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માનસસક શક્તિ દ્વારા ઐશ્વર્ય, સદબુદ્ધિ અને સ્વાસ્્ર્ પ્રાપ્તિ

મન અને મનુષ્ર્
િમે જાણો છો કે િમારી શારીરરક, આસથિક, બૌદ્ધિક આબાદી કે બેહાલીનુ ં કારણ િમારું મન છે ? ફતિ
‘માનસસક’ બીમારીઓ જ નહીં પણ પ્રત્ર્ેક શારીરરક બીમારીનુ ં કારણ પણ િમારું મન જ છે ! અને િમે જાણો
છો ખરાં કે ગ ૂમડુ ,ં ખરજવુ,ં હ્રદર્રોગ કે કેન્સર જેવા રોગ પણ િમે િમારી માનસસક શક્તિ દ્વારા જાિે જ
સાજા કરી શકો છો.

િમારું મન જ રોગનુ ં કારણ છે અને એ જ મન િમને નીરોગી પણ બનાવી શકે. ગીિામાં કહ્ું છે : મન એ
જ મનુષ્ર્ના બંધન અથવા મોક્ષનુ ં કારણ છે – અને એ વાિ અનેક રીિે સાચી છે . િમારા મનના કારણે જ
િમે ગરીબ છો અને એ મન જ િમને ઐશ્વર્યવાન બનાવી શકે છે .

મનુષ્ર્નુ ં સમગ્ર અક્સ્િત્વ િેના મનની આસપાસ રચાયુ ં હોવા છિાં દુ:ખની વાિ એ છે કે એ પોિાના જ
મનને બબલકુલ ઓળખિો નથી. જર્ાં અને જર્ારે એ આ મનને ઓળખવાનો દાવો કરે છે , ત્ર્ારે ત્ર્ારે મન
સવશે સત્ર્ હકીકિ જાણવાને બદલે એ અફવાઓ જ ફેલાવે છે .

છે લલાં પચીસ વરસમાં હુ ં એવા અનેક લોકોના સંપકય માં આવ્ર્ો, જેઓ મન સવશે કશુ ં જ જાણિા ન હોવા
છિાં આ મનની ચમત્કારીક શક્તિઓનો ગજબનાક પરચો બિાવી શતિા હિા. અલબત્ત, મારો પનારો
અનેક બનાવટ કરનારાઓની સાથે પણ પડયો હિો. હુ ં એવા અનેક બચરકત્સકોને મળ્ર્ો હિો, જેઓ પુસ્િકો
વાંચી વાંચીને મનોવૈજ્ઞાસનક બન્ર્ા હિા અને બુદ્ધિના સ્િરથી મનને ઓળખવાનો દાવો કરિા હિા.
પુસ્િરકર્ા જ્ઞાન સસવાર્ એમની પાસે કોઈ અનુભવ ન હિો.

અને એવા અનેક માંસિઓ - િાંસિકોને પણ હુ ં મળ્ર્ો હિો, જેઓ એકાદ મંિ ફંકીને રોગો - ભર્ાનક રોગો
દૂ ર કરી શતિા હિા અને સાથે સાથે જ એ મંિ િંિની શક્તિથી કોઈને પાર્માલ કરવાના કે કોઈને મોિને
ઘાટ ઉિારવાના સફળ - અસફળ પ્રર્ોગો કરિા હિા.
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આજે આપણે શરીર સવશે ઘણુ ં જાણીએ છીએ. શરીર સવશે નેવ ુ ં પંચાણુ ં ટકા જ્ઞાન છે , એમ આપણે ચોક્કસ
કહી શકીએ. મનુષ્ર્ે બુદ્ધિનો ગજબનાક સવકાસ છે લલી સદીમાં કર્ો છે , છિાં બૌદ્ધિક સવકાસ આપણે માિ
પાંચ ટકા જ સાધ્ર્ો છે , એમ વૈજ્ઞાસનકો કહે છે , જર્ારે મન સવશે િો આપણે આ અલપ બુદ્ધિથી ફતિ િકો જ
લડાવ્ર્ા છે .

મન એટલું ગહન એ કે િેનો િાગ લેવા ઇચ્છનારાઓ પણ મનસાગરના રકનારે ઊભાં ઊભાં હજુ થથરે છે .
જેમણે આ અથાગ સાગરમાં એક છલાંગ લગાવી છે , િેઓ પણ રદગ્મ ૂઢ બની ગર્ા છે .

અને આમ છિાં, મન સવશે આપણે બબલકુલ અજાણ છીએ એમ પણ ન કહી શકાર્. મન સવચારો કરે છે ,
કલપનાઓ કરે છે , ઇચ્છાઓ કરે છે . િમે જાણો જ છો કે આ સવશ્વ સવચાર - કલપના અને ઇચ્છાના આધારે
રચાયુ ં છે . આ સવશ્વમાં સવચાર - કલપના કે ઇચ્છા સસવાર્ કશુ ં જ શક્ય નથી. કોઈપણ અક્સ્િત્વનો એ
મ ૂળભ ૂિ આધાર છે . મનુષ્ર્નુ ં શરીર પણ આ મનની ઇચ્છાઓ, કલપનાઓ અને સવચારોની આસપાસ જ
રચાયુ ં છે .

સ ૃષ્ષ્ટની રચના કરિાં પહેલાં સ ૃષ્ટાએ એ રચવાની ઇચ્છા-કલપના અને સવચાર પ્રથમ કર્ાય હશે. અબજો
વરસોથી આ આકાર હજુર્ આકાર જ લઈ રહ્યો છે . મનુષ્ર્ પણ આ સ ૃષ્ષ્ટની રચના છે અને એ એક એવી
રચના છે જે આજે સવકાસ પામી સર્જનની આ અદભુિ પ્રરિર્ાને સમજી શકવાનુ ં સામ્ર્ય ધરાવે છે .

સ ૃષ્ટી પર એક જીવ ઉત્પન્ન થર્ો અને એ ઇચ્છા - કલપના અને સવચારો અનુસાર એમાં ફેરફાર કરિો રહ્યો.
આજે આપણે જે મનુષ્ર્ જોઈએ છીએ િે આનુ ં જ પરરણામ છે અને એટલે જ કહી શકાર્ કે મનુષ્ર્નુ ં સમગ્ર
અક્સ્િત્વ આ મનની આસપાસ રચાયુ ં છે .

છિાં અજબ વાિ િો એ છે કે આપણે મન સવશે જ આજ સુધી અજાણ છીએ. જો કે એમાં આશ્ચર્ય પામવા
જેવુર્
ં નથી. માનવી આજ સુધી સમુદ્રોથી - ધ્રુવોથી - ગ્રહોથી અજાણ જ હિો. હજી આજે પણ એનામાં જ્ઞાન
કરિાં અજ્ઞાનનુ ં પ્રમાણ સવશેષ છે .
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મન - એક અદભુિ શક્તિ
આ સવશ્વમાં અનેક પ્રકારની શક્તિઓ છે , િેમાં મન એ શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે એ સનસવિવાદ હકીકિ છે . આજે
ભૌસિકશાસ્ત્રીઓ અણુ-પરમાણુની શક્તિને શ્રેષ્ઠ માને છે . ભૌસિકશાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રકાશ એ ભૌસિક ગસિની
પરાકાષ્ઠા છે . આમ છિાં પ્રકાશની ગસિને અમુક અંિર કાપિાં અમુક ચોક્કસ સમર્ લાગે છે . ગસિ એ
શક્તિનુ ં દશયન છે , જર્ારે મનને કોઈ પણ પ્રકારના અંિરે ગસિ કરિાં કશો સમર્ લાગિો નથી.

જગિમાં પ્રાગૈસિહાસસક મનુષ્ર્ે પ્રથમ શરીરની શક્તિને ઓળખી. શરીરથી બળવાન હોર્ િે જ નાર્ક
બનિો. સમર્ની સાથે મનુષ્ર્નુ ં શરીર સવકસું ુ ં ગયુ ં અને સાથે સાથે જ બુદ્ધિના સવકાસનાં બીજ પણ
રોપાર્ાં. સમર્ જિાં બુદ્ધિએ શારીરરક શક્તિ પર પોિાનો પ્રભાવ પાડયો. ગમે િેવો બળવાન મનુષ્ર્ બુદ્ધિ
દ્વારા શોધાર્ેલા િીર અથવા બંદૂક પાસે લાચાર બની ગર્ો. આજે બુદ્ધિશક્તિનો સવકાસ ઝડપભેર થઈ રહ્યો
છે , િે આપણે જાણીએ છીએ.

મનુષ્ર્ે માનસસક શક્તિનાં અસનર્ંસિિ િોફાનો પણ અનુભવ્ર્ાં. મનુષ્ર્ના ઇસિહાસમાં ક્યારે ક એને અજાણિાં
જ મનની શક્તિનો સ્પશય થર્ો અને એણે ગજબનાક સસદ્ધિઓ પણ હાંસલ કરી. આમ છિાં એણે મનને કંઈક
આશ્ચર્યથી અને ભર્થી જ જોયુ.ં

શારીરરક શક્તિ ધરાવનારની આણ એના હાથ પહોંચે ત્ર્ાં સુધી જ સીસમિ છે , બુદ્ધિશક્તિ ધરાવનારી પ્રસિભા
એના િકય સવસ્િરે ત્ર્ાં સુધી જ સીસમિ છે , જર્ારે કલપનાશીલ - સવચારવંિ - માનસસક શક્તિ ધરાવનાર
આખા જગિ પર ફેલાઈને અનંિ સવશ્વમાં સવહરવાની ક્ષમિા ધરાવે છે .

સદીઓથી માનવી પ્રેમ - સત્ર્ જેવી શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓ સવશે જાણે છે , પણ એ ભાવનાઓનો આત્મ સાક્ષાત્કાર
િો કેવળ મન શક્તિની કૃપા પામેલાઓ જ કરી શકે છે . મન સસવાર્ ભાવના ફેલાવી શકાિી નથી એ હકીકિ
છે .
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આપણે સદીઓથી માનિા આવ્ર્ા છીએ િે જીવન સવશેની માન્ર્િાઓને એક બાજુ મ ૂકી, િટસ્થ મનથી
સવચાર કરીએ િો જણાશે કે આપણુ ં જીવન શરીર, બુદ્ધિ અને મન દ્વારા ઉત્પન્ન કરાર્ેલા પ્રેમને પામવા
સસવાર્ બીજા કશા માટે નથી. મન દ્વારા - મનની શક્તિ દ્વારા - મનની ઇચ્છાઓ દ્વારા અને મનના શુિ
સવચારો દ્વારા જ જીવનનુ ં આ શ્રેર્ પ્રાતિ કરી શકાર્ છે .

પણ આમ શા માટે થું  ું નથી?
હજારો વરસોથી મનુષ્ર્ મનની અવગણના કરિો રહ્યો છે . એણે ભાવનાને ઠુકરાવી છે . એણે શરીર અને
શરીર પછી ફતિ બુદ્ધિને જ મહત્વ આતયુ ં છે . આ જ કારણે એ જીવનના ધ્ર્ેર્ને પણ ગુમાવી બેઠો છે . બુદ્ધિ
દ્વારા કરાર્ેલા િકય ને જ એ ધમય માની બેઠો છે .

