આવતાં દસ–પં
દસ પંદર વષ બાદ ઘણાં ઘરોમાં એક વીચી દૃ ય જોવા મળશે. આરો ય !ળવીને #વતો પંચોતેર વષ$નો બાપ,
બાપ
%યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પચાસેક વષ$ના પુની ખબર કાઢવા હૉ0પીટલ જશે. ધુ3પાન
પાન, ગુટખા અને શરાબને કારણે
7મોશન’
યુવાનને ‘7મોશન
7મોશન મળે છે . એ જલદી ઘરડો થાય છે અને વળી જલદી ઉપર પહ;ચી !ય છે . આવા યુવાનની ચાકરી એનો
તંદુર0ત પીતા કરશે.
નથી.. કેટલાક ડૉ>ટરો એવી રીતે #વે છે , @માં
આરો યમય #વનનું રહ0ય સમ!ય તે માટે ડૉ>ટર હોવાનું ફર#યાત નથી
એમની મૅડીકલ
ીકલ સમજણનું ઘોર અપમાન થત ું હોય છે . ઘણાખરા ડૉ>ટરો દરદીઓને દવા આપે છે ; આરો યની દીDા નથી
આપતા.
આપતા. કેટલાક ડૉ>ટરો દરદીને બદલે દવા બનાવનારી કંપનીને વફાદાર હોય છે . Eદયરોગનો હમ
ુ લો થાય Gયારે માણસનું
માથું શરમથી Iકી જવું જોઈએ.
Eદય
દય મારાથી હારી બેઠું ? 7Gયેક Eદયને 0વમાન હોય છે .
જોઈએ. હુ ં એવું તે કેવ ું #%યો કે મારું E
માલીક હદ વટાવે અને ખાવાપીવામાં કે હરવા ફરવામાં ભયંકર બેદરકારી બતાવે Gયારે Eદય બળવો પોકારે છે .
Eદયરોગ મફતમાં નથી મળતો.
મળતો. એને માટે વષ સુધી તૈયારી કરવી પડે. Eદયરોગ એટલે અપમાનીત Eદયનો હાહાકાર !
રોગ એટલે
ચાડી.. ડૉ>ટર ન હોય તેવા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે :
એટલે #વનલય ત ુટે તેની શરીરે ખાધેલી ચાડી
‘સમજને
સમજનેવાલે સમજ ગયે હૈ, ના સમ@ વો અનાડી હૈ.’
પહેલી વાત તો એ કે તંદુર0ત રહેવા માટે %યાયામ અGયંત જVરી છે . આજનો કહેવાતો એ>ટીવ માણસ પણ વા0તવમાં
બેઠાડુ હોય છે . ટી.
ટી.વી.
વી. પર Yીકેટ મેચ જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રZો ! 7Gયેક ઓવરને
[તે એ પોદળો ઉભો થઈને હળવા હલનચલન \ારા શરીરને ]ટું કરી શકે. ઓફીસની ખુરશીમાં કલાકો સુધી બેસી રહેનાર
કમ$ચારી,
ારી લગભગ પોટલું બનીને ચરબી એકઠી કરતો રહે છે . કેટલીય ગહૃ ીણીઓ
ીણીઓ લગભગ પીપ @વી બનીને મજુ રણને
દબડાવતી રહે છે . હાડકુ ં નમાવવું જ ન પડે તેવી દીનચયા$ અને ઘરચયા$ bલડ7ેશરને આમંણ આપે છે . કોઈ ખેતમજુ રને
ડાયાબીટીસ થતો નથી.
નથી. ડાયાબીટીસ કાયમ સુખસગવડથી શોભત,ું માલદાર ઘર શોધે છે . મોટરગાડી અને 0કુ ટરના પcડાએ
આપણી પાસેથી પગનું ગૌરવ છીનવી લીધું છે . બાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાવતાં થયાં. નાની વયે Eદયરોગ
થાય તેની તૈયારીઓ થઈ રહી છે . ઘણાખરા રોગોના મુળમાં પગનો ગૌરવભંગ રહેલો છે .
પીતો.. એને કયારે ખાવું અને કેટલું ખાવું તેન ું ભા
ભાન
ન
માણસ @ ખાવું જોઈએ તે નથી ખાતો અને @ પીવું જોઈએ તે નથી પીતો
નથી.
