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પ.પ.ૂ દાદાજી ગાવડં 

તપોવન આશ્રમ. 

સતારા. મહારાષ્ટ્ર્. 
 

 

સાધક માટેની માગગદર્શિકાાઃ 
*કોઈપણ વસ્ત ુકે ર્વષયના પણૂગપણ ેઆકલન માટે તે વસ્તથુી માનર્સક રીતે પર થઈ તે ર્વષય કે 

વસ્તનુ ુર્નરીક્ષણ કરવુું. 

* મનની મનોગતન ુર્નરીક્ષણ અર્વરતપણ ેકરવુું. તે માટે મનની મનોગત(ખેલ)ને સમજવાની  ઉત્કટતા 

આવશ્યક છે. 

* ર્વચારોના સ્વરુપને ર્નહાળો. 

* મનનો મળૂ આશય, તેની દોડ ર્નહાળો. 

* અર્વરત ચાલતા ર્વચારોન ુઅલલપ્ત ર્નરીક્ષણ કરતા રહો. 

* મનન ુદદશાહીન ભ્રમણ ર્નહાળૉ. 

* ર્વચારની ભાવનાના અંધકારમાું સુંતાયેલા ર્વભાજનના સ્તરને ર્નહાળો. 

* ભય અને આશક્તતની ર્વફળતાને ર્નહાળો. 

*સ્વર્નરીક્ષણનો માગગ સરળ નથી. માગગમાું આવતા પડકારો અને અડચણો સાથ ેધીરજ અને આનુંદસહ 

ચાલતા રહો. 
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* ર્વનમ્રતા અને કૃતજ્ઞતાપવૂગક સ્વર્નરીક્ષણ કરો. 

* પ્રાપ્ત પદરક્સ્થતી પ્રર્ત નારાજગી વ્યતત ન કરતા, બધી જ પ્રર્તદિયાથી મતુત રહો. સહજપણે 

ક્સ્વકારવરૃ્િ રાખો. 

* ભારે એવા અન્નનો ત્યાગ કરી, શરીરને માફક આવે એવો ખોરાક ખાવો, અર્ત શ્રમ ટાળો, તેમજ અર્ત 

ર્નિંદ્રા, અનાવશ્યક ર્વચારો અને ખોટી વાણીનો બબડાટ ટાળો. શરીર સ્વસ્થ રહ ેતે પ્રમાણે તેની કાળજી 

લો. 

* ઉર્જગનો અપવ્યય ટાળો, સાદુ અને સરળ જીવન જીવો. સજગતા અને મનની ર્જગ્રત ભાવનાને મહત્વ 

આપો. 

* યોગ્ય એવા આસન, પ્રાણાયામ ઈત્યાદદના ફાયદા પ્રમાણે ઊપયોગ કરો. પરુંત ુએને લક્ષમાું રાખો કે 

આ બધામાું સ્વર્નરીક્ષણ મહત્વની બાબત છે. 

* પસુ્તકો, પોથી, મુંત્ર ર્જપ એવા બીર્જ બધા યુંત્રવત થતાું કાયગને ટાળો. તેમાું અટકી ન પડો. કારણકે એ 

મનન ુપલાયન છે. મનના આવા પલાયનને ધ્યાનમાું લો. છતાું પણ તેમાુંથી કુંઈક માગગદશગન થતુું હોય 

તો પસુ્તકો વાુંચવામાું કે ર્વદડયો જોવામાું કોઈ હરકત નથી. 

*સ્વયુંના ર્વચારોન ુઅવલોકન કરતાું એ બાબતનુું ધ્યાન રાખો કે કોઈપણ લબિંદુ કે પ્રર્તમા ઉપર ધ્યાન 

કેન્દ્રદ્રત ન કરો. આથી મન સુંકુલચત બની ર્જય છે. કોઈપણ કેરદ્રરન ુું ર્નમાગણ ન કરો. તમારુું ર્નરીક્ષણ 

સમગ્રપણ ેદશદદશાુંદકત બનાઓ. 