આજના મનુષ્ર્ને ખબર જ નથી કે એ શા માટે જીવે છે . પૈસા કમાવા? શરીર સુખ ભોગવવા? ક્ષુલલક કહી
શકાર્ એવી સસદ્ધિઓ હાંસલ કરવા?

િમે િમારી િરફ - િમારી આસપાસ નજર નાખશો િો િમને એવા માણસો જ દે ખાશે, જેઓ ક્ષુલલક
ઇચ્છાઓની પ ૂસિિ કરવામાં જ જીવન સમાતિ કરી નાખે છે . િેઓ ભલે આ ન જાણિાં હોર્, છિાં એમની
મનની શક્તિ આ ભૌસિક લાલસાઓ પાછળ ખચાયઈને નાશ પામે છે . િમે ઇચ્છો - ન ઇચ્છો - મન સિિ
કાર્યરિ હોર્ છે . જર્ારે મનની શક્તિઓનો ર્ોગ્ર્ રીિે ઉપર્ોગ કરવામાં આવિો નથી, ત્ર્ારે એનો
આપોઆપ દુરુપર્ોગ જ થાર્ છે - આળસુ માણસની શારીરરક શક્તિ વેડફાર્ છે િેમ મન દ્વારા શુિ ભાવના
ઉત્પન્ન કરવા સસવાર્ જીવાર્ેલ ું જીવન અનેક સમસ્ર્ાઓ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ િોધ, અહંકાર, દ્વેષ, રોગ,
આપસત્ત વગેરેન ુ ં આશ્રર્સ્થાન બની જાર્ છે .

એ માણસ જીવે છે - કશા જ ઉચ્ચ ધ્ર્ેર્ વગર. સવારથી સાંજ સુધી મજૂરી, નોકરી, ધંધો કરી પૈસા રળવા
સસવાર્ એને બીજુ ં કશુ ં જ ધ્ર્ેર્ નથી. એ ભોજન એ રીિે લે છે , જાણે ફતિ ખાવા માટે જ એ જન્્ર્ો હોર્.
એના ખોરાકમાં સંર્મ નથી. એના પૈસા - એની બુદ્ધિ ફતિ એટલા માટે જ છે કે એ એક સુદર
ં જીવનસાથી
પસંદ કરી લે. (સ્ત્રી અને પુરુષ બંને માટે આ હકીકિ છે .) જાિીર્ જીવનમાં શરીર રં જન સસવાર્ લગ્નમાં
એનો કોઈ હેું  ુ હોિો નથી. સવલાસની આ રમિ રમિાં જ એને બાળકો પેદા થાર્ છે . આ બાળકના જન્મના
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કારણમાં પ્રેમ કે જીવનની અસનવાર્યિા નથી, ફતિ એક કુદરિી 'અ-સાહજીકિા' છે . આ જગિ પર આ જ
રીિે પેદા થર્ેલા અનેક સ્ત્રી-પુરુષો જીવે છે અને પ્રેમ સસવાર્ િેઓ બધુ ં જ પ્રાતિ કરી લે છે .

મન એ સાક્ષાિ પ્રકૃસિ છે . પ્રકૃસિની સહથ
ુ ી નજીક જો કોઈ િત્વ માનવીમાં હોર્ િો એ એનુ ં મન છે . આ મન
જર્ારે પ્રકૃસિથી સવરુિ રદશામાં ભાગે છે , ત્ર્ારે એ જીવનમાં સુખ પ્રાતિ કરવાના બદલે દુુઃખ પ્રાતિ કરે છે .

ફતિ મન જ િમને આમાંથી મુતિ કરી શકે
િમે સાંભળ્યુ ં હશે - િમને અવારનવાર કહેવામાં આવે છે - પ્રકૃસિ પાસે પાછા ફરો, પરં ું  ુ ફતિ શરીર અને
બુદ્ધિ સાથે િમે પ્રકૃસિ પાસે પાછા ફરી શકવાના નથી. જર્ાં સુધી િમે મનના ઘોડા પર સવાર નહીં થાવ,
ત્ર્ાં સુધી પ્રકૃસિ િમારાથી ર્ોજન દૂ ર રહેવાની છે .

મનના ઘોડા પર સવારી કરવી કંઈ અઘરી પણ નથી. કુદરિે દરે ક મનુષ્ર્ને મન આતયુ ં છે . આ મનનો
ઉપર્ોગ કરી સ્વાસ્્ર્ - ઐશ્વર્ય - સુખ - આનંદ અને મુક્તિ મેળવવાની પરવાનગી પણ એણે િમને આપી
જ છે .

િમારે આ માટે િમારા મનની શક્તિઓને ઓળખવાની - કેળવવાની અને િેનો ઉપર્ોગ કરિાં શીખવાની
જરૂર છે . અનેક ખોટી માન્ર્િાઓમાં આપણે ફસાર્ા છીએ. મોટા ભાગે આપણે આપણા જ હાથે આપણા
જીવનની બરબાદીને નોિરીએ છીએ. પ ૂવયજન્મના કમયની માન્ર્િા અને આકાશી ગ્રહોના આધારે આપણે
જીવનને પરવશ બનાવી દીધુ ં છે . જો પ ૂવયજન્મનાં ફળ આપણે આ સમર્ે ભોગવી રહ્યાં હોઇએ િો
પ ૂવયજન્મમાં આપણે શા માટે ખોટાં કમો કર્ાાં છે , એ કોઈ સમજાવી શકે િેમ નથી.

આકાશમાં રહેલા સવશાળ ગ્રહો શા માટે ફતિ િમને જ પીડા આપે? કદાચ આપણે આ વાિો સ્વીકારી પણ
લઈએ િો એક વાિ ર્ાદ રાખવા જેવી છે કે કુદરિે આપણને અગમસનગમના ભર્ાનક શત્રુઓ સામે
ઝઝૂમવા - લડવા અને સવજર્ પ્રાતિ કરવા એક ગજબનાક શક્તિ આપી છે અને િે છે મનની શક્તિ.
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મનની શક્તિ પાસે ગમે િે જન્મોનાં કમો કે આકાશના સવશાળ ગ્રહો પણ લાચાર બની જાર્ છે - એ સત્ર્ છે
અને એનુ ં કારણ એ છે કે િેઓ પણ પોિાનો પ્રભાવ આ સવશ્વમાં પથરાર્ેલી માનસસક શક્તિ વડે જ દાખવી
શકે છે . હકીકિ િો એ છે કે મનને સમજર્ા વગર કરવામાં આવેલી કલપનાઓએ ભ્રમણા બની આપણને
છે િર્ાય છે !

મનને શક્તિશાળી બનાવો. મન પર ખોટી માન્ર્િાઓ લાદશો નહીં. લાદે લી હોર્ િો િેને પ્રર્ત્નો કરી
ફગાવી દો. મનને શ્રિાથી - આત્માથી પુષ્ટ કરો. એને અશ્રિા અને અંધશ્રિા વડે સનબયળ ન બનાવો - અને
જુઓ, િમારું મન કેવા કેવા ચમત્કારો સજ ે છે , એ િમને ઐશ્વર્ય આપશે, એ િમને સદબુદ્ધિ આપશે, એ િમને
સ્વાસ્્ર્ આપશે, એ િમને શાંસિ અને મુક્તિ પણ આપશે.

મનની શક્તિ કોને પ્રાતિ થાર્?
જગિમાં પ્રત્ર્ેક મનુષ્ર્ મનની શક્તિ પ્રાતિ કરી શકે છે . મનની શક્તિ દરે કને પ્રાતિ થર્ેલી છે જ. અલબત્ત
આમાં પ્રમાણમાં ફરક હોઈ શકે. આમ છિાં દરે ક મનુષ્ર્ પોિાનુ ં ભલું કરી શકે એટલી શક્તિ િો એનામાં
હોર્ જ છે . ક્યારે ક લાખોમાં એક પાસે આ શક્તિ સવપુલ પ્રમાણમાં હોર્ છે .

જેવી રીિે પોિાના મનોરં જન માટે હરકોઈ આવડે િેવ ુ ં ફાવે િેવ ુ ં ગીિ ગાઈ શકે છે , પરં ું  ુ કોઈકમાં ગાવાની
એવી સવસશષ્ટ શક્તિ હોર્ છે કે એ પોિાના ગાર્નથી અનેકનુ ં મનોરં જન કરી શકે છે . આમાં એને મળે લી
કુદરિી બબક્ષસ ઉપરાંિ એણે કરે લા રરર્ાઝનો પણ અમ ૂલર્ ફાળો હોર્ છે .

એવી જ રીિે માનસસક શક્તિની જેને સવસશષ્ટ ભેટ મળી હોર્ િે સાધના દ્વારા આ શક્તિનો સવકાસ કરી શકે
છે અને એ શક્તિનો અન્ર્ના ભલા માટે ઉપર્ોગ પણ કરી શકે છે .

આનંદી, સત્ર્ના આગ્રહી, સર્જનપ્રસિભા ધરાવનાર, પ્રેમાળ, જગિમાં સવયન ુ ં શ્રેર્ ઇચ્છનાર, સનભયર્, સનુઃસ્વાથય,
સનદાં ભ લોકોને સરળિાથી માનસસક શક્તિ પ્રાતિ થાર્ છે .
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માનસસક શક્તિનો દુરુપર્ોગ કરનાર પણ આ જગિમાં છે જે ખરી રીિે મારી દ્રષ્ષ્ટએ માનસસક શક્તિ નહીં
પણ માનસસક સનબયળિાનો ભોગ બનેલા હોર્ છે .

ર્ોગ્ર્ આહાર, વ્ર્ાર્ામ વગેરેથી જેમ શરીરને મજબ ૂિ બનાવી શકાર્ છે એ જ રીિે શ્રિા, સાધના, માનસસક
શક્તિ પ્રાતિ થઈ હોર્ િેવી વ્ર્ક્તિનુ ં ર્ોગ્ર્ માગયદશયન લેવાથી અને સનુઃસ્વાથય બુદ્ધિથી મનની શક્તિ પણ
વધારી શકાર્ છે .

માનસસક શક્તિ દ્વારા પ્રાપ્તિ
માનસસક શક્તિને કશુ ં જ અપ્રાતર્ નથી. આ જગિમાં જે કંઈ છે અને આ જગિ ઉપરાંિ સવશ્વ પણ માનસસક
શક્તિનો જ પ્રભાવ અનુભવી આકાર ધારણ કરી શકે છે .