નથી. લ નના રીસેfશન વખતે પાંચસાત !તની મીઠાઈઓ હોય છે અને તળે લી વાનગીઓની ભીડ હોય છે . પં!બી
વાનગીઓની ફેશન ગુજરાતીઓમાં શરુ થઈ છે . બુફેના ટે બલ પર કેલરીના રાફડા ! બી@ દીવસે પેટ બગડે છે . ફાડાની
લાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય છે . માણસ જો ખાવાનું અડધું કરી નાખે અને ચાવવાનું બમણું કરી નાખે, તો મૅડીકલ
0ટોરની ઘરાકી ઘટી !ય.
વારંવાર ડૉકટરને Gયાં
!ય. સેiયુઅલ બટલર જો #વતો થઈને સામે મળે તો દરદીને જરુ ર પુછે : ‘વારં
જવામાં તમને શરમ નથી આવતી?’
આવતી માણસનું શરીર કોથળા @વું શા માટે હોય ? એ તો 0વયંસચ
ં ાલીત તંને ધારણ કરત ું
સાયબરનેટી>સ છે અને પરમચેતનાનું મંગલમંદીર છે . શરીર 7Gયે બેદરકાર રહેવ ું એ તો અધામjક બાબત ગણાય;
ગણાય કારણ કે
શરીરને આપણે Gયાં ‘ધમ
ધમ$સાધનમ્’ ગlયું છે !
mઘનો અનાદર રોગને નોતરે છે . mઘની ગોળીઓ લેવા કરતાં થાકવાની ત0દી લેવી સારી.
સારી.
દીવસમાં એકાદ વખત માણસે હાંફવું પડે એવું કોઈ કામ કરવું જોઈએ.
જોઈએ. ઝડપથી ચાલવામાં કે ધીમેથી દોડવામાં ફેફસાંનો
સંકોચ વી0તાર પામે છે . ઈરાદાપુવ$ક mડા oાસ લેવામાં પૈસા બેસતા નથી
નથી.. રાે પથારીમાં પડતી વખતે થાકનું નામનીશાન
ન હોય Gયારે mઘ કાલાવાલા કરાવે છે . pખને થાક ન લાગે તેવા આશયથી ઘણા લોકો વાંચવાનું પણ
પણ ટાળે છે . અમથા
ઉ!ગરા કરવામાં mઘનું અપમાન થાય છે . મોડા ઉઠવામાં સુય$ન ું અપમાન થાય છે . રાતે મોડા સુવામાં [ધારાનું અપમાન
થાય છે . #વનનો લય સુય$ સાથે જોડાયેલો છે . પDીઓ સુયન
રાખતા. mઘ અને
$ ી આમqયા રાખે છે . માણસો નથી રાખતા.
બધ
ં છે . થાકવૈભવ વગર mઘવૈભવ ન મળે અને mઘવૈભવ વગર તાજગીવૈભવ
રોગમુકતી વrચે કsપી ન શકાય તેવો અનુબં

ન મળે . વાસી ચહેરો લઈને ફરવામાં #વનનું અપમાન થાય છે .
એવું કોણ માનશે ?
રોગનાં મુળીયાં મનના 7દે શમાં રહેલાં જણાય છે . હરામની કમાણી રોગની આમંણપીકા બની રહે છે , –એવુ
નાની મોટી છે તરપtડી કરનાર માણસ રોગની
રોગની શuતા વધારે છે , એવું કોણ માનશે ? નીખાલસ મનના માણસનું મન નીરોગી
હોવાની સંભાવના (7ોબેબીલીટી)
ીલીટી) વધે છે . મનના મેલની શરીરમાં xાqસફર થાય Gયારે લોકો રોગી શરીરને જુ એ છે ; મનને
પોતાની
સમજવાનું ચુકી !ય છે . Yીકેટનો 0કોર ગણનારો કે zટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પો
તાની !તને પુછતો નથી કે
માઈYો–લય
લય તોડે છે .
હુ ં આ@ કેટલીવાર ખાલી ખાલી જુ ઠું બોsયો ? 7Gયેક નાનું જુ ઠ માણસની ભીતરમાં એક 7કારનો માઈYો
નથી.. ફેqચ વીચારક એલે>સી ડૅરલ
હરામની કમાણી કરનાર પણ [દરથી બધું સમ@ છે . માંZલો એને અનુમતી આપતો નથી
આવા લોકોને ચેતવે છે અને કહે
ભગવાન તો તને માફ કરશે, પણ તારી નવસ
કહે છે : ‘ભગવાન
$ સી0ટમ તને માફ નહt કરે .’ માણસનું
%યકતીGવ મનોશારીરીક છે .
