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ગયાં હોય છ�. પણ તેઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� �યાર� 
કોઈ સહનશીલ �ય�� ના હોય, જેવાની સાથે 
તેવા જેવા વલણવાળા હોય તો તેને મારપીટ, િહ�સા 
અને મોતને ઘાટ ઉતરવું પડે છ�. એનાં કમ�ની સ� 
તેને અહ� જ મળ� છ�. તે સારી નોકરી ક� �યવસાય 
કરી શકતો નથી. કોઈ એને પસંદ કરતું નથી. 
તેના ઉપર કોઈ િવ�ાસ કરતું નથી. તેના કોઈ 
િમ�ો ક� ન�કના સંબંધીઓ હોતા નથી. સમૂહમાં 
તેનું આગમન લોકો પસંદ કરતા નથી. તેની 
િવદાયથી સૌ હળવાશ અનુભવે છ�. આમ તેનાં 
કમ�નું ફળ તેને અહ� જ મળ� છ�. લોકોની લીધેલી 
બદદુઆઓનું ફળ તેને ભોગવવું જ પડે છ�.

સં�કાર પ�રવત�ન

પોતાના આસુરી સં�કારોથી કોઈ સુખી થઈ 
શકતું નથી. પોતે ખોટું કરી ર�ાા છ� તેનો 
પ�તાવો થાય, પોતાનાં ખોટાં કમ�નો એકરાર 
થાય, પ�રવત�નની ઈ�છા �ગટ�, તો અંધકારમાં 
�કાશનું �કરણ દ�ખાય છ�. જેસલ જેવો 
બહારવ�ટયો પણ ગુનાખોરીની દુિનયા છોડીને 
સંત બની ગયો. આવાં તો ક�ટલાંયે ��ાંતો છ� ક� 
અિતહીન ક�ાના લોકોએ પોતાનું �વન બદ�યું 
હોય. સારા માણસ બ�યા હોય.

આવા માણસોને સુધારવા માટ� ��થત��, 
સંત કો�ટના, �દ�યગુણ સંપ�ન સાધકો જ સફળ 
થઈ શક�. આવા તપ�વીઓ વાયુમંડળમાં એવાં 
શ��શાળી આંદોલનો �ગટાવે છ� જેથી 
મ�છરોની જેમ બુરાઈઓ ભાગવા લાગે છ�. તેઓ 
પોતાના �યવહાર અને વાણીથી આવા લોકોમાં 
પ�ાતાપ કરાવી, પ�રવત�ન માટ� તૈયાર કર� છ�. 

એકવાર કાગડાએ ક�ં, હવે માર� આ 
િવ�તાર છોડીને બીજે જવું છ�. તેના કારણમાં તેણે 
ક�ં ક� �યાર� �� બોલું છું, તો કોઈ મા�ં બોલવું 
પસંદ કરતું નથી. મને કાંકરા મારીને ઉડાડી 
દ�વામાં આવે છ�. તેને ઉ�ર મ�યો ક� �થાન 
બદલવાથી કાંઈ નહ� થાય, તમે તમારો �વભાવ 
બદલો.

સાંસા�રક �વનમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
ક�ટલાક માનવો રાવણ, દુય�ધન, દુઃશાસન, મામા 
શક�િન જેવી િજંદગી �વી ર�ા છ�. તેમની વાણીની 
કક�શતા, અહ�કાર, ખોટી આપવડાઈ, લોકો ઉપર 
આિધપ�ય જમાવવાની ચે�ા, કોઈનું સા�ં �ઈ ના 
શકવું, સતત લોકોનું પરિચંતન, પરદશ�ન, ઈ�યા�, 
��ષ, નફરત, �ણા કરતા રહ�વું તે એમના સં�કાર 
બની ગયા છ�. તેમાંથી મુ� થવા તેઓ કોઈ �યાસ 
કરતા નથી, કોઈ સમ�વે છતાં સુધરતા નથી ક� 
પોતાના સં�કારો બદલતા નથી. એમને મા� 
પોતાની દુિનયા સારી લાગે છ�.

સમાજમાં આવા સં�કારવાળા મનુ�યો પોતે 
જ પોતાની ઘોર ખોદ� છ�. આપણે મન, વાણી અને 
કમ� �ારા જે ક�ઈ સારાં, ખોટાં કામ કરીએ છીએ 
તેનો કમ�નો િહસાબ-�કતાબ બને છ�. �ોધી, 
ઘમંડી માણસોને પોતે ખોટાં કમ� કરી ર�ા છ� તેવો 
અનુભવ થતો નથી. ધમ�, નીિત, સદાચાર, મૂ�યો, 
આદરભાવ જેવા શ�દો અને �યવહાર તેમના 
�વનમાં �વા મળતા નથી.

માનવ જેવાં હીન કમ� કર� છ� તેવી સ� 
એને ભોગવવી પડે છ�. ગાળો ભાંડવી, અપશ�દો 
બોલવા, ઉતારી પાડવા જેવાં કમ� એમને ફાવી 

તં�ી �થાનેથી

�થાન નહ�, �વભાવ સં�કાર બદલો

�ાના�ત
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િભ�ન િભ�ન જેલોમાં િભ�ન િભ�ન ગુનાઓને 
કારણે સ�ઓ ભોગવી રહ�લા લોકો બદલાય છ�. 
��ાક�મારીઝ �ારા જેલોમાં જે આ�યા��મક સેવા 
થઈ રહી છ� તેનાથી ક�ટલાક લોકો બદલાયા છ�. 
પોતાના જૂના સં�કારો ભૂલીને તેઓ દ�વી સં�કારો 
ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� કરી ર�ા છ�.

ક�ટલાકના સં�કારો એટલા પાકા હોય છ� ક� 
ન�કના સંબંધીઓનું કહ�વું તેઓ માનતા નથી. 
સીતા હરણ બદલ રાવણની પ�ી મંદોદરી, ભાઈ 
િવભીષણે રાવણને ચેત�યો. આમ છતાં તેઓની 
અવગણના કરવાથી તેને મોતને ઘાટ ઉતરવું 
પ�ું.

��ાક�મારીઝ સેવાક���ોમાં આપવામાં 
આવતા ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગના 
િશ�ણથી અનેક લોકોનાં �વન બદલાયાં છ�. 
તેવા અનેક અનુભવો સં�થાની પિ�કાઓમાં આવે 
છ�. ક�ટલાક િવશાળ સમુદાય વ�ે પણ પોતાના 
સં�કાર પ�રવત�નના અનુભવો વણ�વે છ�.

આખી િજંદગી સુધી જે ખરાબ સં�કારો 
પાકા થઈ ગયા હોય, તેને ��ાવ�થામાં 
સુધારવાનું કાય� કપ�ં બને છ�. તેથી સં�કાર 
પ�રવત�ન માટ� વેળાસર �ગવું જ�રી છ�. સં�કાર 
પ�રવત�નની ઈ�છાવાળા માણસોએ ખરાબ 
સંગદોષથી બચવું, અ�ન શુ�� રાખવી, ટી.વી. 
ચલિચ�ો, ઈ�ટરનેટ પર આવતાં ખરાબ ��યોથી 
�વયંને મુ� રાખવા. તેનો ઉપયોગ િવવેકપૂવ�ક 
કરવો. અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ�, �દવસમાં પણ 
યોગા�યાસ, �ાનનું મનન, િચંતન, મંથન કરવું. 
�ે� સાિહ�યનું વાંચન કરવું. સારા સંગમાં રહ�વું 
ઘણું જ�રી છ�. િવકારોની લોભામણી, માયાવી 
દુિનયાથી મુ� થવું.

પાકા સં�કારોને બદલવા માટ� 

આ�યા��મક પુ�ષાથ� પણ તી� બનાવવો પડે છ�. 
જેમ કાટવાળા લોખંડને લોહચુંબક આકષ� શકતું 
નથી. તેમ િવકારી આ�માઓ પરમા�મા સાથે 
બુ��યોગથી �ડાઈ શકતા નથી. માટ� િવકારો, 
�યસનો, દુ��િતઓના સં�કારો બદલવા ઘિન� 
પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�. અખબારોમાં ક�સં�કારોને 
કારણે બનતી ઘટનાઓ અને તેનાં પ�રણામો િવશે 
આવે છ�. ક�સં�કારોના ફળથી ધનવાનો, 
સ�ાધીશો અને કહ�વાતા ધમ�ગુ�ઓ પણ બચી 
શકતા નથી. ક�ટલાકને કપરી સ�ઓ અને 
આ�વન ક�દ ભોગવવી પડે છ�.

એક ચોરને ફાંસીની સ� વખતે તેની 
અંિતમ ઈ�છા િવશે પૂછવામાં આ�યું. તો તેણે 
માતાને મળવાની ઈ�છા �ગટ કરી. માતા મળવા 
આવી તો ચોર� માનો કાન કરડી દીધો. ચોર� તેનું 
કારણ જણાવતાં ક�ં ક� નાનપણથી મારા ચોરીના 
સં�કારો �ણવા છતાં માએ મને રો�યો નહ�. તેથી 
માતા-િપતાએ બાળપણથી જ બાળકોના 
સં�કારો ઉપર સતત નજર રાખવી �ઈએ. 
�યાંય ભૂલ થાય તો તેને સુધારી લેવા માટ� કહ�વું 
�ઈએ. તેના સં�કારો બદલવા માટ� પુ�ષાથ� 
કરવો �ઈએ.

આજની હળાહળ અધમતાવાળી દુિનયામાં 
�યાં ચાર� બાજુ િવકારો, �યસનો, દુ��િ�ઓ, 
અપરાધો, િહ�સા, િવ�ાસઘાત, દગાબા�, 
છ�તરિપંડી જેવી અનેક બુરાઈઓ ફાલી ફ�લી હોય 
�યાર� ��ાવ�સે, સાધક�, માનવે સં�કારો 
�ળવવા માટ� પરમા�મા િપતાની �ીમત, સ�સંગ, 
�ાન, યોગ �ારા સુર�ાનું કવચ ધારણ કરી લેવું 
�ઈએ. સમાન �દ�ય સં�કારોવાળા ��ાવ�સો 
સારા વાતાવરણમાં રહીને સુર�ાનું કવચ ધારણ 
કર� છ�.

સં�કારો ભારતીય સં�ક�િતને અનુ�પ �ે� 

�ાના�ત
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ગયાં હોય છ�. પણ તેઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� �યાર� 
કોઈ સહનશીલ �ય�� ના હોય, જેવાની સાથે 
તેવા જેવા વલણવાળા હોય તો તેને મારપીટ, િહ�સા 
અને મોતને ઘાટ ઉતરવું પડે છ�. એનાં કમ�ની સ� 
તેને અહ� જ મળ� છ�. તે સારી નોકરી ક� �યવસાય 
કરી શકતો નથી. કોઈ એને પસંદ કરતું નથી. 
તેના ઉપર કોઈ િવ�ાસ કરતું નથી. તેના કોઈ 
િમ�ો ક� ન�કના સંબંધીઓ હોતા નથી. સમૂહમાં 
તેનું આગમન લોકો પસંદ કરતા નથી. તેની 
િવદાયથી સૌ હળવાશ અનુભવે છ�. આમ તેનાં 
કમ�નું ફળ તેને અહ� જ મળ� છ�. લોકોની લીધેલી 
બદદુઆઓનું ફળ તેને ભોગવવું જ પડે છ�.

સં�કાર પ�રવત�ન

પોતાના આસુરી સં�કારોથી કોઈ સુખી થઈ 
શકતું નથી. પોતે ખોટું કરી ર�ાા છ� તેનો 
પ�તાવો થાય, પોતાનાં ખોટાં કમ�નો એકરાર 
થાય, પ�રવત�નની ઈ�છા �ગટ�, તો અંધકારમાં 
�કાશનું �કરણ દ�ખાય છ�. જેસલ જેવો 
બહારવ�ટયો પણ ગુનાખોરીની દુિનયા છોડીને 
સંત બની ગયો. આવાં તો ક�ટલાંયે ��ાંતો છ� ક� 
અિતહીન ક�ાના લોકોએ પોતાનું �વન બદ�યું 
હોય. સારા માણસ બ�યા હોય.

આવા માણસોને સુધારવા માટ� ��થત��, 
સંત કો�ટના, �દ�યગુણ સંપ�ન સાધકો જ સફળ 
થઈ શક�. આવા તપ�વીઓ વાયુમંડળમાં એવાં 
શ��શાળી આંદોલનો �ગટાવે છ� જેથી 
મ�છરોની જેમ બુરાઈઓ ભાગવા લાગે છ�. તેઓ 
પોતાના �યવહાર અને વાણીથી આવા લોકોમાં 
પ�ાતાપ કરાવી, પ�રવત�ન માટ� તૈયાર કર� છ�. 

એકવાર કાગડાએ ક�ં, હવે માર� આ 
િવ�તાર છોડીને બીજે જવું છ�. તેના કારણમાં તેણે 
ક�ં ક� �યાર� �� બોલું છું, તો કોઈ મા�ં બોલવું 
પસંદ કરતું નથી. મને કાંકરા મારીને ઉડાડી 
દ�વામાં આવે છ�. તેને ઉ�ર મ�યો ક� �થાન 
બદલવાથી કાંઈ નહ� થાય, તમે તમારો �વભાવ 
બદલો.

સાંસા�રક �વનમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
ક�ટલાક માનવો રાવણ, દુય�ધન, દુઃશાસન, મામા 
શક�િન જેવી િજંદગી �વી ર�ા છ�. તેમની વાણીની 
કક�શતા, અહ�કાર, ખોટી આપવડાઈ, લોકો ઉપર 
આિધપ�ય જમાવવાની ચે�ા, કોઈનું સા�ં �ઈ ના 
શકવું, સતત લોકોનું પરિચંતન, પરદશ�ન, ઈ�યા�, 
��ષ, નફરત, �ણા કરતા રહ�વું તે એમના સં�કાર 
બની ગયા છ�. તેમાંથી મુ� થવા તેઓ કોઈ �યાસ 
કરતા નથી, કોઈ સમ�વે છતાં સુધરતા નથી ક� 
પોતાના સં�કારો બદલતા નથી. એમને મા� 
પોતાની દુિનયા સારી લાગે છ�.

સમાજમાં આવા સં�કારવાળા મનુ�યો પોતે 
જ પોતાની ઘોર ખોદ� છ�. આપણે મન, વાણી અને 
કમ� �ારા જે ક�ઈ સારાં, ખોટાં કામ કરીએ છીએ 
તેનો કમ�નો િહસાબ-�કતાબ બને છ�. �ોધી, 
ઘમંડી માણસોને પોતે ખોટાં કમ� કરી ર�ા છ� તેવો 
અનુભવ થતો નથી. ધમ�, નીિત, સદાચાર, મૂ�યો, 
આદરભાવ જેવા શ�દો અને �યવહાર તેમના 
�વનમાં �વા મળતા નથી.

માનવ જેવાં હીન કમ� કર� છ� તેવી સ� 
એને ભોગવવી પડે છ�. ગાળો ભાંડવી, અપશ�દો 
બોલવા, ઉતારી પાડવા જેવાં કમ� એમને ફાવી 

તં�ી �થાનેથી

�થાન નહ�, �વભાવ સં�કાર બદલો
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િભ�ન િભ�ન જેલોમાં િભ�ન િભ�ન ગુનાઓને 
કારણે સ�ઓ ભોગવી રહ�લા લોકો બદલાય છ�. 
��ાક�મારીઝ �ારા જેલોમાં જે આ�યા��મક સેવા 
થઈ રહી છ� તેનાથી ક�ટલાક લોકો બદલાયા છ�. 
પોતાના જૂના સં�કારો ભૂલીને તેઓ દ�વી સં�કારો 
ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� કરી ર�ા છ�.

ક�ટલાકના સં�કારો એટલા પાકા હોય છ� ક� 
ન�કના સંબંધીઓનું કહ�વું તેઓ માનતા નથી. 
સીતા હરણ બદલ રાવણની પ�ી મંદોદરી, ભાઈ 
િવભીષણે રાવણને ચેત�યો. આમ છતાં તેઓની 
અવગણના કરવાથી તેને મોતને ઘાટ ઉતરવું 
પ�ું.

��ાક�મારીઝ સેવાક���ોમાં આપવામાં 
આવતા ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગના 
િશ�ણથી અનેક લોકોનાં �વન બદલાયાં છ�. 
તેવા અનેક અનુભવો સં�થાની પિ�કાઓમાં આવે 
છ�. ક�ટલાક િવશાળ સમુદાય વ�ે પણ પોતાના 
સં�કાર પ�રવત�નના અનુભવો વણ�વે છ�.

આખી િજંદગી સુધી જે ખરાબ સં�કારો 
પાકા થઈ ગયા હોય, તેને ��ાવ�થામાં 
સુધારવાનું કાય� કપ�ં બને છ�. તેથી સં�કાર 
પ�રવત�ન માટ� વેળાસર �ગવું જ�રી છ�. સં�કાર 
પ�રવત�નની ઈ�છાવાળા માણસોએ ખરાબ 
સંગદોષથી બચવું, અ�ન શુ�� રાખવી, ટી.વી. 
ચલિચ�ો, ઈ�ટરનેટ પર આવતાં ખરાબ ��યોથી 
�વયંને મુ� રાખવા. તેનો ઉપયોગ િવવેકપૂવ�ક 
કરવો. અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ�, �દવસમાં પણ 
યોગા�યાસ, �ાનનું મનન, િચંતન, મંથન કરવું. 
�ે� સાિહ�યનું વાંચન કરવું. સારા સંગમાં રહ�વું 
ઘણું જ�રી છ�. િવકારોની લોભામણી, માયાવી 
દુિનયાથી મુ� થવું.

