
   અસરકારક મનસા સેવાનો �ખુ્ય આધાર સાચા �દલની ભાવનાત્મકતા 

                                                               બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ; (M) 91-9825892710  

               �મ �ખુમાથંી ઉત્પ� થતા ંઅવાજ�ુ ંઅવાજ ના તરંગોના માધ્યમથી �ૂર �ધુી પ્રસારણ થાય છે; �મ 

ટ્રાન્સિમટર માથંી ઑ�ડયો તેમજ િવ�ડયો િસગ્નલ�ુ ં�ુબંક�ય તરંગો દ્વારા �ૂર �ધુી પ્રસારણ થાય છે. તેજ ર�તે મ�ષુ્ય 

આત્માના મનમા ં� િવચારો ક� સકંલ્પો ઉત્પ� થાય છે તે�ુ ંપણ અિત ��ૂમ તરંગો દ્વારા �ૂર �ૂર �ધુી પ્રસારણ થાય 

છે. આ પ્રસા�રત થતા ંિવચારો ક� સકંલ્પોના વાયબ્રેશન  �ૂર �ૂર �ધુીના સમગ્ર વાતાવરણને  અથાર્ત સમગ્ર જડ 

તેમજ ચેતન ��ૃષ્ટને ને પ્રભાિવત કર� છે.   આ પ્રસા�રત થતા ંિવચાર તરંગોને �ૂર ના સ્થાને બેઠ�લી કોઈ વ્ય�ક્ત 

પકડ� પણ કર� શક� છે. પરામનોિવજ્ઞાન આને ટ��લપથી કહ� છે. બી� શબ્દોમા ંમ�ષુ્ય આત્મા, � માનવ શર�રના 

મગજના ક�ન્દ્ર �બ��ુ પર �સ્થત છે, તે એક વાયરલેસ સેટની �મ એક હર�ુ ંફર� ુ ંમોબાઈલ ટ્રાન્સિમટર તેમજ �રસીવર 

છે.  

                   મનોિવજ્ઞાન, પરામનોિવજ્ઞાન તેમજ આદયાત્મિવજ્ઞાન ક્ષેતે્ર થયેલા સશંોધનોએ એ 

વાતને પણ સ્પષ્ટ કર� છે ક� મનમાં ઉત્પ� થતાં સકારાત્મક, રચનાત્મક તેમજ �ુધ્ધ સમથર્ િવચારોનો 

પ્રભાવ સકારાત્મક હોય છે અને િવષાક્ત ક� નકારાત્મક િવચારોનો પ્રભાવ નકારાત્મક હોય છે.  આ� િવ�માં 

મ�ષુ્ય આત્માઓની અવસ્થા મહદ�શે તમો�ુણી છે  પરં� ુક�ટલાક મ�ષુ્ય આત્માઓ સારા િવચારો વાળા 

તેમજ સદભાવના વાળા પણ છે. એટલે સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડમાં અનેક િવધ પ્રકારના સકારાત્મક તેમજ 

નકારાત્મક તરંગોનો પ્રવાહ ચાર�  તરફ પ્રચડં વેગથી ફ�લાઈ રહ્યો છે. આ પ્રવાહ સવર્ત્ર જડ તેમજ ચેતન 

તત્વોને પ્રભાિવત કર� રહ્યો છે.  

               ઉપરોક્ત વૈજ્ઞાિનક બાબતો મનસા સેવાનો પાયો જ�ર છે. પરં� ુઘણી વખત આપણે અ�ભુવીએ 

છ�એ ક� આપણ ેમનથી કર�લા સકારાત્મક-રચનાત્મક �ભુ િવચારો�ુ ં� અસરકારક પ�રણામ મળ�ુ ંજોઈએ તે મળ�ુ ં

નથી. આને કારણે કોઈ વખત િનરાશા પણ ઉત્પ� થાય છે. આ�ુ ં�ળૂ કારણ એ છે ક� મનસા સેવામા ં�ટ�ુ ંમહત્ત્વ 

�ભુિવચારો તેમજ �ભુ�ચ�તન�ુ ંછે તેનાથી પણ વ� ુઆપની �ભુભાવનાઓ�ુ ંછે. આપણી સવેંદનાઓ, હ્રદયની 

�ભુભાવનાઓ તેમજ �ફ�લ�ગ્સ મનથી કર�લા �ભુિવચારો સાથે જોડાઈ �ય તે અત્યતં જ�ર� છે. અસરકારક મનસા 