મનુષ્ર્ે કોઈ પણ શક્તિનો ઉપર્ોગ જીવનના શ્રેર્ માટે જ કરવો જોઈએ. જીવનનુ ં પરમ શ્રેર્ શુિ પ્રેમમાં
પરરવિયન સસવાર્ કશુ ં જ ન હોઈ શકે. આ સાથે જ મનુષ્ર્ે જીવન ટકાવી રાખવા શરીર અને બુદ્ધિને સ્વસ્થ
રાખવાની એટલી જ આવશ્ર્કિા છે . ઐશ્વર્ય અને જ્ઞાન અને સ્વાસ્્ર્ એ મનુષ્ર્ના જન્મજાિ અસધકારની
વાિ છે .

પ્રથમ આપણે ઐશ્વર્યની વાિ લઇએ.
આ સવશ્વમાં સવપુલ પ્રમાણમાં સંપસત્ત છે . મનુષ્ર્માં શક્તિ હોર્ એટલી સંપસત્ત એ પ્રાતિ કરી શકે છે . સનધયન
રહીને િમે જ પ્રકૃસિનો દ્રોહ કરો છો. ધનવાન થવાનો િમને પ ૂરે પ ૂરો અસધકાર છે . આમ છિાં આપણે
જોઈએ છીએ કે કેટલાંક મનુષ્ર્ો ખોટી માન્ર્િા અને પરં પરાથી ચાલર્ા આવિા ખોટા િકોના કારણે
સનધયનિાને ક્યારે ક આશીવાયદ િો ક્યારે ક કમોનુ ં ફળ માની જજિંદગીભર સનભાવી લે છે . આ અને આવુ ં
િત્વજ્ઞાન જ ખોટું અને વખોડવાલાર્ક છે .
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અનેક મનુષ્ર્ોએ મને કહ્ું છે કે ઐશ્વર્ય - સંપસત્ત પ્રાતિ કરવાના એમના પ્રર્ાસો સનષ્ફળ ગર્ા છે . આવા
બધા જ રકસ્સાઓમાં મેં જોયુ ં છે કે સનષ્ફળ જનારાઓએ મનથી પુરુષાથય નથી કર્ો. એમને જે કંઈ પ્રર્ાસ
કર્ાય છે િે ફતિ ભાગ્ર્ના આધારે -અથવા િો સનષ્ફળ થવાની આશંકા સાથે. જે કાર્ોમાં મન દ્વારા
આત્મશ્રિાને વણી લેવામાં આવિી નથી, િેવાં મોટા ભાગનાં કાર્ો સનષ્ફળ જ જાર્ છે .

આ સવશ્વ - આ સ ૃષ્ષ્ટ - આ જગિ સંપસત્ત, ઐશ્વર્ય અને સુખથી ખીચોખીચ ભયુાં છે . િન - બુદ્ધિ અને મનથી
પ્રર્ત્ન કરો. એ િમારો અસધકાર છે .

આ જગિમાં સંપસત્તવાન અન્ર્ માગે પણ બની શકાર્ છે , પરં ું  ુ એ ગલિ માગય છે અને એ પ્રકૃસિની સવરુિ
છે અને િેના કારણે માનસસક શક્તિનો નાશ થાર્ છે .

એથી ઊલટ કંઈ પણ સર્જન કરી - પ્રકૃસિના સહકારથી મેળવેલી સંપસત્ત માનસસક શક્તિમાં અબભવ ૃદ્ધિ કરે છે .

એ જ રીિે બુદ્ધિ એ પણ ઈશ્વરીર્ દે ન છે . પ્રકૃસિમાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભયુાં છે . પ્રકૃસિને ભણો, એને વાંચો, એની
પાસેથી શીખો. એમાં મૌબલકિા છે અને એ િમારો અસધકાર છે . સારાસારનો સવવેક કરી શતિી બુદ્ધિ,
પ્રકૃસિમાંથી સત્ર્ ગ્રહણ કરી શકિી બુદ્ધિ, અંધશ્રિા વગરની સ્વચ્છ બુદ્ધિ માનસસક શક્તિમાં વ ૃદ્ધિ કરે છે .

અસવવેકી, સત્ર્ાસત્ર્નો ભેદ ન પારખી શક્તિ, અંધ શ્રિાળુ, સવચાર સવહીન બુદ્ધિ માનસસક શક્તિનો નાશ કરે
છે .

શારીરક સ્વાસ્્ર્ અને માનસસક શક્તિ
શરીરના દરે ક પ્રકારના રોગનુ ં કારણ રોગી મન છે . પ્રાગૈસિહાસસક કાળમાં શરીરને ખાસ રોગો ન હિા.
મનુષ્ર્ અકસ્માિથી મ ૃત્યુ પામિો. એ પ્રકૃસિ સાથે વધારે જીવિો હિો. એ પછી મનુષ્ર્માં
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સ્વાથય, ઈષાય, િોધ, અસંર્મ જેવા અવગુણો સવકસવા લાગ્ર્ા અને એ પ્રકૃસિથી સવમુખ થિો ગર્ો. મનુષ્ર્ની
ભૌસિક ચાહના અને અજ્ઞાનનુ ં આ પરરણામ હું ુ.ં એ પછી માનવીની બુદ્ધિનો સવકાસ થિો ગર્ો, િેમ એ
શરીરના રોગોના ઉપાર્ો બુદ્ધિથી શોધવા લાગ્ર્ો. એમાં એને આંસશક સફળિા મળી. એ સાથે જ આ
ઉપાર્ોએ શરીર પર અનેક આડ-અસરો ઊભી કરી અને માનસસક સનબયળિાને પણ નોિરી.

છે લલી સદીમાં મનુષ્ર્ે પ્રથમ વાર માનસસક રોગો સવશે જાણયુ.ં માનસસક રોગોની બચરકત્સાનુ ં શાસ્ત્ર પણ
સવકસ્યુ.ં માનસ-બચરકત્સા શાસ્ત્રમાં એ જેમ જેમ ઊંડો ઊિરિો ગર્ો, િેમ િેમ એને જણાયુ ં કે અનેક શારીરરક
રોગોનુ ં કારણ - મ ૂળ કારણ - માનસસક હું ુ ં - છે .

અલબત્ત, આજે પણ આ સવશે અધ ૂરી સમજ છે . આજે મન સવશે શાસ્ત્રો જાણે છે િે એમણે બુદ્ધિ દ્વારા મેળવેલી
સમજ છે - િળે ટીમાં ઊભી સશખરનો અંદાજ લગાવવાની રમિ છે .

વાસ્િવમાં િો શરીરનો એક પણ રોગ એવો નથી જેનુ ં કારણ 'મન' ન હોર્. કબજજર્ાિથી લઈને કેન્સર અને
ખરજવાથી લઈને ખાંસી સુધીના રોગોનુ ં એકમાિ મ ૂળ કારણ 'રોગી મન' છે .

- અને આમ છિાં હિાશ થવાની જરૂર નથી. સામાન્ર્ રીિે મનુષ્ર્ રોગી હોર્ છે િે કરિાં નીરોગી વધારે
હોર્ છે . મોટાભાગના ગંભીર રોગોમાં પણ િમે પાંચથી પંદર ટકા બીમાર હો છો, જર્ારે બાકીના ટકા િમે
સ્વસ્થ જ હો છો. શારીરરક બીમારી એ પ્રકૃસિએ િમને િમારા અપ્રાકૃસિક વિાયવ સામે આપેલી ચેિવણી
સસવાર્ કશુ ં જ નથી.

જેમ મન િમને રોગી બનાવી શકે છે , િેમ એ િમને નીરોગી પણ બનાવી શકે છે . પ્રકૃસિ જેવો ડૉકટર-વૈદ્યબચરકત્સક આ જગિમાં

બીજો કોઈ નથી અને મન અને પ્રકૃસિનો સંબધ
ં અસવપ્ચ્છન્ન છે . ફતિ મન જ િમને પ્રકૃસિ સાથે સંબધ
ં બાંધી
આપી શકે.

- અને સાવધાન!
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માનસસક શક્તિ દ્રારા બચરકત્સાેે વાિ કરવામાં એટલી સહેલી છે અને કેટલાંક અજ્ઞાન લોકો આને
દૈ વીશક્તિનુ ં નામ આપિા હોવાથી આ જગિમાં અનેક ધુિારાઓ આના નામે લોકોને ઠગે છે , ક્યારે ક
અધયસમજવાળી વ્ર્ક્તિમાં આવી શક્તિનો અચાનક આસવભાયવ થવાથી એઓ પોિે જ હોશકોશ ગુમાવી બેસે
છે અને ભોળી પ્રજા આવા લોકો પાછળ પાગલ બની એમની ચમત્કારરક સસદ્ધિઓનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે .

મારા અનુભવકાળ દરસમર્ાન હુ ં એવા અનેક લોકોને મળ્ર્ો હિો, જેઓ રુગ્ણોને સ્પશય દ્રારા ર્ા અન્ર્ કોઈ
પ્રકારે સાજા િો કરી શકિા હિા, પણ િેમને પોિાને જ આની પાછળના કારણની ગિાગમ પડિી ન હિી.
બૌદ્ધિકો દ્રારા જર્ારે આવા દૈ વીશક્તિ ધરાવનારાઓને પડકારવામાં આવે છે , ત્ર્ારે િેઓ પોિાની શક્તિઓનો
ખુલાસો આપી શતિા નથી. આ સંપ ૂણયપણે મનોવૈજ્ઞાસનક બચરકત્સા હોવા છિાં િેઓ કોઈ એક અને બે જેવુ ં
કારણ બિાવી શક્યા નથી.

મોટેભાગે આવા 'દૈ વીશક્તિ'નો દાવો કરનારાઓ રુગ્ણોને મફિ ર્ા ભેટ લઈને સાજા કરિા હોવાથી આવી
બચરકત્સામાં શ્રિા ધરાવિી કે ન ધરાવિી વ્ર્ક્તિઓ પણ ધસારો કરે છે . આ ધસારા અને પ્રસસદ્ધિના મોહના
કારણે પેલા દૈ વીશક્તિવાળાની અનાર્ાસ મળે લી માનસસક શક્તિનો ધીરે ધીરે નાશ થાર્ છે .

આવી ચમત્કારરક બચરકત્સાઓ સામે બૌદ્ધિકો અવારનવાર જેહાદ જગાવિા હોર્ છે અને અજ્ઞાની- અચાનક
કશાક અકસ્માિના કારણે બની બેઠેલા બચરકત્સકો આનો ર્ોગ્ર્ જવાબ આપી શકિા ન હોવાથીાવી બચરકત્સા
સામે લોકોમાં અશ્રિા જાગ્રિ થાર્ છે . આવા લોકો

પાસે જાિે કરવાનુ ં કશુ ં જ કરવા ન ઇચ્છિા- હિાશ રોગીઓ જ જિા હોવાથી પણ ધાયુાં પરરણામ આવી
બચરકત્સામાં આવું ુ ં નથી.