હુ ં બહુ નાનો માણસ ]ં; પણ એક આગાહી કરું ]ં. ભવી|યમાં એક થેરપી !ણીતી થશે, @ને ‘7ામાણીકતા
7ામાણીકતા–ઉપચાર
પ}તી
7ામાણીકતા ઉપચાર પ}તી’
કહેવામાં આવશે. 7ામાણીકપણે #વનારો સીધી લીટીનો આદમી નીરામય અને લાંબા આયુ|યની શકયતા વધારે છે .
મયો, @માં આયુ|યની માવજતનું રહ0ય 7ગટ થયુ.ં આયુ|ય 7Gયેની
આપણી પરં પરામાં આયુવદ
~ ને ઉપવેદનો દરજો મયો
બેદરકારી 0વ0થ આદમીનું લDણ નથી.
નથી. \ેષ રોગજનક છ . ઈ|યા$ રોગજનેતા છે . દગાબા# કરનાર પોતાના મન પર બહુ
મોટું દબાણ વેઠે છે . એ દબાણ શરીરને અસર કરે છે . એનું મ!તં (નવસ
સી0ટમ)) બળવો પોકારે છે . આપણા પર કોઈ
$ સી0ટમ
ભરોસો મુકીને બેઠું હોય અને આપણે શરમ નેવે મુકીને વતjએ Gયારે આપણું સમ %ય>તીGવ હચમચી ઉઠે છે . આવું બને
Gયારે શરીર લથડે છે . તન,
તન મન અને માંZલા વrચેનો સુમળ
ે હોય Gયારે રોગનું 0વમાન હણાય છે ; એ આપણને છોડીને
ચાલી નીકળે છે , અથવા આવવાનું ટાળે છે . શરીરના %યાપારો 0થુળ હોય છે , મનના %યાપારો સુમ હોય છે અને માંZલાનું
શાસન તો અતીસુમ હોય છે . દગાબા#થી મોટું કોઈ પાપ નથી.
નથી. પાપ તેને કહેવાય @ #વન ખોરવી નાખે. મનમાં હોય તે
કહી દે વામાં થોડુ ક
ં નુકસાન થાય છે . મેલ ું મન શરીરમાં મેલ દાખલ કરે તેને રોગ કહે છે .
થોડાક સમય પર હુ ં અકય મનોયાતનામાંથી પસાર થયો.
થયો. પહેલી અસર મારી ચામડી પર પડી.
પડી. બી# અસર વાળ પર
પડી,
પડી ી# અસર પાચનYીયા
પાચનYીયા પર પડી અને ચોથી અસર મારી mઘ પર પડી.
પડી. ખલેલમુ>ત મન વગર ખલેલમુ>ત શરીર
શકય જ નથી.
નથી. દીનચયા$ આપણી 0વfનચયા$ (mઘ)
mઘ) ની ગુણવ ા નકકી કરતી હોય છે . આGમવંચના પણ આGમહGયાનો જ
એક 7કાર છે . મંથરાનું મન મેલ ું હત ું તેથી એને કુ b! કહી છે . કુ b! રામાયણમાં પણ મળે અને મહાભારતમાં પણ મળે .
થઈ.. એ કંસની દાસી હતી;
મહાભારતની કુ b! કૃ|ણને શરણે ગઈ તેથી ધqય થઈ
હતી પણ એનું મુખ કૃ|ણ ભણી હત.ું કૈ કેયીની દાસી
અને કંસની દાસી વrચેનો તફાવત 0પ|ટ છે . આપણે કોને અનુસરવું તે આપણા હાથમાં છે .
: પાઘડીનો વળ છે ડે :
મારા હાથમાં અGયારે જોનાથન ીન \ારા સંપાદીત સુદર
ધ પેન ડી>શનરી ઓફ કૉqટે iપરરી કવોટેશqસ’
ં સુવાકયોનું પુ0તક ‘ધ
qસ
છે . એમાં મહાGમા ગાંધી,
ી નેહરુ અને દીરા ગાંધીનાં અવતરણો પણ છે . મારા ગામ રાંદેરના દોડવીર ઝીણાભાઈ નાવીકનું
એક વીધાન આવા pતરરા|xીય 0તરના પુ0તકમાં વાંચવા મયુ.ં અમારા
અમારા ઝીણાકાકાનું વીધાન આ 7માણે છે :
‘તમારે
જોઈએ;
તમારે #વવું હોય તો ચાલવું જોઈએ
જોઈએ..’
તમારે લાંબ ું #વવું હોય તો દોડવું જોઈએ