સેવા માટ� સવેનદના યા ભાવના �બૂ જ અગત્ય�ુ ંપ�રમાણ છે. અ��ુિૂત એક ફ�લ�ગ છે. આપ�ુ ંહ્રદય �ભુ 

ભાવનાઓ, લાગણીઓ, સવ�દનાઓથી છલકાઈ ન �ય ત્યા ં�ધુી અ��ુિૂત શ� નથી. ભાવ-ભાવના ક� સવેનદના 

િવહ�ન, ફક્ત મન-��ુધ્ધથી કર��ુ ંમનન-�ચ�તન(Positive Thinking) ક� મનો�ચત્રણ (Visualization) િવશેષ અ��ુિૂત ન 

કરાવી શક�. ગહન અ��ુિૂત માટ� આપ�ુ ંહ્રદય ભાવ, ભાવના, લાગણી, સવેંદનાઓથી ભરાઈ જ�ુ ંજોઈએ.  

            કોઈપણ સબંધં િનસ્વાથર્, િનમર્ળ પે્રમ વગર પાંગર� ન શક� . બાબા સાથેના સબંધંોની 

અ��ુિૂતનો, તેમજ મનસા સેવાની સફળતાનો આધાર �ુભ કામના, �ુધ્ધ પે્રમ, ક�ુણા, દયા �વી અનેક 

સકારાત્મક ભાવનાઓ (Positive  Emotions ) છે. િશવબાબા પણ આપણને હંમેશા દર�ક પ્રત્યે �ુભ ભાવના, 

�ુભ કામના રાખવાની વાત કર�  છે.  

               આને મનોિવજ્ઞાનની દ્ર�ષ્ટએ જોઈએ તો આપ�ુ ં��તૃ મન તા�ક�ક (Logical) છે. �યાર� અધર્��તૃ 

મન ભાવનાત્મક (Emotional) છે. એટલે આપણને કોઈપણ બાબતની ગહન અ��ુિૂત કરાવવા માટ� આપ�ુ ં

અધર્��તૃ મન જવાબદાર છે. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો મન-��ુધ્ધથી કર��ુ ંમનન-�ચ�તન તેમજ મનો�ચત્રણો એ 

��તૃ મનની પ્ર�િૃ� છે. �યાર� હ્રદયમા ંઆિવ�ભાવ થતા સવં�દનાના ંસ્પદંનો તે અધર્��તૃ મનની પ્ર�િૃ� છે. ફક્ત 

�ચા IQ (Intelligent)  વાળા નહ� પરં� ુ�ચા EQ ( Emotional )  વાળા સરળતાથી અ��ુિૂતમા ંસરક� �ય છે. 

આપણા ંશા�ોમા ંઉલ્લેખ છે ક�  તત્વજ્ઞાનીઓ � પરમાનદં  તેમજ અતીઈન્દ્રીય �ખુની અ��ુિૂત નથી કર� શ�ા, તે 



શ્રી �ૃષ્ણ પ્રત્યેના િનમર્ળ પે્રમ તેમજ સમપર્ણ ભાવને કારણે ગોપ, ગોપીઓ સરળતાથી તન્મય બની કર� શક� છે.  

એટલે યોગાભ્યાસ દરમ્યાન Let your heart go along with your head  અથાર્ત તમારા હ્રદયને મ�સ્તષ્ક સાથે જવા દો. 

આપણા ંયોગાભ્યાસમા ંઆપણે એ�ુ ંમનન �ચ�તન ક� મનો�ચત્રણ કર�એ ક� �થી આપ�ુ ંહ્રદય ભાવ-ભાવનાઓથી 

ભરાઈ આવે, એક સમયે આપ�ુ ં�ચ�તન થભંી �ય અને આપણ ેગહન અ��ુિૂતમા ંસરક� જઈએ,  �ખ માથંી �� ુ

સરક� �ય. તેવા ભાવોમા ંખોવાઈ જઈએ. આવી ભાવ-ભાવનાઓથી આપણા ંહ્રદયને સપં� બનાવવા માટ� નીચેના 

ક�ટલાક અભ્યાસ આપણને મદદ�પ જ�ર થશે.  

