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પ્રસ્તાવના 

 

 માધવપુર ( ઘેડ) ખાતે આવેલા ઓશો આશ્રમના સ્થાપક બ્રહ્મવદેાન્ત સ્વામી સદેહે ભલે હવે આ જગતમાાં નથી. પણ 

તેમણે પ્રગટાવેલી જાગૃતતની જ્યોત અખાંડ છે. વેરાવળ તનવાસી પ્રશાાંતભાઈ સાંઘવીની આગેવાની હેઠળ 

સ્વામીજીના અઢળક પ્રવચનોમાાંથી સાંકલન કરીન ેયોગ સાધના અને તદવ્ય જીવન તવશે માગગ દશગન અને પ્રરેણા 

આપતી ૧૦૮ રત્ન કતણકાઓ આ સાંગ્રહમાાં એકઠી કરલેી છે. અને આ તો માનવજીવનને સ્પશગતી, સ્વામાજીની 

અસ્ખતલત તવચારધારાનો એક નાનકડો અાંશ માત્ર જ છે! 

સાથે સ્વામીજીના આરાંભથી અાંત સુધી સાથે રહેલા વરેાવળ વાસી સ્વ. ડો. વકીલ સાહેબના કુટુાંબના ઝળહળતા 

યુવાન રત્ન અને યોગ સાધના માગગદશગક  શ્રી. રાજન વકીલના યોગ સાધના તવચારો અને સ્વામીજીને સમતપગત 

અાંજલી લેખ પણ સામેલ કરલે છે. આ ઉપરાાંત સ્વામીજીનો  અને ઓશો આશ્રમનો ટ ાંક પતરચય પણ વાચકને આ 

ઈ-બુકમાાં પીરસ્યો છે.  

આશા છે કે, વાચકના જીવનમાાં આ નાનકડો પ્રયાસ જાગૃતતની જ્યોત જગાવે અને એમના જીવન પથને કલ્યાણકારી 

બનાવે.  

અસ્તુ … 

  



સ્વ. બ્રહ્મવેદાન્ત સ્વામી – પણરચય 

 

તેમનાાં પ્રવચનો અને તેમના જીવન તવશે ઘણા બધા તવતડયો અહીાં . 

 

“ધ્યાનને પ્રવૃણિ બનાવવાની નથી.  

જીવનની દરકે પ્રવૃણિને ધ્યાનમય બનાવવાની છે.” 

“ ગમે તે પતરતસ્થતીમાાંથી મજા અને મસ્તી કઈ રીત ેમેળવવા, એ બધુાં  શીખવ્યુાં રામદુલાર ેબાપુએ.” 

“સન્યાસ લેવાયો ન હતો. સન્યાસ એ ઓશોની કૃપા હતી.એ ઓશોની (માર ેમાટે)પસાંદગી હતી.” 

સાંસાણરક નામ 

• હીરાલાલ શાહ 

જન્મ 

• ૬, જુલાઈ-૧૯૩૨; મુાંબઈ 

અવસાન 

• ૧૪, જાન્યુઆરી – ૨૦૨૧ 

અભ્યાસ 

• સાયન્સ કોલજેનુ બીજુાં  વર્ગ. 

કુટુમ્બ 

• માતા– મણીબાઈ ગોતવાંદજી;ણપતા-મકનજી જ્ગજીવન શાહ 

• પત્ની– રમીલા;પતુ્રો – ભરત, હરીશ;રામુ અને તહમાન્શુ; પુત્રીઓ-રક્ષા અને હીના 

• તપતા માધવપુરના નગરશેઠના દીકરા હતા અને પુતિમાગગમાાં રૂતચ ધરાવતા હતા. 

• સ્વામીજી એક વર્ગના હતા, ત્યાર ેતપતા અને ૭ વર્ગના હતા , ત્યાર ેમાતાનો  દેહાન્ત થયો હતો. 

https://www.youtube.com/results?search_query=swami+brahma+vedant+ji+madhavpur+
https://www.youtube.com/results?search_query=swami+brahma+vedant+ji+madhavpur+


• ૧૯૩૯ – માતા તપતાના દેહાન્ત બાદ માધવપુર સ્થળાાંતર. માસા હરજીવનદાસ અને માસી અમૃતાબાઈએ ઉછેયાગ. 

• ૧૯૪૦થી –તેમના બાળમન પર ગાાંધીજીનો પ્રભાવ પડ્યો. 

• ૧૯૪૨–  અભ્યાસ છોડી આઝાદીની લડતમાાં જોડાયા. સાથે સાથે રામકૃષ્ણ પરમહાંસ, સ્વામી રામતીથગ અને સ્વામી 

તવવેકાનન્દનાાં ઘણાાં સાતહત્યનો અભ્યાસ કયો. ત્યારથી જ લોભ વૃતિ ઘટવા લાગી; જ્યોતતર્, યોગતવદ્યા, તાંત્રશાસ્ત્ર,પુનજગન્મ 

તવ.માાં ખ બ શ્રદ્ધા જાગવા લાગી. 

• ૧૯૬૭ – પહેલી વખત ‘ઓશો’ – રજનીશજી સાથે સત્સાંગ, શારદાગ્રામ તશબીરમાાં(માત્ર કુત હલથી પ્રવચન સાાંભળવા ગયા 

હતા; અને આખો તદવસ રોકાઈ ગયા.) વતગમાનમાાં જીવવાનો પહેલો અનુભવ. બીજા બધા રસ્તાઓ ઉપર ચોકડી મ કાઈ 

ગઈ. 

• ૧૯૭૨– આબુ ખાતે ‘ઓશો’ની તશબીરમાાં આકતસ્મક જ દીક્ષા લીધી ‘મારી પાત્રતા નથી’ ના જવાબમાાં ઓશોએ કહ્ુાં ,’ 

ઉસકી તિકર છોડ દે. તકસ રૂપમેં સન્યાસ લેના ચાહતા હૈ?’ સિેદ વસ્ત્ર ધારી સન્યાસી બન્યા; અને ‘સ્વામી બ્રહ્મવેદાન્ત’ નામ 

મેળવ્યુાં. 

• ૧, નવેમ્બર-૧૯૭૪ વેરાવળ ખાતે ‘સાંકેત’ – રજનીશ ધ્યાન કેન્રના ઉદ્ઘાટન પ્રસાંગે કેવળ દૃિાભાવ પ્રગટ્યો અને ‘ભગવાન’પદ 

કોઈ પ્રયત્ન તવના પામ્યા. 

• ત્યાર બાદ જુદી  જુદી જગ્યાઓએ અનાંત સ્વામી સાથે તશબીરો કરી. 

• ૧૯૭૪ – તહમાલય જવાનો તવચાર કયો, પણ ‘રામદુલાર’ે બાપુએ માધવપુર ખાતેની વાડીમાાં જ આશ્રમ બનાવવા અનુરોધ 

કયો. અને બાજુમાાં પોતાના હક્કની, ખરાબાની છ એકર જમીન પણ અપાવી 

• માધવપુરમાાં આશ્રમની શરૂઆત કરી.  અને ધીમે ધીમે  તેનો તવકાસ કરતા રહ્ા. 

• પહેલાાં પોતાની વાડીમાાં; ત્યાર બાદ ખરાબાની જમીન ખરીદીન;ે ત્યાર બાદ ત્યજી દેવાયેલી પથ્થરની ખાણોના 

તવસ્તારમાાં.  છેલ્લે અડાબીડ પડી રહેલ ‘મધુવન’ની જગ્યા પણ સરકાર ેતવકાસાથે તવનામ લ્યે આપી. 

• ૧૯૭૨થી ૧૯૮૨ – રામદુલાર ેબાપુ જઓે પતરવ્રાજક હતા અને અવારનવાર આશ્રમમાાં આવતા-જતા અને આશ્રમના તવકાસ 

સાથે સ્વામીજીના આાંતતરક તવકાસ માટે માગગ દશગન આપતા રહ્ા. 

• તેમના આાંતતરક અને પ્રજ્ઞાના તવકાસમાાં ગુતજગયેિ, તવમલા તાઈ અને તાવતરયાજીનો પણ ઘણો મોટો પ્રભાવ રહ્ો છે. 

• આશ્રમને આતથગક અને આાંતતરક સહયોગ માટે વેરાવળના ડોક્ટર વકીલ ( સ્વામી તવતરાગ) અને તેમનાાં પત્ની સ્વાતતમા 

નો પણ સહયોગ સતત મળતો રહ્ો છે. ડો. વકીલના દેહાન્ત બાદ સ્વાતતમા પણ સ્થાયી રીત ેઆશ્રમનાાં અાંતેવાસી બની 

ગયાાં છે. 

• ડો. વકીલના પુત્ર રાજને જઓે સ્વામીજીના બીજા નાંબરનાાં પુત્રી સાથે પરણેલાાં છે અને તે પણ તાવરીયાજીની સાધના 

પતધ્ધ્તથી યોગ અને ધ્યાન તવરે્ લોકોને સમજ અને  એમના કાયગમાાં સઘન રીતે  પરોવાયેલા છે. 

રચનાઓ (પ્રકાણશત પુસ્તકો) 

• આધ્યાણિક–જાગરણ, પ ણગતાના પાંથે, અતૃતિ ભીતરની, સહયોગથી સમાતધ, અાંતઃકરણની ઓળખ, સાધનાની પ વગભ તમકા, 

તવજળીન ેચમકાર ે

• આિકથાિક – પરમપદ પ્રતત સાંકેત 

સાભાર  

• ‘પરમપદ પ્રતત સાંકેત’ પુસ્તક  

• શ્રી. શરદ શાહ 

 

  



ઓશો આશ્રમ, માધવપુર  
ઓશો આશ્રમના નામ ેપ્રસિદ્ધ ભસૂમસિસ્તાર લગભગ ૫૦ એકરના ફેલાિામાાં પથરાયેલો છે. આ આશ્રમના 
સનમાાણમાાં સ્િામી બ્રહ્મિેદાન્તજી સનસમિત બનલે છે. તમેના પિૂાજોની  િાડીમાાં બ ેનાના રૂમમાાં શરૂ થયલે 
આશ્રમ આજે એક સિશાળ  િટિક્ષ ૃબની ચકૂ્યો છે. આ આશ્રમને ચાર સિભાગમાાં િહેંચી શકાય. 
1. ઓશો આશ્રમ (જૂનો), 
2. રામદુલારે બાપનુી િમાસિ/ આશ્રમ, 
3. મધિુન / ચચતિન  
4. ગોકુલ આશ્રમ. 

૧) ઓશો આશ્રમ (જૂનો) 
આ આશ્રમ લગભગ ૧૦ એકરમાાં  પથરાયેલો છે અન ેનારરયેળની િાડી ઉપરાાંત અન્ય અનેક ફળાઊ અન ે
ઘટાદાર વકૃ્ષોથી છિાયેલો સિસ્તાર છે, જેની ઝલક નીચનેા ફોટોગ્રાફ પરથી મળશ.ે  

 
 
આશ્રમમાાં બ ેબદુ્ધ હોલ (ધ્યાન પ્રિચન માટેનાાં સ્થળ) છે. એકનુાં નામ "દેિતીથા" છે – જે ઓશોના સપતાજીના 
નામ ેરાખિામાાં આવ્ુાં છે, અને  તેમનાાં અસ્સ્થફૂલ પણ અહીં રાખિામાાં આવયાાં છે. બીજા હોલનુાં નામ શ્રી. 
તાિરરયાજીના નામ ેરાખિામાાં આિેલ છે. (જેઓ એક મહાન યોગી અન ેિદગરુૂ હતા.) દેિતીથાની િામ ે
ભગિાન બદુ્ધની પ્રસતમા છે.  તેની પાછળના ભાગમાાં એક રાયણનુાં ૪૦૦-૫૦૦ િર્ા પરુાણુાં વકૃ્ષ છે. 



 
  
આ વકૃ્ષની નીચે બેિીને સ્િામી બ્રહ્મિેદાન્તજીને ઘણીિાર િમાસિનો અનભિુ થયો છે. આથી તે સિસ્તાર સુાંદર 
રીતે િજાિી ધ્યાન માટે રાખિામાાં આિલે છે. અહીં બાજુમાાં સ્િાસતમા (સ્િામીજીના સ્િાધ્યાયી અન ેિાંબાંિ ે
િેિાણનુાં સનિાિસ્થાન અન ેબાજુમાાં હોસમયોપથેીક ક્લલસનક છે. તયાાં દદીઓન ેસિનામલૂ્ય ેિારિાર આપિામાાં 
આિે  છે. િાડીના આ સિસ્તારમાાં સ્િામીજીનુાં સનિાિ સ્થાન અન ેતેમના પતુ્રો અન ેપરરિારજનોનુાં સનિાિ 
સ્થાન આિલે છે.  
િાડીના પાછળના ભાગે ખલુ્લા મેદાન જેિા સિસ્તારમા ગરબી ચોક બનાિેલ છે. અહીં નિરાસત્ર દરમ્યાન 
પારાંપારરક રીતે ગરબીનુાં આયોજન થાય છે. અનેક કલાકારો અન ેઆજુબાજુના ગ્રામિાિીઓ આ શસ્લતપજૂાના 
મહોતિિનો લાભ લ ેછે. 

 
 
૨) રામદુલારે િમાસિ/ આશ્રમ 
ઓશો આશ્રમની પાછળના ભાગે રામદુલારે બાપની િમાસિ અન ેઆશ્રમ આિેલ છે. 



 
     અહીં અતયાંત રચળયામણુાં અન ે શાાંત િાતાિરણ હોય છે. પક્ષીઓના કલરિથી ગૂાંજતો આ આશ્રમ 
સિમલાતાઈ (એક મરહલા ગરુૂ )ના સિશ્રામનુાં સ્થળ હતો. તેઓ ઘણીિાર અહીં આિતા. 
     રામદુલારે બાપ ુપરરવ્રાજક િાંત હતા અન ે સ્િામીજીને અંતરયાત્રામાાં આંગળી પકડીને ચલાવયા તેમ 
કહીએ તો કાઈં ખોટુાં નથી. સ્િામીની અંતરયાત્રાન ેઊંચાઈના સશખરો સિુી લઈ જિામાાં તેમનુાં ખબુ યોગદાન 
રહ્ુાં છે.  રામદુલારે બાપએુ ૧૯૮૬માાં સશિરાસત્રના રદિિે શરીર છોડી દીિેલ. આજે પણ દર સશિરાસત્રના 
રદિિ ેઅહીં ભજન અન ેરકતાનનો કાયાક્રમ યોજાય છે અન ેબાપનુા હજારો ભલતો અહીં ભેગા થાય છે. આ ભસૂમ 
એક અદભત ુઊજાાથી ભરેલ છે. અનેક િાંતો અન ેિદગરુૂઓ પણ અહીં આિી તેન ેઊજાાિાન બનાિતા રહ્યા 
છે. 

૩) ચચતિન અન ેમિબનુના જ ાંગલોનો સિસ્તાર 
મિબનુનો સિસ્તાર જ ાંગલખાતાની માચલકીનો છે. પરાંત ુ તે સિસ્તારનુાં િાંરક્ષણ અન એ માિજત આશ્રમન ે
િોંપેલ છે; જે આશ્રમિાિીઓ પ્રમેપિૂાક કરી રહ્યા છે. ચચતિનનો સિસ્તાર આશ્રમની માચલકીનો છે. અહી પાંદરેક  
િન્યાિીઓ રહ ેછે,અન ેપ્રકૃસતની ગોદમાાં રહી િાિના િાથે જ ાંગલમાાં માંગલ કરી રહ્યા છે. ભર ઊનાળામાાં અહીં 
તાપમાન ૫-૭ અંશ ઓછાં હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક દીપડો, જ ાંગલી સિુર કે જરખ પણ આિી જતા હોય છે. આ 
સિસ્તારમાાં એક િમયે અનકે િપા અન ેિરરસપૃ પ્રાણીઓ રહતેાાં હતાાં. આજે પણ તે અિારનિાર દશાન દેતાાં 
હોય છે. રાયણના ૨૦૦-૩૦૦ વકૃ્ષો અહીં આિલેાાં છે. 

 
૪) ગોકુલ આશ્રમ 
ગોકુલના નામ ેઓળખાતો આ આશ્રમ ગોકુણચળયા ગામન ેબાજુ પર મકૂી દે તેિો અદભત ુછે. ૨૦૦૮માાં 



તરછોડાયેલી પથ્થરની ખાણોની જગ્યા ખરીદી, તેમાાં જે િર્જન ક્ુું છે, તે મોહનજોડેરો કે હરપ્પાની િાંસ્કૃસતના 
જમીનમાાંથી મળી આિલેા નગરોની યાદ અપાવયા િગર ન રહ.ે  જમીન લેિાઈ તયારે ખાણોમાાં ગાાંડા બાિળ, 
આકડા, િતરુા અન ેબીજા જ ાંગલી ઝાડિાાંની ભરમાર હતી. આજે તયાાં નકામા વકૃ્ષોને દૂર કરી લગભગ ૫,૦૦૦ 
વકૃ્ષોનુાં િાિતેર કરાયેલ છે. ખાણોના ખાડાઓમાાં  મધબુાંતી  નદીમાાંથી નહરે બનાિી મીઠા પાણીનો િાંગ્રહ 
કરિાથી આિપાિનો સિસ્તાર અન ે્ ભતૂળનુાં પાણી મીઠાાં બન્યાાં છે. ખાણોની માટી કાઢી એક ૧૫૦ ફુટ ઊંચી 
એક કૃસત્રમ ટેકરી બનાિિામાાં આિી છે, જે માિિપરુની િૌથી ઊંચી જગ્યા બની ગઈ  છે. તે સ્થળ આજે 
ગોિિાનના નામ ેઓળખાય છે. ગોિિાન પર કાર/ સ્કૂટર અને પગપાળા જઈ શકાય છે. અહીંથી માિિપરુનો  
િમગ્ર સિસ્તાર જોઈ શકાય છે. ઊપરથી દેખાતો દરરયો અન ે૧૮૦ રડગ્રી પર ફેલાયેલો બીચ જોઈ લોકો મોં 
માાં આંગળા નાખી જાય છે. અહીંથી સયૂોદય અન ે સયૂાાસ્ત જોિો તે અનન્ય લહાિો છે. 
 

 
 
      િાિકો અહીં ધ્યાન કરિા પણ આિ ેછે. ગોકુલ આશ્રમ િીમ ેિીમ ેતીથા બની રહ્ુાં છે. આ ભસૂમ પર 
નિદુગાા, અંબા માતા, િરસ્િતી, ગણેશ અન ેમહાદેિના માંરદરો બનાિિામાાં આવયાાં છે. 

 



 
 
અહીં પણ બ ેહોલ, ભોજનાલય, કાફેટેરરયા, બેકરી, અન્નક્ષેત્ર, િલેકમ િેન્ટર, પસુ્તકાલય,આ્િેુરદક ક્લલસનક  
આંખના િર્જન અન ેએમ.ડી ડોલટરની િેિાઓ સિનામલૂ્ય ેમળે છે. આશ્રમિાિીઓ/િાિકોના સનિાિસ્થાનો 
અન ેબહારથી આિનાર પ્રમેીજનોને રહિેા જમિા િગેરેની િગિડ અહીં મળે છે. યથાશસ્લત આિતા દાનની 
રકમથી, અન ેપરમાતમાની કૃપાથી આ િમગ્ર યજ્ઞકમા ચાલી રહ્ુાં છે.  

 



 
 
જે પથ્થર પર કરેલ સશલ્પના ફોટાઓ દેખાય છે, તે કોઈ ઘડાયેલા સશલ્પકારોએ નથી બનાવયા. આ બિા સશલ્પ અને 
ચચત્રો અહીં આિનાર લોકો અને કેટલાક આશ્રમિાિીઓએ પહલેીિાર હાથમાાં હથોડી છીણી ઝાલીને બનાિેલા છે. અહીં 
ભીતરમાાં પડેલ કલાકારને જીિતાં કરિાનો અિિર આપિામાાં આિે છે અને તેમાાંથી િર્જન થાય છે. 

 
 

 

  



યોગસાધના અને બ્રહ્મવેદાન્ત સ્વામી  

– શ્રી. રાજને વકીલ 

 

"છેલ્લાાં ૩૩ વર્ગથી યોગસુત્રનો અભ્યાસી છુાં . સૌ પહેલા તપતાજીએ યોગસુત્રોની ઓળખ કરાવેલી, ત્યાર પછી ઓશોના 

અદભુત પ્રવચનોનો લાભ મળેલો અને એક એક સુત્રની ગહેરાઇની ઝલક મળેલી. ૧૯૮૮ માાં તાવરીયાજીની મુલાકાત 

થઈ. તેમની પાાંસેથી પતાંજતલ ઋતર્ના સુત્રોનો તવતશિ રુપે એક નવો આયામ ખુલ્યો. 

યોગસુત્રોનુ જ ેજ્ઞાન ૩૩ વર્ોથી મળેલ ુતેન ે ઘુાંટવાન ુતેમજ સતુ્રોનો તવતશિ ઉઘાડ સ્વામી બ્રહ્મવદેાાંતજીના સાાંતિધ્યમાાં 

થયો. ગરુુ તરિથી યોગસુત્રોની અમુક ચાવીઓ અન ેબીજ રોપાયા તેન ેપાણી કઈ રીતે પાવુ તથા એક એક સુત્રનો 

ગુઢાથગ કેમ ખોલવો તેનુ જ્ઞાન સ્વામી બ્રહ્મવદેાાંતજીએ આપ્ય ુછે. ૩૩ વર્ગ પહેલા તેમના જીવનમાાં યોગસુત્રોનુ જ ેબીજ 

રોપાયુ હતુ તેને તવકસીન ેવૃક્ષ થતા અન ેવૃક્ષન ેિળ લાગતા જોવાનો મને લહાવો મળ્યો છે. તેમજ આ જ્ઞાનવકૃ્ષના 

િળોનો લાભ હજારો સાધકો લઈ રહ્ા છે તે આખી યાત્રાનો સાક્ષી છુાં . 

સાધનાપથની આખી લીલા કેન્રીત છે એટેન્શન ઉપર. આ એટેન્શન શબ્દના આપણ ેઘણા પયાગયો લઈ શકીએ; જમે 

કે ધ્યાન, જીવ વગેર.ે બહારના સુયગ ઉપર પતૃથ્વ પરનુ સમગ્ર જીવન રહેલ ુછે. તેમ આપણી દરકેની અાંદર એક સયુગ રહેલો 

છે. શાસ્ત્રો તેને આત્મા કહે છે. તેના તકરણથી આ બોડી-બ્રઇેન તસસ્ટમ, સહજીવન બને છે. એટલ ેએ તકરણને જીવ 

કહેવામા આવ ે છે. ઇન્રીયો દ્વારા એ તકરણ બહાર નીકળીન ેસાંસારવહેવારમા આવે છે ત્યાર ે તેને ધ્યાન અથવા 

એટેન્શન કહેવાય છે. આાંખમાાંથી એટેન્શન બહાર જાય છે તો બહારની દુતનયા જોઇ શકાય છે. કાન દ્વારા બહાર 

જાય તો સાાંભળી શકાય છે. સાંસારમાાં આ તકરણ સબાંધો, વ્યતિઓ અને ચીજવસ્તુઓમાાં િસાય છે અને આપણ ે

કહીએ છીએ કે 'મારો જીવ િસાયો છે'. આ એટેન્શન જ્યાર ેબહાર જાય છે ત્યાર ેસાંસારનુ જ્ઞાન આપ ેછે જમેાથી 

તવજ્ઞાનની બધી શોધખોળો અને સાંસ્કૃતતઓન ુ તનમાગણ થયુ. આ એટેન્શન જો અાંદર તરિ વળે તો બોડી-બ્રેઇન 

તસસ્ટમ (દેહ)ની કામગીરી દેખાય તથા તેના સાધનો (કરણ)નુ જ્ઞાન અને સમજ આવે, જનેે આપણે ભાન અથવા 

જાગૃતત કહીએ છીએ. આ એટેન્શન, ભાન અથવા જાગતૃતની યાત્રાની સાતત્યપણુગ ગહેરાઇમાાં જતા જતા િરીથી 

પોતાના મુળ સ્ત્રોત સયુગમાાં મળી જાય, સયુગ અન ેતકરણ એક થઈ જાય, તો એ યાત્રાને 'અધ્યાત્મ' કહેવાય છે. પતાંજતલ 

ઋતર્ આ તસ્થતતને 'કૈવલ્ય' કહે છે. 



પતાંજતલ ઋતર્ એક તસ્પતરચ્યઅુલ સાયન્ટીસ્ટ છે. એમન ુયોગસુત્ર એ, આ એટેન્શનન ેતેના મળુ સ્ત્રોત તરિ પાછુ કેમ 

વાળવુ તે માટેનુ એક ઇન્સ્ટર ક્શન મેન્યઅુલ, માગગદશગક નકશો તથા એક સાયન્ટીિીક જનગલ છે. આ તકરણ પોતાના 

મુળ સ્ત્રોત, સુયગમાાં જોડાવાનો પ્રયાસ કર ે છે તે યાત્રાને ઋતર્ 'યોગ' કહે છે. મારા ગરુુ શ્રીતાવરીયાજી આ યાત્રાન ે

'એજુ્યકેશન િોર એટેન્શન' કહેતા. ઋતર્ કહે છે કે આ યાત્રાની શરુઆતના બે સ્તાંભો છે, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. 

એટેન્શન, જ ેવારાંવાર બહાર ખેંચાય છે તેને વારાંવાર અાંદર વાળવુ તે અભ્યાસ છે. જ્યાાં જ્યાાં આપણુ એટેન્શન િસાતુ 

હોય ત્યાાંથી તેને છુટુ કરી તથા, તે જ વસ્તુઓ, વ્યતિઓ અને સાંબાંધો તેન ેિરી િરીને ખેંચી ન શકે તેને તેઓ વરૈાગ્ય 

કહે છે. 

આપણુ એટેન્શન બહાર કેમ ચોાંટે છે, તથા ત્યાાંથી તેને અાંદર કેમ વાળવુ, તેમજ અાંદર વાળ્યા પછી શુાં શુાં દેખાય છે તેન ે

અલ્પ સુત્રોમાાં બહુ તવતશિ રીતે અને તવસ્તારપુવગક સમજાવ્યુ છે. 

સ્થુળ પાાંચ ઇન્રીયો દ્વારા જ્યાર ેએટેન્શન બહાર જાય છે ત્યાર ેતે બહારની સિૃી સાથે સાંબાંધમા આવે છે. તેવી રીતે 

સાધકે એક છઠ્ઠી ઇન્રીય તવકસીત કરવી પડે, જનેા દ્વારા એટેન્શન અાંદરની દુતનયામાાં જાય અન ેઅાંદરની દુતનયાન ે

જોનારો બને છે; જનેે ઋતર્ નામ આપ ેછે 'રિુ'. બહારની સ્થુળ ઇન્રીય કાર જુએ છે, વકૃ્ષ જુએ છે. કાર અને વૃક્ષન ે

જોઇને અાંદર જ ેગમો-અણગમો કે આકર્ગણ-અપાકર્ગણ થાય છે તેને 'રિુ' એ જ સમયે જુએ છે. જ્યાર ે'રિુ' કામ કરતો 

થાય છે ત્યાર ેઆપણને આપણા તવચારો, ભાવો અને સાંવેદનાઓ દેખાય છે. એટલ ેસાધક હવે બે દુતનયામાાં એકસાથ ે

જીવ ેછે. અથાગત અાંદરની દુતનયામાાં કામ કરતો થાય છે. આ 'રિુ' અધ્યાત્મ અન ેયોગની યાત્રામાાં સ્થુળથી સુક્ષ્મ સુધીની 

ઘણી બધી અવસ્થાઓમાાંથી પસાર થાય છે. 

'રિુ' કામ કરતો થાય છે ત્યાર ેઅાંદરની એક નવી દુતનયા ખુલ ેછે, જનેે મોડનગ સાઇકોલોજી 'સાઇકી' કહે છે. જનેે અનકુ્રમ ે

કોન્શીયસ માઇન્ડ, સબકોન્શીયસ માઇન્ડ અને અનકોન્શીયસ માઇન્ડ કહે છે. 'રિુ'ની સામે જ ેદેખાય છે તેને પતાંજતલ 

મુતન નામ આપે છે 'વૃતિ'. વૃતિનુ સાયન્સ ઋતર્ એટલી ગહેરાઇથી સમજાવે છે કે કદાચ મોડનગ સાઇકોલોજીસ્ટે પણ 

શરમાવ ુપડે. એ સમજાવે છે કે જ્યાર ેવૃતિની અાંદર એટેન્શન િસાયેલુ હોય, જીવ િસાયેલો હોય - ત્યાર ેએ તસ્થતતન ે

ઋતર્ 'સારુપ્ય' કહે છે. આપણે તેન ેમાટે 'સાઇકોલોજીકલ સ્લીપ' એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ. આપણને ખ્યાલ છે કે 

આપણો જીવ ક્ાાંક ન ેક્ાાંક કેટલીય જગ્યાએ િસાયેલો હોય છે. આમ આપણુ જીવન સાઇકોલોજીકલ સ્લીપમાાં જ 

પસાર થાય છે. 

'રિુ' અાંદરની વતૃિને જુએ છે અન ેતેનો અભ્યાસ કર ેછે તેમ સાધનાના બીજા તબક્કામાાં સાધકને ખ્યાલ આવે છે કે 

તેના જીવનમાાં બધુ જ, એન ુએ જ, એ જ વૃતિઓ િરી િરીને આવ્યા કર ેછે. આપણે એ જ તવચારો, એ જ વલણો, એ 

જ માન્યતાઓ અને એ જ પવુગગ્રહોમાાં જીવીએ છીએ. એ જ ગુસ્સો, એ જ ભય, એ જ ઇર્ાગ, એ જ કુ્રરતા આપણા 

જીવનમાાં એક વણથાંભ્યા 'ફ્લાય વ્હીલ'ની જમે િરી િરીને આવ્યા કર ેછે. બહારની ઇન્રીયો સામ ેવ્યતિઓ બદલાય 

છે, ચીજો બદલાય છે, પ્રસાંગોય બદલાય છે. પરાંતુ અાંદરની ઇન્રીય સામ ેએ જ વતૃિઓ રીપીટ થયા કર ેછે. આમ 

આપણ ુજીવન એક 'ડેડ મીકેનીકલ લાઇિ' બની ગયુ છે. 

મહતર્ગ પતાંજતલ અહી સુાંદર રીતે સમજાવે છે કે આ વતૃિઓનુ જ ેપુનરાવતગન થયા કર ેછે તેનુ કારણ છે કલેશ. કલેશ 

મુળ કારણ છે. એક માસ્ટર િાઇલમાાંથી જમે ઘણી બધી કોપી બની શકે અને એક બીજમાાંથી જમે ઘણા બધા બીજ 

બની શકે, તેમ જ્યાાં સુધી આ કલેશના બીજ આપણી અાંદર પડેલા છે ત્યાાં સુધી એ વૃતિઓની પુનવૃગતિ થયા જ કર ેછે, 

ત્યાાં સુધી આપણુ એટેન્શન વારાંવાર વતૃિઓમાાં િસાતુ જાય છે. આ કલેશના તવજ્ઞાનનો ઉઘાડ, તેમજ તેમાથી સાધકે 

'તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર પ્રતણધાન તથા અિાાંગ યોગ' દ્વારા કઈ રીતે મુિ થવુ, તે ઋતર્ સુાંદર રીતે સમજાવે છે. અહી 

તેઓ સમજાવે છે કે આ કલેશોના પ્રપાંચની લીલાને રોતજાંદા જીવનમાાં લાાંબા સમય સધુી જોઇને સમજવી પડે તથા 

ધ્યાન અન ેપ્રતતપ્રસવના શસ્ત્રથી એ ખેલને શાાંત કરવો પડે. સાથ ેસાથે એ પણ સમજાવે છે કે આ માગગ પર ચાલતા 

ચાલતા ક્ા તવઘ્નો આવે, જનેે ઋતર્ 'અાંતરાય' કહે છે. અાંતરાયની શી અસરો હોય તથા તેન ેકઇ રીતે ઓળાંગીન ે

તેમાથી મુિ થવુ, તે પણ ઋતર્ સમજાવ ેછે. 



આજનુ સાયન્સ સ્થળુ ઇન્રીયોને કેમ વધાર ેશતિશાળી બનાવવી તેની તદશામાાં ગય ુછે. દુરના તારાને જોવા માટે 

તથા એકકોર્ી અમીબાન ેજોવા માટે અનુક્રમ ેટેલીસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપ તવકસાવ્યા. આ સાધનો આપણી આાંખની 

ક્ષમતા વધાર ેછે. એવી રીતે અાંદરની ઇન્રીયની સાંવેદનાશતિ જમે જમે વધતી જાય છે તેમ તેમ તે વધાર ેને વધાર ે

શતિશાળી બનત ુજાય છે. તેમજ આપણા તવચારો, ભાવો અને સાંવેદનાઓની ગહેરાઇમાાં સાધકમાાં રહેલી ઘણી સુક્ષ્મ 

શતિઓ જાગ્રત થવા માાંડે છે અને અાંદરની નવી ઇન્રીયો તથા સુક્ષ્મ બ્રેઇનન ેજગાડીન ેવ્યિ થવા માાંડે છે. જ્યાર ે

આવુ બને છે ત્યાર ેસાધકને પ્રકૃતતમાાં રહેલી ઘણી બધી શતિઓ અને રહસ્યોના દશગન થાય છે. જમે અાંદરની સુક્ષ્મ 

ઇન્રીયો વધાર ે શતિશાળી બને છે તેમ આ રહસ્યો વધાર ે ગહેરાઇથી ઉઘડતા જાય છે. આ યાત્રાને મહતર્ગ 

'તવભુતતઓની યાત્રા કહે છે. આ તવભુતતઓ એટલી બધી આકર્ગક છે કે કોઇ પણ સાધકનુ એટેન્શન ત્યાાં અટકી ન પડે 

અને જીવ સ્થળુ દુતનયા છોડીને સુક્ષ્મ દુતનયામાાં િસાઇ ન જાય, એ માટે એ રહસ્યો અન ેશતિઓ જ ેનવા બ્રેઇન્સ 

આપે છે, તથા એ ચેતવણી પણ આપ ેછે કે યાત્રાની સુક્ષ્મ સૃિીમાાં એટેન્શન િસાઇ ન જાય. એટલ ેકે શતિઓ જાગ ે

તો છે, પણ તેનો વરૈાગ્ય કેમ કરવો તે ઋતર્ સમજાવ ેછે. 

સાધના કરતા કરતા જીવન ુએટેન્શનન ુતકરણ, જ ેસ્થળુથી સકુ્ષ્મ વતૃિઓમાાં િસાયેલ ુહતુ તે મુિ થઈન ેજીવમાાં કેન્રીત 

થાય છે. આ તસ્થતતન ેઋતર્ એક સમાતધ ગણ ેછે અન ેતે એ છે કે આ તકરણ પોતાના મળુ સ્ત્રોતમાાં િરીથી સમાઇ જાય. 

શરુઆતમાાં જોયુ તેમ આ તસ્થતતન ેઋતર્ 'કૈવલ્યમ્' કહે છે. તકરણથી સુયગ સુધીની યાત્રા, એટલ ેકે અતસ્મતાથી કૈવલ્યમ ્

સુધીની યાત્રામાાં ઘણી બધી અવસ્થાઓમાાંથી પસાર થવુ પડે છે. આ એક એક અવસ્થા જુદી જુદી સમાતધઓ છે, જનેે 

ઋતર્ બહુ સ્પિ રીતે સમજાવે છે તથા તેનુ વણગન કર ેછે. વણગન એટલ ુસુાંદર, સ્પિ અને બારીક છે કે જ્યાાં સુધી અતસ્મતા 

કૈવલ્યમાાં પુરપેુરી સમાઇ ન જાય, એટલ ેકે જરા જટેલી પણ જો સમાવાની બાકી હોય તો - ત્યાાં સુધીનુ તેમણે વણગન 

કરલે ુછે. ઘણી વાર એમ લાગ ેછે કે વણગન કરવાની શક્તા જ નથી બચતી એટલ ેએમણ ે'ઇતત' લખવુ પડ્યુ. 

સ્વામી બ્રહ્મવદેાાંતજીના યોગસુત્ર ઉપરના પ્રવચનો મેં સાાંભળ્યા છે અને જ ેનથી સાાંભળ્યા તેની સાંવેદના જરુર લઈ શકુ 

છુાં . દરકે સાધક માટે આ એક તકાંમતી અવસર છે. જમેને પતાંજતલ ઋતર્ના યોગસુત્રનો અભ્યાસ કરવો હોય તેમને માટે 

તો છે જ, પરાંતુ જમેને ન કરવો હોય તેઓનુ પણ રોજનુ જીવન આ પ્રવચનો વાાંચીને વધાર ેસુખી, વધાર ેસગુાંતધત અન ે

વધાર ેમોજથી પસાર થશ.ે 

હુાં  એક જીવનસાધક છુાં . અને દરકે જીવનસાધકનુ લક્ષ્ય હોય છે કે તેના રોજના જીવનમાાં આધ્યાતત્મક ક્રાાંતત ઘટે અન ે

જનેુ અાંતતમ ચરણ એ કૈવલ્યમ ્માાં ઓગળવાની ઘટનાથી પણુગ થાય એ તદશામા સ્વામી બ્રહ્મવદેાાંતજીની વાણી દરકે 

જીવનસાધકન ેસહાય, ટેકો અને પ્રકાશ પાથરશે અન ેપથદશગક બની રહેશે..." 

 

 



રત્નકણિકા-૧ 
 

"...જવેા જગત સાથે ઓતપ્રોત હશો એવુ જીવાશે, તેવા પ્રસાંગો આવી મળશે. કોઇના ઉપર દોર્ ઢોળશો નહી. 

આજથી જીવન બદલવ ુહોય તો તેમ કરવા સ્વતાંત્ર છો. સોફ્ટવેર બદલવા પડે, સાંસ્કાર બદલવા પડે, પસાંદગી 

બદલવી પડે. કોમ્પ્યુટરનો વાાંક કાઢવાથી શુાં ? 

કુદરતના વાસ્તતવક જગતને જીવનમુલ્ય સાથે સાંબાંધ છે. માણસે બનાવેલા જગતને (પ્રાઇઝ) તકાંમત સાથે સાંબાંધ છે.  

સમજીએ માણસને મન તકમતીમાાં તકમતી, ઉાંચી પ્રાઇઝનુ મટીરીયલ શુાં ? યુરતેનયમ જવેી રડેીયો-એક્ટીવ ધાતુઓ, 

હીરા વગરે.ે જીવન માટે આ ચીજોનુ મુલ્ય શુાં ? કદાચ પ્રાણ હરી લે. 

તે પછી ઉાંચી પ્રાઇઝની તકમતી ધાત ુસોનુ, રૂપુ વગરે ેગણીએ. જીવન માટે આ ચીજોનુ મુલ્ય નજીવુ. કદાચ 

સુવણગભસ્મ, ચાાંદીના વરખ શરીરના પોર્ણ માટે વપરાય. 

પછી ઓછી તકમતમાાં લોખાંડ, પથ્થર વગરે ેલઈએ. માણસના દેહના રક્ષણ માટે ઘર બનાવી શકાય. 

પછી ઓછી તકમતમાાં તમનરલ્સ આવે, કેલ્શીયમ, િોસ્િરસ, મેગ્નશેીયમ વગેર.ે આ તમનરલ્સથી તો આ દેહ બન્યો 

છે! 

પછી ઓછી તકમતમાાં આવે છે પાણી. તકમત નજીવી પણ મુલ્ય કેટલ ુ? 

પછી આવે છે હવા. તકમત શનુ્ય, મુલ્ય અમાપ ! 

માનુ દુધ, સુયગનો પ્રકાશ, ઇન્રીયોની સાંવેદનાઓ, ભીતર વ્યાિ ઉજાગઓ, ભીતરની જાગ્રતી, આત્મતત્વ, પરમાત્મા - 

એ સૌનુ શુાં મુલ્ય આાંકશો ? 

માણસ ેતનમીત કરલેા સાંસારમાાં પૈસા ઉપર જોર છે, તકાંમત ઉપર જોર છે. પ્રાઇઝ માટે મલુ્યોનો ભોગ આપવો પડે 

છે. પીડા તો થવાની. કુદરતને ભુલાઇ જવાય છે, દુખનો પાર નથી. અતતૃિ તો રહેવાની..." 

  



રત્નકણિકા-૨ 
"...માણસ ેપોતે તનમીત કરલેા જગતમાાં એવો તો ગુાંચવાઇ ગયો છે કે વાસ્તતવક જીવનથી સાંબાંધ તુટતા જાય છે. પીડા 

સ્વાભાતવક છે. 

સહેજ નજર કરીશુ તો દેખાશે કે સુખ મળેવવા માટે જાતજાતના સાધનો ભેગા કરવાની દોડ, બીજાને ભોગે મારુ કરી 

લેવાની મનોવતૃિ, સિા મેળવવાની સતત કોતશર્, માનપાન અન ેપ્રતતષ્ઠા માટે આાંધળી દોડ, પોતાનુ નામ, પોતાની 

માન્યતાઓ, પોતાની વાત ખરી સાતબત કરવાની સતત કોતશશ, તકગના દુરુપયોગ, ભય, પીડા, તગલ્ટ, હેતબટસ્, 

ઇનતસક્ોરીટી, ઘર્ગણ, ભુલોની પરાંપરા, પ વગગ્રહો, ગાાંઠો, કલ્પનાઓ, આઇડેન્ટીતિકેશન્સ, જસ્ટીતિકેશન્સ, 

સેલ્િલવ, સેલ્િ ઇમેજ, સેલ્િ ડીિેન્સ, અને અસાંખ્ય પ્રકારની બીજી નેગટેીવ ઇમોશન્સ ના જાળા થઈ ગયા છે. ખોટી 

રચનાઓ થઈ ગઈ છે. અતૃતિ તો રહેવાની. 

સહેજ ઠહરાવ લાવી જીવન તરિ નજર કરવી જરૂરી. લાખોની ઉથલપાથલ થાય, પણ હતા ત્યા ન ેત્યા. 

ચગડોળમાાં ખુબ િયાગ, પણ હતા ત્યા ન ેત્યા. આટલી આપાધાપી, સુખ માટેના આટલા સાધનો, પણ શરીર કે જ ે

કુદરતનુ અમુલ્ય તક્રએશન છે, અદભુત સાધન છે તેના માટે તાજુ, અનુકુળ, ભાવથી પીરસાયેલુ ભોજન પણ નસીબ 

નથી થતુ. આવુ તાંત્ર આપણે પસાંદ કયુગ છે અને રોજ-બરોજ વધુ ન ેવધ ુિસાતા જઈએ છીએ. જીવનમાાં અતતૃિ તો 

રહેવાની. 

વ્યવહારીક જીવનથી ભાગવાનુ નથી અને વાસ્તતવક જીવનથી તવમુખ થવાનુ નથી. વ્યવહારીક જીવનમાાં શરીરનો 

ઉપયોગ કરી પૈસાની કમાણી કરીએ છીએ. વાસ્તતવક જીવનમાાં શરીરનો ઉપયોગ કરી શેની કમાણી કરવાની છે 

તે આપણા ધ્યાન બહાર રહી જાય છે. 

આપણે સાાંભળતા આવ્યા છીએ કે જીવનઊજાગનો ઉપયોગ ધમગ, અથગ, કામ અને મોક્ષ માટે કરવાનો છે. આપણે 

અથગ માટે અને કામના માટે તો સમગ્ર જીવનઊજાગ ખચી નાખીએ છીએ. ધમગ અને મોક્ષ માટે જીવનઊજાગ સાવ 

ક્ષીણ થઈ જાય પછી પ્રયત્નશીલ થઈએ છીએ ! આ ચાલાકી, પ્રપાંચ ઓળખી લેવા જવેા છે ! 

આહાર, તનરા, ભય અને મૈથનુઃ : શુાં આટલી પશુશરીર પરુતી મયાગદીત જીવનશૈલી માટે મનુષ્ય જીવન ખચી 

નખાય ? તો પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચે શુાં િરક રહે ? 

કાલ્પનીક, માની લીધેલા જગતમાાં, ફ્યચુર ઓરીએન્ટેડ સખુની શોધમાાં જીવનઊજાગ ખચાગઈ જાય છે અને એક 

તદવસ કાળના પ્રવાહમાાં દેહ અને માની લીધેલુ જગત તવલીન થઈ જાય છે. આ ક્ષણે પણ આ પ્રોસેસ ચાલ ુછે તે 

પકડમાાં આવે છે ? 

  



રત્નકણિકા-3 
"...શાશ્વત સુખ ભીતરમાાં છે એમ બધા બુદ્ધ પરુૂર્ો કહે છે પણ આ વાત આપણી સમજમાાં આવતી નથી. આપણે 

આપણી ધુનમાાં ખુબ વ્યસ્ત છીએ. 

કામના વગરનુ કમગ, અહાંકાર કે આસતિ વગરનુ જીવન, રાગદે્વર્ વગરના સાંબાંધો, તવચાર તવનાની અનુભુતત હોઈ 

શકે એવુ આપણા ખ્યાલમાાં આવી શિુ નથી. આવુ જીવન જીવતી જાગ્રત ચેતનાઓને મળવાનુ થાય ત્યાર ેમાનવુ 

પણ પડે છે.  

જાગ્રત ચેતનાઓને વાસ્તતવક જીવનના તનયમો સમજાઈ ગયા હોય છે એટલ ેએમની ભીતર એક સમાધાન હોય છે, 

એક મસ્તી હોય છે. 

દરકે મનષુ્યની આ સાંભાવના છે.  

રોબોટીક જીવનમાાંથી મુિ થઈ શકાય છે. માન્યતાઓના રઢ સાંસ્કાર અચેતનમાાં ખુબ ઉાંડા ઊતરી ગયા છે ઍટલ ે

રઢ પ્રયત્નો કરવા પડે. 

જાગ્રત પુરૂર્ો સતત કહે છે કે તનયમ તવરુદ્ધ ગમે એટલ ુભટકી લો, ગમે એટલ ુમેળવી લો, અાંતે જીવનમાાં એક 

અધુરપ અનુભવાશે. 

શરીરમાાં પીડા થાય, તાવ આવે કે એવી કોઈ બીમારી આવ ેતો આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ.  

ડૉક્ટર તવતવધ ટેસ્ટ કરાવવાનુ કહે. બધા તરપોટગ  જોઈ ડૉક્ટર રોગનુ તનદાન કર.ે રોગ હોય એ પ્રમાણે દવાનુ 

તપ્રસ્ક્રીપ્શન લખી આપે. તપ્રસ્ક્રીપ્શન પ્રમાણે દવા લાવવી પડે અને દવા લેવી પડે. ડૉક્ટરને દવાની અસર બારામાાં 

માહીતી આપતા રહેવુ પડે.  

ડૉક્ટર રોગની તસ્થતી પ્રમાણ ેિેરિાર પણ સચુવે. રોગ મટે ત્યાાં સુધી સાવધાની રાખવી પડે, કેટલાક તનયમોનુ 

સખ્તાઈથી પાલન કરવુ પડે. રોગ મટે એટલ ેશરીર સ્વસ્થ થાય. હરતુિરત ુથાય. મોજથી કામ કરતુ થાય. 

શરીરના રોગના બારામાાં આ આપણો અનુભવ છે અને આખી વાત આપણને સમજાય છે.  

પણ જીવના રોગ બારામાાં આ વાત આપણને સહેલાઈથી સમજાતી નથી. સ્વસ્થ થવાની પ્રોસસે જીવરોગને પણ 

લાગુ પડે છે. જીવ સ્વસ્થ ન હોય તો જીવવાની મજા ન આવે. 

સ્વાસ્થ્ય શબ્દનો અથગ છે 'સ્વ' માાં તસ્થત. જીવના રોગો એવા ને એવા રહે તો જીવ સ્વસ્થતા ન અનુભવે. પીડા, 

સાંતાપ, દુખ રહેવાના. અતૃતિ રહેવાની..." 

  



રત્નકણિકા-૪ 
"...'સ્વ' નો અનુભવ ન થાય ત્યાાં સુધી કાંઈક ખુટે છે તેમ અનુભવાય છે. ભીતર ઉતરવુ પડશે. સમજીએ  

આપણી પાાંસે બે શરીરો છે. એક છે આપણુ સ્થળુ શરીર - તિઝીકલ બોડી, બીજુ છે આપણુ સુક્ષ્મ શરીર - એસ્ટરલ 

બોડી, જ્યાાં જીવનો વાસ છે. આ બિે શરીરો પ્રાણ એટલ ેકે બાયોઇલેક્ટર ીસીટીથી સાંકળાયેલા છે. જીવે આ સ્થળુ 

શરીર ધારણ કયુગ છે. 

હુાં  દેહ નથી, પણ દેહ માાં છુ - આ િરક સમજી લેવો પડે, અનુભવી લેવો પડે. ભીતરની યાત્રા માટે આ અનુભવ 

સતત થવો અત્યાંત જરુરી. એ ન થાય તો આભાસી યાત્રા થઈ જવાનો ભય રહે.  

સ્થુળ શરીરમાાં પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો છે - આાંખ, કાન, નાક, સ્વાદેન્રીય અને સ્પશને્રીય; તથા પાાંચ કમને્રીયો છે - બે 

હાથ, બે પગ અને જીભ. આ બધા સ્થળુ શરીરના કરણો છે. કરણ એટલ ેસાધન. આ સાધનોથી આપણુ કામકાજ 

ચાલ ેછે. 

સુક્ષ્મ શરીરમાાં અાંતઃકરણ છે. અાંતઃકરણમાાં ચાર સાધનો છે, કરણો છે. અાંદર છે એટલ ેઅાંદર ના કરણો કહ્ા. આ 

ચાર કરણો છે - મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર. 

મન એટલ ેMIND, જમેા સાંકલ્પ-તવકલ્પ ઉઠે છે. આપણે કહીએ છીએ કે મને મન થાય છે. 

બુદ્ધી એટલ ેINTELLECT, ભીતર ક્ાાંક 'હા' અને 'ના' થયા કર ેછે. 'આમ કરુ કે તેમ કરુ' એમ થયા કર ેછે. આ 

કરણનુ મખુ્ય કામ છે તનણગય લેવાનુ. 

તચિ એટલ ેATTENTION. આ સાધન વડે આપણે સાંબાંધીત થઈ શકીએ છીએ. જ્યાાં તચિ પરોવીએ ત્યાાંનુ 

આપણને જ્ઞાન થાય છે, જાણકારી મળે છે. આ તચિ જ્યાાં-ત્યાાં ચોટયા કર ેછે, ભાગ્યા કર ેછે. તચિમાાં આકર્ગણ-

અપાકર્ગણ થયા કર ેછે. 

ચોથુ કરણ છે EGO, અહાંકાર. આ કરણ કતાગ બને છે, આ કરણ ભોગવે છે. પ્રસાંગ પ્રમાણે િુલાય છે, સાંકોચાય છે, 

હટગ  થાય છે. 

આ ચારયે કરણો ઊજાગઓના સ્વરૂપે સુક્ષ્મ શરીરમાાં છે. આ ચારયે ઊજાગઓ દ્વાંદ થી ઘરેાયેલી હોય છે. ઘડીક આ 

તરિ તો ઘડીક તે તરિ. આ ચારયે કરણોમાાં તવતવધ રોગ ઘર કરી ગયા છે. જથેી કરીને સકુ્ષ્મ શરીર મોજ અનુભવી 

શિુ નથી. જીવરોગ રહે છે. 

સુક્ષ્મ શરીર-જીવને, સ્વસ્થતા ન હોય તો જીવવાની મોજ ન આવે. પીડા અને સાંતાપ અનભુવાય. અતૃતિ રહે. 

સુક્ષ્મ શરીરના રોગોનુ પણ તનદાન કરાવવુ પડે. જાગ્રત ચતેનાઓ રોગ પારખી તનદાન કરી શકે, દવા માટે 

તપ્રસ્ક્રીપ્શન પણ લખી આપે. તવધી-ઉપાય પણ બતાવે, પણ દવા લવેી પડે અને કહે તે અમલમાાં મુકવુ પડે. િિ 

તપ્રસ્ક્રીપ્શન વાાંચીએ કે તવધી-તવધાનોની ચચાગ કરીએ તો રોગ ત્યાાં ન ેત્યા રહે. 

ઘણા શાસ્ત્રો જીવરોગ બારામાાં તપ્રસ્ક્રીપ્શન સમાન છે. તેમા ઉપાયો બતાવ્યા હોય એ પ્રમાણે દવા કરવી પડે. િિ 

તપ્રસ્ક્રીપ્શન જ વાાંચ્યા કરીએ, દવા બારામાાં ચચાગ જ કયાગ કરીએ તો સ્વસ્થ ન થવાય. જીવની પીડા, દુખ ત્યાાં ન ેત્યાાં 

રહે. અતતૃિ અનુભવાય..." 



રત્નકણિકા-૫ 
"...કોન્શીયસ એનજીથી અાંતયાગત્રા થાય. પ્રકાશ પડે તો રસ્તો દેખાય. પોતાનુ ભાન વધ,ે વતગમાન ક્ષણમાાં ઠહેરાવ 

વધ ેપછી ભીતરી રૂપાાંતરણ શક્ બને. પ્રમે, જ્ઞાન, આનાંદ, આત્મદશગન એ બધી પછીની વાતો છે. 

સાંભાવના આપી છે, જાગવુ, ન જાગવુ એ આપણી સ્વતાંત્રતા. 

પ્રાણીજગત - શરીર ઓરીએન્ટેડ જીવન; તમસનુ જીવન. પછી મનષુ્યનુ જગત - વધ ુપડતો સાઇકીક એનજીનો 

ઉપયોગ, મન,બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકારની સતક્રયતા, તક્રયાશીલતા, દોડાદોડી, પ્રયત્નનુ જગત; રજસનુ જગત. 

પોતાના હોવાપણાનો બોધ, 'સ્વ' ની અનુભુતત, વતગમાન ક્ષણમાાં ઠહેરાવ, ભીતરની જાગ્રતતમાાં ઉિરોિર વધારો - 

આ છે સત્વનુ જગત. 

સત્વ તરિ વધ ુન ેવધ ુરહેવાન ુથાય, પોતના સાચા હોવાપણાનો અહેસાસ થાય, ભુતકાળ અને ભતવષ્યકાળમાાં 

થતી ભટકનો ઓછી થાય, તચિ લય અનુભવે, ભીતર સમાધાન થાય, નવા નવા દશગનો થાય, કારણ વગર મસ્તી 

પ્રગટે, એક ગહેરી શાાંત તસ્થતી અનુભવાય તો આત્મતત્વના કે્ષત્ર તરિ યાત્રા થાય છે એમ જાણવુ. 

આત્મતત્વની સિા માત્રથી કેટલીય અશુદ્ધીઓના આવરણ હટવા લાગશે. પ્રકાશ આવે એટલ ેઅાંધકાર ન રહે. 

શુદ્ધ આત્મતત્વની અનુભુતત થાય ત્યાાં સુધી અાંતરયાત્રા છે. તનવાગણ, તવસજગન પછીની વાતો છે. 

અત્યાર ેઆપણી પોતાની શી હાલત છે તેનુ ઇમ્પાશીયલ ઓબ્ઝવશેન કરી લેવ.ુ તટસ્થ - તટ ઉપર તસ્થર થઈને 

જોઇ લેવ.ુ 

યાત્રાની શરુઆત તો આપણ ેજ્યાાં હોઇએ ત્યાાંથી થાય..." 

  



રત્નકણિકા-૬ 
"...અાંતરયાત્રામાાં નીકળવુ છે તો ખુબ ઉાંચા ગ્રેડની એનજી જોઇશે.  

કાળા ઓઇલથી કુ્રડ એન્જીન ચાલે. વજન વહન કરવાની ટરકો સારુ ઈાં ધણ માગ,ે તડઝલ જોઇએ. પેટર ોલથી ચાલતા 

વાહનોમાાં તડઝલ ન વપરાય. 

તવમાનમાાં સાદુ પટેર ોલ ન ચાલ,ે ત્યાાં જોઇએ એવીએશન ફ્યએુલ. સ્પેસની યાત્રાએ નીકળવુ હોય તો રોકેટમાાં 

એવીએશન ફ્યએુઅલ પણ ન ચાલ,ે રોકેટ માટે તલક્વીડ હાઇડર ોજન અને એવા ખુબ હાયર ગ્રેડના ઈાં ધણની 

જરુરત પડે. 

ભીતર પ્રાણશરીર છે (ઈથરીક બોડી), ભાવશરીર છે (એસ્ટરલ બોડી), જ્ઞાનશરીર છે (મેન્ટલ બોડી) અને 

આનાંદશરીર છે (તસ્પરીચ્યઅુલ બોડી). સુક્ષ્મ અને હાયર ઇન્ટેલીજન્સ ધરાવતી ઉજાગઓની જરુરત પડે. આપણી 

પાાંસે જ ેએનજી છે તેનુ શુદ્ધીકરણ કરવુ પડે. કુ્રડ ઓઇલ રોકેટમાાં ન ભરાય. ભીતરની યાત્રા સ્પેસ ટર ાવેલ જવેી છે. 

તચિ આકાશ પછી તચદ્ આકાશ. 

ઉજાગના શદુ્ધીકરણ, ઉધ્વીકરણ અને રૂપાાંતરણની પ્રોસેસ છે. આ શરીરને ટર ાન્સિોમીાંગ એપરટેસ કહ્ુ છે. આપણા 

સાાંભળવા માાં આવે છે કે ભાવશુદ્ધી, જ્ઞાનશદુ્ધી, તચિશદુ્ધી જરુરી છે. પછી જ અાંતરયાત્રામાાં પતરણામો મળે. 

સૌ પ્રથમ પુરતી ઉજાગ તો હોવી જોઇએ ન ે? અત્યાર ેતો જીવન એવી રીતે ગોઠવાયુ છે કે શરીરના સ્તર ેઅને 

સાયકીક સ્તર ેએવી આપાધાપી છે કે જીવન ઉજાગ ત્યાાં જ વપરાઇ જાય છે. પુરતી ઉજાગ જ નથી ! 

વ્યવહારના ક્ષેત્રમાાં પૈસાની ભાર્ાથી આપણે પતરચીત છીએ. પૈસાની કાંમાણી ઓછી હોય અને ખચાગઓ વધ ુહોય 

તો નાણાભીડ અનુભવાય. સાધનાના ક્ષેત્રમાાં આવુ જીવન ઉજાગના બારામાાં અનુભવાય છે. 

પુરતી અને ઉાંચા ગ્રેડની જીવન ઉજાગ હોય તો 'સ્વ' અનુભુતતના લક્ષ્ય તરિ જઈ શકાય. જીવન ઉજાગને તપ્રપરશેન, 

પ્યોરીતિકેશન અને પરિેકશનના તબક્કાઓમાાંથી પસાર કરવી પડે છે. 

વાસ્તતવકતા તો એ છે કે જીવન ઉજાગ સાંસાર-વ્યવહારમાાં ખુબ જ ખચાગઇ જાય છે એટલ ેસદાય ઉજાગભીડ 

અનુભવાય છે. 

સ્વબોધનુ લક્ષ્ય હોય તો કોન્શીયસ એનજીનુ વધ ુઅને વધ ુપ્રગટીકરણ થાય તેવી રીતે જીવનમાાં આયોજન કરવુ 

પડે. તમસ અને રજસના ક્ષેત્રમાાંથી તચિ મુિ થશ,ે સત્વના ક્ષેત્રમાાં રહેતુ થશે તો યાત્રા શક્ બનશે...” 

  



રત્નકણિકા-૭ 
"...શુદ્ધ સિા ઉપર જીવનુ એક માળખુ છે. તેમા ઉમરેાય છે પસગનાલીટીનુ કવચ, તેમા ઉમેરાય છે િોલ્સ-

પસગનાલીટીનુ કવચ. સમજીએ -  

િોલ્સ-પસગનાલીટી, માની લીધેલુ જગત. કલ્પના અને પ્રોજકે્શનનુ જગત. જ ેછે જ નહી છતા ધારી લીધેલુ જગત, 

માની લીધેલુ જગત.   

પસગનાલીટી - સાંસાર વ્યવહારમાાં જીવવા માટે જુદા જુદા પાત્રો ભજવવા પડે છે. જુદા જુદા મુખૌટા પહેરવા પડે છે 

તેનુ જગત. ક્ાક પતત બનવુ પડે, ક્ાક બાપ બનવુ પડે, ક્ાક સાહેબ બનવુ પડે, ક્ાક નોકર બનવુ પડે. 

એસેન્સ - પોતાની પોટેન્શીયાલીટી. પોતાના જીવની કેરકે્ટરીસ્ટીક, એક આગવી ભાત, પોતાના જીવને રસ આવે 

એવી પ્રવતૃતઓનુ જગત. 

અાંતરયાત્રાની પ્યાસ હોય તો સૌ પ્રથમ કયા જગતમાાં વધ ુરહેવાનુ થાય છે તે તપાસો. િોલ્સ-પસગનાલીટી તો ત્યજી 

જ દેવી પડે. ભ્રમણાનુ જગત તો છોડવુ જ પડે.  

પસગનાલીટીના જગતમાાં જવાબદારી તો વહન કરવાની છે પણ ભરાઇ પડવાનુ નથી. પોતાના એસેન્સને અનુરુપ 

વધ ુજીવવુ પડે. એસેન્શીયલ જીવાતુ હશે તો જીવને રસ આવશે. તચિ ઠહેરશે. 

તરયલ સેલ્િની વાત તે પછી શક્ બને. ભીતરની યાત્રા કરવી છે. ભીતર બોધનો તવકાસ કરવો છે. જમે બુદ્ધીના 

તવકાસ અથે ભણવુ પડે, અભ્યાસ કરવો પડે, જીવન ઉજાગન ેતે અથે વાપરવી પડે. તે જ પ્રમાણે બોધના તવકાસ 

અથે ભણવુ પડે, અભ્યાસ કરવો પડે, જીવન ઉજાગ તે અથે વાપરવી પડે. 

મુલ્યની ચકુવણી વગર કઈ મળતુ નથી..." 

  



રત્નકણિકા - ૮ 
"...આત્મતત્વ સૌમાાં છે. સરળતાથી અનુસાંધાન થતુ હોય તો ઉિમ, સમાધાન..કાંઈ કરવાની કાંઇ જાણવાની જરુરત 

નથી, પણ જો અનુસાંધાન સરળતાથી ન થતુ હોય તો પ્રયાસ કરવો પડે. 

તચિનુ ભટકન જોઇ લેવ.ુ મન, બુદ્ધી અને અહાંકારના અજાંપા જોઇ લેવા, કામના અને વાસનાનુ જગત જોઇ લેવ.ુ 

જોતા થવાશે તો કોઇને પુછવ ુનહી પડે, ભીતર બધુ દેખાશે. જુવો, જાણો અને જાગો. 

વ્યવહારનુ જગત એ પસગનાલીટીનુ જગત, મુખૌટાઓનુ જગત છે. સાંસારની રમતમાાં છીએ એટલ ેકઈ ન ેકઈ કરવુ 

પડે. તેમાથી કતાગભાવ જન્મે, 'હુાં ' જન્મે.  

કતાગના િાંકશન્સ જુદા જુદા હોય. પુત્ર આગળ એ તપતા બને, પતત્ન આગળ એ પતત બને, શેઠ આગળ એ નોકર 

બને. આમ થતા થતા ઘણા પ્રકારના 'હુાં ' તનમીત થઈ જાય. કતાગભાવ ગહેરો થતો જાય. અહાંકારનુ કે્ષત્ર તનમાગણ થઈ 

જાય, બાંધાતા જવાય. તરયલ હોવાપણુ, સાચુ સ્વરૂપ ભુલાઈ જવાય. 

અહાં  શબ્દ બન્યો છે 'અ' અન ેતવસગગ 'હ' માાંથી. એક વણગમાળાનો પહેલો શબ્દ છે, બીજો વણગમાળાનો છેલ્લો 

શબ્દ છે. અહાંકારનુ કે્ષત્ર તવશાળ થઈ જાય છે અને એ દશાગવવા આ શબ્દ બન્યો. 

આત્મતત્વ ક્ાાંયથી લાવવાન ુનથી. કતાગભાવ ઓછો થાય, રિાભાવ વધ,ે અાંદર જોવાતુ થાય તો વાત બન,ે 

અાંગે્રજીમાાં શબ્દ છે : તર-કોગ્નીશન. 

બુદ્ધીનો તવકાસ બહુ થયો, હવે બોધના તવકાસની જરુરત છે. મનુષ્યજાતત  ત્યાાં સુધી અતૃિ રહેશે. બોધ એ 

સમજવા કરતા અનુભવવાનો તવર્ય છે. 

ભીતર બોધ પ્રગટે એટલ ેશુાં ? ભીતર અનુસાંધાન કરવુ એટલ ેશુાં ? ભીતર અનુસાંધાન કેમ કરવુ ? તે બધુ સમજાવવા, 

તેને તવસ્તારથી કહેવા શબ્દો તો વાપરવા પડે, માતહતી તો આપવી પડે. આ બધુ સાઇકીક એનજીથી અપાય, 

સાઇકીક એનજીથી કહેવાય, સાઇકીક એનજીથી સાંભળાય. પછી એમ લાગ ેકે બધુ સમજાઇ ગયુ ! પ્રપાંચ. 