મનની શક્તિ દ્રારા બચરકત્સામાં સંપ ૂણય વૈજ્ઞાસનક પિસિ

HTTP://AKSHARNAAD.COM EBOOK

14

શારીરરક, બૌદ્ધિક અને માનસસક શક્તિમાં માનસસક શક્તિ શ્રેષ્ઠ છે અને એ સશખર પર બબરાજે છે . શરીર
મર્ાયદા છે , બુદ્ધિનેર પણ મર્ાયદા છે , જર્ારે મનની શક્તિને કોઈ મર્ાયદા નથી. બૌદ્ધિકો ફતિ એક અને એક
બેના ગબણિને જ ઓળખી શકે છે .મન દ્રારા સજાયર્ેલી ભાવનાત્મક કસવિા સવશે એમની પાસે કોઈ ઉકેલ
નથી. પૈસા દ્રારા ખરીદાર્ેલી સેવાને િેઓ ઓળખી શકે છે , જર્ારે સનુઃસ્વાથય પ્રેમ દ્રારા થર્ેલા સર્જનને િેઓ
સમજી શકિા નથી. સસન્થેટીક સુગં
ં ધોનુ ં સવશ્ર્લેષણ િેઓ કરી શકે છે , પણ ફલની સુગં
ં ધમાં રહેલી ભાવનાને
િેઓ ઓળખી શકિા નથી.

અલબત્ત, બૌદ્ધિકોના પડકારે અનેક ઢોંગીઓને ઉઘાડા પાડયા છે , પણ સાથોસાથ જ સવશ્વની આ શ્રેષ્ઠિમ
બચરકત્સા પિસિનુ ગળું પણ દબાવ્યુ ં છે .આ કંઈ નવુ ં નથી. એલોપેથી બચરકત્સાપિસિએ પણ અનેક નવી શોધો
કરિાં પહેલાં ખોટા ઊહાપોહનો સામનો કરવો જ પડયો છે .

આનંદની વાિ િો એ છે કે સવરોધ હોવા છિાં માનસસક શક્તિ દ્રારા ઐશ્વર્ય, સદબુદ્ધિ અને સ્વાસ્થનો લાભ
પામવાની પ્રવ ૃસત્ત સવકસી રહી છે .

અંધશ્રિા એ ગુનો છે , પણ અશ્રિા િો એનાથી પણ મોટો ગુનો છે . શ્રિા વગરનો માણસ ક્યારે ક માનસસક
ઊંચાઈએ પહોંચી શતિો નથી. બૌદ્ધિકોની બુદ્ધિ પણ મન દ્રારા સવકાસની અદ્ર્ ઇચ્છાનુ ં જ પરરણામ છે .

જર્ારે માનવીનો સંપ ૂણય માનસસક સવકાસ થશે - અને એ થશે જ; એ ઉત્િાંસિના િમનુ ં આગલું પગસથયુ ં છે ત્ર્ારે માનવીનો બધો જ વ્ર્વહાર મન દ્રારા થશે. ટેબલફોન કે ટેબલસવઝનના બદલે એ ટેબલપથીનો ઉપર્ોગ
કરિો હશે.

માનવીના શરીરની સંપ ૂણય સરવાર પણ ફતિ મન દ્રારા જ થઈ શકશે. આજે પણ એ શક્ય છે અને એમ થશે
જ. આજે માનસસક શક્તિ દ્રારા સ્વાસ્થ - ઐશ્વર્ય, સદબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ ભલે પ્રાથસમક અવસ્થમાં અહોર્, પણ એ
સસદ્ધિનુ ં પરરણામ ચમત્કારરક છે , એમાં કોઈ શંકા નથી.

માનસસક શક્તિ અને શ્રિા
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શ્રિા અને મનનો જબરો સંબધ
ં છે . શ્રિા દ્રારા જ મન શક્તિવાન બને છે . શ્રિા જર્ારે સંપ ૂણય આત્મશ્રિા બને
છે , ત્ર્ારે મન પણ સંપ ૂણય શક્તિમાન બને છે . અશ્રિા અને અંધશ્રિા બંને અવૈજ્ઞાસનક છે . જર્ારે શ્રિા અને
આત્મશ્રિા બંને સ ંપ ૂણયપણે વૈજ્ઞાસનક-મનોવૈજ્ઞાસનક છે .

િકય , કુું  ૂહલ, સંશોધન, સંશર્ આરદથી માનવીની બુદ્ધિનો ઉત્તરોત્તર સવકાસ થાર્ છે , એમ શ્રિા - એકમાિ
શ્રિાથી માનવીના મનનો સવકાસ થાર્ છે .

અને શ્રિા એટલે સત્ર્માં સવશ્વાસ, સવચારોની શક્તિમાં આસ્થા, કલપના અને સર્જતિામાં ઈશ્વરનાં દશયન અને
સનસ્વાથય પ્રેમનુ ં ધ્ર્ેર્.

બૌદ્ધિક ગબણિ ફતિ એક અને એક બે કરીશકે છે , જર્ારે માનસસક કસવિામાં અને એક અને એક એટલે
અગબણિ શક્યિાઓ છે . આ અગબણિ શક્યિાઓ બૌદ્ધિકોને માનસસક શક્તિ પ્રત્ર્ે અશ્રિા પ્રેરે છે , પણ એ
અશ્રિાના કારણે જ માનસસક શક્તિનો સવકાસ રુંધાર્ છે . મનની શક્તિના સવકાસ માટે મનુષ્ર્ે કલપનાશીલ
બનવુ ં જરૂરી છે . કલપના દ્રારા જ સર્જન થાર્ છે . જે મનુષ્ર્ ઐશ્વર્ય, સદબુદ્ધિ કે સ્વાસ્્ર્ની કલપના નથી કરી
શકિો - એ એને પ્રાતિ નથી કરી શકિો - અને જેને પોિાની કલપનાઓમાં સવશ્વાસ નથી, એની કલપનાઓ
ફળિી નથી.

ર્ોગ એ માનસસક શક્તિના સવકાસ માટેની આગવી જરૂરરર્ાિ છે . ર્ોગ એટલે ર્ોગ્ર્િા પ્રાતિ કરવી,
ર્ોગ્ર્િા પ્રાતિ કર્ાય વગર કરાર્ેલી કલપનાઓ પણ સાકાર થિી નથી.

દા.િ. િમે દે શના વડાપ્રધાન થવાની કલપના કરો, પણ વડાપ્રધાન થવાની ર્ોગ્ર્િા િમારામાં ન હોર્ િો
એ કલપના ફળિી નથી. ર્થાર્ોગ્ર્ ઐશ્વર્ય,સદબુદ્ધિ અને સ્વાસ્થ એ િમારો અસધકાર છે - જન્મસસિ અસધકાર
છે અને એ અસધકારમાં િમને શ્રિા હોર્િો િમારો માનસસક સવકાસ અવશ્ર્ થઈ શકે છે .

જો િમારામાં જરા પણ અશ્રિા હોર્ િો િમે માનસસક શક્તિ દ્રારા ઐશ્વર્ય, સ્વાસ્્ર્ અને સદબુદ્ધિ પ્રાતિ કરી
શકવાના નથી; િો િમારે િમારું જીવન ભાગ્ર્, આકાશી ગ્રહો અને પરરક્સ્થસિના આધારે જ છોડી દે વ ુ ં બહેિર
છે - િમારા માટે બીજો કોઈ માગય નથી.
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સંમોહન-રહતનોટીઝમ અને માનસસક શક્તિ
એટલું જરૂર ર્ાદ રાખો કે માનસસક શક્તિ અને રહતનોટીઝમ- સંમોહનને કશો સંબધ
ં નથી. સંમોહન કે
રહતનોટીઝમ દ્રારા સારવાર કે ઉપચાર વાસ્િવમાં િો માનસસક શક્તિનો િો નાશ કરે છે . અલબત્ત, બંનેને
મન સાથે સંબધ
ં છે , પણ એક મનને શક્તિમાન બનાવે છે , બીજુ ં સનબયળ. ચાબુક મારીને ધોડાને દોડાવો અને
ધોડો પોિે જ પોિાની સ ૂઝથી - ઇચ્છાથી દોડે િેમાં જમીન - આસમાનનો ફરક છે . સંમોહન દ્રારા હક
ુ મો
આપીને મનને ચાબુક મારવામાં આવે છે .

- િો માનસસક શક્તિ એ એવી પ્રરિર્ા છે કે જર્ાં મનનો સંબધ
ં આપોઆપ પ્રકૃસિ સાથે બંધાર્ છે અને મન
ૂ માં કહીએ િો મન પ્રકૃસિમાંથી શક્તિ પ્રાતિ કરી પુષ્ટ
પ્રકૃસિને અનુરૂપ પ્રગસિ કરીને શક્તિ પ્રાતિ કરે છે . ટક
બને છે , જર્ારે સંમોહનથી એનો પ્રકૃસિ સાથેનો સંબધ
ં નાશ પામે છે .

રહતનોટીઝમનો ઉપર્ોગ આજકાલ બચરકત્સામાં બહોળા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે . માનવીના મનના ભીિરમાં
ઊિરીને િેના રોગના મ ૂળને પારખી એ મ ૂળ ઉખેડી નાખવાની અથવા િો એ મ ૂળને ધરબી દે વાની રીિ
અજમાવામાં આવે છે . રોગીનો રોગ આ પ્રકારે નાશ પામિો નથી પણ દબાર્ છે અને િેન ુ ં મન શક્તિશાળી
બનવાને બદલે સનબયળ બને છે . ક્યારે ક આ કારણે એ એક રોગના બદલે રોગનો ભોગ પણ બને છે .

માનસસક શક્તિનો સવકાસ દરે કે જાિે કરવાનો હોર્ છે . અલબત્ત, આ માટે માગયદશયનની આવશ્ર્તિા હોર્ છે ,
પણ જેમ સ ૂર્યના ઊગિા જ અંધકારનો નાશ થાર્ છે , એમ માનસસક શક્તિ વધિાં જ માનસસક અશક્તિના
કારણે થર્ેલા રોગો નાશ પામે છે . મનની ખ ૂબ જ અશતિ અવસ્થામાં સંમોહનનો આશરો લઈ શકાર્, પણ
શક્ય હોર્િો સંમોહનને ટાળવાનો પ્રર્ત્ન જ કરવો જોઈએ. ક્યારે ક િાત્કાબલક ઉપાર્ િરીકે રહતનોટીઝમનો
ઉપર્ોગ અસનવાર્ય બને ખરો, પણ માનસસક શક્તિના આરાધકે આનાથી દૂ ર રહેવ ુ ં જ સારું.

અલબત્ત, માનસસક શક્તિ દ્રારા ઉપચારમાં સમર્ લાગે છે . ક્યારે ક આ ઉપચાર ધીરજની કસોટી પણ કરે છે ,
પણ જર્ારે એના પરરણામો દે ખાવા લાગે છે , ત્ર્ારે એ ચમત્કારરક હોર્ છે .
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અન્ર્ની માનસસક શક્તિના આધારે થર્ેલા ઉપચાર શરૂઆિમાં સહાર્ભ ૂિ બને છે ખરા, પણ દરે કે જાિે જ
માનસસક શક્તિ કેળવવી અસિ આવશ્ર્ક છે . લાંબા સમર્ માટે અન્ર્ની માનસસક શક્તિનો આશરો પણ
પોિાની માનસસક શક્તિને દુબયળ બનાવે છે .

