદ્તથી અદભયુ્ત 
પહરણામ મળ્ાં છ.ે કૃ્તજ્ હૃદય િવશ્નાં રચનાતમક પહરબળોની સાથે છ.ે ્તેને કારણે, 
બ્રહ્માંડના િનયમો પ્રમાણે અરસપરસ સંબંધોમાં ખૂબ સદભાવના સથપાય છ.ે 

જમેક ેિપ્તાએ પયુત્રને પરીષિામાં સફળ્તા બદલ ભેટ આપવાનયું વચન આપયયું હોય 
્તો; ભલે હજી ભેટ મળવાને વાર હોય ્તો પણ પયુત્ર ખયુશ હોય છ ેઅને િપ્તાનો આભારી 
હોય છ.ે ભેટ મળી ગયા જવેી જ ઋણની લાગણી થાય છ.ે ્તેને િપ્તા ઉપર િવશ્ાસ છ ેક ે
્તે પો્તાનયું વચન પાળશે. ભેટ મળવા પહલેાં જ ્તેનયું મન આનંદ અને આભારની લાગણીથી 
ઉભરાઈ ગયયું હોય છ.ે

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની વયવહાર ્તરકીબ
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હયું  ્તમને એક ઉદાહરણ આપયું. આપણે ્તે મહાશયને શ્ી જહોનના નામે ઓળખીશયું. 
્તેમણે આ થેનક યયુ પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કરીને કવેયું પહરણામ મેળવયયું. જહોને કહ્યું હ્તયું, “માર ે
ત્રણ બાળકો છ,ે પણ નોકરી છૂટી ગઈ છ.ે કહરયાણા અને અનય વસ્તયુઓનાં િબલ ચડ્તાં 
જાય છ.ે પણ મારી પાસે પૈસા નથી. હયું  શયું કરંુ?”  ્તેણે થેનક યયુ પદ્ધિ્ત અપનાવી. રોજ 
રાત્રે અને સવાર ેત્રણેક અઠવાહડયાં સયુધી ્તે ઈશ્રનો આભાર માન્તો રહ્ો ‘હ ેપ્રભયુ, 
મારી સંપિત્ત માટ ે્તારો આભાર!’  જયાં સયુધી મન ઈશ્ર પ્રતયે ઋણભાવથી ભરાઈ જાય 
નહીં તયાં સયુધી ્તે રોજ સવસથ્તાપૂવ્ણક, શાંિ્તથી અવારનવાર આવયું કહ્ેતો. અનં્ત મન ક ે
્તેની રચનાતમક શિ્્ત નરી આંખે જોઈ શકાય નહીં એટલે ્તે આવા મન અને શિ્્તની 
કલપના કર્તો અને ્તેને સંબોધીને ઉપર જણાવયા પ્રમાણે રટણ કર્તો. હા, પણ પો્તાના 
મનનાં આધયાિતમક ચષિયુઓ દ્ારા ્તે જોઈ શક્તો હ્તો. ્તેને એવી પણ ખબર પડ્તી હ્તી 
ક ેનાણાં, હોદ્ો અને ખાધા-ખોરાકી માટ ેજરૂરી સંપિત્ત પો્તાનયું પ્રથમ માનિસક િચત્ર હ્તયું. 
વધયુમાં આવા નાણાંના અભાવે પો્તાને અને પહરવારને હાલાકીથી ્તે સ્ત્ત સંપિત્તના 
િવચારોથી ઘેરાયેલો રહ્ેતો. પણ સ્ત્ત ‘ઈશ્ર ્તારો આભાર!’ ્તેવયું સ્ત્ત રટ્તા રહવેાથી 
્તેના મનમાં પણ ઈશ્ર પ્રતયે આભારની લાગણી વધાર ેઘેરી થ્તી જ્તી હ્તી. જયાર ે
પણ ્તેના મનમાં ગરીબી, અછ્ત અને ્તણાવ અંગેના િવચાર આવ્તા તયાર ે‘ઈશ્ર ્તારો 
આભાર!’ એવયું રટણ કર્તો. ્તેને ખબર હ્તી ક ેઆવા આભારવશ થઈને ્તેનયું મન સંપિત્ત 
અને સમૃિદ્ધના િવચારોથી ભરાયેલયું રહશેે અને એવયું જ થયયું.

્તેની પ્રાથ્ણનાઓ પછી શયું થયયું ્તે બહયુ રસપ્રદ છ.ે આવી પ્રાથ્ણના કરવાનયું શરૂ કયા્ણ 
પછી એકાદ અઠવાહડયામાં જ રસ્તામાં એક હદવસ ્તેને પો્તાનો જૂનો માિલક ભટકાઈ 
ગયો. જહોને ્તેમની સાથે વીસ વષ્ણ પહલેાં નોકરી કરી હ્તી પણ પછી કોઈ સંપક્ણ હ્તો 
નહીં. જૂના માિલક ેજહોનને પો્તાની કંપનીમાં ખૂબ ઊંચા પગાર ેનોકરી આપી, એટલયું 
જ નહી પણ ્તાતકાિલક જરૂહરયા્તને સં્તોષવા 500 ડોલર એડવાનસમાં આપયા. આજ ે
જહોન ્તે કંપનીમાં વાઇસ પ્રેિસડનેટ છ.ે આ ઘટનાને વષયોનાં વહાણાં વાયા પછી  જહોને 
મારી સમષિ કાબૂલ કયયુું હ્તયું, 

“હંુ ્યારેય ‘ઈશ્વર તારો આભાર!’ એ શબદોનો ચમતકાર નહી ભૂલું! 
પ્રાથ્થનાએ મારે માટ ેતો અજાયબી જવેું જ કામ કયુું  છ.ે”

હકારાતમક પદ્િત

પહરિસથિ્તનો સવીકાર કરવાની સાહિજક્તા ્તમારી સતય અંગેની સમજ અને 
્તમને કહવેાયેલા શબદો ઉપર આધાહર્ત છ.ે િચં્તન કરવામાં પયુનરાવ્ત્ણન જરા પણ વયથ્ણ 
નથી. ્તેથી જ ચોક્કસ અને ખાસ સકારાતમક પહરબળો માટ ેહોિશયારીપૂવ્ણક અપનાવેલયું 
હકારાતમક વલણ બહયુ શિ્્તશાળી સાિબ્ત થઇ શક ેછ.ે એક બાળકને ત્રણ વત્તા ત્રણનો 
સરવાળો બોડ ્ણ ઉપર લખવાનયું કહવેામાં આવયયું. ્તેણે ્તેનો જવાબ સા્ત લખયો। િશષિક ે
ગિણ્તના સવ્ણસવીકૃ્ત િનયમોને આધાર ે્તે બાળકને જણાવયયું ક ેત્રણ વત્તા ત્રણનો જવાબ 
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સા્ત નહીં પણ છ છ.ે બાળક ે્તેનો સાહિજક્તાથી સવીકાર કયયો અને પો્તાનો જવાબ 
સયુધાયયો. િશષિકના કહવેાથી નહી પણ ગાિણિ્તક સતયનો સવીકાર કરીને બાળક ેપો્તાનો 
જવાબ બદલયો. 

માંદા પડવયું અસામાનય છ;ે ્તંદયુરસ્ત રહવેયું સામાનય વા્ત છ.ે ્તંદયુરસ્તી ્તમારા 
અિસ્તતવનયું કારણ છ.ે જયાર ે્તમે ્તંદયુરસ્તી, સદભાવના અને શાંિ્તનો ્તમારા પો્તાના 
જીવનમાં ક ેઅનય વયિ્્ત માટ ેસવીકાર કરો છો  અને ્તમને ખયાલ આવે ક ે્તંદયુરસ્તી 
મનયુષયના અિસ્તતવ માટ ેપાયાનયું પહરબળ છ ે તયાર ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનના નકારાતમક 
વલણને બદલીને ્તમારી શ્દ્ધા અને સામથય્ણ પ્રમાણે  ્તેનો સવીકાર કરો છો.

આ હકારાતમક ક ેસવીકાય્ણ પદ્ધિ્તની પ્રહરિયાનયું પહરણામ ્તમારા જીવનના િસદ્ધાં્તો 
પ્રતયેના અિભગમ ઉપર આધાહર્ત છ.ે ગિણ્તના િસદ્ધાં્તો ઘણા છ ેપણ ભૂલ કરવાનો 
એક પણ િસદ્ધાં્ત નથી. એવી જ રી્તે જીવનમાં સતયના િસદ્ધાં્તો છ ેપણ અપ્રમાિણક્તાનો 
િસદ્ધાં્ત નથી. બયુિદ્ધમત્તાને લગ્તા િસદ્ધાં્તો છ ે પણ અજ્ાન્તા માટ ે નથી; સયુમેળ માટ ે
િસદ્ધાં્ત છ ેપણ ઝઘડા ક ેકંકાસ માટ ેનથી. ્તંદયુરસ્તી જીવનનયું મૂળ ્તત્વ છ ેપણ રોગ નહી. 
િવપયુલ્તા કયુદર્તનો િસદ્ધાં્ત છ,ે અછ્ત ક ેગરીબાઈ નહીં.

ઇંગલેનડની એક હોિસપટલમાં પો્તાની જ બહનેના જ ગાલસટોન(િપત્તાશયની 
પથરી)ના ઓપરશેન દરિમયાન લેખક ેઆ પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કયયો હ્તો. કટેલાંય ્તબીબી 
પરીષિણ અને એ્સ-રનેા આધાર ે્તેણીની િસથિ્ત થોડી જોખમી હ્તી. બહનેે મને પો્તાના 
માટ ેપ્રાથ્ણના કરવા કહ્યું. હયું  ્તેનાથી 6500 માઈલ દૂર હ્તો પરં્તયુ મનના િસદ્ાંતોમાં સમય 
અને અંતરના પરરમાણને કોઈ સથાન નથી. અનંત શિ્ત અને મહામિત સદવૈવ અને 
સવ્થત્ર એકસાથે હાજર જ હોય છ.ે મેં બીમારીનાં િચનહોને લગ્તાં અને ભૌિ્તક શરીરને 
લગ્તા બધા જ િવચારો દૂર કયા્ણ. મેં નીચે પ્રમાણે મંથન કયયુું. “આ પ્રાથ્થના મારી બહને 
કથેેરીન માટ ેછ.ે તે આરામદાયી મુદ્રામાં છ,ે શાંત છ,ે ધીર-ગંભીર છ,ે સવસથ છ.ે તેનું 
શરીર બનાવનાર  અધ્થજાગ્રત મનની ચેતનાશિ્ત હવે દરેક કોષ, તંતુ, માંસપેશી, 
સનાયુ અને હા્ડકાંને એક સંપૂણ્થ તંદુરસત શરીરના માળખામાં પરરવિત્થત કરે છ.ે તેના 
મનમાં રહલેું િવકૃત અને નકારાતમક વલણ ધીમે ધીમે દૂર થઇ રહું છ.ે ચેતના અને 
પરરપૂણ્થતા, જીવનની સુંદરતાની મદદથી નવા અણઓનું િનમા્થણ થઇ રહું છ.ે હવે તે 
તંદુરસતીમાં પ્રવાહને પોતાના શરીરમાં આવકારવા તવૈયાર છ.ે તેને પોતાનું સવાસ્થય 
સુધારવું છ,ે જીવનમાં સુમેળ અને શાંિત પ્રસથાિપત કરવાં  છ.ે પ્રેમ અને શાંિતના 
અફાટ સમુદ્રનું  વહણે તેના શરીરમાંથી વહી રહું છ ેઅને તેને કારણે બધી જ િવકૃિત 
અને િબહામણાં માનસિચત્રો દૂર થઇ ગયાં  છ.ે”  

મેં હદવસમાં આ પ્રાથ્ણના અવારનવાર કરી અને આવો રિમ લગભગ બે અઠવાહડયાં 
સયુધી ચાલયુ રાખયો. જોજનો દૂર બેઠલેી મારી બહનેની ્તિબય્ત સયુધર્તી ગઈ. ્તબીબી 
પરીષિણો અને એ્સ-ર ેહવે ્તદ્ન સામાનય થઇ ગયાં હ્તાં.

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની વયવહાર ્તરકીબ
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હકીક્ત જ ે છ ે ્તે જાણવી ્તે સવાભાિવક છ.ે પ્રવ્ત્ણમાન સંજોગો અને પયુરાવા 
સવીકાયા્ણ છ્તાં ્તેથી િવરુદ્ધ, ્તમે મનમાં ધારણા કરી હોય ક ેમારી પ્રાથ્ણના ફળશે જ, ્તો ્તે 
હકારાતમક વલણ છ.ે ્તમારા િવચારો જ માત્ર સવીકાર કરી શક.ે ્તમે કોઈ વા્તને નકારી 
કાઢો ્તો ્તે પણ એક જા્તનો સવીકાર જ છ.ે હકારાતમક વલણનયું સા્તતય જાણી વારંવાર 
પયુનરાવ્ત્ણન કરવાથી મન એક એવી િસથિ્તમાં પહોંચી જાય છ ેક ેજયાં ્તે આ વલણને સતય 
્તરીક ેસવીકારી લે છ.ે જયાં સયુધી ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી કામનાઓ સં્તોષે નહીં 
તયાં સયુધી જીવનનાં સતયોનયું સ્ત્ત રટણ કર્તા રહો.

દલીલની પદ્િત

નામ પ્રમાણેની આ પદ્ધિ્ત અમેહરકાના મેઈન રાજયના, ડો.હફિનએસ પાક્ણહસટ્ણ 
હકમબીની (1802 થી 1866) એક ઉપચાર પદ્ધિ્તમાંથી ઉ્તરી આવી છ.ે ડો.હકમબી 
બેલફાસટ, મેઈનમાં રહીને માનિસક અને આધયાિતમક ઉપચાર કર્તા હ્તા. માનિસક અને 
આધયાિતમક રી્તે રોગ દૂર કરવામાં ્તેઓ અગ્ગણય િનષણા્ત હ્તા. ્તેમના અવસાનનાં 55 
વષ્ણ પછી, 1921માં હોરાિશઓ ડ ટ્સેર નામના વયિ્્તએ ્તેમના લેખોને સંપાહદ્ત કરીને ‘ધી 
હકમબી મેનયુિસરિપટસ’   (The Quimby Manuscripts, Thomas Crowell Co., New 
York) નામનયું પયુસ્તક પ્રકાિશ્ત કયયુું. આ પયુસ્તક સહલેાઈથી ઉપલબધ છ.ે ્તેમાં ડો.હકમબીના 
રોગીઓને પ્રાથ્ણના દ્ારા રોગમયુ્્ત કરવાના પ્રયતનોની ઝળહળ્તી સફળ્તા િવષે પ્રકાશ 
પાડલેો છ.ે 

બાઇબલમાં વણ્ણવેલી કટેલીય પદ્ધિ્તઓ ડો.હકમબીએ અજમાવી હ્તી. ટૂંકમાં 
ડો.હકમબીએ અજમાવેલી દલીલની પદ્ધિ્તમાં આધયાિતમક કારણો દશા્ણવીને દદદીને અને 
પો્તાની જા્તને ખા્તરી સાથે સમજાવ્તા ક ેઆ બીમારી ્તેની (દદદીની) ખોટી માનય્તા, 
બેબયુિનયાદ ભય અને સબકૉનશયસ માઈનડમાં ઘર કરી ગયેલા નકારાતમક વલણને કારણે 
છ.ે ડો.હકમબી લખે છ ેક ે્તમાર ે્તમારા મનને અને દદદીને સમજાવવયું જોઈએ ક ેિવકૃ્ત અને 
ગૂંચવાડાવાળા માનિસક વલણની શરીર ઉપરની અસરના પ્રિ્તભાવ રૂપે આ બીમારી થઇ 
છ.ે પો્તાના કર્તાં બાહ્ શિ્્ત ક ેપહરબળોમાં િવશ્ાસ રાખવાથી જ આવી માંદગી આવી 
છ.ે િવચારોનયું વલણ અને વહણે બદલો ્તો જીવનમાં ્તંદયુરસ્તી, સયુખ શાંિ્તની ગાડી ફરી 
પાટા ઉપર આવી જશે. ્તમે દદદીને જણાવો ક ેકોઈ પણ બીમારીના ઈલાજના મૂળમાં શ્દ્ધા 
અને િવશ્ાસ રહલેાં છ.ે ્તમે દશા્ણવી શકો છો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મને જ  શરીર અને ્તેના 
દરકે અંગની રચના કરી છ.ે ્તેથી ્તેને બરાબર ખબર છ ેક ેઆ શરીરને પાછયુ ં  ચે્તનવં્તયુ 
કવેી રી્તે કરવયું. મન શરીરને ફરીથી ્તંદયુરસ્ત બનાવવાનયું કામ કરી જ રહ્યું છ.ે 

તમે મનના નયાયાલયમાં દલીલ કરો ક ેબીમારી બીજુ ંકાંઈ નહીં પણ 
રોિગષ્ઠ અને માંદલા િવચારોની કલપના જ છ!ે 

આ દલીલને વધાર ેમજબૂ્ત બનાવવા માટ ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મને બનાવેલા, સંપૂણ્ણ 
અને ખામીરહહ્તનાં અવયવોનયું ઉદાહરણ આપો. શરીરનાં અંગો નરી આંખે દેખાય નહીં 
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્તેવા કોષોનો સમૂહ છ.ે દરકે સમૂહ પો્તપો્તાની રચના પ્રમાણે કાય્ણવાહી કર ેછ.ે ્તમે 
જ મનના  નયાયાલયમાં ્તમારા અને દદદી્તરફી ચયુકાદો  આપી દો. શરીરને શ્દ્ધા અને 
આધયાિતમક બળે બીમારીથી મયુ્્ત કરી દો. ્તમારા માનિસક અને આધયાિતમક પયુરાવાઓ 
જડબેસલાક છ;ે બધાનયું મન એક સરખી રી્તે જ કામ કર ેછ.ે ્તેથી જ ્તમને જ ેસતય લાગે 
્તેનો અનયુભવ ્તમે દદદીને પણ કરાવી શકો છો. ડો.હકમબીએ આ દલીલની પદ્ધિ્તથી 20 
વષ્ણ - 1849 થી 1869 સયુધી દદદીઓનો સઘન ઉપચાર કયયો હ્તો.

આધુિનક સમયની સાઉન્ડ વેવ થેરાપી જવેી સંપૂણ્થ પદ્િત

આખી દયુિનયામાં અનેક લોકો િચં્તનની આ પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કરીને ભવય 
પહરણામ મેળવે છ.ે સંપૂણ્ણ િચહકતસા પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કરનાર વયિ્્ત, દદદી વ્તી શાંિ્તથી 
અને સવસથ્તાપૂવ્ણક ઈશ્રનયું િચં્તન કર ેછ,ે ્તેના પ્રેમાળ સવભાવ અને લાષિિણક્તાઓ  
િવષે િવચાર ેછ,ે જમે ક ેઈશ્ર પરમસયુખ છ,ે અખૂટ પ્રેમ છ,ે અનં્ત મિ્ત છ,ે સવ્ણશિ્્તમાન 
છ,ે જ્ાનનો દહરયો છ,ે સદભાવના અને સયુમેળનયું પ્ર્તીક છ,ે ઈશ્ર જ અનયુપમ સૌંદય્ણ અને 
પૂણ્ણ છ.ે જમે જમે વયિ્્ત આ પ્રમાણે િવચાર ેછ ે્તેમ ્તેમ ્તેની પો્તાની ચે્તના પણ નવા 
આધયાિતમક મોજાઓમાં ઉન્ન્ત થઇ જાય છ,ે ્તેને ખા્તરી થઇ જાય છ ેક ેઅનં્ત શિ્્ત 
દદદીના શરીરમાં પો્તાની ચમતકાહરક અસર પ્રસરાવી રહી છ.ે વયિ્્ત ઈશ્રના પ્રેમ અને 
શિ્્ત દદદીના શરીર ઉપર કિેનદ્ર્ત થઇ રહી છ ે્તેનો અનયુભવ કર ેછ.ે અગાઉની સમસયા, 
અનં્ત ચે્તના અને પ્રેમને કારણે  સંપૂણ્ણપણે િનમૂ્ણળ થઇ જાય છ.ે

લોસ એનજલેસના એક ખયા્તનામ ડોકટરના મ્તાનયુસાર આ સંપૂણ્ણ િચં્તનની 
પદ્ધિ્તની સરખામણી અલટટ્ા સાઉનડ ક ે સોનોગ્ાફી જવેી થેરાપી સાથે થઇ શક.ે ્તેના 
દવાખાનામાં એક અલટટ્ા સાઉનડ થેરાપી માટનેયું મશીન હ્તયું. આ મશીન મનયુષયની 
શ્વણશિ્્તની મયા્ણદાથી વધાર ેફ્ી્વનસી (આવ્ત્ણન) ધરાવ્તા શિ્્તશાળી ્તરંગો ઉતપન્ન 
કર ે છ.ે શરીરના બીમારીયયુ્્ત અવયવ ્તરફ ્તેને કિેનદ્ર્ત કરીને આ મોજાં િનયંિત્ર્ત 
કરવામાં આવે છ.ે ડો્ટર ેમને સમજાવયયું ક ેઆ પદ્ધિ્ત સાંધાના દયુખાવા, પથરી જવેા રોગો 
માટ ેબહયુ અસરકારક છ.ે

ઈશ્રના ગયુણો અંગે િચં્તન કર્તાં કર્તાં આપણી ચે્તના જટેલી ઉન્ન્ત થાય 
્તે પ્રમાણમાં આપણે સદભાવના, સવસથ્તા અને શાંિ્તના ્તરંગો પેદા કરીએ છીએ. આ 
્તરંગોને દદદીના બીમાર શરીર ્તરફ કિેનદ્ર્ત કરવાથી રોગ મટાડવામાં નોંધપાત્ર સફળ્તા 
મળેલી છ.ે

અપંગ મરહલા ચાલવા લાગી

અગાઉ જણાવયયું ્તે ડો.હફિનએસ પાક્ણહસટ્ણ હકમબીએ પો્તાની કારહકદદીના પાછળનાં 
વષયોમાં આવી એબસોલયયુટ મેથડ અથવા સંપૂણ્ણ િચહકતસા પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કયયો હ્તો. ્તેઓ 
સાચા અથ્ણમાં માનિસક િવજ્ાનના િપ્તામહ સમાન હ્તા અને કદાચ પ્રથમ મનોિવશ્ેષક 

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની વયવહાર ્તરકીબ
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હ્તા. ્તેઓ રોગીઓની સમસયા, દયુ:ખ અને પીડા િવષે બહયુ સચોટ અને સપષ્ટ િનદાન 
કરી શક્તા.

એક અપંગ મહહલાને ્તેમણે કવેી રી્તે સાજી કરી ્તે અંગેની નોંધ જાણવા જવેી છ.ે

એક વખ્ત ડો.હકમબીને ડોના નામની એક અપંગ મહહલાની સારવાર માટ ેજવાનયું 
થયયું. ડોના ઉંમરલાયક મહહલા હ્તી, પથારીવશ હ્તી અને અપંગ હ્તી. ડો. હકમબી લખે 
છ ેક ેબધી ્તપાસને અં્તે મને લાગયયું ક ેઆ ડોનાની બીમારી િવિચત્ર માનય્તાને કારણે 
હ્તી. ્તે, ચાલવાનયું ક ેહરવાફરવાનયું ્તો દૂર રહ્યું પણ  પો્તાના પગ ઉપર િસથર ઊભી 
પણ રહી શક્તી  નહ્તી. ભય અને અજ્ાનના ઓઠા હઠેળ જીવ્તી આ મહહલા બાઇબલ 
િવષે વા્ત કર્તી હ્તી ્તે પણ ડરીને ડરીને! કારણ ક ે ્તેણે બાઇબલ વાંચયયું હ્તયું પણ 
સમજવાની ્તસદી લીધી નહ્તી. આવી જીવ્તી કબરમાં પણ ઈશ્ર આ નકારાતમક વલણ 
અને ખોટા વહમેની સાંકળો ્તોડીને બહાર આવવા મથામણ કરી રહ્ો હ્તો. જયાર ે
ડોનાને બાઇબલના કોઈ ફકરા િવષે પૂછવામાં આવયયું ્તો કોઈ જવાબ મળ્તો નહીં ઉલટયું ્તે 
પો્તાના જીવનનની કહઠણાઈનાં રોદણાં રો્તી. ડો. હકમબીએ િનદાન કયયુું ક ેઉશકરેાટ અને 
ભયને કારણે આ મહહલાનયું મન ઘેરાયેલયું અને િવષાદમય છ.ે ્તેને કારણે બાઇબલના એક 
સામાનય ફકરાનો અથ્ણ વાંચી શક ેછ ેપણ સમજી શક્તી નથી. આ હકીક્ત ્તેના શરીરમાં 
સયુસ્ત અને ભારખેમ ભાવના ્તરીક ેપ્રગટ થઇ હ્તી  અને લકવા આવી અસરનયું અંિ્તમ 
પહરણામ હ્તયું.

એક ્તબક્ક ેડો.હકમબીએ ડોનાને બાઇબલના નીચેના વા્યનો અથ્ણ પૂછો 

“હંુ થો્ડો સમય તમારી સાથે રહીશ। પછી જણેે મને અહીં મોકલયો છ ે
તેની પાસે હંુ પાછો પહોંચી જઈશ. તમે મારી વાટ જોતા રહી જશો.પણ 
તમે મારા સુધી પહોંચી શકશો નહીં. હંુ જયાં હોઈશ તયાં તમે આવી 
શકશો નહીં” (જહોન ૭:૩૩-૩૫)

ડોનાએ જવાબ આપયો ક ે ્તેનો અથ્ણ એમ ક ેઈસયુ સવગતે ગયા છ.ે ડો.હકમબીએ 
સપષ્ટ્તા કરી અને સાચો અથ્ણ સમજાવયો. ‘થોડો સમય ્તમારી સાથે રહીશ’ એટલે 
ડો.હકમબી ્તેણીની બીમારીનાં લષિણો, લાગણીઓ અને ્તેનાં કારણો િવષે ચોખવટ કરવા 
માંગ્તા હ્તા અને કહવેા માંગ્તા હ્તા ક ેપો્તે દદદીની પીડાદાયક પહરિસથિ્ત સમજી શક ે
છ.ે ્તે અંગે ્તેમને કરુણા અને સહાનયુભૂિ્ત છ.ે પરં્તયુ પો્તે આવી માનિસક પહરિસથિ્તમાં 
લાંબો સમય રહી શક ેનહી. પછીનયું વા્ય ‘જણેે મોકલયા તેની પાસે પાછા જવું’ એટલે 
ક ેઆપણા સજ ્ણનહારના શરણમાં પહોંચી જવયું. 

ડો.હકમબીએ અતયાર સયુધીમાં બીમાર ડોનાની માનિસક પહરિસથિ્તનો બરાબર ્તાગ 
મેળવી લીધો હ્તો. ્તેઓ ્તર્ત જ ્તેના મન સયુધી પહોંચી ગયા અને દૈવી ચે્તના અંગે િચં્તન 
કયયુું - જથેી જીવનશિ્્ત, બયુિદ્ધમત્તા, સદભાવના અને ઈશ્રની કામગીરીનો આ બીમાર 
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ડોનાના શરીરમાં સયુમેળ સધાય. ્તેમણે  મહહલાને કહ્યું, “્તેથી જ હયું  જયાં પણ પહોંચી શકયું  
છયુ ં  તયાં ્તમે જઈ શક્તા નથી કારણ ક ે્તમે મનની સંકયુિચ્ત ગિલયારીઓમાં ્તમારી ખોટી 
માનય્તાથી કદે થયેલા છો. માટ ેજ હયું  સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્ત છયુ ં અને ્તમે નથી.” આ વા્યની 
્તતકાલ અને ભાર ેઅસર થઇ. ડોનાનયું મન સમૂળગયું બદલાઈ ગયયું. ્તે પો્તાની લાકડી વગર 
ચાલી. ડો.હકમબીએ આ હકસસાને પો્તાની કારહકદદીનો સૌથી મહત્વનો હકસસો ગણાવયો 
હ્તો. લગભગ મરણપથારીએ પહોંચેલી મહહલા સાજી થઇ ગઈ હ્તી. સાવ મૃ્તઃપ્રાય 
હાલ્તમાંથી ્તેને બહાર લાવી અને ચાલ્તી કરવી નાનીસૂની વા્ત નહ્તી. ડો.હકમબીએ 
ડોનાના શરીરમાં ઈસયુના પયુનરોતથાનને આ સફળ્તા માટ ેયશ આપયો. આખી ઘટનાની 
ડોના પર ઊંડી અસર થઇ. ડો.હકમબીએ ્તેને સતય સમજાવયયું, ્તેણીએ આ સતયનો એક 
હદવય વચન ્તરીક ેસવીકાર કયયો. ્તેનાથી મનમાં રહલેા ભય, અજ્ાન્તા, અંધશ્દ્ધા દૂર થઇ 
ગયાં. ઈશ્રની ચે્તના ફરીથી ્તેના મનમાંથી વહવેા લાગી અને ્તે સંપૂણ્ણ સવસથ થઇ ગઈ.

આદેશની પદ્િત

આપણી શ્દ્ધા અને ભાવના પ્રમાણે આપણા શબદોમાં શિ્્તનો સંચાર થાય છ.ે 
જયાર ેઆપણને સમજાય ક ેઆપણા શબદોમાં છયુ પાયેલી શિ્્ત દયુિનયાને હચમચાવી રહી 
છ ેઅને સંજોગો શબદોને સાકાર કરી રહ્ા છ ે તયાર ે આપણો આતમિવશ્ાસ અને શ્દ્ધા 
વધી જાય છ.ે ્તમાર ેઆવી શિ્્તમાં વધારો કરવા માટ ેખાસ પ્રયતન કરવો પડ્તો નથી. 
્તેથી જ મનમાં ગડમથલ, ઘમસાણ યયુદ્ધ ક ેજબરદસ્તી હોવાં જોઈએ નહીં.

એક યયુવ્તી - લીનેટ  માહટ્ણને આ પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કરીને પો્તાને હરેાન કર્તા 
એક યયુવકથી પીછો છોડાવયો. આ યયુવાન લીનેટને અવારનવાર ફોન કયા્ણ કર્તો, મળવા 
માટ ેઆગ્હ કર્તો. લીનેટને બહયુ અજયુગ્તયું લાગ્તયું, કટેલીક વખ્ત ષિોભજનક પહરિસથિ્તમાં 
મયુકાઈ ગઈ હ્તી. ્તેનો પીછો છોડાવા માટ ેલીનેટ ેઆદેશ પદ્ધિ્ત અપનાવી. ્તેણે મનોમન 
પ્રાથ્ણના કરી, “હયું  આ વયિ્્તને ઈશ્ર સયુધી લઇ  જાઉં  છયુ ં . આ ્તેની સાચી જગયા છ.ે 
હયું  ્તેનાથી મયુ્્ત થઇ ગઈ છયુ ં . હયું  આદેશ આપયું છયુ ં  ક ેમારા આ શબદો અનં્ત બ્રહ્માંડ સયુધી 
પહોંચે અને ્તે પ્રમાણે થાય.”  ખરખેર ્તેના શબદો સાચા પડયા, યયુવાન મહાશય લીનેટના 
જીવનમાંથી સદાને માટ ેઅદૃશય થઇ ગયા. લીનેટ ેપો્તાનો હકસસો વણ્ણવ્તાં કહ્યું હ્તયું ક ે્તે 
યયુવકને જાણે ભૂિમ ભરખી ગઈ હોય ્તેમ ્તે કદી દેખાયો નહીં. ્તમે જો મનને આજ્ા કરો 
્તો ્તે પ્રમાણે થશે. ્તમારા જીવનમાં પ્રકાશ પથરાઈ જશે. - જૉબ 22:28

માનકસક ્તંિુરસ્તી મેળવવાની વયવહાર ્તરકીબ

(
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નીચેનાં વૈજ્ાિનક સતયો ઉપર મંથન કરો

1.  મેનટલ એિનજિનયર બનો. ્તમારા જીવનને મહાન અને ભવય બનાવવા માટ ેસચોટ 
સાિબ્ત થયેલી પદ્ધિ્તઓ અપનાવો.

2.  ્તમારી કામના જ ્તમારી પ્રાથ્ણના છ.ે ્તમારી ઈચછા પૂણ્ણ થયેલી છ ે્તેવી કલપના 
કરો અને ્તે પ્રમાણે વાસ્તિવક્તાનો અનયુભવ કરો. ્તમને પ્રાથ્ણના સફળ થયાના 
આનંદનો  અનયુભવ થશે.

3.  મનોિવજ્ાનની મદદથી ્તમારા જીવનમાં સહલેાઇથી સફળ્તા પ્રાપ્ત કરો.

4.  ્તમારા મનમાં છયુ પાયેલા િવચારોની મદદથી ્તમે સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તી, સફળ્તા અને 
સયુખ મેળવી શકો છો.

5.  ્તમારા સબકૉનશયસ માઈનડ દ્ારા જાગૃ્ત મનને જ ેસંક્ેતો મળે છ ે્તેની પાછળ 
બ્રહ્માડંની મહામિ્તની શિ્્ત સીધી રી્તે સંકળાયેલી છ.ે આ હકીક્તની વૈજ્ાિનક્તાની 
ખા્તરી કરવા એક પ્રયોગ કરો.

6.  ્તમારી કામનાઓને પૂણ્ણ થવાની કલપના કરીને આનંદ અને આરામનો અનયુભવ 
કરો. ્તમે જ ેમનમાં જ ેમાનિસક  દોયયુું છ ે્તે, ્તમે જનેી આશા રાખી છ ેપણ ્તેનો 
વાસ્તિવક્તામાં અનયુભવ થયો નથી, ્તે વા્ત છ.ે

7.  એક માનિસક િચત્ર, હજાર શબદો સમાન છ.ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી શ્દ્ધાને 
આધાર ેઆ િચત્રને હકીક્તમાં બદલી નાખશે.

8.  પ્રાથ્ણનામાં માનિસક સંઘષ્ણ ક ે્તાણને દૂર રાખો. ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ. ્તમારા 
િવચારોને અટકાવીને િનદ્રાધીન થવાનો પ્રયતન કરો. આવી િસથિ્તમાં ્તમારી પ્રાથ્ણના 
સફળ થાય છ.ે

9. યાદ રાખો ક ેઆભારવશ મન બ્રહ્માંડની સમીપ હોય છ.ે

10.  વ્ત્ણમાન પહરિસથિ્તને સવીકાયા્ણ પછી, ્તમારા મનમાં જ ેપણ ઈચછા હોય ્તેને સતય 
માનીને, ઈશ્રને પ્રાથ્ણના કરો. પયુરાવાઓ િવરુદ્ધ હોય છ્તાં ્તમારી પ્રાથ્ણના ફળશે.

11.  પે્રમ અને ઈશ્રની ભવય્તા અંગે િવચાર કરીને સદભાવના, ્તંદયુરસ્તી અને 
શાંિ્તના ્તરંગો ઉતપન્ન કરો. 

12.  ્તમે (અધ્ણજાગ્્ત મનને) જ ેઆજ્ા કરશો ્તે હકીક્તમાં બદલાઈ જશે. સયુમેળ, 
શાંિ્ત, ્તંદયુરસ્તી અને અખૂટ સમૃિદ્ધ િવષે આદેશ આપો.

((((
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પ્રકરિ-૭

અરજીજાગ્ર્ત મનનું વલણ 
જીવનલક્ી છે

માનિસક જીવનનો 90% જટેલો સમય અધ્ણજાગ્્ત હોય છ.ે એટલે જ ેલોકો આવા 
90% સમયનો લાભ ઉઠાવી શક્તા નથી - એટલે ક ેસબકૉનશયસ માઈનડની શિ્્તને 
ઓળખી પણ શક્તા નથી -  ્તેવાં લોકો બહયુ સંકયુિચ્ત અને મયા્ણહદ્ત જીવન જીવે છ.ે 
અધ્ણજાગ્્ત મનની બધી જ પ્રહરિયા જીવનલષિી અને રચનાતમક હોય છ.ે સબકૉનશયસ 
માઈનડ હકીક્તમાં ્તો ્તમારંુ બોડી િબલડર છ.ે ્તેને કારણે જ શરીરના િવિવધ અવયવોની 
રચના થાય છ ેઅને મહત્વનાં અંગોનાં કાયયો િનિવ્ણઘને ચાલ્તાં રહ ેછ.ે ્તે સ્ત્ત ચોવીસે 
કલાક કામ કર્તયું હોય છ ેઅને ્યારયે આરામ ફરમાવ્તયું નથી. ્તેનયું મયુખય કામ જ ્તમને 
મદદ કરવાનયું અને કોઈ ઇજા ક ેહાિન થ્તી રોકવાનયું છ.ે

અધ્ણજાગ્્ત મન સ્ત્ત બ્રહ્માંડની અનં્ત શિ્્ત અને મહામિ્ત સાથે સંપક્ણ અને 
્તાલમેળ રાખે છ.ે ્તેની વૃિત્ત અને િવચાર, જીવન્તરફી ઝોક ધરાવે છ.ે ્તમારી ઊંડી 
લાગણીઓ એવી હોય છ ેક ે્તમે ્તેની પાછળનયું લોજીક સમજી શક્તા નથી ક ેસમજાવી 
શક્તા નથી. કારણ ક ેઆવી લાગણીઓ જાગ્્ત મનમાંથી આવ્તી નથી પણ અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં ઉતપન્ન થયેલી હોય છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન અં્તજ્ા્ણન, પ્રેરણા, આવેશ, ઉત્તેજના, 
ઉમળકો, પવૂ્ણજ્ાન, િવચાર વગેર ેદ્ારા ્તમારી સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયતન કર ેછ.ે ્તે 
સવામી િવવેકાનંદના શબદો ‘ઊઠો, આગળ વધો, સાહિસક અને નીડર બનો અને ફત્તેહ 
કરો’ ્તમારી સમષિ વાગોળે છ.ે પ્રેમ કરવાનયું અને જીવનની રષિા કરવાનયું જોશ આ 
અ્ંતરના ઊંડાણમાંથી આવે છ.ે 18 એિપ્રલ 1906ના રોજ અમહેરકાના સાનફ્ાિનસસકોમાં 
ભયાનક ભૂકંપ આવયો હ્તો. આ ભૂકંપમાં ઇજા પામેલા, અપંગ અને લાંબા સમય સયુધી 
સાવ પથારીવશ થઇ ગયેલાં લોકોએ ઊભા થઈને બહાદયુરી અને ધૈય્ણ માંગી લે ્તેવાં 
કામ કયા્ણ હ્તાં. અનય લોકોને કોઈ પણ હકંમ્તે બચાવી લેવાની ્તેમની પ્રબળ ઈચછા અને 
અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તએ આ કામ સાકાર કરવામાં મદદ કરી હ્તી.

મહાન કલાકારો, સંગી્તકારો, કિવઓ, વ્્તાઓ અને લેખકો ્તેમના અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્ત સાથે ્તાલમેળ સાધે છ,ે ્તેનાથી ઉતસાહહ્ત થાય છ ેઅને પ્રરેણા મેળવે છ.ે 

અર્ધજાગ્રત મનને પણ 
પોતાનું જીવન હોય છ,ે તે 
સતત સુમેળ, શાંતત અને 
તંદુરસતતી તરફ આગળ વરે 
છ.ે આ એક દદવય અતિવયત્ત 
છ,ે જ ે તમારા માધયમ દ્ારા 
બહાર આવવાનો પ્રયતન  
કરે છ.ે
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જમે ક ેરોબટ્ણ લયુઈસ સટીવનસન (1850 થી 1894, સકોટલેનડના િવખયા્ત નવલકથાકાર 
અને પ્રવાસ લેખક), રોજ રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે સંવાદ કર્તા 
અને પો્તે િનદ્રાધીન હોય તયાર ેનવી નવી વા્તા્ણઓ બનાવવા માટ ેકહ્ેતા. જયાર ેપણ 
પો્તાના બેનક એકાઉનટનયું ્તિળયયું દેખાઈ જાય તયાર ે પો્તાના સબકોિનસયસ માઈનડને 
કોઈક રોમાંચક ્તગડી વા્તા્ણ બનાવવાનયું કહવેાની ્તેમને આદ્ત હ્તી. સટીવનસન કહ્ેતા ક ે
્તેમના અધ્ણજાગ્્ત મનની મહામિ્ત ્તેમને આજની ટી.વી. િસહરયલની માફક ટયુકડ ેટયુકડ ે
વા્તા્ણ કહ ેછ.ે આ દેખાડ ેછ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા જ માધયમ દ્ારા કવેી ઉમદા અને 
શાણપણભરી વા્તો કહ ેછ.ે ્તમારા જાગ્્ત મનને આ િવષે કોઈ જ જાણકારી નથી.

માક્ણ ટવેઇન (1835 થી 1910, અમેહરકાના સયુપ્રિસદ્ધ હાસયકાર અને લેખક) કટેલીય 
વખ્ત કહી ચૂ્યા છ ેક ે્તેમણે પો્તાના જીવનમાં ્યારયે કામ કયયુું નથી. ્તેમનાં લખાણો 
અને ્તેમાંથી િનષપન્ન થ્તયું હાસય ્તેમના અધ્ણજાગ્્ત મનના અખૂટ ભંડારમાંથી આવે છ.ે

મનની કામગીરીની અસર શરીર ઉપર કવેી થાય છ?ે

જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચેની પારસપહરક હરિયા માટ ે્તમારા ચે્તા્તંત્રમાં પણ 
્તે પ્રકારની પ્રહરિયા થાય ્તે જરૂરી છ.ે સેરબે્રો-સપાઈનલ િસસટમ (મગજ અને ્તેની સાથે 
સંકળાયેલ ચે્તા્ંતત્ર) જાગ્્ત મનની વયવસથાનો ભાગ છ.ે સવયંસંચાિલ્ત અંગોની કાય્ણવાહી 
(જમે ક ેહૃદયના ધબકારા, પાચનહરિયા, લોહીનયું શરીરમાં પહરભ્રમણ વગેર)ે અધ્ણજાગ્્ત મન 
સાથે જોડાયેલ હોય છ.ે પાંચ ઇિનદ્રયો દ્ારા જાગ્્ત મનને થ્તા અનયુભવો મગજની વયવસથા 
સયુધી પહોંચે છ ેઅને ્તેનાથી શરીર િનયંત્રણમાં રહ ેછ.ે આ વયવસથામાં મગજમાં જ ે્તં્તયુઓ 
હોય છ ે્તે જાગ્્ત મન દ્ારા થયેલા િનણ્ણયને શરીરના અંગો સયુધી પહોંચાડ ેછ.ે  

અસવૈિચછક ચે્તા્તંત્ર ્તરીક ેઓળખા્તી શરીરની આ વયવસથામાં ચે્તાષિ ્તરીક ે
ઓળખા્તયું ચે્તા્તંત્રનયું જાળયું  (નેટવક્ણ), ક ેજનેે ગેંગલીઓન માસ (Ganglion Mass - 
્તેમાંથી બધી જ ચે્તાઓ છૂટી પડ ેછ)ે પણ કહ ેછ,ે ્તે આવી માનિસક હરિયાઓના કનેદ્રમાં 
રહલેયું છ ેઅને શરીરનાં મહત્વનાં અંગોની કામગીરી ઉપર દેખરખે રાખે છ.ે

અસવૈિચછક અને સવૈિચછક ્તંત્રો જયુદાં છ,ે પણ સમનવયથી કામ કર ેછ.ે જજ થોમસ 
ટટ્ોવાડ ્ણ (1847 થી 1916, ભાર્તમાં જનમેલા આ િબ્રહટશ નયાયાધીશે 1896માં િનવૃિત્ત 
લીધા પછી મનોિવજ્ાન અને ધમ્ણને સાંકળ્તા  િવષય ઉપર પયુસ્તકો અને લેખો લખયાં 
છ.ે), પો્તાના પયુસ્તક ‘ધી એહડનબરો લે્ચસ્ણ ઓન મેનટલ સાયનસ’(The Edenborough 
Lectures on Mental Science, રોબટ્ણ મેકબ્રાઈડ એનડ કંપની, નયયુયોક્ણ 1909)માં લખે 
છ,ે “શરીરની બધી જ નસ મગજના એક ખાસ ભાગ (એમીગડાલા -  Amygdala 
મગજમાં બરાબર વચચે હોય છ.ે) સયુધી પહોંચે છ ેક ેજયાં સવૈિચછક ચે્તા્તાંત્ર આવેલયું છ.ે 
્તેના દ્ારા આપણે શરીરના અંગો ઉપર કાબૂ રાખી શકીએ છીએ. આ જ બધી નસો 
શરીરના થોરે્ સ (Thorax - પાંસળીઓથી બન્તા પાંજરા જવેા શરીરના ભાગમા ) ્તરીક ે
ઓળખા્તા ભાગ સયુધી પહોંચે છ ેઅને તયાંથી હૃદય, ફફેસાં અને ડાયાફ્ામ (Diaphragm 
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- ઉદરપટલ - શરીરમાં છા્તી અને પેટનાં અંગોને વચચે આવેલ સનાયયુનો પડદો) સયુધી 
ફલેાય છ.ે તયાંથી ્તે દરકે અવયવો સાથે એવીરી્તે જોડાઈ જાય છ ેક ેજાણે આ ચે્તા્તં્તયુઓ  
્તે અવયવોનો ભાગ જ હોય! આ રી્તે અસવૈિચછક અને સવૈિચછક જોડાયેલા છ ેઅને 
મનયુષય શરીરને એક સંપૂણ્ણ ્તંત્ર બનાવે છ.ે”

“મિસતષકના જુદા જુદા ભાગો મનની ઓબજિે્ટવ અને સબજિે્ટવ 
પ્રરરિયાઓ સાથે સંકળાયેલા હોય છ.ે સામાનય રીતે વાત કરીએ 
તો મગજનો આગળનો ભાગ (કપાળ તરફનો) ઓબજિે્ટવ અને 
પાછળનો ભાગ સબજિે્ટવ પ્રરરિયાઓ સાથે જો્ડાયેલો હોય છ.ે જયારે 
વચચેનો ભાગ બંને સાથે સંકળાયેલો રહ ે છ.ે” માનિસક અને ભૌિતક 
વયવહારને વધારે સરળ શબદોમાં સમજાવીએ તો તમારં જાગ્રત મન 
કોઈ એક િવચારને પક્ડ ેછ,ે તે તમારા ચેતાતંત્રમાં એક જાતનું કંપન 
(વાઈબ્રેશનસ) ઉતપન્ન કરે છ.ે તેને કારણે અસવવૈિચછક ચેતાતંત્રમાં એક 
કરનટ (વીજપ્રવાહ) ઉતપન્ન થાય છ,ે આ રીતે તમારો િવચાર અધ્થજાગ્રત 
મન સુધી પહોંચે છ.ે તયાંથી તે રચનાતમક સવરૂપ ધારણ કરે છ.ે

આ પ્રકાર ે્તમારા િવચારો વાસ્તિવક્તા સયુધી પહોંચે છ.ે

કોિનશયસ માઈનડ જ ેપણ િવચારને સતય ્તરીક ેસવીકાર ે્તેને વાસ્તિવક્તા બનાવવા 
માટ ેઅથવા ્તમારા શરીરના અવયવનો ભાગ બનાવવા માટ ેચે્તાષિ દ્ારા મગજ સયુધી 
પહોંચાડ ેછ ેઅને આ રી્તે ્તેનો ્તમારી દયુિનયામાં પ્રવેશ થાય છ.ે 

શરીરની સંભાળ રાખે તેવી એક જોરદાર વયવસથા છે

જો ્તમે શરીરની રચના, ્તેના અવયવોનયું બંધારણ અને ગોઠવણી જમેક ેઆંખ, 
કાન, હૃદય, હકડની વગેરનેો અભયાસ કરો ્તો ્તમને ખયાલ આવશે ક ે આ બધા જ 
અંગો કોષોના સમૂહથી બનેલા છ.ે આ કોષોનો સમૂહ એવી સયુંદર રી્તે સંકળાયેલો અને 
ગૂંથાયેલો હોય છ ેક ેમાિલકના(જાગ્્ત મનના) હયુકમ પ્રમાણે જ ે્તે અવયવની કામગીરી 
બરાબર પાર પાડ ેછ.ે

અમીબા જવેા એકકોષીય સજીવો િવષે અભયાસ કરો ્તો આપણા જહટલ શરીરની 
રચના સમજવી સહલેી થઇ જશે.  એકકોષીય સજીવોમાં કોઈ અવયવ હો્તા નથી ્તેમ 
છ્તાં પણ મનની હરિયા-પ્રિ્તહરિયાના પયુરાવાઓ આપી દે છ,ે ્તે સામાનય હલનચલન કર ેછ,ે  
્તેમાં  ભોજન, પાચન અને ઉતસગ્ણની હરિયા સયુધધાં થાય છ.ે   

કટેલાય વૈજ્ાિનકો છા્તી ઠોકીને કહ ેછ ેક ેએવી એક શિ્્તનયું અિસ્તતવ છ;ે જ ે
્તમારા શરીરની પૂરપેૂરી કાળજી રાખે છ.ે આ સાચી વા્ત છ ેપણ મનયુષયજીવનમાં ્તકલીફ 
એ છ ેક ેજાગ્્ત મન ્તેની પાંચ ઇિનદ્રયો દ્ારા, આસપાસની દયુિનયા િવષે સાિબ્તીઓ 
એકઠી કરીને આપણને ખોટી માનય્તાઓ, ભય અને મં્તવયો ્તરફ ઢાળી દે છ.ે આવી 

અરજીજાગ્ર્ત મનનું વલણ જીવનલક્ી છે
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રી્તે ઉતપન્ન થયેલ ભય  અને નકારાતમક વલણ જયાર ેમાનિસક્તા અને ભાવનાઓ 
ઉપર ભરડો લઇ લે છ ેતયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મન પાસે ્તેવાં નકારાતમક અને િવનાશાતમક 
પહરબળોની યોજનાને અનયુસરવા િસવાય કોઈ છૂટકો રહ્ેતો નથી.

અધ્થજાગ્રત મન સામાનય કલયાણ માટ ેસતત કાય્થરત રહ ેછે

મનયુષયની અંદર રહલે આતમલષિી અધ્ણજાગ્્ત મન, સયુમેળ અને શાંિ્તના િસદ્ધાં્તોને 
અનયુસરીને  સ્ત્ત કલયાણકારી  કામ કરવા માટ ેપ્રયતનશીલ હોય છ.ે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનની પણ ઈચછા હોય છ ે્તે સાચી વા્ત છ.ે ્તમે ભલે િનિષરિય ક ેસયુસ્ત હો પણ ્તમારી 
સયુખાકારી માટ ે અધ્ણજાગ્્ત મન સ્ત્ત કામ કર્તયું હોય છ.ે અગાઉ જણાવયયું ્તેમ ્તે 
આપણા  શરીરનયું સજ ્ણક છ,ે પરં્તયુ આપણે ્તેને જોઈ ક ેસાંભળી શક્તા નથી, શરીરની 
રચના ક ેસમારકામ કર્તયું પણ અનયુભવી શક્તા નથી. આ એક શાં્ત પ્રહરિયા છ.ે ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનને પણ પો્તાનયું જીવન હોય છ,ે ્તે સ્ત્ત સયુમેળ, શાંિ્ત અને ્તંદયુરસ્તી 
્તરફ આગળ વધે છ.ે આ એક હદવય અિભવયિ્્ત છ,ે જ ે્તમારા માધયમ દ્ારા બહાર 
આવવાનો પ્રયતન કર ેછ.ે

માણસ કુદરતના સુસંવારદતાના િસદ્ાંતોમાં કવેી રીતે દાખલ કરે છે

આપણે માનીએ છીએ ક ેસાચયું િવચારવા માટ ેઅને વૈજ્ાિનક રી્તે િવચારવા માટ ે
સતય જાણવયું જરૂરી છ.ે આ સતય જાણવયું એટલે અનં્ત મહામિ્ત અને જીવનલષિી ગિ્ત 
કર્તા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત સાથે ્તાલમેળ સાધવો.  

જો કોઈ  િવચાર ક ેહરિયા સંવાહદ્ત નહીં હોય ્તો ્તેનાથી િવખવાદ થવાની શ્ય્તા 
વધી જાય છ,ે ભલે ્તેનો અમલ અજાણપણે ક ેઇરાદાપૂવ્ણક થયો હોય.  

વૈજ્ાિનકો આપણને કહ ેછ ેક ેદર અિગયાર મહહને શરીર સંપૂણ્ણપણે બદલાઈ જાય 
છ;ે એટલે ક ેભૌિ્તક્તાની દૃિષ્ટએ જોઈએ ્તો આપણી ઉંમર માત્ર અિગયાર મહહના જ છ.ે 
પણ જો ્તમે ભય, ગયુસસો, ઈષા્ણ, વેરભાવના રાખીને ્તમારા જ શરીરને નયુકસાન પહોંચાડો 
્તો ્તેને માટ ે્તમે પો્તે જ જવાબદાર છો.

તમારા બધા જ િવચારોનો સરવાળો એટલે તમે પોતે! તમે નકારાતમક 
િવચારો અને કલપનાઓથી દૂર રહી શકો છો. જમે તમે દીવાનો પ્રકાશ 
પાથરીને અંધારં દૂર કરો છો, ગરમાવો કરીને ઠં્ડીથી બચો છો તે જ 
રીતે સારા િવચારો કરીને તમે નકારાતમક િવચારોથી પીછો છો્ડાવી 
શકો છો. શુભ િચંતન કરો, બધાં જ દૂષણો દૂર થઇ જશે.

તંદુરસત, ચેતનવંતા અને ખ્ડતલ હોવું સામાનય છ ેજયારે બીમારી અસામાનય છ ે- 
તેનું કારણ શું?

આ દયુિનયામાં જનમ્તયું સામાનય બાળક બધી જ રી્તે ્તંદયુરસ્ત હોય છ ેઅને ્તેનાં 
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મહત્વનાં અંગો પણ બરાબર કામ કર્તા હોય છ.ે આ સવાભાિવક છ.ે આપણે પણ 
સવસથ, ખડ્તલ અને ચે્તનવં્તા બની રહવેયું  જોઈએ. સવરષિણનો ગયુણ કયુદર્તમાં બહયુ 
મજબૂ્ત છ,ે ્તે સમથ્ણ, સવ્ણવયાપી અને શાશ્્ત સતય છ.ે ્તેથી જ દેખી્તી રી્તે જ ્તમારા 
િવચારો, માનય્તાઓ, સંકલપો વધાર ેસામથય્ણવાન હોય, કયુદર્તી સંવાહદ્તાના િસદ્ધાં્તો સાથે 
્તાલમેળ રાખ્તા હોય અને ્તમારી સયુરષિાને લગ્તા હોય છ.ે આવા સંજોગોમાંથી સામાનય 
પહરિસથિ્ત (્તંદયુરસ્તી, સયુમેળ, શાંિ્ત) સથાપવી બહયુ સરળ વા્ત છ.ે પણ જો િવચારો, 
માનય્તા અને સંકલપ કયુદર્તનાં પહરબળો સાથે બંધબેસ્તાં હોય નહીં ્તો અસામાનય 
પહરિસથિ્ત - બીમારી, િવખવાદ, દયુ:ખ, ગરીબી આપણા જીવનમાં ઘર કરી જાય છ.ે

માંદગી અસાધારણ ઘટના છ,ે ્તેનો સરળ અથ્ણ એમ થયો ક ે્તમે જીવનના પ્રવાહની 
િવરુદ્ધ હદશામાં જઈ રહ્ા છો અને નકારાતમક િવચારો છો. જીવનનો િનયમ એ િવકાસનો 
િનયમ છ.ે કયુદર્તનાં બધાં જ પહરબળો શાંિ્તથી આ િનયમનયું સ્ત્ત પાલન કર ેછ.ે જયાર ે
પણ િવકાસ અને અિભવયિ્્ત સાથે હોય તયાર ેજીવન પાંગર ેછ;ે  જયાં જીવન ખીલે છ ે
તયાં સંવાહદ્તા હોય છ ેઅને તયાં જ સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તી પણ હોય છ.ે

જો ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનના રચનાતમક િસદ્ધાં્તોની સાથે ્તાલમેળ રાખીને િવચાર 
કરશો ્તો ્તમે સયુસંવાહદ્તાના િનયમોની સાથે રહી શકશો. પરં્તયુ ્તમારા િવચારો રચનાતમક 
િવચારોની િવરુદ્ધ હશે ્તો નકારાતમક િવચારો ્તમને વળગી રહશેે, િચં્તા કરાવશે અને 
બીમારીને આમંત્રણ આપશે. જો આવયું લાંબા સમય સયુધી ચાલે ્તો મૃતયયુ પણ આવી શક ેછ.ે

બીમારીના િનવારણ માટ,ે અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત ્તમારા શરીરમાં બધે જ 
ફલેાઈ જાય ્તેવયું કરવયું જોઈએ. એટલે શયું?  શરીરના ચે્તા્તંત્ર અને ગ્ંિથઓને નયુકસાન 
પહોંચાડી શક ે ્તેવા  ભય, િચં્તા, ઉચાટ, ઈષા્ણ, િધક્કાર અને બધા જ િવનાશાતમક 
િવચારોને દૂર રાખો. ચે્તા્તંત્ર અને ગ્ંિથઓ આખા શરીરના કચરાનયું િનયંત્રણ કર ેછ.ે

કરો્ડરજુ્નો ક્ષય મટ્ો

નોટીલસ (1898માં એિલઝાબેથ ટાઉન દ્ારા શરૂ થયેલયું આ સામિયક ઓગસટ 
1953 પછી બંધ થઇ ગયયું. એિપ્રલ 2013થી આ જ નામથી એક નવી જન્ણલ બહાર 
પડ ેછ.ે) મેગેઝીનના માચ્ણ 1917ના અંકમાં એક હકસસો છપાયો હ્તો. ્તેમાં કરોડરજ્યુના 
ષિય રોગથી પીડા્તા અને ફ્ેડરીક ઈિલયાસ એનડરુઝ નામના ઇિનડયાનાપોિલસ (ઇિનડયાના, 
અમેહરકા) ખા્તે રહ્ેતા  એક હકશોરની વા્ત હ્તી. આ હકશોર હવે કાનસાસ સીટી, િમઝયુરી 
ખા્તે આવેલી યયુિનટી સકલૂ ઓફ હરિિશટયાનીટી ખા્તે પાદરી છ.ે ડો્ટર,ે ‘આ અસાધય છ’ે 
્તેવયું કહીને ્તેની બીમારીથી હાથ ધોઈ નાખયા હ્તા. આ સાંભળ્ા પછી  ્તેણે િચં્તન અને 
પ્રાથ્ણના કરવાનયું શરૂ કયયુું તયાર ે્તે હાથ અને ઘૂંટણથી ઢસડાઈને વાંકોચૂંકો ચાલ્તો હ્તો. પણ 
થોડા મહહનાઓ પછી ્તે ખડ્તલ, કસાયેલા શરીરવાળો  અને મજબૂ્ત બાંધાનો યયુવાન બની 
ગયો હ્તો. આવયું કવેી રી્તે શ્ય બનયયું? ્તેણે પો્તાનાં હકારાતમક પહરબળોને કામે લગાડાં 
અને આવી ‘અસાધય બીમારી’થી છૂટવા માટ ેજરૂરી માનિસક ગયુણોનો ઉપયોગ કયયો.

અરજીજાગ્ર્ત મનનું વલણ જીવનલક્ી છે
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્તે હદવસમાં ઘણી વખ્ત પ્રાથ્ણના કર્તો, “હંુ સંપૂણ્થ છંુ, અખં્ડ છંુ, મજબૂત છંુ, 
શિ્તશાળી છંુ, પ્રેમાળ છંુ, (ઈશ્વર સાથે) એકરૂપ છંુ અને ખુશ છંુ.” ્તે સવાર ેઊઠીને 
અને રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં આ પ્રાથ્ણના અચૂક રટ્તો. પો્તે અનય લોકો માટ ેપણ પ્રાથ્ણના કર્તો।. 
્તેના મનનયું આવયું વલણ અને પ્રાથ્ણના કરવાની રી્તને કારણે ્તેને ઘણો ફાયદો થયો. ્તેની 
શ્દ્ધા અને િનષ્ઠાનયું ફળ મળ્યું. જયાર ેભય, ગયુસસો, ઈષા્ણ જવેી લાગણીઓ ્તેના મનમાં 
આવી જ્તી તયાર ે્તે ્તર્ત જ ઉપર મયુજબની પ્રાથ્ણના ગાઈને ્તેનો મયુકાબલો શરૂ કરી દે્તો. 
્તેનયું અધ્ણજાગ્્ત મન પણ આવી ટવેને કારણે યોગય  પ્રિ્તભાવ આપવા માંડયયું. બાઇબલમાં 
જ ેલખયયું છ ે્તેનો અષિરશઃ અમલ કયયો - ્તમારા માગતે આગળ વધો, ્તમારી શ્દ્ધાએ ્તમને 
સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્ત બનાવયા છ.ે માક્ણ ૧૦:૫૨

અધ્થજાગ્રત મનની શિ્તમાં  શ્રદ્ા રાખવાથી કવેી રીતે તંદુરસતી મેળવાય

બેનજાિમન નામનો એક યયુવાન મારાં પ્રવચનોમાં આવ્તો હ્તો. ્તે અધ્ણજાગ્્ત 
મનની રોગિનવારણની શિ્્ત અંગેનાં પ્રવચનો બહયુ રસપૂવ્ણક સાંભળ્તો હ્તો. ્તેની આંખો 
બહયુ નબળી હ્તી. ડો્ટર ેઓપરશેનની સલાહ આપી હ્તી. ્તેણે પો્તાની જા્તને કહ્યું, 
“મારા અધ્ણજાગ્્ત મને આંખનયું સજ ્ણન કયયુું છ.ે ્તે જ આ રોગ મટાડી શકશે’.  

રોજ રાતે્ર સૂ્તાં અગાઉ, ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચ્તી વખ્ેત  બેનજાિમન આ પ્રમાણે 
િવચાર્તો, ધયાનમગ્ન થઇ જ્તો અને લગભગ િનદ્રાધીન થઇ જ્તો. ્તેનયું ધયાન આંખના 
ડો્ટર ઉપર િસથર થઇ જ્તયું. ્તે એવી કલપના કર્તો ક ેડો્ટર ્તેની સામે જ ઊભા 
છ ેઅને ્તેને એવયું કહી રહ્ા છ,ે ‘એક ચમતકાર સજા્ણયો છ!ે’. રોજ રાતે્ર ્તે આવી 
કલપના કર્તો અને અવારનવાર ડો્ટરનયું િવધાન સાંભળ્તો. ત્રણ અઠવાહડયાં પછી 
બેનજાિમન ્તે ડો્ટરને મળવા ગયો, જમેણે ઓપરેશનની સલાહ આપી હ્તી. આ 
ડો્ટર મહાશયે આંખો ્તપાસીને કહ્યું, ‘એક ચમતકાર સજા્ણયો છ!ે’ એવયું શયું થયયું ક ે
ત્રણ જ અઠવાહડયાંમાં આંખની બીમારી ભાગી ગઈ? બેનજાિમને ડો્ટરને એક સાધન 
ગણીને પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર એક છાપ પાડી દીધી હ્તી. ્તેના દ્ારા ્તે 
મનને સાજા થવાના હયુકમો આપ્તો. વળી શ્દ્ધા અને આશાના બળે ્તેનયું અધ્ણજાગ્્ત 
મન શિ્્તના પ્રવાહથી  ભરાઈ ગયયું હ્તયું. અધ્ણજાગ્્ત મને જ બેનજાિમનની આંખ 
િવકસાવી હ્તી. હવે ્તો પહરબળો (મનનયું સકારાતમક વલણ) પણ સાનયુકૂળ હ્તાં એટલે 
આંખને સાજી કરવાનયું કામ બહયુ સરળ થઇ ગયયું હ્તયું. અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તમાં 
શ્દ્ધા રાખવાથી કવેી રી્તે ્તંદયુરસ્તી મેળવી શકાય ્તેનયું આ એક વધારે ઉદાહરણ છ.ે

(
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િવચારવા જવેા મુદ્ાઓ

1.  અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારંુ બોડી િબલડર છ.ે ્તે ચોવીસે કલાક કામ કર ે છ.ે ્તમે 
નકારાતમક િવચારોથી ્તેના  જીવનલષિી વલણમાં બાધા ઉતપન્ન કરો છો.

2.  રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં અધ્ણજાગ્્ત મનને ્તમને સ્તાવ્તી સમસયાનો ઉકલે શોધવાનયું 
સૂચન કરો. ્તમે ઊઠશો તયાર ે્તમને જવાબ મળી ગયો હશે.

3.  ્તમારા િવચારો અંગે સાવચ્ેત રહો. ્તમે જ ેપણ િવચારને સતય ગણી લો છો ્તે 
મગજ ચે્તાષિ સયુધી પહોંચાડી દે છ;ે અને તયાંથી ્તે વાસ્તિવક્તા બનીને ્તમારી 
સમષિ પ્રગટ થાય છ.ે

4.  ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને એક નવી યોજના આપીને ્તમે ્તમારા વયિ્્તતવ અને 
નસીબમાં સમૂળગયું પહરવ્ત્ણન આણી શકો છો.

5.  અધ્ણજાગ્્ત મનની કામગીરી જીવનલષિી હોય છ.ે ્તમારંુ કામ આવા વલણનો 
સદયુપયોગ કરવાનયું છ.ે સતય હોય ્તેવા ્તક્ણથી ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને ભરી દો. 
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી ટવે પ્રમાણેના માનિસક વલણ પ્રમાણે વાસ્તિવક્તાનયું સજ ્ણન 
કરશે.

6.  દર અિગયાર મહહને શરીરના બધા જ કોષો બદલાઈને નવા થઇ જાય છ.ે ્તમારા 
િવચારો બદલીને ્તમારંુ શરીર બદલો અને ્તે પ્રમાણે ઉન્ન્ત િવચાર રાખો.

7.  ્ંતદયુરસ્ત રહવેયું ્તે સામાનય વા્ત છ.ે બીમારી અસાધારણ ઘટના છ.ે સયુમેળ અને 
સંવાહદ્તાનો િસદ્ધાં્ત ્તમારી અંદર જ છયુ પાયેલો છ.ે

8.  ઈષયા્ણ, ભય, િચં્તા અને ઉચાટના િવચારો શરીરની ચે્તાઓ અને ગ્ંિથઓને નષ્ટ 
કરી નાખે છ.ે ્તેને કારણે શારીહરક અને માનિસક બીમારીઓ થાય છ.ે

9.  ્તમે જ ે વા્તનયું સ્ત્ત િચં્તન કરો અને ્તેને સતય છ ે ્તે માનીને ચાલો ્તો ્તે 
વાસ્તિવક્તા બનીને ્તમારી સમષિ પ્રગટ થશે. સયુિવચારોનયું િચં્તન કરો અને 
જીવનનો આનંદ માણો.

((((

અરજીજાગ્ર્ત મનનું વલણ જીવનલક્ી છે



પ્રકરિ-૮

ઈકચછ્ત પદરણામ 
કેવી રી્તે મેળવવું?

િનષફળ્તાનાં બે મયુખય કારણો છ ે : આતમિવશ્ાસનો અભાવ અને વધયુ પડ્તો 
માનિસક પ્રયતન!

કટેલાંય લોકો, અધ્ણજાગ્્ત મનની કામ કરવાની પદ્ધિ્તને સમજી શક્તાં નથી એટલે 
પ્રાથ્ણનાનો જવાબ પો્તે જ રૂંધી નાખે છ.ે પહરણામે ઈિચછ્ત પહરણામ પ્રાપ્ત થ્તયું નથી. 
જયાર ે્તમને ખબર હોય ક ે્તમારંુ મન કવેી રી્તે કામ કર ેછ ેતયાર ે્તમારો આતમિવશ્ાસ 
ઊંચો જાય છ.ે ્તમાર ેએક વા્ત ધયાનમાં રાખવી જોઈએ ક ેજયારે પણ સબકૉન્શયસ 
માઈન્ડ એક સંકલપને સતય તરીક ેસવીકારે તયાર પછી તરત જ તેનો અમલ કરવાનું 
શરૂ કરી દે છ.ે ્ેત પહરણામને મેળવવા માટ,ે માનિસક અને આધયાિતમક િનયમો અનયુસાર 
મન બધાં જ સ્તો્તને સંપણૂ્ણ કામે લગાડી દે છ.ે આ િનયમો સારા ક ેખરાબ િવચારો માટ ે
સરખા જ છ.ે ્ેતના પહરણામે, જો તમે નકારાતમક િવચારતા હો તો તમારે િનષફળતા, 
ગૂંચવા્ડો અને મુ્શકલેીઓનો સામનો કરવો પ્ડશે. પણ રચનાતમક રીતે િવચારો તો 
તમને માગ્થદશ્થન, મુિ્ત અને માનિસક શાંિત મળશે. અા સબકૉન્શયસ માઈન્ડમાં 
સચવાયેલા િવચારોનું પરરણામ છ.ે

જયાર ે્તમારા િવચારો પોિઝહટવ, રચનાતમક અને પ્રેમાળ હોય તયાર ેપોિઝટીવ 
જવાબ અચૂક મળે છ.ે આ વા્તથી સાવ સપષ્ટ થઇ જાય છ ેક ે િનષફળ્તાઓને નાથવા 
માટ ે્તમાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મન પાસે ્તમારા રચનાતમક અને પોિઝટીવ િવચાર ક ેિવનં્તીનો 
સવીકાર કરાવવો પડ.ે ્તેને અતયારથી ઈિચછ્ત પહરણામ અંગેની વાસ્તિવક્તાનો અનયુભવ 
કરાવવો પડ.ે મનના િનયમો બાકીનયું કામ સાંભળી લેશે અને કામ પૂર યું કરી દેશે. હા, શ્દ્ધા 
અને િવશ્ાસથી અેટલે પોિઝટીવ થોટસથી અધ્ણજાગ્્ત મનને િવચાર જણાવયો હોય ્તો 
્તમને ્ેતનો જવાબ ચોક્કસ મળશે.

એટલયું પણ ધયાનમાં રાખવયું જરૂરી છ ેક ેમાનિસક બળજબરી કરીને જો ્તમે કોઈ 
પહરણામ મેળવી શકશો નહીં. અધ્ણજાગ્્ત મન આવી દાદાગીરીને દાદ આપ્તયું નથી, ્તે 
માત્ર શ્દ્ધા અને િવશ્ાસના બળે ચાલે છ.ે

 જો તમે નકારાતમક 
િવચારતા હો તો તમારે 
િનષફળતા, ગૂંચવા્ડો અને 
મ્ુશકલેીઓનો સામનો કરવો 
પ્ડશે. પણ રચનાતમક રીતે 
િવચારો તો તમને માગ્થદશ્થન, 
મિુ્ત અને માનિસક શાંિત 
મળશે. અા સબકૉન્શયસ 
માઈન્ડમાં સચવાયેલા 
િવચારોનું પરરણામ છ.ે
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જયાર ે્તમને ધાયયુું પહરણામ ન મળે અને િનષફળ્તા પ્રાપ્ત થાય ્તો ્તે માટ ેનીચે 
અાપેલ મયુદ્ાઅો ઉપર ધયાન અાપો અને ્તેને સકારાતમક અાદેશમાં મૂકો. પહરણામ અચૂક 
મળશે જ.

્તમે નીચે પૈકી કોઈ પણ વા્યને વા્તમાં અવારનવાર વાપરો છો?

“વા્ત વધાર ેબગડ્તી જાય છ”ે

“મને ્યારયે ્તેનો જવાબ મળશે નહીં”

“મને આમાંથી કોઈ ઉપાય દેખા્તો નથી”

“હવે કોઈ આશા રહી નથી”

“મને ખબર પડ્તી નથી ક ેહવે શયું કરવયું”

“હયું  બહયુ ગૂંચવાયેલો છયુ ં”

્તમને ઈિચછ્ત પહરણામ નહીં મળવા માટનેયું કારણ ઉપરનાં વા્યોમાં છયુ પાયેલયું 
હોઈ શક ેછ.ે જયાર ે્તમે આવાં નકારાતમક િવધાનો કરો છો તયાર ે્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન 
કોઈ પ્રિ્તભાવ ક ેસહકાર આપ્તયું નથી. એક ગયુમરાહ વયિ્્તની માફક ્તમે આગળ વધી 
શક્તા નથી ક ેપાછા ફરી શક્તા નથી. ્તમારી પ્રગિ્ત અટકી જાય છ.ે

ધારો ક ે્તમે એક ટ ે્ સી ભાડ ેકરી. ટ ે્ સીમાં બેઠા પછી ડ ટ્ાઈવરને પાંચ િમિનટમાં 
અડધો ડઝન જયુદી જયુદી હદશામાં જવાનયું કહશેો ્તો ્તે ગૂંચવાઈ જશે, ્તમારી સૂચનાનો 
અમલ બરાબર કરી શકશે નહીં અને કદાચ ્તમને ટ ે્ સીમાંથી ઉ્તારી મૂકશે. અધ્ણજાગ્્ત 
મન સાથે કામ કરવામાં પણ આવયું જ છ.ે ્તમારા મનમાં એક સપષ્ટ િવચાર હોવો જોઈએ. 
્તમાર ે એક ચોક્કસ િનણ્ણય ઉપર આવવયું પડ ે ક ે દરકે િવકટ પહરિસથિ્તમાંથી બહાર 
નીકળવાનો કોઈ ઉપાય જરૂર છ.ે ્તમારા મનમાં રહલેા અનં્ત પાસે બધા જ સવાલના 
જવાબ છ.ે જયાર ે્તમારા મનમાં ્તમે ચોક્કસ િનણ્ણય ઉપર આવો તયાર ે્તમારંુ મન સજ્ 
થઇ જાય છ ેઅને ્તમારી શ્દ્ધા પ્રમાણે ઈચછા અનયુસાર ્તમને પહરણામ મળે છ.ે

અધ્થજાગ્રત મનને માટ ેબધું સાવ સરળ છે

એક મકાનમાિલક ેફરનેસ રીપેર (અમેહરકા અને યયુરોપ જવેા ઠંડા પ્રદેશોમાં જૂના 
જમાનાના ઘરમાં ઠંડીથી બચવા ભઠ્ી (ફરનેસ), બોઇલર અને ચીમની રહ્ેતાં) કરવા માટ ે
િમકિેનકને બોલાવયો. િમકિેનક ેપાંચ જ િમિનટથી ઓછા સમયમાં બોઇલરમાં એક બોલટ 
નાખીને ફરનેસને ચાલયુ કરી દીધી. આટલા કામ માટ ે્તેણે મકાનમાિલક પાસેથી બસસો 
ડોલર માગયા. આઘા્ત પામેલા મકાનમાિલક ેગયુસસે થઈને પૂછયું આટલા નાના કામ માટ ે
આટલી બધી રકમ? િમકિેનક ેઠંડા કલેજ ેજવાબ આપયો, “હયું  બોઇલરનો બોલટ બદલવા 
માટ ે્તો માત્ર એક જ ડોલર  જ લઉં છયુ ં . બાકીના એકસો નવવાણં ડોલર ્તો શયું બગડી ગયયું 
છ ેઅને કવેી રી્તે રીપેર કરવાનયું છ ે્તેની જાણકારી હોવા માટનેા છ.ે”

ઈકચછ્ત પદરણામ કેવી રી્તે મેળવવું?
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ઉપરના ઉદાહરણથી ્તમને ખયાલ અાવયો જ હશે ક ેઆ જ રી્તે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત 
મન એ માસટર િમકિેનક છ,ે સંપૂણ્ણ જ્ાની છ,ે ્તમારી બધી જ ખાિસય્તો જાણે છ ેઅને  
શરીરનયું દરકે અવયવ કવેી રી્તે રીપેર કરવયું ્તે સારી રી્તે જાણે છ.ે ્તંદયુરસ્તી માટનેી વા્ત 
કરો, ્તમારંુ મન ્તિબય્ત સયુધારી દેશે. હા, ્તમાર ેશાંિ્ત રાખવી પડશે. ્તે બહયુ સરળ્તાથી 
ઉકલે લાવી શક ેછ’ે. ્તે કવેી રી્તે કામ કર ેછ ે ્તેની િવગ્તોમાં ઉ્તારવાની જરૂર નથી 
માત્ર અંિ્તમ પહરણામ સાથે મ્તલબ રાખો. ્તમારા સવાસથય, સમૃિદ્ધ ક ેરોજગાર અંગેની 
સમસયાનો જ ેપણ ઉકલે આવે ્તેનો આનંદ માણો. ્તમારી બીમારીઓને યાદ કરો. ્તેમાંથી 
સાજા થયા પછી ્તમને કવેી લાગણી થ્તી હ્તી? ્તમારી આ લાગણીઓ ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનની પ્રહરિયાનયું પ્રિ્તિબંબ છ.ે નવા સંકલપને પહરપૂણ્ણ થયેલો જ ગણી લો. ભિવષયમાં શયું થશે 
્તેની િચં્તા અતયાર ેકરો નહીં. યાદ રાખો, રસ્તો સરળ છ ે્તો ઉપાય પણ સરળ જ હોય.