          બાબાએ આપણા ંપર કર�લા ઉપકારો�ુ ંએક �લસ્ટ તૈયાર કર�એ  અને તેને �ચ�તનમા ંલાવીએ , “બાબા હમ� 

�ા સે �ા બના રહા હ� ; કહા ંસે કહા ંલે � રહા હ� ; �ા �ા દ� કર ભર�રૂ કર રહા હ� ; કૌન કૌનસે સ્વમાનો વા 

વરદાનોસે સપં� કરા રહા હ�”. આમ કરવાથી બાબાએ આપણા ંપર કર�લા અસીમ ઉપકારોથી આપ�ુ ંહ્રદય ગદગદ 

થઈ જશે અને હ્રદય �ુ�ં ઊઠશે.  

“ઉપકાર �મુ્હારા બાબા �કન શબ્દોમ� મ� ગા�, ઇસ �દલને જો પાયા હ� વો ક�સે મ� સમ��ુ.ં.ઉપકાર �મુ્હારા બાબા....“ 

“યે �દલ હર પલ ગાતા રહ�તા અહ�સાન �મુ્હારા ઑ બાબા, બદલી હમાર� �કસ્મત પાક�, પ્યાર �મુ્હારા        ઑ 

બાબા...“ 

 “�જુકો સહારા દ�નેવાલે યે �દલ કહ� તેરા ��ુક્રયા...  જમાના જો દ� ન શકા વો �નેૂ �દયા... “  

 હ્રદયને  ભાવથી તલબોળ કર� દ� એવા તો  ઘણા ંબધા ભાવવાહ� ગીતો છે �ના ંપ્રસગંો�ચત, િવષયો�ચત, સ્મરણથી 

હ્રદય ભાવનાઓથી ભરાઈ જશે. મારા યોગાભ્યાસમા ં�ુ ંઆવા ગીતો નો �બૂ ઉપયોગ ક�ંુ �.ં મને �બૂ આનદં આવે 

છે .  

            ઘણા ��ુુષાથ�ઓ કહ�તા હોય છે ક� અમે િવિધવત, િવધાનોને ધ્યાનમા ંરાખી, વૈિવધ્ય સાથે મનસા સેવાનો 

��ુુષાથર્ કર�એ છ�એ પણ સતંોષકારક પ�રણામ દ�ખા� ુ ંનથી. તે�ુ ંએક કારણ િનિમ�ભાવ િનમાર્ણતા, િનષ્કામ  

ભાવનાઓ, પ્ર�ૃિત તેમજ આત્માઓ પ્રત્યેના િનમર્ળ પે્રમ-ક�ુણાભાવની ઉણપ અથવા અભાવ હોઇ શક�.  આપણે કહ�તા 

તો હોઈએ છ�એ ક�, વતર્માન સમયે હળાહળ કલ�ગુ છે. ચાર� તરફ �ુરાચાર, પાપાચાર, ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો છે. 

િવ�ની આત્માઓ �ુ:ખી, અશાતં છે વગેર� વગેર�, પરં� ુતે સમયે આપણ ેએ�ુ ંિવચાર�એ છ�એ ક� આ પ�ર�સ્થતી માટ� 

િવ�મા ંસૌથી વધાર� જવાબદાર કોણ છે? જો આપણને એ અહ�સાસ હશે ક� આના માટ�  �ુ ંપણ જવાબદાર � ંજ, 

દ્વાપરથી કલા�ગુના �ત�ધુી મારા કમ� દ્વારા મ� પણ િવ�ને બગાડ�ુ ંછે તો તેને �ધુારવની જવાબદાર� પણ માર� 

જ છે તો આપણામા ંતેને �ધુારવાની જવાબદાર�નો ભાવ પણ સહજ ઉત્પ� થશે. પ્ર�ૃિતએ અત્યાર �ધુી કર�લી  

આપણી સેવા તેમજ કર�લા ઉપકારને તેમજ તેની સામે આપણે કર�લા પ્ર�ૃિતના શોષણને યાદ કર��ુ ંતો તેને પણ 

�ધુારવાની જવાબદાર�નો ભાવ ( Sense of  Responsibility ) આપણામા ંસહજ ર�તે ઉત્પ� થશે.   

                આવો, આપણે સૌ �ચ�તનશીલની સાથે સાથે સવેંદનશીલ તેમજ ભાવનાશીલ પણ બનીએ અને 

અ��ુિૂતના સાગરમા ંસમાઈ જઇ  આપણી મનસા સેવાને વ� ુઅસરકારક બનાવીએ .                                   

                                        -: ઓમ શાિંત :-  

 

 

 