જાણકારી મળે એને િિ સ્મતૃતનો ભાગ બનાવવાનો નથી. અનુભુતતના જગતમાાં પ્રયોગાત્મક અનુભવ કરવાનો 

છે. અાંહી ભ્રમનો મોટો પ્રદેશ છે. 

જાણકારી મળેવી, જ્ઞાનચચાગઓ કરી, માતહતી એકઠી કરી; ઘણી વાર નકલી સમાધાન પણ થઈ જાય છે ! સમાધાન 

જવેુ લાગ ે! કહે છે કે બ્રહ્મ અને ભ્રમ પાાંસે પાાંસે હોય છે.   

પ્રકૃતતમાાં પ્રસાંગો, ઇવેન્ સ સામે આવશ.ે અસલી સમાધાન હશે તો ટકશ,ે નકલી સમાધાન ઝાઝો વખત ટકતુ 

નથી. સાવચેત રહેવુ જરુરી..." 

  



રત્નકણિકા ૯ 
"...બોધનો તવકાસ એટલ ેશુાં ? કોન્શીયસ એનજીનો તવકાસ એટલ ેશુાં ? સમજીએ - 

માણસ થ્રી-બ્રેઇન બીઈાં ગ છે. તેમા ત્રણ એનજી િાંકશન કર ેછે. સ્થુળ શરીર પરુતી વાઇટલ એનજી, સુક્ષ્મશરીર 

પુરતી સાઇકીક એનજી અને 'સ્વ' અનુભવ માટે કોન્શીયસ એનજી. 

શારીરીક શતિનો તવકાસ કરવો હોય તો વ્યાયામ કરવો પડે, અખાડામાાં જવુ પડે, જીમ્નેશીયમમાાં જવુ પડે. તે 

તવર્યના જાણકારો પાાંસે માગગદશગન લેવ ુપડે, તાલીમ લેવ ુપડે. 

તેવી જ રીતે - બોધના તવકાસ અથે, કોન્શીયસ એનજીના ડેવલપમેન્ટ માટે જીવાંત સ્કુલો, જીવાંત આશ્રમોમાાં જવુ 

પડે. તે તવર્યોની જાણકાર જાગ્રત ચેતનાનુ માગગદશગન લેવ ુપડે, તાલીમ લેવી પડે. 

ઈતતહાસ, ભુગોળ શીખવા હોય, ગતણત શીખવુ હોય, તિઝીક્સ-કેમેસ્ટર ીના તવર્યોનુ જ્ઞાન લેવુ હોય તો 

જીમ્નશેીયમમાાં ન જવાય. સો-બસ્સો દાં ડબેઠકો વધ ુકરવાથી કે થોડા વધ ુસુયગનમસ્કાર કરવાથી, શરીરના લેવલે 

કસરતો વધારવાથી ઈતતહાસ-ભુગોળ ન આવડે ! તે માટે સ્કુલ-કોલજેમાાં ભણવુ પડે. બદુ્ધીનુ સ્તર અલગ છે. 

ત્યાની પ્રતક્રયા અલગ છે. 

આવુ જ ભીતરની જાગ્રતત, બોધ વધારવા બારામાાં છે. બુદ્ધી વડે જાણકારી પ્રાિ કરવાથી, સ્મૃતતનો ભાંડાર 

વધારવાથી, શાસ્ત્રોના અભ્યાસ માત્રથી, તવતવધ ધમોના અભ્યાસ માત્રથી ભીતરની જાગ્રતત ન વધ ે! આ પ્રપાંચ 

સમજી લેવા જવેો છે. 

જાગ્રતતનુ સ્તર અલગ છે. ત્યાાંની પ્રતક્રયા અલગ છે. 

શારીરીક શતિનો તવકાસ કરવાથી કરવાથી બુદ્ધી ન વધ,ે તેમ બુદ્ધીનો તવકાસ કરવાથી જાગરુકતા ન વધ.ે આ 

ભેદ ભીતરથી સમજાઇ જવો જોઇએ. 

ગ્રાઉન્ડ-ફ્લોર પર ગમે તેટલા આાંટા મારીએ, પણ દાદરો ન ચડીએ ત્યાાં સુધી ઉપર ન જવાય. 

કેટલીયે લાાંબી હોરીઝોન્ટલ યાત્રા કરો, ગમે તેટલો તવસ્તાર કરી લો, પણ વટીકલ યાત્રા ન થાય. 

વતુગળને ગમે એટલ ુમોટુ કરો તો પણ ગોળો, સ્િીઅર ન બને. 

ભીતરની જાગ્રતી, ભાન, અવધાન, બોધ, અવેરનેસ; એ શબ્દો જનેા માટે વપરાય છે તે તસ્થતી ઉત્ક્રાાંતતમાાં નવુ 

ડાઈમેન્શન છે..." 

  



રત્નકણિકા - ૧૦ 
"...'હુાં ' કોણ છુ ? તે પ્રશ્નોના સીધા ઉિરો મેળવીને, કાંઠસ્થ કરીને, દોહરાવીને 'હુાં ' જાણુ છુ એવી ભ્રાાંતી થઈ શકે. 

અાંતરયાત્રાનો પ્રદેશ જુદો છે. ત્યાના તનયમો જુદા છે. નકલી સમાધાન લાાંબ ુટકત ુનથી. 

દરકે જીવ યાત્રામાાં છે. તેને સાંસ્કારનુ એક માળખુ છે. તેનુ ઉત્ક્રાાંતતમાાં એક લેવલ છે. તેની એક બઝેીક ટાઇપ છે. 

અશતુદ્ધઓના આવરણો દરકે જીવને અલગ અલગ હોય, પણ ભીતર ચૈતન્ય સિા તો સૌમાાં એક સરખી હોય. 

સમજીએ -  

કુવામાાં પાણી લાવવુ છે. દરકેનો કુવો ભીતરના જળસ્ત્રોત સાથે સરવાણીઓથી જોડાયલેો છે. થોડા આવરણોને 

કારણે પાણી નથી આવત.ુ કુવાને ગાળવો પડે, આડેના અવરોધો દુર કરવા પડે. કોઇના કુવામાાં રતેી કાદવ 

ઉલેચવાના હોય તો કોઇના કુવામાાં પથ્થર-પાણા હટાવવાના હોય. 

પ્રયત્નમાાં તિાવત દેખાય. સરવાણી િુટે, કુવો પાણીથી ભરાઇ જાય. 

કોઇની સરખામણીમાાં ન પડવુ. ઘણી વાર  સમન્વય કરવામાાં જીવન ખચાગઇ જાય છે. 

દરકેને પોતાનુ ખેતર છે. 

દરકે ખેતરને પોતાનુ એક પોત હોય. 

ખેતરમાાં સ્થાન પ્રમાણે, આજુબાજુ એક આવરણ હોય. 

બધા ખેતરમાાં બધુ ન પાકે. 

ક્ાાંક નાળીયેરી પાકે, ક્ાાંક કેરી પાકે, ક્ાાંક સીતાિળ થાય, ક્ાાંક કેસર થાય,  વળી તસઝન પ્રમાણે પાકે. 

સાધનાના ક્ષેત્રમાાં પોતાનુ પોત, એક પોટેન્શીયાલીટી હોય. સરખામણીમાાં પડવુ નહી. 

ભીતર જાગરૂકતા વધ ેએ લક્ષ્ય..." 

  



રત્નકણિકા ૧૧ 
"... આમ તો યાત્રા જવેુ કાાંઇ નથી. બધી રીલટેીવ ટમ્સગ છે. આવરણો ઘટતા જાય એટલ ેસુયગનો પ્રકાશ વધતો જાય. 

સુયગ તો ત્યાાં નો ત્યાાં છે. 

કોઇ ભીતર ડુબવાની ભાર્ા વાપર,ે કોઇ ઉપરના લેવલે ચડવાની ભાર્ા વાપર,ે કોઇ પ્રોસેસ ઓિ તક્રસ્ટલાઇઝેશન 

કહે. અનુભવ એક; કહેવાની રીત અલગ અલગ. 

સુયગ તો ત્યાાં નો ત્યાાં છે. પૃતથ્વ પોતાની ધરીની આસપાસ િર ેછે. જમે જમે સુયગ તરિ કોઇ પ્રદેશ આવતો જાય તેમ 

સુયગ ઉગતો જણાય. સુયગ પોતે ઉગતો નથી, આથમતો નથી. 

ભીતરના આવરણો હટતા જાય એ જરુરી. 

તમસ અને રજસ કરતા સત્વ તરિ વધ ુરહેવાનુ થતુ જાય એ જરુઈ. આવરણો હલકા થાય. 

ભીતર તચિ વતગમાનમાાં ઠહેરતુ જાય, અશતુદ્ધઓના આવરણો હટતા જાય તેમ તેમ પ્રકાશ વધતો જાય. ભીતર 

જાગરુકતા વધતી જાય. 

પહેલા મો-સુઝણુ જવેી તસ્થતી અનુભવાય, ભીતર દેખાવાની શરુઆત થાય પણ હજી કાઈ સ્પિ ન દેખાય. 

ધીર ેધીર ેજાગવાનો અભ્યાસ પ્રબળ થતો ચાલ ેત્યાર ેમો-સઝુણાની તસ્થતીમાાંથી પરોઢના પ્રકાશ જવેી તસ્થતી 

આવે. 

પ્રકાશ વધતો જાય તેમ પરોઢ, પ્રભાત, સવાર થતી ચાલ.ે પછી તો ઝળહળતો પ્રકાશ ! 

આત્મતત્વનો અનુભવ આમ થાય છે. 

લક્ષ્ય તરિ સતત અભ્યાસ જરુરી..." 

  



રત્નકણિકા ૧૨ 
"...ચૈતન્ય તરિ; 'સ્વ' ના અનભુવ તરિ લઈ જાય, ભીતરનુ જાગરણ વધાર ેતે પણુ્ય. તેનાથી તવમુખ બનાવે તે પાપ. 

જીવને છુટો કર ેતે સાંપતિ દૈવી. જીવને વધ ુન ેવધ ુબાાંધ ેએ સાંપતિ આસરુી. 

પૈસા બારામાાં કેશીયર જવેી તસ્થતી બનાવો; આવે ન ેજાય. 

પૈસાને પકડી પણ શકે અને છોડી પન શકે એ શ્રીમાંત.  પસૈાને પકડી શકે પણ છોડી ન શકે એ પૈસાદાર. 

ઓશોને એન્લાઈટનમેન્ટની ઘટના પછી વર્ો સુધી પ્રોિેસરની નોકરી કરી, સાાંસારીક િરજો બજાવી. આપણે 

તેમની પાાંસેથી હજુ સન્યાસ લીધો છે, ભીતરની યાત્રાએ નીકળવાનો સાંકલ્પ લીધો છે અને સતવગસ છોડવાની, 

જવાબદારીથી ભાગવાની વાતો કરીએ છીએ ! 

વાસના છુટી નહી અને બધુ છોડી બેઠા. કહે છે ન ેકે બાવાના બયે બગડયા; ન માયા મીલી ન રામ ! સાંસારી ધાર ે

તો બેય માણે. 

'અહમ્ ન ેઓગાળવો છે' આ પણ મોટો અહમ્ છે ! 

સાયકોલોજીકલ લેવલે, સાંસારવ્યવહારમાાં જુદા જુદા પાત્રો ભજવતા ભજવતા ઘણા 'હુાં ' ઉભા થઈ જાય છે. બેટાની 

સામે બાપ બનવુ પડે, પતત્નની સામે પતત બનવુ પડે, શેઠની સામે નોકર બનવુ પડે, નોકરની સામે શેઠ બનવુ પડે. 

અનેક પ્રકારના મુખૌટા પહેરી વ્યવહાર કરવો પડે. ઘણા 'હુાં ' ની ભીડ ઉભી થઈ જાય.  

સાધક જ્યાર ેજાગવાનો સાંકલ્પ કર,ે એક લક્ષ્ય બનાવે ત્યાર ેએક પરમનેન્ટ  'હુાં ' ઉભો થાય છે. 

સાધનાની શરુઆતમાાં એક બાજુ આ પરમનેન્ટ 'હુ' અને બીજી બાજુ અનેક પસગનાલીટીના 'હુાં '. 

પોતાના તરયલ હોવાપણાનો અહેસાસ, 'તરયલ હુાં ' જુદી જ વાત છે. 

આપણુ એક હોવાપણુ છ; બીઇાં ગ. આ બીઇાં ગ, બીકમીાંગની પ્રોસસેમાાં ઉતરી પડે છે; બીઇાં ગ, ડુઇાં ગની પ્રોસસેમાાં 

ઉતરી પડે છે. 

કાંઇક બનવુ છે, પછી કાંઇક બની જાય છે..." 

  



રત્નકણિકા ૧૩ 
"...અહાંના જુદા જુદા આકાર એટલ ેઅહાંકાર. 

અહાંકાર અને વાસ્તતવક હોવાપણાને ઓળખી બતાવે એ જ્ઞાન. 

અહાંકાર બહુરુપીયો છે. તે જરુર પડે પ્રેમી, તવવેકી, તપસ્વી, ભિ, જ્ઞાની એવા ઘણા રુપો લઈ શકે છે. સાધનાના 

જગતમાાં તવશરે્ સાવધાની રાખવી પડે. 

અહાંકાર અને શદુ્ધ હોવાપણુ અલગ છે. અહાંકાર ેઆજ ેનહી તો કાલ ેરાજીનામુ આપવુ પડશે. થાકે ત્યાર ેપાકે ! 

અહાંકાર પાાંસથેી કતાગનુ કામ લેવાનુ છે. ઇન્ડીતવડ્યુઅલની ઓળખ માટે નામ આપવુ પડે છે. પણ નામ સવગસ્વ 

થઈ બેસ ેછે. નામ માટે જુઓ, કેટલા ઉપરવ ચાલ ેછે. અાંત ેતો ન નામી - નનામી. પણ આ બોધ રહેતો નથી. 

'માર ેકરવ ુછે, માર ેજ કરવુ છે, મારા વગર થશે નહી' - આમ અહાંકાર પ્રભાવ જન્માવે છે. સિાનો તવસ્તાર કર ેછે. 

દરકે ક્ષેત્રમાાં તે પગદાંડો જમાવે છે. સાધનાના ક્ષેત્રમાાં પણ તેનો ઉપરવ તવશેર્ રહે છે.  તેને જુઓ, નીરખો. તેની 

ચાલને જાણો, પરખો. 

સીધેસીધા અહાંકાર ઉપર કામ કરવુ મુશ્કેલ છે.  

સરળતાથી જીવાતુ હોય તો 'હુાં  છુાં ' ની પ્રતતતી હ્રદય આગળ હાથ રાખીને થાય છે, પણ અહાંકાર તવકૃત થઈ ગયો 

હોય, રાઇ ચડી ગઈ હોય ત્યાર ેપોતાના હોવાનો ભાસ મગજમાાં થાય છે. આવો આભાસી અનુભવ, આવુ મગજ 

લઈ સાધનામાાં ઉતરવુ મુશ્કેલ છે. 

એક્ટીવ અહાંકાર હોય તો સાંકલ્પનો માગગ અને પસેીવ અહાંકાર હોય તો સમપગણનો માગગ સરળ પડે. 

અહમ્ ના સજગનની પ્રતક્રયા 'ના' માાંથી જન્મે છે. અહમ્ ના તવસજગનની પ્રતક્રયા 'હા' માાંથી જન્મે છે. 

પ્રકૃતત શુાં કરાવવા માાંગે છે તે તસ્વકારો. 

અહાંકાર આશ્રમમાાં જાય, તશતબરો કર,ે  તવતધ-તવધાન કર ેપછી પાયસ-ઇગો બની જાય; પતવત્ર અહાંકાર. અહાંકારનુ 

એક નવુ સ્વરુપ. રોગ ગહેરો થાય..." 

  



રત્નકણિકા - ૧૪ 
 

     વાસ્તતવક જગતને જીવનના મુલ્યો સાથે સાંબાંધ છે. વ્યવહારીક જગતને પૈસો, તકાંમત (પ્રાઇઝ) સાથે સાંબાંધ છે. 

પ્રાઇઝ માટે જીવનના મુલ્યોનો ભોગ આપવો પડે છે ઍટલ ેપીડા થવાની. 

     પુરુર્ અને પ્રકૃતત - પોતાના હોવાપણા સાથે રહેવાય, મુિ રહેવાય તો પરુુર્. નહી તો પ્રકૃતતના વશમાાં. પુરુર્ 

અથે પ્રયત્ન એટલ ેપુરુર્ાથગ. 

     પશુઓએ પરાધીનતાથી જીવવુ પડે. પશુ શબ્દ પાશમાાંથી આવ્યો, પાશ એટલ ેબાાંધવાનુ દોરડુ. 

     મસ્તી માતલકને હોય. ગુલામીમાાં તો મજબુરી હોય. 

     તવચારો બહુ ઉઠે છે ? તચિ બહુ ભટકે છે ? શરીર ઉપર આવી જાવ. કોઇ કામ શરુ કરી દો. શરીરની હાજરી 

સ્પશગથી અનુભવો. શરીરના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થાય પછી તવચારના લેવલ ઉપર અને ઘણા પ્રયાસ પછી 

ભાવ ના લેવલ પર અવેરનેસ ટકતી થશ.ે ડાઈરકે્ટ આત્મતત્વના અનુભવની વાતો ભ્રમણામાાં લઈ જશે. આપણી 

ક્ષમતા હોય ત્યાાંથી શરુ કરવુ. પ્યોર અવેરનેસ સીધી અનુભવમાાં આવતી નથી. એટલ ેઆધાર લેવો પડે છે. દરકે 

સ્ટેજ પર જોવાવાળુ તત્વ મોજુદ રહેતુ જાય છે. અાંત ેશુદ્ધ સ્વરુપે અનુભવી શકાય છે. 

     શુદ્ધ સિાના અનુભવ માટે અદભુત રમત ગોઠવાઈ છે. પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો, પાાંચ કમેન્રીયો, અને ચાર 

અાંતઃકરણના સાધનો; મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર આપ્યા છે. આમ આપણી પાાંસે કુલ ૧૪ કરણો છે. સામે છે 

ત્રણ ગુણોની અટપટ્ટી ગુાંથણી, પાાંચ મહાભુત, મનસ, ઇન્ટેલીજન્સ અને 'એમનેસ' સૌની પાર છે તનત્ય ઉપતસ્થતી; 

કોન્શીયસનેસ. 

શુદ્ધ 'એમનેસ' ન ેઅનુભવી 'ઇઝનેસ' માાં આવો. દેહી..તવદેહી..મહાતવદેહી..તવકરણ દશગન; અને અાંત ેબુાંદ સાગરમાાં 

મળી જાય..અલ્ટીમટે ઓરીજીનલ સોસગ ! 

     પ્રબુદ્ધ ચેતનાઓ માગગદશગન આપતી રહે છે; રમવુ કઈ રીતે અને છુટવુ કઈ રીતે.  

યાત્રાની શરુઆતતો જ્યાાં બાંધાયા છીએ તેને તસ્વકારી, તેને જોઇ, પોતાની મયાગદા જાણી, જાગ્રત ચેતનાઓનુ 

માગગદશગન લઈને કરીએ તો સરળ પડે..."  

  



રત્નકણિકા ૧૫ 
"...ભીતરની જાગ્રતત વગર શાાંતતની ઇચ્છા વાાંઝણી છે. ભીતરની જાગ્રતત વગર સુખ અને કહેવાતી મસ્તી લાાંબો 

સમય ટકતા નથી, અાંત ેબધુ ભાાંગી પડે છે. 

મનુષ્યે બુદ્ધીનો તવકાસ ખુબ કયો. હવે તેણે ભીતરની જાગ્રતત વધારવાની છે. પુરી મનુષ્યજાતત માટે આ તબક્કો 

હવે બહુ મહત્વનો છે. 

જાગ્રતત વગર ધાંધાધાપામાાં રઝળપાટ, માની લીધેલા માનપાન, સુખવૈભવ; છેવટે એકડા વગરના મીાંડા સાબીત 

થાય છે. માણસ જ્યાર ેઆવી તસ્થતતમાાં આવી પડે છે ત્યાર ેકારણો શોધ ેછે. અન્યને દોર્ીત માને છે. 

સાંસાર પુરપેુરો માણવાનો છે. ભાગવાનુ નથી. ભીતર જાગ્રતત વધે તે માટે પ્રયત્નો પણ કરવાના છે. જાગ્રતત વધ ેતેમ 

તેમ બેહોશી દુર થાય. અાંદર અાંધારુ ઓછુ થાય. પ્રકાશીત બુદ્ધીને બધુ સાિ-સાિ દેખાય. પ્રકાશીત બદુ્ધીને તવવકે 

કહે છે. 

પ્રકાશ જમે જમે વધતો જાય તેમ તેમ બુદ્ધી નીખરતી જાય. ઉિરોિર નવા નવા દશગનો થતા જાય. તબનજરુરી 

આપાધાપી ઓછી થાય. સ્વદશગનનો માગગ ખુલ્લો થાય. બદુ્ધી પ્રકાશીત થતી જાય તેને શાસ્ત્રીય નામો આપ્યા છે- 

તવવકે, મતત, ધી,  પ્રજ્ઞા, મેધા; પ્રકાશનો ઉિરોિર વધારો. 

ભીતરની અતતૃિ 'સ્વ'ના દશગન સુધી કોઇ ન ેકોઇ સ્વરુપે રહેવાની. જીવનઉજાગ પ્રયાસ માટે વાપરવી પડશે. 

અત્યાર ેતો પરુપેરુી જીવન ઉજાગ સાંસારમાાં કાંઇક મેળવવા, કાંઇક બની જવાના પ્રયાસમાાં વપરાઈ રહી છે. સમજીએ- 

જમે પૈસા કાાં તો વપરાય, કાાં વેડિાય, કાાં ઇન્વેસ્ટ થાય. આવુ જીવન ઉજાગ  બારામાાં છે. જીવન ઉજાગ સરપ્લસ હશે 

તો ઇન્વસે્ટમેન્ટ થઈ શકશે. 

જીવન ઉજાગનો ઉપયોગ વધ ુને વધ ુસજગતાથી જીવનમાાં કરવો પડે. જીવન ઉજાગનો ઉપયોગ વધુ ન ેવધ ુ 

વતગમાનક્ષણમાાં રહેવા કરવો પડે. વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરાવ વધશે તો તચિની ભટકન ઓછી થશે. આ સાધનાની 

ચાવી છે, ઉત્ક્રાાંતતનુ પગથીયુાં છે, મનુષ્યની ઉધ્વગગામી સાંભાવનાઓનુ દ્વાર છે. સૌ પ્રથમ તો જીવનઉજાગના 

તબનજરુરી વ્યયને અટકાવવો પડે. 

રસોઇમાાં સપ્રમાણ મીઠુાં  જરુરી. વધ ુપણ નહી, ઓછુ પણ નહી. આમ થાય તો રસોઇ સ-રસ થાય. સાંગીતમાાં 

સપ્રમાણ સુર જરુરી. કમ પણ નહી, તતવ્ર પણ નહી. આમ થાય તો સાંગીત ગમે. આવુ જીવન બારામાાં છે. જીવન 

એવુ ગોઠવતા રહો કે આવો સમ ઉપલબ્ધ થાય. જીવન મધુર બને.  

સાધનાની ગહેરાઇ પછી સમજાશે. પહેલા જીવનને મધરુુ તો બનાવો, જીવનમાાં હામગની, બેલેન્સ તો પ્રગટાવો. 

બે પેંગડામાાં તસ્થર ઉભા ન રહેવાના કારણે કેટલાય રાજાઓ રૌપદીના સ્વયાંવરમાાં નીચે પછડાયા હતા. અજુગનની 

જમે સમ પકડાય, બિે પલ્લા સમતોલ થાય તો મત્સ્યવેધ થઈ શકે. સાધનાની ગહેરી વાતો ઋર્ીમુનીઓ કહી ગયા 

છે. રૌપદી સકે્સ-એનજીનુ પ્રતતક છે. એ એનજી અત્યાર ેઆપણા ઇન્સ્ટી ાંક્ટ, મતુવાંગ, સેક્સ, તિલી ાંગ અને થીાંકી ાંગ; 

એમ પાાંચ કેન્રો સાથે જોડાયલેી છે. આ એનજીના ચેનલાઈઝીાંગ દ્વારા કૃષ્ણદશગન શક્ બને છે..ગહેરી વાતો છે, 

તવસ્તારથી સમજીશુાં..." 

  



રત્નકણિકા - ૧૬ 
"...તચિ વતગમાનમાાં ઠહેર,ે ધીર ેધીર ેતેનો લય થાય, તરાંગો અને એનજીનુ જગત  પાર થાય, શ ન્યના પ્રદેશમાાં પ્રવશે 

થાય ત્યાર ે'સ્વ'દશગન, આત્મદશગન અનુભવાય. 

તનવૃતિ એટલ ેવતૃિ ઉઠે નહી એવી ભીતરી દશા. પ્રવતૃિ છોડી દઈ ભાગી છુટવાથી તનવૃતિ ન થાય. વતૃિ ઉઠવાના 

કારણો બદલાય પણ તસ્થતત ન બને; પતરતસ્થતી બદલવાની નથી, તસ્થતત બદલવાની છે. 

જાગવાનુ છે કે જાણકારી મેળવવાનુ લક્ષ્ય છે તે તપાસો. 

જાગવાનુ હોય તો જીવન ઉજાગના વપરાશને જોઇ લવેો પડે. કાંઇક બનવુ છે, કાંઇક મેળવવુ છે, કાંઇક કલ્પનાનુ જગત 

છે,  કોઇ માની લીધેલુ ધ્યેય છે તે મેળવવુ જ છે - આવી દોડમાાં જીવન ઉજાગ ખચાગતી હોય તો સાવધાન થઈ જવુ. 

કુદરત ેબનાવેલા વાસ્તતવક જગતને છોડી એક કાલ્પનીક જગતમાાં, માણસે ઉભા કરલેા જગતમાાં, મન વડે ઉભા 

થયેલા જગતમાાં આપાધાપી થતી હશે તો જીવન ઉજાગ ખુબ ખચાગતી રહેશે. 

જાગવાનુ લક્ષ્ય હોય તો સૌ પ્રથમ એવી િોલ્સ પસગનાલીટીમાાંથી, એવા ઇલ્યઝુરી જગતમાાંથી બહાર આવી જવુ 

પડે. તે પછી પસગનાલીટીના જગતમાાં, વ્યવહારના જગતમાાં વપરાતી અને વેડિાતી જીવન ઉજાગને જોઇ લેવી પડે. 

આપણે કેટલાયે મુખોટા પહેરી માણસે ઉભા કરલેા જગતમાાં જીવવુ પડે છે. મુખોટાને પસોના કહે; તે ઉપરથી શબ્દ 

બન્યો પસગનાલીટી. જુદા જુદા મુખોટા પહેરી ક્ાાંક બાપ, ક્ાાંક પુત્ર, ક્ાાંક પતત, ક્ાાંક પતત્ન, ક્ાાંક શેઠ, ક્ાાંક 

નોકર, ક્ાાંક સાહેબ, ક્ાાંક આસીસ્ટાંટ બનતા રહેવુ પડે છે. વ્યવહારના નામે ખુબ આપાધાપી કરવી પડે છે. ખુબ 

જીવન ઉજાગ વેડિાય છે. ઇલ્યઝુરી, ભ્રામક જગત તો છોડવુ જ પડે. ત્યાાં વેડિાતી જીવન ઉજાગ નયો વ્યય છે. 

પસગનાલીટીના જગતમાાં વેડિાતી અને વપરાતી જીવન ઉજાગનુ તનયમન કરવુ પડે પછી એસેન્સનુ જગત આવે. 

એસેન્સનુ જગત - જીવ ધરાય એવી પ્રવતૃતઓનુ જગત. ધીમેધીમે તબનજરુરી  આપાધાપીમાાંથી નીકળતા જવુ પડે 

અને જીવનમાાં રસ આવે તેવી પ્રવતૃતઓમાાં જીવન ઉજાગ વધ ુને વધ ુવાળવી પડે. 

યાદ રહે, તબનજરુરી આપાધાપીમાાંથી મુિ થવાનુ છે. આળસ અને તનષ્ક્રીયતા લાવવાના નથી. 

જીવનમાાં રસ આવશે તો એક હામગની પ્રગટશે. જીવન મધરુુ બનશે. તે પછી ભીતર ભાન વધ ુને વધ ુપ્રગટે તે માટે 

શુાં પ્રયત્નો કરવા તે સમજવુ સરળ પડશે. 

કાલ્પતનક જગત અને વ્યવહારીક જગત ખુબ ઉજાગ માાંગી લે છે. પોતાના જીવનમાાં રસ આવે એવા પ્રયત્નો માટે 

પણ સમય અને ઉજાગ આપી શકાતા નથી એવુ જીવન બની ગયુ છે ત્યાાં અાંતરયાત્રાની વાત ક્ાાં કરવી ? કોને 

કરવી !..." 

"...સામે સાંસાર છે. પ્રસાંગો સામે આવે છે. પ્રકૃતત કાંઇક કરાવવા માગ ેછે. પ્રકૃતતના પતરબળો આપણી પાાંસે જવાબ 

માાંગે છે - એ આપણી જવાબદારી..એબીલીટી ટુ તરસ્પોન્સ... તરસ્પોન્સીબીલીટી. ટોટલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જરુરી છે, 

એટેચમેન્ટ નહી. આઇડેન્ટીતિકેશન એટલ ેતાદાત્મ્યપણુ નહી છતા બેદરકારી પણ નહી. 

આપણે ઉભી કરલેી જાંજાળ, માની લીધેલી જવાબદારીઓ દુખ અને પીડા આપશે. 

લક્ષ્ય ભીતર જાગતૃતનુ હોય તો તબનજરુરી જીવન ઉજાગ વેડિાતી બાંધ કરી તેને ચનેલાઇઝ કરવી પડે.  

તરએક્શનથી જીવાતુ જીવન અને તરસ્પોન્સથી જીવાતુ જીવન; એક તમકેનીકલ છે બીજુ જાગ્રતતસભર છે. 

કુદરત શુાં કરાવવા માાંગે છે તે જુઓ, તસ્વકારો, તરસ્પોન્સ આપો. નીડ એટલ ેજરુરત. તે એક ચીજ છે, જ્યાર ે

અપેક્ષા, કામના, વાસના બીજી ચીજ છે; બિે વચ્ચેનો તિાવત જાણો. જરુરતના પ્રમાણમાાં ઓછી જવાબદારી 



લઇશુ તો જીવનમાાં બેલેન્સ નહી રહે. મોહ, તાદાત્મ્ય, માન્યતાઓ, કામનાઓ વગેરનેા કારણે જરુર કરતા વધાર ે

જવાબદારી લઇશુ તો પણ જીવનમાાં બેલેન્સ નહી રહે. તવણાના તાર ઢીલા હોય તો પણ સાંગીત ન જન્મે, તવણાના 

તાર ખુબ કસીને બાાંધ્યા હોય તો પણ સાંગીત ન જન્મ.ે પોતાની ટાઇપ પ્રમાણે પોતાના જીવનમાાં સમ પકડવો પડે. 

કુટુાંબના સભ્યો માટે રોટી, કપડા, મકાન, તશક્ષણ, આરોગ્ય, હુાંિ, માગગદશગન મળે એ માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ પણ 

તે સૌની વ્યવહારીક ઇચ્છાઓ, તરાંગો, કાલ્પનીક ખ્યાલો અને તેવી માાંગણીઓ સાંતોર્વી એ િોલ્સ-પસગનાલીટીનો 

ભાગ છે. એ બધા કાયોમાાં કેટલો સહયોગ આપવો તે વ્યતિગત તનણગય કરવાનો છે. પોતાનુ લક્ષ્ય ભીતર 

જાગ્રતતનુ હોય તો તેને ન ભુલવુ. 

કુટુાંબના સભ્યો પોતાની ઇચ્છા પરુી કરવા પોતે કેટલા પ્રયત્નશીલ છે, પોતે કેટલો ભોગ જાતે આપે છે તેના 

પ્રમાણમાાં સહયોગ આપવો. માની લીધેલી જવાબદારીઓથી મગજ ઉપર બોજો વધશે. જરુરત કરતા ઓછી 

જવાબદારી લઈશુ તો હ્રદયમાાં ડાંખ રહેશે. 

વાસના, તવશ, અને તવલ- એમ ત્રણ શબ્દો છે.  

વાસના પસગનાલીટીના જગતમાાં ઉભી થાય, મનુષ્ય તનમીત જગતની દેન છે.  

તવશ એટલ ેઇચ્છા, એ પ્રાકૃતતક છે; જીવને ઇચ્છા થાય.  

તવલ અને સાંકલ્પ ચૈતન્ય સાથ ેસાંકળાયેલા છે.  

કુદરત જરુરત પરુી કર,ે ઇચ્છાઓ પણ પુરી કર,ે વાસનાઓ નહી. 

જગતમાાં સૌનુ પોર્ણ થાય છે. કહે છે ન ેકે 'કીડીને કણ અને હાથીને મણ'  એ સિા આપી દે છે. કુદરત હાથીને 

મણ આપે પણ અાંબાડી ન આપે ! 

આપણી સમસ્યાઓ અાંબાડીની છે..." 

  



રત્નકણિકા-૧૭ 
"...જીવનથી ભાગવાનુ નથી. જીવન અનુભવ લેવા માટે છે. વ્યથગતાનો બોધ જાતે થવો જોઇએ. ઓશો કહે છે તેમ 

માનો મત; જાનો. બધુ તમથ્યા છે, બધુ માયા છે એમ માની પ્રમાદમાાં સરકી જવાય છે. અનુભવમાાંથી સમજ પ્રગટે 

છે. સમજથી જીવનમાાં ક્રાાંતત આવે છે. સાંભાવનાઓ પડી છે, ફ્લાવરી ાંગ થશે. 

કોઇ આપણને બાાંધતુ નથી, આપણે બાંધાવા માાંગીએ છીએ. 

કુદરત ેઆાંખો રુપ જોવા આપી છે. સામે અનાંત રશ્યો અન ેસુાંદરતા સજ્યાગ છે. 

કાન અવાજ-સાંગીત સાાંભળવા આપ્યા છે. અનાંત વાઇબશેન્સ, ગુાંજનો સજ્યાગ છે. 

જીભ રસાસ્વાદ માટે આપી છે. અનાંત રસથાળ બનાવ્યા છે. 

નાક સુગાંધના આસ્વાદ માટે આપેલ છે. સુગાંધની તવતવધતાનો તક્રએશનમાાં કોઇ પાર નથી. 

ચામડી સ્પશગ માટે આપી છે.  

બહારના જગતમાાં સાંપકગમાાં આવવા અનાંત દ્વાર બનાવ્યા છે..જુઓ, ચારબેાજુ રસથાળ છે. આ વાસ્તતવક જગત 

છે. 

રસ લેવામાાં વાાંધો નથી, રાગનો વાાંધો છે, આસતિનો વાાંધો છે. િરીને િરી ક્ાર ેમળે ? બધુ મારી માલતકયતમાાં 

ક્ાર ેઅને કેવી રીતે આવી જાય ? એવો રાગ જન્મે છે, એવો મોહ જન્મે છે, તેનો વાાંધો છે. 

તાદાત્મ્ય, રાગ, મોહ જન્મે એટલ ેતચિ ભટક્ા કર.ે 

જીવન ક્ષતણક છે, પતરવતગનશીલ છે એનો બોધ રાખી રસ લેવો. 

મોહ અને માયા - 'હુાં ' અને 'મારુ', 'અહાંતા' અને 'મમતા' હોય ત્યાાં મોહ હોય, તનરા જવેુ. જ ેનથી છતા સાચુ લાગે 

ત્યાાં માયા હોય, ભ્રમણા જવેુ. 

મોહમાયા બારામાાં જાણવાથી કે ચચાગ કરવાથી છુટાતુ નથી. ભીતર બોધ, જાગ્રતત, અવેરનેસ હોય તો દેખાય. 

અાંધારા રુમમાાં પ્રકાશ કરીએ તો સઘળુ દેખાય. તેમ ભીતર પ્રકાશ આવે તો કોઇને પુછવુ ન પડે. સીધેસીધ ુદેખાય. 

બીનજરુરી અથડામણોમાાંથી છુટકારો સહજ થાય. 

કુદરત ેબનાવેલા વાસ્તતવક જગતથી ક્ાાંય દુર આપણે તનમીત કરલેા વ્યવહારીક જગતમાાં એટલા બધા ઉલઝી 

ગયા છીએ કે કેટલાય સમય સુધી આપણને આપણા શરીરનો પણ બોધ રહેતો નથી. જીવ અને આત્મતત્વની વાત 

કોને કરવી ?..." 

  



રત્નકણિકા-૧૮ 
"...પૈસા કમાઇને જોઇ લીધ ુહોય, પદ-પ્રતતષ્ઠા મેળવીને જોઇ લીધુ હોય, દેવદશગન, પોથીપુરાણ, જ્ઞાનચચાગઓ કરી 

લીધી હોય પછી પણ ભીતર અજાં પો ચાલ ુરહે. અાંદર કાંઇક ખુટે છે તેનો અહેસાસ થતો હોય તો ખરી પ્યાસ 

જન્મવાની શક્તાઓ વધ.ુ જીવ થાકે તો પાકે. 

િોલ્સ-પસગનાલીટી, કાલ્પનીક, ભ્રામક આપાધાપીમાાંથી તો તરત મુકત થવુ પડે. એ તો પડછાયાનો પણ પડછાયો 

છે. પસગનાલીટી, વ્યવહારીક જગતનો એક ઉપયોગ છે, એની જરુરત છે પણ એ જ જીવનનુ લક્ષ્ય નથી. જીવ રસ 

લઈ શકે તે માટે આયોજન કરવા પસગનાલીટી સહયોગી બને તે જરુરી. 

જીવને સાંગીતની મોજ હોય, યાત્રાઓ કરવી ગમતી હોય, તચત્રકામ કે એવી કળાકારીમાાં રસ આવતો હોય, જ્ઞાન-

તવજ્ઞાન જાણવાનો રસ હોય. દરકે જીવને ક્ાાંક તૃતિનો અહેસાસ થાય એ રીતે આયોજન કરવુ પડે. પસગનાલીટીનુ 

જગત એને સહયોગી બને તે જરુરી. સમજીએ- 

મગિળીના છોડનુ અવલોકન કરો. છોડ સૌપ્રથમ પાાંદડાઓની ખુબ વદૃ્ધી કર ેછે. ખુબ પાન ઉગે છે. ખુબ સુયગનો 

પ્રકાશ ઝીલાય છે. જીવનની એક સાઈકલ છે, દાણા બનાવવાના છે.પાાંદડા ખુબ સુયગપ્રકાશ ઝીલી વદૃ્ધી માટે રસ 

બનાવે છે. રસનો ઉપયોગ મગિળીનો છોડ સીધો દાણા બનાવવા કરતુ નથી. છોડ પહેલા તો મળુ પાાંસે િોતરા 

બનાવે છે. િોતરામાાં પોલાણ રાખે છે. િોતરુ બની જાય એટલ ેછોડની ઇન્ટેલીજન્સ હવે િોતરાાં માાં જતા રસને રોકે 

છે અને દાણો બનાવવા લાગે છે. દાણો એનુ લક્ષ્ય છે. િોતરુ રક્ષણ માટે જરુરી છે. જાડુ અને મોટુ િોતરુાં  લક્ષ્ય 

નથી. 

માણસ િોતરુાં  મોટુ ન ેમોટુ કરતો રહે છે અને દાણો બનાવવાનુ ચુકી જાય છે. વ્યવહારીક જગતમાાં ઘણુ મેળવી લે 

છે પણ અતૃિ રહી જાય છે. 

એવુ કેવુ પ્લાની ાંગ કરીને જીવ્યા કે ન ભોગવી શક્ા, ન દઈ શક્ા અને જીવ મુાંઝાયા કર ેછે ? 

યુવાન શરીર હોય એટલ ેકલ્પનાની યાત્રાઓ થાય. ઘરડુાં  શરીર થાય ત્યાર ેસ્મતૃતની યાત્રાઓ થાય. ભીતર સિા 

તરિની યાત્રા રહી જાય છે. 

જીવન ઉજાગનો વ્યય અટકે એ પ્રારાંભીક જરુરીયાત. શરીર, ભાવ અને તવચારોના સ્તર ેસતત ઉજાગ વેડિાતી રહે છે, 

તે પહેલા તો પોતાની સમજમાાં આવી જવુ જોઇએ. 

ખુબ આપાધાપી થાય એટલ ેપીડા થાય. 

શરીરની પીડાને આતધ કહે. 

ભાવની પીડાને વ્યાતધ કહે. 

તવચારોની પીડાને ઉપાધી કહે. 

તત્રવીધ તાપ અને જીવન પુરુ. જીવન અતૃિ. 

જાગ્રત પુરુર્ો આ જ પ્રદેશોમાાં સાંવેદનાઓનુ સુખ, આહ્લાદ અને પ્રસિતા અનુભવે છે. આપણી ભુલ ક્ાાં થાય છે 

તે માટે જાગ્રત ચેતનાઓનુ માગગદશગન જરુરી..." 

 



રત્નકણિકા-૧૯ 
"...ભીતર જાગ્રતતની યાત્રા ચાલ ુથાય સ્થુળ શરીર, ભાવ જગત અને તવચાર જગત તવરોધ ઉભા કરશે. હેબીટમાાંથી 

મુિ થવુ એટલ ુસરળ નથી. તવરોધના કારણે પીડા જન્મશે. આવી પીડા સાધકે જીલવાની છે. આવી પીડાથી 

ભાગવાનુ નથી પણ જાગવાન ુછે. પીડાને સિરી ાંગ કહે. 

જાગ્રતત માટેની સિરી ાંગને કોન્શીયસ સિરી ાંગ કહે. 

અનનેસેસરી સિરી ાંગ અને નસેેસરી સિરી ાંગ તો સાંસારવ્યવહારમાાં સતત ભોગવાતી હોય છે, પણ જાગ્રતત વધારવા 

કોન્શીયસ સિરી ાંગમાાંથી પસાર થવુ પડે છે. આપણે ત્યાાં એને તપ કહે. 

જાગ્રતત વધારવા તવધીઓ તો ઘણી આપવામાાં આવે છે. પણ ચાલાક મન તેને તમકેનીકલ કરી નાખે છે. શરીર 

તવધી કરી નાખે અને જીવ ભટકવા ચાલ્યો જાય ! સમાજ પ્રચારમાાં, દેહ આચારમાાં અને જીવ તવચારમાાં ! ધમગના 

નામે આવુ ઘણુ ચાલ્યા કર ેછે પણ મનુષ્યનુ રૂપાાંતરણ અટકી જાય છે. 

ખેડુત વાવણી કર.ે છોડ ધીર ેધીર ેમોટો થાય. ડુાંડા બેસ.ે છોડનો કાળક્રમ પરુો થાય. ડુાંડા બેસ ેપણ તેમા દાણા ન 

બેઠા હોય તો ખેડુતને કેવી પીડા થાય ? આખી સાઇકલ, મોસમ વ્યથગ ગઇ. આપણો પણ આવો કાળક્રમ છે. 

આપણા ઋર્ીમનુીઓએ અદભુત રહસ્યો માણ્યા છે.  'ઉધ્વગમુલ, અધો શાખા' એમ કહે. મહાશુન્યમાાં શુદ્ધ 

ચૈતન્યનો વાસ. ત્યાાંથી આદ્યશતિ ઉદભવી. શતિના સ્પાંદનોમાાંથી ઉદભવ્યો નાદ..નાદનુ એટમીક સ્ટરકચર. 

નાદમાાંથી સ્વર જન્મ્યા. સ્વર સાથે વ્યાંજનના ઉપયોગથી બન્યા શબ્દો. શબ્દો અને વ્યાકરણની બની ભાર્ા. 

ભાવને, પ્રતતતીને વ્યિ કરવા બની ભાર્ા. વાણી અને તવચારો ખુબ હોય પણ ભાવ ન હોય, ભીતરની પ્રતતતી ન 

હોય તો જટીલતા વધી જાય. 

કોરા શબ્દોનો િુગાવો..તવચારોના વાદળા..ચાર ેબાજુ જીવન ેઝાંઝાવાત...રસતવહીન જગત. 

મહાશુન્યમાાં આપણુ ઘર. તરટનગ-ટુ-સોસગ, િરી ત્યા પ્રસ્થાપીત થવુ હોય તો જ ેતનયમોથી બાંધાયા છીએ એ જ 

તનયમોથી છુટકારો. પછી ભીતરની અતૃતિ શમે. 

અનુભવ અને પ્રતતતીના જગતમાાં પનુઃપ્રવશે અત્યાંત જરુરી. તવજ્ઞાનભૈરવ તાંત્રમાાં  ૧૧૨ તવધી આપી છે. આપણે 

તશબીરોમાાં જોઇ ગયા. 

શ્વાસના સહાર,ે પ્રાણના સહાર,ે ઇન્રીયોની સાંવેદનાઓને સહાર,ે શુન્યતાના સહાર,ે ભાવના સહાર ેઅાંતરયાત્રા શરુ 

થઈ શકે તે માટે તવધીઓ અપાઇ છે. 

ભાર્ા અને શબ્દો ખુબ મહત્વના માધ્યમ છે.  

કોરા શબ્દો પ્રાણહીન છે. 

શબ્દો સાથે ધબકતા પ્રાણ ભળે તો પ્રાણવાન સાતહત્ય પ્રગટે. 

શબ્દો સાથે છલકાતો ભાવ હોય તો કાવ્યો, લાગણીભયુગ સાતહત્ય પ્રગટે. શબ્દો સાથે જ્ઞાન, દશગન સાંલગ્ન થાય તો 

સુત્રો જન્મ;ે યોગસુત્ર, બ્રહ્મસુત્ર, તશવસુત્ર જન્મ.ે શબ્દો સાથે અતસ્મતાનો બોધ ભળે ત્યાર ેવણગવાય આત્મતત્વની 

અનુભુતત, અહમ્ બ્રહ્માતસ્મ અને તત્વમતસ ની ઘોર્ણા, ઉપતનર્દો..." 



રત્નકણિકા-૨૦ 
"...'હુાં ' કોણ છુ એમ પુછવા કરતા 'હુાં ' ક્ાાં છુાં  એમ પુછવુ જરુરી. 

હુાં  કોણ છુ એમ સીધેસીધા પછુવા જતા તૈયાર ઉિરો મળી જશે, પણ ભીતર સમાધાન નહી પ્રગટે. 

પાતાંજલ યોગસુત્રમાાં પાાંચ કલશેો કહ્ા છે. અતવદ્યા, અતસ્મતા, રાગ, દ્વેર્, અતભનીવશે. કલેશ એટલ ેકાળાશ. 

જ્યોતને જમે કાળાશ ઢાાંકી દે અને િાનસનુ અજવાળુ આપણને ન મળે તેવુ અશુદ્ધીઓના કારણે બને છે. ભીતર 

આત્મસિા તો એવી ન ેએવી છે પણ આવરણો આવી ગયા છે. 

થોડા વાદળો સુયગને ઢાાંકી દે તેવુ આપણી ભીતર થાય છે. 

લોભ, મોહ, ક્રોધ, અદેખાઇ, ઇષ્યાગ, અહાંકાર, પુવગગ્રહો, ભય, પીડા, હેબીટસ્, ઘર્ગણ, ઇનતસક્ોરીટીની ભાવના, 

જસ્ટીતિકેશન, સેલ્િ લવ, સેલ્િ ઇમેજ જવેી કાળાશ-ઇમ્પ્યરુીટીઝ ઉઠતી રહે છે. જોવા જઈએ તો ઘણીવાર આ 

બધુ પકડમાાં પણ ન આવે પણ પ્રકૃતત પ્રસાંગો આપે છે અને પતરક્ષા લે છે. કશુ છુપુ રહેતુ નથી, રાખી શકાતુ નથી. 

આવરણો ઓછા થાય, પ્રકાશ ઉિરોિર વધ ેતો દશગન સાિ થાય. 

બાંધ રુમમાાં પ્રવેશતા પહેલા આપણે લાઇટ કરીએ છીએ. પહેલા દેખાતુ થાય તો અથડામણ ટળે. ભીતરના 

જગતમાાં જરા દેખાતુ થાય તેવુ કરવુ પડે છે. કોન્શીયસ એનજીનુ હોવુ આમ પ્રારાંભીક જરુરીયાત. 

વાઇટલ એનજીથી કામકાજ થાય. વાઇટલ એનજીના તવકાસ અથે શરીરને મજબુત બનાવવુ પડે, વ્યાયામ કરવો 

પડે. 

સાઇકીક એનજીથી ભાવપ્રદેશ અને તવચારોના પ્રદેશમાાં આપણુ કામકાજ ચાલ.ે બુદ્ધી સતેજ કરવી પડે. સ્મતૃત 

સતેજ કરવી પડે. ભણવુ પડે. સ્કુલ, કોલજેો, તવદ્યાલયો અન ેઅનેક સાંસ્થાઓ આના માટે કાયગરત છે. 

કોન્શીયસ એનજી હોય તો ભીતર અજવાળુ થાય. જીવનનો અથગ સમજાય. ભીતર ભાન, જાગ્રતત, અવધાન, 

અવેરનેસ આવા ઘણા શબ્દો આપણે સાાંભળીએ છીએ તેન ુઅનાવરણ થાય.  

આ એનજીના ડેવલપમેન્ટ માટે જાગ્રત ચેતનાઓનુ માગગદશગન લેવ ુપડે. જીવાંત આશ્રમોમાાં જવુ પડે.  

આ એનજીના ડેવલપમેન્ટ માટે બુદ્ધ પરુુર્ોએ પ્રયોજલેી તવધીઓનો સભાનતાપવુગક ઉપયોગ કરવો પડે. જાગવાનો 

અભ્યાસ કરવો પડે. 

અાંતરયાત્રા આત્મતત્વની અનુભુતત સુધી લઈ જઈ શકે. એ મનુષ્યની સાંભાવના છે. ભીતરની અતૃતિ સદાયને માટે 

મીટાવી શકાય..." 

  



રત્નકણિકા-૨૧ 
તસક્ોરીટી - બીજને તુટવુ નથી તો તે સલામત છે. ઇાં ડાને છોડી પક્ષીને બહાર આવવુ નથી તો તે સલામત છે. 

લાઇિ પ્રગટ નહી થાય. 

િણગો જ ન િુટે તો ફ્લાવરી ાંગની વાત ક્ાાં કરવી ? 

આપણે જીવનઉજાગનો ઉપયોગ રસપવુગક જીવવા ઓછો કરીએ છીએ. સુખપુવગક મરી શકાય તેવા આયોજનો માટે 

તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ! રસમય ક્ષણો સામે આવતી રહે છે, પણ આપણને લાઇિ-ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર વધ ુ

ભરોસો છે. વાસ્તતવક જીવન સાથે આપણો તમલાપ હમેશા વાસી હોય છે. 

ખેતરમાાં મોલ લહેરાતો હોય, પણ ખેડુતને એમ જ તવચાર આવતો રહે કે કેટલો પાક ઉતરશે, કેવો ભાવ આવશે તો 

લહેરાતા મોલની ખુશ્બ,ુ તેની ગરીમા, કુદરતના અદભુત તક્રએશનને એ માણી જ નહી શકે. આપણા જીવનમાાં 

સતત આવુ થતુ રહે છે. 

એ દેખાય છે ? 

'સ્વ' બોધની ક્ષમતા હોવા છતા માણસ બેહોશીમાાં જીવવાનુ પસાંદ કર ેતો સજા મળવાની. પ્રકૃતતના ગહેરા તનયમો 

છે. અત્યાર ેમળેલા જીવનને સહજ તસ્વકારો અને ચૈતન્ય તરિ અતભમુખ થાવ. ભાગવાનુ નથી, જાગવાનુ છે. 

અત્યાર ેમળેલા જીવનના બારામાાં િતરયાદ કોને કરશો ? અાંહી  ઇિેક્ટ કોઝ બને છે અને કોઝ ઇિેક્ટ બને છે. 

ભીતરમાાં જાગ્રતત વધશે એટલ ેબધુ સાિ સાિ દેખાશે. દેશી ભાર્ામાાં કહે છે ન ેકે તદલમાાં દીવો કરી લો. ભીતરની 

જાગ્રતત નહી આવે ત્યાાં સુધી બહારના જગતમાાં કાંઇ પણ બની જાવ, કાંઈ પણ મેળવી લો, પણ ભીતર કાંઇક ખુટે છે 

તે અહેસાસ થતો જ રહેશે. 

ચૈતન્ય તત્વ, તડવાઇન ફે્રગમેન્ટ, આત્મસિા એવા નામથી ઓળખીએ છીએ તે સિા તો એવી ન ેએવી છે, જીવ-

સાંસ્કારના માળખાનુ આડે આવરણ છે. જીવન શરુ થાય, સાથે આવેલા સાંસ્કારોના પડળો ઉખડે, સાથે સાથે નવા 

પડળો વીાંટળાતા જાય. જાગ્રતત ન હોય તો આમ બની જ જવાનુ. જીવન પરુુ થાય..નવા માળખાના સાંસ્કાર 

એકતત્રત થાય, નવુ બીજ બની જાય..વળી નવી સાઈકલ, નવા ટાઇમસ્કેલ, નવા પ્લાનમાાં ચાલુ થાય. 

આત્મસિાની અનુભુતત થાય તેવી સાંભાવનાઓ પુરપેુરી મકુી છે. તે સિાનુ અનસુાંધાન નહી થાય ત્યાાં સુધી બધુ 

મળત ુરહેશ,ે ભોગવાતુ રહેશે...પણ કાંઇક ખુટતુ રહેશે..ભીતરમાાં અતૃતિ અનુભવાતી રહેશે..." 

  



રત્નકણિકા-૨૨ 
"...ઇન્રીયો દ્વારા જ ેઇમ્પલ્સીસ ભીતર દાખલ થઈ જાય છે તેમાાં ઉાંચા ગ્રેડનો પ્રાણ, સુક્ષ્મ એનજી હોય છે. આ સુક્ષ્મ 

એનજીનુ સેન્સી ાંગ અને પછી તિલી ાંગમાાં રૂપાાંતરણ થવુ જોઇએ. પોતાની સાચી હાજરી અનુભવમાાં ન આવતી હોય 

તેવા સમયે આ સુક્ષ્મ એનજી ભીતર પચતી નથી. આ સુક્ષ્મ એનજી મળરુપે બહાર નીકળી જાય છે. આ ન પચેલો 

સુક્ષ્મ પ્રાણ તવચારો રુપે સતત વહેતો રહે છે. સતત તવચારો આવે છે તેનુ આ કારણ છે. 

પોતાની હાજરી અનુભવાય તો આ સુક્ષ્મ પ્રાણ ભીતર પચી શકે, તેને ઇમ્પ્રેશન િુડ કહે. 

જાગવાની તવધી કરવાની છે. તવધી લક્ષ્ય નથી. જાગરણ લક્ષ્ય છે. બોધ લક્ષ્ય છે. 

તવધી ચાલતી રહે અને જીવ ભટકવા ચાલી જાય તો તવધી અથગહીન બની જાય. છાશ વલોવવાની છે. માખણ છુટુ 

પાડવાનુ છે. છાશમાાં િિ િીણ-િીણ થઈ જાય તો પ્રોસેસ અધુરી. ઘણા સાધકો ખુબ મહેનત કર ેછે..િીણ િીણ 

થઈ જાય છે. 

ખરાબ અને વાસી ખોરાક સ્થુળ શરીરમાાં લઈએ તો સ્થુળ શરીર માાંદુ પડે. ખરાબ અને વાસી ઇમ્પ્રશેન્સ સુક્ષ્મ 

શરીરમાાં લઈએ તો સુક્ષ્મ શરીર, જીવ માાંદો પડે. 

આખા તદવસની તદનચયાગ પર નજર રાખો. ખરાખોટા સમાચાર, કુથલી, તનાંદા, કેવો ખરાબ અને વાસી ખોરાક 

આપણા સુક્ષ્મ શરીરને આપીએ છીએ તે જુઓ. 

સુક્ષ્મ શરીરની બીમારીને કારણે જીવ આટલી બધી પીડા અનુભવે છે. ભીતર જાગ્રતત વધતી જાય તેમ તેમ તચિનો 

ઠહેરાવ વધ.ે તચિ લય પામત ુજાય. વતગમાન ક્ષણમાાં વધ ુન ેવધુ રહી શકાય. પોતાની સાચી હાજરી અનુભવાય. 

હાજરી અનુભવાય તો ઇન્રીયો દ્વારા આવતા સુક્ષ્મ પ્રાણ ડાઇજસે્ટ થઈ શકે. સાંવેદનાઓનો રસ પ્રગટે. 

ઇન્સ્ટી ાંક્ટ સેન્ટરમાાં ઇન્રીયોનો રસ. 

મુતવાંગ સેન્ટરમાાં કળા-કારીગરીનો રસ. 

તિલી ાંગ સને્ટરમાાં પ્રમે-દયા-લાગણીનો રસ. 

તથાંકી ાંગ સને્ટરમાાં જ્ઞાનનો રસ. 

કુદરત અખુટ ઇમ્પ્રશેન િુડ આપતી રહે છે. ચાર ેબાજુ સુાંદર તક્રએશન છે, સુાંદર રશ્યો છે, રમણીય રાંગોની 

તવવીધતા છે, સ્વરોની મહેિીલ છે, અદભુત નાદ છે, સાંગીત અને વાઇબ્રશેન્સની ન કલ્પી શકાય એવી તવતવધતા 

છે, સુગાંધોની દુતનયા ભરી પડી છે, તવતવધ સ્વાદથી ભરલેા રસથાળ છે...અને માણસ બહેોશ છે. 

ઇમ્પલ્સીસ તો આવતા રહે છે. પણ લે કોણ ? ચાવે કોણ ? બેહોશીના કારણે સ્મૃતત આધારીત, તમકેનીકલ ઓટો-

તરફ્લેક્સીસથી ચાલતો રોબોટીક વ્યવહાર થઈ જાય છે. આને આપણે જીવન સમજીએ છીએ ! 

ભીતરની યાત્રા જમે જમે થતી જશે તેમ તેમ ગહેરા ભાવનો, પ્રેમનો, અનગુ્રહનો અનુભવ, નવા નવા દશગન અને 

જ્ઞાનનો અનુભવ થતો જશે. 

હાજરી નહી હોય તો યાંત્રમાનવ ! જીવન ઉજાગની ચહલપહલ, સ્થુળ દેહ ક્ાાંક, સુક્ષ્મ દેહ ક્ાાંક અને જોનારો ગુમ..." 



રત્નકણિકા-૨૩ 
"...તવતવધ રચનાઓ ભરલેી આ દુતનયામાાં ખેચાણ તો થવાનુ. 

ઓબ્જકે્ટમાાં રિી જાય તેનો વાાંધો નથી. ઓબ્જકે્ટમાાં રિી િસાયેલી રહે તેનો વાાંધો છે - રસનો વાાંધો નથી, 

રોગનો વાાંધો છે. 

કોઇ એવી વ્યવસ્થા કરવી પડે જથેી ભીતરની યાત્રા બારામાાં, 'સ્વ' દશગનના લક્ષ્ય બારામાાં આપણી યાદ બની રહે. 

આપણે જોઇશુ તો તરત સમજમાાં આવી જશે કે લક્ષ્ય વારાંવાર ભુલાઇ જવાય છે. 

માંતદર, પુજા, પ્રાથગના, તતથગયાત્રાઓ, આશ્રમો મદદરુપ થઈ શકે પણ સાવધાની ન રહે તો ત્યાાંય તચિનુ ભટકન 

ઘટવાની જગ્યાએ વધી પડે, લક્ષ્ય ચુકી જવાય. સાંસારનો બોજો હોય તેમા સાધનાનો બોજો આવી પડે. 

સારા કામ કરશુ તો સારા થઈશુ એમ નહી, પણ સારા થઈશુ તો સારા કામ થશે. 

પ્રકૃતતમાાં જ ેશીખવા માાંગે છે તેની પતરક્ષા લવેામાાં આવે છે. પણ જ ેશીખવાડવા માાંગે છે તેને પ્રકૃતત તશક્ષા કરી 

શીખવાડે છે. 

તવજ્ઞાન હાઉ નો ઉિર આપે છે. વ્હાય નો ઉિર તેના માટે કઠીન કામ છે - ઉપાય કરી લવેા, ઉપાધી કરવી નહી. 

પ્યાસ છે કે પ્યાસની ભ્રમણા છે એ કોણ નક્કી કર ે? આપણે આપણી જાતને જોઇ લેવી પડે. 

ઘણી વાર ભ્રમણાની યાત્રા ખુબ લાાંબી થઈ જાય છે. 

     આત્મતત્વ સદાય વતગમાનમાાં છે. 

     સ્થુળ શરીર સદાય વતગમાનમાાં છે. 

     સુક્ષ્મ શરીર સતત ભટકતુ રહે છે. 

આ ત્રણેયને એક લાઇનમાાં લાવી દો - એ સાધના. 

તચિ પોતાના સ્વરુપમાાં જવા ટેવાયેલ ુનથી. તચિ ચૈતન્યને મળે અને ત્યાાં ઓગળી જાય તેમ કરવાનુ છે. સતત 

અભ્યાસ જરુરી. આ છે ભીતરની યાત્રાનુ સારસુત્ર..." 

  



રત્નકણિકા-૨૪ 
"...તચિ વ્યગ્ર હોય તો પહેલા તેને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ...એકાગ્ર તચિને ભીતર વાળવાનો અભ્યાસ...ભીતર 

જવા સક્ષમ બનેલા તચિને ભીતર ઠહેરાવવાનો અભ્યાસ...ભીતર ઠહેરતા તચિને તનરોધનો અનુભવ કરાવવાનો 

અભ્યાસ...તનરોધના અનુભવમાાં મસ્ત રહેવા તચિને શુન્યમાાં લય કરાવવાનો અભ્યાસ...પછી પ્રતતક્ષા અને તતતતક્ષા. 

તચિ આમ પોતાના મુળ સ્વરુપ, ચૈતન્યમાાં લય પામે છે...તનવાગણ, તરટનગ ટુ ધ સોસગ. 

તવધી ગમે તે હોય, માગગ ગમે તે હોય; લક્ષ્ય એક. 

તચિને કેળવતા પહેલા તો તે જ્યાાં ચોાંટતુ હોય, ભટકતુ હોય, અટકતુ હોય તેના કારણો જોઇ લેવા પડે. કારણો 

પકડાય તો તે પ્રમાણે ઉપચાર થાય. તચિ મિુ રહેવુ જોઇએ, ફ્રી-એટેન્શન; વરૈાગ્ય. 

વૈરાગ્યના નામે નીરસતા, જડતા, તનમાગલ્યપણુ આદશગ ન બની જાય તેની તકેદારી રાખવી ખુબ જરુરી. સામે 

પ્રસાંગો આવશે, તનતમિો આવશે, ભાગવાનુ નથી. છુટા રહેવાની કળા હાાંસલ કરવાની છે. 

ઓશો કહે છે, 'ભાગો મત; જાગો' 

દાદા ભગવાન કહે છે; 'તનતમિને બટકુ ન ભરો, જુઓ અન ેચૈતન્ય સિાને જાણો'. 

તચિ સરળતાથી છુટુ રહેતુ થશે, સરળતાથી મુિ થઈ શિુ હશે, સરળતાથી પાછુ િરતુ હશે, પછી જ તેને ભીતર 

જવાનો અભ્યાસ કરાવી શકાય. 

અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય; ભીતરની યાત્રામાાં દરકે તબકે્ક સતત જોઇશે. 

જળ સમુર તરિ સહેજ ેવહે છે, અતગ્ન ઉપરની તરિ સહેજ ેઉઠે છે, એમ તચિ ચૈતન્ય તરિ સહેજ ેઉધ્વગમુખી બનવુ 

જોઇએ. 

અત્યાર ેતચિ વ્યગ્ર છે, ભટકે છે, અધોગામી છે. તચિને ઉધ્વગમુખી થવાના સાંસ્કાર આપવા પડે. સૌ પ્રથમ 

'એજુ્યકેશન િોર એટેન્શન'. 

આ માટે તવધી-તનર્ેધ આપવામાાં આવે છે. પણ તવધી-તનર્ધેમાાં જ જીવન ખચાગઈ  જાય તો નવી ઉપાધી. ધમગના 

નામે એક વધ ુબોજો. 

તચિ વતગમાન ક્ષણમાાં ઠહેરત ુનથી, જલ્દી ડર ીફ્ટી ાંગ થઈ જાય છે, ભટકવા ચાલી જાય છે - આનુ ભાન તો પહેલા 

આવવુ જોઇએ ! પણુગ ભાનની વાત પછી. 

શરીરના સ્તર ેપદ્માસન અને સુક્ષ્મશરીરના સ્તર ેભટકન...કાંઇ વળશે નહી. હોશ રાખવો હોય તો તે કામ 

બેહોશીમાાં કઈ રીતે થઈ શકે ? 

જાગવુ છે તો સૌ પ્રથમ તમે તો હોવા જોઇએ ન ે? શરીર અાંહી બેઠુ હોય, સાધનાની  તવધી કરાતી હોય અને જીવ 

ક્ાાંય ભટકતો હોય તે કેમ ચાલ ે? પોતાની ભીતર જોઇ લો..." 