પાકા સં�કારોને બદલવા માટ� 

આ�યા��મક પુ�ષાથ� પણ તી� બનાવવો પડે છ�. 
જેમ કાટવાળા લોખંડને લોહચુંબક આકષ� શકતું 
નથી. તેમ િવકારી આ�માઓ પરમા�મા સાથે 
બુ��યોગથી �ડાઈ શકતા નથી. માટ� િવકારો, 
�યસનો, દુ��િતઓના સં�કારો બદલવા ઘિન� 
પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�. અખબારોમાં ક�સં�કારોને 
કારણે બનતી ઘટનાઓ અને તેનાં પ�રણામો િવશે 
આવે છ�. ક�સં�કારોના ફળથી ધનવાનો, 
સ�ાધીશો અને કહ�વાતા ધમ�ગુ�ઓ પણ બચી 
શકતા નથી. ક�ટલાકને કપરી સ�ઓ અને 
આ�વન ક�દ ભોગવવી પડે છ�.

એક ચોરને ફાંસીની સ� વખતે તેની 
અંિતમ ઈ�છા િવશે પૂછવામાં આ�યું. તો તેણે 
માતાને મળવાની ઈ�છા �ગટ કરી. માતા મળવા 
આવી તો ચોર� માનો કાન કરડી દીધો. ચોર� તેનું 
કારણ જણાવતાં ક�ં ક� નાનપણથી મારા ચોરીના 
સં�કારો �ણવા છતાં માએ મને રો�યો નહ�. તેથી 
માતા-િપતાએ બાળપણથી જ બાળકોના 
સં�કારો ઉપર સતત નજર રાખવી �ઈએ. 
�યાંય ભૂલ થાય તો તેને સુધારી લેવા માટ� કહ�વું 
�ઈએ. તેના સં�કારો બદલવા માટ� પુ�ષાથ� 
કરવો �ઈએ.

આજની હળાહળ અધમતાવાળી દુિનયામાં 
�યાં ચાર� બાજુ િવકારો, �યસનો, દુ��િ�ઓ, 
અપરાધો, િહ�સા, િવ�ાસઘાત, દગાબા�, 
છ�તરિપંડી જેવી અનેક બુરાઈઓ ફાલી ફ�લી હોય 
�યાર� ��ાવ�સે, સાધક�, માનવે સં�કારો 
�ળવવા માટ� પરમા�મા િપતાની �ીમત, સ�સંગ, 
�ાન, યોગ �ારા સુર�ાનું કવચ ધારણ કરી લેવું 
�ઈએ. સમાન �દ�ય સં�કારોવાળા ��ાવ�સો 
સારા વાતાવરણમાં રહીને સુર�ાનું કવચ ધારણ 
કર� છ�.

સં�કારો ભારતીય સં�ક�િતને અનુ�પ �ે� 

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 08 August 2018 Page No. 06

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 08 August 2018 Page No. 07

�ાના�ત

આવા સમયે આવા આ�માઓને ઈ�રીય 
�ાન, યોગને અનુ�પ શુભભાવના, શુભકામના 
અને શાંિતનાં વાય�ેશન િનયિમત, િનિ�ત સમયે 
આપવાં �ઈએ. �વન અિતમૂ�યવાન છ�. તેને 
�યથ� સં�કારોમાં વેડફ� ના દ�વાય. આ�યા��મક 
�વન �વતા લોકોમાંથી પણ ક�ટલાકના �વનમાં 
પરિચંતન, પરદશ�ન, િન�દા - ક�થલીના સં�કારો 
�વા મળ� છ�. આવા આ�માઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� 
�ાન મેળ�યા પછી કર�લાં િવકમ�નો દ�ડ સો ગણો 
ભોગવવો પડે છ�. તે રીતે સુખ-સગવડો, 
આરામિ�યતા, ખા� પદાથ� ��યેની આસ��, 
�ય��પૂ�, �શંસા મેળવવાની �િ� વગેર�માંથી 
સ�વર� મુ� થઈ �વયંને �દ�યગુણ સંપ�ન 
ફ�ર�તા બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરીએ એજ 
શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

દરરોજના ભોજનની જ�ર પડે છ�. તેમ આ�માને 
પણ દરરોજ �ાના�ત� ભોજનથી �ળવી રાખવો 
�ઈએ, સશ� બનાવવો �ઈએ. �વનના 
તમામ �ે�ોમાં �પધા�ઓ છ�, તકોનો અભાવ છ�, 
હાડમારીઓ છ� પણ �ે� સં�કારો ધારણ કરવા 
માટ� કોઈ અડચણ નથી તે માટ� �ય��ગત �ઢ 
મનોબળ, તી� પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�.

�ે�, �દ�ય સં�કારો ધારણ કરવા માટ� 
�વનમાં લ�ય હોવું �ઈએ. તી� ઈ�છા હોવી 
�ઈએ. ��ાક�મારીઝમાં સાધકોને લ�મી-
નારાયણ જેવા દ�વી દ�વતા બનવાનું લ�ય 
આપવામાં આવે છ�. તે માટ�નું �ાન આપવામાં આવે 
છ�. િભ�ન-િભ�ન સાિહ�ય, �વચનો, તાલીમ 
કાય��મો, યોગભ�ીઓ �ારા એ લ�યને ધારણ 
કરવા માટ� પુ�ષાથ� કરાવવામાં આવે છ�. તેના 
પ�રણામે અનેક આ�માઓનાાં �વન 
�દ�યગુણોની સૌરભથી મહ�ક� છ�.

ક�ટલાક આ�માઓ �ે� સંિચતકમ� 
લઈને આવે છ�. તેઓ �યાં �ય છ� �યાં સુખ, 
શાંિત, સ���, �ેમ, એકતા, બંધુતાનું સુખદ 
વાતાવરણ સ� ઘરને �વગ� સમું બનાવે છ�.

ક�ટલાક આ�માઓ પ�રવારના સ�યો 
તરીક� પાછલા જ�મોના િહસાબ�કતાબ ચુ�ે 
કરવા આવતા હોય છ�. એમની કનડગત, ખરાબ 
�યવહાર, કલેશક�કાસ પ�રવારની �ઘ ઉડાડી દ� 
છ�. આવા લોકોને ઉપદ�શ પણ અપાતો નથી. 
સં�ક�ત સુભાિષતમાં લ�યું છ� ક� 

उपदेशो िह मूखा�णा�, �कोपाय न शा�तये, 

पयः पानं भुजंगाना�, क�वलं िवष वध�न�।

અથા�� મૂખા�ઓને ઉપદ�શ આપવો તે 
એમને શાંત કરવા નહ�, કોિપત કરવા બરાબર 
છ�. સાપને દૂધ પાવાથી તે ઝેર જ બનાવે છ�.

�વન મૂ�યો, નૈિતક, ચા�રિ�ક �ે�તા, 
સદાચાર, �ેમ, એકતા, બંધુતા, પરોપકાર, 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ના હોવા �ઈએ. પા�ા�ય 
સં�ક�િતના ર�ગો ર�ગાયેલાં માબાપો એમને અિત 
આધુિનક બનાવવા માટ� પૂરી છૂટ આપે છ�, તેમાં 
સહાય કર� છ�. તેઓને અંતમાં તેનાં માઠાં 
પ�રણામો ભોગવવાં પડે છ� પણ �યાર� તો ઘણું મોડું 
થઈ ગયેલું હોય છ�.

માબાપો સંતાનોને વારસામાં જમીનો, 
મકાનો, વૈભવ, દરદાગીના વગેર� આપતા હોય છ�. 
પણ � તેઓને સં�કાર ધન આ�યું ના હોય, તો 
આ વારસો �ળવી શકાતો નથી. સં�કાર ધનના 
અભાવે તેઓ સંપિ� ખોટા માગ�એ વેડફ�ને 
ક�ગાળ પણ બની જતા હોય છ�. જે માબાપો 
બાળકોને ભૌિતક વારસો આપી શક� તેટલાં 
સ�મ હોતાં નથી. પણ બાળકોને જે �ે� 
સં�કારધન આપે છ� તેના કારણે ગરીબ 
પ�રવારનાં સંતાનો પણ ઉ� હો�ાઓ, સ�ા, 
સંપિ� મેળવે છ� અને માબાપનું, ક�ળનું નામ 
દીપાવે છ�.

ઉ� સં�કારો �ાિત�િત પર આધા�રત 
નથી. ગમે તે �ાિતમાં જ�મેલો માનવ પોતાના 
સં�કારોને �ે� બનાવી, સ�માન મેળવે છ�. 
માનવ જ�મથી નહ� પણ કમ�થી મહાન બને છ�. 
�ે� સં�કારોવાળો માનવ પોતાની પ�ર��થિત 
માટ� પોતાનાં માતા-િપતા, સગા-સબંધી, િમ�ો ક� 
પ�રિચતોને, નસીબને દોષ આપતો નથી. તેને 
એનું �ાન હોય છ� ક� પોતાનાં કમ�ના િહસાબ 
�કતાબ �માણે તેની વત�માન ��થિત છ�.

�ે� સં�કારોને �ળવી રાખવા સતત 
�યાગ, તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, ઈ�રીય 
િનયમો અને મયા�દાઓ ઉપર ચાલવું તેમજ તી� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�. શરીરને જેમ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)...રાજયોિગની દાદી

�ેમથી પીગળાવી દ�તાં હતાં

એકવાર રામાયણમાં રાવણનું પા� 
�ભાવશાળી રીતે ભજ�યું હતું તે અરિવંદ િ�વેદી 
મધુવનમાં આ�યા. જે જુએ તે પ�રચય આપે, ક� 
રાવણ પધાયા� છ�. �યાર� દાદી�ને મ�યા તો 
દાદી�એ એમને �ેમથી ક�ં, લંક�શ� આવો, 
બાબાના ઘરમાં આપનું �વાગત છ�. આ સાંભળીને 
તેઓ પીગળી ગયા અને ઓમશાંિત ભવનમાં 
પોતાના અનુભવમાં જણા�યું ક� દાદી� ક�ટલાં 
મહાન છ�. મને લંક�શ કહીને સ�માન આપે છ�. 
�યારાં દાદી� �ાનથી િવશેષ પોતાના �ેમભયા� 
�યવહાર તથા સાચા �ેમથી સવ�ને પીગળાવી દ�તાં 
હતાં. આવાં �યારાં દાદીને શતશત નમન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મને કયા કયા �કારની ઈ�છાઓ થાય છ� ? �યાં 
�યાં જઈને મનને બેસવાનું પસંદ છ� ? બુ��ધમાં શું 
છ�? કોઈ પણ કમ� કરતાં પહ�લાં તે �ે� મ�યમ ક� 
કિન� છ� તે સમજવાની ક�ટલી શ�� મારામાં છ�? 
મારા સં�કાર ક�વા છ� ? આ �કાર� �વયંનું 
અવલોકન કરવું તે પહ�લું તપ છ�.

બીજું તપ છ� િવ�નાટકના મૂળભૂત 
િસ�ાંતને યથાથ� સમજવા માટ� એકાંત સાધવું. 
કયા કમ�નું ક�વું પ�રણામ આવી શક� ? બ�ધા ક�વા 
�કારના કમ� કરવા માટ� આપણે બંધાયેલા 
છીએ? અથવા �ેરતા હોઈએ છીએ તેનો 
ઝીણવટભય� અ�યાસ કરવો.

�ીજું તપ એટલે સમજ ક�ળ�યા બાદ તેને 
�વન-�યવહારમાં લાવવા માટ� �ઢતા, �બળ 
ઈ�છાશ��ની જ�ર છ�. તેને માટ� જ�રી છ� 
િનયિમત �યાનનો અ�યાસ. �ે�ત� તપ�યા 
એટલે �વયંના મૂળ અથા�� આ��મક �વ�પમાં 
��થર થઈ પરમા�માના સાિન�યમાં ઉપ��થત 
રહ�વું. આ માટ� ખર�ખર ખૂબ અ�યાસની જ�ર છ�.

પરમા�મા િશવ સવ�શ��વાન અને સવ� 
ગુણોના સાગર છ�. તેમના સાિન�યમાં રહીને 
મનને શાંત-શ��શાળી, બુ��ધને ��થર, તી� 
અને િ�કાલદશ� તથા સં�કારને પાવન અને 
સા��વક બનાવવાના છ�, ખર�ખર સમાજના 
પ�રવત�ન માટ� આપણે સમાજની એક એક 
�ય��એ તપ�યા કરવી જ પડશે. તો ચાલો, 
િનયિમત �યાન �ારા આપણે સૌ �હ�થી તપ�વી 
બનીને ઘરઘરને �વગ� અને સમાજને સુખમય 
બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... તપ�યા
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આવા સમયે આવા આ�માઓને ઈ�રીય 
�ાન, યોગને અનુ�પ શુભભાવના, શુભકામના 
અને શાંિતનાં વાય�ેશન િનયિમત, િનિ�ત સમયે 
આપવાં �ઈએ. �વન અિતમૂ�યવાન છ�. તેને 
�યથ� સં�કારોમાં વેડફ� ના દ�વાય. આ�યા��મક 
�વન �વતા લોકોમાંથી પણ ક�ટલાકના �વનમાં 
પરિચંતન, પરદશ�ન, િન�દા - ક�થલીના સં�કારો 
�વા મળ� છ�. આવા આ�માઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� 
�ાન મેળ�યા પછી કર�લાં િવકમ�નો દ�ડ સો ગણો 
ભોગવવો પડે છ�. તે રીતે સુખ-સગવડો, 
આરામિ�યતા, ખા� પદાથ� ��યેની આસ��, 
�ય��પૂ�, �શંસા મેળવવાની �િ� વગેર�માંથી 
સ�વર� મુ� થઈ �વયંને �દ�યગુણ સંપ�ન 
ફ�ર�તા બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરીએ એજ 
શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

દરરોજના ભોજનની જ�ર પડે છ�. તેમ આ�માને 
પણ દરરોજ �ાના�ત� ભોજનથી �ળવી રાખવો 
�ઈએ, સશ� બનાવવો �ઈએ. �વનના 
તમામ �ે�ોમાં �પધા�ઓ છ�, તકોનો અભાવ છ�, 
હાડમારીઓ છ� પણ �ે� સં�કારો ધારણ કરવા 
માટ� કોઈ અડચણ નથી તે માટ� �ય��ગત �ઢ 
મનોબળ, તી� પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�.

�ે�, �દ�ય સં�કારો ધારણ કરવા માટ� 
�વનમાં લ�ય હોવું �ઈએ. તી� ઈ�છા હોવી 
�ઈએ. ��ાક�મારીઝમાં સાધકોને લ�મી-
નારાયણ જેવા દ�વી દ�વતા બનવાનું લ�ય 
આપવામાં આવે છ�. તે માટ�નું �ાન આપવામાં આવે 
છ�. િભ�ન-િભ�ન સાિહ�ય, �વચનો, તાલીમ 
કાય��મો, યોગભ�ીઓ �ારા એ લ�યને ધારણ 
કરવા માટ� પુ�ષાથ� કરાવવામાં આવે છ�. તેના 
પ�રણામે અનેક આ�માઓનાાં �વન 
�દ�યગુણોની સૌરભથી મહ�ક� છ�.

ક�ટલાક આ�માઓ �ે� સંિચતકમ� 
લઈને આવે છ�. તેઓ �યાં �ય છ� �યાં સુખ, 
શાંિત, સ���, �ેમ, એકતા, બંધુતાનું સુખદ 
વાતાવરણ સ� ઘરને �વગ� સમું બનાવે છ�.

ક�ટલાક આ�માઓ પ�રવારના સ�યો 
તરીક� પાછલા જ�મોના િહસાબ�કતાબ ચુ�ે 
કરવા આવતા હોય છ�. એમની કનડગત, ખરાબ 
�યવહાર, કલેશક�કાસ પ�રવારની �ઘ ઉડાડી દ� 
છ�. આવા લોકોને ઉપદ�શ પણ અપાતો નથી. 
સં�ક�ત સુભાિષતમાં લ�યું છ� ક� 

उपदेशो िह मूखा�णा�, �कोपाय न शा�तये, 

पयः पानं भुजंगाना�, क�वलं िवष वध�न�।

અથા�� મૂખા�ઓને ઉપદ�શ આપવો તે 
એમને શાંત કરવા નહ�, કોિપત કરવા બરાબર 
છ�. સાપને દૂધ પાવાથી તે ઝેર જ બનાવે છ�.

�વન મૂ�યો, નૈિતક, ચા�રિ�ક �ે�તા, 
સદાચાર, �ેમ, એકતા, બંધુતા, પરોપકાર, 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ના હોવા �ઈએ. પા�ા�ય 
સં�ક�િતના ર�ગો ર�ગાયેલાં માબાપો એમને અિત 
આધુિનક બનાવવા માટ� પૂરી છૂટ આપે છ�, તેમાં 
સહાય કર� છ�. તેઓને અંતમાં તેનાં માઠાં 
પ�રણામો ભોગવવાં પડે છ� પણ �યાર� તો ઘણું મોડું 
થઈ ગયેલું હોય છ�.