* આ તો દૃષ્ટ્ટા વગર દૃશ્યને ર્નહાળવાન ુછે. ર્નરીક્ષણ ર્નરપેક્ષ રીતે ર્નહેતકુ થવુું જોઈએ, કોઈપણ 

પવૂગગ્રહરદહત હોવુું જોઈએ. 

* ધ્યાનના સમય પછી પણ તમારા દૈર્નક કાયગમાું અલલપ્ત રહી ર્નરીક્ષણ સતત કાયગરત રહવે ુું જોઈએ. 

* સ્વયુંની પ્રગર્તન ુતોલમાપ ના કરો, તેમ જ સહ સાધકો જોડ ેતમારી ર્જતની તલુના ના કરો. કોઈની 

દટકા ન કરો. 

* પ્રથમતો બ ેર્વચાર વચ્ચનેા અંતર પ્રર્ત સજગતા રાખો. આજ અંતરાલ મૌન દ્વારા મનના આવગેો 

ક્ષીણ થતા જશે અને શાુંર્તના સામ્રાજ્યન ુદ્વાર ઊઘડશે. 
 

સુંભર્વત અડચણૉ 
* મન પોતાન ુઅવલોકન ટાળવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. આ માટે મન અનેક પ્રકારના દાવપેચ 

અજમાવે છે. અને અવલોકનમાું ર્વઘ્ન ઊભુું કરે છે. 

મન અને દેહ પ્રત્યે આપણી આશક્તતને ર્જગરુક અવલોકન માટે દુર કરવાની આવશ્યકતા છે. આ 

અલગાવ  સજગ ર્નરીક્ષણ માટેન ુપહલેુું પગથીયુું છે. 

હુું એ દેહ અને મન નથી. એ સતત ધ્યાનમાું રાખો. 
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* મન એક ર્વચાર પરથી બીર્જ ર્વચાર ઊપર કુદકા મારત ુું હોય છે, એ મનની આદત છે. 

જેટલુું શક્ય બને એટલુું આ ર્વશે ર્જગરુકતા રાખો. તમારી સજગતાને  કારણે લાગલગાટ આવતાું 

ર્વચારોન ુઅંતર ઘટશે. 

* ભય, માનર્સક, પ્રત્યક્ષ અને કાલ્પર્નક, માનર્સક મુુંઝવણ, આળસ, એકલતાથી ર્નરાશાની ભાવના ઊદ્ભવે. 

ફરી આ બધી બાબાતો પ્રત્યે  તટસ્થપણ ેર્નહાળો. માત્ર બૌર્ધકપણ ેમાથુું ન ઘસતા એ ક્સ્થર્તનો પણૂગ 

અનભુવ લો. 

* બૌર્ધકવાદ-પ્રર્તવાદ, સ્વયુંની ફસામણી આથી ઉદ્ભવતી ર્નરાશા. તે સમય મનન ુસમગ્રતાપવૂગક 

ર્નરીક્ષણ કરો. આથી મનનુું આપણા ઊપરનુું આર્ધપત્ય નબળું પડશ ેઅને મનની આવી પ્રદિયા ધીમી 

પડશે. 

* તમારી શાદરરીક અવસ્થા પ્રત્યે ધ્યાન આપો. એકદમ બીમાર પડી જઈએ એવી અવસ્થા ઊભી ના કરો. 

આવા સમય ેતે અવસ્થામાું વહી ન જવાય, પરુંત ુઅલલપ્ત ભાવથી તેને ર્નહાળો. 

* બાહ્ય ઘટના હોય કે પછી ધ્યાન દરમ્યાન થતી આંતદરક ઊથલપાથલનુું અનાવશ્યક ખોટુું એવુું ર્પિંજણ 
ના કરો. સ્વાનભુવ તેમજ ર્વર્વધ પ્રકારના વાુંચન કરેલા ર્સધ્ધાુંતોને અનશુરણ ના કરતા ચકાસી જુઓ. 