િવરોધ િવષે અનુમાન કરો નહીં, કલપનાનો ઉપયોગ કરો, ઇચછાશિ્તનો નહીં 

જયાર ે્તમે સબકૉનશયસ માઈનડનો ઉપયોગ કર્તા હો તયાર ેકોઈ િવરોધ અને 
અડચણ િવષે અટકળ કરવાનયું ટાળો, ્તમારી ઇચછાશિ્્તને દૂર રાખો. પરં્તયુ અંિ્તમ 
પહરણામ િવષે કલપના કરો. ્તમારી બયુિદ્ધપ્રિ્તભા અને ્તક્ણ બાધારૂપ બનશે. પણ ્તમે 
બાળક જવેી સામાનય અને ચમતકાર કરી શક ે્તેવી શ્દ્ધાથી ્તમારી વા્તને વળગી રહો. 
બીમારી ક ેસમસયા િવષે ધારણા કયા્ણ પછી ્તેમાંથી બહાર આવ્તી વખ્તે ્તમારી માનિસક 
પહરિસથિ્ત કવેી ઉન્ન્ત હોય છ ે્તેની કલપના કરો. મનની પ્રહરિયામાં શયું અને કમે ્તે અંગે 
િવચારવાનયું છોડી દો. ્તેનો સાદો સરળ રસ્તો જ ઉત્તમ છ.ે

િશસતબદ્ કલપના કવેી અદભુત હોય છ?ે તે કવેી રીતે અાશ્ચયષો સજ જે છ?ે

વૈજ્ાિનક રી્તે અથવા િશસ્તબદ્ધ રી્તે કરલેી કલપના ્તમને અદભયુ્ત પહરણામ 
મેળવી આપે છ.ે અગાઉ જણાવયયું ્તેમ, ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન શરીરનયું સજ ્ણક છ ેઅને બધા 
જ અવયવોની કામગીરી ઉપર નજર રાખે છ.ે

બાઇબલમાં કહલેયું છ,ે 

“પ્રાથ્ણનામાં જ ેપણ કંઈ માગો, ્તે શ્દ્ધાપૂવ્ણક માંગયયું હશે ્તો ્તમને જરૂર મળશે”. 

શ્દ્ધાપૂવ્ણક એટલે ક ે્તે સાચયું જ છ ે્તેવો સવીકાર કરવો અને ્તે પ્રમાણે જીવવયું. જો 
્તમારો મનોભાવ આવો હશે ્તો પ્રાથ્ણનાનો પ્રફયુ િલ્્ત કરી દે ્તેવો જવાબ મળશે.

સફળ પ્રાથ્થના માટનેાં ત્રણ સફળ પગલાં

અા સફળ પગલાં અા પ્રમાણે છઃે

(1) સમસયાની નોંધ લો અને ્તે અંગે િવચાર કરો 
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(2) માત્ર અધ્ણજાગ્્ત મનને જ સાચા ઉકલેની જાણ હોય છ ેમાટ ેસમસયાને 
્તેની ્તરફ પોિઝટીવ અાજ્ાથતે મોકલો. 

(3) કામ થશે ્તે અંગે હૈયે ધરપ્ત રાખો અને માની લો ક ેઆ સમસયાનો 
ઉકલે આવી જ ગયો અને િનિશ્ચં્ત થઈ જાઅો.

શંકા-કુશંકા કરી તમારી પ્રાથ્થનાને નબળી પા્ડો નહી

“હંુ ઈચછંુ ક ે હંુ સવસથ થઇ જાઉં”, “હંુ આશા રાખું છંુ ક ે ....” જવેાં  
િવધાનો પ્રાથ્થનાને નબળી પા્ડ ેછ.ે કામ પાર પા્ડવા માટનેી તમારી 
લાગણીઓ જ સવષોપરી છ.ે ઈશ્વર સાથેનું ઐ્ય પણ તમારં જ છ.ે 
કુદરતે સવાસ્થય પણ તમને બકયું જ છ.ે અધ્થજાગ્રત મનની અનંત 
સવાસ્થયશિ્તનું મારયમ બનીને તમે પણ જ્ાની બનો. જયાં સુધી દ્રઢ 
માનયતા બંધાઈ જાય નહી તયાં સુધી તંદુરસતી અને સવાસ્થય િવષે 
અધ્થજાગ્રત મનને સમજાવતા રહો. પછી ધીરજ રાખો. જીવનનું સુકાન 
અધ્થજાગ્રત મનને સોંપી દો. પરરિસથિતને અનુકૂળ થઇને રહો, પ્રિતકૂળ 
સંજોગો ‘પણ પસાર થઇ જશે’ તેવું માનો. હળવા અને િચંતામુ્ત 
થઈને, પ્રાથ્થનાનું પરરણામ મેળવવા માટ ે અધ્થજાગ્રત મનને તેની 
શિ્તનો પ્રવાહ િનિવ્થરોધ વહ ેતેવી સગવ્ડ કરી આપો.

પ્રારબધ તો ઘેલું, રહ ેછ ેમાંગે તો દૂર, ન માંગે દો્ડતું આવે, ના િવશ્વાસે કદી ન રહજે!ે 

એક જાણી્તી ગયુજરા્તી કિવ્તાના આ શબદો કોઈ કારણ વગર લખાયા નથી. પરં્તયુ 
આવયું શયું કામ થાય છ ે્તે જાણવયું જરૂરી છ.ે ફ્ાનસના િવખયા્ત મનોશાસ્તી ક ૂના(એિમલ ક ૂ
દ’ લા શાટનેરી - 1857 થી 1926, Emile Coue de la Chetaigneraie) કહવેા પ્રમાણે 
િવરોધી અસરનો િનયમ જાણવા જવેો છ,ે 

‘`જયારે તમારી ઈચછાઓ અને કલપનાઓ િવરોધી હોય તયારે તમારી 
કલપનાઓ છવાઈ જાય છ ેઅને પરરણામે સફળતા અાવી કલપનાઅોને 
મળે છ.ે”

દાખલા ્તરીક,ે જો ્તમને જમીન ઉપર પડલેા એક લાકડાના પાહટયા ઉપર ચાલવાનયું 
કહવેામાં આવે ્તો ્તમે બેધડક ્તેના ઉપર ચાલી જશો. પરં્તયુ ધારો ક ેઆ પાહટયયુ જમીનથી 
વીસ ફૂટ ઊંચે બે દીવાલને જોડ ે્તેવી રી્તે મૂ્યયું હોય ્તો ્તમે ્તેના ઉપર ચાલશો? ્તમારી 
આવા પાહટયા ઉપર ચાલવાની ઈચછા, પડી જવાના ભયની કલપના નીચે દબાઈ જાય છ.ે 
્તે સમયે ્તમારા મનમાં ગડમથલ શરૂ થઇ જાય છ ેક ેપાહટયા ઉપરથી નીચે પડી જવાય 
્તો શયું થાય? આ ભય ્તમારા મનમાં સવયોપરી સથાન લઇ લે છ.ે ્તેથી ્તમારી પાહટયા ઉપર 
ચાલવાની ઈચછા સમાપ્ત થઇ જાય છ ેઅને પડવાનો ભય વચ્ણસવ જમાવી દે છ.ે

માનિસક પ્રયતનો હંમેશા પ્રિ્તકળૂ સાિબ્ત થાય છ ેઅને ઈચછા િવરુદ્ધની અસર 

ઈકચછ્ત પદરણામ કેવી રી્તે મેળવવું?
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જનમાવે છ.ે લાચારીની ભાવના મનમાં છવાઈ જાય છ.ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન પ્રબળ 
સંકલપને અનયુસર ેછ.ે જો બે િવરોધાભાસી િવચારો મનમાં પહોંચી જાય ્તો જ ેપણ વધાર ે
બળવાન ક ેપ્રભાવી છ ે્તેનો સવીકાર થાય છ.ે ્તેથી જ, પ્રહરિયાના અમયુક ્તબક્કા પછી 
માનિસક િનિષરિય્તા વધાર ેસારી છ.ે 

જો ્તમે એવયું કહ્ેતા હો ક,ે

“માર ે્તંદયુરસ્તી મેળવવી છ ેપણ મને મળી શકશે નહીં”, 

“મેં બહયુ પ્રયતન કયયો’, 

“મેં મારી જા્તને પ્રાથ્ણના કરવા મજબૂર કરી”, “મેં મારી બધી જ ઈચછાશિ્્ત 
વાપરી નાખી”, ્તો ્તમાર ેધયાન રાખવયું જોઈએ ક ે્તમારા પ્રયતનો ભૂલભરલેા છ.ે ્યારયે 
અધ્ણજાગ્્ત મનને કોઈ વા્તની ફરજ પાડો નહીં ક ેદબાણ કરો નહીં. આવા પ્રયતનો જરૂર 
વયથ્ણ જશે અને ્તમે જ ેઇચછયયું હશે ્તેનયું િવરુદ્ધ પહરણામ મળશે. 

કટેલાક સામાનય અનયુભવો જોઈએ. િવદ્ાથદી જયાર ેપરીષિા આપ્તો હોય અને ્તેનયું 
પ્રશ્નપત્ર વાંચ્તો હોય તયાર ે્તેને એવયું લાગે છ ેક ેજાણે વાંચેલા અને યાદ રાખેલા બધા 
મયુદ્ાઓનયું બાષપીભવન થઇ ગયયું. મગજ સાવ બહરે મારી ગયયું અને કોઈ વા્ત યાદ આવે જ 
નહીં. જટેલો વધાર ેપ્રયતન કર ે્તેટલો વધાર ેગૂંચવાડો ઉભો થ્તો હોય ્તેવયું લાગે, સવાલના 
જવાબ દૂર ભાગ્તા હોય ્તેમ જણાય. પરં્તયુ પરીષિાના હોલમાંથી બહાર આવયા પછી જયાર ે
મન હળવયું થઇ ગયયું હોય તયાર ેઆ બધાથી ઊંધયું થાય - સવાલના જવાબની ઝીણામાં ઝીણી 
િવગ્તો યાદ આવી જાય. આપણે બધા ્યારકે આવા અનયુભવમાંથી પસાર થયા હોઈશયું. 
યાદ રાખવાનો પ્રયતન જ ભૂલી જવાનયું કારણ બની જાય છ.ે આ ઉલટી અસરના િનયમનયું 
ઉદાહરણ છ ેજ ે્તમારી પ્રાથ્ણના િવરુદ્ધનયું ફળ મળવાનયું કારણ સમજાવે છ.ે

ઈચછા અને કલપના વચચેનું ઘષ્થણ, અા સમસયાને ઉકલેવી જ રહી 

આપણી ઈચછા પાર પાડવામાં કોઈ અડચણ આવશે, એવી પૂવ્ણધારણા માનિસક 
બળપ્રયોગ કરવાનયું મયુખય કારણ છ.ે જયાર ે્તમારંુ મન સમસયાનો ઉકલે શોધ્તયું હોય તયાર ે
્તેને અવરોધો સાથે કોઈ િનસબ્ત હો્તી નથી. 

“જો તમે બંને (તમે અને અધ્થજાગ્રત મન) આ ધરતી ઉપરની કોઈ પણ 
વાત માટ ેસંમત થઇ જાઓ તો સવગ્થમાં રહલેા મારા િપતા (ઈશ્વર) 
તમારે માટ ેતે વાતને ચોક્કસ વાસતિવકતા બનાવશે.” (મે્થયુ ૧૮:૧૯)

્તમે બંને અેટલે કોણ? આ કોની વા્ત થાય છ?ે ્તેનો અથ્ણ એવો થાય ક ેકોઈ પણ 
િવચાર, ઈચછા ક ેકલપના માટ ે્તમારા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચે ઐ્ય સધાય 
્તો ઈશ્ર ્તે જરૂર પૂણ્ણ કર ેછ.ે જયાર ેમનમાં કોઈ ગડમથલ ક ેઝઘડો હો્તો નથી, તયાર ે
્તમારી પ્રાથ્ણનાનો ઉત્તર અવશય મળશે. મનના અા બે ભાગની એક્તા એટલે ્તમારા 
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િવચારો અને લાગણી, ્તમારા સંકલપ અને ભાવના ્તેમજ ઈચછા અને કલપનાનો સંગમ!

્તમે ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચીને  ઈચછા અને કલપના વચચેનો િવરોધાભાસ ટાળી શકો 
છો. આવી િસથિ્તમાં જાગ્્ત મન ઘણંખરંુ શાં્ત થઇ ગયયું હોય છ.ે કોઈ પણ િવચારને 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કંડોરી દેવા માટ ેિનદ્રાધીન થ્તી વખ્તે અથવા ્તો જાગ્્ત થઈઅે તયાર ે
્તર્તનો સમય ઉત્તમ સમય છ.ે આ સમયે ્તમારી ઈચછાને દબાવી દઈને ્તેને અધ્ણજાગ્્ત 
મન માટ ેઅસવીકાય્ણ બનાવી દે્તી કલપનાઓ અને નકારાતમક િવચારો હાજર હો્તા નથી. 
જયાર ે્તમે પહરપૂણ્ણ થયેલ ઈચછાઓની વાસ્તિવક્તા અંગે કલપના કરો છો અને ્તેનો 
આનંદ અનયુભવો છો તયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને ખરખેર  સાકાર કર ેછ.ે

અનેક લોકો પો્તાની િનયંિત્ર્ત, િનદતેિશ્ત અને િશસ્તબદ્ધ કલપનાઓથી દયુિવધાઓ 
અને સમસયાઓનો ઉકલે લાવે છ.ે ્તેઓ ખા્તરીપૂવ્ણક જાણે છ ેક ેપો્તે જ ેપણ કલપયયું હશે 
અને અનયુભવયયું હશે ્તે ચહર્તાથ્ણ સાકાર થઈને રહશેે.

ડઈેઝી નામની એક યયુવાન છોકરીનયું ઉદાહરણ જયુઓ. કવેી રી્તે ્તેણે  પો્તાની 
કામના અને કલપના વચચેનો િવરોધાભાસ દૂર કયયો ્તે વાંચો. ડઈેઝીને કોઈક કાયદાકીય 
સમસયા નડી. ્તેની ઈચછા હ્તી ક ેઆ ખટલો ઝડપથી અને પરસપર લાભદાયી રી્તે પૂરો 
થઇ જાય. ્તેમ છ્તાં ્તેની કલપના આ કસેમાં િનષફળ્તા મળવાની, ગરીબી અને દેવાળયું 
ફંૂકવા જવેી વા્તોની આસપાસ જ રહ્ેતી હ્તી. કસે અટપટો હ્તો અને લંબાયે જ્તો હ્તો. 
કોઈ ઉકલે દેખા્તો નહીં.

ડઈેઝી મને મળી અને પો્તાની હકીક્ત કહી. તયાર ેમેં ્તેને અમયુક સૂચના આપી. 
રોજ રાત્રે સૂ્તાં અગાઉ ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચીને આ કસેના સયુખદ અં્ત િવષે, ્તેને કારણે 
થ્તા હષ્ણ િવષે કલપના કરવાનયું કહ્યું. મનમાં ઊંડ ેઊંડ ેડઈેઝીને ખા્તરી હ્તી ક ેપો્તાની 
કલપના અને ઈચછા બંનેનો મેળ ખાવો જોઈશે. ્તેણે મારી સૂચનાનો અમલ શરૂ કયયો. 
રોજ રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં પો્તાનો વકીલ આ કસે અંગે કવેી જોરદાર દલીલ કરી રહ્ો છ ે્તે 
દૃશયની કલપના કરવા માંડી. પો્તે સવાલ પૂછ્તી અને વકીલ ્તેના જવાબ આપ્તો. વકીલ 
અવારનવાર કહ્ેતો, “એકદમ સયુમેળભરી પહરિસથિ્ત િનિમ્ણ્ત થઇ ગઈ છ.ે આ કસેમાં  
કોટ્ણની બહાર સમાધાન થઇ ગયયું છ.ે” હદવસ દરિમયાન ડઈેઝીને જયાર ેપણ કસે અંગે 
ખરાબ િવચારો આવ્તા તયાર ેપો્તાની આ કલપનાની હફલમ ચાલયુ કરી દે્તી, ્તેનાં દૃશયો 
જો્તી અને સંવાદો સાંભળ્તી. વકીલનો અવાજ અને હાવભાવની કલપના કરવાનયું કામ ્તેને 
માટ ેસરળ હ્તયું. આ કાલપિનક હફલમ (િવઝયયુલાઈઝેશન) ડઈેઝી માટ ેરોજની વા્ત બની 
ગઈ. થોડાં અઠવાહડયાં પછી, ્તેના વકીલે ફોન કયયો અને  ડઈેઝીએ જ ેકલપના કરી હ્તી 
્તે પ્રમાણે કસેના ઉકલે અંગે વા્ત કરી.

ભિ્્તગી્તની રચનામાં ગી્તકાર લખે જ છ,ે 

“શબદો ભલે મારા મયુખમાંથી આવ્તા હોય (અહીં ્તમારા િવચારો, 

ઈકચછ્ત પદરણામ કેવી રી્તે મેળવવું?
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માનસિચત્ર, વસ્તયુઓ) અને ્તે અંગેનયું મંથન પણ મારા જ હૃદયમાં ચાલ્તયું 
હોય (્તમારી ભાવના, લાગણી અને સવભાવ), આ બધયું ્તને સવીકાય્ણ હોય, 
હ ેપ્રભયુ(અધ્ણજાગ્્ત મન અને ્તેનો  િનયમ)! મારી ્તાકા્ત અને મારા રષિક 
છો, ્તારણહાર છો. 

``અધ્થજાગ્રત મનનું જ્ાન અને જીવનલક્ષી વલણ તમને કોઈ પણ 
માંદગી, દુ:ખદાયક પરરિસથિતમાંથી ઉગારી શક ેછ”ે. 19:14

યાદ રાખવા જવેા િવચારો

1.  માનિસક જોર ક ેવધયુ પડ્તો પ્રયતન ્તમારી િચં્તા અને ભય પ્રદિશ્ણ્ત કર ેછ.ે ્તેને 
કારણે ્તમને યોગય પ્રાથ્ણનાનો યોગય ઉત્તર મળ્તો નથી. મન સરળ અને સાહિજક 
રી્તે કામ કર ેછ.ે

2.  જયાર ે્તમારંુ મન હળવયું હોય અને ્તમે કોઈ વા્તનો સવીકાર કરો તયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત 
મન ્તેને સાકાર કરવા માટ ેકામ કરશે.

3.  ચીલાચાલયુ પદ્ધિ્તઓને બદલે શાં્ત િચત્તે િવચારીને, યોગય આયોજન કરીને 
સમસયાનો ઉકલે લાવવા પ્રયતન કરો. યાદ રાખો ક ેદરકે પ્રશ્નનો ઉત્તર છ ેઅને 
સમસયાનયું સમાધાન છ.ે

4. ્તમારા શરીરના અવયવોની કામગીરી પ્રતયે બહયુ િચં્તા્તયુર થવાની જરૂર નથી. હૃદય 
્ેતની મેળે ધબક્તયું રહશેે, ફફેસાં પણ પો્તાનયું કામ કયતે જશે. ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન 
ઉપર િવશ્ાસ અને આધાર રાખો. પો્તાની જા્તને ખા્તરી આપ્તા રહો ક ેહદવય 
કાય્ણવાહી થઇ રહી છ.ે

5.  સવસથ હોવાની લાગણી સવસથ્તાને નો્તર ે છ,ે સમૃદ્ધ હોવાની ભાવના વધાર ે
સમૃિદ્ધને આમંત્રણ આપે છ.ે

6.  કલપના ્તમારી મયુખય મદદનીશ છ.ે સયુંદર્તા અને સયુખની કલપના કરો. આખર ે્તમે 
જવેી કલપના કરશો ્તેવા જ ્તમે બની શકશો

7.  ્ંતદ્રાવસથા દરિમયાન ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત અને જાગ્્ત મન વચચેનયું ઘષ્ણણ ટાળો. 
િનદ્રાધીન થ્તાં અગાઉ ્તમારી બધી જ ઈચછાઓ પૂણ્ણ થઇ ગઈ છ ે્તેવી કલપના 
વારંવાર કરો. ્તે પછી સૂવા જાઓ અને આનંદ સાથે ઊઠો.

((((
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પ્રકરિ-૯

સમૃકધિનાં દ્ાર ખોલ્તા અરજીજાગ્ર્ત 
મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો

જો ્તમે નાણાંકીય મયુશકલેીમાં હો, આવક અને જાવકના બે છડેા  ભેગા કરવામાં 
્તકલીફ પડ્તી હોય ્તો એનો અથ્ણ એમ થયો ક ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનને સમજાવયયુ ંનથી ક ે
્તમારી પાસે હંમેશા ઘણી સમૃિદ્ધ હશે અને ખચ્ણ કયા્ણ પછી પણ ઘણં બચશે. ્તમે એવાં 
અનેક સ્તી પયુરુષોને ઓળખ્તા હશો ક ેજઓે અઠવાહડયામાં માત્ર થોડા જ કલાક કામ 
કર્તાં હોય પણ ખૂબ પૈસા બનાવ્તા હોય. આવા લોકોને બહયુ મહને્ત મજૂરી કરવી પડ્તી 
નથી. માત્ર સખ્ત મહને્ત કરીને પરસેવો પાડીને જ શ્ીમં્ત બની શકાય ્તેવી વા્તોમાં 
િવશ્ાસ કરવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ પ્રયતન કાય્ણ વગર જીવનમાં ધારલેી સફળ્તા 
મેળવી શકાય છ.ે ્તમને જ ેગમ્તયું હો ્તે કામ કરો, આનંદ અને રોમાંચ મેળવવા કામ કરો.

હયું  અમેહરકામાં લોસ એનજલેસમાં એવા એક ઉચચ અિધકારીને ઓળખયું છયુ ં  ક ેજ ે
વષ્ણનો 75000 ડોલરનો પગાર મેળવે છ.ે (ધયાન રહ ેક ેઆ પયુસ્તક 1963માં  લખાયયું હ્તયું. 
્તે સમયે 75000 ડોલર આજના દસ-બાર લાખ ડોલરથી પણ વધાર ેહ્તા). ગયા વષતે આ 
મહાશય નવ મહહના સયુધી રિયુઝમાં િવશ્ભરમાં ભ્રમણ કરવા અને કયુદર્તનયું સૌંદય્ણ માણવા 
માટ ેનીકળી પડયા હ્તા. ્તેમણે મને કહ્યું હ્તયું ક ેમેં મારા અધ્ણજાગ્્ત મનને સમજાવી દીધયું 
છ ેક ેપો્તે આટલી સમૃિદ્ધને લાયક છ.ે ્તેમણે ઉમેયયુું હ્તયું ક ે્તેમની જ કંપનીમાં કામ કર્તા 
અને પો્તાનાથી વધાર ેકયુશળ લોકો અઠવાહડયાના માત્ર સો ડોલર જ કમાય છ.ે ્તેઓ 
આટલી રકમ કર્તાં ઘણા વધાર ેપગારને લાયક હોય છ ેપણ ્તેમનામાં કોઈ મહત્વાકાંષિા 
હો્તી નથી, કોઈ રચનાતમક િવચારો હો્તા નથી અને ્તેમને અધ્ણજાગ્્ત મનના જાદયુમાં 
કોઈ રસ હો્તો નથી.

મનની સમિૃદ્

સમૃિદ્ધ બીજયુ  ં કશયું નથી પણ વયિ્્તના અધ્ણજાગ્્ત મનની માનય્તા છ.ે ્તમે ‘હયું  
કરોડપિ્ત છયુ ં . હયું  કરોડપિ્ત છયુ ં .’ ્તેવયું રટણ કરીને કરોડપિ્ત બની જવાના નથી. પણ મનમાં 
સમિૃદ્ધ અને સંપિત્તના િવચારો રોપીને ્તમે સમૃિદ્ધ િવષે જાગ્્ત જરૂર થઇ શકો છો.

સમૃિદ્ માટનેી લાગણીઓ 
જ સંપિત્તનું િનમા્થણ કરે છ;ે આ 
વાત હંમેશ માટ ે રયાન રાખો. 
અધ્થજાગ્રત મન બેનક જવેું છ.ે 
જ ેપણ તમે જમા કરો તે વયાજ 
સાથે પાછંુ આપે છ ે - ભલે તે 
સંપિત્ત ક ેસમૃિદ્ની ખેવના હોય 
ક ેગરીબીનો ્ડર હોય. કહવેાની 
જરૂર નથી ક ે તમારે શેની 
પસંદગી કરવી જોઈએ.
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તમારો અદૃ્શય સહારો

મોટા ભાગનાં લોકોને માટ ેસમસયા એ છ ેક ે્તેમને કોઈ સપોટ્ણ દેખા્તો નથી. જયાર ે
ધંધો ચોપટ થઇ જાય, શેર બજારમાં કડાકો બોલી જાય ક ેપો્તાનયું રોકાણ ધોવાઈ જાય 
તયાર ેલોકો લાચારી અનયુભવે છ.ે આવી અસલામ્તીનયું કારણ છ ેક ે્તેમને ખયાલ નથી હો્તો 
ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો ઉપયોગ કવેી રી્તે કરવો. પો્તાનામાં જ છયુ પાયેલા અખૂટ 
ખજાનાથી લોકો અજાણ હોય છ.ે

મનમાં ગરીબાઈથી ઘેરાયેલો મનયુષય પો્તાના જીવનમાં પણ ગરીબાઈ અને 
પામર્તાના સંજોગોથી લડ્તો હશે. જનેયું મન સંપિત્તના િવચારોથી ભરલેયું હશે ્તે વયિ્્ત 
પો્તાને જ ે પણ જોઈએ છ ે્તે સહલેાઇથી મેળવ્તો હશે. કયુદર્તનો હ્ેતયુ કોઈ મનયુષયને 
અિનિશ્ચ્ત્તા અને અછ્તની પહરિસથિ્તમાં રાખવાનો ્યારયે હો્તો નથી. ્તમે સંપિત્ત, 
્તંદયુરસ્તી, શાંિ્ત અને બીજયુ  ંજ ેપણ ઈચછો ્તે િવપયુલ પ્રમાણમાં મેળવી શકો છો. ્તમારા 
શબદોમાં મનમાંથી ખોટા િવચારો અને માનય્તાઓરૂપી ગંદકી સાફ કરવાની ્તાકા્ત છ.ે 
વધયુમાં ્તે મનમાં સાચા િવચારો પણ વાવી શક ેછ.ે

સમૃિદ્ અંગેની જાગ્રિત કળેવવા માટનેી આદશ્થ પદ્િત

આ પ્રકરણ વાંચ્તી વખ્તે ્તમે મનોમન કહ્ેતા હશો, “માર ેસંપિત્ત અને સફળ્તા 
મેળવવી છ.ે” ્તો ્તમાર ેઆટલયું કરવાનયું છ ે: પાંચ િમિનટ માટ ેહદવસમાં ત્રણ ચાર વખ્ત 
મનોમન કહો, “સંપિત્ત અને સફળ્તા”. આ શબદોમાં બહયુ જ ્તાકા્ત છ.ે ્તે સબકૉનશયસ 
માઈનડની શિ્્તનયું પ્રિ્તિનિધતવ કર ેછ.ે ્તમારા મનનયું જહાજ શિ્્તના આ બંદર ઉપર 
નાંગરલેયું રાખો; પછી ચમતકાર જયુઓ. ્તમારા  જીવનમાં સંજોગો ઉન્ન્ત થવા લાગશે. 
‘હયું  સમૃદ્ધ છયુ ં ’ ્તમે એવયું નથી કહ્ેતા, પણ ્તમારી અંદર જ ધરબાઈને રહલેી શિ્્તને 
આહવાન આપો છો. જયાર ે્તમે ‘સંપિત્ત’ એવયું કહો છો તયાર ેમનમાં કોઈ િવરોધાભાસ 
હો્તો નથી. વધયુમાં, ્તમે જમે જમે સંપિત્ત અંગે િવચાર કર્તા જશો ્તેમ ્તેમ સંપિત્ત માટનેી 
લાગણી ્તમારો ઉતસાહ વધારશે.

સમૃિદ્ધ માટનેી લાગણીઓ જ સંપિત્તનયું િનમા્ણણ કર ેછ;ે આ વા્ત હંમેશ માટ ેધયાન 
રાખો. અધ્ણજાગ્્ત મન બેનક જવેયું છ.ે જ ેપણ ્તમે જમા કરો ્તે વયાજ સાથે પાછયુ ં  આપે 
છ ે- ભલે ્તે સંપિત્ત ક ેસમૃિદ્ધની ખેવના હોય ક ેગરીબીનો ડર હોય. કહવેાની જરૂર નથી 
ક ે્તમાર ેશેની પસંદગી કરવી જોઈએ.

તમારો સમૃિદ્ મેળવવાનો િનધા્થર કમે સફળ નથી થતો?

મેં છલે્ાં પાંત્રીસ વષ્ણમાં અનેક લોકો સાથે વા્ત કરી છ.ે ્તેમની સામાનય ફહરયાદ 
હોય છ,ે ‘મેં કટેલાય હદવસો અને મહહનાઓ સયુધી મનોમન કહ્યું છ ેક ે‘હંુ સમૃદ્ છંુ અને 
હંુ સંપન્ન છંુ.’ તેમ છતાં મારી િસથિતમાં ખાસ કોઈ ફરે પ્ડયો  નથી.” મેં શોધી કાઢયું 
ક ેજયાર ે્તેઓ ‘હંુ સમૃદ્ છંુ અને હંુ સંપન્ન છંુ.’ એવયું કહ ેછ ેતયાર ે્તેમને એવયું લાગે છ ે
ક ેપો્તે પો્તાની જા્ત સાથે છ્ેતરિપંડી કરી રહ્ા છ.ે
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એક વયિ્્તએ મને કહ્યું પણ ખરંુ, “હયું  સમૃદ્ધ છયુ ં  ્તેવો િનધા્ણર કરી કરીને હયું  થાકી 
ગયો. હવે ્તો બાજી વધાર ેબગડી ગઈ છ.ે મને ખબર છ ેક ેહયું  જયાર ેઉપર મયુજબનયું 
િવધાન કર્તો તયાર ે્તે સતય હ્તયું નહીં.” ્તેનાં વા્યો જાગ્્ત મન ઉપર કોઈ અસર કરી 
શ્યાં નહીં. ઉલટયું, ્તેનાથી િવરુદ્ધ થયયું.

્તમારો િનધા્ણર તયાર ેજ સફળ થશે જયાર ે્તે ચોક્કસ અને િનિશ્ચ્ત હશે. એટલયું 
જ નહીં પણ ્તેનાથી માનિસક સંઘષ્ણ ક ેદલીલ પણ ઊભાં થવાં જોઈએ નહીં. ્તેથી જ આ 
વયિ્્તએ કરલેા િવધાનની િવપરી્ત અસર થઇ કારણક ેમાનિસક્તા, સમૃિદ્ધનો અભાવ 
સૂચવ્તી હ્તી અને શબદો ્તેનાથી ઊંધયું! અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમે જ ેવા્તને સાચી માનો છો 
્તેને સવીકારી લેશે, પણ ્તમે ઉપરછલ્ા શબદો વાપરશો ્તો ્તેની કોઈ અસર નહી  થાય. 
પ્રભાવી સંકલપ ક ેમાનયતાનો સબકોિનશયસ માઈન્ડ દ્ારા હંમેશા સવીકાર થાય છ.ે

માનિસક સંઘષ્થ ટાળવાની રીત

જ ેલોકોને માનિસક િવરોધાભાસને દૂર કરવામાં ્તકલીફ પડ્તી હોય ્તેમને માટ ે
નીચેની પદ્ધિ્ત ઉત્તમ ઉપાય છ.ે આ વયવહારુ વા્યનયું, ખાસ કરીને રાત્રે િનદ્રાધીન થ્તા 
અગાઉ વારંવાર પયુનરાવ્ત્ણન કરો, “સવાર ેઅને રાત્રે હયું  મારા રસના િવષયોમાં સમૃદ્ધ થ્તો 
જાઉં છયુ ં .” આવો િનધા્ણર ્તમારા મનમાં કોઈ િવરોધાભાસ પેદા નહીં કર ેકારણ ક ે્તે ્તમારાં 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેી નાણાંકીય િસથિ્તની છાપથી િવરુદ્ધ નથી.

એક વયાપારી િમત્રને ્તેના ધંધામાં વેચાણ અને નાણાંકીય બાબ્તોમાં મંદી ચાલ્તી 
હ્તી. આ અંગે ્તે બહયુ િચંિ્ત્ત હ્તા. મેં ્તેને અમયુક સૂચન કયાું। ્તે પછી ્તે પો્તાની 
ઓહફસમાં બેસીને શાંિ્ત િચત્તે આ વા્ય દોહરાવ્તા : “મારા ધંધાનયું વેચાણ રોજરેોજ 
વધી રહ્યું છ.ે” આ િવધાનથી વયાપારી િમત્રને ્તેના અધ્ણજાગ્્ત અને જાગ્્ત મન બંનેનો 
સહકાર મળ્ો. થોડા જ સમયમાં પહરણામ મળી ગયયું.

કોરા ચેક ઉપર હસતાક્ષર કરો નહીં

જયાર ે્તમે એવયું કહ ેછો ક,ે “હવે ખાસ કઈં બચયયું નથી” , “અછ્ત થઇ ગઈ છ”ે 
અને  “લોનને કારણે હયું  મારંુ ઘર ગયુમાવી બેસીશ.” જવેાં વા્યો વાપરો છો તયાર ે્તમે 
ભિવષય માટ ેભયભી્ત છો ્તેવયું સાિબ્ત થઇ જાય છ.ે એટલયું જ નહીં પણ ્તમે ખરાબ 
પહરિસથિ્તઓને ્તમારી પાસે આવવાનયું ખયુલ્યું આમંત્રણ આપો છો. અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા 
નકારાતમક િવધાનોને ્તમારી િવનં્તી ગણીને ્તે પ્રમાણે સંજોગોનયું સજ ્ણન કરવાનો પ્રયતન 
કરશે. ્તમારા માગ્ણમાં અં્તરાયો લાવશે, કામમાં ઢીલ પાડશે અને જીવનમાં અછ્ત ્તેમજ 
મયા્ણદાઓ આણશે.

અધ્થજાગ્રત મન ચરિવૃિદ્ વયાજ પ્રમાણે પરત કરે છે

જનેામાં શ્ીમં્ત હોવાની ભાવના છ,ે ્તેને વધયુ સંપિત્ત  મળશે. જ ેવયિ્્તને અછ્ત 
વ્તા્ણ્તી હોય, ્તેને ્તે પ્રમાણે (વધાર ેઅછ્તની) િસથિ્ત મળશે. અધ્ણજાગ્્ત મન આપણે ્તેની 

સમૃકધિનાં દ્ાર ખોલ્તા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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પાસે જ ેપણ જમા કરીએ ્તેમાં ઉમેરીને અને ગયુણીને પાછયુ ં  આપે છ.ે રોજ સવાર ેઊઠીને 
્તમે સમૃિદ્ધ, સફળ્તા, સંપિત્ત અને શાંિ્તના િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ઉ્તારો. ્તેના 
ઉપર મંથન કરો. ્તમારંુ મન આવા સંકલપથી, શ્ય ્તેટલો લાંબો સમય ભરલેયું રાખો. આ 
રચનાતમક િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કો્તરાઈ જવાના રસ્તાઓ મેળે જ શોધી લેશે અને 
િવપયુલ સંપિત્ત  સમૃિદ્ધ ્તમારા ્તરફ ઘસડાઈ આવશે.

કમે કશું થયું નહીં

હયું  ્તમને એવયું કહ્ેતાં સાંભળી શકયું  છયુ ં , “ઓહ! મેં ્તે પ્રમાણે કયયુું પણ કશયું વળ્યું 
નહીં!” ્તમને કોઈ પહરણામ નહીં મળવાનયું કારણ ્તમારા નકારાતમક િવચારો હોઈ શક.ે 
અધ્ણજાગ્્ત મનને િવનં્તી કયા્ણ પછી માત્ર દસ િમિનટ પછી ્તમે િવપરી્ત િવચારવાનયું શરૂ 
કરી દો પછી શયું થાય?  એક બીજ જમીનમાં વાવી દીધયું પછી ્તેને ખોદી નાખો ્તો ્તેમાંથી 
્યારયે ફણગો ફૂટશે નહીં. આ બીજને જમીનમાં મૂિળયાં ઊંડાં કરવા દો. ઉદાહરણ 
્તરીક ે્તમે એવયું કહવેા જ્તા હો ક ે“હયું  આ રકમની ચયુકવણી કરી શકીશ  નહીં” ્તો “હયું  
...” બોલીને જ થોભી જાઓ. ્તેના બદલે એવયું કહો ક ે“હયું  હદવસ અને રા્ત, મારી રી્તે 
સમૃદ્ધ થ્તો જઈશ.”

સંપિત્તનો સાચો સ્તોત 

્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ્યારયે િવચારોની ખોટ હો્તી નથી. અનં્તની સંખયા 
જટેલા નાના મોટા િવચારો તયાં ફયા્ણ કર્તા હોય છ ે અને િવિભન્ન રી્તે ્તમારી સમષિ 
પ્રગટ થ્તા રહ ેછ.ે શેર બજાર ઊંચયું જાય ક ેનીચે પડ,ે ડોલર અને રૂિપયાના િવિનમય 
દરમાં વધારો થાય ક ેઘટાડો થાય, આવા િવચારો િનરં્તર ચાલયુ જ રહવેાના છ.ે પણ ્તમારંુ 
સવાસથય આવા શેર, સટ્ા ક ેબેનક બેલેનસ ઉપર આધાહર્ત નથી. સમાજમાં મોભો, મોટર 
ગાડી બંગલા માત્ર જરૂરી પ્ર્તીક જ છ ે- માત્ર પ્ર્તીક!

મુદ્ાની વાત એ છ ેક ેજો તમે અધ્થજાગ્રત મનને સમજાવી શકો ક ેસમૃિદ્ તમારી 
જ છ ેઅને તમારા જીવનની આસપાસ ફરતી હોય છ ેતો તે દુિનયાભરની સમૃિદ્ને 
તમારા ચરણોમાં આળોટતી કરી દેશે.

આિથ્થક સંક્ડામણ અને તેનું સાચું કારણ

દયુિનયામાં કટેલાંય લોકો એવાં છ ેક ેસ્ત્ત આિથ્ણક સંકડામણમાં હોય છ.ે ્તેમના 
આવક અને ખચ્ણના છડેા ભેગા થ્તા નથી. પો્તાની ફરજ અદા કરવામાં આવાં લોકોને 
મયુશકલેી પડ્તી હોય છ.ે ્તમે ્તેમની વા્તો સાંભળી છ?ે  મોટા ભાગના હકસસાઓમાં આવા 
લોકોની માનિસક્તા સરખી જ હોય છ.ે ્તેઓ સફળ થયેલા લોકોને ભાંડ્તા હોય છ.ે 
લોકોના ટોળાંથી જયુદા પડ્તા વયિ્્તઓની ઈષા્ણ કર્તા હોય છ.ે ્તેમના ્તરફ શંકા વય્્ત 
કર્તા હોય છ.ે “ઓહ, ્તે ભાઈ ્તો કૌભાંડ કર ેછ,ે બહયુ કઠોર છ,ે લયુચચો માણસ છ.ે”. બસ 
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આ જ વા્ત છ!ે ્તેઓ પો્તાને જનેી ઈચછા છ ે્તેને જ વખોડ ેછ.ે પો્તાનાથી વધાર ેસફળ 
સાથીઓની સમૃિદ્ધની ટીકા કર્તા લોકો, હકીક્તમાં  ્તેમની ઈષા્ણ કર્તા હોય છ.ે ઉપરાં્ત 
લાલચયુ અને લોભી હોય છ.ે 

પો્તાનાથી વધાર ેસંપિત્ત ધરાવ્તા લોકોની ટીકા કરવાથી ક ેવખોડવાથી પો્તાની 
સંપિત્ત દૂર ભાગી જાય છ ેએવી સરળ વા્ત મોટા ભાગના લોકોની સમજણથી બહાર 
હોય છ.ે

એક સામાનય ભૂલ

 એક એવી ભાવના છ ેક ેજનેે કારણે સંપિત્ત કરોડો લોકોના જીવનમાંથી દૂર રહ ે
છ.ે આ હકીક્ત િવષે લોકોને ખયાલ આવે તયાં સયુધી બહયુ મોડયું થઇ ગયયું હોય છ.ે જમે ક ે
્તમારો હરીફ પો્તાના બેનકના ખા્તામાં મોટી રકમ જમા કર ેઅને ્તમારા ખા્તામાં મામૂલી 
રકમ હોય તયાર ે્તમને ઈષા્ણ થાય છ?ે  આવી અદેખાઈની ભાવનાને કાબૂમાં રાખવા માટ ે
્તમારી જા્તને એક સવાલ પૂછો, “શયું પેલા માણસની સમૃિદ્ધ આનંદની વા્ત નથી ? હયું  ્તેને 
વધાર ેને વધાર ેસમૃિદ્ધ મળે ્તેવી શયુભેચછા પાઠવયું છયુ ં .”

ઈષા્ણ અને અદેખાઈના િવચારો ્તમને બહયુ નકારાતમક પહરિસથિ્તમાં મૂકી દેશે. ્તેથી 
લક્મીદેવી ્તમારી ્તરફ આવવાને બદલે ્તમારાથી દૂર જશે. ્તમને જયાર ેકોઈની સમૃિદ્ધ 
ક ેસંપિત્તથી ગયુસસો આવે ક ેઅકળામણ આવે તયાર ેમનોમન ્તે વયિ્્તને શ્ય ્તેટલી 
વધાર ેસમૃિદ્ધ મળે ્તેવી સાચા હદલથી પ્રાથ્ણના કરજો. આવયું કરવાથી ્તમારા નકારાતમક 
િવચારોની અસર િનમૂ્ણળ થઇ જશે અને અધ્ણજાગ્્ત મનના  િસદ્ધાં્ત અનયુસાર લક્મી 
્તમારા ્તરફ દોડી આવશે.

સમૃિદ્ અંગેનો માનિસક અવરોધ દૂર કરો

્તમે એવો દાવો કર્તા હો ક ેઅમયુક વયિ્્ત બેઈમાનીથી પૈસા બનાવે છ ેઅને 
્તે અંગે ્તમે િચંિ્ત્ત હો, ્તેની ટીકા કર્તા હો ્તો, સાવધાન!  આવયું કરવાનયું બંધ કરો. 
્તમને ખબર છ ેક ેબેઈમાનીથી, ચોરી કરીને ધન મેળવનાર વયિ્્ત કયુદર્તના િનયમોનો 
નકારાતમક ઉપયોગ કર ેછ.ે અધ્ણજાગ્્ત મનના િનયમો આવી વયિ્્તને પહોંચી વળશે. પરં્તયુ 
અગાઉ જણાવયયું ્તેમ ્તમાર ે્તેને વખોડવાની જરૂર નથી. યાદ રહ ેક ેસંપિત્તને અવરોધ્તાં 
પહરબળો ્તમારા મનમાં જ રહલેા છ.ે ્તમે આવા અડચણોને મનમાંથી દૂર કરો. જ ેપણ 
લોકોના સંપક્ણમાં આવો છો ્તેમની સાથે હળીમળીને, સદભાવનાપૂવ્ણક રહવેાથી ્તમે આવા 
અવરોધો દૂર કરી શકો છો.

િનદ્રા માણો અને શ્રીમંત થાઓ

જયાર ે ્તમે રાત્રે િનદ્રાધીન થઇ જાઓ તયાર ે નીચે પ્રમાણે કરવાની ટવે પાડો. 
‘સમૃિદ્ધ’ શબદનયું શાં્તિચત્તે  મનોમન પયુનરાવ્ત્ણન કરો. ્તેનો અનયુભવ કરો. દરરોજ 
હાલરડાં ગા્તાં હો ્તેવી રી્તે એક શબદના આ મંત્રનયું રટણ કરો. ્તમે પહરણામ જોઈને 

સમૃકધિનાં દ્ાર ખોલ્તા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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આશ્ચય્ણચહક્ત થઇ જશો. સમૃિદ્ધનયું  ઘોડાપૂર ઉમટશે. અધ્ણજાગ્્ત મનની જાદયુઈ શિ્્તનયું 
આ અનય ઉદાહરણ છ.ે

અર્ધજાગ્ર્ મનની શિ્્નો 
્મારા રહ્માં ઉપયોગ કરો

1.  સબકૉનશયસ માઈનડની અમોઘ શિ્્તના આધાર ે સમૃદ્ધ અને સંપન્ન થવાનો 
િનધા્ણર કરો. 

2.  અથાગ મહને્ત અને પરસેવાની કમાણીથી સંપિત્ત એકઠી કરવાનો માગ્ણ ઉપલબધ 
છ ેપરં્તયુ ્તેમાં સમય લાગે છ ેઅને કદાચ આખી િજદંગી પણ નીકળી જાય. ્તમાર ે
આટલી બધી મહને્ત મજૂરી કરવાની જરૂર નથી.

3.  અધ્ણજાગ્્ત મનના આધાર ેસમૃિદ્ધ અંગે દૃઢ ખા્તરી રાખો. ્તમારી માનિસક્તામાં 
સમૃિદ્ધનો િવચાર વણી લો.

4.  લોકોની મયુખય સમસયા એ છ ેક ેિવપરી્ત સંજોગોમાં લોકો પો્તાની પાસે રહલેી 
અદૃશય શિ્્તનો સહારો લઇ શક્તાં નથી.

5.  શાં્ત િચત્તે મનોમન ‘સમૃિદ્ધ’ શબદ વારંવાર બોલ્તા રહો. રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં પાંચ 
િમિનટ અગાઉ આવયું રટણ જરૂર કરો. ્તેનાથી ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન વાસ્તવમાં 
સમૃિદ્ધનો અનયુભવ કરાવશે.

6.  હંમેશા યાદ રાખો ક ેમનમાં સમૃિદ્ધની ભાવના હશે ્તો સમૃિદ્ધ આપોઆપ ્તમારા 
્તરફ ખેંચાઈ આવશે.  

7.  ્તમારા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચે મહત્વના સંકલપને માટ ેસંમિ્ત હોવી 
જોઈએ. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારી માનય્તાઓને સાચી ગણી લે છ.ે આ 
બધામાંથી સૌથી પ્રભાવી માનય્તા અને િવચારને ્તે સતય ્તરીક ેસવીકારી લે છ ે
અને ્ેતને વાસ્તિવક્તામાં બદલવા માટ ેશિ્્ત કામે લગાડી દે છ.ે ્તેથી જ સમિૃદ્ધ 
અને સંપિત્ત ્તમારા મનમાં મયુખય િવચાર હોવા જોઈએ. ગરીબી અને પામર્તાના 
િવચારોને મનમાંથી દૂર કરો.

8.  “મારા રસના બધા જ ષિેત્રે હયું  રા્ત હદવસ ઉત્તરોત્તર સમૃદ્ધ થઇ રહ્ો છયુ ં .” એવયું 
વારંવાર રટણ કરીને ્તમે સમૃિદ્ધ અંગેના માનિસક અવરોધોને દૂર કરી શકો છો.

9.  “મારંુ વેચાણ હદનપ્રિ્તહદન વધી રહ્યું છ;ે હયું  આગળ વધી રહ્ો છયુ ં , પ્રગિ્ત કરી રહ્ો 
છયુ ં  અને સંપન્ન થઇ રહ્ો છયુ ં .” ્તેવયું બોલીને ્તમે ્તમારંુ વેચાણ વધારી શકો છો. 

10.  “હવે કશયું રહ્યું નથી”, “અછ્ત વ્તા્ણઈ રહી છ”ે જવેાં નકારાતમક વા્યો બોલીને 
ખરાબ પહરિસથિ્તને ્તમારા ્તરફ આવવાનયું ખયુલ્યું આમંત્રણ આપવાથી દૂર રહો. 
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આવાં વા્યો ્તમારી મયુશકલેીઓમાં વધારો કરી શક ેછ.ે

11.  આબાદી, ધન દોલ્ત અને સફળ્તા અંગેના િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જમા કરો. 
્તમને ચરિવૃિદ્ધ વયાજ સહહ્ત બધયું જ મળશે.

12.  ્તમે જ જાગ્્ત રહીને િનધા્ણર કરો છો ્તે વા્તનો માનિસક િવરોધ કરવાનયું ટાળો. 
્તમારા સંકલપની અસર નાબૂદ થઇ જાય છ.ે

13.  ્તમારા મનમાં રહલેા િવચારો ્તમારી સમૃિદ્ધના સ્તો્ત છ.ે ્તમારા િવચારો કરોડો 
રૂિપયા જટેલા મૂલયવાન છ.ે ‘પાટયુ મારીને પૈસા ઉપજાવવા’નો રસ્તો ્તમારંુ 
અધ્ણજાગ્્ત મન દેખાડી આપશે.

14.  ઈષા્ણ અને અદેખાઈ સમૃિદ્ધને ્તમારી ્તરફ આવ્તા રોકી શક ે્તેવાં પહરબળો છ.ે 
લોકોની આબાદીને વધાવો.

15.  સયુખી અને સંપન્ન થવાના માગ્ણમાં જ ેઅડચણો છ ે્તે માત્ર ્તમારા મનમાં જ છ.ે 
દરકે લોકો સાથે સારાસારી રાખીને  અવરોધોને દૂર કરો.

((((

સમૃકધિનાં દ્ાર ખોલ્તા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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શ્ીમં્ત થવું ્તમારો અકરકાર છે

શ્ીમં્ત થવયું ્તમારો અિધકાર છ.ે ્તમે જીવન પયુષકળ પ્રમાણમાં માણી શકો છો. 
સયુખી, ખયુશખયુશાલ અને સવ્તંત્ર રહી શકો ્તેને માટ ેજ ્તમારો જનમ થયો છ.ે ્તેથી સંપૂણ્ણ 
સયુખી અને સમૃદ્ધ જીવન જીવવા માટ ે્તમારી પાસે પૂર્તા નાણાં હોવાં જોઈએ

આધયાિતમક, માનિસક અને ભૌિ્તક રી્તે િવકાસ પામવા માટ ેમનયુષયનો જનમ થયો 
છ.ે ્તેની પ્રાિપ્ત અને અિભવયિ્્ત ્તમારો જનમિસદ્ધ અિધકાર છ.ે ્તમારા જીવનને સૌંદય્ણ 
અને સમૃિદ્ધથી ભરી દો.

્તમારી પાસે અધ્ણજાગ્્ત મનનો વૈભવ છ,ે ્તેને માણવામાં કંજૂસાઈ શયું કામ કરવી 
જોઈએ? આ પ્રકરણમાં ્તમે નાણાંથી િમત્રો કવેી રી્તે બનાવવા અને છ્તાં ્તમારી પાસે 
અખૂટ ધન રહ ે્તેવી પહરિસથિ્તનયું િનમા્ણણ કરવા િવષે જાણી શકશો. ્તમારી શ્ીમં્ત થવાની 
કામના એટલે અદભયુ્ત સંપૂણ્ણ અને સયુખી જીવન જીવવાની ઈચછા! આવી કામના બ્રહ્માંડમાં 
બધે જ ફલેાયેલી છ.ે ્તે યોગય અને સવાભાિવક જ છ.ે
નાણાં એક પ્રતીક છે

નાણાં િવિનયમનયું એક પ્ર્તીક છ.ે ્તેનો અથ્ણ ્તમાર ે માટ ે પાયાની જરૂહરયા્ત 
સ્ંતોષવાનયું સાધન પૂર્તો સીિમ્ત નથી પણ ્તે ્તમને સૌંદય્ણ, િવલાસ, સંસકાર અને 
સવ્તંત્ર્તા બષિે છ.ે રાષ્ટટ્ માટ ે્તે આિથ્ણક પહરિસથિ્તનો માપદંડ છ.ે

જયાર ે્તમારા શરીરમાં સરળ્તાથી કોઈપણ અ્ંતરાય વગર લોહીનયું પહરભ્રમણ 
થાય તયાર ે્તમે સવસથ હો છો. ્તે જ રી્તે જો ્તમારા જીવનમાં ધન સરળ્તાથી બધે જ 
પહોંચી શક્તયું હોય ્તો ્તમે આિથ્ણક રી્તે સધધર છો.  પણ જયાર ેલોકો ધનનો સગં્હ કર ે
છ,ે  િ્તજોરીમાં છયુ પાવીને રાખે છ ેઅને ્તે અંગે ભયભી્ત થયેલા હોય છ ેતયાર ેઆિથ્ણક 
બીમારીની શરૂઆ્ત થઇ જાય છ.ે સદીઓથી નાણાં િવિવધ રૂપે િવિનમયનયું માધયમ બનીને 
રહ્ા છ.ે એટલે સયુધી ક ેમીઠયું, બ્રેડ ક ેઅનય વસ્તયુઓનો પણ િવિનમયના ચલણ ્તરીક ે
ઉપયોગ થયેલો છ.ે પયુરા્તનકાળમાં વયિ્્ત પાસે કટેલાં ઘેટાં-બકરાં અને ગાય-બળદ છ ે
્તેના ઉપરથી ્ેતની સંપિત્તનયું માપ મળ્તયું હ્તયું. આજના જમાનામાં આપણે ચલણી નોટ અને 
અનય સાધનો વાપરીએ છીએ, એક ઘેટયું સાથે લઈને ફરવા કર્તાં ચેકબયુક ક ેડિેબટ કાડ ્ણ 
સાથે રાખીને ખરીદી કરવા જવાનયું સરળ પડ!ે

વવૈભવના રાજમાગ્થ પર 
જવા માટ ેશ્રીમંત થવાનો તમને 
અિધકાર છ.ે સબકૉન્શયસ 
માઈન્ડ આ મેળવવા માટનેું 
પ્રબળ સાધન છ ેતેને અોળખો, 
અપનાવો, અજમાવો. તે તમારા 
માટ ે દરેક પ્રકારના વવૈભવ 
તમારા ચરણોમાં લાવવા માટ ે
શિ્તમાન છ.ે
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વવૈભવના રાજમાગ્થ ઉપર કવેી રીતે જવું
સબકોિનશયસ માઈનડની શિ્્ત િવશેનયું જ્ાન એવયું એક સાધન છ ે ક ેજ ે્તમને 

આધયાિતમક, માનિસક અને આિથ્ણક - દરકે પ્રકારના વૈભવના રાજમાગ્ણ ઉપર પ્રગિ્ત 
કરવામાં મદદ કર ે છ.ે માનસશાસ્તના જાણકારો અને  િવદ્ાથદીઓ દૃઢપણે માને છ ે
ક ેઆિથ્ણક સંજોગો, શેર બજારની ઉથલપાથલ, મંદી, હડ્તાળ, યયુદ્ધ ક ેઅનય કોઈ પણ 
પહરિસથિ્તમાં અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપાય શોધી લેશે અને કોઈક રી્તે ્તમને ધન અને સમૃિદ્ધ 
સયુધી પહોંચાડી દેશે. ્તેનયું કારણ છ ે ક ે આવાં જ્ાની લોકો સંપિત્તનો િવચાર પો્તાના 
અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડી દે છ,ે ્તેના ફળસવરૂપે અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેમને જ ેપણ 
જોઈ્તયું હોય ્તે પૂરંુ પાડ ેછ.ે વયિ્્તએ પો્તાના  મનને સમજાવી દીધયું હોય છ ેક ે્તેના 
જીવનમાં નાણાં સ્ત્ત વહ્ેતા રહવેા જોઈએ। ્તેને કારણે ્તે અઢળક ખચ્ણ કરવા છ્તાં 
વયિ્્તની બચ્ત પણ બહયુ મોટી હોય છ.ે જો દેશની સરકાર નાણાંકીય કારણોસર દેવાળયું 
ફંૂક ેઅને ્તમારાં બધાં જ રોકાણોનયું મૂલય કોડી જટેલયું થઇ જાય, નવયું ચલણ અમલમાં આવે  
્તો પણ ્તમે ઈિચછ્ત ધન મેળવી શકશો. પહલેાં િવશ્યયુદ્ધ પછી જમ્ણનીના ચલણ (ડોઇચ 
માક્ણ)નયું રા્તોરા્ત ખૂબ અવમૂલયન થયયું હ્તયું ્તેવી ગંભીર પહરિસથિ્તમાં પણ અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્ત િનષફળ જ્તી નથી.
તો તમારી પાસે વધારે સંપિત્ત કમે નથી?

જમે જમે ્તમે આ પ્રકરણ વાંચ્તા જશો ્તેમ ્તમે કદાચ મનમાં િવચાર્તા હશો, “હંુ, 
મને મળે છ ેતેના કરતાં ખૂબ વધારે પગારને લાયક છંુ.” હયું  માનયું છયુ ં  ક ેમોટા ભાગનાં લોકોને 
્તેમની લાયકા્ત પ્રમાણે વે્તન મળ્તયું નથી. લોકો પાસે વધાર ેસંપિત્ત ન હોવાનયું એક કારણ 
એવયું પણ છ ેક ેલોકો સમૃિદ્ધને વખોડ્તા હોય. ્તેઓ નાણાંને દૂષણ ગણ્તા હોય  અથવા ્તો 
માન્તા હોય ક ે ‘પવૈસા પાછળની દોટ જ બધા અિનષ્ટના મૂળમાં રહલેી છ.ે’ બીજયુ  ંએક 
કારણ એવયું પણ છ ેક ેઆવા લોકોના મનમાં ‘ગરીબાઈમાં જ સદગુણ રહલેા છ’ે તેવી 
િવિચત્ર માનયતા બંધાઈ ગઈ હોય છ.ે આવી િવિચત્ર માનય્તા પાછળ ્તેમના બચપણમાં 
મળેલી ્તાલીમ, અંધશ્દ્ધા ક ેધમ્ણગ્ંથનયું ખોટયું અથ્ણઘટન જવેાં પહરબળો કારણભૂ્ત છ.ે
ધન અને સંતુિલત જીવન

એક હદવસ એક વયિ્્તએ મને કહ્યું, “હયું  સાવ કંગાળ થઇ ગયો છયુ ં . મને નાણાં 
ગમ્તા નથી. ્તે બધા દયુ:ખોનયું મૂળ છ.ે” આ વા્યો ગૂંચવાયેલા અને રોિગષ્ટ મનની ચાડી 
ખાય છ.ે જો ્તમે પૈસાને એવો પ્રેમ કર્તા હો ક ે્તેની સરખામણીએ બીજયુ  ંબધયું ગૌણ થઇ 
જાય ્તો ્તમે જીવનમાંથી સં્તયુલન ગયુમાવી દેશો. કટેલાક લોકોને સત્તાની લાલસા હોય છ,ે 
કટેલાક ધનની પાછળ પડા હોય છ.ે જો ્તમે શ્ીમં્ત થવાની ઈચછા રાખ્તા હશો અને 
મનોમન કહશેો કે

“મારે માત્ર પવૈસા જ જોઈએ છ.ે હંુ મારં રયાન ધન કમાવામાં જ આપીશ, 
મને બીજુ ંકંઈ જ ખપતું નથી”. 
્તો ્તમને ધનની પ્રાિપ્ત થશે, અઢળક ધન ્તમારી ્તરફ ઘસડાઈ આવશે પણ, ્તમે 

શ્ીમં્ત થવું ્તમારો અકરકાર છે
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ભૂલો છો ક ેઆ દયુિનયામાં ્તમાર ેએક સં્તયુિલ્ત જીવન જીવવાનયું છ,ે ્તમાર ેમનની શાંિ્ત, 
સદભાવના, પ્રેમ, આનંદ અને સવાસથય પ્રાપ્ત કરવાનાં બાકી છ.ે

નાણાંને જ ્તમારંુ એકમાત્ર ધયેય બનાવીને ્તમે ખોટી પસંદગી કરી કહવેાય. ્તમે 
િવચાયયુું હશે ક ેભૌિ્તક જરૂહરયા્તો માટ ેસંપિત્ત હોવી જરૂરી છ.ે સાચી વા્ત છ,ે પરં્તયુ ધન 
મેળવવાના બધા જ પ્રયતનો કયા્ણ પછી ્તમને સમજાશે ક ેજીવનમાં પૈસા િસવાય બીજી 
ઘણી બાબ્તો છ.ે દરકે વયિ્્ત પો્તાની છયુ પાયેલી આવડ્ત અિભવય્્ત કરવા ઈચછ ેછ;ે 
જીવનમાં શાંિ્ત, સયુંદર્તા અને અનય લોકોના કલયાણ અને સફળ્તામાં ફાળો આપવાની 
ઈચછા ધરાવે છ.ે 

અધ્થજાગ્રત મનની શિ્તના િસદ્ાંત જાણીને તમે કરો્ડો રૂિપયા મેળવી 
શકો છો, વધુમાં તમારા મનની શાંિત, સદભાવના અને તંદુરસતી પણ 
પ્રાપ્ત કરી શકો છો. 

ગરીબાઈ એક માનિસક રોગ છે
ગરીબાઈમાં કોઈ ગયુણ નથી; ્તે બીજા માનિસક રોગ જવેો જ એક રોગ છ.ે જો 

્તમે શારીહરક રોગથી પીડા્તા હો ્તો ્તમે િવચારશો ક ે્તમારી સાથે કંઈક ખોટયું થઇ રહ્યું 
છ.ે ્તમે ્તાતકાિલક કોઈ ડો્ટર પાસે ક ેહોિસપટલમાં પહોંચી જશો. ્તે જ પ્રમાણે ્તમારા 
જીવનમાં ધનનો પ્રવાહ સ્ત્ત વહ્ેતો નહીં હોય ્તો ્તેનો અથ્ણ એમ જ ક ેકશયુંક અયોગય 
થઇ રહ્યું છ.ે 

જીવનના િસદ્ાંતો તમને િવકાસ, વૃિદ્ અને િવપુલતા તરફ જવાની 
અરજ કરે છ.ે તમે આ પૃ્થવી ઉપર ગંદી ઝૂંપ્ડપટ્ીમાં રહવેા, ચીંથરાં 
જવેાં કપ્ડાં પહરેવા અને ભૂખે મરવા માટ ે જનમ લીધો નથી. તમે 
જીવનમાં  સુખી, સમૃદ્ અને સફળ થાઓ તે જરૂરી છ.ે

નાણાંની ટીકા ્યારેય કરવી નહીં
ધન અંગેની ્તમારી િવિચત્ર અને અંધશ્દ્ધા જવેી માનય્તાઓને મનમાંથી દૂર કરો. 

ધન ખરાબ ક ેઅિનષ્ટ વસ્તયુ નથી. પણ જો ્તમે એવયું માન્તા હો ્તો ધન ્તમારાથી દૂર ઊડી 
જશે. યાદ રાખો ક ે્તમે જ ેવસ્તયુને િધક્કારો છો ્તે વસ્તયુ ્તમારાથી દૂર થઇ જશે. ્તમે જનેી 
ટીકા કર્તા હો ્તે વસ્તયુ ્તમારી પ્રતયે ્યારયે આકિષ્ણ્ત થશે નહીં.
ધન તરફનું યોગય વલણ

જીવનમાં ધનની પ્રાિપ્ત અને ્તેના ગયુણાકાર માટ ેએક સરળ ્તરકીબ અજમાવો. 
આખા હદવસમાં કટેલીક વખ્ત  આ વા્યોનયું રટણ કરો,

“મને ધન ગમે છ,ે હંુ નાણાંને પ્રેમ કરં છંુ, હંુ તેનો સદુપયોગ કરં છંુ, 
રચનાતમક રીતે અને ્ડહાપણથી વાપરં છંુ. મારા  ધનનો પ્રવાહ સતત 
વહતેો રહ ેછ.ે હંુ ધનને મુ્ત કરં છંુ અને તે વધારે પ્રમાણમાં અદભુત 
રીતે મારી તરફ પાછંુ આવે છ.ે આ વાત ખરેખર સારી છ.ે ધનનું 
ઘો્ડાપૂર મારા તરફ ધસમસતું રહ ેછ.ે હંુ તેને સારા કામમાં જ વાપરં 
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છંુ. તેને માટ ેહંુ મારા અધ્થજાગ્રત મનનો ઋણી છંુ.” 
નાણાંને વવૈજ્ાિનક દૃિષ્ટએ જોતાં

એક ઉદાહરણ ્તરીક ેમાની લો ક ે્તમને જમીનમાંથી સોનયું, ચાંદી, સીસયું, ્તાંબયું ક ે
લોખંડ મળે છ.ે શયું ્તમે આ બધી વસ્તયુને અિનષ્ટ ગણશો? ઇષ્ટ અને અિનષ્ટ મનયુષયના 
અજ્ાની સંકયુિચ્ત મનની િવિચત્ર માનય્તાઓ અને જીવનના અથ્ણઘટનનયું પ્રિ્તિબંબ છ.ે ્તે 
અધ્ણજાગ્્ત મનના દયુરુપયોગનયું દૃષ્ટાં્ત છ.ે યયુરિેનયમ, સીસયું ક ેકોઈ અનય ધા્તયુનો િવિનમય 
્તરીક ેઉપયોગ થઇ શ્યો હો્ત. પણ આપણે કાગળની બનેલી ચલણી નોટ વાપરીએ 
છીએ, ચેક અને િનકલ-ચાંદીના બનેલા િસક્કાઓ વાપરીએ છીએ. આ વસ્તયુઓ અિનષ્ટ 
નથી. ભૌિ્તક અને રસાયણ િવજ્ાનના જાણકાર લોકોને બે ધા્તયુઓ વચચે શયું ્તફાવ્ત 
છ,ે ્તેમના ગયુણધમયો કવેા છ,ે બંધારણ કવેયું છ ે્તે િવષે સંપૂણ્ણ જાણકારી હોય છ.ે અમયુક 
ખાસ પ્રહરિયા કરીને એક ધા્તયુનયું બીજી ધા્તયુમાં રૂપાં્તર પણ કરી શકાય છ.ે સોનાનયું અમયુક 
પહરિસથિ્તમાં સીસામાં પહરવ્ત્ણન કરી શકાય છ.ે મારંુ માનવયું છ ેક ેનજીકના ભિવષયમાં 
નવા જમાનાના વૈજ્ાિનકો, સોનયું, ચાંદી અને અનય ધા્તયુઓને કિેમકલ લેબોરટેરીમાં કૃિત્રમ 
રી્તે બનાવી શકશે. કદાચ ્તેની હકંમ્ત બહયુ ઊંચી હોઈ શક ેછ ેપણ આ વા્ત અશ્ય ્તો 
નથી જ. હયું  કલપના કરી શક્તો નથી ક ેકોઈ જ્ાની મનયુષય ઇલે્ટ ટ્ોન, પ્રોટોન, નયયુટ ટ્ોનથી 
બનેલી ધા્તયુઓમાં દૂષણ કવેી રી્તે જોઈ શક?ે 

્તમારા ખીસામાં રહલેા કાગળમાં પણ અણ, પરમાણ રહલેા છ.ે આ પરમાણઓ 
પણ ઇલે્ટ ટ્ોન, પ્રોટોન અને નયયુટ ટ્ોનના બનેલા છ.ે ્તેઓ પો્તાના બંધારણ અને ગયુણધમ્ણ 
પ્રમાણે ગિ્ત કર ેછ.ે માત્ર આ જ કારણસર કાગળ અને ધા્તયુઓ જયુદા પડ ેછ.ે

હકારાતમક

 જો ્તમાર ેધન-સંપિત્તને ખરખેર અાકષ્ણવી જ હોય ્તો નીચેનાં વા્યોને ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં સટોર કરવા માટ ેવારંવાર વાંચવાં જરૂરી છ.ે

  મારી ધંધાકીય સમૃિદ્ધ િદવસ-રા્ત સમૃદ્ધ થ્તી જાય છ.ે ઉત્તરોઉત્તર ્તેમાં વૃિદ્ધ 
થ્તી જોઉં છયુ ં .

  અનયની સમૃિદ્ધ વૃિદ્ધની સાથે સાથે મારી ધનસમૃિદ્ધ પણ વધી જ રહી છ ે્તેનો 
મને અાનંદ છ.ે

  પૈસો હાથનો મેલ ્યારયે નથી. પૈસાને હયું  ખૂબ જ ચાહયું  છયુ ં . ્તેને ઈશ્રરૂપી 
પ્ર્તીક ગણી ્તેને કાયમ જ અાવકાર યું છયુ ં .

  મારા મનમાં જમે િવચારનો ધસમસ્તો પ્રવાહ વહ ેછ ે્તેમ મારી નજર સમષિ 
મારા માટ ેધનવષા્ણ થઈ રહી છ ે્તેને હયું  ઝીલી રહ્ો છયુ ં .

જરૂરી સંપિત્તને કવેી રીતે આકષ્થવી
થોડાં વષયો અગાઉ હયું  માક્ણને ઓસટટ્િેલયામાં મળ્ો હ્તો. ્તે હકશોર હ્તો. માક્ણને 

ડો્ટર બનવયું હ્તયું, સજ ્ણન બનવયું હ્તયું પણ ્તેની પાસે ભણવાના પૈસા હ્તા નહીં. મેં ્તેને 

શ્ીમં્ત થવું ્તમારો અકરકાર છે
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સમજાવયયું હ્તયું ક ે કવેી રી્તે જમીનમાં રોપી દીધેલયું બીજ, અંકયુહર્ત થવા માટ ેબધાં જ 
જરૂરી ્તત્વો પો્તાના ્તરફ આકષતે છ ેઅને કવેી રી્તે પલ્િવ્ત થાય છ.ે આપણે ્તો 
આવા બીજમાંથી પાઠ ભણવાના છ ેઅને અધ્ણજાગ્્ત મનમાં જરૂરી વસ્તયુના િવચારો રોપી 
દેવાના છ.ે પો્તાના ભણ્તરના ખચા્ણને પહોંચી વળવા માક્ણ ડો્ટરોના દવાખાના સાફ 
કરવાના કામે લાગી ગયો, અનય છૂટક કામ પણ કર્તો. રોજ રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં ્તે ્તેના 
મનની આંખોમાં પો્તાના નામનયું  મેહડકલ કોલેજની હડગ્ીનયું સહટ્ણહફકટે દીવાલ ઉપર લટક્તયું 
જો્તો. માક્ણ ડો્ટરોના દવાખાનામાં આવાં સહટ્ણહફકટે પણ સાફ કર્તો. ્તેને માટ ેપો્તાના 
સહટ્ણહફકટેનયું માનસિચત્ર અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કંડારવયું બહયુ સરળ હ્તયું. બસ, ચાર મહહના 
સયુધી રોજ આવા સહટ્ણહફકટેની કલપના કયા્ણ પછી સંજોગોએ રસ્તો કરી આપયો.   

પછી જ ે થયયું ્તે બહયુ રસપ્રદ વા્ત છ.ે એક ડો્ટરને માક્ણનયું કામ બહયુ ગમી 
ગયયું. ્તેમણે ્તેને પો્તાનાં સાધનો જ્ંતયુમયુ્્ત કરવાનયું (સટરીલાઈઝ કરવાનયું) કામ શીખવયયું, 
દદદીઓને ફસટ્ણ એઇડ, અમયુક પ્રકારના ઇનજ ે્ શન આપવા વગેર ેકામ શીખવાડી દીધાં. 
માક્ણને પો્તાનો ટિે્નકલ મદદનીશ બનાવી દીધો. એટલયું જ નહીં આ ડોકટર ે માક્ણને 
પો્તાના ખચતે મેહડકલ કોલેજમાં ભણવા માટ ેદાખલ પણ કરાવી દીધો. આજ ે્તે હકશોર 
મોનટ ટ્ીયલ, કનેેડામાં પ્રિ્તિષ્ઠ્ત ડો્ટર છ.ે ્તેણે અધ્ણજાગ્્ત મનનો આકષ્ણણના િસદ્ધાં્તનો  
બરાબર ઉપયોગ કયયો. આ િસદ્ધાં્ત કહ ેછ,ે 

‘જો તમે અંિતમ પરરણામ િવષે કલપના કરો તો તે પ્રાપ્ત કરવા માટનેાં 
બધાં જ સાધનો તમને મળી જશે’ 
આ હકસસામાં અંિ્તમ પહરણામ ડો્ટર બનવાનયું હ્તયું.
આ યયુવાન છોકરો કલપના કરી શ્યો અને પો્તાની જા્તને ડો્ટર ્તરીક ે કામ 

કર્તા જોઈ શ્યો. ્તેણે આ કલપના અપનાવી, સાચવી રાખી, કલપનાના બીજનયું િસંચન 
કયયુું અને ્તે વાસ્તિવક્તા રૂપે ઉભરી આવી તયાં સયુધી માનસિચત્રને ઝાંખયું પડવા દીધયું નહીં. 
્તેથી જ ્તેને પો્તાની ઈચછા પૂણ્ણ કરવા માટ ેઅધ્ણજાગ્્ત મનનાં બધાં જ પહરબળો અને 
શિ્્તએ સાથ આપયો.
કટેલાક લોકોને પગારવધારો કમે મળતો નથી?

જો ્તમે એક મોટી કંપનીમાં કામ કર્તા હો અને પો્તાના ઓછા વે્તન અંગે 
િવચાર્તા હો, ્તમારા કામની કદર થ્તી નથી એવયું માન્તા હો, ્તમને વધાર ેપગાર અને 
ઉચચ હોદ્ો મળવા જોઈએ એવયું માન્તા હો ્તો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ્તમે આ કંપની સાથે છડેો 
ફાડવાનયું કામ કરી રહ્ા છો. ્તમે એવો િનયમ અમલમાં લાવી રહ્ા છો ક ેજમેાં ્તમારો 
ઉપરી અિધકારી ્તમને કહ ેક ે“અમાર ે્તમને રુખસદ આપવી પડ ેછ.ે” પણ હકીક્તમાં 
્તમે પો્તે જ ્તમારી જા્તને નોકરીમાંથી છૂટી કરી દીધી છ.ે ઉપરી અિધકારી ્તો માત્ર 
િનિમત્ત બની ગયા, પણ ્તમારી માનિસક્તાએ ્તો આ વા્ત પાકી કરી જ દીધી હ્તી. આ 
હરિયા અને પ્રિ્તહરિયાના િનયમનયું ઉદાહરણ છ.ે ્તમારો િવચાર ્તમારી હરિયા હ્તી અને ્તેની 
પ્રિ્તહરિયા રૂપે અધ્ણજાગ્્ત મને ્તમને સંજોગોનયું િનમા્ણણ કરી આપયયું.
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ધિનક થવાના માગ્થ ઉપરના અવરોધો
મને ખા્તરી છ ેક ે્તમે કટેલાંય લોકોને એવયું કહ્ેતાં સાંભળ્ાં હશે, ‘પેલો વયિ્્ત 

એક ષડયંત્ર ચલાવે છ’ે, ‘્તે ઠગ છ’ે, ‘ફલાણો બેઈમાનીથી પૈસા બનાવે છ.ે’,’ઢીકણો ્તો 
બનાવટ કર ેછ’ે, “હયું  ્તેને બરાબર ઓળખયું છયુ ં  ્તેનામાં કોઈ આવડ્ત નથી.’, ‘પેલો ્તો 
ગહઠયો છ,ે ચોર છ ેઅને લયુચચો છ.ે’

જો ્તમે, આવી વા્ત કર્તા વયિ્્તના જીવનનયું િવશ્ેષણ કરશો, ્તો જોઈ શકશો 
ક ેઆવા વયિ્્તઓ નાણાંકીય ્તંગી અને શારીહરક બીમારીથી પીડા્તા હોય છ.ે ્તેની 
આસપાસના િમત્રો સફળ્તાની સીડી ચડી ગયા હોય છ ેઅને ્યાંય પહોંચી ગયા હોય 
છ.ે પણ આ વયિ્્ત અનય લોકોની પ્રગિ્તને કારણે દયુ:ખી હોય છ.ે મનમાં કડવાશ હોય 
છ.ે મોટા ભાગના હકસસાઓમાં આ પહરબળ ્તેમની અધોગિ્તનયું કારણ બને છ.ે પો્તાના 
શાળાના િમત્રો અંગે નકારાતમક િવચારવાથી અને ્તેમની સંપિત્તને વખોડવાથી પો્તે જ ે
સમૃિદ્ધ અને સંપિત્તની ખેવના રાખે છ ે્તે ભાગી જશે. પો્તે જ ેવસ્તયુઓ મેળવવા માટ ે
પ્રાથ્ણના કર ેછ ે્તે બધી જ વસ્તયુઓ ્તેનાથી દૂર થઇ જશે.

આવી મનોવૃિત્તનયું ઊંડાણથી િવશ્ેષણ કરો - એક બાજયુ  ્તમે એવયું કહો છો ક ે
‘સંપિત્ત મારી ્તરફ આવે’ પણ બીજી જ ષિણે ્તમે એવયું િવચારો છો ક ે‘પેલાની સમૃિદ્ધ મને 
ગમ્તી નથી’. અનય વયિ્્તઓની સાહ્બી અને વૈભવને વધાવવાની ટવે પાડો.
તમારાં રોકાણોની રક્ષા કરો

જો ્તમે રોકાણ અંગે સલાહ ક ેસૂચના માંગ્તા હો અથવા ્તો ્તમે શેર, બોનડ 
વગેરનેે કારણે િચંિ્ત્ત હો ્તો શાં્ત િચત્તે મનન કરો, 

“અનંત ચેતના આ બધાનો વહીવટ કરે છ.ે તેને મારા બધા જ નાણાંકીય 
વયવહારો િવષે ખબર છ.ે હંુ જ ેકરીશ તેમાં હંુ ફાયદો મેળવીશ”.
અવારનવાર આવયું િચં્તન કર્તા રહો અને ્તમે નોંધશો ક ે્તમારા રોકાણ યોગય 

રી્તે થઇ રહ્ાં છ.ે વધયુમાં ્તમને કોઈ નયુકસાન સહન કરવયું નહીં પડ,ે ખોટ સહન કરવાનો 
વારો આવે ્તેની પહલેાં જ ્તમને ્તે શેર વેચવા માટનેો સંક્ેત મળી જશે.
કોઈ પણ વસતુ મફતમાં મળતી નથી

મોટા સટોરમાં સટોર માિલકો થોડા એવા લોકોને નોકરી ઉપર રાખે છ ેક ેજમેનયું કામ 
જ ગ્ાહકના સવાંગમાં આવ્તા લોકોને ચોરી કર્તા અટકાવવાનયું હોય. (આજના જમાનામાં 
સીસીટીવી કમેેરા આવા લોકોનયું કામ કર ેછ.ે) આ લોકો રોજના અમયુક ચોરોને પકડ્તા 
હોય છ ેક ેજ ેમફ્તમાં અમયુક વસ્તયુ લઇ લેવાની વૃિત્ત ધરાવ્તા હોય! ચોરીની મનોવૃિત્ત 
ધરાવ્તાં આવાં લોકો અછ્ત અને મયા્ણદાથી ભરલેા માનિસક વા્તાવરણમાં જીવ્તા હોય 
છ,ે પો્તાની જા્તને શાંિ્ત, સદભાવના, સયુમેળ, િવશ્ાસ, પ્રામાિણક્તા, િનષ્ઠા, શયુભેચછા 
અને આતમિવશ્ાસથી દૂર કરી દે છ.ે આટલયું ઓછયુ ં હોય ્તેમ આવાં લોકો શીલ, સામાિજક 
મોભો, પ્રિ્તષ્ઠા અને માનિસક શાંિ્ત ગયુમાવી દે છ.ે ્તેમને પો્તાનયું મન કવેી રી્તે કામ કર ે
છ ે્તે િવષે કોઈ જ ખયાલ હો્તો નથી, કયુદર્તના સ્તો્ત ઉપર િવશ્ાસ નથી હો્તો અને કવેા 

શ્ીમં્ત થવું ્તમારો અકરકાર છે
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િનયમોને અનયુસર ેછ ે્તે અંગે જાણકારી હો્તી નથી. જો આવા લોકો ચોરી કરવાને બદલે 
પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તની સાધના કર ેઅને પો્તાને સાચયું માગ્ણદશ્ણન મળે ્તેવી 
પ્રાથ્ણના કર ે્તો ્તેઓ સારંુ કામ શોધી કાઢશે અને ્તેમને જીવનજરૂહરયા્તની ચીજવસ્તયુઓ 
સહલેાઇથી મળી જશે. ્તેમને ચોરી કરવાની જરૂર પડશે નહીં. પ્રામાિણક્તા, િનષ્ઠાથી 
જીવન િવ્તાવી શકશે;  પો્તાને ્તેમજ સમાજ માટ ે શયુભ સાિબ્ત થશે.  
સંપિત્તનો અચલ સ્તોત અેટલે સતત વહતેો પ્રવાહ

્તમારા સબકૉનશયસ માઈનડની શિ્્તને ઓળખો. ્તમારા િવચારોની રચનાતમક 
્તાકા્ત અને યોગય  માનસિચત્ર, ્તમને ભૌિ્તક સમૃિદ્ધ, સવ્તંત્ર્તા અને ધનના અિવર્ત 
સ્તો્ત સયુધી દોરી જાય છ.ે જીવનની િવશાળ્તા અને િવપયુલ્તાનો મનમાં સવીકાર કરો. 
આવા સવીકાર અને આશાવાદી માનિસક્તાના પો્તાનાં આગવાં ગિણ્ત અને અિભવયિ્્ત 
છ.ે જમે જમે ્તમે વૈભવ અને ભવય્તાનયું વલણ અપનાવ્તા જાઓ ્તેમ ્તેમ, આવા જીવન 
માટ ેજરૂરી બધી જ વસ્તયુઓ ્તમારી સમષિ હાજર થશે.