માબાપો સંતાનોને વારસામાં જમીનો, 
મકાનો, વૈભવ, દરદાગીના વગેર� આપતા હોય છ�. 
પણ � તેઓને સં�કાર ધન આ�યું ના હોય, તો 
આ વારસો �ળવી શકાતો નથી. સં�કાર ધનના 
અભાવે તેઓ સંપિ� ખોટા માગ�એ વેડફ�ને 
ક�ગાળ પણ બની જતા હોય છ�. જે માબાપો 
બાળકોને ભૌિતક વારસો આપી શક� તેટલાં 
સ�મ હોતાં નથી. પણ બાળકોને જે �ે� 
સં�કારધન આપે છ� તેના કારણે ગરીબ 
પ�રવારનાં સંતાનો પણ ઉ� હો�ાઓ, સ�ા, 
સંપિ� મેળવે છ� અને માબાપનું, ક�ળનું નામ 
દીપાવે છ�.

ઉ� સં�કારો �ાિત�િત પર આધા�રત 
નથી. ગમે તે �ાિતમાં જ�મેલો માનવ પોતાના 
સં�કારોને �ે� બનાવી, સ�માન મેળવે છ�. 
માનવ જ�મથી નહ� પણ કમ�થી મહાન બને છ�. 
�ે� સં�કારોવાળો માનવ પોતાની પ�ર��થિત 
માટ� પોતાનાં માતા-િપતા, સગા-સબંધી, િમ�ો ક� 
પ�રિચતોને, નસીબને દોષ આપતો નથી. તેને 
એનું �ાન હોય છ� ક� પોતાનાં કમ�ના િહસાબ 
�કતાબ �માણે તેની વત�માન ��થિત છ�.

�ે� સં�કારોને �ળવી રાખવા સતત 
�યાગ, તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, ઈ�રીય 
િનયમો અને મયા�દાઓ ઉપર ચાલવું તેમજ તી� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�. શરીરને જેમ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)...રાજયોિગની દાદી

�ેમથી પીગળાવી દ�તાં હતાં

એકવાર રામાયણમાં રાવણનું પા� 
�ભાવશાળી રીતે ભજ�યું હતું તે અરિવંદ િ�વેદી 
મધુવનમાં આ�યા. જે જુએ તે પ�રચય આપે, ક� 
રાવણ પધાયા� છ�. �યાર� દાદી�ને મ�યા તો 
દાદી�એ એમને �ેમથી ક�ં, લંક�શ� આવો, 
બાબાના ઘરમાં આપનું �વાગત છ�. આ સાંભળીને 
તેઓ પીગળી ગયા અને ઓમશાંિત ભવનમાં 
પોતાના અનુભવમાં જણા�યું ક� દાદી� ક�ટલાં 
મહાન છ�. મને લંક�શ કહીને સ�માન આપે છ�. 
�યારાં દાદી� �ાનથી િવશેષ પોતાના �ેમભયા� 
�યવહાર તથા સાચા �ેમથી સવ�ને પીગળાવી દ�તાં 
હતાં. આવાં �યારાં દાદીને શતશત નમન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મને કયા કયા �કારની ઈ�છાઓ થાય છ� ? �યાં 
�યાં જઈને મનને બેસવાનું પસંદ છ� ? બુ��ધમાં શું 
છ�? કોઈ પણ કમ� કરતાં પહ�લાં તે �ે� મ�યમ ક� 
કિન� છ� તે સમજવાની ક�ટલી શ�� મારામાં છ�? 
મારા સં�કાર ક�વા છ� ? આ �કાર� �વયંનું 
અવલોકન કરવું તે પહ�લું તપ છ�.

બીજું તપ છ� િવ�નાટકના મૂળભૂત 
િસ�ાંતને યથાથ� સમજવા માટ� એકાંત સાધવું. 
કયા કમ�નું ક�વું પ�રણામ આવી શક� ? બ�ધા ક�વા 
�કારના કમ� કરવા માટ� આપણે બંધાયેલા 
છીએ? અથવા �ેરતા હોઈએ છીએ તેનો 
ઝીણવટભય� અ�યાસ કરવો.

�ીજું તપ એટલે સમજ ક�ળ�યા બાદ તેને 
�વન-�યવહારમાં લાવવા માટ� �ઢતા, �બળ 
ઈ�છાશ��ની જ�ર છ�. તેને માટ� જ�રી છ� 
િનયિમત �યાનનો અ�યાસ. �ે�ત� તપ�યા 
એટલે �વયંના મૂળ અથા�� આ��મક �વ�પમાં 
��થર થઈ પરમા�માના સાિન�યમાં ઉપ��થત 
રહ�વું. આ માટ� ખર�ખર ખૂબ અ�યાસની જ�ર છ�.

પરમા�મા િશવ સવ�શ��વાન અને સવ� 
ગુણોના સાગર છ�. તેમના સાિન�યમાં રહીને 
મનને શાંત-શ��શાળી, બુ��ધને ��થર, તી� 
અને િ�કાલદશ� તથા સં�કારને પાવન અને 
સા��વક બનાવવાના છ�, ખર�ખર સમાજના 
પ�રવત�ન માટ� આપણે સમાજની એક એક 
�ય��એ તપ�યા કરવી જ પડશે. તો ચાલો, 
િનયિમત �યાન �ારા આપણે સૌ �હ�થી તપ�વી 
બનીને ઘરઘરને �વગ� અને સમાજને સુખમય 
બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... તપ�યા
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મૌનમાં રહ�વું સવ� માટ� 
જ�રી છ�. કારણ ક� મૌનથી 
મ��ત�કની ઉ�� વધે છ�. જે 
વધાર� બોલે છ� તેઓનું 
મ��ત�ક નબળું બની �ય 
છ�. કારણ ક� શરીરની ઉ�� 
�યથ� ચાલી �ય છ�. એટલે

બાબા આપણને શીખવાડે છ� ક� જે કામ બે શ�દોમાં 
થતું હોય એના માટ� દસ શ�દો બોલો નહ�. આપણે 
જેટલું બોલીશું, જેવું બોલીશું તેવી જ ટ�વ પડતી 
જશે, વાતને િસ� કરવા માટ� વધાર� બોલવું જ પડે 
છ�. િસ�ધ કરવા માટ� ઘણા મુ�ાઓની જ�ર હોય 
છ� જેમ ક� વક�લને ક�સ �તવા માટ� બ� બોલવું પડે 
છ�. બાબા કહ� છ� બાળકો, તમે જેટલું ઓછું બોલો 
તેટલું સા�ં છ�. પોતાની શ��ને દર�ક રીતે 
બચાવો.

મનોબળ શ�દ ઘણો સારો છ�. એમાં મનને 
એક જ સંક�પમાં એકા� કરવાનો અ�યાસ 
કરવાનો હોય છ�. લાંબા સમયના અ�યાસથી 
આપણું મનોબળ વધવા લાગે છ�. યોગમાં પણ 
મનને કોઈપણ એક ��થિતમાં એકા� કરવાનું 
હોય છ�. તમા�ં મન એકા� હોય �યાર� જ તમારા 
મનમાં બળ આવે છ�. એકા�તાની શ�� હશે, તો 
આ પુ�ષાથ� �વનમાં કોઈ િવ�ન આવે છ� તો આપ 
એક પળમાં તેના ઉપર પૂણ�િવરામ મૂક� શકો છો, 
બાબા કહ� છ�, કોઈપણ વાત હોય, આપ આ�મા 
િબ�દુ બનીને, િબ�દુ બાપને યાદ કરતાં વીતેલી 
વાતોને િબ�દુ લગાવો. આ �ણ િબંદુઓનું 
અ�તવેળાએ જ િતલક લગાવી લો તો પછી કોઈ 
િવ�ન આવશે નહ�. આમ છતાં � િવ�ન આવે છ�, 
તો આપ િવજયી બનશો. બાબાની યાદથી 

શ��ઓ આવે છ�, એ શ��ઓથી જે ઈ�છો તે 
થઈ શક� છ�.

ગાડીને �ેક �યાર� ઈ�છો �યાર� લગાવી 
શકો છો. � �ેક લાગી નહ� યા લગાવી નહ� તો 
અક�માત થાય છ� એ રીતે જે મનને ક��ોલ કરી 
શક� છ�, તે જ મેડીટ�શન (યોગ) કરી શક� છ�. 
નહ�તર મન કોઈને કોઈ વાતમાં ગૂંથાયેલું રહ�શે, 
મન પર ક��ોલ�ગ પાવર નહ� હોય તો �યથ� 
સંક�પ, નકારા�મક સંક�પ, કોણ �ણે ક�વા ક�વા 
સંક�પ આવીને આપને ઘેરી લે છ� એટલે મનોબળ 
વધારવા માટ� એક તો એકા�તા �ઈએ, બીજું 
ક��ોલ�ગ પાવર. મનની એકા�તા એટલે �� જે 
ઈ�છું, �યાં ઈ�છું, જે સમયે ઈ�છું મનને ક��ોલ 
કરી શક��.

મનની એકા�તાથી િનણ�યશ�� વધશે. 
એના માટ� મનની �વ�છતા જ�રી છ�. બાબાના 
ઓરડામાં જઈને સાચા સંબંધથી પોતાના �દલની 
વાત કહ�શો, મનને એકદમ ખાલી કરો તો �દલ 
હળવું થઈ જશે. સંક�પ એ સૌથી મોટો ખ�નો છ�. 
એક પળ માટ� પણ સંક�પશ��ને ગુમાવી, તો 
એક પળ નહ� પર�તુ અનેક જ�મોનું ભા�ય 
ગુમા�યું. ચેક કરો ક� જે પણ કમ� આપણે કયુ�. 
તેનાથી ફાયદો થયો ? � કોઈ કમ�નું પ�રણામ ન 
ખરાબ થયું, ન સા�ં થયું તો તે વે�ટ (નકામું) જ 
છ�. જે વે�ટ �ય છ� તેનો બોજ થાય છ�. � બોજ 
હશે, તો આપણે આગળ વધી શક�શું નહ�. કારણ 
ક� ભાર� ચીજ ઉપર જતી નથી. એટલે મનોબળ 
વધારવા માટ� આ સવ� વાતો �યાનમાં રહ�વી 
�ઈએ. તેથી મ�મા એક વાત વાર�વાર કહ�તાં હતાં 
ક� ‘દર�ક પળને પોતાની અંિતમ પળ સમ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એકા�તાની શ��
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
મુ�ય �શાિસકા - ૧૯૬૯ - ૨૦૦૭

ર��ભા દાદી �કાશમિણ�એ પોતાની 
બા�યાવ�થામાં જ �વ પ�રવત�નથી િવ� 
પ�રવત�નની સંક�પનાની સાથે આ સં�થાનની 
આ�યા��મક �ાંિતમાં �વયંને ��િપતા ��ાબાબા 
સ�મુખ પૂણ��પથી ઈ�રીય કાય�માં સમિપ�ત કરી 
દીધાં. પોતાની િનમ�ળ, ક�શા� બુ��ધ અને 
સ�યતાની ઓળખને લીધે ��ાક�મારી સંગઠનમાં 
�ેરણા અને ઉદાહરણમૂત� બ�યાં. એમની 
અલૌ�કકશ��ને ઓળખીને ��િપતા ��ાએ 
નાની �મરનાં દાદી �કાશમિણ તથા અ�ય 
ક�મારીઓ અને માતાઓનું સંગઠન બનાવીને 
પોતાનું સવ��વ ઈ�રીય કાય�માં સમિપ�ત કયુ�. 
�યારથી દાદી �કાશમિણ આ સં�થામાં એક 
આદશ� ��ાક�મારી તથા સં�થાનાં �થાપના 
�તંભ�પે આ�યા��મક �ાન અને રાજયોગનું 
િશ�ણ આપવામાં એક અનુપમ �ેરણા ���ોત 
બ�યાં. સં�થામાં સમિપ�ત થયાના થોડા સમયમાં જ 
એમણે �વયંને એક ક�શળ, તેજ��વની તી�ગામી 
પુ�ષાથ�ના �પે રજૂ કયા�. અને માનવીય મૂ�યોથી 
સુસ��ત �કાશ�તંભ બ�યાં. ઑગ�ટ, 2007માં 
તેમણે દ�હ�યાગ કય�.              ॥ ઓમશાંિત ॥

નારીમાં િવ�માન શ��ને આ�યા��મકતા 
�ારા પુન���ત કરવામાં આવે તો તે સમાજમાં 
મહાન �ાંિતની નાિયકા બની શક� છ�. અ�યા�મ 
��ા રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� એક એવી 
િવદુષી સશ� નારીનું નામ છ� જેમણે િસ� કયુ� ક� 
નારી શ�� �વ�પા છ�. એમણે પોતાના ને��વમાં 
ભારત અને િવ�ના લગભગ 137 દ�શોના લાખો 
ભાઈ બહ�નોના �વનમાં અદ ્ભુત પ�રવત�ન 
લાવીને િવ� સેવા માટ� ��� કયા�. એમણે શાંિત, 
સ�યતા, સમરસતા, સદ ્ભાવના, આ��મક ���, 
વા�સ�ય, ક�ણા જેવા �વન મૂ�યોને પરમા�મ 
િશ�ણ અને િવ�ાસથી સુસ��ત કયા�.

ધરા પર મહાન આ�માનું આગમન

�દ�યતાની મૂિત� અન�ય આ�માનો જ�મ 1 
જૂન, 1922 માં હ�દરાબાદ િસંધ(હાલ પા�ક�તાન) 
માં થયો. તેઓ બાળપણથી જ �દ�ય આભાથી 
આલો�કત હતાં. સન 1 937માં િવ�ના 
પાલનહાર, સૌના પરમિપતા પરમા�મા િશવે હીરા 
ઝવેરાતના �િતિ�ત �યાપારી દાદા લેખરાજને 
પરમા�માના સ�ય �વ�પ અને ભાિવ નવી 
દુિનયાના અલૌ�કક સા�ા�કાર અને ભાિવ નવી 
દુિનયાના અલૌ�કક સા�ા�કાર કરા�યા. 
હ�દરાબાદના સુ�િસ� �યોિતષીનાં પુ�ી રમાદ�વી 
1 4  વષ�ની ત�ણઅવ�થામાં આ સં�થાના 
�થાપકના સંપક�માં આ�યાં. રમાદ�વીના દૂરદશ� 
અને ભિવ�યવ�ા લૌ�કક િપતાને પોતાની પુ�ીના 
ભાિવ�વનના સંક�ત �ાર�ભથી જ મળી ગયા હતા. 
એને અનુ�પ આ રમાદ�વી આ�યા��મક �ાનની 
�ા��ત થતાં �કાશમિણ� કહ�વાયાં.
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મૌનમાં રહ�વું સવ� માટ� 
જ�રી છ�. કારણ ક� મૌનથી 
મ��ત�કની ઉ�� વધે છ�. જે 
વધાર� બોલે છ� તેઓનું 
મ��ત�ક નબળું બની �ય 
છ�. કારણ ક� શરીરની ઉ�� 
�યથ� ચાલી �ય છ�. એટલે

બાબા આપણને શીખવાડે છ� ક� જે કામ બે શ�દોમાં 
થતું હોય એના માટ� દસ શ�દો બોલો નહ�. આપણે 
જેટલું બોલીશું, જેવું બોલીશું તેવી જ ટ�વ પડતી 
જશે, વાતને િસ� કરવા માટ� વધાર� બોલવું જ પડે 
છ�. િસ�ધ કરવા માટ� ઘણા મુ�ાઓની જ�ર હોય 
છ� જેમ ક� વક�લને ક�સ �તવા માટ� બ� બોલવું પડે 
છ�. બાબા કહ� છ� બાળકો, તમે જેટલું ઓછું બોલો 
તેટલું સા�ં છ�. પોતાની શ��ને દર�ક રીતે 
બચાવો.

મનોબળ શ�દ ઘણો સારો છ�. એમાં મનને 
એક જ સંક�પમાં એકા� કરવાનો અ�યાસ 
કરવાનો હોય છ�. લાંબા સમયના અ�યાસથી 
આપણું મનોબળ વધવા લાગે છ�. યોગમાં પણ 
મનને કોઈપણ એક ��થિતમાં એકા� કરવાનું 
હોય છ�. તમા�ં મન એકા� હોય �યાર� જ તમારા 
મનમાં બળ આવે છ�. એકા�તાની શ�� હશે, તો 
આ પુ�ષાથ� �વનમાં કોઈ િવ�ન આવે છ� તો આપ 
એક પળમાં તેના ઉપર પૂણ�િવરામ મૂક� શકો છો, 
બાબા કહ� છ�, કોઈપણ વાત હોય, આપ આ�મા 
િબ�દુ બનીને, િબ�દુ બાપને યાદ કરતાં વીતેલી 
વાતોને િબ�દુ લગાવો. આ �ણ િબંદુઓનું 
અ�તવેળાએ જ િતલક લગાવી લો તો પછી કોઈ 
િવ�ન આવશે નહ�. આમ છતાં � િવ�ન આવે છ�, 
તો આપ િવજયી બનશો. બાબાની યાદથી 

શ��ઓ આવે છ�, એ શ��ઓથી જે ઈ�છો તે 
થઈ શક� છ�.

ગાડીને �ેક �યાર� ઈ�છો �યાર� લગાવી 
શકો છો. � �ેક લાગી નહ� યા લગાવી નહ� તો 
અક�માત થાય છ� એ રીતે જે મનને ક��ોલ કરી 
શક� છ�, તે જ મેડીટ�શન (યોગ) કરી શક� છ�. 
નહ�તર મન કોઈને કોઈ વાતમાં ગૂંથાયેલું રહ�શે, 
મન પર ક��ોલ�ગ પાવર નહ� હોય તો �યથ� 
સંક�પ, નકારા�મક સંક�પ, કોણ �ણે ક�વા ક�વા 
સંક�પ આવીને આપને ઘેરી લે છ� એટલે મનોબળ 
વધારવા માટ� એક તો એકા�તા �ઈએ, બીજું 
ક��ોલ�ગ પાવર. મનની એકા�તા એટલે �� જે 
ઈ�છું, �યાં ઈ�છું, જે સમયે ઈ�છું મનને ક��ોલ 
કરી શક��.