  



રત્નકણિકા- ૨૫ 
"...શ્રમ અને મજુરીમાાં િરક છે. શ્રમ એ તો પુજા છે. શ્રમ શબ્દમાાંથી આશ્રમ શબ્દ બન્યો. આપણુ શરીર છે તે ધમગનુ 

સાધન છે. આ સાધન બહુ રહસ્યમય છે. સાધનનો ઉપયોગ થવો જોઇએ. જો તેમ ન થાય તો સાધન કટાઇ જાય. 

શરીરમાાં પાાંચ કમને્રીયો અને પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો છે. આપણે સ્થુળ આહાર લઈએ છીએ, હવાનો આહાર લઈએ 

છીએ અને જ્ઞાનને્રીયો વડે છાપોનો ખોરાક લઈએ છીએ. 

ઉજાગને તસ્થર રાખી શિા નથી. તે િરતી રહેવી જોઇએ. સ્થુળ ખોરાકમાાંથી મળતી ઉજાગ કમને્રીયો દ્વારા યોગ્ય 

ઉપયોગમાાં ન લવેાય તો તે તવચારોના રુપમાાં વપરાશે. એટલ ેએ ઉજાગનો શરીરની કમેન્રીયો મારિત ઉપયોગ થવો 

જરુરી છે. આશ્રમમાાં એટલા માટે તવતવધ પ્રવતૃતઓ થતી રહે છે. આ પ્રવતૃતઓ કોઇ કામનાને પોર્વાની નથી પણ 

એ અતસ્તત્વની માાંગ છે. તે એક કમગયોગ છે. 

કામ સભાનતાથી થવુ જોઇએ. કામ કરતા જો કામના જાગ,ે તવચારો અને કલ્પના આવ,ે નેગેટીવીટી આવે તો 

તરત જ સાવધાન થઈને રિાભાવથી તેને જોઇ લેવ.ુ ઇચ્છા જાગે, ક્રોધ આવે, આળસ આવે તો તેનાથી થતી 

ભીતરની પ્રતતતક્રયાને સાક્ષીભાવે જોઇ લેવી. સાધનાનુ આ પહેલુ પગથીયુ છે. 

શ્રમકાયગમાાં કતાગભાવ આવે, તેના વળતરની અપેક્ષા જાગે તો એ કામ શ્રમ નહી પણ કામ્ય કમગ થઈ જાય છે. જુના 

વખતમાાં કૃષ્ણ પોતે ગાયો ચરાવવા જતા. શ્રી રમણ મહતર્ગ વહેલી સવાર ેત્રણ વાગે ઉઠીને કામે લાગતા. કહે છે કે 

ઓશો રોજ ૧૧ તકલોમીટર ચાલીને નદીમાાં સ્નાન કરવા જતા. શરીરના માધ્યમથી સાધનાની કમાણી કરતા. શ્રમ 

કરતા કરતા સાંવેદના કેટલી અનુભવી ? જોતા રહેવુ. શ્રમ ગમે ત્યાાં, ગમે ત્યાર,ે ગમે તે કરો - પણ એક જ ખ્યાલ 

રાખવાનો છે કે શ્રમ દરમ્યાન પુરપેુરા વતગમાનમાાં રહેવુ. કોઇ કામના કે અપેક્ષા તસવાય. શ્રમ કરતા એવો ભાવ 

સેવવો કે કામ ઇિદેવનુ છે, ગરુુનુ છે. તેમ કરવાથી સાધકના ભાવપ્રદેશનો તવકાસ થશે. શ્રમ તવનાનુ શરીર 

ધ્યાનમાાં ન જઈ શકે. તે તદવાસ્વપ્નોને સેવશે. જીવનનો એક અથગ છે પરુુર્ાથગ, જમેા પોતાના હોવાપણાની 

અનુભુતત થાય છે. 

આ રીતે શ્રમયજ્ઞ એ સાધનાન ુમહત્વનુ અાંગ છે !..." 

  



રત્નકણિકા-૨૬ 
"...ટુાંકમાાં કહેવુ હોય તો પ્રમે એ પરમાત્મા છે. ચુાંબકના મગે્નેટીઝમને કારણે લોઢુ ખેંચાય છે. િુલ ઉગતા સુયગ તરિ 

જાય એ પણ મેગ્નેટીઝમ છે; પણ એ બાયો-મગે્નટેીઝમ છે. વીજળીનો પ્રવાહ જ્યા જ્યા હોય ત્યાાં હમશેા મેગ્નેટીઝમ 

હોય છે. આપણને બહારની વીજળીનો ખ્યાલ છે. દરકેના શરીરમાાં પણ મેગ્નટેીઝમ - બાયોઇલેક્ટર ીસીટી છે. 

આપણે તેને પ્રાણ કહીએ છીએ. પણ આપણે આ પ્રાણને બહુ ઓળખતા નથી અને બહારની ઇલેક્ટર ીસીટીને પણ 

ક્ાાં ઓળખીએ છીએ ? સ્વીચ દબાવતા આવડે છે. 

જ્યાાં ખોરાક છે ત્યાાં કુદરત ેચુાંબકીય કે્ષત્ર તનમાગણ કરલે છે. જ ેવસ્તુ ભાવતી હોય ત્યાાં આપણુ તચિ ખેંચાય છે અને 

ચોાંટી જાય છે ! આ મગે્નટેીઝમ છે. આપણને એટલી ખબર પડે કે જીવ ચોાંટી ગયો છે અને હવે ઉખડી ગયો ! 

વસ્તુમાાં જીવ ચોાંટે અને ઉખડી પણ જાય છે. આપણા મેગ્નેટીઝમમાાં ભરતી અને ઓટ આવ્યા કર ેછે. 

સાંસારી જીવ ગમે તે ભાવને પ્રમેનુ નામ આપી દે છે. તે શરીરને 'હુાં ' કહે છે અને 'અહમ્' ન ેઆત્મા કહે છે. એને તો 

એક કપ આઇસક્રીમ ખાવા મળે તો કહેશે આનાંદ આવી ગયો ! આનાંદ તો આત્માની અનુભુતી થવાથી આવે. 

સાંસારી જીવો એકબીજાને ઘડીક મળે તો કહેશે આનાંદ આવી ગયો. પણ તચિ આત્મસ્મરણમાાં જાય તો જ સાચો 

આનાંદ થાય. આપણે ભુખ-તરસની તૃતિ અને ઇન્રીયના તવર્યની તૃતિને આનાંદ કહીએ છીએ. જ્યાાં ખેચાણ થાય 

તેને પ્રેમ કહીએ છીએ. પ્રમે શબ્દ બહુ સસ્તો થઈ ગયો છે ! 

પ્રેમતત્વ તો તદવ્ય છે. તે સવગવ્યાપી છે. પ્રેમતત્વ એવુ છે કે તેમા ક્ારયે ગાાંઠ પડતી નથી. ગાાંઠ અહમ્ ન ેપડે. 

આત્મા એ પરમાત્માનો અાંશ છે. પ્રેમ એ પરમાત્મા છે, ત્યાાં ક્ારયે ગાાંઠ ન પડે. આપણે પ્રેમના નામે છેતરાઇએ 

છીએ. શરીર અને ઇન્રીયોના આકર્ગણને પ્રેમ કહીએ છીએ. આ આકર્ગણમાાં ઉબ આવે છે. પ્રેમમાાં ક્ારયે ઉબ 

આવતી નથી. પ્રમે શાશ્વત છે. તે ક્ારયે મરતો નથી પણ વધતો જાય છે. પ્રેમની પ્રતતતી થાય તો મન તનષ્કામ અને 

તનતવગચાર બની જાય. બુદ્ધી તનશ્ચલ બની જાય. જ્યાાં પ્રેમતત્વ હોય ત્યાાં અહમ્ ક્ારયે હોઇ શકે નહી. િરીને કહુ, 

પ્રેમ એ પરમાત્માનુ સ્વરૂપ છે !..." 

  



રત્નકણિકા-૨૭ 
"...જ ેકાયમ છે એનો સાંગ કરીએ તો કાયમ માટે મોજમાાં રહી શકાય ! મોજનુ કારણ બહાર નથી પણ તમારી 

અાંદર છે. મને આ પકડાઇ ગયુ છે. મોજ છટકી જવાનુ કારણ એ છે કે આપણે પ્રતતતબાંબને પકડીએ છીએ. 

પકડવાનુ છે તબાંબને. મોજ બહાર નહી, ભીતરમાાં છે. માણસ પૈસા કમાવા દોડે જાય છે. આમ દોડવાથી પૈસા મળે 

પરાંતુ મોજ ન મળે. સાંસારવ્યવહારમાાં બહાર દોડીએ તે ઠીક છે પરાંતુ ધ્યાન-તચિ ભીતરમાાં રાખવુ પડે. બહાર બધી 

પ્રવતૃતઓ કરીએ પણ ઘેર આવીએ ત્યાર ેઅાંદર ઉતરવુ જોઇએ. શ્રીમદ્ રાજચાંર ધાંધો કરતા પણ ધાંધાનુ પતી જાય 

પછી ભીતરમાાં તાર જોડી દેતા. એમની પાાંસે મોજની આ માસ્ટર-કી હતી. 

ગુતજગએિ જનેે આત્મસ્મરણ કહે છે; આપણે જનેે આત્મા કહીએ છીએ ત્યાાં સુરતા લગાડી દઈએ. સાંસારની 

પ્રવતૃતમાાં જરા પીડા જવેુ લાગ ેત્યાર ેભીતરના ધ્યાનનુ પાણી પી લેવ ુબહુ મોટી વાત નથી. પણ તકલીિ એ છે કે 

આપણી ખોજ ઉાંધી તદશામાાં છે. આપણે એ તદશાને જ બદલવાની છે. આપણે નાની-નાની વાતમાાં ગાંભીર થઈ 

જઈએ છીએ. ગાંભીર થવાથી મોજ ક્ાાંથી આવે ? આ વાત તવચારવાની નથી, જીવવાની છે. અત્યાર ેજ જીવી લો. 

ઠીક લાગ ેતે કરો, પણ મોજથી કરો. શુાં કરવુ એ મહત્વનુ નથી પણ કઈ રીતે કરો છો તે મહત્વનુ છે. 

મોજ માટે સમજવા કે તવચારવાનુ નથી, પણ જીવવાનુ છે. ખેતી કરતા હો તો ખેતી; પણ તે મોજથી કરો. લગ્ન 

કરવા છે તો મોજથી કરો. આશ્રમમાાં રહો તો મોજથી રહો. માર ેખાવા જોઇએ છે એમ તમાર ેપણ ખાવા જોઇએ 

છે. હુાં  જ ેકરુ છુ તે મોજથી કરુ છુ, તમે લમણે હાથ દઈને કરો છો ! સાંસારી અને સન્યાસીમાાં િરક માત્ર આ મોજનો 

છે. હસો, ખેલો, ધ્યાન ધરો...પરમાત્મા તો બધે છે. 

ગાડીમાાં બેઠા પછી બધુ જોવાની મજા આવે છે..અને આપણુ સ્ટેશન આવે ત્યાર ેઉતરી જવાનુ છે..તો મોજ 

માણોને !..." 

  



રત્નકણિકા-૨૮ 
"...અત્યાર ેઆપણુ હોવાપણુ વ્યવહારમાાં છે. વ્યવહારમાાં પીડા હોય છે. જ્યાાં ન ગમત ુહોય ત્યાાં રહેવુ પડે અને 

અાંદર જ ેસાંવેદના થાય તેને પીડા કહે છે. નોકરી નથી કરવી તો પણ કરવી પડે ત્યાર ેપીડા થાય છે. નાના બાળકને 

ભુખ લાગે, પેટમાાં દુખે અને રડે તે એની પીડા છે. વ્યતિત્વના જગતમાાં વ્યતિત્વને ઠેંસ લાગે ત્યાર ેપીડા થાય છે. 

સાંસારીને પોતાની પીડાની ખબર નથી પડતી ત્યાર ેરાડો નાખે છે.વ્યવહારીક પીડાનો ઉપચાર વ્યવહારીક 

જગતમાાં થાય. માંત્રજાય કે ઠાકોરસેવાથી એ પીડાનો ઉકેલ ન મળે. 

શરીરના સ્તર પર પણ પીડા થાય છે. શરીરની તસસ્ટમમાાં કોઇ પણ ગરબડ થવાથી શારીરીક પીડા થતી હોય છે. 

ડોક્ટરી ઇલાજથી આ પીડામાાંથી મુકત થવાય. એક પીડા સુક્ષ્મ શરીરમાાં થતી હોય છે. કોઇ અપમાન કર ેત્યાર ે

મનમાાં પીડા થાય છે. અપેક્ષા કે કામના પરુી ન થાય ત્યાર ેપીડા થાય છે. સાંસારી માણસ અનેક કામનાઓથી 

પીડાતો હોય છે. મોટે ભાગે પીડા થતી હોય છે બેહોશીના કારણે. 

કામનાની પતુતગ ન થાય અને જ ેનથી એની આકાાંક્ષા-અપકે્ષા સેવીએ તે પુરી ન થાય તો અાંદર જીવ બળે છે. જીવ 

બળે ત્યાર ેસમય અને શતિનો વ્યય થાય છે. પીડામાાં વાસ્તતવકતા હોય છે જ્યાર ેજીવ બળે છે એમાાં મોટે ભાગે 

ભ્રાાંતત હોય છે. છોકરો હોસ્પીટલમાાં હોય, દવા-દારુ કે ઉપચારનુ પતરણામ ન મળે ત્યાર ેબીજુ કશુ ન કરી શકવાથી 

જીવ બળે છે. આ જીવ બળવાનુ તનરથગક છે. 

ગમે તે કારણસર જીવ બળે તો તરત ઉપચાર કરવો; અને જીવને ઠારી નાખવો. જીવ બળે ત્યાર ેરિાભાવ કેળવવો, 

બળતા જીવને જોયા કરવો. જોવાથી જીવ નકામો બળતો નથી. બળતા જીવને જોવાથી આપણને કોન્શીયસ 

એનજી મળી જાય છે. જ ેજાગ ેછે તેને પીડા થતી નથી, જીવ પણ બળતો નથી. શરીર કે મનમાાં થતી પીડા અને 

નાની-મોટી બાબતોમાાં બળતા જીવને ઠારવાનો સાચો ઉપચાર છે જાગરણનો. જાગ્રત વ્યતિ જુએ છે; અને જુએ 

છે એને પીડા થતી નથી. 

શરીરને કિ થાય છે, મનમાાં સુખદુખ થાય છે; અને જીવ આ બધુ ભોગવે છે..." 

  



રત્નકણિકા-૨૯ 
"...મારી મુશ્કેલી એ છે કે જ ેવસ્તુ જીવવાની છે એને કહેવી પડે છે ! બરિીનો ટુકડો ખાવાનો હોય અને એને 

સમજાવવા જઈએ તો ગોટે ચઢી જવાય. જીવન જીવવા માટે છે. અમકુ વાત નથી સમજાતી માટે તેનુ મુલ્ય નથી; 

તેની તકાંમત નથી. આપણે જ ેરીતે જીવીએ છીએ તે જોતા જીવનનુ મુલ્ય નથી સમજતા. જીવનનુ મુલ્ય સમજાવવા 

માટે પ્રવચનો, ઉદાહરણો આપવા પડે છે. સવારથી સાાંજ સધુી વ્યવહારો ચાલ ેછે. ધાયુગ બધ ુથતુ નથી. બહાર ગમે 

તેવી પતરતસ્થતત હોય, એમા જીવ બાળવો કે મોજમાાં રાખવો એ આપણા હાથમાાં છે. બજારમાાં દાગીનાથી લઈને 

દાળીયા સુધી બધુ મળે છે. પસૈા ક્ાાં વાપરવા; બજારમાાંથી શુાં લેવ ુતે આપણા હાથમાાં છે ! 

જીવનમાાં જ ેકાંઇ પ્રસાંગ બને એમા જીવ બાળવો ન જોઇએ. આ આપણા હાથમાાં છે. જીવનુ મુલ્ય છે. જીવ ન બળે 

એ માટે સાવધાની રાખવાની છે. ગેસ બળતો હોય તો ઠારી નાખવાનો છે. આપણને 'ભાન' નથી રહેતુ એટલ ે

નાની-મોટી વાતોમાાં જીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. આપણે પગ ેચાલતા હોઇએ અને કોઇ ગાડીમાાં બેસી પસાર થાય 

તે જોઇને ઇષ્યાગ-અદેખાઇ આવે અને જીવ બળે એ આપણુ અજ્ઞાન છે. બીજાના ભાણામાાં લાડુ જોઇને જીવ બળે 

છે. શીખવાનુ એટલ ુજ છે કે આપણા ભાણામાાં રોટલી-શાક હોય તેનો અનગુ્રહ માનીને મોજથી ખાઇ લેવ ુ

જોઇએ..આ મન થાય અને ખીજ ચડે તો માનવુ કે રસ્તો ચુકાઇ ગયો ! 

અાંદર જ્યાર ેઇષ્યાગ હોય ત્યાર ેભાન નથી રહેતુ કે શુાં બોલાઇ જાય છે. જીવનમાાં સરળતા આવે ત્યાર ેજીવવાની મજા 

આવે છે. જીવ શા માટે બાળવો ? પતરતસ્થતતઓ તસ્થર નથી, તે બદલાયે જાય છે. જીવનમાાં નાની-મોટી મુશ્કેલીઓ 

તો આવે છે. ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધ,ે સારી રીતે રહેવા ન મળે, કોઇ અપમાન કર.ે..આવુ બધુ તો થયા કર;ે પણ 

આપણે રિાભાવથી જોયા કરવાનુ છે. જીવ બળ્યા તવના ન રહે તો સાવધાનીથી ત્યાાંથી દુર હટી જવુ. અદેખાઇ કે 

ઇષ્યાગ ન આવે એવી તસ્થતત તો ધ્યાનની અમુક અવસ્થા પછી જ આવે છે. 

વારાંવાર મોજ લેવાનો અભ્યાસ કરવો. એકલા હોઇએ તો એકલાનો અને સાથે હોઇએ તો સાથેનો આનાંદ લઈ 

લેવો. આનાંદ લેતા ન આવડે તો જીવ તો બાળવો જ નહી. ન ગમે તેની ઉપેક્ષા કરવી. બીજાના સુખમાાં આપણુ 

સુખ છે એની પ્રતતતત કરીને મૈત્રીભાવ કેળવવો. કોઇએ કહ્ુ છે; 'તારા આાંગણે કોઇ આશાભયો આવે તો 

આવકારો મીઠો આપજ'ે. કોઇની સાથે તવચાર કે ભાવથી ન િાવે તો ભલે ન િાવે, પણ જીવ ન બાળવો. જમવામાાં 

દુધપાક અને ચટણી પીરસાય..ચટણી ન િાવે તો એકબાજુ મુકી દેવી ! નકારાત્મક ભાવન ેવ્યિ ન કરવો. 

જીવનમાાં જ ેકાંઈ ઘટના બને તે ઘટનામાાંથી મોજ લઈ લેવી. 

અને એક વાર જીવવાની નેક આવી જાય પછી તો કુદરત મદદ કર ેછે !..." 

  



રત્નકણિકા-૩૦ 
"...ઓશોએ સરસ ઉપાય બતાવ્યો છે. શરીરમાાં લોહી દોડે છે તેને આપણે દોડવા દઈએ છીએ. એવી રીતે તવચાર 

ચાલ ેછે તો ચાલવા દો. તવચાર જીદ્દી છે. જમે જમે કાઢવા જઈએ તેમ તેમ િરી િરીને પાછા આવ્યા કર ેછે. આપણે 

જ ેકરવાનુ છે તે - તેને ચાલવા દઈએ. તેનાથી દુર ચાલ્યા જવાનુ છે. ઓશો કહે છે 'તૈરો મત; બહો'. તવચારનો 

પ્રવાહ ચાલતો હોય તો સાથે વહેવુ, કરવુ કશુ નહી. તટ ઉપર ઉભા રહીને નદીના પ્રવાહને જોઇએ છીએ એમ 

જોતા રહેવુ. 

સારા કે ખરાબ - જ ેકાંઇ તવચાર આવે તેને જોઇ લો. આવતા તવચાર સાથે રાગ કે દ્વેર્ ન રાખવો. ખરાબ કે ભયના 

તવચારથી ભયભીત થઈ જવાય છે; તેથી જ ેતવચાર આવે તે ભલે આવે, તેને માણવા. જ ેકાંઇ તવચાર આવે તેની સાથે 

વહેતા જવુ. પ્રયોગ કરવાથી ખ્યાલ આવશે કે તવચારપ્રતક્રયા સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. જીવવા માટે 

તવચારપ્રતક્રયાને કેળવવી પડે. 

તવચાર મોટે ભાગ ેભુત કે ભતવષ્યકાળના આવે છે. વતગમાનમાાં રહેવાનુ શરુ કરીએ એટલ ેતવચારનુ જોર ઓછુ થઈ 

જશે. વતગમાનમાાં રહેવુ એ એક કળા છે. વતગમાનમાાં જ ેકાંઇ સામે આવે તેનો તસ્વકાર કરવો; ગમે તે આવે, પણ તેનુ 

ભાન હોવુ જોઇએ. આ ભાન રહે તેને 'અવેરનેસ' કહે છે. પસાંદગી પ્રત્યે સભાન રહેવાનુ છે. જોવુ, પણ કાંઇ પસાંદગી 

ન કરવી. ધ્યાનમાાં પસાંદગી ન હોય. 

ભીતરમાાં એક સિા પ્રકાશમાન છે. તેમા જ ેકાંઇ તવચાર આવે, જ ેકાંઇ થાય, કરવાનુ કશુ નથી. કૃષ્ણમતુતગ તેને 

'ચોઇસલેસ અવેરનેસ' - પસાંદગી વગરનુ અવધાન કહે છે. શ્રી કૃષ્ણ તેને સાક્ષી કહે છે - જ ેકાંઇ છે તેને માત્ર જોયા 

કરવાનુ. 

ઉપતનર્દમાાં એક કથા છે. એક ઝાડની ડાળી ઉપર બે પાંખી બેઠા છે. એક પાંખી ઉડાઉડ કર ેછે અને બીજુ તે જોયા 

કર ેછે. રૂપક છે. આપણુ તચિ ભટક્ા કર ેતે વ્યવહારીક છે અને અાંદર એક સિા છે, એક સ્વરુપ છે જ ેમાત્ર જોયા 

કર ેછે. જ ેજોયા કર ેછે તે આપણુ અસલ સ્વરુપ છે. 

ઓશોને કોઇએ પ્રશ્ન પુછ્યો કે તમારો ટેસ્ટ શુાં છે ? ઓશોએ કહ્ુ 'સાદગી મને ગમે છે, પણ પસાંદ હુાં  ઉિમ કરુ છુાં '. 

આપણને વતગમાનમાાં જ ેક્ષણ મળી છે તેમાથી મોજ લઈ લવેી. હુાં  વતગમાનમાાં જ ેસામે આવે તેની સાથે તદલથી 

વાતો કરી લઉાં  છુાં . તમે પણ જાગૃતત સાથે વતગમાનની મોજ લઈ લો..." 

  



રત્નકણિકા-૩૧ 
"...જીવનમાાં ઘણા આઘાતો  આવવા છતાાં પણ જીવ કેમ જાગતો નથી ? 

કારણમાાં તવવકેનો અભાવ છે. આપણી ભતિ સાપેક્ષ છે, આસતિયિુ છે. ભતિ અન ેઆસતિ બિેમાાં અહમ્ 

છે, છતા ભતિમાાં અહમ્ ઓગળી જવા માાંગે છે, જ્યાર ેઆસતિ પકડી લવેા માાંગે છે. ભતિમાાં પ્રતતક્ષા હોય છે, 

જ્યાર ેઆસતિમાાં આગ્રહ અને અધીરાઇ હોય છે. મીરાાં અને કૃષ્ણ સાથે ન હતા તેથી મીરાાં માટે કૃષ્ણને મળેવવા 

પ્રતતક્ષા, તતતતક્ષા તસવાય બીજો આશરો ન હતો. જો આ સ્થુળ દેહનુ સાતિધ્ય ન હોત તો જુદી વાત હોત. મીરાાંમાાં 

બાળપણથી કૃષ્ણ-પ્રેમ હતો. બાલ્યાવસ્થામાાં કૃષ્ણની મ તતગ સાથે આસતિ હતી. આધાર પુરતી આસતિ રાખેલ, 

પછી એ આસતિ પણ છુટી જાય છે. આપણે સદગુરુ યા ઇશ્વરનો આધાર લઈએ છીએ, પણ પછી એ આધાર 

કામનામાાં પતરણમે છે. શરુઆતમાાં સવેાપુજા કરીએ પણ પછી ક્ાર ેવ્યતિગત માાંગણી મુકીએ તેની ખબર જ 

નથી પડતી ! 

દરકે આઘાત ભિને ઉપર ચડાવે છે. આસિને આઘાત નીચે ઉતાર ેછે. વેદના અને આઘાત તો દરકેના જીવનમાાં 

આવે છે, પણ તેનો કેવો ઉપયોગ લેવો તેનો તવવેક આવવો જોઇએ. ગટરના પાણી અને ગાંગાના પાણીની 

પરખશતિ આવવી જોઇએ. આશ્રમજીવન તસ્વકારીએ એટલ ેભતિ આવતી નથી. ભતિ માટે જીવ અાંદરથી 

જાગવો જોઇએ. આપણા વ્યવહારના સાંબાંધોમાાં પણ શદુ્ધી નથી. વાતવાતમાાં ખોટુ લાગી જાય, ઇર્ાગ આવી જાય, 

સાંબાંધોમાાં સ્વાથગપરાયણતા આવી જાય, કોઇ પ્રકારનો નકારાત્મક ભાવ આવી જાય તો એ આસતિનુ પતરણામ 

છે. ભતિમાાં તો હમશેા શદુ્ધ અને હકારાત્મક ભાવ હોય. 

અત્યાર ેઆપણે ખોટુ જીવન જીવીએ છીએ અને સાચાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ ! ખોટો ચેક કેટલો ચાલ ે? સત્યને 

માટે, ભતિને માટે બલીદાન આપવુ પડે. મીરાાંએ બલીદાન આપ્યુ. આપણે તો જ ેસમજીએ છીએ, માનીએ છીએ 

તેને જ સત્ય માનીએ છીએ; અને આપણી માન્યતાઓને યોગ્ય ઠેરવીએ છીએ ! અને જ્યાાં સુધી આવા 

જસ્ટીતિકેશન્સ છે ત્યાાં સુધી જીવનમાાં પતરવતગનનો કોઇ અવકાશ નથી. ભતિ એ ગાંગાનુ પાણી છે, ભતિ એ શુદ્ધ 

સોનુ છે. 

જીવન તો તનભાગર છે; ભાર લાગે તો સમજવુ કે રસ્તો ચુકાઇ ગયો છે...." 

  



રત્નકણિકા-૩૨ 
"...અતસ્તત્વમાાં બધે જીવન ધબકતુ છે. પશુ-પક્ષી, તકટકો અને બધી યોતન જીવે છે. મનષુ્યયોતનને અાંતઃકરણ સાથે 

સુક્ષ્મશરીર મળ્યુ છે. સુક્ષ્મશરીર જીવનને સમજવા માટે આપેલ છે, પણ અહાંકારનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે તે 

જીવવાનુ ભુલી જાય છે. પ્રકૃતતના તનયમો સમજવા માનવજાત મથામણ કર ેછે. બ્રહ્માાંડના રહસ્યો ઉકેલવા માટે તે 

જરુરી છે. પણ બદુ્ધીના આગ્રહમાાં મનુષ્ય જીવન જીવવાનુ ભુલી જાય છે. સમજવાના રસ્તે જાય તે જ્ઞાન અને 

જીવવાના રસ્તે જાય તે ધ્યાન. 

ઓશો કહે છે કે 'સેલીબ્રેટ ધ લાઇિ' - જીવનને ઉત્સવ બનાવો. જ્યાાં સુધી આપણે કોણ છીએ, શા માટે છીએ, શુાં-

શા માટે કરીએ છીએ એની સમજ ન પડે ત્યાાં સુધી ઉત્સવ થઈ શિો નથી. આ દુતનયા કોણે બનાવી ? શા માટે 

બનાવી ? - આવા પ્રશ્નો થતા હોય છે. આપણુ તચિ કુદરત તરિ ન જતા પડોશી તરિ જાય છે - અધર 

ઓરીએન્ટેડ. પારકી પાંચાતને કારણે આપણે ભટકી ગયા છીએ. પહેલા તો આપણે જીવવાનુ છે અને સમજીને 

જીવવાનુ છે. નાનુ બાળક સમજ્યા વગર મોજમાાં જીવે છે અને એક અવધુત સમજણની પાર બોધ સાથે જીવે છે ! 

જીવન એક રહસ્ય છે. જીવ સમજવાની કોશીર્ કર ેછે પણ સમજાતુ નથી. પછી ખોજવાની કોશીર્ કર ેછે છતા 

મળત ુનથી. 

આપણે જીવવાનુ છે અને સમાજમાાં રોલ ભજવવાનો છે. દેહ છે તો સાંબાંધો છે. સાંબાંધને કારણે તપતા, પુત્ર, માાં, 

બહેનની પ્રતીતત થાય છે. દેહમાાં 'હુાં 'ની પ્રતીતત થાય છે. હુાં  પુરુર્ છુાં  યા હુાં  સ્ત્રી છુાં ...આ પ્રતીતત દેહાધ્યાસને કારણે 

થાય છે. એક પ્રતીતત દેહના 'હુાં 'ની થાય છે, બીજી પ્રતીતત એસ્ટરલ બોડી - મનોમય કોર્ની થાય છે. તવજ્ઞાનમય 

કોર્માાં અહાંકાર રસ લે છે. તે લઘુતાગ્રાંથી કે ગુરુતાગ્રાંથીમાાં બાંધાઇ જાય છે. પણ અસલી તવજ્ઞાનમય કોર્માાં 'અમુક 

ખબર પડે છે અને અમકુ ખબર પડતી નથી' - તેની ખબર પડે છે. અજ્ઞાાનનુ જ્ઞાન થાય છે. એ સાચુ છે કે જ્યાર ે

જીવ અાંદર ઉતરતો જાય અન ેબહાર જોતો થાય ત્યાર ેઅસલી-નકલીની ખબર પડે. બધા જીવે છે એની ખબર 

કોને પડે છે ? જનેે એની ખબર પડે છે તે રહસ્યમય છે. આ રહસ્યની ખોજ તે સાધના છે. પણ એ સહેલાઇથી શોધ્યુ 

જડે તેમ નથી. 

સાચો રિા ક્ારયે રશ્ય બની ન શકે. રિાને સાક્ષીની ખબર પડે. સાક્ષી પાછળ જતો જાય...શાંકરાચાયગ જનેે કહે છે 

નેતત..નેતત... એ શોધતા શોધતા ગુમ થઈ જવાય તો સાચો રસ્તો સમજવો. અને શોધતા શોધતા અટવાઇ જવાય 

તો સમજવુ કે તે અહમ્ ન ુબીજુ, નકલી રુપ છે. પોતાની જાતને જાણવી એ અહમ્ ન ુઅસલી રુપ છે. આ બિે ન ે

ઓળખવાની શતિને તવવેક કહે છે.  

અહાંકારનો રસ માદક છે. એમાથી છુાં ટવુ સહેલ ુનથી. છતા જોતા જોતા એમાથી છુટી શકાય છે..." 

  



રત્નકણિકા-૩૩ 
"...ઇન્વોલ્યશુન એટલ ેઅધોગતત. કામના હોય ત્યાાં ચેતના નીચે તરિ પડી જાય છે. માણસ ભાવનાના જગતમાાં રહે 

તો એની ઉધ્વગગતત થાય છે. મનુષ્યમાાં આજકાલ ભાવના ઓછી થતી જાય છે. મનુષ્ય કામનાગ્રસ્ત વધાર ેછે. સમસ્યા 

એ છે કે ભાવનાના જગતમાાં પણ કામના ઘુસી જાય છે ! કોઇની સાથે હયાગ-િયાગ, ખાધ-ુપીધ,ુ ભાવ જાગ્યો અને તે 

સાથ ેતરત જ ભાવનામાાં કામના આવે છે કે આવી તસ્થતી િરી ક્ાર ેઆવશ ે? અન ેજવેી કામના થઈ કે તરત જ 

ચેતના ભતવષ્યમાાં જતી રહી ! ભાવના હાંમશેા વતગમાનમાાં જ હોય; કામના હાંમશેા ભતવષ્યમાાં હોય. 

ભાવના તદલમાાં હોય છે જ્યાર ેકામના તદમાગમાાં હોય છે. ભાવના શુદ્ધ હોય છે જ્યાર ેકામના તવકારગ્રસ્ત હોય છે. 

કામનામાાં મમત્વ અન ેમાતલકીભાવના ખતરનાક જીવાણ ુહોય છે. આપણે એક સુાંદર િુલને જોઇએ છીએ તે સાથે જ 

અાંદર તવચાર પકડાઇ જાય છે કે આ િુલન ેઘેર કેવી રીતે લાવવુ ? જોવાની સાથે આસતિ જાગે છે. આ ક્ષણ ે

સાવધાન થઈ જવુ. િુલને માત્ર જોવાનુ છે. વસ્તુને ખરીદી શકાય છે પણ તે સાથે માતલકીભાવ જોડાઈ જાય છે ! 

મારી પતત્ન, મારો પતત, મારો ગુરુ, મારો ધમગ...આ મારુ...મારુ...ના બાંધનમાાં જીવ િસાઇ જાય છે. 

ભાવના અન ેકામનાની પોતપોતાની જગ્યા છે. આપણ ેમાત્ર જોવાનુ છે. સાંસારમાાં સાંબાંધથી જીવીએ છીએ. પતત, 

પતત્ન, પ્રમેીકા, તમત્ર...જ ેકોઇ સાંબાંધ હોય તેમા ભાવ અને કામનાના કે્ષત્ર જુદા જુદા છે. સાંસારી સાંબાંધ એક વાત છે 

અને ભાવનાત્મક સાંબાંધ બીજી વાત છે. ભાવનાત્મક સાંબાંધમાાં માતલકીભાવ હોતો નથી. તમત્ર સાથે માતલકીભાવ 

નહી હોય પરાંતુ ભાઇની સાથે માતલકીભાવ આવ ેછે. જ્યાાં સમપગણ હોય ત્યાાં માતલકીભાવ જતો રહે છે. છોકરા-

છોકરીમાાં પ્રેમ થાય તે એક વાત છે, પણ લગ્ન કરતાની સાથ ેજ બાંધન બની જાય છે. પછી ભાવના જતી રહે છે, માત્ર 

કામના બાકી રહે છે. સાંબાંધમાાં ઉતરતાની સાથે પ્રેમની જગ્યાએ સામ-સામે આરોપ મકુવાનુ ચાલુ થઈ જાય છે ! પ્રમે, 

મોહ, આસતિ એ બધુ અલગ છે. જનેે પ્રેમ માનીએ છીએ એ પ્રમે હોતો જ નથી. પ્રેમમાાં તો આહુતત આપવાની હોય 

છે. પ્રેમ એ હોવાપણાની ઉાંચી અવસ્થા છે. 

પ્રેમમાાં અપકે્ષા ન હોય. ત્યાાં માત્ર આપવાનુ જ છે. આમ થાય ત્યાર ેકામનાન ુરૂપાાંતર ભાવનામાાં થાય. શુદ્ધ ભાવના 

અપેક્ષા રતહત હોય છે. તશતબરમાાં બધા ભાવનાથી ભેગા થાય છે. ત્યાાં અનુગ્રહના ભાવ સાથે સહયાત્રા થાય છે. અાંહી 

કાંઇ લેવા કે આપવાનો તવચાર આવે તો સાવધાન થઈ જવુ. મનની જાળમાાં િસાઇ ન જવાય તે માટે જાગ્રત રહેવુ, 

વતગમાનમાાં રહેવુ. 

મન હાંમેશા કામનાની પાછળ ભાગે છે. આ મનને કેળવીને ભાવનાના ક્ષેત્રમાાં વાળવા સભાન રહેવુ..." 

  



રત્નકણિકા-૩૪ 
"...આપણામાાં જાતજાતની કામનાઓ પડેલી છે. પાાંચ કેન્રો છે. તવચાર કેન્રમાાં કાંઇ સમજવાની, આયોજન કરવાની 

અને મગજમારી કરવાની કામના હોય. ભાવકેન્રમાાં લાગણીના સાંબાંધો અાંગનેી કામના હોય. કામકેન્રમાાં શરીરની 

અવસ્થા પ્રમાણે કામના હોય. આ કેન્રમાાં તવર્ય તરિ તચિ જાય તો તરત જ એની સાથે ચોાંટી જાય છે. 

આપણ ુઅચેતન મન આપણી જાણ બહાર આપણન ેછેતરતુ હોય છે. જાગૃતતપુવગક તનરીક્ષણ કરવાથી ખબર પડે. 

ચેતન મન અન ેઅચેતન મન વચ્ચે તવરોધ હોય. ઉપરથી લક્ષ્ય સાધનાનુ હોય અને અાંદર કામનાઓ હોય. આપણુ 

તચિ જ્યાાં જોડાયેલુ હોય છે ત્યાાંથી કામનાની માાંગ ઉઠે છે. આ માાંગ પરુી ન થાય ત્યાર ેક્રોધ આવે છે. જ્યાર ેજ્યાર ે

ક્રોધ આવે છે ત્યાર ેસમજવુ કે કોઇ ન ેકોઇ સ્વરુપે કામના હોય છે જ. આ એક તનયમ છે. અાંદર નેગેટીવીટી આવે તો 

સમાધાન કરી નાખવુ અને જોઇ લેવ ુકે તેના કારણમાાં કામના તો નથી ન ે? આ કામના પકડાઇ જાય તો અાંદરથી 

છુટકારો મળે; અથવા કામનાને જોઇ લેવી અને રાહ જોવી. અાંદર સકલ્પશતિ હોય તો કામનાને કન્ટર ોલ કરી 

શકાય, અન્યથા એ કામના આપણને હેરાન કયાગ કર ેછે. બાકી સામાન્ય રીતે કોઇ કામના થતી હોય તો પુરી કરી 

લેવી. જાગતૃતપુવગક એમાથી પસાર થઈ જવુ. 

બીજી નાજુક વાત એ છે કે કામનાને ક્ારયે અાંતરાય કે અવરોધરુપ ન ગણવી. તે એક ઉજાગ છે. આપણ ેજાગ્યા નથી 

તેથી તે અાંતરાયરુપ લાગ ેછે. જીવમાાં જાતજાતની કામનાઓ તો જાગે છે. કામના જાગ એ સાથે જીવ જાગ ેએવુ 

આયોજન કરી લેવ.ુ કામના જાગે એ સાથ ેજીવ જાગે તો યાત્રામાાં સહયોગી થાય. જીવ જમે જાગતો જાય એમ 

જાગૃતતની શતિ વધતી જાય છે. જાગૃતત વધવાની સાથે અાંદર તવલપાવર-સાંકલ્પશતિમાાં વદૃ્ધી થાય છે; અન ેએ 

સાંકલ્પશતિના કારણે જીવને ચોાંટાડવો કે ન ચોાંટાડવો એનો તવવેક આવી જાય છે. કોન્શીયસ એનજી - 

સભાનતાની ઉજાગ આવતા જીવનમાાં રસ આવે છે. પછી જીવ ગમ ેત્યાાં જાય નહી. 

જીવનમાાં એવુ સભાન આયોજન કરી લેવ ુકે કામના જાગ ેઅને તે સાથે જીવ જાગે...કામના જાગ ેઅને જીવ જાગે ! 

  



રત્નકણિકા-૩૫ 
સાદાસીધા લોકોને બધા હેરાન કેમ કર ેછે ? િળવાળા ઝાડ પર જ લોકો પથ્થર કેમ માર ેછે ? 

"....એક સાદો તનયમ સમજો કે સોનાને બધા તપાવે છે, તપિળન ેકોઇ તપાવત ુનથી. તનશાળે બેસે તેને પ્રશ્નો પુછાય, 

રખડે એને કોણ પુછે ? જીવનમાાં જ ેરખડેલા છે, ભટકતા છે તેમને કોઇ પ્રોબ્લમે આવતા નથી. અન ેપ્રોબ્લમે આવ ેતો 

પણ એ શુાં કરી શકે ? હુાં  બગીચામાાં ઝાડ પાાંસે બેસ ુછુાં . ઝાડ ઉપર વાાંદરો ડાળી તોડી નાખે છે. મને પીડા થાય છે કે 

માાંડ ઉછરતા ઝાડન ેવાાંદરો તોડી નાખે છે. પણ પછી તનરીક્ષણમાાં આવ્યુ કે જ્યાાં ડાળી તુટે છે ત્યાાં બીજી ત્રણ 

ડાળીઓ પ્રગટે છે ! અને રહસ્યમય તનયમ સમજમાાં આવે છે ? બચપણમાાં જનેે મુશ્કેલી પડે છે તેન ેખુબ મળે છે ! 

ગુજીએિ અને આપણા ઋતર્મુનીઓ તપવાનુ કહે છે - વોલન્ટરી સિરી ાંગ. 

પહેલા ગભગશ્રીમાંતો અન ેરાજાઓ પોતાના સાંતાનન ેગુરુકુળમાાં મોકલતા. આપણે ઉલટુાં  કરીએ છીએ. આશ્રમમાાંથી 

છોકરાઓને પાછા બોલાવીએ છીએ ! આશ્રમમાાં તપવાન ુછે. રોટલા તપે તો સ્વાદ આવ.ે અને જીવનમાાં આપણે 

જાતે તપતા નથી તો કુદરત આપણને તપાવે છે ! જ્યાર ેકુદરત તપાવે તો તેન ેમોજથી તસ્વકારીએ તો તે તપ થઈ જાય 

છે. નાના બાળકને ઉછેરવામાાં માાં-બાપે ઉજાગરા કરવા પડે છે, ભાર ેજવાબદારી છે છતા સમજપુવગક મોજથી 

ઉછેરીએ તો પતરણામ અતત શુભ આવ ેછે. 

કોઇ પણ પતરતસ્થતત કાયમ ટકતી નથી. શ્રી રામદુલાર ેબાપએુ સાધના માટે બે સુત્રો આપ્યા છે - પ્રતતક્ષા અને 

તતતતક્ષા. આપણ ેજ્યાર ેથાકી જઈએ છીએ ત્યાર ેઆવા પ્રશ્નો ઉઠે છે. પણ ચુલા પર રોટલી િુલકુાં  ન બને ત્યાાં સુધી 

તેને તપાવવી પડે. માખણ ન નીકળે ત્યાાં સુધી છાશને વલોવવી પડે. અધુરીયો જીવ ઝાડ પર પથ્થર નાખીને િળ તોડે 

છે અન ેખાય છે. પણ એ છોકરમત છે. 

ઝાડ પર િળ પાકે તે સાથે આપોઆપ ખરી પડે છે. આ કુદરતનો તનયમ છે..." 

રત્નકણિકા-૩૬ 
સાંબાંધોમાાં માનતસક અવરોધો ઉભા થાય છે. સાચા સાંબાંધો એટલ ેશુાં ? 

"સમ્યક રીતે એકબીજા સાથે બાંધાય તે સાંબાંધ. દેહ અને વસ્ત્રને એક સાંબાંધ છે. સામાન્ય રીતે સાંસારની અાંદર સાંબાંધ 

ઓછા અને બાંધન વધ ુહોય છે. સાંસારીને સાંબાંધ સરળ નહી, બાંધનરુપ લાગે છે._  

સાંબાંધમાાં જ્યાર ેઅતધકારભાવ આવે ત્યાર ેપીડા થાય છે. આપણા મનનો સામાન્ય સાંસ્કાર છે કે બાપ ેતદકરા ઉપર 

કડકાઇ રાખવી જ પડે. જીવમાાં એક સમજ પ્રગટવી જોઇએ કે શાસન જરુરી છે પણ તેમા જોરજુલમ નહી. શાસનનો 

પણ આગ્રહ કે જીદ નહી. તદકરો ઉાંમરલાયક થાય પછી તપતા-પુત્રનો સાંબાંધ રહેતો નથી, તે તમત્ર બની જાય છે._ 

અત્યાર ેઅધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાાં પણ ગરુુ-તશષ્યના સાંબાંધ બાંધન રુપ થઈ ગયા છે. ચેલાએ ગુરુ કહે એમ જ કરવુ પડે. ન 

કર ેતો ગુરુ દાં ડ આપે ! જ ેજાગ્રત થયા છે તે કહે છે કે હવે પછીનો અવતાર ગરુુ-તશષ્ય રુપે નહી પરાંતુ તમત્ર રુપે હશે. 

ઓશોએ સન્યાસ તદક્ષાની શરુઆત કરી ત્યાર ેકહેલ ુકે હુાં  તમારો ગરુુ નથી, તમત્ર છુાં . કૃષ્ણમ તતગએ પણ કહ્ુ કે હુાં  ગુરુ 

નહી, તમત્ર અને ગાઈડ છુાં  ! 

 

સાંસારમાાં કોઇપણ સાથે સાંબાંધ હોય એમા સમ્યિા હોવી જોઇએ. સાંબાંધમાાં બીજા પ્રત્યે ઓછામાાં ઓછી અપેક્ષા 

રાખવી. આપણાથી થાય એટલ ુબીજા માટે કરી છુટવુ. સાંબાંધોમાાં કોઇ પ્રકારની નગેેટીવીટી ન આવવી જોઇએ. 

ક્ારયે પણ આરોપ ન મકુવા, બીજાનો વાાંક ન કાઢવો. દુધની અાંદર લીાંબુનુ એક ટીપુાં પડે તો દુધ િાટી જાય છે. 



 

એવી રીતે આરોપ મકુવાથી સાંબાંધ બગડી જતા હોય છે. સલે્િ જસ્ટીતિકેશન - પોતાની જાતનો બચાવ કરવાની 

યાાંતત્રક ટેવ સાંબાંધોમાાં અવરોધક બન ેછે._ 

આપણ ેજને ેપોતાના માનીએ છીએ તેની ઉપર દોર્ારોપણ કરવાનો અતધકાર માનીએ છીએ, અને ત્યાાં છેતરાઇ 

જઈએ છીએ. આ ટેવ પછી અવતારી ચેતના સુધી પહોાંચી જાય છે ! એથી આગળ પરમાત્માને પણ બ્લેમી ાંગ કરીએ 

છીએ ! ઓશો અન ેકૃષ્ણમ તતગ કહે છે કે આમ કરવાની જરુર નથી. તેનાથી આપણી ગતત અટકી જાય છે, સ્વાધ્યાય 

કરવાનો અવસર ચુકાઇ જાય છે. સાંબાંધનો પાયો પ્રેમ હોવો જોઇએ. ઓશો કહે છે કે પ્રમે એ ધ્યાન છે, એક કળા છે. 

પણ આ પ્રેમ તનરપકે્ષ હોવો જોઇએ. 

દરકે વ્યતિમાાં એક તદવ્ય તત્વ તવલસી રહ્ુ છે. 

આ સભાનતા સાંબાંધની અાંદર સમભાવ, સમ્યકભાવ પોતર્ત કર ેછે..." 

રત્નકણિકા-૩૭ 
યાાંતત્રક ટેવમાાંથી કેવી રીતે છુટી શકાય ? 

"...કોઇ બાબતની ટેવ પડી જાય એને હેબીટ, આદત કહે છે. ગામડાાંમાાં ઢોર-ઢાખરને સવાર ેચરાવવા લઈ જાય, પછી 

સાાંજ ેઘેર લાવીને બાાંધી દે. આ રોજરેોજનો ક્રમ બની જાય. તે પછી સવારના ચરવા મકુી આવે અને સાાંજ ેએ ઢોર 

જાતે જ પાછા ઘરે આવી જાય છે. આ થઈ તમકેનીકલ હેબીટ - યાાંતત્રક ટેવ ! પશુમાાં આ તનયમની પ્રકૃતત તરિથી ભેટ 

મળેલ છે. કબુતરન ેઆવી ટેવ પાડીને સાંદેશાવ્યવહાર માટે તેનો ઉપયોગ થાય તે બધા જાણીએ છીએ. 

બાલ્યાવસ્થામાાં આપણો ઉછેર કેવી રીતે થયો એ આપણને ખબર નથી. ઘોડીયામાાં બાળક ટાઢ કે તડકામાાં જ ેરીતે 

રાખીને ઉછેયુગ હોય તેની છાપ અચેતન મનમાાં પડે છે. કેટલીક યાાંતત્રક ટેવોના મળુીયાાં તે અવસ્થામાાં હોય છે. 

આપણ ુશરીર સાથનેુ તાદાત્મ્ય ઘણુ છે. આપણ ેજ ેકરીએ છીએ તે માટે શરીર ટેવાઇ જાય છે. મન પણ એ રીતે 

ટેવાઇ જાય છે અને યાાંતત્રક બની જાય છે. માણસ માળા કર,ે માંત્રજાપ કર ેતો તે પણ થોડા સમયમાાં યાાંતત્રક ટેવ બની 

જાય છે. હાથમાાં માળા િરતી હોય અને તચિ બીજ ેભટકત ુહોય ! બધી યાાંતત્રક ટેવો મન અને શરીર પ્રત્યનેી 

બેહોશીનુ પતરણામ હોય છે. 

વ્યતિ શરીર અને અાંતઃકરણ પ્રત્યે સભાનતા કેળવ ેતો યાાંતત્રક ટેવોમાાંથી છુટી શકાય. સભાનતાથી માંત્રજાપ 

કરવામાાં આવે તો અાંદર ઉજાગ પેદા થાય. આપણી બધી તક્રયાઓ અને તવચારોને સભાનતાપુવગક જોતા જઈએ તો 

યાાંતત્રક ટેવો પડે નહી. યાાંતત્રક ટેવો આપણી 'પ્રેઝન્સ' - હાજરીમાાં ભાર ેઅવરોધક છે, તેને તોડવાથી ચેતનાનો તવકાસ 

થાય. જો કે વ્યવહારમાાં કેટલીક ટેવો િાયદાકારક પણ છે. લખતા-વાાંચતા તશખવુ, ગાડી ચલાવવી, ટાઇપ-રાઇટી ાંગ 

કરવુાં..વગેરમેાાં તેનો વ્યવહારીક ઉપયોગ લેવાય છે. સવાર ેવહેલા ઉઠી જવાની ટેવ સાધનામાાં ઉપયોગી છે. ઘણા 

માણસો બે હાથથી લખવાની ટેવ પાડે છે. આ બધુ છે તમકેનીકલ..જાગતૃત માટે સહાયક નથી. એટલા માટે કોઇ પણ 

યાાંતત્રક ટેવને તોડવી જરુરી નથી પણ તે માટે સભાનતા જોઇએ. આપણ ુલક્ષ્ય જાગવાન ુછે. 

મનુષ્યન ેમન-બુદ્ધી-તચિ-અહાંકાર જવેા સાધન મળેલા છે. આ સાધનોનો સભાનતાપવુગક ઉપયોગ કરતા આવડે તો 

તમકેનીકલ હેબી્સમાાંથી છુટકારો મેળવી શકાય. જાગતૃતન ુલક્ષ્ય હોય તો આ બધી યાાંતત્રક ટેવોમાાંથી કેમ છુટાય તે 

ગુરુ બતાવે. 

યાદ રાખવુ - આપણા જીવનનુ મળુભુત લક્ષ્ય જાગવા માટેનુ છે..." 



રત્નકણિકા-૩૮ 
"...ગુજરાતીમાાં એક કહેવત છે - ઉતાવળે આાંબા પાકતા નથી. આાંબો વાવીએ, આાંબાનુ ઝાડ ઉગે પણ િળ 

આવવામાાં વર્ો વીતી જાય છે. એક વ્યતિન ેડોક્ટર બનવ ુહોય તો તરત બની શિો નથી; તે માટે તવસ વર્ગ લાગે 

છે. નાના બાળકને ઝડપથી મોટા થવાની ઇચ્છા થાય પરાંતુ ઇચ્છા કરવાથી પતરણામ આવત ુનથી. સાંસારમાાં જ ેકાાંઇ 

ઉપલબ્ધી થાય છે તે એકાએક થતી નથી. તે માટે સમયની જરુર પડે છે. 

માનવીનુ જ ેમન છે એની એક કમજોરી છે...તે છે અધીરાઇ. અને અધીરાઇ સાથ ેતાદાત્મ્ય ગહેરુ હોવાથી તે અાંદરથી 

બેચેન રહે છે. માણસ સ્ટેશન ેઉભો હોય અન ેગાડી ૧૦ તમતનટ મોડી હોય તો પણ બચેેન થઈ જાય છે. આ અધીરાઇ 

બાલકપણ ુછે. બાળકને કુદરતના તનયમની ખબર હોતી નથી. 

સાધનામાાં માણસ ઝડપથી માંત્ર તસદ્ધ કરવા માાંગે, યા તાંત્ર કરવા માગે તો તેમ થઈ શિુ નથી. ઓશો પાાંસ ેએક 

સન્યાસી આવીને કહે છે કે હુાં  જ્ઞાનને ક્ાર ેપ્રાિ થઈશ ? ઓશોએ કહ્ુ કે શુાં કર ેછે ? સન્યાસીએ કહ્ુ કે હુાં  પાંદર 

તદવસથી સતક્રય ધ્યાન કરુ છુ ! ઓશોએ કહ્ ુકે આવી અધીરાઇથી જ્ઞાન પ્રાિ કરવા પાંદર જન્મો પણ ઓછા પડે ! 

એક કથા છે - બે સાધુઓ જાંગલમાાં એક જગ્યાએ તવષ્ણનુુ તપ કરતા હતા. એવામાાં નારદજી ત્યાાંથી પસાર થાય છે. 

પેલા સાધકોએ કહ્ુ કે આપ શ્રીતવષ્ણુ પાસ ેજાઓ છો તો એમને પુછશો કે મોક્ષ ક્ાર ેમળશે ! પાછા િરતા નારદે 

એક સાધનુે કહ્ુ કે મોક્ષ મળેવવામાાં તને ત્રણ જન્મો લાગશે. તેને થયુ કે હજુ ત્રણ જન્મ ? તનરાશ થઈ તેણે સાધના 

છોડી દીધી. નારદે બીજાને કહ્ુ કે તને આ ઝાડના પાાંદડા છે એટલા જન્મો લાગશે. આ સાધ ુતો અત્યાંત ખુશ થઈ 

ગયો...એણ ેકહ્ ુકે એટલા વર્ો પછી તો મોક્ષ મળશે ન ે?...અને તે નાચવા-ગાવા લાગ્યો ! 

સાધનામાાં ધયૈગ અતનવાયગ છે. ધનપતત થવુ હોય તો તધરજ રાખવી પડે. હા, રોટલી જોઇતી હોય તો દશ તમતનટમાાં 

મળી શકે ! તમાર ેઆત્માનુભુતત જોઇતી હોય તો નાચવા ગાવા માાંડો. શ્રદ્ધા અને તધરજ હશે તો પતરણામ મળશે..." 

રત્નકણિકા-૩૯ 
સાધનામાાં આવતા અવરોધોથી કેવી રીતે બચવ ુ? 

"...સૌથી મોટી સમસ્યા છે ભુત અને ભતવષ્યમાાં જીવવાના તવચારો અને તદવાસ્વપ્નો સવેવાની. આપણને વતગમાનની 

સાંવેદના જ થતી નથી. પાાંચ જ્ઞાનેન્રીય છે અને પાાંચ કમને્રીય છે. જ્ઞાનેન્રીય શતિ ગ્રહણ કર ેછે અને કમેન્રીય 

શતિને ખચે છે. આન ેયોગ અને ભોગ કહે છે. આપણી સમસ્યા એ છે કે યોગ ઓછો છે અને ભોગ વધી ગયો છે. 

કમાણી ઓછી છે અને ખચગ વધી ગયો છે. કોઇ પણ તક્રયામાાં આપણી હાજરી જ હોતી નથી. સાક્ષાત લક્ષ્મીજી સામે 

આવે પરાંતુ આપણ ેહાજર જ ન હોઇએ તો શુાં થાય ? 

વળી આપણને િરીયાદ કરવાની તમકેનીકલ હેબીટ પડી ગઈ છે. આપણ ેતો પરમાત્માની પણ િરીયાદ કરીએ છીએ 

! સવાર ેજાગવાની સાથે નકામી તચાંતા શરુ થઈ જાય છે. સવાર ેઉઠતાની સાથે તદવાસ્વપ્નો ચાલુ થઈ જાય છે. રાત્ર ે

ઉાંઘમાાં પણ સ્વપ્નો જોઇએ છીએ અને કહીએ છીએ કે સારી ઉાંઘ નથી આવી. ખરખેર તો ઉાંઘનુ લક્ષણ છે કે જરુરી 

ઉાંઘ આવી જ જાય. પણ આપણી ખોટી જીવનચયાગ ન ેકારણે ઉાંઘની સાઇકલ ખોરવાઇ ગઈ છે. 

રોટી-કપડા-મકાન માટે આપણે કાંઇક કરવ ુપડે છે પરાંતુ સાધના માટે કશ ુકરવુ જરુરી નથી ! સીટી ાંગ સાઇલાંટલી, 

ડુઇાં ગ નથીાંગ. અનુભવીઓ કહે છે કે તાંદુરસ્તી માટે કોઇ જ દવાની જરુર નથી. અતસ્તત્વ આખુ દવા તવના જીવે છે. 

પણ ખોટી જીવનચયાગન ેકારણે આપણ ેઅનેક પ્રકારની દવાઓ લેવી પડે છે. એવા અનેક લોકો છે જણે ેજીવનભર 

ક્ારયે દવા લીધી જ નથી ! 



અધ્યાત્મમાાં જાગેલા લોકો જાગવાની પ્રતક્રયામાાં સહયોગ આપે છે. ઉાંઘેલા લોકો અવરોધ પેદા કર ેછે. ભુખ લાગે તો 

આપણ ેહોટેલ શોધીએ છીએ, જ્યાર ેસાધ-ુસન્યાસીઓ જ્યાાં પણ ખોરાક મળે - પેટ ભરી લે છે. તભક્ષાપાત્રમાાં જ ેકાઇ 

આવે તે ખાઇ લે છે. કોઇ િરીયાદ નથી કરતા. આપણે તદવસે કે રાત્ર ેખોરાક લઇએ છીએ ત્યાર ેસુયગ-ચાંરનો પ્રભાવ 

અલગ અલગ પડે છે. ખોટી ટેવને કારણ ેજ ેખોરાક ખાઇએ છીએ એનો પ્રભાવ તચિ ઉપર પડે છે. તચિનો પ્રભાવ 

પ્રાણ ઉપર પડે છે અન ેતેની ગહેરી અસર મનના સ્તર પર પડે છે. 

રાત્રીની ગાઢ તનરા લવેાથી આખા તદવસ દરમ્યાન કરલેા ઉજાગના વ્યયને કુદરત ભરપાઇ કરી આપે છે. આપણ ેતો જ ે

સાક્ષી છે તેને ઓળખવાની સભાનતા રાખવાની છે અન ેવતગમાનમાાં જીવવાન ુછે. આમ થાય તો પછી મોજ જ મોજ 

છે..." 

રત્નકણિકા-૪૦ 
ઇચ્છાશતિ અને સાંકલ્પશતિનુ શુાં મહત્વ છે ? 

"...સાધનામાાં ઇચ્છાશતિનુ ઘણુ મહત્વ છે. ભગવદગીતામાાં અજુગન આવો જ પ્રશ્ન પુછે છે કે એવી કઇ શતિ છે જ ે

આપણને લઈ જાય છે. 

અનુભવીઓ કહે છે કે ત્રણ તનયમો છે -  

(૧) લો ઓિ તવલ - સાંકલ્પ (૨) લો ઓિ ડેસ્ટીની (૩) લો ઓિ એક્સીડન્ટ. 

સાંકલ્પનો ક્ાાં, ક્ાર ેઉપયોગ કરવો તે માટે તવવકેશતિની જરુર પડે. તવવેકશતિ એટલ ેપરખશતિ. ખેતર-વાડી 

માટે 'કરેંગ ેયા મરેંગે' એવો સાંકલ્પ કરીએ ! તેમા ક્ાાં અને ક્ાર ેખેતરવાડી બનાવવી છે તેનો તવવેક જોઇએ.  

જમીનની ગણુવિા, પાણીની વ્યવસ્થા વગેરનેો તવચાર કરવો પડે. સાધનામાાં પણ એવુ જ છે. સાધના ગમે ત્યાર,ે ગમે 

તેમ કર ેતે ન ચાલ.ે સાધના સમજીન ેકરવી પડે અન ેતે માટે તવવકે જોઇએ. 

જનેામાાં શતિ નથી અન ેકામ કરવા જાય ત્યાર ેતે કામને બગાડી નાખે છે. અાંહી બધા પાણા ઉાંચકે છે. જનેે ટેવ છે એ 

મોટા પાણા પણ ઉાંચકી શકે.  

પણ એને જોઇને બીજા અતવવેકી નકલ કરવા જાય ત્યાર ેબીજ ેતદવસ ેકમરનો દુખાવો થઈ ગયો હોય ! આશ્રમમાાં 

ઘણાને તવલપાવરમાાં ટચકીયુાં થઈ જાય છે ! ત્રેવડ ન હોય અને બ્રહ્મચયગનુ વ્રત લે છે, ત્રેવડ નથી તે ઉપવાસ કર ેછે ! 

બ્રહ્મચયગ બહુ ઉાંચી વાત છે. તે માટે પ્રબળ સાંકલ્પશતિ જોઇએ. જ ેબે-ચાર રુપીયામાાં જીવ બાળતો હોય એનામાાં 

તવલપાવર આવે ક્ાાંથી ?! 

બુદ્ધ ેઘર છોડેલ તે કોઇ પ્રતતતક્રયા નહોતી. તેમનામાાં જીગર હતી, તાકાત હતી, માનવજાતને દુખમાાંથી ઉગારવા 

માટેનો પ્રબળ સાંકલ્પ હતો. આપણામાાં સાંકલ્પ થાય છે પણ જીવ દુબળો છે ! ઉપવાસ કયો હોય અન ેદુધપાક સામે 

આવે તો પ્રસાદના નામે દુધપાક લઈ લે છે ! આશ્રમમાાં બધા સાધના માટે આવે છે. કામધાંધો છોડીન ેઆવે છે. ઇરાદો 

શુભ છે. ઇચ્છા શુભ હોવા છતા ત્રેવડ પણ જોઇએ.  

બધાન ેતનવાગણ, કેવળી પ્રાિ કરવી છે પણ પોતાની ત્રેવડનુ ભાન નથી રહેતુ. તેન ેઅતવદ્યા કહે છે.  

ત્રેવડ તવના બીજાન ેભરોસે ધાંધો કરનાર ટી ાંગાઇ જતા હોય છે. જ ેલોકો જાગ્યા છે તે પોતાની સાંકલ્પશતિથી કમાયા 

છે. વ્યવહાર અને અધ્યાત્મમાાં તવલપાવર-સાંકલ્પશતિન ુમહત્વનુ સ્થાન છે. 

તવલપાવર જોઇએ પણે તે પોતાની ઉપર..સાંકલ્પ બીજાની ઉપર ચલાવે તેને હઠાગ્રહ કહેવાય !..." 



રત્નકણિકા-૪૧ 
"...ચોવીસ કલાક જાગૃતત એ આપણ ુલક્ષ્ય છે. પણ ચોવીસ કલાક જાગતૃત એ મનનો ખેલ થઈ જાય તો મનની 

જાળમાાં િસાઇ જવાય. લક્ષ્ય રાખીએ જાગૃતતનુ; પણ કોઇ તનાવ વગર - જસ્ટ તરલેક્સ ! ચોવીસ કલાક જાગતૃત ન રહે 

તેનુ ટેન્શન થાય તો સાવધ થઈ જવુ. જ્યાર ેજ્યાર ેયાદ આવે ત્યાર ેજાગૃત થઈ જવ,ુ કોઇ પણ પ્રકારના તનાવ તવના. 

લોભ અને લક્ષ્ય વચ્ચ ેનાજુક ભેદ છે. લક્ષ્યની અાંદર પ્રતતક્ષાની શતિ કેળવવી પડે છે. શ્રી રામદુલાર ેબાપુ વારાંવાર 

પ્રતતક્ષા અને તતતતક્ષાનુ કહેતા. 

બેહોશી આવવાથી કશુાં ાંં ક ખોટુ થઈ જશે, ખોટા તવચારો આવી જશે, ખોટી વતગણુક થઈ જશે. બહેોશી ખોટા 

પતરણામો આપે છે. મોટર ચલાવતો ડર ાઇવર ઝોકુાં  ખાઇ જાય તો અકસ્માત થાય જ. એવી રીતે સાંસાર-વ્યવહાર માાં 

સહેજ પણ બેહોશી આવે તો નકારાત્મક પતરણામ આવ ેજ. ભુલ થાય તો ભુલની સજા ભોગવવી પડે. આ કુદરતનો 

ગહેરો તનયમ છે. સાવધાની જરુરી છે. સાંસાર-વ્યવહારમાાં સાવધાની રાખતા પણ જીવને ઝોકાાં આવ્યા જ કર ેછે. 

ઝોકા આવવા છતા બસ પલટી ન ખાય, હાથ-પગ ન ભાાંગે તો ઇશ્વરની કૃપા કહેવાય ! 