રોગના પ્રકાર
ફતિ શારીરરક રોગો એ જ કંઈ રોગ નથી. સનધયનિા, મંદબુદ્ધિ, અલપબુદ્ધિ, જીવવા માટેની અસનચ્છા,
કલપનાશીલિાનો અભાવ, ભર્, સ્વાથય, િોધ આરદ પણ માન સસક દ્રષ્ટીએ રોગ જ છે ; બલકે વધુ ખિરનાક
રોગ છે .

સનધયનિા- ગરીબી એ જગિનો સહથ
ુ ી મોટો રોગ છે . ખોટા પ્રકારની સવચારસરણીના કારણે, માણસ ગરીબીને
સ્વીકારી જીવે છે અને િે જ કારણે એ પોિાની માનસસક શક્તિ ગુમાવિો રહે છે . ધનવાન બનવુ ં એ દરે ક
માણસનો જન્મસસિ હક્ક છે . કમય અને કમયફળ અંગેની સવબચિ માન્ર્િાઓ માણસને સનષ્ષ્િર્ બનાવે છે .
સનષ્ષ્િર્િા એ માનસસક શક્તિનો પહેલો દુશ્મન છે .સરિર્ આપોઆપ જ માનસસક શક્તિને પામે છે .

ઐશ્વર્યવાન- સંપસિવાન બનવુ ં એ ઈશ્વર િરફથી ઉત્િાંસિનુ ં પ્રથમ પગસથયુ ં છે . દરે ક મનુષ્ર્ ઈશ્વરત્વ પ્રાતિ
કરવા સજાયર્ો છે .

ઐશ્વર્ય એટલે કુદરિ દ્રારા ઉપલબ્ધ દરે ક સુખ-સગવડ મેળવવાનો મનુષ્ર્ે પ્રર્ત્ન કરવો જોઈએ. અલબત્ત,
આ પ્રર્ત્નમાં પણ સંર્મ હોવો જરૂરી છે . ક્યાંક એવુ ં ન બને કે ઐશ્વર્ય - ભૌસિક સંપસત્તની પ્રાપ્તિ પાછળ જ
એ એવો લપેટાર્ કે એ ઈશ્વરત્વ િરફ જવાનુ ં જ સવસરી જાર્. ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ સાથે જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિની
ર્ાદ જ મનુષ્ર્ને નીરોગી રાખી શકે.

એ જ રીિે, જ્ઞાનમાં વ ૃદ્ધિ એ પણ મનુષ્ર્નુ ં અગત્ર્નુ ં કિયવ્ર્ છે . જેણે શુિ ઐશ્વર્ય પ્રાતિ કયુાં છે , એ જ
શુિજ્ઞાન પણ પ્રાતિ કરી શકે છે . અલબત્ત, ક્યારે ક શુિજ્ઞાન જ ઐશ્વર્યની ગરજ સારે છે . શુિ જ્ઞાન પણ
ઐશ્વર્યનો પ્રકાર છે . બચિંિન વગર જ્ઞાન જડ બની જાર્ છે . બચિંિન કરનારનુ ં જ્ઞાન િમશુઃ શુિ બને છે .
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સનરોગી ઐશ્વર્ય અને નીરોગી બુદ્ધિવાળો જ શુિ જ્ઞાનને સમજી િેમાં વ ૃદ્ધિ કરી શકે છે .

િમારા રદમાગને જરીપુરાણા સવચારોનાં સંગ્રહાલર્ ન બનાવો. િમારા રદમાગને ક્તયુટર ન બનાવશો,
મારહિીનો ભંડાર સંધરીને િમારા રદમાગને કોઠાર ન બનાવશો. િમારા રદમાગમાં શક્યિાઓના ગુલાબને
પાંગરવા દો અને િમારા રદમાગને િમે એવાં સવશાળ બનાવો કે િેમાં પ્રકાશને ટમટમવાનો અવકાશ મળી
રહે. િમારું રદમાગ શુિ કૅન્વાસ જેવુ ં અને કોરા કાગળ જેવુ ં રાખો, જેથી પ્રકૃસિ િેના પર કલપનાના રં ગો અને
સુગધ
ં ી શબ્દોનાં બાગ ખીલવી શકે છે .

આ છે નીરોગી રહેવાની પ્રાથસમક જરૂરરર્ાિો.

અલબત્ત, ફરી એક વાર જણાવુ ં કે નીરોગી એટલે ફતિ શરીરથી જ નીરોગી નહીં; પણ હુ ં િમને બુદ્ધિથી અને
મનથી પણ નીરોગીપણાની વાિ કરવા ઇચ્છં છં.

િન, બુદ્ધિ અને મનની નીરોબગિાની વાિ એકબીજા સાથે અજબ રીિે સંકળાર્ેલી છે . આ જાણી લેવ ુ ં
આવશ્ર્ક છે .

હવે આપણે માનસસક શક્તિ દ્રારા શારીરરક રોગોને જડમ ૂળમાંથી કેવી-રીિે કાઢી શકાર્ એ વીશે સવચારીશુ.ં

શારીરરક રોગ
ભલે માનસસક સનબયળિાના કારણે કોઈ રોગ ઉદભવ્ર્ો હોર્, છિાં એનુ ં પરરણામ િો શરીર પર જ દે ખાર્ છે .
શરીર એ ભીિરના રોગનુ ં દપયણ છે . માનવીના મનની અપ્રાકૃસિક અવસ્થાનાં પ્રત્ર્ક્ષ દશયન શરીર પર જ
થઈ શકે છે . એટલે આપણે શરૂઆિમાં જો શારીરરક રોગોની બચરકત્સા કરીએ િો મોટા ભાગના માનસસક
રોગોને પણ હટાવી શકીએ અને માનસસક શક્તિ માટેનો માગય ખુલલો કરી શકીએ.
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શારીરરક દરદો માટે આજકાલ અનેક પ્રકારના ઉપચારો ઉપલબ્ધ છે . આયુવેદ, એલોપેથી, હોસમર્ોપેથી,
યુનાની ઉપરાંિ એક્યુપ્રેશર, એક્યુપકં ચર કે સશવા્બુ અને નેચરોપેથી જેવી ઉપચાર-પિસિઓ દ્રારા શરીરના
રોગોને દૂ ર કરી શકાર્ છે . આ બધી જ ઉપચારપિસિઓ વચ્ચે નાના મોટા અંશે મિભેદ પ્રવિે છે .
એલોપસથક ઉપચાર ઝડપી છે , પણ એની આડઅસરોનો સ્વીકાર ડોતટરો પણ કરે છે .હોસમર્ોપસથક અસરકારક
છે , પણ ધીમો ઉપાર્ છે . આયુવેદ આપણા દે શમાં સદીઓથી મશહરૂ છે માનસસક રોગોની બચરકત્સા
કરાવનારાઓ માટે આયુવેદ ઉપરાંિ સનસગોપચાર શ્રેષ્ઠ સહાર્ક ઉપચાર છે .

જોકે આ બધી ઉપચાર-પિસિઓનુ ં સવવેચન કરવાનો કોઈ આશર્ નથી. મોટાભાગે િો દરદીઓ પોિાની
શ્રિા અને ક્યારે ક મજબ ૂરીના કારણે ઉપચાર-પિસિ અપનાવે છે . મોટા ભાગે દરદીના સંસ્કાર પણ એને જે કે
િે ઉપચાર -પિસિનો આશ્રર્ લેવા પ્રેરે છે .

દરદીને જે પિસિમાં સવશ્વાસ હોર્ એ જ પિસિથી એનો ઉપચાર કરાવવો જોઈએ. મોટાભાગે એવુ ં બને છે કે
દરદી પોિે ઉપચાર પિસિ સવશે જાણિો ન હોવાથી વારં વાર ઉપચાર- પિસિઓ બદલર્ા કરે છે . ઘણી વાર
મેં જોયુ ં છે કે મોટા ભાગના િબીબો પણ દરદીને સાજો કરવાનો આત્મસવશ્વાસ ધરાવિા નથી.

જે બચરકત્સક દરદીને સાજા કરવાનો આત્મસવશ્વાસ ધરાવિો હોર્, િેની જ પસંદગી કરવી જોઈએ.

દરદીએ ઉપચાર-પિસિ સવશે શક્ય િેટલું જાણી લેવાની કોસશશ કરવી જોઈએ અને પોિાને ઉપચારપિસિમાં સવશ્વાસ બેસે પછી જ ઉપચાર કરાવવો જોઈએ. ક્યારે ક પરરણામ ધીમે આવે િો અસ્વસ્થ ન થિાં
ધીરજ રાખવી જોઈએ.

ર્ાદ રાખો, સવશ્વાસ એ માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવાનો પ્રથમ પાર્ો છે . િમારા દરદની નાબ ૂદીમાં - િમે ભલે
ગમે િે બચરકત્સા પિસિ અપનાવિા હો - બચરકત્સક અને દરદીનો પરસ્પર સવશ્વાસ અને આત્મસવશ્વાસ નેવ ુ ં
ટકા અને દવા દસ ટકા જ આમાં ભાગ ભજવે છે .

એટલે િમે સંપ ૂણયપણે માનસસક બચરકત્સા-શક્તિના આશ્રર્ે જવા ઇચ્છિા હો ત્ર્ારે િમે જે બચરકત્સાપિસિ
અજમાવી રહ્યા હો િેમાં િમારો સવશ્વાસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .
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િમને પ્રશ્ન થશે કે જો આ બધી પ્રચબલિ પિસિથી સ્વસ્થ થઈ શકાું ુ ં હોર્ િો પછી માનસસક શક્તિ દ્વારા
સ્વાસ્્ર્ પ્રાપ્તિ માટે શા પ્રર્ત્નો કરવો જોઈએ?

હજારો વરસોથી મનુષ્ર્ અ પ્રાકૃસિક રીિે જીવે છે . એણે એના ખોરાકમાં ગજબનાક ગરબડ કરી છે . ફળ કે
કાચુ ં ફણગાવેલ ું અનાજ કે લીલા શાકભાજી ખાવાને બદલે એ રાંધેલો- િળે લો- સત્વહીન , કૃસિમ રીિે મરીમસાલાથી સ્વારદષ્ટ બનાવેલો ખોરાક ખાર્ છે . આધુસનક જમાનામાં િો એના ખોરાકમાં અનેક સસન્થેટીક
અકુદરિી િત્વો ઉમેરાર્ા છે .

સત્વશીલ ખોરાકથી મનુષ્ર્નાં શરીર-બુદ્ધિ અને મનનો સવકાસ થાર્ છે , િેમ સત્વહીન ખોરાકથી િેનાં શરીરબુદ્ધિ અને મન સનબયળ બને છે . મનુષ્ર્ની પ્રચબલિ બચરકત્સા પિસિઓ પણ મનુષ્ર્ની પ્રચબલિ રહેણીકરણી
અને િેના ખોરાકને અનુલક્ષીને છે . જર્ાં સુધી કોઈપણ મનુષ્ર્ સંપ ૂણયપણે પ્રાકૃસિક દશામાં જીવવાનુ ં શરૂ ન
કરે , ત્ર્ાં સુધી એ સંપ ૂણયપણે મન બચરકત્સા કે પ્રકૃસિ બચરકત્સાને આશ્રર્ે જઈ ન શકે.