મનની એકા�તાથી િનણ�યશ�� વધશે. 
એના માટ� મનની �વ�છતા જ�રી છ�. બાબાના 
ઓરડામાં જઈને સાચા સંબંધથી પોતાના �દલની 
વાત કહ�શો, મનને એકદમ ખાલી કરો તો �દલ 
હળવું થઈ જશે. સંક�પ એ સૌથી મોટો ખ�નો છ�. 
એક પળ માટ� પણ સંક�પશ��ને ગુમાવી, તો 
એક પળ નહ� પર�તુ અનેક જ�મોનું ભા�ય 
ગુમા�યું. ચેક કરો ક� જે પણ કમ� આપણે કયુ�. 
તેનાથી ફાયદો થયો ? � કોઈ કમ�નું પ�રણામ ન 
ખરાબ થયું, ન સા�ં થયું તો તે વે�ટ (નકામું) જ 
છ�. જે વે�ટ �ય છ� તેનો બોજ થાય છ�. � બોજ 
હશે, તો આપણે આગળ વધી શક�શું નહ�. કારણ 
ક� ભાર� ચીજ ઉપર જતી નથી. એટલે મનોબળ 
વધારવા માટ� આ સવ� વાતો �યાનમાં રહ�વી 
�ઈએ. તેથી મ�મા એક વાત વાર�વાર કહ�તાં હતાં 
ક� ‘દર�ક પળને પોતાની અંિતમ પળ સમ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એકા�તાની શ��
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
મુ�ય �શાિસકા - ૧૯૬૯ - ૨૦૦૭

ર��ભા દાદી �કાશમિણ�એ પોતાની 
બા�યાવ�થામાં જ �વ પ�રવત�નથી િવ� 
પ�રવત�નની સંક�પનાની સાથે આ સં�થાનની 
આ�યા��મક �ાંિતમાં �વયંને ��િપતા ��ાબાબા 
સ�મુખ પૂણ��પથી ઈ�રીય કાય�માં સમિપ�ત કરી 
દીધાં. પોતાની િનમ�ળ, ક�શા� બુ��ધ અને 
સ�યતાની ઓળખને લીધે ��ાક�મારી સંગઠનમાં 
�ેરણા અને ઉદાહરણમૂત� બ�યાં. એમની 
અલૌ�કકશ��ને ઓળખીને ��િપતા ��ાએ 
નાની �મરનાં દાદી �કાશમિણ તથા અ�ય 
ક�મારીઓ અને માતાઓનું સંગઠન બનાવીને 
પોતાનું સવ��વ ઈ�રીય કાય�માં સમિપ�ત કયુ�. 
�યારથી દાદી �કાશમિણ આ સં�થામાં એક 
આદશ� ��ાક�મારી તથા સં�થાનાં �થાપના 
�તંભ�પે આ�યા��મક �ાન અને રાજયોગનું 
િશ�ણ આપવામાં એક અનુપમ �ેરણા ���ોત 
બ�યાં. સં�થામાં સમિપ�ત થયાના થોડા સમયમાં જ 
એમણે �વયંને એક ક�શળ, તેજ��વની તી�ગામી 
પુ�ષાથ�ના �પે રજૂ કયા�. અને માનવીય મૂ�યોથી 
સુસ��ત �કાશ�તંભ બ�યાં. ઑગ�ટ, 2007માં 
તેમણે દ�હ�યાગ કય�.              ॥ ઓમશાંિત ॥

નારીમાં િવ�માન શ��ને આ�યા��મકતા 
�ારા પુન���ત કરવામાં આવે તો તે સમાજમાં 
મહાન �ાંિતની નાિયકા બની શક� છ�. અ�યા�મ 
��ા રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� એક એવી 
િવદુષી સશ� નારીનું નામ છ� જેમણે િસ� કયુ� ક� 
નારી શ�� �વ�પા છ�. એમણે પોતાના ને��વમાં 
ભારત અને િવ�ના લગભગ 137 દ�શોના લાખો 
ભાઈ બહ�નોના �વનમાં અદ ્ભુત પ�રવત�ન 
લાવીને િવ� સેવા માટ� ��� કયા�. એમણે શાંિત, 
સ�યતા, સમરસતા, સદ ્ભાવના, આ��મક ���, 
વા�સ�ય, ક�ણા જેવા �વન મૂ�યોને પરમા�મ 
િશ�ણ અને િવ�ાસથી સુસ��ત કયા�.

ધરા પર મહાન આ�માનું આગમન

�દ�યતાની મૂિત� અન�ય આ�માનો જ�મ 1 
જૂન, 1922 માં હ�દરાબાદ િસંધ(હાલ પા�ક�તાન) 
માં થયો. તેઓ બાળપણથી જ �દ�ય આભાથી 
આલો�કત હતાં. સન 1 937માં િવ�ના 
પાલનહાર, સૌના પરમિપતા પરમા�મા િશવે હીરા 
ઝવેરાતના �િતિ�ત �યાપારી દાદા લેખરાજને 
પરમા�માના સ�ય �વ�પ અને ભાિવ નવી 
દુિનયાના અલૌ�કક સા�ા�કાર અને ભાિવ નવી 
દુિનયાના અલૌ�કક સા�ા�કાર કરા�યા. 
હ�દરાબાદના સુ�િસ� �યોિતષીનાં પુ�ી રમાદ�વી 
1 4  વષ�ની ત�ણઅવ�થામાં આ સં�થાના 
�થાપકના સંપક�માં આ�યાં. રમાદ�વીના દૂરદશ� 
અને ભિવ�યવ�ા લૌ�કક િપતાને પોતાની પુ�ીના 
ભાિવ�વનના સંક�ત �ાર�ભથી જ મળી ગયા હતા. 
એને અનુ�પ આ રમાદ�વી આ�યા��મક �ાનની 
�ા��ત થતાં �કાશમિણ� કહ�વાયાં.
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દાદી �કાશમિણ, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા

ઉનાળામાં ગરમી થાય છ� જ. આપણી પાસે તેનાથી 
બચવાના જે સાધનો છ� તેનો ઉપયોગ કરીએ. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� વત�માન સમયે �ક�િત 
તમો�ધાન છ�. સતયુગમાં �ક�િત સતો�ધાન છ� 
એટલે સુખદાયી છ�. અ�યાર� તમો�ધાન છ� એટલે 
�ક�િત ઉપર કદી ગુ�સો આવતો નથી. બુ��માં એ 
�ાન છ� ક� આ �ક�િતનો િનયમ છ� તો એની સામે 
લડવા જતા નથી. સંસારમાં છીએ એટલે 
પા�રવા�રક પ�ર��થિતઓ તો આવશે. �� એનાથી 
દુઃખી ક�મ છું ? જેમ �ક�િતનું દુઃખ સહન કરીએ 
છીએ તે રીતે પ�રવારનો પણ િહસાબ �કતાબ છ�. 
આવા સમયે આપણી અવ�થા બગાડવાની નથી.

�યાર�ક �યાર�ક આપણે એવું િવચારીએ 
છીએ ક� મને તો સવ� તરફથી માન મળવું �ઈએ. 
� મને માન નથી આપતા, તો ગુ�સો આવે છ�. 
�ક�િત દુઃખ આપે છ� તો ગુ�સો કરતા નથી તો કોઈ 
મા�ં અપમાન કર�, તો �� દુઃખી શા માટ� થા� ? 
આવા સમયે �વયંને પૂછો ક� મ� અ�ય આ�માઓને 
ક�ટલું માન આ�યું છ� ? એક છ� આપવું, એક છ� 
લેવું. �યાર� અપમાન પર ગુ�સો આવે છ� એનો 
મતલબ �� માનની ભૂખી છું, �િષત છું, માનની 
અપે�ા છ�. �� દાતા બનું ક� લેવતા બનું ? માર� માન 
આપવાનું છ� ક� લેવાનું છ�. �� વરદાતા છું ક� 
આ�માઓ પાસેથી વરદાન ઈ�છું છું ? બાબા કહ� છ� 
ક� માગવા કરતાં મરવું ભલું. �� દાતાનું સંતાન છું 
તો લેવતા શા માટ� બનું ? આ સવાલ દર�ક� પોતાને 
પૂછવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બાબા બાળકોને મોટું 
લેસન (�હકાય�) આપે છ� 
ક� બાળકો, આ �ાનની 
મંિઝલ પર ચાલશો, તો 
સહનશ�� ધારણ કરવી 
પડશે. સહનશીલ 
બનવાની થોડી તકલીફ

ઉઠાવવી પડશે. આ સહનશીલતાનો ગુણ ઘણી 
મોટી શ�� છ�. તે સવ�ગુણોમાં મહાન છ�. સૌ 
પોતાના ચાટ�માં જુએ ક� મારામાં સહનશ�� 
ક�ટલી છ� ?

બાબાએ કહ�લું છ� ક� બાળકો, દુઃખ-સુખ, 
�તુિત-િનંદા, માન-અપમાન સૌમાં સમાન 
રહ�વાની, એકરસ ��થિતમાં રહ�વાની, સહનશીલ 
બનવાની શ�� �ઈએ. આ�માનો અથવા આ 
�ાનનો પહ�લો ગુણ આ છ�. �ાની આ�માનો ગુણ 
છ� સવ� પ�ર��થિતમાં સમાન રહ�વું. જે �ાની 
આ�મામાં આ ગુણ નથી તે િ�ય બની શકતો નથી. 
આપણે �વયંને �ાની સમ�એ છીએ એટલે 
આપણામાં �ામાનું સંપૂણ� �ાન છ�. દર�ક આ�મામાં 
સતો, ર�, તમો�ધાન અવ�થાનું �ાન છ�. �ાન 
છ�, તો �ાનની શ��ના આધાર� સમાન રહ�વાની 
શ�� �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�.

�યાર� બાળકમાંથી યુવા, યુવામાંથી �� 
બનીએ છીએ �યાર� એવું કદી કહ�તા નથી ક� ઓ 
ક�દરત ! ત� બાળકમાંથી યુવા, યુવામાંથી �� ક�મ 
બના�યા? આપણે �ણીએ છીએ ક� આ �ક�િતનો 
િનયમ છ�. �ક�િતના િનયમને �ણીએ છીએ તો 
આપણે �ક�િતને કહી શકતા નથી ક� તે ઠ�ડી, 
ગરમીનું દુઃખ ક�મ આ�યું ? િશયાળામાં ઠ�ડી, 

દાદી �કાશમિણ�ની અ�તવાણી
મુ�ય �શાિસકા - ૧૯૬૯ - ૨૦૦૭

પર�તુ �યાર� િન�ય થાય છ� ક� આપણે બાબાના 
છીએ. બાબા અમારા છ�. તો �� �હ�થી નથી. ના 
તે મારી ��િ� છ� મને આકિષ�ત કરનાર, મને 
સ�વનાર એક બાબા છ�.

• જે ��ટી બનીને રહ� છ� તેઓ સદા �વયંને 
િવ�ક�યાણની સેવામાં ઉપ��થત સમજે છ�. 
એમની બુ��માં એ હોય છ� ક� આપણી િજંદગી મા� 
બાબાની સેવા માટ� િનિમ� છ�. અમે ઈ�રીય 
સેવામાં છીએ. અમે અહ� ખાવા-પીવા, મોજ કરવા 
માટ� �વતા નથી. આ અંિતમ સમય િવ�-
ક�યાણની સેવા માટ� છ�. તેથી પોતાનો સમય, 
સંક�પ અને સંપિ� �ણે �વયંના નથી પર�તુ 
પરમા�મા માટ� છ�. �વયંનું સમ�શું તો આસ�� 
જ�મશે. આપણે ઈ�રીય સેવા માટ� આ તન �પી 
ઘોડાને ઘાસ નાંખીએ છીએ. �યાર� બુ��માં રહ� છ� 
ક� અમારો સંસાર બાબા છ� તો જે પણ છ� તે 
બાબાના છ� તો બુ��ની લાઈન �ીયર થાય છ�.

• જે સંપૂણ� ��ટી છ�, સમિપ�ત છ�, એના 
ઉપર સવ�ની દુઆઓ છ�. બાબાની દુઆઓ છ�. 
કોઈ મને દુઆને બદલે બદદુઆ ના આપે. જેના 
મ�તક પર સવ�ની દુઆઓ છ� તે અમર છ�. �યાર� 
બી�ઓ ��યે રહ�મ અને �ેહ છ� �યાર� દુઆઓ 
મળ� છ�. �યાર� નફરત છ� તો બદદુઆ મળ� છ�.

• � કોઈ ��િ�માં રહ�વા છતાં પા�ા ��ટી 
છ� તો તે િવ� સમ� સે�પલ (ઉદાહરણ) છ�. તે 
સે�પલ પોતાની સુંદરતાથી ���ને આકિષ�ત કર� 
છ�. સમાજના ગમે તેટલા ��ો સામે આવે પર�તુ જે 
શ��શાળી છ� એની સમ� સવ� �� અટક� �ય 
છ�. આપણે સવ� ��ોને સમેટીને પૂણ�િવરામ 

• સંપૂણ� પા�ો ��ટી 
એ છ� જે કહ� છ�, આ તન-
મન-ધન સવ� તા�ં છ�. 
�યાર� તા�ં કહી દીધું તો 
એમાં જરાપણ મારાપણું ના 
આવે. જે જેટલું આપે છ� 
એને એટલી શ�� મળ�  

છ�. � આ તન બાબાનું છ�. �� ��ટી છું. સંક�પ પણ 
બાબાના છ�. તો એ ચેક કરવાનું છ� ક� �યથ� 
સંક�પોનો ક��ોલ કરવાની શ�� છ� ? � 
પોતાના �યથ� સંક�પોનો ક��ોલ નથી, તો એને 
��ટી યા સમિપ�ત કઈ રીતે કહીશું.

• જે પા�ો ��ટી છ� એની પાસે �યથ� આવી 
શકતું નથી. � �યથ� નથી તો સૌની સાથે સમાન 
�ેહ છ�. �યાં �ેહ છ� �યાં કોઈના ��યે વેર નથી, 
િવરોધ નથી. રાગ નથી, ��ષ નથી. � મારો 
કોઈની સાથે િવરોધ નથી, તો કોઈનો મારા ��યે 
િવરોધ નથી. સવ� સાથે �ેહ છ� તો બધી ફ�રયાદો 
સમા�ત થઈ �ય છ�.

• ��ટી કદી અમાનતમાં �યાનત કરી 
શકતા નથી. એમનો ના કોઈ સંસાર છ�, ના તેઓ 
સંસારી છ�. એમના �દલમાં એ હોય છ� ક� આ સંસાર 
બાબાનો છ�. �� પણ બાબાનો છું. તેઓ કોઈપણ 
પ�ર��થિતમાં મૂંઝાતા નથી. કદી તારા મારામાં 
પડતા નથી.

• ��ટી કદી હાર, કદી �તના ખેલમાં 
સમય ગુમાવતા નથી. જે આ ખેલમાં રહ� છ� એને 
સંક�પો િવક�પોની દુિનયામાં નાચવું પડે છ�. 
ઉતરવામાં અને ચઢવામાં જ સમય ચા�યો �ય છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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સહનશીલતા
દાદી �કાશમિણ, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા

ઉનાળામાં ગરમી થાય છ� જ. આપણી પાસે તેનાથી 
બચવાના જે સાધનો છ� તેનો ઉપયોગ કરીએ. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� વત�માન સમયે �ક�િત 
તમો�ધાન છ�. સતયુગમાં �ક�િત સતો�ધાન છ� 
એટલે સુખદાયી છ�. અ�યાર� તમો�ધાન છ� એટલે 
�ક�િત ઉપર કદી ગુ�સો આવતો નથી. બુ��માં એ 
�ાન છ� ક� આ �ક�િતનો િનયમ છ� તો એની સામે 
લડવા જતા નથી. સંસારમાં છીએ એટલે 
પા�રવા�રક પ�ર��થિતઓ તો આવશે. �� એનાથી 
દુઃખી ક�મ છું ? જેમ �ક�િતનું દુઃખ સહન કરીએ 
છીએ તે રીતે પ�રવારનો પણ િહસાબ �કતાબ છ�. 
આવા સમયે આપણી અવ�થા બગાડવાની નથી.

�યાર�ક �યાર�ક આપણે એવું િવચારીએ 
છીએ ક� મને તો સવ� તરફથી માન મળવું �ઈએ. 
� મને માન નથી આપતા, તો ગુ�સો આવે છ�. 
�ક�િત દુઃખ આપે છ� તો ગુ�સો કરતા નથી તો કોઈ 
મા�ં અપમાન કર�, તો �� દુઃખી શા માટ� થા� ? 
આવા સમયે �વયંને પૂછો ક� મ� અ�ય આ�માઓને 
ક�ટલું માન આ�યું છ� ? એક છ� આપવું, એક છ� 
લેવું. �યાર� અપમાન પર ગુ�સો આવે છ� એનો 
મતલબ �� માનની ભૂખી છું, �િષત છું, માનની 
અપે�ા છ�. �� દાતા બનું ક� લેવતા બનું ? માર� માન 
આપવાનું છ� ક� લેવાનું છ�. �� વરદાતા છું ક� 
આ�માઓ પાસેથી વરદાન ઈ�છું છું ? બાબા કહ� છ� 
ક� માગવા કરતાં મરવું ભલું. �� દાતાનું સંતાન છું 
તો લેવતા શા માટ� બનું ? આ સવાલ દર�ક� પોતાને 
પૂછવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બાબા બાળકોને મોટું 
લેસન (�હકાય�) આપે છ� 
ક� બાળકો, આ �ાનની 
મંિઝલ પર ચાલશો, તો 
સહનશ�� ધારણ કરવી 
પડશે. સહનશીલ 
બનવાની થોડી તકલીફ

ઉઠાવવી પડશે. આ સહનશીલતાનો ગુણ ઘણી 
મોટી શ�� છ�. તે સવ�ગુણોમાં મહાન છ�. સૌ 
પોતાના ચાટ�માં જુએ ક� મારામાં સહનશ�� 
ક�ટલી છ� ?