્તમે મનમાં અંહક્ત કરી દો અને રોજ હકારાતમક િચં્તન કરો, “મારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનની અગાધ શિ્્ત મારી સાથે જ છ.ે સમૃદ્ધ, સયુખી અને 
સફળ  થવાનો મારો અિધકાર છ.ે ધનનો અસખિલ્ત પ્રવાહ મારી ્તરફ 
આવયા કર ેછ.ે હયું  મારી સાચી યોગય્તાને જાણં છયુ ં . નાણાંકીય બાબ્તોમાં 
મને કયુદર્તી બિષિસ અને અાશીવા્ણદ મળ્ા છ.ે ્તે બહયુ ભવય છ.ે”

શ્ીમં્ થવાના માગ્ધનાં પગિથયાં

1.  હહંમ્તથી ્તમારી જા્તને સમજાવો ક ેધનવાન થવયું ્તે ્તમારો અિધકાર છ.ે ્તમારંુ 
આ્ંતરમન આ માગણીનો સવીકાર કરશે.

2.  ્તમાર ેમાત્ર ખપ પૂર્તા ધનની કામના કરવાની જરૂર નથી. ્તમાર ેજ ેપણ કંઈ 
કરવાની ઈચછા હોય ્તે બધી બાબ્ત માટ ેઘણા વધાર ેધનની જરૂર છ.ે અધ્ણજાગ્્ત 
મનના અખૂટ ભંડારથી પહરિચ્ત થઇ જાઓ. અા અખૂટ ભંડારનો ઉપયોગ કરો.

3.  જયાર ે પૈસા ્તમારા જીવનમાં સહલેાઈથી પહરભ્રમણ કર્તા હોય તયાર ે ્તમે 
આિથ્ણક રી્તે સદ્ધર બની જાઓ છો. નાણાંને દહરયામાં આવ્તી ભર્તી અને ઓટ 
સાથે સરખાવો. ભર્તી અને ઓટની માફક નાણાંનો પ્રવાહ વહ્ેતો રહ ેછ.ે જયાર ે
ઓટની માફક ધન ્તમારી પાસેથી દૂર જ્તયું રહ ે્તો પણ ્તમને અ્તૂટ િવશ્ાસ 
હોવો જોઈએ ક ે્તે પાછયુ ં  આવશે જ.

4.  ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની કાય્ણપદ્ધિ્ત જાણી લો. દૃઢ િવશ્ાસ રાખો. ્તમાર ેજરૂર 
હશે તયાર ેકોઈક રી્તે જરૂરી નાણાં ્તમારી પાસે આવી જશે.

5.  કટેલાક લોકો સ્ત્ત ્તાણ અને ્તંગી અનયુભવ્તા હોય છ.ે ્તેમની પાસે ્યારયે 
પૂર્તા પૈસા હો્તા નથી. ્તેનયું કારણ એ છ ેક ે્તેઓ નાણાંને વખોડ્તા હોય છ.ે ્તમે 
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જનેી ટીકા કરો ્તે ્તમારી પાસે આવશે નહીં, ઉલટયું, ્તમારાથી  દૂર થઇ જશે.

6.  ધનને ઈશ્ર સમાન ગણવાની ભૂલ કરવા જવેી નથી. ્તે માત્ર એક પ્ર્તીક છ.ે યાદ 
રહ ેક ે્તમારા મનમાં રહલેી સમૃિદ્ધ સાચી સમૃિદ્ધ છ.ે ્તમારંુ ધયેય એક સં્તયુિલ્ત 
જીવન જીવવાનયું છ,ે ્તેને માટ ેજરૂરી નાણાં કમાવાના લક્યનો પણ આ ધયેયમાં 
સમાવેશ થયેલો જ છ.ે

7.  ધનને જીવનનો એક માત્ર ઉદ્શે ગણો નહીં. ધનની સાથે સયુખ, શાંિ્ત, પ્રેમ અને 
જીવનની સાચી અિભવયિ્્ત - બધા જ પ્રતયેની સદભાવના પ્રાપ્ત કરવાનો પણ આગ્હ 
રાખો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ચરિવૃિદ્ધ વયાજ સાથે દરકે ષિેત્રે અનેક ગણં આપશે.

8.  ગરીબાઈમાં કોઈ સદગયુણ નથી. હકીક્તમાં ્તો દાહરદ્રય મનનો રોગ છ.ે આ 
માનિસક સંઘષ્ણને કારણે થ્તી આ બીમારીનો ્તમાર ેસતવર ેઉપાય કરવો જ રહ્ો.

9.  ્તમે ખંિડયેર ક ેઝૂંપડીમાં રહવેા માટ ેસજા્ણયા નથી ક ેચીંથરહેાલ કપડાં ક ેભૂખમરાને 
લાયક નથી. ્તમે અઢળક સયુખ સમૃિદ્ધને પામવા માટ ેઆ દયુિનયામાં આવયા છો.

10.  ધનને ્યારયે િધક્કારો નહીં, ્તે દૂષણ નથી. ્તમે જનેી ટીકા કરો છો ્તે વસ્તયુ 
હંમેશ માટ ે્તમે ગયુમાવી દેશો. બ્રહ્માંડમાં સારંુ - નરસયું નથી, બધયું સમાન જ છ.ે 
માત્ર મનયુષયના મનની માનય્તાઓ વસ્તયુ ક ેવા્ત પર સારંુ ક ેખરાબ હોવાનયું લેબલ 
લગાડી દે છ.ે

11.   “મને ધન ગમે છ.ે હયું  ્તેનો યોગય, રચનાતમક અને નયાિયક ઉપયોગ કરંુ છયુ ં . હયું  ્તેને 
ઉમળકાથી આવકારંુ છયુ ં . ્તેને કારણે વધાર ેમાત્રામાં ધન મારા ્તરફ આકષા્ણય છ.ે” 
આ મંત્રનયું અવારનવાર રટણ કરો.

12.  જમીન ક ેખાણમાંથી મળ્તા સીસયું, ્તાંબયું, જસ્ત જવેા ખિનજોની જમે ધન પણ 
કોઈ અિનષ્ટ નથી. મનયુષયની અજ્ાન્તા અથવા દયુરુપયોગને કારણે ્તે ખરાબ 
પહરણામ લાવે છ.ે

13.  અધ્ણજાગ્્ત મનનો પ્રિ્તભાવ મેળવીને ્તમારંુ સપનયું પૂરંુ કરવા માટ ે અંિ્તમ 
પહરણામને મનમાં કંડારી દો. બાકીનયું કામ અચે્ત મનને સોંપી દો. સમયે ્તે અચૂક 
પૂર યું કરશે જ. 

14.  મફ્તની કોઈ પણ વસ્તયુ લેવાની લાલચ ઉપર કાબૂ મેળવો. દયુિનયામાં ્યાંય ‘ફ્ી 
લંચ’ જવેયું કશયું નથી. ્તમાર ેકંઇક મેળવવા માટ ેકશયુંક આપવયું પડ ેછ.ે ્તમારા ધયેય, 
િસદ્ધાં્તો અને ઉદ્મ ્તરફ ધયાન આપો. અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમને બરાબર સહકાર 
આપશે. અધ્ણજાગ્્ત મનના િસધધાં્તોનો યોગય અમલ ્તમારી સમૃિદ્ધની ચાવી છ.ે 
્તેથી જ સંપિત્ત અંગેના િવચારો ્તમારા મનમાં બરાબર ગોઠવી દો.

((((

શ્ીમં્ત થવું ્તમારો અકરકાર છે



પ્રકરિ-૧૧

્તમારા અરજીજાગૃ્ત મનને  
સફળ્તામાં ભાગીિાર બનાવો

જીવનમાં સફળ્તાઓ મેળવવી એટલે જીવન સફળ થવયું! જીવનમાં શાંિ્ત, આનંદ 
અને સયુખ લાંબા સમય સયુધી ટકી રહ ે્તો જીવન સફળ થયયું ગણાય. ઈસયુના કહવેા અનયુસાર 
આ પહરબળોનો શાશ્્ત અનયુભવ એ જ જીવનનો ઉદ્શે છ.ે જીવનનાં મહત્વનાં પહરબળો 
જમે ક ેશાંિ્ત, સયુમેળ, સયુરષિા અને સયુખ અદૃશય છ.ે આપણે ્તેનો અનયુભવ કરી શકીએ 
છીઅે, પણ સપશ્ણ કરી શક્તા નથી. હકીક્તમાં આ બધાં જ મનયુષયના અં્તરના ઊંડાણમાંથી 
આવે છ.ે આ ગયુણ ઉપર િચં્તન કર્તા રહવેાથી સવગ્ણના સયુખો આપણા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં 
આવી શક ેછ.ે જનેા વડ ેઅા સવગદીય સયુખની પ્રાિપ્ત સરળ બને છ.ે

“આવી જગયાએ ઉધઈ થતી નથી ક ેકાટ લાગતો નથી; કોઈ ચોરી કરી 
શકતું નથી”; (મ્ેથયુ 6:20)

સફળતાનાં ત્રણ પગિથયાં 

ચાલો આપણે સફળ્તાનાં ત્રણ પગિથયાં િવષે ચચા્ણ કરીએ.

પ્રથમ પગિથયું

સફળ્તાનયું પ્રથમ પગિથયયું એટલે ્તમને શયું કરવયું ગમે છ ે્તે શોધી કાઢવાનયું અને 
પછી ્તે કામ કરવાનયું! ્તમારા કામને પ્રેમ કરવો ્તે પહલેી સફળ્તા છ.ે કોઈ વયિ્્ત 
મનોિચતસક હોય, ્તો ્તેને માટ ે્તે અંગેની હડગ્ી ક ે હડપલોમાનયું સહટ્ણહફકટે લઈને દીવાલ 
ઉપર ટીંગાડવયું પૂર્તયું નથી. ્તેણે એક વયવસાિયક મનોિચહકતસક ્તરીક ેપો્તાના ષિેત્રે થ્તાં 
અવનવાં સંશોધનો અને પ્રયોગો િવષે જાણવયું જોઈએ, સેિમનાર અને કોનફરનસમાં ભાગ 
લેવો જોઈએ અને નવાં સંશોધનોનો અભયાસ કરવો જોઈએ. એક સફળ મનોિચહકતસક 
દવાખાનાઓમાં ્તો જાય જ પણ ્તે ઉપરાં્ત ્તેણે નવા વૈજ્ાિનક લેખો પણ વાંચવા જોઈએ, 
બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો ્તેણે સમગ્ મનયુષયજા્તની પીડા ઓછી કરવા માટનેી નવી 
પદ્ધિ્તઓ અને સાધનોથી સ્ત્ત વાકફે રહવેયું જોઈએ. દદદીઓના હહ્તની પ્રતયેક વા્ત સફળ 
ડો્ટરના રસનો િવષય હોય ્તે જરૂરી છ.ે

અચેતન મન એ આપણા 
જીવનનંુ અંગત અને અગતયનંુ 
પરરબળ છ.ે જીવનની સફળતા 
માટ ે તેનો ઉપયોગ અિનવાય્થ 
છ.ે અચેતન મનને જટેલું 
વધારે કળેવીશું તેમ સફળતા 
અાપોઅાપ મળતી જશે જ ે
અેક અાશ્ચય્થજનક અાહ્ાદક 
અનુભવ હશે.  (ઈવે-8)
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કોઈક કદાચ પૂછ ેપણ ખરંુ, 

“હંુ આ રદશામાં પહલેું કદમ કવેી રીતે માં્ંુડ? મારે શું કરવું જોઈએ તેની મને 
જાણ નથી.” આવા હકસસામાં માગ્ણદશ્ણન માટ ેનીચે પ્રમાણે પ્રાથ્ણના કરો :

“હ ેમારા અધ્થજાગ્રત મનની મહામિત, જીવનમાં મારં સાચું સથાન મને 
જણાવ”, રદવસમાં અવારનવાર આ પ્રાથ્થના સકારાતમક રીતે અને 
પ્રેમપૂવ્થક મનોમન બોલો. જમે તમે શ્રદ્ા અને િવશ્વાસ સાથે આગળ 
વધશો તેમ તેમ તમને લાગણી, પૂવ્થસંકતે ક ેિવચારના સવરૂપે જવાબ 
મળી જશે. શાંત િચત્તમાં તે તમને સપષ્ટ રીતે દેખાશે.

બીજુ ંપગિથયું

સફળ્તાનયું બીજયુ  ંપગિથયયું છ ેક ે્તમે ્તમારા કામના ષિેત્રમાં ખાસ િનપયુણ્તા મેળવો 
અને અનય લોકો જાણ્તા હોય ્તેના કર્તાં કોઈ િવશેષ જ્ાન પ્રાપ્ત કરો. જમે ક,ે એક યયુવાન 
રસાયણ િવજ્ાન (કમેેસટ ટ્ી)ના ષિેત્રે કામ કરવાનયું પસંદ કર ેછ ે્તો ્તેણે આ િવજ્ાનની અનેક 
શાખાઓ પૈકી એકની પસંદગી કરવી જોઈએ. આ શાખામાં ચાલી રહલેા નવા પ્રયોગો 
અંગે જાણવા માટ ેપો્તાનો સમય અને શિ્્ત ફાળવવાં જોઈએ. વધયુમાં પો્તાના કામના 
ષિેત્રે કઈ ્તક રહલેી છ ે્તે જાણવા માટનેો ઉતસાહ પણ હોવો જોઈએ।. શ્ય હોય ્તો, અનય 
લોકો કર્તાં વધાર ેજ્ાન પ્રાપ્ત કરવયું જોઈએ. યયુવાને પો્તાના કામમાં ્તો ઉતસાહ દેખાડવો 
જ જોઈએ, ્તે ઉપરાં્ત દયુિનયાની સેવા કરવા માટનેી ્તક પણ શોધ્તા રહવેયું જોઈએ.

જ ેઆપણા સવ્થથી મહાન છ ેતેને તમારી ચાકરી કરવા દો. જ ેમનુષય, 
પોતાના જીવનને ચીલાચાલુ માને છ ેતેના વલણમાં અને આ વા્યમાં 
પ્રગટ થતા વલણમાં બહુ મોટો તફાવત છ.ે “ચીલાચાલુ” મોટી સફળતા 
નથી. મનુષયનું રયેય ઉચચ, ઉમદા અને પરમાથ્થવાળું  હોવું જોઈએ. 
અનય લોકોની સેવા ક ેમદદરૂપ થઇ રહવેાની ભાવના હોવી જોઈએ, 
ભલે પોતાને થો્ડી તકલીફ પ્ડ!ે

ત્રીજુ ંપગિથયું

ત્રીજયુ  ંપગિથયયું સૌથી મહત્વનયું છ.ે ્તમને ખા્તરી હોવી જોઈએ ક ે્તમે જ ેપણ કંઈ 
કરવા ઈચછો છો ્તે ્તમારી સફળ્તામાં અવરોધરૂપ બને નહીં. ્તમારી ઈચછા સવાથદી નહીં 
પણ માનવ્તાવાદી હોવી જોઈએ. ્તમારી કામનાનો પથ એવો હોવો જોઈએ ક ેજનેાથી એક 
સંપૂણ્ણ ચરિ રચાય. એટલે ક ે્તમારી કામના પૂણ્ણ થવામાં દયુિનયાને પણ કોઈક ફાયદો થાય. 
્તેનાથી ્તમે જ ેપણ દયુિનયાને આપયયું છ ે્તેનાથી અનેકગણં ્તમારી ્તરફ ઘોડાપૂર બનીને 
આવે છ.ે જો ્તમારી ઈચછા માત્ર ્તમારા લાભ માટનેી જ હોય ્તો સંપૂણ્ણ ચરિ રચાશે નહીં 
અને ્તમારા જીવનમાં કોઈક ઉથલપાથલ થવાની શ્ય્તા છ.ે ્તેનાથી જીવનમાં મયા્ણદાઓ 
અને માંદગી આવી શક ેછ.ે

્તમારા અરજીજાગૃ્ત મનને  સફળ્તામાં ભાગીિાર બનાવો
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સાચી સફળતાનું માપ
કટેલાંક લોકો કદાચ એવયું કહ ેપણ ખરા, “પણ જમેસ ્તો ્તેલનો ખરાબ જથથો 

વેચીને ્તગડી રકમ કમાય છ.ે” કોઈ વયિ્્ત થોડા સમય માટ ેસફળ થ્તો હોય ્તેવયું લાગે 
પણ છ્ેતરિપંડી કરીને મેળવેલયું ધન સામાનય રી્તે પગ કરી જાય છ ેઅને દૂર થઇ જાય છ.ે 

જયાર ેઆપણે કોઈને લૂંટીએ છીએ તયાર ેઆપણે પો્તે જ લૂંટાઈ જઈએ છીએ. 
કારણ ક ેઆવયું અછ્ત અને મયા્ણદાથી ભરલેયું માનિસક વલણ આપણા જીવનમાં પણ 
આવી જ ્તંગી અને ્તાણ ઉતપન્ન કર ેછ.ે આપણને જ ેપ્રકારની લાગણી અને ભાવના 
થાય ્તેવી આપણી કામગીરી હોય! માણસ ભલે લખલૂટ પૈસા કમા્તો હોય પણ જો આવયું 
ધન છળકપટથી મેળવાયેલયું હોય ્તો ્તેવી વયિ્્તને સફળ ગણી શકાય નહી. માનિસક 
શાંિ્ત વગર કોઈ સફળ્તા મળ્તી નથી. જો રાત્રે ઘસઘસાટ ઊંઘ આવે નહીં ્તો કરોડોની 
સંપિત્તને શયું કરશો? અથવા ્તો માંદગીના િબછાને જ સૂવાનો વારો આવે ક ેગયુનાની 
ભાવનાથી મન ભાર ેહોય ્તો અઢળક ધનની મજા કવેી રી્તે આવે?

હયું  લંડનમાં એક વયિ્્તને ઓળખયું છયુ ં . ્તેણે પો્તાનાં ‘પરારિમો’ની વા્ત મને કહી 
હ્તી. ્તે મહાશય એક ધંધાદારી િખસસાકા્તરુ હ્તા અને લોકોના પૈસાની ્તફડંચી કરીને 
ઘણં ધન કમાયા હ્તા. ્તેની પાસે ઉનાળામાં રજા ગાળવા માટ ેફ્ાનસમાં ઘર હ્તયું, ઇંગલેનડમાં 
પણ રજવાડી ઠાઠથી રહ્ેતા હ્તા. પણ આવા  ગોરખધંધા કરવાને કારણે ્તેને સ્ત્ત 
પોલીસ દ્ારા પકડાઈ જવાનો ડર રહ્ેતો હ્તો. આ ભય અને ગયુનાની લાગણીને કારણે ્તેનયું 
શરીર અનેક રોગોનયું ઘર બની ચૂ્યયું હ્તયું. ભાઈને ખયાલ હ્તો ક ેપો્તે ગયુના કરલેા છ.ે આ 
ગયુનાહહ્ત માનિસક્તાને કારણે ્તેને ઘણી ્તકલીફ પડી. આખર,ે ્તેણે સામે ચાલીને પો્તાના 
ગયુના સવીકારી લીધા, જલેની સજા પણ ભોગવી. જલેમાંથી છૂટ્ા પછી ્તેણે માનિસક 
અને આધયાિતમક માગ્ણદશ્ણન લીધયું. વાિલયા લૂંટારાની માફક ્તેનયું પણ હૃદયપહરવ્ત્ણન 
થઇ ગયયું. એક સમયના િખસસાકા્તરુ ભાઈ પ્રામાિણક અને  કાયદાનયું પાલન કરનાર 
નાગહરક ્તરીક ેજીવવા લાગયા. પો્તાને મનગમ્તી પ્રવૃિત્ત શોધી કાઢી અને સયુખી થયા.

એક સફળ વયિ્તને પોતાનું કામ બહુ ગમે છ.ે આ કામ દ્ારા તે પોતાના 
મનની લાગણીઓ  અિભવય્ત કરે છ.ે સફળતા સંપિત્તની પ્રાિપ્ત 
કરતાં ઊંચા આદશષોને વધારે આભારી હોય છ.ે જ ેવયિ્ત માનિસક 
અને આરયાિતમક જ્ાન ધરાવે છ,ે તેનાં ચરણોમાં દરેક પ્રકારની 
સફળતા આળોટતી હોય છ.ે આજના જમાનાના મહાન ઉદ્ોગપિતઓ 
અધ્થજાગ્રત મનનો યોગય ઉપયોગ કરીને સફળતા પામયા છ.ે

થોડાં વષયો અગાઉ ફલેગલર (હને્ી ફલેગલર - 1830 થી 1913, અમેહરકાના 
અગ્ણી ઉદ્ોગપિ્ત અને સટાનડડ ્ણ ઓઇલ નામની કંપનીના સથાપક) િવષે એક મેગેઝીનમાં 
લેખ છપાયો હ્તો. ્તેમાં ્તેમણે સવીકાયયુું હ્તયું ક ેપો્તાની, પ્રોજ ે્ ટ પૂણ્ણ થયો છ ે્તેવયું િચત્ર 
જોઈ શકવાની આવડ્ત, સફળ્તાનયું પાયાનયું રહસય છ.ે જમે ક ે્તેમના હકસસામાં ્તેમણે એક 
પેટ ટ્ોિલયમના મોટા ઉદ્ોગ િવષે કલપના કરી, ્તેમાં પાટા ઉપર ટ ટ્ને પેટ ટ્ોિલયમ લઇ જ્તી 
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હોય ્તેવયું જોયયું, ટ ટ્નેની સીટી સાંભળી, ટ ટ્નેનો ધૂમાડો શ્ાસમાં લીધો હોય ્તેવયું માનસિચત્ર 
દોરી લીધયું. ્તેમના આવા માનસિચત્રને સાચયું માનીને અધ્ણજાગ્્ત મન કામે લાગી ગયયું અને 
થોડાં વષયોમાં ્તેને સાકાર કયયુું. જો કોઈ વસ્તયુ િવષે બરાબર કલપના કરો ્તો ્તમને ખયાલ 
પણ આવે નહીં ્તે રી્તે ્તેને વાસ્તિવક્તામાં બદલવા માટ ેજરૂરી બધી જ વસ્તયુઓ ્તમારા 
સયુધી પહોંચી જશે. આ અધ્ણજાગ્્ત મનની અદભયુ્ત શિ્્તને કારણે જ શ્ય બને છ.ે

સફળ્તા િવશેનાં આ ત્રણ પગિથયાં અંગે િવચાર્તાં પહલેાં અધ્ણજાગ્્ત મનનાં 
રચનાતમક પહરબળોની અગાધ શિ્્ત િવષે ભૂલો નહીં. ત્રણેય પગલે આ જ શિ્્ત ્તમારી 
યોજનાને સફળ કરવામાં ચાવીરૂપ ભૂિમકા ભજવે છ.ે ્તમારા િવચારો રચનાતમક હોય, ્તો 
્તે ભાવના સાથે ભળીને શ્દ્ધા અને દ્રઢ માનય્તાને જનમ આપે છ.ે મેથયયુએ જણાવયયું છ ે્તેમ, 

તમારી શ્રદ્ા પ્રમાણેનું ફળ તમને મળશે (9:29)
્તમારાં બધાં જ સપના સાકાર કરી શકવા સમથ્ણ એવા આ  હદવય પહરબળ અંગેનયું 

જ્ાન ્તમને આતમિવશ્ાસ અને માનિસક શાંિ્ત પ્રદાન કર ેછ.ે ્તમારંુ કાય્ણષિેત્ર ગમે ્તે 
હોય, ્તમાર ેસબકોિનશયસ માઈનડની શિ્્તના િસદ્ધાં્તો શીખવા જોઈએ. જો ્તમે આવી 
શિ્્તનો ઉપયોગ કવેી રી્તે કરવો ્તે જાણ્તા હો, ્તમારા િવચારો યોગય રી્તે અિભવય્્ત 
કર્તા હો અને ્તમારી આવડ્તનો અનય લોકોના લાભ માટ ેઉપયોગ કર્તા હો ્તો ્તમે 
સફળ્તાના એ્સપ્રેસ હાઇવે ઉપર પૂરઝડપે દોડી રહયા છો. જો ્તમે ઈશ્રનયું કોઈક કામ 
કરવાની ઈચછા ધરાવો છો અથવા ્તેમાં યથાશિ્્ત ફાળો આપવા માંગ્તા હો ્તો, ્તમારી 
િવરુદ્ધમાં કોણ હોઈ શક?ે જયાર ેઆવી પહરિસથિ્ત હોય ્તો ધર્તી ક ેઆકાશમાં કોની 
્તાકા્ત છ ેક ે્તમને સફળ્તાથી વંિચ્ત રાખે?

પોતાનું સપનું કવેી રીતે સાકાર બનાવયું
એક હફલમ એ્ટર ેમને કહ્યું હ્તયું ક ે્તેની પાસે ખાસ કોઈ િશષિણ હ્તયું નહીં, પણ 

એક હકશોર ્તરીક ે્તેનયું સપનયું હ્તયું ક ેપો્તે હફલમ સટાર બને. ખે્તરમાં કામ કર્તા, ઘાસ 
કાપ્તાં, ગાયો ચરાવ્તા ક ેગાયોને દોહ્તી વખ્તે પણ હફલમો અંગે િવચાર્તો રહ્ેતો, 

“હંુ સતત એવી કલપના કરતો ક ેએક મોટા િથયેટરમાં ઝળાહળાં  થતી 
રોશનીમાં મારં નામ છ.ે મેં વષષો સુધી આવી કલપના કરે રાખી અને 
આખરે એ રદવસ આવી ગયો ક ેમેં મારં નામ રોશનીથી ઝળહળતું 
જોયું ક ેજનેી મેં વષષો સુધી કલપના જ કરી હતી”, તેમણે ઉમેયુું, “મને 
ખબર છ ેક ેસબકોિનશયસ માઈન્ડની શિ્તને કારણે જ આટલી મોટી 
સફળતા મળી છ.ે”

પોતાના સપનાની ફામ્થસી વાસતિવકતામાં બદલાઈ ગઈ
ત્રીસ વષ્ણ પહલેાં હયું  એક યયુવાન ફામ્ણસીસટ - ઇયાનને ઓળખા્તો હ્તો. ્તે દવાના 

વેચાણના કિમશન પેટ ેઅઠવાહડયાના ચાલીસ ડોલર કમા્તો હ્તો. “પચીસ વષ્ણ પછી મને 
પેનશન મળશે અને હયું  િનવૃત્ત થઈશ.”

્તમારા અરજીજાગૃ્ત મનને  સફળ્તામાં ભાગીિાર બનાવો
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મેં આ ઇયાનને પ્રશ્ન કયયો ‘્તમે પો્તાની એક દયુકાન ખોલવા અંગે કમે િવચાર્તા 
નથી? આ નોકરીમાંથી બહાર નીકળો, ્તમારા સપનાં ઊંચા લઇ જાઓ. ્તમારાં બાળકો 
અંગે િવચારો. કદાચ ્તમારા પયુત્રને ડો્ટર બનવયું હોય, ્તમારી દીકરીને સંગી્તકાર 
બનવાની ઈચછા હોય!’ 

્તેના જવાબમાં ઇયાન િનસાસો નાખીને કહ્યું ક ે્તેની પાસે પૂર્તા નાણાં નથી. પરં્તયુ 
મારી સાથે થોડી વા્તચી્ત કયા્ણ પછી ઇયાન એ વા્ત પ્રતયે સભાન થઇ ગયો હ્તો ક ેપો્તે 
જ ેપણ વા્તને સાચી માને ્તે વા્ત હકીક્ત બનીને સામે આવશે.

ધયેય ્તરફનયું પ્રથમ પગલયું અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત પ્રતયેની સભાન્તા છ.ે મારી 
સાથે વા્ત કરીને ઇયાનને ્તેનો ખયાલ આવી ગયો. ઇયાનનયું બીજયુ  ંપગિથયયું - પો્તાનયું સપનયું  
અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડવા અંગેની ષિમ્તાનયું હ્તયું. ્તેણે પો્તાના એક સટોર િવષે 
કલપના કરી, ્તેમાં દવાની બોટલ, ખોખાં, િપ્રિસરિપશન, થોડા કારકયુન અને દયુકાનમાં ઉભેલા 
ગ્ાહકો જોયા. પો્તાના ્તગડા બેનક બેલેનસ િવષે િવચાયયુું અને પો્તે આ કિલપ્ત સટોરમાં 
થોડયું કામ પણ કયયુું. એક હફલમ કલાકારની માફક ્તેણે પો્તાની કલપનાની આ હફલમમાં 
રોલ અદા કયયો. ઈસયુ કહ ેછ ે્તેમ ‘તમે એવું માની લો ક ેહંુ છંુ, અને હંુ તમારી સાથે જ 
હોઈશ’. પછી ્તો રા્ત હદવસ, ઊઠ્તાં જાગ્તાં અને કોઈ પણ કામ કર્તાં ્તેને પો્તાની 
માિલકીના સટોરનાં જ સપનાં જોવા લાગયો.

પછી બહયુ રસપ્રદ ઘટનાઓ બની. ઇયાનને કોઈક કારણસર નોકરી ગયુમાવવી પડી. 
પણ ્તર્ત જ ્તેને એક મોટા સટોરમાં કામ મળી ગયયું, ્તે મેનેજર બનયો, ઉત્તરોત્તર પ્રગિ્ત 
કર્તાં ડીસટ ટ્ીકટ મેનેજર બની ગયો. આ દરિમયાન ્તેણે થોડા પૈસા બચાવયા, ્તેમાંથી એક 
દવાની દયુકાન ખોલી. ્તેને નામ આપયયું –  “હડ ટ્મ ફામ્ણસી”!

“્તે ખરખેર મારી કલપના પ્રમાણેનો જ સટોર હ્તો’ ્તેણે મને લખયયું હ્તયું। પો્તાના 
ષિેત્રે ્તેણે સફળ વયિ્્ત ્તરીક ેનામ કાઢયું અને ગમ્તી પ્રવૃિત્ત કરવામાં જીવન વય્તી્ત કયયુું.

ધંધામાં અધ્થજાગ્રત મનનો ઉપયોગ
કટેલાંક વષયો પહલેાં, મેં વયવસાયી વયિ્્તઓના જૂથને કલપના અને અધ્ણજાગ્્ત 

મનની શિ્્તઓ અંગે  એક પ્રવચન આપયયું હ્તયું.  ્તેમાં મેં એક વા્ત કહી હ્તી ક ેકવેી રી્તે 
જમ્ણન કિવ ગોથે (જોહાન વોલફગોંગ વોન ગોથે 1749 થી 1832, જમ્ણનીના આ મહાન 
સાહહતયકાર ્તેમની નવલકથા, કિવ્તા, નાટકો વગેર ેમાટ ેબહયુ િવખયા્ત છ.ે) જયાર ેપણ 
મયુશકલેીમાં ક ેદયુિવધામાં ફસાઈ જાય તયાર ેપો્તાની કલપનાશિ્્તનો કવેી રી્તે ઉપયોગ 
કર્તા હ્તા. 

્તેમનયું જીવનચહરત્ર લખનારા લેખકોએ પણ દશા્ણવયયું હ્તયું ક ે્તેઓ કલાકો સયુધી 
કાલપિનક વા્તો કરવા માટ ેએકાં્તમાં રહ્ેતા. એ પણ જાણી્તી વા્ત છ ેક ે્તેમની ટવે પ્રમાણે 
્તે ્તેમના િમત્રો નજીકની ખયુરશી પર બેઠા હોય ્તેવી કલપના કરીને વા્તો કર્તા! બીજા 
શબદોમાં કહીએ ્તો ગોથેને કોઈ સમસયા નડ્તી હોય ્તો ્તેઓ પો્તાના િમત્ર સલાહ આપે 
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છ ે્તેવી કલપના કર્તા સાથે સાથે ્તેવી સંજ્ા અને અવાજ પણ કર્તા. િમત્રો સાથેનયું આવયું 
કાલપિનક િમલન જાણે ખરખેર હોય ્તેવા જ હાવભાવ કર્તા.

મારા આ પ્રવચનમાં એક શેરદલાલ (સટોક બ્રોકર) પણ હાજર હ્તો. ્તેણે ગોથેની 
આ ્તરકીબ અજમાવવાનયું નક્કી કયયુું. ્તેણે પો્તાના અતયં્ત ધિનક બેનકર િમત્ર સાથે આવો 
કાલપિનક વા્તા્ણલાપ શરૂ કયયો. આ બેનકર િમત્ર શેરદલાલને ્તેનાં સૂચનો, શેર લે-વેચ 
અંગેના િનણ્ણયો માટ ેઅવારનવાર મળ્તો હ્તો, ્તેનો આભાર માન્તો. ્તે આ સંવાદને, 
્તેના મનમાં ્તે બરાબર ઠસી જાય નહીં તયાં સયુધી નાટ્ાતમક રી્તે બોલ્તો. 

શેરદલાલ ભાઈનયું મનોમંથન અને િનયંિત્ર્ત કલપના ્તેના ગ્ાહકોને રોકાણ અંગેની 
યોગય સલાહ આપવાના ધયેય સાથે બંધબેસ્તા હ્તાં. ્તેનયું મયુખય ધયેય ગ્ાહકો નાણાંનયું 
યોગય રોકાણ કરીને મહત્તમ વળ્તર મેળવી આપવાનયું હ્તયું. આ ભાઈને ્તેમાં સફળ્તા ્તો 
મળી એટલયું જ નહીં પણ એક અગ્ણી શેર દલાલ બની ગયા અને આજ ેપણ અધ્ણજાગ્્ત 
મનની શિ્્તનો ઉપયોગ કર ેછ.ે 

સોળ વષ્થના યુવાને નસીબ ચમકાવયું
હાઈસકલૂમાં ભણ્તા એક યયુવાન - રોબટ તે મને કહ્યું હ્તયું, “મને બહયુ ખરાબ મા્સ્ણ 

મળે છ.ે મારી યાદદાસ્ત ધૂંધળી થ્તી જાય છ.ે મને ખબર નથી પડ્તી ક ેશયું થઇ રહ્યું છ.ે”  મેં 
શોધી કાઢયું ક ેબીજયુ  ંકાંઈ નહી પણ રોબટ્ણનયું વલણ બહયુ નકારાતમક હ્તયું. ્તે પો્તાના અમયુક 
િશષિકો અને સાથી િવદ્ાથદીઓને િધક્કાર્તો અથવા ્તો ્તેઓ પ્રતયે સાવ શયુષક હ્તો. મેં 
્તેને સબકોિનશયસ માઈનડ િવષે અને ભણવામાં કવેી રી્તે સફળ્તા મેળવવી ્તે સમજાવયયું.

્તેણે કામ શરૂ કયયુું. અમયુક વા્યોનયું ્તે હદવસમાં કટેલીક વાર રટણ કર્તો - ખાસ 
કરીને રાત્રે સૂ્તા અગાઉ અને સવાર ેજાગયા પછી! આ સમય અધ્ણજાગ્્ત મનમાં િવચાર 
કંડારી દેવાનો સવયોત્તમ સમય હોય છ.ે

્તેનયું રટણ આ પ્રમાણે હ્તયું, 

“મને ખયાલ છ ેક ેઅધ્થજાગ્રત મન યાદદાસતનો ભં્ડાર છ.ે મારા િશક્ષક 
જ ેકહ ેછ ેતે અને હંુ જ ેપણ વાંચું છંુ તે બધું સંઘરી રાખે છ.ે મારી સમૃિત 
પૂણ્થ છ ેઅને અધ્થજાગ્રત મનની અનંત મહામિત મારે પરીક્ષા માટ ેજ ે
પણ જાણવું જોઈએ તે સતત મને કહતેી રહ ેછ.ે હંુ પ્રેમના પ્રતીક સમાન 
છંુ અને મારા િશક્ષકો અને સાથી િવદ્ાથફીઓ તરફ સદભાવના ધરાવું 
છંુ. હંુ િનષ્ઠાપૂવ્થક તેમના જીવનમાં સફળતાની કામના કરં છંુ અને તેમને 
શુભેચછા પાઠવું છંુ.”

હવે, રોબટ્ણનયું મન હળવયું થયયું છ,ે  પહલેાં કર્તાં વધાર ેજીવન માણે  છ.ે ્તેના 
પહરણામમાં પણ ફરે પડો છ.ે હવે ્તે લગભગ બધા જ િવષયોમાં અવવલ રિમ લાવે છ.ે 
્તે, િશષિકો અને મા્તા પો્તાને ભણવામાં સફળ્તા મેળવવા માટ ેઅિભનંદન આપ્તા હોય 
્તેવી કલપના સ્ત્ત કર ેછ.ે

્તમારા અરજીજાગૃ્ત મનને  સફળ્તામાં ભાગીિાર બનાવો
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ખરીદ વેચાણના ક્ષેત્રે કવેી રીતે સફળ બનવું
કોઈ પણ વસતુની ખરીદી ક ેવેચાણ માટ ેએક વાત યાદ રાખો ક ેતમારં જાગ્રત 

મન શરૂઆત કરે છ ેઅને અધ્થજાગ્રત મન તેને વેગ આપવાનું કામ કરે છ.ે 

્તમાર ેમોટર પાસેથી કામ કઢાવવા ્તેને સટાટ્ણ (શરૂઆ્ત) કરવી પડ.ે પણ એક 
વખ્ત શરૂ થઇ ગયા પછીની શિ્્ત ્તેને સબકૉનશયસ માઈનડમાંથી મળ્તી રહ ેછ.ે

સૌ પ્રથમ તમે સપષ્ટ િવચાર ક ેિચત્ર આંતરમન સુધી પહોંચા્ડો, તેને 
શાંત, હળવું થવા માટ ેકહો અને રયાન કિેનદ્રત કરવાનું કહો. આ શાંત, 
હળવું મન અને તેવું વલણ અનય બાહ પરરબળોને તેમજ ખોટા ખરાબ 
િવચારોને તમારા રયેયમાં દાખલ કરતા અટકાવે છ.ે વધુમાં શાંત અને 
હળવા મન સુધી તમારો િવચાર ઝ્ડપથી પહોંચી શક ેછ.ે

બીજયુ  ં પગલયું એ છ ે ક ે ્તમે ઈિચછ્ત વાસ્તિવક્તાની કલપના કરવાની શરૂઆ્ત 
કરો. જમે ક,ે ્તમે ઘર ખરીદવા માંગ્તા હો, ્તો ્તમારા શાં્ત મનમાં નીચે પ્રમાણે રટણ 
કરવાનયું રાખો: ‘‘મારા અધ્ણજાગ્્ત મનની મહામિ્ત બહયુ જ જ્ાની છ.ે ્તે મને કહી રહી છ ે
ક ેમાર ેમાટનેયું આદશ્ણ ઘર સયુંદર વા્તાવરણમાં છ,ે બહયુ મોકાની જગયાએ છ,ે મારી બધી 
જ જરૂહરયા્તો મયુજબનયું છ ેઅને મારી આવક સાથે બરાબર બંધબેસે છ.ે હયું  મારી આ 
િવનં્તીને મારા અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડયું છયુ ં . મને ્તેનામાં અખૂટ શ્દ્ધા અને િવશ્ાસ 
છ ેક ેજમે ખેડ્ૂત જમીનમાં બીજ વાવે છ ેઅને કયુદર્તી િવકાસના િનયમોમાં િવશ્ાસ રાખે 
છ ે ્તે જ રી્તે મારી આ િવનં્તી પણ ફળીભૂ્ત થશે.”

્તમારી પ્રાથ્ણનાનો જવાબ છાપામાં જાહરેખબરના સવરૂપે આવી શક ે છ,ે કોઈ 
િમત્રની વા્ત રૂપે પણ મળી શક ેછ ેઅથવા ્તો ્તમે સીધા એક ઘર ્તરફ દોરાઈ જાઓ ક ે
જ ે્તમારી બધી જ જરૂહરયા્તોને અનયુરૂપ હોય. ્તમારી પ્રાથ્ણનાનો ઉત્તર િવિવધ રૂપે ્તમને 
મળી શક.ે જો ્તમે ્તમારા આં્તરમનની કામગીરીમાં િવશ્ાસ કર્તા હો ્તો માત્ર એટલયું જ 
જાણવયું જરૂરી છ ેક ેજવાબ જરૂર મળશે.

તમે તમારં ઘર, જમીન ક ેઅનય કોઈ િમલકત વેચવા માગતા હો
જમીન-મકાનના દલાલો સાથેની વા્તચી્તમાં મેં ્તેમને મારંુ અમેહરકાના લોસ 

એનજલેસના ઓલતેનડો એવેનયયુ ખા્તેનયું મારંુ મકાન કવેી રી્તે વેચયયું ્તે કહ્યું છ.ે ્તેના ઉપરથી 
કટેલાય લોકોએ આ ્તરકીબ અજમાવીને ઝડપથી નોંધપાત્ર સફળ્તા મેળવી છ.ે મેં ઘરની 
બહાર આગળના બગીચામાં એક બોડ ્ણ લગાવયયું હ્તયું “માિલક દ્ારા વેચવાનયું છ.ે” ્તેના એક 
હદવસ પછી રાત્રે સૂવા જવા અગાઉ મેં મનોમન િવચાયયુ્ણ, “જો આ ઘર વેચાઈ જશે ્તો 
્તયું શયું કરીશ?”. મેં મારા જ સવાલનો જવાબ આપયો, “હયું  ્તે બોડ ્ણને ઉ્તારી લઈશ અને 
ગેરજેમાં મૂકી દઈશ.” મારી કલપનામાં મેં ્તે બોડ ્ણને જમીનમાંથી બહાર કાઢીને ઉઠાવયયું, 
ખભા ઉપર મૂકીને ગેરજે સયુધી લઇ ગયો અને જમીન ઉપર મૂક્તાં બોડ ્ણને કહ્યું, ‘હવે માર ે
્તારી જરૂર નથી’. મને ઘરના વેચાણનો પ્રોજ ે્ ટ પૂરો થવાનો સં્તોષ થયો.
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બીજા જ હદવસે એક વયિ્્ત 1000 ડોલર આપી ગયા અને કહ્ેતા ગયા, “આ બોડ ્ણ 
હટાવી લો. આપણો સોદો પાકો!”    

્તર્ત જ ેમેં બોડ ્ણને જમીનમાંથી બહાર કાઢયું અને ગેરજેમાં મૂકી દીધયું. મનની 
અંદર જ ેકલપના કરી હ્તી ્તે પ્રમાણે બાહ્ હરિયા થઇ. જવેયું અંદર છ ે્તેવયું જ બહાર છ ે- 
બાઇબલનયું આ વા્ય યથાથ્ણ સાિબ્ત થયયું ક,ે

તમારા અધ્થજાગ્રત મનમાં જ ેછબી કં્ડારાયેલી છ ેતે જ હકીકત રૂપે 
તમારા વાસતિવક જીવનમાં પ્રગટ થાય છ.ે કહવેાય છ ે ને ક ે તમારં 
વત્થન તમારા મનનો અરીસો છ.ે અંદરની રરિયા પ્રમાણે બહારની રરિયા 
થાય છ.ે

ઘર, જમીન ક ેઅનય િમલક્ત વેચવા માટનેી બીજી એક લોકિપ્રય પદ્ધિ્ત પણ 
છ.ે ધીમેથી, શાંિ્તથી અને લાગણીપૂવ્ણક િનધા્ણર કરો : “અનં્ત મહામિ્ત આ ઘરના 
ખરીદદારને મારા ્તરફ આકષદી રહી છ,ે આ ખરીદદાર આ ઘરમાં સમૃિદ્ધ પામવાના 
છ.ે આ ખરીદદાર અનય કટેલાક ઘર પણ જોશે પણ ્તેને મારંુ જ ઘર ગમે છ ેઅને ્તે જ 
ખરીદવયું છ.ે ્તેને પણ અનં્ત મહામિ્ત માગ્ણદશ્ણન કરી રહી છ.ે મને ખબર છ ેક ેઆ સાચા 
ખરીદદાર છ,ે સમય યોગય છ ેઅને ભાવ પણ બરાબર જ છ.ે આ સોદામાં બધયું જ યોગય 
છ.ે સબકોિનશયસ માઈનડની શિ્્તનો પ્રવાહ હવે અમને બંનેને એકસાથે લાવવા માટ ેકામ 
કરી રહ્ા છ.ે આ એક હદવય સંક્ેત છ ેઅને મને ખા્તરી છ ેક ે્તેમ થશે જ.”

હંમેશા યાદ રાખો ક ેતમે જ ેઈચછો છો તે તમને પણ શોધતું જ હોય છ,ે 
અને તમારે જ ેપણ વેચવું હોય  છ ે- ઘર ક ેિમલકત, તેને માટ ેકોઈક 
ખરીદદાર જરૂર હોય છ.ે તમારા અધ્થજાગ્રત મનની શિ્તનો સાચી 
રીતે  ઉપયોગ કરીને તમે, ખરીદ-વેચાણની પ્રરરિયામાં રહલેા  િચંતા, 
હરીફાઈ,  ઉચાટથી મનને મુ્ત કરી શકો છો.

પોતાને જોઈતી વસતુ મેળવવામાં યુવતી કવેી રીતે સફળ થઇ
એક યયુવ્તી – ઓિલનડા, મારા પ્રવચન અને વગ્ણમાં િનયિમ્ત આવ્તી હ્તી. ્તેણીને 

ત્રણ બસ બદલીને આવવયું પડ્તયું હ્તયું. દરકે વખ્તે પ્રવચનમાં આવવા માટ ે્તેણીને દોઢ 
કલાક જટેલો સમય જ્તો. એક વયાખયાનમાં મેં એક યયુવાનની વા્ત કરી ક ેકવેી રી્તે ્તેણે 
પો્તાને જોઈ્તી મોટરકાર મેળવી.

ઓિલનડાએ ઘર ેપહોંચીને મારા પ્રવચનમાં કહ્ા પ્રમાણે પ્રયોગ કયયો. નીચે ્તેણીના 
પત્રનો સારાંશ રજૂ કયયો છ.ે ્તેમાં ઓિલનડાએ મેં દશા્ણવેલી પદ્ધિ્તનો ઉપયોગ કવેી રી્તે 
કયયો ્તે લખયયું છ.ે

િપ્રય ડો.મફદી,

મને આ રી્તે કડેીલેક ગાડી મળી - માર ે ્તમારાં વયાખયાનોમાં િનયિમ્ત 
આવવા માટ ેએક મોટરકારની જરૂર હ્તી. મારી કલપનામાં હયું  જાણે ખરખેર 
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ગાડી ચલાવ્તી હોઉં ્તેવી પ્રહરિયા કરી. હયું  ગાડીના શો-રૂમ પર ગઈ અને 
સેલસમેન મને ગાડીના ટસેટ-ડ ટ્ાઈવ માટ ેલઇ ગયા. મેં પણ થોડી ગાડી ચલાવી. 

મેં મનોમન નક્કી કયયુું ક ેમારી પાસે કડેીલેક ગાડી જ હશે. આ િનધા્ણરનયું  બે 
અઠવાહડયા સયુધી અવારનવાર રટણ કયયુું. મેં એવયું િચત્ર કંડારી રાખયયું ક ેહયું  
મોટરકારમાં બેસ્તી હોઉં, ચલાવ્તી હોઉં, ્તેની અંદરની સજાવટનો આનંદ 
લે્તી હોઉં વગેર.ે ગયા સપ્તાહ ેહયું  ્તમારા પ્રવચનમાં ગાડી ચલાવીને આવી. 
મારા કાકા ઇંગલવયુડ, કિેલફોિન્ણયામાં રહ્ેતા હ્તા ્તે ગયુજરી ગયા અને 
્ેતમણે વીલમાં બધી જ િમલક્ત અને કડેીલેક ગાડી મારા નામે કરી હ્તી.”  

સફળતા માટ ેકટેલાય અગ્રગણય પદાિધકારીઓ અને ધંધાદારીઓએ અજમાવેલી યુિ્ત 
કટેલાય ઉચચ કષિાના લોકો હદવસમાં અવારનવાર, જયાં સયુધી ્તેમને ખા્તરી થાય 

નહીં ક ેકાય્ણમાં સફળ્તા મળી ગઈ છ ેતયાં સયુધી, ‘સફળ્તા’ શબદનયું રટણ કર્તા રહ ેછ.ે 
્તેમને ખબર હોય છ ેક ેસફળ્તાનો િવચાર માત્ર જ સફળ્તા માટનેાં બધાં જ ્તત્વોને 
સાથે લઈને આવે છ.ે ્તેવી જ રી્તે ્તમે પણ, શ્દ્ધા અને િવશ્ાસ રાખીને ‘સફળ્તા’ના આ 
મંત્રનો જાપ શરૂ કરી શકો છો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને સતય ગણી લેશે અને સફળ્તા 
્તમને અચૂક વરશે.

આપણે કટેલીક વખ્ત આપણી માનય્તાઓ, છાપ અને િનધા્ણર જાહરે કરી દઈએ 
છીએ. ્તમારા મનમાં સફળ્તા એટલે શયું? ્તમાર ેઅંગ્ત જીવનમાં અને અનય લોકોના 
સંબંધમાં સફળ થવયું છ.ે ્તમાર ેકાય્ણષિેત્રે પણ ઉતકૃષ્ટ બનવયું છ.ે ્તમાર ેસયુંદર ઘર ઉપરાં્ત 
આરામથી જીવવા માટ ેનાણાં જોઈએ છ.ે ્તમાર ેજીવનની દરકે પ્રાથ્ણનાને સફળ થ્તી જોવી 
છ ેઅને અધ્ણજાગ્્ત મન સાથેના સંપક્ણમાં પણ સફળ થવયું જ છ.ે

્તમે ધંધાદારી છો કારણ ક ે્તમે જીવનના ધંધામાં છો. ્તમારી ઈચછા પ્રમાણેની 
પ્રવૃિત્ત કરીને, ઈિચછ્ત વસ્તયુઓ મેળવીને જીવનના ષિેત્રે ્તમે સફળ ધંધાદારી બની શકો 
છો. કલપનાશીલ બનો, સફળ પહરિસથિ્તમાં ભાગીદાર થવાની માનિસક કવાય્ત કરો. રોજ 
રાત્રે સફળ્તા અને સ્ંતોષની લાગણી સાથે સૂવા જાઓ. આવી ટવે પાડો અને આખર ે્તમે 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં સફળ્તાનયું બીજ રોપી શકશો. ્તમારંુ જીવન સફળ્તા માટ ેછ ે્તેવો દ્રઢ 
િવશ્ાસ રાખો, ્તે પ્રમાણે પ્રાથ્ણના કરો. જીવનમાં અદભયુ્ત સફળ્તા મળશે. 

નફાકારક િવચારો

1.  સફળ્તા એટલે સફળ જીવન! જયાર ે્તમે શાં્ત, સયુખી, આનહંદ્ત હો અને ્તમારી 
િપ્રય પ્રવિૃત્ત કર્તા હો તયાર ે્તમે સફળ છો.

2.  ્તમને ગમ્તી પ્રવૃિત્ત કઈ છ ે્તે શોધી કાઢો અને ્તે કરો. જો ્તમે ્તમારા જીવનની 
યોગય અિભવયિ્્ત શોધી શકો નહી ્તો માગ્ણદશ્ણન મેળવવાનો પ્રયતન કરો, કોઈક 
સંક્ેત જરૂર મળી આવશે.
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3.  કોઈ એક ષિતે્રમા ંિનપયુણ્તા મેળવો અને અનય કર્તા ંથોડયું વધાર ેજ્ાન મેળવવાનો પ્રયતન કરો.

4.  સફળ વયિ્્ત સવાથદી નથી હો્તી. ્તેની મયુખય કામના માનવ્તાની સેવા કરવાની છ.ે

5.  માનિસક શાંિ્ત વગર સાચી સફળ્તા મળ્તી નથી.

6.  એક સફળ વયિ્્ત બહયુ મોટી માનિસક અને આધયાિતમક સમજણ ધરાવે છ.ે

7.  જો ્તમે ધયેયને સપષ્ટ જોઈ શકો ્તો ્તે પ્રાપ્ત કરવા માટ ેજરૂરી બધયું જ અધ્ણજાગ્્ત 
મનની અદભયુ્ત શિ્્ત ્યાંકથી ્તમારા સયુધી પહોંચાડી દેશે.

8.  ્તમારા િવચાર અને ભાવનાનયું િમશ્ણ એક આતમલષિી માનય્તા છ.ે ્તમારી જવેી 
માનય્તા ્તેવી વાસ્તિવક્તા ્તમારી સમષિ આવશે. 

9.  સ્ત્ત એક જ કલપના કર્તા રહવેાથી અધ્ણજાગ્્ત મનની ચમતકાહરક શિ્્ત ્તેના 
્તરફ આકષા્ણય છ.ે

10.  જો ્તમે કામના ષિેત્રે પ્રમોશન ઇચછ્તા હો ્તો, ્તમારા સાથી કમ્ણચારીઓ, ઉપરી 
અિધકારી અને િમત્રો ્તમને પ્રમોશન માટ ેઅિભનંદન આપ્તા હોય ્તેવી કલપના 
કરો. આ કલપના િચત્રને આબેહૂબ અને સાચયું બનાવવાનો પ્રયતન કરો. કલપનામાં જ 
અવાજ સાંભળો, હાવભાવ જયુઓ અને ્તેને વાસ્તિવક્તા ગણો. આવયું અવારનવાર 
કર્તા રહો અને મનને આ કલપનાથી સ્ત્ત પ્રવૃત્ત રાખો. ્તમને ્તમારી પ્રાથ્ણનાની 
જવાબ મળવાનો આનંદ મળશે.

11.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સમૃિ્તનો ખજાનો છ.ે પૂણ્ણ યાદશિ્્ત માટ ે આ મંત્રનો 
વારંવાર જાપ કરો : “મારા અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત ચે્તના, જયાર ેઅને જયાં 
પણ જરૂર પડ ે્તે બધી જ વા્ત મને કહી રહી છ.ે”

12.  જો ્તમે ઘર ક ેકોઈ પણ પ્રકારની િમલક્ત વેચવા માગ્તા હો, ્તો ધીમેથી, શાંિ્તથી 
અને અં્તરના ઊંડાણથી િનધા્ણર કરો : “અનં્ત મહામિ્ત આ ઘર ક ેિમલક્તના 
ખરીદદારને મારી ્તરફ આકષદી રહી છ,ે જનેે આ ખરીદવામાં રસ છ ેઅને ્તે 
પછી ્તે સમૃદ્ધ થશે.” આવા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનના ઊંડા પ્રવાહો આ 
િનધા્ણરને ફળીભૂ્ત કરશે.

13.  સફળ્તાનો સંકલપ ્તેને માટ ેજરૂર બધાં જ ્તત્વો ધરાવે છ.ે ‘સફળ્તા’ શબદનયું 
અવારનવાર શ્દ્ધા અને િવશ્ાસથી મનોમન રટણ કરો. સફળ્તા ્તમને શોધીને 
્તમારા સયુધી પહોંચી જશે.

((((

્તમારા અરજીજાગૃ્ત મનને  સફળ્તામાં ભાગીિાર બનાવો



પ્રકરિ-૧૨

વૈજ્ાકનકો પણ અરજીજાગ્ર્ત
મનનો ઉપયોગ કરે છે

અનેક વૈજ્ાિનકોએ સબકૉનશયસ માઈનડની શિ્્તનો અનયુભવ કયયો છ.ે એહડસન 
(થોમસ એહડસન 1847 થી 1931, અમેહરકાના મહાન વૈજ્ાિનક, વીજળીના બલબના 
શોધક। ્ેતમના નામે 1093 પેટનટ નોંધાયેલ છ)ે, માકયોની (િગલેલમો માકયોની 1874 થી 
1937, ઇટાલીના વૈજ્ાિનક, રહેડયો ્તરંગોની શોધ માટ ેજાણી્તા છ)ે, કટેહરંગ (ચાલસ્ણ 
કટેહરંગ, 1876 થી 1958, અમેહરકાના સંશોધક, એિનજિનયર અને ધંધાદારી, ્તેમના નામે 
186 પેટનેટ છ)ે, પૉઇનક ે (હને્ી પૉઇનક ે1854 થી 1912, ફ્ાનસના ગિણ્તશાસ્તી અને 
ભૌિ્તકશાસ્તી), આઈનસટાઈન (અલબટ્ણ આઈનસટાઈન 1879 થી 1955) અને કટેલાય 
અનય વૈજ્ાિનકોએ અધ્ણજાગ્્ત મનનો ઉપયોગ કયયો છ.ે ્તેનાથી ્તેમને અચાનક બહયુ 
અગતયની માહહ્તી િવષે ઝબકારો થયો હોય અને ્તેને કારણે િવજ્ાન ક ેઉદ્ોગના ષિેત્રે 
્તેમણે મોટી િસિદ્ધ હાંસલ કરી હોય એવા હકસસા બહયુ સામાનય છ.ે સંશોધનોને અં્તે 
જાણવા મળ્યું છ ે ક ે વૈજ્ાિનકો અને સંશોધકોની અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો ઉપયોગ 
કરવાની આવડ્ત ઉપર ્તેમની સફળ્તાનો આધાર રહલેો છ.ે 

ફે્ડરીક વૉન સટ ટ્ાડોિનતઝ (1829 થી 1896 - જમ્ણનીના વૈજ્ાિનક, મૂળ નામ 
ફ્ેડરીક ઓગસટ કકેલ, પાછળથી ફે્ડરીક ઓગસટ કકેલ વૉન સટ ટ્ાડોિનતઝ ્તરીક ેપંકાયા) 
િવખયા્ત રસાયણશાસ્તી હ્તા. ્તેમની જીવનની એક ઘટના બહયુ રસપ્રદ છ.ે ્તેમાં ્તેમણે 
અધ્ણજાગ્્ત મનનો ઉપયોગ કરીને એક સમસયાનો ઉકલે કવેી રી્તે લાવયા ્તે જાણવા 
જવેયું છ.ે સટ ટ્ાડોિનતઝ બેનઝીન (C6H6) ઉપર સંશોધન કરી રહ્ા હ્તા અને બેનઝીનના 
બંધારણમાં  કાબ્ણનના છ અને હાઇડ ટ્ોજનના છ અણ હોય છ.ે આ અણઓની શ્ય 
ગોઠવણી િવષે િવચારીને બેનઝીનના ગયુણધમયો સમજાવવા માટ ેગડમથલ કરી રહ્ા હ્તા. 
ભાર ે મથામણ કરવા છ્તાં કોઈ નક્કર પહરણામ મળ્યું નહી. થાકીને ્તેમણે પો્તાના 
અધ્ણજાગ્્ત મનનો ઉપયોગ કયયો. થોડા જ સમય પછી એક હદવસ લંડનમાં બસમાં બેસ્તી 
વખ્તે ્તેમને અચાનક જ ચમકારો થયો. અધ્ણજાગ્્ત મને ્તેમના પ્રશ્નનો જવાબ આપી 
દીધો હ્તો. ્તેમણે બેનઝીનના અણની ગોળાકાર રચના (જનેે બેનઝીન રીંગ કહ ેછ)ે અંગેની 

અધ્થજાગ્રત મનની શિ્તનો 
સચોટ ઉપયોગ સહલેાઈથી 
સફળતા તરફ તમને લઈ  
જાય છ.ે
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પૂવ્ણધારણા બાંધીને બેનઝીનના ગયુણધમયો સમજાવી દીધા. અધ્ણજાગ્્ત મને શયું કયયુું હ્તયું - 
બેનઝીન રીંગનો િવચાર સટ ટ્ાડોિનતઝના મનમાં મૂકી દીધો હ્તો.

િવદ્ાન િવજ્ાની પોતાની નવી શોધ કવેી રીતે કરતા

િનકોલા ટસેલા (1856 થી 1943, અમેહરકાના સંશોધક, ્તેમણે આજના એ.સી.
કરંટ અંગે ઊંડયું સંશોધન કયયુું છ.ે અમેહરકામાં એલન મસક નામના સાહિસક ે ્તેમના 
માનાથતે પો્તાની કંપનીની ઇલેિ્ટ ટ્ક મોટરકારને ટસેલા નામ આપયયું છ.ે) ઇલેિ્ટ ટ્કલ 
એિનજિનયહરંગના ષિેત્રે એક િવદ્ાન સંશોધક હ્તા. ્તેમણે આ ષિેત્રે બહયુ આશ્ચય્ણજનક 
સંશોધનો કરલેાં છ.ે જયાર ે્તેમના મનમાં કોઈ નવા સંશોધન માટ ેિવચાર આવ્તો તયાર ે
્તે અંગેની કલપના કર્તા. ્તેઓ જાણ્તા હ્તા ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન આ કલપનાને આગળ 
વધારશે અને ્તેમને ્તે વસ્તયુના ઉતપાદન માટ ેજરૂરી યોજના બનાવી આપશે. શ્ય ્તેટલા 
બધા જ સયુધારા અંગે શાંિ્તથી િવચાર્તા પણ કોઈ ખોડને રીપેર કરવામાં સમય વય્તી્ત 
કર્તા નહી. ્તેમ છ્તાં પો્તાના હાથ નીચે કામ કર્તા ટકેનીશીયનોને એક સંપૂણ્ણ પ્રોડ્ટની 
હડઝાઇન બનાવી આપ્તા. 

્તેઓ કહ્ેતા, “મારંુ બનાવેલયું સાધન મારી કલપના પ્રમાણે અચૂક કામ કર ેછ.ે વીસ 
વષ્ણમાં એક પણ અપવાદની ઘટના થઇ નથી.”

એક િવખયાત પ્રકૃિતવાદીએ કવેી રીતે પ્રશ્ ઉકલેયો

અમેહરકન પ્રોફસેર અગાસીઝ (િજન લયુઈસ રોડોલફ અગાસીઝ - 1807 થી 1873 
- િસવસ અમેહરકન વૈજ્ાિનક) એક િવદ્ાન પ્રકૃિ્તવાદી હ્તા. ્તેમણે િનદ્રાવસથા દરિમયાન 
અધ્ણજાગ્્ત મનની અનેક પ્રવૃિત્તઓનો લાભ લીધો છ.ે ્તેમની પતની દ્ારા લખાયેલા જીવન 
વૃત્તાં્તમાં નીચેની વા્ત નોંધવામાં આવી છ.ે

“બે-ત્રણ અઠવાહડયાથી ્તેઓ માછલીના એક ઝાંખા અિશમ પર સંશોધન 
કરી રહ્ા હ્તા.  ્તેને સમજવાની કોિશશ કરી રહ્ા હ્તા. આ અિશમ 
પથથર ઉપર સાચવી રાખવામાં આવયયું હ્તયું. હારી થાકીને ્તેમણે પો્તાનયું 
કામ થોડી વાર માટ ેબાજયુએ મૂ્યયું અને પો્તાના મનમાં ્તે અંગે િવચારવાનયું 
બંધ કયયુું. ટૂંક સમયમાં જ એક રાત્રે ્તેઓ અચાનક જાગી ગયા. ્તેમણે 
એક સપનયું જોયયું હ્તયું અને ખા્તરી હ્તી ક ેસપનામાં અિશમવાળી માછલી 
દેખાઈ હ્તી અને ્તેનાં લષિણો નજર ેપડાં હ્તાં. જાગી ગયા પછી ્તેમણે 
સપનામાં દેખાયેલી માછલી દોરવાનો પ્રયતન કયયો પણ ્તેનયું સપષ્ટ િચત્ર 
દોરી શ્યા નહી. ્તે પેહરસના જાહડ ્ણન દસ પલાનટીસ  (પેહરસનયું બોટાનીકલ 
મયયુિઝયમ) પહોંચી ગયા. તયાં રાખેલા અિશમ ્તરફ જોવાથી કદાચ ્તે 
માછલીનયું સંપૂણ્ણ િચત્ર મનમાં ફરી ઉપસી આવે ્તેમ માનીને પાછા પો્તાના 
સંશોધન પર પહોંચી ગયા! બહયુ પ્રયતન કયયો પણ મનમાં િચત્ર ઝાંખયું જ 

વૈજ્ાકનકો પણ અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરે છે



119

રહ્યું. બીજી રાત્રે ફરી ્તે જ માછલી ્તેને સપનામાં આવી, આ વખ્તે થોડી 
વધાર ે સપષ્ટ દેખા્તી હ્તી પણ જાગીને ્તેને યાદ કરવાનો પ્રયતન કયયો 
તયાર ે ્તે યાદદાસ્તમાંથી સરકી ગઈ હ્તી. આવયું ફરી વખ્ત થશે ્તેવી 
આશા રાખીને, ત્રીજી રાત્રે ્તેમણે પથારીની બાજયુમાં એક કાગળ અને 
પેિનસલ સાથે રાખયાં.” 

“ત્રીજી રાત્રે પણ ્તેમને એ જ સપનયું આવયયું, પહલેાં ધૂંધળી દેખા્તી માછલીની 
છબી હવે સાવ ચોખખી દેખા્તી હ્તી. પ્રોફસેર અગાસીઝને હવે આ માછલીના 
્તેના અભયાસ માટનેાં જરૂરી બધાં જ લષિણો સપષ્ટ દેખાયાં. અડધી ઊંઘમાં 
હોવા છ્તાં ્તેમણે અંધારામાં કાગળ અને પેિનસલ લઈને માછલીનયું િચત્ર 
દોરવાનો પ્રયતન કયયો. સવાર ેઊઠીને કાગળમાં જોયયું ્તો ્તેમને બહયુ નવાઈ 
લાગી ક ેઆટલા અંધારામાં પણ આવયું િચત્ર કવેી રી્તે દોરાયયું. ્તેઓ ઝડપથી 
્તૈયાર થઈને જાહડ ્ણન દસ પલાનટીસ પહોંચી ગયા. પો્તાના િચત્રના આધાર ે
્તેમણે અિશમવાળો પથથર ઘસવાનયું શરૂ કયયુું. ્તેની નીચે આ માછલીના અનય 
ભાગનયું અિશમ છયુ પાયેલયું હ્તયું. જયાર ેઘસવાનયું કામ પૂરંુ થયયું તયાર ેબહાર 
ઉપસી આવેલયું અિશમ, િચત્ર અને પો્તાનયું સપનયું લગભગ સમાન હ્તાં!”

એક હોિશયાર ્ડો્ટરે  ્ડાયાિબટીસનું દદ્થ મટા્ડયું

થોડાં વષયો અગાઉ મને એક મેગેઝીન ્તરફથી લખાણ મળ્યું હ્તયું. ્તેમાં ઇનસયયુિલનની 
શોધ કવેી રી્તે થઇ ્તે વણ્ણવયયું હ્તયું. લખાણનો સારાંશ નીચે રજૂ કરંુ છયુ ં .   

ચાલીસેક વષ્ણ પહલેાં, કનેેડાના હોિશયાર સજ ્ણન ડો.ફ્ેડરીક બેનટીંગ (સર ફ્ેડરીક 
ગ્ાનટ બેનટીંગ 1841 થી 1941, ્તેમને માત્ર 32 વષ્ણની વયે મેહડિસનનયું નોબલ ઇનામ 
મળ્યું હ્તયું ) ડાયાિબટીસ અને ્તેને કારણે થ્તા નયુકસાન ઉપર સંશોધન કરી રહ્ા હ્તા. ્તે 
સમયનયું મેહડકલ સાયનસ એટલયું આગળ વધયયું નહ્તયું ક ેડાયાિબટીસ જવેા રોગને નાથવાનો 
અકસીર ઉપાય દદદીઓ સયુધી પહોંચાડ.ે ડો. બેનટીંગે આ િવષય પર અનેક પ્રયોગો કયા્ણ, 
અનેક આં્તરરાષ્ટટ્ીય જન્ણલ વાંચી. આખો હદવસ ખૂબ મહને્ત કયા્ણ પછી ્તેઓ રાત્રે 
ડાયાિબટીસની દવા િવષે િવચાર્તા િવચાર્તા ઊંઘી ગયા. જયાર ે્તેઓ િનદ્રાધીન હ્તા 
તયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મને ્તેમને સૂચના આપી ક ે મરલેા ક્ૂતરાના સવાદયુિપંડમાંથી જ ે રહ્યું 
સહ્યું પ્રવાહી છ ે્તે બહાર કાઢ. બસ, આ હ્તી ઇનસયયુિલનની શોધ! ્તેનાથી કરોડો લોકોને 
ડાયાિબટીસમાં રાહ્ત મળી છ.ે

્તમે નોંધયયું હશે ક ેડો. બેનટીંગ સભાનપણે  થોડા સમયથી  ઉકલે ક ેરસ્તો  શોધવા 
માટ ેપ્રયતનશીલ હ્તા. ્તેમના અધ્ણજાગ્્ત મને ્તે પ્રમાણે જવાબ આપી દીધો

એવયું નથી ક ે્તમને રા્તોરા્ત જવાબ મળી જ જાય. થોડા સમય સયુધી જવાબ મળે 
નહી ્તેવયું શ્ય છ.ે પણ ્તેને કારણે િનરાશ થવાની જરૂર નથી. રોજ રાત્રે િનદ્રાધીન થ્તાં 
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અગાઉ, જાણે ક ેપહલેી જ વાર કહ્ેતા હો ્તેમ, અધ્ણજાગ્્ત મનને સમસયા સયુપ્ર્ત કરી દો.

િવલંબનયું એક કારણ એવયું પણ હોઈ શક ેક ે્તમે ્તેને બહયુ મોટી સમસયા ગણ્તા 
હો. જો ્તમે ્તેને ખરખેર ગંભીર પ્રશ્ન માન્તા હો ્તો ્તેનો ઉકલે આવ્તા પણ વાર લાગે 
્તે સવાભાિવક છ.ે   

્તમારા સબકોિનશયસ માઈનડ માટ ેસમય અને સથળની કોઈ સીમા નથી. સવાલનો 
ઉત્તર અતયાર ેહાજર છ ે્તેવયું માનીને સૂવા જાઓ. ભિવષયમાં જવાબની ધારણા કરો નહીં. 
પહરણામ મળશે જ ્તેવી અચલ શ્દ્ધા રાખો. હવે આ પયુસ્તકનયું વાચન કયા્ણ પછી ્તો ્તમને 
ખા્તરી હોવી જોઈશે ક ે્તમારી દરકે સમસયા માટ ે્તમાર ેલાયક બંધબેસ્તો ઉકલે છ.ે

એક વવૈજ્ાિનક  રિશયાના કોનસનટ્શેન કમેપ (યુદ્કદેીઓ માટનેી છાવણી)માંથી ભાગયા 

ડો. લોથ્સ વોન બલેનક-િસમટ નામના જમ્ણનીની રોકટે સોસાયટીના સભય અને 
ઉતકૃષ્ટ ઇલે્ટ ટ્ોિન્સ એિનજિનયર પો્તાનો,  અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો ઉપયોગ કરીને 
રિશયાના કદેખાનામાંથી (બીજા િવશ્યયુદ્ધ દરિમયાન રિશયાએ જમ્ણની અને ઇટાલીના 
અનેક લોકોને યયુદ્ધકદેી ્તરીક ેપકડીને ગયુલામ બનાવી રાખયા હ્તા. ્તેમની ઉપર ભયંકર 
અતયાચાર કયયો હ્તો),

િનષ્ઠયુર ચોકીદારોની વચચેથી મો્તને હાથ્તાળી આપીને કવેી રી્તે લોસ એનજલેસ 
સયુધી પહોંચી ગયા ્તે અનયુભવ ટૂંકમાં વણ્ણવ્તાં જણાવે છ.ે

“હયું  રિશયામાં કોલસાની ખાણમાં કદેી હ્તો. મારી આજયુબાજયુ , જલેના 
પ્રાંગણમાં જ, અનેક લોકોને મર્તા જો્તો હ્તો. રૂિર ચોકીદારો અમારા 
ઉપર સ્ત્ત પહરેો રાખ્તા, ઉદ્ધ્ત અમલદારો, ચબરાક અને ફટાફટ 
િનણ્ણય કર ે્તેવા સરકારી બાબયુઓના સંકજામાં હયું  બરાબર સપડાયો હ્તો. 
એક ઝડપી ્તબીબી ્તપાસ પછી દરકે કદેીને કોલસાના અમયુક જથથાનો 
વહીવટ કરવાનયું કામ સોંપાયયું હ્તયું. માર ેરોજના ત્રણસો પાઉનડ (લગભગ 
140 હકલો) જટેલો કોલસાનો જથથો ખાણમાંથી ખોદી કાઢવાનો હ્તો. જો 
કોઈ કદેી પો્તાના ભાગનયું કામ કરી શક ેનહીં ્તો ્તેને અપા્તો ખોરાક 
ઓછો કરીને ભૂખે મારવાની સજા કરવામાં આવ્તી. થોડા જ સમયમાં 
આવા કદેીઓ સવગતે સીધાવી જ્તા.”    

“મેં આ નક્ણમાંથી છટકવા ઉપર ધયાન આપવાની શરૂઆ્ત કરી. મને 
અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર િવશ્ાસ હ્તો ક ે કોઈક રી્તે મને રસ્તો શોધી 
આપશે. જમ્ણનીમાં મારંુ ઘર નાશ પામયયું હ્તયું, મારો પહરવાર સાફ થઇ 
ગયો હ્તો, મારા િમત્રો અને સાથીઓ મરી ચૂ્યાં હ્તાં અથવા અનય યયુદ્ધ 
કદેખાનામાં સબડ્તા હ્તા.”

“મેં મારા અધ્ણજાગ્્ત મનને કહ્યું ક ેમાર ેલોસ એનજલેસ જવયું છ ેઅને ્તયું 

વૈજ્ાકનકો પણ અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરે છે
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રસ્તો શોધી કાઢજ.ે મેં લોસ એનજલેસના થોડા ફોટા જોયા હ્તા. અમયુક 
રસ્તાઓ અને મકાનો બરાબર યાદ રહી ગયાં હ્તાં.” 

“રોજ હદવસ રા્ત હયું  કલપના કર્તો ક ેહયું  લોસ એનજલેસમાં િવલશાયર 
બયુલેવડ ્ણ ઉપર એક અમેહરકી યયુવ્તી સાથે ચાલી રહ્ો છયુ ં . હયું  આ યયુવ્તીને 
યયુદ્ધની શરૂઆ્ત પહલેાં બિલ્ણનમાં મળ્ો હ્તો (હવે ્તે મારી પતની છ)ે. 
મારી કલપનામાં અમે મોટા સટોરની મયુલાકા્તે જ્તા, બસમાં ફર્તા અને 
રસેટોરાંમાં જમ્તા. રોજ રાત્રે હયું  મારી કાલપિનક ગાડી લોસ એનજલેસના 
રસ્તાઓ ઉપર અચૂક ચલાવ્તો. મેં મારી કલપનાને શ્ય ્તેટલી વધાર ે
િવગ્તવાર બનાવવાની કોિશશ કરી હ્તી. મારા મનમાં આ િચત્રો, જલેના 
પ્રાંગણમાં રહલેાં વૃષિો જટેલાં સાચાં અને હકીક્ત બની ચૂ્યાં હ્તાં. આખર ે
મયુિ્્તની ઘડી આવી જ ગઈ.”

“રોજ સવાર ેમયુખય ચોકીદાર, ખાણ ઉપર લઇ જ્તા પહલેાં, કદેીઓને 
એક લાઈનમાં ઊભા રાખ્તો અને ગણ્તો. ્તે ‘એક, બે, ત્રણ... ‘ એવી 
રી્તે બૂમ પાડ્તો, કદેીઓ એક ડગલયું આગળ આવીને ઊભા રહ્ેતા. ્તે 
હદવસે લાઈનમાં મારો નંબર સત્તરમો હ્તો. ્તેણે ‘સત્તર’ એવી બૂમ પાડી, 
હયું  એક ડગલયું આગળ વધીને ઊભો રહ્ો. બરાબર ્તે જ સમયે કોઈ 
ઉપરી અિધકારીએ મયુખય ચોકીદારને બોલાવયો. કદેીઓ ગણવાનયું કામ 
પડ્તયું મૂકીને ્તે એકાદ િમિનટ માટ ેદૂર ગયો. પાછા આવીને ્તેણે ‘સત્તર’થી 
ફરી ગણ્તરી શરૂ કરી અને મારા પછીનો કદેી સત્તરમા કદેી ્તરીક ેએક 
ડગલયું આગળ આવયો. સાંજ ેખાણમાંથી પાછા ફર્તી વખ્તે, હયું  ગાયબ થઇ 
ગયો પણ કદેીની ગણ્તરીમાં કોઈ ્તફાવ્ત આવયો નહીં. મારા કદેમાંથી 
છટકવાની ખબર પાડવામાં થોડા હદવસ થાય ્તે સવાભાિવક હ્તયું.” 