ઉપરાંિ એ પણ ર્ાદ રાખવુ ં જરૂરી છે કે પ્રચબલિ બચરકત્સા પિસિઓ દ્વારા માનવીનાં રોગની બચરકત્સા થિી
હોર્ િો પણ એનુ ં મન કેટલાંક અંશે સનબયળ બને છે .

સંપ ૂણય સ્વસ્થ મન માટે માનસસક શક્તિની અસિશર્ આવશ્ર્કિા છે અને િો જ મનુષ્ર્ સંપ ૂણય સ્વસ્થ બની
શકે. આમ છિાં દરદી અથવા માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવા ઈચ્છિો કોઈ પણ મનુષ્ર્ જર્ાં સુધી સંપ ૂણય રીિે
'માનસસકિા' પ્રાતિ ન કરે , ત્ર્ાં સુધી એને એ જે પ્રચબલિ પિસિની દવા-ઔષધ લેિો હોર્ િે એને લેવા
દે વી જોઈએ. ઉપરાંિ મસન બચરકત્સા કે માનસસક શક્તિ માટે પ્રર્ાસ કરનારે એ ઉપચારોમાં રોગની શ્રિા
વધારવાનો પ્રર્ત્ન પણ કરવો જોઈએ.

રોગનો પ્રસિકાર
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જીવન એટલે મ ૃત્યુનો પ્રસિકાર. જીવનનો અંિ હંમેશા મ ૃત્યુમાં થાર્ છે , પણ જીવવુ ં એટલે જીવનને શક્ય
િેટલું લંબાવવુ.ં સ્વસ્થિાથી જીવવુ-ં જે જીવન મળ્યુ ં છે , િેમાં પ્રગસિ કરવી અને એ રીિે હરપળે મ ૃત્યુનો
પ્રસિકાર કરવો.

જીવન એટલે સિિ સંઘષય. જીવવા માટે મનુષ્ર્ે સિિ સંઘષય કરવો પડે છે અને સત્વશીલ જીવન માટે એ
અસિ આવશ્ર્ક છે . સંઘષય વગરનુ ં જીવન સનમાયલર્ બની જાર્ છે . મનુષ્ર્ સિિ પરરક્સ્થસિ સામે ઝઝૂ્ર્ા કરે
છે . ઝઝૂમવુ ં એ જ જજિંદગી છે . પરરક્સ્થસિ સામે ઝઝૂમિાં જે હારી જાર્ છે - થાકી જાર્ છે - કંટાળી જાર્ છે ,
િેનો નાશ થાર્ છે ; પરરક્સ્થસિ સામે જે સફળિાથી, સ્વસ્થિાથી ઝઝૂમે છે , િે જીિે છે .

સંઘષય માટે કુદરિે મનુષ્ર્ને િણ પ્રકારની શક્તિ આપી છે . શારીરરક, બૌદ્ધિક અને માનસસક. સંઘષય માટેન ુ ં
મુખ્ર્ પ્રેરક બળ મન છે . આ પ્રેરણા જર્ારે ક્ષીણ બને છે , ત્ર્ારે િમશુઃ િેની અન્ર્ શક્તિઓ પણ નાશ પામે
છે અને એ જીવન હારી જાર્ છે - એ રોગી બને એ-મ ૃત્યુ એના િરફ સવસ્િરે છે . મ ૃત્યુના જડબામાં હારે લા
ર્ોિાની જેમ શરણે જવામાં સનમાયલર્િા છે અને એ જ મ ૃત્યુના જડબામાં સવજર્ી ર્ોિાની જેમ પ્રવેશવામાં
જીવનની સાથયકિા છે .

આ રીિે કરો
િમારા મનને ઓળખવાની શરૂઆિ કરો. શાંસિથી પલાંસિ વાળીને અથવા િો આરામથી હલનચલન વગર
આંહ બંધ કરીને બેસો. પંદર સમસનટ સુધી સવચારોનુ ં િટસ્થ અવલોકન કરો. સવચારોને ર્ાદ રાખવાની
કોસશશ કરો.

એ પછી પંદર સમસનટ કોઈ પણ એક જ સવષર્નો સવચાર કરો. દા.િ. િમારું શરીર. િમારું મસ્િક, આંખો,
નાક, મોઢુ ,ં કાન અને મસ્િકની અંદર રહેલી િમારી જીભ, મગજ વગેરેનો સવચાર કરો. એ પછી ગળું, છાિી,
હદર્, પેટ, આંિરડાં, જઠર, પાચનિંિ, કીડની, ગુતિાંગો, સાથળ, ગ ૂડા, સપિંડી, પાની, પગ, પગની આંગળીઓ,
બંને હાથ, કોણીઓ, હથેળી અને આંગળીઓના સવચાર કરો.

એ પછી િમારી બુદ્ધિશક્તિનો સવચાર કરો. કંઈક કલપના કરો. કંઈક નવુ ં સવચારવાની કોસશશ કરો.

HTTP://AKSHARNAAD.COM EBOOK

22

િમારી નબળાઈ ને ઓળખવાની કોસશશ કરો. એ પછી સવચારો વડે નબળાઈને હાંકી કાઢો.

દા.િ. િમને ચાલવાનો કંટાળો આવે છે . સવચારોમાં િમે સિિ ચાલિા રહો. િમે ચાલર્ા જ કરો છો એવા
સવચાર કરો.

અથવા િો િમને ગમે િે ખાવાની આદિ છે , િો એ ખાવાનુ ં છોડી દીધાનો સવચાર કરો, અથવા િો િમને
કોઈ વ્ર્સન છે , િો એ વ્ર્સનથી િમે મુતિ બન્ર્ા છો એવો સવચાર કરો. માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવા
ઇચ્છનારે વ્ર્સનથી પ્રથમ મુક્તિ મેળવવી જોઈએ. ધીરે ધીરે િમારા આ સવચારોને દ્રઢ બનાવો.

જો િમને કોઈ રોગ હોર્ િો એ રોગ પર િમારા મનને સવચારો દ્રારા કેષ્ન્દ્રિ કરો. એ રોગનુ ં કારણ શોધો.
એ અંગે સવચાર કરો. િમારું મન એ રોગની સારવાર કરે છે , એવી કલપના કરો. એ રોગ ધીરે ધીરે મટી રહ્યો
છે , એવી કલપના કરો. સવચારો િમે સંપ ૂણય િંદુરસ્િ થઈ ગર્ા છે .

કલપના કરો કે િમે ચપળિાથી, હોસશર્ારીથી, સ્વસ્થિાથી, પ્રસિભાવાન બની જીવી રહ્યા છો.

આ પ્રમાણે સવચારવાનો સમર્ પાંચ સમસનટથી પંદર-વીસ સમસનટ સુધી લંબાવો.

સામાન્ર્ રીિે બાળકો અને યુવાનો જ ઝડપથી સાજા થાર્ છે એ ઝડપથી વ ૃિો સાજા થઈ શકિાં નથી.
ઉંમર અને શારીરરક અવસ્થા માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવામાં ક્યારે ક અડચણ ઊભી કરી શકે છે .

મનની ક્સ્થરિા
ઉપર જે જણાવ્યુ ં િે સરળ છે , આમ છિાં અનુભવથી મને જણાયુ ં છે કે દરે ક વ્ર્ક્તિ આમ કરી શતિી નથી.
શરૂઆિમાં મન એકાગ્ર થું ુ ં નથી. મનને એકાગ્ર કરવામાં સનષ્ફળિા મળે છે એટલે હિાશા જન્મે છે .
આપણાથી આ નહીં થાર્, એમ સવચારી મોટા ભાગના લોકો આ પ્રર્ોગ કરવાનુ ં માંડી વાળે છે .
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હિાશ થવાની જરૂર નથી. ધીરે ધીરે મનને એક જ જગ્ર્ાએ કેષ્ન્દ્રિ કરવાની કોસશશ કરો. પલાંઠી વાળી ટટ્ટાર
બેસી જમણા હાથના અંગ ૂઠાને સિિ જોર્ા કરો અને એ સવશે જ સવચારો. અંગ ૂઠા સસવાર્ બધુ ં જ ભ ૂલી જાવ.
અરધી સમસનટ, એક સમસનટ, પાંચ સમસનટ આમ કરો. ધીરે ધીરે એ સરળ બનું ુ ં જશે.

જીવનમાં વ્ર્ગ્રિાના કારણે આપણે એકાગ્રિા- મનને એકાગ્રિા ખોઈ બેઠા છીએ. જેમ જેમ વ્ર્ગ્રિા ઓછી
થશે, િેમ િેમ મનની ક્સ્થરિા-એકાગ્રિા વધશે. મન એ વેરસવખેર શક્તિ છે . િમારે એને ભેગી કરવાની છે .
જેમ સ ૂર્યની વેરસવખેર શક્તિ-એનાં રકરણોને-મેક્ગ્નફાઈંગ ગ્લાસ વડે કેષ્ન્દ્રિ કરવાથી અક્ગ્ન પ્રગટાવી શકાર્
છે , એમ િમારી વેરસવખેર થઈ ગર્ેલી મનની શક્તિને પણ કેષ્ન્દ્રિ કરી ધાયુાં પરરણામ લાવી શકાર્ છે .

સામાન્ર્ પણે લોકો મનની એકાગ્રિાની રકિંમિ સમજિા નથી. પ્રાથયના કરિી વખિે િેઓ ધંધાનો સવચાર
કરિા હોર્ છે . એ કારણે એમની પ્રાથયનાઓમાં જોમ હોું ુ ં નથી. રમિાં રમિાં િેઓ ધંધાનો સવચાર કરે છે .
કેટલાંક િો વાંચિાં વાંચિાં પણ ભળિા-સળિા સવચારે ચડી જિા હોર્ છે . સસગારે ટનો વ્ર્સની રફલમ જોિાં
જોિાં પણ સિિ સસગારે ટ પીવાનો જ સવચાર કરિો હોર્ છે .

જુઓ, િમે જે કંઈ કરો છો િેમાં કેટલા ઓિપ્રોિ થઈ ગર્ા છો. જે કંઈ કરો િેમાં ઓિપ્રોિ થઈ જવાની
આદિ પાડો. જે કંઈ કરો િે િન, બુદ્ધિ અને મનથી કરો. મનની એકાગ્રિા ન હોર્ ત્ર્ારે કોઈ મહત્વનુ ં કાર્ય
ન કરશો.