બાબાએ કહ�લું છ� ક� બાળકો, દુઃખ-સુખ, 
�તુિત-િનંદા, માન-અપમાન સૌમાં સમાન 
રહ�વાની, એકરસ ��થિતમાં રહ�વાની, સહનશીલ 
બનવાની શ�� �ઈએ. આ�માનો અથવા આ 
�ાનનો પહ�લો ગુણ આ છ�. �ાની આ�માનો ગુણ 
છ� સવ� પ�ર��થિતમાં સમાન રહ�વું. જે �ાની 
આ�મામાં આ ગુણ નથી તે િ�ય બની શકતો નથી. 
આપણે �વયંને �ાની સમ�એ છીએ એટલે 
આપણામાં �ામાનું સંપૂણ� �ાન છ�. દર�ક આ�મામાં 
સતો, ર�, તમો�ધાન અવ�થાનું �ાન છ�. �ાન 
છ�, તો �ાનની શ��ના આધાર� સમાન રહ�વાની 
શ�� �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�.

�યાર� બાળકમાંથી યુવા, યુવામાંથી �� 
બનીએ છીએ �યાર� એવું કદી કહ�તા નથી ક� ઓ 
ક�દરત ! ત� બાળકમાંથી યુવા, યુવામાંથી �� ક�મ 
બના�યા? આપણે �ણીએ છીએ ક� આ �ક�િતનો 
િનયમ છ�. �ક�િતના િનયમને �ણીએ છીએ તો 
આપણે �ક�િતને કહી શકતા નથી ક� તે ઠ�ડી, 
ગરમીનું દુઃખ ક�મ આ�યું ? િશયાળામાં ઠ�ડી, 

દાદી �કાશમિણ�ની અ�તવાણી
મુ�ય �શાિસકા - ૧૯૬૯ - ૨૦૦૭

પર�તુ �યાર� િન�ય થાય છ� ક� આપણે બાબાના 
છીએ. બાબા અમારા છ�. તો �� �હ�થી નથી. ના 
તે મારી ��િ� છ� મને આકિષ�ત કરનાર, મને 
સ�વનાર એક બાબા છ�.

• જે ��ટી બનીને રહ� છ� તેઓ સદા �વયંને 
િવ�ક�યાણની સેવામાં ઉપ��થત સમજે છ�. 
એમની બુ��માં એ હોય છ� ક� આપણી િજંદગી મા� 
બાબાની સેવા માટ� િનિમ� છ�. અમે ઈ�રીય 
સેવામાં છીએ. અમે અહ� ખાવા-પીવા, મોજ કરવા 
માટ� �વતા નથી. આ અંિતમ સમય િવ�-
ક�યાણની સેવા માટ� છ�. તેથી પોતાનો સમય, 
સંક�પ અને સંપિ� �ણે �વયંના નથી પર�તુ 
પરમા�મા માટ� છ�. �વયંનું સમ�શું તો આસ�� 
જ�મશે. આપણે ઈ�રીય સેવા માટ� આ તન �પી 
ઘોડાને ઘાસ નાંખીએ છીએ. �યાર� બુ��માં રહ� છ� 
ક� અમારો સંસાર બાબા છ� તો જે પણ છ� તે 
બાબાના છ� તો બુ��ની લાઈન �ીયર થાય છ�.

• જે સંપૂણ� ��ટી છ�, સમિપ�ત છ�, એના 
ઉપર સવ�ની દુઆઓ છ�. બાબાની દુઆઓ છ�. 
કોઈ મને દુઆને બદલે બદદુઆ ના આપે. જેના 
મ�તક પર સવ�ની દુઆઓ છ� તે અમર છ�. �યાર� 
બી�ઓ ��યે રહ�મ અને �ેહ છ� �યાર� દુઆઓ 
મળ� છ�. �યાર� નફરત છ� તો બદદુઆ મળ� છ�.

• � કોઈ ��િ�માં રહ�વા છતાં પા�ા ��ટી 
છ� તો તે િવ� સમ� સે�પલ (ઉદાહરણ) છ�. તે 
સે�પલ પોતાની સુંદરતાથી ���ને આકિષ�ત કર� 
છ�. સમાજના ગમે તેટલા ��ો સામે આવે પર�તુ જે 
શ��શાળી છ� એની સમ� સવ� �� અટક� �ય 
છ�. આપણે સવ� ��ોને સમેટીને પૂણ�િવરામ 

• સંપૂણ� પા�ો ��ટી 
એ છ� જે કહ� છ�, આ તન-
મન-ધન સવ� તા�ં છ�. 
�યાર� તા�ં કહી દીધું તો 
એમાં જરાપણ મારાપણું ના 
આવે. જે જેટલું આપે છ� 
એને એટલી શ�� મળ�  

છ�. � આ તન બાબાનું છ�. �� ��ટી છું. સંક�પ પણ 
બાબાના છ�. તો એ ચેક કરવાનું છ� ક� �યથ� 
સંક�પોનો ક��ોલ કરવાની શ�� છ� ? � 
પોતાના �યથ� સંક�પોનો ક��ોલ નથી, તો એને 
��ટી યા સમિપ�ત કઈ રીતે કહીશું.

• જે પા�ો ��ટી છ� એની પાસે �યથ� આવી 
શકતું નથી. � �યથ� નથી તો સૌની સાથે સમાન 
�ેહ છ�. �યાં �ેહ છ� �યાં કોઈના ��યે વેર નથી, 
િવરોધ નથી. રાગ નથી, ��ષ નથી. � મારો 
કોઈની સાથે િવરોધ નથી, તો કોઈનો મારા ��યે 
િવરોધ નથી. સવ� સાથે �ેહ છ� તો બધી ફ�રયાદો 
સમા�ત થઈ �ય છ�.

• ��ટી કદી અમાનતમાં �યાનત કરી 
શકતા નથી. એમનો ના કોઈ સંસાર છ�, ના તેઓ 
સંસારી છ�. એમના �દલમાં એ હોય છ� ક� આ સંસાર 
બાબાનો છ�. �� પણ બાબાનો છું. તેઓ કોઈપણ 
પ�ર��થિતમાં મૂંઝાતા નથી. કદી તારા મારામાં 
પડતા નથી.

• ��ટી કદી હાર, કદી �તના ખેલમાં 
સમય ગુમાવતા નથી. જે આ ખેલમાં રહ� છ� એને 
સંક�પો િવક�પોની દુિનયામાં નાચવું પડે છ�. 
ઉતરવામાં અને ચઢવામાં જ સમય ચા�યો �ય છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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અને વ�તુઓ, �ક�િતના બનેલા જે પણ �થૂળ 
પદાથ� છ� યા જે દ�હધારી છ�, દ�હના જે સંબંધી છ� 
એમની સાથે લાગતની વાત તો છોડો, પર�તુ 
કોઈપણ દ�હધારીની ��િત પણ ના આવે. 
પરમધામમાં �યાર� આ�મા હોય છ� તો આ 
�ક�િતની દુિનયાથી પાર હોય છ�. તો તે જે 
િનરાકારી દુિનયા છ�, એ ગો�ડન લાલ લાઈટમાં, 
એક �� અને એક િશવબાબા �ીજું કોઈ નહ�. � 
મારી આવી ��થિત છ�, એ ��થિતમાં �� ટક� શક�� તો 
એનો અનુભવ કરી શક��. આ છ� કમા�તીત 
અવ�થાનું પહ�લું પગિથયું. કાય� કરતાં એ યાદ રહ� 
ક� િશવબાબા આપણને કમ� કરાવી ર�ા છ�. 
આપણે તો આ શરીર અને કમ����યો એમને સ�પી 
દીધાં છ�. હવે આ ગાડીના �ાઈવર, ચલાવનાર, 
એને કામમાં લગાડનારા એ જ છ�. આપણે સાધન 
છીએ, િનિમ� મા� છીએ. એની પાસેથી કાય� 
લેનાર તે છ� જેમના ��યે આપણે સમપ�ણ કરી દીધું 
છ�. આમાં ઘણી મહ�નત �ઈએ. િચરકાલીન 
અ�યાસ �ઈએ. �યાર� આવી ��થિત બને છ�. આ 
�ણે અ�યાસ �યાર� સાથે ચાલે �યાર� જે િનરાકારી 
��થિત છ�, બીજ �પ ��થિત છ�, િબ�દુ�પ ��થિત છ� 
એનો અનુભવ થઈ શકશે. આપણને એ ઈ�છા ના 
રહ� ક� આપણે સા�ં કામ કયુ� છ� પણ મોટાંઓએ 
એક શ�દ પણ મિહમાનો ના ક�ો. આ આશાઓ, 
��ણાઓ જે આપણા મનમાં લાગેલી છ� અને 
એનાથી આપણે �ભાિવત થઈએ છીએ, એના માટ� 
આપણને ઉ�ક�ઠા �ગે છ� તો યોગથી આપણે ઘણા 
દૂર છીએ. તેથી આપણે એવી અવ�થાનો અ�યાસ 
કરવો �ઈએ ક� આપણે પોતાની મ�તીમાં મ�ત 
રહીએ. એને જ �વ-માન કહ�વામાં આવે છ�. 

� આપણે યોગી 
બનવા ઈ�છીએ છીએ, તો 
ચાલતાં ફરતાં, ઉઠતાં, 
બેસતાં િવચારો ક� �� 
આ�મા છું... �� આ�મા છું. 
�� �યોિત�વ�પ છું. �� 
લાઈટ છું, �� માઈટ છું. ��

આ�મા પરમધામથી આ�યો છું.. �� અશરીરી છું. �� 
િશવબાબાનું સંતાન છું. આ સંક�પ ચલાવતા રહો 
�યાર� યોગ લાગી શક� છ�. તેના િવના આપ �ાફ�ક 
ક��ોલનાં ગીત વગાડતા રહો, લાલ લાઈટ કરતા 
રહો, પલાંઠીવાળીને બેસો, આંખો ખુ�ી રાખો, 
�ૂક�ટીમાં જુઓ યા ને�ોમાં જુઓ, પણ અનુભૂિત 
થશે નહ�. આપને જેટલો પણ યોગ લાગે, આપ 
લ�ય હ�મેશાં �ચુ રાખો ક� માર� કમા�તીત અવ�થા 
�ા�ત કરવી છ�. કમા�તીત અવ�થાનો અનુભવ 
આપણે અહ� જ કરવાનો છ�. કારણ ક� � 
પરમધામમાં ચા�યા જશો, તો એમાં અનુભવની 
વાત જ નથી. આપણે દ�હમાં હોઈશું જ નહ�. આ 
શરીરમાં, આ સંસારમાં રહ�તાં આપણે �યાંનો 
અનુભવ કરવાનો છ�. એની તરફ આપણું �યાન 
નથી.

આપણે બાક� કામોમાં પડેલા છીએ તો 
સમજવું �ઈએ ક� આપણે ખોટા ર�તે છીએ. 
આપણે પોતાના અસલી લ�યને છોડી દીધું છ�. તો 
પહ�લાં આપણે એ અવ�થાનો અનુભવ કરવાની 
કોિશશ કરીએ, એનો અ�યાસ કરીએ. એના 
માટ� આપણે િબલક�લ જ દ�હાતીત અવ�થામાં 
રહીએ. દ�હનું ભાન જરા પણ ના હોય. દ�હની 
દુિનયાનો સંક�પ જરા પણ ના હોય. દ�હના �ય�� 

કમા�તીત અવ�થા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

મારાથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈ રહી છ�. એ સમયે બી� 
કોઈ સંક�પ નહ� કરીને એ ભાવમાં, આ સંક�પમાં 
પોતાને એકા� કરો. એના પછી એ સંક�પ પણ 
નહ� રહ� પણ અનુભવ જ રહી જશે. આંખો પૂરી 
ખૂલેલી હોય તો પણ સા�ં છ�. અડધી ખૂલી હોય તે 
પણ સા�ં છ�. આપને મનના ચ�ુથી તે લાઈટ 
દ�ખાઈ દ�વી �ઈએ. એ જે ગો�ડન લાલ લાઈટ છ� 
અને �� તો લાઈટ માઈટ છું. િબ�દુ �પ છું. �યોિત 
�વ�પ છું. પરમધામનો વાસી છું. પોતાને એ રીતે 
જુઓ. આ દુિનયામાં ના �શો. �� એજ છું લાઈટ 
અને માઈટની દુિનયામાં �યાર� અહ� �ઈએ 
છીએ, અનુભવ કરીએ છીએ તો �કાશનું શરીર 
અને એમાં �યોિતિબ�દુ અને મારા પર બાબાની 
લાઈટ અને માઈટ ઊતરી રહી છ�. જે ઘણા 
શ��શાળી કર�ટના �પમાં આવી રહી છ�. મારા 
�ારા સમ� િવ�માં ફ�લાઈ રહી છ�. ઘણી 
શ��શાળી લાઈટ અને માઈટ છ�. આ ભાવમાં 
��થત થવાનો અ�યાસ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લગાવવાનું છ�. � ક�મ, શા માટ� કરતા રહીશું તો 
િવ� ક�યાણ માટ� િનિમ� કઈ રીતે બનીશું ?

• જે સમિપ�ત છ� એને કોઈપણ �કારનું 
અિભમાન આવી શકતું નથી. જેનામાં અિભમાન 
છ� તેને અપમાનની લાગણી જલદી થાય છ�. � 
કોઈએ મને �ેહ ના આ�યો, તો �યથ� સંક�પ ચાલે 
છ�. તો શું �� બાબાને સમિપ�ત થઈ ? કોઈ આ�માનો 
�ેહ �� શા માટ� માંગુ ? બાબા કહ� છ� � તમે મને 
�ેહ કરશો, તો તમારી સાથે સવ� �ેહ કરશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન).. દાદી �કાશમિણ�

આપણે જે છીએ, જેવા છીએ સારાં કામ કરતા 
રહીએ. કોઈના ઉપર પણ આધા�રત ના રહીએ. 
બાબાએ આપણને જે મયા�દાઓ, િનયમ જણા�યા 
છ�, કમ�નાં િવિધ-િવધાન જણા�યાં છ� તે અનુસાર 
આપણે કમ� કરતા રહીએ.