આપણ ુલક્ષ્ય જાગૃતતનુ છે. સાવધાનીથી જીવનની ગાડી ચલાવીએ, તદ્દન હળવાશથી, તરલકે્સ રહીને. જાગતૃત 

આવ્યા પછી જ ેકરતા હોઇએ તે કરતા રહેવુ. આ જાગતૃત મનની જાળ તો નથી ન,ે તે જોઇ લેવ.ુ હુાં  જાગતૃતની વાત 

વારાંવાર એટલા માટે કરુ છુાં  કે તે ભુલાઇ ન જાય. પણ માણસો મારી વાતને જાહેર-ખબરની માિક સાાંભળે છે ! 

જાગૃતતમાાં અતધરાઇ આવે તો સાંભાળી લેવ.ુ જાગતૃત આવ્યા પછી નરતસાંહ મહેતાન ેજગત વહાલુ લાગે છે. 

સાંસારમાાં ભાન સાથ ેજીવીએ, છતા અાંદર બોધ રહે કે સાંસાર એક નાટક છે. તટસ્થ રીતે જીવવુ અને જોવુ. સુખની 

સ્પૃહા નહી અન ેદુખથી ભાગવાનુ નહી. આ તસ્થતી તસ્થતપ્રજ્ઞની છે. થોડી થોડી વાર ેસ્વતનતરક્ષણ કરતા રહેવુ. 

જાગૃતતથી ચોવીસ કલાક જીવન જીવી શકાય છે. જાગતૃત એટલ ેપહેરદેાર. જાગૃતતમાાં તદલમાાં પ્રેમ હોય, કરુણા હોય. 

તવચાર આવ ેતો ભલે આવે, તવચારમાાં સદતવચાર હોય તો સારુ રહે...પણ કોઇ પણ બાબતમાાં તનાવમુિ રહેવ ુ

જોઇએ...જસ્ટ તરલેક્સ !..." 

રત્નકણિકા- ૪૨ 
ઇડા, તપાંગળા અને સરુ્ુમ્ણા શુાં છે ? 

"...સ્વરનાડી શાસ્ત્રમાાં ત્રણ નાડીની વાત છે. ઇડા, તપાંગળા અને સુર્મુ્ણા. આપણા જમણા-ડાબા નસકોરા ચાલ ેછે. 

નસકોરુ ચાલ ેએ એક વાત છે અને નાડી ચાલ ેછે એ બીજી વાત છે.  

નાડી ચાલવાની પ્રતતતી કરવા માટે સ્વરશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો પડે. આપણે નસકોરા વડે શ્વાસ લઈએ છીએ. 

શ્વાસ અને પ્રાણમાાં િરક છે.  

પ્રાણ એક ઉજાગ છે. 

જમણા નસકોરા પાાંસ ેતપાંગળા નાડી છે અને ડાબા નસકોરા પાાંસે ઇડા નાડી છે. એને સયુગનાડી અને ચાંરનાડી પણ 

કહે છે. જ્યાાં ગરમ પ્રવાહ વહેતો હોય એન ેસુયગનાડી કહે છે અને ઠાંડો પ્રવાહ વહેતો હોય એને ચાંરનાડી કહે છે. 

આપણ ુદેહ સાથે તાદાત્મ્ય અતતશય છે, એમા જો અવરેનસે આવે તો આ દેખાય. તેને માટે તવપશ્યનાની તવધી છે. 

તવપશ્યના એટલ ેતવશેર્ રુપે જોવુ. ઇલેક્ટર ીક વાયરની અાંદર વીજળી હોય, તેમા કરાંટ હોય પણ બાળકન ેઆ કરાંટ કે 

વોલ્ટેજની ખબર પડતી નથી. બે-પાાંચ વોલ્ટ હોય તો તેની અસર ન થાય પણ ૨૩૦ કે ૪૪૦ વોલ્ટ હોય ત્યાાં શરીરમાાં 

કરાંટના ઝાટકા લાગ.ે શરીરના નાડીતાંત્રની પુરી જાણકારી ન હોય ત્યાર ેતેની સાથનેા અમુક પ્રયોગો સમજ્યા તવના 



જાતે કરવા જાય તો સાધકને ઝાટકો લાગે. એક-બે જનમનો ઝાટકો લાગ ે! કેટલાક માણસો સાધનામાાં ગાાંડા થઈ 

જાય છે...આ ગાાંડપણ કામનાને કારણે થાય છે. 

કેટલાક તદવ્યરિીની વાત કર ેછે. તદવ્યરિીની વાત આપણા માટે જોખમી છે. અનુભવ તવનાની સાાંભળેલી વાતોના 

રવાડે ચડવા જવેુ નથી. સાધનામાાં બીજુ પણ ઘણુ છે. ઇડા-તપાંગળા તરધમમા, સાંતુલનમાાં આવે તે પછી સુર્મુ્ણા 

સતક્રય થાય છે. તે માટે સૌથી પહેલા કામના, સ્મતૃત, કલ્પનામાાંથી મુકત થવા માટે તચિને વતગમાનમાાં લાવવુ પડે. 

તચિ પુરપેરુુ વતગમાનમાાં હોય તો જ સરુ્ુમ્ણા નાડી ચાલ.ે તચિ વતગમાનમાાં ન રહે તો આપણા માટે બધુ નકામુ છે. 

જનેી મારિતે તચિ ધ્યાનસ્થ કે સમાતધસ્થ થાય તેન ેસરુ્ુમ્ણા કહે છે. તચિમાાં રાગ, દ્વરે્, અતવદ્યા, અતસ્મતા અને 

અતભનીવેશ - એ પાાંચ કલશેન ેમાયાગ પછી તચિમાાં વતૃિતનરોધ થાય છે. 

જનેી સાાંસારીક જવાબદારીઓ પુરી થઈ ગઈ છે, તચિવૃતિ ગમ ેત્યાાં ખેચાતી નથી એ સાધનામાાં આગળ વધી શકે. 

ગાંગાસતી કહે છે કે, '..મેરુ ર ેડગે પણ જનેા મનડા ડગ ેનહી..' - આવા જીવ આ રસ્તે જઈ શકે. 

સુખ-દુખની જને ેહેડકી ન આવે તે સાધનાના રસ્તે કાંઇક પ્રાિ કરી શકે છે..." 

રત્નકણિકા-૪૩ 
અહાંતા-મમતા સાધનામાાં કેટલી નડતરરૂપ છે ? 

"...ઘણાને થાય છે કે 'આઇ એમ સમથીાંગ' - હુાં  કાઇક છુાં . બે પૈસા ભેગા થાય, કોઇ સિા કે પદ મળે એટલ ેજીવને 

કાંઇક હોવાનો અહેસાસ થાય છે. પણ આ અહેસાસ સાપકે્ષ છે. જ ેસાપકે્ષ હોય તેને તમથ્યા કહે છે. આજ ેપૈસો છે તે 

કાલ ેનથી રહેવાનો. આજ ેસિા છે એ કાયમ નથી રહેવાની. એક સમય હતો જ્યાર ેતબ્રટીશ સામ્રાજ્યનો સરુજ 

આથમતો નહોતો. આજ ેતેનુ તવશાળ સામ્રાજ્ય તવખાઇ ગયુાં, તેનો સયુગ આથમી ગયો છે. મોગલ સામ્રાજ્યમાાં 

અનારકલી ગાય તો તેનાથી ખુશ થઈને બાદશાહ હીરાનો હાર આપી દેતા. એ જ મોગલ સામ્રાજ્યના વાંશજ આજ ે

િકીરના વશેમાાં પાઇ-પસૈો મળે તેમાથી ગુજરાન ચલાવે છે ! છતા, હજી આ બધાની અાંદર કાંઇક હોય કે અમ ેકાંઇક 

છીએ. આપણે પણ ગુમાનથી કહીએ છીએ કે અધ્યાત્મ અન ેજ્યોતતર્શાસ્ત્ર તો અમારુ ! પણ અત્યાર ેતો આપણે 

આ બાબતમાાં દયનીય છીએ. 

હુાં  કાંઇક છુાં  - એ મનન ેમનાવવાની અને બીજા પર રોિ જમાવવાની વતૃિ છે. એકલા પડતા ખબર પડે કે તવકાર અને 

નાનીમોટી ટેવન ેપણ કાબમુાાં નથી રાખી શિા. દેહ છે...દાંડ-બેઠક કર ેત્યાર ેથાય કે આઇ એમ સમથીાંગ, પણ 

ચીકન-ગનુીયા થાય ત્યાર ેસમજાય કે આઇ એમ નથીાંગ ! પછી ભાન આવે તો અહેસાસ થાય કે હુાં  દેહ નથી. સાધકે 

કાંઇક બનવાના ખ્યાલથી સાધના કરવાની નથી, પણ પોતાના હોવાપણા - બીઇાં ગની અનુભુતત માટે સાધના 

કરવાની છે. અહમ ્નો ખ્યાલ એવો છે કે મનુષ્યને પોતાનો પડછાયો બહુ મોટો લાગે છે; જ ેવાસ્તતવક હોતો નથી. 

ભાન આવે ત્યાર ેઆ પડછાયો નાનો થઈ જાય છે. સાંસારી માણસ સિા ઉપર તો કબ્જો મળેવે છે, તે આત્મજ્ઞાન પર 

પણ કબ્જો મેળવવા માાંગે છે ! તે મોક્ષ અને કેવળીના સ્વપ્નોમાાં રાચે છે. પણ જ્યાર ેપોતાના વાસ્તતવક હોવાપણાનો 

અહેસાસ થાય છે ત્યાર ેએના 'આઇ એમ સમથીાંગ'માાંથી 'આઇ' નીકળી જાય છે. ત્યારબાદ 'એમનેસ' પણ નીકળી 

જાય છે. પછી એકદમ હળવાશ અનુભવ ેછે. તેમા એક જુદા પ્રકારની મોજ આવે છે. 

આપણા માતલકીભાવન ેકારણે આત્મસિા પર પડદો પડેલો રહે છે. આ પડદો હટે તે પછી 'હુાં ' પણાનો, અહાંતા-

મમતાનો ક્ષય થાય છે. આ વાત દેખાવી જોઇએ. વાદળા હોય ત્યાર ેસયુગ ઢાંકાઇ જાય છે. સયુગ તો છે જ. વાદળા હટે 

એટલ ેસુયગ ચમકે છે, બધે રોશની િેલાવ ેછે. આપણી આત્મસિા ઉપર અહાંતા-મમતાના વાદળા છવાયેલા છે. આ 

વાદળા હટે એટલ ેઆત્મસિા નો સુયગ પ્રકાશી ઉઠવાનો જ છે..." 



રત્નકણિકા-૪૪ 
"...કોઇ પણ પ્રકારની યાત્રા છે તે યાત્રીની અપેક્ષાએ થઈ જાય છે. આપણ ુતચિ ચાર ેબાજુ ભટકે છે.  

તેને કોઇ રસ્તો સુઝતો નથી. કોઇ તવદ્યાથી કોલજેનો અભ્યાસ પરુો કર ેતે પછી પૈસા કમાવા માટે જાતજાતના ધાંધા 

કર ેછે. પછી ધીર ેધીર ેએક વાત પકડાય છે કે કોઇ એક જ તવશરે્ ધાંધો કર ેતો લાભ મળે. પછી તે એક ધાંધો પકડી લે 

છે.  

યુવાન છોકરા-છોકરીના તચિ તવજાતતય પાત્ર તરિ ભટકે છે, પરાંતુ છોકરો કે છોકરી એકબીજાને પસાંદ કરી લે તે 

પછી તેના તચિની ઉજાગ વરેતવખેર થવાને બદલ ેએક જ જગ્યાએ કેન્રીત થાય છે. હવે તે ઘર વસાવે છે અન ેબધી 

પ્રવતૃત ઘર માટે જ કર ેછે. સાંસારી જીવ બધી પ્રવતૃિ આહાર, તનરા, ભય અન ેમથૈુન માટે જ કર ેછે અને મોટે ભાગ ે

આખી તજાંદગી એમા જ તવતાવી દે છે. તો જીવનનો હેતુ શો છે ? પોતે કોણ છે એની ખબર નથી. સ્વાધ્યાય કરવાથી 

ખબર પડે કે પોતાન ુતચિ-ધ્યાન ક્ાાં ક્ાાં જાય છે ! બધાને ડોક્ટર યા એન્જીતનયર થવુ છે, પણ બહુ ઓછા લોકો છે 

જમેને આત્મજ્ઞાનની જરુર સમજાય છે. 

તવચારકેન્રમાાં આત્મજ્ઞાન માટે ચોક્કસ રસ્તાની ખબર નથી. જ્ઞાન મેળવવુ હોય, યોગ-સાાંખ્ય-દશગનનુ જ્ઞાન મેળવવુ 

હોય તો જનેી પાાંસ ેજ્ઞાન છે તેની પાાંસે જવુ પડે. આવ ુજ્ઞાન જ ેઆપે તેન ેગુરુ કહે છે. ભાવકેન્રમાાં સાંસારી સાંબાંધોમાાં 

તદલ ચોાંટી ગયુ હોય તો એ તાદાત્મ્યને છોડાવવા માટે ગુરુની જરુર પડે. એ પ્રમાણે કામકેન્રમાાં પણ ગરબડ-ગોટાળા 

છે. અાંદર એટલી બધી કામનાઓ છે, તેની પુતીમાાં બધી કામઉજાગ ખચાગઇ જાય છે. એટલ ેકામનારતહત થવા માટે 

જણે ેકામકેન્ર પર કામ કરલે હોય તેવા ગુરુની જરુર પડે. કોઇ પણ રીતે તચિમાાં જ્ઞાન, પ્રેમ અન ેસાંવેદનાની વૃદ્ધી 

થાય તેવી સાધના પદ્ધતીની જરુર પડે છે. અને પછી કોઇ પણ એક સાધનપદ્ધતી પર ચડી જાય ત્યાર પછી એક જ 

ગુરુ રહે છે. કોઇ એક જ ગુરુ પ્રત્યે તદલ બાંધાઇ જાય છે. 

સાધનામાાં બધા જ કેન્રો જાગરણના લક્ષ્ય પર એકત્રીત થાય અન ેજ ેકેન્ર તવકસે છે તેને ગુજીએિ મગે્નટેીક સેન્ટર કહે 

છે. પછી કોઇ એક જ ગરુુ પ્રત્યે તદલ બાંધાઇ જાય છે. તે પછી સાધક બીજા કોઇ પણ ગુરુ પાાંસ ેજાય, પરાંતુ એન ુધ્યાન 

તો એક જ ગુરુના ભાવમાાં રહે છે ! ગુરુ સાથે તદલ લાગ ેતે પછી ત્યા અહમ્ કે આસતિભાવ રહેતો નથી. ગરુુ પ્રત્ય ે

બધી ઉજાગ કેન્રીત થાય છે ત્યાર ેઅહમ્ સમતપગત થઇ જાય છે, અન ેગુરુ પ્રત્યનેી આસતિ પણ તવસતજગત થઈ જાય છે. 

મહાન તશષ્યત્વ બન ેતેમા મહાન ગુરુ પ્રગટ થાય છે..." 

રત્નકણિકા-૪૫ 
તશષ્યત્વની પાત્રતા ક્ાર ેપ્રાિ થાય ? 

"...મહાભારતના યુદ્ધની શરુઆત થઈ ત્યાર ેકૃષ્ણ અને અજુગન તમત્રો હતા. બે સૈન્યની મધ્યમાાં જઈને અજુગને જોયુાં કે 

માર ેમારા સગાવહાલા, કુટુાંબીજનો સાથે લડવાનુ છે. તેનામાાં તડપ્રશેન આવી જાય છે. કૃષ્ણ તમત્રની રીતે અજુગનન ે

સમજાવ ેછે કે ભડનો તદકરો છે. લડવા આવ્યો છો તો લડ. અને અજુગનન ેબધા પ્રશ્નોન ુસમાધાન કરી લડવા તૈયાર કર ે

છે. છેવટે અજુગન કહે છે કે, 'હુાં  તમાર ેશરણ ેઆવ્યો છુાં , તમે કહેશો તેમ કરીશ. મારા તરિથી કશુ નહી થાય'. 

તશષ્યત્વનુ આ પહેલ ુલક્ષણ છે. 

પણ આપણા દરકેની અાંદર અહાંકાર હોય છે. થોડુ ઘણુ વાાંચી-સાાંભળીને પોતાની મેળે ધ્યાનની તવધી કરવા લાગે છે. 

ગીતા, વદેાાંત કે ઓશોના પુસ્તકો વાાંચવાથી તકગશતિ વધ,ે પરાંતુ ધ્યાનની અવસ્થા તકગ  કે દલીલથી પ્રાિ ન થાય. 

આપણી આડે પુવગગ્રહો, કામનાઓ અને અનેક પ્રકારની આાંટીઘુાંટીના આવરણો પડ્યા છે તેથી આપણુ મુળસ્વરુપ 

દેખાતુ નથી; અને દલીલો કર ેજઈએ છીએ ! તશષ્યત્વની પાત્રતા એ છે કે તે દલીલ ન કર.ે દલીલ કર ેપછી ગરુુ 



માગગદશગન ન આપે. જુએ કે તશષ્યને ક્ા રસ્તે જવુ છે; અને તે રસ્તે જવા દે, છતા તેનો સાથ ન છોડે. તશષ્ય ભટકીન ે

આવે ત્યાર ેએને સાંભાળી પણ લે ! તશષ્યો દુખી થાય છે તે ગરુુના કારણે નહી પણ પોતાના જીવનનો દોર પોતાના 

હાથમાાં જ રાખે છે એટલ ેદુખી થાય છે. 

તશષ્યનુ ત્રીજુ લક્ષણ છે તશષ્યની જીજ્ઞાસા. મને બધુ આવડે છે, હુાં  બધુ જાણ ુછુાં   એવો ઘમાંડ રાખ્યા વગર ગરુુન ે

શરણે રહેવુ અન ેજીજ્ઞાસાને સાંતોર્વી. જ ેજાગેલા છે તે અનેક રીતે તશષ્યને સાવધાન કર ેછે. શુાં કરવ,ુ શુાં ન કરવુ તે 

સમજાવ ેછે. ખરો તશષ્ય કદી કોઇની વાતન ેતોડે નહી. બહાર તરિ રિી રાખે નહી. જાગ્રત પુરુર્ો કહે છે કે બહાર, 

પર તરિ રિી ગઈ એટલ ેસમજવુ કે રસ્તો ચકુાઇ ગયો. ગુજીએિે ડબલ-એરોડ-એટેન્શનની વાત કરી છે. તેને તદ્વમુખી 

અવધાન કહે છે. ધ્યાન બહાર જાય તે સાથે ભીતરના રિા તરિ પણ જવુ જોઇએ. 

આપણ ેઆપણો પોતાનો જ કચરો બહાર કાઢવાનો છે. અાંદર જ ેઆવરણ છે તે આપણે જ ઓઢી લીધ ુછે. કોઇએ 

ઓઢાડેલ ુનથી. આ આવરણને દુર કરવા ગુરુ તનદેશ કર ેછે પણ એ માટે તશષ્યને સમગ્રતાથી ગુરુના માગગદશગનમાાં 

રહેવાની તૈયારી જોઇએ. ગુરુ પ્રત્યે અનુગ્રહનો ભાવ હોવો જોઇએ..." 

  



રત્નકણિકા-૪૬ 
"...આપણુ તચિ કોઇ રવ્યમાાં, મકાનમાાં, વસ્તુમાાં કે વ્યતિમાાં ઠેક-ઠેકાણે ભટકત ુહોય છે. તચિ જ ેઠેકાણે ભટકે છે 

તેને આકાશ કહે છે. આ તચિ આકાશમાાં તસ્થર થઈ જાય તો મોટી ઉપલબ્ધી ગણાય. પણ મોટે ભાગ ેએમ બનતુ 

નથી. તચિ આકાશમાાં જવા સાથ ેભટકવા લાગ ેછે. પાાંચ તત્વોની તન્માત્રાઓ હોય છે. આહાર-તનરા-ભય-મૈથનુ - 

આ બધાનો આધાર તન્માત્રા ઉપર હોય છે. 

ગાંધ, રસ, રૂપ, સ્પશગ અને શબ્દ - એ પાાંચ તન્માત્રાઓ છે. ખાવાની વસ્તુ જીભ ઉપર મકુતા રસ તન્માત્રા અનુભવાય 

છે. આ ગાંધ અને રસન ેધ્યાનનો તવર્ય બનાવી શકાય. આ બે તન્માત્રાઓ ભેગી હોય છે. એનાથી ઉપરની તન્માત્રા 

રૂપની છે, આ તન્માત્રા આકાર તરિ ખેંચાય છે. તે પછી આવે છે વાયનુી તન્માત્રા-સ્પશગ. પશથુી લઈને માણસ સુધી 

આ તન્માત્રા અનુભવાય છે. 

કોઇને ધ્યાનની અવસ્થામાાં વાયુની તવશેર્ ગતતની પ્રતીતત થાય છે. ભસ્ત્રીકા પ્રાણાયામથી શરીરમાાં ગરમી ચડી જાય 

છે. પછી આવે છે આકાશ. આકાશની તન્માત્રા શબ્દ છે. અત્યાર ેદુર દુરથી સમુરનો અવાજ આવે છે. બધા અવાજ 

શાાંત થઈ જાય, સિાટો છવાઇ જાય તો પણ તમરાના અવાજ સાંભળાય છે. શુન્ય વાતાવરણમાાં પણ એક નાદ 

સાંભળાય છે. આકાશમાાં નાદની પ્રતીતત થાય ત્યાર ેતચિ આડુઅવળુ ન ભટકતાાં એ નાદની સાથે રહે છે. 

તચિ તવચારોમાાં ભટકે નહી અને નાદમાાં ટકી રહે તેને ધારણાશતિ કહે છે. ભીતરની ધારણાશતિનો આધાર 

તવલપાવર-સાંકલ્પશતિ પર છે. ઘણા સાંગીતકારો એક સરુ લગાડે અને વાતાવરણ થાંભી જાય છે. ધારણાશતિ આવે 

પછી નાદ લગાડે તે નાદ વૈખરીનો નાદ હોય છે. પતૃથ્વ, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશમાાં નાદ લગાડે તે નાદની 

તવતવધતા અલગ હોય છે. બહારનો કોઇ પણ અવાજ કાનમાાં ન જાય અને પછી જ ેઅવાજ સાંભળાય તે અવાજ 

પ્રાણઉજાગનો હોય છે. અાંદરની તતવ્ર સાંવેદના એ અવાજન ેસાાંભળે છે અને આ અવાજ સાાંભળ્યા પછી નાદમાાં એક 

તસ્થતી બને છે. પશ્યતન્તમાાં પ્રકાશ અને ધ્વની એકબીજામાાં બદલાય છે. હવે સાધક નાદને જુએ છે અને પ્રકાશને 

સાાંભળે છે. 

આહત એ દ્વાંદ્વ છે. તાળી બે હાથથી પડે પણ ઝેન માસ્ટર એક હાથથી તાળી પાડવાનુ કહે છે. દ્વાંદ્વાતતતની પ્રતીતત 

થાય પછી જ ેનાદ પ્રગટે છે એને ઓમકાર કહે છે. આ ઓમકારનો નાદ એ સાઉન્ડ ઓિ એમ્પ્ટીનેસ - શુન્યનો નાદ 

છે. તેની પ્રતીતત થતી નથી, જાગ્યા પછી ખબર પડે છે કે ઓમ નો નાદ અનાહત નાદ છે. આ નાદ બધી કામનાઓને 

તોડે છે, નવી કામના બાંધાતી નથી. 

કામનાઓથી બાંધાયેલો સાંસારી જીવ અનાહત નાદ ઓમકારથી કામનામુિ થઈ જલકમલવત્ રહી શકે છે..." 

  



રત્નકણિકા-૪૭ 
કામવાસનામાાંથી મુતિ કેવી રીતે મળી શકે ? 

"...કામવાસના દરકે વાસનાન ુમુળ છે, 'જોનારો' હોય તો એ કામઉજાગને પણ જુએ છે. તચિ ઇન્રીયોના તવર્યો પ્રત્યે 

ખેંચાતુ હોય છે. સાંગીત વાગતુ હોય તો એટેન્શન ત્યાાં જાય છે. કાંઇ મનગમત ુજોઇએ તો એ મેળવવાનુ મન થાય છે. 

તેને સાંગ કહે છે. જવેો સાંગ થાય છે તે સાથે કામ જાગ ેછે. 

બધી નેગેટીવીટીનુ મુળ છે કામના. કામનાના કારણે જીવ વતગમાનમાાં રહી શિો નથી. કામનાનુ રુપાાંતર કરવા 

માટે ઓશોએ અનેક તવધીઓ આપી છે પણ એ રુપાાંતરણ માટે પ્રથમ કામઉજાગ તો હોવી જોઇએ ! ભીખારી દાન 

કેવી રીતે કર ે? સાંસારી જીવ ઉજાગને વાપર ેછે ઓછી, વેડિે છે વધાર.ે સૌથી પહેલા તો આ ઉજાગનુ મુલ્ય સમજાવુ 

જોઇએ. એ મુલ્ય સદગુરુ તસવાય કોઇ સમજાવી શકે નહી. સાંસારી માણસ કામઉજાગને ભોગ કે રોગ માટે વાપર ેછે. 

યોગ માટે તો ભાગ્યે જ કોઇ વાપર ેછે ! સાવધાની હોય તો સકે્સના પ્રયોગો દ્વારા બહાર નીકળી શકાય, પણ જો 

સાવધાની ન હોય તો બુરી રીતે િસાઇ જવાય. 

વાસ્તતવક રિીએ વાત સાચી છે કે સેક્સના અનુભવમાાં ઉાંડા ઉતરવાનુ છે. જ ેડુબકી માર ેએ મોતી કાઢી લાવે. પણ 

તસ્થતી એ છે કે ડુબકી મારનાર બહાર નીકળે ત્યાર ેતેની લાશ બહાર આવે છે ! સેક્સના અનુભવ મેળવવા માટે 

માણસ ેસતત જાગતા રહેવુ પડે છે, કારણ કે એ અનુભવ વખતે માણસ ભાન ભુલી જાય છે. સામાન્ય માણસને 

કામવાસના સતાવતી હોય છે કારણ કે અાંદર ગોટાળો છે. કામઉજાગ તો જાગે છે પણ તેનો 'સભાનતા'થી ઉપયોગ 

કરી લેવો. આ ઉજાગના રુપાાંતરણ માટે ઘણી બધી ધ્યાનની તવધીઓ છે. સભાનતાપુવગક કોઇ પણ અનુભવમાાં ઉાંડા 

ઉતરવાથી મુિ થઈ જવાય છે. આ રીતે કામવાસનામાાંથી પણ મુિ થઈ શકાય છે. પણ સાંસારી માણસ સેક્સનો 

ગહેરાઇથી અનુભવ લઈ શિો નથી, એમા પડી જાય છે. સમસ્યા આ છે. 

તવજાતીય પાત્ર તરિ ધ્યાન ખેંચાયુાં તો સાવધ થઈ જવુ. ધ્યાનને પાછુ વાળી લેવુાં. અલબિ સેક્સ તવના મુિ થવ ુ

અસાંભવ છે. તચિ ખેંચાય એ વાસ્તતવક છે. પણ એ ટાણે પોતાની જાતને 'સભાનતા'થી જોઇ લવેી. તચિને ભીતરમાાં 

પાછુ વાળી શકાય તો એ જ ેઅનુભવ છે એને 'પ્રત્યાહાર' કહે છે. આ રીતે કામવાસનાથી મુતિ સાંભવ છે..." 

  



રત્નકણિકા-૪૮ 
સ્વપ્ન તવશે કાંઇક કહો...જનકને પણ સ્વપ્ન આવેલ.ુ 

"...ઓશોએ શરીર છોડતા પહેલા એક સાંદેશો મુકેલો - 'આઇ લીવ ય ુમાય તડર મ્સ'; હુાં  મારા સપનાઓ તમન ેસોાંપતો 

જાઉાં  છુાં '. સ્વપ્નો તો આપણને પણ આવે છે; પણ આપણા સપના અતૃિ વાસનાઓના હોય છે; તે મોટે ભાગે 

આઘાતજનક હોય છે. આપણા સ્વપ્નો પ્રતતતક્રયાત્મક હોય છે. આપણા સ્વપ્નો તદવાસ્વપ્નો હોય છે, અને જવેા 

તદવાસ્વપ્નો હોય છે એવા જ પ્રતતતક્રયાત્મક સ્વપ્નો રાતના આવે છે. અત્યાર ેઆપણે જીવીએ છીએ પણ 

વાસ્તતવકતામાાં નથી જીવતા. ભુખ્યા માણસને ક્ાાંયથી ખાવાનુ ન મળે ત્યાર ેતે તદવસે ડે-તડરમી ાંગ કર ેકે ભાવત ુ

ભોજન મળી જાય. આ ડે-તડરમી ાંગ અચેતનમાાં જાય અને પછી રાતના એ બધુ સપનામાાં આવત ુહોય છે. બહુ ગહેરો 

તવર્ય છે. 

જનક રાજાને સપનુ આવ્યુ કે લડાઇમાાં હારી જવાથી બીજા રાજ્યમાાં જતા રહેવુ પડયુ. ત્યાાં માટીના પાત્રમાાં માાંગીને 

ખાવાનુ લાવ ેછે. ખાવાની તૈયારી કર ેછે ત્યાાં બે આખલા લડતા લડતા આવે છે અન ેજનકનુ ખાવાનુ ઢોળાઇ જાય 

છે. ખાવાનુ ઢોળાઇ પડવા સાથે તેન ુશરીર પલાંગ પરથી નીચે પડી જાય છે. બધા નોકર-ચાકર 'ખમ્મા ખમ્મા' કરવા 

લાગે છે. જનકને થાય છે કે ક્ષણ પહેલા અનાજના કણ માટે તલસતો હતો અને અત્યાર ેમાાંગુ તે ખાવાનુ હાજર થાય 

છે. તેનો જીવ જાગ્યો અન ેપ્રશ્ન થયો  કે પેલ ુસાચુાં કે આ સાચુાં ? અને આ પ્રશ્નમાાંથી 'જનક-અિાવક્રની મહાગીતા' 

આપણને મળી. અતસ્તત્વમાાં ખરો પ્રશ્ન જાગે તો ખરો ઉિર મળે છે. જનકને સ્વપ્ન આવ્યુ, પ્રશ્ન જાગ્યો અન ે

વાસ્તતવિા સમજાઇ ગઈ. એટલ ેતો તેઓ તવદેહી કહેવાયા. 

તવદેહી એટલ ેજનેુ શરીર સાથનેુ તાદાત્મ્ય તુટી ગયુ છે તે..." 

  



રત્નકણિકા-૪૯ 
ધ્યાનની ગહેરાઇમાાં જવા માટે શુાં કરવ ુ? 

"...જ્યાાં કરવાનુ આવી ત્યાાં સાંસાર છે, પ્રકૃતત છે અને જ્યાાં જોવાનુ આવે ત્યાાં અધ્યાત્મ છે, પુરુર્ છે. આપણ ેપરુુર્-

પ્રકૃતતનુ સજગન છીએ, જમે કે બાળકનો જન્મ માતા-તપતાના સજગનથી થાય છે. આ એક તનયમ છે. અમીબા છે ત્યાાં 

મેલ-િીમેલ નથી. તે પોતે પોતાનાથી જ સજગન કર ેછે. એવી રીતે તવજ્ઞાનમય કોર્માાં ચૈતન્યસતા અલગ નથી. અત્યાર ે

આપણ ેજ્યાાં છીએ ત્યાાં નર અને માદા એનજી છે. 

ભૌતતકશરીરમાાં નર-માદા છે. ભૌતતકશરીર સ્ત્રી કે પરુુર્નુ છે પણ એ શરીરમાાં જ ેસિા બીરાજી રહેલ છે તે સ્ત્રી કે 

પુરુર્ નથી. તે તદવ્ય તત્વ પકડાઇ જાય તો વાત અઘરી નથી. જ ેજોનારો છે એ નર કે નારીના દેહમાાં સરખો છે. 

જ ેતે ભેગ ુકયાગ કર ેતો એ સાંસાર છે અને ખાલી કર ેતો અધ્યાત્મ છે. ભેગ ુકરીએ તે પતરગ્રહ કહેવાય. જીવ અાંદર કે 

બહાર જ્યાાં ભેગ ુકર ેછે ત્યાાં િસાતો જાય છે, અન ેખાલી કર ેછે ત્યાાં મુિ થતો જાય છે. બદુ્ધે કહ્;ુ 'તભકુ્ષ ! એમ્પ્ટી ધ 

બોટ' - તમારી નાવ ખાલી કરો. જો ધ્યાનની ગહેરાઇમાાં જવ ુહોય તો અાંદરથી બહારથી બધ ુખાલી કરવુાં. 

આપણ ેકશુ કરવા કરતા તવચારીએ છીએ વધાર.ે જોવાની તો ખબર નથી. 

ઓશો કહેતા;  'હસીબા, ખેલીબા, ધરીબા ધ્યાનમ'થી  આપણે આપણો જ તસ્વકાર કરવો, વતગમાનમાાં રહેવ ુઅને 

કોઇ ભાર વગર હોશમાાં રહેવુ. પણ આપણે કાંઇક ન ેકાંઇક કયાગ વગર રહી શિા નથી. 

જસ્ટ બી ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમને્ટ; જસ્ટ બી તરલેક્સ !..." 

  



રત્નકણિકા-૫૦ 
તુરીય અવસ્થા એટલ ેશુાં ? 

"...મનુષ્યના જીવનની ચાર અવસ્થાઓ હોય છે. ગભાગવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અન ેવૃદ્ધાવસ્થા. એવી રીતે 

ચૈતન્યની પણ ચાર અવસ્થા છે. એક અવસ્થા છે તનરાવસ્થા. આપણ ેરાત્ર ેછ થી આઠ કલાક સુઇ જઇએ છીએ. આ 

અવસ્થામાાં તવચારશતિ, તકગશતિ શાાંત થઈ જાય છે. આ અવસ્થામાાં બીજી અવસ્થા આવે છે જનેે સ્વપ્નાવસ્થા કહે 

છે. તે વખતે જમણુ મગજ સતક્રય થાય છે. રાત્ર ેઉાંઘમાાં સપના આવે-તવડીયો કેસેટ ચાલ ે- તેને સ્વપ્નાવસ્થા કહી છે. 

સવાર ેશરીર જાગી જાય છે. મન, ઇન્રીયો જાગી જાય છે. ડાબ ુમગજ કામ કરવા લાગે છે. શરીર જાગી જાય છે પણ 

અાંદર સ્વપ્નો ચાલતા રહે છે, જનેે ડે-ડર ીમી ાંગ, તદવાસ્વપ્નો કહે છે. 

આ કહેવાતી જાગ્રત અવસ્થા છે. તે વાસ્તતવક જાગરણ નથી. શરીર જાગેલુ છે પણ જીવ હજી જાગ્યો નથી. 

જ્યાર ેરાત્ર ેયા તદવસે કશુાં જ સપન ુન આવે, મનની અાંદર કોઇ જ તવચાર ન રહે ત્યાર ેજ ેઅવસ્થા બને છે તેને તુરીય 

અવસ્થા કહે છે. આ અવસ્થામાાં જીવ સમગ્રપણે વતગમાનમાાં જ રહે. વાણી સાંપણુગપણ ેમૌન થઇ જાય છે ત્યાર ેભીતર 

એક સનાતન તત્વ માત્ર જોયા કર ેછે...આ લક્ષણ છે તુયાગવસ્થાનુ. તુરીયમાાં આાંખ ખુલી હોય છે, જ્યાર ેસમાધી 

અવસ્થામાાં આાંખ સહજ રીતે બાંધ થઇ જાય છે. ઉજાગ અાંતમુગખ થવાથી પોપચા સહજ રીતે ઢળી પડે છે. 

તુયાગવસ્થા એ ચોથી અવસ્થા છે. આ અવસ્થામાાં પાાંચેય સેન્ટર વતગમાનમાાં હોય. તવચારો શાાંત હોય. માનવદેહ ધારણ 

કયાગ પછી તુરીય અવસ્થાની થોડીક પણ પ્રતીતત થાય તો જીવન સાથગક બને ! પછી જીવ તરકરન્સ - પનુરાવતગનમાાંથી 

નીકળી જાય. જનેે તુયાગવસ્થાની થોડીક પણ ઝલક મળી હોય તેન ુપનુરાવતગન ન થાય, પનુજગન્મ થાય. તે ઉત્ક્રાાંતતના 

માગે હોય. એક વારના આ અનુભવ પછી જીવ વધાર ેન ેવધાર ેજાગતો જાય છે. 

તુયાગવસ્થાનો અથગ છે પરમજ્ઞાન, જ્યાાં ભીતરમાાં કોઇ પણ પ્રકારનો અાંધકાર ન રહે, અાંદર-બહાર બધે જ જાગૃતતનો 

પ્રકાશ િેલાઇ જાય. 

તુયાગવસ્થા એટલ ેપ ણગ જાગતૃત..." 

  



રત્નકણિકા-૫૧ 
કોન્સન્ટર ેશન એન્ડ મેડીટેશન 

"...કોન્સન્ટર ેશન એ ધ્યાન નથી. એ ઍટેન્શનન ેકેળવવાની તવતધ છે. ધ્યાન એક તસ્થતત છે..હોવાના બોધ સાથે 

શુન્યમાાં પ્રવશે. સમજીએ - 

સૌ પ્રથમ તો તચિની વ્યગ્રતાને ઓળખી લો. પહેલા એકાગ્રતાનો અભ્યાસ. પહેલા તચિને બહાર ઓબ્જકે્ટ પર 

તસ્થર કરવાનો, એકાગ્ર/કોન્સન્ટર ેટ કરવાનો અભ્યાસ, આઉટર-સેન્ટરી ાંગ, એક્ટીવ પ્રયાસ. વ્યગ્ર અને ભટકતુ તચિ 

પહેલા તસ્થર તો થાય ! 

ઘણા લાાંબા અભ્યાસ પછી તચિ સહેજ ઠહેરત ુથાય છે. જવેી જનેી તસ્થતત, લેવલ ઓિ બીઇાં ગ અને જવેો જનેો 

પ્રયત્ન. તે પછી તચિ ભીતરના જગતમાાં જતુ થાય છે...પ્રતતક્રમણ. પોતા તરિ વળત ુથાય છે. 

પહેલા તો સાંવેદનાના માધ્યમથી, ભાવના માધ્યમથી, તવસ્મયતાના માધ્યમથી તચિ ભીતરના જગતમાાં જતુ થાય છે, 

પ્રતતક્રમણ, પોતા તરિ વળત ુથાય છે. 

તે પછી તચિને ભીતર ઠહેરાવવા સુક્ષ્મ જગતના ઓબ્જકે્ટ આપવા પડે છે. તચિને ઇનર-સેન્ટરી ાંગનો અભ્યાસ 

કરાવવો પડે છે...પેસીવ પ્રયાસ. 

ઇનર-સેન્ટરી ાંગ માટે અાંદરના ઓબ્જકે્ટ સ્થુળમાાંથી સુક્ષ્મ કરતા જવુ પડે છે અન ેઅાંત ેતબાંદુ ઉપર અને તબાંદુ વગર 

ઇનર-સેન્ટરી ાંગ થાય તેવો અભ્યાસ થઈ શકે છે. આ બધા ધારણાના પ્રયોગો છે. 

તચિ લય પામવા લાગ ેત્યાર ેહોવાપણુ ઘનીભુત થાય છે, શુન્યતા અનુભવાય છે સાથે સાથ ેજાગ્રતત પુરપેુરી હોય છે. 

"...હીઅર એન્ડ નાઉ, ટોટલ ઇન ઇટ..." - ઓશોન ુઆ સુત્ર ત્યાર ેઅનુભવી શકાય. 

તચિના આઉટર-સેન્ટરી ાંગ, તચિના ઇનર-સેન્ટરી ાંગ અને તચિના લય માટે અનકે તવતધઓ છે, અનેક માગો છે. 

અનુભવ કરવાની જગ્યાએ િિ સમજવાની કે જાણવાની કોશીશ કરવા ગયા તો કન્ફ્યઝુન થવાન ુ! 

માગો અનેક, લક્ષ્ય એક જ..." 

રત્નકણિકા- ૫૨ 
"...આ માટે આપણ ેસાચુ તનરીક્ષણ તકગને આધાર ેનહી પણ સત્ય હકીકતના આધાર ેકરવુ છે. તકગ  આવી જાય એટલ ે

સાંસાર આવી જાય. મનને વચ્ચે લાવ્યા તસવાય હકીકત જમે છે તેમ જ જોવી છે. કારણ કે મન વચ્ચ ેઆવે છે ત્યાર ે

તટસ્થ તનરીક્ષણ તુટી જાય છે. 

કોઇ િેકટરીનુ જ્ઞાન મળેવવુ હોય તો માત્ર બહારથી ન મળે, તે માટે તો અાંદર જઈને તેનુ તનરીક્ષણ કરવ ુપડે. આપણે 

પ્રમાદમાાં તનરીક્ષણ નથી કરતા. સાચો સાધક પ્રમાદ તવના પોતાનુ તનરીક્ષણ કરશે. આખી તજાંદગી જપ-તપ, સેવા-

પુજા કે ધમગ-ધ્યાન કર,ે પણ 'સ્વ-તનરીક્ષણ' ન કયુગ તો તે વ્યથગ જવાનુ. જમે સાંસાર-વહેવાર-ધાંધામાાં તનરીક્ષણ કરીએ 

છીએ તેમ સેવા-પુજા-ધમગ-ધ્યાનમાાં પણ તનરીક્ષણ કરવુ પડે. શરીર એક સાધન છે. તેની બધી ખામીઓ-ખુબીઓ 

સમજવી પડે. ખરુ જ્ઞાન ત્યાર ેથાય જ્યાર ેસ્વ-તનરીક્ષણ કરીએ. 

આપણ ુલક્ષ 'સ્વ'ના બોધનુ છે ન ેઆ લક્ષ માટે સ્વ-તનરીક્ષણ અતનવાયગ છે. સાંસારવહેવારમાાં તનરીક્ષણ સાથ ેજરુર 

પ્રમાણ ેછુટછાટ લઈએ છીએ, પણ સાધનાના માગગમાાં તેમ નથી. તેમા 'સ્વ'ના બોધનુ લક્ષ મુખ્ય છે. પછી તો ઘણુ-



બધુ આવે છે. કાયાનુ રુપાાંતર કરવુ છે. શરીરના અહાંકાર અને તકગના બદલ ેતેમા આત્મતત્વ સાથે તવવેક અને 

પ્રજ્ઞાના આધાર ેતાંત્ર ચાલ ેતેમ કરવાન ુછે. આ એક લક્ષ છે; જ્યાાં તનરીક્ષણ અતત આવશ્યક છે. 

આત્મતનરીક્ષણના બે પ્રકાર - એક પૃથક્કરણ કરવાનો અને બીજો નોાંધ લવેાનો. એક પથૃક્કરણ તકગને આધાર ેકર ેછે 

અને બીજામાાં ભાવોની માત્ર નોાંધ લવેાય છે. પછી બિે પદ્ધતતઓનુ તવશ્લરે્ણ કર ેછે. લોકો સામાન્ય રીતનુ જ ે

તનરીક્ષણ કર ેછે તે લગભગ નકામ ુછે, સ્વ-બોધ માટે બીનઉપયોગી છે. 

આપણી સામ ેકોઇ ક્રોધ કર,ે ઇર્ાગ કે અભર વહેવાર કર ેતો તરત જ પ્રતતતક્રયા કરીએ છીએ. પણ જો સ્વ-તનરીક્ષણ 

કરીએ તો સમજાય છે કે આ બધા તો આપણી ભીતરમાાં પડ્યા જ હતા. સામનેી વ્યતિ તો તનતમિ બન ેછે. 

સાધનાના ક્ષેત્રમાાં બીજો ગૌણ બને છે, પોતે મખુ્ય છે. 

બે પ્રકારના કારણો - તનતમિ કારણ અન ેઉપાદાન કારણ. કોઇ ગાળ દે અને ખીજ ચડે તો ગાળ તે તનતમિ છે. ખીજ 

તો મુળ કારણ છે જ ેમારામાાં પડેલી જ છે. પણ આપણે તનતમિન ેતનતમિ તરીકે ઓળખતા નથી; તેને જ મળુ કારણ 

માનીએ છીએ. આ એક ભુલ છે. એ રીતે આપણા પૃથક્કરણનો પાયો ખોટો છે. અત્યારનુ મનોતવજ્ઞાન ગૌણ 

કારણોને મુળ કારણ અને મળુ કારણને ગૌણ કારણ સમજ ેછે. બધી બાબતન ેસમગ્રતાથી જોવાતી નથી. 

આત્મતનરીક્ષણના સાંદભગમાાં આપણ ેહકીકત તરિ દુલગક્ષ સવેીએ છીએ. આપણી ઇચ્છા કે વાસનાન ેઅનુરુપ જવાબ 

શોધવાની કોશીશ કરીએ છીએ. આપણે સત્યને નથી જોતા પણ આપણી ઇચ્છા કે વાસનાને અનુરુપ જવાબ 

શોધીએ છીએ. આપણુ તનરીક્ષણ સ્પિ અને તટસ્થ નથી. સત્ય ઉપર આપણુ પ્રક્ષપેણ કરીએ છીએ. અહીાં ભુલ થાય 

છે. મન એક ચાલબાજી ઉભી કર ેછે - બચાવનામુ ઉભુ કર ેછે. સાધનામાાં આ બધી વસ્તુઓ અડચણરુપ છે. ત્યાાં 

આપણા પ્રક્ષપેણો સાથેના સમાધાન ચાલતા નથી. જણે ેસાધનામાાં ઉતરવુ છે, સત્યનો બોધ લેવો છે, 'સ્વ'ન ેખરા 

અથગમાાં જાણવો છે તેણે આ બધી વસ્તુઓ એક બાજુ મકુી દેવી પડે..." 

 

  



રત્નકણિકા-૫૩ 
તચાંતામુિ જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય ? 

"...તચાંતામુિ જીવન માટેના ત્રણ અગત્યના સુત્રો -  

પહેલ ુસુત્ર છે...જસ્ટ તરલેક્સ. 

તરલેક્સનો અથગ છે તવશ્રામ..તવશ્રાાંતત...તનરાાંત. 

એક ઝેન વાતાગ છે...એક સાધકને ઘણાબધા પ્રશ્નો મુાંઝવતા હતા. તે ઝેન માસ્ટર પાાંસે જાય છે. ઝેન માસ્ટર ભાંગારનો 

ધાંધો કરતા હતા ! ખરખેરા ઝેન માસ્ટર, જમેન ેકશુક મળ્યુ છે તે ખુાંણેખાાંચર ેપડેલા હોય છે. સાધકે માસ્ટરન ેપ્રણામ 

કયાગ અને પુછુ્ય કે તનવાગણ શુાં છે ? માસ્ટરના ખભે સામાન ભરલેો કોથળો હતો. એક પણ શબ્દ બોલ્યા તવના ખભેથી 

કોથળો ઉતારી નીચે મુકી દીધો. આન ેતરલેક્સ કહે છે. સાધકે બીજો પ્રશ્ન કયો - સાંસાર શુાં છે ? માસ્ટર ેકોથળો 

ઉપાડી ખભે મકુ્ો ! આપણે બને તેટલો ભાર-કોથળો મુકી દેવાનો છે ! 

બીજુ સુત્ર છે...તસ્વકારભાવ. 

સામે જ ેવ્યતિ, જ ેકાાંઇ પતરતસ્થતત હોય એનો તસ્વકાર કરવો. રાત છે રાત, બસમાાં ભીડ છે તો છે. હાથ-પગ નથી 

ચાલતા, અવસ્થા થઈ ગઈ છે અને થાય છે કે આમ હોય તો, તેમ હોય તો...પણ સાધનામાાં 'જો અને તો' ન જોઇએ. 

જો અને તો આવવાથી આપણે મનની જાળમાાં િસાઇ જઈએ છીએ. સામે જ ેછે એ વાસ્તતવિા છે, એનો તસ્વકાર 

કરવો. 

ત્રીજુ સુત્ર છે...સેલીબ્રેટ. 

ઉત્સવ મનાવો. જીવનન ેઉત્સ્વની જમે જીવો. એક એક ક્ષણ નકામી ન જાય. આવ્યા છીએ તો બીજાનુ લોહી 

ઠારવુાં...બીજાનુ લોહી ઠારવુાં એ યજ્ઞકમગ છે. માનવદેહ મળ્યો છે આનાંદ કરવા માટે. પોતે આનાંદ કરીએ અને બીજાન ે

આનાંદ કરાવીએ તો જીવન સાથગક થાય. 

આપણ ેસાધનાનુ સ્વરુપ અતતશય જટીલ બનાવી દીધેલ છે. જીવન તનજાનાંદની મસ્તી માટે છે. જ્યાાં છીએ, જમે 

છીએ...જસ્ટ તરલેક્સ ! દુતનયામાાં જ્ઞાન અનાંત છે. સેલીબ્રટે કરતા કરતા જ ેશીખવુ હોય એ શીખીએ, બોજો શા માટે 

? 

'ભાર તવનાનુ ભણતર' - આ સતુ્રને પકડી લઇએ..." 

  



રત્નકણિકા-૫૪ 
'ઓબ્લીગશેન' એટલ ેશુાં ? 

"...ગુજરાતીમાાં ઓબ્લીગશેનને કૃતજ્ઞતા અથવા ઋણમતુિનો ભાવ કહે છે. મનષુ્યમાાં અહાંકારને કારણ ે

અતધકારભાવ પ્રતતત થાય છે. મારા પૈસા, મારા કપડા, મારુ મકાન...એના સાંપકગમાાં જ ેઆવે તેની ઉપર તે કબ્જો 

જમાવવા માાંગે છે. કુતરો જ્યાાં બેસતો હોય ત્યાાં બીજા કુતરાને એ બેસવા ન દે ! આપણા બધા સાંબાંધોના પાયામાાં ડર 

હોય છે, તે સમજમાાં ભાગ્યે જ હોય છે. જીવ જ્યાાં સુધી અહાંકારગ્રસ્ત હોય ત્યાાં સુધી બેહોશ છે. 

નાના બાળકને નાનપણથી જ કેવા સાંસ્કાર આપીએ છીએ ? આ રમકડાાં તારા છે, બીસ્કીટ-ચોકલટે તારી જ છે અને 

તાર ેજ ખાવાની છે ! વ્યવસ્થા માટે ઠીક છે પણ આનુ ગહેરુ કન્ડીશનીાંગ થાય છે એન ુભાન નથી. ભેગા મળીને 

ખાવાના સાંસ્કાર બાળપણથી પડ્યા ન હોય તો મોટી ઉમર ેબહુ નડે છે. આપણે જ ેકાાંઇ કરીએ છીએ એમા 

અતધકાર ભાવ જમાવીએ છીએ. કુદરત એ ભાવ થોડો સમય ચલાવ ેછે પણ પ્રકૃતતના તનયમ તવરુદ્ધ વધાર ેન ચાલ.ે 

ગીતામાાં ભગવાન ેકહ્ ુકે કમગ કરવુ એ તારા અતધકારમાાં છે પણ તેના પતરણામ પર તારો અતધકાર નથી. 

બધા વપેારીન ેનિો થતો નથી. ખેડુત વાવેતર કર ેપણ કેટલો મોલ ઉતરશ ેએ એના હાથમાાં નથી. અાંહી બેઠા છે એ 

બધાન ેખબર હશે કે ઉમાંગમાાં ચાર િેરા તો િરી લીધા છે પણ એના પતરણામ કેવા આવે છે એ પછીથી ખબર પડે છે ! 

આ સાંસારની રિીની વાત થઈ. સન્યાસી હાંમેશા અનગુ્રહના ભાવમાાં જીવ ેછે. શરીર મળ્ય ુછે તે પ્રભુનો અનુગ્રહ છે, 

કૃપા છે. દાાંત મળ્યા છે એ કૃપા છે. તેને અનગુ્રહન ુભાન અને કુદરતના તનયમ દેખાય છે. 

સાંસારી આવતી કાલ ેમારુ શુાં થશ ેએની તચાંતા કયાગ કર ેછે. અને તચાંતામાાં અનગુ્રહ અને કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ક્ાાંથી 

આવે ? કુદરત ેહાથ પગ આપ્યા છે, ઇન્રીયો આપી છે, સુરજ, ચાાંદ, હવા, િુલ, ઝાડ, પાન...કેટલ ુબધુ આપ્ય ુછે ! 

આપણ ેધરાઇ જઈએ તેટલ ુઆપ્યુ છે. પ્રકૃતતએ સમદૃ્ધ સિૃી બનાવી છે. તે જોતા જોતા માણસના જીવને શાાંતત થાય 

છે. કૃતજ્ઞતાના ભાવથી ભરાઇ જવાય છે. કૃતજ્ઞતાનો ભાવ આવે ત્યાર ેમઠુ્ઠી આપોઆપ ખુલી જાય છે. 

જ્યાર ેરિાભાવ આવે, રિી ખુલી જાય ત્યાર ેકોઇના માટે કાંઇ કરી છુટવાનો ભાવ જન્મે છે. આ ભાવને ' લૉ ઓિ 

ઑબ્લીગશેન' કહે છે..." 

  



રત્નકણિકા-૫૫ 
સરખામણી - 

"...દરકે જીવની આગવી યાત્રા છે. તેના સાંસ્કારનુ એક માળખુાં છે. એક કેરકે્ટરીસ્ટીક, એક પ્રાકૃતતક ટેન્ડન્સી છે. 

માળખામાાં પાસ્ટ-મમેરી, કમગનુ જાળુ, એવુ બધુ ઘણુ છે. કોઇની સરખામણીમાાં ન પડવુ. આપણને જ ેદેખાય તે 

બીજાને ન પણ દેખાય. આપણને જ ેગમે તે બીજાને ન પણ ગમે. સમજીએ- સામે સુાંદર બગીચો છે. સુાંદર ગુલાબ 

ખીલ્યા છે. 

કોઇને ગુલાબ જોઇ સુખ થાય, કોઇન ેએલજી થાય, વળી કોઇને ગુલાબનો િાલ જોઇ ધાંધો કરવાન ુમન થાય, તો 

કોઇને ગુલાબનુ િુલ જોઇને કતવતા સ્િુર,ે વળી કોઇને ગુલાબની જાત, બાયોલોજીકલ ગ્રેડેશન, તે ક્ા પદાથોમાાંથી 

બન્યુ હશે એના ખ્યાલો આવે, કોઇ ગુલાબ લઈ ઇશ્વરને યાદ કર,ે માથુ નમાવે. 

અહીાં જીવ ના ઘણા બધા લવેલ ઓિ બીઇાં ગ છે. 

સામે સાંસાર છે. કોઇને બધે ભ્રિાચાર જ દેખાય તો કોઇને ભગવિા દેખાય. કોઇન ેસાંસાર રાસભુતમ લાગે, કોઇને 

રાંગભુતમ લાગ,ે કોઇને રહસ્યભુતમ લાગે તો કોઇને રણભુતમ લાગે. 

ભીતરની જાગ્રતત ઉિરોિર વધારવા માટે અનેક પ્રકારની તવતધઓનુ પ્રયોજન કરવામાાં આવ્યુ છે. સરખામણીમાાં ન 

પડવુાં. જાગવાના લક્ષ્યને સતત યાદ રાખવ ુઅને આપણી ટાઇપ પ્રમાણે જાગ્રતત વધારવાનો અભ્યાસ કરવો. જ્યાાં 

છીએ ત્યાાંથી યાત્રાની શરુઆત થાય. પ્રમાદ નહી, િતરયાદ નહી, અધીરાઇ નહી..." 

રત્નકણિકા-૫૬ 
સ્થુળશરીર ઉપરાાંત આપણી પાાંસ ેબીજા કોઇ શરીરો છે ? 

 

.સ્થુળશરીર ઠોસ આહાર લે છે. શ્વાસોચ્છવાસ ચાલ ેછે, લોહીનુ પતરભ્રમણ થાય છે. ઠોસ આહાર પચે છે. તેમાથી 

ઉજાગઓ ઉત્પિ થાય છે. પાાંચ કમેન્રીયો છે, પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો છે. કામકાજ ચાલ ેછે. 

પણ સેન્સશેન્સ ક્ાાં અનુભવાય છે ? પ્રાણ ક્ાાં વહે છે ? ક્ારકે શરીરમાાં થીરકન, લવેીટેશન, ઉિેજના, ખેંચાણ, 

પ્લેઝાંટ-અનપ્લેઝાંટ અનુભવાય છે. તે ક્ાાં અનુભવાય છે ? જ્યાાં ઉજાગ/પ્રાણ િર ેછે તેન ેઇથરીક બોડી કહે 

છે...પ્રાણમય કોર્. આ સેન્સી ાંગનો પ્રદેશ છે. 

પણ ભાવ ક્ાાં ઉઠે છે ? મન થાય છે, અહાંકાર ઘવાય છે, એ બધુ ક્ાાં થાય છે ? તિલી ાંગનો પ્રદેશ, ગમો-અણગમો ક્ાાં 

થાય છે ? જીવ બળે છે ક્ાાં ? જીવ ઠર ેછે ક્ાાં ? આટલા બધા તવકારી ભાવો ઉઠે છે ક્ાાં ? અાંતઃકરણની આ ઉજાગઓ 

િર ેછે તેને એસ્ટરલ બોડી કહે છે, મનોમય કોર્, ભાવશરીર._ 

જ્ઞાન ક્ાાં પ્રગટે છે ? તસદ્ધાાંતો, કલ્પનાઓ, તવચારો ક્ાાં પ્રવતે છે ? એટેચમેન્ટ ક્ાાંથી જન્મે છે ? ક્ાાં પ્રસર ેછે ? - 

થીાંકી ાંગ અને નોઇાં ગનો પ્રદેશ. આ પ્રદેશને તવજ્ઞાનમય કોર્, મેન્ટલ બોડી કહે છે. 

અવેર ક્ાાં થવાય ? આનાંદની ક્ષણો ક્ાાં અનુભવાય છે ? જાગ્રતતના પ્રદેશને, તરયલ હોવાપણાના પ્રદેશને 

તસ્પરીચ્યઅુલ બોડી, આનાંદમય કોર્ કહે છે. 

કારણ ક્ાાં પડ્યુાં છે ? મહાકારણ ક્ાાં પડ્યુાં છે ? - કોઝલ બોડી, તનવાગણીક બોડી એવા નામ અપાયા છે. 



ચૈતન્ય તત્વ સૌની પાર છે. તનલેપ છે. તે શુદ્ધ સિા છે. 

આમ, સ્થુળદેહ ઉપરાાંત સાંવેદના, ભાવ, જ્ઞાન, અતસ્મતાના ક્ષેત્રો આપણી અાંદર છે. ઓળખવા પડે. 

ઉાં ડે ન ેઉાં ડે અનુભવવામાાં આવે છે તે સુક્ષ્મ અને સુક્ષ્મ થતો પ્રાણ/એનજી છે. ચૈતન્ય તત્વ એની પાર છે. સરળતાથી 

સમજમાાં આવે તેથી આ બધા નામ અપાયા છે. 

હવે પાયાનો તનયમ...તચિ જ્યાાં પ્રવૃત હોય ત્યાાંનો પરુો અનભુવ થવો જોઇએ અને સાથે પોતાનો અનુભવ પણ થવો 

જોઇએ. 

આનાંદનો અનુભવ, અતસ્મતાનો અનુભવ થવા તચિ તસ્પરીચ્યુઅલ બોડી સુધી પાંહોચવુ તો જોઇએ ન ે? જમે 

આાંખથી બધુ દેખાય પણ નજર પડે તો દેખાય ! તેમ તચિ ભીતરી અનુભવો માટે ત્યાાં જતુ થાય તો વાત બને. 

અત્યાર ેતો પતરતસ્થતત એવી છે કે સૌથી બહારના, કુદરત ેતનતમગત કરલેા સ્થુળશરીરનુ પણ આપણને ભાન રહેતુ નથી 

! માનવસતજગત સાંસારવ્યવહારમાાં અને તેમા સજાગયેલા કલ્પનાના જગતમાાં તચિ ભટકતુાં જ રહે છે, સતત વ્યગ્ર થતુાં જ 

રહે છે !..." 

રત્નકણિકા-૫૭ 
ઉજાગનો અતધક પરુવઠો અને ઉાંચા ગ્રેડની ઉજાગ મળેવવાના કોઇ રસ્તા છે ખરા ? 

"...એર-િુડ, હવામાાંથી આપણે ઓક્સીજન લઈએ છીએ તેની સાથે સાથે ઉાંચા પ્રકારની પ્રાણઉજાગ પણ ભીતર 

દાખલ થાય છે. 

તિઝીકલ િુડ, ઠોસ આહારમાાંથી પ્રગટ થતી ઉજાગ અતગ્ન સ્વરુપની હોય છે...કેલરીઝ. જ્યાર ેએર-િુડમાાંથી લઈ 

શકાતી ઉજાગ વધ ુઉાંચા ગ્રેડની હોય છે, પ્રકાશ સ્વરુપ. પણ એ ઉજાગને પચાવતા આવડવ ુજોઇએ. સાંવેદના 

અનુભવાય, પોતાની સાચી હાજરી અનુભવાય તો  એર-િુડમાાંથી આ ઉજાગ મેળવી શકાય છે. આથી તો ભીતરની 

જાગ્રતત માટે જાગ્રત ચેતનાઓ આપણને પ્રયત્ન કરવા કહે છે. તેમને આ તનયમની જાણ હોય છે, અનુભવ હોય છે. 

આનાથી પણ ઉાંચા પ્રકારની ઉજાગ સહેજ ેઅવેલેબલ છે. તેન ેઇમ્પ્રેશન િુડ કહે. ઠોસ આહારમાાંથી મળતી ઉજાગ અતગ્ન 

સ્વરુપની હોય છે, એર-િુડમાાંથી મેળવાતી ઉજાગ પ્રકાશ સ્વરુપની હોય, જ્યાર ેઇમ્પ્રેશન િુડમાાંથી મેળવાતી ઉજાગ 

ઇલેક્ટર ીસીટી સ્વરુપની હોય, ખુબ ઉાંચા ગ્રેડની હોય. સમજીએ - 

ઇન્રીયો સતત ઇમ્પ્રશેન્સ ગ્રહણ કર ેછે. આાંખથી સુાંદર રશ્યો દેખાય છે, કાનથી મજાનુ  સાંગીત માણી શકાય છે, 

નાકથી સુગાંધોનુ જગત અનુભવી શકાય છે, સ્વાદેન્રીયથી અનેક જાતના રસાસ્વાદ લઈ શકાય છે, સ્પશને્રીયથી 

અનેક જાતની ઉાંચા પ્રકારની સાંવેદનાઓ અનુભવી શકાય છે. 

ઇન્રીયોના આ આહારને ઇમ્પ્રશેન િુડ કહે છે. 

ઠોસ આહાર તો આપણે દર ત્રણ કલાકે લઈએ. એર-િુડ શ્વાસોચ્છવાસ દ્વારા આપણે દર ત્રણ સેકાં ડે લઈએ છીએ. 

જ્યાર ેઇમ્પ્રેશન િુડ તો અતવરત આવ્યા જ કર ેછે! 

ઇમ્પ્રશેન િુડમાાં અતત સુક્ષ્મ પ્રકારનો પ્રાણ હોય છે. ઇમ્પ્રેશન િુડ શરીરમાાં દાખલ તો થઈ જાય છે પણ પચત ુનથી. 

તવચારો રુપ,ે અનડાઇજસે્ટેડ િુડ રુપે એ સતત બહાર નીકળી જાય છે. 

ઇમ્પ્રશેન િુડ પચે એ માટે પહેલી જરુરીયાત છે આપણી સાચી હાજરીની. ભીતર સતત ભાન રહેતુ હોય, વતગમાન 

ક્ષણમાાં ઠહેરાતુ હોય, સાચી હાજરી ઘનીભુત થતી હોય તો ઇમ્પ્રશેન િુડ પચી શકે. સામાન્યતઃ આપણી તસ્થતત 



નાનકડા બાળક જવેી હોય છે. અમકુ ખોરાકથી આગળ લઈએ તો ઝાડા થઈ જાય. અનડાઇજસે્ટેડ ખોરાક બહાર 

નીકળી જાય. 

એર-િુડ અને ઇમ્પ્રશેન િુડ શરીરમાાં દાખલ થઈ જાય છે પણ પચી ન શકવાના કારણ ેતવચારોના સ્વરુપે, 

અનડાઇજસે્ટેડ એનજી રુપે બહાર નીકળી જાય છે. ખુબ તવચારો આવવાનુ આ એક મખુ્ય કારણ છે. 

હાજરી વધારવાના અનકે પ્રયોગો આપવામાાં આવ ેછે. તવતવધતાન ેકારણે સાધક મુાંઝાયા કર ેછે. જો બેઝીક તનયમો 

પકડાઇ જાય તો જીવન જીવવાની આપણી પદ્ધતતન ેએવી રીતે ગોઠવી શકીએ કે જથેી જાગ્રતતનુ આપણુ લક્ષ્ય 

ચુકાઇ ન જાય. 