“હયું  આ યયુદ્ધ કદેખાનામાંથી સરળ્તાથી બહાર નીકળી ગયો. સ્ત્ત ચોવીસ 
કલાક ચાલ્તો રહ્ો, બીજા હદવસે એક વેરાન ગામમાં આરામ કયયો. નદી-
્તળાવની માછલીઓ અને જગંલમાં નાનાં પ્રાણીઓને મારીને ખાઈને મેં 
બે-ત્રણ હદવસ કાઢા. કોલસા ભરલેી પોલેનડ જ્તી ટ ટ્નેમાં રાત્રે મયુસાફરી 
કરી. થોડા િમત્રોની મદદથી હયું  િસવટઝલતેનડના લયુસન્ણ શહરે પહોંચી ગયો.”

“લયુસન્ણની પેલેસ હોટલમાં એક હદવસ એક અમેહરકી નાગહરક અને 
્તેના પતની સાથે મારી મયુલાકા્ત થઇ. વા્તચી્તને અં્તે ્તે ભાઈએ મને 
સાન્તા મોનીકા, કિેલફોિન્ણયા ખા્તે આવેલા ્તેમના ઘરની મયુલાકા્ત લેવાનયું 
આમંત્રણ આપયયું. મેં સહષ્ણ સવીકાયયુું. હયું  જયાર ેલોસ એનજલેસ પહોંચયો 
તયાર ે્તેમનો  ડ ટ્ાઇવર મને િવલશાયર બયુલેવડ ્ણ અને મારી કલપનાના અનય 
રસ્તાઓ પરથી લઇ ગયો. મારા મનમાં જ ેપણ બધાં મકાનોની કલપના 
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હ્તી ્તે બધાં મેં ઓળખી કાઢાં. જાણે  હયું  અગાઉ લોસ એનજલેસ આવી 
ગયો હોઉં ્તેવયું લાગયયું. હયું  મારા ધયેય સયુધી પહોંચી ગયો હ્તો.”      

“હયું  અધ્ણજાગ્્ત મનના આ ચમતકારને ્યારયે ભૂલી શકીશ નહીં! સાચે જ 
આપણે જાણ્તા નથી ્તેવા ઉપાયો ્તેની પાસે છ.ે”

કવેી રીતે આરક્થઓલોજીસટ અને પેલેનટોલોિજસટ ેપુરાણકાળનાં દૃ્શયોની પુન:સથાપના કરી

( આહક્ણઓલોજીસટ - પયુરા્તત્વિવદ્ પેલેનટોલોિજસટ - અિશમઓનો અભયાસ કરનાર )

આ પ્રકારના વૈજ્ાિનકો જાણે છ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન પાસે અતયાર સયુધી થઇ ગયેલી 
દરકે ઘટનાની સમૃિ્તનો ભંડાર છ.ે ્તેઓ ભૂ્તકાળના અવશેષો અને અિશમઓનો અભયાસ 
કર ેતયાર,ે ્તેમની કલપનાશિ્્તને ્તેમનયું અધ્ણજાગ્્ત મન ્તે સમયનાં દૃશયો અંગે કલપના 
કરવામાં મદદ કર ેછ.ે સદીઓનાં વહાણાં વાયા હોવા છ્તાં કલપનાને આધાર ે્તે સમયની 
પહરિસથિ્ત જીવં્ત થાય છ.ે જૂના પયુરાણાં મંહદરો, ્તે સમયનાં વાસણો, મૂિ્ત્ણઓ, સાધનો 
અનય કારીગરીનો અભયાસ કરીને આ વૈજ્ાિનકો, ભાષાઓનો પણ િવકાસ થયો ન હોય 
એવા યયુગ િવષે આપણને સરળ્તાથી સમજાવે છ.ે સંદેશાવયવહાર સંજ્ાઓ અને હાકોટાથી 
કરવામાં આવ્તો.

એકધયાન અને િશસ્તબદ્ધ રી્તે કરલેી કલપના વૈજ્ાિનકોને અધ્ણજાગ્્ત મનની સયુષયુપ્ત 
શિ્્ત સયુધી દોરી જાય છ ે અને ્તેમને પયુરા્તન કાળના કપડાં, મંહદરો, બાગ-બગીચા, 
ફયુવારા, ્તળાવ વગેરનેી કલપના કરવા પ્રેર ેછ.ે અિશમઓ ઉપર કાલપિનક કપડાં, ઘરણેાં 
અને સનાયયુઓનયું આવરણ ચડાવીને ્તેમને ફરી જીવં્ત કર ેછ.ે ભૂ્તકાળની ઘટનાઓ ્તેમને 
વ્ત્ણમાનમાં આબેહયુબ નજર ેચડ ેછ.ે ્તેનયું એક કારણ એ પણ છ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન માટ ે
સમય ક ેસથળનયું કોઈ જ બંધન હો્તયું નથી. િશસ્તબદ્ધ, િનયંિત્ર્ત અને યોગય માગ્ણદશ્ણનથી 
િવકસાવેલી કલપના દ્ારા ્તમે અતયાર સયુધીના બધા જ વૈજ્ાિનકો અને િચં્તકોની સમકષિ 
પહોંચી શકો છો.

અધ્થજાગ્રત મન પાસેથી માગ્થદશ્થન કવેી રીતે મેળવવું

જયાર ે્તમે એવી પહરિસથિ્ત સયુધી પહોંચી જાઓ ક ેજયાં ્તમાર ેકહઠન િનણ્ણય કરવો 
પડ ેઅથવા ્તો ્તમારી સમસયાનયું સમાધાન દેખા્તયું હોય નહીં, ્તો ્તર્ત જ રચનાતમક રી્તે 
િવચારવાનયું શરૂ કરી દો. જો ્તમે ભયભી્ત ક ેિચં્તા્તયુર હોઉં ્તો ્તમે િવચારી શકશો નહીં. 
િવચારવાની પ્રહરિયા ભયથી મયુ્્ત હોવી જોઈશે.

એક સામાનય ્તરકીબ વણ્ણવયું છયુ ં  ્તેનો ઉપયોગ કરીને ્તમે કોઈ પણ િવષય ઉપર 
માગ્ણદશ્ણન મેળવી શકશો : ‘મનને શાં્ત કરો અને શરીરને િનિષરિય કરી દો.’ શરીરને 
હળવા થવા માટનેયું સૂચન કરો, ્તે ્તમારી આજ્ાનયું પાલન કરશે. શરીર પાસે પો્તાની 
સંકલપશિ્્ત, કલપના ક ેજાગૃ્ત બયુિદ્ધ નથી. ્તમારંુ શરીર માનય્તાઓ અને છાપનો સંગ્હ 
કરવાનયું એક ભાવનાતમક સાધન જ છ.ે ્તમારંુ ધયાન કિેનદ્ર્ત કરો, સમસયાના ઉકલે ્તરફ 

વૈજ્ાકનકો પણ અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરે છે
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્તમારા િવચારો ફોકસ કરો. ્તમારા જાગૃ્ત મનથી પ્રશ્નને ઉકલેવાનો પ્રયતન કરો. એક 
સંપૂણ્ણ ઉકલે મળવાથી ્તમને કટેલો આનંદ થશે ્તેની કલપના કરો. જો અતયાર ેજ ્તમને 
યોગય ઉત્તર મળી જાય ્તો કટેલા ખયુશ થઇ જાઓ ્તે અંગે કલપના કરો. ્તમારા જાગૃ્ત 
મનને આવો આનંદ માણવા દો, તયાર બાદ િનદ્રાધીન થઇ જાઓ. જયાર ે્તમે ઊઠશો તયાર ે
જવાબ હશે નહીં, પણ ્તમે અનય કામમાં વયસ્ત થઇ જાઓ. જયાર ે્તમે બીજા કોઈ કામમાં 
ગળાડબૂ હશો તયાર ેઅચાનક જ ્તમારા મનમાં જવાબ વીજળીની જમે ઝબૂકી ઊઠશે.

અધ્ણજાગ્્ત મન પાસેથી માગ્ણદશ્ણન મેળવવાનો સરળ રસ્તો જ ઉત્તમ રસ્તો છ.ે 
નીચેનયું ઉદાહરણ જયુઓ : એક વખ્ત મારી એક હકંમ્તી વીંટી ખોવાઈ ગઈ. ્તે મને 
વારસામાં મળી હ્તી. મેં બહયુ શોધી પણ મળી નહીં. રાત્રે મેં, હયું  બધા લોકો સાથે વા્ત કરંુ 
છયુ ં  ્તેવી રી્તે, અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે વા્ત કરી. મેં સૂ્તાં પહલેાં ્તેને કહ્યું, “્તને બધી જ 
જાણકારી છ.ે ્તને ખબર છ ેક ેવીંટી ્યાં છ.ે ્તયું મને કહ ેક ેવીંટી ્યાં પડલેી છ.ે”  સવાર ે
હયું  ઊઠ્ો તયાર ેમને લાગયયું ક ેકોઈક મને કહી રહ્યું છ ે“રોબટ્ણને પૂછ!”   

મને રોબટ્ણને વીંટી અંગે પૂછવાનયું અજયુગ્તયું લાગયયું. નવ વષ્ણના છોકરાને વીંટી અંગે 
કવેી રી્તે ખબર હોય? ્તેમ છ્તાં મેં મારા અંદરના અવાજને અનયુસરવાનયું નક્કી કયયુું અને 
રોબટ્ણને બોલાવીને પૂછયું.

રોબટ તે  કહ્યું, “અર ેહા! હયું  મારા િમત્રો સાથે રમ્તો હ્તો તયાર ેમને જ આંગણામાંથી 
મળી હ્તી. મેં મારા રૂમમાં ટબેલના ખાનામાં મૂકી છ.ે મને લાગયયું નહીં ક ેઆ બહયુ હકંમ્તી 
વસ્તયુ હશે એટલે મેં ્તેના િવષે કોઈને કશયું કહ્યું નહીં.”

જો તમે િવશ્વાસ કરશો તો અધ્થજાગ્રત મન જરૂર તમને જવાબ આપશે. 

િપતાનું વીલ અધ્થજાગ્રત મને શોધી આપયું  
એક યયુવાન મારા વગ્ણમાં િનયિમ્ત આવ્તો હ્તો. ્તેણે પો્તાનો અનયુભવ કહ્ો. 

્તેના િપ્તાનયું અવસાન થયયું અને કોઈ વીલ કયયુું નહ્તયું. પરં્તયુ યયુવાનની બહનેે જણાવયયું ક ે
્તેમના િપ્તાએ ્તેને વીલ િવષે જણાવયયું હ્તયું અને એટલયું પણ કહ્યું હ્તયું ક ેવીલમાં બધા માટ ે
િમલક્તની યોગય વહેંચણી કરી છ.ે

રાત્રે સૂવા જ્તાં અગાઉ યયુવાને અધ્ણજાગ્્ત મનને િવનં્તી કરી: “હયું  હવે ્તને િવનં્તી 
કરંુ છયુ ં . ્તને વીલ િવષે બધી જ જાણકારી છ.ે ્તયું મને ્તે અંગે જણાવ.” આ િવનં્તી કરીને 
જવાબની આશા સાથે યયુવાન ઊંઘી ગયો.

બીજા હદવસે સવાર ેયયુવાનને લોસ એનજલેસની ચોક્કસ બેનકના સેફ હડપોઝીટ 
વૉલટમાં જવા માટનેી પ્રબળ ઈચછા થઇ આવી. આ સેફ હડપોઝીટ વૉલટ ્તેના િપ્તાના નામે 
નોંધાયેલયું હ્તયું. આ વૉલટ ખોલ્તાં જ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર મળી ગયો. 

સૂ્તી વખ્તે ્તમારા િવચારો ્તમારી અંદરની સયુષયુપ્ત શિ્્તને જગાડી દે છ.ે જમે 
ક,ે ધારણા કરો ક ે્તમે ઘર વેચવા િવષે, અમયુક શેર ખરીદવા અંગે, પાટ્ણનરશીપનો ધંધો 
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બંધ કરવા માટ,ે નયયુયોક્ણ જઈને સથાયી થવા ક ેલોસ એનજલેસમાં જ રહવેા અંગે, ચાલયુ 
કરાર બદલીને નવો કરાર કરવા જવેા મયુદ્ ેિવચાર કરી રહ્ા છો અને સપષ્ટ જવાબ મળ્તો 
નથી; ્તો નીચે પ્રમાણે કરો.

એક આરામખયુરશીમાં અથવા ્તો ્તમારી ઓહફસની ખયુરશીમાં શાંિ્તથી બેસી 
જાઓ. યાદ રાખો ક ેબ્રહ્માડંમાં હરિયા અને પ્રિ્તહરિયાનો િનયમ છ.ે ્તમારો િવચાર એક 
હરિયા છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મન દ્ારા અપા્તો ્તેનો જવાબ એક પ્રિ્તહરિયા છ.ે સબકોિનશયસ 
માઈનડ હરએિ્ટવ છ ેઅને ્તે પ્રતયાઘા્ત આપે છ,ે ્તેનો સવભાવ એવો જ છ.ે ્તે ્તમારા 
િવચારો અને વ્ત્ણનને વયાજ સાથે પર્ત કર ેછ.ે  ્તે સયુસંગ્ત્તાના િસદ્ધાં્તને અનયુસર ેછ.ે 
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા િવચારોને સયુસંગ્ત રહીને પ્રિ્તહરિયા આપે છ.ે જો ્તમે સદભાવના 
સાથે કોઈક કામ કરવાની ઈચછા ધરાવ્તા હો ્તો ્તમને ્તે પ્રમાણેનો અનયુભવ થશે, યોગય 
માગ્ણદશ્ણન પણ મળી રહશેે.

માગ્ણદશ્ણન મેળવવામાં ્તમે માત્ર શાંિ્તથી િવચારો ક ેસમસયાનો એવો કયો ઉકલે 
છ ેક ેજનેાથી અસહ્ત મનની અનં્ત મહામિ્ત જાગ્ૃત થાય અને ્તમારા દ્ારા વહવેા લાગે. 
તયાર ેપછીની ્તમારી હરિયાઓ ્તમારા મનમાં રહલેી સવ્ણજ્ાની અને સવ્ણસમથ્ણ શિ્્ત દ્ારા 
િનયંિત્ર્ત થાય છ.ે ્તમારા િનણ્ણય સાચા પડશે. ્તમે એવા આતમલષિી મજબૂર વલણના 
પ્રભાવ હઠેળ હશો ક ે્તમારા બધા જ િનણ્ણય યોગય જ સાિબ્ત થશે. હયું  મજબૂર શબદ 
વાપરંુ છયુ ં  કારણ ક ેબ્રહ્માંડના આ િનયમમાં ફરજ અને મજબૂરી રહલેાં છ.ે

માગ્થદશ્થનનું રહસય
્તમે જયાર ેમાનિસક, સાચી લાગણી સાથે  અમયુક  જવાબ ્તરફ વળી જાઓ છો 

્તે જ માગ્ણદશ્ણન ક ેસાચા િનણ્ણયનયું રહસય છ.ે એટલે સયુધી ક ે્તેનાથી ્તમને અંદરથી જ 
પ્રિ્તસાદ મળે છ.ે આ ઉત્તર એક લાગણી સવરૂપે આવે છ,ે આપણી સભાન્તા ્તરીક ેવય્્ત 
થાય છ ેઅથવા ્તો એવી પ્રબળ હરિયા થાય છ ેક ેજનેો અંદાજ માત્ર ્તમને જ આવી શક.ે 
્તમે એટલે સયુધી આ શિ્્તનો ઉપયોગ કયયો છ ે ક ે્તે હવે ્તમારો ઉપયોગ કર ેછ.ે ્તેથી જ  
જયાર ે્તમે આતમલષિી ડહાપણ અને અનયુભવનો ઉપયોગ કર્તા હો તયાર ે્તમે ખોટયું પગલયું 
ભરી શકશો નહી ક ેિનષફળ જઈ શકો નહીં. ્તમે નોંધશો ક ે્તમારા બધા જ અનયુભવો 
આનંદમય હોય છ ેઅને જીવનપથ શાં્ત થઇ જાય છ.ે

યાદ રાખવા જવેા મુદ્ા

1. યાદ રાખો ક ે અધ્ણજાગ્્ત મન વડ ે જ મહાન વૈજ્ાિનક શોધખોળ અને અનય 
અદભયુ્ત િસિદ્ધઓ પ્રાપ્ત થયેલ છ.ે

2. ્તમને સ્તાવ્તા સવાલના ઉકલે ્તરફ જાગૃ્ત ધયાન અને િનષ્ઠાપૂવ્ણક િવચાર 
કરવાથી ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન બધી જ જરૂરી માહહ્તી ગ્હણ કરી લે છ ેઅને 
જાગ્્ત મનને યોગય રસ્તો શોધી આપે છ.ે

વૈજ્ાકનકો પણ અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરે છે
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3. જો ્તમે કોઈ એક સમસયાને કારણે મૂંઝાયેલા હો ્તો ્તેને હ્ેતયુલષિી રી્તે ઉકલેવાનો 
પ્રયન્ત કરો. બધા જ ઉપલબધ સ્તો્ત પાસેથી શ્ય ્તેટલી બધી જ માહહ્તી એકઠી 
કરો. આ માહહ્તીની છણાવટ કયા્ણ પછી પણ કોઈ જવાબ મળે નહીં ્તો રાત્રે સૂ્તાં 
અગાઉ આ સમસયા અને માહહ્તી અધ્ણજાગ્્ત મનને સોંપી દો. ્તે જરૂર જવાબ 
આપશે, ્યારયે િનરાશ નહીં કર.ે

4. જરૂરી નથી ક ે્તમને રા્તોરા્ત જવાબ મળે. પણ રોજ ેરોજ અધ્ણજાગ્્ત મનને 
િવનં્તી કર્તા રહો.

5. જો ્તમે એવયું િવચારો ક ેપ્રશ્ન બહયુ ગંભીર છ ેઅને જવાબ આવ્તાં વાર લાગશે ્તો 
જરૂર િવલંબ થશે. ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનને કોઈ સમસયા નડ્તી નથી, ્તેને માત્ર 
જવાબ અંગે સંપૂણ્ણ જાણકારી છ.ે

6. હૈયે ધરપ્ત રાખો ક ે્તમારી પાસે જવાબ છ ેજ. ્તેવયું માનીને જવાબનો આનંદ 
માણો જાણે ક ેવાસ્તવમાં ્તમને જવાબ મળી ગયો છ.ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તે 
પ્રમાણે પહરિસથિ્ત િનમા્ણણ કરશે.

7.  શ્દ્ધા અને િવશ્ાસના જોર ે  માનિસક િચત્ર અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તને કારણે 
વાસ્તિવક્તામાં બદલાઈ જાય છ.ે ્તેના ઉપર ભરોસો રાખો અને ્તમારા જીવનમાં 
ચમતકાર સજા્ણશે.

8.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સમૃિ્તનો ભંડાર છ.ે ્તેનામાં ્તમારા બાળપણથી લઈને 
આજહદન સયુધીના બધા જ અનયુભવો સંગ્હાયેલા છ.ે

9.  વૈજ્ાિનકો પ્રાચીન અવશેષો, મંહદર, અિશમઓ ઉપર મંથન કર્તા હોય છ.ે ્તેઓ 
સદીઓ પહલેાંના સમાજજીવનને અષિરશઃ જીવં્ત કરી શક્તા હોય છ.ે આવયું 
કરવામાં ્તેઓ અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો સહારો લે છ.ે

10.  િનદ્રાધીન થ્તાં અગાઉ ્તમારી િવનં્તીને અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચાડી દો. 
્તેનામાં શ્દ્ધા અને િવશ્ાસ રાખો, જવાબ જરૂર મળશે. ્તે સવ્ણજ્ાની છ,ે બધયું જ 
જોઈ શક ેછ ેપણ ્તમાર ે્તેની ્તાકા્તમાં જરા પણ શંકા કરવી જોઈએ નહીં.

11.  ્તમારા િવચારો એક હરિયા છ.ે ્તેની પ્રિ્તહરિયા રૂપે જ ે પણ મળે છ ે્તે ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનનો પ્રિ્તભાવ છ.ે જો ્તમારા િવચારો સૌમય હશે ્તો ્તમારી હરિયાઓ 
અને િનણ્ણયો પણ સૌમય જ હશે.

12.  લાગણીઓ અને ભાવનાના સવરૂપે અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમને માગ્ણદશ્ણન આપે છ.ે 
તયાર પછી એક પ્રબળ ઈચછા ક ેજનેે ્તમે જ અનયુભવી શકો છો ્તમારી દોરવણી 
કર ેછ.ે ્તે ્તમારા આં્તર મનનો સપશ્ણ છ.ે ્તેને અનયુસરો.

((((
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પ્રકરિ-૧૩

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન 
અને કનદ્ાનો ચમતકાર

તમારં અધ્થજાગ્રત મન ્યારેય આરામ કરતું નથી ક ે િનદ્રાધીન થતું 
નથી. તે સતત કાય્થરત હોય છ,ે શરીરના બધાં જ અગતયનાં કાયષોની 
કામગીરીનું િનયમન કરે છ.ે ઊંઘ દરિમયાન જાગ્રત મન દ્ારા કોઈ 
દખલગીરી ન થવાને કારણે રઝાવાની પ્રરરિયા ઝ્ડપી બને છ.ે તમારી 
િનદ્રાવસથામાં અદભુત ઉકલે મળી જાય છ.ે

્તમે રોજના ચોવીસ કલાકમાંથી આશર ેઆઠ કલાક એટલે ક ેજીવનનો ત્રીજા 
ભાગનો સમય ઊંઘમાં વી્તાવો છો. જીવનનો આ કઠોર િનયમ છ.ે ્તે પ્રાણીઓને અને 
વનસપિ્તજગ્તને એક સરખો લાગયુ પડ ેછ.ે િનદ્રા એક દૈવી િનયમ છ;ે આપણા જીવનના 
કટેલાય પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણને ગાઢ િનદ્રા દરિમયાન મળી જાય છ.ે

અનેક લોકોએ દલીલ કરી છ ેક ેહદવસ દરિમયાન કામ કરીને જયાર ે્તમે થાકી 
જાઓ તયાર ે્તમે શરીરને આરામ  આપવા માટ ેઊંઘ લો છો. ્તેનાથી શરીરના સમારકામની 
પ્રહરિયાને સરળ્તા રહ ેછ.ે ઊંઘ દરિમયાન કશયું બંધ થઇ જ્તયું નથી. ્તમારંુ હૃદય, ફફેસાં 
અને અનય મહત્વનાં અંગો ્તમે િનદ્રાધીન હો તયાર ેપણ કામ કર્તાં રહ ેછ.ે જો સૂ્તાં 
અગાઉ ્તમે કંઈ પણ ખાધયું હોય ્તો ્તે પણ પચી જાય છ ેઅને લોહીમાં શોષાઈ જાય છ.ે 
્તમારી ચામડીમાંથી પરસેવો પણ નીકળે છ,ે નખ અને વાળની પણ વૃિદ્ધ થાય છ.ે

ઊંઘનું મહત્વ

ડો. જહોન િબગેલો, ઊંઘ અંગેના િનષણા્ત સંશોધનક્તા્ણ હ્તા. ્તેમેણે  એક પયુસ્તક 
પણ લખયયુ ંછ ે (ડો. જહોન િબગેલો, ધી િમસટ ટ્ી ઓફ સલીપ, નયયુયોક્ણ અને લંડન, હાપ્ણર 
બ્રધસ્ણ, 1903). ્તેમણે એક પ્રયોગ દરિમયાન દશા્ણવયયું હ્તયું ક ેરાત્રે મનયુષય જયાર ેિનદ્રાધીન 
હોય છ ેતયાર ેપણ એવયું લાગે ક ે્તેની આંખ, નાક અને કાનની નસો કાય્ણર્ત હોય છ.ે 
ઉપરાં્ત મગજની નસ પણ સહરિય હોય છ.ે ્તેમનયું કહવેયું છ ેક ેદરકે જીવ િનદ્રા માણે છ ે
કારણ ક ે્ેતનાથી “આપણો આતમા ્તેના સજ ્ણનહાર સાથે અમૂ્ત્ણ રી્તે જોડાય છ,ે ઈશ્રના 

આ રરિયા અને પ્રિતરરિયા 
અથવા તો અા કારણ અને 
અસરનો િનયમ અફર છ ે
અને સબકૉન્શયસ માઈન્ડનો 
િવચાર ઉપરનો પ્રિતભાવ તેની 
પ્રિતરરિયા છ.ે
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જ્ાન અને પૂવ્ણજ્ાનમાં ભાગીદાર બને છ.ે”  ડો. િબગેલો  વધયુમાં ઉમેર ેછ,ે “મારા પ્રયોગો 
અને અભયાસના અં્તે મળેલાં પહરણામોથી મારી માનય્તા મજબૂ્ત ્તો થઇ જ છ ે ક ે
ઊંઘનો હ્ેતયુ રોિજદંા કામકાજ અને પ્રવૃિત્તના ભારણમાંથી થોડી રાહ્ત મળે ્તેવો નથી. ્તે 
ઉપરાં્ત મારી માનય્તા સપષ્ટ થઇ છ ેક ેસપ્રમાણ અને સંપૂણ્ણ આધયાિતમક િવકાસ માટ ે
િનદ્રાવસથાના સમયગાળા કર્તાં, મનયુષયના જીવનનો કોઈ પણ સમય વધાર ેયોગય નથી. 
્તે દરિમયાન મનયુષય ભૌિ્તક દયુિનયાથી અિલપ્ત હોય છ.ે” 

પ્રાથ્થના, ઊંઘનું એક સવરૂપ

્તમારંુ જાગ્્ત મન હદવસ દરિમયાન દરકે વેદના, સંઘષ્ણ અને ્તકરાર સાથે જાણયે 
અજાણયે જોડાઈ જાય છ.ે આવી ઘટનાઓની અસરમાંથી અવારનવાર દૂર થ્તાં રહવેયું 
જરૂરી બને છ.ે આવયું કરવાથી આપણને ઇિનદ્રયોની વાસનાથી ભરલેી હ્ેતયુલષિી દયુિનયાથી 
અલગ થઇને અધ્ણજાગ્્ત મનની િવદ્ત્તા સાથે સંકળાવાની ્તક મળે છ.ે જીવનના દરકે 
્તબક્ક ે મહામિ્તનયું માગ્ણદશ્ણન, શિ્્ત અને મદદ મેળવીને ્તમે બધી જ ઉપાિધઓને 
કાબૂમાં લઇ શકશો અને ્તમારા રોિજદંા પ્રશ્નો ઉકલેી શકશો.

િનયિમ્તપણે આવા ઇિનદ્રયજની્ત પયુરાવા, ઘોંઘાટ અને રોિજદંા જીવનની 
િદ્ધાઓથી દૂર થઇ જવાની હરિયા ઊંઘનયું એક સવરૂપ જ છ.ે એટલે ક ે્તમે સથૂળ દયુિનયાની 
ગૂંચવાડાભરી વ્ત્ણણૂક પ્રતયે બેધયાન થઇ જાઓ છો અને ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત 
અને જ્ાન સાથે જોડાઈ જાઓ છો.

ઊંઘના અભાવ ક ેઅિનદ્રાની ગંભીર અસર

ઊંઘના અભાવથી મનયુષય ચીહડયો બની જાય છ,ે હ્તાશ અને િનરાશ થઇ જાય છ.ે 
નેશનલ એસોસીએશન ફોર મેનટલ હલેથના ડો. જયોજ ્ણ સટીવનસન જણાવે છ,ે 

“હંુ માનંુ છંુ ક ેમનુષય માટ ેઓછામાં ઓછા છ કલાકની ઊંઘ, તંદુરસત 
રહવેા માટ ેજરૂરી છ.ે મોટાભાગના લોકોને છ કલાકથી વધારે િનદ્રાની 
જરૂર પ્ડ ેછ.ે જ ેલોકો એવું માનતા હોય ક ેછ કલાકથી ઓછી ઊંઘ 
લેવા છતાં પોતે તંદુરસત રહી શકશે, તેવા લોકો પોતાની જાત સાથે 
છતેરિપં્ડી કરે છ.ે”

ઊંઘની પ્રહરિયા અને ્તેના અભાવ ઉપર પ્રયોગો કર્તા મેહડકલ હરસચ્ણના િવદ્ાનો કહ ે
છ ેક ેહ્તાશા, હડપ્રેશન ક ેનવ્ણસ બ્રેકડાઉન જવેા માનિસક રોગોમાં, ઊંઘનો સદં્તર અભાવ 
હોવો એક મયુખય લષિણ  છ.ે યાદ રાખો ક ે્તમે િનદ્રાવસથા દરમયાન આધયાિતમક રી્તે ્તાજા 
થઇ જાઓ છો; પૂર્તી ઊંઘ જીવનમાં ચે્તના અને આનંદ માટ ેબહયુ આવશયક છ.ે

તમારી વધારે ઊંઘની જરૂર છે

રોબટ્ણ ઑ’િબ્રયાન નામના લેખક, રીડસ્ણ ડાયજસેટના ્તેના લેખ  ‘મે બી યયુ નીડ 



ધ પાવર અોફ યોર સબકૉન્શયસ માઈન્ડ128

મોર સલીપ’માં ઊંઘ ઉપરના પો્તાના પ્રયોગો િવષે નીચે પ્રમાણે લખે છ.ે

“છલે્ાં ત્રણ વષ્ણથી વોલટર રીડ આમદી ઇનસટીટયયુટ ઓફ હરસચ્ણ, વૉિશનગટન 
ખા્તે એક પ્રયોગ ચાલી રહ્ો છ.ે ્તેમાં સોથી વધાર ેસૈિનક અને નાગહરક 
સવયંસેવકોએ ભાગ લીધો છ.ે ્તેમને ચારકે હદવસ સયુધી જાગ્તા રાખવામાં 
આવયા હ્તા. ્તેમના વયિ્્તતવ અને વ્ત્ણણૂક માપવા  હજારો પ્રયોગો 
કરવામાં આવયા હ્તા. આ પરીષિણોના પહરણામથી વૈજ્ાિનકોને ઊંઘના 
રહસય િવષે બહયુ ચોંકાવનારી હકીક્ત જાણવા મળી છ.ે”

“હવે ્તેમને ખબર છ ે ક ે થાકલેયું મગજ ઊંઘ માટ ેએટલયું ્તલસ્તયું હોય 
છ ેક ેઅમયુક સમય પછી ્તેને માટ ે કોઈ પણ ભોગ આપવા ્તૈયાર થઇ 
જાય છ.ે માત્ર થોડા કલાકની ઊંઘ બગડવાને કારણે એક કલાકમાં ત્રણ-
ચાર ઝોકાં આવવાં ક ેટચયુકડી નીંદર માણી લેવાની ઘટના બનવા માંડી. 
સામાનય ઊંઘ દરિમયાન આંખોની પાંપણો બંધ થઇ જાય છ ેઅને હૃદયના 
ધબકારા ઓછા થઇ જાય છ.ે આ ઝોકાઓ દરમયાન પણ આવયું જ થ્તયું 
- માત્ર થોડી સેકંડ માટ.ે કટેલીક વાર આવા ઝોંકા દરિમયાન માત્ર લોકો 
શૂનયમનસક થઇ ગયા; કોઈક વખ્ત ્તેમને િવિચત્ર ્તસવીર દેખાઈ ક ેટૂંકા 
સપનાં આવયાં. જમે જમે ઊંઘનો અભાવ વધ્તો ગયો ્તેમ ્તેમ ઝોકાંની 
સંખયા વધ્તી ગઈ અને સમય પણ વધ્તો ગયો. વાવાઝોડાની વચચેથી 
િવમાન ઉડાડવા જવેી ગંભીર કામગીરી દરિમયાન પણ ્તેમણે થોડી ઊંઘ 
ચોરી લેવાનયું પસંદ કયયુું અને નાની ઊંઘ ખેંચી નાખવાની લાલચ રોકી 
શ્યા નહીં. આ ્તમારી સાથે પણ થઇ શક ેછ,ે જ ેલોકોને ગાડી ક ેવાહન 
ચલાવ્તાં એક ઝોકયું  આવી જાય ્તેમને પૂછો!”

“અિનદ્રાની બીજી એક ચોંકાવનારી અસર હ્તી - ક ે્તે મનયુષયની યાદદાસ્ત 
અને સામાનય સમજણ ઉપર આરિમણ કર ેછ.ે ઊંઘથી વંિચ્ત એવા કટેલાય 
સવયંસેવકો પો્તાને કહવેામાં આવેલ કામગીરી પૂરી કરવા માટ ે જરૂરી 
માહહ્તી યાદ રાખી શ્યા નહીં. થોડાં પહરબળો મનમાં યાદ રાખીને કોઈ 
કામ પૂરંુ કરવાનયું હોય ્તેવી િસથિ્તમાં ્તેઓ મૂંઝાઈ ગયા. જમે ક ેિવમાનના 
પાઇલોટને પવનની હદશા, હવાની ગિ્ત, ઊંચાઈ અને િવમાનની ગિ્ત જવેાં 
પહરબળોને ધયાનમાં રાખીને િવમાનને સલામ્ત રી્તે નીચે ઉ્તારવયું પડ ેછ.ે”

િનદ્રા થો્ંુડ ્ડહાપણ લાવે છે

સીલવી સાયમનડ લોસ એનજલેસમાં રહ્ેતી અને મારા સવારના રહેડયો પ્રવચન 
શૃંખલાની એક શ્ો્તા હ્તી. સીલવીએ મને જણાવયયું ક ે્તેણીને મળે છ ે્તેના કર્તાં બમણા 
પગાર ેનયયુયોક્ણમાં બહયુ ઊંચા હોદ્ાની આકષ્ણક નોકરી મળે છ.ે ્તે નોકરી સવીકારવા અંગે 
મૂંઝવણમાં હ્તી. ્તેણે સૂ્તાં અગાઉ નીચેની પ્રાથ્ણના કરી:

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને કનદ્ાનો ચમતકાર
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``મારા અધ્થજાગ્રત મનની રચનાતમક અનંત ચેતના જાણે છ ેક ેમારં રહત 
શેમાં રહલેું છ.ે તેનું વલણ જીવનલક્ષી હોય છ ેઅને તે મને આશીવા્થદ 
આપીને કહશેે ક ેસાચો િનણ્થય કયો છ.ે મને જ ેઉત્તર મળવાનો છ ેતેને 
માટ ેહંુ તેનો આભાર માનું છંુ.”

સીલવીએ હાલરડયું ગા્તી હોય ્તેમ આ પ્રાથ્ણના અવારનવાર ગાઈ. સવાર ેઊઠી 
તયાર ે્તેણીને સ્ત્ત એવયું લાગયયું ક ેપો્તે આ નોકરીનો અસવીકાર કરવો જોઈએ. સીલવીએ 
પો્તાના અં્તઃકરણની વા્ત માનીને નોકરી જ્તી કરી. પછી જ ેઘટનાઓ થઇ ્તેનાથી 
સાિબ્ત થઇ ગયયું ક ે્તેણીના મનની વા્ત સાચી હ્તી. જ ેકંપનીમાં નોકરીની ઓફર હ્તી 
્તે કંપનીએ થોડા જ મહહનામાં દેવાળયું ફંૂ્યયું.

જાગ્્ત મન, વ્ત્ણમાનની વાસ્તિવક્તા પ્રમાણે, જ ેિનણ્ણય કર ે્તે યોગય હોય છ ેપણ 
અધ્ણજાગ્્ત મને પો્તાના સામથય્ણ વડ ેકંપનીની પહરિસથિ્ત જાણી લીધી હ્તી અને ્તે પ્રમાણે 
સંક્ેત આપયો.

આફતમાંથી બચાવ

િનદ્રાવસથા દરિમયાન અધ્ણજાગ્્ત મનના પૂવ્ણજ્ાનની સૂચનાનો ઉપયોગ કરીને ્તમે 
અને ્તમારા પહરવારનયું કવેી રી્તે રષિણ કરી શકો ્તેનયું એક ઉદાહરણ હયું  ્તમને આપયું છયુ ં . 

બીજયુ  ંિવશ્યયુદ્ધ શરૂ થયયું ્તેનાં થોડાં વષયો અગાઉ મને પૂવ્ણના એક દેશમાં નોકરી 
માટનેી બહયુ લોભામણી ઓફર મળી હ્તી. મેં યોગય િનણ્ણય કરવા માટ ેમાગ્ણદશ્ણન માંગવા 
માટ ેપ્રાથ્ણના કરી; 

“મારી અંદરની અનંત ચેતના સવ્થજ્ છ ેઅને તે મને રદવયરૂપે સાચો 
િનણ્થય કહશેે. જયારે પણ તે જવાબ મારી સમક્ષ આવશે તયારે હંુ તેને 
ઓળખી જઈશ.”

મેં આ પ્રાથ્ણનાનયું અવારનવાર રટણ કયયુું, સૂ્તાં અગાઉ હાલરડયું ગા્તો હોઉં ્તેમ ્તેને 
ગા્તો. એક હદવસ ત્રણ વષ્ણ પછી બનવાની ઘટનાઓનયું મને સપનામાં દશ્ણન થયયું. મારો 
એક જૂનો િમત્ર સપનામાં આવયો અને કહ્યું, ‘છાપાંના મયુખય સમાચાર વાંચ - ્ યાંય જવાની 
જરૂર નથી.’ સપનામાં જ ેછાપયું દેખાયયું હ્તયું ્તેમાં પલ્ણ હાબ્ણરના આરિમણ અને યયુદ્ધ િવષે 
સમાચાર હ્તા. (1941માં બીજા િવશ્યયુદ્ધ દરિમયાન જાપાને અમેહરકાના પિશ્ચમ હવાઈ 
ટાપયુઓમાં હોનાલયુલયુ પાસે પલ્ણ હાબ્ણર નામના સથળે અમેહરકી નૌકાદળ પર હયુમલો કયયો 
હ્તો. ્તેને પલ્ણ હાબ્ણરનયું આરિમણ ક ેપલ્ણ હાબ્ણરનયું યયુદ્ધ કહ ેછ.ે આ હયુમલામાં અમેહરકાને 
ભાર ેનયુકસાન વેઠવયું પડયું હ્તયું. પલ્ણ હાબ્ણરના યયુદ્ધનયું અનય મહત્વ એ છ ેક ેઇિ્તહાસમાં 
પહલેી વાર અમેહરકાને બાહ્ આરિમણ સામે પો્તાની સરહદની રષિા કરવી પડી હ્તી.). 
આ સપનામાં થયેલા અનયુભવને આધાર ેમેં િવદેશ જવાનયું માંડી વાળ્યું.

પ્રસંગોપા્ત, આ લેખક સપનાં જો્તા હોય છ.ે ઉપર જણાવેલયું સપનયું અધ્ણજાગ્્ત 
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મનના સંક્ેતોનયું થોડયું નાટ્ાતમક સવરૂપ હ્તયું જ ેજમેાં મારા િવશ્ાસયુ અને માનનીય િમત્રનો 
પ્રવેશ થયો હ્તો. કટેલાક લોકોને પો્તાની મા્તા સપનામાં આવીને અમયુક સૂચનાઓ 
આપે જમે ક ેઅહીંયા ક ે તયાં જવયું નહીં અને ચે્તવણી આપે. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન 
જ્ાની છ.ે ્તેને બધી જ વા્ત અંગે જાણકારી હોય છ.ે ઘણી વખ્ત ્તે ્તમારી સાથે વા્તો 
પણ કર ે છ ે જનેે જાગ્્ત મન ્તર્ત જ સતય ગણીને સવીકારી લે છ.ે કટેલીક વખ્ત 
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમને ચે્તવણી પણ આપે છ ેજાણે ક ે્તમારંુ કોઈ સવજન ્તમને બૂમ 
પાડીને રસ્તા વચચે જ અટકાવે! -  જો ્તમે એક ડગલયું પણ આગળ વધયા હો્ત ્તો 
બાજયુના મકાનના ઉપલા માળની બારીમાંથી પડલેી કોઈક વસ્તયુ ્તમારા માથા ઉપર પડ્ત!

મારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન બ્રહ્માંડ સાથે ્તાલમેળ ધરાવે છ.ે ્તેને જ્ાન હ્તયું ક ેજાપાન 
અમેહરકા ઉપર હયુમલો કરશે અને યયુદ્ધ શરૂ થઇ થશે.

ડયુક યયુિનવિસ્ણટીના ડીપાટ્ણમેનટ ઓફ સાઇકોલોજીના વડા ડો.રહાઈને અગિણ્ત 
પયુરાવાઓ એકઠા કયા્ણ હ્તા જનેાથી સપષ્ટ સાિબ્ત થ્તયું હ્તયું ક ેઅનેક લોકો, કોઈ ઘટના 
બને ્તે પહલેાં જ, ્તેને જોઈ શક ેછ.ે કટેલાક દાખલા ્તો એવા છ ેક ેસપનામાં જોયેલી 
ઘટનાઓથી પ્રેરાઈને લીધેલા િનણ્ણયને કારણે લોકો પો્તે આવી દયુઃખદ ઘટનાથી બચી 
ગયા હોય! 

મેં જ ે સપનાની વા્ત કરી ્તે પલ્ણ હાબ્ણર આરિમણના મયુખય સમાચાર નયયુયોક્ણ 
ટાઈમસમાં આવે ્તેના ત્રણ વષ્ણ અગાઉ જોયા હ્તા. આ સપનાને કારણે મેં અધ્ણજાગ્્ત 
મનની વા્ત માનીને એિશયાના દેશો ્તરફ જવાનો મારો કાય્ણરિમ મયુલ્તવી રાખયો ્તે પછી 
ત્રણ વષતે બીજા િવશ્યયુદ્ધ ેમારા અં્તઃકરણના અવાજને સાચો સાિબ્ત કયયો.

તમારં ભિવષય તમારા અધ્થજાગ્રત મનમાં છુપાયેલું છે

યાદ રાખો ક ેભિવષય ્તમારી િવચારવાની ટવેનયું પહરણામ છ.ે ્તે ્તમારા 
મનમાં જ છયુ પાયેલયું છ.ે ્તમે ્તેને પ્રાથ્ણનાની મદદથી બદલી શકો છો. 
્તેવી જ રી્તે દેશનયું ભિવષય ્તે દેશનાં નાગહરકોના સામયુહહક અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં છયુ પાયેલયું છ.ે ઘટના બને ્તે અગાઉ જ મેં નયયુયોક્ણના છાપામાં મયુખય 
સમાચાર અંગેનયું સપનયું જોયયું તયાર ેસપનયું અજયુગ્તયું લાગયયું નહી. મનમાં 
િવશ્યયુદ્ધ શરૂ થઇ જ ગયયું હ્તયું. આરિમણ અંગેની યોજનાઓ અધ્ણજાગ્્ત 
મન ક ેબ્રહ્માંડના સામયુહહક અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કંડારાઈ ચૂકી હ્તી. આવ્તી 
કાલની ઘટનાઓ પણ ્તમારા સબકોિનશયસ માઈનડમાં રહલેી હોય છ,ે ્તે 
જ રી્તે આવ્તા સપ્તાહ અને આવ્તા મહહનામાં બનવાની ઘટનાઓ પણ 
નક્કી જ હોય છ.ે ્તે કોઈ ઉચચ કષિાની ક ેઅસાધારણ માનિસક શિ્્ત 
ધરાવ્તા  વયિ્્તને સરળ્તાથી દેખાય છ.ે

જો ્તમે પ્રાથ્ણના કરો ્તો કોઈ આફ્ત ક ેદયુ:ખદાયી ઘટના ્તમારા જીવનમાં આવી 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને કનદ્ાનો ચમતકાર
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શક ેનહીં. કોઈ પણ વસ્તયુ દેવ-દેવી ક ેઅનય અાવી શિ્્તઅો વડ ેઅગાઉથી નક્કી ક ે
િનધા્ણહર્ત હો્તી નથી. પરં્તયુ ્તમારંુ માનિસક વલણ - એટલે ક ે ્તમે જ ે રી્તે િવચારો, 
અનયુભવો છો ક ેમાનો છો, ્તે ્તમારી િનયિ્ત નક્કી કર ેછ.ે અગાઉના પ્રકરણમાં જણાવયયું 
્તેમ વૈજ્ાિનક પ્રાથ્ણના વડ ે્તમે ્તમારંુ ભિવષય ઘડી શકો છો. જવેું વાવો તેવું લણો.

નાનક્ંુડ ઝોકંુ અને 15000 ્ડોલર

ત્રણ ચાર વષ્ણ પહલેાં મારા એક િવદ્ાથદીએ મને છાપામાંથી એક સમાચાર કાપીને 
મોકલયા હ્તા. ્તેમાં ર ેહમરસટટ્ોમ નામના વયિ્્તની વા્ત હ્તી. ર,ે િપટસબગ્ણ ખા્તે જોનસ 
એનડ લૉલીન સટીલ કોપયોરશેનના કારખાનામાં નોકરી કર્તો હ્તો. ્તેને જ ેસપનયું આવયયું 
્તેને કારણે ્તે 15000 ડોલર કમાયો.

છાપાંના ્તે લેખ પ્રમાણે, સટીલના કારખાનામાં એક ખરાબ થઇ ગયેલી િસવચને 
કારણે લોખંડના સિળયાઓને ઠંડા પાડવાની પ્રહરિયા અટકી પડ્તી હ્તી. િમલના 
અેિનજિનયરોઅે અિગયાર બાર વખ્ત ્તે િસવચને સરખી કરવાના પ્રયતનો કયા્ણ પણ બધા 
જ િનષફળ ગયા.

હમરસટટ્ોમે આ અંગે િવચાયયુું અને નવી કોઈક રી્તે પ્રશ્ન ઉકલેવાનો પ્રયતન કયયો 
પણ ્તેમાં પણ સફળ્તા મળ્તી દેખાઈ નહીં. એક હદવસ બપોર ેરએે  જમીને કામ ઉપર 
ચડ્તા અગાઉ થોડો આરામ કરવાનયું નક્કી કયયુું. ્તે આ િસવચની સમસયાના ઉકલે અંગે 
િવચાર્તો હ્તો. િવચાર્તાં િવચાર્તાં ્તે ઝોક ેચડી ગયો. સપનામાં ્તેણે િસવચ માટનેી એક 
સંપૂણ્ણ અને ખામીરહહ્ત હડઝાઇન જોઈ. બસ! ઊઠીને ્તેણે સપનામાં જોયેલી હડઝાઇન 
પ્રમાણે એક યોજના બનાવી. સમસયાનો ઉકલે મળી ગયો હ્તો.

નવી હડઝાઇનની કદર કરીને કંપનીએ રનેે 15000 ડોલરનયું ઇનામ આપયયું. જોનસ 
એનડ લૉલીન સટીલ કોપયોરશેને કોઈ પણ કમ્ણચારીને એક નવા આઈહડયા માટ ેઆટલયું મોટયું 
ઇનામ આપયયું નહ્તયું.

એક િવખયાત પ્રોફસેરે િનદ્રામાં પોતાનો પ્રશ્ હલ કયષો

ડો. એચ વી હલેપરચે, યયુિનવિસ્ણટી ઓફ પેિનસલવેિનયા ખા્તે પ્રાચીન મધયપૂવ્ણના 
ઇિ્તહાસના પ્રોફસેર હ્તા. ્તેમણે પો્તાનો અનયુભવ લખયો છ.ે “એક શિનવાર ેસાંજ ેહયું  
અકીકના બે ટયુકડાઓ ઉપરની માહહ્તી ઉકલેી ્તેનયું અથ્ણઘટન કરવાનો પ્રયતન કરી રહ્ો 
હ્તો. આ અવશેષો પ્રાચીનકાળના બેબીલોનના (આજના ઈરાન / ઇરાકનો પ્રદેશ) કોઈ 
નાગહરકની વીંટીના ભાગ હોવાનયું માનવામાં આવ્તયું હ્તયું.”

“લગભગ મધરા્ત સયુધી મથયા પછી અને થાકીને હયું  સૂઈ ગયો. મને બહયુ િવિશષ્ટ 
સપનયું આવયયું : િનપપયુર (્તે સમયનયું મેસોપોટમેીયાનયું એક શહરે)નો ઊંચો પા્તળો ચાલીસેક 
વષ્ણની ઉંમરનો પાદરી મને મંહદરના છૂપા ખજાના ્તરફ દોરી જાય છ,ે ્તે અંધાહરયો 
અને નીચી છ્તવાળો ઓરડો હ્તો. ્તેમાં અકીક અને નીલમિણના ટયુકડાઓ વેરણછરેણ 
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પડા હ્તા. ્તેણે મને સંબોધીને કહ્યું, “્તારી પાસે જ ેબે ટયુકડાઓ છ ેઅને ્તેના િવષે 
્તેં પૃષ્ઠ 22 અને 26માં પણ ઉપર જૂદયું જૂદયું વણ્ણન કયયુું છ ે્તે હકીક્તમાં કોઈ વીંટીના 
ભાગ નથી. પણ એક મોટા કડાના જ બે ભાગ છ.ે પહલેી બે વીંટી ઈશ્રની મૂિ્ત્ણને 
કાનમાં કડાંરૂપે ભેટ અાપવામાં આવ્તી. ્તારી પાસેના ટયુકડા આ એક કડાનો ભાગ છ.ે 
્તયું ્તે બંનેને સાથે રાખીને ચકાસી જો પછી જ ્તને મારા શબદોમાં િવશ્ાસ બેસશે.”

“હયું  સફાળો જાગી ગયો. મેં બંને ટયુકડાઓની ફરીથી ચકાસણી કરી અને મારા 
આશ્ચય્ણ વચચે મને સપનાની વા્ત સાચી લાગી. સમસયાનયું સમાધાન થઇ ગયયું હ્તયું.”

આ ઘટના સવ્ણજ્ાની અધ્ણજાગ્્ત મનની રચનાતમક અિભવયિ્્તનયું સપષ્ટ ઉદાહરણ 
પૂરંુ પાડ ેછ.ે

પ્રખયાત લેખક િનદ્રાધીન હતા તયારે અધ્થજાગ્રત મને કામ કયુું અને સમસયાનો 
ઉકલે મળ્ો

રોબટ્ણ લયુઈસ સટીવનસન (1850 થી 1894) એક પ્રખયા્ત લેખક હ્તા. ્તેમના 
એક પયુસ્તક ‘એરિોસ ધી પલેઇનસ’માં સપનાઓ માટ ેએક આખયું પ્રકરણ લખે છ.ે ્તેઓ 
પો્તે અવારનવાર સપના જો્તાં અને દરકે રાત્રે સૂ્તા અગાઉ અધ્ણજાગ્્ત મનને સૂચના 
આપવાની ્તેમની આદ્ત હ્તી. પો્તાની િનદ્રાવસથા દરિમયાન અધ્ણજાગ્્ત મનને નવી 
વા્તા્ણઓ સયુઝાડવા માટ ેિવનં્તી કર્તા. જમેક,ે સટીવનસનના બેનક બેલેનસનયું ્તિળયયું દેખાઈ 
ગયયું હોય ્તો ્તે પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનને આવયું કંઈક કહ્ેતા, “મને એક સરસ રોમાંચક 
નવલકથા આપ ક ેજ ેચપોચપ વેચાઈ જાય અને ્તેનાથી નફો થાય.” ્તેમનયું અધ્ણજાગ્્ત 
મન બહયુ અદભયુ્ત પ્રિ્તસાદ આપ્તયું.

સટીવનસન કહ ેછ,ે “અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તની ઉદ્મી ચે્તના (મહામિ્ત અને 
અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત, સટીવનસન ્તેમને ઉદ્મી રાષિસો કહ્ેતા) મને ટયુકડ ેટયુકડ ેવા્તા્ણ 
કહ ેછ ેઅને હયું  વા્તા્ણકાર હોવા છ્તાં મને વા્તા્ણની હદશા અંગે અજાણ્તા હોય છ.ે” ્તેમણે 
ઉમેયયુું : “મારા કામનો જ ેભાગ હયું  જાગ્્ત અવસથામાં કરંુ છયુ ં  ્તે હકીક્તમાં મારો નથી. 
પણ આ ઉદ્મી રાષિસોનો ્તેમાં પણ હાથ રહલેો છ.ે” ્તેઅો િનદ્રા અવસથામાં અા કાય્ણ 
મારા માટ ેકર્તા હોય છ.ે

શાંિતથી સૂઅો અને આનંદમાં ઊઠો

જમેને અિનદ્રાનો રોગ છ ે્તેવા લોકો માટ ેનીચેની પ્રાથ્ણના બહયુ અસરકારક છ.ે 
રોજ રાત્રે સૂ્તાં અગાઉ ્તેનયું શાંિ્તથી ધીમેથી અને પ્રેમપૂવ્ણક રટણ કરો :

“મારા પગના અંગુઠાઓ હળવા તણાવરરહત થઇ ગયા છ,ે મારા 
પગની ઘૂંટી, પેટના સનાયુઓ, હૃદય, ફફેસાં, હાથ-પગ, ગળું વગેરે 
તણાવમુ્ત (િરલે્સ્ડ) થઇ ગયાં છ,ે મન શાંત છ,ે ચહરેા ઉપર પણ 
શાંિત છ,ે આંખો આરામ કરે છ.ે મારં મગજ અને શરીર િવશ્રામ કરે છ.ે 
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હંુ બધાને સંપૂણ્થપણે માફી આપી દઉં છંુ, હંુ દરેક માટ ેશાિંત, સવાસ્થય 
અને સુમેળની શુભેચછા અને જીવનના બધા જ આશીવા્થદ પાઠવું છંુ.  હંુ 
શાંત છંુ, સવસથ અને ગંભીર છંુ. હંુ સુરિક્ષત છંુ અને કોઈ િચંતા નથી. 
મને જમે જમે રદવયતાની હાજરીનો અનુભવ થાય છ ેતેમ તેમ શરીરની 
િસથરતા અને માનિસક શાંિતમાં વધારો થાય છ.ે હંુ જાણં છંુ ક ેજીવનનું 
આ જ્ાન અને પ્રેમ મને શાતા આપે છ.ે મને રોગમુ્ત કરી અાનંદથી 
પ્રફુિલ્ત કરે છ.ે હંુ મારી જાતને રદવય પ્રેમના દરરયામાં ્ુડબા્ડી દઉં છંુ 
અને બધા જ માટ ેસદભાવના લઈને િનદ્રાધીન થાઉં છંુ. આખી રાત 
દરિમયાન શાંિત મારી સાથે રહશેે અને સવારે હંુ ચેતના અને પ્રેમથી 
છલકાઈ જઈશ. પ્રેમનું વતુ્થળ મારી આસપાસ દોરાઈ ગયું છ.ે મને કોઈ 
અિનષ્ટ તત્વનો ભય નથી, ઈશ્વર મારી સાથે જ છ,ે હંુ શાંિતથી િનદ્રા 
માણં છંુ, હંુ આનંદથી ઊઠીશ અને તેનામાં (ઈશ્વરમાં) જ હંુ જીવું છંુ, 
આગળ વધુ છંુ અને મારં જીવન વયતીત કરં છંુ.”

ઘસઘસાટ ઊંઘ મેળવવાનાં સારનો

1.  જો ્તમે અમયુક ચોક્કસ સમયે ઊઠવા માટ ે કહટબદ્ધ હો ્તો ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનને સૂચવો ક ે્તમાર ેકટેલા વાગયે ઊઠવયું છ,ે અને ્તે ્તમને જગાડશે. ્તેને કોઈ 
ઘહડયાળની જરૂર નથી. ્તમને મૂંઝવ્તા  બધા જ સવાલો માટ ેઆવયું કરો. ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મન માટ ેકોઈ વસ્તયુ મયુશકલે નથી.

2.  ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્યારયે સૂ્તયું નથી. ્તે સ્ત્ત કાય્ણર્ત રહ ેછ.ે ્તે શરીરનાં 
બધાં જ મહત્વનાં અંગોની કાય્ણવાહીનયું િનયંત્રણ કર ેછ.ે રોજ રાત્રે સૂ્તાં અગાઉ 
અનય લોકોને અને પો્તાની જા્તને માફ કરી દો, ્તમને ધાયા્ણ કર્તાં વધાર ેઝડપથી 
રાહ્ત મળશે.

3.  ્તમે િનદ્રાધીન હો છો તયાર ેપણ ્તમને સપનામાં માગ્ણદશ્ણન મળ્તયું હોય છ.ે 
સવાર ેજયાર ે્તમે ્તાજામાજા અને સફૂિ્ત્ણલા થઈને ઊઠ્ા હો તયાર ે્તંદયુરસ્તીના 
પ્રવાહો સારી રી્તે વહ્ેતા હોય છ ે્તેમાં ્તમે નવપ્રફયુ િલ્્ત થઈ ફરી ચે્તનવં્તા થઈ 
જાવ છો.

4.  જયાર ેહદવસ દરિમયાન કોઈ િવખવાદ ક ેકિજયાથી ત્રાસી ગયા હોય તયાર ે્તમારંુ 
મન શા્ંત કરો, અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેા જ્ાન અને િવદ્ત્તાનો િવચાર કરો. ્તે 
્તમને મદદ કરવા આ્તયુર હોય છ.ે ્તેનાથી ્તમને શાંિ્ત, ્તાકા્ત અને િવશ્ાસ 
પ્રાપ્ત થશે.

5.  મનની શાંિ્ત અને શરીરની ્તંદયુરસ્તી માટ ે ઊંઘ જરૂરી છ.ે ઊંઘનો અભાવ 
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ચીહડયાપણં, હ્તાશા અને માનિસક અવયવસથાનયું કારણ બની શક ેછ.ે ્તમાર ેઆઠ 
કલાકની ઊંઘ લેવી જોઈએ.

6.  મેહડકલ સાયનસ ષિેત્રે સંશોધન કર્તા લોકો દશા્ણવે છ ેઅિનદ્રા માનિસક રોગોનયું 
એક લષિણ છ.ે

7.  ્તમે િનદ્રાવસથા દરિમયાન આધયાિતમક રી્તે ઉતસાહહ્ત થઇ જાઓ છો. પૂર્તી 
ઊંઘ જીવનમાં આનંદ અને ચે્તના માટ ેઆવશયક પહરબળ છ.ે

8.  ્તમારંુ થાકલેયું મગજ ઊંઘ માટ ે વલખાં માર ેછ.ે એટલે સયુધી ક ે ્તે થોડી ઊંઘ 
મેળવવા માટ ેબધયું જ કયુરબાન કરવા ્તૈયાર હોય છ.ે કટેલાય લોકો ગાડી ક ેભાર ે
વાહન ચલાવ્તાં ચલાવ્તાં  ઝોકયું  ખાઈ લે છ ે્તે આ હકીક્ત સાિબ્ત કર ેછ.ે

9.  ઓછી ઊંઘથી પીડા્તાં અનેક લોકોની સમૃિ્ત ઝાંખી હોય છ.ે ્તેઓ યોગય સમનવય 
ક ેસંકલન કરી શક્તાં નથી. ્તેઓ મયુંઝાયેલા, ગૂંચવાયેલા અને અવયવિસથ્ત હોય 
છ ેમાટ ેઅગતયના િનણ્ણયો પૂર્તી ઊંઘ પછી લેશો ્તો પહરણામ હકારાતમક હશે.

10.  િનદ્રા, યોગય માગ્ણદશ્ણન મેળવવામાં કારણભૂ્ત હોય છ.ે ઊંઘ્તાં અગાઉ, ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત મહામિ્તનયું રટણ કરો અને હકારાતમક રી્તે ્તમારંુ 
માગ્ણદશ્ણન કરવા માટ ેપ્રાથ્ણના કરો. પછી જયુઓ, ્તમને કવેાં અદભયુ્ત પહરણામ 
મળે છ.ે 

11.  ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર સંપૂણ્ણ િવશ્ાસ રાખો. ્તેનયું વલણ જીવનલષિી છ ે
્તે યાદ રાખો. પ્રસંગોપા્ત ્તે ્તમને સપનાના દૃશય રૂપે જવાબ આપે છ.ે જ ેરી્તે 
આ પયુસ્તકના લેખકને ચે્તવણી મળી ગઈ હ્તી ્તેમ ્તમને પણ સપનામાં ભાિવની 
ઘટનાનો અણસાર મળી શક ેછ.ે

12.  ્તમારંુ ભિવષય ્તમારા મનમાં રહલેયું છ,ે ્તે ્તમારા િવચારો અને માનય્તાઓ પર 
આધાહર્ત છ.ે  અનં્ત મહામિ્ત ્તમારંુ માગ્ણદશ્ણન કરી રહી છ ેઅને ્તે જ ેકર ેછ ે
્તેમાં ્તમારંુ હહ્ત રહલેયું છ.ે ્તેમાં શ્દ્ધા રાખો અને ્તેને સવીકારો. આશાસપદ બનો 
ક ેઉત્તમ પહરણામ ્તમને મળવાની ્તૈયારીમાં છ.ે

13.  જો ્તમે એક નવલકથા, નાટક ક ેપયુસ્તક લખ્તા હો અથવા ્તો કોઈ નવી શોધખોળ 
ઉપર કામ કર્તા હો ્તો રાત્રે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મન સાથે વા્ત કરો. ્તેનયું જ્ાન, 
િવદ્ત્તા અને શિ્્ત ્તમને હદશાસૂચન કર,ે દોરવણી કર ેઅને સમયાં્તર ેનવલકથા, 
નાટક, પયુસ્તક ક ેનવા ઉકલે માટ ેમદદ કર ે્તેવી પ્રાથ્ણના કરો. આવી પ્રાથ્ણના ્તમારા 
જીવનમાં ચમતકાર સજી્ણ શક ેછ.ે

((((
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પ્રકરિ-૧૪

અરજીજાગ્ર્ત મન અને 
લગ્નજીવનની સમસયાઓ

મનની શિ્્તની અને ્તેની કામગીરી િવષેનયું અજ્ાન લગ્નજીવનમાં પણ સંકટ 
ઊભાં કરી શક ેછ.ે જો બંને જણ મનની કામગીરીને લગ્તા િનયમોનો યોગય ઉપયોગ 
કર ે્તો, પિ્ત -પતની વચચેનયું ઘષ્ણણ િનવારી શકાય છ.ે સાથે પ્રાથ્ણના કરીને બંને વયિ્્તઓ 
સાથે રહી શક ેછ.ે હદવય િસદ્ધાં્તોનયું િચં્તન, જીવનના િનયમોનો અભયાસ, જીવનના હ્ેતયુ 
અને યોજના અંગેની પારસપહરક સમજણ અને વયિ્્તગ્ત સવા્તંત્ર્ યની મઝા લગ્નજીવનમાં 
સયુમેળ લાવી શક ેછ,ે મધયુર્તા લાવી શક ેછ ેઅને બંને વયિ્્તઓમાં ઐ્ય સધાય છ.ે

છૂટાછડેા અટકાવવાનો ઉત્તમ સમય લગ્ન પહલેાંનો સમય છ!ે ખરાબ 
દામપતયજીવનમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયતન અેટલે અલગ થવાની પ્રહરિયા અયોગય નથી 
પણ આવી કડવી પહરિસથિ્તમાં સપડાઈ શયું કામ જવયું પડ?ે લગ્નજીવનની સમસયાઓ 
પાછળનાં સાચાં કારણો કયાં છ ે્તે જાણવયું શયું જરૂરી નથી? બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો 
ઝઘડાના મૂળ સયુધી જવયું વધાર ેઆવશયક નથી?

સ્તી-પયુરુષોને લગ્તા અનય પ્રશ્નોની માફક છૂટાછડેા, િવચછદે, અમાનય લગ્ન અને 
બેસયુમાર મયુકદ્મા વગેર ે િવટમબણાઓનો સીધો સંબંધ જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનની 
કાય્ણવાહી અને ્ેતમના આં્તહરક સંબંધો િવષેની અજ્ાન્તા સાથે છ.ે

લગ્નનો અથ્થ

િવવાહને સાચા અથ્ણમાં માણવા માટ ેઅધયાતમનો આધાર લેવો જરૂરી છ.ે હૃદયનો, 
બે વયિ્્તના જોડાણમાં મયુખય ફાળો છ;ે કારણ ક ેહૃદય જ પ્રેમથી છલકા્તો પયાલો છ.ે 
પ્રામાિણક્તા, િનષ્ઠા, દયા અને એકરૂપ્તા પણ પ્રેમનાં િવિવધ સવરૂપો છ.ે બંને ભાગીદારો 
એકબીજા પ્રતયે સંપૂણ્ણ પ્રામાિણક અને િનષ્ઠાવાન હોવા જોઈએ. કોઈ વયિ્્ત ધનની 
લાલસાને કારણે, સામાિજક મોભાને કારણે ક ેપો્તાના અહંકારના સં્તોષ માટ ેલગ્ન કર ે
્તો ્તે સાચાં લગ્ન નથી, કારણક ેઆવી પહરિસથિ્ત સયુરષિા, પ્રામાિણક્તા અને સાચા પ્રેમના 
અભાવનો િનદતેશ કર ેછ.ે આવા લગ્ન એક ્તમાશો છ,ે  છ્ેતરિપંડી છ ેઅને ધૂમ્રપટલ છ.ે

એકબીજા પ્રતય ેપ્રેમ, શાંિત 
અને સદભાવના દશા્થવો. આ 
લાગણીઓ અધ્થજાગ્રત મન 
સુધી પહોંચી જાય છ.ે તેને 
કારણે િવશ્વાસ, મમતા અને 
માન વધે છ.ે એકસાથે પ્રાથ્થના 
કરો તો એકસાથે જીવી શકશો. 
વવૈજ્ાિનક રીતે કરેલ પ્રાથ્થના 
બધા જ પ્રશ્ોનું િનરાકરણ 
લાવે છ.ે
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જયાર ેકોઈ સ્તી કહ ેક,ે 

“હયું  કામ કરીને થાકી ગઈ છયુ ં ; માર ેસયુરષિા મેળવવા માટ ેલગ્ન કરવાં છ”ે, 
તયાર ે્તેની ધારણા ખોટી છ.ે ્તેણી મનના િસદ્ધાં્તોનો સાચી રી્તે ઉપયોગ 
કર્તી નથી. ્તેની સયુરષિાનો આધાર જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મન વચચેના 
વયવહાર ઉપર આધાહર્ત છ.ે

ઉદાહરણ તરીક,ે જો ્તે સ્તી  આ પયુસ્તકમાં વણ્ણવેલા િસદ્ધાં્તોનો ઉપયોગ કર ે્તેને 
્યારયે સમૃિદ્ધ ક ેસવાસથયની ઊણપ નહી આવે. સ્તીની સમૃિદ્ધ ્તેના પિ્ત, િપ્તા ક ેઅનય 
કોઈ વયિ્્ત વગર પણ ્તેના સયુધી પહોંચી શક ેછ.ે 

સ્તી પો્તાના સવાસથય, શાંિ્ત, આનંદ, પ્રેરણા, માગ્ણદશ્ણન, પ્રેમ, સયુરષિા, 
સયુખ ક ે અનય દયુનયવી વસ્તયુઓ માટ ે ્તેના પિ્ત ઉપર આધાહર્ત નથી.
આપણી સયુરષિા, મનની શાંિ્ત આપણા જ મનની શિ્્ત અંગેના જ્ાનથી 
અને મનના િસદ્ધાં્તોના રચનાતમક ઉપયોગથી આવે છ.ે

આદશ્થ પિતને કવેી રીતે આકષ્થવો (મેળવવો) 

અગાઉના પ્રકરણોના અભયાસ પછી હવે ્તમને અધ્ણજાગ્્ત મન કવેી રી્તે કામ 
કર ેછ ે્તેની જાણકારી છ ેજ! ્તમને ખયાલ છ ેક ે્તમે ્તેના ઉપર જવેી  છાપ પાડો ્તેવો 
અનયુભવ ્તમને થાય. હજી પણ, જીવનસાથીમાં ્તમે ઇચછ્તા હો ્તેવાં લષિણો હોય ્તે અંગે  
અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર પ્રભાવ પાડી શકો છો.

નીચે જણાવેલી ટકેનીક ઉત્તમ છ ે: રાત્રે આરામખયુરશીમાં બેસી જાઓ, આંખો બંધ 
કરો, જ ેથ્તયું હોય ્તેનાથી માનિસક રી્તે દૂર થઇ જાઓ, ્તમારંુ મન શાં્ત કરો, શરીરને 
્તણાવમયુ્્ત બનાવો, િવચારો ધીમા કરો. મગજને િનિષરિય થવા દો. ્તમારા સબકોિનશયસ 
માઈનડ સાથે વા્તે વળગો, ્તેને કહો ક ે

“હયું  હવે મારા જીવનસાથીને મારા ્તરફ આકિષ્ણ્ત કરંુ છયુ ં , ્તેની હાજરીનો 
અનયુભવ કરંુ છયુ ં  ્તે પ્રામાિણક છ,ે િનષ્ઠાવાન છ,ે વફાદાર, િવશ્ાસયુ, શાં્ત, 
સયુખી અને સમૃદ્ધ છ.ે હયું  ્તેનાં આ લષિણોની પ્રશંસા કરંુ છયુ ં  અને આ બધાં 
જ મારા મનમાં  ઊંડ ેઊ્તરી રહ્ાં છ.ે હયું  જમે જમે આ િવષે િચં્તન કરંુ 
છયુ ં  ્તેમ ્તેમ ્તે મારા ચહરત્રમાં પણ આવ્તાં જાય છ ેઅને ્તેમાં અધ્ણજાગ્્ત 
રી્તે મારા જાગ્્ત મન સાથે સયુમેળ કરી મારી સાથે અેકાકાર થઈ જાય છ.ે”

“હયું  જાણં છયુ ં  ક ે આકષ્ણણનો િનયમ અિનવાય્ણ છ.ે હયું  મારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનની માનય્તાઓ પ્રમાણે માર ેલાયક પયુરુષને મારા ્તરફ આવવા માટનેા 
સંજોગોની રચના કરી અાકષયુું છયુ ં .”

“મને ખયાલ છ ેક ેમાર ે્તેની શાંિ્ત અને સયુખમાં કવેી રી્તે ફાળો આપવો. 
્તે મારા િસદ્ધાં્તોને પ્રેમ કર ેછ ેઅને હયું  ્તેના િસદ્ધાં્તોને પ્રેમ કરંુ છયુ ં . અમે 

અરજીજાગ્ર્ત મન અને લગ્નજીવનની સમસયાઓ
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બંને એકબીજામાં કોઈ ફરેફાર ઇચછ્તાં નથી. અમારી વચચે  પરસપરનો 
પ્રેમ  છ,ે સવ્તંત્ર્તા અને માન છ.ે”

આ પ્રહરિયાનયું પયુનરાવ્ત્ણન કરવાથી ્તે િવચાર ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ગોઠવાઈ 
જશે. ્તે પછી ્તમે ઈિચછ્ત લષિણો ધરાવ્તા પયુરુષને ્તમારી ્તરફ આકિષ્ણ્ત થવાનો આનંદ 
મેળવો. ્તમારી સયુષયુપ્ત ચે્તના, અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તના અિનવાય્ણ અને સચોટ પ્રવાહોના 
િનયમ અનયુસાર ્તમારા િમલનનો રસ્તો કોઈક રી્તે શોધી આપશે. ્તમારો ઉતકૃષ્ટ પ્રેમ, 
િનષ્ઠા અને સહકાર પ્રગટ કરવાની ઈચછા પ્રબળ બનાવો. અધ્ણજાગ્્ત મન પાસે જ ેપ્રેમની 
ભેટ મળવા માટનેી ઈચછા વય્્ત કરી હ્તી ્તે મેળવવા માટ ેઆશાસપદ રહો.

આદશ્થ પતનીને કવેી રીતે આકષ્થવી (મેળવવી)

નીચે પ્રમાણે િનધા્ણર કરો : 

“હયું  હવે માર ેલાયક સ્તીને મારા ્તરફ આકિષ્ણ્ત કરી રહ્ો છયુ ં . આ સ્તી 
મારી સાથે સંપૂણ્ણ ્તાલમેળ રાખશે. આ એક દૈવી પ્રેમ છ ે્તે મારી સાથે 
બરાબર બંધબેસે ્તેવી વયિ્્તના વયિ્્તતવ દ્ારા મારી ્તરફ વહી રહ્ો છ.ે 
હયું  જાણં છયુ ં  ક ેહયું  આ સ્તીને પ્રેમ, પ્રકાશ, શાંિ્ત અને આનંદ આપી શકયું  છયુ ં . 
હયું  માનયું છયુ ં  અને અનયુભવયું છયુ ં  ક ેહયું  આ સ્તીના જીવનને સંપૂણ્ણ,  હયયુુંભયયુું 
અને અદભયુ્ત બનાવી શકયું  છયુ ં .”

“હયું  મારા અધ્ણજાગ્્ત મનને હયુકમ કરંુ છયુ ં  ક ે આ સ્તી નીચે પ્રમાણેની 
લાષિિણક્તાઓ ધરાવ્તી હોય: ્તે આધયાિતમક હોય, વફાદાર, િવશ્ાસયુ 
અને સતયિનષ્ઠ હોય. ્તે સદભાવનાવાળી, શાં્ત અને સયુખી હોય. અમે 
એકબીજા પ્રતયે અિનવાય્ણપણે આકિષ્ણ્ત થયાં છીએ. પ્રેમ, સૌંદય્ણ અને સતયને 
લગ્તી વા્તોનો જ મને અનયુભવ થશે. હયું  મારી આદશ્ણ જીવનસંિગનીને 
સવીકારંુ છયુ ં .”

જીવનસંિગનીમાં ગમ્તાં લષિણો િવષે ્તમે પ્રેમથી અને શાં્ત િચત્તે જમે જમે 
િવચાર્તા જશો ્તેમ ્તમે પતની િવષે મનમાં છબી ઊભી કરી દેશો. અધ્ણજાગ્્ત મનના ગૂઢ 
પ્રવાહો ્તમને બંનેને એક હદવય હયુકમ પ્રમાણે મેળવી આપશે.

ત્રીજી વખત ભૂલો કરવાની જરૂર જ નહતી

હમણાં, નયયુયોક્ણ િવસ્તારમાં રહ્ેતી એક િશિષિકા - એિલઝાબેથે મને કહ્યું, “મેં ત્રણ 
વખ્ત લગ્ન કયાું છ ેઅને મારા ત્રણેય પિ્તઓ િનિષરિય, નમાલા અને દરકે િનણ્ણય માટ ે
મારા ઉપર આધાર રાખવાવાળા વયિ્્તઓ હ્તા. આવા પયુરુષોને હયું  શા માટ ેમારી ્તરફ 
કમે આકિષ્ણ્ત કરંુ છયુ ં?” 

મેં ્તેને પૂછયું ક ે્તેણીનો બીજો પિ્ત નામદ્ણ છ ે્તેવી ્તેણીને જાણ હ્તી ક ેકમે. 
એિલઝાબેથે જવાબ આપયો, 
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“જરા પણ નહીં! જો મને ખબર હો્ત, ્તો મેં ્તેની સાથે લગ્ન જ ન કયા્ણ હો્ત!”. 
એવયું જણાઈ આવ્તયું હ્તયું ક ેઆ િશિષિકા બહનેે પો્તાની પહલેી ભૂલમાંથી કોઈ બોધપાઠ 
શીખયો નથી. સમસયા પો્તાના વયિ્્તતવમાં જ હ્તી. એિલઝાબેથ પો્તે જ પયુરુષ જવેાં 
લષિણો ધરાવ્તી હ્તી, બહયુ જ પ્રભયુતવ જમાવ્તી હ્તી અને અજાણપણે જ એવા વયિ્્તની 
કામના રાખ્તી હ્તી ક ેજ ેપો્તાનો કહ્ો બોલ ઉપાડ ેઅને પો્તાને જ ઘર-પહરવારનો 
એકહથથયુ વહીવટ કરવા દે. આ અધ્ણજાગ્્ત કારણ હ્તયું, અને એિલઝાબેથના મનમાં આવા 
જ પયુરુષોની છબી અંહક્ત થયેલી હ્તી ્તેથી ્તેને એવા જ પિ્ત મળ્તા હ્તા. આવયું માનિસક 
વલણ બદલવા માટ ે્તેણે પ્રાથ્ણનાનો ઉપયોગ કર્તાં શીખવયું પડયયું.

િશિક્ષકાએ નકારાતમક વલણ બદલયું

ઉપરના હકસસામાં જ ેએિલઝાબેથનો ઉલ્ેખ છ ે્તેને એક સરળ સતય સમજાઈ 
ગયયું. જો ્તમે એવયું માનો ક ે્તમે આદશ્ણ ગણ્તા હો ્તેવો પિ્ત ્તમને મળે ્તો ્તમારી માનય્તા 
પ્રમાણે ્તમને ફળ મળશે. ્તેણીએ નીચેની ખાસ પ્રાથ્ણના કરીને પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં 
કંડારાઈ ગયેલી પિ્તની છબી બદલી અને પો્તાને લાયક વયિ્્ત સયુધી પહોંચી ગઈ : 

“હયું , જવેા પયુરુષને મેળવવાની ખેવના રાખયું છયુ ં , ્તેવા પયુરુષની લાષિિણક્તાઓ 
મારા મનમાં કો્તરી રહી છયુ ં . મારો ઈિચછ્ત જીવનસાથી મજબૂ્ત, બળવાન, 
પ્રેમાળ, સફળ, પ્રામાિણક, વફાદાર અને િવશ્ાસયુ હશે. ્તેને મારા દ્ારા 
પ્રેમ અને સયુખ પ્રાપ્ત થશે. હયું  ્તેને અનયુસરવાનયું પસંદ કરીશ.”