જેમ જેમ યોગથી કમા�તીત ��થિતનો 
અનુભવ કરીશું તેમ તેમ દ�હાતીત અને 
ઈ���યાતીત થઈશું. અને જેમ જેમ દ�હાતીત અને 
ઈ���યાતીત થઈશું તેમ તેમ એ ��થિતમાં ટક� 
શક�શું. એટલે એનો અ�યાસ કરવો �ઈએ. વ�ે 
વ�ે સમય કાઢીને અ�યાસ કરવો �ઈએ. પહ�લા 
�યાર� િવચારીએ ક� �� �યોિત�વ�પ આ�મા છું તો 
સામે એ �યોિતિબ�દુ આ�મા આવવો �ઈએ. તે 
પોતાના મનમાંથી સરકવો ના �ઈએ. પછી 
િવચારો ક� મારી ચાર� બાજુ લાઈટ છ�. આ શરીરની 
સાથે લાઈટનું શરીર છ�. જે મને ઘેરાયેલું છ�. એ 
��થિતમાં પહ�ચતા �ઓ. જેમ વષા�ઋતુ પછી 
�યાર� ચં� �વા મળ� છ� તો ચં�ની આસપાસ એક 
બી� લાઈટ હોય છ�. જેને �ભામંડળ યા લાઈટનું 
મંડળ કહ� છ�. એ રીતે જ આપણું પણ લાઈટનું 
મંડળ છ�. �કાશનું શરીર છ�. તો અ�યાસ ચાલતાં 
ફરતાં, ઉઠતાં, બેસતાં કરો. મનને પરમધામમાં 
લઈ �ઓ. ��લોકમાં પહ�ચી �ઓ. �યાં 
ગો�ડન ર�ડ લાઈટ છ�. શાંિત છ�... પિવ�તા છ�... 
એકદમ ગહનશાંિત છ�... અને એવું લાગે ક� આ 
લાઈટમાં �� િબ�દુ�પ લાઈટ છું. અને મારા િ�યતમ 
િશવબાબા મો�ટ િબ�વેડ ફાધર (અિત િ�ય 
િપતા) જે છ� એમની સાથે મારા સવ� સંબંધ છ�, 
જેમની સાથે મારો ઘિન� �ેમ છ�. જેના ��યે �� 
સમિપ�ત થયો છું. તેઓ મારા પરમિ�ય છ� અને 
એમની લાઈટ અને માઈટ મારા ઉપર ઉતરી રહી 
છ�. �� લાઈટ અને માઈટ છું. િશવબાબાની લાઈટ 
અને માઈટ મારા ઉપર પડી રહી છ�. અને તે 
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અને વ�તુઓ, �ક�િતના બનેલા જે પણ �થૂળ 
પદાથ� છ� યા જે દ�હધારી છ�, દ�હના જે સંબંધી છ� 
એમની સાથે લાગતની વાત તો છોડો, પર�તુ 
કોઈપણ દ�હધારીની ��િત પણ ના આવે. 
પરમધામમાં �યાર� આ�મા હોય છ� તો આ 
�ક�િતની દુિનયાથી પાર હોય છ�. તો તે જે 
િનરાકારી દુિનયા છ�, એ ગો�ડન લાલ લાઈટમાં, 
એક �� અને એક િશવબાબા �ીજું કોઈ નહ�. � 
મારી આવી ��થિત છ�, એ ��થિતમાં �� ટક� શક�� તો 
એનો અનુભવ કરી શક��. આ છ� કમા�તીત 
અવ�થાનું પહ�લું પગિથયું. કાય� કરતાં એ યાદ રહ� 
ક� િશવબાબા આપણને કમ� કરાવી ર�ા છ�. 
આપણે તો આ શરીર અને કમ����યો એમને સ�પી 
દીધાં છ�. હવે આ ગાડીના �ાઈવર, ચલાવનાર, 
એને કામમાં લગાડનારા એ જ છ�. આપણે સાધન 
છીએ, િનિમ� મા� છીએ. એની પાસેથી કાય� 
લેનાર તે છ� જેમના ��યે આપણે સમપ�ણ કરી દીધું 
છ�. આમાં ઘણી મહ�નત �ઈએ. િચરકાલીન 
અ�યાસ �ઈએ. �યાર� આવી ��થિત બને છ�. આ 
�ણે અ�યાસ �યાર� સાથે ચાલે �યાર� જે િનરાકારી 
��થિત છ�, બીજ �પ ��થિત છ�, િબ�દુ�પ ��થિત છ� 
એનો અનુભવ થઈ શકશે. આપણને એ ઈ�છા ના 
રહ� ક� આપણે સા�ં કામ કયુ� છ� પણ મોટાંઓએ 
એક શ�દ પણ મિહમાનો ના ક�ો. આ આશાઓ, 
��ણાઓ જે આપણા મનમાં લાગેલી છ� અને 
એનાથી આપણે �ભાિવત થઈએ છીએ, એના માટ� 
આપણને ઉ�ક�ઠા �ગે છ� તો યોગથી આપણે ઘણા 
દૂર છીએ. તેથી આપણે એવી અવ�થાનો અ�યાસ 
કરવો �ઈએ ક� આપણે પોતાની મ�તીમાં મ�ત 
રહીએ. એને જ �વ-માન કહ�વામાં આવે છ�. 

� આપણે યોગી 
બનવા ઈ�છીએ છીએ, તો 
ચાલતાં ફરતાં, ઉઠતાં, 
બેસતાં િવચારો ક� �� 
આ�મા છું... �� આ�મા છું. 
�� �યોિત�વ�પ છું. �� 
લાઈટ છું, �� માઈટ છું. ��

આ�મા પરમધામથી આ�યો છું.. �� અશરીરી છું. �� 
િશવબાબાનું સંતાન છું. આ સંક�પ ચલાવતા રહો 
�યાર� યોગ લાગી શક� છ�. તેના િવના આપ �ાફ�ક 
ક��ોલનાં ગીત વગાડતા રહો, લાલ લાઈટ કરતા 
રહો, પલાંઠીવાળીને બેસો, આંખો ખુ�ી રાખો, 
�ૂક�ટીમાં જુઓ યા ને�ોમાં જુઓ, પણ અનુભૂિત 
થશે નહ�. આપને જેટલો પણ યોગ લાગે, આપ 
લ�ય હ�મેશાં �ચુ રાખો ક� માર� કમા�તીત અવ�થા 
�ા�ત કરવી છ�. કમા�તીત અવ�થાનો અનુભવ 
આપણે અહ� જ કરવાનો છ�. કારણ ક� � 
પરમધામમાં ચા�યા જશો, તો એમાં અનુભવની 
વાત જ નથી. આપણે દ�હમાં હોઈશું જ નહ�. આ 
શરીરમાં, આ સંસારમાં રહ�તાં આપણે �યાંનો 
અનુભવ કરવાનો છ�. એની તરફ આપણું �યાન 
નથી.

આપણે બાક� કામોમાં પડેલા છીએ તો 
સમજવું �ઈએ ક� આપણે ખોટા ર�તે છીએ. 
આપણે પોતાના અસલી લ�યને છોડી દીધું છ�. તો 
પહ�લાં આપણે એ અવ�થાનો અનુભવ કરવાની 
કોિશશ કરીએ, એનો અ�યાસ કરીએ. એના 
માટ� આપણે િબલક�લ જ દ�હાતીત અવ�થામાં 
રહીએ. દ�હનું ભાન જરા પણ ના હોય. દ�હની 
દુિનયાનો સંક�પ જરા પણ ના હોય. દ�હના �ય�� 

કમા�તીત અવ�થા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

મારાથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈ રહી છ�. એ સમયે બી� 
કોઈ સંક�પ નહ� કરીને એ ભાવમાં, આ સંક�પમાં 
પોતાને એકા� કરો. એના પછી એ સંક�પ પણ 
નહ� રહ� પણ અનુભવ જ રહી જશે. આંખો પૂરી 
ખૂલેલી હોય તો પણ સા�ં છ�. અડધી ખૂલી હોય તે 
પણ સા�ં છ�. આપને મનના ચ�ુથી તે લાઈટ 
દ�ખાઈ દ�વી �ઈએ. એ જે ગો�ડન લાલ લાઈટ છ� 
અને �� તો લાઈટ માઈટ છું. િબ�દુ �પ છું. �યોિત 
�વ�પ છું. પરમધામનો વાસી છું. પોતાને એ રીતે 
જુઓ. આ દુિનયામાં ના �શો. �� એજ છું લાઈટ 
અને માઈટની દુિનયામાં �યાર� અહ� �ઈએ 
છીએ, અનુભવ કરીએ છીએ તો �કાશનું શરીર 
અને એમાં �યોિતિબ�દુ અને મારા પર બાબાની 
લાઈટ અને માઈટ ઊતરી રહી છ�. જે ઘણા 
શ��શાળી કર�ટના �પમાં આવી રહી છ�. મારા 
�ારા સમ� િવ�માં ફ�લાઈ રહી છ�. ઘણી 
શ��શાળી લાઈટ અને માઈટ છ�. આ ભાવમાં 
��થત થવાનો અ�યાસ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લગાવવાનું છ�. � ક�મ, શા માટ� કરતા રહીશું તો 
િવ� ક�યાણ માટ� િનિમ� કઈ રીતે બનીશું ?

• જે સમિપ�ત છ� એને કોઈપણ �કારનું 
અિભમાન આવી શકતું નથી. જેનામાં અિભમાન 
છ� તેને અપમાનની લાગણી જલદી થાય છ�. � 
કોઈએ મને �ેહ ના આ�યો, તો �યથ� સંક�પ ચાલે 
છ�. તો શું �� બાબાને સમિપ�ત થઈ ? કોઈ આ�માનો 
�ેહ �� શા માટ� માંગુ ? બાબા કહ� છ� � તમે મને 
�ેહ કરશો, તો તમારી સાથે સવ� �ેહ કરશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન).. દાદી �કાશમિણ�

આપણે જે છીએ, જેવા છીએ સારાં કામ કરતા 
રહીએ. કોઈના ઉપર પણ આધા�રત ના રહીએ. 
બાબાએ આપણને જે મયા�દાઓ, િનયમ જણા�યા 
છ�, કમ�નાં િવિધ-િવધાન જણા�યાં છ� તે અનુસાર 
આપણે કમ� કરતા રહીએ.

જેમ જેમ યોગથી કમા�તીત ��થિતનો 
અનુભવ કરીશું તેમ તેમ દ�હાતીત અને 
ઈ���યાતીત થઈશું. અને જેમ જેમ દ�હાતીત અને 
ઈ���યાતીત થઈશું તેમ તેમ એ ��થિતમાં ટક� 
શક�શું. એટલે એનો અ�યાસ કરવો �ઈએ. વ�ે 
વ�ે સમય કાઢીને અ�યાસ કરવો �ઈએ. પહ�લા 
�યાર� િવચારીએ ક� �� �યોિત�વ�પ આ�મા છું તો 
સામે એ �યોિતિબ�દુ આ�મા આવવો �ઈએ. તે 
પોતાના મનમાંથી સરકવો ના �ઈએ. પછી 
િવચારો ક� મારી ચાર� બાજુ લાઈટ છ�. આ શરીરની 
સાથે લાઈટનું શરીર છ�. જે મને ઘેરાયેલું છ�. એ 
��થિતમાં પહ�ચતા �ઓ. જેમ વષા�ઋતુ પછી 
�યાર� ચં� �વા મળ� છ� તો ચં�ની આસપાસ એક 
બી� લાઈટ હોય છ�. જેને �ભામંડળ યા લાઈટનું 
મંડળ કહ� છ�. એ રીતે જ આપણું પણ લાઈટનું 
મંડળ છ�. �કાશનું શરીર છ�. તો અ�યાસ ચાલતાં 
ફરતાં, ઉઠતાં, બેસતાં કરો. મનને પરમધામમાં 
લઈ �ઓ. ��લોકમાં પહ�ચી �ઓ. �યાં 
ગો�ડન ર�ડ લાઈટ છ�. શાંિત છ�... પિવ�તા છ�... 
એકદમ ગહનશાંિત છ�... અને એવું લાગે ક� આ 
લાઈટમાં �� િબ�દુ�પ લાઈટ છું. અને મારા િ�યતમ 
િશવબાબા મો�ટ િબ�વેડ ફાધર (અિત િ�ય 
િપતા) જે છ� એમની સાથે મારા સવ� સંબંધ છ�, 
જેમની સાથે મારો ઘિન� �ેમ છ�. જેના ��યે �� 
સમિપ�ત થયો છું. તેઓ મારા પરમિ�ય છ� અને 
એમની લાઈટ અને માઈટ મારા ઉપર ઉતરી રહી 
છ�. �� લાઈટ અને માઈટ છું. િશવબાબાની લાઈટ 
અને માઈટ મારા ઉપર પડી રહી છ�. અને તે 
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�યાર�ક તે 1983ના 
�દવસો યાદ આવે છ�. 
મનમોિહની દીદી�, 
�નક� દાદી�, ચં�મિણ 
દાદી�, આનંદ �કશોર 
દાદા�, િવ� રતન 
દાદા�, ચ��હાસ દાદા�,

જગદીશભાઈ�, �જમોહનભાઈ�, 
િનવ�રભાઈ�,  રમેશભાઈ� જેવી મહાન 
હ�તીઓ ઓમશાંિતભવનમાં આગળની લાઈનમાં 
બેસતાં હતાં અને આપણી �યારી દાદી 
�કાશમિણ� ઘણા જ િનરાલા અંદાજમાં મુરલી 
સંભળાવવાનો આનંદ લેતાં હતાં અને આપતાં 
હતાં. એ િનરાલા અંદાજનું વણ�ન કરવું ઘણું 
મુ�ક�લ છ�. ક�વું અલૌ�કક સુખ હતું ! દાદી� 
રસભરી મુરલી સંભળાવતાં રહ� અને અમે 
સાંભળતાં રહીએ, એવું �દલ ઈ�છતું હતું. સેવાના 
કારણે મુરલી ચાલતી હોવા છતાં ઉઠવું, પડતું હતું. 
પણ મન પૂરો સમય હૉલમાં જ લાગેલું રહ�તું હતું.

ખેલાડીપણું

રમતનું નામ સાંભળીને જ સવ�ને ક�ટલું સા�ં 
લાગે છ�. એટલે તો દાદી�એ પીસ પાક�ને પોતાના 
હાથથી સ��યો હતો. બાબાના પિવ�, મહાન, 
�યારાં બાળકો �યાં રમવા �ય, એનાથી તો એ 
સા�ં છ� ક� પોતાનું કોઈ �થાન હોય. એટલા માટ� 
પીસપાક�નું િનમા�ણ થયું. પીસપાક�નું નામ લેતાં જ 
દાદી�માં ઉમંગ-ઉ�સાહ આવતો અને તરત જ 
િપકિનકનો �ો�ામ બની જતો. દાદી� 
પીસપાક�માં મધુવન િનવાસીઓ સાથે િ�ક�ટ, બેડ 
િમ�ટન, ખો-ખો, મટકા ફોડ, રાસ, ભાંગડા વગેર� 

સવ� રમતોમાં, ��યોમાં ભાગ લેતાં હતાં. જેવાં 
દાદી� પીસપાક�માં પહ�ચી જતાં, દર�ક ટીમને થતું 
દાદી� અમારી પાસે આવે. દાદી� દર�ક ટીમ સાથે 
�ડાઈ જતાં. �યાર� સવ�માં એટલો ઉમંગ-ઉ�સાહ 
આવતો ક� �વયંને ભૂલી જતા. �વગ� આવી ર�ં 
છ�... દાદી�ની િ�ય રમત હતી.

સરલતામૂત�

દાદી� �યાંક સેવા માટ� ગયાં હતાં. �યાર� 
અમદાવાદથી પાછા આવી ર�ાં હતાં, તો ર�તામાં 
જ એમની એ�બેસેડર ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ. �યાર� 
ફોનની આજના જેટલી સગવડ નહોતી. દાદી� 
અને એમના સાથીઓએ �યાં એક �� નીચે બે 
કલાક રાહ �ઈ. તેવામાં આબુની એક ગાડી 
દાદી�ને �ઈને થોભી ગઈ. દાદી�ને ક�ં, 
દાદી�, ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ છ�, તો મને સેવાની 
એક તક આપો. �� આપને પહ�ચાડું છું. પહ�લાં તો 
દાદી� એ એક પળ િવચાર કય� પછી ‘બાબાએ જ 
આ ગાડી મોકલી છ�.’ એ સમ�ને �વીક�િત આપી 
દીધી. તે ભાઈ ઘણો ખુશ થયો. આટલી મોટી 
સં�થાનાં �શાિસકા હોવા છતાં પણ એમનામાં 
એટલી સરલતા હતી ક� કોઈ વાત કહ�વી હોય તો 
કહ�તાં હતાં, દાદીનો આવો િવચાર છ� દાદી� મારા 
પણાથી ઘણા દૂર હતાં.

એક એકનું િવશેષ �યાન

દર વષ� બાબાના અવતરણના સમયે પહ�લાં 
સવ� ક�ચન (રસોડા)વાળાઓની સાથે બેસીને, 
એમની વાતો સાંભળીને, એમને ઘણી આવ�યક 
ચી�ની સગવડ આપતાં હતાં. ભંડારાની સફાઈ, 
સફ�દી વગેર� કરાવવાનો આદ�શ આપતાં હતાં. 
અલગ અલગ િવભાગોનું ચ�ર લગાવીને સવ�ની 

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� ��િતઓના સથવાર�
�.ક�. સુભાષ, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ

છાતીમાં સવાર� 6.00 વાગે �રથી અસહનીય દદ� 
થયું. મધુવન �યાર� નાનું હતું. સૌને ખબર પડી 
ગઈ. �� પણ દાદી�ના ઓરડાની બહાર પહ�ચી 
ગયો. ડૉ�ટર તથા મોટાં ભાઈ બહ�નોનો �યાસ 
ચાલી ર�ો હતો. અમે તો નાના હતા. અમને અંદર 
કોણ જવા દ� ? �� બે િમિનટ પછી �યાંથી સીધો 
બાબાના ઓરડામાં ગયો. મારી આંખોમાંથી આંસુ 
વહી ર�ાં હતાં. મ� બાબાને ક�ં, બાબા, મારી 
માને (દાદી�ને) ક�ઈ થવું �ઈએ નહ�. �યાર� મ� 
એક ��ય �યું. બાબાના �દલમાં દાદી� હસી 
ર�ાં હતાં અને બાબા પણ હસી ર�ા હતા. બાબા 
મને કહી ર�ા હતા માને ક�ઈપણ થશે નહ�. �� 
તરત જ �વયંને હળવો અનુભવવા લા�યો. 
બાબાના ઓરડામાંથી નીકળીને ભંડારામાં સેવા 
માટ� ગયો. કારણ ક� બાબા �ારા કરાવેલા 
અનુભવ પર મને પૂરો િવ�ાસ હતો. ખર�ખર 20-
25 િમિનટ પછી સમાચાર મ�યા ક� દાદી�ની 
તિબયત સારી છ�.

ઉમંગ-ઉ�સાહ

દર�ક સવારની રોશનીની સાથે દાદી� 
ઉમંગભરી નવી નવી વાતો સૌના �દલોમાં ભરી 
દ�તાં હતાં. બાબાની ��ય�તા માટ� ક�ઈક નવું 
કરીએ. �યાર�ક મુરલી �ાસમાં કહ�તાં હતાં, 
એક વાત સંભળાવું. છ� તો �ાઈવેટ પર�તુ આપ તો 
ઘરનાં બાળકો છો. આજે દાદી�ને એક સંક�પ 
આ�યો ક� લાખોની સભા હોવી �ઈએ. �યાર� 
બાબાની ��ય�તા થશે. દાદી�ના આ સંક�પના 
ફળ �વ�પે િવશાળ કાય��મોના આયોજનની 
શ�આત થઈ. દાદી કોઈ વાત પોતાના �દલમાં 
રાખતાં નહોતાં. તરત જ સૌની વ�ે �હ�ર કરતાં 
હતાં. આ કારણે સૌમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ આવતો 
હતો. સેવાની નવી નવી યોજનાઓ સફળ થતી 
હતી.