ઇમ્પ્રશેન િુડ ડાઇજસે્ટ કરી શકાય તો ખુબ ઉાંચા પ્રકારની ઉજાગ મળેવી શકાય જનેા દ્વારા હાયર અને હાયર સને્ટસગ, 

હાયર અને હાયર બોડીઝ નો અનુભવ થઈ શકે છે. પણ થાય છે એવુ કે ઇમ્પ્રશેન્સ આવે ત્યાર ેહાજરી આવવાની 

જગ્યાએ વતૃિઓ ઉઠી જાય છે. તચિ ભટકવા ચાલ્યુ જાય છે. વૃતિ ઉઠે એટલ ેપ્રવૃતિ થાય. સાંવેદનાની પ્રતીતત 

થવાની જગ્યાએ, ભીતર બોધ ન હોવાના કારણે ભટકન વધી જાય છે. ઉલ્ટાની છે તે ઉજાગ પણ વપરાઇ જાય છે. 

રત્નકણિકા-૫૮ 
"...સાંસારવ્યવહારમાાં આપણ ેક્ાાંક ગુાંચવાઇ ગયા છીએ. જીવનમાાં સતત કાંઇક ખુટે છે એવુ અાંદર લાગ્યા કર ેછે. 

કશાકની ખોજ છે એવુ પ્રતતત થાય છે. જીવ અધ્ધર રહે છે પણ ખરખેર શુાં ખુટે છે એની ખબર પડતી નથી. સતત 

શોધ ચાલ ુરહે છે. કોઇ સાંગીતમાાં, કોઇ તચત્રકળામાાં, કોઇ પસૈામાાં, કોઇ પદમાાં, કોઇ પ્રતતષ્ઠામાાં તો કોઇ ઇન્રીયોના 

ભોગમાાં શોધ્યા જ કર ેછે. ખુબ મહેનત કર ેછે. આખરી પતરણામ કેવુ આવે છે એની આપણને સૌને ખબર છે. 

બીજી તરિ પ્રબુદ્ધ ચેતનાઓને જોઇએ છીએ તો તેમના જીવનમાાં રસ, મસ્તી, જાગ્રતત, આનાંદ દેખાય છે. એક 

તાજગી દેખાય છે. એક સતત સમાધાનની ભુતમકા બાંધાઇ હોય એવ ુઅનુભવાય છે. 

આપણ ેસાાંભળીએ છીએ કે જ ેખુટે છે તે ભીતરમાાં સદાસવગદા હાજર છે. રસ, શાાંતત, આનાંદ, મસ્તી એ ભીતરમાાં છે. 

એ આપણો સ્વભાવ છે. આપણા અનુભવમાાં આવત ુનથી. 

અાંતરયાત્રાના બારામાાં આપણે સાાંભળીએ છીએ. ભીતરના અનુભવો માટે શુાં કરવ ુતે બારામાાં માતહતી એકઠી 

કરીએ છીએ. પ્રવચનો, તશબીરોમાાં જઈએ છીએ. ધ્યાનની તવધીઓ, માંત્ર, તાંત્ર, યજ્ઞયાગ તવશે માહીતી મળેવીએ 

છીએ અન ેઓછાવિા અાંશે પ્રયત્નો પણ કરીએ છીએ. 

હવે થાય છે એવુ કે સાંસારવ્યવહારની આકાાંક્ષાઓ, વાસનાઓમાાં તો આપણે ગુાંચવાયેલા પડ્યા હોઇએ છીએ, તેમા 

ધમગધ્યાનનો બોજો આવી પડે છે. ક્ારકે તો થાય છે એવુ કે સાંસારમાાં વ્યસ્ત માણસો કરતા કહેવાતા ધમગને રસ્તે 

જનારા માણસો વધાર ેગુાંચવાયેલા અન ેવધાર ેવ્યતથત થયેલા દેખાય છે.  

એક બાજુ એમ થાય છે કે હુાં  અધ્યાત્મને રસ્તે જઈ રહ્ો છે અને બીજી બાજુ સાંસારના સખુ એને ખેંચે છે. પૈસાનો 

મોહ ઓછો કયો હોય પણ પસૈાની આવશ્યિા દેખાય છે. 

અાંદર એમ થાય છે કે સાંસાર વ્યથગ છે, માયા છે, આત્મદશગન, પરમાત્માન ુતમલન એ જ ધ્યયે છે. સાથ ેસાથે એમ પણ 

તવચાર ઉઠે છે કે આ દેખાતો સાંસાર છોડી દઈએ તો કાલ સવાર ેઆપણુ ભરણપોર્ણ કોણ કરવાન ુછે ? 

છોકરાછૈયાની જવાબદારી છે. ખુબ વાાંચે છે, તવચાર ેછે. આમ થવાથી ભીતર એક તવભાજનની પ્રતક્રયા શરુ થાય છે. 

સાંસારવ્યવહાર તમથ્યા લાગ ેછે પણ અધ્યાત્મનો સ્પશગ થતો નથી. નોકરીધાંધે જાય છે પણ જીવ ચોાંટતો નથી. સત્ય શુાં 

છે, વાસ્તતવક શુાં છે એ પકડમાાં આવત ુનથી..." 



રત્નકણિકા-૫૯ 
"...એક અતનણાગયક તસ્થતી ઉભી થાય છે. અાંદર જીવ બચેેન બની જાય છે. આવી અતનણાગયક તસ્થતીમાાં ઉજાગનો 

સતત વ્યય થાય છે. ક્ારકે પ્રબળ ભીતરી સાંઘર્ગ સાધકને માટે ઘાતક બને છે. સાધક ભીતરથી તુટી પણ જાય છે. 

આવો સાયકોલોજીકલ રોગ અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાાં પ્રવશે કરી જાય તો તેનો ઉપાય કરવો જરા વધાર ેમુશ્કેલ બની જાય 

છે. આવી તસ્થતીને આપણ ેહતાશા, તનરાશા, ઉદાસીનતા, તડપ્રશેન કહીએ છીએ. 

અધ્યાત્મ, ધમગ, કુદરત, અતસ્તત્વ એકદમ સરળ અન ેસહજ છે. ગુાંચવાડો ઉભો ક્ાાં થાય છે ? સમજીએ- 

આાંખ છે એ જોવાનુ કામ કર ેછે. કાન છે એ સાાંભળવાન ુકામ કર ેછે. હવ ેજો આાંખ સાંગીત સાાંભળવાનો પ્રયત્ન કર ે

તો ગુાંચવાડો ઉભો થવાનો. સાંગીત એ આાંખનો તવર્ય નથી. 

તો એક વાત સ્પિ થઈ જવી જોઇએ કે - 

અધ્યાત્મ એ મનનો તવર્ય નથી. 

આપણી પાાંસે પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો છે - આાંખ, કાન, નાક, સ્વાદેન્રીય અને સ્પશેન્રીય. આ જ્ઞાનેન્રીયો વડે રશ્ય, સ્વર, 

ગાંધ, સ્વાદ અન ેસ્પશગ આપણ ેઅનુભવીએ છીએ. 

આ ઉપરાાંત આપણી પાાંસે પાાંચ કમેન્રીયો છે. બે હાથ, બે પગ અને જીભ. આના વડે આપણુ કામકાજ ચાલ ેછે. 

આ બધાને બહીકગરણો કહ્ા; કરણ એટલ ેસાધન..બહારના સાધન. 

આવી જ રીતે આપણી અાંદર અાંતઃકરણ છે. તેના ચાર ઘટકો છે - મન, બદુ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકાર. આ અાંદરના 

સાધનો છે. 

આ અાંતઃકરણની પાર શાાંતત તસવાય બીજુ કશુાં નથી. અાંતઃકરણની પાર હોવુ સહજ અન ેસરળ છે પણ બને છે એવુ 

કે અાંદરના સાધનો વડે અધ્યાત્મ સમજવા, અનુભવવાની કોશીશ કરવામાાં જ ગચુવાડો ઉભો થઈ જાય છે ! 

અધ્યાત્મ મનથી, બદુ્ધીથી નહી સમજાય. અહાંકારનુ એમાાં કોઇ કામ નથી. 

આ તવશ્વમાાં સયુગ, ચાંર, તારા, પશુ, પક્ષી સૌ પોતપોતાની રીતે સહજતાથી અતસ્તત્વ ધરાવે છે. માણસન ેઆટલો 

બધો સાંતાપ કેમ છે ? ભીતર બેચેની કેમ છે ? 

સમસ્યા અાંતઃકરણમાાં પડેલી છે. સમસ્યા એટલી દેહની નથી. પટેમાાં ભુખ લાગે છે, પેટ ભરાઇ જાય પછી તચાંતા શાની 

? કુદરતમાાં તો કોઇ તનયમ વ્યવતસ્થત કામ કર ેછે. કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી જાય છે. 

શરીરમાાં રોગ આવી જાય છે. સહજ રીતે રોગની દવા કરીએ તો શરીર સાજુ થઈ જાય છે. અાંતઃકરણમાાં સમસ્યા 

થોડી વધ ુજટીલ છે. સાધન કોઇ તવકૃત રીતે રોગગ્રસ્ત થઈ ગયુ હોય એમ લાગે છે. દવા કરતા જઈએ અને રોગ 

વકરતો જતો હોય તેવુ લાગ ેછે. અાંતઃકરણના આ ચારયે સાધનોમાાં કાંઇક ન ેકાંઇક સમસ્યાઓ પડેલી છે. આપણે આ 

સમસ્યાઓનો હલ બહાર શોધીએ છીએ ! 

અાંતઃકરણના ચારયે સાધનો - મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકારમાાં શી તવકૃતત ઉભી થઈ છે એ પકડમાાં આવ ેતો એ 

પ્રમાણ ેદવા થાય. રોગ ક્ાાં છે અન ેકેવો છે એની ખબર પણ ન પડે તો યોગ્ય દવા થઈ શકે નહી..." 



રત્નકણિકા-૬૦ 
"...એક વાત સ્પિતાથી સમજી લઈએ કે સાંસાર અને અધ્યાત્મ એ બે અલગ અલગ નથી. અાંતઃકરણના સાધનો - 

મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકારના કારણે આવો ભેદ દેખાય છે. 

બહારના સુખ લેવા માટે આપણે ઇન્રીયોનો સહારો લઈએ છીએ. રુપ જોવુ હોય તો આાંખનો, સાંગીત માણવુ હોય 

તો કાનનો, સ્વાદ લેવો હોય તો જીભનો, ગાંધ માણવી હોય તો નાકનો અને સ્પશગ અનુભવવો હોય તો ચામડીનો 

ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. ઇન્રીયો રોગગ્રસ્ત હોય તો શુાં થાય ? 

ભીતરના સુખ માટે અાંતઃકરણ એ સાધન છે. આ સાધન તવકૃત અને ખામી વાળ ુછે. અતસ્તત્વમાાં કશી ખામી નથી. 

આપણા સાધનમાાં છે. તેથી બહારના ઉપાયો કામમાાં નહી આવે. 

સુિી સાંત બાઇ રાતબયાના જીવનનો એક પ્રસાંગ છે. એક તદવસ રાતબયા ઘરની બહાર અજવાળામાાં કાંઇક શોધતા 

હતા. આડોશીપાડોશી ભેગા થઈ ગયા. રાતબયા કહે મારી સોઇ પડી ગઈ છે એન ેશોધ ુછુાં . આડોશીપાડોશી પણ 

શોધવામાાં મદદ કરવા લાગ્યા. ઘણી મહેનત થઈ પણ સોઇ મળી નહી ત્યાર ેકોઇકે રાતબયાને પુછુ્યાં, 'સોઇ લગભગ 

કઈ જગ્યાએ પડી ગઈ તે કહો તો શોધવામાાં સરળતા પડે'. રાતબયા કહે કે સોઇ તો ઘરમાાં પડી ગઈ છે પણ બહાર 

આાંગણામાાં અજવાળુ છે એટલ ેઅહીાં શોધ ુછુાં  ! કેવો ગતભગત ઇશારો ! 

આપણી હાલત પણ કાંઇક આવી છે. 

મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર એ ભીતરની યાત્રા માટેના સાધનો છે. આપણે યાત્રાએ જવુ હોય અને આપણી યાત્રા 

માટેનુ સાધન, મોટરગાડી વ્યવતસ્થત ન હોય તો કેમ ચાલ ે? યાત્રામાાં મુશ્કેલી ઉભી થવાની. વળી આપણને આપણી 

મોટરના બારામાાં કોઇ માતહતી ન હોય તો યાત્રામાાં અટકાવ આવે ત્યાર ેમુાંઝવણ થવાની. સાધન કેવ ુછે ? કઈ રીતનુ 

છે ? તેની જાણ હોય તો સાધનનો આડેધડ ઉપયોગ કરવામાાંથી બચી શકાય. 

મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર એ ભીતરની યાત્રા માટેના સાધનો છે. આ ચારયેન ેઓળખીએ. 

આપણ ેશબ્દપ્રયોગ કરીએ છીએ જમે કે 'મન બેચને છે', 'બદુ્ધી બહેર મારી ગઈ છે', 'તચિ ઠેકાણે નથી', 'અહાંકાર 

ઘવાયો છે', તવગેર.ે સાધનોની બીમારીના આ લક્ષણો છે. 

બીમારીની દવા કરવી હોય તો ક્ા અાંગમાાં કેવો રોગ છે, તેની ખબર પડવી જોઇએ. તો જ યોગ્ય દવા થઈ શકે. 

ધ્યાનની તવધીઓ, માંત્રની તવધીઓ, તાંત્રની તવધીઓ, વગેર ેજુદા ઘટકોને, જુદા જુદા રોગોને લક્ષમાાં રાખી તનતમગત 

કરવામાાં આવેલા હોય છે. કોઇ તવધી જનરલ, બધાને લાગુ પણ પડતી હોય છે. દવા તો રોગનો પ્રકાર અને તેની 

તવકૃતત જોયા પછી જ નક્કી થઈ શકે. પેટમાાં દુખતુ હોય તો દાઢની દવા લઈએ અન ેદાઢ દુખતી હોય ત્યાર ેઆાંખમાાં 

ટીપાાં નાખીએ તો શુાં થાય ? 

ચારયે સાધનોને તપાસી લવેા પડે. રોગ ક્ાાં છે એ પકડમાાં આવે તો યોગ્ય તવધીનો સહારો લઈ શકાય. થોડીઘણી 

માતહતી એકઠી કરીને કોઇ પણ તવધી કરવા લાગીએ તો શુાં પતરણામ આવે ?..." 

  



રત્નકણિકા- ૬૧ 
"...સૌ પ્રથમ અાંતઃકરણના આ ચારયે કરણો/સાધનોને ઓળખીએ. આ ચારયે ઉજાગઓ છે. 

૧. માઇન્ડ એટલ ેમન 

૨. ઇન્ટેલેક્ટ એટલ ેબદુ્ધી 

૩. ઍટેન્શન એટલ ેતચિ 

૪. ઇગો એટલ ેઅહાંકાર 

ચારયેના િાંકશન્સ (કાયો) જુદા જુદા છે. 

ગામડાગામમાાં ઓતિસમાાં જ ેહોય તે સાહેબ. આપણ ેિાંકશન પ્રમાણે એમને ઓળખવાની કોશીશ કરતા નથી અને 

બુમો પાડીએ છીએ કે મન બહુ હેરાન કર ેછે. 

આ ચારયે ઉજાગઓ છે. આ ઉજાગઓ તનમ્નસ્તરની હોય તો તેવી ઉજાગઓમાાં દ્વાંદ્વ હશે. આપણા મન, બુદ્ધી, તચિ, અન ે

અહાંકારમાાં દ્વાંદ્વ છે. મનનુ કામ છે તવચારવાનુ. તેમા સાંકલ્પ અને તવકલ્પ ઉઠ્યા કર ેછે. બદુ્ધીનુ કામ છે તનણગય લવેાનુ. 

એમા હા અને ના થયા કર ેછે. તચિનુ કામ છે જાણવાનુ, દશગન કરવાનુ. પણ તે ભાગ્યા કર ેછે, જ્યાાં ત્યાાં ચોાંટ્યા કર ેછે. 

તેમા એટરેક્શન અને તરપલ્સન (આકર્ગણ અન ેઅપાકર્ગણ) થયા કર ેછે. ક્ારકે કોઇના તરિ ખેંચાય છે, તો ક્ાાંક 

કોઇથી ભાગ ેછે. 

અહાંકાર ભોગવ ેછે. એ પ્રસાંગ પ્રમાણ ેિુલાયા કર ેછે અને સાંકોચાયા કર ેછે. 

આમ ભીતરમાાં ચારયે ઉજાગઓ જુદી જુદી રીતે કામ કરતી રહે છે. આ ચારયેની તસ્થતી પોતાની ભીતર કેવી છે ? તે સૌ 

પ્રથમ સાધકે તપાસી લેવ ુપડે છે. 

મનમાાં ઇચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓ ઉઠ્યા કર ેછે. વળી આ ઇચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓ એકબીજાની તવરુદ્ધમાાં પણ 

ઉઠે છે. ઘડીક સાંસાર માાંડવાની ઇચ્છાઓ થાય તો ઘડીક સાંસાર છોડવાની ઇચ્છા થાય. અાંદર ઉઠતા આવા 

તવરોધોમાાં ઉજાગ વપરાતી રહે છે. મન સાંકલ્પ અને તવકલ્પમાાં ડોલ્યા કર ેછે, તસ્થર રહી શિુ નથી. 

બુદ્ધીએ તનણગય કરવાનો છે. સામે સાંકલ્પો છે, તવકલ્પો છે, પણ હવે એક તનણગય કરવાનો છે. એ અતનણાગયક 

તસ્થતીમાાં અટવાયા કર ેછે. સાધકને ઘડીકમાાં એમ થઈ જાય છે કે હવ ેસાંસારની આપાધાપી ઘણી થઈ ગઈ. બસ, હવે 

સાધનામાાં ઉતરી જ જવ ુછે. હવે જવેો બુદ્ધી આવો તનણગય કરી સાધનાના રસ્તે ડગ માાંડે કે એમ થાય છે કે 

છૈયાછોકરાાંને ભણાવવા છે, મોટા કરવા છે, આતથગક સમસ્યા છે. અહો, હજુ ઘણા કામ બાકી છે, માટે તનણગય બદલો. 

અતનણાગયક તસ્થતીમાાં અટવાવુ પડે છે. 

તચિ ભટક્ાાં કર ેછે, જ્યાાં ત્યાાં ચોટ્યા કર ેછે. કોઇ જગ્યાએ તદલ લાગી જાય તો ત્યાાં ચોટી જાય. એના વગર ઘડીભર 

ન ચાલ ેતેવ ુથઈ જાય. ત્યાાં વળી અચાનક ઉજાગ િરી જાય. હવ ેતો એનુ મોઢુ પણ માર ેનથી જોવુ એમ થઈ જાય. 

જટેલા પ્રમાણમાાં રાગ અન ેદ્વરે્ ઉઠે તેટલા પ્રમાણમા આકર્ગણ થયા કર,ે ઉજાગ વપરાતી રહે. ક્ારકે ધક્કો વધ ુપડતો 

હોય તો તચિ ભાાંગી પણ પડે. તચિની ઉજાગ વધ ુપડતી ખચાગઇ જાય અને સાંસારમાાં નીરસતા આવી જાય છે. તચિ 

સતત કોઇ ન ેકોઇ જગ્યાએ ભટકતુાં જ રહે છે. આ અનુભવો તચિના પ્રદેશમાાં રહેલા કલેશ, કામનાઓ, વાસનાઓ 

અને ઉાંડા મળુ નાખી પડેલા સાંસ્કારો, વતૃિઓ જન્માવ્યા કર ેછે. જીવની આ તસ્થતી છે. આવુ ભટકતુાં, અટકતુાં, 

ચોાંટતુ તચિ ભીતરની યાત્રામાાં વળે જ નહી તો શાાંતત અન ેઆનાંદનો અનુભવ થાય કેવી રીતે ? 



અહાંકાર 'હુાં ' ની ખોટી સાંવેદનાઓમાથી પ્રગટે છે. ભીતર ઘણાબધા પ્રકારની સાંવેદનાઓ ઉભી થયા કર ેછે અને તે 

પ્રમાણ ેઆવા હુાં  સતત બદલાતા રહે છે. પતત્નની સામ ેએ પતત, દીકરાની સામે એ તપતા, નોકરની સામે એ શેઠ અને 

શેઠની સામ ેએ નોકર બનતો રહે છે. મુખોટા બદલાતા રહે છે. દરકે પ્રકારના 'હુાં 'માાં ચોક્કસ પ્રકારની સાંવેદનાઓ 

ઉભરાય છે અને પ્રતતતક્રયારૂપે તે ટકી રહેવાનો સતત પ્રયત્ન કર ેછે. આ ઉજાગ છે. 'હુાં 'ને સતત ભય રહે છે. પોતાને 

બચાવવાની તરકીબો શોધ ેછે. 'હુાં 'ન ેકાંઇક બનવુ છે અને તેને કાંઇક થવ ુછે. તેને કોઇ તૃતિ જોઇએ છે. આમાથી એક 

નકલી કોચલુ બની જાય છે. પછી એક સેલ્િ ઇમેજ બનાવી અહાંકારને જીવવ ુપડે છે. વખત આવે આવી એક સાંવેદના 

પોતાન ેસાધક પણ માનવા લાગે છે. ઘણા 'હુાં 'ના શાંભુમળેામાાં એકનો વધારો ! અહાંકારનુ ભીતરની યાત્રામાાં કોઇ 

કામ નથી. તેનો ઉપયોગ િિ સાધન તરીકે જ કરવાનો છે..." 

રત્નકણિકા-૬૨ 
"...આખા તદવસ દરમ્યાન અાંતઃકરણના આ ચારયે કરણો, દ્વાંદ્વની તસ્થતીમાાં ઉજાગનો સતત વ્યય કરતા રહે છે. 

પરમાત્માની દયા છે કે તેણ ેરાત્રીનુ આયોજન કયુગ છે. રાત્ર ેબધા કરણો શાાંત પડે એટલ ેિરી ઉજાગથી ભરાઇ જાય છે. 

સાધકે સવાર ેઉઠીને પોતાના ચારયે કરણોને જોઇ લેવા. કોની હાલત કેવી છે ? તે જોઇ લવેુ. ક્ા કરણમાાં સમસ્યા છે 

? તેન ુતનતરક્ષણ કરી લવેુ. ઉજાગના દ્વાંદ્વની અવસ્થા જોઇ લવેી. સ્વ-તનતરક્ષણ આમ સાધક માટે અત્યાંત જરુરી - સેલ્િ 

ઓબ્ઝવશેન. આપણે બીજાન ુતનતરક્ષણ કરતા રહીએ છીએ પણ પોતાના તનતરક્ષણથી બચીએ છીએ. તપાસો. 

દ્વાંદ્વની તસ્થતીને પહેલા જોતા આવડે પછી કેટલાય અભ્યાસ પછી બે દ્વાંદ્વ વચ્ચનેી તસ્થતીને પકડતા આવડે. બે દ્વાંદ્વ 

વચ્ચનેી તસ્થતી પકડતા આવડે પછી કેટલાય અભ્યાસને અાંતે દ્વાંદ્વાતતત તસ્થતીમાાં રહેતા આવડે. આવી તસ્થતી દ્વાંદ્વની 

પાર જાય છે, જ્યાાં સાચુ સુખ શુાં છે, સાચી શાાંતત શુાં છે એ અનુભવમાાં આવે છે. િિ માહીતી એકઠી કરવાથી યાત્રા 

થઈ શિી નથી. 

આ ચારયે સાધનોમાાં એકીસાથે દ્વાંદ્વાતતત તસ્થતી અનુભવાય ત્યાર ેજાગ્રત ચેતનાઓ જ ેસમાધાનની વાતો કર ેછે તે 

સમજાય. 

મોટે ભાગ ેમાહીતી એકઠી કરી મન માનવા લાગે છે કે મને બધી ખબર છે. આભાસી યાત્રા થયા કર ેછે. અાંત ેઠેરના 

ઠેર. 

સાધક એક કરણમાાં દ્વાંદ્વાતતત તસ્થતી પ્રાિ કર ેએ પુરત ુનથી. જમે કે તચિના ક્ષેત્રમાાં આકર્ગણ-અપાકર્ગણથી મુિ 

રહે પણ અહાંકારની પરશેાની ચાલુ હોય. 

સાધકે આ ચારયે કરણોની દ્વાંદ્વાતતત તસ્થતીની મધ્યમાાં તસ્થર, અચલ, જાગ્રત તસ્થતી છે તેને અનુભવી લેવી પડે. અહીાં 

સાચ ુહોવાપણુ છે. જ ેઉજાગ તવતવધ દ્વાંદ્વમાાં ખચાગઇ જાય છે અને સાંસારવ્યવહારમાાં ભટકાવે છે, બેચને બનાવે છે, 

ઉપાતધગ્રસ્ત રાખે છે તે જ ઉજાગનુ રૂપાાંતરણ કરવાથી ભીતર જાગ્રતત પ્રગટે છે. 

માણસજાતની આ ક્ષમતા છે, સાંભાવના છે. 

દ્વાંદ્વની અાંદર જ ેચેતના િસાયલેી છે, આઇડેન્ટીિાઇડ થયેલી છે એને શાસ્ત્રમાાં જીવ કહે છે. 

દ્વાંદ્વથી તવમુિ થઈ દ્વાંદ્વાતતત તસ્થતીમાાં જ ેચેતના તવહર ેછે એને શાસ્ત્રમાાં તશવ કહે છે. 

સાધના જીવની તશવમાાં રૂપાાંતરણ કરવાની પ્રતક્રયાનુ નામ છે. એ મનુષ્યજાતતનુ અાંતતમ ફ્લાવરી ાંગ (પ્રિુલ્લન) છે..." 



રત્નકણિકા - ૬૩ 
"...ગીતામાાં શ્રીકૃષ્ણ, યોગસુત્રમાાં ભગવાન પતાંજતલ વરૈાગ્ય અને અભ્યાસ વડે મનોલય, તચિવતૃિના તનરોધ બારામાાં 

તવતવધ રીતે સમજાવે છે. 

વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ સમજીએ. 

સરળ ઉદાહરણ લઈએ. સાંસારવ્યવહારમાાં આપણી મુડી ઠેકઠેકાણે રોકાયેલી હોય છે. કેટલીક મુડી 

દરદાગીનાઓમાાં, કેટલીક મુડી મકાન-તમલ્કતોમાાં, કેટલીક મુડી શેર સટીતિકેટોમાાં, એમ ઠેકઠેકાણે રોકાયેલી હોય 

છે. હવે જો રોજીાંદા વ્યવહારમાાં મુશ્કેલી હોય, અિની પણ સમસ્યાઓ હોય તો આવી રોકાયેલી મુડી શુાં કામની ? 

એવી મુડી છુટ્ટી કરવી પડે. 

મુડી છુટી કરતા આવડે એ વૈરાગ્ય અને મુડી યોગ્ય રીતે રોકાણ કરતા આવડે એ અભ્યાસ. 

જીવની તસ્થતીમાાંથી તશવની તસ્થતીમાાં રૂપાાંતરણ કરવા સાંસારમાાં ઠેકઠેકાણ ેરોકાયેલી, વડેિાતી ઉજાગન ેછુટી કરતા 

અને તેને ભીતરની યાત્રામાાં રોકતા શીખવુ પડે. 

નરતસાંહ મહેતા કહે છે તેમ આ આખી રમત તચિ અને ચૈતન્યની છે. તચિની ઉજાગ જ ેજગતમાાં ભટક્ા કર ેછે અન ે

સાંસારમાાં ચોાંટેલી પડી છે તેને મુિ કરી ચૈતન્ય અતભમુખ કરવાની છે. 

આ તચિમાાં ઉજાગ હમણા મન, બુદ્ધી અન ેઅહાંકારની સવેામાાં રોકાયેલી છે. તચિની ઉજાગ ક્ાાં ક્ાાં ચોાંટેલી છે તે 

સાધકે ભીતર જોઇ લવેુ પડે. આપણ ેશબ્દપ્રયોગ કરીએ છીએ કે જીવને ચેન નથી, જીવ ભટકે છે, જીવ અધ્ધર થઈ 

ગયો છે. આ બધુ તબનજરુરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટના કારણે છે. 

આપણ ુતચિ, આપણી ઍટેન્શનની મુડી, સાંસારવ્યવહારમાાં કેવી રીતે ચોાંટી છે તે તપાસો. પુરુર્ હોય તો એનુ તચિ 

શેરબજારમાાં, પોતલતટક્સમાાં, મકાન-તમલ્કતમાાં, છાપાની પસ્તીમાાં અને જુના કાગળીયાાંમાાં ચોાંટેલુ પડ્યુ હોય. સ્ત્રી 

હોય તો તચિ સાડી-શેલામાાં, મરી-મસાલામાાં, કપડાલિામાાં, વાસણ-કુસણમાાં અને રસોડાના મસોતામાાંય ચોાંટેલ ુ

પડ્યુ હોય. 

તચિની ઉજાગ આવી રીતે ઇન્વસે્ટ (રોકાણ) થઈ હોય છે; તેમા વળી કેટલુયે ડેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે. ભીતર સહેજ 

જાગ્રતત આવ ેતો દેખાય. તચિ ચોાંટતુ અટકાવતા આવડે એટલ ેવેડિાતી ઉજાગ છુટી કરી શકાય - એને વૈરાગ્ય કહે. 

વૈરાગ્યનો અથગ એ નથી કે ઘરબાર છોડી દેવા. તચિ છુટુાં  થવ ુજોઇએ. ઘરબાર છોડી દે અને તચિ આશ્રમમાાં ચોાંટે, 

છૈયાછોકરા છોડી દે અને તચિ ચેલા-ચેલીમાાં ચોાંટે તો સમસ્યા એની એ જ રહે. િિ ચોાંટવાનુ સ્વરુપ અને સ્થળ 

બદલાયુાં ! 

છુટી થયેલી ઉજાગન ેભીતર વાળવી પડે. ભીતર પરોવવી પડે. આ અભ્યાસ. છુટી થયેલી ઉજાગને ભીતર પરોવવા માટે 

દરકે જીવના પ્રકાર પ્રમાણે તવતધ તનતમગત કરાયેલી હોય છે. કોઇને સેવાપુજા અનુકુળ આવે, ત્યાાં તચિન ેપરોવે. કોઇને 

માંત્ર અનુકુળ આવ ેતો ત્યાાં તચિ પરોવે. કોઇને વળી સુક્ષ્મ શરીરના ચક્રોમાાં તચિને પરોવવુ િાવે તો તેન ેએવી તવતધ 

અનુકુળ આવે. કોઇને સીધેસીધુ આત્મસ્વરુપમાાં હુાં  કોણ છુાં , મારુ સાચુ સ્વરુપ શુાં છે એના તચાંતનમાાં તચિને પરોવવુ 

િાવે. સૌ સૌની યાત્રા !.." 



રત્નકણિકા-૬૪ 
"...ભટકતી ચોાંટેલી ઉજાગન ેસરળતાથી મુિ કરવાની છે. પાછી બોલાવવાની છે. મિુ ઉજાગ - વૈરાગ્ય. તચિની ઉજાગને 

દબાવવાની નથી. દમન તો બાાંધી રાખેલી મુઠ્ઠી જવે ુછે. કેટલો વખત મુઠ્ઠીને પરાણે બાંધ રાખી શકાય ? વરૈાગ્ય તો 

ખુલ્લા હાથ જવે ુછે, તરલેક્સડ. દમનમાાં ખેંચાણ હશે. 

કોઇને સ્ત્રી પ્રત્યે ખેંચાણ હોય, કોઇને મકાન-તમલ્િ પ્રત્યે ખેંચાણ હોય, કોઇને ઇન્રીયોના ભોગે ખેંચાણ હોય. જ ે

દમન કરી વાસ્તતવિાથી દુર ભાગશ ેતો જ્યાર ેપણ અવસર ઉભો થશ ેત્યાર ેદમન કરલે ુતચિ તસ્પ્રાંગની જમે બમણા 

વેગથી છુટશે. જ ેજ ેલોકોએ સાધનાના નામે દમન કયુગ હોય છે એ સતત ડરતા રહે છે. કારણ કે ભીતર દબાણ 

અનુભવાય છે. અવસર ઉભો થતા મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. કેટલાક આના પતરણામે અતતશય ભોગ-તવલાસી બની 

જાય છે. 

ઉજાગને સહજ છુટ્ટી કરતા આવડે અને ભીતર પરોવતા આવડે ત્યાર ેએક નવી ઉજાગનો જન્મ થાય છે - કોન્શીયસ 

એનજી. સાધનાનુ આ પહેલ ુલક્ષ્ય છે. વૈરાગ્ય તો જાગૃતતનો તવર્ય છે. એક સમજ ભીતર ઉદભવે છે. એને દેખાય છે 

કે અહો, આમા તચિ ચોાંટાડવાનુ કોઇ કારણ જ નથી. ઉપયોગ કરી લેવો, સહયોગ લઈ લવેો. પણ બીનજરુરી 

ઠહેરાવ, ચોાંટવાન ુકોઇ કારણ નથી. 

મુસાિરી કરવી છે તો બસમાાં બેસવુ. સીટ તરઝવગ થાય તો કરાવી લવેી, સ્ટેશન આવ ેત્યાાં ઉતરી જવુ, મકાન છે તો 

મકાનમાાં રહેવુ, યવુાની છે તો માણી લેવી. વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે ત્યાર ેતેને તસ્વકારી લવેી. શરીરની બધી અવસ્થાની 

મોજ લેવી. તચિને ક્ાાંય બાાંધવુ નહી. આવે છે તો તસ્વકાયગ છે, જાય છે તો તસ્વકાયગ છે. તચિ ક્ાાંય ચોાંટી રહેતુ નથી. 

ઉજાગ મુિ રહે છે. આ છે વૈરાગ્ય. 

દમનન ેઘણા સાંયમ માન ેછે. સાંયમ તો જાગતૃતપ વગક થતી યાત્રા છે. 

જમે સાઇકલ ઉપર આપણે જતા હોઇએ અને ચઢાણ આવે તો પડેલ મારીએ અને ઢોળાવ આવે તો બ્રેક મારીએ. 

જરુર પડ્યે ડાબ ેવળીએ, જરુર પડ્યે જમણે વળીએ અને સામે વાહન આવે તો સાઇકલ થોભાવીએ પણ ખરા. આ 

છે સાઇકલ ઉપરનો અાંકુશ, સાંયમ. પણ કોઇ સાઇકલ હાાંકે જ નહી, પડેલ માર ેજ નહી, બ્રકે માર ેજ નહી, તો 

અકસ્માત નહી થાય; પણ યાત્રા પણ નહી થાય. 

રૂપ જોય,ુ આાંખ દ્વારા તચિની ઉજાગ ખેંચાવાની, તો શુાં આાંખ િોડી નાખવી ? આાંખે પાટા બાાંધવા ? આ દમન છે. 

પણ રૂપ પ્રત્યે તચિ ખેંચાય અને તે વખતે અાંદર જાગ્રતત આવી જાય અને અાંદર જોઇ લે કે આાંખ ખેંચાય છે, ખેંચાવી 

કેટલી જરુરી છે ? ક્ાાંથી તેન ેઅટકાવવી છે ? હાથમાાં બ્રકે છે. 

સુાંદર િુલો છે, નાના બાળકોના મધરુ ચહેરાઓન ુસૌાંદયગ છે, રૂપાળા સ્ત્રી-પુરુર્ો છે, કુદરત ેતવતવધ રચનાઓ કરી છે - 

આાંખ તો તે તરિ જવાની. જનેામાાં જાગ્રતત છે તે માણશે. એનુ રસપાન કરશે. ભીતર સાંયમ છે, જાગ્રતત છે, સમજ છે, 

દમન નથી. ઉજાગ ચોાંટી નહી જાય. તચિ માણશ ેપણ મુિ રહેશે. હાથમાાં બ્રેક છે. ઉજાગ છુટી રહેશે. પાછી બોલાવી 

શકાશે. આ છે વરૈાગ્ય..." 

  



રત્નકણિકા-૬૫ 
"...અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાાં કેટલાક સાધકો કતઠન પતરશ્રમ કર ેછે. વર્ોની મહેનત પછી પણ સમાધાન ઉપલબ્ધ થતુ 

નથી. સમસ્યાઓ ભીતર પડી છે. કારણો અાંતઃકરણમાાં પડેલા છે. પ્રકૃતતના તનયમો છે. 

જમે ગુરુત્વાકર્ગણ એ પ્રકૃતતનો એક તનયમ છે. આપણે ચાલીએ, દોડીએ, ચડીએ, ઉતરીએ બધુ થઈ શકે પણ જાણ ે

અજાણ ેજો ગરુુત્વાકર્ગણના તનયમોનો ભાંગ થયો તો હાડકા ભાાંગવાના. પ્રકૃતતની કોઇ ગણતરી નથી. પ્રકૃતતનો કોઇ 

પક્ષપાત નથી. બસ, તનયમ છે. 

સાંસાર વ્યવહારના તનયમો માણસે ઉભા કયાગ છે અને તેને આધીન વ્યવહાર ચાલ ેછે. એ બહારના તનયમોને આધીન 

વ્યવહાર કરવો પડે છે. એ તનયમોનો ભાંગ થાય તો સમાજ દાં ડ કર ેછે. સરકાર દાં ડ કર ેછે. 

ભીતરના પણ તનયમો છે. આપણ ેએ તનયમો પ્રત્યે અભાન અને અજ્ઞાન છીએ. આન ેઆપણ ેત્યાાં અતવદ્યા કહે છે. 

દરકે સમસ્યાનુ મુળ અતવદ્યા છે. 

અાંતઃકરણનો ઉપયોગ તો રોજરેોજ, ઘડીએ ઘડીએ કરીએ છીએ પણ અાંતઃકરણના તનયમોના બારામાાં અજાણ 

છીએ. જમે બહાર ગરુુત્વાકર્ગણના તનયમોનો ભાંગ થાય તો હાડકા ભાાંગે તેમ અાંદરના તનયમોનો ભાંગ થાય તો જીવ 

ઘાયલ થાય. સાંસાર વ્યવહારમાાં જ્યાાં નજર કરીશુાં ત્યાાં ઘાયલ જીવો દેખાય છે. 

આત્મતત્વની અનુભુતત દેહમાાં તો થવાની નથી. અાંતઃકરણ સ્વસ્થ અન ેતનરોગી હોય તો અધ્યાત્મ તો પ્રસાદ સ્વરુપે 

આપોઆપ અવતર.ે જમે સરુ, તાલ અને લય બરોબર બેસી જાય તો સાંગીત સહેજ ેજન્મે. સાંગીત ક્ાાંયથી લાવવુ 

પડતુ નથી. આવુ જીવનસાંગીત બારામાાં પણ છે. અાંતઃકરણ સ્વસ્થ હોવુ જોઇએ. અાંતઃકરણ સ્વસ્થ અન ેતનરોગી 

એટલ ેશુાં ? અાંતઃકરણની શુદ્ધી એટલ ેશુાં ? સમજીએ -  

અાંતઃકરણના ચાર ઘટકો છે - મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર. 

માણસ થ્રી-બ્રેઇન પ્રાણી છે - બોડી, માઇન્ડ એન્ડ હાટગ . શરીર, મગજ અને હ્રદય. 

શરીરમાાં બતહકગરણો છે. પાાંચ જ્ઞાનને્રીયો અને પાાંચ કમને્રીયો. 

હ્રહયમાાં તચિ અને અહાંકાર છે, ત્યાાં તેમનો પ્રભાવ છે. 

મગજમાાં મન અને બુદ્ધી છે, ત્યાાં તેમનો પ્રભાવ છે. 

હવે રોગ ક્ાાં છે અને એન ુસ્વરુપ કેવુ હોય છે તે સમજીએ. 

મનમાાં સાંકલ્પ-તવકલ્પ ઉઠ્યા કર ેછે. આ છે શબ્દોનો, સ્મતૃતઓનો સ્ટોરરુમ. મનનો એક રોગ છે કન્ડીશનીાંગનો. મન 

સજસે્ટીબીલીટી તસ્વકારી લે છે. અમુક ચોક્કસ ગ્રાંથીઓ, ગાાંઠો બાાંધી લે છે. શબ્દને કારણ ેસ્મતૃત બન ેછે. 

સ્મૃતતમાાંથી બન ેછે તવચારો. આપણ ેઆપણી ભીતર જોઇશુાં મનના પ્રદેશમાાં તવચારોની હારમાળા સતત વહેતી 

હોય છે. આ બધા તવચારો ઉઠે છે સાંઘરાયેલ શબ્દોની સ્મતૃતમાાંથી. 

દેહનો જન્મ થાય છે. છઠ્ઠીન ેતદવસે પહેલો શબ્દ મળે છે. તે છે આપણુ નામ. આ એક શબ્દ છે. ધીર ેધીર ેઆ શબ્દ 

અતત ગહેરાઇમાાં ઉતરી જાય છે. દેહ છુટે ત્યાાં સુધી આ શબ્દ કોતરાયેલો રહે છે. આ શબ્દ માટે આ જીવનમાાં અનકે 

આપાધાપી કરવી પડે છે. જાગ્રતતના અભાવવાળા કેટલાક જીવોમાાં તો આ શબ્દ સ્થુળ દેહ છુટ્યા પછી જ ેસુક્ષ્મ દેહ 

રહી જાય છે એની સાથ ેજોડાયેલો રહી જાય છે. આ બહુ ભયાનક વસ્તુ છે. આ શબ્દના આટલા બધા પ્રભાવમાાં 

આપણ ેછીએ છતા એ હકીકતથી અજ્ઞાત છીએ..." 



રત્નકણિકા-૬૬ 
"...મારા નામે જમીન, મારા નામે મકાન, મારા નામ ેસાંસ્થા. આ નામ પણ કોઇએ નક્કી કરલે શબ્દ છે. આપણે પસાંદ 

કરલેો પણ નથી. કેટલો પતરશ્રમ આ શબ્દ માટે કરીએ છીએ. બસ, મારુ નામ. સાતહત્યના ક્ષેતે્ર, રાજકારણમાાં, 

ઉદ્યોગક્ષેતે્ર, દેવાલયમાાં ક્ાાંય પણ મારુ નામ કોતરાવો. આવા કેટલાય નામ કોતરાયેલા પડ્યા છે અન ેએના જીવ 

ક્ાાં ભટકે છે તેનો પિો નથી. 

આવા તો કેટલાય ેકન્ડીશનીાંગ મનમાાં ઉભા થઈ જાય છે. આપણ ેતે પ્રમાણે જ જોવા અને આચરણ કરવા મજબુર 

થઈએ છીએ. તચિ તેની પાછળ પ્રવૃત રહે છે અને બેહદ ઉજાગ વપરાઇ જાય છે. આવી માન્યતાઓથી મુિ ન થવાય 

ત્યાાં સુધી તચિની ઉજાગ ત્યાાં પ્રવૃત રહેશે. અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાાં પ્રવશે નહી થાય. આ તનયમ છે. 

અતગ્નમાાં હાથ નાખીએ અન ેઅતગ્ન હાથને દઝાડે નહી એવી આશા રાખીએ છીએ. પણ તે અતગ્નના તનયમ તવરુદ્ધ 

છે. 

હવે મનનો કન્ડીશનીાંગનો રોગ સાંસાર પુરતો મયાગદીત ન રહેતા અધ્યાત્મના રસ્તે પણ પ્રભાવ પાથર ેછે. આપણે જનેે 

ધાતમગક સાંસ્કારો કહીએ છીએ તે પણ મનના કન્ડીશનીાંગનો તવસ્તાર હોય છે. કોઇનામાાં તે તહન્દુ, કોઇનામાાં તે 

મુસલમાન, કોઇનામાાં તે તિસ્તી હોવાનો દાવો કર ેછે અને તેમ માને છે. આ કન્ડીશનીાંગનો રોગ આઇડીયોલોજીન ુ

લેબલ લગાવ ેછે. પ્રકૃતતના તનયમોને છેતરી શકાતા નથી. 

મન જ્યાાં સુધી કોઇ ન ેકોઇ રીતે કન્ડીશન્ડ થયેલ ુરહેશ ેત્યાાં સુધી રિી સ્વચ્છ, તનમગળ, પક્ષપાતરતહત નહી થાય અને 

ત્યાાં સુધી અધ્યાત્મમાાં પ્રવેશ શક્ નથી. આ તનયમ છે. મુડી વેડિાતી રહે તો ટર ાન્સિોમશેન, રૂપાાંતરણ શક્ નહી 

બને. મુડી જ ન હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શનેુ કરવ ુ? હા, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બારામાાં ચચાગ કરાય; પછે ભલે એમા રહી સહી 

મુડી પણ વપરાઇ જાય ! 

આાંખ ઉપર જવેા કલરના ચશ્મા હોય એવુ દેખાય. મન ઉપર જ ેપ્રકારનુ કન્ડીશનીાંગ હશ ેતેવુ દેખાશે. અતસ્તત્વ 

સહજ અને સરળ છે. પ્રકૃતતમાાં અવનવા સજગન છે પણ કન્ડીશનીાંગના કારણ ેદેખાશ ેનહી. આપણા કન્ડીશનીાંગ 

પ્રમાણ ેજ જોવાશ ેઅને તવચારાશે. 

મનનો બીજો એક રોગ છે ગુાંચવણ. અાંદર ઉભો થતો એક ગુાંચવાડો. આપણ ુમન અનેક પ્રકારના તવચારોને ગ્રહણ કર ે

છે. પોતલટીક્સના, અથગશાસ્ત્રના, સમાજશાસ્ત્રના, વેદાાંતના એવા કેટલાયે શાસ્ત્રમાાંથી તવચારો ગ્રહણ કર ેછે. બદુ્ધ 

પુરુર્ોની વાણી સાંગ્રતહત થઈ હોય એવા પુસ્તકો વાાંચે છે. કન્ડીશન્ડ માઇન્ડ હોય અન ેઆવુ ખેડાણ થાય એટલ ે

અાંદર ગુાંચવાડો ઉભો થવાનો. 

કન્ડીશન્ડ અને કન્ફ્યુઝ્ડ માઇન્ડથી આત્મતત્વનો સ્પશગ સદુ્ધા નહી થાય..." 

  



રત્નકણિકા-૬૭ 
"...હવે થોડુાં  બુદ્ધીની હાલત બારામાાં સમજીએ. આ ઉજાગ પણ કલશેયુિ હોય, ઉધ્વગમખુી ન હોય તો તેમાાં દ્વાંદ્વ 

રહેવાનો. 

બુદ્ધીને ઘડીકમાાં આ સાચુ લાગે છે તો ઘડીકમાાં બીજુ કાંઇક સાચ ુલાગ ેછે. આવી બદુ્ધી તનણગય, તનશ્ચય કરી શિી 

નથી. અાંદર એક સાંશય બની રહે છે કે સાચુ શુાં અન ેખોટુ શુાં ? 

અાંદર સાંશય થાય કે સાધનાના રસ્તે જઈએ છીએ પણ સાંસાર રખડી તો નહી પડે ન ે? ભીતરના સાંશયના કારણે 

બહાર સાંસાર બરાબર સચવાતો નથી અને ભીતર અધ્યાત્મના ક્ષેતે્ર યાત્રા થતી નથી...બાવાના બેય બગડે છે. 

સન્યાસીના બિે સુધર ેછે. સન્યાસ સાંસારથી તવપરીત નથી. 'સાંસારમેં રહકે સાંસાર કા ન હોના ઉસીકા નામ સન્યાસ 

હૈ' - એવી ઓશોની વાણીનો મમગ તો અનુભવે જ સમજાય. 

સાંશય બે પ્રકારના છે. સાંશય અને સાંદેહ. આ બિ ેવચ્ચે તિાવત છે. અજુગનને સાંદેહ જાગતો હતો અને શ્રીકૃષ્ણ તેને 

સમાધાન આપતા હતા. 

અાંદર પ્રશ્ન જ ન જાગ ેઅને િિ માની લે એવી બુદ્ધી તનબગળ છે. એનાથી યાત્રા ન થાય. વાત માની લેવાની નથી. 

પ્રશ્નો ઉઠવા જોઇએ. પણ તેની પાછળ પ્યાસ, અતભપ્સા હોવી જોઇએ. પ્યાસ સાચી હોય તો યોગ્ય માગગદશગન બશેક 

મળે જ છે. આપણા સાંશયે વહેમનુ સ્વરુપ લીધેલુ હોય છે. સાંસારમાાં તો આવા સાંશય, વહેમથી ગાડુાં  ગબડશે પણ 

અધ્યાત્મના પ્રદેશમાાં યાત્રા નહીાં થાય. અતસ્તત્વ ઉપર, પરમાત્મા ઉપર સાંશય રહે અને વહેમ રહે તો યાત્રા અશક્ 

છે. 

બુદ્ધીમાાં વહેમ દાખલ થઈ જાય ત્યાર ેજીવન નિ થઈ જાય છે. અધ્યાત્મનુ સુખ તો એકબાજુ રહ્ુ પણ સાંસારનુ સુખ 

પણ માણી શકાતુ નથી. 

બુદ્ધીમાાં બીજો એક રોગ છે. એ છે તનાવનો, ટેન્શનનો. જવેુ કાંઇક નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન થાય કે બુદ્ધી તણાવથી 

ભરાઇ જાય. જમે હાથ અમુક વજન ઉાંચકી શકે પછી એ થાકી જાય. તેવી રીતે બુદ્ધી અમકુ જ ગ્રહણ કરી શકે. જો એ 

બધુ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કર ેતો તનાવ ઉભો થાય. 

અધ્યાત્મના પ્રદેશના રહસ્યો બુદ્ધીથી સમજવાના પ્રયત્નો તનાવ ઉભો કર ેછે. સાંસારવ્યવહારમાાં ગુાંચવાતી બુદ્ધીનુ 

ત્યાાં કોઇ કામ નથી. 

આપણી બદુ્ધી શુાં કરી શકે ? 

બુદ્ધીએ બાધા ઉભી કરવાની નથી, તેણે તનમગળ થવાન ુછે. તનમગળ બુદ્ધીમાાં આત્મતત્વનુ અજવાળુ પડશે. બુદ્ધી 

પ્રકાશીત થશ.ે આવી પ્રકાશીત બુદ્ધીને આપણ ેત્યાાં તવવેક કહે છે. 

તવતવક પ્રગટે પછી સાિસાિ દેખાવા લાગ ેછે કે કઈ પ્રવતૃિ કરવાથી, ક્ાાં તચિ પરોવવાથી જીવ અટકે છે, જીવ 

મુાંઝાય છે અન ેઉજાગનો વ્યય થાય છે અન ેકઈ પ્રવતૃિ કરવાથી, ક્ાાં તચિ પરોવવાથી ભટકન ઓછી થાય છે, ઉજાગનો 

વ્યય અટકે છે અને શાાંતત અનુભવાય છે. 

આમ, સાર-અસાર જોતી બદુ્ધી એ તવવેક છે..." 



રત્નકણિકા-૬૮ 
"...આપણે મન અને બુદ્ધી બારામાાં થોડીક વાતો કરી. હવ ેઆપણ ેતચિની તસ્થતત બારામાાં સમજીએ. સાધકે અાંત ે

તો તચિ ઉપર કામ કરવાનુ છે. મગજના સ્તર ેમન અને બદુ્ધીથી જ ેજીવાય છે ત્યાાંથી તો હ્રદય પર આવવુ પડશે. 

હ્રદયના ક્ષેત્રમાાં તચિ અને અહાંકારનો પ્રભાવ છે. 

તચિનુ એક સ્વાભાતવક લક્ષણ છે - આકર્ગણ અન ેઅપાકર્ગણ; ચોાંટવ ુઅને ભાગવુ. 

તચિમા જટેલી અશદુ્ધી વધાર ેએટલી એની દોડાદોડી વધાર.ે અશદુ્ધીને આપણે ત્યાાં કલશે કહે છે. જટેલો કલેશ 

વધાર ેએટલી કાળાશ વધાર.ે જટેલી કાળાશ વધ ુતેટલ ુઆત્મતત્વના પ્રકાશ આડે આવરણ. 

પ્રકાશ ઓછો હોય તો અાંધારુ વધાર ેહોય. અાંધારામાાં સુઝે નહી. સ્પિ દેખાય નહી. અથડામણ થતી રહે. 

ભગવાન પાંતજતલ પાાંચ કલશે ગણાવે છે. અતવદ્યા, અતસ્મતા, રાગ, દ્વરે્ અને અતભતનવેશ. આપણ ેપાતાંજલ યોગસુત્ર 

પર વાત કરતા હતા ત્યાર ેઆ કલેશોને તવસ્તારથી સમજલેા. 

તચિનો મખુ્ય રોગ છે દ્વરે્નો. કોઇ ગમતી વસ્તુ કે વ્યતિ પ્રત્યે અતતશય આકર્ગણ થઈ જાય છે અને ન ગમતી વસ્તુ 

કે વ્યતિ પ્રત્યે ઘૃણા થયા કર ેછે. તચિમાાં રાગદે્વર્ના હુમલા આવ્યા જ કર ેછે અને વૃતિઓ ઉઠ્યા જ કર ેછે. 

તચિમાાં અાંધારુ હોય અને વતૃિઓનો વાંટોળ હોય તો આત્મતત્વની અનુભુતત કેમ થાય ? 

વૃતિ વગરન ુશાાંત સરોવર જવેુ તચિ હોય તો આત્મતત્વનુ પ્રતતતબાંબ તેમા પડે. આવી ભીતરી તસ્થતતનુ તનમાગણ 

સાધકે કરવાનુ છે. 

શાાંત સરોવર જવેુ તનમગળ તચિ ઉપલબ્ધ કરવા માટે તચિને તનરોધના સાંસ્કાર આપવા પડે છે. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ 

એ માટે જરુરી છે. પ્રકૃતતના તનયમો સમજ્યા વગર, સીધેસીધા તચિવતૃિ તનરોધના પ્રયત્નો શરુ કરવામાાં આવે તો 

અધવચ્ચે તનરાશા આવશે. યમ, તનયમ, આસન, પ્રાણાયામ - યોગના આ બતહગઅાંગોમાાંથી એકમાાં પણ સમસ્યા 

ઉભી થશે તો તચિવતૃિનો તનરોધ શક્ નહી થાય. 

જમે સાંગીતમાાં પરુી ઓરકેસ્ટર ા હોય અને જો એકાદ વાતજાંત્ર પણ બેસુરો અવાજ કાઢતુ હશે તો સાંગીત નહી જામે. 

તચિના ભટકાવન ેસમજવુાં, તેને તસ્થર કરવુાં અતત કઠીન છે. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ અત્યાંત જરુરી. 

તચિ તસ્થર થાય તો અાંદર વાળી શકાય. 

તચિ અાંદર વળતુ થાય તો એને એકાગ્ર કરી શકાય, તનરોધના સાંસ્કાર આપી શકાય. ભીતરનુ સાયન્સ છે. તેના 

તનયમો છે. િિ માની લેવાથી આભાસી યાત્રા થયા કર.ે.." 

  



રત્નકણિકા-૬૯ 
"...હવે અહાંકાર બારામાાં સમજીએ. 

અત્યાર ેભીતરમાાં જ ેહુાં  ની સાંવદેનાઓ થાય છે તે સઘળી ખોટી છે, માની લીધેલી છે, નકલી છે. અસલી હોવાપણાનો 

સ્પશગ પણ થતો નથી. નકલી એ નકલી છે. તે આત્મતત્વની અનુભુતત નહી થવા દે. હવ ેથાય છે એવુ કે આવા તવતવધ 

'હુાં 'ના સાંઘમાાં એક હુાં  ન ેએમ થાય છે કે હુાં  આત્મતત્વની અનભુુતત કરી લઉાં . અાંહી ગોટાળો છે. 

અહાંકારનો એક રોગ છે ગ્રાંથીનુ બાંધાવુ, કોમ્પલેક્સ. એક છે લઘુતાગ્રાંથી, ઇન્િીરીયારીટી કોમ્પલેક્સ. બીજી છે 

ગુરુતાગ્રાંથી, સપુીરીયારીટી કોમ્પલેક્સ. 

'હુાં 'ની નકલી સાંવેદનાઓમાાં કાંઈક ભળી જાય છે. થોડીક સિા મળી જાય તો 'હુાં ' તવકૃત થઈ જાય છે. હુાં  પ્રમુખ છુાં , હુાં  

માતલક છુાં , હુાં  સાધક છુાં , હુાં  સન્યાસી છુાં , હુાં  મઠાધીશ છુાં  એમ થયા કર ેછે અન ેએ પ્રમાણે માનવા લાગ ેછે અને એ 

પ્રમાણ ેજીવવા લાગે છે ! 

થોડીક તવદ્યા મળી જાય તો 'હુાં 'ની નકલી સાંવેદના તવકૃત બની જાય છે. હુાં  ડોક્ટર છુાં , હુાં  એતન્જનીયર છુાં , હુાં  પ્રોિેસર છુાં  

એમ માનવા લાગે છે, બની જ જાય છે. 

થોડાક પૈસા મળી જાય તો હુાં  તવકૃત બની હુાં  ધનપતત છુાં , હુાં  ઉદ્યોગપતત છુાં  એમ માનવા લાગે છે અન ેએ પ્રમાણે 

વતગવા લાગ ેછે. કોઇને થોડુ રુપ મળી જાય તો હુાં  રૂપાળો કે રૂપાળી બની જાય છે. 

કોઇકન ેહુાં  ગરીબ છે, કોઇકને હુાં  દીન-હીન છે. આ બધા અહાંકારના ખેલ છે. આપણ ેતેનાથી ઉપર ઉઠી જ નથી 

શિા પછી સાચા સ્વરુપના દશગન કેમ થાય ? 

મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર આ રીતે રોગગ્રસ્ત રહે છે. વળી તેમની વચ્ચે પણ તાલમેલ હોતો નથી. દરકે વાતજાંત્ર 

પોતાના સરુ હોય પછી એકબીજાના તાલમાાં આવે તો લય અનુભવાય, તો સાંગીત જન્મે. આપણા આ ચારયે વાતજાંત્રો 

જીવનસાંગીત પ્રગટવા જ નથી દેતા. 

ચારયે સાધનોએ પોતપોતાન ુકાયગ સાંભાળવાન ુછે. સાધકે જાગ્રતતપવુગક સ્વઅભ્યાસ કરી કયુ કરણ ઉજાગનો બગાડ 

કર ેછે તે જોઇ લવેુ પડે. ઉજાગના રુપાાંતરણ માટે પહેલા ઉજાગનુ હોવુ જરુરી છે. જાગ્રતત વધ ેતેવી તવતધનો સહારો લઈ, 

તચિને તનરોધના સાંસ્કાર આપી, તચિની અવસ્થા બદલવાની છે..." 

રત્નકણિકા-૭૦ 
"...સાધકે સૌ પ્રથમ અાંતઃકરણના ચારયે સાધનો મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકારની શી હાલત છે તે તપાસી લેવી પડે. 

અપરાધભાવ અનુભવવાનો નથી. ગુનાની લાગણી પદેા ન થવી જોઇએ. જ ેછે એ હકીકત છે. રોગ છે તે છે. તેનો 

તસ્વકાર છે. ધ્યેય રોગમુિ થવાનુ છે. 

રોગનો સ્વીકાર અન ેરોગન ુતનરીક્ષણ એ પહેલ ુપગથીયુાં છે. આ ચારયે સાધનો રોગમુિ હોય, સહજ તસ્થતીમાાં 

હોય, અને તેમની વચ્ચે સાંવાદીતા હોય તો જીવનસાંગીત અનુભવમાાં આવે. સાંગીતના પ્રગટીકરણ માટે બધા જ 

વાતજાંત્રો સુરમા, તાલમાાં અને લયમાાં આવવા જરુરી. 

રોગનો સહજ તસ્વકાર હોય તો બીજુ પગથીયુાં છે યોગ્ય માગગદશગનનુાં. 

અાંતરયાત્રામાાં પ્રકૃતત તરિથી જાણ ેઅજાણે સહાય મળે જ છે પણ આપણને એ તવક્ષપે, અવરોધ જવેુ લાગે છે. 

આપણી અજ્ઞાનતાન ેકારણે આમ થઈ જાય છે અને મોકો ચુકી જવાય છે. 



પ્રકૃતત તો નવા જન્મ અન ેનવા મોકા આપતી જ રહે છે. 

યોગ્ય માગગદશગન વગર આડેધડ ઉપાય, ઉપચાર કોઇક વાર જોખમી બની જાય છે. ક્ાાંકથી અધુરુ સમજી, અધુરુ 

જાણી ધ્યાનની તવતધ કરવા માાંડીએ, માંત્ર કે તાંત્રનો સહારો લવેા માાંડીએ ક્ારકે સારુ થઈ પણ જાય; પણ ક્ારકે 

રોગ વધી જાય અને વકરી પણ જાય. રોગનુ તનદાન થાય તો ઉપાય સરળ બને. પાયાના તનયમો જાણ્યા તવના ઉપાય 

કરીએ તો ઉપાધી આવી પડે. 

પ્રબુદ્ધ ચેતનાઓ મન, બુદ્ધી, તચિ, અહાંકાર - અાંતઃકરણમાાં ક્ા રોગ છે તે જાણી ઉપાય બતાવે છે. દરકેને જુદા જુદા 

કરણમાાં બીમારી હોઇ શકે અને ઓછા વિા પ્રમાણમાાં હોઇ શકે. દરકેને અલગ અલગ તવતધ જરુરી બને. 

મનની અાંદર કન્ડીશનીાંગ, ગ્રાંતથઓ હોય અને અતતશય તવચારોને કારણે ગુાંચવાડો હોય તો એને દવા અલગ, એની 

તવતધ અલગ. બુદ્ધીમાાં વહેમ અને શાંકાઓ હોય , વાતવાતમાાં તનાવ ઉભો થતો હોય તો એની દવા અલગ, એની 

તવતધ અલગ. તચિમામ અનેક પ્રકારના કલેશ હોય, તવકારો હોય અને વતૃિઓ શાાંત થવાનુ નામ ન લેતી હોય તો 

એની દવા અલગ, એની તવતધ અલગ. અહાંકાર લઘુતાગ્રાંતથ કે ગુરુતાગ્રાંતથથી પીડાતો હોય અને વાતવાતમાાં ઘવાતો 

હોય તો એની દવા અલગ, એની તવતધ અલગ. 

કેટલીક તવતધ બધા રોગમામ થોડી થોડી રાહત આપે છે. કેટલીક તવતધ ચોક્ક્સ રોગ માટે જ વપરાય છે. ગમે તે 

માણસ ગમે તે કયાગ કર ેતો પતરણામ કેવી રીતે આવે ? રોગ હટે કેવી રીતે ?..." 

રત્નકણિકા-૭૧  
"...કુદરત ેશરીરમાાં રોગ આવે તેમાથી મુિ થવાય તેવી તહલી ાંગ પ્રોસેસ મકુી છે. શરીરમાાં ક્ાાંક વાગે છે, ઘાવ પડે છે 

ત્યાર ેઆપણે જોઇએ છીએ કે શરીર પોતાની ઇન્ટેલીજન્સથી તહલી ાંગ પ્રોસેસ, રુઝ લાવવાની પ્રતક્રયા કર ેછે. 

આપણ ેશરીરમાાં બીમારી આવે એટલ ેડોક્ટર પાાંસ ેજઈએ છીએ ત્યાર ેડોક્ટર સામાન્ય રીતે એક પ્રશ્ન જરુર પુછે છે 

કે રાત્ર ેઉાંઘ બરાબર આવે છે ? જો ઉાંઘ બરાબર લવેાતી હોય તો શરીર પોતાની તહલી ાંગ પ્રોસેસ સરળતાથી કરી શકે 

છે. પ્રકૃતતએ ઉાંઘનુ અદભુત આયોજન કયુગ છે. ઉાંઘના સમય દરમ્યાન ઉજાગનો જ ેવ્યય થઈ ગયો હોય છે તે ભરી આપ ે

છે અન ેજો કોઇ રોગ શરીરમાાં આવી ગયો હોય તો તહલી ાંગ પ્રોસસે દ્વારા ઠીક કર ેછે. 

પણ માણસને તો ઉાંઘ માટેય િુરસદ નથી ! રાત્રીના આઠ-દશ કલાક ઉાંઘમાાં વ્યય કરવા, એના કરતા રાતપાળી 

કરીને કમાઈ લેવ ુછે ! કોઇને કોઇ ક્ષેત્રમાાં સિળ થવુ છે, નામના મેળવવી છે. કોઇને ધનપતત થઈ જવુ છે, કોઇન ે

રાજનીતતમાાં દોડ લગાવવી છે. અહાંકારને તૃતિ જોઇએ છે. જણેે જણે ેઉાંઘ વેંચીન ેઅહાંકારની આવી તૃતિ માટે 

શરીરની ઉજાગઓ અતતશય ખચી નાખી છે તેમન ેશારીતરક અને સાયકોલોજીકલ બીમારી થઈ જાય છે. આવા 

લોકોના મનમાાં કન્ડીશનીાંગ અને કન્ફ્યઝુન રહેવાના, બુદ્ધીમાાં તનાવ રહેવાનો, તચિમાાં વ્યગ્રતા રહેવાની અને 

અહાંકારમાાં કોમ્પલેક્સ પદેા થવાના. 

કુદરત જરુરત કરતા પણ વધ ુઉજાગ પુરી પાડતી રહે છે. પણ માણસ જ્યાર ેઅતત કરી નાખે છે ત્યાર ેપહેલા માનતસક 

બીમારી આવે છે અને છેવટે માણસ ખાટલ ેપડે છે. શરીરન ેઆરામ અને ઉાંઘ આપે, ડોક્ટરની દવા લે તો શરીર 

સાજુ થઈ શકે. આમ થતા જ માણસ પાછો આપાધાપીમાાં વળગી પડે છે. 