મનની વ્ર્ગ્રિા ઓછી કરવા માટે સાદો અને ઓછો ખોરાક, શારીરરક વ્ર્ાર્ામ, ર્ોગાસનો, મૌન, શક્ય હોિ
િો ઉપવાસ, ધ્ર્ાન, પ્રાથયના, સનસ્વાથયિા, ઉદારિા, સદસવચાર, સારું વાંચન વગેરેની આવશ્ર્તિા છે .

મનની વ્ર્ગ્રિા અજ્ઞાનના કારણે પણ જન્મે છે મોટા ભાગના મનુષ્ર્ો જીવન અંગે અજ્ઞાન છે . િેઓ શ માટે
જીવે છે એ જ એમને ખબર હોિી નથી. વગર ધ્ર્ેર્ે જીવન જીવ્ર્ે જવાથી મનમાં વ્ર્ગ્રિા પેદા થાર્ છે . આ
વ્ર્ગ્રિા બુદ્ધિ અને શરીરને પણ અસર કરે છે . િેમાં સવકૃસિ અને રોગ પેદા કરે છે .
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જીવનનો હેું  ુ
રદશા-ભાન વગર ભટક્યા કરિાં માનવીઓ જીવનમાં, સમાજમાં અને સવશ્વમાં અંધાધધીને
ંૂ
પ્રેરે છે . નીરોગીિંદુરસ્િ-સ્વસ્થ શરીર, બુદ્ધિ અને મન મનુષ્ર્ને લાંબ ુ જીવન આપે છે , પણ આ જીવન શા માટે છે એ િમે
જાણો છો? જો આ ન જાણિા હો િો મનની શક્તિ દ્વારા નીરોગી બનવાનો િમને કોઈ અસધકાર નથી.

જીવનનો ઉત્કષય સાધવો, પ્રેમ મર્ બનવુ,ં સનસ્વાથય બનવુ,ં આત્મસવશ્વાસ પ્રાતિ કરવો એ જીવનનુ ં ધ્ર્ેર્ છે .
સિિ સત્ર્ની શોધ કરવી એ સસવાર્ આ જીવનનો બીજો હોઈ શકે?

અંધાધધ
ં ૂ જીવાિા જીવનમાં અજ્ઞાન, રોગ, સનબયળિા વગેરે પોિાનાં જાળાં સિિ બાંધ્ર્ાં કરે છે . જીવન દ્રષ્ષ્ટ
મેળવવાથી અજ્ઞાનનો અંધકાર નાશ પામે છે .

માનસસક શક્તિ માટે અન્ર્ની સહાર્
બાળક ચાલિા શીખું ુ ં હોર્ ત્ર્ારે મા-બાપની આંગળીનો સહારો લે છે . ક્યારે ક એ ચાલણગાડીનો ઉપર્ોગ
કરે છે . મનુષ્ર્ જ્ઞાન પ્રાતિ કરવા માટે સશક્ષકનો સહારો લે છે . વધુ જ્ઞાન પ્રાતિ કરવા માટે અન્ર્ના જ્ઞાનનો
ઉપર્ોગ-સહાર્ જરૂરી બને છે . અલબત્ત, બાળકની ચાલણગાડી વ ૃિની લાકડી ન બની જાર્ એ ખાસ
ખ્ર્ાલમાં રાખવાની જરૂર છે . િરિાં સશખવા માટે શરૂઆિમાં હવા ભરે લ ું ટાર્ર વાપરવામાં આવે છે , પણ એ
ટાર્રને િમે છોડી ન દો, ત્ર્ાં સુધી િમે િરિાં ન શીખી શકો.

માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવા માટે પણ આપ માનસસક શક્તિ ધરાવિી વ્ર્ક્તિની મદદ લઈ શકો. આવી
વ્ર્ક્તિ પસંદ કરિી વખિે એ બાબિનો ખાસ ખ્ર્ાલ રાખવો જરૂરી છે કે એ વ્ર્ક્તિ સનુઃસ્વાથય હોવી જોઈએ.
એ જ સાથે જ એ પણ ખ્ર્ાલમાં રાખવુ ં જરૂરી છે કે આ

જગિમાં કશુ ં આતર્ા વગર કશુ પ્રાતિ થું ુ ં નથી. માનસસક શક્તિ જાગ્રિ કરનાર વ્ર્ક્તિ આપણા
આત્મસવશ્વાસને અકબંધ રાખી એમાં વધારો કરે એ ખાસ મહત્વનુ ં છે .
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દે ખીિી રીિે મોટાભાગે મફિમાં િમારું ભલું કરનારા પ્રથમ િમારા આત્મસન્માન અને આત્મસવશ્વાસને હણી
નાખે છે . આ જગિમાં મનુષ્ર્હત્ર્ા કરિાં પણ જો વધારે ધ ૃણાસ્પદ હોર્ િો એ આત્મસન્માન-આત્મસવશ્વાસને
હણવુ.ં આશવ્ર્ર્ની વાિ િો એ છે કે મોટાભાગના મનુષઓ એમનો આત્મસવશ્વાસ કે આત્મસન્માન હણાર્
એની પરવા પણ કરિા નથી! આત્મસવશ્વાસ કે આત્મસનમાન ગુમાવીને મેળવેલી માનસસક શક્તિનો કોઈ
ઉપર્ોગ નથી. વાસ્િવમાં િો આ રીિે માનસસક શક્તિ મળિી પણ નથી, થોડીક માનસસક લાચારી અવશ્ર્
મળે છે .

અન્ર્ને સહાર્ કરવાની રીિ
માનસસક શક્તિ દ્રારા બચરકત્સા કરાવવા ઈચ્છનાર રોગી સાથે એ બચરકત્સા કરનારે ખ ૂબ જ આત્મીર્િા
સાધવી જૉઈએ. જેની માનસસક જાગૃસિ થઈ છે અને જે પ્રેમાળ છે , એના માટે આ સહજ-સાધ્ર્ બને છે .

ૂ ા સવાલો પ ૂછી બોલવા દે વો. 'રોગી' પ્રત્ર્ે સંપ ૂણય
'રોગી'ને આરામદાર્ક આસન આપી ધીરે ધીરે ટંક
સહાનુભ ૂસિ દાખવવી જરૂરી છે . રોગી કઈ વાિ છપાવી છે , એની સમજ બચરકત્સકને વાિચીિ દરસમર્ાન જ
ખ્ર્ાલમાં આવવી જોઈએ. 'રોગી' લંબાણથી વાિ કરે િો એનાથી કંટાળવાના બદલે એને પ્રોત્સાહન આપવુ ં
ૂ ા સવાલો
જરૂરી છે . 'રોગી' ની ફરરર્ાદો ખ ૂબ ધ્ર્ાનથી સાંભળવી, ફરરર્ાદો વધુ સ્પષ્ટ બને એ માટે ટંક
ૂ ી નોંધ કરવી. બહેિર એ છે કે રોગીની સામે નોંધ
પ ૂછવા. રોગી જે બોલિો હોર્ િેની જરૂરી હોર્ િો જ ટંક
ૂ માં નોંધ કરવી. 'રોગી' જર્ારે પોિે જે બોલે છે િે નોંધાું ુ ં જુએ છે , ત્ર્ારે
કરવાને બદલે એ જાર્ પછી ટંક
સિકય બની જાર્ છે . 'રોગી' અને બચરકત્સક વચ્ચેનો વાિાયલાપ શક્ય િેટલો સ્વાભાસવક-સમિિા ભર્ો હોવો
જરૂરી છે .

આ પહેલાં 'રોગી'એ ક્યા પ્રકારની સારવાર લીધી છે -લે છે , વગેરે જાણી લેવ ુ ં ખાસ જરૂરી છે . 'રોગી'નો
ઇસિહાસ જાણર્ા પછી એના અંગિ જીવન સવશે, એના કુટુંબ સવશે, એની ધાસમિક માન્ર્િાઓ સવશે, એની
આસથિક અને સામાજજક ક્સ્થસિ સવશે, એના અભ્ર્ાસ સવશે, એના ખોરાક સવશે, જીવન સવશેના એના સવચારો
જાણવાની કોસશશ કરવી જોઈએ. બચરકત્સક જો 'રોગી'નો સવશ્વાસ સંપાદન કરી લે, િો િાત્કાબલક બધી જ
વાિો એ આસાનીથી જણાવી શકે છે .
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'રોગી' ક્યારે ક એની સાથે આવેલી વ્ર્ક્તિની હાજરીમાં ચોક્કસ પ્રકારની વાિો કરવામાં સંકોચ અનુભવે છે .
'રોગી' સાથે એકાંિમાં જ વાિો કરવી વધુ અનુકુળ રહે છે . એ સાથે જ 'રોગી' ને-િે જ વાિો કરે છે િે
ખાનગી જ રહેશ,ે એવો સવશ્વાસ પેદા થવો ખ ૂબ જરૂરી છે .

કેટલાક ચાલાક 'રોગી'એ ખોટી ઊપજાવી કાઢેલી ભ્રમણાઓની વાિો એટલી સચોટિાથી કરે છે કે એને સત્ર્
માની બચરકત્સક થાપ ખાઈ જાર્ છે . બચરકત્સકમાં ભ્રમણા અને સત્ર્નો ભેદ પારખવાની આવડિ હોવી ખાસ
જરૂરી છે .

'રોગી' પાસે વાિ કઢાવવા અનાવશ્ર્ક દબાણ લાવવાની જરૂર નથી. દબાણના કારણે એ જૂઠું બોલવા પ્રેરાર્
છે . 'રોગી' પોિાની સમક્ષ સત્ર્ જ બોલશે એવો સવશ્વાસ બચરકત્સકે કેળવવો જોઈએ. આ સવશ્વાસનો પ્રસિભાવ
'રોગી'ને સત્ર્ બોલવા પ્રેરે છે .

'રોગી'ને પોિાના રોગનો ગવય હોર્ છે . પોિે કોઈ અસાધ્ર્ રોગથી પીડાર્ છે અને એ કારણે જ િેની
આજુબાજુના લોકો એની પ્રત્ર્ે સહાનુભ ૂસિ દશાયવે છે , એમ ઘણીવાર એ સમજિો હોર્ છે . આ જ કારણે એને
ક્યારે ક રોગ સાથે 'માર્ા'બંધાર્ જાર્ છે અને પોિે જ સાજો થવા ઇચ્છિો નથી. આવા 'રોગી' સાથે કામ લેવ ુ ં
થોડું મુશ્કેલ બને છે , પણ આવા રકસ્સામાં બચરકત્સકે ખ ૂબ ધીરજ રાખવી જરૂરી બની રહે છે .

'રોગી'ના સનકટનાં સગાં-સાથી સાથે પણ બચરકત્સકે 'રોગી' સવશે-'રોગી' સામે અને 'રોગી' ન હોર્ ત્ર્ારે પણ
વાિાયલાપ કરવો જરૂરી છે . શક્ય હોર્ િો િેની બે-િણ સનકટની વ્ર્ક્તિઓની મુલાકાિ ગોઠવી શકાર્.