આવ�યકતાઓ ઉપર �યાન આપતાં હતાં. કોઈ 
બીમાર પડતું તો દાદી�નું એના ઉપર િવશેષ 
�યાન રહ�તું હતું. ખભાના દદ�ની �યાર� દ�શી દવા 
કરીને �� પાછો આ�યો તો દાદી�એ પૂ�ું, હવે 
ક�મ છ� ? મ� ક�ં, દાદી� 95 % સા�ં છ�. તો મીઠાં 
દાદી�એ ક�ં, સંપૂણ� સારા થઈને આવવું હતું ને ? 
એટલું દાદી� એક એકનું �યાન રાખતાં હતાં. 
વ�ે વ�ે કલાસમાં જ પૂછતાં હતાં ક� બધાંની 
તિબયત સારી છ� ને ? પછી કહ�તાં હતાં ક� 
દાદી�ની તિબયત પણ સારી છ�. આ સાંભળીને 
સૌ ખુશીથી તાળીઓ પાડતાં હતાં.

માગ�દશ�ન તથા સાવધાની

દાદી� �યાર� ભોલાનાથના ભંડારામાં 
આવતાં હતાં તો અવ�ય પૂછતાં ક� આજે ભોજનનું 
શું શું છ� ? �� કહ�તો હતો, દાદી�, દાળ, ભાત, 
શાક, રોટલી તથા ભિજયાં છ�. દાદી �ેમથી 
માગ�દશ�ન આપતાં હતાં ક� ભોજન પીરસતી વખતે 
ઘણું વધાર� ના આપવું. પછી ભલે તે બી�વાર લેવા 
આવે. ના ન પાડતા. બાબાના ય�નો �સાદ �યથ� 
જવો �ઈએ નહ�. આજકાલ શાકભા� ઘણી 
મ�ઘી થઈ ગઈ છ�. �યાર�ક મોટા �ાસમાં સૌને 
કહ�તાં હતાં, જુઓ, આજે એક �� માતા મારી 
પાસે આવી. દસ પૈસા, પાંચ પૈસાની પોટલી મને 
આપી અને બોલી. દાદી�, આ મારી વષ�ભરની 
કમાણી છ�. ખાસ બાબાની ભંડારી માટ� ભેગા ક�ં 
છું. મારી આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયાં. જુઓ, 
આપણે બાબાના ય�નો દાણો દાણો ક�ટલા �ેમથી 
ખાવો �ઈએ. એક દાણો પણ �યથ� જવો �ઈએ 
નહ�. આમ તો ��ાભોજન માટ� દ�વતાઓ પણ 
આતુર હોય છ�. આવી વાતો જણાવીને ય� ��યે 
�ેમ ��ત કરતાં હતાં.

બાબાના �દલમાં દાદી�

સન 1991ની વાત છ�. એક �દવસે દાદી�ને 
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�યાર�ક તે 1983ના 
�દવસો યાદ આવે છ�. 
મનમોિહની દીદી�, 
�નક� દાદી�, ચં�મિણ 
દાદી�, આનંદ �કશોર 
દાદા�, િવ� રતન 
દાદા�, ચ��હાસ દાદા�,

જગદીશભાઈ�, �જમોહનભાઈ�, 
િનવ�રભાઈ�,  રમેશભાઈ� જેવી મહાન 
હ�તીઓ ઓમશાંિતભવનમાં આગળની લાઈનમાં 
બેસતાં હતાં અને આપણી �યારી દાદી 
�કાશમિણ� ઘણા જ િનરાલા અંદાજમાં મુરલી 
સંભળાવવાનો આનંદ લેતાં હતાં અને આપતાં 
હતાં. એ િનરાલા અંદાજનું વણ�ન કરવું ઘણું 
મુ�ક�લ છ�. ક�વું અલૌ�કક સુખ હતું ! દાદી� 
રસભરી મુરલી સંભળાવતાં રહ� અને અમે 
સાંભળતાં રહીએ, એવું �દલ ઈ�છતું હતું. સેવાના 
કારણે મુરલી ચાલતી હોવા છતાં ઉઠવું, પડતું હતું. 
પણ મન પૂરો સમય હૉલમાં જ લાગેલું રહ�તું હતું.

ખેલાડીપણું

રમતનું નામ સાંભળીને જ સવ�ને ક�ટલું સા�ં 
લાગે છ�. એટલે તો દાદી�એ પીસ પાક�ને પોતાના 
હાથથી સ��યો હતો. બાબાના પિવ�, મહાન, 
�યારાં બાળકો �યાં રમવા �ય, એનાથી તો એ 
સા�ં છ� ક� પોતાનું કોઈ �થાન હોય. એટલા માટ� 
પીસપાક�નું િનમા�ણ થયું. પીસપાક�નું નામ લેતાં જ 
દાદી�માં ઉમંગ-ઉ�સાહ આવતો અને તરત જ 
િપકિનકનો �ો�ામ બની જતો. દાદી� 
પીસપાક�માં મધુવન િનવાસીઓ સાથે િ�ક�ટ, બેડ 
િમ�ટન, ખો-ખો, મટકા ફોડ, રાસ, ભાંગડા વગેર� 

સવ� રમતોમાં, ��યોમાં ભાગ લેતાં હતાં. જેવાં 
દાદી� પીસપાક�માં પહ�ચી જતાં, દર�ક ટીમને થતું 
દાદી� અમારી પાસે આવે. દાદી� દર�ક ટીમ સાથે 
�ડાઈ જતાં. �યાર� સવ�માં એટલો ઉમંગ-ઉ�સાહ 
આવતો ક� �વયંને ભૂલી જતા. �વગ� આવી ર�ં 
છ�... દાદી�ની િ�ય રમત હતી.

સરલતામૂત�

દાદી� �યાંક સેવા માટ� ગયાં હતાં. �યાર� 
અમદાવાદથી પાછા આવી ર�ાં હતાં, તો ર�તામાં 
જ એમની એ�બેસેડર ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ. �યાર� 
ફોનની આજના જેટલી સગવડ નહોતી. દાદી� 
અને એમના સાથીઓએ �યાં એક �� નીચે બે 
કલાક રાહ �ઈ. તેવામાં આબુની એક ગાડી 
દાદી�ને �ઈને થોભી ગઈ. દાદી�ને ક�ં, 
દાદી�, ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ છ�, તો મને સેવાની 
એક તક આપો. �� આપને પહ�ચાડું છું. પહ�લાં તો 
દાદી� એ એક પળ િવચાર કય� પછી ‘બાબાએ જ 
આ ગાડી મોકલી છ�.’ એ સમ�ને �વીક�િત આપી 
દીધી. તે ભાઈ ઘણો ખુશ થયો. આટલી મોટી 
સં�થાનાં �શાિસકા હોવા છતાં પણ એમનામાં 
એટલી સરલતા હતી ક� કોઈ વાત કહ�વી હોય તો 
કહ�તાં હતાં, દાદીનો આવો િવચાર છ� દાદી� મારા 
પણાથી ઘણા દૂર હતાં.

એક એકનું િવશેષ �યાન

દર વષ� બાબાના અવતરણના સમયે પહ�લાં 
સવ� ક�ચન (રસોડા)વાળાઓની સાથે બેસીને, 
એમની વાતો સાંભળીને, એમને ઘણી આવ�યક 
ચી�ની સગવડ આપતાં હતાં. ભંડારાની સફાઈ, 
સફ�દી વગેર� કરાવવાનો આદ�શ આપતાં હતાં. 
અલગ અલગ િવભાગોનું ચ�ર લગાવીને સવ�ની 

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� ��િતઓના સથવાર�
�.ક�. સુભાષ, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ

છાતીમાં સવાર� 6.00 વાગે �રથી અસહનીય દદ� 
થયું. મધુવન �યાર� નાનું હતું. સૌને ખબર પડી 
ગઈ. �� પણ દાદી�ના ઓરડાની બહાર પહ�ચી 
ગયો. ડૉ�ટર તથા મોટાં ભાઈ બહ�નોનો �યાસ 
ચાલી ર�ો હતો. અમે તો નાના હતા. અમને અંદર 
કોણ જવા દ� ? �� બે િમિનટ પછી �યાંથી સીધો 
બાબાના ઓરડામાં ગયો. મારી આંખોમાંથી આંસુ 
વહી ર�ાં હતાં. મ� બાબાને ક�ં, બાબા, મારી 
માને (દાદી�ને) ક�ઈ થવું �ઈએ નહ�. �યાર� મ� 
એક ��ય �યું. બાબાના �દલમાં દાદી� હસી 
ર�ાં હતાં અને બાબા પણ હસી ર�ા હતા. બાબા 
મને કહી ર�ા હતા માને ક�ઈપણ થશે નહ�. �� 
તરત જ �વયંને હળવો અનુભવવા લા�યો. 
બાબાના ઓરડામાંથી નીકળીને ભંડારામાં સેવા 
માટ� ગયો. કારણ ક� બાબા �ારા કરાવેલા 
અનુભવ પર મને પૂરો િવ�ાસ હતો. ખર�ખર 20-
25 િમિનટ પછી સમાચાર મ�યા ક� દાદી�ની 
તિબયત સારી છ�.

ઉમંગ-ઉ�સાહ

દર�ક સવારની રોશનીની સાથે દાદી� 
ઉમંગભરી નવી નવી વાતો સૌના �દલોમાં ભરી 
દ�તાં હતાં. બાબાની ��ય�તા માટ� ક�ઈક નવું 
કરીએ. �યાર�ક મુરલી �ાસમાં કહ�તાં હતાં, 
એક વાત સંભળાવું. છ� તો �ાઈવેટ પર�તુ આપ તો 
ઘરનાં બાળકો છો. આજે દાદી�ને એક સંક�પ 
આ�યો ક� લાખોની સભા હોવી �ઈએ. �યાર� 
બાબાની ��ય�તા થશે. દાદી�ના આ સંક�પના 
ફળ �વ�પે િવશાળ કાય��મોના આયોજનની 
શ�આત થઈ. દાદી કોઈ વાત પોતાના �દલમાં 
રાખતાં નહોતાં. તરત જ સૌની વ�ે �હ�ર કરતાં 
હતાં. આ કારણે સૌમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ આવતો 
હતો. સેવાની નવી નવી યોજનાઓ સફળ થતી 
હતી.

આવ�યકતાઓ ઉપર �યાન આપતાં હતાં. કોઈ 
બીમાર પડતું તો દાદી�નું એના ઉપર િવશેષ 
�યાન રહ�તું હતું. ખભાના દદ�ની �યાર� દ�શી દવા 
કરીને �� પાછો આ�યો તો દાદી�એ પૂ�ું, હવે 
ક�મ છ� ? મ� ક�ં, દાદી� 95 % સા�ં છ�. તો મીઠાં 
દાદી�એ ક�ં, સંપૂણ� સારા થઈને આવવું હતું ને ? 
એટલું દાદી� એક એકનું �યાન રાખતાં હતાં. 
વ�ે વ�ે કલાસમાં જ પૂછતાં હતાં ક� બધાંની 
તિબયત સારી છ� ને ? પછી કહ�તાં હતાં ક� 
દાદી�ની તિબયત પણ સારી છ�. આ સાંભળીને 
સૌ ખુશીથી તાળીઓ પાડતાં હતાં.

માગ�દશ�ન તથા સાવધાની

દાદી� �યાર� ભોલાનાથના ભંડારામાં 
આવતાં હતાં તો અવ�ય પૂછતાં ક� આજે ભોજનનું 
શું શું છ� ? �� કહ�તો હતો, દાદી�, દાળ, ભાત, 
શાક, રોટલી તથા ભિજયાં છ�. દાદી �ેમથી 
માગ�દશ�ન આપતાં હતાં ક� ભોજન પીરસતી વખતે 
ઘણું વધાર� ના આપવું. પછી ભલે તે બી�વાર લેવા 
આવે. ના ન પાડતા. બાબાના ય�નો �સાદ �યથ� 
જવો �ઈએ નહ�. આજકાલ શાકભા� ઘણી 
મ�ઘી થઈ ગઈ છ�. �યાર�ક મોટા �ાસમાં સૌને 
કહ�તાં હતાં, જુઓ, આજે એક �� માતા મારી 
પાસે આવી. દસ પૈસા, પાંચ પૈસાની પોટલી મને 
આપી અને બોલી. દાદી�, આ મારી વષ�ભરની 
કમાણી છ�. ખાસ બાબાની ભંડારી માટ� ભેગા ક�ં 
છું. મારી આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયાં. જુઓ, 
આપણે બાબાના ય�નો દાણો દાણો ક�ટલા �ેમથી 
ખાવો �ઈએ. એક દાણો પણ �યથ� જવો �ઈએ 
નહ�. આમ તો ��ાભોજન માટ� દ�વતાઓ પણ 
આતુર હોય છ�. આવી વાતો જણાવીને ય� ��યે 
�ેમ ��ત કરતાં હતાં.

બાબાના �દલમાં દાદી�

સન 1991ની વાત છ�. એક �દવસે દાદી�ને 
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ભૂલાશે નહ�. િનવ�રભાઈ મુંબઈથી બાયપાસ 
સજ�રી કરાવીને મીઠા મધુવનમાં પહ�ચવાના હતા. 
અહ� મા દાદી� પોતાના બાળકોની રાહ �તાં 
હતાં. જેવા િનવ�રભાઈ મધુવનમાં �ાંગણમાં ઉતયા� 
તો દાદી� એમને બાળકની જેમ ભેટી પ�ાં. 
બંનેનાં �દલ ભરાઈ આ�યાં. એ પછી દાદી� એમને 
બાબાના ઓરડામાં લઈ ગયાં. અહા ! ક�ટલું સુખ 
આપનારી એ પળો હતી.

દાદી� હતાં તો ક�મારી, પણ મા બનીને ભલે 
નાના હોય યા મોટા, �� હોય ક� જવાન, સૌનાં 
�દલોમાં રાજ કરતાં હતાં. સૌ એમને મા મા કહ�તા 
થાકતા નહોતા. ખર�ખર એમનાં દર�ક કમ�, 
�યવહારમાં માની મમતા છલકતી હતી. સામે જેવો 
આ�મા હોય તેવો દાદી� એની સાથે �યવહાર 
કરતાં હતાં. એને કારણે એવું લાગતું હતું ક� 
દાદી� મારાં છ�. કોઈ પણ વાત હોય તો ��ાવ�સ 
સીધા દાદીને મળીને સંભળાવતા હતા. તો દાદી 
સાં�વના આપતાં હતાં.

દાદીમા, દાદીમાની ધુન

�યાર� મધુવનમાં સંત સંમેલન થયું. મોટા 
મોટા મહામંડલે�ર પધાયા�. પહ�લાં �દવસનો 
કાય��મ પૂરો કરીને સૌ ભોજન પછી િવ�ામ 
કરવા સુખધામ પહ��યા. આપણાં ભોળાં ભોળાં 
દાદી સવ� દાદીઓની સાથે ઘણા �ેમથી એમના 
હાલચાલ પૂછવા �યાં પહ�ચી ગયાં તો સંતોની 
આંખોમાં િવ�ાસ નહોતો થતો ક� આટલી મોટી 
હ�તી પોતાની સાથી દાદીઓ સાથે અમારા 
હાલચાલ પૂછવા તથા શુભરાિ� પાઠવવા અમારા 
એક એક પાસે આવશે. બી� �દવસથી જ સંતો 
એમના �વચનોમાં દાદીમા, દાદીમાનો ગું�રવ 
કરવા લા�યા.

સભાની વ�ે સેવાધારીઓનો પ�રચય

�યાર� કોઈ મુરલીની વ�ે ધોબી, સુથાર, 
દર�, િચ�કાર, ક���કશન વગેર�નું નામ 
આવતું તો દાદી� એ �ે�ો સાથે સંબંિધત 
સેવાધારીઓ (બાબાનાં બાળકો)ને વગ�માં ઊભાં 
કરતાં હતાં. એમનો પ�રચય આપતાં. તેથી એમની 
ખુશી વધી જતી. એક મુરલીમાં માખણની વાત 
આવી. દાદી�એ પૂ�ું, ભંડારામાં માખણ કોણ 
કાઢ� છ� ? આ સેવા માટ� િનિમ� �� ઊભો થયો. 
દાદી�એ મને �ટ�જ ઉપર બોલા�યો. સૌની સાથે 
પ�રચય કરા�યો. અને ગુલાબનું એક ફ�લ આ�યું. 
મને ઘણી ખુશી થઈ. દાદી� નાનામાં નાની સેવા 
કરનારાઓમાં પણ આવો ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી 
દ�તાં હતાં.

ઉમંગ-ઉ�સાહનું ઝરણું

પાંડવભવનમાં બપોરનું ભોજન લી�ટથી 
મોકલવાનું હતું. લી�ટ અચાનક ખરાબ થઈ ગઈ. 
અમે લી�ટ રીપેર�ગ કરી ર�ા હતા પણ તે ચાલુ 
ના થઈ. હવે બપોરના બાર વાગવામાં પાંચ િમિનટ 
બાક� હતી. �� ભોલીદાદીની પાસે ગયો. ભોલીદાદી 
એ મને દાદી�ની પાસે મોક�યો. �� એમના 
કાયા�લય તરફ દો�ો. દાદી� કાયા�લયમાં કોઈ 
પ� વાંચી ર�ાં હતાં. મને પૂ�ું, બોલો શું થયું ? મ� 
ક�ં દાદી, લી�ટ ખરાબ થઈ ગઈ છ�. ભોજન 
ડાઈિનંગ હૉલમાં પહ��યું નથી. દાદી� તરત જ 
ઊભા થયાં. ભંડારામાં આ�યાં. �યાં જે ભાઈઓ 
બહ�નો હતાં એમનામાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભય�. 
ચાલો, ચાલો, પાંડવો, મહાવીરો નીચેથી ભોજન 
લાવો. દાદીના કહ�વાથી એક સાથે 25 પાંડવ એક 
સાથે ક�ચનમાં દો�ા. બરાબર બાર વાગે ભોજન 
ખવડાવવાની સેવા શ� થઈ.