માણસન ેબે શરીર છે. એક સ્થુળ શરીર. બીજુ સુક્ષ્મ શરીર. સ્થુળ શરીર સેલ્યુલર કોર્ોનુ બનેલ ુછે. તેમા અાંગો 

ઉપાાંગો છે. તેમા પાાંચ જ્ઞાનેન્રીયો અન ેપાાંચ કમેન્રીયો છે. સુક્ષ્મ શરીર ઉજાગઓન ુબનેલ ુછે. તેમા ચાર કરણો છે - મન, 

બુદ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકાર. સ્થળુ શરીરમાાં લોહી પતરભ્રમણ કર ેછે. સુક્ષ્મ શરીરમાાં ઉજાગ/પ્રાણ પતરભ્રમણ કર ેછે. 



સુક્ષ્મ શરીરમાાં ઉજાગના પતરભ્રમણમાાં અવરોધો આવે છે તો રોગ દાખલ થઈ જાય છે. મન, બુદ્ધી, તચિ અન ે

અહાંકારમાાં રોગ આવી જવાથી સુક્ષ્મ શરીર બીમાર રહે છે. બીમાર સુક્ષ્મ શરીરથી અધ્યાત્મની યાત્રા શક્ બનતી 

નથી. 

અાંતઃકરણની બીમારી માટે તહલી ાંગ પ્રોસસે છે - ધ્યાન. 

સ્થુળ શરીરને રોગમુિ કરવા જમે ઉાંઘ જરુરી તેમ સુક્ષ્મ શરીરને રોગમુિ કરવા ધ્યાન જરુરી. 

ઉાંઘ લાવી શકાતી નથી પણ ઉાંઘ આવે એવ ુવાતાવરણ આયોજી શકાય છે. તેવી રીતે ધ્યાન લાવી શકાતુ નથી, પણ 

આપણ ેવાતાવરણ તનમીત કરી શકીએ. સુક્ષ્મ શરીર સ્વચ્છ હશે તો આગળ યાત્રા થઈ શકશે. બીમાર શરીરને 

લઈને આપણે પ્રવાસે જઈએ તો તવક્ષપેો આવવાના, ઠહેરાવ આવવાનો..." 

રત્નકણિકા-૭૨ 
"...અાંતઃકરણ તનમગળ, સ્વસ્થ હશે તો તચિની જાગ્રતત શક્ બનશે, રુપાાંતરણની પ્રતક્રયા અનુભવમાાં આવશે. 

તચિની જાગ્રતત એટલ ેશુાં તે થોડીક તવગતથી સમજીએ. 

તચિનો પ્રદેશ અને તેનુ કાયગ રહસ્યમય છે. તચિની ચાર અવસ્થાઓ સમજીએ. તે છે તનરા, સ્વપ્ન, જાગૃતત અને તુરીય. 

સાધક કોઇ પણ તવતધનો આશરો લે, કોઇ પણ માગ ેઆગળ વધે, તચિનુ જાગરણ વધ ેતે ખરી યાત્રા. બધી આખરી 

વાતો તુરીય અવસ્થામામ પાંહોચ્યા પછીની છે. તુરીય અવસ્થા તચિની અવસ્થાન ુનામ છે. 

તચિની તનરાવસ્થાને સમજીએ. રાત્રીની તનરાવસ્થાને સમજીએ. રાત્ર ેતનરા આવે છે. આપણ ેક્ાાંક સરકી જઇએ 

છીએ. મગજનો અમુક ભાગ સુઇ જાય છે. ઉપરવ કરત ુમન અન ેતનાવભરી બદુ્ધી સુઇ જાય છે. 'હુાં  કરુ' કરનાર 

અહાંકાર સઇુ જાય છે. પ્રકૃતત વ્યવસ્થા સાંભાળી લે છે. હવ ેકોઇ કતાગ નથી. આ વખતે તચિ છે પણ તેની અવસ્થા 

ભોિાની છે. ઉાંઘમાાં સારુ ભાસે કે નરસ ુભાસ ેએ ભોગવવાનુ કાાંઇ કરી શકાય નહી. ક્ારકે તો સુર્તુિમાાં અતત 

ગહેરાઇમાાં સરકી જવાય તો ભોિા પણ નહી હોય. બધુ શુન્ય. આપણ ેપછી કહીએ છીએ કે મીઠી ઉાંઘ આવી ગઈ. 

તનરા પ્રકૃતતનુ અદભુત આયોજન છે. આ બાયોલોજીકલ, સ્થુળ શરીરની ઉાંઘ છે. સવાર પડે છે. બાયોલોજીકલ ઉાંઘ 

ઉડે છે અન ેશરીર જાગે છે. રાત્રીના સ્વપ્ન પરુા થયા. હવે કતાગ હાજર થઈ જાય છે. 

શરીર જાગે એટલ ેઆપણો સાંસારવ્યવહાર શરુ કરી શકીએ. ભોિાની અવસ્થામાાંથી કતાગની અવસ્થામાાં અવાયુ. 

બાંધ આાંખના સ્વપ્ના પુરા થયા. હવે આપણ ેજોઇશુાં તો જણાશે કે બાંધ આાંખના સ્વપ્ના તો પુરા થયા પણ ખુલ્લી 

આાંખના સ્વપ્ના ચાલ ુછે. આ તદવાસ્વપ્નો છે, ડે-ડર ીમી ાંગ. તચિ ભતવષ્યકાળ અને ભુતકાળમાાં ભટકતુાં રહે છે. ભુતકાળ 

એ પણ સ્વપ્ન, ભતવષ્યકાળ એ પણ સ્વપ્ન. આમ શરીર જાગી ગયુ હોય છે પણ જીવ સુતો હોય છે. શરીરની 

બાયોલોજીકલ ઉાંઘ ઉડી ગઈ હોય છે પણ જીવની સાયકોલોજીકલ ઉાંઘ ચાલ ુહોય છે. આપણી કહેવાતી આવી 

જાગ્રત અવસ્થાને તચિની બીજી અવસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા કહે છે. આપણ ેકાંઇક ને કાંઇક કરતા હોઇએ છીએ એટલ ેએમ 

લાગે છે કે હુાં  જાગુ છુાં . 

તચિની ત્રીજી અવસ્થાને જાગ્રતાવસ્થા કહે છે. જ્યાર ેસાયકોલોજીકલ ઉાંઘ પણ તુટે છે ત્યાર ેતચિની આ ત્રીજી 

અવસ્થા પ્રગટે છે. તચિની આ ત્રીજી અવસ્થા દરમ્યાન ભુતકાળ અને ભતવષ્યકાળમાાં ભમતુાં તચિ વતગમાનક્ષણમાાં 

આવી જાય છે. વતગમાનક્ષણમાાંથી તચિ ક્ાર ેઅને કેવુ છટકે છે તે દેખાવા લાગ ેછે. ભોિા અન ેકતાગ 

અવસ્થાઓમાાંથી હવ ેરિાની અવસ્થા આવે છે. રિાની અવસ્થા એકદમ પાકતી નથી. ધીરધેીર ેનીખર ેછે. અાંદરનુ 

ભાન વધતુ ચાલ ેછે. 



અાંદર ભાનનુ સાતત્ય વધ ેપછી વતગમાનક્ષણમાાંથી છટકવાને બદલ ેતચિ વતગમાનક્ષણમાાં ડુબવા લાગે છે. ત્યાર ે

ધ્યાનનો અનુભવ થાય છે, લીન થવાનો અનુભવ થાય છે. આ સમય ેતચિની અવસ્થા ચોથા તબક્કામાાં પ્રવશેે છે. 

તેને તુરીય અવસ્થા કહે છે. તુરીય એટલ ેચોથી, ધ િોથગ. પ્રબદુ્ધ ચેતનાઓ જનેા ગણુગાન ગાય છે તે આ અવસ્થામાાં 

પાંહોચ્યા પછી જ અનુભવાય. 

મનુષ્યની અવસ્થા અઢી છે. 

તનરા અવસ્થા પ્રકૃતત તોડે એટલ ેશરીર જાગે પણ જીવ સુતો હોય. ડે-ડર ીમી ાંગ ચાલ ુહોય. જીવની ઉાંઘ આપણે 

ઉડાડવી પડે. વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરાવ વધ ેતો આ ઉાંઘ ઉડે. આપણને ડે-ડર ીમી ાંગ પકડાય છે. વચ્ચે વચ્ચ ેજાગૃતતની 

ક્ષણો પણ આવી જાય છે પણ એ અવસ્થા વધ ુસમય ટકતી નથી. આમ અઢી અવસ્થામાાં જીવાય છે. તનરા, સ્વપ્ન 

અને ક્ારકે આવતી જાગ્રતત. 

સાધારણ રીતે આપણ ુજીવન તચિની બીજી અવસ્થામાાં જ વ્યતતત થઈ જાય છે. રિાની ત્રીજી અવસ્થામાાં રહેવાય 

તો સાધનાનો માગગ પકડાય છે..." 

રત્નકણિકા-૭૩ 
"...જન્મ અને મૃત્ય ુએ માઇલસ્ટોન વચ્ચે જ ેજીવાય છે તે મોટે ભાગ ેમન, બદુ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકારની વ્યથગ 

આપાધાપીમાાં જ વ્યતતત થાય છે. તચિની અવસ્થા બદલાય તે ધ્યયે, માણસ જાતની સાંભાવના. 

માણસ ત્રીજી અવસ્થાને પ્રાિ કરી તચિની ચોથી અવસ્થામાાં લીન થઈ શકે તેવુ આયોજન છે. તનવાગણ, કૈવલ્ય, 

આત્મઅનુભવ, એ બધી ત્યાાંની વાતો છે. 

યાત્રાની શરુઆત તો જ્યાાં હોઇએ ત્યાાંથી જ થાય ન ે? આપણી બીજી અવસ્થા દરમ્યાન આપણા શરીરનો બોધ 

થવો જોઇએ, આપણી આસપાસના વાતાવરણનો બોધ થવો જોઇએ. વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરાવ વધવો જોઇએ. જો 

આમ ન થાય તો તવતધની જગ્યાએ તક્રયાઓ થતી રહેશે. પતરણામ નહી આવે. નરતસાંહ મહેતા કહે છે કે આત્મતત્વ 

તચાંતવ્યો નહી તો સાધના સવગ જુઠી. 

આઠ-દશ કલાકની આપણી કહેવાતી જાગૃતત અવસ્થા દરમ્યાન હોાંશપુવગક, બોધપુવગક, વતગમાનક્ષણમાાં કેટલ ુરહી 

શકાય છે તે આપણી ખરી અવસ્થાની પારાશીશી છે. 

અત્યાર ેઆાંખ બાંધ કરીને તપાસી લો કે તચિ ક્ાાં ચોાંટેલ ુછે ? તવચારોના પ્રવાહો કેવા ચાલ ેછે ? જવેા તમે આ 

બારામાાં સભાન થશો કે તચિ ઠહેરી જશે. આ છે ક્ષતણક જાગ્રતતનો અનુભવ. 

તચિને ભટકતુાં, ચોાંટતુાં અટકાવો, ઉજાગને મુિ રાખો - વૈરાગ્ય. સ્મતૃત અને કલ્પનામાાંથી છુટી વતગમાન સ્થળ અને 

વતગમાનક્ષણનો બોધ રાખવાનો પ્રયત્ન વધારો - અભ્યાસ. 

તચિ જાગૃત અવસ્થામાાં આવવા લાગે એટલ ેમન વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેર,ે બુદ્ધી તનાવરતહત થવા લાગે, અહાંકાર 

વાસ્તતવિાની સામે આવી જાય. બધુ દેખાવા લાગ.ે જાગ્રતત વધે. આમ થાય ત્યાર ેસમજવુ કે અાંદર જુદા જ પ્રકારની 

ઉજાગનુ અવતરણ હવે થાય છે. તેને કોન્શીયસ એનજી કહે છે. 

ગમે તેવી હોાંશીયારી હશે, ગમ ેતેવી માન્યતા હશે, ગમે તેવી જાણકારી હશે પણ જ્યાાં સુધી તચિની અવસ્થા બદલાશે 

નહી ત્યાાં સુધી ઠેરના ઠેર. અાંતઃકરણના સાધનો, કરણોમાાં અસ્વસ્થતા હશ ેતો અધ્યાત્મનો પ્રસાદ અનુભવાશે નહી. 

આથી જાગ્રત ચેતનાઓ ધ્યાન ઉપર આટલો બધો ભાર મુકે છે અન ેસાધકોને પુછે છે કે ધ્યાનની અવસ્થા આવે છે ? 

પણ સાંસારી માણસ જ્યાાંર ેએમ કહે છે કે ધ્યાન એ તો નવરા માણસનુ કામ છે, ત્યાર ેજાગ્રત ચેતનાઓન ેપીડા થાય 



છે. માણસજાતને એટલી સ્વતાંત્રતા આપી છે કે પોતાની સાંભાવનાઓનો અનાદર, ઇન્કાર કરી શકે ! જાગ્રત 

ચેતનાઓને ખબર હોય છે કે જ્યાાં સુધી અાંતઃકરણમાાં બીમારી છે ત્યાાં સુધી અધ્યાત્મના સખુની વાત તો દુર રહી પણ 

સુખે સાંસાર પણ નહી ભોગવી શકાય. 

સાંસારવ્યવહારમાાં જીવ રચ્યોપચ્યો હોય તો જાગ્રત ચેતના ખાસ સચુનો પણ કરતી નથી. ભ્રમણાના જગતમાાં ભલે 

િયાગ કર.ે ભલે પુરતો અનુભવ લે. પણ જ ેલોકો જાગવાનો પ્રયત્ન કર ેછે, સાધનાનો માગગ શોધ ેછે ત્યાર ેચેતનાઓ 

તેમના પ્રત્ય ેસભાન અને સજાગ બની જાય છે. 

પછી સાધકન ેસાધના બારામાાં માતહતી મળવા લાગે છે. યાત્રા બારામાાં માગગદશગન મળવા લાગે છે. અહીાં એક પ્રસાંગ 

ઉભો થાય છે. માતહતી એક્ઠી કરી મન માનવા લાગ ેછે કે મને બધી ખબર છે. એની ઘોર્ણા પણ કરવા લાગે છે. 

રુપાાંતરણની પ્રતક્રયા અટકી પડે છે. સેલ્િ-ઇમેજ ઉભી થાય છે અન ેધીર ેધીર ેએ કવચ બની જાય છે. નકલી 

કોન્શીયસનેસ જન્મે છે. સ્મતૃતનુાંયે ભાન વાસ્તતવક ભાન નથી. પણ પછી સાાંભળે કોણ ? 

'માનો મત, જાનો'  - એવો ઇશારો ઓશો આપે છે ત્યાાં આ મમગ છે..." 

જાગ્રત ચેતના બોધપવુગક અવલોકન કરવા, જોવા કહે છે. પણ મન પૃથક્કરણ કરતુ જાય છે. એ વ્યખ્યાઓમાાં ઉલઝી 

જાય છે. એની પાાંસે સ્મૃતતઓનો ખજાનો હોય છે. કરોળીયો પોતાની જ જાળમાાં િસાય છે. 

સાધનાની પ્યાસની જગ્યાએ મનની માન્યતાઓ વધવા લાગ ેછે. સુક્ષ્મ અહાંકાર, સેલ્િ-લવ અને સેલ્િ-ઇમેજનો ભોગ 

બને છે. જીવનમાાં વ્યથગ આપાધાપી વધી પડે છે. જીવનઉજાગનો પ્રવાહ નકામા છોડ પી જાય છે. અસલી છોડ સકુાય 

છે. જીવ મુાંઝાય છે..." 

 

  



રત્નકણિકા-૭૪ 
"...તચિની અવસ્થા બદલ્યા તસવાય, તચિન ેજગાડ્યા તસવાય ભીતરમાાં રુપાાંતરણની પ્રતક્રયા નથી. તચિની જાગ્રતત 

વગર થતી બધી તવતધઓ તક્રયા બની જાય છે, સાધના નહી. 

સાધકે શરુઆતમાાં સ્મતૃત અને કલ્પનાઓમાાંથી છુટી તચિને શરીરની તક્રયાઓ અને શરીરની સાંવેદનાઓ ઉપર 

હાજર રાખવુ પડે છે. આ તનષ્ઠાપવુગક અભ્યાસ માાંગી લે છે. 

મેનુ વાાંચવાથી પેટ ભરાય નહી. માતહતી એક્ઠી કરવાથી પ્યાસ બઝુાશે નહી. 

તચિ તો ખેંચાવાનુ. તચિ ખેંચાયુ અને ભાન ન રહ્ ુઅન ેતચિ ખેંચાય ુઅને અાંદર ભાન આવી ગયુાં - આ બે પ્રકારની 

અવસ્થાને ભીતરથી અનુભવી લેવી પડે. પાછળથી ખ્યાલ આવે એ કામન ુનહી. જાગતૃતની અવસ્થામાાં તસ્થર થવા 

માટે બોધ રહે તેવી નાની નાની ક્ષણો પણ ચુકવી જોઇએ નહી. 

એક તવચારમાાંથી બીજો તવચાર અને બીજા તવચારમાાંથી ત્રીજો તવચાર ઉઠે. એની હારમાળા ચાલતી રહે. અાંદર ભાન 

આવી જાય તો એ દેખાય અન ેયાંત્રવત આપમળેે ચાલતી હારમાળા તુટે. 

ઇન્રીયોના તવર્યો માણવાના હોય છે પણ એની જગ્યાએ ક્ાર ેમનોવ્યાપાર શરુ થઈ જાય છે એ ભીતરથી પકડાવુ 

જોઇએ. 

કોઇ સુાંદર રશ્ય જોયુાં અને તચિ ખેંચાવાનુાં. આમ તચિ ખેંચાય ત્યાર ેતરત જ અાંદર ભાન આવી જવ ુજોઇએ. બ્રેક 

ઉપર હાથ જોઇએ. 

આાંખથી દેખાતી સુાંદરતા, કાનથી સાંભળાતુ સાંગીત, જીભથી અનુભવાતો સ્વાદ, નાકથી મણાતી સુગાંધ, ચામડીથી 

અનુભવાતો મીઠો સ્પશગ, માણવા માટે છે. ઇન્રીયો થકી આવતી સાંવેદનાઓ ખુબ ઉાંચા પ્રકારની ઉજાગ ધરાવે છે. 

સાધકે આ ઉજાગ ભીતર લેવાની છે, તેની પ્રતીતત કરવાની છે, પચાવવાની છે. 

તચિ આવી સાંવેદનાઓ માણતુ જાય અને ઠહેરત ુજાય એવી રચના છે. પણ એમ થઈ શિુ નથી. ઇન્રીયોના 

તવર્યોન ેમાણવાનુ ચુકી જવાય છે. હાજરી રહેતી નથી. ઉજાગ પચતી નથી. મનોવ્યાપાર થઈ જાય છે અન ેઉજાગ મળ 

સ્વરુપ,ે તવચાર સ્વરુપે બહાર નીકળી જાય છે. 

ઘણા અભ્યાસ પછી સાધકની ભીતર મન, બુદ્ધી, તચિ અને અહાંકાર પોતપોતાની રીતે િાંકશન્સ કયાગ કરશે. પણ 

બીજા છેડે ભાન પણ રહેશે. આવુ ભાનન ુરહેવુ ખુબ અગત્યનુ છે. 

મનોવ્યાપાર કે અહાંકારની ચિેાઓ ઉપર દમન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નથી. ભાન રહે તેના પર જોર આપવાનુ છે. 

સામે સાંસાર છે અન ેઅાંહી મારુ હોવાપણુ છે - સ્પિ થશે. અાંતઃકરણના ચારયે સાધનો વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરવા 

લાગશે. ભાનનુ સાતત્ય જ પુરતુાં છે..." 

  



રત્નકણિકા-૭૫ 
ઘણા સાધકો સીધેસીધા તનતવગચાર અવસ્થા પ્રાિ કરવા પ્રયત્ન કર ેછે. તચિની અવસ્થા બદલાશે નહી તો સિળતા 

નહી મળે. 

તચિ જ્યાર ેએની ચોથી તુરીય અવસ્થામાાં જાય છે ત્યાર ેતચિના લયનો અનુભવ થાય છે. મન તેની પ્રતક્રયા કરી શકત ુ

નથી. આ મનની દશા સ્વાભાતવક હોય છે. આવી અવસ્થામાાંથી જ્યાર ેપણ િરવાનુ થાય ત્યાર ેતેને વ્યુત્થાનદશા 

કહે છે. આવી અવસ્થામાાં સાયકોલોજીકલ રોગો હોતા નથી. ઇષ્યાગ, ક્રોધ, લોભ, ભયનુ કોઇ સ્થાન હોતુ નથી. બસ, 

તદલ ભરાઇ જાય છે. ભીતર મસ્તી, આનાંદ, શાાંતત હોય છે. અનુગ્રહનો ભાવ હોય છે. કરુણાનો ભાવ હોય છે. 

આશ્ચયગનો ભાવ હોય છે. એમ થયા કર ેછે કે બધુ લુાંટાવ્યા કરુ. 

અત્યાર ેતો એમ થયા કર ેછે કે બધુ જ્યાાં ત્યાાંથી ખેંચ્યા કરુાં  ! અત્યાર ેતો આપણે ભાવ, પ્રેમ, એટેન્શન માાંગતા િરીએ 

છીએ. કોઇ મને પ્રેમ દેતુાં નથી એવી સતત િરીયાદ કરતા રહીએ છીએ. જમેની પાાંસે આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ 

તેઓ પણ ભીખારી હોય છે. તેઓ ક્ાાંક ક્ાાંક માાંગતા હોય છે. ચાર ેબાજુ િરીયાદ સાંભળાય છે કે અમને કોઇ ધ્યાન 

દેતુ નથી - દતરરતા. 

સાંસારવ્યવહારમાાં મકાન બાાંધવુ હોય, તડગ્રી મેળવવી હોય, પદપ્રાિ કરવુ હોય, બે પૈસા ભેગા કરવા હોય તો 

ઘડીકમાાં નથી થતુ. આ તો પરમ તસ્થતીની વાત છે. અથાગ મહેનત, તતવ્ર પ્યાસ, ધયૈગપુણગ પ્રતતક્ષા, જીવનને દાવમાાં 

લગાવવાની તૈયારી હોય ત્યાર ેમળે છે. નરી માન્યતાઓ બે કોડીની છે. 

સાધકોની સતત મુાંઝવણ હોય છે કે તવચારો બહુ આવે છે. તો એક વાત સમજી લેવી જરુરી છે. શરીરમાાં જુદા જુદા 

અાંગો છે, અવયવો છે, તે સૌના જુદા જુદા કાયો છે. હ્રદય કામ કર ેછે. લોહીનુ પતરભ્રમણ ચાલ ુરહે છે. તકડની કામ કર ે

છે, કચરો સતત છુટો પડે છે. િેંિસા કામ કર ેછે, સતત શ્વાસ-ઉચ્છવાસ ચાલતો રહે છે. તો મગજ ભલે એન ુકામ કર.ે 

તવચારો ભલે ચાલતા રહે. આપણ ુકામ જોવાનુ છે. સતત તવચારો એ ન પચેલી ઉજાગનો મળ છે. તેને નીકળી જવા દો. 

તેનુ તવજ્ઞાન ગહેરુ છે. 

આપણ ુકામ જોવાનુ છે. તચિને વતગમાનક્ષણમાાં લાવવાન ુછે. 

સાંસારમાાં કોઇ કામ શરુ કરવુ હોય તો સૌ પ્રથમ શરીર જાગવુ જોઇએ, તે પ્રમાણે સાધનામાાં ગહેરાઇ લવેી હોય તો 

સૌ પ્રથમ જીવ જાગવો જોઇએ. જો જીવ તદવાસ્વપ્નો જોતો હશે તો સાધના મનનો ભાગ બની જશે..." 

  



રત્નકણિકા-૭૬ 
"...સાધકે અાંતઃકરણના ચારયે કરણો, સાધનોનો સાચો ઉપયોગ કરતા શીખવુ પડે. મન વતગમાનકાળમાાં રહેતુ થાય, 

બુદ્ધી તસ્થર થતી જાય, અહાંકાર સમપીત થતો જાય તેમ કરવાનુ છે. તચિની અવસ્થા ઉિરોિર વધ ુન ેવધ ુજાગ્રત 

કરવાની છે. 

સાંસારવ્યવહારમાાં બહીયાગત્રા બહીકગરણોથી થાય. શરીર તેની પાાંચ કમને્રીયોથી કામકાજ કરત ુરહે. 

અાંતરયાત્રા અાંદરના કરણોથી થાય. આપણી હાલત કાંઇક અાંશે ઉલટી છે. 

આપણ ેસાંસારવ્યવહારની યાત્રા માટે મન, બુદ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકારનો વધ ુપડતો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આખો 

તદવસ મન તવચારો જ કયાગ કરતુ રહે છે. સ્મૃતત અને કલ્પનાઓમાાં અટવાતુ રહે છે. ક્ાાં મકાન બાાંધીશુ ? ક્ાાં મુડી 

રોકીશુ ? કેવી રીતે ચુાંટણી લડીશુાં ? બદુ્ધી સાંલગ્ન રહે છે. ક્ા તનણગયો લવેા જવેા છે ? હમણા લેવા કે કેમ ? તચિ ક્ાાંય 

ન ેક્ાાંય ચોાંટેલ ુહોય છે અને વચ્ચે ભટકત ુહોય છે. અહાંકાર પોતાની તૃતિ અને રક્ષામાાં અટવાયેલો, વ્યસ્ત હોય છે. 

એ ક્ાાંક તૃતિ મેળવી પુિ થાય છે અને ક્ાાંક માર ખાઇ જવાથી સાંકોચાઈ, પીડા પામે છે. 

જીવને જગાડવાની વાત આવ ેએટલ ેસેવાપુજા શરુ થાય, ઠાકોરજીને શણગાર થાય. શરીર અન ેતેની ઇન્રીયો સાંલગ્ન 

હોય, દોડાદોડી ચાલતી હોય પણ અાંતઃકરણ એમા સાંલગ્ન ન પણ હોય ! સેવાપુજા થાય પણ અહાંકાર સમતપગત ન 

હોય ! પુજા-તવતધ થયા કર ેપણ તચિ બીજ ેભટકવા ચાલ્યુ ગયુ હોય ! 

સાંસારી અન ેસન્યાસી વચ્ચે ભેદ અહીાં છે. 

સન્યાસી કામની િેરબદલી કરી નાખે છે. બહીયાગત્રામાાં શરીર વપરાય. અાંતરયાત્રામાાં અાંતઃકરણ સાંલગ્ન કરાય. 

સાધકે આ વાત બરોબર સમજી લેવી પડે. બહીયાગત્રામાાં શરીર અને ઇન્રીયોને જ્યાાં સુધી કામ હોય ત્યાાં સુધી 

અાંતઃકરણ રાખવાનુ. મન, બદુ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકારનો જરુરી ઉપયોગ કરી લેવાનો. સાંસારવ્યવહારન ુકામ પુરુ 

થાય કે અાંતઃકરણ ેનીકળી જવાનુ. સહયોગની જરુર પડે લઈ લેવાનો. પણ ભાન રહેતુ નથી અને અાંતઃકરણના ચારયે 

અાંગો સાંસારવ્યવહારની બહીયાગત્રામાાં વળગી પડે છે. 

ઓિીસમાાં મનેેજર ઝાડુાં  કાઢતો હોય અન ેઝાડુાં  કાઢનારો વહીવટ કરતો હોય, એકાઉન્ટન્ટ પાણી ભરવા જતો હોય 

અને ચા-પાણી બનાવનારો તહસાબ કરવા બેસી જતો હોય તો ઓિીસની હાલત કેવી હોય ? 

અાંતયાગત્રામાાં અાંતઃકરણ વાપરવાનુ છે. શરીરનો સહારો જરુર પડતો લેવાનો છે. પણ બને છે એવુ કે શરીર ધ્યાનની 

તવતધમાાં માંડી પડે છે, મણકા િેરવવા લાગે છે અન ેઅાંતઃકરણ સાંલગ્ન રહેતુ નથી અન ેતેના ચારયે કરણો મનમાની કર ે

છે. 

સાધકે અાંતઃકરણની સમસ્યા ભીતરથી સમજી લેવી પડે..." 

  



રત્નકણિકા-૭૭ 
"...પશપુક્ષીઓન ેસ્થુળશરીર પ્રકૃતતએ આપ્ય ુછે. તક્રયાશતિ માટે હાથ, પગ, પુાંછડી, ચાાંચ વગરે ેઆપ્યા છે. 

ઇચ્છાશતિ માટે પટે છે. જ્ઞાનશતિ માટે આાંખ, કાન, નાક વગરે ેઆપ્યા છે. પશપુક્ષીની પ્રવતૃિ કુદરતમાાં 

સાંવાદીતાથી ચાલ ેછે. પટેમાાં ભુખ લાગી, આાંખ ખોરાક જુએ, પગ આગળ વધે, હાથ ખોરાકને પકડે, મોઢુાં  

ખુલ.ે..સાંવાદીતા ગોઠવાતી આવે. 

માણસ પાસે પશપુક્ષી જવેુ સ્થળુશરીર છે તેની સાથે સુક્ષ્મશરીર પણ છે. સુક્ષ્મશરીરમાાં મન, બુદ્ધી, તચિ અન ે

અહાંકાર છે. આ ચારયે ઉજાગઓ છે. આ ચાર સાંવાદીતાથી કામ કરતા નથી એ સમસ્યા છે. 

મન કન્ડીશન્ડ કરલે ુછે, બદુ્ધીને તશક્ષણ આપ્ય ુછે, તચિ સાંસ્કારયુિ છે અન ેઅહાંકાર નકલી છે. આ ચારયે 

સાંવાદીતાથી કામ કરતા નથી. આ ચારયે અાંદર-અાંદર સાંઘર્ગ ન કર ેતો સુખ પ્રગટે. 

સાધકે સુક્ષ્મશરીરન ેપહેલા સ્વસ્થ કરવાનુ છે, જીવ અાંહી છે. સાધકે સ્થળુશરીરને સ્વસ્થ રાખવાનુ છે, પ્રાણ અાંહી છે. 

સાધકે ત્યાર પછી સ્થુળશરીર અને સુક્ષ્મશરીરન ેપ ણગ સાંવાદીતામાાં લાવવાના છે અને પોતાનો બોધ કરવાનો છે. 

સાંવાદ તુટ્યો કે બોધ ટકવો મશુ્કેલ. 

માણસના સ્થુળશરીર અને સકુ્ષ્મશરીરને પાર કાંઇક છે તેનો અનુભવ કરવાનો છે. આ શરીરો ઉપયોગમાાં લેવામાાં છે. 

આ શરીરો બાધારુપ ન બનવા જોઇએ. થોડુ સમજીએ. 

શરીરને મન ચલાવે છે, બદુ્ધી ચલાવ ેછે. મન અને બદુ્ધીને કોણ ચલાવ ેછે ? આપણે આપણુ પોતાનુ અવલોકન કરવ ુ

પડે કે ચાલક બળ ક્ુાં છે ? બધ ુચાલ ેછે કોના બળથી ? 

શરીર ઘણુબધુ એની મેળે કરી લે છે. તેની તક્રયાઓ એની મળેે ચાલ ેછે. આ તમોગણુનુ લક્ષણ છે. 

હવે શરીરમાાં મન, બુદ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકાર ડર ાઇવરની સીટ ઉપર બેસી જાય ત્યાર ેશરીર તેના કહેવા પ્રમાણ ે

ચાલવા લાગે છે. કાંઇક કરવાન ુમન થયુ કે શરીર કામ ેલાગી જાય છે. બુદ્ધીએ કાંઇક તનણગય લીધો કે શરીર પોતાની 

જ્ઞાનને્રીયો અને કમેન્રીયોનો ઉપયોગ તે પ્રમાણે કરવા લાગી જાય છે. 

દાખલા તરીકે બદુ્ધી ડર ાઇવી ાંગ સીટ ઉપર બેઠી છે. કોઇએ બદુ્ધીમાાં ઉતારી દીધુાં કે બ્રહ્મમુહુતગમાાં ઉઠવુ જરુરી છે. 

બુદ્ધીએ તનણગય લઈ લીધો એટલ ેશરીર એન ેઅધીન થઈ જાય છે. બુદ્ધીમાાં પકડાઇ જાય કે આ રીતે ઉઠવુ, બેસવુાં, 

નમસ્કાર કરવા, વતગન કરવુાં, તો શરીર એન ેઅધીન થઈ તેમ કરવા લાગે છે. 

જ્યાર ેતચિ ડર ાઇવી ાંગ સીટ ઉપર હોય ત્યાર ેતચિ ખેંચાય તેની પાછળ શરીર પણ ખેંચાય છે. અહાંકારને િુલાવાનુ 

કારણ મળે અન ેએ ડર ાઇવી ાંગ સીટ ઉપર બેસી જાય ત્યાર ેશરીર પાાંસે મજુરી કરાવી નાખે છે. પછી એ સમાજસવેા 

હોય કે ઠાકોરજીની સેવા હોય ! 

આમ, શરીર ઉપર અાંતઃકરણના ચારયે કરણો - મન, બુદ્ધી, તચિ અને અહાંકાર ચાલક બળ તરીકે કામ કરતા હોય તો 

એ રજોગુણનુ લક્ષણ છે. 

આમ, તચિની તનરાવસ્થા તમોગુણ પ્રધાન છે અને તચિની બીજી અવસ્થા, આપણી કહેવાતી જાગ્રતતની અવસ્થા, 

રજોગણુ પ્રધાન છે. 

એકમાાં છે બાંધ આાંખના સ્વપ્નો, બીજામાાં છે ખુલ્લી આાંખના સ્વપ્નો..." 



રત્નકણિકા-૭૮ 
"...સત્વપ્રધાન એટલ ેશુાં ? તચિની ત્રીજી અવસ્થા, જાગ્રત અવસ્થા આવે ત્યાર ેતચિ ભુતકાળ અને ભતવષ્યકાળની 

ભટકનમાાંથી છુટી વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરવા લાગ ેછે. ખુલ્લી આાંખના સ્વપ્નો, સાયકોલોજીકલ તસ્લપ તુટે છે. જીવ 

જાગે છે. ભાન વધવા લાગે છે. હવે સત્વનો ઉદય થાય છે. સામે સાંસાર છે, સમસ્યાઓ છે, પણ વતગમાનમાાં રહીને 

પતરતસ્થતત જોઇ શકાય છે. પતરતસ્થતત પ્રમાણે રસ્તો કાઢવાનો છે. અાંદર જાગ્રતત છે. તેનો પ્રકાશ બુદ્ધી ઉપર પડે છે. 

પ્રકાશયુિ બદુ્ધીને આપણ ેત્યાાં તવવેક કહે છે. 

તવવકે હોય એટલ ેપ્રતતતક્રયાઓ, પ્રત્યાઘાતો ન હોય, પ્રતતસાદ હોય. સામે સમસ્યા છે જ ેજવાબ માાંગે છે. આપણે 

યોગ્ય પ્રતતસાદ આપવાનો છે. જવાબ આપવાનો છે. આ છે ખરી જવાબદારી. તવવકે હોય એટલ ેસારુાં  ખોટુ, શુભ 

અશુભ પારખવાની એક શતિ આવે છે. તચિ ગમે ત્યાાં ખેંચાતુ નથી. ગમે ત્યાાં ભટકવા ચાલ્યુ જતુ નથી. સામે જ ે

પતરતસ્થતત છે તેમા તચિ પરોવાય છે. બોધપવુગક તચિ પરોવાયુાં હોય એ સત્વગણુનુ લક્ષણ છે. અહાંકારને 

વાસ્તતવિાનો બોધ છે. પોતે તપતા છે, માતા છે, પત્ની છે, તમત્ર છે. જ ેરુપ લઈ એણે કામ કરવાન ુછે, જ ેપાત્ર એણે 

ભજવવાનુ છે તે તસ્વકાયગ છે. આવી અવસ્થા સત્વગુણની છે. આવી અવસ્થા, તચિની ત્રીજી અવસ્થા, જાગ્રતતની 

અવસ્થા છે. સાચી સાધના આ અવસ્થા આવ ેપછી શક્ બને છે. 

જ ેલોકો જાગ્યા છે એ સૌ એક જ વાત કહે છે કે ભીતર દીવો પ્રગટાવો. ભાન વધારો. સાંસારવ્યવહારમાાં ભાન 

વધારવા ઉપર જોર નથી, ત્યાાં બુદ્ધી વધારવા ઉપર જોર છે, સ્મૃતત વધારવા ઉપર જોર છે, અહાંકારને પોર્વાન ુઅને 

કાંઇક બનવાનુ મહત્વ છે. શરીર અને ઇન્રીયો માટે જ ેકાંઇ પ્રવૃતિ થાય છે તે તમોગણુી; અાંતઃકરણના કોઇ પણ કરણ 

માટે જ ેકાંઈ પ્રવતૃિ થાય છે તે છે રજોગણુી; અન ેભાન, બોધ જગાડવા માટે જ ેકાંઇ પ્રવૃતિ થાય છે તે છે સત્વગણુી. 

આપણ ુજીવન જવેી પ્રવતૃિરત હશે તેવ ુપતરણામ આવશે. પરમાત્મા અન ેપ્રકૃતત તટસ્થ છે. મન, બુદ્ધી, તચિ અને 

અહાંકાર સત્વગણુમાાં રહેવા જોઇએ. મન સ્મતૃત અન ેકલ્પનાઓમાાંથી આત્મતત્વ તરિ વળે. બુદ્ધી જ્ઞાન, તવજ્ઞાન, 

અથગશાસ્ત્ર, રાજકારણ વગેરનેી જાંજાળમાાંથી છુટી સ્વબારામાાં તચાંતન કર ેછે. પોતે કોણ છે ? પોતાનુ વાસ્તતવક 

હોવાપણુ શુાં છે ? તેનુ તચાંતન કર ેતો સત્વગુણ. 

તચિ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાાંથી બહાર આવે અન ે'મારા'ના ક્ષતે્રમાાંથી છુટુાં  થાય, વસ્તુઓ અને વ્યતિઓના 

ખેંચાણમાાંથી મિુ થાય અને 'સ્વ'લક્ષી બને, પોતાના હોવા તરિ પરોવાય, તનરોધની ક્ષણોનો અનુભવ કર ેતો 

સત્વગુણી. અહાંકાર શરીર સાથે જોડાઇ બળવાન, જોરાવર, રૂપાળો, વૃદ્ધ, નબળો- એમ માનવામાાંથી મિુ થાય 

અને ભાવ સાથે જોડાઇ પોતાને ડોક્ટર, એતન્જતનયર, પ્રોિેસર, કારીગર - જ ેકાંઇ માનતો હોય અને બની પણ ગયો 

હોય તેમાથી મુિ થાય. વળી ક્ાાંક કાંઇક મેળવીને િુલાઇ ગયો હોય કે ક્ાાંક નાસીપાસ થઈન ેમુરઝાઇ ગયો હોય 

તો આવી નકલી અવસ્થામાાંથી બહાર આવે અન ેતચદ્અાંશન ેશરણે થાય, શરણાગતતના ભાવથી ભરાઇ જાય ત્યાર ે

સત્વગુણ. સત્વગણુ ડર ાઇવી ાંગ સીટ ઉપર હોય તો અાંતયાગત્રા શક્ બને. 

અહાંકાર ેતો આખર સુધી ભીતરની યાત્રા જોઇ લેવી પડે છે. વખત આવે એ સાતત્વક રુપ પણ લઈ લે છે. મારા જવેો 

કોઇ ભિ નહી, મારા જવેો કોઇ જ્ઞાની નહી, મારા જવેો કોઇ તપસ્વી નહી; એમ ઘોર્ણા કરવા લાગે છે. બહુ 

જાળવવુ પડે. સતત જાગ્રતત જોઇએ. આવો સાતત્વક ઇગો અાંતયાગત્રામાાં ઠહેરાવ લાવી દે છે. પછી એ કોઇનુ 

સાાંભળતો નથી..." 



રત્નકણિકા-૭૯ 
"...જાગ્રત ચેતનાઓ સાંસારવ્યવહારમાાં જાગૃતતપુવગક જીવવા ઉપર ભાર મુકે છે. તચિનુ વલણ કેવી રીતે રાખી જીવવુ 

તે બતાવે છે. સુખ પ્રત્ય ેમૈત્રી, દુખ પ્રત્યે કરુણા, પુણ્ય પ્રત્યે મુદીતા અન ેપાપ પ્રત્ય ેઉપેક્ષા રાખી જીવનવ્યવહાર 

ચલાવવાનુ કહે છે. 

સાંસારમાાં જ્યાાં પણ સુખ દેખાય ત્યાાં મૈત્રી કેળવો. કોઇને પણ સુખી જુઓ તો અાંદર મૈત્રીની ભાવના ઉઠવી જોઇએ. 

આવુ થાય છે ? જ્યાાં જ્યાાં સખુ મળત ુહોય ત્યાાં તચિન ેપરોવો. જીવ તૃિ થશે. વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરાવ વધશે. જીવ 

બળે એટલ ેસમજી લેવ ુકે અહીાં હવ ેતચિ લગાડવાનુ નથી. મન અને બદુ્ધી લાખ તકગ  આપ ેપણ જીવનો કાાંટો જોઇ 

લેવો. જીવ બળ્યો એટલ ેસમજી લેવ ુકે ઉજાગ વ્યય શરુ થયો. તચિન ેહટાવી લો. 

જીવનમાાં ચાર ેતરિ દુખ છે. દુખી લોકોને જોઇન ેઅાંદર કરુણાનો ભાવ પ્રગટવો જોઇએ, તનાંદા કે ટીકાનો નહી. 

દુખનો પ્રસાંગ આપણી સામે આવે તો ભાગવાનુ નથી. ખીજ ચડાવવાની નથી. પ્રકૃતતના કેટલાક તનયમોની આપણને 

જાણ નથી. દુખ પ્રત્યે કરુણાથી સભર રહેવાશે તો જીવ ખોટો ખોટો બળશે નહી. 

પુણ્ય પ્રત્ય ેમુદીતાનો ભાવ રાખવાનો છે. જ ેકોઇ પણ કમગ, કોઇ પણ આયોજન પરમાત્મા તરિ લઈ જાય, જીવને 

જગાડવાનુ કામ કર,ે ઉધ્વગમુખી બનાવે, તે પ્રત્યે હર્ગથી ભરાઇ જાય. જાગ્રત ચેતનાઓનો સાંગ મળ્યો, ધ્યાનમાાં થોડી 

ગહેરાઇ આવી, જીવ ઠહેરવા લાગ્યો તો મુતિથી ભરાઇ જાવ. અહાંકારનુ આમા કામ નથી. જો આયોજન પાછળ 

અહાંકાર હશે તો ઇષ્યાગ, અનાદર, પ્રત્યાઘાત ઉભા થવાના, જીવ બળવાનો, ઉજાગનો વ્યય થવાનો. 

પાપ પ્રત્યે ઉપેક્ષા. જ ેકોઇ પણ ધમગ, કોઇ પણ આયોજન જીવને સાંમોહીત કર,ે જીવન ેબાળે, તચિને ભટકાવે, 

પરમાત્માથી તવમુખ બનાવ ેતે તરિ સજાગ થઈ જાવ. ઉપેક્ષાનો ભાવ કેળવો. ઉપેક્ષા એટલ ેઅહાંકાર વશ કોઇની 

ટીકા નહી, કોઇનુ અપમાન નહી. સહજ રીતે તચિને ત્યાાં પરોવાતુ અટકાવવાની એક સમજ, એક આવડત. 

સાંસારમાાં રહેવાનુ છે. પ્રસાંગો અને સમસ્યા તો આવતી રહેશે. એવુ વલણ કેળવો, એવી રીતે માગગ કાઢો કે જીવ બળે 

નહી, કોઇને દુખ પહોાંચ ેનહી અને ઉજાગનો દુરુપયોગ અટકે. 

આમ સાધનામાાં તચિને વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરત ુકરવાન ુછે. તેની ઉજાગ જ ેચોાંટેલી ન ેભટકતી િર ેછે તેને છુટી 

કરવાની. વૈરાગ્ય પછી એ ઉજાગનુ ભીતર રોકાણ કરવાનુ છે. અભ્યાસ જીવન ેતશવમાાં રુપાાંતરણ કરવાનો કીતમયો છે, 

સુવણગ બનાવવાનો આલ્કેમીકલ ઉપાય છે. આમ થાય તો અાંતતમ પ્રિુલ્લનનો અનુભવ થાય..." 

  



રત્નકણિકા-૮૦ 
"...આપણે સાધનાની પુવગભતુમકા ઉપર વાત કરતા હતા ત્યાર ેતવસ્તારથી સમજવા પ્રયત્ન કરલે કે વાસ્તતવક જગત 

અને વ્યવહારીક જગત વચ્ચે શુાં તિાવત છે, શરીરના ઉપયોગ અને શરીરના ઉપભોગ વચ્ચે શુાં તિાવત છે. સાધના 

કરનારને પ્રથમ દેહનુ ભાન અને પછી દેહમાાં વ્યાિ ઉજાગઓનુ ભાન થવુ કેમ જરુરી છે ? ઉજાગને મુિ કરવી, ઉજાગને 

શુદ્ધ કરવી, ઉજાગને ઉધ્વીકરણમાાં પરોવવી અન ેઉજાગનુ રુપાાંતરણ કરવુાં - એ ક્રમને સમજલેા. ભીતરના તવજ્ઞાનને ધમગ 

કહે. તનયમો પ્રમાણે કામ થાય તો પતરણામ મળે. અત્યાર ેઆપણી તસ્થતી શુાં છે, મન, બદુ્ધી, તચિ અન ેઅહાંકાર કેવી 

મનમાની કરી રહ્ા છે તે જોઇ લેવ ુપડશે - ઓબ્ઝવેશન. 

ભટકવુાં હોય તો પણ આપણી સ્વતાંત્રતા છે. અતસ્તત્વમાાં કરોડો-અબજો વર્ોનો પણ કોઇ તહસાબ નથી ત્યાાં 

આપણા ૬૦-૭૦ વર્ગનુ શુાં ગજુ. છિા પરમાત્માએ આયોજન આપેલ ુછે, સાધનો આપ્યા છે, જરુરી માગગદશગન મળતુ 

રહે તેવી વ્યવસ્થા છે. આપણ ેતે બધાનો ક્ાર ેઅન ેકેવો ઉપયોગ કરવો, તે આપણી મોજ, આપણી સ્વતાંત્રતા છે. 

પરમાત્માએ આપેલી મુડી શરીર, ઇન્રીયો અને અાંતઃકરણના સાધનો વડે વેડિી નાખવી હોય તો પણ છુટ. સાંસારમાાં 

તત્રતવધ તાપ, લોહી ઉકાળા આવી મળવાના. તનયમો છે. તનયમોના ભાંગ પ્રમાણે સજા ભોગવવી પડે. 

જાગ્રતત આવી જાય, ક્રમ ઉલટાઇ જાય, ઉજાગ ઉધ્વગમુખી બની જાય, તચિ અાંતરમુખી બની જાય તો ભાન પ્રગટવા 

લાગે. ભોિામાાંથી કતાગ, કતાગમાાંથી રિા, રિામાાંથી સાક્ષી અને તુરીય અવસ્થામાાં પ્રવશે શક્ બને. ભીતર મસ્તી 

પ્રગટે. આનાંદ પ્રગટે. તદવ્યતા પ્રગટે. 

જીવનમાાં આપણને સરવયૈુાં કાઢતા આવડતુાં નથી. આપણન ેખબર ન પડે અને જીવનના વર્ો વહી જાય છે. બોધ 

વગરની બુદ્ધીથી ઉપલબ્ધ તો ઘણ ુથશે પણ સાચો ઉપયોગ નહી થઈ શકે. માણસ ેકેટલા બધા ક્ષેત્રોમાાં કેટલી બધી 

પ્રગતત કરી છે. પણ હાલત શુાં છે ? જ્યાાં નજર કરો ત્યાાં કલહ, સાંતાપ, ખાંડન, લડાઇ, ઝઘડા દેખાય છે. બધુ તનયમોન ે

આધીન છે. પરમાત્મા અને પ્રકૃતત તટસ્થ છે. અતગ્ન વાપરતા આવડે તો સુખ છે. પણ મન, બુદ્ધી બગડ્યાાં હોય, 

અહાંકાર તવકૃત થયો હોય તો પોતાના કે બીજાના ઘરમાાં આગ પણ લગાડી દે. અતગ્ન તટસ્થ છે. લાકડી ટેકારુપ થઈ 

શકે અન ેમાથુાં પણ ભાાંગી શકે. 

મન, બદુ્ધી, તચિ અને અહાંકાર ઉજાગઓ છે. તે ઉજાગઓની તદશા બદલવાની છે. ક્રમ બદલવાનો છે. જ ેલોકો જાગ્યા છે 

એ ક્રમ ઉલટાવી નાખે છે. એમની આખી ભાવદશા જ બદલાઇ જાય છે. 

અાંતઃકરણ જ ેબતહગાગમી છે તેને અાંતગાગમી કરી નાખીએ, ઇન્રીયોના તવર્યો જ ેબહાર ખેંચી જાય છે અન ેતચિને 

ભટકાવે છે તેની જગ્યાએ સાંવદેનાઓ ભીતર માણવાનુ શીખી જઈએ તો એક નવી ઉજાગનો અનુભવ થવા લાગશે. 

વતગમાનક્ષણમાાં ઠહેરાવ વધશ.ે જાગ્રતત વધવા લાગશે. 

ભીતરમાાં જાગ્રતત વધ,ે વ્યવહારમાાં પ્રમે પ્રગટે અને જીવનમાાં ઉત્સવ આવે એવી શુભકામના..." 

  



રત્નકણિકા-૮૧ 
"...મનુષ્ય એ અતસ્તત્વન ુએવ ુસજગન છે જ ેમધ્યમાાં છે. એક બાજુ જડ-અચેતન છે અને બીજી બાજુ પણુગ ચેતન છે. 

મનુષ્યન ુશરીર પાાંચ તત્વોન ુબનેલુ છે. તેમા ચેતનનો અાંશ છે. શરીર એ પાાંચ તત્વોને આધાર ેબોલે છે, ચાલ ેછે, 

સાાંભળે છે. બધા શરીરો પચીસ-પચાસ વર્ગ પહેલા ન હતા. કેટલાક વર્ો પછી તે નહી હોય. આ દરમ્યાન શરીરની 

ભીતર ઘણી બધી ઘટનાઓ બની જાય છે, જાણે સાંસારનુ એક સ્વપ્ન આવી જાય છે. શરીરની અવસ્થા બદલાતી જાય 

છે. સાંબાંધો બદલાતા જાય છે. આ બધુ શુાં થઈ રહ્ ુછે ? આ પ્રશ્ન ભીતર જાગે છે. કોઇપણ પ્રવતૃિ યાાંતત્રકતામાાંથી 

સજગતા તરિ જાય તો તેની પાછળ કયુાં પ્રેરકબળ છે ? મનષુ્યની નીચેની સિૃી - પશુ, પાંખી, ઝાડપાન, ત્યાાં કોઇ પ્રશ્ન 

નથી. મનની પેલ ેપારના ચૈતન્યના પ્રદેશની હજી આપણન ેખબર નથી. ત્યાાં કશો પ્રશ્ન નથી. માત્ર સમાધાન છે, 

સમાતધ છે. આપણે માણસ છીએ જનેે મન છે, તવચાર કરવાની ભાવ પ્રગટ કરવાની ક્ષમતા છે.  

નાનો બાળક ખાય છે, પીવે છે, તેને કોઇ પ્રશ્ન નથી. તખલતખલાટ હસે છે, તકલીિ પડે તો રડે છે, પણ તે જીવ ેછે. 

સમજવાની શરુઆત પ્રશ્નોથી થાય છે. ઉગતો સરુજ કે ચાાંદો જોઇને પ્રશ્ન થાય છે. ચાલતી કીડી કે ઉડતા પતાંગીયાને 

જોઇને પ્રશ્ન થાય છે. શરુઆતમાાં તેના ઇન્રીયજગતમાાં અને પછી ભાવજગતમાાં સળવળાટ થાય છે. તે સાથે 

તવચારના જગતમાાં પ્રશ્ન જાગ ેછે અન ેભણવાની શરુઆત થાય છે. હવે અભ્યાસનો ક્રમ શરુ થયો. હવે એન ેએક એક 

પ્રશ્નના ઉિર મળતા જશે. બહારના જગતના પ્રશ્નો તવજ્ઞાનને જન્માવે છે, જ્યાર ેભીતરના જગતમાાં એ ધમગ અથવા 

બોધન ેજન્માવ ેછે. બહારના પ્રશ્નથી તચિની ઉજાગ બતહગાગમી બને છે. મનષુ્યની બાબતમાાં ખાવુાં, પીવુાં, કેમ રહેવુાં 

વગેર ેવહેવારોથી સાંસ્કૃતત જન્મી. બહારના વહેવારોના પ્રશ્નોથી બધી સાંસ્કૃતતઓ, વણગવ્યવસ્થા, જ્ઞાતતવ્યવસ્થા, 

અલગ અલગ રીતે તવકાસ પામી. તવજ્ઞાનનો જન્મ થયો. પણ આ બધી થઈ બતહયાગત્રા. 

ભીતર તરિની યાત્રાનો પ્રશ્ન થોડો ગહેરો છે. આ શે્રણીની શરુઆત આ પ્રશ્નથી થાય છે. સાંસારવ્યવહારની અાંદર બધુ 

કરી લીધુાં. પણ અાંદર એક પ્રશ્ન હજી ચાલ ુજ છે કે પૈસા કમાઇએ છીએ, સાંસાર માાંડીએ છીએ, બધુ ભેગ ુકયુગ છે એ 

બધુ શા માટે ? કોને માટે ? એવુ તો નથી ન ેકે આ બધી દેખાદેખી નકામી મહેનત કરી રહ્ા છીએ ? આપણે એવુ 

જોઇએ છીએ કે મૃત્યુ સાથ ેજ જીવનભર ભેગુાં કરલે ુભોગવ્યા તસવાય માણસ ચાલ્યો જાય છે. વળી એવા પ્રસાંગો 

બનતા જોઇએ છીએ કે કોઇ દોમ દોમ સાહ્બી માાં જન્મે છે અન ેકોઇ દારુણ ગરીબી સાથે જન્મે છે. તો પ્રશ્ન થાય છે 

કે આ બધુ શુાં છે ? આ બધુ આકતસ્મક છે યા કોઇ તનયમને આતધન છે ? માણસ મહેનત કર ેછે, મન મનાવતો રહે છે, 

તે જીવ ેજાય છે, પણ એની ભીતરમાાં એક પીડા છે, 'સમાધાન' નથી. જ્યાર ેભીતર સમાધાન થઈ જાય પછી પીડા 

હોતી નથી. પછી જીવનમાાં રસ જાગ ેછે. એક તનયમ સમજાઇ જાય છે કે આમ જ છે બધુાં. 

 



રત્નકણિકા-૮૨ 
આધુતનક તવજ્ઞાને પ્રતતપાતદત કયુગ છે અને અનુભવમાાં પણ થોડુાં  થોડુાં  આવે છે કે કોઇ પણ વસ્તુનો તવનાશ થતો 

નથી. વસ્તુઓનુ પતરવતગન થાય છે, તવનાશ નહી. આ એક વાર આપણી સમજમાાં બસેી જાય તો જીવનમાાં આપણે 

જનેે 'હુાં ' અને 'મારુ' માનીએ છીએ તે પણ કોઇ પતરવતગનનો ભાગ નહી હોય ? તે પ્રશ્ન જાગ.ે આપણે તેમા અપવાદ 

કેમ હોઇએ ? સમગ્ર તવશ્વ તેમા સમાયેલ સયુગ, ચાંર, તારાઓ, પદાથો, વનસ્પતત, પશ,ુ પાંખી બધુ જ પતરવતગનના 

તનયમને આતધન છે. એ બધાની સાથે આપણે પણ પતરવતગનના તનયમને આતધન છીએ. આપણા હોવાપણાનો 

આતદ કે અાંત નથી. તે એક રુપાાંતર છે. ધરતીમાાં વાવેલ ુઘાંઉનુ એક બીજ થોડા સમયે છોડ બને છે, ડુાંડા બને છે 

અને એક બીજના અનકે બીજ તૈયાર થાય છે, તે આપણે જોઇએ છીએ. વળી પાછા તે બીજ ઘાંઉમાાંથી રોટલી 

બને. માણસ ખાય,પશુ-પાંખી ખાય. તેમાથી લોહી બને, શરીર બને. જીવનના વહેવારો પરુા કરીને તે શરીર પણ 

ખરી પડે અને જમેાથી બન્યુ હતુ તે પાાંચ તત્વો માાં ભળી જાય. જ ેશરીર ઠેકડા મારત ુહતુ તે શાાંત થઈ જાય. આ 

શરીર પહેલા હતુ નહી અને પાછળથી પણ રહ્ુ નહી. માત્ર થોડાક સમય માટે દેખાયુાં. આ છે રુપાાંતરણની પ્રતક્રયા. 

તો આપણુ પણ હોવાપણુ થોડોક સમય પ્રગટ થાય છે. પણ આપણુ મુળ બીજ ક્ાાં છે અને આખર બીજરુપ ક્ાાં 

છે ? વચમાાં જ ેરુપાાંતરણની પ્રતક્રયા છે તે શુાં છે ? 

આતદમાનવને ખબર ન હતી કે વાદળા ક્ાાંથી આવે છે. હવે આપણને સમજાયુાં છે કે સયુગના પ્રખર તાપથી 

સમુરના પાણીની વરાળથી વાદળા બાંધાય છે. આ વાદળો વરસતા તે પાણી િરી પાછા નદી-નાળા મારિત 

સમુરમાાં ભળી જાય છે. પણ આપણુ જીવન તે ક્ાાંથી પ્રગટ થયુાં અને ક્ાાં તવલીન થઈ જવાનુ છે તેનો આપણને 

બોધ નથી. 

ધરતી પર સતત બધુ બદલાય છે. જળ ત્યાાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાાં જળ થાય છે. નગરોના ખાંડેરો થઈ જાય છે. 

ઇતતહાસ, ભુગોળ, તવજ્ઞાનને આધાર ેઆ બધુ સમજાય છે. બુદ્ધીમાાં ઉતર ેછે પણ આપણ ુહોવાપણુ સમગ્ર 

જીવનનો એક અાંશ હોઇ શકે તેવો પ્રશ્ન નથી થતો. અતસ્તત્વએ માણસને ઇચ્છાશતિ બક્ષેલી છે તેથી તેને અચુક 

પ્રશ્ન તો થવાનો કે આ બધુ શુાં છે ? શા માટે છે ?  પરમાત્માએ તવચાર સાથે ભાવ પણ મકેુલો છે એટલ ેઆ પ્રશ્ન 

પ્રત્યે ઉપેક્ષા પણ સવેી શકતો નથી. તેથી સાંસાર-વહેવારમાાં ખુાંપેલા રહેવા સાથે પરમાત્મા યા કોઇ જાગ્રત પુરુર્ના 

શરણે જાય છે. 

બીજો પ્રશ્ન થાય છે કે આ જ ેરુપાાંતરણ થાય છે તેની પાછળ શુાં છે ? તો એક બીજુ દશગન થાય છે. ખનીજસૃિી, 

વનસ્પતતસૃિી, પછી જીવજાંતુઓની સિૃી, પશુપાંખીની સૃિી અને તે પછી મનુષ્યની સિૃી. નરી આાંખે દેખાતી 

આટલી તો જુદી જુદી સૃિીઓ છે અને એકબીજાને આધાર ેટકી રહી છે. પ્રશ્ન એ થાય છે કે મનુષ્યની સૃિી પછી 

આગળ બીજી સૃિી છે કે પછી ત્યાાં જ તેનો અાંત થાય છે ? અને જો આગળ કોઇ સૃિી હોય તો તે ક્ાાં છે ? કઈ 

રીતે છે ? જો આ જ અાંત હોય તો પછી શુાં ? ઉત્ક્રાાંતત કે રુપાાંતરણ પાછળ પ્રકૃતતનુ આયોજન શુાં છે ? 

  



રત્નકણિકા-૮૩ 
લોખાંડ વગેર ેધાતુઓ, માટી, પથ્થર, ખનીજો, આ બધુ વનસ્પતતમાાં પ્રસરલેા છે. લોહ જમીનમાાં છે, માણસના 

લોહીમાાં પણ છે. એટલ ેલોખાંડ ઉત્ક્રાાંતત પામતા લોહી બને પછી આગળ શુાં ? ખનીજસિૃી વનસ્પતતમાાં, 

વનસ્પતતસૃિી પશુપાંખીમાાં અને મનષુ્યસિૃીમાાં જાય તો મનષુ્યસૃિીનુ હોવાપણુ ક્ાાં જાય ? આમ જીવનનુ ચક્ર 

ચાલ્યા કર ેછે. આ બધી પ્રતક્રયા કુદરતનુ આયોજન છે. બધ ુએ રીતે થઈ રહ્ ુછે પણ માણસ કુદરતના આયોજનમાાં 

િેરિાર કરી રહ્ો છે. કહીએ કે કુદરતનુ તનયોજન થઈ રહ્ ુછે તેમા માણસ પોતાની રીતે આયોજન કરી રહ્ો છે. 

કુદરતના ક્રમ ેબધુ પુવગતનયોજીત છે. તો આપણુ હોવાપણ ુકુદરતી રીતે તનયોજીત થયેલ ુછે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે 

આ દુતનયામાાં મારી શુાં જરુર હતી ? હુાં  ન હોત તો શુાં િેર પડત ? ઉિરો અઘરા છે. ઘણી વાર ઉિરની શોધ 

માણસને સ્વકેન્રી બનાવી દે છે કે મારા તસવાય બધુ તાંત્ર ચાલશે જ નહી. પણ એક વખત આવે છે અને બોધ થાય 

છે કે મારી જરુર શુાં હતી ?! - આ બને છે. 

અતસ્તત્વમા જટેલ ુજોઇએ છે બરાબર તેટલ ુજ છે. આપણુ હોવાપણુ પણ અતસ્તત્વની યોજના મુજબ છે. એટલ ે

કુદરતના તનયોજન પ્રમાણે જ આપણે રહેવાનુ છે. એમા આપણે કઁઇ કરી શકીએ ? આ વાત બહુ રહસ્યમય છે. 

કશુઁ જ ન કરી શિા હોત તો કોઇ સમસ્યા નથી. પશુઓ કઁઇ કરી શિા નથી. પરમાત્માએ જ ેકઁઇ આપ્યુ છે તે 

રીતે સૌ સૌની રીતે જીવે છે. પરઁતુ માણસ નથી જીવી શિો. માણસે સમાજ બનાવ્યો, રાજ્યવ્યવસ્થા- 

અથગવ્યવસ્થા બનાવી. આપણે અત્યાર ેજોઇ રહ્ા છીએ કે માણસ કેવી રીતે જીવી રહ્ો છે. તે બધુ કરી રહ્ો છે 

પણ તે તેનુ પોતાનુ બનાવેલ ુતવશ્વ છે, કુદરતનુ નથી. પણ જ ેપતરવતગનો થયા કર ેછે એમા માણસ કઇ રીતનુ 

આયોજન કર ેજથેી પ્રકૃતતનો હેતુ જળવાય ? સ્વતઁત્રતા મળી છે એટલ ેપ્રકૃતતનો હેતુ જાળવવાનુ તેના હાથમાઁ છે. 

પ્રકૃતત બીજા શરીરો દ્વારા પોતાનુ કામ કરી રહી છે. પશુ, પઁખીઓ, જીવજઁતુઓ શા માટે બનાવ્યા એની 

પરમાત્માને ખબર. એણે બનાવ્યુ છે. આપણે બનાવતા નથી. ચોયાગસી લાખ યોનીઓ બનાવી, અને એની પાછળ 

આપણને પણ બનાવવા પાછળ કોઇ પ્રયોજન હશે, પણ આપણી પકડમાઁ એ નથી આવત.ુ અને એમા પણ 

કારણો છે. પ્રકૃતતના પ્રયોજનની અઁદર આપણે આપણુ પ્રયોજન તનમાગણ કયુગ. એક પ્રપઁચ ઉભો થયો. એક દાખલો : 

આપણે ટરેનમાઁ બેઠા છીએ. ટરેન બધાને લઇ જાય છે. ટરેન પોતાની રીતે તનધાગતરત તદશામાઁ ચાલે જાય છે અને એના 

ડબ્બામાઁ આપણે આપણુ કઁઇક કરીએ છીએ. ડબ્બામાઁ જમે કરવુ હોય તેમ કરતા કરતા મુસાિરી કરીએ છીએ. 

અને સ્ટેશન આવતા ઉતરી જઇએ છીએ. જીવનનો પ્રવાહ પણ ક્ાકઁ લઇ જઇ રહ્ો છે. ક્ાકઁથી આવ્યા, 

માતાતપતાને પટેે જન્મ લીધો, ઘરસઁસાર માઁડ્યો, ધઁધો વહેવાર વગેર ેપ્રવતૃિઓ કરી અને તેમ કરતા કરતા પાછા 

ક્ાકઁ ગુમ થઇ જવાના. આ શુઁ છે ? 