જર્ારે બચરકત્સકને ખાિરી થાર્ કે એ હવે રોગીના રોગ સવશે આવશ્ર્ક મારહિી ધરાવે છે , ત્ર્ારે એણે
બચરકત્સાની શરૂઆિ કરવી જોઈએ.

'રોગી'ને રોગ મટી જશે, એવુ ં આશ્વાસન ખ ૂબ જ દ્રઢિાથી અને સવશ્વાસથી આપવુ.ં 'રોગી' જાિે જ પોિાનો
રોગ દૂ ર કરવા સરિર્ બને એ માટે પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 'રોગી'ની નીરોગી જજિંદગીનુ ં સુદર
ં દ્રશ્ર્ એની સામે
ધીરે ધીરે િૈર્ાર કરવુ.ં
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એ ર્ાદ રાખવુ ં જરૂરી છે કે 'રોગી'ના સહકાર વગર કોઈપણ બચરકત્સક રોગ કાઢી ન શકે. પોિાના રોગ સવશે
જો એને કોઈ શરમ હોર્ િો િે ધીરે ધીરે દૂ ર કરવી.

એક આરામદાર્ક પથારી પર 'રોગી'ને સુવડાવવો. આંખ બંધ કરી આરામથી પડી રહેવા એને જણાવવુ.ં આ
ક્સ્થસિમાં એ પોિાના શરીરને ખ ૂબ જ ઢીલું રાખે એ જરૂરી છે . આ માટે આવશ્ર્ક સ ૂચનાઓ આપવી.

બે -િણ સમસનટમાં જ 'રોગી' આરામ અનુભવવા લાગે પછી બચરકત્સકે સ્પશય દ્રારા રોગી સાથે અનુસધ
ં ાન
ુ વક્ષમિા ધરાવે છે . હથેળી પણ સ્પશય માટે ખ ૂબ
કરવુ.ં આંગળીના ટેરવાં શરીરમાં સહથ
ુ ી વધુ સ્પશાયનભ
ઉપર્ોગી છે .

સ્પશય પછી બચરકત્સકે માનસસક અનુસધ
ં ાન કરવુ ં પડે છે . આ અનુભવ અને સાધના પછી જ સસિ થઈ શકે,
સમગ્ર સવશ્વ ચેિનાના એક જ પ્રવાહથી સંકળાર્ેલ ું છે , િેમ મનુષ્ર્નાં મન પણ એકબીજા સાથે જોડાર્ેલાં છે .
એ બધાં એક જ શક્તિમાંથી ઉદભવ્ર્ાં છે . આ જ કારણે સુદર
ં વસ્ું ુ બધા જ સ્વસ્થ મનવાળાને આકષે છે
અને િેઓ બધા જ ખરાબને સધક્કારે છે . જગિાના બધા જ સ્વસ્થ મનવાળાના સવચારોમાં આશ્વર્યકારક રીિે
સા્ર્ ધરાવિાં િત્વો હોર્ છે .

'રોગી' અને બચરકત્સકના મનનુ ં અનુસધ
ં ાન થાર્, એટલે આપોઆપ જ 'રોગી'ના રોગની અનુભ ૂસિ બચરકત્સકને
થવા લાગે છે , સાથોસાથ 'રોગી' પણ બચરકત્સકના સ્વસ્થ મનની ક્સ્થરિાનોનુભવ કરે છે . શરૂઆિમાં આ
અનુભ ૂસિ થિાં સમર્ લાગે છે , પણ ધીરે ધીરે અનુસધ
ં ાન ઝડપથી થવા લાગે છે

આ અનુસધ
ં ાન થર્ા પછી બચરકત્સક 'રોગી'ને રોગ દૂ ર કરવા ચોક્કસ પ્રકારની આજ્ઞાઓ આપે છે . દરે ક
'રોગી'ની પ્રકૃસિ, એના રોગનો ઇસિહાસ, એની શારીરરક ક્સ્થસિ અને બચરકત્સકની સ ૂઝ પર આ આજ્ઞાઓનો
આધાર રહે છે .

અહીં કોઈ ચોક્કાસ પિસિને અનુસરવાના બદલે બચરકત્સકે પોિાની આંિરસ ૂઝ- પ્રાકૃસિક પ્રેરણા અને
પોિાના આત્મસવશ્વાસને અનુસરવુ ં પડે છે .
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'રોગી' જીવનનુ ં મ ૂલર્ સમજે, એનામાં રોગનો પ્રસિકાર કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાર્ અને માનસસક શક્તિનુ ં
મ ૂલર્ એને સમજાર્ એ અસિ આવશ્ર્ક છે .

'રોગી આત્મસવશ્વાસ ખોઈ બેઠો હોર્ છે અથવા આત્મસવશ્વાસ અંગે એ ભ્રામક ખ્ર્ાલો ધરાવિો હોર્ છે . આ
દૂ ર કરી એનામાં આત્મસવશ્વાસ જાગ્રિ થાર્, એ માટે માનસસક રીિે અનુસધ
ં ાન દરસમર્ાન સ ૂચનાઓ આપવી
અસિ જરૂરી છે .

અનુસધ
ં ાન પંદરથી વીસ સમસનટ જરૂરરર્ાિ પ્રમાણે લંબાવી શકાર્. આ દરસમર્ાન સંપ ૂણય શાંસિ અસિ
આવશ્ર્ક છે . જરા સરખો અવાજ પણ અનુસધ
ં ાન િોડી શકે છે .

અનુસધ
ં ાન દરસમર્ાન રોગીને માન્સ-બચરકત્સક પોિાની માનસસક શક્તિમાંથી થોડો રહસ્સો આપે છે . જેમ
રતિદાન, નેિદાન, કીડ્નીદાન, હદર્દાન આજે શક્ય છે , િેમ આ પણ શક્ય છે , િેમાં જરાપણ શંકા રાખવાની
જરૂર નથી.

અનુસધ
ં ાનનો દોર બચરકત્સકે રોગીને આંચકો ન લાગે, એમ ધીરે થી િોડવો જોઈએ. માનસ-બચરકત્સકે રદવસ
દરસમર્ાન માનસસક અનુસ્ધાન દ્રારા માનસસક શક્તિના પ્રદાનની પ્રરિર્ા ફતિ િણ થી ચાર વખિ
પોિાની શક્તિ અનુસાર કરવી જોઈએ. માનસ-બચરકત્સકે આ વપરાર્ેલી શક્તિ પાછી મેળવવા ચોક્કસ
સાધનાઓ કરવી જરૂરી છે .

આ બચરકત્સા દરસમર્ાન જો 'રોગી' કોઈ પણ સંજોગોમાં સહકાર આપવા િૈર્ાર ન થાર્ િો સવના સંકોચે
બચરકત્સકે 'રોગી'ની સારવાર કરવાની 'ના' પાડી દે વી જોઈએ. ક્યારે ક આવી 'ના' પણ રોગીને સાજા થવામાં
મદદ કરે છે .

માનસ-બચરકત્સાનો ચાર્જ
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આ પ્રશ્ન ઘણાને મઝ
ં ૂ વે છે . આપણા દે શમાં અનેક લોકો ચમત્કારરક રીિે મફિમાં સાજા કરવાનો ઢોંગ કરી
આડકિરી રીિે પૈસા પડાવિા હોર્ છે . આવા રકસ્સાઓમાં કશુ ં પણ મનોવૈજ્ઞાસનક િ્ર્ હોું ુ ં નથી. બચરકત્સક
ફતિ 'ચાન્સ'નો આશરો લે છે .

માનસ-બચરકત્સકે રોગી પાસેથી ર્ોગ્ર્ ફી જરૂર લેવી જોઈએ. કોઈપણ રહસાબે આવી સારવાર 'મફિ'માં ન જ
કરવી જોઈએ. મફિ અને ધમાયદાના નામે સનધયનિાને- ગરીબીને પ્રોત્સાહન આપવાની જરા પણ જરૂર નથી.
માનસ-બચરકત્સકે એ ર્ાદ રાખવુ ં જરૂરી છે કે સનધયનિા જેવી મોટી બીમારી કોઈ નથી. આ દે શમાં મોટા
ભાગના રોગો ગલિ ધાસમિક માન્ર્િાઓ, ગરીબી,આળસ અને અજ્ઞાનિાના કારણે ફાલર્ા છે . ધમાયદા અથવા
મફિ બચરકત્સા કરી આને પ્રોત્સાહન ન જ આપવુ ં જોઈએ. બચરકત્સકે આવશ્ર્કિા અનુસાર ર્ોગ્ર્ ચાર્જ લેવો
જ જોઈએ. મફિ મેળવનારને કશુ ં મળું ુ ં નથી અને આપનારની મહેનિ પણ વ્ર્થય જાર્, એ ર્ાદ રાખવુ ં
જરૂરી છે .

મન, ભોજન અને ઔષધ
મનને પુષ્ટ કરવા માટે સૌ્ર્-સ્વાદવાળું અને જલદી પચે િેવ ુ ં ભોજન લેવ ુ ં જરૂરી છે . િીવ્ર સ્વાદવાળું અને
મુશ્કેલીથી પચે િેવાં ભોજન મનને સનમયળ બનાવે છે . ફળોના રસ અને લીલાં શાકભાજી મનને શક્તિ આપે
છે . શાંિ, સુદર
ં વાિાવરણમાં લીધેલ ું ભોજન મનની શક્તિ વધારે છે .

મન ખ ૂબ જ સનબયળ બન્યુ ં હોર્ િો ઔષધની આવશ્ર્કિા પન જરૂરી બને છે . મનને ઉત્તેજે કે મનને સનબયળ
બનાવે િેવાં ઔષધો કદાસપ લેવાં ન જોઈએ. મધ, િમાકુ, ભાંગ, અફીણ વગેરે વ્ર્સનો મનને સનબયળ બનાવે
છે .

અગત્ર્ની વાિ એ છે કે માનસસક શક્તિ પ્રાતિ કરવી એ િમારું કિયવ્ર્ છે અને અસધકાર પણ. માનસસક
શક્તિથી વંબચિ રહી િમે જીવનને વ્ર્થય ગુમાવો છો. માનસસક શક્તિ જ િમને પ ૂણય સ્વાસ્્ર્, ઐશ્વર્ય અને
સદબુદ્ધિ આપી શકે.
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માનસ
માનસસક શક્તિના સંવધયન માટે,
સવચાર અને કલપનાશક્તિના ઉત્કષય માટે
જીવનમાં આધ્ર્ાજત્મક ઉન્નસિ માટે
ઔશ્વર્ય, સદબુદ્ધિ અને સ્વાસ્્ર્ માટે

**

સવકટ પરરક્સ્થસિ સામે ટક્કર લેવાની શક્તિ. જીવનમાં મઝવિા
ંૂ
પ્રશ્નોનુ ં જાિે જ સનરાકરણ લાવવાની શક્તિ.
જીવનનુ ં ધ્ર્ેર્ નક્કી કરવામાં સહાર્-પરમ શાંસિ અને આધ્ર્ાજત્મકિાની પ્રાપ્તિ.

- સુરેશ સોમપુરા
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