“હયું  જાણં છયુ ં  ક ે્તે પણ મારી ઝંખના કર ેછ,ે માર ેપણ ્તેની જરૂર છ.ે હયું  
પ્રામાિણક છયુ ં , િનષ્ઠાવાન છયુ ં , દયાવાન છયુ ં અને ્તેને પ્રેમ કરંુ છયુ ં . મારી પાસે 
્તેને આપવા માટ ેઘણી સયુંદર ભેટ છ ેજમે ક ેપ્રફયુ િલ્્ત મન અને ્તંદયુરસ્ત 
શરીર! ્તે પણ મને આવી જ સયુંદર ભેટ આપશે. આ પારસપહરક સંબંધ 
છ.ે હયું  જવેયું આપયું છયુ ં  ્તે પ્રમાણે મેળવયું છયુ ં . હદવય ચે્તનાને ખબર છ ેક ેઆ 
પ્રકારનો મારો ભાિવ પિ્ત ્યાં છ.ે મારા અધ્ણજાગ્્ત મનનયું જ્ાન અમારો 
મેળાપ કરાવવા જઈ રહ્યું છ.ે અમે બંને એકબીજાને ્તર્ત જ ઓળખી 
જઈશયું. મને ખા્તરી છ ેક ે અધ્ણજાગ્્ત મન, મારી આ િવનં્તીને સાકાર કરી 
આપશે. હયું  યોગય ઉત્તર માટ ે્તેનો આભાર માનયું છયુ ં .”

હદવસ રા્ત એિલઝાબેથે આ પ્રાથ્ણનાનયું રટણ ચાલયુ રાખયયું. પો્તાના ઈિચછ્ત પિ્ત 
માટનેી છબીને બદલી. આવા સતયનો િનધા્ણર કરીને ્તે મહહલા એવી માનિસક્તા પર 
પહોંચી ગઈ ક ેજનેે કારણે ્તેને ઈચછા પ્રમાણેનાં લષિણો ધરાવ્તો પિ્ત મળી રહ.ે     

તેણીની પ્રાથ્થનાનો જવાબ

થોડા મહહનાઓ નીકળી ગયા. એિલઝાબેથ સામાિજક અને અંગ્ત િમલનમાં વયસ્ત 
થઇ ગઈ હ્તી પણ પો્તાને અનયુકળૂ હોય ્તેવયું કોઈ પાત્ર મળ્યું નહીં. ્તેનો િવશ્ાસ લગભગ 
ડગમગવા જવેો થઇ ગયો, શંકા ઉપજવા લાગી અને મન પણ અિસથર થવા લાગયયું તયાર ે

અરજીજાગ્ર્ત મન અને લગ્નજીવનની સમસયાઓ
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્તેણે  પો્તાની જા્તને સાંતવન આપીને યાદ કરાવયયું ક ેઅનં્ત મહામિ્તને  પો્તાને માટ ેયોગય 
પિ્ત શોધી આપવાની િવનં્તી કરી જ છ ેઅને ્તે પ્રમાણે થશે જ, કોઈ િચં્તા કરવાની જરૂર 
નથી. બરાબર ્તે જ અરસામાં ્તેના પિ્ત સાથેના છૂટાછડેાની કાય્ણવાહી પૂરી થઇ અને 
્તેણીને માનિસક રાહ્ત થઇ અને મયુિ્્ત મળી.  

છૂટાછડેા મળવાના થોડા જ હદવસોમાં એિલઝાબેથ પો્તાની િનશાળની નોકરી 
છોડીને એક ડો્ટરના દવાખાનામાં હરસેપશિનસટ ્તરીક ેજોડાઈ ગઈ. ્તેણીએ મને કહ્યું ક ેજ ે
િમિનટ ેડો્ટરને મળી ્તે ષિણે જ લાગયયું ક ેઆ એ જ વયિ્્ત છ ેક ેજનેે માટ ેપો્તે પ્રાથ્ણના 
કરી રહી હ્તી. ડો્ટરને પણ નવી હરસેપશિનસટને જોઈને આવી જ લાગણી થઇ હોવી 
જોઈએ. માત્ર એક જ અઠવાહડયામાં ્તેણે લગ્ન માટનેો પ્રસ્તાવ મૂ્યો. ્તેમનયું લગ્નજીવન 
સફળ બનયયું. ડો્ટર િનિષરિય ક ેઆજ્ાંહક્ત નહ્તા, પણ ્તે ફૂટબોલના શિ્્તશાળી, મજબૂ્ત 
ઉતકૃષ્ટ ખેલાડી હ્તા, અતયં્ત આધયાિતમક હોવા છ્તાં કોઈ પણ જા્તના સાંપ્રદાિયક્તા ક ે
ધાિમ્ણક્તાના વાડામાં બંધાયેલા હોય ્તેવા સંકયુિચ્ત માનસવાળા ન હ્તા.   

પ્રાથ્ણના પ્રમાણેનયું ફળ એિલઝાબેથને મળી ગયયું કારણ ક ે્તેણીએ મનમાં બરાબર 
ઠસી જાય નહી તયાં સયુધી ઈિચછ્ત પિ્ત િવષે આ પ્રકારની પ્રાથ્ણના ચાલયુ રાખી હ્તી. બીજા 
શબદોમાં કહીએ ્તો, પો્તાના િવચાર સાથે માનિસક અને ભાવનાતમક રી્તે જોડાયા પછી, 
જમે ખાધેલો ખોરાક લોહી બનીને શરીરનો ભાગ બની જાય છ ે્તેમ આ હકીક્ત ્તેના 
જીવનનો ભાગ બની ગઈ.

મારે છૂટાછ્ેડા લેવા જોઈએ?
છૂટાછડેા એક વયિ્્તગ્ત સમસયા છ.ે ્તેને કોઈ સામાનય સમસયા ગણી શકાય 

નહીં. કટેલાક હકસસાઓમાં લગ્ન થવા જ જોઈ્તા નહ્તા. પરં્તયુ એવાં પણ દંપ્તીઓ હોય 
છ ેક ેજમેને માટ ેછૂટાછડેા કોઈ ઉપાય નથી. ્તે જ રી્તે એકાકી વયિ્્ત લગ્ન કરીને પો્તાના 
એકાકીપણાનયું સમાધાન શોધે ્તે પણ એક ભૂલ છ.ે છૂટાછડેા એક વયિ્્ત માટ ેયોગય અને 
બીજા કોઈ વયિ્્ત માટ ેઅયોગય હોઈ શક ેછ.ે છૂટાછડેા લીધેલી એક મહહલા,  ઉપરછલ્યું  
જીવન જીવ્તી પો્તાની જ બહનેો કર્તાં વધાર ેિનષ્ઠાવાન હોઈ શક ેછ.ે  

ઉદાહરણ ્તરીક,ે એક વખ્ત મેં એક સ્તી સાથે વા્ત કરી. ્તેનો પિ્ત નશાનો 
બંધાણી હ્તો, ્તેને કોઈક ગયુનાની  સજા થઇ હ્તી, પતનીને મારઝૂડ કર્તો અને ઘરના ખચ્ણ 
માટ ેએક ફહદયયું પણ આપ્તો નહી. સ્તીને ્તેના સગાં અને િમત્રો દ્ારા છૂટાછડેા ન લેવા 
માટનેી સલાહ આપવામાં આવી હ્તી. મેં ્તેને સમજાવયયું ક ેલગ્ન મનનો િવષય છ.ે જો બે 
હૃદય સયુમેળપૂવ્ણક, પ્રેમથી અને િનષ્ઠાથી એક સાથે ધબક ે્તો જ આદશ્ણ લગ્નસંબંધ રચાય 
છ.ે પ્રેમ, હૃદયની શયુદ્ધ હરિયાનયું પહરણામ છ.ે   

મારી વા્ત સાંભળ્ા પછી ્તે સ્તીને ખયાલ આવી ગયો ક ેપો્તે શયું કરવયું જોઈએ। 
્તેણીના મનમાં ઊંડ ેજાણ થઇ ગઈ ક ેહદવય્તાનો કોઈ િનયમ એવો નથી ક ેજનેે કારણે પો્તે 
એક વખ્ત લગ્ન બંધનમાં બંધાયા પછી કાયમ સહન કર્તા રહવેયું પડ ેઅને કોઈથી ડરીને 
જીવવયું પડ.ે ્તમે જ ેપણ કંઈ કરો છો ્તે િવષે શંકા હોય ્તો માગ્ણદશ્ણન મેળવો. 
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બ્રહ્માંડમાં ્તમારી દરકે સમસયા માટનેો ઉપાય છ.ે જો ્તમે માગશો ્તો જરૂર 
મળશે. ્તમને આતમાની શાંિ્ત રૂપે જ ેપણ જવાબ ક ેસંક્ેત મળે છ ે્તેને અનયુસરો. પણ 
યાદ રહ ેક,ે મન સંપૂણ્ણ સવસથ અને શાં્ત હોવયું જોઈશે.

છૂટાછ્ેડા તરફ ઘસ્ડાવું

્તાજ્ેતરમાં એક યયુવાન દંપ્તી - મોનીકા અને રોિબન, થોડા જ મહહનાના લગ્નજીવન 
પછી, એકબીજા સાથે અણબનાવને કારણે છૂટાછડેા સયુધી પહોંચી ગયાં. મેં શોધી કાઢયું 
ક ેરોિબનને સ્ત્ત એવો ભય હ્તો ક ે્તેની પતની ્તેને છોડીને જ્તી રહશેે. ્તેને એવી બીક 
હ્તી ક ેપતની બેવફા છ ેઅને પો્તાને ્તરછોડી દેશે. આ િવચારો ્તેને સ્ત્ત ઘેરી વળ્તા 
અને આ એક ઘેલછા બની ગઈ. ્તેનયું માનિસક વલણ શંકા અને છૂટાછડેા ્તરફનયું હ્તયું. ્તેથી 
મોનીકા પણ િવમયુખ થઇ ગઈ હ્તી; રોિબનની પો્તાની લાગણીઓ અને િવચછદે અંગેની 
કલપનાને કારણે આવા સંજોગો ઊભા થયા હ્તા. આવી માનિસક પહરિસથિ્તને કારણે, ્તેને 
અનયુરૂપ વાસ્તિવક્તાનયું સજ ્ણન થવાની ્તૈયારી હ્તી. 

િવશ્વમાં રરિયા અને પ્રિતરરિયા અથવા તો કારણ અને અસરનો િનયમ 
છ.ે િવચાર એક રરિયા છ ેઅને અધ્થજાગ્રત મનનો તે િવચાર ઉપરનો 
પ્રિતભાવ, તેની પ્રિતરરિયા છ.ે

અં્તે મોનીકા ઘર છોડીને જ્તી રહી અને છૂટાછડેા માગયા ક ેજ ેવા્તનો રોિબનને 
બહયુ ડર હ્તો. પણ ્તેમના અં્ત માટ ેહવે વાંચો.

િવચછદેની શરૂઆત મનમાંથી થાય છે

છૂટાછડેાની શરૂઆ્ત મનમાં થાય છ;ે કાયદાકીય પ્રહરિયા ્તો ્તેના પછી આવે છ.ે 
ઉપરના હકસસામાં જ ેદંપ્તીનો ઉલે્ખ છ ે્તે બંને જણા નફર્ત, ભય, શંકા અને ગયુસસાથી 
ભરલેા હ્તા. ્તેમને સમજણ આવી ક ેિધક્કાર િવખવાદ પેદા કર ેછ,ે પ્રેમ એક્તા સાધી 
આપે છ.ે ્તેમને ખયાલ આવવા માંડયો હ્તો ક ેપો્તાના મન સાથે ્તેમણે શયું કયયુું હ્તયું. 
કમનસીબે બેમાંથી કોઈને માનિસક હરિયાના િનયમો િવષે કોઈ જાણકારી હ્તી નહીં. ્તેઓ 
મનની શિ્્તનો દયુરુપયોગ કર્તા હ્તા ્તેને કારણે જીવનમાં અવયવસથા અને દયુ:ખના 
હદવસો જોવાનો વારો આવયો. મારા સૂચનને માન આપીને બંને જણ પાછા ભેગા થઇ ગયા 
અને પ્રાથ્ણનાની થેરાપીનો પ્રયોગ કયયો.

્તેમની વચચે પ્રેમ પાંગયયો, જીવનમાં શાંિ્ત અને એકબીજા પ્રતયે શયુભેચછા મળ્ાં. 
થોડા જ સમયમાં બંનેની ્તિબય્તમાં સયુધારો થયો, આનંહદ્ત, ઉતસાહહ્ત અને પ્રેમાળ બની 
ગયાં. રોજ રાત્રે મયુિ્્તના ભજનો એકસાથે ગાવાનો િનતયરિમ બની ગયો. ્તેમનયું ભંગાણને 
આર ેઆવીને ઊભેલયું લગ્નજીવન ફરી પાટા ઉપર ચડી ગયયું હ્તયું.

કિજયાખોર પતની

કટેલીય વખ્ત પતનીના ઝઘડાનયું કારણ હોય છ ેક ે- પિ્ત ્તરફથી ્તેના ્તરફ કોઇ 

અરજીજાગ્ર્ત મન અને લગ્નજીવનની સમસયાઓ
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ધયાન આપવામાં આવ્તયું નથી. કટેલીક વખ્ત પ્રેમ અને લાગણીની ઝંખના હોય છ.ે ્તમારી 
પતની ્તરફ ધયાન આપો અને ્તેના કામની કદર કરો. ્તેના વયિ્્તતવનાં સારાં પાસાંને 
ઓળખો અને ્તેની પ્રશંસા કરો. કટેલીક સ્તીઓ એવી પણ હોય છ ેક ેજનેે પિ્ત પો્તાનો 
પડો બોલ ઝીલે ્તેવી ઈચછા હોય છ.ે કોઈ પણ પયુરુષને પો્તાનાથી દૂર ભગાડી મૂકવા 
માટનેો આ સૌથી ટૂંકો રસ્તો છ.ે

પિ્ત અને પતનીએ એકબીજાની ભૂલો શોધીને ્તેના િવષે ઝઘડા કરવાનયું બંધ કરવયું 
જોઈએ. બંનેએ એકબીજાના સારા અને રચનાતમક ગયુણની કદર કરીને પ્રશંસા કરવી જોઈએ.

દાબ રાખતો પિત

દામપતયજીવનમાં જો પયુરુષ વચ્ણસવ જમાવવા માંડ,ે પતની પ્રતયે રૂિર ક ેિવકારી બનવા 
લાગે ્તો ્તે એક પ્રકારનો માનિસક વયિભચાર છ.ે વયિભચારનો એક અથ્ણ એવો થાય છ ે
ક ેબળજબરીપૂવ્ણક નકારાતમક ક ેિવધવંસક કામ કરવયું અથવા કરાવવયું! જયાર ેપિ્ત માટ ે
પતની અણગમ્તી હોય અને સ્ત્ત ઝઘડા કર ેરાખ્તો હોય તયાર ે્તે િવશ્ાસઘા્ત કર ેછ.ે 
્તે પો્તાના લગ્નવેદી સમયનાં વચનોને ભૂલીને જીવનભર પ્રેમ, માન, હંૂફ  આપવાને બદલે  
્તેના િવરુદ્ધનયું જ બધયું આપે છ.ે 

આવો સ્ત્ત રોફ જમાવ્તો, કટયુ અને ઘૃણાસપદ પિ્ત પો્તાની આકરી ટીકા 
હટપપણીને રોકી, ગયુસસાને કાબૂમાં રાખીને એક િવચારશીલ, પ્રેમાળ અને િવવેકી બની શક ે
છ.ે ્તે મયુતસદીથી દામપતયજીવનમાં ઊભા થ્તા મ્તભેદને િનવારી શક ેછ.ે પ્રશંસા અને 
માનિસક પ્રયતનો વડ ે્તે િવરોધાભાસ દૂર કરી શક ેછ.ે તયાર પછી જ ્તેના માત્ર પતની 
સાથેના જ નહીં પણ વયવસાયના સાથીઓ સાથેના સંબંધ પણ ગાઢ થશે. 

યાદ રાખોઃ ્તમારા જીવનમાં બધા જ ષિેત્રે સયુમેળની કલપના કરો, શાંિ્ત અને 
સદભાવ ્તમારા સયુધી પહોંચી જશે.

એક મોટી ભૂલ

લગ્નજીવનની સમસયા અથવા કઠીણાઇઓની પાડોશીઓ અને સગાં-સંબંધીઓ 
સાથે ચચા્ણ કરવી ્તે બહયુ મોટી ભૂલ છ.ે ધારો ક ેપતની ્તેના પાડોશીને કહ,ે “જહોન ્યારયે 
મને પૈસા આપ્તા જ નથી, મારી મા્તા સાથે પણ િ્તરસકારથી વા્ત કર ેછ,ે વધયુ પડ્તો દારૂ 
પીએ છ ેઅને સ્ત્ત ઝઘડા કર ેછ,ે અપમાન કર ેછ.ે”

આ પતની, ્તેના પિ્તને, પાડોશીઓ અને સગાંની નજરમાં  ઉ્તારી પાડ ેછ ેઅને 
કોડીનો કરી નાખે છ.ે ્તેમની દૃિષ્ટએ જહોન એક આદશ્ણ પિ્ત નથી. ્યારયે ્તમારા 
દામપતયજીવનના પ્રશ્નોની ચચા્ણ િનષણા્ત િચહકતસક િસવાય કોઈની સાથે કરો નહી. બધા 
લોકોને ્તમારા લગ્ન િવષે નકારાતમક િવચારવાની ્તક શયું કામ આપવી જોઈએ? વધયુમાં 
્તમે આવી વા્તોની ચચા્ણ કરીને અને પિ્તની નબળાઈઓ િવષે વા્તો કરીને ્તમારા મનમાં 
જ ્તેવી ભાવનાઓ ઊભી કરો છો. ્તેને િવષે કોઈ િવચાર ેછ?ે કોઈને લાગણી ઊભી થાય 
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છ?ે ્તમે જ િવચારો છો. તમે જવેું િવચારો અને જવેી ભાવના રાખો, તેવો અનુભવ 
તમને થાય.

સગાંવહાલાંઓની સલાહ સામાનય રી્તે ખોટી હોય છ.ે મોટા ભાગના લોકોને એક 
પ્રકારનો પૂવ્ણગ્હ અને પષિપા્ત હોય છ.ે ્તેમના દ્ારા િનષપષિ સલાહ મળી શક ેનહી. 
્તમને મળેલી કોઈ પણ સલાહ જો બ્રહ્માંડના કોઈ પણ િનયમની િવરુદ્ધ હોય ્તો ્તે સલાહ 
અયોગય અને બોદી છ.ે

યાદ રાખોઃ ક ેએક જ છાપરા નીચે રહ્ેતા બે વયિ્્તઓમાં ્યારકે ્તો ઘષ્ણણ થાય 
જ, મનદયુ:ખ થાય. ્યારયે િમત્રોની સમષિ ્તમારા દામપતયજીવનની વા્તો છ્તી કરો નહીં. 
્તમારા ઝઘડાઓ ્તમારા સયુધી જ સીિમ્ત રાખો. જીવનસાથીની ટીકા ક ે િનંદા કરવાનયું 
ટાળો.

પતનીનું વયિ્તતવ બદલવાનો પ્રયતન કરો નહીં

પિ્તએ ્યારયે પતનીને અસલ પો્તાના જવેી અથવા ્તો પો્તાને જોઈએ છ ે્તેવી 
સ્તી બનાવવાનો પ્રયતન કરવો જોઈએ નહીં. ્તેણીને બદલવાનો કોઈ પણ પ્રયતન કયુદર્તના 
િનયમની િવરુદ્ધ છ.ે આવા પ્રયતનો બાિલશ છ ેઅને ્તેને કારણે લગ્નમાં િવખવાદ અને 
િવચછદે પેદા થાય છ.ે કોઈ પણ વયિ્્તને બદલવાના પ્રયતનો ્તેનયું ગૌરવ અને આતમસનમાન 
હણી નાખે છ,ે ગયુસસો પેદા કર ેછ ેઅને વયિ્્ત િવમયુખ થઇ જાય છ.ે ્તેને કારણે લગ્ન 
િનષફળ જઈ શક ેછ.ે

લગ્નજીવનમાં થોડી બાંધછોડ કરવી જ પડ ેછ,ે પણ જો ્તમે ્તમારા પો્તાના જ 
મનમાં ડોહકયયું કરશો અને ્તમારા જ વયિ્્તતવ અને વ્ત્ણનનો અભયાસ કરશો ્તો ્તમને 
્તમારી જ ખામીઓ દેખાશે. જો ્તમે આ ખામીઓ દૂર કરવા ઉપર ધયાન આપશો ્તો 
આખા જીવન જટેલો સમય ઓછો પડશે. જો ્તમે મનમાં એવયું િવચારો ક ેહયું  ્તેને બદલી 
નાખીશ અને માર ેજવેા જીવનસાથીની જરૂર છ ે્તેવયું ્તેનયું વયિ્્તતવ બનાવીશ, ્તો ્તમે 
મયુશકલેીઓને આમંત્રણ આપી રહ્ા છો. શ્ય છ ેક ેઆ મયુશકલેીઓ ્તમને છૂટાછડેાની 
કોટ્ણના દરવાજા સયુધી લઇ જાય. ્તમે હરેાનગિ્તને નો્તરંુ આપે છો. ્તમને બહયુ કડવો 
અનયુભવ થયા પછી બ્રહ્મજ્ાન થશે ક ે્તમાર ેપો્તે બદલાવાની જરૂર છ.ે

પ્રાથ્થનાનાં પગલાં દ્ારા સાથે પ્રાથ્થના કરો અને સાથે રહો

પ્રથમ પગલું

નાની મોટી વા્તોને કારણે થ્તી અકળામણ ક ેગયુસસો બીજા હદવસ સયુધી સાચવો 
નહીં. રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં એકબીજાને કોઈ ્તીખી પ્રિ્તહરિયા માટ ેઅચૂક માફી આપી દો. 
જયાર ે્તમે સવારમાં જાગી જાઓ તયાર ેઅનં્ત ચે્તનાનયું સમરણ કરો, ્તે ્તમને સ્ત્ત મદદ 
કરી રહી છ.ે જીવનસાથી પ્રતયે પ્રેમ વય્્ત કરો, ્તેના અને પહરવારના જીવનમાં  શાંિ્ત અને  
સયુમેળ સધાય ્તેવી પ્રાથ્ણના કરો.
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બીજુ ંપગલું

સવાર ેનાસ્તો કર્તી વખ્તે ઈશ્રનો આભાર માનો. ્તમારા જીવનસાથી સાથે 
સવાહદષ્ટ  ખોરાકનો આનંદ માણો, ્તમને મળેલી સગવડ અને આશીવા્ણદ માટ ેઈશ્રનયું 
ઋણ સવીકારો. જમવાના સમયે કોઈ દલીલ ક ેિચં્તાના િવષયને દૂર જ રાખો. યાદ રાખો 
ક ેઆ વા્ત સવાર, બપોર અને સાંજના ભોજનને એકસરખી લાગયુ પડ ેછ.ે  ્તમારા 
જીવનસાથીને કહો, “હયું  ્તમે જ ેકરી રહ્ા છો ્તેની કદર કરંુ છયુ ં . મારો પ્રેમ અને શયુભેચછા 
સ્ત્ત ્તમારી સાથે જ છ.ે”

ત્રીજુ ંપગલું

પિ્ત અને પતનીએ દરકે ે રાત્રે વારાફરથી પ્રાથ્ણના કરવી જોઈએ. ્તમારા 
જીવનસાથીની મરજી અને ઈચછાઓને અવગણો નહીં. ્તેમની પ્રશંસા કરો અને પ્રેમ 
દશા્ણવો. સ્ત્ત ્ેતમની કદર કરવા અંગે અને પ્રેમ આપવા માટ ેિવચારો, ્તેમની ટીકા ક ે
િનંદા કરવાથી દૂર જ રહો. પ્રેમ, સૌંદય્ણ, સયુમેળ, એકબીજા પ્રતયનેયું સનમાન અને ઈશ્રમાં 
શ્દ્ધા જવેાં પહરબળો ઉપર જ શાં્ત ઘર અને સયુખી લગ્નજીવનનો પાયો રહલેો છ.ે વરસો 
િચં્તકો અને અાધયાિતમક ગયુર યુ અેની રચના-ઉપદેશો અને સયુમેળ સાધે ્તેવા સાિહતયનયું 
િનયિમ્ત વાંચન કરો. જમે ્તમે આ સતયનો અમલ કર્તા જશો ્તેમ ્તમારંુ દામપતયજીવન 
પ્રફયુ િલ્્ત થઇ ઊઠશે.

(કહવેાનો અથ્ણ એવો છ ેક ે્તમે જ ેપણ ધમ્ણમાં આસથા રાખ્તા હો ્તેનયું ધમ્ણપયુસ્તક - 
રામાયણ, ગી્તા, કયુરાન વગેરનેયું વાંચન કરો. જનેાથી િવચારોની શયુિદ્ધ થાય અને ઈશ્રમાં 
શ્દ્ધા વધે.)

્મારા કામ ઉપર નજર રાખો

1. વૈવાહહક જીવનમાં િવખવાદનયું મૂળ કારણ માનિસક અને આધયાિતમક િનયમો 
અંગેની અજ્ાન્તા છ.ે વૈજ્ાિનક રી્તે સજોડ ે પ્રાથ્ણના કરવાથી લગ્નજીવનમાં 
િવખવાદની શ્ય્તા ઘટી જાય છ.ે

2.  છૂટાછડેા અટકાવવાનો સવયોત્તમ સમય લગ્ન અગાઉનો છ.ે જો ્તમે સાચી રી્તે 
પ્રાથ્ણના કર્તાં શીખી જાઓ અેટલે ક ેઅા પ્રકરણમાં અાપેલ સલાહને અનયુસરશો 
્તો ્તમાર ેલાયક જીવનસાથીને ્તમારી ્તરફ આકષદી શકશો. 

3.  લગ્ન, પારસપહરક પ્રેમથી નજીક આવેલાં એક પયુરુષ અને સ્તીનયું જોડાણ છ.ે ્તેમનયું 
હૃદય એક સાથે ધબક ેછ,ે ્તેઓ જીવનમાં પ્રગિ્ત કર ેછ,ે ઉચચ જીવન પ્રાપ્ત કર ે
છ ેઅને ઈશ્ર ્તરફી ઝોક ધરાવે છ.ે

4.  લગ્ન એટલે સયુખની ગેરંટી, એવયું નથી! દૈવી સના્તન સતયો અને જીવનનાં 
આધયાિતમક મૂલયોના  િચં્તનથી સયુખ પ્રાપ્ત થાય છ.ે લગ્ન કયા્ણ પછી સ્તી-પયુરુષ 
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એકબીજાના સયુખ અને આનંદમાં ફાળો આપી શક ેછ.ે

5.  ્તમે ઈિચછ્ત સ્તી ક ેપયુરુષની લાષિિણક્તાઓ અંગે કલપના કરીને, ્તેને સબકોિનશયસ 
માઈનડમાં ઉ્તારી દો.  ્તમને દૈવી વયવસથા પ્રમાણે ્તે પ્રકારનો જીવનસાથી મળી 
જશે.

6.  જીવનસાથી જવેો જોઈ્તો હોય ્તે પ્રકારનયું વલણ ્તમારા મનમાં હોય ્તે જરૂરી 
છ.ે જો ્તમાર ેપ્રામાિણક, િનષ્ઠાવાન અને પ્રેમાળ  જીવનસાથીની ઝંખના હોય ્તો 
્તમાર ેપણ પ્રામાિણક, િનષ્ઠાવાન  અને પ્રેમાળ બનવયું પડશે.

7.  કોઈને પણ ખોટા વયિ્્ત સાથેના લગ્નની ભૂલ કરવી ગમ્તી નથી. જો ્તમે ખરખેર 
્તમારા આદશ્ણ વયિ્્ત સાથે  લગ્ન કરવા ઇચછ્તા હો ્તો ્તે પ્રમાણેને માનય્તા 
દૃઢ કરો.  આવી માનય્તા એટલે ્તે હકીક્ત છ ે એવયું માનવયું. ્તમારા આદશ્ણ 
જીવનસાથીનો માનિસક સવીકાર કરો.

8.  ઈિચછ્ત લષિણો ધરાવ્તા વયિ્્ત સાથેના લગ્નનો િવચાર કરો છો ્તેની સાથે 
્યાં, ્યાર ેઅને કવેી રી્તે િમલાપ થશે ્તેની િચં્તા કરવાની જરૂર નથી. ્તમારા 
અધ્ણજાગ્્ત મનના જ્ાનમાં િવશ્ાસ રાખો. ્તે સવ્ણજ્ાની છ ેઅને ્તમાર ે્તેને મદદ 
કરવાની જરૂર નથી.

9.  જો ્તમે ગયુસસો, રીસ, વેરભાવ અને દયુશમનાવટને મનમાં સથાન આપ્તા હો ્તો ્તમે 
માનિસક રી્તે છૂટાછડેા મેળવી ચૂ્યા છો. ્તમારા મનની પથારીમાં ભૂલ કરી રહ્ા 
છો. લગ્નવેદી સમયનાં વચનોને યાદ કરો, “હયું  વચન આપયું છયુ ં  ક ેજીવનપયું્ત ્તેને 
પ્રેમ કરીશ, માન આપીશ અને ્તેની સારસંભાળ રાખીશ.”

10.  ્તમારા જીવનસાથી અંગે ભયજનક વલણ અપનાવવાનયું બંધ કરો. ્તેને બદલે 
મનમાં પ્રેમ, શાંિ્ત, સયુમેળ અને શયુભેચછાની લાગણીનયું જ્તન કરો. ્તમારંુ વૈવાહહક 
જીવન પ્રફયુ િલ્્ત થઇ જશે અને સમયના વહણેની સાથે ખીલ્તયું જશે.

11.  એકબીજા પ્રતયે પ્રેમ, શાંિ્ત અને સદભાવના દશા્ણવો. આ લાગણીઓ અધ્ણજાગ્્ત 
મન સયુધી પહોંચી જાય છ.ે ્તેને કારણે િવશ્ાસ, મમ્તા અને માન વધે છ.ે

12.  કિજયાખોર પતની સામાનય રી્તે પો્તાની કદર થાય અને પિ્ત પો્તાના ્તરફ 
ધયાન આપે ્તેવયું ઇચછ્તી હોય છ.ે  ્તે પ્રેમ અને મમ્તાની ભૂખી હોય છ.ે ્તેના 
વયિ્્તતવની પ્રશંસા કરીને ્તમે ્તેનો ઉતસાહ વધારી શકો છો. પ્રસંગોપા્ત ્તમારો 
પ્રેમ અને કદર પ્રદિશ્ણ્ત કર્તા રહો.

13.  જ ેપયુરુષ પો્તાની પતનીને પ્રેમ કર્તો હોય ્તે શબદ, કમ્ણ ક ેમનથી એવયું કંઈ કરશે 
નહીં ક ેજનેાથી પ્રેમ વય્્ત થાય નહીં. પ્રેમ એટલે પ્રેમ!

14.  લગ્નજીવનની સમસયામાં, િનષણા્ત િચહકતસકની જ સલાહ લો. દાં્તની સારવાર 
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કરવા માટ ે્તમે સયુથાર પાસે જવાના નથી; ્તે જ રી્તે  લગ્નની સમસયાના ઉકલે 
માટ ેસગાં ક ેિમત્રો સાથે ચચા્ણ કરવાની જરૂર નથી. ્તમાર ેયોગય ્તાલીમ પામેલા 
એક કાઉનસેલરને મળવયું જોઈએ.

15.  ્તમારા જીવનસાથીનયું વયિ્્તતવ બદલવાનો પ્રયાસ કરો નહીં. આવા પ્રયતનો 
મૂખ્ણ્તાપૂણ્ણ હોય છ.ે ્તેને કારણે ્તમારા જીવનસાથીનયું ગૌરવ અને આતમસનમાન 
હણાઈ જાય છ.ે ઉપરાં્ત અણગમો અને િધક્કારની લાગણી જનમે છ,ે જ ેલગ્નના 
બંધન માટ ેઘા્તક સાિબ્ત થઇ શક ેછ.ે ્તમારા પિ્ત ક ેપતનીને બરાબર ્તમારા 
જવેા બનાવવાની કોિશશ બંધ કરો.

16.  એકસાથે પ્રાથ્ણના કરો ્તો એકસાથે જીવી શકશો. વૈજ્ાિનક પ્રાથ્ણના બધા જ પ્રશ્નોનયું 
િનરાકરણ કર ેછ.ે ્તમારી પતની કવેી આનંહદ્ત, સયુખી, સયુંદર અને ્તંદયુરસ્ત હોવી 
જોઈએ ્તેનયું માનિસક િચત્ર દોરો. ્તમારો પિ્ત કવેો મજબૂ્ત, શિ્્તશાળી, પ્રેમાળ 
અને દયાવાન હોવો જોઈએ ્તેની કલપના કરો. આવાં માનિસક િચત્રોનયું મંથન કરો. 
થોડા જ સમયમાં ્તમને સવગ્ણમાં થયેલાં લગ્ન જવેી અનયુભૂિ્ત થશે, જીવનમાં સયુમેળ 
અને શાંિ્ત સથપાશે.

નોંધઃ (ઈનટ્યુશન પાવર - અાં્તરસફયુરણાના અનયુભવનયું પયુસ્તક સાધનાને પંથે-ડૉ. િવજય 
ઠક્કર વાંચવાની ભલામણ)

((((
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પ્રકરિ-૧૫

્તમારં સબકૉન્શયસ 
માઈન્ડ અને સુખ

િવિલયમ જમેસ, અમેહરકન માનસશાસ્તના િપ્તામહ ગણાય છ.ે ્તેમણે કહ્યું 
હ્તયું ક ેઓગણીસમી સદીમાં થયેલી મહાન શોધખોળ ભૌિ્તક િવજ્ાનના ષિેત્રે થઇ નથી. 
અધ્ણજાગ્્ત મનની શ્દ્ધાના બળે ચાલ્તી શિ્્ત અંગેની જાણ,એ સૌથી મોટી શોધ છ.ે દરકે 
મનયુષયમાં અમયા્ણહદ્ત શિ્્તનો સ્તો્ત રહલેો છ,ે ્તેનાથી દયુિનયાની કોઈ પણ સમસયાનો 
ઉકલે આવી શક ેછ.ે

જ ેહદવસે ્તમને ખયાલ આવે ક ે્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત દ્ારા ્તમારી દરકે 
નબળાઈઓ પર કાબૂ રાખી શકો છો, ્તંદયુરસ્તી મેળવી શકો છો અને સપનામાં પણ જોઈ 
ન હોય ્ેતટલી સમૃિદ્ધ મેળવી શકો છો  ્તે હદવસથી સાચો અને શાશ્્ત આનંદ ્તમારા 
જીવનમાં ફલેાઈ જશે. 

્તમને ્તમારા બાળકના જનમ સમયે,  ્તમારા લગ્ન સમયે, ્તમારા કોલજ 
ગે્જયયુએશન સમયે (અમેહરકામાં કોલેજની હડગ્ી મેળવવા માટનેા પદવીદાન સમારોહનયું 
બહયુ મહત્વ છ.ે) અથવા ્તો કોઈ ભવય િવજય ક ેઇનામ મેળવીને બહયુ આનંદ થયો હશે. 
શ્ય છ ેક ે્તમને સયુંદર યયુવ્તી ક ેયયુવક સાથે િવવાહ વખ્તે હષ્ણ થયો હશે. જીવનમાં 
આનંદની આવી અનેક ષિણો આવી હશે. પરં્તયુ આ બધા અનયુભવો સાચો લાંબો આનંદ 
આપ્તા નથી. ્ેત માત્ર આનંદની થોડો ષિણો આપે છ.ે

કહવે્તના પયુસ્તકમાં ્તેનો જવાબ છ ે: જ ેપણ ઈશ્રમાં િવશ્ાસ કર ેછ,ે ્તે સયુખી 
છ.ે જયાર ે્તમે ઈશ્રમાં (્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત અને જ્ાનમાં) માગ્ણદશ્ણન માટ,ે 
શ્દ્ધા રાખો છો તયાર ે્તમે શાં્ત, સવસથ અને ધીર-ગંભીર થઇ જાઓ છો. ્તમે બધા પ્રતયે 
પ્રેમ, શાિં્ત અને સદભાવના પ્રગટ કરો છો તયાર ે્તમે જીવનના બાકીના સમય માટ ેઆનંદ 
અને સયુખના મહલેનયું બાંધકામ કરો છો.

તમારે સુખની પસંદગી કરવી જોઈએ

સયુખ મનની એક િસથિ્ત છ.ે બાઇબલમાં કહવેાયયું છ,ે ્તમે કોની સેવા કરશો ્તેની 

મહાન ગ્રીક રફલસૂફ 
એપીકટટેસ કહતેા, “મનની 
શાિંત અને આનંદ માટ ે એક 
જ ઉપાય છ,ે ઈશ્વરને સહકાર 
આપવા તવૈયાર રહો, સવારે 
ઊઠો તયારે, આખા રદવસ 
દરિમયાન અને રાત્રે સૂવા 
જતી વખતે કોઈ પણ વસતુને 
પોતાની ગણવી નહીં; બધું જ 
ઈશ્વરને સમિપ્થત કરી દેવું!”   
(ઈશાવાસયમ્ ઈદમ્ સવ્થમ્!)
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પસંદગી આજ ેકરો. ્તમે સયુખની પસંદગી કરવા માટ ેસવ્તંત્ર છો. લખવા ક ેકહવેા માટ ે
આ બહયુ સરળ લાગે, પણ હકીક્તમાં અમલમાં મૂકવયું પણ એટલયું જ સરળ છ.ે એટલે 
જ લોકો સયુખી થવાની લહાયમાં ગોથયું ખાઈ જાય છ,ે ્તેમને સયુખ મેળવવાની સરળ ચાવી 
દેખા્તી નથી. જીવનની મોટા ભાગની મહાન  વસ્તયુઓ બહયુ સરળ છ,ે ગિ્તશીલ  છ ે અને 
રચનાતમક હોય છ.ે ્તેનાથી કલયાણ અને સયુખનો અનયુભવ થાય છ.ે

સેનટ પૉલનો સંદેશ વાંચો, ્તે કહી જાય છ ેક ે્તમે કવેી રી્તે જીવનની પ્રગિ્તશીલ 
શિ્્ત અને સયુખ અંગે િવચારી શકો છો 

“અં્તે, િમત્રો! જ ેબધયું સતય છ,ે પ્રામાિણક છ,ે નયાિયક છ,ે પિવત્ર છ,ે 
પ્રેમાળ અને સયુંદર છ,ે મમ્તાથી સભર છ,ે જ ેઉમદા છ ેઅને પ્રશંસનીય 
છ,ે ્તે બધી જ વસ્તયુઓના િવચારથી મન ભરી દો.” ફીલ 4:8

સુખની પસંદગી કવેી રીતે કરવી?

અતયારથી જ સયુખને પ્રાધાનય આપો. કવેી રી્તે? જયાર ે ્તમે સવાર ે
આંખ ખોલો તયાર ેમનમાં ઈશ્રનો આભાર માનો, “દૈવી વયવસથા આજ ે
અને રોજરેોજ  મારા જીવનનયું ધયાન રાખે છ.ે મારા ઇષ્ટ માટ ેબધાં જ 
પહરબળો સાથે મળીને કામ કર ેછ.ે આજનો હદવસ માર ેમાટ ેઅદભયુ્ત 
છ.ે આવો સયુંદર હદવસ ્યારયે આવવાનો નથી. આખો હદવસ મને હદવય 
માગ્ણદશ્ણન મળી રહશેે, હયું  જ ેપણ કામ કરીશ ્તે ખીલી ઊઠશે. હયું  હદવય 
પ્રેમથી ઘેરાયેલો છયુ ં , ્તેના પ્રભાવમાં છયુ ં , ્તેનાથી હયું  શાંિ્ત અનયુભવયું છયુ ં . શયુભ 
અને રચનાતમક પહરબળોમાં મારંુ ધયાન કિેનદ્ર્ત થયેલયું છ.ે જો હયું  ્તેમાંથી 
િવચિલ્ત થાઉં ્તો હયું  સયુંદર અને મનોહર પહરબળો અંગે િવચાર કરીને 
મન પયુન:સથાિપ્ત કરંુ છયુ ં . હયું , મારા જીવનમાં શયુભ અને સમૃિદ્ધ લાવ્તી 
દરકે વસ્તયુઓને આકિષ્ણ્ત કર ે્તેવયું હદવય ચયુંબક છયુ ં . આજ ેજ ેપણ કામ હયું  
કરવાનો છયુ ં , ્તેમાં મને અદભયુ્ત સફળ્તા મળશે. હયું  આજ ેઆખો હદવસ 
આનંહદ્ત રહીશ.”

જો આવી પ્રાથ્ણના કરીને ્તમારા હદવસની શરૂઆ્ત કરો, ્તો  ્તમે આનંદમાં 
રહવેાની વા્તને મહત્વ આપયયું ગણાય અને સયુખ ્તમને શોધ્તયું અાવશે અને ્તમે ઉતસાહથી 
ભરપૂર અાનંિદ્ત વયિ્્ત બની જશો.

સુખી થવાની ટવે પા્ડી

કટેલાંક વષયો અગાઉ હયું  આયલતેનડના પ્રવાસે ગયો હ્તો. તયાં હયું  પિશ્ચમ આયલતેનડના 
હકનાર ેઆવેલા કોનેમારા નામના સથળે એક ખેડ્ૂતના ઘરમાં એક અઠવાહડયયું રહ્ો હ્તો. ્તે 
સ્ત્ત ગી્ત ગણગણ્તો રહ્ેતો અને િસસોટી વગાડ્તો રહ્ેતો. બહયુ  હસમયુખો વયિ્્ત હ્તો. 
મેં, સ્ત્ત પ્રફયુ િલ્્ત રહવેા અંગેના રહસય િવષે, ્તેને પૂછયું. ્તેનો જવાબ હ્તો : “સુખી 
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અને આનંરદત રહવેાની ટવે પ્ડી ગઈ છ.ે રોજ સવારે જાગીને અને રાત્રે સૂતાં પહલેાં 
હંુ મારા પરરવારને આશીવા્થદ આપું છંુ, પાકનો , ઢોરનો અને ઈશ્વરનો આભાર માનું 
છંુ ક ેમારા ખેતરમાં ખૂબ ફસલ ઉપજ ેછ.ે”

આ ખેડ્ૂતે ચાલીસ વષ્ણથી આવી ટવે પાડી હ્તી. ્તમે જાણો છો ક ેઅવારનવાર 
આવ્તા િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં વયવિસથ્ત રી્તે ગોઠવાઈ જાય છ ેઅને ્તે પ્રમાણેનો 
અનયુભવ થાય છ.ે ્તેણે સયુખને ટવે બનાવવાની યયુિ્્ત શોધી કાઢી હ્તી.      

તમારે સુખી થવાની કામના કરવી જોઈએ

સયુખી થવા માટ ેએક મહત્વનો મયુદ્ો છ.ે ્તમાર ેિનષ્ઠાપૂવ્ણક સયુખી થવાની કામના 
કરવી જોઈએ. લોકો િનરાશ, હ્તાશ અને દયુ:ખી હોય છ.ે એટલે સયુધી ક ે્તમને અચાનક 
જ સારા અને શયુભ સમાચાર મળે નહીં તયાં સયુધી ્તેઓ પો્તાની િનરાશા, હ્તાશા અને 
દયુ:ખને તયજવા ્તૈયાર નથી હો્તા. મને એક સ્તીએ પૂછયું હ્તયું, “શયું ખૂબ આનંદમાં 
રહવેામાં કંઈ ખોટયું છ?ે”  લોકો એવી જૂની  માનિસક્તાને વળગી રહ્ા હોય છ ેક ેસયુખી 
બનવાથી અકળામણ થાય. ્તેમને િનરાશ, હ્તાશ અને દયુ:ખી સંજોગોમાં જીવવાની ્તલપ 
લાગે છ.ે

હયું  ઇંગલેનડમાં એિમલી કયુક  નામની એક સ્તીને  ઓળખ્તો હ્તો. વષયોથી ્તે મહહલા 
રહયુમેહટઝમ(સંિધવા)થી પીડા્તી હ્તી. રોજ, ્તે પો્તાના ઘૂંટણ પર હળવી થપાટ મારીને 
કહ્ેતી, “આજ ેમારી પીડા વધાર ેછ.ે હયું  બહાર જઈ  શકયું  ્તેમ નથી. આ રોગ મને પામર 
બનાવે છ.ે”

આ એિમલીનો પયુત્ર, પયુત્રી અને પાડોશીઓ ્તેમનયું બહયુ ધયાન રાખ્તા. બહનેને 
ખરખેર રોગની ખેવના હ્તી. ્તેને પો્તાની કહવેા્તી ‘કંગાળ’ દશામાં મઝા આવ્તી. 
એિમલીને ખરખેર સયુખી થવયું જ નહ્તયું.

મેં ્તેને રોગ મટાડવાની એક પ્રહરિયા સમજાવી. મેં બાઇબલના થોડા શ્ોકો એક 
કાગળમાં  લખી આપયા અને કહ્યું ક ેજો ્તે આ સતય ઉપર ધયાન આપશે ્તો ્તેનયું માનિસક 
વલણ ચોક્કસ બદલાશે, સવાસથય અંગે ્તેની શ્દ્ધા અને િવશ્ાસમાં વધારો થશે અને 
્તેને ્તંદયુરસ્તી પ્રાપ્ત થશે. પરં્તયુ એિમલીને મારી કોઈ વા્તમાં રસ પડો નહીં. અગિણ્ત 
લોકોના મનમાં એક િવકૃ્ત રોિગષ્ઠ માનય્તા ઘર કરી ગઈ હોય છ ેજનેા પ્રભાવ હઠેળ 
આવા લોકો િનરાશા અને કંગાિલય્તમાં જ રહવેાનયું પસંદ કર ેછ.ે

દુ:ખની પસંદગીનું કારણ

લોકો અજાણ્તા જ હરેાન થવાનયું પસંદ કરી લે છ.ે ્તેઓ કવેા િવચારો ધરાવે છ ે
્તે જયુઓ :

“આજનો હદવસ કાળો હદવસ છ;ે બધયું ખોટયું જ થઇ રહ્યું છ.ે” 
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“હયું  સફળ થવાનો નથી.” ‘બધા લોકો મારી િવરુદ્ધમાં છ.ે” 

“ધંધો ખરાબ છ,ે અને હજી વધાર ેબગડશે.” 

“હયું  હંમેશા મોડો પડયું છયુ ં .” 

“મને ્યારયે રજા મળ્તી નથી.” 

“્તેનાથી થઇ શક,ે પણ મારાથી નહીં.” 

જો, સવારના પહોરમાં જ ્તમારંુ માનિસક વલણ પણ આ પ્રકારનયું હશે ્તો ્તમને 
ચોક્કસ એવા જ અનયુભવ થશે ક ેજનેે કારણે ્તમે દયુ:ખી થઇ જાઓ.

્તમારા મનમાં જ ેચાલી રહ્યું છ ે્તે ્તમારી આસપાસની દયુિનયામાં જ થઇ રહ્યું 
છ.ે આ વા્ત મનમાં ઉ્તારો. મહાન રોમન સં્ત અને હફલસૂફ માક્ણસ ઓરિેલયસ કહ્ેતા, 

‘એક મનયુષયનયું જીવન ્તે પો્તે િવચાર ે્તેવયું બને છ.ે” 

અમેહરકાના અગ્ણી હફલસૂફ એમસ્ણન (રાલફ વાલડો એમસ્ણન) કહ્ેતા, 

“આખો હદવસ પો્તે કવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો ્તે વયિ્્ત હોય છ.ે” 

્તમે જ ેિવચારો વારંવાર કર્તા હો ્તે વા્તને ભૌિ્તક સવરૂપે સાકાર કરવાનયું કામ 
મન કર ેછ.ે

્તેથી જ ચોકસાઈપૂવ્ણક નકારાતમક, િનરાશાવાદી ક ેહ્તાશાના િવચારોથી દૂર રહો.  
મનને વારંવાર યાદ કરાવો ક ે્તમે પો્તાની માનિસક્તા િસવાય બીજો કોઈ અનયુભવ કરી 
શક્તા નથી.

જો મારી પાસે કરો્ડ રૂિપયા હોય તો હંુ સુખી થાઉં

મેં માનિસક િચહકતસાની કટેલીય સંસથામાં અનેક વયિ્્તઓની મયુલાકા્ત લીધી છ.ે 
આ બધા લાખોપિ્ત હ્તા પણ પો્તાને સાવ કડકાબાલયુસ અને ગરીબ ગણાવ્તા. ્તેમની 
માનિસક, ધૂની અને પાગલ જવેી મનની ્તાસીર, ્તેમના ગરીબ અવ્તારનયું કારણ છ.ે 
સમૃિદ્ધથી મનયુષય સયુખી થ્તો નથી. ્તે જ રી્તે સમૃિદ્ધનો અભાવ સયુખી નહી હોવાનયું કારણ 
પણ નથી. આજના જમાનામાં કટેલાય લોકો રહેડયો, ટીવી, મોટરકાર, નાનકડી અંગ્ત 
હોડી, સવીમીંગપયુલવાળયું સયુંદર ઘર જવેી ખરીદી કરીને સયુખી થવાનો પ્રયતન કર ેછ.ે પણ 
સયુખ ્તે રી્તે ખરીદી શકા્તયું નથી ક ેમેળવી શકા્તયું નથી.

સયુખનયું સામ્રાજય ્તમારા િવચારો અને લાગણીઓમાં ફલેાયેલયું છ.ે મોટા ભાગના લોકો 
એવા જ ખયાલમાં રાચે છ ેક ેકોઈક ભૌિ્તક વસ્તયુથી સયુખ ઉતપન્ન કરી શકાય છ.ે કટેલાંક 
્તો કહ ેછ ેપણ ખરા, “જો હયું  મેયર પદે ચૂંટાઈ આવયું, મને સંસથાનો પ્રમયુખ બનાવવામાં આવે  
અથવા ્તો કંપનીમાં જનરલ મેનેજર ્તરીક ેબઢ્તી મળે ્તો હયું  સયુખી થાઉં!” 
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સતય એ છ ેક ેસયુખ એક માિનસક િસથિ્ત છ.ે જરૂરી નથી ક ેઉપર જણાવેલી કોઈ 
પદવી ્તમને સયુખ આપે જ.! હદવય પ્રણાલીના િનયમો જાણવામાં , અધ્ણજાગ્્ત મનમાં 
રહલેા સારાં કામ કરવામાં અને આ િનયમોને જીવનના દરકે ્તબક્ક ેઅપનાવવામાં ્તમારાં 
આનંદ અને સયુખ સમાયેલાં છ.ે

શાંત મનની ઉપજ રૂપે તેને સુખ મળ્ું

થોડાં વષયો અગાઉ હયું  અમેહરકાના સાનફ્ાિનસસકોમાં પ્રવચન શૃંખલામાં ભાગ લઇ 
રહ્ો હ્તો. મેં એક વયિ્્તનો ઇનટરવયૂ લીધો. ્તે ભાઈ પો્તાના ધંધાને કારણે દયુ:ખી અને 
િનરાશ હ્તા. ્તેઓ પો્તે કંપનીમાં જનરલ મેનેજર હ્તા. પણ મનમાં પો્તાના જ ઉપરીઓ  
- કંપનીના વાઇસ પ્રેિસડનેટ અને પ્રેિસડનેટ  પ્રતયે ભારોભાર અણગમો હ્તો. ભાઈનયું કહવેયું 
એમ હ્તયું ક ેઆ ઉપરીઓ ્તેનો િવરોધ કરી રહ્ા છ.ે આ આં્તહરક િવખવાદને કારણે ધંધો 
મંદ પડી રહ્ો છ.ે ્તેમને કોઈ જા્તનયું બોનસ ક ેઅનય નાણાંકીય પ્રોતસાહન મળ્તયું નહ્તયું.

આ સમસયાનો ઉકલે કવેી રી્તે આવયો? ્તે ભાઈએ સવાર ે ઊઠીને 
નીચે પ્રમાણે રટણ કરવાનયું શરુ કયયુું. “કંપનીમાં કામ કર્તા બધા લોકો 
પ્રામાિણક છ,ે િનષ્ઠાવાન છ,ે સહકાર આપે છ,ે િવશ્ાસયુ છ ેઅને બધા 
પ્રતયે સદભાવના ધરાવ્તા લોકો છ.ે આ લોકો કંપનીના િવકાસ, ઉદ્ધાર 
અને સમૃિદ્ધ  માટ ેજરૂરી માળાના માનિસક અને આધયાિતમક મણકાઓ 
છ.ે હયું , મારા િવચારો, શબદો અને કમ્ણ  દ્ારા આ બંને સાથીદારો અને 
અનય કમ્ણચારીઓ  ્તેમના ્તરફ પ્રેમ, શાંિ્ત અને સદભાવના વય્્ત કરંુ 
છયુ ં . પ્રેિસડનેટ અને વાઇસ પ્રેિસડનેટને કંપનીની પ્રગિ્ત માટ ેહદવય માગ્ણદશ્ણન 
મળ્તયું રહ ે છ.ે મારા અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત મહામિ્ત બધા િનણ્ણય 
મારા દ્ારા લે છ.ે અમારી ધંધાકીય બાબ્તોમાં અને અમારા સંબંધોમાં 
બધા જ િનણ્ણયો અને વયવહારો યોગય હોય છ.ે  હયું  ્તેમને શાંિ્ત, પ્રેમ 
અને સદભાવનાનો સંદેશો મોકલાવયું છયુ ં . કંપનીમાં કામ કર્તા મારા સહહ્ત 
દરકે વયિ્્તના મનમાં શાંિ્ત અને સયુમેળ સથપાય ્તેવી પ્રાથ્ણના કરંુ છયુ ં . નવા 
હદવસની શરૂઆ્ત કર્તી વખ્તે મારામાં આતમિવશ્ાસ અને ઈશ્રમાં 
શ્દ્ધા છ.ે”

આ જનરલ મેનેજર સાહબેે સવાર ેઊઠીને આ પ્રમાણેનો જાપ ત્રણ વખ્ત કરવાની 
ટવે પાડી, ્તે પ્રમાણેની લાગણી મનમાં ઊભી થઇ. હદવસ દરિમયાન જયાર ેપણ ્તેને ડર 
લાગ્તો ક ેરિોધ આવ્તો તયાર ે્તે આ િનધા્ણરનયું રટણ કર્તા. મનોમન કહ્ેતા, “શાંિ્ત સયુમેળ 
અને સવસથ્તા મારા મનમાં હંમેશ માટ ેરહ ેછ.ે”

્તેમણે પો્તાના મનને આવી રી્તે િશસ્તબદ્ધ કરવાનયું શરૂ કયયુું. ભયજનક િવચારો 
આવ્તા બંધ થઇ ગયા અને મન શાં્ત થઇ ગયયું. કહવેાની જરૂર નથી ક ે્તેમને ફળ મળી 
ગયયું.
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્તે પછી ્તેમણે મને લખયયું હ્તયું ક ેબે અઠવાહડયા સયુધી પો્તાના મનને આવી ્તાલીમ 
આપયા પછી કંપનીના પ્રેિસડનેટ અને વાઇસ પ્રેિસડનેટ ે્તેમને મળવા બોલાવયા, ્તેનયું કામ 
વખાણયયું, નવા રચનાતમક િવચારોની કદર કરી અને કહ્યું પણ ખરંુ ક ેકંપનીનયું સદનસીબ 
છ ેક ે્તેમના જવેા જનરલ મેનેજર મળ્ા છ.ે ્તેઓ ખયુશ હ્તા કારણ ક ે્તેમને પો્તાનામાંથી 
ખયુશી પ્રાપ્ત થઇ હ્તી.

ભૌિતક અવરોધ છ ેજ નહીં

થોડાં વષયો અગાઉ એક છાપામાં એક લેખ વાંચયો હ્તો. ્તેમાં એક ઘોડાની વા્ત 
હ્તી. રસ્તામાં કોઈ વૃષિનયું થડ આડયું પડલેયું હ્તયું. (તયાં નાનકડી આગ લાગી હ્તી) આગના 
ડરથી ગભરાયેલો ઘોડો તયાં જ ઊભો રહી ગયો. પછી જયાર ે્તે ઘોડો એ રસ્તા પરથી 
પસાર થ્તો તયાર ે્તે જ થડ પાસે ઊભો રહી જ્તો. ્તે ડરી જ્તો. ઘોડાના માિલક ેઆ થડ 
ખોદી નાખયયું, સળગાવી દીધયું અને રસ્તો સપાટ કરી નાખયો. ્તેમ છ્તાં પણ ચોવીસ વષ્ણ 
સયુધી જયાર ેપણ ્તે ઘોડો ્તે રસ્તે પસાર થ્તો તયાર ેજયાં થડ હ્તયું તયાં અચૂક ઊભો રહી 
જ્તો. ઘોડાની યાદ શિ્્તમાં થડ અને આગ વણાઈ ગયાં હ્તાં.

આવયું જ મનયુષયનયું છ.ે ્તમારા િવચારો અને કલપનાઓ િસવાય જીવનમાં આનંદ 
મેળવવા માટ ેકોઈ જ અવરોધ નથી. ્તમને કોઈ પ્રકારનો ડર ક ેભય સ્તાવે છ?ે ભય 
્તમારા િવચારોમાં જ છ.ે જીવનના બધા જ  ષિેત્રે સફળ્તા, િસિદ્ધ અને િવજય પ્રાપ્ત 
કરવાની શ્દ્ધા  મનમાં મજબૂ્ત કરીને આવા ડરને આ જ ષિણે દૂર કરી શકો છો.

હયું  એવા એક વયિ્્તને ઓળખયું છયુ ં  ક ેજનેે ધંધામાં િનષફળ્તા મળી. ્તેણે મને જણાવયયું 
હ્તયું, “મેં ભૂલ કરી હ્તી. હયું  ઘણં શીખયો છયુ ં . હયું  હવે ફરીથી ધંધો શરૂ કરવાનો છયુ ં . આ વખ્તે 
મને જબરદસ્ત સફળ્તા મળશે.” ્તેણે મનમાં રહલેા ‘વૃષિના થડ’નો સામનો કયયો. ્તેણે કોઈ 
કકળાટ કયયો નહીં ક ેફહરયાદ કરી નહીં. ્તેણે ્તો મનમાં રહલેા િનષફળ્તાના ડર રૂપી અવરોધને 
ફગાવી દીધો. પો્તાની આં્તહરક શિ્્તમાં િવશ્ાસ રાખયો, માનિસક વલણ બદલી નાખયયું. 

તમારી જાતમાં શ્રદ્ા રાખો, તમે જરૂર સફળ થશો અને સુખી થશો.

સૌથી સુખી લોકો 

એ વયિ્્ત સૌથી સયુખી ગણાય ક ેજ ેહંમેશાં પો્તાની ઉત્તમ શિ્્તને બહાર લાવીને 
ધાયયુું પહરણામ પ્રાપ્ત કરવાની ટવે ધરાવે છ.ે સયુખ અને સદગયુણ એકબીજાના પૂરક છ.ે 
ઉત્તમ પહરણામ મેળવનારા લોકો સયુખી હોય ્તે જરૂરી નથી પણ સયુખી લોકો  દરકે ષિેત્રે 
ઉત્તમ પહરણામ મેળવીને સફળ જીવન જીવી શક ેછ.ે ્તમારામાં રહલેો ઈશ્ર ઉચચ છ ે
અને સવયોત્તમ છ.ે ઈશ્રના પ્રેમ, પ્રકાશ, સતય અને સયુંદર્તાને સ્ત્ત ફલેાવ્તા રહો. ્તમે 
દયુિનયામાં રહ્ેતા કોઈ પણ વયિ્્તથી વધાર ેસયુખી થઇ શકશો.

મહાન ગ્ીક હફલસૂફ એપીકટટેસ કહ્ેતા, “મનની શાંિ્ત અને આનંદ માટ ેએક 
જ ઉપાય છ,ે ઈશ્રને સહકાર આપવા ્તૈયાર રહો, સવાર ેઊઠો તયાર,ે આખા હદવસ 
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દરિમયાન અને રાત્રે સૂવા જ્તી વખ્તે કોઈ પણ વસ્તયુને પો્તાની ગણવી નહી; બધયું જ 
ઈશ્રને સમિપ્ણ્ત કરી દેવયું!”   (ઈશાવાસયમ્ ઈદમ્ સવ્ણમ્!)

સુખી થવાનાં પગલાં સંિષિપ્તમાં

1.  િવિલયમ જમેસ કહ્ેતા ક ેશ્દ્ધાના બળે ચાલ્તી અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત અંગેની 
જાણકારી ઓગણીસમી સદીની સૌથી મોટી શોધ છ.ે

2.  ્તમારામાં અમયા્ણદ શિ્્ત છ.ે જો ્તમને ્તેમાં સંપૂણ્ણ િવશ્ાસ હશે ્તો સયુખ અને 
આનંદ ્તમારી પાસે દોડી આવશે. તયાર પછી ્તમારા સપનાંઓ સાચાં પડશે.

3.  ્તમે કોઈ પણ પરાજયની પહરિસથિ્તમાં પણ, અધ્ણજાગ્્ત મનની અભૂ્તપૂવ્ણ 
શિ્્તને ્તમારા હૃદયમાંથી વહાવીને િવજયી બની શકો છો.  “જ ેપણ્ર ઈશ્રમાં 
(અધ્ણજાગ્્ત મનના આધયાિતમક િસદ્ધાં્તો) શ્દ્ધા રાખે છ,ે ્તે હંમેશાં સયુખી છ.ે” 
્ેતનો અથ્ણ આ જ છ.ે

4.  ્તમાર ેસયુખની પસંદગી કરવી જોઈએ. સયુખની ટવે પાડવી જોઈએ. બાઇબલનાં 
નીચેનાં િવધાનો ઉપર િવચાર કરવાની ટવે પણ સારી છ ે- જ ેપણ વસ્તયુઓ સતય 
છ,ે જ ેપણ પ્રામાિણક છ,ે નયાિયક છ,ે પિવત્ર છ,ે સયુંદર છ,ે મમ્તાથી સભર છ,ે 
ઉમદા છ ેઅને પ્રશંસનીય છ,ે ્તે બધી જ વસ્તયુઓના િવચારથી મન ભરી દો.

5.  ્તમે સવાર ેઊઠો તયાર ેમનમાં િનધા્ણર કરો ક ેઆજ ેહયું  સયુખને પ્રાધાનય આપીશ. 
હયું  આજના હદવસમાં સફળ થઈશ. હયું  સતકાયયો કરીશ. હયું  દરકે પ્રતયે પ્રેમ અને 
સદભાવ દાખવીશ. હયું  શાંિ્તનયું િચં્તન કરીશ. આ િનધા્ણરમાં જીવન, પ્રેમ અને રસ 
રડેી દો, આપોઆપ સયુખની પસંદગી થઇ જશે.

6.  ્તમારા જીવનમાં જ ેપણ આશીવા્ણદ સમાન છ ે્તેને માટ ેઈશ્રનો અવારનવાર 
આભાર માનો. વધયુમાં પહરવારના દરકે સભયો, ્તમારા સાથીદારો અને બધા જ 
લોકો માટ ેશાંિ્ત, આનંદ અને સમૃિદ્ધની પ્રાથ્ણના કરો.

7.  ્તમાર ેઊંડા અ્ંતઃકરણથી સયુખની કામના કરવી જોઈએ. કામના વગર કોઈ િસિદ્ધ 
મળ્તી નથી. કામના એવી ઈચછા છ ેક ેજનેે શ્દ્ધા અને કલપનાની પાંખો આવી છ.ે 
્તમારી કામનાની પૂિ્ત્ણ થાય તયાર ે્તમને જ ેઆનંદ મળે ્તેની કલપના કરો, ્તેને 
વાસ્તિવક્તા ગણો, ્તે હકીક્ત બનીને ્તમારી સામે આવી જશે. પ્રાથ્ણનાનો યોગય 
જવાબ મળે તયાર ેઆનંદ થાય છ.ે

8.  ભય, િચં્તા, ગયુસસો, િ્તરસકાર અને િનષફળ્તા અંગે સ્ત્ત િવચાર કરવાથી ્તમે 
દયુ:ખી અને હ્તાશ થઇ જશો. યાદ રહ ેક ે્તમારંુ જીવન ્તમારા િવચારોનયું પ્રિ્તિબંબ 
છ ેમાટ ેસ્ત્ત પ્રેમભયા્ણ િવચાર કરો.

્તમારં સબકોકનશયસ  માઈન્ડ અને સુખ
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9.   દયુિનયામાં પૈસાના જોર ેસયુખ ખરીદી શકા્તયું નથી. કટેલાક કરોડપિ્ત લોકો મોજ 
મસ્તીમાં હોય છ ેજયાર ેકટેલાક કરોડપિ્તઓ દયુ:ખમાં સબડ્તા હોય છ.ે ્તે જ 
રી્તે અમયુક ગરીબ લોકો આનંહદ્ત હોય છ ેપણ કટેલાક કંગાળ હોય છ.ે કટેલાક 
િવવાહહ્ત લોકો સયુખી હોય છ ે કટેલાક નારાજ હોય છ.ે કટેલાક કયુંવારા લોકો 
મઝાથી જીવ્તા હોય છ ેકટેલાક પો્તાના નસીબને ગાળો દઈને જીવન જીવ્તા હોય 
છ.ે ્તમારા િવચારો અને લાગણીમાં સયુખનયું સામ્રાજય ફલેાયેલયું હોય છ.ે

10.  સયુખ એટલે શાં્ત મનની ફસલ ્તમારા િવચારોને શાંિ્ત, ગંભીર્તા, સયુરષિાને હદવય 
માગ્ણદશ્ણનમાં જકડાયેલા રાખો. ્તમારંુ મન સયુખનો પાક લણી આપશે.

11.  જીવનમાં સયુખ મેળવવા માટ ેકોઈ અવરોધ નથી.  બહારની વસ્તયુઓ કારણભૂ્ત 
નથી. ્તે અસર છ.ે ્તમારા મનમાં ઊઠ્તા માત્ર રચનાતમક િવચારોને ગ્હણ 
કરવાની ટવે પાડો. ્તમારા િવચારો કારણ છ.ે નવાં કારણો નવી અસર જનમાવે છ.ે 
સયુખની પસંદગી કરો.

12.  જ ેવયિ્્ત પો્તાની અંદર છયુ પાયેલી ઉત્તમ શિ્્તને બહાર લાવીને ઉત્તમ પહરણામ 
મેળવે છ ે્તે સૌથી સયુખી છ.ે ્તમારામાં રહલેો ઈશ્ર ઉચચ છ ેઅને સવયોત્તમ છ.ે

((((
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પ્રકરિ-૧૬ 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને 
સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો

આ પયુસ્તક વાંચ્તાં ્તમે નોંધયયું હશે ક ેઅધ્ણજાગ્્ત 
મન એક રોકોહડ ુંગ મશીન જવેયું છ ેઅને ્તમે ્તેના ઉપર 
જ ેરકેોડ ્ણ કયયુું હોય (જવેા િવચારો કયા્ણ હોય) ્તે ્તમને પાછયુ ં  આપે છ.ે માનવીય સંબંધોમાં 
આ સતય એક સોનેરી િનયમ સાિબ્ત થાય છ.ે

મેથયયુ (7:12) કહ ેછ,ે અનય વયિ્્ત ્તમારી સાથે કવેો વયવહાર કર ે્તેની 
િચં્તા રાખ્તા હો ્તો ્તમે પણ ્તેની સાથે એવો જ વયવહાર કરો ક ેજવેો ્તે 
્તમારી સાથે કર ે્તેવયું ઇચછ્તા હો. આ વા્યના બે અથ્ણ થઇ શક ેછ ે- બાહ્ 
અને આં્તહરક. જો ્તમને  અધ્ણજાગ્્ત મનની દૃિષ્ટએ આ વા્યના આં્તહરક 
અથ્ણમાં રસ હોય ્તો ્તેનો અથ્ણ થાય છ ે: સામેવાળી વયિ્્ત ્તમારા િવષે 
એવયું જ િવચારશે જવેયું ્તમે ્તેના િવષે િવચારશો. અનય વયિ્્તઓ ્તમારા 
િવષે એવી જ ભાવના કળેવશે જવેી ્તમે એમના િવષે કળેવશો. અનય લોકો 
્તમારી સાથે સારો વ્તા્ણવ કર ે્તેવયું ્તમે ઈચછો ્તો ્તમે પણ ્તેમની સાથે 
સારો જ વ્તા્ણવ કરો.

જમે ક ે્તમે ઓહફસમાં કોઈકની સાથે નમ્ર અને િવનયી હો પણ જવેા ્તે કમ્ણચારી 
પૂંઠ ફરેવે એટલે ્તમે ્તેની ટીકા કરવા માંડો, મનમાંથી અણગમો દશા્ણવો. આવા નકારાતમક 
િવચારો ્તમાર ેમાટ ેનયુકસાનકારક છ.ે ્તે ઝેર સમાન છ.ે ્તમારંુ આવયું વલણ ચે્તના, ઉતસાહ, 
શિ્્ત, માગ્ણદશ્ણન અને સદભાવનાથી િવરુદ્ધનયું છ.ે વધયુમાં નકારાતમક િવચારો ભાવનાતમક 
રી્તે ્તમને ડયુબાડી દે છ ેઅને ્તેને કારણે જીવનમાં બધા જ પ્રકારની મયુશકલેીઓ આવે છ,ે 
દયુઘ્ણટના સજા્ણય છ.ે

મીઠા માનવીય સંબંધોની ગુરચાવી

કોઈ પણ વયિ્ત અંગે અિભપ્રાય બાંધવાની જરૂર નથી, તમે કોઈને 
માટ ેઅિભપ્રાય બાંધી દો તો તેના દ્ારા તમારા અંગે (લોકો) અિભપ્રાય 

જ ે માનિસકતા તમને 
શાંિત, સુખ અને આનંદ આપે 
છ ેતે સાચી છ,ે સારી છ ેઅને 
સતય છ.ે જ ે અદૃ્શય શિ્ત 
તમને આશીવા્થદ આપે છ ે તે 
અનય લોકોને પણ આશીવા્થદ 
આપે જ છ.ે દિુનયામાં દરેક 
વયિ્તને પ્રેમ કરો. તમે પોતાને 
માટ ે જનેી કામના કરો છો 
- જમે ક ે સમૃિદ્, ખુશી અને 
જીવનના આશીવા્થદ - તેવી જ 
કામના અનય લોકો માટ ે કરો 
તેનંુ નામ પ્રેમ!
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બાંધી લેશે. કોઈ વયિ્તને માટ ેમાપદં્ડ અપનાવો નહી. જ ેતુલાથી તમે 
અનય લોકોને જોખો છો તેના દ્ારા તમને પણ તોલવામાં આવશે. મે્થયુ 
૭:૧-૨

આ પંિ્્તનો અથ્ણ  સમજીને ્તેમાં રહલેા સના્તન સતયનો જીવનમાં અમલ કરવામાં 
સયુમેળભયા્ણ માનવીય સંબંધોની ચાવી છયુ પાયેલી છ.ે અિભપ્રાય બાંધવા માટ ેિવચાર કરવો 
પડ ેછ ેઅને મનમાં એક િનણ્ણય કરવો પડ ેછ.ે અનય વયિ્્ત માટ ે્તમે જ ે િવચારો છો 
્તે હકીક્તમાં ્તમારો જ િવચાર છ.ે િવચારો રચનાતમક હોય છ.ે ્તમે જવેયું િવચારો ્તેવો 
અનયુભવ ્તમને કરાવે છ.ે ્તેથી જ ્તમે અનય વયિ્્ત માટ ેજવેયું િવચારો ્તેવો અનયુભવ ્તમને 
્તે વયિ્્ત દ્ારા થાય ્તે બહયુ સવાભાિવક છ.ે એ પણ એક હકીક્ત છ ેક ે્તમે અનય વયિ્્તને 
જ ેસલાહ સૂચના આપે છો ્તે ્તમને પણ લાગયુ પડ ેછ ેકારણ ક ેમન એક રચનાતમક 
માધયમ છ.ે

્તેથી જ કહ ેછ ેક ે‘્તમે અનય માટ ેજ ેઅિભપ્રાય બાંધશો ્તેવો જ અિભપ્રાય અનય 
લોકો ્તમારા માટ ેબાંધશે’. જયાર ે્તમે આ િનયમ જાણ્તા હો અને સબકૉનશયસ માઈનડની 
કામગીરી િવષે પણ જાણકારી હોય, ્તો ્તમે અનય લોકો માટ ેમ્ત બાંધ્તા, ્તેમના ઉપર 
ગયુસસો કર્તા ક ે ્તેમના હહ્ત િવરુદ્ધનયું કામ કર્તાં અગાઉ જરૂર ધયાન રાખશો.  આ 
પંિ્્તઅે ્તમને મનયુષયજીવનમાં મયુિ્્ત િવષે ઘણં સમજાવી જશે. વધયુમાં અંગ્ત જીવનના 
અનેક પ્રશ્નોનો ઉકલે લાવવામાં મદદ કરશે.

્તમે અનય લોકો માટ ેજ ેમાપદંડ અજમાવો છો ્તે જ માપદંડ દ્ારા ્તમારો પણ 
નયાય થઇ જાય છ.ે જો ્તમે કોઈની સાથે સારો વયવહાર કરો ્તો અનય લોકો પણ ્તમારી 
સાથે સારંુ વ્ત્ણન કરશે. જો ્તમે કોઈને હાિન પહોંચાડશો ્તો ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનના 
િનયમ પ્રમાણે ્તમને પણ કમયોનયું એવયું જ ફળ મળશે. જો કોઈ માણસ અનય વયિ્્તને 
સાથે છ્ેતરિપંડી કર્તો હોય ્તો ્તે પો્તાની જા્તને જ છ્ેતરી રહ્ો છ,ે ગયુનાની લાગણી 
અને છ્ેતરાયેલા વયિ્્તની ગમગીનીનો પ્રભાવ ચોરના જીવન ઉપર પડ ેજ છ.ે બ્રહ્માંડના 
િનયમો અનયુસાર પો્તાના િવચારોની અસર અનયુભવ રૂપે આપણી સમષિ આવે જ છ.ે 
ઠગનયું અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેના દરકે માનિસક કમ્ણની નોંધ રાખે છ ેઅને ઈરાદાઓ અને હ્ેતયુ 
પ્રમાણે પ્રિ્તહરિયા આપે છ.ે

્તમારંુ સબકૉનશયસ માઈનડ વયિ્્તગ્ત નથી અને બદલા્તયું નથી. ક ેધાિમ્ણક ક ેકોઈ 
પણ પ્રકારની અનય સંસથાઓ સાથેના જોડાણની દરકાર કર્તયું નથી. ્તે કોઈ દયાભાવ ક ે
વેરભાવ રાખ્તયું નથી. ્તમે અનય લોકો માટ ેજ ેપ્રમાણે િવચારો, જવેી લાગણીઓ ધરાવો 
અને જવેયું કમ્ણ કરો ્તે પ્રમાણે ્તમારી સાથે વયવહાર થશે.

રોજની વાતથી તે માંદો પ્ડયો

હવે ્તમારી જા્તનયું જ િનરીષિણ કરવાનયું રાખો. ્તમે લોકોને કવેી પ્રિ્તહરિયા આપો 
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છો, સંજોગો અને પહરિસથિ્તમાં કવેયું વ્ત્ણન કરો છો. હદવસ દરિમયાનની ઘટનાઓ અને 
મયુખય સમાચારોને કવેી રી્તે ગ્હણ કરો છો. બધા જ લોકો ખોટા હોય અને માત્ર ્તમે 
જ સાચા હો ્તેનાથી કોઈ ફરક પડ્તો નથી. જો સમાચારોથી ્તમે વયિથ્ત થઇ જાઓ, ્તો 
્તમાર ેમાટ ે્તે અિનષ્ટ છ ેકારણક ેનકારાતમક ભાવનાઓથી ્તમારા જીવનની શાંિ્ત અને 
સદભાવના હણાઈ જાય છ.ે

એક સ્તીએ મને ્તેના પિ્ત િવષે લખયયું હ્તયું. આ મહહલાના પિ્તદેવ અમયુક છાપાંમાં 
કટેલાક લેખકો દ્ારા લખ્તા લેખ વાંચીને ભડકી જ્તા. ્તેમનો ગયુસસો સા્તમા આસમાને 
પહોંચી જ્તો. આવી આકરી પ્રિ્તહરિયા અને દબાવી રાખેલા ગયુસસાને કારણે ભાઈને 
હોજરીમાં ચાંદા પડાં, ્તેમાંથી લોહી નીકળ્તયું. ડો્ટર ે્તેને માનિસક પહરિસથિ્ત બદલવાની 
સલાહ આપી.

મેં આ ભાઈને મળવા માટ ેઆમંત્રણ મોકલયયું. મેં ્તેમને સમજાવયયું ક ે્તેમનયું મન કવેી 
રી્તે કામ કર ેછ ેઅને અનય લોકોના પો્તાનાથી જયુદા પડ્તા િવચારોને કારણે ગયુસસે થવયું 
શા માટ ેભાવનાતમક રી્તે નાદાિનય્ત છ.ે

્તેમને પણ ખયાલ આવવા લાગયો ક ેછાપામાં લેખ લખ્તા લોકોને પણ પો્તાની 
વા્તો અને િવચાર રજૂ કરવાની સવ્તંત્ર્તા છ,ે રાજકીય ક ેધાિમ્ણક રી્તે અલગ પડ્તા 
િવચારો પણ ્તેમાં વય્્ત થઈ શક ેછ.ે ્તેવી જ રી્તે છાપાં અને સામિયકો આવા લેખો સાથે 
અસંમિ્ત દશા્ણવ્તા વાચકોના પત્રો પણ પ્રિસદ્ધ કર ેજ છ.ે ્તેમની સાથે ઝઘડો કયા્ણ વગર 
પણ અસંમ્ત થઇ શકાય છ ે્તે હકીક્તનો સવીકાર કયયો. સામેવાળી વયિ્્ત શયું કહ ેછ ેક ે
કર ેછ ે્તેની નહીં, પણ ્તેના શબદો ક ેહરિયા ઉપર આપણી કવેી પ્રિ્તહરિયા છ ે્તે મહત્વનયું 
છ.ે આ સના્તન સતયનયું ્તેમને જ્ાન થયયું. 