એક તદવસ બોધ થશે કે જીવનનો પ્રવાહ આપણને ક્ાકઁ લઇ જાય છે, જમે ટરેન કોઇક  સ્થળે લઇ જવાની છે. 

જ્યાર ેઆનો બોધ થાય છે તે પછી ટરેનમાઁ શાઁતતથી બેસ ેછે. ટરેનમાઁ જ ેકઁઇ પ્રવૃતિ કર ેએ મોજથી કર ેછે. જનેે બોધ 

નથી એવા નાના બાળકને સ્ટેશન ક્ાર ેઆવશે, ઘરે ક્ાર ેપઁહોચીશુઁ, આ બધુ શુઁ છે ? વગેર ેકુતુહલ થાય. પણ 

જનેે ખ્યાલ આવી જાય છે કે ટરેન ક્ાઁ જવાની છે, ક્ાર ેપહઁોચવાની છે એ પછી શાતઁતથી સમાધાનપુવગક બસેી 

જાય...” 

  



રત્નકણિકા-૮૪ 
”...પણ પ્રશ્ન એવો થાય છે ખરો કે જીવનની ગાડી ક્ાઁ જઇ રહી છે ? જીવનનુ પોતાનુ તનયોજન છે અને જ ે

તનયોજન અતસ્તત્વને મઁજુર છે એને અનુરુપ કાયો કરવા. ઓશો કહે છે કે, ‘તૈરો મત, બહો’. તરવુ એટલ ેવહેણની 

સામે કે સાથે સ્વપ્રયત્નથી તરવુઁ અને વહેવુ એટલ ેવહેણની સાથ,ે વહેણ જ ેતદશામાઁ જ ેરીતે લઇ જાય તે રીતે 

પ્રયત્નતવહીન તસ્થતીમાઁ વહે જવુઁ.  વહેણની સામે તરવાના પ્રયત્નમાઁ થાકી જવાય, હારી પણ જવાય. માણસ 

પચાસ વર્ે હાથ પગ પછાડીને થાકી જાય, મોજ કે રસ ના આવે, તનરસતા અને કઁટાળો આવે. પરઁતુ પ્રવાહની સાથે 

સાથે સાહતજક રીતે વહેતો રહે તો મોકળાશ અનુભવમાઁ આવે. ભીતરની આ મોકળાશને મુતિ કહી છે. સઁસારમાઁ 

હવે તેને કોઇ બઁધન નથી. તે જીવનના વહેણની સામે તરતો નથી, તેથી થાિો નથી. કહે છે કે રામ રાખે તેમ 

રહીએ. આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ તો પણ શરીરને રોગ, વ્યાતધ આવે. જરા આવ ેઅને એક તદવસ શરીર 

ચાલ્યુ જાય છે. આ  બોધ નથી એટલ ેઆપણે અનેક પ્રકારની માથાકુટ કરીએ છીએ અને તે માથાકુટ પ્રકૃતતના 

તનયમની તવરુદ્ધ કરીએ છીએ, માટે સઁતાપ થાય છે. પ્રકૃતતનુ તનયોજન સમજમાઁ આવી જાય તો સઁતાપ ન થાય. 

અદભુત શાતઁત અને સમાધાન મળે. આ પરથી પ્રશ્ન જાગે છે કે પ્રકૃતતનુ તનયોજન શુઁ છે ? આ જ્યાઁ સુધી ન સમજાય 

ત્યાઁ સુધી વહેવારીક જગતમાઁ તજઁદગીભર આ પ્રમાણે મથામણ કર ેજ જઇએ છીએ. 

સૌનો અનુભવ છે કે નાની મોટી વાતમાઁ આપણને સાચુ શુઁ છે તે જાણવાની ઇચ્છા થાય છે. સાચુ જાણ્યા પછી 

વહેવાર ચાલ ુથાય. મનને એક વખત સમજાવુ જોઇએ કે આ સાચુ છે. સત્યના બોધ પછી વહેવાર ચાલ.ે મન એ 

કુદરતનુ અદભુત રહસ્યમય યતઁ્ર છે. પરમાત્માનો પ્રપઁચ બહુ અદભુત છે. તે સાચુ જાણવાની જીજ્ઞાસા રાખે છે પણ 

સાચુ જોઇ શિો નથી. સરોવરમાઁ ચઁરનુ પ્રતતતબઁબ પડે છે તેને સાચુ માની લે છે. આ મનનો સ્વભાવ છે. મન સાચુ 

શુઁ છે તે ગોતે છે. પણ સાચુ શુ ઁછે ? તે વારઁવાર ગોતે છે. જ્યા ઁબનાવટી વાત આવે છે ત્યાઁ આપણો જીવ ગભરાય છે 

અને જ્યાઁ સાચી વાત આવે છે ત્યાઁ જીવ સમાધાન પામે છે. કોઇ આપણને બનાવી જાય કે છેતરી જાય એની સાથે 

વહેવાર કરવો આપણને પરવડતો નથી. જ ેસાચુ છે એની સાથે વહેવાર કરવામાઁ સગવડ છે, સમાધાન છે.  એક 

પ્રમાતણક ચોર સાથે બેધડક વહેવાર કરીશુઁ પણ એક કહેવાતો સજ્જન હોય પણ બનાવટ કરતો હોય તો તેની 

સાથે વહેવાર કરતા અચકાશુઁ.  

સત્ય પ્રતત આપણી આ ઉઁડી જઁખના છે અને તેને કારણે જ આપણી ખોજ ચાલ ુરહે છે. સત્ય શુઁ છે એ આપણને 

ખબર નથી એથી સત્ય આપણી ઉપર આરોપીત કરવામાઁ આવે છે અને તે બને છે આપણો વહેવાર. નાના  

બાળકનુ નામ પાડીએ, બધા તે તસ્વકાર ેઅને સાચુ માને છે. આ બધા મનના માનેલા સત્યો છે. પરમ સત્ય નથી. 

પ્રકૃતતમાઁ રુપાઁતર છે, પ્રયોજન છે અને ઉત્ક્રાઁતત છે. આ જ ેઉત્ક્રાતઁત થઇ રહી છે તેની પાછળ કઇ શતિ કામ કરી 

રહી છે ? ક્ુઁ તત્વ ભાગ ભજવી રહ્ુ છે ? આની ખોજ એ સત્ય યાની પરમાત્માની ખોજ નથી ? તવચારીએ. 

એક વહેવારુ જીવન છે. ખાવ-ુપીવુઁ, સઁસારવ્યવહાર ચલાવવો, સમાજ વ્યવસ્થામાઁ રહેવુ.... આ બધુ કરી લીધુ ઁતે 

પછી પ્રશ્ન જાગે છે કે આ જ છે કે આ તસવાય બીજઁુ પણ કઁઇ છે ? જીવનમાઁ બધી જાતની તૃતિ પછી જ્યાર ેપ્રશ્ન 

જાગે ત્યાર ેએ પ્રશ્ન પ્રામાતણક હોય છે. જ ેસાસઁારીક પ્રશ્નો છે તે સુરક્ષા માટેના જ હોય છે...” 

  



રત્નકણિકા-૮૫ 
”...ગીતામાઁ ચાર પ્રકારના ભિ કહ્ા છે : 

૧. આતગ 

૨. અથાગથી 

૩. તજજ્ઞાસ ુ

૪. મુિ. 

આપણે સત્ય-પરમાત્માને કઇ રીતે ખોજીએ-ભજીએ છીએ ? અતસ્તત્વમાઁ આપણુ હોવાપણુ ક્ા સઁબઁધથી છે ? 

આતગના સઁબઁધથી કે અથાગથીના સઁબઁધથી કે તજજ્ઞાસુ યા મિુ સઁબઁધથી છે ? કોઇ રડતા રડતા જીવન પસાર કર ેછે 

ત્યાર ેકોઇને જીવન અથગપણુગ લાગે છે. તે જીવનનો અથગ ગોતી લે છે. વળી ઘણા જીવનનુ રહસ્ય શોધવા મથામણ 

કર ેછે. કોઇ એ રહસ્યને સમજીને જીવન જીવી લે છે અને જીવનમાઁ મુિ રીતે તવહર ેછે. આપણે તેને જીવનમુિ 

કહીએ. બધા પોતપોતાની રીતે કઁઇક સાધના કરી રહ્ા છે. જીવનના વહેવારોથી પતરચીત થઇને આગળના 

જીવનની ખોજ કર ેછે. 

માણસ પટે ભરવા માટે, મુડી પ્રાિ કરવા માટે અનકે પ્રકારના ધઁધા કર ેછે. કયો ધઁધો કરઓ તે મહત્વનુ નથી પણ 

ક્ા ધઁધાથી મુડી પ્રાિ થાય યા પટે ભરાય તે મહત્વનુ છે. બરાબર તે રીતે, જનેે સમાધાન પ્રાિ થયુ છે તે ક્ા માગગ 

દ્વારા યા ગુરુથી મળ્યુ છે તે મહત્વનુ નથી પણ સમાધાન મળ્યુ તે મહત્વનુ છે. બહારના દેખાતા માગો, 

તવતધતવધાનો અનકે છે. અનકે ઋતર્ઓએ જુદાજુદા દેશકાળમાઁ અનકે રીતે સત્યને વણગવેલ છે, તવતધતવધાનો 

બતાવ્યા છે. જનેે ઠીક લાગે તે રસ્તે જાય. એ રસ્તે જનારા બધા સત્યના ઉપાસકો નથી શુઁ ? 

પ્રારઁભે એક સાધકના મનમાઁ ત્રણ પ્રશ્નો પ્રમાતણકપણે ઉઠે : 

૧. આ બધુ રુપાઁતર થઇ રહ્ ુછે તે શા માતે ? 

૨. જ ેઉત્ક્રાતઁત દેખાય છે તે કઇ રીતે કામ કરી રહી છે ? 

૩. આ બધા ક્રમ પાછળ જ ેતનયમ કામ કરી રહ્ો છે, ધમગ કામ કરી રહ્ો છે, તે શુઁ છે ? પરમ સત્ય, પરમાત્મા શુઁ છે 

? ખુબ ગહેરા પ્રશ્નો છે...” 

  



રત્નકણિકા-૮૬ 
“…સાંસાર વહેવારની આાંટી ઘુાંટી, અડચણો, દોડધામ, કોલાહલથી જીવ ગભરાઇ જાય તે પછી ભીતર પ્રશ્ન જાગે 

છે કે આ બધુ શુાં છે ? શા માટે છે ? હવે આપણે આગળની ભુતમકાનો આરાંભ કરીએ. 

યાાંતત્રક રીતે જીવાતુ જીવન પયાગિ છે કે આગળ બીજુાં  કાાંઇ છે ? હોય તો શુાં છે, કઈ રીતે છે ? ચીલાચાલુ જીવન 

તસવાય બીજા જીવન તવશે આપણે સાાંભળ્યુ છે. પણ આપણી ભીતર એ પ્રકારની જીવનધારા પ્રગટ થઈ નથી, તો 

શુાં કરવુાં ? કોઇ સાંતની કૃપાથી, માંત્રજાપ કરવાથી યા શતિપાતથી તેની ઉપલબ્ધી થાય છે ? 

જીવનની પીડામાાંથી આાંતતરક ખોજની પ્યાસ ઉભી થાય છે. જીવનની એ અગોચર તદશામાાં ગતતમાન થવા માટે 

એના તનયમો અને તવજ્ઞાનનુ જ્ઞાન હોવુાં જરુરી છે. કુદરતમાાં કશુ જ મિતમાાં મળતુાં નથી. કાંઇક કરવુ પડે છે. 

પતરણામ આપણી ધારણા પ્રમાણે નહી પણ કુદરતના તનયમ પ્રમાણે આવે છે. આપણી ધારણાઓ આશા અને 

તૃષ્ણાઓ પર આધારીત છે. અને કુદરતનો તનયમ પ્યાસ અને અતભપ્સાને આધાર ેછે. આશા અને તૃષ્ણા બાહ્ 

જીવનમાાં પ્રગટ થાય છે, જ્યાર ેપ્યાસ અને અતભપ્સા ભીતરના જીવનમાાં પ્રગટે છે. બાહ્જીવન શુાં છે અને ભીતરનુ 

જીવન શુાં છે ? મોટેભાગે જીવ બહારના જીવનમાાં જ ભટક્ા કર ેછે, અાંદરના જીવનનો કોઇ પરીચર નથી. તે 

પતરચય મેળવવો પડે. 

ધાંધાના, તવદ્યાના કે ગૃહસ્થાશ્રમના ક્ષેત્રમાાં આપણે જોઇ તવચારીને બધુ કરીએ છીએ. પણ સાધનાના ક્ષેત્રમાાં 

આપણે આાંધળુકીયા જ કરીએ છીએ. કોઇ કહે કે માંત્ર જપો, યા આમ કરો, તેમ કરો, તો આપણે કરવા લાગી 

જઈએ. આપણી બદુ્ધી, શતિ અને તનતરક્ષણનો ઉપયોગ નથી કરતા. કારણમાાં છે રજોગણુ અને તમોગણુ. 

રજોગણુથી બાહ્ પ્રવૃતિ કરીએ છીએ અને તમોગણુથી ભીતરની પ્રવતૃત કરીએ છીએ. બહારના જગતમાાં 

દોડાદોડી કરીએ છીએ અને ભીતરના જગતમાાં એક બેહોશી - પ્રમાદ સેવીએ છીએ. જાગવુાં નથી, સત્ય અાંદર 

પ્રગટાવવુાં નથી. સત્વ જયાર ેપ્રગટે ત્યાર ેશુાં અનુભવમાાં આવે છે ? સમજીએ. 

જીવનની બે ધારાઓ...બહારની અને ભીતરની. તજાંદગી આખી ખુબ દોડ્યા, પૈસો-પ્રતતષ્ઠા મેળવ્યા, વાાંચ્યુાં, તવચાયુું, 

મુસાિરી-યાત્રાઓ કરી...આ બહારની દોડને અાંત ેએમ લાગ્યુાં કે અાંદર કાંઇક ખાલી છે. બહાર આપણે જટેલ ુથાય 

તેટલ ુકરી લીધુાં. અાંત ેઅનુભવ્યુ કે કાંઇક ખુટે છે. આ રીતે ભીતરનો આપણને બોધ થયો. ભીતરની ખોજની પ્રેરણા 

થઈ. ભીતરની યાત્રા માટે સાંન્યાસ, ધ્યાનતશતબર, ધ્યાનની તવતધઓ તરિ ગતત થઈ અને આ તદશાના પ્રયત્નોથી 

સમજાયુાં કે કાંઇક છે. 

આમ જીવનની બે ધારાઓ સમજાઇ - એક બતહગાગમી ખેંચતાણ અને બીજી અાંતગાગમી. આપણે જ ેરીતે અત્યાર ે

જીવીએ છીએ, વહેવારો કરીએ છીએ, શરીર અને પતરવારના સુખ માટે મથામણ કરીએ છીએ તે બહારના 

જગતની બતહગાગમી ધારા. પણ એક આાંતતરક જગત પણ છે અને તે તદશામાાં દોરી જાય તે અાંતગાગમી ધારા. આ 

ધારા પર ધ્યાન જાય તો કાંઇક અલૌતકકનો સ્પશગ થાય. આ છે આધ્યાતત્મક જગત…” 

  



રત્નકણિકા-૮૭ 
“…બાહ્જીવનને ભીતરના જીવની રચનાની કોઇ ખબર નથી. એક માણસ વહેવારીક જીવનમાાં બહુ કુશળ હોય, 

પરાંતુ ભીતરના જીવનમાાં તે ગુાંચવાઇ જાય છે. બાહ્જીવન કરતા ભીતરનુ જીવન સુક્ષ્મ અને આાંટીઘુાંટી વાળુ છે. 

બહારના જીવનમાાં માણસ ગમે તેટલો મોટો હોય, કુશળ હોય તો પણ જીવનમાાં ક્ારકે પછડાટ ખાય. આનાથી 

ઉલટુાં , જ ેલોકોએ ભીતરના જગતની યાત્રા કરી છે, રહસ્યો ઉકેલ્યા છે; ત્યા આાંટીઘુાંટી છે પણ ગુાંચ નથી - તેઓ 

સુક્ષ્મ રીતે કામ કરી રહ્ા છે. સુક્ષ્મ તનયમોને ઓળખે તો એ એવી તસ્થતત પ્રાિ કર ેછે કે તેમા પણુગ સુખ, શાતન્ત, 

સમાધાન અને તૃતિ તેને પ્રાિ થાય છે…”  

બહારના જીવનમાાં વર્ો સુધી પતરશ્રમ - સાધના કરીએ છીએ. એના કરતા અનકે ગણી સાધના-તપશ્ચયાગ ભીતરના 

જગત માટે કરવી પડે છે. માત્ર કૃપા કામ કરતી નથી. સાંસારમાાં ગુાંચવાયેલા જીવને અાંદરની યાત્રા માટે કેટલી તૈયારી 

છે ? કુદરત એ 'તનયમ' તસવાય કશુાં જ નથી અને તનયમથી તવરુદ્ધ કુદરતમાાં આપણને કોઇ આપી શિુ નથી. 

પરમાત્મા કે ઇશ્વર એક અથગમાાં તનયમ છે. 

કશુાં માની લેવાનુ નથી. સત્ય શુાં છે ? શરીરની તવતવધ માાંગો છે, અવસ્થાઓ છે, શરીરના વહેવારો છે. આપણી 

અાંદર એક એવુ તત્વ છે કે જનેે આ બધા વહેવારોનો બોધ છે. આ તત્વ બધાથી ન્યારુ છે. જીવનના વહેવારોથી 

તેની તદશા તવરુદ્ધની છે. તે પરમ ચૈતન્યમય અાંશ છે. શરીર નાશવાંત છે પણ 'તે' શાશ્વત છે. એક સગણુ છે, બીજુ 

તનગુગણ છે. એક અબુધ છે, બીજુાં  પ્રબદુ્ધ છે. માણસનુ હોવાપણુ આ બે તવરુદ્ધ તદશામાાં ખેંચાતી ઉજાગ વચ્ચે એક 

સેતુ રુપ છે. 

આપણા શાસ્ત્રોમાાં આ બે ધારાઓને પ્રકૃતત અને પરુુર્ એ બે નામ આપેલા છે. એક ધારા અવતરણ કરી રહી છે, 

બીજી આરોહણ; અને આપણુ શરીર એ બિે ધારાઓની વચ્ચે ઉભુાં છે, બે ધારાઓનુ બલેેન્સ રાખી રહ્ ુછે. 

ખનીજ, વનસ્પતત, પશપુાંખીની સૃિી તે અવતરણની ધારા છે અને દેવોની, ઋર્ીઓની, તસદ્ધોની સિૃી તે 

આરોહણની ધારા છે. મનષુ્યનુ હોવાપણુ એ બિેની મધ્યમાાં છે. જ્યાાંથી પ્રગટ થયુ છે તે મ ળ સ્ત્રોત તરિની ગતત 

અરોહણની છે. આ ઉત્ક્રાાંતતક્રમ છે, જ્યાાંથી સજગન થયુાં છે ત્યાાં જ તવસજગન. ઉત્ક્રાાંતત થાય છે, પણ કેવી રીતે એ 

પકડમાાં આવત ુનથી. પતૃથ્વ તે અતગ્નનો ગોળો હતો. તે ઠાંડો પડતા ધરતીનુ પડ થયુાં. કાળક્રમે તેના પર 

વનસ્પતતસૃિી બની અને તે તવકાસક્રમમાાં પશુપાંખી અને માણસ બન્યો. પશુપાંખી સુધી માત્ર પ્રાણઉજાગ જ હતી, 

પણ તે પછી માણસમાાં ચેતનાની સાંભાવના પ્રગટ થઈ, જ્યાાંથી પ્રબુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થઈ શકે. માનવશરીર બન્યુાં 

પણ તે સાથે ઉત્ક્રાાંતતની પ્રતક્રયા ભીતર સરકી ગઈ. માણસ પાાંસે મન અને બદુ્ધી, જોઇ ન શકાય એવી ઉજાગ છે. તેને 

આધાર ેમાણસે પ્રકૃતતની અાંદર ઘણા િેરિારો કયાગ, રુપાાંતરણ કયુું. હજુ માણસ ઘણુાં કરી શકે એમ છે, બુદ્ધીના 

માધ્યમથી ઘણા ચમત્કારો કરી શકે. તે એક તવજ્ઞાન છે જમેા મન, બુદ્ધી, તચિ અને અહાંકારના સાધનોથી 

બતહમુગખી ઉજાગ વપરાય છે…” 

“…ભીતરના આધ્યાતત્મક જગતમાાં દરકે વ્યતિ પોતપોતાની રીતે આગળ વધ ેછે. તે માટે અનેક સાંપ્રદાયો છે. 

વ્યતિ જુદી જુદી રીતે, જીવનની અલગ અલગ અવસ્થાએ આ તદશામાાં વળે છે, પણ આ ધારા તરિ જાણે અજાણે 

ક્ારકે ક્ારકે રિીપાત તો કર ેજ છે. જ્યાર ેઆપણુાં હોવાપણુ સ્વકેન્રીત હોય છે, વહેવારીક જીવનમાાં ગળાડુબ 

ખુાંપેલા હોઇએ ત્યાર ેઆપણને 'હુાં ' અને 'મારુાં ' એ તસવાય કાંઇ સુઝતુ જ નથી. 

એને માટે ગમે તે કરવા તૈયાર હોઇએ છીએ. પરાંતુ ક્ારકે અચાનક એવો પ્રસાંગ કે આઘાત આવી જાય છે ત્યાર ે

આ બધુાં વ્યથગ લાગશે. ત્યાર ેએવો ભાવ પેદા થશે કે જગતની અાંદર એવી કોઇ શતિ, કોઇ પરમ તત્ત્વ કામ કરી 

રહેલ છે, જનેે શરણે આપણી જાતને છોડી દઈએ. થોડીક ક્ષણો માટે આવી જરુરીયાત ઉભી થાય છે. 



આપણુ હોવાપણુ 'બીઇાં ગ' બિે ધારાઓમાાં છે. એની પ્રતક્રયા કાંઇક થવા તરિ છે. બહારની ધારામાાં આ હોવાપણુ 

કાંઇક થવા માાંગે છે- ડૉક્ટર, વકીલ, ઉદ્યોગપતત, પ્રધાનમાંત્રી- કાંઇક થવા માાંગે છે અને તે માટે સતત પ્રવતૃિ કર ેછે. 

આ બતહમુગખી ધારામાાં અાંત ેતૃતિ મળતી નથી. તૃતિનો ભાસ જરુર થાય, પણ તૃતિ મળી શકે નહી. બહારના 

સુખના બધા સાધનોથી સુખનુ પ્રતતબીાંબ પડશે પણ વાસ્તતવક સુખ મળશે નહી. ભ્રમણા જરુર ઉભી થશ.ે 

મીઠાઈ જોવાથી કે તેના વણગનથી પટે ભરાશે નહી. તૃતિ માટે મીઠાઈ ખાવી પડે. તૃતિની આ તસ્થતત આાંતતરક 

અનુભવની છે. 

આપણો જીવ બહાર ભટકે છે. પોતે કોણ છે તેનો બોધ નથી. બહારના જીવનમાાં જ ેતશક્ષણ-સાંસ્કાર મળ્યા છે તેનો 

બોધ છે. પણ આ બધુ બહારથી મળેવેલ ુછે. ભીતરમાાં એનો બોધ નથી. જ્યાર ેજીવ ભીતર તરિ વળે છે ત્યાર ેધીમે 

ધીમે વધનુે વધ ુસભાન થતો જાય છે. ભીતરના જગતમાાં 'બીઇાં ગ'ન ુ'બીકમીાંગ', "હોવાપણા" માાંથી "થવાપણ" 

તરિની પ્રતક્રયા તદ્દન જુદા પ્રકારની છે. બહારના જગતમાાં પોતે કાંઇક બનતો જાય છે, એને બનાવવામાાં આવે છે. 

જ્યાર ેભીતરના જગતમાાં પોતે થતો જાય છે. તે પોતે અાંદર થાય છે, એની વાસ્તતવક સિા પ્રગટ થતી જાય છે. 

સમાજનુ એક માળખુાં છે અન ેતેમા દરકે પોતપોતાની ક્ષમતા, ઉપયોગીતા, તનપણુતાના આધાર ેગોઠવાઈ જાય છે. 

આ માળખાાંમાાં પોતાનુ મોભાભયુગ સ્થાન મળેવવા અને તેને તદપાવવા માટે એ ઘણી પ્રવતૃિઓ કર ેછે. જીવનના 

અમુલ્ય વર્ો એ અભ્યાસમાાં કાઢે છે. દરકે પોતપોતાની રીત કાંઇક થવા માાંગે છે. અને તે માટે જીવનનો ઘણોબધો 

અમુલ્ય સમય અને શતિ ખચી નાખે છે. આ અતભગમને ભૌતતક રિીકોણ કહેવાય. 

એક બીજી તસ્થતત છે, જ્યાાં માણસ પોતાની જાતને પ્રશ્નો કર ેછે કે પોતે કોણ છે ? આ જીવ શા માટે ભટકે છે ? 

પોતાની અાંદર શુાં સાંભાવનાઓ પડેલી છે ? એ સાંભાવનાઓ પકડી શકે તેમ છે કે કેમ ? પોતાની ભીતરની 

ઉજાગઓનો ઉપયોગ કરી શકે તેમ છે કેમ ? પોતે આટલો સીતમત છે ? કોઇ અસીમ નો અાંશ છે ? પોતે છે તે પોતાનુ 

ધાયુગ જ કરવા આવ્યો છે કે એ વૈશ્વીક રચનાનો કોઇ ભાગ છે ? આ બધા પ્રશ્નોના ઉિર આાંતરજીવનમાાંથી મળે છે. 

આ તદશામાાં જોવાનુ જનેુ વલણ છે તેને આધ્યાતત્મક કહે છે. ..” 

 

 



રત્નકણિકા-૮૮ 
આપણે બે ધારાઓની વાત કરી - એક બહારની અને બીજી અાંદરની તરિ. શરુઆતમાાં બિે ધારાઓમાાં પ્રવાહીત 

હોઇએ છીએ. ક્ારકે સાંસારવહેવાર તરિ જીવ ખેંચાય અને ક્ારકે એ બધાની વ્યથગતા સમજાતા બીજા જગતની 

યાદ આવે. આમા થોડો સમય બેચેની રહે. પછી ધીરધેીર ેસાંસારનો વહેવાર આપણને વધનુે વધુ ખેંચતો જાય. સેક્સ 

ઉજાગ સતક્રય થાય એટલ ેયોગ્ય પાત્રની ખોજ શરુ થાય. ઘરસાંસાર માાંડીએ પછી ઘરની આવશ્યિાઓ ઉભી થાય 

અને એ પ્રયાસોમાાં, તે યાાંતત્રક પ્રવાહોમાાં ગોઠવાતો જાય. આમ થવામાાં જ ેઆાંતતરક ધારા હતી તેમા બેહોશી 

વધતી જાય. એટલ ેમુળ કેન્રથી દુર થતા જવાય. એક ટરેનમાાં બેઠા હોઇએ, ટરેન ચાલ ેએટલ ેધીરધેીર ેસ્ટેશનથી દુર 

થતા જઈએ. સ્ટેશન જ્યાાં છે ત્યાાં જ છે, પણ આપણી નજરથી અરશ્ય થતુાં જાય. બરાબર આવી જ રીતે ભીતરનુ જ ે

કેન્ર - આત્મતત્વ છે તેનાથી આપણે દુર થતા જઈએ છીએ. આપણે સાંસારવહેવારમાાં તણાતા જઈએ છીએ અને 

સમાજનો વહેવાર આપણી ઉપર સવાર થઈ જાય છે. આપણી બધી શતિ એમા જ ખચી નાખીએ છીએ. તચિની 

ઉજાગ જમે જમે બહારના વહેવારો તરિ પ્રવાતહત થવા લાગ ેતેમ તેમ ભીતર તરિ જવાની જ ેઉજાગ છે તે ઓછી થતી 

જાય છે. ભીતરનુ જ ેઆત્મતત્વ છે તે વધ ુન ેવધ ુદુર થતુ જાય અને એક તસ્થતત એવી આવે કે પછી તેને શોધવુ 

મુશ્કેલ બને છે. 

ક્ારકે કોઇ જાગ્રત ચેતના ટકોરો કર,ે સારુ વાાંચન કરીએ ત્યાર ેઅચાનક અાંદર એક તરાંગ ઉઠે કે આ બધુ શુાં છે ? 

શા માટે છે ? ક્ાાં સુધી ઢસરડો કરવો ? આ તવચાર પાકો થાય તે પહેલા થોડીવારમાાં જ વળી પાછુાં  

સાંસારવહેવારનુ મોજુાં  આવી જાય અને બતહમુગખી ધારામાાં પાછુાં  ખેચી જાય. 

પછી તસ્થતત એવી આવે છે કે આવા અાંતમુગખી તવચારો આવે, પ્રશ્નો થાય તે પ્રત્યે દુલગક્ષ થાય. એમ થાય કે અત્યાર ે

માાંડ માાંડ કમાવાની તક મળી છે, સાંસારવહેવારનો મોકો મળ્યો છે ત્યાર ેક્ાાં ધ્યાનની કે સન્યાસની વાતો કરવી ? 

આમ દુલગક્ષ સેવાતુ જાય. આ તસ્થતતમાાં જાગ્રત ચેતના સામથેી ઘરઆાંગણે આવે, ઢોલ વગાડે તો પણ કાને અવાજ 

ન પડે. િરી અચાનક કોઇ તપ્રય પાત્ર ગુમ થાય, આતથગક બહેાલી થાય યા અન્ય કોઇ આઘાતજનક ઘટના બને ત્યાર ે

થોડીક યાદ આવે અને તે દોડાદોડી કર,ે થોડીક રાહત મેળવે. 

જ્યાર ેધ્યાનથી સહેજ ઝલક મળે, કોઇ જાગ્રત પરુુર્ સાથે થોડીક ક્ષણોનો સહવાસ થાય, તે પછી જીવનમાાં 

આપણે સુખચેનથી રહી શિા નથી. કોઇ ગહેરા સુખની, ભાવદશાની તૃતિની અનુભુતત થાય. કોઇ સૌાંદયગની 

ક્ષણોમાાં આપણો અહમ્ ઓગળે છે અને તવરાટતાના દશગન થાય છે. ભીતરના તવકારો માંદ પડે છે. આવી ક્ષણો 

સ્મૃતતમાાં ઉપસી આવે છે ત્યાર ેઆપણને આ જ ેવહેવારીક જીવન જીવીએ છીએ તે બોજારુપ લાગવા માાંડે છે. 

બાળપણની તનદોર્તા, યવુાનીની રતસકતા, સૌાંદયગની મુગ્ધતા - આ બધુ સરકી જાય છે અને ઉપાતધ અને 

તચાંતાઓનો બોજો સામે આવ ેછે ત્યાર ેપ્રશ્ન થાય છે કે આ બધુ ક્ાાં ગયુાં ? આ બધો કચરો ક્ાાંથી આવી ગયો ?..." 

  



રત્નકણિકા-૮૯ 
"...આ સાથે આપણી અાંદરનો અાંતરાત્મા ડાંખવા લાગે છે. નાની ઉમર ેસ્વપ્નો સેવ્યા હતા. આદશોને પોષ્યા હતા 

અને હવે આ હાલત આવી પડી ? જ ેથવા ધાયુગ હતુ તે ન થઈ શક્ા. મનને મનાવવા, પોતાને ન્યાયી ઠેરવવા પછી 

કોઇ બીજી સાંબાંધીત વ્યતિઓ કે તસ્થતતઓના બહાના કાઢશે. બીજાને દોર્ દઈને મન મનાવીએ છીએ, પણ 

અાંદરનો અાંતરાત્માનો ડાંખ તો ચાલ ુજ રહે છે. બહુ ડાંખ થાય, બહુ પીડા થાય ત્યાર ેજ ેથઈ ગયુ તે ભુલવા કોશીશ 

કરીએ છીએ. પણ સમાજ તે સહન કરી શિો નથી. જાણે અતસ્તત્વનુ આયોજન હોય તેમ સમાજ તેમ થવા દેતો 

નથી. 'આવા ખોટા તવચારો ન કરો', 'કામધાંધે લાગી જાઓ', 'ઘરભાંગ થયુ હોય તો બીજુાં  ઘર માાંડી લો', 'આ કાંઇ 

આપણને શોભે ?' - આવી સામે આવતી વાતો પછી પેલા 'ખોટા' તવચારો છોડી દઈને િરીથી સાંસારવહેવારમાાં 

અદભુત રીતે ગોઠવાઈ જઈએ છીએ અને જ ેઅાંતધાગરા છે તેનાથી તવમુખ થઈ જઈએ છીએ ! 

પણ માણસ ખરખેર સજગ હોય તો આ જ ેબીજી ધારા છે તેનાથી તવમુખ ન થાય. તે સાંસારવહેવારની બહારની 

તેમજ ભીતરની - એમ બિે ધારાઓને સાાંકળીને, બિે ધારાઓથી પતરતચત રહીને પોતાન ુસ્થાન તનતમગત કરી શકે. 

જરુર પડે સાંસારવહેવારની અાંદર હોય અને તે કામ પુરુ થઈ જાય એટલ ેપોતાના 'સ્વ' સ્વરુપમાાં લીન થઈ જાય. 

જરુરીયાત પ્રમાણે બિે ધારાઓમાાં રમી શકે. 

બે-ત્રણ વાતો સમજી લઈએ. પહેલી મહત્વની વાત તો એ છે કે ખરખેર આપણને પ્યાસ છે ? બીજી વાત એ છે કે 

આપણી અપણુગતાનો આપણને બોધ છે ? મોટે ભાગે આપણે માનીએ છીએ કે આપણન ેબધી વસ્તુઓની ખબર 

છે. બે પૈસા ભેગા થાય એટલ ેમનમાાં એક ધારણા બાંધાય કે હુાં  ધારુ તે કરી શકુાં  છુાં . બે-પાાંચ પુસ્તકો વાાંચી લીધા કે 

મનમાાં એક પ્રતતમા ઉભી થાય કે હુાં  જ્ઞાની છુાં . આવા જ ેધારી લીધેલા ખ્યાલો બાંધાયેલા હોય તે એક બાજુ મુકી 

દેવાની તૈયારી છે ? પોતે જાગ્રત હશે તો સમજાશે કે પોતે ધાર ેછે એ કરી શિો નથી. તવચારોમાાં તણાઈ જાય છે 

અને તે તવચારને તવસરી પણ શિો નથી. તવચાર એને પકડી રાખે છે. ભાવના આવગેો તેને પકડી રાખે છે. 

શરીરના આવેગો પર પણ એનો કબજો નથી ! એ પોતે કાાંઇ કરી શિો નથી. પોતે કાંઇ જાણતો નથી એનો જ્યાર ે

એને બોધ થાય તે પછી એને બીજી ધારાની અાંદર પ્રવશે કરવાનો અવસર પ્રાિ થાય છે. જ્યાાં સુધી એને લાગે છે કે 

હુાં  કાંઇક છુાં , કાંઇક કરી શકુ છુાં  ત્યાાં સુધી તે સાંસારવહેવારની અાંદર ખેંચાતો રહે છે. આ 'હુાં ' તે જુઠો અહમ્ છે. તે 

આપણી સ્વલક્ષી પ્રતતમાથી એકરુપ થયેલ છે. આ જુઠી પ્રતતમા છે અને 'હુાં ' એની સાથે એકરુપ થઈ ગયેલ છે. 

જ્યાાં સુધી તેના પ્રત્યે સભાન ન થવાય ત્યાાં સુધી આ ખોટી પ્રતતમા ન તુટે. હુાં  ખરખેર કેવો છુાં  એને અાંદરથી જોઇ 

લેવો જોઇએ. એ જોતી વખતે પેલી પ્રતતમા તુટે છે. પોતાની વાસ્તતવક અપણુગતાનુ જ્યાર ેભાન થાય છે, અાંદર 

રહેલા તવકારો જ્યાર ેદેખાય છે, ત્યાર ેએક પ્રકારની બેચનેી શરુ થાય છે. આ બેચનેી છે તે સાધનાનુ આવશ્યક 

અાંગ છે અને જો બેચનેી ન થાય તો સમજી લેવ ુકે મનના કોઇ ખોટા પ્રદેશમાાં એ ચડી ગયો છે. પોતાની જાતને 

તશવસ્વરુપ યા બ્રહ્મસ્વરુપ માને, યા મહાત્મા યા બુદ્ધ માન,ે પણ આ જ ેમાને છે તે મન માને છે પણ અનુભવ 

હોતો નથી..." 

  



રત્નકણિકા-૯૦ 
"...નાનપણથી આપણો ઉછેર જ એ રીતનો થઈ ગયો છે કે જથેી આપણો જ ેઆાંતતરક સ્વભાવ છે એનાથી આપણે 

દુર ચાલ્યા ગયા છીએ. નામ પાડ્યુાં, તશક્ષણ આપ્યુ, સાંસ્કારો પાડ્યાાં, સમાજની ધારામાાં ગોઠવાઈ ગયા એટલ ેજ ે

આાંતતરક ધારા છે એનાથી દુર ન ેદુર ચાલ્યા ગયા. હવે દુરથી જ્યાર ેઆાંતતરક ધારા તરિ વળીએ છીએ ત્યાર ે

અત્યાર સુધી જ ેકાાંઇ કાયગ કરલેુ છે તે વ્યથગ અને િોગટ લાગવા લાગ ેછે. એવી બચેેની ઉભી થાય છે કે અત્યાર 

સુધીનુ જીવન આમ જ ગયુાં ? આપણને જ્યાર ેબોધ થાય છે કે આપણે ખોટી ગાડીમાાં બસેી ગયા છીએ ત્યાર ેએક 

પીડા થાય છે. આ પીડા એક અતનવાયગ અાંગ છે. કારણ કે ચાલ ુગાડીમાાંથી ઉતરવાની તહાંમત નથી અને સ્ટેશન 

વધતા જાય છે. વર્ો તવતતા જાય છે. સમયના વહેવા સાથ ેશતિ તક્ષણ થતી જવાની. શુાં કરી શકીએ ? એક 

આાંતતરક સાંઘર્ગ ઉભો થાય છે. 

કુદરતના ક્ષેત્રમાાં એક અિર તનયમ છે કે કોઇ પણ વસ્તુ મિતમાાં મળતી નથી. સાંગીતકાર થવુ હોય તો તરયાઝ 

કરવો પડે, તક્રકેટર થવુ હોય તો જાતે નટે-પ્રેકટીસ કરવી પડે અને કોઇને ડૉક્ટર થવુ હોય તો જાતે વર્ો સુધી 

અભ્યાસ કરવો પડે. બરાબર આવી રીતે, જો કોઇને જાગ્રત થવુ હોય તો જાતે જ જીવનની અાંદર ઝાંપલાવવુાં પડે. 

સાંસારવહેવારમાાં ક્ારકે કદાચ કોઇ વસ્તુ મિતમાાં મળી જાય તો તે વસ્તુ મિતમાાં ચાલી જાય છે. પણ બુદ્ધત્વ 

અથવા જાગૃતત મિતમાાં મળતી નથી. પ્રબુદ્ધ ચેતનાઓ તો મિતમાાં દાન કરવા અવતર ેછે, પણ આપણે કાંઇક કરવુ 

પડે. ગુરુ વધ ુમાાં વધ ુતો ભગવા કપડા પહેરાવ,ે સાંસારનો જ ેમોહ છે તે થોડોક છોડાવ,ે કાંઇક તદશા બતાવે, બહુ તો 

ગળામાાં કાંઠી બાાંધ ેજનેે યાદ કરીને સાંસારની ધારામાાં બહુ ખેંચાઈ ન જાય - જટેલ ુકરી શકે તે આટલ ુજ. બીજુ જ ે

કાંઇ કરવાનુ છે તે આપણે જ આપણી અાંદર કરવાનુ છે. અાંદર જ ેકાાંઇ બચેેની થાય છે, શાંકા થાય છે તેમાથી જાતે 

જ બહાર નીકળવુ પડે. 

અહીાં તલવારની ધાર પર ચાલવાની તસ્થતત આવે છે. એમ થાય છે કે કાંઇ જ કરવુ નથી. કરી કરીને કોણ પામી 

શક્ુાં છે ? એક પ્રમાદ આવી જાય. બીજી બાજુ એમ પણ થઈ જાય છે કે આ કરુાં , તે કરુાં . એક અધીરાઇ આવી 

જાય છે. સન્યાસ, ધ્યાન, જાંગલ, તશતબરો - બસ લાગી પડે ! એક બાજુ પ્રમાદ અને બીજી બાજુ અધીરાઇ. બરાબર 

જાગ્રતત પવુગક ધીર ેધીર ેરસ્તો કાપીએ તો ઉપલતબ્ધ થાય. તાર ેતાર - બરાબર સુરતાલ મળે તો સાંગીત પ્રગટે. 

બહારના જગતમાાં આ સુર-તાલ-લય ગોઠવવામાાં સાધના જોઇએ, ત્યાર ેઆ તો ભીતરના જગતની વાત છે, ત્યાર ે

કેટલી બધી જાગતૃત અને સાધના માાંગી લે ? સહેજ પણ ચકુાઇ જવાય તો ગમે તે બાજુ સરી પડાય. 

હવે આપણે જીવનના તથ્યોની બહારની પતરતસ્થતત અને આાંતતરક પતરતસ્થતત છે તેનુ બરાબર તનતરક્ષણ કરવુ 

જોઇએ. પોતાનુ શરીર, મન અને તેના તવકારો, વાસનાઓ  - આ બધાથી પતરતચત થવુ પડે. પોતાની અાંદર જાગૃતત 

કેટલી ? જીવ ક્ાાં ખેંચાઇ જાય છે ? કેટલો સાંસ્કારીત છે ? કેટલા પવુગગ્રહોથી ઘરેાયેલો છે ? આ બધુ જોઇ લવેુ પડે 

અને ખોજ કરીને માગગ કાઢવો પડે. આ રસ્તો તો વાસ્તતવિામાાંથી જ નીકળશે, કલ્પનામાાંથી નહી. મનુષ્યે પોતે 

પોતાની જાતને જાણવી પડે અને સમગ્ર જીવનના સાંદભગમાાં પણ પોતાને જાણવો પડે. પોતે આ પૃતથ્વ પરની 

જીવસિૃીનુ એક અાંગ છે. પોતે એકલો જ ેધાર ેતે કરી શકે છે તેવો જ ેભ્રમ છે તેથી તે દુખી થાય છે. જીવનના 

પ્રવાહથી તે અજ્ઞાત છે. જીવનના પ્રવાહની સાથે ન તરતા પોતાની રીતથી તરવા માાંગે છે તે અહાંકાર છે, આ છે 

કતાગભાવ. જમેણે સાધના કરવી છે તેમણે જીવનના સમગ્ર રહસ્યોથી આાંખ મીાંચામણા કરવા ન પાલવ.ે.." 

  



રત્નકણિકા-૯૧ 
"...આપણે જોઇએ છીએ કે માણસ પોતાની અજ્ઞાનતા અન ેવાસનાને કારણે પતૃથ્વ પરની જીવસતૃિ સાથે ચેડા 

કરી રહ્ો છે, પયાગવરણ ખોરવાઈ રહ્ુ છે અને તેનાથી પરોક્ષ કે અપરોક્ષ અસરો ભોગવી રહ્ો છે. આના મુળમાાં 

એક અજ્ઞાન છે. તે ભુલી ગયો છે કે તે પોતે સમગ્રતાનો એક ભાગ છે. આપણા શરીરના બધા અાંગો પણ 

એકબીજાના પરસ્પર સહકાર સાથે તવકસે છે. આ તો બહારની વાત થઈ, પણ સાધનામાાં તો હજુ વધ ુસુક્ષ્મતાથી 

જોવુ પડે છે. 

સૃતિ તવરાટ છે. પતૃથ્વથી આગળ અનકે ગ્રહો, સયુગમાળાઓ, તનહારીકાઓ....નાખી નજર કે કલ્પના પણ ન પહોાંચી 

શકે. આ બધુ શુાં છે ? શા માટે છે ? માણસ જીવનનુ રહસ્ય ઉકેલવા માટે નાની બુદ્ધીથી પ્રયત્ન કરી રહ્ો છે. હવે 

એને ખ્યાલ આવે છે કે તવરાટ તવશ્વમાાં પોતાનુ હોવાપણુ એ અતવભાજ્ય અાંગ છે. સયુગમાંડળોની અસર સયુગ પર 

આવે, સુયગની અસર પતૃથ્વ અને ગ્રહો પર આવે અને પૃતથ્વની અસર વાતાવરણ, અને જીવસૃતિ પર અને 

માનવજીવન પર આવે. આમા થોડી ગરબડ કે અવ્યવસ્થાથી માનવજીવન ખોરવાઈ જાય છે. 

હવે માણસને સવાુંગી સાંદભગમાાં જોઇએ. આ શરીર તો માત્ર આપણુ સાધન છે. તે સાદુાં  સીધ ુનથી. તે હાડમાાંસનુ 

માત્ર ખોખુ નથી. આખુાં માળખુાં જટીલ છે. સુક્ષ્મ અભ્યાસ માાંગી લે છે; કારણ કે તે પ્રકૃતતએ બનાવેલ એક શે્રષ્ઠ 

કોમ્પ્યુટર છે. એની સાથે ગમતેેમ છેડછાડ ન કરાય. 

શરીરની રચનામાાં ત્રણ મુખ્ય કાયગક્ષેત્રો છે - (૧) અપર બ્રેઇન (૨) તમડલ બ્રેઇન (૩) લોઅર બ્રેઇન. ત્રણેય જુદી જુદી 

રીતે કામ કર ેછે. લોઅર બ્રેઇન પશુસતૃિ સાથે સાંબાંતધત છે. તમડલ બ્રેઇન બીજી સતૃિ - માનવેતર સાથે સાંબાંધ 

ધરાવે છે. જ્યાર ેઅપર બ્રેઇન જનેો આપણને ખ્યાલ નથી તેવા વધાર ેઉચ્ચ કે્ષત્ર સાથે સાંબાંધ ધરાવે છે. લોઅર 

બ્રેઇન સાથે ઇન્રીયોનુ જગત છે, સાંવેદનાનુ જગત છે. તમડલ બ્રેઇન સાથે ભાવનુ જગત આવેલુ છે અને અપર 

બ્રેઇન છે તે જ્ઞાનનો પ્રદેશ છે. અપર બ્રઇેનનો જ્ઞાનનો પ્રદેશ અને તમડલ બ્રેઇનનો ભાવનો પ્રદેશ ક્ાાં છે તેની 

આપણને ખબર નથી. છતા તે કાયગ કર ેછે. આાંખ જુએ છે, કાન સાાંભળે છે, જીભથી સ્વાદ અનુભવાય છે. પાાંચ જ ે

ઇન્રીયો છે, તે કોઇ તવશરે્ કામ કરશે યા કોઇ સામાન્ય. પણ ઇન્રીયો છે પશુસતૃિનો ભાગ. જ ેત્રણ બ્રઇેન છે તેની 

ભીતરમાાં સાત કેન્રો, સાત ચક્રો છે. લોઅર બ્રઇેનમાાં જન્મજાત, ચાલન અને સેક્સનુ કેન્ર, તમડલ બ્રઇેનમાાં તનમ્ન 

ભાવકેન્ર અને ઉચ્ચતર ભાવકેન્ર અને અપર બ્રેઇનમાાં તનમ્ન તવચારકેન્ર અને ઉચ્ચતર તવચારકેન્ર છે. 

આ બધા કેન્રોની કાયગપદ્ધતતમાાં પ્રાણઉજાગનો આપણને કાાંઇ બોધ જ નથી. બધુ આપણી જાણ બહાર થઈ રહ્ુ છે. 

આપણે તો બેહોશીમાાં ઉાંઘી રહ્ા છીએ. બધા કેન્રો કેવી રીતે ઉજાગ ખાઇ જાય છે તેની ખબર નથી. આપણા 

નકારાત્મક ભાવો અને તવકારો ઘણીબધી ઉજાગ ખાઇ જાય છે. શરીરની અાંદર જ ેતક્રયાઓ થઈ રહી છે તે કેવી રીતે 

અને શા માટે થઈ રહી છે તેની કોઇ જ ખબર નથી. આપણ ુનામ, બેંક બેલેન્સ, સગાસાંબાંધી, બહારની દુતનયાની 

ઘણી બધી ખબર છે, જ ેઆપણી ઉજાગને ખેંચી જાય છે. પરાંતુ વાસ્તતવક જનેી ખબર હોવી જોઇએ તેના પ્રત્યે તદ્દન 

અભાન છીએ..."  

  



રત્નકણિકા-૯૨ 
"...પ્રકૃતતની સતૃિ કેવી છે ? શરીરને જોઇએ. કોઇ એક વ્યતિ બીજી વ્યતિ જવેી નથી. બધાના અાંગુઠાઓની 

રખેાઓ પણ સરખી નથી. અર ેએક વાળ જવેો બીજો વાળ પણ નથી. જો આમ છે તો પછી એક વ્યતિત્વ જવેુ 

બીજુાં  વ્યતિત્વ થઈ શકે નહી. આપણને બોધ થવો જોઇએ કે મારુાં  વ્યતિત્વ તે મારુાં  આગવુ છે. કોઇના ઢાાંચામાાં 

ઢાળી શકાય નહી. પ્રકૃતત તરિથી એક આગવી તવતશિતા મળેલી છે. એ છે માનવજીવનનુ સત્વ. તે કેટલ ુમળેલ ુછે 

તેની આપણને ખબર નથી. શરીર છુટી જાય છે ત્યાર ેતે કાંઇક લઈને જાય છે અને આવે છે ત્યાર ેકાંઇક લઈને આવે 

છે, આ છે સત્વ. અને બહારથી જ ેકાંઇ ભેગ ુથાય છે તે છે વ્યતિત્વ. 

માણસ જીવનપ્રવાહમાાં વહેતો જાય છે. અનકે પ્રકારના અનુભવોમાાંથી પસાર થાય છે. તેના આધાર ેતવચારકેન્રમાાં 

જ્ઞાન-માતહતી એકઠી કર ેજાય છે. તવતવધ ભાવો પ્રગટ કર ેછે અને ઇન્રીયોના વહેવારો કર ેછે. આ બધો 

વ્યતિત્વનો ભાગ છે. અનુભવના આધાર ેજુદા જુદા વ્યતિત્વ ઉભા થાય છે. ગુતજગએિ એને તવતવધ 'હુાં ' કહે છે. 

જન્મથી લઈને બાળપણ, યુવાની અને તે વખતના વહેવારો, પછી વૃદ્ધાવસ્થાની તસ્થતત, જુદા જુદા સાંબાંધો, 

વહેવારો, ભાવો, આ બધી તસ્થતતના અનુભવોથી પ્રગટ થતા તવતવધ વ્યતિત્વન ેકોઇ એક તત્વ જોઇ રહ્ુાં છે અને 

અનુભવી રહ્ુાં છે તે શુાં છે ? જ્યાાં સુધી તે પકડમાાં ન આવે ત્યાાં સુધીની બધી સમજણ વ્યથગ બની જાય છે..." 

રત્નકણિકા-૯૩ 
"...આ શરીર છે એને નગરી કહી છે. નગરી એટલ ેપરુ. તેની અાંદર જ ેવસી રહ્ો છે તેને પુરુર્ કહ્ો. એના જુદા જુદા 

કેન્રો, જુદા જુદા બ્રેઇન અને તેના કાયો તથા અનુભવોથી વ્યતિત્વ ઘડાય. આપણે ભીતરમાાં જ ેકાંઇ લઈને આવ્યા 

છીએ તે સત્વની મુડી છે. આટલ ુજ નથી, હવે સુક્ષ્મતામાાં પણ ઘણુ બધુ છે. આ છે સાઈકીક, તસ્પતરચ્યુઅલ જીવન. 

આપણા ભીતરના ઉાંડાણમાાં કાંઇક પ્યાસ છુપાયેલી છે, ઉાં ડે ઉાં ડે ચૈતન્યના અનુભવો અપ્રગટપણે સાંગ્રહાયેલા પડ્યા 

છે; આપણને તેની ખબર નથી. 

અત્યાર ેઆપણે બેઠા છીએ. સમય કાઢીને તશતબરમાાં આવ્યા, થોડી જ્ઞાનચચાગ કરીએ. આ તો સાંસારવહેવારનો એક 

ભાગ થયો. આટલ ુજ નથી, રાત્ર ેઉાંઘમાાં ક્ાાંક ચાલ્યા જઈએ છીએ, સપના જોઇએ છીએ; કોઇ જુદી જ સતૃિના 

અનુભવો થાય છે. જાગ્રત અવસ્થામાાં આપણે શહેનશાહ હોઇએ અને સપનામાાં ભીખારી થઈ જઈએ. એનાથી 

ઉલટુાં  પણ બને. આ સપનાની અવસ્થા આપણા તનયાંત્રણમાાં નથી. એ તો આવે છે અન ેઆપણ ેભોગવીએ છીએ. 

આપણ ેજને ેજાગ્રત અવસ્થા કહીએ છીએ તેમા પણ ક્ારકે ક્ારકે ગહેરા પ્રમે કે સૌાંદયગની અનુભુતતની ક્ષણો આવે 

છે. જીવ શાાંત, મસ્ત અન ેતસ્થર બની જાય છે. ક્ારકે આપણે સમગ્ર રીતે આપણન ેભુલી જઈએ છીએ. આ બધુ શુાં 

છે ? આ બધી ભુતમકાઓ આડેધડ આવે છે, આપણા ખ્યાલ કે તનયાંત્રણમાાં નથી. પ્રેમ યા સૌાંદયગની ક્ષણ આવીને 

ચાલી જાય છે. આનાંદ અને મસ્તીની ક્ષણ આવે, ભોગવાય-ન ભોગવાય, આવીને ચાલી જાય છે. આપણ ેતેને 

ઓળખી શિા નથી. આ ભીતરની આપણી બેહોશીને કારણે. 

તો પહેલા આપણે આનાંદની, સૌાંદયગની કે મસ્તીની ક્ષણોને ઓળખવા જટેલી જાગૃતત કેળવવી પડે. ખેડુત છે એન ે

એટલ ુજ્ઞાન તો થાય કે વરસાદની તસઝન આવે છે તો ખેતર ખેડીને તૈયાર રાખે. એવી રીતે ભીતરની થોડી જાગતૃત 

હોય તો ખબર પડે કે મસ્તીની ક્ષણ આવવાની છે. પોતે તેન ેમાટે તત્પર રહે. પરાંતુ આપણે તવચારોના પ્રવાહમાાં 

એટલા બધા તણાઇ જઈએ છીએ કે આનાંદ અન ેસૌાંદયગની ક્ષણોને ચુકી જઈએ છીએ. એવી ક્ષણો નથી આવતી એવ ુ

નથી, પણ આપણે તવચારના પ્રવાહમાાં તણાયેલા રહીએ છીએ. જ્યાર ેઆપણુ હોવાપણુ વતગમાનની અાંદર વારાંવાર 

રહેતુ જશે ત્યાર ેતે વતગમાનક્ષણમાાં જીવનના પ્રવાહન ેઅને ગતતતવતધઓને ઓળખતા જઈશુાં. આવી ક્ષણોને 

પકડવામાાં વાર નથી લાગતી, પરાંતુ આપણી બેહોશી ઘણી છે. 



આપણ ેકલ્પના અને ભ્રમણાથી આપણી દુતનયા બનાવી છે અન ેઆપણી બનાવેલી દુતનયામાાં ગળાડુબ ખુાંપેલા 

રહીએ છીએ. પતત્ન, બાળકો, તેમને આપવાના સાંસ્કાર, તશક્ષણ, પૈસા, તે માટેનુ તવલ - આ બધુ સાંસારવહેવારનો 

એક ભાગ છે, પણ તે કેટલો સાચો કે ભ્રામક છે તે જોવાની આપણને િુરસદ નથી. આ બધા પતરબળોએ મન દ્વારા 

એટલા ઉાંડા સાંસ્કારો તચિમાાં જડી દીધા છે કે જાગતૃત આવવાની સાંભાવના મૃતપ્રાય થઈ ગઈ છે. નરી આાંખે કશ ુ

દેખાતુ નથી, બસ ઢસડાય ેજઇએ છીએ..." 

 

 

  



રત્નકણિકા-૯૪ 
"...ઇન્રીયના પ્રદેશમાાં આપણી સાંવેદના છે. આપણને અમુક ખાવાન ુભાવે અથવા અમુક રાંગના કપડા ગમ ેપણ 

સમાજની અાંદર અમકુ જ કપડા પહેરાય, અમકુ જ ખાવાનુ ખવાય, અમુક વાતાવરણમાાં જ રહેવુ પડે, શરીરને 

અનુકુળ ન હોય તે તસ્થતતમાાં રહેવુ પડે. આ આપણી મળુ સાંવેદના નથી, આપણી ભીતર પ્રકૃતતદિ તસ્થતતન ેઅનુરુપ 

નથી, પરાંતુ જ ેસમાજ ેઠોકી બસેાડેલી સાંવેદના છે. આપણા જ ેભાવ છે તે પણ પ્રકૃતતદિ નથી, સમાજ ેથોપેલો ભાવ 

છે. જનેી સાથે ઘડી પણ ન ગમે તેની સામે ભાવ પ્રગટ કરવો પડે છે અન ેજ્યાાં ખરખેર ભાવ જાગતો હોય તેન ેમળી 

પણ ન શકીએ, પછી તે આપણો સ્ત્રી કે પરુુર્ તમત્ર હોય, તપતા હોય, પુત્ર હોય, શત્ર ુહોય - આપણ ેથોપેલી 

લાગણીઓથી વહેવાર કરીએ છીએ. આપણુ જ્ઞાન છે, તે અતસ્તત્વના મુળ જ્ઞાનને બદલ ેથોપેલુ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન, 

પછી તે વાતણજ્યનુ હોય, ઇજનેરીનુ હોય, કળાનુ હોય યા તવજ્ઞાનન ુહોય - શાન ેમાટે ? તો કહે પટે ભરવા માટે. બધા 

પાછળ એક હેતુ - પટે ભરવા માટે ! આ બધુ થોપેલ ુછે. આપણ ેપોતાની રીતે એક સાંસાર ઉભો કયો છે અને તે ભ્રામક 

છે. ભ્રામક એટલ ેભ્રમણાના આધાર ેઘડાયેલો, પ્રકૃતતના તનયમને આધાર ેનહી. આપણ ેજોવુ જોઇએ કે ખીસ્સામાાં જ ે

નોટ રાખી છે તે નકલી છે; જ ેચેક રાખ્યો છે તે આઉટડેટેડ છે. તે જાણવુ જોઇએ કે કરી રહ્ો છે શુાં ? 

માણસ જન્મે છે, જીવનભર જ ેતે મથામણ કર ેછે અન ેગુજરી જાય છે. આ જીવનપ્રવાહમાાં વહેતો જાય છે અને અાંત ે

મરણ પામ ેછે. આમા એક વાત સામાન્ય કે જ ેબધુ થઈ રહ્ુ છે તે યાાંતત્રક - યાંત્રવત ્છે. આ એક સામાન્ય લક્ષણ છે. 

પણ આ યાાંતત્રિાનુ લક્ષણ તો ત્યાર ેદેખાય કે જ્યાર ેમાણસ જાગે. જમેા એ ખુાંપેલો છે તે દેખાતુ નથી. માણસો 

સપનામાાં જીવ ેછે; ટરેનમાાં, બજારમાાં, ગલીઓમાાં દોડાદોડ કરી રહ્ા છે. શેરબજારની ઉથલ-પાથલ અને રાજકારણ 

વગેરમેાાં ખુાંપેલા જ રહે છે. સહેજ જાગૃતત આવે તો બેહોશીન ુઆ સવગ સામાન્ય લક્ષણ દેખાય. ક્ાાં જઈ રહ્ા છીએ ? 

શા માટે જઈ રહ્ા છીએ ? કોઇ બોધ નથી, બસ, બધા કરી રહ્ા છે. એકની પાછળ બીજુ...બીજાની પાછળ ત્રીજુ; 

બસ, આાંધળ ુઅનકુરણ. બધા પૈસા પાછળ દોડે છે, કોઇ ચુાંટણી પાછળ દોડે છે, કોઇ સ્કુલ-કોલજેના પ્રમાણપત્રો 

પાછળ દોડે છે. અાંદર તેનો કોઇ બોધ નથી. આ બધાની સામે થવુાં, તવરોહ કરવો એમ નહી, પણ આ બધા પ્રવાહોને 

બોધપવુગક જોવા અને જ્યાર ેબોધપવુગક જોવાય છે ત્યાર ેતો આાંચકો લાગે છે કે આ બધુ શુાં થઈ રહ્ુ છે ? કઈ રીતે થઈ 

રહ્ ુછે ? એક યાાંતત્રક બેહોશીનુ આ સવગ સામાન્ય લક્ષણ છે. જ્યાર ેજાગ્રત ચેતનાનુ અવતરણ થાય છે ત્યાર ે

જાગૃતતની જ ેસાંભાવના છે, ઉાંઘ ઉડવાની જનેામાાં શરુ થઈ ગઈ છે તેને ઢાંઢોળીને જગાડે છે. આમાથી કેટલાક જાગ ે

છે, ઉઠે છે અને કેટલાક જાગીને પાછા પડખુાં િેરવીન ેસુઇ જાય છે..." 

  



રત્નકણિકા-૯૫ 
"...માણસમાાં ટેવો ઘર કરી જાય છે. બાળક જન્મ ેપછી શરીરની ટેવો પડે; મનન ુસાંસ્કારીકરણ થાય. નામ આપ્યુ, જ-ે

તે ધમગના સાંસ્કારો મળે, ભણવાનુ શરુ થાય, તવતવધ તવર્યો પસાંદ કર ે- એક ઢાાંચો બને. સમાજન ુજ ેમાળખુાં છે 

એમાથી પસાર થવુ પડે. આપણે બધા એમાથી પસાર થયા છીએ. તેને અનુરુપ આપણા શરીર ેઅમકુ ટેવો તનમાગણ 

કરી છે. ક્ાર ેસુઇ જવુ, ક્ાર ેઉઠવુાં, ક્ાર ેખાવુ, ક્ાર ેપીવુાં, ક્ાર ેઓતિસે જવુાં - બધુ યાંત્રવત્, કોઇ બોધ જાગતો 

નથી, બધુ ટેવોને આતધન છે. મનની અાંદર એક સાંસ્કાર તનમાગણ થઈ ગયો. પતરવાર, તમત્રમાંડળ - એક ભાવુકતા. પોતે 

પોતાની અાંદર એક કોચલ ુતનમાગણ કરી લીધુાં. પોતાના સ્વલક્ષી નાનકડા સાંસારના ચોક્ઠામાાં જીવ ગુાંચવાઈ ગયો. આ 

સમગ્ર તવશ્વ હસતુ, નાચત,ુ કુદતુ છે, જ્યાાં સુયગનો પ્રકાશ આવી રહ્ો છે અન ેએનો એન ેબોધ નથી. અાંદરથી તે 

મુાંઝાયા કર ેછે, પણ બહાર કેમ નીકળવ ુતેની સુઝ નથી એટલી બધી બેહોશી છે. આ ભ્રામક માન્યતા એ ભ્રમજાળ છે 

જમેા જીવ િસાઇ ગયો છે, અટવાઇ ગયો છે. માણસ જન્મે છે, િસાતો જાય છે, ગુજરી જાય છે અને િરી િરીને એ જ 

ચક્કર. એની ભીતરમાાં સહેજ જાગૃતત આવે તો સમજાય કે આ જ ેભ્રમજાળ છે એની અાંદર ક્ાાંક ક્ાાંક છેદ છે, જનેા 

માધ્યમથી આ જાળ ભેદી શકે છે; તે મુિ થઈ શકે છે. જમે એક કાણામાાંથી સયુગનુ તકરણ આવે, થોડી હવા આવે 

તેમ જીવનમાાં ક્ાાંક ક્ાાંક એવી ક્ષણો આવે છે જનેે આધાર ેલાગે કે પોતે સાવ મરી નથી ગયો અને એટલ ેતો 

સાંસારમાાં ટકી રહ્ો છે. આપણી થોડી તૈયારી હોય, થોડી તહમ્મ્ત અને આતુરતા હોય તો જમેણે પ્રકાશનો અનુભવ 

કયો છે તેઓ આપણને મદદ કરવા તૈયાર છે, આવીને જીવને જગાડે છે. 