ર્વનમ્ર, અનાર્મ, અજ્ઞાત રહીને જે કાુંઈ ઘદટત થાય એન ુખલુ્લા મનથી સ્વાગત કરો. 

* મોહમાયા, ગમો અણગમો, સ્વય્ ુંને દોર્ષત માનવાની વરૃ્ત, એના કારણે ઊદ્ભવતા ર્વરોધાભાસ અને 

પ્રર્તભાવ.  

આવા પ્રર્તભાવ પ્રગટે ત્યારે તેને પોષણ ના આપતા, અર્વરતપણે તેનુું અવલોકન કરો. આપણી આવી 

આદત સૈકા જુની છે. તેને તોડવા માટે સમય લાગ,ે પરુંત ુતેના ર્વષેન ુઅવધાન થતાું જ તે ઓગળવા 

લાગે છે. 
 

ધ્યાનાઃ 
ધ્યાન એ પ્રશાુંત સાયજુ્ય અને સહર્જવસ્થાની ક્સ્થતી છે. મુંગળમય પ્રસાદરુપ એવી તપૃ્ત અવસ્થા ભતુ 

અને ભર્વષ્ટ્યના ર્વચારોથી સમગ્ર પણે મતુત અને સુંવેદનશીલ ર્જગ્રત અવસ્થા. આપણા સમગ્ર 

અક્સ્તત્વનો તાગ લેતો અંતરમનનો સરુ. 

ધ્યાન માટેની પ્યાસ ક્યારે ઉદ્ભવેાઃ 

* જ્યારે તમને એ સમર્જય કે ગમે તેટલો ઊપભોગ કરીએ, ગમે તેટલુું મેળવીએ પરુંત ુમન કદાપી તપૃ્ત 

થતુું નથી. 

* જ્યારે આપણી અંદર પ્રગટ થતી ર્વલભન્ન ઈચ્છા, અપેક્ષા, ભય, ર્નરાશાન ુચાલી રહલેુું તાુંડવ આપણા 

ધ્યાનમાું આવે અને સ્પષ્ટ્ટપણે સમર્જય. 
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*જ્યારે આપણી અંદર ગહન એવી સકુ્ષ્મ વાસનાની ચાલતી રમત પ્રર્ત આપણુું મન ર્જગ્રત બની 

ર્નહાળે. 

* જ્યારે અન્ન, વસ્ત્ર અને આવાસ અને કેટલીક આવશ્યક વસ્તઓુ ર્સવાય જીવનની ખરેખર બીજી 

આવશ્યકતા શુું છે, તેન ુઆપણને ભાન થાય. 

* જ્યારે તમને એ સમર્જય કે મનને સ્વસ્થતા, શાુંર્ત અને સુંતોષમાું રસ નથી અન ેમાત્ર પોતાની 

ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓમાું જ રસ છે અને એ માટે સતત કાયગરત હોય છે. 

* જ્યારે તમને સમર્જય કે મન એ કાુંઈ નથી, પરુંત ુઆપણી ભતૂકાળની સ્મરૃ્તનો ભારો છે. 

* જ્યારે તમને એ હકીકત સમર્જય કે ભતૂકાળ એ વતગમાનકાળ પર આરુઢ થઈને પોતાન ુઅક્સ્તત્વ 

કાયમ રાખવા મથે છે અને ભતૂકાળ એટલ ેજ તમે જેને "હુું" થી સુંબોધન કરો છો. જ્યારે તમે ઉદ્ભવતા 

બધા જ ર્વચારો પ્રર્ત સર્જગ એવુું અવધાન ધરાવો છો. 