અડધા પોણા કલાકની વા્તચી્તથી આ વયિ્્તની સમસયાનો ઉપાય મળી ગયો 
હ્તો. ્તેમણે શોધી કાઢયું ક ેથોડો મહાવરો કળેવવાથી રોજ સવારમાં છાપયું વાંચ્તી વખ્તે 
જ ેખયુન્નસ ઉભરાય છ ે્તેના ઉપર કાબૂ મેળવી શકાય છ.ે મહાશયની પતનીએ મને થોડા 
સમય પછી લખયયું હ્તયું ક ેહવે પિ્તદેવ આવા લેખો વાંચીને પો્તાના ઉપર અને લેખક 
ઉપર ખડખડાટ હસી શક ેછ.ે આવા લેખોથી ્તેઓ વયિથ્ત થ્તા નથી ક ેગયુસસે થ્તા નથી. 
હોજરીના ચાંદા પણ મટી ગયાં છ ેઅને એકંદર ેસવાસથય સયુધયયુું છ.ે

હંુ સ્તીઓને િધક્કારં છંુ, પણ પુરષો સાથે ફાવે છે

એક ઓહફસમાં સેરેિટરી ્તરીક ેફરજ બજાવ્તી જિેનફરને પો્તાની જ ઓહફસમાં 
કામ કર્તી અનય સ્તીઓ પ્રતયે અણગમો હ્તો કારણ ક ે આ સ્તીઓ જિેનફર અંગે 
ગયુસપયુસ કર્તી રહ્ેતી, અફવાઓ ફલેાવ્તી અને થોડી શયુષક રહ્ેતી. ્તેથી જ જિેનફર 
બહનેને અનય સાથી મહહલા કમ્ણચારીઓ સાથે બહયુ ફાવ્તયું નહી. ્તેણે કહ્યું હ્તયું, “મને 
સ્તીઓ ગમ્તી નથી પણ પયુરુષો સાથે કોઈ વાંધો નથી.”’ મેં શોધી કાઢયું ક ેજિેનફર 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો
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પો્તાની સાથેની મહહલાઓ સાથે બહયુ ઘમંડથી, ્તોછડાઈથી અને ઊંચા સાદે વા્ત કર્તી. 
્તેને એવયું જ લાગ્તયું ક ેઓહફસની અનય મહહલાઓને પો્તાને રંજાડવામાં જ મઝા આવે 
છ.ે મેં નોંધયયું ક ેજિેનફરના અવાજમાં થોડો ભપકો હ્તો અને ્તેનો અવાજ કોઈક લોકોને 
ઊંચો લાગે ્તેવો હ્તો.

જો ઓહફસ ક ે ફે્ ટરીમાં બધા જ લોકો ્તમારા દયુશમન જવેા લાગે ્તો  ્તમને 
નથી લાગ્તયું ક ેજાણયે અજાણયે ્તમે એવી આભા ફલેાવી રહ્ા છો ક ેઅનય લોકો માટ ે
અકળામણરૂપ હોય? આપણે જાણીએ છીએ ક ેજો ્તમે ક્ૂતરા પ્રતયે અણગમો દેખાડો ક ેડર 
રાખો ્તો ્તે ્તમારા ઉપર આરિમણ કરશે. પ્રાણીઓ ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત કંપનોને સહલેાઇથી 
જાણી જાય છ ેઅને ્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે અધ્ણજાગ્્ત મનને નહી જાણનારાં કટેલાંય 
લોકો આ ક્ૂતરા, િબલાડી ક ેઅનય પ્રાણીઓ જવેાં જ સંવેદનશીલ હોય છ.ે

મેં જિેનફરને પ્રાથ્ણનાની પ્રહરિયા િવષે સમજાવયયું ક ેકવેી રી્તે પો્તે આધયિતમક ગયુણો 
સાથે જોડાઈને જીવનના સતયોને અપનાવવાનો િનધા્ણર કરીને પો્તાનો અવાજ અને વ્ત્ણન 
સયુધારી શક,ે અનય સ્તીઓ ્તરફનો અણગમો દૂર કરી શક.ે ્તેને જાણીને નવાઈ લાગી 
ક ેપો્તાનો અણગમો સામેની વયિ્્તના વાણી, હરિયા, વ્ત્ણન, લખાણ અને જીવનના અનય 
વયવહારમાં કવેી રી્તે આવી શક.ે જિેનફર ેપ્રાથ્ણનાની ટવે પાડી, રોજ મહાવરો કરવાનો 
રિમ સથાિપ્ત કયયો અને આ બધયું ઓહફસમાં જ વયવિસથ્ત રી્તે અને પ્રામાિણક્તાથી કયયુું.

પ્રાથ્ણના કંઈક આવી હ્તી : 

“હંુ શાંત િચત્તે, પ્રેમથી અને સદભાવનાથી િવચારં છંુ, બોલું છંુ અને 
કમ્થ કરં છંુ.  ઓરફસમાં કામ કરતી અને મારી ટીકા કરતી બધી જ 
સ્તીઓ પ્રતયે હંુ પ્રેમ, શાંિત, સહનશીલતા અને દયા પ્રગટ કરં છંુ.  
હંુ મારા િવચારોને શાંિત, સુમેળ અને સદભાવના ઉપર કિેનદ્રત કરં 
છંુ. જયારે પણ હંુ નકારાતમક પ્રિતરરિયા આપવાની તવૈયારીમાં હોઉં 
તયારે મારી જાતને ભાર દઈને કહંુ છંુ, ‘હંુ મનમાં સહકાર, તંદુરસતી 
અને શાંિતની ભાવના સાથે  િવચારીશ,બોલીશ અને લોકો સાથે વાત 
કરીશ.’ રચનાતમક અને સજ્થનાતમક જ્ાનની ચેતના મને જીવનમાં દરેક 
પગલે  માગ્થદશ્થન આપશે, વહીવટ કરશે અને દોરવણી કરશે.”

આ પ્રાથ્ણનાએ જિેનફરનયું જીવન બદલી નાખયયું. ટીકા અને અણગમો બંધ થઇ ગયાં. 
સ્તી કમ્ણચારીઓ સાથે સારા સંબંધો સથપાઈ ગયા અને કટેલાક ્તો જીવનભર િમત્ર બનીને 
રહ્ા. જિેનફર ેશોધી કાઢયું ક ેઅનય કોઈ નહીં પણ પો્તાની જા્તને જ બદલવાની જરૂર છ.ે

મનની અંદરના િવચારોએ પ્રમોશન અટકાવયું 

એક હદવસ એક સેલસમેન મારી પાસે આવયો અને ્તેણે પો્તાની સેલસ મેનેજર 
સાથે કામ કરવામાં પડ્તી મયુશકલેીઓનયું વણ્ણન કયયુું. ્તે દસ વષ્ણથી કંપનીમાં કામ કર્તો 
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હ્તો પણ ્તેને કોઈ હદવસ કોઈ પ્રમોશન  ક ેકંપની ્તરફથી કોઈ પ્રોતસાહન મળ્યું નહ્તયું. 
્તેણે મને પો્તે કરલેા વેચાણના આંકડા દેખાડયા. અનય સેલસમેનની સરખામણીમાં ્તે 
ઘણા વધાર ેહ્તા. ્તેણે જણાવયયું ક ેસેલસ મેનેજરની નજરમાં પો્તે અણગમ્તો વયિ્્ત છ,ે 
્તેથી ્તેની સાથે અયોગય વ્ત્ણન કરવામાં આવે છ.ે કોનફરનસ દરિમયાન મેનેજર ે્તેની સાથે 
ઉદ્ધ્તાઈથી વા્ત કરી હ્તી અને ્તેના સૂચનની હાંસી ઉડાવી હ્તી.

મેં ્તેને સમજાવયયું ક ેમહદંશે આ સમસયાનયું કારણ ્તારી અંદર જ રહલેયું છ ેઅને 
્તેના ઉપરી અિધકારી - સેલસ મેનેજર અંગેના િવચારો અને માનય્તાઓ આ વા્તની ચાડી 
ખાય છ.ે આપણે જ ેમાપદંડ આપનાવીએ છીએ ્તે જ માપદંડથી આપણં માપ નીકળે છ.ે

્તેની સેલસ મેનેજર માટનેી છાપ પ્રમાણે ઉપરી અિધકારી લયુચચો અને ઝઘડાળયુ 
હ્તો. ્તે આ સેલસમેન ્તરફ કડવાશ અને શત્રયુ્તા રાખ્તો હ્તો. કામ ઉપર જ્તી વખ્તે, 
સેલસમેન પો્તાની સાથે જ એવો સંવાદ કર્તો ક ેજમેાં સેલસ મૅનેજરની આકરી ટીકા 
કર્તો, ્તેની સાથે કાલપિનક દલીલ કર્તો, ્તેના ્તરફ િ્તરસકાર દશા્ણવ્તો અને ્તેને વખોડી 
કાઢ્તો. 

જ ેમનમાં હ્તયું ્તે આખર ે્તેની સામે આવીને ઊભયું રહ્યું. સેલસમેનને ખયાલ આવયો 
ક ેમૂક િવચારો અને ભાવનાને કારણે પો્તાની માનિસક્તા બહયુ નકારાતમક છ.ે ્તેને કારણે 
જ સેલસ મેનેજરની દરકે બાબ્તમાં ્તેને વાંકયુ જ દેખાય છ,ે શત્રયુ્તાની લાગણી થાય છ.ે 
આ બધયું પો્તાના જ અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ધરબાયેલયું છ.ે ્તેને કારણે જ પો્તાના ઉપરી 
અિધકારી પ્રતયે ્તેને િ્તરસકાર અને નકારાતમક લાગણી થ્તી હ્તી, વધયુમાં પો્તાને જ 
અંગ્ત, શારીહરક અને ભાવનાતમક સમસયાઓ નડ્તી હ્તી.

્તેણે નીચે પ્રમાણે પ્રાથ્ણના કરવાનયું શરૂ કયયુું :

“મારી દુિનયામાં હંુ જ એકલો િવચારં છંુ. મારા ઉપરી અિધકારી 
અંગેના િવચારો માટ ેહંુ જ જવાબદાર છંુ. મારો સેલસ મેનેજર મારી 
પરરિસથિત માટ ેજવાબદાર નથી. મને ગુસસે કરવાની ક ેપજવવાની 
ક્ષમતા કોઈ વયિ્ત, વસતુ ક ે સથળમાં નથી. હંુ તંદુરસતી, સફળતા, 
મનની શાંિત અને મારા ઉપરી અિધકારીના સુખ માટ ેપ્રાથ્થના કરં છંુ. 
હંુ તેના રહત માટ ેસાચા રદલથી પ્રાથ્થના કરં છંુ, અને મને ખબર છ ેક ે
તેને દરેક બાબતમાં રદવય માગ્થદશ્થન મળી રહ ેછ.ે”

્તેણે,  રોજ શાંિ્તથી,  મક્કમ્તાથી, સાચા હદલે આ પ્રાથ્ણના કરવાની ટવે પાડી. ્તેને 
જાણકારી હ્તી ક ે્તેનયું મન એક બગીચા જવેયું છ ે, ્તે જ ેકંઈ વાવે છ ે્તે ઊગી નીકળે છ.ે

મેં ્તેને, રોજ રાત્રે સૂ્તાં પહલેાં માનિસક કલપના કવેી રી્તે કરવી ્તે પણ શીખવાડયું 
: ્તેણે કલપના કરી ક ેસેલસ મૅનેજર ્તેને સરસ કામ કરવા બદલ, ્તેના ઉતસાહ અને જોશ 
માટ ે્તેમજ ગ્ાહકોના સયુંદર પ્રિ્તભાવ બદલ અિભનંદન આપે છ.ે ્તેણે આ કલપના સાકાર 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો
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થાય તયાર ેકવેી લાગણી  થશે ્તેનો અનયુભવ કયયો, સેલસ મેનેજર સાથે હાથ િમલાવયો ્તેવયું 
અનયુભવયયું અને પો્તાની આવડ્ત પ્રમાણે કલપનાને નાટ્ાતમક રૂપ આપયયું. આ કલપનાની 
હફલમ જ બનાવી દીધી અને રોજ રાત્રે ્તે આ હફલમ મનોમન જો્તો. ્તેને જ્ાન થઇ ગયયું 
હ્તયું ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર કંડારાઈ ગયેલયું કલપનાનયું આ િચત્ર એક હદવસ હકીક્ત બનીને 
પો્તાની સમષિ આવી જશે.

ધીમે ધીમે, માનિસક અને આધયાિતમક પ્રહરિયા આતમસા્ત થ્તી ગઈ અને 
અધ્ણજાગ્્ત મન ઉપર એવી છાપ ઉભી થઇ ગઈ હ્તી જ ેસવાભાિવક રી્તે જ બહાર આવે. 
સેલસ મેનેજર ેસેલસમેનને સાનફ્ાંિસસીસકો બોલાવયો, અિભનંદન આપયા અને હડિવઝનલ 
સેલસ મેનેજર ્તરીક ેબઢ્તી આપી. હવે ્તેની નીચે એકસોથી વધાર ે કમ્ણચારીઅો કામ 
કર્તા હ્તા અને પગારમાં પણ ્તોિ્તંગ વધારો થયો હ્તો. ્તેણે પો્તાના ઉપરી અિધકારી 
િવશેનો અિભપ્રાય બદલી નાખયો અને ્તે પ્રમાણે ્તેને પ્રિ્તભાવ પણ મળ્ો.

ભાવનાતમક રીતે પરરપ્વ બનવું

અનય વયિ્્ત કહ ેક ેકર ે્તેનાથી ્તમને તયાર ેજ ગયુસસો આવે ક ેઅકળામણ થાય 
જયાર ે્તમે ગયુસસા ક ેઅકળામણ માટનેી સંમિ્ત આપો. ્તમે પો્તાના િવચારોને કારણે જ 
ગયુસસે થાઓ છો. જમે ક,ે જો ્તમે ગયુસસે થાઓ ્તો ્તમાર ેમનના ચાર ્તબક્કાઓમાંથી 
પસાર થવયું પડ ેછ.ે 

પ્રથમ ્તો ્તમે સામેની વયિ્્ત શયું કહ ેછ ે્તે અંગે િવચારવા માંડો છો. 

્તમે ગયુસસે થવાનયું નક્કી કરો છો ્તેને કારણે ્તે પ્રકારની ભાવનાનો ધોધ વહ ેછ.ે ્તે 
પછી ્તમે આ પ્રવાહમાં ્તણાઈને કોઈક હરિયા કરવા પ્રેરાઈ જાઓ છો. 

શ્ય છ ેક ે્તમે ્તે વયિ્્ત સાથે ‘જવેા સાથે ્તેવા’ના િસદ્ધાં્ત પ્રમાણે વ્ત્ણન કરો. 

્તમે નોંધશો ક ેિવચાર, ભાવના, પ્રિ્તભાવ અને હરિયા - આ ચારયે ્તબક્કા ્તમારા 
મનમાં જ ઊભા થાય છ.ે 

જયાર ે્તમે ભાવનાતમક રી્તે પયુખ્ત બનો તયાર ે્તમે ટીકાને નકારાતમક ગણવાનયું 
બંધ કરી દેશો, લોકો પ્રતયેનો અણગમો ઓછો થઇ જશે. ઉપરના ફકરામાં જણાવયા 
પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપવામાં ્તમે એવી હલકી માનિસક્તામાં નીચે ઉ્તરી જાઓ છો અને 
નકારાતમક વા્તાવરણને વધાર ેનકારાતમક બનાવો છો. ્તમારા જીવનનયું ધયેય શયું છ ે્તેની 
સાથે ્તમારી જા્તને જોડી દો. અનય વયિ્્ત, સથળ ક ેવસ્તયુઓથી ્તમારા મનની શાંિ્ત, 
સવસથ્તા અને ્તંદયુરસ્તી ડોહળાઈ ન જાય ્તેવી માનિસક પહરિસથિ્તનયું િનમા્ણણ કરો.

સુમેળભયા્થ માનવીય સંબંધોમાં પ્રેમનું મહત્વ

િસગમનડ ફ્ોડ (1856 થી 1939), ઓિસટટ્યાના િવદ્ાન મનોશાસ્તી અને 
મનોિવશ્ેષક, કહ્ેતા ક ેવયિ્્તતવમાં પ્રેમનો અભાવ હોય ્તો ્તે માંદલયું થઇ જાય છ ેઅને 
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મરી જાય છ.ે પ્રેમમાં સમજણ, શયુભેચછા અને અનય વયિ્્તમાં રહલેી હદવય્તા માટ ેમાન 
સમાયેલાં છ.ે ્તમે અનય વયિ્્તઓ માટ ેજટેલાં પ્રેમ અને શયુભેચછા વય્્ત કરો ્તેટલા પ્રેમ 
અને શયુભેચછા ્તમને પાછાં  મળે છ.ે 

જો ્તમે અનય વયિ્્તના સવાિભમાનને છદેી નાખો અને ્તેને કોડીની હકમં્તનો કરી 
નાખો ્તો ્તમે ્તેની શયુભેચછા ્યારયે મેળવી શકશો નહીં. દરકે વયિ્્તને પ્રેમ પામવાની, 
સનમાન મેળવવાની અને પો્તાની મહત્તા સવીકારાય ્તેવી કામના હોય છ.ે દરકે વયિ્્ત 
પો્તાની યોગય્તા સાિબ્ત કરવા માટ ેપ્રયતનશીલ હોય છ,ે ્તમારી માફક ્તેને પણ ગૌરવ 
હોય છ,ે ્તે પણ એ જ ઈશ્રનયું સં્તાન છ.ે જો ્તમે આ વા્ત સ્ત્ત યાદ રાખો ્તો ્તમે 
અનય લોકોનો ઉતસાહ વધારી શકો અને બદલામાં ્તમને પ્રેમ અને શયુભેચછા મળે. 

તેને પ્રેક્ષકો ગમતાં નહીં

એક હફલમી એ્ટર ે મને જણાવયયું હ્તયું ક ે પો્તાના રંગમંચના પ્રથમ કાય્ણરિમમાં 
પ્રેષિકોએ ્તેનો હયુરીયો બોલાવયો હ્તો અને ્તેના કામની ટીકા કરી હ્તી. ્તેણે ઉમેયયુું હ્તયું ક ે
નાટક બહયુ ખરાબ રી્તે લખવામાં આવયયું હ્તયું અને પો્તે પણ આ નાટકનયું પાત્ર ભજવવામાં 
ભૂલ કરી હ્તી. ્તેણે સવીકાયયુું ક ેઆ ઘટના પછી મહહનાઓ સયુધી ્તે પ્રેષિકોને િધક્કાર્તો 
રહ્ો. ્તે ્તેમને જયુઠ્ા, કૃિત્રમ, મૂખ્ણ અને અિભમાની ગણ્તો. ્તેણે ગયુસસે થઈને રંગમંચ છોડી 
દીધયું અને એક વષ્ણ દવાની દયુકાનમાં કામ કરવા જ્તો રહ્ો.

એક હદવસ એક િમત્રે ્તેને નયયુયોક્ણ શહરેના ટાઉન હોલમાં એક પ્રવચન સાંભળવા 
માટનેયું આમંત્રણ આપયયું. પ્રવચનનો િવષય હ્તો - “સવ સાથેના સંબંધો”. આ પ્રવચને 
્તેનયું જીવન બદલી નાખયયું. ્તે ફરી રંગમંચ પર પહોંચી ગયો. પો્તાના અને પ્રેષિકો માટ ે
િનષ્ઠાપૂવ્ણક પ્રાથ્ણના કરી. રોજ રાત્રે ્તેણે પ્રેષિકોના પ્રેમ અને સદભાવના માટ ે પ્રાથ્ણના 
કરવાનયું શરૂ કયયુું. ્તેણે હદવય શાંિ્ત બધા જ લોકોના હૃદય સયુધી પહોંચે, ્તેમનો ઉતસાહ 
વધે અને હદવય્તા પ્રાપ્ત થાય ્તેવી પ્રાથ્ણના કરવાની ટવે પાડી. દરકે કાય્ણરિમ વખ્તે ્તેણે 
પ્રેષિકો ્તરફ પો્તાનો પ્રેમ વય્્ત કરવાનયું શરૂ કયયુું. આજ ેઆ હફલમ અદાકારની ગણના 
એક અગ્ણી એ્ટર ્તરીક ેકરવામાં આવે છ.ે ્તે લોકોને પ્રેમ કર ેછ ેઅને માન  આપે છ.ે 
્તેની શયુભેચછા અને સનમાન દરકે પ્રેષિક સયુધી પહોંચી જાય છ.ે

મુ્શકલે લોકોની સાથે વયવહાર કરતાં

આ દયુિનયામાં માનિસક રી્તે િવકૃ્ત અને વરિ લોકોની સંખયા જરા પણ ઓછી નથી. 
્તેમની માનિસક પહરસથિ્ત સારી હો્તી નથી. કટેલાક લોકો ગયુનાહહ્ત મનોવૃિત્તવાળા હોય 
છ,ે સ્ત્ત દલીલ કર્તા હોય છ,ે અસહકારી અને ઝઘડાળયુ હોય છ,ે અદેખા, ડંખીલા હોય 
છ.ે જીવન પ્રતયે શયુષક હોય છ.ે ્તેઓ માનિસક રી્તે માંદા હોય છ.ે કટેલાય લોકોનયું મન 
િવકારી અને હહંસક હોય છ.ે શ્ય છ ેક ે્તેમને બાળપણમાં કડવા અનયુભવ થયા હોય. 
કટેલાક લોકોમાં જનમજા્ત ખોડ હોય છ.ે ્તમે કોઈ ષિયરોગીનો િ્તરસકાર કર્તા નથી, ્તે 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો



161

જ રી્તે ્તમાર ેમાનિસક રોગીઓ સાથે ધીરજ અને પ્રેમથી વ્ત્ણન કરવયું જોઈએ. શારીહરક 
ખૂંધ હોય ્તેવા ઘણા મનયુષયો છ.ે ્તેમના પ્રતયે લોકો સદભાવના રાખે છ,ે કટેલાક લોકોના 
મનમાં ખૂંધ હોય છ.ે આવા માનિસક ખૂંધવાળા લોકો પ્રતયે પણ કરુણા અને સદભાવના 
રાખવી જોઈએ. આ વા્ત સમજવા માટ ેબધાને ષિમા કરી દો.

દુ:ખને સાથીની જરૂર છે

િ્તરસકૃ્ત, હ્તાશ, વરિ અને િવકૃ્ત વયિ્્તતવ ધરાવ્તા લોકો અનં્ત શિ્્તની સાથે 
્તાલમેળ સાધી શક્તાં નથી. આવા લોકો શાં્ત, સયુખી અને આનંદી લોકોની હાજરી સહન 
કરી શક્તાં નથી. આવા વયિ્્તઓ ્તેમની ટીકા કર ેછ,ે િનંદા કર ેછ,ે વખોડ ેછ.ે ઉપકાર 
કરનારા પર અપકાર કર ેછ.ે હયું  અનય લોકોના સયુખને કારણે શયું કામ સયુખી થાઉં? માર ે
શયું? આ પ્રકારનયું વલણ ધરાવનારા લોકો માનિસક રી્તે િનમન સ્તર ેઉ્તારલેા હોય છ ે
અને અનય લોકોને પણ પો્તાના સ્તર ેઉ્તારી પાડવા મથે છ.ે આફ્તને સાથીદારની જરૂર 
હોય છ.ે જયાર ે્તમે આ વા્ત સમજી જાઓ તયાર ે્તમે શાં્ત, સવસથ અને અિલપ્ત થઇ 
જાઓ છો.

માનવીય સંબંધોમાં સહાનુભૂિત દશા્થવો

હાના નામની એક યયુવ્તીએ મને આવીને કહ્યું ક ેપો્તાની ઓહફસમાં કામ કર્તી 
અનય યયુવ્તી - રબેેકા પ્રતયે ્તેને ભારોભાર અણગમો છ.ે હાનાએ કારણ આપયયું ક ેરબેેકા 
પો્તાના કર્તાં વધાર ે સયુંદર છ,ે સયુખી છ ે અને સમૃદ્ધ છ.ે ઉપરાં્ત ઓહફસમાં મયુખય 
કમ્ણચારીની સાથે ્તેનાં લગ્ન થવાનાં છ.ે લગ્નના થોડા સમય પછી રબેેકા, પો્તાના આગલા 
લગ્નથી થયેલી અપંગ દીકરી સાથે ઓહફસમાં આવી. બાળકીએ પો્તાની મા્તાને વહાલથી 
કહ્યું, “મમમી, મમમી, હયું  મારા નવા ડડેીને પ્રેમ કરંુ છયુ ં ! જો ્તેમણે મને કવેી સયુંદર ભેટ 
આપી!!” દીકરીએ મા્તાને એક નવયું રમકડયું દેખાડયયું.

હાના આ બધયું જોઈ રહી હ્તી. ્તેણે મારી સમષિ કબૂલ કયયુું, 

“નાની છોકરીએ મારંુ હૃદય જી્તી લીધયું, મને ખયાલ આવી ગયો ક ે્તે કટેલી 
ખયુશ થઇ હ્તી. મને રબેેકાના સયુખના પણ દશ્ણન થયાં. અચાનક જ મને 
્તેના પ્રતયે ભાવ ઉભરાયો, મેં ્તેને અિભનંદન આપયા અને સાચા હદલથી 
શયુભેચછા વય્્ત કરી.”

માનસશાસ્તના વ્તયુુંળમાં આ વા્તને સહાનયુભૂિ્ત કહ ેછ.ે એટલે ક ેઅનય વયિ્્તની 
પહરિસથ્તમાં ્તેને બદલે ્તમે હો ્તેવી કલપના કરો. ઉપરના હકસસામાં હાના પો્તે રબેેકાની 
પહરસથિ્તમાં હોય ્તો કટેલી ખયુશ હોય ્તેવી કલપના કરી શકી, ્તે પ્રમાણેનો હષ્ણ મનમાં 
અનયુભવી શકી. હાના પો્તે રબેેકા હોય ્તેવો અનયુભવ કરી શકી, બાળકીની માનિસક્તાનો 
પણ ્તેને અનયુભવ થયો કારણક ે્તેણે પો્તે બાળકી હોવાની િસથિ્ત િવષે પણ કલપના કરી. 
હાના આવા િનદયોષ આનંદને સમજી શકી અને ્તેમાંથી સં્તોષ અને સયુખ મેળવી શકી.
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જો ્તમને કોઈનયું અહહ્ત કરવા જવેો ખરાબ િવચાર આવે ્તો ્તમારી જા્તને 
ઈસામસીના મનમાં સથાન આપવાની કલપના કરીને ટને કમાનડમેનટસ અંગે િવચાર કરજો. 
જો ્તમને કોઈ વયિ્્ત ્તરફ  ઈષા્ણ ક ેરિોધ આવે ્તો ્તમારી જા્તને પ્રભયુના મનમાં સથાન 
પ્રાપ્ત થયેલયું છ ે ્ેતવી કલપના કરીને િવચારો। ્તમને પ્રેમનયું સતય સમજાઈ જશે - દરકે 
વયિ્્તને પ્રમે કરો.

મનામણાં કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી

અનય લોકોને ્તમારા સવભાવનો ગેરલાભ લેવા દો નહીં. અમયુક લોકોને લાગણીના 
આવેશો, રુદન ક ેભગ્ન હૃદયનયું નાટક કરીને લોકો પાસેથી પો્તાના સવાથ્ણનયું કામ કઢાવવાની 
આદ્ત હોય છ.ે આવા લોકો હકીક્તમાં એક સરમયુખતયાર જવેા હોય છ.ે ્તે ્તમને પો્તાની 
ખોટી લાગણીના ગયુલામ બનાવીને પો્તાનયું કામ કઢાવે છ.ે મ્્મ બનો, િવનયથી લાગણીના 
આવા આવેશોમાં ્તણાઈ જવાય નહીં ્તેની સાવચે્તી રાખો. આવા સવાથદી લોકોના સવાથ્ણ, 
બેદરકારી અને દાદાગીરીને ્તાબે થવાની જરૂર નથી. જ ેસતય છ ે્તેને પકડી રાખો. ્તમે 
્તમારા િસદ્ધાં્તોને વળગેલા રહો, ્તે જ જીવનનયું ધયેય છ,ે ્તે જ સના્તન સતય છ ેઅને ્તેમાં 
જ આધયાિતમક મૂલય સમાયેલયું છ.ે

્તમારા ધયેયમાંથી ્તમને િવચિલ્ત કરી શક ે્તેવી શિ્્ત કોઈને આપવાની જરૂર 
નથી. ્તમારા જીવનનયું ધયેય છ ેક ે્તમારી સયુષયુપ્ત શિ્્તઓને દયુિનયાની ભલાઈ માટ ેકામે 
લગાડો, ઈશ્રના જ્ાન, સતય અને સૌંદય્ણનો સાષિાતકાર કરો અને લોકો સયુધી પહોંચાડો. 
્તમારા આદશયોને ્તરછોડો નહી. જ ેપહરબળ ્તમારા મનની શાંિ્ત, આનંદ અને સં્તૃિપ્તની 
લાગણીમાં વધારો કર ેછ ે્તે દયુિનયાના દરકે વયિ્્તને પણ આશીવા્ણદ આપે જ છ.ે બ્રહ્માંડમાં 
બધયું જ સંપૂણ્ણ છ,ે ્ેતથી જ ્તમારા મનમાં રહલે સદભાવના અને સયુમેળ આખા બ્રહ્માંડના 
સયુમેળ અને સદભાવનાના પ્ર્તીક છ.ે પૉલ કહ ેછ ેક ે્તમે અનય વયિ્્તઓને પ્રેમ આપો, 
પ્રેમ જ ્ંતદયુરસ્તીનો, સયુખ અને શાંિ્તના િનયમોને સં્તોષે છે

માનવીય સંબંરોમાં ફાયદાકારક રતનકિિકાઓ

1.  સબકોિનશયસ માઈનડ એક રકેોહડ ુંગ મશીન જવેયું છ.ે ્તમે જ ેપણ િવચારો ્તેને ્તે 
બરાબર યાદ રાખે છ ેઅને ્તે પ્રમાણેનો અનયુભવ કરાવે છ.ે બધા લોકોનયું ભલયું 
ઈચછો ્તે ્તમારંુ પો્તાનયું ભલયું િવચારવા સમાન  છ.ે

2.  િધક્કાર ક ેઅણગમાનો િવચાર માનિસક ઝેર છ.ે કોઈ પણ અનય વયિ્્તનયું અહહ્ત 
ઇચછો નહીં. આવયું કરવાથી ્તમારંુ પો્તાનયું જ નયુકસાન થઇ શક ેછ.ે ્તમારા િવશ્માં 
્તમે એકલા જ િવચાર કરો છો અને ્તમારા િવચારોમાં ્તે પ્રમાણેનયું સજ ્ણન કરવાની 
શિ્્ત છ.ે 

3.  ્તમારંુ મન એક રચનાતમક માધયમ છ;ે ્તેથી જ ્તમે જ ેિવચારો અને અનય વયિ્્ત 

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો
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માટ ેઅનયુભવો, ્તે વા્ત ્તમારી સમષિ વાસ્તિવક્તા બનીને આવશે. માનસશાસ્તનો 
આ એક સોનેરી િનયમ છ.ે સામેવાળી વયિ્્ત ્તમારા માટ ેજવેયું િવચાર ે્તેવી ઈચછા 
હોય ્તો ્તમે પણ ્તેના માટ ેએવયું જ િવચારો. 

4.  કોઈની સાથે ઠગાઈ ક ેછ્ેતરિપંડી કરવી અથવા કોઈને લૂંટી લેવાથી ્તમારી સાથે 
જ અછ્ત, ્તાણ અને મયા્ણદાની પહરસથિ્તનયું િનમા્ણણ થશે. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત 
મન આં્તહરક પ્રેરણા, િવચારો અને ભાવનાની નોંધ લે છ.ે નકારાતમક હરિયાઓ 
સવાભાિવક રી્તે જ નયુકસાન, મયા્ણદાઓ અને અનય ્તકલીફો ્તમારી ્તરફ ખેંચી 
લાવે છ.ે ખરખેર ્તો, ્તમે અનય લોકો સાથે જવેયું કરો એવયું ્તમે ્તમારી સાથે કરો 
છો.

5.  ્તમે કોઈકનયું ભલયું કરો, દયાભાવ દેખાડો, પ્રેમ અને સદભાવના વય્્ત કરો ્તો આ 
બધયું જ િવપયુલ માત્રામાં ્તમારી ્તરફ અનેક રી્તે પાછયુ ં  આવશે.

6.  ્તમારા િવશ્માં ્તમે એકલા જ િવચારો છો. અનય વયિ્્તઓ માટ ેકવેયું િવચારો 
છો ્તેની જવાબદારી માત્ર ્તમારી જ છ.ે યાદ રાખો ક ેઅનય કોઈ વયિ્્ત ્તમારી 
િવચારધારા માટ ેજવાબદાર નથી. ્તમારા િવચારો મનમાં કંડારાઈ જાય છ ેઅને 
પયુનજ ્ણનમ લે્તા હોય છ.ે ્તમે અનય લોકો માટ ેશયું િવચારો છો?

7.  ભાવનાતમક રી્તે પહરપ્વ બનો. ્તમારા સાથીઓ, િમત્રો ્તમારા કર્તાં િભન્ન 
મ્ત ધરાવે ્તેવી િસથિ્તમાં વયિથ્ત થવાની જરૂર નથી. ્તમારી સાથે કોઈ બાબ્તે 
અસંમ્ત થવયું ્તેમનો હક છ,ે ્તમે પણ ્તેમની સાથે સહમ્ત હો ્તેવયું જરૂરી નથી. 
્તમે પણ અિપ્રય થયા વગર અસંમ્ત થઇ શકો છો.

8.  પ્રાણીઓ ્તમારા ભયને પારખી લે છ ેઅને હયુમલો કર ેછ.ે જો ્તમે પ્રાણીઓ ્તરફ 
મમ્તા દેખાડો ્તો ્તેઓ ્યારયે ્તમને રંજાડ્તા નથી. કટેલાય િવકારી માનસ 
ધરાવ્તા વયિ્્તઓ ક્ૂતરા, િબલાડા અને અનય પ્રાણીઓ જવેાં જ સંવેદનશીલ 
હોય છ.ે

9.  ્તમારા મનની વા્ત, શાં્ત િવચારો અને ભાવના રૂપે પ્રગટ થાય છ.ે સાથે સાથે 
અનય વયિ્્તઓના  ્તમારા ્તરફના  પ્રિ્તભાવમાં પણ ્તેનાં દશ્ણન થાય છ.ે

10.  લોકો ્તમારા પ્રતયે કવેયું વલણ રાખે ્તે ઈચછા પ્રમાણે ્તમે ્તેમના પ્રતયે વલણ રાખો. 
સયુમધયુર માનવીય સંબંધોની આ મયુખય ચાવી છ.ે

11.  ્તમારી કંપની ્તરફનયું ્તમારંુ વલણ બદલો. જાણી લો અને યાદ રાખો ક ે્તમારા 
સાથી કમ્ણચારીઓ અધ્ણજાગ્્ત મનના સોનેરી િનયમ અને પ્રેમના િસદ્ધાં્તનયું પાલન 
કરી રહ્ા છ.ે ્તેઓ ્તમને ્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ આપશે.

12.  ્તમારી મંજૂરી વગર કોઈ પણ વયિ્્ત ્તમને ગયુસસે કરી શક ેનહીં. ્તમારા િવચારો 
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રચનાતમક છ;ે ્તમે ્તેને આશીવા્ણદ આપી શકો છો. જો કોઈ ્તમને ગાળ દે ્તો પણ 
પ્રભયુ ્તેના આતમાને શાંિ્ત આપે ્તેવી પ્રાથ્ણના કરવાનયું સવા્તંત્ર્ ય ્તમારી પાસે છ ેજ.

13.  પે્રમ અનય લોકો સાથેના સંબંધનયું એક માધયમ છ.ે પ્રેમ સમજણ છ,ે શયુભેચછા છ ે
અને એકબીજામાં રહલેી હદવય્તા પ્રતયેનયું માન છ.ે

14.  ્તમને શારીહરક ખોડખાંપણવાળા વયિ્્ત પ્રતયે અણગમો થ્તો નથી. ્તમે ્તેના ્તરફ 
કરુણા અને સહાનયુભૂિ્ત પ્રગટ કરો છો. ્તેવી જ રી્તે, માનિસક ખોડખાંપણવાળા 
લોકો પ્રતયે પણ ્તેટલી જ અનયુકંપા રાખો. આવા લોકોનયું મન નકારાતમક્તાથી 
ભરાઈ ગયયું હોય છ.ે ષિમા આપીને આવા લોકોને સમજવાનો પ્રયતન કરો.

15.  સફળ્તાનો અને સારા નસીબનો આનંદ માણો. ્તેમ કરવાથી સારંુ નસીબ ્તમારી 
્તરફ ખેંચાઈ આવશે.

16.   લોકોના ભાવનાતમક આવેશોને ્તાબે થાઓ નહીં. મનામણાં કરવાનયું વયથ્ણ છ.ે 
સયુષયુપ્ત પણ બનો નહીં ક ેઆંખ આડા કાન કરો નહીં. જ ેસતય છ ે્તેને વળગી રહો. 
્તમારા િસદ્ધાં્તોને ્તરછોડવાની જરૂર નથી, ્તમારા ધયેયમાંથી િવચિલ્ત પણ થવયું 
નહીં. જ ેમાનિસક્તા ્તમને શાંિ્ત, સયુખ અને આનંદ આપે છ ે્તે સાચી છ,ે સારી 
છ ેઅને સતય છ.ે જ ેઅદૃશય શિ્્ત ્તમને આશીવા્ણદ આપે છ ે્તે અનય લોકોને 
પણ આશીવા્ણદ આપે જ છ.ે દયુિનયામાં દરકે વયિ્્તને પ્રેમ કરો. ્તમે પો્તાને માટ ે
જનેી કામના કરો છો - જમે ક ેસમૃિદ્ધ, ખયુશી અને જીવનના આશીવા્ણદ - ્તેવી જ 
કામના અનય લોકો માટ ેકરો. સાચા મનથી બીજા માટ ેકરલેી અા કામના ્તમને 
સજ ્ણનાતમક રી્તે વધયુ વળ્તર સાથે પાછી મળે છ ે્તેનયું નામ પ્રેમ!

((((

્તમારં અરજીજાગ્ર્ત મન અને સુમેળભયાજી માનવીય સંબંરો



પ્રકરિ-૧૭

ક્મા આપવા માટ ેઅરજીજાગ્ર્ત 
મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો

જીવન કોઈની ્તરફદારી કર્તયું નથી. ઈશ્ર જ જીવન છ;ે જીવનનો આ િસદ્ધાં્ત 
અતયાર ે ્તમારામાંથી વહી રહ્ો છ.ે ઈશ્રને સદભાવના, શાંિ્ત, સૌંદય્ણ, આનંદ અને 
િવપયુલ્તા દ્ારા ્તમારી સમષિ અિભવય્્ત થવયું ગમે છ.ે આપણે ્તેને ઈશ્ર-ઈચછા અથવા 
્તો જીવનની ્તાસીર ગણી શકીએ છીએ.

જીવનનો પ્રવાહ ્તમારામાંથી પણ વહ ેછ.ે જો મનમાં ્તમે જ અવરોધ ઊભો કરો 
્તો આ પ્રવાહ ્યાકં ફંટાઈ જશે અથવા ્તો રૂંધાઇ જશે. ્તેની અસર ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મન ઉપર પડશે. નકારાતમક િસથિ્તનયું િનમા્ણણ થશે.

િવશ્માં પ્રવ્ત્ણ્તી અંધાધૂંધી અને ગેરવયવસથા માટ ેઈશ્રને દોષ આપવાનયું વયથ્ણ 
છ.ે મનયુષયની નકારાતમક અને િવનાશાતમક િવચારસરણી, આ બધી પહરસથિ્તનયું કારણ છ.ે 
એટલે જ, ્તમારી સમસયા અને માંદગી માટ ે ઈશ્ર ઉપર દોષારોપણ કરવયું ્તે મયુખા્ણમી છ.ે

કટેલાય લોકો જીવનના સામાનય પ્રવાહ માટ ેઅવરોધરૂપ માનિસક અડચણો ઊભી 
કર ેછ.ે ્ેતઓ ઈશ્રને, પાપ, માંદગી અને બધી જ યા્તનાઓ માટ ેઠપકો આપે છ.ે પો્તાના 
દયુ:ખ, દદ્ણ અને સવજનના અવસાન, અંગ્ત મયુશકલેી ક ેઅકસમા્ત માટ ે પણ ઈશ્રને 
જવાબદાર ગણે છ.ે આવા લોકો ઈશ્ર ્તરફ ગયુસસે થયેલા હોય છ ેઅને પો્તાની અવદશા 
માટ ેઈશ્ર ઉપર દોષ ઢોળે છ.ે 

જયાં સયુધી લોકોના મનમાં ઈશ્ર િવષે આવા નકારતમક ખયાલ રહશેે, તયાં સયુધી 
્તેમને અધ્ણજાગ્્ત મન ્તરફથી નકારાતમક પ્રિ્તભાવ મળ્તા રહશેે. આવા લોકો પો્તાની 
જા્તને જ સજા કરી રહ્ા હોય છ.ે ્તેમણે સતયને જાણવયું જોઈએ, પો્તાની યા્તનામાંથી 
બહાર આવવાનો રસ્તો શોધવો જોઈએ અને લોકોની ક ેઈશ્રની ટીકા, િનંદા કરવાનયું 
બંધ કરવયું જોઈએ. અનયથા આવા લોકો સવસથ, સયુખી અને રચનાતમક પ્રવિૃત્ત ્તરફ 
આગળ વધી શક્તા નથી. જ ેષિણે આવા લોકો ઈશ્રના પ્રેમ િવષે િવચાર કર,ે મનમાં 
એવી માનય્તા દ્રઢ કર ેક ેપ્રભયુ પ્રેમાળ િપ્તા સમાન છ,ે આપણં ધયાન રાખે છ,ે માગ્ણદશ્ણન 

ક્ષમા કરવી એટલે કશુંક 
આપવું. પ્રેમ, શાંિત, આનંદ, 
જ્ાન અને કલયાણની લહાણી 
કરો. તેના દ્ારા તમારા મનમાં 
ઉદભવેલા નકારાતમક િવચારો 
દૂર કરી શકશો. આ જ સાચી 
ક્ષમા છ.ે

165
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આપે છ,ે પાલનપોષણ કર ેછ,ે તયાર પછી ભગવાન અને ્તેમના મનયુષય અંગેના િસદ્ધાં્તો 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં સવીકારાઈ જશે અને ્તે પછી જ આવા લોકો પો્તાના જીવનમાં મળેલી 
અગિણ્ત આશીવા્ણદરૂપ વસ્તયુઓ ઓળખી  શકશે.  

જીવન હંમેશાં ક્ષમા આપે છે

જો ્તમારી આંગળી પર ઘસરકો પડો હોય ્તો જીવન ્તેને માફ કરી રૂઝાવી દે 
છ.ે આ એક પ્રકારની ષિમા છ.ે ્તમારી અંદર રહલેી અધ્ણજાગ્્ત મહામિ્ત ્તર્ત જ ્તેનયું 
સમારકામ કરવા માંડ ેછ.ે ઘા ઉપર નવા કોષોનયું િનમા્ણણ કરીને ્તેને બંધ કરવાના પ્રયાસો 
શરૂ થઇ જાય છ.ે જો ્તમે ભૂલથી બગડલેો ખોરાક ખાધો હોય ્તો જીવન ્તમને માફ 
કરી દે છ ેઅને આવા ખોરાકને શરીરની બહાર ફેંકી દેવાનયું કામ શરૂ કર ેછ ેજથેી ્તમને 
ઓછામાં ઓછયુ ં નયુકસાન થાય. જો ્તમે દાઝી જાઓ ્તો જીવનના િસદ્ધાં્તો સોજો અને 
લોહીનો જમાવ ઘટાડવા માટ ેપ્રયતન કર ેછ,ે નવી ચામડી, સનાયયુ અને કોષો બનાવવાનયું 
શરૂ કરી દે છ.ે જીવન ્તમારી સામે કોઈ ખાર રાખ્તયું નથી. ્તમને સ્ત્ત માફી બષિ્તયું રહ ે
છ.ે જો ્તમે કયુદર્તની સાથે ્તાલમેળ રાખવા અંગે િવચારો ્તો જીવન ્તંદયુરસ્તી,ચે્તના, 
સયુમેળ અને શાંિ્ત પ્રસથાિપ્ત કરવા માટ ેપ્રયતનશીલ હોય છ.ે નકારાતમક અને િવધવંસક 
િવચારો, કડવાશ ક ેદયુભા્ણગયની યાદદાસ્ત ્તમારા મનમાં ઘર કરી જશે ્તો મયુ્્ત રી્તે 
વહ્ેતા જીવનના પ્રવાહોમાં અવરોધ આવશે.

ભારે મહનેતુ ભાઈએ ગુનાની ભાવના કવેી રીતે દૂર કરી

રોબીન થોમસ નામના વયિ્્તને હયું  સારી રી્તે ઓળખયું છયુ ં . આ રોબીનભાઈ 
રોજ સવારથી રાત્રે એક વાગયા સયુધી કામ કર્તા રહ્ેતા. ્તેઓ પો્તાના બે દીકરા અને 
પતની ્તરફ ખાસ કોઈ ધયાન આપ્તા નહીં. પો્તે સ્ત્ત કામમાં જ રચયાપચયા રહ્ેતા. 
્તેઓ માન્તા ક ેલોકોએ પો્તાને આટલી બધી મહને્ત કરવા બાદલ શાબાશી આપવી 
જોઈએ. રોબીનને બલડ પ્રેશરની બીમારી લાગયુ પડી તયાર ે્તેમને અપરાધની લાગણી થઇ. 
અજાણપણે જ ્તેમણે ખૂબ મહને્ત કરવાની ઘેલછામાં પહરવારની અવગણના કરી અને 
પો્તાની જા્તને જ સજા કરી. એક સામાનય વયિ્્ત આવયું કર ેનહીં. ્તેને પો્તાનાં સં્તાનોમાં 
અને ્તેમના ઉછરેમાં રસ હોય. પો્તાની પતનીથી પણ િવમયુખ થાય નહીં.

આટલી બધી મહને્ત કરવા માટ ેમેં ્તેની પૃચછા કરી, 

“તમને અંદરથી કોઈક િચંતા કોરી ખાય છ,ે નહીંતર તમે આવું વત્થન 
કરો નહીં. તમે તમારી જાતને જ સજા કરી રહા છો. તમારે પોતાની 
જાતને માફ કરતાં શીખવું પ્ડશે.” રોબીનમાં પોતાના ભાઈ પ્રતયે 
અપરાધની ઊં્ડી લાગણી હતી.

મેં ્તેમને સમજાવયયું ક ેપરમેશ્ર ્તમને સજા નથી કરી રહ્ા, પણ ્તે પો્તાની જા્તને 
જ િશષિા કરી રહ્ા છ.ે ઉદાહરણ ્તરીક,ે જો જીવનના કોઈ િનયમોનો દયુર યુપયોગ કરો ્તો ્તે 
પ્રમાણે સહન કરવાનો વારો આવશે. જો ્તમે વીજળીના જીવં્ત ્તારને ્તમારો હાથ અડાડો 
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્તો ્તમને ઝાટકો લાગશે અથવા હાથ બળી જશે. કયુદર્તનાં પહરબળો દયુષ્ટ નથી; પણ ્તમે 
આ પહરબળોનો કવેો ઉપયોગ કરો છો ્તેના ઉપર સારી ક ેખરાબ અસરનો આધાર રહલેો 
છ.ે વીજળી ખરાબ વસ્તયુ નથી પણ ્તમે ્તેને કવેી રી્તે ઉપયોગમાં લો છો - ્તેનાથી ્તમારો 
હાથ બાળો છો ક ેએક ઘરમાં ઉજાસ ફલેાવો છો? હા, આ િનયમ અંગે અજ્ાન્તા હોવી 
્તે એક પાપ સમાન છ,ે ્તેને કારણે પહરબળનો દયુરુપયોગ થાય ્તો ્તેની સજા આપોઆપ 
મળી જાય છ.ે

્તે જ પ્રમાણે ્તમે રસાયણશાસ્તના િસદ્ધાં્તોનો દયુરુપયોગ કરો ્તો શ્ય છ ે ક ે
્તમાર ેકારણે એક ઓહફસ ક ેફે્ ટરીમાં મોટો ધડાકો થાય. ્તમે લાકડાના ખપાહટયા ઉપર 
જોરથી હાથ પછાડો ્તો શ્ય છ ેક ે્તમને લોહી નીકળે. ખપાહટયયું હાથ પછાડવા માટ ેનથી, 
્તેનો ઉપયોગ પગના ટકેા માટ ેછ.ે

રોબીનને ખબર પડી ક ેપરમેશ્ર ્તેને ક ેકોઈને પણ સજા કર્તો નથી, ્તેની બધી 
જ પીડા પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનની નકારાતમક અને િવધવંસક િવચારસરણીને કારણે થઇ 
છ.ે ્તેમણે પો્તાના ભાઈ સાથે છ્ેતરિપંડી કરી હ્તી અને હવે ્તે ગયુજરી ગયા છ.ે હજી પણ  
્તેમને ્તે વા્તનો અફસોસ હ્તો.

મેં ્તેમને પૂછયું, 

‘હવે તમે ભાઈ સાથે ઠગાઈ કરશો?” તેમણે કહું “ના.” “તમને તે 
સમયે આવું કરવું યોગય લાગયું હતંુ?”, રોબીને જવાબ આપયો, “હા!”. 
“પણ તમે હવે આવું કરશો?”. તેમણે ઉમેયુું, “ના, હવે હંુ અનય લોકોને 
જીવવાની કળા શીખવા્ંુડ છંુ.”

મેં ્તેમની સાથેની વા્તચી્ત પૂરી કર્તાં કહ્યું, 

“તમારી પાસે હવે સમજણ છ ેઅને સબળ કારણ છ.ે ક્ષમા આપવાનો 
અથ્થ એટલે પોતાની જાતને પણ માફ કરવી! ક્ષમા આપવી એટલે 
તમારા િવચાર સુમેળ અને સદભાવનાના રદવય િનયમને અનુરૂપ 
કરવા! પોતાની જાતને જ સજા કરવી નક્થ  સમાન છ.ે તેમાં ગુલામી 
અને િનયંત્રણ હોય છ.ે  જયારે ક્ષમા સવગ્થ સમાન છ ે - શાંિત અને 
સુમેળવાળી”!

આવા અપરાધ અને સવ-િ્તરસકારની ભાવના રોબીનના મનમાંથી દૂર થઇ ગઈ. 
્તેમને બલડ પ્રેશરની બીમારી પણ ગાયબ થઇ ગઈ. ્તંદયુરસ્તી ફરી પ્રાપ્ત થઇ ગઈ. મનની 
સમસયાનયું સમાધાન અને ્તેનયું સપષ્ટીકરણ ઉપચાર બની ગયા.

ખૂનીએ પોતાની જાતને માફ કરી 

્લાઈવ જમ્ણનીમાં રહ્ેતો હ્તો. ્તેણે પો્તાના જ ભાઈની હતયા કરી દીધી હ્તી. આ 
વા્તનો ્તેને બહયુ પસ્તાવો હ્તો અને માનિસક પીડા હ્તી. ્તે માન્તો હ્તો ક ેઈશ્ર ે્તેને 
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સજા કરવી જ જોઈએ. ્લાઈવે મને જણાવયયું ક ેભાઈના પો્તાની પતની સાથેના લગ્ને્તર 
સંબંધોને કારણે આવેશમાં આવી જઈને ગોળી મારીને હતયા કરી હ્તી. મારી સાથે 
વા્ત થઇ ્તેના પંદર વષ્ણ અગાઉ આ ઘટના બની હ્તી. આ સમયગાળા દરિમયાન ્તેણે 
અમેહરકન યયુવ્તી સાથે લગ્ન કયા્ણ અને ત્રણ સયુંદર બાળકોનો િપ્તા બની ગયો. ધંધામાં 
પણ સફળ્તા મળી હ્તી ્તેથી ્તે અનય લોકોને મદદ કર ે્તેવી િસથિ્તમાં હ્તો. ્લાઈવ હવે 
વાિલયા લૂંટારામાંથી વાિલમકી ઋિષ બની ગયો હ્તો.

મેં ્તેને ખયુલાસો કયયો ક ેશારીહરક અને માનિસક રી્તે ્તે હવે પહલેાં જવેો માણસ 
રહ્ો નથી જણેે પો્તાના ભાઈનયું ખૂન કયયુું હ્તયું. વૈજ્ાિનકો કહ ેછ ેઆપણા શરીરનો દરકે 
કોષ અિગયાર મહહનામાં બદલાઈ જાય છ.ે ઉપરાં્ત માનિસક અને આધયાિતમક રી્તે પણ 
્તે બદલાઈ ગયો છ.ે હવે ્તે માનવ્તા  પ્રતયે પ્રેમ અને શયુભેચછાની દૃિષ્ટ રાખે છ.ે “પંદર 
વષ્ણ પહલેાં જ ેમાણસે એક હતયા કરી હ્તી ્તે હવે માનિસક અને આધયાિતમક રી્તે મરી 
પરવાયયો છ.ે હવે વી્તી ગયેલા સમય અંગેનો બોજ મનમાં રાખીને પો્તાને અને પહરવારને 
સજા કરી રહ્ો છ.ે”   

આ સમજાવટની ્તેના ઉપર ઊંડી અસર થઇ  અને ્લાઈવને લાગયયું ક ેવષયોથી 
વેંઢારલેો ભાર કોઈક ેઉપાડી લીધો અને મન હળવયું થઇ ગયયું. બાઇબલના એક સના્તન 
સતયનો અથ્ણ ્તેને બરાબર સમજાઈ ગયો :

આવ, આપણે ચચા્થ કરીએ! ઈશ્વરનું આમંત્રણ છ!ે “તારાં પાપ ચમકી 
રહાં છ ેપણ તે સનો જવેાં સફદે થઇ જશે. અતયારે ભલે લાલ ચટ્ક 
રંગના હોય, પણ ઉન જવેાં બની જશે.” (ઇસાઈયા ૧:૧૮)

તમારી રજા વગર કોઈની ટીકાની અસર થશે નહીં

સોિનયા શાળામાં િશિષિકા હ્તી. ્તેણે મને કહ્યું ક ે ્તેના સહિશષિક ે પો્તાના 
પ્રવચનની ટીકા કરી હ્તી ક ે્તે બહયુ ઝડપથી બોલ્તી હ્તી, થોડા શબદો ગળી ગઈ હ્તી, 
બરાબર સંભળા્તયું નહ્તયું અને સોિનયાની બોલવાની છટા સાધારણ હ્તી અને એકંદર ે્તેનયું 
પ્રવચન િબનઅસરકારક હ્તયું. િશિષિકા બહનેને બહયુ ગયુસસો આવયો અને પો્તાના પ્રવચનને 
વખોડનાર વયિ્્ત પ્રતયે અણગમો ઉપજયો.

સોિનયાએ કબૂલ કયયુું ક ેપ્રવચનની ટીકા વયાજબી હ્તી.પો્તાની પ્રિ્તહરિયા ્તીખી હ્તી 
અને બાિલશ હ્તી. હકીક્તમાં આવી ટીકા એક આશીવા્ણદરૂપ હ્તી અને આતમસયુધારણા 
માટનેી મોટી ્તક હ્તી. ્તેણે ્તાબડ્તોબ, પિબલક સપીહકંગની ્તાલીમ આપ્તા વગ્ણમાં 
જોડાવાનયું નક્કી કયયુું. ્તેણે પેલા સહકમદીને આભાર માન્તો પત્ર લખયો હ્તો, પો્તાનામાં રસ 
લેવા બદલ અને સયુધારવાની ્તક ઊભી કરવા માટ ે્તેનયું ઋણ વય્્ત કયયુું હ્તયું.   

સહાનુભૂિત કવેી રીતે દશા્થવવી

ધારો ક ે સોિનયાના પ્રવચનની ટીકા ગેરવયાજબી હ્તી. ્તો સોિનયાએ માની 
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લીધયું હો્ત ક ેપો્તાના પ્રવચનના હાદ્ણથી એક અંધશ્ધધાળયુ, પૂવ્ણગ્હયયુ્્ત અને સંકયુિચ્ત 
માનસવાળા કોઈક વયિ્્ત પો્તાની હૈયાવરાળ ઠાલવે છ ેકારણક ેપ્રવચન દરિમયાન ્યાંક 
્તેમની દયુખ્તી નસ દબાઈ ગઈ હશે!

આ હકીક્ત સમજવા માટ ે સહાનયુભૂિ્ત કળેવવી પડ.ે ્તેના પછીનયું સવાભાિવક 
પગિથયયું આવા પીહડ્ત લોકોના મનની શાંિ્ત માટ ેપ્રાથ્ણના કરવાનયું છ.ે

જો તમે િવચારો, પ્રિતરરિયા અને ભાવનાઓ  ઉપર સંપૂણ્થ િનયંત્રણ 
મેળવો તો તમને કોઈ વાતે માઠંુ લાગશે નહીં, મનદુ:ખ થશે નહીં. 
ભાવના િવચારોની પાછળ ઘસ્ડાઈ જાય છ.ે જો તમે િવચારોને કળેવો 
તો તમે ભાવનાના વહણેમાં તણાઈ જશો નહીં, કોઈ પરરબળ  તમને  
વયિથત કરી શકશે નહીં.

લગ્નવેદી પર એકલી પ્ડી ગઈ

કટેલાંક વષયો અગાઉ માર ેએક લગ્ન િવિધ કરાવવા ચચ્ણમાં જવાનયું થયયું. બધી 
જ ્તૈયારી થઇ ગઈ હ્તી પરં્તયુ વરરાજાનો કોઈ પત્તો જ નહ્તો. બે કલાક પછી કનયાની 
ધીરજ ખૂટી, આંખમાં આંસયુ સાથે મને કહ્યું, 

“મેં પ્રભુ પાસે માગ્થદશ્થન માગયું હતું।. કદાચ મારી પ્રાથ્થનાનો આ જ 
જવાબ છ?ે તે ્યારેય િનષફળ જતા નથી.”

આવી કઠોર અને ગંભીર પહરિસથિ્તમાં પણ ્તેની પ્રિ્તહરિયા કવેી છ?ે - ઈશ્ર 
પર સંપૂણ્ણ ભરોસો છ.ે ્તે જ ેકર ે્તે સારા માટ ેકર ેછ.ે ્તેના મનમાં કોઈ કડવાશ દેખાઈ 
નહીં. ઉલટયું ્તેણે કહ્યું, 

“મેં અમારા બંનેના ભલા માટ ેપ્રાથ્થના કરી હતી. કદાચ આ જ યોગય હતું.” 

્તેની જગયાએ બીજયુ  ંકોઈ હોય ્તો આવેશમાં આવી જાય, રડારોળ કરી મૂક,ે દવા 
આપીને શાં્ત કરવાની જરૂર પડ ેક ેહોિસપટલમાં પણ દાખલ થવયું પડ ે! ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં રહલેી અનં્ત મહામિ્ત સાથે ્તાલમેળ સાધો, એક નાનયું બાળક પો્તાની મા્તા 
ઉપર જટેલો િવશ્ાસ રાખે છ ે્તેવો અ્તૂટ િવશ્ાસ ્તેનામાં રાખો. આવયું કરવાથી ્તમે ધૈય્ણ  
ઉપરાં્ત માનિસક અને શારીહરક ્તંદયુરસ્તી પ્રાપ્ત કરી શકશો. 

લગ્ન અને જાતીય આકષ્થણ દૂષણ છ,ે હંુ દૂષણ છંુ

થોડા સમય પહલેાં માર ે એક બાવીસ-ત્રેવીસ વષ્ણની યયુવ્તી - ઇવાને મળવાનયું 
થયયું. ઇવાનયું બાળપણ અને હકશોરાવસથા સામાનય છોકરીઓથી જયુદાં હ્તાં. ્તેને મનમાં 
ઠસાવવામાં આવયયું હ્તયું ક ેનૃતય કરવયું, પત્તાં રમવા, ્તરવયું અને છોકરાઓ સાથે બહાર જવયું 
પાપ કરવા સમાન છ.ે ઇવાની મા્તાએ ્તેને એવો ડર દેખાડો હ્તો ક ેજો ્તે મા્તાની  
કહલેી વા્ત નહી માને ્તો ્તે નરકમાં જશે અને ખૂબ પીડા પામશે. ડરી ગયેલી ઇવા માત્ર 
કાળા રંગના કપડાં પહરે્તી, કોઈ મેકઅપ, ફશેન ક ે િલપિસટક સયુધધાં ્તેને માટ ેપાપની 
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િનશાનીરૂપ બનાવી દેવામાં આવયા હ્તાં. દરકે પયુરુષ રાષિસ અને દયુષ્ટ છ ે્તેવયું ્તેને કહવેામાં 
આવયયું હ્તયું. જા્તીય આકષ્ણણ શે્તાનનો વયિભચાર છ ેઅને ્તેનાથી મનયુષય નરકાગારમાં 
સબડ ેછ,ે ્તેવયું ્તે માનવા લાગી હ્તી.

ઇવાએ પો્તાની જા્તને માફ કરી, ગઈ ગયુજરી ભૂલીને નવેસરથી સામાનય જીવન 
જીવ્તાં શીખવાડવયું પડયયું હ્તયું. ્તેના મનમાં  કોઈ જ કારણવગર અપરાધની ભાવના ઘર 
કરી ગઈ હ્તી. ્તેણે આ બધી િમથયા, છીછરી અને ભ્રામક માનય્તાઓને જાકારો આપયો 
અને જીવનના સતયો ગ્હણ કયાું. પો્તાના અનયુપમ અિસ્તતવનો સવીકાર કયયો. જયાર ે
પહલેી વાર ્તે પો્તાની ઓહફસના પયુરુષ સહકમદીઓ સાથે બહાર ગઈ તયાર ે્તે બહયુ ડરલેી 
હ્તી ક ેઈશ્ર ્તેને માફ નહી કર.ે કટેલાક પયુરુષ િમત્રોએ લગ્નનો પ્રસ્તાવ પણ મૂ્યો 
પણ ઇવાએ કબૂલ કયયુું પો્તાની લગ્ન અને જા્તીય જીવન િવશેની િવિચત્ર અને ભયાનક 
માનય્તાને કારણે લગ્નના પ્રસ્તાવને સવીકારવાની વા્ત ્તો દૂર રહી પણ ડરી ગઈ હ્તી. 
પો્તાને જ દૂષણ માણવા લાગી હ્તી. અયોગય ્તાલીમ અને ધમ્ણગ્ંથના ખોટા અથ્ણઘટનને 
કારણે આવી હાલ્ત થઇ ગઈ હ્તી.

મેં ્તેની સાથે દસેક અઠવાહડયા સયુધી સપ્તાહમાં એક વખ્ત વા્ત કરવાનયું ગોઠવયયું. 
આ પયુસ્તકમાં વણ્ણવેલા જાગ્્ત અને અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત અને ્તેના િસદ્ધાં્તો િવષે 
િવસ્તારથી સમજણ પાડી. થોડા સમય પછી ્તેને ખયાલ આવયો ક ેઅજ્ાની, અંધશ્ધધાળયુ, 
ધમા્ણનધ મા્તાએ  પો્તાનયું સંપૂણ્ણ બ્રેઈનવોશ અને સંમોહન કયયુું હ્તયું. જીવનના િસદ્ધાં્તો 
િવષે બરાબર સમજણ આવયા પછી ઇવાએ પો્તાના પહરવાર સાથેના સંબંધો ઓછા કરી 
નાખયા અને એક સયુંદર જીવન જીવવા લાગી.

મારા સૂચનને માનીને ્તેણે પો્તાનાં કપડાં, વાળની સટાઇલમાં ફરેફાર કરીને 
જમાનાને અનયુરૂપ બનાવી દીધાં. ્તેણે એક પયુરુષ પાસેથી નૃતયકળા શીખી, ડ ટ્ાઇવીંગ શીખી, 
િસવિમંગ શીખવા માટ ેપણ જવા લાગી, પત્તાં રમવાનયું શરુ કયયુું, િમત્રો સાથે બહાર જવાનયું 
પણ શરૂ કરી દીધયું. એક સમયે દોઝખ અને િવિચત્ર લાગ્તી િજદંગી હવે ્તેને ગમવા 
લાગી હ્તી. ્તેણે પો્તાને લાયક યોગય જીવનસાથી મેળવવા માટ ેપ્રાથ્ણના શરૂ કરી. ્તેની 
આ પ્રાથ્ણના પણ સાકાર થઇ. એક સમય મારી ઓહફસમાંથી બહાર નીકળ્તી વખ્તે અનય 
એક યયુવક મને મળવા માટ ેરાહ જોઈ રહ્ો હ્તો. મેં ્તેની ઓળખાણ ઇવા સાથે કરાવી. 
બસ, હવે ્તેઓ બંનેના લગ્ન થઇ ગયાં છ ેઅને સયુંદર જીવન માણે છ.ે

તંદુરસતી માટ ેપણ ક્ષમા જરૂરી છે

તયારે તમે પ્રાથ્થના કરતા હો તયારે, કોઈએ તમને નુકસાન પહોંચાડું 
હોય તેને ક્ષમા કરો. માક્થ  ૧૧:૨૫

પોતાની માનિસક શાંિત અને તંદુરસતી માટ ે લોકોને માફી આપવી 
બહુ જરૂરી છ.ે જો તમારે સુખ અને સંપૂણ્થ સવાસ્થયની કામના હોય 
તો તમને પી્ડા ક ેહાિન પહોંચા્ડી હોય તેવા દરેક વયિ્તને માફ કરી 

ક્મા આપવા માટ ેઅરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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દો. િવચારોને સદભાવના અને રદવયતાના િનયમો સાથે જો્ડીને તમારી 
જાતને પણ ક્ષમા આપી દો. તમે અનય લોકોને માફી આપશો નહીં 
તયાં સુધી પોતાની જાતને ક્ષમા કરી શકશો નહીં. સવને માફ કરવાનો 
ઇનકાર એટલે આરયાિતમક ઘમં્ડ અને અજ્ાનતા!

્તબીબી િવજ્ાનમાં માનિસક ્તંદયુરસ્તીના ષિેત્રે આજકાલ િનષણા્તો ભારપૂવ્ણક કહ ે
છ ેક ેકોઈ વા્ત પ્રતયેનો અણગમો, અનય લોકો માટનેો ખાર, દ્ષે, શત્રયુ્તા જવેાં પહરબળો 
સંિધવાથી માંડીને હૃદયરોગ જવેી ભયાનક બીમારીઓનયું મયુખય કારણ છ.ે ્તેઓ િનદતેશ 
કર ેછ ેક ેઆવા માંદા માણસો પો્તાના ખરાબ અનયુભવ, અપમાન, પો્તાની સાથે થયેલી 
છ્ેતરિપંડી ક ેઇજાને ભૂલી શક્તા નથી અને પો્તાનયું નયુકસાન કરનારા લોકો પ્રતયે ખૂબ 
અણગમો અને િ્તરસકાર ધરાવ્તા હોય છ.ે ્તેને કારણે અધ્ણજાગ્્ત મનમાં બળ્તરા અને 
ઊંડા ઘા પડ ેછ.ે આવી પહરિસથિ્તમાં એક જ ઉપાય છ.ે ્તમાર ેપો્તાની ઇજા, અપમાન, 
નયુકસાનને ભૂ્તકાળમાં ધકલેી દઈને, લોકોને માફ કરી દો અને માનિસક શાંિ્ત મેળવો.

ક્ષમા એટલે પ્રેમની ભેટ
ષિમા આપવાની ્તૈયારી એ આખી પ્રહરિયામાં અતયં્ત આવશયક છ.ે જો ્તમે ્તમારા 

િવરોધીઓને ખરખેર ષિમા આપવા માગ્તા હો ્તો, એકાવન ટકા કામ થઇ ગયયું સમજો! 
હયું  માનયું છયુ ં  અને  ્તમે પણ જાણો છો ક ેષિમા આપવાનો અથ્ણ - િવરોધી સાથે િમત્રાચારી 
કરવી ક ે્તેની સાથે સંબંધ સથાિપ્ત કરવો - એવો નથી.

પ્રી્ત પરાણે થાય નહીં. ્તો શયું સરકાર એવો કાયદો લાવી શક ેક ેબધાએ એકબીજા  
પ્રતયે સદભાવના, પ્રેમ, શાંિ્ત અને સહનશીલ્તાથી વ્ત્ણવયું? બધા જ લોકો સાથે મનમેળ 
થઇ જાય અને બધા જ લોકો ગમવા માંડ ે્તે શ્ય જ  નથી. પરં્તયુ આપણે કોઈ વયિ્્ત 
ગમે નહીં ્તેમ છ્તાં ્તેને પ્રેમ કરી શકીએ.

બાઇબલમાં કહવેાયયું છ ે- 

પરસપર પ્રેમ કરો. જો ્તમે ઈચછો ્તો પહલેી નજર ેઅઘરંુ લાગ્તયું આ કામ કરી 
શકો છો. પ્રેમનો અથ્ણ શયું છ.ે પ્રેમ એટલે ્તમે અનય વયિ્્તની ્તંદયુરસ્તી, સયુખાકારી, શાંિ્ત, 
આનંદ અને જીવનના બધા જ આશીવા્ણદ ્તેને મળે ્તેવી કામના! આવી કામના કરવામાં 
એક જ વા્ત જરૂરી છ ે- ્તમારી િનષ્ઠા ! ષિમા આપી એટલે ્તમે બહયુ ઉદાર છો ્તેવયું નથી. 
વાસ્તવમાં ્તમે પો્તાનો સવાથ્ણ િસદ્ધ કરો છો. ્તમે જ ેકઈં અનય વયિ્્ત માટ ેઈચછો છો ્તેની 
ખરખેર પો્તાની જા્ત માટ ેકામના કરો છો. ્તમે જવેયું િવચારો છ ેઅને ્તેવયું જ અનયુભવો 
છો. આનાથી વધાર ેસરળ રી્તે આ વા્ત  કવેી રી્તે સમજાવી શકાય ?       

માફ કરવાની ટિે્નક
જો ્તમે બરાબર મહાવરો રાખો ્તો નીચેની સાદી અને સરળ ્તરકીબ ્તમારા 

જીવનમાં અદભયુ્ત ચમતકાર સજી્ણ શક ેછ.ે ્તમારંુ મન શાં્ત કરો, હળવા થાઓ અને જ ે
થાય છ ે્તેને મન પર લાવયા વગર થવા દો. પરમેશ્ર િવષે િવચારો, ્તેના ્તમારી પ્રતયેના 
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પ્રેમનો િવચાર કરો, મક્કમ િનધા્ણર કરો, 

“હંુ ફલાણાને (તમારા િવરોધીને) સંપૂણ્થપણે િબનશરતી માફી આપું છંુ. 
હંુ તેને માનિસક અને અારયાિતમક રીતે મુ્ત કરં છંુ. તેણે મારી સાથે જ ે
પણ વયવહાર કયષો તે અંગે હંુ તેને ક્ષમા આપું છંુ. હંુ હવે મુ્ત છંુ, તે પણ 
સવતંત્ર છ.ે આ બહુ સુંદર લાગણી છ.ે આજનો રદવસ મારે માટ ેદરેકને 
માફી આપવાનો છ.ે આજ સુધી જણેે પણ મને નુકસાન પહોંચાડું છ ે
તે બધાને હંુ ક્ષમા કરં છંુ. તે બધા માટ ેહંુ સારી તંદુરસતી, સુખ, શાંિત 
અને કલયાણની પ્રાથ્થના કરં છંુ. હંુ મુ્ત મને, આનંદથી અને પ્રેમથી આ 
કામના કરં છંુ. હંુ મારા િવરોધી ક ેજમેણે મને હાિન  કરી  છ ેતેમને 
મળીશ તયારે કહીશ ક ેમેં તમને  મુ્ત કયા્થ છ.ે તમારં કલયાણ થાઓ. 
હંુ મુ્ત છંુ અને તમે પણ મુ્ત છો. આ કવેી અદભુત લાગણી છ!ે” 

સાચી ષિમાનયું રહસય એ છ ેક ેએક વખ્ત ્તમે કોઈકને ખરા હદલથી ષિમા આપી 
દીધી પછી ્તે પ્રાથ્ણનાનયું પયુનરાવ્ત્ણન કરવાની જરૂર નથી. જયાર ેપણ ્તમારા મનમાં એ 
વયિ્્તની ક ેપીડાકારક પ્રસંગની યાદ આવે  તયાર ેનયુકસાનક્તા્ણ વયિ્્તનયું કલયાણ ઈચછો, 
“્તેમને જીવનમાં શાંિ્ત મળે” ્તેવી કામના કરો. જટેલી વાર આવા િવચારો આવે તયાર ેઆ 
પ્રાથ્ણનાનયું રટણ કરો. થોડા હદવસ પછી ્તમે જોશો ક ેઆવા વયિ્્ત અને દયુ:ખદ પ્રસંગોની 
યાદ ધૂંધળી થઇ જશે અને થોડા વખ્ત પછી સાવ ભયુલાઈ જશે. 

ક્ષમાની અિગ્ન પરીક્ષા
સયુવણ્ણની પરીષિા કરવા માટ ે્તેની અિગ્ન પરીષિા કરાય છ.ે ્તે જ રી્તે ષિમા માટ ે

પણ અિગ્ન પરીષિા છ.ે ્તમારી સાથે છ્ેતરિપંડી કરનાર, નયુકસાન કરનાર વયિ્્ત િવષે કોઈ 
સારંુ બોલે ક ે્તેના વખાણ કર ેતયાર ે્તમે હચમચી જાઓ ક ેમનોમન સમસમી જાઓ ્તો 
્તેનો અથ્ણ એમ થયો ક ેિ્તરસકારમાં મૂિળયાં ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ઊંડ ેસયુધી ખૂંપેલાં 
છ ેઅને ્તમારી સાથે રમ્ત રમી રહ્ાં છ.ે

ચાલો માની લો ક ે્તમને મોઢામાં કોઈ રોગને કારણે સોજો આવી ગયો હ્તો અને 
દાં્તનો ભયંકર દયુખાવો થયો હ્તો. ્તમે મને આ વા્ત કહી હ્તી. હયું  વષ્ણ પછી ્તમને પૂછયુ ં  
ક ેહવે ્તમને દયુખાવો છ ેક ેકમે. ્તમે સવાભાિવક રી્તે જ કહો ક ે“હવે દયુખાવો નથી પણ 
્તે દયુખાવો કવેો હ્તો ્તે યાદ છ”ે. બસ આ જ વા્ત છ.ે ્તમને ્તે ઘટના યાદ હશે પણ ્તે 
અંગે રંજ હશે નહીં. આ જ અિગ્ન પરીષિા છ.ે ્તમાર ેમાનિસક અને આધયાિતમક રી્તે 
આ પરીષિા પાસ કરવાની છ,ે અનયથા ્તમે પો્તાની જા્તને જ છ્ેતરી રહ્ા છો અને સાચા 
હદલથી ષિમા આપી નથી.

બધાને સમજવા માટ ેપહલેાં ક્ષમા આપો
જયાર ેમનયુષય પો્તાના મનની રચનાતમક્તાનો િનયમ સમજી જાય છ ે તયાર ે્તે  

જીવનમાં પો્તાને નડ્તી સમસયાઓ માટ ેઅનય લોકો ઉપર દોષારોપણ કરવાનયું બંધ કર ે

ક્મા આપવા માટ ેઅરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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છ.ે ્તેને ખબર છ ેક ેપો્તાના જ િવચારો અને ભાવનાને કારણે આ િનયિ્તનયું સજ ્ણન થયયું 
છ.ે ઉપરા્ંત, ્તેને જ્ાન છ ેક ેબાહ્ પહરબળો  ્તેના જીવનની ઘટનાઓ  અને અનયુભવો માટ ે
જવાબદાર નથી. અનય લોકો ્તમારા સયુખને હણે છ,ે ્તમને લોકો ફૂટબોલની માફક ઉછાળે 
છ,ે ્તમારી જીવનિનવા્ણહ માટ ે્તેનો િવરોધ કરવો પડ ેછ ેઅને સંઘષ્ણ કરવો પડ ેછ.ે બધા 
લોકો આવા જ છ.ે... જવેા િવચારો વયથ્ણ છ.ે ્તમાર ેયાદ રાખવયું જોઈએ ક ેિવચારો જ વસ્તયુ 
છ.ે બાઇબલ પણ આવયું જ કહ ેછ.ે મનુષય મનમાં જવેું િવચારે છ ેતેવો જ તે છ:ે 23:7 

માફી આપવા માટેની સંિષિપ્તમાં ્રકીબ

1.  ઈશ્ર, એટલે ક ેજીવન, કોઈ વયિ્્તની શેહશરમમાં હો્તા નથી. જીવન માટ ેકોઈ 
ખાસ પસંદગીની વયિ્્ત હોય નહીં. જો ્તમે સદભાવના, સવાસથય, આનંદ અને 
શાંિ્તના િસદ્ધાં્તો સાથે જોડાણ કરો ્તો આ અદૃશય શિ્્ત ્તમારા ઉપર કૃપા 
વરસાવશે.

2.  ઈશ્ર (જીવન) કોઈને માંદગી, બીમારી, અકસમા્ત ક ેપીડા આપ્તા નથી. આપણે 
જ નકારાતમક િવચારોને કારણે આવી દયુ:ખદાયક પહરિસથિ્તને આમંત્રણ આપીએ 
છીએ. જવેયું વાવો ્તેવયું લણો.