જીવ સાંસારવહેવારમાાં ગમે તેટલો ખુાંપી જાય તોપણ ભીતર એવી ઝાંખના તો થાય કે અવુ કોઇ અતવનાશી, અભદે, 

તનતવગકાર તત્વ છે, જનેાથી હુાં  છુટો પડી રહ્ો છુાં . તેમા સમાઇ જાઉાં ; ઝાડ-પાન, પશુ-પાંખી, સુરજ, ચાંર, તારાઓ - આ 

બધાની સાથે મારી એકતા હોય, આ ઝાંખના તે અાંતર સ્િુરણા છે, એ જ વાસ્તતવક યાત્રાનો પાયો છે. જ્યાર ેઆવી 

અાંતઃપ્રેરણા જાગ ેત્યાર ેએને તાત્કાલીક વધાવી લેવી. સાંસારવહેવારના હજારો કામો વચ્ચે આવી અાંતઃપ્રરેણા ક્ારકે 

જ ડોકીયુાં કર ેછે. અતસ્તત્વ તરિથી આવતી આ શુભ ઘડી છે. તે ગમે ત્યાર ેઆવે તો તે તરિ ક્ારયે ઉપકે્ષા ન 

સેવીએ. ઘણા કામો આપણને ખેંચી રાખે છે, તો ઓછામાાં ઓછુાં  બે-પાાંચ સેકન્ડ પણ આાંખો બાંધ કરીને તેનો સહજ 

તસ્વકાર કરી લવેો. પછી આપણુ સાંસારવહેવારનુ કામ કયાગ કરીએ. સાંસારવહેવારનુ ખેંચાણ ત્યાર ેહોય છે, જ્યાર ે

આપણ ેતદવ્ય સ્િુરણા પ્રત્યે ઉપેક્ષા સેવીએ. કોઇ પ્રેમી સાથનેા વહેવારમાાં, ધાંધાના િાયદામાાં, પૈસાની ઉપલબ્ધીમાાં, 

માનપાનમાાં, ભીતર કોઇ તદવ્ય સાંદેશ આવી જાય ત્યાર ેઅનુગ્રહના ભાવથી સહજ તસ્વકાર કરીને પાછો ભુલાઇ જાય 

છે. ક્ારકે કટોકટીની પળે, ક્રોધ વખતે, તનરાશામાાં, ભયને વખતે પણ એ આવે છે. આ છે અાંતઃસ્િુરણાનુ તત્વ, બહુ 

રહસ્યમય છે. આપણી નાનકડી બુદ્ધી તેના કાયગકારણના તનયમને સમજી શિી નથી. પણ દરકેમાાં એ પ્રગટેલ ુહોય 

છે જ. 

દરકે યગુમાાં અનેક દેશોમાાં અાંતઃસ્િુરણાની આવી કથાઓ પડેલી છે. અને કલાકૃતતઓ, દેવમાંદીરો, પ્રાચીન ગ્રાંથો, 

તક્રયાકાાંડો - આ બધામાાં પણ આવુ તત્વ ક્ાાંક ક્ાાંક પડેલ ુછે. સાંસારવહેવારમાાં હારી-થાકી જઈએ છીએ ત્યાર ેએવી 

વ્યતિ યા તક્રયાકાાંડોનો આશરો લઈએ છીએ. પણ તેની પાછળ ભૌતતક વાસનાઓ જ અપેતક્ષત હોય છે. આ 

બધાની પાછળ આર્ગરિાઓના ઘેરા રહસ્યો છુપાયેલા છે ન ેતે એ છે કે એ તત્વની સાથે ક્ાાંક કોઇ રીતે સાંકળાયેલા 

છીએ..." 

  



રત્નકણિકા-૯૬ 
"...આપણી ભીતરમાાં ભાવ તો પ્રગટ થતો દેખાય છે પણ આ ભાવ-લાગણીઓ બધી સાંસારવહેવારની આસપાસ 

ગુાંથાયેલી છે. બાળકો, પતત યા પતત્ન, સગાવહાલા, કડવા-મીઠા ભાવો - આ બધી લાગણીઓ, સાંવેદનાઓ આપણા 

નાનકડા જીવની આજુબાજુ ગુાંથાયેલા છે. આપણુ નામ, માલ-તમલ્કત, તેની સાથ ેસાંકળાયેલા સગાવહાલા, એના 

કારણે ઉઠતા ભાવોના આવેગો - આ તસવાય આપણી ભીતરમાાં કાાંઇ છે જ નહી. આાંતરતનતરક્ષણ કરીએ તો મુાંઝાઇ 

જઈએ છીએ. બધુ ઘનઘોર વાદળા જવે ુછે. જરાક નુકશાન થાય તો તનરાશ થઈ જવાય, ઉદે્વગ આવી જાય અન ેબે 

પૈસા મળે તો ભાવની મસ્તી આવી જાય ! આપણા હ્રદયનો ભાવ ભૌતતક િાયદા યા નુકશાન સાથે સાંબાંધીત છે; 

પ્રકૃતતના પતરબળો સાથે જોડાયેલ નથી. આ ભાવ-લાગણી જ્યાર ેકુદરત સાથ ેજોડાય ત્યાર ેજ સાચી અાંતર 

લાગણીની શરુઆત થાય અને તે સાથ ેજાગતૃત આવે. ભાવ જ્યાર ેપોતે પોતાન ેજુએ એ થયો સાક્ષીભાવ. પોતાની 

અાંદર ઉઠતી લાગણીઓ, સાંવદેનાઓને જુઓ; સાક્ષીભાવે. 

એક િુલન ેજોઇને કેવી લાગણી ઉઠે છે ? િુલને સુાંઘવાની લાગણી થાય, વણેીમાાં નાખવાની યા બજારમાાં જઈ બે 

પૈસા મેળવવાની, યા દેવમાંદીર ેચડાવવાની - આવા બધા ભાવ થાય. આ છે સાાંસારીક ભાવ. વળી િુલને જોઇને તેની 

કોમળતા, સૌાંદયગ, તખલાવટ અનુભવાય, આ જ ેભાવ છે તે આાંતર સાંવેદના છે - એક સાક્ષીભાવ છે. ધીર ેધીર ેઆ 

સાક્ષીભાવ પણ ઓગળી જાય છે અને તે 'સ્વ'ભાવમાાં પતરણમે છે. આ છે આધ્યાતત્મક પ્રદેશ. હવ ેઅાંહી કોઇ 

શારીતરક યા માનતસક સાંવેદનાઓ નથી, માત્ર હાતદગ ક લાગણીઓ છે. આાંતતરક લાગણીઓ ઉઘડે ત્યાર ેઅનુભવાય કે 

િુલ જ્યાાં છે ત્યાાં તે પ્રકૃતતની ભાર્ા છે અન ેતે આપણા ભાવન ેકાંઇક પ્રદાન કર ેછે. આ લાગણીઓનો પ્રદેશ છે અને 

તેની પેલ ેપાર છે આધ્યાતત્મક પ્રદેશ; જ્યાાં ચૈતન્યનો અાંશ છે. અાંહી સાક્ષીભાવ - બોધ આવ.ે આ બોધને ભુતકાળ કે 

ભતવષ્યકાળ સાથે સાંબાંધ નથી, તે વતગમાનની તસ્થતત છે. 

જ ેસ્થળે શરીર છે તે સ્થળે આપણ ુતચિ છે, આપણો બોધ છે. શરીર અાંહી હોય, પણ તચિ રસોડામાાં હોય, બજારમાાં 

હોય, ગમ ેત્યાાં હોય; જરુરી નથી કે અહી જ હોય. અહીાં જ હોય તો એ ગહેરી વાત થઈ. શરીર છે. તચિ છે. જ્યાાં શરીર 

હોય ત્યાાં જ તચિ હોય તો તે બોધ છે. આ અવસ્થા સમાતધની થઈ. પણ શરીર અહીાં છે અને તચિ ક્ાાં ભટકે છે ? 

તચિ જ્યાાં ભટકે છે તેનો બોધ હોય તો તે સાક્ષીભાવ. તચિન ુભટકવુાં, તવચારો, ભાવના આવેગો, આ બધાનો એક 

બોધ છે, એક એવ ુતત્વ છે જ ેઆ બધાને જોઇ રહ્ુ છે એને તે છે સાક્ષીભાવ. પછી એક એવી અવસ્થા આવ ેછે કે 

તચિ ભટકત ુનથી. વાસના ઓછી થઈ જાય છે, કાંઇ જોઇતુ નથી, કાંઇ થવ ુનથી, કાંઇ કરવુ નથી - એવી એક અવસ્થા 

આવે છે. તચિના ભટકવાનો વહેવાર બાંધ થઈ જાય પછી રિાપણુ પણ રહેતુ નથી. શુાં જુએ ? કાંઇ હોય તો જુએ ન ે? 

હવે કશુ જોવાનુ નથી. ખાલી શુન્યતા. શુન્યતા એટલ ેતરિતા નહી, બધુ શાાંત થઈ જાય છે. કશુ જોવાપણુ નથી 

એટલ ેરિાપણાની તક્રયા પણ શાાંત થઈ જાય છે. આ છે આધ્યાતત્મકતાનો પ્રદેશ, જ્યાાં માત્ર બોધ રહી જાય છે..." 

  



રત્નકણિકા-૯૭ 
"...આવી અવસ્થા પ્રાિ થાય તો શરીરમાાં એક ઘટના બને છે, એક ચુાંબકીય કે્ષત્ર તવકસે છે, ભગવિા, તદવ્યતા તવકસે 

છે. ચૈતન્યની જ ેઅવસ્થા છે તે એટલ ુબધુ ગહેરુ આકર્ગણ જન્માવે છે કે જ ેદેશ અને કાળન ેઓળાંગી જાય છે. સ્ત્રી કે 

પુરુર્ સુાંદર શરીરથી આકર્ાગય છે એ પશુત્વનુ ચુાંબકીય ખેંચાણ છે અને તે દેશ-કાળન ેઆતધન છે. તે અમુક સ્થળ 

અને સમય પરુતુાં જ રહે છે. ભાવપ્રદેશનુ આકર્ગણ પણ દેશ-કાળને આતધન છે. અલબિ, શરીરના દેશ-કાળથી તે 

અલગ છે. શરીરની અાંદર તો માત્ર વતગમાનકાળ છે, જ્યાર ેભાવપ્રદેશ ત્રણેય કાળમાાં રમે છે. ભાવપ્રદેશન ુએક 

આકર્ગણ છે પણ તેના ઉપર એક ચેતનાના પ્રદેશન ુઆકર્ગણ છે અને એ શાશ્વત છે. ભાવપ્રદેશના આકર્ગણની વાત 

આ જન્મ પુરતી જ છે, જ ેશરીર છુટવાની સાથે છુટી જાય છે. પણ ચૈતન્યના પ્રદેશનુ આકર્ગણ શાશ્વત છે અને 

આપણી પકડમાાં આવત ુનથી. તે શાશ્વત એટલ ેઅનાંતતાનુ - કાળનુ પાાંચમુ પતરમાણ છે. 

ક્ારકે ઘરમાાં બેઠા હોઇએ, કોઇ સાધ-ુસાંતનો સમાગમ થાય, કોઇ તશતબર, કોઇ આશ્રમમાાં જવાનુ થાય, ક્ારકે 

કોઇ નદી કાાંઠે કે સાગર કાાંઠે હોઇએ ત્યાર ેએક એવી ભાવદશા આવી જાય, જાગતૃત આવી જાય કે સવગસ્વ લુાંટાવી 

દેવાની વૃતિ થઈ આવે - આવી એક દશા આવી જાય. તો આવી દશા ટકી રહે, કાયમને માટે તે તસ્થતત આવી જાય 

એવો કોઇ રસ્તો ખરો ? આ દશાની એક ઝલક મળી જાય પછી િરી પાછા અધોગતતના પ્રવાહમાાં ખેંચાઇ જઇએ 

છીએ. એક દશા છે નાની વાતોમાાં પરશેાન થવાની, પૈસા, કુટુાંબ, માલતમલ્કત, દેશ - નાનીનાની વાતો જીવને બેચને 

કરી મુકે છે. બીજી એ પણ દશા છે જ્યાાં માત્ર શાાંતત છે, મસ્તી છે. બહાર ગમ ેતેટલા તોિાનો હોય પણ ભીતરમાાં 

શાાંતત. એવી વ્યતિઓ ભુતકાળમાાં થઈ ગઈ હોય એવુ સાાંભળ્યુાં છે ન ેવતગમાનમાાં પણ એવી વ્યતિઓ તવહરતી 

જોવા મળે છે. ગમે તેટલા તોિાનો-વાવાઝોડામાાં તેમની શાાંતત ખોરવાતી નથી. આ કોઇ અશક્, અસાંભતવત ઘટના 

નથી. એક દાખલો - બે ખેડુત પડોશી હોય. એકસરખી તસ્થતતમાાં એક મબલખ પાક લણ ેછે જ્યાર ેએક તનષ્િળ જતો 

હોય છે. કારણ ? અજ્ઞાન અને પ્રમાદ. પરમાત્માએ સાધન દરકેને આપ્ય ુછે. શરીર એક સાધન છે. દરકેની ભીતરમાાં 

એક ઝરણ ુમુકેલ ુજ છે. દરકેમાાં એકસરખી સાંભાવના મુકેલી જ છે. 

સમયે સમયે કોઇ રામકૃષ્ણ, કોઇ બદુ્ધ, મહાતવર, મીરાાં, પવુગમાાં અન ેપશ્ચીમમાાં - બધેય ઘણા બધા થઈ ગયા. કોઇ 

ભતિના નામે, કોઇ યોગના નામે, કોઇ જુદા જુદા કોશો, જુદા જુદા શરીરો-સ્થુળ-સુક્ષ્મ, જુદા જુદા નામ,ે જુદી જુદી 

રીતે એક જ વાત મુકી ગયા છે - આપણુ જ ેવહેવારીક જીવન છે તેનાથી પર એક વાસ્તતવક જીવન છે જ ેઆપણામાાં 

પ્રગટાવી શકાય છે. આ બધા મહાન પુરુર્ો અને સાધ-ુસાંતોએ પાછળ મુકેલા વારસાઓ, તેમની અનુભુતતઓ 

આપણને તે તદશામાાં જવાની પ્રેરણા આપ ેછે. આ રસ્તો મનનો ઘડેલો કાલ્પતનક નથી. એની પાછળ એક અદભુત 

તનયમ કામ કરી રહ્ો છે..." 

  



રત્નકણિકા-૯૮ 
"...આ મહાપુરુર્ોને જ ેજ ેઅનુભવો થયા તે તેમને માટે વાસ્તતવક બાબત હતી. કૃષ્ણમતુતગને થયુાં, ઓશોન ેથયુાં, 

રામકૃષ્ણને થયુાં અને બીજા કેટલાયે છે જમેન ેથઈ રહ્ ુછે, તે એક હકીકત છે. પણ જમે એક માણસ ધાંધો કર,ે પસૈા 

કમાય અને બીજો જોયા કર ેઅથવા એક માણસ ખાય અને બીજો જોયા કર ેતો એમ જોયા કરનારનુ ભલુ નથી થતુ. 

જનેે પેટ ભરવુ છે તેને પોતાને જ ખાવુ પડે છે. સમાજની અાંદર તો એક કમાય, ઢસરડો કર ેઅને બીજા બધા એની 

ઉપર તનભગર રહે. આ સમાજ વ્યવસ્થા છે પણ કુદરતની વ્યવસ્થામાાં એવ ુનથી. કુદરતનો તનયમ છે કે દરકેે પોતે જ 

કરવુ પડે. માાં ખાય અને તદકરાનુ પટે ભરાઇ જાય એવુ ન બને. તદકરાએ પોતે ખાવુ પડે. આ કુદરતનો તનયમ છે. 

માણસ ેસ્વયાં, જાતે જ પ્રયાસ કરવો પડે. એટલ ેબદુ્ધે કહ્ુ છે કે, 'તારો દીવો તુાં પોતે જ થા'. એવુ જ સોકે્રટીસ કહી 

ગયા છે કે, 'તુાં તારી જાતન ેજાણ'. 

એટલ ેઆપણે જ કરવ ુપડે. ઓશો ગમે તેટલા તવરાટ હોય, કૃષ્ણમતુતગમાાં ગમ ેતેટલી તવરાટ ચેતના પ્રગટી હોય પણ 

આપણ ુબીઇાં ગનુ સ્તર એટલ ુઉાંચુ નથી. આપણુ જ આપણા કામનુ છે. તેમની પ્રત્યે ભાવ અતભવ્યિ કરીએ, તેમનો 

જયજયકાર બોલાવીએ એ સારી વાત છે, પણ જાગતૃત તો જાતે જ ભીતર પ્રગટ કરવી પડે..." 

રત્નકણિકા-૯૯ 
"...આપણે બધી વાતો માની લઈએ છીએ. માની લેવ ુતે જાણી લેવ ુનથી. ઓશોની વાતો મજાની છે તે માની લીધી. 

ગીતા બધુ બરાબર કહે છે તે માની લીધુાં. આ માની લેવાની વાત એક ખોટા સમાધાનની તસ્થતત ઉભી કર ેછે. જીવન 

જ્યાર ેકસોટીએ ચડે છે ત્યાર ેમાની લીધેલી વાતો કામ નથી લાગતી. ઓશો ઉત્સવ મનાવવાનુ કહે છે; પણ ખોટ 

જાય ત્યાર ેશુાં ? રજનીશપુરમ ્ચાલ્યુ જાય, નુકશાન થાય, વસ્ત ુઆવે કે જાય; ઓશો ઉત્સવ મનાવે છે, તકતગન કર ેછે, 

પણ આપણામાાં ઉત્સવ પ્રગટતો નથી. વાતો માની લીધી છે પણ જાણ્યુ નથી. ગીતામાાં કહ્ ુછે કે િળની આશા 

રાખ્યા વગર કમગ કર. આ માની લઈએ પણ આ અઘરુ છે. િળની આશા રાખ્યા વગર કમગ કરી શિા નથી. ઘરમાાં 

માણસો સાથનેા વહેવારમાાં પણ કોઇ આશા, કોઇ માગણી, કોઇ શતગ રહે છે. બશેતગ વહેવાર કરી શિા નથી. 

કોઇનુ કામ કરીએ ત્યાર ેકમ સે કમ 'આભાર'ની આશા રાખીએ છીએ. આવી આશાઓથી બાંધાયેલા છીએ. 

જીવનમાાં એક એક વાતમાાં જાત તોડીને આગળ વધવુ પડે છે. નાની વાતમાાં બીજાનો સહારો લઈએ છીએ. 

કૃષ્ણમુતતગ, ગુતજગએિ અને બીજા સાધુસાંતોનો સહારો લઈએ છીએ; જમેના પતરચયમાાં આવ્યા હોઇએ. બુદ્ધ, 

મહાતવર, નાનક, મીરાાં અને બીજા ઘણા સાંતો ઘણુ કહી જાય છે. ગ્રાંથો પણ આપણી પાાંસ ેઘણા છે પણ એ બધા 

નક્શા છે. યાત્રા તો જાતે કરવી પડે છે, જ્યાાં કોઇને કોઇ નક્શા સહાયરુપ થાય છે. 

નક્શામાાં જ ેસ્થાન બતાવ્યુ હોય તે જાતે જોઇએ તો નક્શો પ્રમાતણત થાય. એ પ્રમાણે ગરુુના વચનો ત્યાર ેજ 

પ્રમાતણત થાય, જ્યાર ેઅનુભવમાાં મુકીએ. ગુરુએ કહ્ુ માટે તે બરાબર છે તેમ નહી, પણ જાતે અનુભવ્યુ છે માટે 

બરાબર છે. આખરી પ્રમાણ તે આપણો સ્વાનુભવ છે. ગીતામાાં ગમ ેતેટલ ુકહ્ુ હોય, કે ઓશોએ ગમે તેટલ ુકહ્ુ હોય, 

પણ આપણો અનુભવ જ જીવનને દોર ેછે. જીવન માન્યતાથી નથી ચાલતુાં. તે તો જાણવાથી ચાલ ેછે. આપણુ જોર 

જાણવા પર હોવુ જોઇએ. 

આપણી અાંદર એક સાંઘર્ગ ચાલ ેછે. ઓશોની કહેલી વસ્તુઓ માની લઈએ છીએ પણ અનુભવ જુદુ કહે છે. ઓશોની 

વાતો નાંબર બે માાં રાખીશુાં, વાતો માનીશુાં, મનન ેમનાવીશુાં, પણ જીવનમાાં ઉતારશુાં નહી ! કારણ કે ઓશોની 

વાતોનો આપણને અનુભવ નથી. આપણુ જીવન આપણા અનુભવને આધાર ેજ ચાલ ેછે. આપણે જો તવશ્વાસમુલક 

થઈએ તો ઓશો યા કોઇ પણ પ્રબુદ્ધ ચેતનાની વાતો માગગદશગક બને. પછી સમજાય કે તે અનુભવની વાતો છે. પછી 

અનુભવથી કહી શકીએ કે પ્રબુદ્ધો જ ેકહી ગયા છે તે બરાબર કહી ગયા છે અને આપણ ેપણ સ્વયાં તેની અનુભુતત 

કરીશુાં; એમની વાતો પ્રમાતણત થશ.ે.." 



રત્નકણિકા-૧૦૦ 
"....અત્યાર ેબહારનુ જ ેજીવન છે તે આપણી ઘણીબધી મુડી ખેંચી જાય છે. સમય અન ેઉજાગ વહે જાય છે. જીવ એમા 

જ પરોવાયેલો રહે છે. સાંસારવહેવારમાાં એટલા બધા પરોવાયેલા રહીએ છીએ કે તદવસમાાં પાંદર-તવશ તમનીટ પણ 

પોતાન ેમાટે, 'સ્વયાં'ન ેમાટે કાઢી શકીએ કે ન પણ કાઢી શકીએ અથવા વર્ગમાાં એક બે અઠવાડીયા તશતબર માટે 

કાઢીએ કે ન કાઢીએ. માાંડ માાંડ થોડો સમય કાઢીએ છીએ. આ હાલતમાાં આ બધી ઉાંચી વાતો અને આશા-

અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ. બદુ્ધ, મહાતવર, રામકૃષ્ણ યા ઓશો - આ બધાએ પોતાના સમગ્ર જીવન હોડમાાં મકુ્ા 

હતા. એમને પણ પોતાનો સાંસાર હતો. છિા ભીતર એક લગની, એક પ્યાસ હતી. ઓશોને એક પુસ્તક 'ટશીયમ 

ઓગેનમ' વાાંચવ ુહતુ. તકાંમત હતી રુપીયા સીિરે. પોતાના એક મતહનાની  પુરી આવક રુપીયા સીિેર પુસ્તક પાછળ 

હોમી દીધા. મતહનો કેવી રીતે કાઢીશ એવો પ્રશ્ન તેમન ેનહી થયો હોય ? લગની આગળ તે ગૌણ છે. આપણી પાાંસે 

એવી લગની નથી. આપણુ તો કેવુ છે ? તદવસમાાં અડધી કલાક રેંકડી િેરવીને તાતા-તબરલા થવાની અપેક્ષા રાખીએ 

છીએ ! આમ છિા જાગૃત પુરુર્ોની કરુણા અપાર છે. આપણી બેવકુિી અનાંત છે, તેમની કરુણા અનાંત છે. આ એક 

સાંઘર્ગ છે. જાગરણની તદશામાાં થોડો સમય આપીએ તો યે ઘણુ છે. બારીના નાના કાણામાાંથી સુયગનો પ્રકાશ આવતો 

હશે તો ક્ારકે બારી પણ ખુલશે. ગાઢ અાંધકારમાાં આવુ એક તકરણ પણ બહારની સાંભાવનાઓનો ખ્યાલ આપી 

જશે. એટલ ેસાંસારવહેવારમાાં આપણી પાાંસે જટેલી મુડી છે, જટેલો સમય છે તેનાથી શરુઆત તો કરીએ. 

મુળ વાત એ છે કે ખરખેર આપણી પ્યાસ છે ? તદલમાાં ખરી લગની છે કે બીજાને દેખાડવા માટે છે ? આવા કેન્રોમાાં 

જાગવા માટે આવીએ છીએ ? સન્યાસ જાગવા માટે લીધો છે કે દેખાદેખી માટે ? આ બધુ ભીતરની જાગતૃત માટે છે. 

ભલે થોડી, પણ પ્રમાતણક પ્યાસ હશે તો કુદરત ગમ ેત્યાાંથી હાથ પકડી લશેે. પણ એ પ્યાસ જો પ્રમાતણક નહી હોય 

તો કુદરતના તત્વો રાહ જોઇને બેસી રહેશ;ે સામથેી આક્રમણ નહી કર.ે 

સાંસારની જાળ અટપટી છે. ત્યાાં સરળતાથી પેટ ભરવ ુકે જીવનયાત્રા પસાર કરવી સહેલી નથી, ઘણુ ઝઝુમવુ પડે છે. 

આ આપણો અનુભવ છે. અધ્યાત્મનો રસ્તો પણ સરળ નથી. સાંસારની અાંદર આપણે અતતશય ખુાંપી ગયા છીએ 

તેમાથી બહાર નીકળવાનુ ખુબ કપરુ છે. બહાર નીકળવા માણસ પોતાની રીતે મહેનત કર ેછે, દોરાધાગા કર ેછે, 

પુસ્તક વાાંચીને માંત્રજાપ કે ધ્યાન કરવા બેસી જાય, વાાંચીન ેયોગ કે તાંત્ર કર;ે અન ેએમા ખોવાઇ જાય છે. પણ આખરી 

ઉપલબ્ધી, આખરી તત્વ એની પકડમાાં આવત ુનથી. એટલ ેઆ માટે કોઇ અનુભવી માગગદશગક અન ેસહયાત્રીની 

જરુર પડતી હોય છે…” 

  



રત્નકણિકા-૧૦૧ 
"...અધ્યાત્મ ના ત્રણ મુખ્ય માગો છે -  

(૧) કમગમાગગ (૨) ભતિમાગગ (૩) જ્ઞાનમાગગ. કમગનો માગગ એ અનુકરણનો માગગ છે. એકે કયુગ તે બીજો એ રીતે કર.ે 

એટલ ેઆ યોગ હઠયોગનો માગગ છે. આ કમગમાગગ છે. આસન કરવ,ુ પ્રાણાયામ કરવા, માંત્રજાપ કરવા; કાંઇક ન ેકાંઇક 

કરવા ઉપર આધારીત છે. એકે કયુગ તે પ્રમાણે બીજો કર.ે આ શરીરના સ્તરનો માગગ છે. લોઅર બ્રેઇનનો માગગ છે. 

બીજો માગગ ભાવપ્રધાન છે. અાંતરમાાં એક ભાવ પ્રગટ થયો. મીરાને કૃષ્ણમાાં તપ્રયતમ દેખાયા. રામકૃષ્ણન ેકાલીમાાં 

માતૃત્વનો ભાવ થયો. આ ભાવમાાં પોતાની જાતને હોમી દે છે. આ ભતિમાગગ છે. આ માગગમાાં અનુકરણ ન થાય. 

મીરાને જ ેભાવ પ્રગટ્યો તે બીજાને ન થાય. બહુ બહુ તો કૃષ્ણ-કૃષ્ણ કર,ે તકતગન કર;ે પણ મીરાની જમે પાાંદડે ન ેપાાંદડે 

કૃષ્ણનો સાદ ન સાંભળાય. 

ત્રીજો માગગ છે જ્ઞાનમાગગ. વાસ્તતવક સમજનો માગગ. એમા કુદરતની આખી પ્રપાંચજાળ દેખાય જાય. એક િુલ ખીલ,ે 

કરમાઇને ખરી પડે. ઇાં ડામાાંથી પક્ષીના બચ્ચા બહાર નીકળે, ઉડે અન ેતવરમી જાય. સમુરમાાંથી વરાળરુપે પાણી 

ઉપર ચડે, વાદળો થાય, વરસી જાય ન ેનદી-ઝરણા વડે સમુરમાાં મળી જાય. આ બધાનુ તેન ેદશગન થાય અન ે

સમજાય કે દરકે વસ્તુ જ્યાાંથી આવે છે ત્યાાં જ પાછી સમાઇ જાય છે. અવ્યિમાાંથી આવે છે અન ેથોડો સમય વ્યિ 

થઈને વળી પાછુ અવ્યિમાાં તવલીન થઈ જાય છે. તો પછી આટલી પીડા, મથામણ શા માટે ? આનો જ્યાર ેબોધ 

થાય ત્યાર ેઅહાંકાર, કોલાહલ શાાંત થઈ જાય. આ છે જ્ઞાનમાગગ. 

દરકેની પોતપોતાની એક તવશેર્તા, એક તસ્થતત હોય છે અને તે પ્રમાણે તે માગગ પસાંદ કર ેછે. શરીરના સ્તર પર 

કમગમાગગ, ભાવના સ્તર પર ભતિમાગગ અને જ્ઞાનના સ્તર પર જ્ઞાનમાગગ લે છે. 

યોગના માગે જ ેજાય છે તે લૌકીક જીવન છોડીને એકબાજુ ગુિામાાં જઈને સાધના કર ેછે. ભતિમાગગના યાત્રી 

સામાન્ય જીવનવહેવાર છોડીને ભતિભાવમાાં ડુબી જાય છે. જમે કે મીરાએ રાજ્યકમગ, રાજ્યધમગ છોડી દીધો અને 

ભતિમાાં ડુબી ગયા. આવુ જ રામકૃષ્ણના જીવનન ુછે. જ ેલોકો જ્ઞાનમાગગના અભ્યાસી છે તેમણે જીવનની ચીલાચાલ ુ

રીત છોડીને વજૈ્ઞાતનક રીતે અભ્યાસ કરીને જુદા જુદા દશગનો પ્રગટ કયાગ. આપણે માટે અત્યાર ેએ સાંભવ છે ? અત્યાર ે

આપણ ેતો ઘર, પતરવાર અને અથગ ઉપાજગનમાાં વ્યસ્ત રહેવુ પડે છે. તો આ તસ્થતતમાાં આપણે માટે એકેય માગગ ખુલ્લો 

નથી ? એવો કોઇ માગગ ખરો કે આ ભુતમકામાાં રહીને પણ, આ ભુતમકાનો ઉપયોગ કરીને પામી શકીએ ? જ ેવતગમાન 

તસ્થતતનો સામનો આપણે કરી રહ્ા છીએ, એની ભીતરમાાં એવુ કોઇ જ્ઞાન કે માગગ છે ખરો કે સામાન્ય વહેવારોની 

સાથ ેરહીન ેયોગી, ભિ, કે જ્ઞાની જ ેતસ્થતત મળેવે છે તે મેળવી શકીએ ? આ પ્રશ્ન આપણી સામ ેઉભો છે. 

અત્યાર ેઆપણુ જીવન નદીના પ્રવાહમાાં તણાતા લાકડા જવેુાં, આડેધડ અથડાતુ કુટાતુ વહે જાય છે. નાનપણથી 

ઘણા આદશો, કલ્પનાઓ, સપનાઓ, આશાઓ સવે્યા હોય છે. પણ વાસ્તતવક જીવનની આાંટીઘુાંટીમાાં બધુ 

ચકનાચુર થઈ જાય છે. આનુ કારણ શુાં ? કારણ એ છે કે આપણ ેઆપણી જાતનો અભ્યાસ નથી કયો. આપણે જો 

જાતને જાણી શક્ા હોત તો ગમે તેવી પણ વાસ્તતવક દુતનયાની સમજ પડત, એમાથી રસ્તો કેમ કાઢવો તેની ખબર 

પડત..." 

  



રત્નકણિકા-૧૦૨ 
"...સાગરમાાં હોડી હાંકારવી હોય તો સાગરનો પ્રવાહ, ઉછળતા મોજા, સાગરની ઉાંડાઈ અને તે સાથ ેનાવડીની 

ક્ષમતા અન ેતેને હાંકારવાની ક્ષમતા - આ બધાનો અભ્યાસ કરવો પડે. સાગરમાાં ક્ાર ેકેટલા આગળ હાંકાર ેજવુાં, આ 

બધુ જોવુ પડે છે. મોટુ વહાણ મધદરીયે લઈ જાય અન ેસ્ટીમર હોય તો ગમે તે તસ્થતતમાાં વાાંધો ન આવે. ભવસાગરનુ 

પણ એમ જ છે. પોતાનો અભ્યાસ કરવો પડે. શરીર છે, આપણ ેએની ક્ષમતાને ઓળખતા નથી. શરીરમાાં રહેલી 

શતિઓ ક્ાાં કેવી રીતે કામ કર ેછે તેનો બોધ નથી; અને મધદરીય ેહાંકારવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. શરીરની જ ે

ઉજાગ છે તે અતવકતસત રહી જાય છે અને શરીરનો, સમયનો ભોગ આપીને પણ સિળતાનો દાવો કરી શિા નથી. 

પોતાની તનષ્િળતાના કારણો શોધી લે છે કે અવસર, સાંજોગો, સાથીઓનો અસહકાર વગરે ેકારણો આપે. બીજી 

બાજુ આપણી ભીતર જ ેઉજાગઓ છે, શતિઓ છે, એને જો ખીલવવામાાં આવે તો આ જ ેસાંસારસાગર, આ 

ભવાટવી યા ભવસાગર કહીએ છીએ તેન ેતરી જવાનુ એટલ ુદુષ્કર નથી. તરવાનુ છે તો મોટુ વહાણ જમે તરી જાય 

તેમ નાન ુતણખલ ુપણ તરી જાય અન ેભટકવાનુ હોય તો મોટા લાકડા પણ અથડાતા કુટાતા ક્ાાંય નીકળી જાય છે. 

આપણી હાલત એવી ખરાબ તો નથી કે સાંસારની અાંદર અથડાતા કુટાતા બધી રીતે છોડીયા નીકળી ગયા હોય અને 

ગમે ત્યાાં એક બાજુ પડ્યા હોઇએ. આપણી ભીતર એક સમાધાન છે, કોઇ એક ઉપલબ્ધીની સાંભાવના છે. 

આપણ ેગમ ેત્યાાં ભટકી ગયા હોઇએ તો તેની પાછળ એક જ કારણ છે કે આપણ ેઆપણી જાતનો અભ્યાસ કરતા 

નથી. આપણ ેઆપણી જાતને કાંઇક માની લીધેલુ છે; કલ્પનાઓથી આરોપણો કયાગ હોય છે. જો જાતને ઓળખી 

લીધી હોય રસ્તો એટલો આાંકરો નથી. 

'સ્વ'નો અભ્યાસ એટલ ેશુાં ? પ્રથમ આપણે ઓળખવુ પડે કે આ 'સ્વ' એટલ ેશુાં ? 'અહાં 'ન ેજાણવો પડે. આપણુ 

અપાયેલ ુનામ, સાંસ્કાર, સમાજમાાંથી મળેલા માન-મોભા, પ્રતતષ્ઠા - આ બધુ 'હુાં ' નથી. તે તો બહારથી થોપેલ ુછે. 

બહારથી મળેલ જ ેહોય તેમા વધ-ઘટ થાય, પણ 'સ્વયાં' જ ેછે તેમા કોઇ િેરિાર થતો નથી. કરોડપતત ગરીબ રોડપતત 

થાય, યા ગરીબ તવાંગર થાય - બધુ બદલાઇ શકે. જ ેબદાલાય તે અહમ્ અન ેજ ેન બદલાય તે 'સ્વ'. આપણી ભીતર 

આ એવ ુતત્વ છે જ ેબદલાતુ નથી. તેન ેઓળખવ ુપડે. જ ેવસ્તુ નકલી છે તેની યાત્રા નહી થાય. નકલી નાણાથી 

વહેવાર ન ચાલ.ે અત્યાર ેઆપણે જનેે 'હુાં ' માનીએ છીએ - 'હુાં ' મોટો વેપારી યા 'હુાં ' સન્યાસી - આ બધા નકલી 'હુાં ' છે. 

આ નકલી 'હુાં 'ની પાછળ જ ેછે તે સેલ્િ 'સ્વ'. આ 'સ્વ'ની પણ અનકે ભુતમકાઓ છે, પણ તે વાત પછી કરીશુાં. પ્રથમ 

તો એટલ ુજાણીએ કે 'અહાં ' છે તે 'સ્વ' નથી. 'સ્વ'નો અભ્યાસ કરવાનો છે. 

પ્રશ્ન આ 'સ્વ'ની ઓળખનો છે. વહેવારમાાં ઘણી બધી રીતે આપણી ઓળખ આપીએ છીએ. સમાજમાાં, રાજ્યમાાં, 

કોટગ-કચરેીમાાં આપણા નામ-ઠામની ઓળખ, ઓળખપત્રથી કામકાજ, વહેવાર કરીએ છીએ. કુદરતમાાં આ 

ઓળખપત્ર કામનુ નથી. ત્યા જુદા પ્રકારના ઓળખપત્રની જરુર પડે છે - 'હુાં  કોણ છુાં '..." 

  



રત્નકણિકા-૧૦૩ 
"...એટલા માટે અધ્યાત્મના માગે જ ેલોકો જાય છે તેમન ેપરાંપરા અનુસાર સાધ,ુ મતુન, સ્વામી, એમ કહે છે. કારણ કે 

જ ેજુની ઓળખ છે તે છોડી દેવાની. પહેલા જ ેમોટો જજ હોય, વતકલ હોય, ડોક્ટર હોય, ગરીબ યા તવાંગર હોય - 

ગમે તે હોય, પણ ભગવા પહેરી લીધા એટલ ેસમાજમાાંની એની ઓળખ ભુાંસાઇ જાય. હવે એને પોતાનો અભ્યાસ 

કરવાનો છે. અત્યારના યુગમાાં આ થોડુ મુશ્કેલ લાગ ેછે. ઓશો કહે છે 'સાંસાર મેં હો કર સાંસાર કા ન હોના ઉસીકા 

નામ સન્યાસ'. એટલ ેસાંસારમાાં રહીને અમુક સમય માટે આપણી બધી વહેવારીક ઓળખને એક બાજુ મુકી શકીએ 

? તદવસમાાં એક કલાક યા તશતબર દરમ્યાન એક અઠવાડીયુાં આપણ ેઆપણી ચીલાચાલ ુવહેવારીક ઓળખ બાજુએ 

મુકી શકીએ છીએ ? સાધનાના કામમાાં તેની જરુર નથી. સાધનામાાં આ શરીર અને શરીરમાાં ચાલતી માનતસક 

પ્રતક્રયાઓ જ ેચાલ ેછે તેનો અભ્યાસ કરવો છે. 

જીવનમાાં એવા પ્રસાંગો ઉભા થાય છે કે આપણને આઘાત લાગે છે. તસકાંદર દુતનયા જીતવાની તૈયારીમાાં હતો. 

લગભગ જીતી લીધી પણ અધવચ્ચે તબમાર પડ્યો. કોઇ પણ રીતે પોતાને દેશ પહોાંચવુ હતુાં. રાજવૈદોએ હાથ હેઠા 

મુકી દીધા. મુત્સદીઓ, જ્યોતતર્ીઓ, સૈનીકો કાંઇ ન કરી શક્ા. તેના ગુરુ ડાયોજનીઝે એક વાર કહેલ ુકે, 'તુાં પાછો 

આવે કે ન પણ આવે, અત્યાર ેજ અવસર છે'. આ એને યાદ આવ્યુ. ભાર ેઆઘાત લાગ્યો. મરતી વખતે સમજાય ુકે 

બસ, આમ જ હતુ ? છેલ્લ ેમતૃ્યુ સમયે તેણે દુતનયાન ેસાંદેશો આપ્યો કે 'તસકાંદર ખાલી હાથ ેજાય છે....'. એ જરુરી 

નથી કે ખાલી હાથ ેઆવ્યા અને ખાલી હાથ ેજવાનુ છે. સાંસારની અાંદર તે બરાબર છે, કારણ કે આપણે જીવીએ 

છીએ તે જીવન તો પાણીના પરપોટા જવેુ છે. હાથમાાં આવે, તે દેખાય અને િુટી જાય છે. જીવનભર મથામણ કરીને 

જ ેભેગ ુકયુગ હોય છે તે છોડીને જવુ પડે છે. મકાન-મહેલો બનાવીએ, ગાડી વસાવીએ - ઘડી મોજ માટે ઠીક છે, પણ તે 

બધુ છોડીને જ જવાનુ છે તે તનશ્ચીત હકીકત છે. 

છતા કેટલાક માણસો એવા પણ છે કે ખાલી હાથ ેઆવ્યા હતા અને ભરલેા હાથ ેજાય છે. ખાલી હાથે જવુ તે 

અતનવાયગ નથી. તો આ હાથ કેવી રીતે ભરવા ? સેલ્િ સ્ટડી - 'સ્વ'નો અભ્યાસ કરવો પડે. સાંસારમાાં ખુબ ખેંચતાણ, 

દોડધામ, મથામણ કરી, પણ પુણગ સાંતોર્ થતો નથી. બધુ અધુરુ રહી ગયાની લાગણી થાય છે. પણ ક્ારકે એવા 

આઘાત લાગે છે કે અચાનક જ જાગૃતત આવી જાય. જમે કે એકનો એક તદકરો ઉકલી જાય યા કુપાત્ર પાકે, અથવા 

પ્રેમમાાં તનષ્િળતા, યા અભ્યાસ કે નોકરીમાાં ભાર ેતનષ્િળતા - આવા કોઇ ભાર ેપ્રસાંગ આઘાત આપી જાય છે કે આમ 

કેમ ? ઘણા જાગી જાય છે અન ેકેટલાક હારી જાય, થાકી જાય અન ેબેહોશીમાાં સરી પડે છે. પણ જીવનમાાં એવા 

પ્રસાંગો આવ ેછે કે કોઇ પ્રબુદ્ધ ચેતનાનો પતરચય થાય. કૃષ્ણમુતતગન ેસાાંભળે, ઓશોને નજર ેજુએ કે સાાંભળે ત્યાર ે

ક્ારકે ભીતરના તાર ઝાંકૃત થાય કે, કાંઇક તો છે. આવી તસ્થતતમાાં આપણા અાંતરમાાં રહેલ ુજ ેસત્વ છે તે ક્ારકે 

ઉભરી આવે છે. .." 

  



રત્નકણિકા-૧૦૪ 
"...આખી પ્રતક્રયા ઉત્ક્રાાંતતની છે. માણસ ધીર ેધીર ેસાંસ્કૃત થતો જાય છે. તવજ્ઞાન નવી નવી શોધો કર ેછે. નાના 

બાળકોની બુદ્ધીક્ષમતા વધતી જાય છે. આપણે આવી અનકુુળતાઓનો લાભ લઈ શકીએ. સેલ્િ-સ્ટડીનો અથગ એ છે 

કે જ્યાર ેજ્યાર ેઅનુકુળ અવસરો મળે ત્યાર ેત્યાર ેસરળતાથી એનો લાભ લઈ શકીએ. પણ સ્વ-અભ્યાસ ન કયો હોય 

તો આવા સઅુવસર આવે છે અને ચાલ્યા જાય છે. વરસાદની ઋતુ આવ ેછે. ખેતી કરવી હોય તો આ ટાણાનો 

ઉપયોગ કરવા સમયસર આયોજનપુવગક કામે લાગે પડે; નહીતર ટાણ ુતવત્યા પછી ખેતીની મોસમ વહી જશે. ગમે 

તેમ ગમે ત્યાર ેકરલે ુવાવેતર વ્યથગ જશે. ઘણા સાધકો િુરસદે મહીનો-બે મહીના આશ્રમમાાં જઈ આવે, તશતબરમાાં 

જઈ આવે - વર્ો સુધી સાધના કર ેપણ કાંઇ ઉપલબ્ધી થતી નથી. અને કેટલાકને આવા અવસર મળે છે કે એમને 

ઝલક મળી જાય છે. સાધનાના ક્ષેત્રમાાં લોટરી નથી લાગતી. આને માટે ભીતરમાાં 'સ્વ'અભ્યાસનુ બળ હોય તેવા 

સાધકો અવસર ગોતી લે છે. ધાંધામાાં જમે બે પૈસા રળવા ધાંધાની રુખ પક્ડાવી જોઇએ તેમ સાધનામાાં સેલ્િ-સ્ટડીની 

રુખ પકડાવી જોઇએ. 

માણસન ેથાય છે કે શુાં કરવુાં ? ધ્યાન ક્ુાં કરવુ ? કેવા ટાઇમ ેકરવુાં ? આ બધી બાબતોની આપણને ખબર નથી પણ 

'સ્વ'અધ્યયન કરશુ તો આપણને ખબર પડશે કે આપણને શુાં અનુકુળ પડે છે અને કેવી રીતે કરવુ. મનમાાં કેવા 

તવચાર વહે છે, કેવા ભાવો ઉછાળા માર ેછે, ક્ા સમય ેશરીરમાાં પ્રાણ ઉજાગનો સાંચય થાય છે - આ બધાનો અભ્યાસ 

કયો હોય તો સાધનાની રુખ પકડમાાં આવે. શરીરની પણ એક સમજદારી છે, ઇન્ટેલીજન્સ છે અને તે કહી શકે કે કઈ 

ક્ષણો ધ્યાન માટે સહયોગી છે. 

પેટમાાં જ્યાર ેભુખ લાગ ેત્યાર ેપહેલુ કામ ખાવાનુ કરીએ છીએ. પહેલ ુકામ રોટલાની વ્યવસ્થા કરવાનુ કર ેછે, એક 

તત્પરતા છે. આવી તત્પરતા ભીતરના જગતમાાં થવી જોઇએ કે પોતાને કેવી સાધના કરવી છે ? કઈ સાધના અનુકુળ 

લાગે છે ? ખાવુ જટેલ ુજરુરી છે એટલ ુસાધના ક્ા પ્રકારની, ક્ા સમયે કરવી છે એની ખોજ આવશ્યક બન ેછે. 

આ બધા પ્રશ્નો છે તેના ઉિરો આપણ ેબહાર શોધીએ છીએ. કોઇ કહે બ્રહ્મમુહુતગમાાં, કોઇ કહે સાંધ્યાકાળે, કોઇ કહે 

રાત્ર ેસુતી વખતે સાધના કરવી. બધા અલગ અલગ મત છે. આપણ ેગમ ેત્યાાંથી ઉિરો મળેવીએ, પણ તે આત્યાંતતક 

સાચા નથી. થોડાક સમય માટે - મન મનાવવા માટે ઠીક છે, પણ ખરખેર તો જવાબ આપણી ભીતરમાાંથી જ મળે. 

જ્યાર ેપોતે પોતાનો અભ્યાસ કર ેત્યાર ેજ સાચો ઉિર મળે કે કઈ સાધના, ક્ાર ેઅન ેકેવી રીતે કરવી; શરીર, મન, 

ભાવ પ્રદેશ કાંઈ કહેશે. પણ પોતે પોતાનો અભ્યાસ ન કયો હોય તો પછી બીજાને આધાર ેચાલવુ પડે અને બીજાને 

આધાર ેયાત્રા થોડો સમય જ કરી શકે..." 

 



રત્નકણિકા-૧૦૫ 
"...જીવનમાાં કટોકટીકાળ આવે છે ત્યાર ેબહારના ઉભા કરલેા આયોજનો વ્યથગ સાતબત થાય છે. કોઇ આશ્રમમાાં કે 

કોઇ ગુરુના સાતિધ્યમાાં વર્ો સુધી સાધના કરી હોય, પણ જો 'સ્વ'ની સાધના ન કરી હોય તો તજાંદગીની કસોટીમાાં 

એ તનષ્િળ જાય છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે નરતસાંહ મહેતાની શ્યામળા પર શ્રદ્ધા હતી તેથી તેની હુાંડી 

તસ્વકારાઇ ગઈ, તો આપણી પણ તસ્વકારાઇ જાય અથવા માનીએ કે મારો ગુરુ યા મારો રામ સમથગ છે, શતિશાળી 

છે; પણ માન્યતા કામ ન લાગે. જ્યાર ેજીવનનો કટોકટીકાળ આવે છે ત્યાર ેમાન્યતા ખળભળી ઉઠે છે. 

આખર ેતો આપણો જ ેજીવાંત સ્વાનુભાવ છે તે જ સબળ પુરવાર થાય છે. બીજો ગમ ેતેટલા વખાણ કર,ે પણ 

ભોજનનો સ્વાદ તો જાતે માણીએ ત્યાર ેજ ખબર પડે. આપણે ખાઇએ એનાથી આપણુ પોર્ણ થાય. બીજો ખાય 

તેથી આપણુ લોહી બનત ુનથી. સાધનાનો આ ગહેરો તનયમ છે. જ ેકાાંઇ કરવાન ુછે તે માર ેજાતે જ કરવાનુ છે, બીજા 

કર ેતે મારા કામન ુનથી. સાાંભળીએ બધાનુ, બધાનુ સાંગ્રહ પણ કરીએ; પણ અાંત ેકરવુ તો જાતે જ પડે છે. 

આપણી પોતાની બે ગતત છે - એક ઉધ્વગગતત અન ેબીજી અધોગતત. અધોગતત ઉજાગને બહાર, નીચનેી તરિ વહાવે 

છે. સાંસારમાાં વ્યસ્ત ઉજાગ એ અધોગતત છે. જાગતૃત તરિ છે તે ઉધ્વગગતત છે. તેને અાંતરમુખી બનાવીને આપણ ેજાતે 

ઉપર ચડાવવાની છે. ઉજાગ હમશેા ગતતમાન હોય છે. તેને ઉપર કે નીચે તદશા આપવાન ુકામ આપણુ છે. આપણે 

અધોગામી ઉજાગન ેઉધ્વગગામી બનાવવાની છે. આને માટે 'સ્વ-અધ્યયન', સેલ્િ-સ્ટડી કરવો પડે. આપણી અાંદર 

સારા-ખોટા ભાવો, તવકારો અને ભટકાવને જોવા પડે. રોગન ુસાચુ તનદાન થાય તો ઇલાજ કરવાનો માગગ મળે..." 

 

  



રત્નકણિકા-૧૦૬ 
"...આત્મજ્ઞાન એ આખરી જ્ઞાન છે. તે અનાંતની યાત્રાનુ પ્રથમ ચરણ છે. એટલ ેઆત્મજ્ઞાનના આટલા બધા ગણુગાન 

ગવાય છે. આપણને 'હુાં 'ન ુજ ેજ્ઞાન છે તે તમથ્યા જ્ઞાન છે. આપણ ે'હુાં ' એટલ ેએક નામ, ગામ કે સ્થાન, અભ્યાસ, 

શરીરનો દેખાવ - આ બધાને સમજીએ છીએ. આ બધુ જ્ઞાન છે, પણ ખરખેર આ 'હુાં ' કોણ છે ? માણસ માણસ 

સાથનેા વહેવારમાાં જ ે'હુાં ' છે તે તો સાપેક્ષ છે. એક જ વ્યતિ ક્ારકે તપતા, ક્ારકે પુત્ર, ક્ારકે શેઠ તો ક્ારકે નોકર 

બની જાય છે. આ બધુ દુતનયાદારીનુ જ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન તરિની યાત્રા માટે આ જ્ઞાન બાજુમાાં મુકી દેવુ પડે. આ 

યાત્રા માટે પહેલા શબ્દજ્ઞાન, શાસ્ત્રોનુ જ્ઞાન અથવા જનેે સ્વાનુભવ છે તેન ુમાગગદશગન લેવ ુપડે. અનુભવી સમજાવે છે 

કે એક એવુ તત્વ છે જ ેઅતવનાશી, તનતવગકાર, તનગુગણ, શદુ્ધ છે, તે આપણી ભીતરમાાં છે. તે આપણે શોધી લેવાનુ છે. 

તે જ્યાર ેપકડમાાં આવે છે ત્યાર ેવાસ્તતવક 'હુાં ' - હોવાપણાન ુભાન થાય. 

સામાન્ય રીતે આપણી અાંદર 'હુાં 'ના જ ેભાન આવે છે તે સાપકે્ષ છે. કોઇ કોઇ વાર તનરપેક્ષ ભાન પણ આવ ેછે. 

આપણા હોવાપણાનુ જ ેભાન આવે છે તેમા તચિને અને તે સાથ ેધ્યાનને જોડી દઈએ તો ખરુ જ્ઞાન થાય. પણ ભાન 

આવે કે તચિ બહાર ભટકવા ચાલ્યુ જાય છે. ધ્યાન તચિ સાથે જોડાયેલુ રહેતુ નથી. તેથી બહુ સજગતાથી તચિન ે

ધ્યાન તરિ વાળી દેવુ પડે. એથી તે ધીર ેધીર ેપકડમાાં આવશે. એકદમ પકડમાાં નહી આવે. કારણ કે આપણે 

વતગમાનમાાં રહેતા નથી, સતત કલ્પનાઓમાાં રમ્યા કરીએ છીએ. માણસને સ્વયાંનુ ભાન હોવુ જોઇએ. તે તસવાયનો 

બધો જ રસ્તો ખોટો છે. પ્રથમ તો આપણને આપણા શરીરનુ જ ભાન છે ? ભલે ઇન્રીયજન્ય છે, પણ છે તો વાસ્તતવક 

જ. પણ હુાં  ડોક્ટર છુાં , હુાં  તભખારી છુાં ,  હુાં  વેપારી છુાં , હુાં  મોટો માણસ છુાં  - આવા બધા 'હુાં ' તચિમાાં ચોટેલા હોય છે. તેની 

આત્મતત્વની યાત્રામાાં કોઇ તકાંમત નથી, માત્ર વહેવારમાાં તકાંમત છે. જણે ેઆત્માનુ વાસ્તતવક ભાન કરવ ુછે તેણ ે

લોકવહેવાર છોડવો પડે. પણ તસ્થતત એવી છે કે આપણે લોકવહેવાર પણ કરવો છે અને આત્મજ્ઞાનનુ ભાન પણ 

જોઇએ છે. 

સ્વયાંના હોવાપણાનુ જ ેજ્ઞાન થાય છે તે મહાજ્ઞાન છે. તે તવશ્વવ્યાપી જ્ઞાન છે. એટલ ેકે મારુ હોવાપણુ આ 

વહેવારમાાં છે તે નહી, પણ તવશ્વના સાંદભગમાાં છે તે. પછી આવે છે વસ્તુલક્ષી જ્ઞાન. નાન ુબાળક કહે ઇલેક્ટર ીક એટલ ે

તવજળી. તેન ેએક પયાગય આવડી ગયો. થોડોક મોટો થાય એટલ ેતસ્વચ ચાલ ુબાંધ કરતા આવડે. તે સમજ ેછે કે 

વીજળીન ુજ્ઞાન મળી ગયુ. પણ ગોળો ઉડી જાય યા ફ્યુઝ ઉડી જાય તેની તેને ખબર ન પડે. કારીગર બને એટલ ે

થોડાક તનયમો અન ેઉપયોગનુ જ્ઞાન થાય. આ થયુ અનુભવનુ જ્ઞાન. પછી વધ ુઅભ્યાસ કર ેએટલ ેતેના બધા 

રહસ્યો, તનયમો, વોલ્ટ, એમ્પીયર વગેર ેજાણતો થાય. તે પછી તેન ેવસ્તુલક્ષી જ્ઞાન - વીજળીને કેવી રીતે પેદા કરવી, 

કાંટર ોલમાાં લવેી વગરે ેજ્ઞાન થાય. કુદરતમાાં વસ્તુલક્ષી જ્ઞાન તરતુ થાય ત્યાર ેતે વસ્તુલક્ષી ચેતના થઈ કહેવાય..." 

  



રત્નકણિકા-૧૦૭ 
"...આ બધુ એકાએક - એક તદવસમાાં નથી થતુ પણ ધીમ ેધીમે ક્રમશઃ થાય છે. પહેલી ભુતમકા એ છે કે પહેલા 

વાસ્તતવક જ્ઞાન થવ ુજોઇએ. જ્ઞાનના આ પ્રદેશમા પગ મુકવાનુ શરુઆતમાાં સરળ લાગે છે. પણ પછી જમે જમે ઉાંડો 

ઉતરતો જાય છે તેમ તેમ તેને જ્ઞાનની તવશાળતા અન ેઅનાંતતાનો બોધ થાય છે. અનાંતની યાત્રાનો બોધ થાય છે. 

શરીર છોડી દે તેને 'કૈલાશવાસી થયો', 'સ્વગગવાસી થયો', 'અનાંતની યાત્રાએ નીકળ્યો', એમ કહીએ છીએ. પણ આ 

અનાંતની યાત્રા નથી. તે ઘાાંચીના બળદની યાત્રા છે. ખરખેર અનાંતની યાત્રા શુાં છે ? ચૈતન્યનો પહેલો બોધ, 

જાગૃતતની પહેલી ઝલક - 'હુાં  બોધ માત્ર છુાં ', 'ચૈતન્ય સ્વરુપ છુાં ' એવુ ભાન થાય એટલ ેઆ અનાંતની યાત્રા શરુ થઈ. 

પરમાત્મા અનાતદ, અનાંત છે, આપણી પહોાંચ ની બહાર છે. ધીર ેધીર ેપરમાત્માની અનાંત સૃિી, અનાંત લીલાઓ જ ે

છે તે નજર સમક્ષ દેખાવા લાગે છે. પછી તેન ેસમજાતુ નથી, પણ એમા ઓગળી જાય છે. પરમહાંસ રામકૃષ્ણનો એક 

દાખલો છે કે મીઠાાંની પુતળી સાગરની ઉાંડાઇ માપવા ગઈ પણ તેમા જ તે ઓગળી ગઈ. એમ પરમાત્માની સિૃીનો 

ક્ાાં અાંત આવે છે તે કોઇ માપી શક્ુ નથી. 

પહેલા માણસનો અભ્યાસ કરીએ. શરીરનુ વહેવારીક જ્ઞાન જ્યાર ેએકબાજુ મુકાઇ જાય તે પછી શરીર, તેમા રહેલા 

જુદા જુદા ચક્રો, કેન્રો, તેમના જુદા જુદા કાયો, પ્રકૃતતના સાંબાંધમાાં આવતા દરકે કેન્ર ઉપરના જુદા જુદા અનુભવો 

સમજાય છે. અનુભવોના આધાર ેપ્રગત થતુ એનુ સત્વ તે જીવન સત્વ. આ જ ેજીવન સત્વ છે તે યાત્રા કરતા કરતા 

નવા નવા શરીરો ધારણ કરતુ જાય અન ેજાગતૃત તરિ જતુ જાય. એટલ ેપહેલા પોતાના શરીરને ઓળખે, શરીરમાાં 

રહેલા કેન્રો અને તેમા રહેલી પ્રાણઉજાગને ઓળખે, તેના કાયોને ઓળખે અન ેતેને કુદરત સાથ ેકેવો સાંબાંધ છે તે 

જાણે. બહારનુ જ ેતવશ્વ છે અને પોતાની ભીતરમાાં એ તવશ્વ સાથ ેઅનુસાંધાન કરતી જ ેસામગ્રીઓ પડી છે - પાાંચ 

જ્ઞાનરેીયો, મન અને ભાવપ્રદેશ - જ ેપડેલા છે, તેમનો એકબીજા સાથે સાંપકગ  થાય છે; અાંદર જ ેથતુ જાય તેને જોતો 

જાય છે, તેનુ જ્ઞાન મેળવતો જાય છે ત્યાર ેપોતાનુ અને આસપાસના જગતનુ જ ેવાસ્તતવક જ્ઞાન છે એના સાંદભગમાાં 

હવે તે વધ ુન ેવધ ુઉાંચ ેચડતો જાય છે. 

આપણ ેજ ેસુયગ જોઇએ છીએ તે સુયગ તવશેન ુઆપણુ જ્ઞાન કેટલુ ? ખરખેર સુયગ તવશે આપણે જાણીએ ત્યાર ેસમજાય 

કે તે એક તવરાટ શરીર છે. સયુગ સાથે પૃતથ્વ, તેમા માનવ અન ેતેમા આપણુ હોવાપણુ તે સમગ્રન ુએક અાંગ છે. આ 

જ્યાર ેતેને ખબર પડે છે ત્યાર ેતે વાસ્તતવક જગતમાાં ઉાંડો ઉતરતો જાય છે. આ તસવાયનુ બધુ જ્ઞાન તમથ્યા જ્ઞાન છે. 

આપણ ેકલ્પના પણ કરી શિા નથી કે આ પૃતથ્વ છે તે જીવાંત વસ્તુ છે. પતૃથ્વ જન્મે છે, શ્વાસ લે છે, યુવા થાય છે 

અને એક તદવસ તે પણ નાશ પામશે. સુયગના એક એક તકરણમાાં પ્રાણઉજાગ વહેતી આવે છે. તે સતત ધરતીને પ્રાણ 

પુરો પાડે છે અન ેધરતી જીવાંત બની જાય છે. આવુ જ શરીરના કોર્ોન ુછે. આટલી સુક્ષ્મ વસ્તુમાાં પણ ભરપુર પ્રાણ 

છે. આ તવરાટ ઉજાગની આપણે કલ્પના પણ કરી શિા નથી. કારણ કે આપણી પાાંસે તમથ્યા જ્ઞાન છે..." 

  



રત્નકણિકા-૧૦૮ 
"...આપણે તકગ  તસ્વકાર ેતે રીતે જીવન જીવીએ છીએ. એક બાજુ તકગયુિ મન અને બીજી બાજુ સાંસ્કારીત મન. 

તહાંદુનુ તચિ હોય તો તે શવૈ છે કે વૈષ્ણવ ? આતસ્તક છે કે નાતસ્તક ? કમગકાાંડી છે કે જ્ઞાની ? આમાથી પોતે પોતાન ુ

બહારનુ વ્યતિત્વ - પ્રતતમા ઉભી કર ેછે. એક જુઠુ વ્યતિત્વ પદેા થાય અને તેન ેઆધાર ેબધો વહેવાર કર.ે જ્યાર ે

જ્યાર ેઆ વ્યતિત્વ પર પ્રહાર પડે ત્યાર ેએને ઠીકઠાક કરી લે. દરકે એમ તવચાર ેછે કે હુાં  જ ેમાનુ છુ તે જ સાચુ છે ન ે

બરાબર છે. આ મનના તરાંગોનુ કામ છે. માણસને ક્ારયે પોતાનો વાાંક દેખાતો નથી. આપણ ેઆપણા જુઠા 

વ્યતિત્વ સાથે ખુબ જ એકરુપ થઈ ગયા છીએ. કારણ કે 'સ્વ'નો બોધ નથી. પોતાની સમજને ન્યાયીક 

બનાવવાની પ્રતક્રયા ખુબ જ અવરોધક છે. ખોટુ વ્યતિત્વ જ્યાર ેતુટવા લાગે છે ત્યાર ેભીતરમાાં પીડા તો થાય છે 

પણ આ પીડાને સહન કરવા જટેલુ સત્વ જો તૈયાર થયેલ ુહોય તો આત્મબોધની તદશામાાં આગળ વધાય. 

આપણ ેઆપણી જાતને એક અખાંડ માનીએ છીએ, પણ હકીકતમાાં એવ ુનથી. વહેવારમાાં એમ માનવુ પડે કારણ કે 

નામ, સાંબાંધો, સ્થાન, ધાંધો, રોજગાર વગેર ેતનતશ્ચત થઈ ગયા છે. તેમા વારાંવારના િેરિાર અવ્યવસ્થા ઉભી કર ેઅન ે

વહેવાર ખોરવાય. આ પ્રકારની તનતશ્વત કરલેી ધારણા કુદરતના તનયમોને આતધન નથી. કુદરતમાાં બધુ જ 

પતરવતગનશીલ છે. આપણ ુશરીર પણ. શરીર સાથનેા સાંબાંધો પણ. નામ, સાંબાંધો વગેર ેમનમાાં જડાઈ જાય છે. ઠામ-

ઠેકાણુ તનતશ્ચત થઈ જાય. ધાંધાદારી, ખેડુત, વેપારી, વકીલ; આ બધુ મનની પરીપાટી ઉપર લેબલ થઈ ગયુ. આ સાથ ે

એનુ બૌદ્ધીક કેન્ર પણ એ ધારામાાં જ કામ કરશે. જાણે કે મનના કોમ્પ્યુટરમાાં આ બધુ ગોઠવાઈ ગયુ એટલ ેતે જ રીતે 

કામ કર.ે એ કોમ્પ્યુટરમાાં જ ેગોઠવાય ુહશે તે જ વ્યિ કરશે. આપણી માન્યતાઓ મનના ઉપકરણમાાં જ ેરીતે 

ગોઠવાઇ ગયેલી હશે તે જ પ્રમાણ ેમન ચલાવશે પણ વાસ્તતવક હકીકત તેનાથી જુદી હોય, મનને આતધન ન પણ 

હોય. 

આપણા ભીતરી કેન્રો કુદરતના તનયમોને આતધન કામ કરતા નથી અને તેથી સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. એક 

દાખલો - છોકરા છોકરી પ્રેમમાાં પડે ત્યાર ેમાત્ર ભાવકેન્ર સતક્રય બન ેઅને જ ેતનણગયો લવેાય તે ભાવકેન્રના આધાર ે

લેવાય. પણ આ ભાવના આવગેો લાાંબા ચાલતા નથી. એ કુદરતનો ક્રમ છે. થોડા સમય પછી ભાવકેન્રના આવેગો 

શાાંત થઈ જાય પછી તેન ુતવચારકેન્ર, ચાલનકેન્ર અન ેકામકેન્ર સતક્રય બને અન ેત્યાર ેતેન ેખ્યાલ આવ ેકે આ 

બરાબર ન હતુ. જ ેતનણગયો લીધા હોય તે બોધપુવગકના ન હતા. તેથી પસ્તાવાની તસ્થતત આવે. આનુ મુળ કારણ 

આપણી બહેોશી છે. ધાંધામાાં પણ આવુ ઘણીવાર બન ેછે. જ ેતે વખતે જ ેકેન્ર સતક્રય હોય તે વખતે તેના પ્રભાવમાાં 

તનણગય લેવાય છે. કામકેન્ર સતક્રય હોય ત્યાર ેમાણસ બીજો કોઇ તવચાર નથી કરતો. ભુખ લાગી હોય ત્યાર ેખાવાન ુ

કેવુ છે તેનો તવચાર નથી કરતો. આપણુ આખુ જીવન આમ આાંધળુકીયા તનણગયનુ જીવન છે..." 
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