 હુું પણાનો આભાસ ર્નમાગણ કરતા આ મનની ચાલાકી અને માયાવી સ્વરુપન ુઅલલપ્ત પણ ેદૃષ્ટ્ટા ર્વના 

દશગન કરો છો, એ સમયે પ્રાપ્ત થતી સમજ એ જ ચૈતરયની અનભુરુ્ત છે અને તમારો પ્રવાસ શરુ થાય 

છે. 

સતત અલલપ્તપણે અવલોકનમાું પદરણામ સ્વરુપ મનની ચુંચળતા ધીમી પડ ેછે. એક ક્ષણ માટે પણ 

શરુયતા કરતી પ્રગાઢ એવી શાુંર્ત વતાગય. શાુંર્તના દ્વારમાુંથી જ મયાગદાની પેલે પાર જવાય. પણૂગ શાુંત 

મનમાું જ ઊર્જગનો ઊદ્ભવ શક્ય થાય છે. શાુંર્ત જીવનની ઊર્જગને મતુત કરી કાળમતુત કરે છે. જેમ જેમ 

શાુંર્ત અંદરથહન બને છે તમે તેમ ત ેદિયાશીલ બન ેછે અને મૌનમાું બોલે છે. ઊત્કટ તેમજ સત્યથી 

સકારાત્મક અને પ્રજ્ઞામય મૌનની ભાષા છે. મૌન અને શાુંર્ત એ જીવનની નકારાત્મકતા નથી ઊલટાનુું 

તે સર્જનશીલ અને  નવચૈતરય છે. 

માનવીય મનની ર્વર્શષ્ટ્ટ ખોડાઃ 
* યાુંર્ત્રક રીતે કાયગ કરત ુું મન પનુરાવરૃ્િમાું રસ ધરાવતુું મન છે. 

* મન સ્વયુંમાું ખુંદડત છે છતાું ર્વભાજન એને ગમ ેછે. 

* ક્ષદુ્ર અને સ્વકેન્દ્રદ્રત છે. 

* પોતાનો હુંમેશા બ્ચાવ કરતુું તેમજ બધા પ્રકારની રમત રમત ુઆિમક છે. 

* રયાય અને ર્નણગયો કરત ુું, પક્ષપાત કરતુું. 

* ભતુકાળ અને સુંસ્કારોથી પ્રર્તબધ્ધ થયેલુું એ બધાન ુઆગ્રહી છે. 

* ભ્રામક ભલુોમાું બળુવતુું. 

* ચાલાક, ઠગ અને વ્યવહાર કુશળ. 

* હઠાગ્રહી, પોતાના ર્નણગયોને વળગી રહતે ુું. 



5 
 

5 
 

* વચગસ્વ જમાવતુું, હકુમ કરત.ુ 

* જ્ઞાતના ઘરેાવામાું ફરત ુઅને એજ એની મુંજીલ, અજ્ઞાત, અર્જણ, અર્નર્િતની કલ્પનાથી અસ્વસ્થ થતુું, 

બદલાવ અને પદરવતગનથી દુર રહ.ે 

* હુંએશા સરુક્ષા અને ર્નર્િતતા શોધતુું. 

* ર્નર્વિચાર ક્સ્થતી અને શાુંર્ત જેવી બાબતો અસહ્ય લાગે એને. 

દદવ્યતાની શોધ, સત્યની શોધ માતે ત ેભાગ્યેજ સદિય બને છે. સત્ય અને ચતૈરયની શોધમાું મન 

આડખીલીરુપ છે. તીવ્ર અવલોકનમાું મનને જ્યારે પોતાનો અંતદેખાય ત્યારે તે આંતરીક િાુંર્તની 

અશક્યતાન ુઆગ્રહી બને છે.આથી દાદાજી આર્જવતાથી કહતેા, " સ્વયુંને શોધી લો, એને બાજુએ હડસેલો 

નહી. ર્નખાલસ મન અને મતુત હૃદય સાથે સ્વયુંની શોધની શરુઆત કરો." 

 

 

 

 

 

 