3.  ઈશ્ર અંગેના ્તમારા િવચારો જીવનમાં બહયુ મહત્વના છ.ે જો ્તમે ઈશ્રના 
પ્રમેમાં શ્દ્ધા રાખો ્તો અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમને અસંખય આશીવા્ણદ આપશે. ્તેથી જ 
ઈશ્રના પ્રેમમાં િવશ્ાસ રાખો.

4.  જીવન ્તમારી ્તરફ કોઈ દ્ષે રાખ્તયું નથી. જીવન ્તમને વખોડી નાખ્તયું નથી. ઉલટયું 
્તમારા શરીર પરના નાના- મોટા ઘા રૂઝાવી દે છ.ે આંગળી દાઝી ગઈ હોય ્તો 
જીવન ્તમને રૂઝ લાવવામાં મદદ કર ેછ.ે ્તે સોજો ઘટાડ ેછ ેઅને સનાયયુ, ચામડી 
વગેરનેા પયુન:િનમા્ણણમાં લાગી જાય છ ે ક ે જથેી શરીર સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તી સયુધી 
પહોંચી જાય.

5.   ્તમારો અપરાધભાવ ઈશ્ર અને જીવન અંગેનો િમથયા ખયાલ છ.ે ઈશ્ર ્તમારા 
િવષે કોઈ િનણ્ણય કર્તો નથી ક ે્તમને સજા કર્તો નથી. ખોટી માનય્તા, નકારાતમક 
િવચારોને કારણે ્તમે જ પીડા સહન કરો છો.

6.  ઈશ્ર ક ેજીવન ્તમને સજા કર્તા નથી. કયુદર્તી પહરબળો દૂષણ નથી. પરં્તયુ  
્તમે આ પહરબળોનો કવેો ઉપયોગ કરો છો ્તેના આધાર ે્તેની જયુદી જયુદી અસર  
થાય છ.ે ્તમે વીજળીથી કોઈકને મારી શકો અને એક ઘરમાં અજવાળયું પાથરી 
શકો. કોઈકને ડયુબાડવા માટ ેપાણીનો ઉપયોગ થઇ શક ેછ.ે ્તરસ છીપાવવા માટ ે
પણ પાણી જ જોઈએ. સારંુ- નરસયું શયું છ ે્તે ્તમારા હ્ેતયુ અને મનના િવચારો પાર 
આધાહર્ત છ.ે

7.   ઈશ્ર, જીવન અને બ્રહ્માંડ અંગેની ખોટી સમજણને કારણે મનયુષય પો્ેત જ સજા 
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ભોગવે છ.ે િવચારો જ રચનાતમક છ ેઅને ્તેને કારણે જ પીડાનો અનયુભવ થાય છ.ે

8.  જો કોઈ ્તમારી ટીકા કર,ે અને આ ્તમારા વયિ્્તતવનયું નબળયું પાસયું હોય ્તો, 
ખયુશ થાઓ અને આભાર માનો. સપષ્ટ મં્તવયની કદર કરો. ્તમારી નબળાઈઓને 
સયુધારવાની આ એક ્તક છ.ે

9.  જો ્તમે જાણ્તા હો ક ે્તમારા િવચારો, પ્રિ્તભાવ અને લાગણીઓ ્તમારા કાબૂમાં 
છ ે્તો કોઈની ટીકાથી ્તમે નારાજ થશો નહીં. અનય માટ ેપ્રાથ્ણના કરીને પો્તાને 
માટ ે જ આશીવા્ણદ મેળવવાની આ સયુવણ્ણ ્તક છ.ે

10. જયાર ે્તમે માગ્ણદશ્ણન અને યોગય હરિયા માટ ેપ્રાથ્ણના કરો તયાર ેજ ેપણ જવાબ 
મળે ્તે સવીકારી લો. ્તે સારંુ છ ેઅને સાચયું છ ે્તેવો િવશ્ાસ રાખો. તયાર ેપછી 
દયા, ટીકા ક ેઘૃણાનયું ્તમારા મનમાં કોઈ સથાન રહ્ેતયું નથી.

11.  દયુિનયામાં સારંુ ક ેખરાબ જવેયું કંઈ નથી. ્તમારી િવચારસરણી દયુનયવી વસ્તયુઓને 
સારી ક ેખરાબ ગણે છ.ે જા્તીય આકષ્ણણ, સવાહદષ્ટ ખોરાકની ઈચછા, સંપિત્ત ક ે
સમૃિદ્ધમાં દૂષણ નથી. ્તમે આ કામના, ઈચછાઓ ક ે્તલપનો કવેો ઉપયોગ કરો 
છો ્તે મહત્વનયું છ.ે

12.  મનમાં રહલેા અણગમા, િધક્કાર, વેરભાવ અને દ્ષેની ભાવના, મનયુષયને થ્તા 
રોગોનયું મયુખય કારણ છ.ે  અનય ્તેમજ ‘સવ’ને ષિમા આપો, દરકે વયિ્્ત ્તરફ પ્રેમ 
દશા્ણવો. ્તમારા ઉપર અપકાર કરનારા વયકિ્તઓ માટ ેપણ  પ્રેમ, આનંદ અને 
સદભાવના રાખો. ્તેમના કલયાણ માટ ેપ્રાથ્ણના કરો. જયાં સયુધી ્તમારંુ મન લોકો 
દ્ારા અપાયેલી પીડામાંથી મયુ્્ત થઈને શાં્ત થાય નહીં તયાં સયુધી આવી પ્રાથ્ણના 
કર્તા રહો.  

13.  ષિમા કરવી એટલે કશયુંક આપવયું. પ્રેમ, શાંિ્ત, આનંદ, જ્ાન અને કલયાણની લહાણી 
કરો. ્તેના દ્ારા ્તમારા મનમાં ઉદભવેલા નકારાતમક િવચારો દૂર કરી શકશો. આ 
જ સાચી ષિમા છ.ે

14.  જો કોઈ વયિ્્ત ્તમને દયુઃખ પહોંચાડ,ે જૂઠયું બોલે, ્તમારી િનંદા કર ેઅને ્તમને વગોવે 
્તો ્તમે આવા વયિ્્ત માટ ેનકારાતમક િવચારશો? આવા વયિ્્ત અંગેના િવચારથી 
્તમે વયિથ્ત થઇ જાઓ છો? જો હા, ્તો ્તેનો અથ્ણ એ થયો ક ેિધક્કારનાં મૂિળયાં 
મનમાંથી બહાર નીકળ્ાં નથી, ્તે ્તમને હરેાન કરી રહ્ા છ.ે અણગમાને જડમૂળથી 
કાઢવા માટ ે્તે વયિ્્તને શયુભેચછા આપો, ્તેનયું કલયાણ થાય ્તેવી પ્રાથ્ણના કરો. આવી 
પ્રાથ્ણના તયાં સયુધી સ્ત્ત કર્તા રહો ક ે્તમારંુ મન ્તે િવષે સાફ થાય નહી. કલપનામાં 
આવા વયિ્્તને મળો તયાર ેપણ ્તેની સાથે િનષ્ઠાથી કોઈ વેરભાવ વગર વા્ત કરો 
તયાર ે્તમે મનમાં શાંિ્ત સથાિપ્ત કરી શકશો. ્તેનો અથ્ણ છ ેસો વખ્ત ષિમા કરો.

((((

ક્મા આપવા માટ ેઅરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કેવી રી્તે કરવો
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અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક 
અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે

સમસયાનો ઉકલે સમસયામાં જ રહલેો છ.ે સવાલના ઉત્તર માટનેો સંક્ેત સવાલમાં 
જ છયુ પાયેલો છ.ે જો ્તમે કોઈ જહટલ પહરિસથિ્તમાં અટવાઈ જાઓ અને ્તમને બહાર 
નીકળવાનો માગ્ણ દેખાય નહીં ્તો એક વા્ત ચોક્કસ યાદ રાખો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનમાં 
છયુ પાયેલી અનં્ત મહામિ્ત સવ્ણજ્ છ,ે બધયું જ જોઈ શક ેછ,ે ્તેની પાસે બધા જ ઉત્તર છ,ે 
્તમને જણાવવા માગે છ.ે રચનાતમક મહામિ્ત સાથે જોડાયેલયું  નવયું માનિસક વલણ ્તમને 
સયુખદ અં્ત માટનેો રસ્તો દેખાડશે. િવશ્ાસ રાખો ક ેમનનયું આવયું વલણ વયવસથા અને  
શાંિ્ત પ્રસથાિપ્ત કરશે ્તેમ જ ્તમારાં દરકે કાયયોનો અથ્ણ સપષ્ટ કરશે.

ટવે કવેી રીતે પા્ડવી ક ેછો્ડવી
આપણે બધાને કોઈ ટવે હોય છ.ે આ ટવે અધ્ણજાગ્્ત મનનયું કાય્ણ છ.ે ્તમને પાણીમાં 

્તર્તાં આવડ ેછ,ે સાયકલ ચલાવી શકો છો, નૃતય કરી શકો છો અથવા ્તો મોટરકાર 
ડ ટ્ાઈવ કરી શકો છો. અતયાર ેઆ વા્ત સહલેી લાગે છ ેપણ ્તેને માટ ે્તમે મહાવરો રાખયો 
હશે. વારંવાર એટલી પ્રે્ટીસ કરી હશે ક ેજથેી ્તે અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કંડારાઈ જાય. હવે 
્તરવાની ક ેસાયકલ ચલાવવાની પ્રહરિયા અધ્ણજાગ્્ત મનની સવાભાિવક કાય્ણવાહીનો ભાગ 
બની ગઈ છ.ે ્તેને કટેલીક વખ્ત બીજો સવભાવ કહ ેછ.ે ્તે ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનનો 
સવાભાિવક પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે આ પ્રહરિયા સારી ક ેખરાબ ટવેને જનમ આપે છ.ે જો ્તમે 
નકારતમક િવચાર, કાય્ણ વારંવાર કરો અથવા ્તો ્તે પ્રમાણે વ્ત્ણન કરો ્તો ટવે બનીને 
્તમારો સવાભાિવક પ્રિ્તભાવ આપી દેશે. પહરણામે અમયુક કામ કરવા ્તમે મજબૂર થઇ 
જશો. આ સબકૉનશયસનો િનયમ છ.ે

દારૂની લત કવેી રીતે છો્ડી
જોનસે મને જણાવયયું, 

“દારૂ પીવાની ્તીવ્ર ્તલપ મારા મનનો કબજો લઇ લે છ.ે એટલે સયુધી ક ે
એક સમયે  હયું  બે અઠવાહડયા સયુધી દારૂ પી્તો રહયું  છયુ ં . મારાથી આ ભયકંર 
ટવે છૂટી શક્તી નથી.”

અધ્થજાગ્રત મનના િનયમ 
પ્રમાણે જ ે વાત તમને બંદી 
બનાવીને રાખે છ ેઅને તમને 
અમુક રરિયાથી વિંચત રાખે છ ે
તે જ વાત તમને મિુ્ત અને 
સુખ આપશે. માત્ર તમે આ 
વાતનો કવેી રીતે ઉપયોગ કરો 
છો તે મહત્વનું છ.ે
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દારૂ પીવાની ્તલપ આ િબચારા ભાઈને દર થોડા સમયે હરેાન કર્તી. દર વખ્તે 
પીવાની માત્રા વધ્તી જ્તી. શરૂઆ્તમાં માત્ર મજા ખા્તર પીવાનયું શરૂ કયયુું હ્તયું. પણ 
હવે હદ થઇ ગઈ હ્તી. જોનસને પણ લાગ્તયું હ્તયું ક ે્તેણે આવી આદ્ત બદલવી જોઈએ 
અને નવી સારી ટવે પાડવી જોઈએ. પો્તાના મનોબળની મદદથી થોડો સમય આવી 
્તલપ કાબૂમાં રહ્ેતી પણ પછી બમણા જોરથી ઉથલો માર્તી. બાજી બગડ્તી જ્તી હ્તી. 
અવારનવાર િનષફળ્તા મળવાને કારણે ્તેને લાગયયું ક ેપો્તે સાવ નકામો છ,ે પો્તાનામાં 
ઘેલછાને િનયંિત્ર્ત કરવાની ્તાકા્ત નથી. પો્તાનામાં કોઈ ્તાકા્ત નથી એ િવચાર ્તેના 
મનમાં ઘર કરી ગયો અને દારૂ પીવાની માનિસક નબળાઈ વધ્તી ગઈ. ્તેના જીવનમાં 
િનષફળ્તાઓની હારમાળા સજા્ણઈ ગઈ.

મેં ્તેને અધ્ણજાગ્્ત અને જાગ્્ત મનની કાય્ણવાહી વચચે સયુમેળ કવેી રી્તે સાધવો 
્તે શીખવાડયયું. જયાર ેઆ બે મન એકબીજાને સહકાર આપે છ ેતયાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મનમાં 
કંડારાયેલો િવચાર મૂ્ત્ણ થાય છ.ે ્તેના જાગ્્ત મનને લાગ્તયું હ્તયું ક ે જૂની કયુટવેને કારણે 
જીવનમાં બરબાદી ફલેાઈ ગઈ હોય ્તો ્તેણે નવી, સારી અને સવસથ આદ્ત પાડવી જોઈએ 
ક ેજનેાથી મનમાં શાંિ્ત સથપાય. ્તેને ખયાલ આવી ગયો હ્તો ક ેદારૂ પીવાની આદ્ત 
લગભગ ઓટોમેહટક થઇ ગઈ હ્તી. હા, શરૂઆ્તમાં મહાવરો રાખયો હ્તો. વારંવાર દારૂ 
પીવા પછી જ આ ટવે પડી હ્તી. મન નકારાતમક રી્તે ઘડાઈ ગયયું હ્તયું. સવાલ માત્ર હવે 
મનને સકારાતમક રી્તે ઘડવાનો હ્તો. જોનસે સૌ પ્રથમ ્તો પો્તે ઘેલછા િનયંિત્ર્ત કરવા 
શિ્્તમાન નથી ્તેવયું િવચારવાનયું બંધ કયયુું. ્તેને એવી પણ સમજ આવી ગઈ હ્તી ક ે
પો્તાના િવચારો િસવાય ્તંદયુરસ્તી પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈ જ અડચણ નથી. ફ્્ત ને ફ્્ત 
પો્તાનયું મન નબળયું પડ ેછ ે્તે જ કારણ છ.ે ્તેને મનને મજબૂ્ત િવચાર કરી અા ટવે છોડવી 
પડશે.  અા કાય્ણ માટ ેએવી કોઈ ્તકલીફ નથી આવવાની ક ેજમેાં બહયુ જ માનિસક ત્રાસ 
વેઠવો પડ ેક ેમાનિસક મહને્ત થાય. 

માનસ િચત્રની શિ્ત
જોનસે શરીરને હળવયું કરીને આરામ આપવાનો, ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી જવાનો અને 

ધયાન કરવાનો  મહાવરો કળેવયો. ્તેણે મનમાં પો્તાનયું ઈિચછ્ત પહરણામ કંડારી દીધયું. ્તેને 
ખા્તરી હ્તી ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન તયાં સયુધી પહોંચવાનો સરળ ઉપાય શોધી કાઢશે. ્તેણે 
પો્તાની પયુત્રી જ દારૂની આ કયુટવેમાંથી છૂટવા માટ ેઅિભનંદન આપ્તી હોય, કહ્ેતી હોય 

“ડડેી, ્તમે ઘર ેપાછા આવયા ્તે બહયુ આનંદની વા્ત છ”ે ્તેવી કલપના કરી. 
દારૂને કારણે જોનસનો પહરવાર ્તેને છોડીને જ્તો રહ્ો હ્તો. પતનીએ 
સંબંધ કાપી નાખયા હ્તા, બાળકો સાથે મેળાપ કરવાની પણ મનાઈ હ્તી.

્તે િનયિમ્ત રૂપે શરીરને હરલે્સ  કરીને  ધયાન કર્તો. જો ્તેના િવચારો આડ ે પાટ ે
ચડી જાય ્તો પો્તાની દીકરીનો ફોટો અને ્તેનયું વા્ય યાદ કર્તો જાણે ક ેઆખો પહરવાર 
્તેના પાછા આવવાની ઘટનાની મોટી  ઉજવણી કર ેછ,ે દરકેના અવાજમાં ઉતસાહનો 
રણકો હોય વગેર.ે થોડા સમયમાં ્તેના મનની ઘરડે બદલાવા લાગી. આ ધીમી પણ મ્્મ 

અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે
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પ્રહરિયા હ્તી. ્તેને ખા્તરી હ્તી ક ેથોડા જ સમયમાં ્તેનયું અધ્ણજાગ્્ત મન એક નવી ટવે 
પાડી દેશે અને જૂનીથી કાયમ માટ ેછયુ ટકારો અપાવશે.  

મેં ્તેને જણાવયયું હ્તયું ક ે ્તેનયું સજાગ મન એક કમેેરા જવેયું છ;ે અધ્ણજાગ્્ત મન 
કમેેરાની હફલમ સમાન છ.ે ્તેમાં કમેેરા વડ ેજ ેપણ ફોટા લો ્તે અંહક્ત થઇ જાય છ.ે આ 
વા્તની જોનસ પર ઊંડી અસર થઇ. ્તે એક નવયું િચત્ર પો્તાના મનમાં ઉપસાવવા પ્રિ્તબદ્ધ 
હ્તો. જમે કમેેરાની હફલમ એક અંધાહરયા ઓરડામાં (ડાક્ણ રૂમ) ડવેલપ કરવામાં આવ્તી 
્તે રી્તે માનિસક િચત્રો સબકૉનશયસ માઈનડ રૂપી ડાક્ણ રૂમમાં ડવેેલપ થાય છ.ે

રયાન કિેનદ્રત કયુું
જાગ્્ત મન એક કમેરા જવેયું છ ે્તે હકીક્તનયું ભાન થ્તાં જોનસે ્તે ્તરફ કોઈ પ્રયતન 

કરવાનયું બંધ કયયુું. ્તેમાં કોઈ માનિસક સંઘષ્ણ થયો નહી. ્તેણે પો્તાના િવચારોને બહયુ 
સરળ્તાથી ગોઠવી દીધા અને પો્તાના ઈિચછ્ત માનસ િચત્ર ઉપર ધયાન કિેનદ્ર્ત કયયુું. 
આ િચત્ર ધીમે ધીમે આં્તરમનમાં ઉ્તારવા માંડયયું. લગભગ એક હફલમ જ બનાવી દીધી. 
્તેને કોઈ શંકા હ્તી નહી ક ે્તંદયુરસ્તી પાછી આવશે. ્યારકે દારૂ પીવાની ્તલપ લાગ્તી 
તયાર ે્તે દારૂના નશામાં ઝૂમવાને બદલે પહરવાર સાથે આનંદ માણવાના િવચારો કર્તો. 
્તેને પો્તાની કયુટવે છોડવા અંગે સંપૂણ્ણ િવશ્ાસ હ્તો ્તેથી ્તે પો્તાના િવચારો સરળ્તાથી 
બદલી શક્તો. આજ ેજોનસ લાખો ડોલરની કંપનીમાં પ્રમયુખ છ ેઅને ખૂબ ખયુશખયુશાલ છ.ે 

અપશુકન તેની સાથે જ હોય છે
શ્ી બલોક એક સધધર ગૃહસથ હ્તા. વાિષ્ણક આવક વીસ હજાર ડોલરથી વધાર ે

હ્તી. પરં્તયુ છલે્ા ત્રણ મહહનાથી ્તેમને લાગ્તયું હ્તયું ક ેઆગળ વધવાના બધા જ દરવાજા 
જડબેસલાક બંધ થઇ ગયા છ.ે પો્તાની કંપની માટ ેનવા ગ્ાહકો લાવવા માટ ેઅથાગ 
મહને્ત કયા્ણ પછી માત્ર કરાર ઉપર સહી કરવાની બાકી હોય તયાર,ે લગભગ આખરી 
ષિણે એવયું કઈંક થ્તયું ક ેબધા જ પ્રયતનો પર પાણી ફરી વળ્તયું. ્તેને લાગ્તયું ક ે કોઈક 
અપશયુકન ્તેની સાથે ને સાથે જ છ ેક ેપો્તે કોઈ શાપનો ભોગ બનયા છ.ે

શ્ી બલોક સાથે આ િવષે વા્ત કર્તાં મેં શોધી કાઢયું ક ેત્રણેક મહહના અગાઉ 
એક ડિેનટસટ બલોક સાથે અમયુક કોનટ ટ્ાકટ કરવાનો વાયદો કયયો હ્તો અને પછી ્તે ડિેનટસટ 
પો્તાના વચનમાંથી ફરી ગયો હ્તો. ્તેને કારણે શ્ી બલોક િખન્ન હ્તા અને અકળાયેલા 
હ્તા. ્તેઓ એક એવા અધ્ણજાગ્્ત ભયના ઓઠા હઠેળ જીવ્તા હ્તા ક ેઅનય ગ્ાહકો પણ 
્તેવયું જ કરશે. આ ભયને કારણે છલે્ી ઘડીએ અમયુક કોનટ ટ્ાકટ રદ થઇ ગયા. આવા બે 
ત્રણ પ્રસંગો બનવાથી એક િવષચરિ સથપાઈ ગયયું. ્તેમને જ ેપણ ડર હ્તો ્તે પહરિસથિ્તનયું 
િનમા્ણણ થઇ ગયયું. બલોકને ખબર પડી ગઈ ક ેપો્તાના મનમાં જ ્તકલીફ છ.ે માનિસક 
વલણ બદલવયું બહયુ જરૂરી છ.ે

શ્ી બલોકની કમનસીબીનયું ઘટનાચરિ સમાપ્ત થયયું. ્તેમના જ શબદોમાં જાણીએ : 

“મને જ્ાન થયયું ક ેહયું  અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત મહામિ્તની સાથે જ છયુ ં . ્તેને 
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માટ ેકોઈ અવરોધ, મયુશકલેી ક ેિવલંબ જવેાં પહરબળો નથી. હયું  સૌથી ઉત્તમ 
પહરણામ આવશે ્તેના આનંદની આશા સાથે જીવયું છયુ ં . મારંુ આં્તરમન 
િવચારોને પ્રિ્તભાવ આપે છ.ે મને જાણ છ ેક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત 
શિ્્તનયું કામ કોઇ રી્તે અટકાવી શકાય નહીં. ્તે જ ેપણ કામ હાથમાં 
લે છ ે્તેને સફળ્તાપૂવ્ણક પૂરંુ કર ેજ છ.ે રચનાતમક જ્ાન મારા માધયમ 
દ્ારા વહીને બધી જ  યોજના અને હ્ેતયુઓને પર પાડ ેછ.ે હયું  જ ેપણ 
કામની શરૂઆ્ત કરંુ, ્તેનેસફળ્તાપૂવ્ણક સંપન્ન કરીશ. જીવનમાં મારંુ ધયેય 
ગ્ાહકોને ઉત્તમ સેવા આપવાનયું છ.ે હયું  જનેા પણ સંપક્ણમાં આવયું છયુ ં  ્તેઓ 
બધાને મારી ઓફર બહયુ ગમે છ.ે મારંુ બધયું જ કામ એક હદવય વયવસથા 
પ્રમાણે પાર પડ ેછ.ે”

બલોક ેરોજ સવાર ેઊઠીને, ગ્ાહકોને મળવા જ્તાં પહલેાં અને રાત્રે સૂ્તાં આગાઉ 
આ પ્રાથ્ણનાનયું રટણ કરવાનયું શરૂ કયયુું. બહયુ ટૂંકા સમયમાં ્તેમણે અર્ધજાગ્ર્ મનમાં નવી 
ટવે પાડી અને એક સફળ સેલસમેન ્તરીકનેી  પો્તાની ખયાિ્ત પયુન:સથપિ્ત કરી.

તમારી કામના કટેલી તીવ્ર છ?ે
સોરેિહટસને એક યયુવક ેપૂછયું ક ે્તમે આટલયું જ્ાન ્યાંથી મેળવો છો? સોરેિટીસે 

જવાબ આપયો, “મારી સાથે ચાલ!” ્તેઓ યયુવકને નદી હકનાર ેલઇ ગયા. યયુવાનને પાણીમાં 
ડયુબાડી દીધો અને ્તરફડીયા મારવા લાગયો તયાં સયુધી ડયુબાડી રાખયો. પછી બહાર કાઢીને 
્તેને સવસથ કયયો. જયાર ે યયુવક થોડો હોશમાં આવયો તયાર ે સોરેિટીસે ્તેને પૂછયું, “્તયું 
પાણીમાં ડબૂેલો હ્તો તયાર ે્તારી ્તીવ્ર ઈચછા શયું હ્તી?”

“માર ેશ્ાસ લેવો હ્તો”, યયુવક ેજવાબ આપયો.

સોરેિટીસે ્તેને ઉપદેશ આપયો, 

“જયારે તું પાણીમાં ્ૂડબેલો હતો અને તને શ્વાસ લેવા માટ ેજટેલી  
તાલાવેલી થઇ હતી તેટલી તીવ્ર ઈચછા જ્ાન પ્રાપ્ત કરવા માટ ેથશે 
તયારે તને જ્ાન મળશે.”

્તે જ રી્તે જયાર ે્તમને કોઈક માનિસક અવરોધ ઓળંગવાની ્તીવ્ર ઈચછા થશે,  
્તમે સપષ્ટ િનણ્ણય આવી શકો ક ેબહાર નીકળવાનો ઉપાય છ ેજ અને ્તે ઉપાય સયુધી 
પહોંચવયું જ છ ેતયાર ે્તમને િવજય મળશે જ. ્તમને સમાજ ેહડધૂ્ત કયા્ણ હોય, ઉપરી 
અિધકારીએ ઓરમાયયું વ્ત્ણન રાખયયું હોય ક ેકોઈ હલકટ વયિ્્તએ ્તમારી ઉપર અતયાચાર 
કયયો હોય, પરં્તયુ જો ્તમને માનિસક શાંિ્તની ખેવના હોય ્તો ્તમને મળશે જ. ્તમારામાં 
માનિસક અને આધયાિતમક શિ્્ત હોય ્તો આવી દયુનયવી રી્તભા્ત અને વ્ત્ણનની ્તમારા 
ઉપર કોઈ અસર થશે નહીં. ્તમાર ેશયું જોઈએ છ ે્તે ્તમે જાણો છો, ્તો ્તમે િ્તરસકાર, 
ગયુસસો અને દ્ષેભાવ જવેાં શાંિ્ત, સયુમેળ  હણી નાખ્તા અને સયુખ સમૃિદ્ધ િવરોધી ્તત્વોને 
દૂર જ રાખો. લોકો, પહરિસથિ્ત, સમાચાર અને ઘટનાઓને ્તમારા જીવનના હ્ેતયુ સાથે 

અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે
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કાલપિનક રી્તે જોડીને ઉદાસ િનરાશ થવાનયું બંધ કરો. ્તમારંુ ધયેય શાંિ્ત, સમૃિદ્ધ, સવાસથય 
અને સયુખાકારી છ.ે શાંિ્તની સહર્તા ્તમારામાંથી જ વહ ેછ ે્તેનો અનયુભવ કરો. ્તમારા 
િવચારો અગોચર અને અદૃશય શિ્્ત છ.ે ્તેનો ્તમારા કલયાણ, પ્રેરણા અને શાંિ્ત માટ ે
ઉપયોગ કરો.

આ વયિ્તને તંદુરસતી મળી નહીં
ચાર બાળકોનો િપ્તા અને સદ્ધર ગૃહસથ - એહરક, પો્તાના પહરવારથી છયુ પાવીને 

બીજા શહરેમાં અનય સ્તી સાથે રહ્ેતો હ્તો. પો્તાના ધંધાના કામના બહાને ્તે તયાં જ્તો. 
થોડો સમય ્તો બધયું બરાબર ચાલયયું. એક વખ્ત ્તે બીમાર પડયો. હ્તાશ થઇ ગયો, 
્તામસી અને ઝઘડાળયુ બની ગયો. દવા લીધા વગર ્તેને ઊંઘ આવ્તી નહીં. ડો્ટરની 
દવા લેવા છ્તાં એહરકનયું બલડ પ્રેશર સામાનય થ્તયું નહીં. શરીરમાં બધે જ દયુખાવો રહ્ેતો 
હ્તો. ડો્ટરો આ દયુખાવાનયું િનદાન ક ેઈલાજ કરી શ્યા નહીં. આટલયું ઓછયુ ં હોય ્તેમ 
્તેને દારૂની લ્ત લાગી ગઈ.

એહરકના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં રહલેી અપરાધ ભાવના, આ બીમારીનયું મૂળ કારણ 
હ્તયું. ્તેણે લગ્ન જવેા પિવત્ર સંબંધને કોરાણે મૂ્યો હ્તો. પતની અને બાળકો સાથે કરલેી 
છ્ેતરિપંડી ્તેને કોરી ખા્તી હ્તી. પો્તે જ ેપ્રકારના ધાિમ્ણક વા્તાવરણમાં ઉછયયો હ્તો 
અને જ ેસંસકાર મળ્ા હ્તા ્તે બધા પણ ફગાવી દીધા હ્તા. ્તેને કારણે થયેલી ગયુનાની 
લાગણીને ભૂલવા માટ ેદારૂને રવાડ ેચડી ગયો. શરીરની પીડા ઓછી કરવા કટેલાક લોકો 
મોરફીન જવેી દવા લે્તા હોય છ.ે આ એહરકભાઈ મનનયું દયુ:ખ હળવયું કરવા દારૂ પી્તા 
હ્તા. આગમાં ઘી હોમવા જવેી જૂની અને જાણી્તી વા્ત આ િકસસામાં પણ થઇ હ્તી.

સપષ્ટીકરણ અને ઈલાજ
મેં એહરકને મનની કામગીરી િવષે િવસ્તારથી સમજાવયયું. ્તેને પો્તાની સમસયા 

સમજાઈ. ભાંડો ફૂટ્ો તયાર ેજ ેપણ પ્રશ્નો ઊભા થયા ્તેનો સામનો કયયો, પો્તાની ભૂલ 
સવીકારી અને આવયું બેવડયું  જીવન નહીં જીવવાનો િનધા્ણર કયયો. ્તેને ખબર હ્તી ક ેદારૂ 
પીવાની લ્ત, પહરિસથિ્તથી ભાગી છૂટવાનો પ્રયતન હ્તો. મૂળ કારણ ્તેના અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં છયુ પાઈ રહ્યું હ્તયું. આ કારણને તયાંથી કાઢવયું જરૂરી હ્તયું. ્તંદયુરસ્તી આપોઆપ પાછી 
આવી જાય.

એહરક ેહદવસમાં ત્રણ ચાર વખ્ત પ્રાથ્ણના કરીને પો્તાના અધ્ણજાગ્્ત મનમાં નવી 
છાપ કંડારવાનો પ્રયતન શરૂ કયયો. 

“મારંુ મન શાંિ્ત, સવસથ્તા અને સં્તયુલનથી ભરલેયું છ.ે અનં્ત મારામાં જ 
એક સયુંદર હાસય સાથે ફલેાયેલયું છ.ે મને ભૂ્તકાળ, વ્ત્ણમાન ક ેભિવષયનો 
ડર નથી. અધ્ણજાગ્્ત મનની અનં્ત મહામિ્ત દરકે પગલે મને માગ્ણદશ્ણન 
આપે છ,ે હદશાસૂચન કર ેછ.ે હયું  હવે દરકે પહરિસથિ્તમાં શ્દ્ધા, સવસથ્તા, 
શાંિ્ત અને આતમિવશ્ાસ રાખયું છયુ ં . હયું  મારી જૂની કયુટવેમાંથી મયુ્્ત થઇ 
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ગયો છયુ ં . મારંુ મન આં્તહરક શાંિ્ત, મયુિ્્ત અને આનંદની લાગણીથી સભર 
છ.ે હયું  મારી જા્તને માફી આપયું છયુ ં , પછી જ લોકો મને માફ કરશે. શાંિ્ત, 
સવસથ્તા અને િવશ્ાસ મારા મનમાં છવાયેલાં છ.ે”

એહરક ેઆ પ્રાથ્ણના ચાલયુ રાખી. આ પ્રાથ્ણના કરવા પાછળનો હ્ેતયુ અંગે ્તે સજાગ 
હ્તો. ્તે જાણ્તો હ્તો ક ે્તે પો્તાના મનમાં જ જરૂરી શ્દ્ધા અને િવશ્ાસ સથાપવા માંગ્તો 
હ્તો. મેં ્તેને સમજાવયયું ક ે્તે જયાર ેમોટથેી બોલીને, ધીમે ધીમે, પ્રેમથી અને અથ્ણપૂણ્ણ 
રી્તે પ્રાથ્ણના કર ેછ ેતયાર ે્તેના શબદો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ઉ્તર્તા જશે. જમીનમાં વાવેલા 
બીજની માફક ્તેમાંથી પણ વૃષિ માટનેાં અંકયુર ફૂટશે. એહરક ેજીવનના સતયો પર ધયાન 
કિેનદ્ર્ત કયયુું, બધી જ ઇિનદ્રયો દ્ારા આ સતયો ્તેના અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચી ગયા, 
બધી જ બીમારીઓ અને સમસયાના મૂળ જવેી નકારાતમક લાગણીઓનો મનમાંથી િનકાલ 
કયયો. પ્રકાશ અંધકારને દૂર કર ેછ.ે ્તે પ્રમાણે રચનાતમક િવચારો નકારાતમક િવચારોનો 
નાશ કર ેછ.ે એકાદ મહહના પછી એહરકનયું સંપૂણ્ણ હૃદયપહરવ્ત્ણન થયયું હ્તયું.

ભૂલનો ઇનકાર
જો ્તમે દારૂ ક ેનશીલી દવાના (ડ ટ્ગસ) બંધાણી હો ્તો ્તેનો સવીકાર કરો. પ્રશ્નથી 

છટકવાનો પ્રયાસ કરો નહીં. કટેલાય લોકો સવીકાર્તા નથી ક ેપો્તે દારૂના બંધાણી છ ે્તેથી 
્તેમને કાયમની લ્ત લાગેલી હોય છ.ે

અિસથર્તા અને આં્તહરક ભય ્તમારા રોગ  છ.ે જીવનનો સામનો કરવામાં 
પાછીપાની કરવાનો અથ્ણ એ જ થાય ક ે્તમે જીવનની જવાબદારીઓમાંથી દારૂની બાટલીના 
સહાર ેછટકવા માંગો છો. એક નશાખોર ્તરીક ે્તમારી મયુ્્ત ઈચછા નથી ભલે ્તમે માન્તા 
હો ક ે્તમારી ઇચછાશિ્્ત ઉપર ગવ્ણ કર્તા હો. જો ્તમને દારૂ પીવાની આદ્ત હોય ્તો 
હહંમ્તથી કહો ક ેહયું  હવે ્તેને હાથ પણ નહીં અડાડયું! ્તમારામાં આવયું વા્ય બોલવાની 
્તાકા્ત નથી; કારણ ક ે્તમને ખબર નથી ક ેમનમાં શિ્્ત ્યાં ધરબાઈને પડલેી છ.ે

્તમે માનિસક કદેખાનામાં પયુરાયેલા છો. આ કદેખાનયું ્તમે જ બનાવેલયું છ,ે ્તમે 
માનય્તા, મ્ત, ્તાલીમ અને વા્તાવરણના પ્રભાવથી જકડાયેલા છો. મોટા ભાગના લોકોની 
માફક ્તમે પણ ટવેના ગયુલામ છો. ્તમે (જીવનની િવિવધ પહરિસથિ્તમાં) જ ેરી્તે પ્રિ્તહરિયા 
આપો છો (દારૂ પી ને રાહ્ત મેળવવી) ્તે ્તમારા એક જ ઘરડેમાં ગોઠવાયેલા મનની ચાડી 
ખાય છ.ે

મુિ્તનો િવચાર
્તમે બધી જ આદ્તોમાંથી છયુ ટકારો મેળવીને સંપૂણ્ણ સવ્તંત્ર થઇ શકો છો. માનિસક 

શાંિ્ત મેળવી શકો છો અને અધ્ણજાગ્્ત મનના ઊંડાણ સયુધી પહોંચી શકો છો. અધ્ણજાગ્્ત 
મન બહયુ શિ્્તશાળી છ ેઅને ્તમને દારૂ પીવાની ્તલપમાંથી સહલેાઈથી મયુ્્ત કરી શક ે
છ.ે તયાર પછી ્તમને મન કવેી રી્તે કામ કર ેછ ે્તે સમજાશે; ્તમે ખરખેર ્તમારો દારૂ 
નહીં પીવાનો િનધા્ણર પાર પાડી શકશો, પો્તાની જા્તને જ સતય સાિબ્ત કરી આપશો.

અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે
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એકાવન ટકા સારં થઇ ગયું છે
કોઈ પણ પ્રકારની નકારાતમક આદ્તથી છયુ ટકારો મેળવવાની ્તીવ્ર ઈચછા હોય ્તો, 

એકાવન ટકા ્તો છૂટી ગઈ જ સમજો. ટવે ચાલયુ રાખવા કર્તાં છોડવાની ઈચછા બળવાન 
થાય ્તો ્તમને ્તેવી આદ્તથી મયુિ્્ત મેળવવામાં બહયુ ્તકલીફ પણ પડશે નહી.

્તમે મનમાં જ ેપણ િવચારો ધરાવો છો ્તે િવસ્તાહર્ત થાય છ,ે મોટા થાય છ.ે જો 
્તમે મનને આદ્તથી છૂટવાના, મનની શાંિ્તના િવચાર ્તરફ વાળી દો અને નવી હદશા 
્તરફ કિેનદ્ર્ત કરલેયું રાખો ્તો એવી ભાવના અને લાગણીઓનો જનમ થશે. આ લાગણીઓ 
અને ભાવના ્તમને આદ્તમાંથી િવચારોની ્તાકા્તની સમીષિા કરો 

અવેજીનો િનયમ
્તમારી પીડામાંથી કંઈક સારો િનષકષ્ણ નીકળી શક ેછ ે્તે વા્ત ધયાનમાં રાખવા જવેી 

છ.ે ્તમે જ ેયા્તના ભોગવી છ ે્તે વયથ્ણ જવાની નથી. હા, પણ અિવર્ત પીડા ભોગવવાનયું 
ચાલયુ રાખવયું મયુખા્ણમી છ.ે

જો ્તમે નશાનયું બંધાણ ચાલયુ રાખો ્તો લાંબે ગાળે ્તમે માનિસક અને શારીહરક 
રી્તે નયુકસાન ભોગવશો, પાયમાલ અને કંગાળ થઇ જશો. યાદ રાખો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની 
શિ્્ત ્તમને સાથ આપી રહી છ.ે ્તમે ઉદાસીન્તા અને િનરાશાની ગ્તા્ણમાં ડબૂી ગયા 
હો ્તો પણ, ્તમાર ેમયુિ્્તના આનંદની કલપના કરવાનયું શરૂ કરી દેવયું જોઈએ. આદ્તમાંથી 
છયુ ટકારાનો આનંદ ્તમારંુ મયુખય ધયેય હોવયું જોઈએ. આ અવેજીનો િનયમ છ.ે ્તમારી 
કલપના ્તમને દારૂની બોટલ સયુધી લઇ ગઈ; હવે ભલે ્તમને મયુિ્્ત અને મનની શાંિ્ત સયુધી 
લઇ જાય. ્તમને થોડી યા્તના જરૂર થશે પણ ્તે રચનાતમક હ્ેતયુ માટ ેછ.ે આ સમયની 
િસથિ્ત પ્રસૂિ્તની પીડામાંથી પસાર થઇ રહલેી મા્તા જવેી છ.ે ્તમને પીડા જરૂર થશે 
પણ ્તમારા મનમાં રહલેયું િવચારરૂપી બાળક બહાર આવશે. અધ્ણજાગ્્ત મન ધીરજ અને 
સંયમને જનમ આપશે.

નશાનું કારણ
નશાનયું સાચયું કારણ નકારાતમક અને િવધવંસક િવચારસરણી છ;ે યાદ છ ેને, મનયુષય 

જવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો ્તે હોય છ!ે દારૂના બંધાણીઓને ઊંડી લઘયુ્તાગ્ંિથ હોય છ,ે કશયુંક 
ખૂટ્તયું હોય ્તેવી ભાવના પ્રબળ હોય છ,ે િનરાશાવાદી અને હ્તાશ હોય છ,ે સામાનય રી્તે 
આવી લાગણીઓ સાથે આં્તહરક સંઘષ્ણ પણ જોડાયેલો હોય છ.ે આવા લોકો દારૂ પીવાનાં 
બહાનાં શોધ્તા હોય છ,ે પણ મયુખય કારણ જીવનની િવચારસરણી છ.ે

ત્રણ જાદુઈ પગલાં
પ્રથમ પગલું
શાં્ત થઇ જાઓ, મનનાં ચરિોને થંભાવી દો. ્તંદ્રાવસથામાં પહોંચી જાઓ. આવી 

આરામ, હળવી અને શાંિ્તની િસથિ્તમાં અધ્ણજાગ્્ત મનની ગ્હણષિમ્તા વધી જાય છ.ે આ 
બીજા પગલાં માટનેી ્તૈયારી છ.ે
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બીજુ ંપગલું
એવયું નાનયું અથ્ણપણૂ્ણ વા્ય બનાવો ક ેજ ેસહલેાઈથી યાદ રહ ેઅને ્તેને એક ગી્ત 

્તરીક ેવારંવાર ગાઓ. જમેેક ે“મારા મનમાં સવસથ્તા અને શાંિ્ત છ,ે હયું  ્તેને માટ ેઈશ્રનો 
આભાર માનયું છયુ ં”. આવા વા્યનયું રટણ મનને નકામા િવચારો ્તરફ ઘસડા્તયું અટકાવશે. 
જરૂર પડ ે્તો અરીસાની સામે ઊભા રહીને મોટથેી આ વા્ય બોલો અને ્તમારા હોઠ 
જીભનો કવેો ઉપયોગ થાય છ ે્તે જયુઓ. ્તેનયું એક િચત્ર મનમાં ઉ્તારી દો. જરૂર પડે આ 
િચત્રને જયુઓ. આવયું કરવાથી આ વા્ય અધ્ણજાગ્્ત મનમાં અંકાઈ જશે. પાંચેક િમિનટ 
સયુધી આ વા્યનયું રટણ કર ેરાખો. ્તમારંુ મન ્તેને પ્રિ્તભાવ જરૂર આપશે.

ત્રીજુ ંપગલું
રાત્રે િનદ્રાધીન થ્તાં પહલેાં, જમ્ણન કિવ જોહન વોન ગોથેની ટવે પ્રમાણે એક 

િમત્ર ક ેસવજન સાથે રૂબરૂ વા્ત કર્તા હો ્તેવી કલપના કરો. આંખો બંધ રાખો, ્તમે 
શાં્ત અને હળવા બની જાઓ. િમત્ર ક ેસવજન કલપનામાં હાજર જ છ.ે ્તમને કહી રહ્ા 
છ,ે “અિભનંદન!”. ્તમે િસમ્ત આપો છો, ્તમને િમત્ર ક ેસવજનનો અવાજ સંભળાય છ.ે 
્તેમના સપશ્ણનો અનયુભવ કરો, ્તે સાચો જ હોય ્તેવયું માનો. ઝીણામાં ઝીણી વા્તનો કિલપ્ત 
અનયુભવ કરો. “અિભનંદન!” શબદ સંપૂણ્ણ મયુિ્્ત (દારૂના ક ેનશીલી દવાના બંધાણમાંથી) 
સાથે જોડાયેલો છ.ે  ્તેને વારંવાર સાંભળો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન સં્તયુષ્ટ થાય તયાં સયુધી 
આ પ્રયોગ ચાલયુ રાખો.    

પ્રયતન કરવાનું ચાલુ રાખો
મનમાં જયાર ેડર પેસી જાય છ ેક ેિચં્તા, ઉચાટ અને શંકા ્તમારા મનમાં ઘર કરી 

જાય છ ેતયાર ે્તમારા ધયેયને સ્ત્ત નજરમાં જ રાખો. અધ્ણજાગ્્ત મનમાં વસેલી અનં્ત 
શાંિ્તનો િવચાર કરો. ્તમે આ શિ્્તને ્તમારા િવચારો અને કલપના પ્રમાણે કામે લગાડી 
શકો છો. ્ેત ્તમારો આતમિવશ્ાસ વધારશે, શિ્્ત અને હહંમ્ત પ્રદાન કરશે.  િનષ્ઠા અને 
ધીરજથી પ્રયતન ચાલયુ રાખો। એક હદવસ એવો જરૂર ઊગશે ક ેજયાર ેજીવનમાં અજવાળયું 
થઇ જશે અને અંધકાર દૂર થઇ ગયો હશે.

િવચારોની ્ાકા્ની સમીષિા કરો

1.  સમસયામાં જ સમાધાન છયુ પાયેલયું છ.ે દરકે સવાલમાં જ જવાબ સં્તાયેલો છ.ે 
જયાર ે્તમે શ્દ્ધા અને િવશ્ાસ સાથે પોકાર કરો છો તયાર ેઅનં્ત મહામિ્ત ્તમને 
પ્રિ્તભાવ આપે જ છ.ે

2.  આદ્ત અધ્ણજાગ્્ત મનની કામગીરી છ.ે કોઈ પણ ટવે ્તમારા જીવન ઉપર કટેલો 
પ્રભાવ જમાવી શક ેછ ે્તે ઉપરથી અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તનો અંદાજ આવી શક ે
છ.ે ્તમે આદ્તથી મજબૂર છો.

અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે
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3.  ્તાલબદ્ધ નૃતય, િસવિમંગ, ટાઈિપંગ, મોટરકારનયું ડ ટ્ાઈિવંગ વગેરનેી આવડ્ત ઉપરથી 
કહી શકાય ક ેઆદ્ત એવી હરિયા છ ેક ે્તેનયું પયુનરાવ્ત્ણન કરવાથી ્તે અધ્ણજાગ્્ત 
મનમાં અંકાઈ જાય છ ેઅને સવાભાિવક બની જાય છ.ે

4.  પસંદગી ્તમારી મરજીનો િવષય છ.ે ્તમે સારી ક ેખરાબ આદ્ત પાડી શકો છો. 
પ્રાથ્ણના સારી ટવે છ.ે

5.  શ્દ્ધાપૂવ્ણક, અધ્ણજાગ્્ત મનમાં આંકલેયું કોઈ પણ માનિસક િચત્ર, વાસ્તિવક્તા બનીને 
્તમારી સમષિ ઉપિસથ્ત થશે.

6.  ્તમને સફળ્તાથી વંિચ્ત રાખે ્તેવો અવરોધ એક જ છ ે- ્તમારા િવચારો અથવા 
માનિસક િચત્ર!    

7.  જયાર ે્તમારંુ ધયાન િવચિલ્ત થાય તયાર ે્તેને પાછયુ ં  લાવવા માટ ેધયેય ક ે્તમારા 
રસ અંગેની કલપના ્તૈયાર રાખો. જયાર ેપણ િવચારો આડાઅવળા થાય તયાર ેઆ 
કલપનાનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી યોગય માગતે લાવી દો. આવયું કરવાની ટવે પાડો. 
મનને િશસ્તબદ્ધ કરવાનો આ ઉપાય છ.ે

8.  જાગ્્ત અથવા અધ્ણજાગ્્ત મન કમેેરા જવેયું છ.ે સબકૉનશયસ માઈનડ કમેેરાની હફલમ 
સમાન છ.ે કમેેરા દ્ારા આ હફલમ ઉપર એક િચત્ર અંહક્ત થઇ શક ેછ.ે

9.  ડર અથવા ભયના િવચારનયું પયુનરાવ્ત્ણન ્તે એક માત્ર અને સૌથી મોટયું અપશયુકન 
છ.ે  હદવય વયવસથામાં શ્દ્ધા રાખીને દરકે કામની શરૂઆ્ત કરો. િનષફળ્તાને 
આમંત્રણ આપ્તા આવા િવષચરિમાંથી  છયુ ટકારો મળી શક ેછ.ે સયુખદ અં્તની 
કલપના કરો અને ્તેને િવશ્ાસનયું િસંચન કરો.

10.  એક નવી ટવે પાડવા માટ ેસૌ પ્રથમ ્તો ્તમને સો ટકા ખા્તરી હોવી જોઈએ ક ેઆ 
ટવે ઇચછનીય છ.ે ્તમારી કયુટવે છોડવાની ઈચછા કયુટવેને ટકાવી રાખવાની ઈચછા 
કર્તાં બળવાન થાય છ ેતયાર ે્તમને એકવાન ટકા સફળ્તા મળી ગઈ ગણાય.

11.  ્તમારા િવચારો અને મનની ભાગીદારી િસવાય અનય લોકોનાં િવધાનો ્તમને દયુ:ખ 
પહોંચાડી શક ેનહીં. ્તમારા ‘સવ’ને જીવનના ધયેય સાથે જોડી દો. સામાનય રી્તે 
જીવનના ધયેયમાં શાંિ્ત, સયુમેળ, આનંદ, સયુખ અને સવાસથયનો સમાવેશ થાય છ.ે 
્તમારા બ્રહ્માંડમાં ્તમે એકલા જ િવચાર કરો છો.

12.  વધાર ેપડ્તા દારૂનયું સેવન જીવનની જવાબદારીઓમાંથી છટકવાની િનશાની છ.ે 
નશાના બંધાણનયું મયુખય કારણ નકારાતમક અને િવધવંસક િવચારસરણી છ.ે ્તેનો 
ઈલાજ મયુિ્્ત, સવાસથય, પૂણ્ણ્તા અને િસિદ્ધ પ્રાપ્ત થવાના આનંદની કલપના કરવામાં 
રહલેો છ.ે

13.  અનેક લોકો દારૂનયું બંધાણ છોડી શક્તા નથી કારણક ે્તેઓ કબૂલ કર્તા નથી ક ે
પો્તે નશો કર ેછ.ે
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14.  અધ્ણજાગ્્ત મનના િનયમ પ્રમાણે જ ેવા્ત ્તમને બંદી બનાવીને રાખે છ ેઅને ્તમને 
અમયુક હરિયાથી વંિચ્ત રાખે છ ે્તે જ વા્ત ્તમને મયુિ્્ત અને સયુખ આપશે. માત્ર 
્તમે આ વા્તનો કવેી રી્તે ઉપયોગ કરો છો ્તે મહત્વનયું છ.ે

15.  ્તમારી કલપનાશિ્્ત ્તમને દારૂની બોટલ સયુધી ખેંચી ગઈ. ્તે જ કલપનાશહક્તનો 
એવો ઉપયોગ કરો ક ેજ ે્તમને આ બંધનમાંથી મયુિ્્ત અપાવે.

16.  નકારાતમક અને િવનાશાતમક િવચારસરણી નશાના બંધાણનયું મયુખય કારણ છ.ે 
મનયુષય જવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો ્તે હોય છ.ે

17.  જો મનમાં કોઈ પ્રકારનો ડર પેસી જાય ્તો ઈશ્રમાં શ્દ્ધા રાખો. સારી વસ્તયુઓ 
આવા ડરને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.

((((

અરજીજાગ્ર્ત મન માનકસક અવરોર કેવી રી્તે િૂર કરે છે



પ્રકરિ-૧૯

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત 
મનનો ઉપયોગ કરો

મારી એક િમત્ર કટેહરનાને એક સમારંભમાં બોલવા માટનેયું આમંત્રણ મળ્યું. ્તેણીએ 
મને કહ્યું ક ેએકાદ હજાર લોકોની સામે ઊભા થઈને બોલવાના િવચાર માત્રથી ્તેને 
પરસેવો છૂટી ગયો. પણ કટેહરનાએ આ ભયને કાબૂમાં લઇ લીધો. સમારંભના થોડા હદવસ 
અગાઉ, રોજ રાત્રે ્તે એક આરામખયુરશીમાં બેસી જ્તી. મનમાં િનશ્ચય કર્તી, 

“હંુ આ ભય ઉપર િવજય મેળવીને જ જપંીશ. હંુ તેના ઉપર કાબૂ 
મેળવી રહી છંુ. હંુ સવસથતાથી અને આતમિવશ્વાસ સાથે સમારંભમાં 
બોલી રહી છંુ. હંુ તણાવમુ્ત છંુ અને શાંત છંુ.” 

રોજ રાત્રે આ પ્રકારનયું રટણ પાંચેક િમિનટ સયુધી ચાલ્તયું. આ યયુવ્તીએ ડર ઉપર 
િવજય મેળવવા માટ ેઅધ્ણજાગ્્ત મનના િનયમનો બરાબર ફાયદો ઉઠાવયો.

અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેને મળ્તા સૂચનનો સરળ્તાથી સવીકાર કર ેછ ેઅને કટેલાક 
સંજોગોમાં ્તે આવાં સૂચનોથી િનયંત્રણમાં રહ ેછ.ે જયાર ે્તમે મનને શાં્ત અને ્તણાવમયુ્્ત 
કરી દો, તયાર ેજાગ્્ત મનના િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મનમાં કો્તરાઈ જાય છ.ે જમે ફળની 
છાલ જવેા કયુદર્તી અને િછદ્રાળયુ પડદા દ્ારા પ્રવાહી એક ્તરફની બીજી ્તરફ વહ ેછ ે્તે 
જ રી્ેત જાગ્્ત મનના િવચારો અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચી જાય છ.ે જો અધ્ણજાગ્્ત મન 
સયુધી પહોંચ્તા ્તમારા િવચારો સકારાતમક હોય ્તો ્તમને ્તે પ્રમાણેનયું ફળ મળશે. ્તમે 
એક સવસથ, શાં્ત અને ધીર બની જશો.

મનુષયનો સૌથી મોટો શત્રુ

કહવેાય છ ેક ેડર મનયુષયનો સૌથી મોટો દયુશમન છ.ે િનષફળ્તા, બીમારી અને ખરાબ 
માનવીય સંબંધોનયું મયુખય કારણ ભય છ.ે કરોડો લોકો પો્તાના ભૂ્તકાળથી, ભિવષયથી, 
વૃદ્ધાવસથાથી, મૃતયયુથી ડર ેછ.ે ડર ્તમારા મનમાં રહલેો એક િવચાર છ ેઅને ્તમે ્તમારા 
પો્તાના જ  િવચારોથી ડરી જાઓ છો.

ભય જવેું કોઈ કારણ નથી. 
તે ફ્ત સચેત અને અચેત 
મનની કાય્થપ્રણાલીનું પરરણામ 
છ.ે ્ડર અે મનમાં રહલેો અેક 
િવચાર છ.ે અા િવચાર જ ્ડર 
ઉતપન્ન કરે છ.ે સકારાતમક 
િવચારો ્ડર દૂર કરવાનું અમોઘ 
શસ્ત છ.ે
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એક નાનો છોકરો ભયનો માયયો લકવાગ્સ્ત થઇ શક ેછ.ે ્તેને કહવેામાં આવયયું હ્તયું 
ક ે્તેના પલંગ નીચે એક રાષિસ છ ેઅને આ રાષિસ ્તેને ઉપાડી જશે. જયાર ે્તેના િપ્તા 
લાઈટ ચાલયુ કરીને પલંગ નીચે કોઈ નથી ્તેવયું દેખાડ ેછ ેતયાર ે્તેનો ભય દૂર થાય છ.ે 
છોકરાના મનમાં એટલો ડર પેસી ગયો હ્તો ક ેજાણે ્તેના પલંગની નીચે ખરખેર રાષિસ 
રહ્ેતો હોય! પણ આ ભય ્તેના મનમાંથી દૂર થઇ ગયો. ્તેને જનેી બીક હ્તી ્તેવો રાષિસ 
હ્તો જ નહીં. બરાબર આ જ પ્રમાણે ્તમારા મનમાં પણ અમયુક વખ્ત એવા ડર હોય છ ે
ક ેજનેે વાસ્તિવક્તા સાથે કાંઈ લાગ્તયુંવળગ્તયું હો્તયું નથી. આ માત્ર િવિચત્ર ્તયુક્કાઓનો 
સમૂહ છ.ે ્તયુક્કાઓ માત્ર ્તયુક્કા જ હોય છ.ે

તમને જ ેવાતની બીક હોય તે કરો

અમેહરકના હફલસૂફ અને કિવ રાલફ વાલડો એમસ્ણન કહ્ેતા, 

“તમને જ ેવાતે બીક લાગતી હોય તે કામ કરો, ભય ભાગી જશે.” 

એક સમય એવો હ્તો ક ેઆ લેખકને પ્રેષિકો સામે ઊભા રહીને બોલવામાં બહયુ 
બીક લાગ્તી હ્તી. પ્રેષિકો સામે ઊભા રહીને જ ેવા્તની બીક હ્તી ્તે કરવાનો િનશ્ચય કયયો. 
ભયનયું મૃતયયુ થઇ ગયયું. જયાર ે્તમે સકારાતમક રી્તે િનધા્ણર કરો ક ે્તમે આવા કાલપિનક ડર 
ઉપર િવજય મેળવશો અને ્તમે જાગ્્ત મનમાં એક ચોક્કસ િનણ્ણય પર આવો તયાર ે્તમે 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાંથી એક શિ્્તનો પ્રવાહ ્તમારા સકારાતમક િવચારો ્તરફ વાળી દો છો 
અને ્તમે જ ેઈચછો છો ્તે બનીને રહ ેછ ેઅેટલે ક ેડર દૂર થયો.

સટજે રફયરને દૂર કરતા ં

સયુઝનને ગાયક કલાકારની પસંદગી માટનેા ઑહડશન ટસેટ માટ ેઆમંત્રણ મળ્યું. 
સયુઝન આ કસોટી માટ ેબહયુ ઉતસયુક હ્તી.  પરં્તયુ, અગાઉ ત્રણેક વખ્ત પ્રયતન કરવા છ્તાં, 
્તેને બહયુ ખરાબ િનષફળ્તા મળી હ્તી. કારણ શયું? - સટજે હફયર એટલે ક ેરંગમંચ ઉપર 
ઊભા રહીને પ્રેષિકો સામે બોલવામાં ક ેગાવામાં લાગ્તો ડર!

સયુઝનનો અવાજ બહયુ જ મધયુર હ્તો. પણ ્તેણીને મનમાં ડર રહ્ેતો જયાર ેપો્તાને 
ગાવાનો વારો આવશે તયાર ેસટજે હફયર ્તેના મન ઉપર કબજો કરી લેશે. અધ્ણજાગ્્ત મન 
્તમારા ભયને ્તમારી િવનં્તી ગણી લે છ,ે ્તેને અિભવય્્ત કરવાના પ્રયતનો કર ેછ ેઅને 
્તમને ્તે પ્રમાણે અનયુભવ કરાવે છ.ે અગાઉના ત્રણ ઑહડશન દરિમયાન ્તેણે ખોટી રી્તે 
ગી્ત ગાયયું હ્તયું. અં્તે ્તે હારીને રડી પડી. કારણ શયું હ્તયું? અનૈિચછક િવચારોએ અધ્ણજાગ્્ત 
મનને સૂચના આપી દીધી હ્તી - સયુષયુપ્ત રહલેો ભય ્યાંકથી સળવળીને બહાર આવી 
ગયો અને હોઠ સયુધી આવેલો પયાલો ઢોળાઈ ગયો.

સયુઝને નીચેની ટિે્નક અજમાવી: હદવસમાં ત્રણ વખ્ત ્તે એક ઓરડામાં એકાં્તમાં 
બેસ્તી. આરામ ખયુરશીમાં બેસીને ્તણાવમયુ્્ત થ્તી, શરીર હળવયું કર્તી, આંખો બંધ 
કર્તી. મન અને શરીરને બને ્તેટલયું શાં્ત કર્તી. શારીહરક િસથર્તાથી અધ્ણજાગ્્ત મન 

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરો
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સૂચના માટ ે્તૈયાર થઇ જાય છ.ે ્તેણે પો્તાના ભયને પડકાયયો, 

“હયું  સયુંદર ગાઉં છયુ ં , હયું  સવસથ, શાં્ત અને ગંભીર છયુ ં .”

દરકે વખ્ત આ એકાં્તના સમયમાં પાંચ દસ વાર સયુઝન આ રટણ કર્તી. 
હદવસમાં ત્રણ વાર અને રોજ રાત્રે િનદ્રાધીન થ્તાં પહલેાં આ હરિયા ્તેનો િનતયરિમ બની 
ગયો હ્તો. એકાદ અઠવાહડયામાં ્તેનો આતમિવશ્ાસ વધી ગયો હ્તો. ઑહડશનના હદવસે 
્તેણે અદભયુ્ત પ્રદશ્ણન કયયુું. ્તમે પણ આવી હરિયા અપનાવો. ભયનયું મૃતયયુ નક્કી જ છ ે!

િનષફળતાનો ભય

પ્રસંગોપા્ત સથાિનક યયુિનવિસ્ણટીમાંથી કટેલાક નવયયુવાન-યયુવ્તીઓ મને મળવા 
આવે છ.ે શાળાના િશષિકો પણ મારી સલાહ માટ ેઆવે છ.ે મોટા ભાગના લોકોને પરીષિા 
વખ્તે અમયુક િસદ્ધાં્તો ભૂલી જવાની ફહરયાદ હોય છ.ે બધા એક જ વા્ત કર્તા હોય છ ે: 
“મને પરીષિા પૂરી થયા પછી જવાબ યાદ આવે છ.ે પણ પરીષિા દરિમયાન મને  જવાબ 
જડ્તો નથી.”

આપણે જ ે િવચાર ્તરફ ખાસ ધયાન આપીએ છીએ ્તે િવચાર આપોઆપ 
અધ્ણજાગ્્ત મનમાં ઉ્તરી જાય છ.ે મેં નોંધયયું ક ેદરકે વયિ્્ત િનષફળ્તાથી બચવા માટ ે
િચંિ્ત્ત હોય છ.ે મનમાં શૂનયાવકાશ સજા્ણય ક ેમગજ અચાનક બહરે મારી જાય ્તેવી 
ફહરયાદ પરીષિાના સમયે બહયુ સામાનય છ.ે આવયું થવાનયું કારણ ભય છ.ે

મેહડકલ કોલેજનો િવદ્ાથદી  - ડિેવડ બહયુ ્તેજસવી અને હોિશયાર હ્તો. ્તેમ છ્તાં, 
લેિખ્ત અને મૌિખક પરીષિાના સમયે સરળ સવાલોના જવાબ આપવામાં ્તેને ્તકલીફ 
પડ્તી હ્તી. મેં ્તેન સમજાવયયું ક ે્તે પરીષિા અગાઉ ્તે બહયુ િચંિ્ત્ત અને ભયભી્ત થઇ જાય 
છ.ે આ નકારાતમક િવચારો ્તેના ભયને પ્રાધાનય આપે છ.ે

ભય જવેી શિ્્તશાળી ભાવનામાં વીંટળાયેલા િવચારો,  કોઈ પણ જા્તના અવરોધ 
વગર, અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી સહલેાઇથી પહોંચી જાય છ.ે બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો, ડિેવડ 
્તેના અધ્ણજાગ્્ત મનને િવનં્તી કર્તો હ્તો ક ેપો્તે નાપાસ થાય અને અધ્ણજાગ્્ત મને ્તેવયું 
જ કરીને દેખાડયયું. પરીષિાના હદવસે ્તેને માનિસક ચક્કર આવ્તાં હ્તાં અને થોડો સમય 
ભૂલી જવાની િવિચત્ર પણ  સૂચક બીમારી થ્તી.

તેણે ભય કવેી રીતે દૂર કયષો

ડિેવડ શીખયો ક ે્તેનયું અધ્ણજાગ્્ત મન સમૃિ્તનો પટારો છ,ે મેહડકલ કોલેજ દરિમયાન 
્તેણે જ ેસાંભળ્યું અને વાંચયયું હ્તયું ્તેની સંપૂણ્ણ માહહ્તી આ પટારામાં સચવાયેલી છ.ે વધયુમાં 
્તેને ખયાલ આવયો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન જવાબ આપે છ,ે ્તેનો પ્રિ્તભાવ પારસપહરક છ.ે 
અચે્ત મન સાથેનો સંબંધ શાંિ્તપૂણ્ણ, િવશ્ાસથી ભરલેો અને હળવો હોવો જોઈએ.

રોજ સવાર સાંજ ડિેવડ ેકલપના કરવાનયું શરૂ કયયુું. ્તેમાં ્તેની મા્તા ડો્ટર થવા 
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બદલ અિભનંદન આપ્તી હ્તી. પો્તાના હાથમાં મા્તાનો અિભનંદનનો કાલપિનક કાગળ 
પણ હ્તો. ્તેણે પો્તાના ઝળહળ્તા પહરણામ અંગે પણ કલપના કરી. અધ્ણજાગ્્ત મનનો 
પ્રિ્તભાવ શયું હોઈ શક ે્તેની ડિેવડને ખબર હ્તી. સવ્ણશિ્્તમાન અને સવ્ણજ્ અધ્ણજાગ્્ત 
મને પો્તાનયું કામ શરૂ કરી દીધયું અને ડિેવડ ેજવેયું િચત્ર અંહક્ત કયયુું હ્તયું ્તેવયું પહરણામ લાવવા 
માટનેાં ચરિો ગિ્તમાન કરી દીધાં. ડિેવડને અંિ્તમ પહરણામમાં જ રસ હ્તો, કવેી રી્તે 
આ પહરણામ આવશે ્તે કામ ્તેણે અધ્ણજાગ્્ત મન પર છોડી દીધયું હ્તયું. આવી કલપનાને 
કારણે ડિેવડને પરીષિા પાસ કરવામાં કોઈ મયુશકલેી પડી નહીં. બીજા શબદોમાં કહીએ ્તો 
આતમલષિી જ્ાન પ્રભાવી બનયયું અને ડિેવડને ઉત્તમ પહરણામ પ્રાપ્ત થયયું.     

પાણી, પહા્ડ અને બંિધયાર સથળનો ભય

કટેલાંય લોકો એવાં હોય છ ેક ેિલફટમાં જ્તાં, પહાડ ઉપર ચડ્તાં અને પાણીમાં 
્તર્તાં  ડર ેછ.ે શ્ય છ ેક ેઅમયુક વયિ્્તઓને પાણીનો અણગમ્તો અનયુભવ થયો હોય - 
જમે ક ે્તેમને ્તર્તાં આવડ્તયું ન હોવા છ્તાં કોઈએ પાણીમાં ધક્કો મારી દીધો હોય અથવા 
્તો િલફટ વચચે જ બંધ પડી ગઈ હોય અને મહામહને્તે ્તેમને બહાર કાઢા હોય. આવા 
એક અનયુભવને કારણે બીક પેસી જાય ્તેવયું શ્ય છ.ે 

હયું  દસેક વષ્ણનો હ્તો તયાર ેમને પણ આવો જ અનયુભવ થયો હ્તો. હયું  અકસમા્તે 
જ િસવિમંગ પયુલમાં પડી ગયો અને ત્રણ-ચાર ડબૂકી મારી. પાણી મારા માથા પરથી 
પસાર થ્તયું હ્તયું અને હયું  શ્ાસ લેવા માટ ેહવાિ્તયાં માર્તો હ્તો ્તે મને બરાબર યાદ છ.ે 
નસીબજોગે બીજા એક છોકરાની નજર મારા પર પડી અને ્તેણે મને બચાવી લીધો. પણ 
આ અનયુભવ મારા અધ્ણજાગ્્ત મનમાં બરાબર અંકાઈ ગયો. વષયો સયુધી મને પાણીનો ડર 
રહ્ો હ્તો.

એક પ્રૌઢ મનોિચહકતસક ેમને કહ્યું, “િસવિમંગ પયુલમાં પહોંચી જા, પાણીની સામે 
જોઈને  મોટથેી ઊંચા આવજ ેબોલ, “હયું  ્તને નાથવાનો છયુ ં . હયું  ્તારા પર પ્રભયુતવ જમાવીશ.” 
આમ કહીને પાણીમાં જ્તો રહ,ે કવેી રી્તે ્તરવયું ્તે શીખી જા અને ્તારા ભય ઉપર પણ 
કાબૂ મેળવી લે.” મેં ્તેમની સલાહ માની અને મારા ભય અને પાણી બંને ઉપર િવજય 
પ્રાપ્ત કયયો. પાણીને ્તમારા ઉપર રોફ જમાવવાની મંજૂરી આપો નહીં. યાદ રાખો ક ેપાણી 
્તમારંુ ગયુલામ છ,ે ્તમે પાણીના નહીં!

જયાર ે મેં વલણ બદલયયું તયાર ે અધ્ણજાગ્્ત મનની સવ્ણસમથ્ણ શિ્્તએ મારામાં 
્તાકા્ત, િવશ્ાસ અને શ્દ્ધાનો સંચાર કયયો. ્તેનાથી હયું  બીકને નાથી શ્યો.

કોઈ પણ ્ડરને દૂર કરવાની મુખય તરકીબ

ભય દૂર કરવાની નીચે દશા્ણવેલી હરિયા અને ટકેનીક હયું  લોકોને  શીખવાડયું  છયુ ં . ્તે 
બહયુ અસરકારક છ.ે ્તમે પણ પ્રયતન કરો. 

ધારી લો ક ે ્તમને પાણીની, પહાડની, ઇનટરવયૂની, ઑહડશનની ક ેબંધ 

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરો
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જગયાની બીક લાગે છ.ે જો ્તમને પાણીમાં  ્તરવામાં ડર લાગ્તો હોય ્તો 
અતયારથી જ શરૂ કરી દો. હદવસમાં ત્રણ-ચાર વખ્ત પાંચ દસ િમિનટ 
શાંિ્તથી બેસો અને કલપના કરો ક ે્તમે ્તરી રહ્ા છો. વાસ્તવમાં ્તમે 
્તમારા મનમાં જ િસવિમંગ કરી રહ્ા છો. આ એક િવષયલષિી અનયુભવ છ.ે 
માનિસક રી્તે ્તમે પો્તાની જા્તને પાણીમાં ્તર્તી હોય ્તેવી કલપના કરી 
છ.ે ્તમે પાણીની ઠંડક અનયુભવી શકો છો, હાથ-પગનયું હલનચલન અને 
્તેનાથી ઉતપન્ન થ્તા ્તરંગો પણ અનયુભવી શકો છો. આ બધયું સાચયું જ છ ે
અને ્તેવયું કરવામાં મઝા આવે છ.ે ્તે માત્ર હદવાસવપન નથી. ્તમે જાણો છો 
ક ે્તમારી કલપનામાં જ ેઅનયુભવ કરો છો ્તે અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચી 
જાય છ.ે કલપના િચત્ર અને ્તેના ્તરફનો ્તમારો પ્રેમ અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી 
પહોંચાડવા માટ ે્તમે મજબૂર બની જાઓ છો. અધ્ણજાગ્્ત િવશ્નો આ 
િનયમ છ.ે

િલફટને આશીવા્થદ

મોટી કંપનીમાં ઉચચ સથાને કામ કર્તા એક અિધકારી - એડવીનને હયું  ઓળખયું છયુ ં . 
્તેમને િલફટમાં જ્તાં બહયુ ડર લાગ્તો.  ્તે પો્તાની ઓહફસના પાંચ માળ દાદરા ચડીને 
જ્તા પણ િલફટમાં જવાનયું ટાળ્તા. એડવીને કહ્યું ક ેહવેથી પો્તે રોજ સવાર સાંજ િલફટને 
આશીવા્ણદ આપે છ.ે આખર ે્તેમણે િલફટની બીક દૂર કરી. હદવસમાં અનેક વખ્ત અને 
રોજ રાત્રે  આવયું કંઈક કહીને િલફટને આશીવા્ણદ આપવાનયું શરૂ કયયુું : 

“આ ઓહફસના િબલડીંગમાં િલફટ હોવી ્તે બહયુ સારી વા્ત છ.ે િલફટ 
પણ બ્રહ્માંડનો એક ભાગ જ છ.ે ્તે કંપનીના કમ્ણચારીઓ અને અનય 
મયુલાકા્તીઓ માટ ેઆશીવા્ણદ રૂપ છ.ે ્તે બહયુ જ સારી સેવા આપે છ ે
અને હદવય વયવસથાની યોજના પ્રમાણે ચાલે છ.ે હયું  ્તેનામાં શાંિ્તથી અને 
આનંદથી સવારી કરંુ છયુ ં . હવે મારા િવચારોમાં પ્રેમ અને સમજશિ્્ત જવેા 
જીવનના પ્રવાહો વહ ેછ.ે ્તેથી હયું  સવસથ અને શાં્ત છયુ ં . મારી કલપનામાં હયું  
હવે િલફટમાં છયુ ં  અને મારી ઓહફસમાંથી બહાર નીકળયું છયુ ં . કંપનીના અનેક 
કમ્ણચારીઓ ્તેમાં છ.ે હયું  બધા સાથે િમત્ર્તાથી, આનંદથી અને મયુ્્તપણે 
વા્ત કરંુ છયુ ં . આ એક બહયુ સયુંદર અનયુભવ છ.ે ્તેમાં મયુિ્્ત, શ્દ્ધા અને 
િવશ્ાસ છ.ે હયું  આભાર માનયું છયુ ં .”

દસેક હદવસ સયુધી આવી પ્રાથ્ણના કરી. અિગયારમા હદવસે ્તેમણે સહકમ્ણચારીઓ  
સાથે િલફટમાં સવારી કરી અને કોઈ પણ જા્તની બીક લાગી નહીં.

સામાનય અને અસામાનય ભય

મનયુષય બે ભય સાથે જનમે છ ે- પડવાનો ડર અને મોટા ધડાકા જવેા અવાજનો ડર! 
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હકીક્તમાં આ બંને કયુદર્તે આપેલી એક પ્રકારની સાવચે્તીની વયવસથા છ.ે આતમરષિણ 
માટ ેઉપયોગી છ.ે આવો સામાનય ભય ખરાબ નથી. ્તમે કોઈ મોટરગાડીને રસ્તા ઉપરથી 
આવ્તા સાંભળો ્તો ્તમે બાજયુ  ઉપર ઊભા રહીને ્તેને માગ્ણ આપશો ક ે જથેી આ 
મોટરગાડી ્તમને અથડાય નહી. અકસમા્તનો ષિિણક ભય ્તમારી હરિયાથી નાબૂદ થઇ 
ગયો. બાકીના બધા જ ભય કાલપિનક છ ેઅને ્તમને મા્તા-િપ્તા, સગાંઓ, િશષિકો અને 
્તમારી આસપાસના લોકો દ્ારા ્તમને મળેલી ભેટ છ.ે

અસામાનય ભય

જયાર ે માનવીની કલપના અિનયંિત્ર્ત બનીને બેફામ દોડવા લાગે છ ે તયાર ે
અસામાનય ભય પેદા થાય છ.ે હયું  એક એવી સ્તીને ઓળખયું છયુ ં  ક ેજનેે િવમાનમાં દયુિનયાના 
પ્રવાસે જવા માટનેયું આમંત્રણ મળ્યું હ્તયું. આ મહહલાએ શયું કયયુું? અનેક છાપાં અને 
સામિયકોની જૂની આવૃિત્તમાંથી િવમાની અકસમા્તના સમાચારોની કાપલી કાપીને એકઠી 
કરી. સવાભાિવક રી્તે જ ્તેને િવમાની પ્રવાસનો ડર હ્તો અને પો્તાનયું િવમાન દહરયામાં 
ખાબકશે ્તેવી ભીિ્ત હ્તી. આ એક અસામાનય ભય છ.ે જો ્તેણે આવા ડર સાથે પણ 
પ્રવાસ કયયો હો્ત જરૂર ્તેના િવમાને દહરયામાં જળસમાિધ લીધી હો્ત!  

બીજયુ  ંએક ઉદાહરણ છ ેસામ રનેડલનયું! આ સામ નયયુયોક્ણમાં ધંધો કર્તા હ્તા. 
ધંધામાં ઘણી સફળ્તા મેળવી હ્તી અને સમૃિદ્ધ પામયા હ્તા. ્તેમના મનમાં એક કાલપિનક 
હફલમ ચાલ્તી રહ્ેતી હ્તી. આ હફલમના હદગદશ્ણક પો્તે જ હ્તા. માનિસક કાલપિનક 
હફલમમાં પો્તે િનષફળ જાય, નાદારી નોંધાવે, સટોરની છાજલીઓ ખાલી થઇ જાય, બેનક 
બેલેનસ ખાલી થઇ જાય અને અં્તે પો્તે હ્તાશ થઈને હડપ્રેશનમાં પહોંચી જાય વગેર ેદૃશયો 
હ્તાં. અનેક સમજાવટ છ્તાં આવી િવિચત્ર ટવે છૂટી નહીં અને પો્તાની પતનીને કહ્ેતા, 

“આવયું (ધંધાની સફળ્તા અને સમૃિદ્ધ) લાંબો સમય ટકશે નહી”, “મંદી 
આવશે”, “મને લાગે છ ેક ેઆપણે નાદાર થઇ જઈશયું” વગેર!ે

સામના પતનીએ મને કહ્યું ક ેઆખર ેઆ બધયું થયયું જ - નાદારી નોંધાવવાનો વારો 
આવયો અને સામે જ ેપણ કલપના કરી હ્તી ્તે બધી જ વાસ્તિવક્તા બનીને સામે આવી 
ગઈ. આવા સંજોગોનયું અિસ્તતવ હ્તયું જ નહીં, પણ સામને સ્ત્ત બીક રહ્ેતી હ્તી અને 
નાણાંકીય આફ્ત આવશે ્તેવયું માન્તા હ્તા. જ ેવા્તની બીક હ્તી ્તેવયું જ થઈને રહ્યું!

એવા અનેક લોકો છ ે ક ે જમેને સ્ત્ત ભય રહ ે છ ે ક ે પો્તાનાં બાળકો અને 
પહરવારને કશયું થઇ જશે, ્તેમના  ઉપર કંઈક ભયંકર આફ્ત આવશે. એટલે સયુધી ક ેઆવા 
લોકો કોઈ રોગચાળો ફલેાવાના સમાચાર વાંચે ્તો પણ ્તેમને બીક લાગે ક ેપો્તાને આવો 
રોગ થઇ જશે અથવા ્તો ખરખેર રોગ થઇ જ ગયો છ.ે આ અસામાનય ભય છ.ે  

અસામાનય ભયનો જવાબ

જો ્તમને આવો કોઈ ડર હોય ્તો િવરુદ્ધ હદશામાં પહોંચી જાઓ. સ્ત્ત આવા 

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરો
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ભયના ઓથાર હઠેળ જીવવયું એક પ્રકારનો  માનિસક અને શારીહરક જયુલમ છ.ે જયાર ેભય 
માથયું ઊંચક ેછ ેતયાર ે્તર્ત જ ્તેનાથી દૂર જ્તા રહવેાની ઈચછા થાય છ.ે ડરથી દૂર જવાની 
ઈચછાને પ્રાધાનય આપો. ્તમારંુ ધયાન પ્રબળ બનાવી આવી ઈચછા ્તરફ વાળી દો. આવી 
ઈચછા પૂણ્ણ કરવામાં જ રચયાપચયા રહો. ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન પો્તાનયું ધયેય બદલીને 
્તમારી ઈચછા પૂણ્ણ કરવા ્તરફ દોરાઈ જશે. આ પ્રકારનયું વલણ ્તમારો આતમિવશ્ાસ 
અને જયુસસો વધારશે.અધ્ણજાગ્્ત મનની મહાશિ્્ત ્તમારા વ્તી કામ કર ે છ ે અને ્તે 
િનષફળ જશે નહી. ્તેથી ્તમને શાંિ્ત અને બાહેંધરી મળી જશે.

તમારા ભયની તપાસણી કરો

એક મોટી કંપનીના પ્રમયુખે મારી સમષિ કબૂલયયું હ્તયું ક ેપો્તે જયાર ેએક સામાનય 
સેલસમેન હ્તા તયાર ેગ્ાહકની ઓહફસમાં દાખલ થ્તા અગાઉ ઓહફસની બહાર પાંચ-છ 
વખ્ત આંટા માર્તા. એક હદવસ ્તેમનો સેલસ મેનેજર ્તેમની સાથે આવયો અને આવી 
બેહૂદી હરક્ત જોઈને ્તેને સલાહ આપી, 

‘બીવાની જરૂર નથી. અંદર કોઈ રાષિસ નથી. આવી માનય્તા મનમાંથી 
કાઢી નાખ.” 

મેનેજર ેપો્તાનો દાખલો આપ્તાં કહ્યું હ્તયું ક ે્તેને આવો કોઈ ડર લાગે તયાર ેપો્તે 
હહંમ્તથી ્તેનો સામનો કર ેછ,ે ડરના કારણનયું િવશ્ેષણ કર ેછ.ે ડર અચૂક નાબૂદ થઇ 
જાય છ ેઅથવા નગણય થઇ જાય છ.ે

પાદરી જગંલમાં પડો

એક પાદરીએ બીજા િવશ્યયુદ્ધ દરિમયાન થયેલો અનયુભવ મને કહ્ો. આ પાદરી 
નાનકડા િવમાનમાં ્યાંક જઈ રહ્ો હ્તો તયાર ેિવમાનને અકસમા્ત નડો અને પેરશૂટની 
મદદથી િવમાનમાંથી નીચે કદૂી જવયું પડ ે્તેવી કટોકટી ઊભી થઇ ગઈ. અકસમા્ત સમયે 
િવમાન એક જગંલ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યું હ્તયું. પાદરી પહલેાં ્તો ગભરાઈ જ ગયો. 
પણ ્તેને સામાનય અને અસામાનય ભય િવષે થોડી ખબર હ્તી. ્તેણે િવમાનમાંથી પેરશેયુટ 
દ્ારા કદૂ્તી વખ્તે પો્તાની જા્તને સાંભળી લીધી. 

“જહોન ્તયું ્તારી જા્તને નસીબ અને ભયને શરણે થવા દે નહી. ્તારો 
ભય સલામ્તી, સયુરષિા અને જગંલમાંથી બહાર નીકળવાનો માગ્ણ શોધવા 
અંગેનો છ.ે”

પાદરી જોહાને રટણ કરવાનયું શરૂ કયયુું, 

“પૃથવી અને ઉપગ્હોને માગ્ણદશ્ણન આપ્તી અનં્ત મહામિ્ત મારો 
દોરીસંચાર કરી રહી છ.ે ્તે મને સલામ્ત અને સયુરિષિ્ત રાખશે. જગંલમાંથી 
બહાર નીકળવાનો રસ્તો પણ દેખાડશે.” 
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લગભગ દસેક િમિનટ સયુધી આવયું રટણ કયયુું. પાદરીએ કહ્યું હ્તયું, 

“તયાર પછી મનમાં ઉથલપાથલ થઇ. મનમાં િવશ્ાસ જાગ્્ત થઇ ગયો. 
મને જ ેપણ હદશા સૂઝી ્તે ્તરફ ચાલવાનયું શરૂ કયયુું. એક-બે હદવસમાં ્તો 
હયું  જગંલમાંથી બહાર નીકળી ગયો. મને બચાવ ટયુકડીએ ઉગારી લીધો.” 

બદલાયેલા માનિસક વલણને કારણે ્તે બચી ગયો. ્તેનો આતમિવશ્ાસ અને 
ઈશ્ર પ્રતયેની શ્દ્ધાને કારણે સળગ્તી સમસયામાં પણ ્તેને ટૂંક સમયમાં જ ઉપાય મળી 
ગયો.

પાદરીએ કબૂલયયું હ્તયું, 

“જો મેં મારા નસીબને ગાળો દેવાનયું શરૂ કયયુું હો્ત ક ેગભરાઈને હાર માની 
લીધી હો્ત ્તો હયું  ભય અને ભૂખને કારણે મૃતયયુ પામયો હો્ત!”

પોતાને જ રાજીનામું અાપયું

એક કંપનીના જનરલ મેનેજર િવિલયમે પો્તાનો હકસસો મને કહ્ો હ્તો. સદ્ધર 
કંપનીમાં ઉચચ હોદ્ા પર હોવા છ્તાં, ્તેને પો્તાનો હોદ્ો ખોવાનો ડર લાગ્તો હ્તો. ્તેને 
સ્ત્ત િનષફળ્તાના જ િવચારો આવ્તા હ્તા. ્તેનો ભય કાલપિનક જ હ્તો. ભયભી્ત 
થવાય ્તેવાં પહરબળોનયું અિસ્તતવ જ નહ્તયું. પરં્તયુ આ ભયાનક િવચાર ્તેના મનમાંથી 
બહાર નીકળ્તો નહી. ઉલટયું ્તે પો્તાની કલપનામાં પણ િનષફળ્તાને બારીકાઇથી જોવા 
લાગયો, પો્તાની નોકરી કવેા સંજોગોમાં જશે ્તે અંગેનયું માનસ િચત્ર પણ બનાવી લીધયું. 
આવા કાલપિનક ભયને કારણે ્તે નવ્ણસ થઇ ગયો અને માનિસક સં્તયુલન ખોઈ બેઠો. 
આખર ેિવિલયમને રાજીનામયું આપવાની ફરજ પડી. 

હકીક્તમાં, િવિલયમે પો્તાની જા્તને જ પાણીચયું આપયયું હ્તયું. ્તેના સ્ત્ત નકારાતમક 
િવચારો, ભય ્તેના અધ્ણજાગ્્ત મન સયુધી પહોંચી ગયા અને ્તે પ્રમાણે પ્રિ્તભાવ મળ્ો. 
ભયને કારણે િવિલયમ ભૂલભરલેા િનણ્ણય લેવા પ્રેરાયો, ્તેમાં ્તેને િનષફળ્તા મળી.  જો 
િવિલયમ ્તેના મનના ડર કર્તાં િવરુદ્ધ હદશામાં ગયો હો્ત ્તો ્તેને પો્તાના પદ પરથી 
રાજીનામયુ આપવાની નોબ્ત આવી જ ન હો્ત!

તમારી િવરદ્ કાવતરં ઘ્ડાઈ રહું છે

્તાજ્ેતરની િવશ્ વયાખયાન શ્ેણીના ભાગરૂપે મને સરકારના એક અગ્ણી 
અિધકારી સાથે વા્તચી્ત કરવાનો મોકો મળ્ો. આ અિધકારી આં્તહરક શાંિ્ત અને 
ધીરજના ભંડાર હ્તા. ્તેમણે જણાવયયું હ્તયું ક ેરાજકીય કાવાદાવા, છાપાં અને િવરોધ પષિો 
્તરફથી મળ્તી ગાળો ્તેમને જરા પણ અસર કર્તા નથી. ્તેઓ સવાર ેશાંિ્તથી પંદર 
િમિનટ ધયાનમાં બેસે છ ેઅને પો્તાની અંદર જ રહલેા શાંિ્તના પ્રશાં્ત મહાસાગરના 
ઊંડાણનો   અનયુભવ કર ેછ.ે આ રી્તે ધયાન કરવાથી પો્તાનામાં જોઈઅે એટલી શિ્્તનો 

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરો
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અનયુભવ કર્તા જથેી ્તેમને કોઈ જા્તની પહરિસથિ્તનો સામનો કરવામાં મયુશકલેી પડ્તી 
નહીં.

થોડા વખ્ત પહલેાં આ અિધકારીને ્તેમના સહકમદીએ અડધી રાત્રે ફોન કરીને 
ચ્ેતવણી આપી ક ેઅમયુક લોકો ્તેના િવરુદ્ધ કોઈક કાવ્તરંુ ઘડી રહ્ા છ.ે બીજયુ  ંકોઈ હો્ત 
્તો ્તેની ઊંઘ ઊડી જા્ત. પણ આમણે ્તો ઠંડા કલેજ ેજવાબ આપયો, 

“હયું  અતયાર ે્તો શાંિ્તથી સૂઈ જાઉં છયુ ં . આપણે આ અંગે કાલે સવાર ેદસ 
વાગય ેવા્તચી્ત કરીશયું.”

અિધકારીએ સવીકાયયુું,

“હયું  જાણં છયુ ં  ક ે જયાં સયુધી કોઈ પણ નકારાતમક િવચારનયું લાગણીમાં 
રૂપા્ંતર નહી થાય અને ્તેને માનિસક રી્તે સવીકારવામાં આવે નહીં તયાં 
સયુધી ્ેતની કોઈ અસર થ્તી નથી. હયું  આવા ભયના િવચારોને ગણકાર્તો 
નથી. ્તેથી  કોઈ મારંુ કશયું બગાડી શક્તયું નથી.”

્તમે જયુઓ ક ેઆ અિધકારી મહાશય કટેલા શા્ંત અને ઠંડા છ.ે ્તેમને કોઈ પ્રકારની  
ઉત્તેજના થઇ નહીં, હાથની મયુઠ્ી વાળી નહીં ક ેઅધીરાં થયા નહી. પો્તાના મનમાં શાં્ત 
ઊંડા જળ જવેો શાંિ્તનો દહરયો હ્તો અને ્તે ્તેમને શિ્્ત પ્રદાન કર્તો હ્તો.

તમારા બધા જ ભયમાંથી મુ્ત થાઓ

તમારા ્ડરને નાથવા માટ ેનીચેનું સૂત્ર અપનાવો

હયું  ઈશ્રને પોકારંુ છયુ ં , ્તેણે મારી વા્ત સાંભળી છ ેઅને મને બધા જ 
ભયમાંથી મયુ્્ત કરશે. ઈશ્ર કદાચ કોઈ એક ધમ્ણ સાથે જોડાયેલો શબદ 
લાગે પણ ્ેતનો અથ્ણ છ ેક ે્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્ત!

્તમારા અધ્ણજાગ્્ત મનનાં અદભયુ્ત કાયયો ઉપર નજર નાખો, ્તે કવેી રી્તે કામ કર ે
છ ે્તે જાણો. આ પ્રકરણમાં જ ેપણ યયુિ્્તઓ વણ્ણવી છ ે્તેના અમલનો મહાવરો કળેવો। 
આજથી અને રોજ પ્રાથ્ણના કરવાની ટવે પાડો। ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન જરૂર પ્રિ્તભાવ 
આપશે અને ્તમે બધા જ પ્રકારના ભયથી મયુ્્ત થઇ જશો. હયું  ઈશ્રને પોકારંુ છયુ ં , ્તેણે 
મારી વા્ત સાંભળી છ,ે ્તે મને દરકે પ્રકારના ડરથી છયુ ટકારો અપાવશે.

ભયમાંથી મુિ્્ મેળવવા આ પગલાં અપનાવો

1.  ્તમને જનેો ડર લાગ્તો હોય ્તે અચૂક કરો. ્તમારો ભય દૂર થઇ જશે. મનોમન 
દૃઢ િનધા્ણર કરો ક ેહયું  આ બીક દૂર કરીશ જ. ્તમે જરૂર બીકને ભગાડી શકશો।

2.  ભય મનનો એક નકારાતમક િવચાર છ.ે ્તેને એક રચનાતમક િવચારથી દૂર કરો. 
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ભયને કારણે કરોડો લોકોનાં મૃતયયુ થાય છ.ે િવશ્ાસ ભયને પરાસ્ત કર ેછ.ે પ્રભયુમાં 
અને ્તે જ ેકર ેછ ે્તેમાં િવશ્ાસ રાખો.

3.  ડર મનયુષયનો સૌથી મોટો શત્રયુ છ.ે ્તે બધી જ િનષફળ્તા, માંદગી અને ખરાબ 
માનવીય સંબંધોનયું કારણ છ.ે પ્રેમ ભયને દૂર કર ેછ.ે પ્રેમ એટલે જીવનમાં મળેલી 
સારી વસ્તયુઓ સાથેનયું  ભાવનાતમક જોડાણ! પ્રામાિણક્તા, િનષ્ઠા, નયાય, શયુભેચછા 
અને સફળ્તા વગેરનેે પ્રેમ કરો. બધયું સારંુ જ થશે અને જ ેસવયોત્તમ છ ે્તે ્તમારી 
્તરફ આવશે ્તેવી આશા સાથે આનંદથી જીવન િવ્તાવો. 

4.  કોઈ વા્તનો ડર લાગે ્તો ્તેના િવરુદ્ધનયું િવચારો - ‘હયું  બહયુ સયુંદર રી્તે ગાઈ શકયું  
છયુ ં ; હયું  સવસથ છયુ ં , શાં્ત છયુ ં  અને ગંભીર છયુ ં .” આવયું વલણ ્તમને બહયુ આશ્ચય્ણજનક 
પહરણામ મેળવી આપશે.

5.   મૌિખક ક ેલેિખ્ત પરીષિામાં જવાબ ખબર હોય ્તેમ છ્તાં ભૂલી જવાય ્તેનયું કારણ 
ભય છ.ે ્તમે આવી સમસયાને દૃઢ િનધા્ણર કરીને દૂર કરી શકો છો “માર ેજ ેજાણવયું 
જોઈએ ્તે અંગે મારી  યાદદાસ્ત બહયુ શિ્્તશાળી છ.ે” અથવા ્તો ્તમે એક િમત્ર 
્તમને પરીષિામાં ઝળહળ્તી સફળ્તા માટ ેઅિભનંદન આપ્તો હોય ્તેવી કલપના કરો.

6.  જો ્તમને પાણીની બીક હોય ્તો ્તમે પો્તે આનંદથી િસવિમંગ કરો છો ્તેવી કલપના 
કરો. માનિસક રી્તે ્તમે પાણીમાં ્તરો છો ્તેવયું િચત્ર દોરો. આ માનસ િચત્રનયું 
ઝીણવટથી િનરીષિણ કરો. જમે ્તમે આવી કલપના કર્તા જશો ્તેમ ્તમને પાણીમાં 
જઈને ્તેના ઉપર િવજય મેળવવાનયું મન થશે. આ ્તમારા મનનો િનયમ છ.ે

7.  જો ્તમને િલફટ, શાળા/કોલેજના ્લાસ રૂમ જવેી બંધ જગયાથી ડર લાગ્તો હોય 
્તો માનિસક રી્તે િલફટમાં અવરજવર કરો. િલફટને આશીવા્ણદ આપો. ્તમારો ડર 
બહયુ ઝડપથી ઓગળવા માંડશે.

8.  દરકે વયિ્્ત બે પ્રકારના ભય સાથે જનમ લે છ ે- નીચે પડવાનો ભય અને મોટા 
ધડાકાનો ભય.  બાકીના બધા જ ડર દયુિનયાએ ્તમને આપેલી ભેટ છ.ે

9.  સામાનય ભય - એટલે ક ેઉપર જણાવેલ બે મૂળભૂ્ત ભય - યોગય છ.ે પણ બાકીના 
ભય ખરાબ અને િવનાશાતમક છ.ે સ્ત્ત આવા િબહામણા િવચાર કરવાથી જ 
આવા ભય,ઘેલછા અને ગ્ંિથઓ બંધાઈ જાય છ.ે કોઈ વસ્તયુ માટનેો ડર લાંબો 
સમય રહ ે્તો ્તેનાથી ગભરાટ અને આ્તંકની લાગણીઓ પ્રબળ બની જાય છ.ે

10.  ્તમે અસામાનય ડરને સહલેાઈથી નાથી શકો છ.ે ્તમાર ેઅધ્ણજાગ્્ત મનની શિ્્તમાં 
િવશ્ાસ રાખવો પડ.ે ્તમે જાણો છો ક ેઆવી શિ્્ત ્તમારા મનમાં જ ેપણ િવચાર 
ક ેિચત્ર રહલેા છ ે્તેને વાસ્તિવક્તામાં બદલી શક ેછ.ે જયાર ે્તમને આવો કોઈ 
ડરામણો િવચાર આવે તયાર ે્તમારંુ ધયાન ્તેના િવરુદ્ધના િવચાર ્તરફ કિેનદ્ર્ત કરો. 
આ જ પ્રેમ છ ેક ેજ ેભયને દૂર કર ેછ.ે

ભય િૂર કરવા અરજીજાગ્ર્ત મનનો ઉપયોગ કરો
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11.   જો ્તમે િનષફળ્તાથી ડર્તા હો ્તો ્તમારંુ ધયાન સફળ્તા ્તરફ વાળી દો. ્તમને 
બીમારીનો ડર હોય ્તો સંપૂણ્ણ ્તંદયુરસ્તી િવષે િવચાર કરો. અકસમા્તનો ભય 
સ્તાવ્તો હોય ્તો, ઈશ્રના માગ્ણદશ્ણન અને ્તેના શરણનો િવચાર કરો. જો ્તમે 
મૃતયયુથી બી્તા હો ્તો સના્તન જીવન િવષે મનન કરો. ઈશ્ર જ જીવન છ ેઅને 
્તમારંુ જીવન પણ ઈશ્ર સમાન છ.ે

12.  અવેજીનો િનયમ પણ બીક દૂર કરવા માટનેો એક ઉકલે છ.ે ્તમારી બીક દૂર કરવા 
માટ ેકોઈ જયુદા જ પ્રકારની કલપના કરો. જો ્તમે માંદા હો, ્તો ્તમે ્તંદયુરસ્તીની 
ઝંખના કરો. જો ્તમે ભયના કદેખાનામાં કદે હો ્તો ્તમે મયુિ્્ત િવષે કલપના કરો. 
આશાવાદી બની રહો. જીવનના સારાં પહરબળો પર ધયાન કિેનદ્ર્ત કરો. હૈયે 
ધરપ્ત રાખો ક ેઅધ્ણજાગ્્ત મન ્તમને જવાબ આપશે જ. ્તે ્યારયે િનષફળ જ્તયું 
નથી.

13.  ્તમારા મનમાં િવચારો િસવાય ભયનયું ્યાંય અિસ્તતવ નથી. િવચારો રચનાતમક 
હોય છ.ે એટલે જ કહવેાય છ ે- જ ેવસ્તયુનો મને ડર હ્તો ્તે થઈને જ રહી. સારંુ 
િવચારો. બધાં સારાં વાનાં થશે.

14.  ્તમારા ડરની ્તપાસણી કરો. ્તેનયું કારણ જાણવાનો પ્રયતન કરો. ભયને હસી કાઢો. 
્તે સવયોત્તમ ઈલાજ છ.ે

15.  ્તમારા િવચારો િસવાય અનય કોઈ પહરબળ ્તમને વયિથ્ત કરી શક ેનહીં. અનય 
લોકોનાં સૂચનો, િવધાનો ક ેધમકીમાં કોઈ ્તાકા્ત હો્તી નથી. શિ્્ત ્તમારી અંદર 
જ છયુ પાયેલી છ.ે જયાર ે્તમારા િવચારો સતય અને શયુભ સાથે સંકળાયેલા હોય 
તયાર ેઈશ્રની શિ્્ત ્તમારી સાથે જ હોય છ.ે બ્રહ્માંડમાં એક જ રચનાતમક 
શિ્્ત છ ે્તે બધા સાથે સહકાર અને સયુમેળ રાખવાનયું કહ ેછ.ે ્તેમાં કોઈ ભાગલા 
ક ેિવસંવાહદ્તા નથી. ્તે પ્રેમનો સ્તો્ત છ.ે ્તેથી જો ્તમારા િવચારો શયુભ હોય ્તો 
ઈશ્રની શિ્્ત ્તમારી સાથે છ.ે

((((
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પ્રકરિ-૨૦

મનથી યુવાન કેવી રી્તે રહેવું 

થાક ક ેવધ્તી જ્તી ઉંમરનો આધયાિતમક શિ્્ત ક ેમાનિસક જયુસસા સાથે કોઈ 
સંબંધ નથી. ધીરજ, કરુણા, સતયિનષ્ઠા, શયુભેચછા, શાંિ્ત, ભાઈચારો જવેાં લષિણો ્યારયે 
ઘરડાં થાય નહી. જો ્તમે આ લષિણોને ્તમારા જીવનમાં અને સવભાવમાં વણી લો, ્તો ્તમે 
જીવનપયું્ત મનથી યયુવાન રહશેો. મને કટેલાંક વષ્ણ અગાઉ એક સામિયકમાં લેખ વાંચયાનયું 
યાદ છ.ે ્તેમાં અમહેરકાના ઓહાયો રાજયના િસનિસનાટી શહરેના ડી કસદી િ્લિનકના 
અગ્ણી ડો્ટરોને ટાંકીને એક વા્ત કહવેામાં આવી હ્તી. ્તે પ્રમાણે વધ્તી જ્તી ઉમર જ 
શરીરમાં યયુવાનીને અસ્ત કરી દે છ ે્તેવયું નથી. અમયુક ડો્ટરોએ ્તો એટલે સયુધી કહ્યું ક ે
સમય નહીં પણ વહી જ્તા સમયનો ભય આપણા શરીર અને મન ઉપર ગંભીર અસર 
કર ેછ.ે આવા વધ્તા જ્તા સમયની અસરનો ભય પણ અકાળે ઘડપણ લાવી દે છ.ે

જાહરે જીવનનાં વષયો દરિમયાન મને િવખયા્ત સ્તી-પયુરુષોનાં જીવનચહરત્રો વાંચીને 
્તેનો અભયાસ કરવાની ્તક મળી હ્તી. આ મહાનયુભાવોએ યયુવાની પછી પણ લાંબા 
સમય સયુધી પો્તાનયું - સામાિજક, વૈજ્ાિનક, રાજકીય, વયવસાિયક, સેવા ક ેકળાના ષિેત્રનયું 
- કામકાજ ચાલયુ રાખયયું હ્તયું. ઉપરાં્ત મને અનેક એવા લોકોને મળવાનો મોકો મળ્ો છ ેક ે
જ ેપો્તાના ષિેત્રમાં ખાસ અગ્ણી સથાન ધરાવ્તા હોય નહીં છ્તાં પણ સાિબ્ત કરી શક ેક ે
વધ્તી જ્તી ઉંમર, મન અને શરીરની રચનાતમક શિ્્તને ષિીણ કરી શક્તી નથી.

તમારા હતાશાભયા્થ િવચારો તમને ઘર્ડાં કરે છે

થોડાં વષયો અગાઉ મેં, ઇંગલેનડમાં લંડન ખા્તે રહ્ેતા મારા એક જૂના િમત્ર પીટરને 
ફોન કયયો હ્તો. ્તેની વય 80 વષ્ણ વટાવી ચૂકી હ્તી અને સાથે સાથે પીટર બધી વા્તે ઘરડો 
થ્તો જ્તો હ્તો. વા્તચી્ત દરિમયાન ્તેણે પો્તાની શારીહરક નબળાઈ, ્તેની હ્તાશાની 
લાગણી અને જીવનની શયુષ્્તા િવષે ફહરયાદ કરી. ્તેને મોટો બબડાટ એ હ્તો ક ેપો્તે 
દયુિનયા માટ ેનકામો થઇ ગયો છ ેઅને કોઈને ્તેનયું કામ નથી. આવયું  િનરાશાવાદી વલણ 
્તેની ખોટી હફલસયુફીની ચાડી ખા્તયું હ્તયું, 

“આપણે જનમયા, મોટા થયા, વૃદ્ધ થયા પણ અં્તે આ કશયું કામનયું નથી. 
બધયું િનરથ્ણક છ.ે”  

તમારં અધ્થજાગ્રત મન 
્યારેય વદૃ્ થતું નથી. તેને 
સમય, ઉંમર ક ે અનય કોઈ 
પરરબળની પાબંદી ન્ડતી 
નથી. તે અનંત છ.ે તે બ્રહાં્ડમાં 
ઈશ્વરના મનનું પ્રતીક છ.ે તેનો 
જનમ થયો નથી ક ે તેનું મૃતયુ 
થવાનું નથી.
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આ પ્રકારનયું, પો્તે વયથ્ણ અને નકામા હોવાનયું, વલણ ્તેની બીમારીનયું મયુખય કારણ 
હ્તયું. પીટરને માત્ર ઘરડા જવેા બનવામાં જ રસ હ્તો. ખરખેર, ્તે પો્તાના િવચારોમાં 
જ ઘરડો થઇ ગયો હ્તો અને અધ્ણજાગ્્તમન ્તે િવચારો પ્રમાણેના સંજોગો ઊભા કરી 
આપ્તયું હ્તયું.

ઉંમર એટલે ્ડહાપણનો સૂયષોદય

કમનસીબે, અનેક લોકો પીટર જવેયું જ માનિસક વલણ ધરાવ્તા હોય છ.ે ્તેમને 
કહવેા્તી ‘વૃદ્ધાવસથા’ની બીક હોય છ,ે જીવનના અં્તથી ્તેઓ ગભરાય છ.ે પણ જીવન 
અનં્ત છ.ે ઉમર વી્તેલા સમયનયું માપ નથી પણ શાણપણ અને ડહાપણનો ઉદય છ.ે

મનમાં છયુ પાઈને પડલેી આધયાિતમક શિ્્ત અંગેની જાણકારી ્તેમજ આવી શિ્્તનો  
સયુખી અને સંપૂણ્ણ જીવવા માટનેો  ઉપયોગ એટલે જ્ાન! 65, 75 ક ે85 વષ્ણની વય એટલે 
વયિ્્ત જીવનના અં્તની સમીપ છ ે્તેવો ખયાલ મનમાંથી કાઢી નાખો. 

્તે એક નવા જીવનની ભવય શરૂઆ્ત હોઈ શક ેછ.ે શ્ય છ ેક ે્તમારી પાછલી 
િજદંગી વધાર ેફળદાયી, સહરિય અને સફળ હોય! ્તમારા જીવનના પૂવા્ણધ્ણ કર્તાં પાછળનો 
સમય વધાર ેસારો હોઈ શક ેછ.ે જો ્તમે આવયું માનીને ચાલો, ્તેવી આશા રાખો ્તો 
અધ્ણજાગ્્ત મન ્તેવયું સાથ્ણક કરી આપશે.

ફરેફારને આવકારો

વૃધધાવસથા કોઈ દયુ:ખદ ઘટના નથી. આપણે જનેે ઉંમરની અસર કહીએ છીએ ્તે 
હકીક્તમાં એક પ્રકારનો ફરેફાર (ચેનજ) છ.ે મનયુષયના જીવનના દરકે ્તબક્ક ેઆવો કોઈક 
ફરેફાર થાય છ.ે ્તેને આનંદ અને ઉમળકાથી આવકારો। જીવન અિવર્ત ચાલયા કર ેછ.ે 
મનયુષય પાસે એવી શિ્્ત છ ેક ેજનેયું શારીહરક ્તાકા્તમાં પહરવ્ત્ણન થઇ શક ેછ.ે ્તેની પાસે 
સંવેદના છ,ે ્તેનયું પાંચ ઇિનદ્રયોમાં રૂપાં્તર થયેલયું છ.ે

આજકાલ વૈજ્ાિનકો એવા િનિવ્ણવાદ પયુરાવા શોધવામાં મથયા છ ે ક ે માનવીના 
ભૌિ્તક શરીરમાંથી એવયું કાઇંક બહાર નીકળે છ ેઅને હજારો માઈલ દૂર જઈને સાંભળી 
શક ેછ,ે જોઈ શક ેછ,ે સપશ્ણ કર ેછ,ે લોકો સાથે વા્ત કર ેછ.ે આ બધયું થાય છ ેતયાર ેમનયુષયનયું 
ભૌિ્તક શરીર એક જ સથળે શાં્ત પડલેયું હોય છ.ે    

મનયુષયનયું જીવન આધયાિતમક છ ેઅને શાશ્્ત છ.ે ્તેણે જીવનમાં ઘરડા થવાની 
જરૂર નથી કારણક ેઈશ્ર ્યારયે વૃદ્ધ થ્તો નથી. બાઇબલ કહ ેછ,ે 

પ્રભયુ જ જીવન છ.ે જીવન શાશ્્ત છ,ે અિવનાશી છ ેઅને દરકે મનયુષય માટ ે
વાસ્તિવક્તા છ.ે

મૃતયુ પછીના જીવનનો પુરાવો

િબ્રટન, અમેહરકા જવેા દેશોમાં થઇ રહલેાં સંશોધનોમાં જડબેસલાક પયુરાવા મળ્ા 
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છ.ે ્તમે કોઈ મોટી લાઈબ્રેરીમાં જઈને િવદ્ાન વૈજ્ાિનકોના ‘મૃતયયુ પછીના જીવન’ અંગેના 
પયુરાવાઓ િવષે જાણવા માટ ે “ધી પ્રોિસહડંગસ ઓફ ધી હફિઝકલ હરસચ્ણ સોસાયટી”ના 
ગ્ંથના પાનાં ઉથલાવજો. ્તમને વૈજ્ાિનકો દ્ારા કરવામાં આવેલા પ્રયોગો અંગે આશ્ચય્ણજનક 
અહવેાલો મળી આવશે. આ બધા જ અહવેાલો અને પ્રયોગો મૃતયયુ પછીના જીવન પર 
પ્રકાશ ફેંક ેછ.ે અમેહરકન હફિઝકલ ઇિનસટટ્ૂટના વડા હવેડ ્ણ કરેીંગટનનો હરપોટ્ણ - ‘ધી કસે 
ફોર સાયકીક સવા્ણઇવલ’ બહયુ જ રસપ્રદ છ.ે

જીવન શું છ?ે

એક સ્તીએ અમેહરકાના વૈજ્ાિનક અને વીજળીના શોધક થોમસ એહડસનને પૂછયું, 
“વીજળી શયું છ?ે”

એહડસને જવાબ આપયો, “વીજળી છ.ે ્તેનો ઉપયોગ કરો.”

વીજળી આપણે એવી એક અદૃશય શિ્્તને આપેલયું નામ છ ેક ેજનેે સહલેાઈથી 
સમજી શક્તા નથી પણ આપણે ્તેના િસદ્ધાં્તોને સમજીને ્તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. 
્તેના અગિણ્ત ઉપયોગો છ.ે

કોઈ ઈલે્ટ ટ્ોનને નરી આંખે જોઈ શક્તયું નથી, ્તેમ છ્તાં આપણે સવીકારીએ છીએ 
ક ેઆ એક વૈજ્ાિનક સતય છ.ે ્તેનયું માત્ર યોગય ્તારણ  નીકળી શક ેઅને આ ્તારણ 
આપણા પ્રાયોિગક અનયુભવ સાથે બંધ બેસે છ.ે બસ જીવનનયું પણ આવયું જ છ.ે આપણે 
જીવનને જોઇ શક્તા નથી. ્તેમ છ્તાં, આપણે જાણીએ છીએ ક ેઆપણે જીિવ્ત છીએ. 
જીવન છ,ે અને આપણે ્તેની સયુંદર્તા અને ભવય્તાને વય્્ત કરવાની છ.ે

મન અને આતમા વૃદ્ થતાં નથી

બાઇબલમાં કહવેાયયું છ,ે 

જ ેવયિ્ત ઈશ્વરને સાચી રીતે ઓળખે છ ેતે જાણે છ ેક ેજીવન શાશ્વત 
છ.ે (જહોન ૧૭:૩)

જ ેમનયુષય એવયું િવચાર ેછ ેક ેજનમ, બાળપણ, યયુવાની, પ્રૌઢાવસથા અને વૃદ્ધાવસથાનયું 
દયુનયવી ચરિ એ જ જીવન છ.ે આ વા્ત ખરખેર દયનીય છ.ે આ વયિ્્તને પો્તાના 
જીવનમાંથી કોઈ આશા નથી, દૃિષ્ટ નથી ક ેહદશા નથી. ્તેને માટ ેજીવનનો કોઈ અથ્ણ નથી.

આવા પ્રકારની માનય્તાને કારણે હ્તાશા, ગિ્તહીન્તા, અદેખાઈ અને િનરાશાનો 
જનમ થાય છ.ે જો ્તમે ટિેનસ જવેી ઝડપી રમ્ત રમી શકો નહી, ્તમારા પયુત્રની જમે 
ઝડપથી ્તરી શકો નહી અથવા ્તો ્તમને લાગે ક ેશરીર ધીમયું પડી ગયયું છ ેઅને ધીમે ચાલો 
છો, ્તો યાદ રાખો ક ેજીવન નવા વાઘા પહરે્તયું રહ ેછ ેઅને જૂના તયજી દે છ.ે આપણે 
જનેે મૃતયયુ કહીએ છીએ ્તે બીજયુ  ંકશયું નહીં પણ નવા શહરેમાં જવાની સફર છ.ે આ નવા 
શહરેમાં જીવનના પહરબળો થોડા િભન્ન હોઈ શક ેછ.ે

મનથી યુવાન કેવી રી્તે રહેવું
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હયું  મારા પ્રવચનમાં સ્તી-પયુરુષોને કહયું  છયુ ં  ક ેવધ્તી જ્તી ઉમર અને ્તેની સાથે થ્તા 
શારીહરક ફરેફારને સાહિજક્તાથી સવીકારી લેવાં જોઈએ. ઉમરની સાથે ભવય્તા, સયુંદર્તા 
અને શાણપણ સંકળાયેલા છ.ે ્તે દરકે ઉમર સાથે થોડા બદલાય છ.ે શાંિ્ત, પ્રેમ, આનંદ, 
સયુખ, જ્ાન, શયુભેચછા અને સમજણ એવાં લષિણો છ ેક ેજ ેઘરડા થ્તાં નથી ક ેમૃતયયુ પામ્તા 
નથી.

રાલફ વાલડો એમસ્ણન કહ્ેતા, “જયાં સયુધી ગણવા માટ ેબીજયુ  ંકાંઈ હોય નહીં તયાં 
સયુધી આપણે કોઈ મનયુષયની ઉમર ગણ્તા નથી.” ્તમારંુ વયિ્્તતવ, મનમાં રહલેા ગયુણ, 
્તમારી શ્દ્ધા અને ્તમારી માનય્તાઓ ષિીણ થશે નહી.

તમે જટેલા ઈચછો તેટલા યુવાન બની શકો છો

હયું  દર થોડા વષતે ઇંગલેનડના લંડનમાં સે્સટન હૉલ ખા્તે જાહરે પ્રવચન આપયું છયુ ં . 
એક પ્રવચન પૂરંુ થયા પછી એક સજ ્ણક ેમારી સાથે વા્તચી્ત કરી હ્તી, 

“હયું  84 વષ્ણનો છયુ ં , હયું  રોજ સવાર ેઓપેરશેન કરંુ છયુ ં , બપોર પછી દદદીઓને 
મયુલાકા્ત આપયું છયુ ં  અને સાંજ ેમેહડકલ અને અનય વૈજ્ાિનક જન્ણલમાં લખવા 
માટ ેલેખ ્તૈયાર કરંુ છયુ ં .”

્તેમનયું માનિસક વલણ એવયું હ્તયું ક ેજયાં સયુધી દયુિનયાને જટેલા ઉપયોગી થવાય 
્તેટલા ઉપયોગી બની રહવેયું. આ સજ ્ણન પો્તાના િવચારો જટેલા યયુવાન હ્તા. ્તેમણે ઉમેયયુું 
હ્તયું, “્તમે કહી ્તે વા્ત સાચી છ ે- ‘મનયુષય પો્તે જટેલો માને છ ે્તેટલો મજબૂ્ત હોય છ ે
અને પો્તે િવચાર ેછ ે્તેટલો ઉપયોગી હોય છ’ે. “

આ ડો્ટર ેવધ્તી જ્તી ઉમરને ગણકારી નથી. ્તેને ખબર છ ેક ેપો્તે અમર નથી. 
્યારકે ્તો મૃતયયુ આવવાનયું જ છ.ે અમારી વા્તચી્ત સમેટ્તાં ્તેમણે કહ્યું હ્તયું, 

“જો હયું  આવ્તી કાલે ગયુજરી જાઉં ્તો પણ હયું  લોકો ઉપર અનય કોઈક રી્તે 
ઓપેરશન કર્તો રહીશ. હા, ્તેમાં સજ ્ણનની છરી ક ેઅનય સાધનો નહી 
હોય પણ માનિસક અને આધયાિતમક ઓપેરશન ્તો જરૂર થઇ શક.ે”

કામ ક ેનોકરીને છોડ્તી વખ્તે કદી કહો નહી, “હયું  હવે િનવૃત્ત થઇ ગયો છયુ ં ; હયું  વૃદ્ધ 
થયો છયુ ં ; હયું  પરવારી ગયો છયુ ં .” આ ગિ્તહીન્તા, મૃતયયુની િનશાની છ ેઅને ્તમે ખરખેર 
‘બંધ’ થઇ જશો. કટેલાંક લોકોને ત્રીસ વષતે ઘડપણ આવી જાય છ ેકટેલાંક 80 વષ્ણ સયુધી 
યયુવાન રહ ેછ.ે ્તમારંુ મન બહયુ ઉમદા વણકર, આકદીટકે, હડઝાઈનર અને િશલપી છ.ે જયોજ ્ણ 
બના્ણડ ્ણ શૉ 90 વષ્ણ સયુધી કાય્ણર્ત હ્તા. ્તેના મનમાં છયુ પાયેલી કલાશિ્્તને કારણે ્તેમનયું 
મન સદા કાય્ણર્ત રહ્ેતયું.

હયું  એવાં સ્તી પયુરુષોને મળયું છયુ ં  ક ેજમેની ફહરયાદ અમયુક કંપનીઓ સામે હોય 
છ.ે આવી કંપનીઓ 40 વષ્ણથી વધાર ેઉંમરના લોકોને નોકરીએ રાખવાનયું ્તો દૂર રહ્યું, 
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ઇનટરવયૂ માટ ેપણ બોલાવવાનયું ટાળે છ.ે કંપનીનયું આવયું વલણ ઠંડયુ, નઠોર, દાનવી અને 
કરુણા ક ેસમજણ વગરનયું કહી શકાય. યયુવાની ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવે છ ે- ્તમે 
35 વષ્ણથી ઓછી ઉંમરના ઉમેદવાર હો ્તો જ અમયુક નોકરી મળી શક.ે આવી નીિ્ત 
પાછળનયું કારણ છીછરંુ છ.ે જો આવી કંપનીના અિધકારીઓ થોડો િવચાર કર ેક ેઆવી 
વયિ્્ત પો્તાની ઉમર ક ેસફદે વાળને પ્રાધાનય આપ્તી નથી પણ પો્તાની આવડ્ત, વષયોના 
અનયુભવ અને જ્ાનનો લાભ આપવા માગે છ.ે

ઉંમર એક સંપિત્ત છે

કોઈ પણ સંસથા ક ેકંપની માટ ેઉમર એક ખાસ સંપિત્ત હોવી જોઈએ. કારણ ક ે
્તમારો અનયુભવ અને જીવનની ્તડકી છાંયડી જોયા પછીની વયવહારકયુશળ્તા સાથે પ્રેમ 
અને શયુભેચછાસભર મન બહયુ અમૂલય છ.ે ્તમારા સફદે વાળ (જો હોય ્તો), જ્ાન, કયુશળ્તા 
અને સમજદારીના પ્ર્તીક છ.ે ્તમારી ભાવનાતમક અને આધયાિતમક પહરપ્વ્તા કોઈ પણ 
સંસથા માટ ેઆશીવા્ણદ સમાન હોવાં જોઈએ. 

65 વષ્ણની ઉંમર થઇ એટલે કોઈને નોકરી છોડીને િનવૃત્ત થઇ જવાનયું કહવેયું 
અયોગય છ.ે જીવનનો આ જ સમય છ ે ક ેજયાર ેઆવા વયિ્્તઓ, પો્તાના અનયુભવને 
આધાર ેયયુવાનોને અંગ્ત સમસયાના ઉકલે માટ ેમદદ કરી શક ેઅને ભિવષયની યોજનાઓ 
બનાવવામાં યોગદાન આપી શક,ે યોગય િનણ્ણય લઇ શક,ે અનય લોકોને રચનાતમક 
િવચારોના અમલ માટ ેઅને ધંધાની આંટીઘૂંટી અંગે માગ્ણદશ્ણન આપી શક ેછ.ે

તમારી ઉંમરના વયિ્ત બનો

અમેહરકાના હફલમ જગ્ત - હોલીવયુડના એક મોશન િપ્ચર લેખક ે કબૂલયયું ક ે
્તેને બાર વષ્ણના હકશોર હકશોરીઓની સમજણશિ્્તને ધયાનમાં રાખીને સરિીપટ લખવાની 
સૂચના મળ્તી રહ ેછ.ે આ એક બહયુ દયુ:ખદ િસથિ્ત છ ેકારણ ક ેઆવી હફલમ લોકોને 
ભાવનાતમક રી્તે પહરપ્વ બનવાનયું શીખવાડ્તી નથી. ્તેનો બીજો અથ્ણ એવો થાય ક ે
યયુવાનો િબનઅનયુભવી, ઉ્તાવિળયા અને ઉપરછલ્ી સમજશિ્્ત ધરાવ્તા હોવા છ્તાં 
યયુવાની ઉપર વધાર ેભાર આપવામાં આવે છ.ે

હંુ કોઈની પણ સાથે કદમ િમલાવી શકંુ છંુ

હયું  અતયાર,ે યયુવાન રહવેા માટ ે્તરફહડયાં માર્તા 65 વષ્ણના મનયુષયની જમે િવચારંુ 
છયુ ં . ્તે દર રિવવાર,ે યયુવાનો સાથે ્તરવા જાય છ,ે પવ્ણ્તારોહણ માટ ેજાય છ,ે ટિેનસ રમે છ,ે 
પો્તાની માનિસક-શારીહરક શિ્્ત ઉપર ગવ્ણ કર ેછ ેઅને કહ ેછ,ે 

“જયુઓ, હયું  કોઈ પણ ઉંમરના વયિ્્તઓ સાથે કદમ િમલાવી શકયું  છયુ ં .”

આપણે એક મોટયું સતય યાદ રાખવયું જોઈએ :

મનુષય મનમાં જવેું િવચારે છ ેતેવો તે હોય છ.ે ૨૩:૭

મનથી યુવાન કેવી રી્તે રહેવું
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ખોરાક, કસર્ત અને િવિવધ પ્રકારની રમ્તોથી મનયુષય યયુવાન રહ ે ્તેવયું નથી. 
િવચારવાની પ્રહરિયામાં યયુવાન રહી શ્યા છો ક ેઘરડા થયા છો ્તેનયું આપણે પો્તે િનરીષિણ 
કરવાનયું છ.ે ્તમારંુ અધ્ણજાગ્્ત મન ્તમારા િવચારો દ્ારા રંગાયેલયું છ.ે જો ્તમારા િવચારો 
સ્ત્ત સયુંદર, ઉમદા અને શયુભ હોય ્તો ્તમે સમયની સારણી સરવા છ્તાં યયુવાન રહી 
શકશો.

વૃદ્ાવસથાનો ્ડર

બાઇબલમાં કહવેાયયું છ,ે જ ેવસ્તયુઓનો મને બહયુ ડર હ્તો ્તે જ માર ેભોગવવાની 
આવી. અનેક લોકોને ઘડપણની બીક લાગે છ,ે ્તેઓ પો્તાના ભિવષય અંગે અચોક્કસ હોય 
છ ેકારણક ેઉમર વધવાની સાથે સાથે ્તેમને માનિસક અને શારીહરક ષિીણ્તાનો ભય હોય 
છ.ે આવા લોકો જ ેિવચાર ેછ ે્તેવો જ અનયુભવ કર ેછ.ે

જયાર ે્તમને જીવનમાંથી રસ ઊડી જાય તયાર ે્તમે ઘરડા થઇ જાઓ છો, જયાર ે
્તમે સપનયું જોવાનયું બંધ કરો, નવા સતય માટનેી ભૂખ મરી પરવાર,ે નવી દયુિનયા જોવા 
જાણવાની ઈચછા થાય નહીં તયાર ે્તમે ઘરડા થઇ જાઓ છો. જયાર ે્તમારંુ મન નવા 
િવચારો, નવા રસ  માટ ેખયુલ્યું હોય, ્તમે પડદો ઊંચો કરીને સૂય્ણપ્રકાશ માણો, બ્રહ્માંડ અને 
જીવનના નવા સતયો માટનેી પ્રેરણા જગાડો, તયાર ે્તમે યયુવાન અને ચે્તનવં્તા રહી શકશો.

તમારી પાસે આપવા માટ ેહજી ઘણં છે

જો ્તમે 65 ક ે95 વષ્ણના હો, ્તો પણ જાણી લો ક ે્તમે દયુિનયાને ઘણં આપી શકો 
છો. ્તમે નવી પેઢીને િસથર થવામાં, સલાહ આપવામાં અને માગ્ણદશ્ણન કરવામાં મદદ 
કરી શકો છો. ્તમે ્તમારા જ્ાન, અનયુભવ અને ડહાપણનો લાભ આપી શકો છો. અનં્ત 
જીવનમાં દૃિષ્ટ રાખીને ્તમે જવેયું જીવન ઇચછ્તા હો ્તેની કલપના કરી શકો. ્તમે જોશો ક ે
જીવનની ભવય્તા અને આશ્ચયયો અખૂટ છ.ે રોજ કઈંક નવયું  શીખવાનો પ્રયતન કરો. ્તમારંુ 
મન હંમેશાં યયુવાન રહશેે.

એકસો દસ વષ્થની ઉંમર

થોડાં વષ્ણ અગાઉ ભાર્તમાં મયુંબઈમાં પ્રવચન આપવાનયું થયયું. તયાં મને એવા એક 
સજ્નને મળવાનયું થયયું ક ેજનેી ઉંમર 110 વષ્ણ હ્તી. અતયાર સયુધીમાં હયું  મળ્ો છયુ ં ્તે બધા 
જ લોકોમાં સૌથી સયુંદર ચહરેો હ્તો. ્તેમના મનનયું ્તેજ ્તેમના શરીર ઉપર છ્તયું થઇ જ્તયું 
હ્તયું. આટલી વયે પણ આંખોમાં જ ે ચમક હ્તી ્તેના પરથી લાગ્તયું હ્તયું ક ેઉંમર વધવાની 
્તેમના જયુસસા ક ેજોમ પર કોઈ અસર થઇ નથી, મનમાં પણ પ્રકાશ ઝાંખો થયો નથી.    

િનવૃિત્ત -એક નવું સાહસ

એક વા્તે કાળજી રાખજો ક ે્તમારંુ મન ્યારયે િનવૃત્ત થશે નહીં. મનનયું કામ 
પેરશૂટ જવેયું છ.ે જો ્તે ખયુલે નહી ્તો ્તેનો કોઈ ઉપયોગ નથી. નવા િવચારો અપનાવવા 
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માટ ેખયુલ્યું મન રાખો. મેં 65 અને 70 વષ્ણના લોકોને િનવૃત્ત થ્તાં જોયાં છ.ે આવા લોકો 
માનિસક અને શારીહરક રી્તે ષિીણ થ્તાં જાય છ ેઅને થોડા મહહનામાં ગયુજરી જાય છ.ે 
્તેમને લાગ્તયું હોય છ ેક ેજીવન હવે સમાપ્ત થઇ ગયયું.

િનવૃિત્ત એક નવયું સાહસ બનાવી શકાય છ,ે એક નવો પડકાર, નવો પથ અને જૂના 
કોઈ સપનાને સાકાર કરવાની શરૂઆ્ત કરી શકાય છ.ે (કહવેાય છ ેને િસ્સટી ઇઝ નયયુ 
ફોટદી - પહલેાં જ ેકામ ચાલીસ વષતે કરવા માંગ્તા હ્તા પણ થઇ શ્યયું નહી ્તે જ કામ 
સાઠ વષતે કરો)  કોઈ વયિ્્ત એમ કહ ેક ેહયું  િનવૃત્ત થઇ ગયો છયુ ં  ્તો પછી હવે શયું કરંુ? તયાર ે
બહયુ હ્તાશા ઉપજ ેછ.ે આવી વયિ્્ત હકીક્તમાં એવયું કહ ેછ ેપો્તે માનિસક અને શારીહરક 
રી્તે અવસાન પામી છ.ે મારા મનમાં કોઈ િવચાર આવ્તા જ નથી.

દયુિનયામાં બધયું િમથયા છ.ે સાચી હકીક્ત એ છ ેક ે્તમે 60 વષતે જટેલયું પ્રાપ્ત કયયુું 
્તેના કર્તાં 90 વષતે વધાર ે િસિદ્ધ હાંસલ કરી શકો છો. નવા અભયાસ અને શોખની 
મદદથી ્તમે રોજરેોજ જ્ાન, જીવન અને બ્રહ્માંડ અંગેની સમજણ વધારી શકો છો.

તેને સારી નોકરી મળી

મારા ઘર પાસે રહ્ેતા અને સારી કંપનીમાં કામ કર્તા એક મેનેજર - આથ્ણરને 
થોડા મહહના આગાઉ નોકરીમાંથી િનવૃિત્ત લેવી પડી કારણ ક ે્તેમની ઉમર 65 વષ્ણની થઇ 
ગઈ હ્તી. ્તેમણે મારી સમષિ સવીકાયયુું, “હયું  ્તો િનવૃિત્તને બાલમંહદરમાંથી પહલેા ધોરણમાં 
પ્રમોશન મળ્યું ્તેવયું ગણં છયુ ં .” ્તેમની હફલસયુફી કવેી હ્તી ? આથ્ણર ેકહ્યું ક ેજયાર ેપો્તે 
હાઈસકલૂ પાસ કરીને કોલેજમાં ભણવા ગયા તયાર ેસીડીનયું એક પગિથયયું ઉપર ચડા. 
િશષિણ અને જીવનને સમજવા માટ ેઆ યોગય હદશામાં માંડલેયું પગલયું હ્તયું। ્તે જ રી્તે 
હવે ્તેમને જ ેપ્રવૃિત્ત કરવી હ્તી ્તે બધી જ કરી શકશે અને એટલે પો્તાની િનવૃિત્તને 
ડહાપણની દૃિષ્ટએ જો્તાં જીવનની સીડીનયું ઉપરનયું પગિથયયું ગણે છ.ે   

પો્તાને જીવનિનવા્ણહની િચં્તા કરવાની નથી ્તેવયું જાણીને આવયું ્તારણ બહયુ જ 
સમજદારીભરલેો િનષકષ્ણ છ.ે હવે ્તેમનયું સંપૂણ્ણ ધયાન પો્તાની રી્તે જીવન જીવવા ઉપર 
આપવાનયું છ.ે આથ્ણરને ફોટોગ્ાફીનો શોખ હ્તો. ્તેમણે ફોટોગ્ાફી અંગે થોડો વધાર ે
અભયાસ કયયો. િવશ્ના કટેલાય દેશોનો પ્રવાસ કયયો, િવખયા્ત સથળોની હફલમ બનાવી. હવે 
્તે િવિવધ સંસથાઓ, ્લબ વગેરમેાં પ્રવચન આપે છ ેઅને બહયુ લોકિપ્રય બની ગયા છ.ે

દયુિનયા માટ ેઉપયોગી થાય ્તેવયું કંઈક કરવાના અનેક રસ્તા છ.ે નવા રચનાતમક 
િવચારો ્તરફ ઉતસાહ દેખાડો, આધયાિતમક પ્રગિ્ત કરો, નવયું શીખ્તાં રહો અને બધી 
જ રી્તે ખીલી ઊઠો. આ રી્તે ્તમે મન હૃદયથી યયુવાન રહી શકશો કારણ ક ે્તમને નવા 
સતયની ભૂખ અને ્તરસ છ,ે ્તમારંુ શરીર ્તે પ્રમાણેના િવચારોને પરાવિ્ત્ણ્ત કરશે.

તમે સમાજમાં િનમા્થતા બનો, કદેી નહીં

આજકાલ છાપાઓ એક વા્ત નોંધી રહ્ા છ ે ક ે કિેલફોિન્ણયા જવેા રાજયમાં 

મનથી યુવાન કેવી રી્તે રહેવું
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વયસક મ્તદારોની સંખયા કદૂક ેને ભૂસક ેવધી રહી છ.ે ્તેનો અથ્ણ એમ થયો ક ેરાજયની 
ધારાસભામાં ્તેમનો અવાજ સંભળાશે એટલયું જ નહી ્તેનો પડઘો કોંગ્ેસ (અમેહરકી સંસદ)
માં પણ પડશે. મારંુ માનવયું છ ેક ેદેશમાં એવો કાયદો આવશે ક ેજનેે કારણે કંપનીઓ મોટી 
ઉંમરના સ્તી-પયુરુષો પ્રતયે નોકરી આપવાની બાબ્તમાં ભેદભાવ કરી શકશે નહી.

65 વષ્ણની ઉંમરનો એક વયિ્્ત માનિસક, શારીહરક અને મનોવૈજ્ાિનક રી્તે ત્રીસ 
વષ્ણની ઉંમરના કોઈ વયિ્્ત કર્તાં યયુવાન હોઈ શક ેછ.ે ્તમારી ઉમર 40 વષ્ણથી વધાર ેછ ે
્તેથી ્તમને નોકરી આપી શકાય નહી ્તેવયું કોઈને કહવેયું પણ બાિલશ્તા છ.ે ્તેનો અથ્ણ એવો 
જ થયો ક ે્તમે કોઈને કહો છો ક ે્તમે કચરાપેટીમાં નાખવાને લાયક છો.

40 વષ્ણની વય પછી માણસે શયું કરવયું જોઈએ? પો્તાની આવડ્તને દાટી દેવી ક ે્તેનયું 
જ્ાન છયુ પાવી દેવાનયું?  જ ેવયિ્્તઓને ઉંમરને કારણે કામ કર્તા અટકાવવામાં આવે ્તેમને 
સરકાર ેપો્તાના ખચતે િનભાવવા જોઈએ. વયસક વયિ્્તઓને ઉંમરનયું બહાનયું આગળ કરીને 
નોકરી ન આપ્તી કંપનીઓ ઉપર આવા જ લોકોના િનવા્ણહ માટ ેકર લાદવા જોઈએ. 
આવી વ્ત્ણણક આિથ્ણક આતમહતયા છ.ે

દરકે વયિ્્તને પો્તાની મહને્તનયું ફળ ચાખવાની ઈચછા હોય છ,ે દરકે વયિ્્ત આ 
ફળનો ઉતપાદક છ.ે નવરો બનાવી દે્તા સમાજનો કદેી નથી.

મનયુષયનયું શરીર સમયની સાથે સાથે ધીમયું પડ્તયું જાય છ ેપણ અધ્ણજાગ્્તમનમાંથી 
યોગય પ્રેરણા આપીને ્તેનયું  જાગૃ્ત મન વધાર ેસહરિય, સજાગ, ચે્તનવં્તયુ અને ઝડપી 
બનાવી શકાય છ.ે્તેનયું મન હકીક્તમાં ્યારયે વૃદ્ધ થ્તયું નથી. બાઇબલમાં જોબે કહ્યું છ,ે 

“ઓહ! મારો ્તે કવેો સમય હ્તો! ઈશ્ર મારંુ દરકે રી્તે ધયાન રાખ્તો 
હ્તો! જયાર ે્તેનો પ્રકાશ મારા ઉપર પડ્તો હ્તો અને આ જ ઉજાસથી હયું  
અંધકારમાં આગળ વધી શ્યો; હયું  મારા યયુવાનીના હદવસોમાં કવેો હ્તો, 
જયાર ેઈશ્ર ેમારી િજદંગીના દરકે પડાવનયું રષિણ કયયુું!” (જોબ 29:2-4)

યૌવનનું રહસય

યયુવાનીના હદવસો પાછા મેળવવા માટ ે્તમારા જ શરીરમાંથી વહ્ેતા અધ્ણજાગ્્ત 
મનની ચમતકાહરક, શી્તળ શિ્્તના પ્રવાહનો અનયુભવ કરવાની ટવે પાડો. ્તમને સ્ત્ત 
પ્રેરણા મળ્તી રહ ે છ,ે આનંદ અને ઉતસાહ રાખો, લોકો પ્રતયે સંવેદના વય્્ત કરો. 
આધયિતમક રી્તે જોશીલા રહો. યયુવાનીમાં જમે ઉતસાહ અને જોમથી થનગન્તા રહ્ેતા 
્તેવી જ રી્તે રહો. માનિસક અને ભાવનાતમક આનંદ ગમે તયાર ેમેળવી શકાય છ.ે

્તમારામાં જ ેપ્રકાશપયુંજ ઝળહળી રહ્ો છ ે્તે દૈવી મહામિ્ત છ,ે ્તમાર ેજ ેજાણવયું 
જરૂરી છ ે્તે બધી જ જાણકારી ્તમને પૂરી પાડ ેછ.ે ્તે ્તમારી અનય વયિ્્તઓ પ્રતયેની 
શયુભેચછાને બળ પૂરંુ પાડ ેછ.ે ્તમે અધ્ણજાગ્્ત મનના માગ્ણદશ્ણન પ્રમાણે ચાલો છો કારણ ક ે
્તમે જાણો છો ક ેસૂયયોદય થઇ રહ્ો છ ેઅને અંધકાર દૂર જઈ રહ્ો છ.ે
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દૃિષ્ટ કળેવો

“હયું  ઘરડો થઇ ગયો છયુ ં”, ્તેવયું કહવેાને બદલે “હયું  હવે હદવય જીવનની દૃિષ્ટએ જ્ાની 
થઇ ગયો છયુ ં” ્તેવયું િવચારો. કંપનીઓ, છાપાં અને આંકડાઓ ્તમારી સમષિ વધ્તી જ્તી 
ઉમર, અશિ્્ત, પંગયુ્તા અને િબનઉપયોિગ્તા જવેાં કારણો આગળ કરીને િબહામણં િચત્ર 
રજૂ કર ે્તો ્તેનો અસવીકાર કરો. આ જયુઠાણં છ.ે આવા પ્રચાર ક ેિવચારોના પ્રભાવમાં 
આવી જવાની જરૂર નથી. જીવનને વધાવો, પણ મૃતયયુનો ડર રાખો નહીં. પો્તાને માટ ે
સયુખી, ્તેજસવી, સફળ, શાં્ત અને ્તાકા્તવર દૃિષ્ટ કળેવો.   

તમારં મન વૃદ્ થતું નથી

અમેહરકાના ભૂ્તપૂવ્ણ પ્રમયુખ હબ્ણટ્ણ હયુવર (1874 થી 1964, 1929 થી 1933ના 
ગાળામાં અમેહરકાના 31માં પ્રમયુખ, ્તેમના શાસનકાળ દરિમયાન અમેહરકા મહામંદીમાં 
સપડાયયું હ્તયું) ્તેમના જીવનના અં્ત સયુધી ખૂબ સહરિય હ્તા અને અથાગ કામ કર્તા. 
મને થોડાં વષયો અગાઉ નયયુયોક્ણની વાલડોફ્ણ-એસટોહરયા હોટલમાં ્તેમનો ઇનટરવયૂ લેવાની 
્તક મળી હ્તી. 88 વષ્ણની જફૈ વયે પણ ્તેઓ ્તંદયુરસ્ત, સયુખી, જોશીલા, ચે્તનવં્તા અને 
ઉતસાહી હ્તા. પો્તાની કટેલીક સેરેિટરીઓને પત્રવયવહારના કામમાં વયસ્ત રાખ્તા, પો્તે 
પણ રાજકીય અને ઇિ્તહાસને લગ્તાં પયુસ્તકો લખ્તા હ્તા. એક મહાન વયિ્્તની માફક 
મને પણ ્તેઓ પ્રેમાળ, િમલનસાર, સરળ અને સમજયુ  લાગયા.

્તેમની િવચષિણ્તા અને સમજથી મને બહયુ જ આનંદ થયો. ્તેઓ અંતય્ત ધાિમ્ણક 
હ્તા અને ઈશ્રમાં અપાર શ્દ્ધા ધરાવ્તા હ્તા. જીવનના સના્તન સતયોના િવજયમાં 
્તેમને િવશ્ાસ હ્તો. ્તેમના પ્રમયુખપદ દરિમયાન અમેહરકા મહામંદીમાં સપડાઈ ગયયું હ્તયું. 
્તેને કારણે ્તેમના ઉપર ભાર ેમાછલાં ધોવાયાં હ્તાં. આ ઝંઝાવા્તનો ્તેમણે સામનો ્તો 
કયયો જ પણ ટીકાને કારણે પો્તાના મનમાં ઘૃણા, અણગમો, ખાર ક ેકડવાશ પેદા થવા 
દીધા નહીં. ઉલટયું, ્તેઓ પો્તાના આતમા પાસેથી શાંિ્ત મેળવ્તા, પો્તાની અંદર રહલેી  
દૈવી શિ્્ત સાથે વા્તા્ણલાપ કર્તા, ્તેમને શાંિ્ત પ્રાપ્ત થઇ ગઈ હ્તી. ઈશ્રના હૃદયમાં 
રહલેી શિ્્તનો પ્રભાવ એટલે શાંિ્ત!

નવવાણં વષજે પણ તેમનું મન સરરિય છે

મારા િપ્તા 65 વષ્ણની ઉંમર ેફ્ેનચ ભાષા શીખયા અને પાંચ વષ્ણ પછી ્તો ્તેમને 
એક િનષણા્ત થઇ ગયા હ્તા.  60 વષતે ્તો ્તેમને ગેિલક ભાષા (સકોટલેનડ અને પિશ્ચમ 
યયુરોપમાં બોલા્તી એક લયુપ્ત થ્તી ભાષા) શીખવી હ્તી. એટલયું જ નહી પણ આ િવષયના 
એક ખયા્તનામ િશષિક બની ગયા હ્તા. જીવન સદી પયુરી થાય ્તેની પહલેાં ્તેમનયું અવસાન 
થયયું પણ છલે્ે સયુધી ્તેઓ મારી બહનેને ઉચચ િશષિણના ષિેત્રે મદદ કર્તા હ્તા. વીસ 
વષ્ણના ફૂટડા જયુવાન હ્તા તયાર ે્તેમના િવચારોમાં જ ે સપષ્ટ્તા હ્તી ્તેવી જ 99 વષતે પણ 
હ્તી. એટલયું જ નહીં પણ ઉંમરની સાથે સાથે ્તેમના અષિર સારા થઇ ગયા અને ્તક્ણ 
કરવાની શિ્્ત ્તીવ્ર થઇ ગઈ હ્તી. 
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ખરખેર ્તમે જટેલયું િવચારો અને માનો ્તેટલા ્તમે વૃદ્ધ છો.

જ ેિસિનયર િસટીઝન જઅેો યુવાન જ રહાં

માક્ણસ પોરિસયસ કાટો (ઇસ.પૂવતે 234 થી 149) રોમન ઇિ્તહાસકાર અને 
ધારાશાસ્તી હ્તા. ્તેમણે 80 વષતે ગ્ીક ભાષા શીખવાનયું શરૂ કયયુું હ્તી. મેડમ અનસટા્ણઇન 
શયુમાન-હીંકની (1861 થી 1936) ગણના મહાન અમેહરકન જમ્ણન ગાિયકા ્તરીક ેથાય 
છ.ે ્તેઓ દાદીમા બનયા પછી ્તેમની કારહકદદીની ટોચે પહોંચી ગયાં. વયસક વયિ્્તઓની 
િસિદ્ધઓ પણ વધાવવા જવેી જ હોય છ.ે જનરલ ડગલાસ મેકઆથ્ણર (1880 થી 1964, 
અમેહરકાના પંચ્તારક જનરલ અને હફલડ માશ્ણલ, ્તેમની બીજા િવશ્યયુદ્ધ દરિમયાન 
મહતવની ભૂિમકા રહી), હરેી ટરુમન (1884 થી 1972. 1945 થી 1953 ગાળાના 
અમેહરકાના 33મા પ્રમયુખ), જનરલ ડવાઈટ આઈઝનહોવર (1890 થી 1969. 1953 થી 
1961 સયુધીના અમેહરકાના 34મા પ્રમયુખ), અમેહરકી નાણાંકીય િનષણા્ત બના્ણડ ્ણ બરોશ 
(1870 થી 1965) જવેા લોકોનયું  વયિ્્તતવ બહયુ  રસપ્રદ છ,ે  જીવનના અં્ત સયુધી સહરિય 
હ્તા, પો્તાની આવડ્ત અને જ્ાનનો ફાયદો  દયુિનયાને આપ્તા હ્તા. 

મહાન ગ્ીક હફલસૂફ સોરેિહટસ 80 વષતે વાિજતં્ર વગાડ્તાં શીખયા. માઈકલ 
એનજલેોનયું સવ્ણશ્ેષ્ઠ િશલપ 80 વષ્ણની વયે જ બનયયું હ્તયું. આ જ ઉંમર ે પ્રાચીન ગ્ીક 
કિવ સીઓસ િસમોનીડ ે (ઇ.સ.પૂવતે 556 થી 468) પો્તાની કિવ્તા માટ ેઇનામ મેળવયયું, 
જમ્ણન મહાકિવ જોહાન ગોથેએ ‘ફોસટ’ (જમ્ણન ભાષાનયું કરુણ નાટક) લખયયું, જમ્ણન લેખક 
િલઓપોલડ વૉન રનેકએ (1795  થી 1886) ‘હહસટટ્ી ઓફ ધ વલડ ્ણ’ લખવાની શરૂઆ્ત 
કરી અને 92 વષતે પૂણ્ણ કયયુું.

આલફ્ેડ ટિેનસન (1809 થી 1892) 83 વષ્ણના હ્તા તયાર ે ્તેમણે “રિોિસંગ ધ 
બાર’  નામના સયુંદર કાવયનયું સજ ્ણન કયયુું. મહાન વૈજ્ાિનક સર આઇસેક નયયુટન 85 વષતે 
પણ ્તન્તોડ મહને્ત કર્તા. 88 વષતે જોહન વેસલી મેથોહડઝમ અંગે ઉપદેશ આપવાનયું અને 
પ્રચાર કરવાનયું કામ કર્તા. મારંુ પ્રવચન સાંભળવા આવ્તા કટેલાક 95 વષ્ણના લોકોએ 
કબૂલ કયયુું ક ેપો્તે વીસ વષ્ણના હ્તા ્તેના કર્તાં આ ઉંમર ેવધાર ે્તંદયુરસ્ત છ.ે

આપણે વહરષ્ઠ નાગહરકોને ઊંચા સથાન પર બેસાડીએ અને સવગ્ણનાં ફૂલો આપણા 
સયુધી પહોંચાડવાની દરકે ્તક ્તેમને આપીએ. 

જો ્તમે િનવૃત્ત થઇ ગયા હો ્તો જીવનના િનયમોમાં રસ દેખાડો, ્તમારા અધ્ણજાગ્્ત 
મનના ચમતકારો વાગોળો. ્તમાર ેજીવન દરિમયાન જ ેપણ કાંઈ કરવયું હ્તયું ્તે હવે કરો. 
નવા િવષયનો અભયાસ કરો. નવા િવચારો અંગે ્તપાસણી કરો.

નીચે પ્રમાણે પ્રાથ્ણના કરો :

જમે હરણ પાણી માટ ે્તરસે છ.ે ્તેમ, હ ેઈશ્ર, હયું  પણ ્તાર ેમાટ ે્તરસયું 
છયુ ં” (સામ ૪૨:૧)   
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વૃદ્ાવસથાનાં ફળો 

જ ેમનયુષય બાળપણમાં હ્તો ્તેના કર્તાં વધાર ે્તરવહરયો બનશે ્તે ્તેના 
યૌવનના હદવસોમાં ફરી પાછો ફરશે. (જોબ ૩૩:૨૫)

મોટી ઉંમરનો ખરખેર અથ્ણ થાય છ ેક ે જીવનમાં ઉચચ સથાનેથી પ્રભયુનયું 
િચં્તન કરવાનો મોકો!  એક વા્તનો ખયાલ રાખો ક ેજીવન એક અનં્તયાત્રા 
છ,ે બ્રહ્માંડના અનં્ત સમયુદ્રમાં વણઅટકી અથાગ પગલાંઓની હારમાળા 
છ.ે બાઇબલના રચિય્તાની સાથે મનન કરો,  

્ેતઓ (વૃષિો) વદૃ્ધાવસથામાં પણ ફળ આપે છ;ે આ ફળો રસીલાં અને 
લચક્તાં હોય  છ,ે  (સેમ ૯૨:૧૪) 

પણ  પ્રેમ, આનંદ, શાંિ્ત, ધીરજ, મૃદયુ્તા, શયુભેચછા, શ્દ્ધા, નમ્ર્તા, િમ્તાહાર 
વગેર ેઆતમાનાં ફળ છ;ે આ ફળ માટ ેકોઈ િનયમ નથી (ગલાટીન ૫:૨૨-
૨૩)

્તમે અનં્તકાળના શાશ્્ત બાળક છો, ્તેમાં કોઈ અં્ત નથી. 

ફાયદાના મુદ્ા

1.  ધીરજ, દયા, પ્રેમ, શયુભકામના, આનંદ, સયુખ, શાણપણ અને સમજદારી આ 
બધાં લષિણો ્યારયે ઘરડાં થ્તાં નથી. આ બધાંને ્તમારા સવભાવમાં વણી લો, 
અિભવય્્ત કરો. ્તમે મન અને શરીરથી યયુવાન રહી શકશો.

2.  કટેલાક ્તબીબી સંશોધકો કહ ેછ ેક ેસરક્તા જ્તા સમયના ભયની અસરો મનયુષયને 
અકાળે વૃદ્ધ કરી દે છ.ે

3.  ઉંમર એટલે વી્તી ગયેલા વષ્ણનો આંકડો નથી, ્તે મનયુષયના મનમાં જ્ાનનો ઉદય 
છ.ે

4.  65 થી 95 વષ્ણનો સમયગાળો જીવનનો સૌથી મહત્વનો અને ઉપયોગી સમય છ.ે

5.  વધ્તી જ્તી આયયુનયું સવાગ્ત કરો. ્તેનો અથ્ણ એમ થાય ક ે્તમે જીવનમાં ઉચચ પથ 
પર પ્રગિ્ત કરી રહ્ા છો અને ્તેનો કોઈ અં્ત નથી. 

6.  ઈશ્ર જ જીવન છ,ે ્તે જ ્તમારી િજદંગી છ.ે જીવન સ્ત્ત રૂપાં્તહર્ત થ્તયું રહ ેછ,ે 
શાશ્્ત છ ેઅને અિવનાશી છ.ે મનયુષયના જીવન માટ ેપણ આ સતય જ છ.ે ્તમારંુ 
જીવન ઈશ્રનયું જીવન છ ે્તેથી ્તમે સદા જીિવ્ત રહો છો.

7.  મૃતયયુ પછીના જીવનના પયુરાવા બહયુ જડબેસલાક છ.ે “પ્રોિસહડંગસ ઓફ સાઇકઇકલ 
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હરસચ્ણ સોસાયટી ઓફ ગ્ેટ િબ્રટન એનડ અમેહરકા” નો અભયાસ કરો. મોટી 
લાઈબ્રેરીમાં આ પયુસ્તક સરળ્તાથી મળી શકશે. 75 વષ્ણ સયુધી દયુિનયાના અગ્ણી 
વૈજ્ાિનકોએ કરલેા અભયાસનાં ્તારણો ્તેમાં વણ્ણવયાં છ.ે 

8.  ્તમે મનને જોઈ શક્તા નથી, પણ બધાને ખબર છ ેક ેમન છ.ે ્તમે આતમાને જોઈ 
શક્તા નથી પણ રમ્તમાં આતમા, કલાકારનો આતમા, સંગી્તકારનો આતમા અને 
વ્્તાનો આતમા અનયુભવી શકો છો. ્તે વાસ્તિવક્તા છ.ે ્તે પ્રમાણે મનમાં રહલેાં 
ભલાઈ, સતય અને સયુંદર્તા પણ વાસ્તિવક્તા છ.ે ્તમે જીવનને જોઈ શક્તા નથી 
પણ ્તમે જીવો છો.

9.  મોટી ઉંમર એટલે જીવનના ઉચચ સથાનેથી ઈશ્રના સતયોનયું િચં્તન! યયુવાનીના 
આનંદ કર્તાં વૃદ્ધાવસથાની મજા જૂદી હોય છ ે મહાન હોય છ.ે ્તમારંુ મન 
આધયાિતમક અને માનિસક રમ્તોમાં વયસ્ત રાખો, કયુદર્તી પહરબળો ્તમારા 
શરીરને થોડયું ધીમયું પાડી દે છ ે્તેનયું કારણ છ ેક ે્તમને હદવય વસ્તયુઓ અંગે મંથન 
કરવાની ્તક આપે છ.ે

10.  મનયુષય પાસે ગણવાલાયક કશયું હોય નહીં તયાં સયુધી આપણે ્તેની ઉમરનાં વષયો 
ગણ્તા નથી. ્તમારી શ્દ્ધા અને માનય્તાઓમાં કોઈ સડો પેદા થવાનો નથી.

11.  ્તમે જટેલયું ઈચછો ્તેટલા યયુવાન (અથવા ઘરડા) છો. ્તમે જટેલયું િવચારો ્તેટલા 
મજબૂ્ત (અથવા િનબ્ણળ) છો. ્તમે જટેલયું માનો ્તેટલા ઉપયોગી છો. ્તમે પો્તાના 
િવચારો જવેા યયુવાન બની શકો છો. 

12.  ્તમારા સફદે વાળ એક મૂડી છ.ે ્તમે ્તેને વેચ્તા નથી. પણ જીવનની યાત્રા 
દરિમયાન મેળવેલી આવડ્ત અને જ્ાનનો ઉપયોગ જરૂર કરો.

13.  માત્ર ખોરાક અને કસર્તથી યયુવાન નહી રહવેાય! મનયુષય જવેયું િવચાર ેછ ે્તેવો ્તે હોય છ.ે

14.  વધ્તી જ્તી ઉંમરનો ભય શારીહરક અને માનિસક ષિીણ્તા નો્તર ેછ.ે જ ેવા્તનો 
મને ડર હ્તો ્તે મારી સમષિ આવી જ ગઈ.

15.  ્તમે સપના જોવાનયું બંધ કરો અથવા જીવનમાંથી રસ ગયુમાવી દો તયાર ે્તમે ઘરડા 
થઇ જાઓ છો.

16.  ્તમે અનં્ત જીવનની યાત્રા કરી રહ્ા છો, ્તમારી દૃિષ્ટ આગળ ્તરફ જ રાખો.

17.  ્તમારી િનવૃિત્ત એક નવયું સાહસ છ.ે નવો અભયાસ કરો અને નવા રસ કળેવો. ્તમે 
બાળપણ, યયુવાની અને પ્રૌઢાવસથા દરિમયાન જ ેપ્રવૃિત્તઓ કરી શ્યા નહીં ્તે 
બધી જ પ્રવૃિત્તઓ હવે કરી શકશો। જીવન જીવવા ઉપર ધયાન આપો.

18.  સમાજમાં નવિનમા્ણણ કરવા માટ ેફાળો આપો પણ સમાજના કદેી બનીને રહો 
નહીં. ્તમારો પ્રકાશપયુંજ છયુ પાવો નહીં.
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19.  યૌવનનયું રહસય પ્રેમ, આનંદ, માનિસક શાંિ્ત અને હાસયમાં છયુ પાયેલયું છ.ે “જ ે
મનયુષયનયું  મન આનંદથી છલકા્તયું હોય, ્તેના મનમાં અંધકાર ્યારયે પ્રવેશ નહી 
કર”ે.

20.  દયુિનયામાં ્તમારી જરૂર છ.ે કટેલાક મહાન હફલસૂફો, કલાકારો, વૈજ્ાિનકો, લેખકો 
અને અનય કટેલાય ષિેત્રના અગ્ણીઓ 80 વષ્ણ પછી પણ કામ કર્તા રહ્ા હ્તા. 
્તેમાંથી કટેલાકની કારહકદદી 80 વષ્ણ પછી પણ ખીલી ઊઠી.

21.  આનંદ, શાંિ્ત, પ્રેમ, ધૈય્ણ, મૃદયુ્તા, શયુભકામના, શ્દ્ધા, સાલસ સવભાવ અને િમ્તાહાર 
વૃદ્ધાવસથાનાં ફળ છ.ે

22.  ્તમે અનં્તના બાળક છો. ્તે યાત્રામાં કોઈ અં્ત નથી. ્તે શાશ્્ત છ.ે ્તમે ઈશ્રનયું 
અનયુપમ સં્તાન છો.

હયું  આશા રાખયું છયુ ં  ક ેઆ પયુસ્તકનયું વાંચન ્તમને ગમયયું હોય!! અેક સરળ અનયુવાદ 
જ ેજહટલ પણ જીવન ઉપયોગી શિ્્તને સરળ્તાથી સમજાવે છ ેજથેી અધ્ણજાગ્્ત મનને 
કળેવી ્તેનો મહત્તમ લાભ ઉઠાવી શકાય છ.ે 

((((

મનથી યુવાન કેવી રી્તે રહેવું



209

-ઃ નોંર ઃ-




		2019-12-27T14:32:36+0000
	Preflight Ticket Signature