માની મમતા

આવાં ��યો આંખોથી �યાં છ� જે કદી (અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

જેની ઉપર ‘��’ હજું સુધી �વી ર�ો હતો, તે પાછી 
ફર� છ�, તો આ શું કામ મહ�વનું છ� ?

ઉ�ર - પહ�લા આપણે એ સમજવું જ�રી છ� ક� ‘�� 
કોણ અને મા�ં શું ?’ જેમ ક� આપણે શ�આતમાં 
પણ �યું હતું, મારી બી�ઓ ��યે જવાબદારી, 
પ�રવાર ��યે, કામ ��યે, પર�તુ �યાર� ‘મારા 
��યે’ની વાત આવે છ� �યાર� આપણે �યું ક� �� 
મારી જવાબદારી પૂણ� ક�ં, �� મારા શરીરનું �યાન 
રાખું, કારણ મ� મને ખુદને શરીર મા�યું. પર�તુ �� 
એ નહોતી �ણતી ક� ‘�� ચૈત�ય શ�� છું, �� 
અનુભવ �વ�પ છું,’ મારી જવાબદારીની સૂિચમાં 
એવું �યાર�ય િવચાયુ� નહોતું. જેમ ક� આપણે 
પોતાને ઉ�� સમ�યા તો ક�ટલી બધી વાતો 
બદલાઈ ગઈ. �યાર� ‘�� ઉ�� છું.’ તો ��યુ કોનું 
થશે ? શરીરનું થશે. તેનાથી આપણો ��યુનો ભય 
પણ સમા�ત થઈ ગયો. જે આ�માનો ‘��યુનો ભય’ 
નીકળી �ય છ� તેને પછી �વનમાં કોઈ વાતનો 
ડર નથી લાગતો, તે આ�મા િનભ�ય �વન અથવા 
તો ભય મુ� �વનનો અનુભવ કરી શક� છ�. તેમાં 
પણ મા� પોતાનાં ��યુનો ડર જ નિહ� પણ 
પ�રવારનાં કોઈ સ�યનાં ��યુનો ડર પણ નથી 
રહ�તો.
�� - અહ� �� એક વાત �ડવા માગું છું, આજે 
લોકો જે રીતે રહ� છ� તેમાં લોકો ��યુને આ�મસાત 
કરવા પણ તૈયાર છ�, �� એ નથી કહી રહી ક� તેને 
મા� વડીલો જ માની ર�ા છ�. આજે બ� નાની 
�મરમાં લોકો પોતાનું �વન સમા�ત કરી ર�ા છ�.

ઉ�ર - તે પોતાને નથી �ણતાં તો �વનનાં 
મહ�વને શું �ણશે ? � ખુદને મા� િશ�ણ અને 

�યાં આપણે ખુશીની વાત 
કરી ર�ા હતા તો એક 
વાત જે આપણી સામે 
આવી તે એ હતી ક� �યાં 
સુધી આપણને આપણી 
સાચી ઓળખ નહ� થાય. 
�યાં સુધી �� શરીર હતી,

�યાં સુધી મારી તમામ ચી� તેની સાથે �ડાયેલી 
હતી, પછી ભલે સંપૂણ�તાની વાત હતી, મારી 
ખુશીની વાત હતી, મારી �ા��તઓની વાત હતી. 
પર�તુ �યાં મ� મનને પ�રવિત�ત કયુ� તો બધું જ 
બદલાઈ ગયું. આગળનાં હ�તામાં આપણે વાત 
કરી હતી ક� શું �� �દવસભર એમ માનીને ચાલી 
શક�� ક� જે પોશાક મ� પહ�ય� છ�, તે �� છું. � આ 
પોશાક ‘��’ છું તો �� તે બની જઈશ પછી મારી જે 
પૂર�પૂરી ઉ�� હતી. એકા�તા હતી. તે તે પોશાક 
ઉપર હતી. પછી આપણને આપણી સાચી ઓળખ 
મળી ક�, ‘�� તે ચૈત�ય શ�� છું અને 
અનુભવ�વ�પ છું.’ તો મા�ં સમ� �ાર�ધ જ 
બદલાઈ ગયું. �યાર� આપણે વાર�વાર એમ કહ�તા 
હતા ક� તેનાથી શું ફક� પડે છ� તે પણ આપણે �યું. 
હવે સતત એ યાદ રાખવાનું છ�, સતત ક�વી રીતે 
યાદ રહ� તે બાબત ઉપર પણ વાત કરીશું.

�� - આપણે એમ ક�ં હતું ક� શું ફક� પડે છ�, � 
આપણે એમ પણ માની લઈએ ક� �� આ છું તો જે 
રીતે વાત કરી હતી તેનું થોડું પ�રવત�ન કરીએ 
કારણ ક� તે મહ�વનું છ�. �યાર� આ કડીમાં અહ� 
બેસીને વાત કરીએ છીએ તો સાવ �પ� લાગે છ�. 
પર�તુ બહાર નીકળતાં જ તે તમામ વાતો જે છ� 

�સ�નતાના પથ પર

કાયમ યાદ રહ� - �� કોણ છું.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 08 August 2018 Page No. 16

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 08 August 2018 Page No. 17

�ાના�ત

ભૂલાશે નહ�. િનવ�રભાઈ મુંબઈથી બાયપાસ 
સજ�રી કરાવીને મીઠા મધુવનમાં પહ�ચવાના હતા. 
અહ� મા દાદી� પોતાના બાળકોની રાહ �તાં 
હતાં. જેવા િનવ�રભાઈ મધુવનમાં �ાંગણમાં ઉતયા� 
તો દાદી� એમને બાળકની જેમ ભેટી પ�ાં. 
બંનેનાં �દલ ભરાઈ આ�યાં. એ પછી દાદી� એમને 
બાબાના ઓરડામાં લઈ ગયાં. અહા ! ક�ટલું સુખ 
આપનારી એ પળો હતી.

દાદી� હતાં તો ક�મારી, પણ મા બનીને ભલે 
નાના હોય યા મોટા, �� હોય ક� જવાન, સૌનાં 
�દલોમાં રાજ કરતાં હતાં. સૌ એમને મા મા કહ�તા 
થાકતા નહોતા. ખર�ખર એમનાં દર�ક કમ�, 
�યવહારમાં માની મમતા છલકતી હતી. સામે જેવો 
આ�મા હોય તેવો દાદી� એની સાથે �યવહાર 
કરતાં હતાં. એને કારણે એવું લાગતું હતું ક� 
દાદી� મારાં છ�. કોઈ પણ વાત હોય તો ��ાવ�સ 
સીધા દાદીને મળીને સંભળાવતા હતા. તો દાદી 
સાં�વના આપતાં હતાં.

દાદીમા, દાદીમાની ધુન

�યાર� મધુવનમાં સંત સંમેલન થયું. મોટા 
મોટા મહામંડલે�ર પધાયા�. પહ�લાં �દવસનો 
કાય��મ પૂરો કરીને સૌ ભોજન પછી િવ�ામ 
કરવા સુખધામ પહ��યા. આપણાં ભોળાં ભોળાં 
દાદી સવ� દાદીઓની સાથે ઘણા �ેમથી એમના 
હાલચાલ પૂછવા �યાં પહ�ચી ગયાં તો સંતોની 
આંખોમાં િવ�ાસ નહોતો થતો ક� આટલી મોટી 
હ�તી પોતાની સાથી દાદીઓ સાથે અમારા 
હાલચાલ પૂછવા તથા શુભરાિ� પાઠવવા અમારા 
એક એક પાસે આવશે. બી� �દવસથી જ સંતો 
એમના �વચનોમાં દાદીમા, દાદીમાનો ગું�રવ 
કરવા લા�યા.

સભાની વ�ે સેવાધારીઓનો પ�રચય

�યાર� કોઈ મુરલીની વ�ે ધોબી, સુથાર, 
દર�, િચ�કાર, ક���કશન વગેર�નું નામ 
આવતું તો દાદી� એ �ે�ો સાથે સંબંિધત 
સેવાધારીઓ (બાબાનાં બાળકો)ને વગ�માં ઊભાં 
કરતાં હતાં. એમનો પ�રચય આપતાં. તેથી એમની 
ખુશી વધી જતી. એક મુરલીમાં માખણની વાત 
આવી. દાદી�એ પૂ�ું, ભંડારામાં માખણ કોણ 
કાઢ� છ� ? આ સેવા માટ� િનિમ� �� ઊભો થયો. 
દાદી�એ મને �ટ�જ ઉપર બોલા�યો. સૌની સાથે 
પ�રચય કરા�યો. અને ગુલાબનું એક ફ�લ આ�યું. 
મને ઘણી ખુશી થઈ. દાદી� નાનામાં નાની સેવા 
કરનારાઓમાં પણ આવો ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી 
દ�તાં હતાં.

ઉમંગ-ઉ�સાહનું ઝરણું

પાંડવભવનમાં બપોરનું ભોજન લી�ટથી 
મોકલવાનું હતું. લી�ટ અચાનક ખરાબ થઈ ગઈ. 
અમે લી�ટ રીપેર�ગ કરી ર�ા હતા પણ તે ચાલુ 
ના થઈ. હવે બપોરના બાર વાગવામાં પાંચ િમિનટ 
બાક� હતી. �� ભોલીદાદીની પાસે ગયો. ભોલીદાદી 
એ મને દાદી�ની પાસે મોક�યો. �� એમના 
કાયા�લય તરફ દો�ો. દાદી� કાયા�લયમાં કોઈ 
પ� વાંચી ર�ાં હતાં. મને પૂ�ું, બોલો શું થયું ? મ� 
ક�ં દાદી, લી�ટ ખરાબ થઈ ગઈ છ�. ભોજન 
ડાઈિનંગ હૉલમાં પહ��યું નથી. દાદી� તરત જ 
ઊભા થયાં. ભંડારામાં આ�યાં. �યાં જે ભાઈઓ 
બહ�નો હતાં એમનામાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભય�. 
ચાલો, ચાલો, પાંડવો, મહાવીરો નીચેથી ભોજન 
લાવો. દાદીના કહ�વાથી એક સાથે 25 પાંડવ એક 
સાથે ક�ચનમાં દો�ા. બરાબર બાર વાગે ભોજન 
ખવડાવવાની સેવા શ� થઈ.

માની મમતા

આવાં ��યો આંખોથી �યાં છ� જે કદી (અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

જેની ઉપર ‘��’ હજું સુધી �વી ર�ો હતો, તે પાછી 
ફર� છ�, તો આ શું કામ મહ�વનું છ� ?

ઉ�ર - પહ�લા આપણે એ સમજવું જ�રી છ� ક� ‘�� 
કોણ અને મા�ં શું ?’ જેમ ક� આપણે શ�આતમાં 
પણ �યું હતું, મારી બી�ઓ ��યે જવાબદારી, 
પ�રવાર ��યે, કામ ��યે, પર�તુ �યાર� ‘મારા 
��યે’ની વાત આવે છ� �યાર� આપણે �યું ક� �� 
મારી જવાબદારી પૂણ� ક�ં, �� મારા શરીરનું �યાન 
રાખું, કારણ મ� મને ખુદને શરીર મા�યું. પર�તુ �� 
એ નહોતી �ણતી ક� ‘�� ચૈત�ય શ�� છું, �� 
અનુભવ �વ�પ છું,’ મારી જવાબદારીની સૂિચમાં 
એવું �યાર�ય િવચાયુ� નહોતું. જેમ ક� આપણે 
પોતાને ઉ�� સમ�યા તો ક�ટલી બધી વાતો 
બદલાઈ ગઈ. �યાર� ‘�� ઉ�� છું.’ તો ��યુ કોનું 
થશે ? શરીરનું થશે. તેનાથી આપણો ��યુનો ભય 
પણ સમા�ત થઈ ગયો. જે આ�માનો ‘��યુનો ભય’ 
નીકળી �ય છ� તેને પછી �વનમાં કોઈ વાતનો 
ડર નથી લાગતો, તે આ�મા િનભ�ય �વન અથવા 
તો ભય મુ� �વનનો અનુભવ કરી શક� છ�. તેમાં 
પણ મા� પોતાનાં ��યુનો ડર જ નિહ� પણ 
પ�રવારનાં કોઈ સ�યનાં ��યુનો ડર પણ નથી 
રહ�તો.
�� - અહ� �� એક વાત �ડવા માગું છું, આજે 
લોકો જે રીતે રહ� છ� તેમાં લોકો ��યુને આ�મસાત 
કરવા પણ તૈયાર છ�, �� એ નથી કહી રહી ક� તેને 
મા� વડીલો જ માની ર�ા છ�. આજે બ� નાની 
�મરમાં લોકો પોતાનું �વન સમા�ત કરી ર�ા છ�.

ઉ�ર - તે પોતાને નથી �ણતાં તો �વનનાં 
મહ�વને શું �ણશે ? � ખુદને મા� િશ�ણ અને 

�યાં આપણે ખુશીની વાત 
કરી ર�ા હતા તો એક 
વાત જે આપણી સામે 
આવી તે એ હતી ક� �યાં 
સુધી આપણને આપણી 
સાચી ઓળખ નહ� થાય. 
�યાં સુધી �� શરીર હતી,

�યાં સુધી મારી તમામ ચી� તેની સાથે �ડાયેલી 
હતી, પછી ભલે સંપૂણ�તાની વાત હતી, મારી 
ખુશીની વાત હતી, મારી �ા��તઓની વાત હતી. 
પર�તુ �યાં મ� મનને પ�રવિત�ત કયુ� તો બધું જ 
બદલાઈ ગયું. આગળનાં હ�તામાં આપણે વાત 
કરી હતી ક� શું �� �દવસભર એમ માનીને ચાલી 
શક�� ક� જે પોશાક મ� પહ�ય� છ�, તે �� છું. � આ 
પોશાક ‘��’ છું તો �� તે બની જઈશ પછી મારી જે 
પૂર�પૂરી ઉ�� હતી. એકા�તા હતી. તે તે પોશાક 
ઉપર હતી. પછી આપણને આપણી સાચી ઓળખ 
મળી ક�, ‘�� તે ચૈત�ય શ�� છું અને 
અનુભવ�વ�પ છું.’ તો મા�ં સમ� �ાર�ધ જ 
બદલાઈ ગયું. �યાર� આપણે વાર�વાર એમ કહ�તા 
હતા ક� તેનાથી શું ફક� પડે છ� તે પણ આપણે �યું. 
હવે સતત એ યાદ રાખવાનું છ�, સતત ક�વી રીતે 
યાદ રહ� તે બાબત ઉપર પણ વાત કરીશું.

�� - આપણે એમ ક�ં હતું ક� શું ફક� પડે છ�, � 
આપણે એમ પણ માની લઈએ ક� �� આ છું તો જે 
રીતે વાત કરી હતી તેનું થોડું પ�રવત�ન કરીએ 
કારણ ક� તે મહ�વનું છ�. �યાર� આ કડીમાં અહ� 
બેસીને વાત કરીએ છીએ તો સાવ �પ� લાગે છ�. 
પર�તુ બહાર નીકળતાં જ તે તમામ વાતો જે છ� 

�સ�નતાના પથ પર

કાયમ યાદ રહ� - �� કોણ છું.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આપણે િશ�ક છીએ, આપણે બાળકોને જે મૂ�યો 
શીખવી ર�ા છીએ. તમે વગ�માં જઈને બોલો પણ 
છો િવ�ાસ કરો, કારણ િવ�ાસ નથી કરતા, ના 
�યવહારમાં તો નથી ચાલતું. અને � તમારી 
અંદરનો િવચાર છ� ક� �યવહા�રકતામાં ઈમાનદારી 
કામ નથી કરતી, તો પછી � તમારી અંદરનો 
િવચાર છ� ક� �યવહા�રકતામાં ઈમાનદારી કામ 
નથી કરતી, તો પછી તમે ક�ટલું પણ બાળકોને 
સમ�વશો એક તો તેઓ તમારા િવચારોના 
�ક�પન, �ક�પન જેમ ક� બુ��નાં છ�. આપને તે �ઢ 
િવ�ાસ જ નથી તે જશે, આપનાં �ક�પન નહ� 
�ય, તમારો હાવભાવ દશા�વી દ�શે.

�� - �યાર� તો બાળકો બેઈમાન બનીને આવે છ� 
પછી આપણે કહીએ છીએ તમે જુઠું બોલી ર�ા 
છો, તમે ઈમાનદાર નથી.

ઉ�ર - કારણ મ� �યાન ન આ�યું ક� �� જુઠ બોલી 
લ�. પર�તુ માર� ભૌિતક ચી� મેળવવી છ� અને 
તેની પાછળ આપણો િવ�ાસ છ� ક� જે ઈમાનદાર 
હોય છ� તેને �વનમાં બ� સંઘષ� કરવો પડે છ�, 
જેઓ બી� ર�તા અપનાવે છ� તેઓ બ� જલદી 
સફળ થઈ �ય છ�. તો સફળતા શું ‘પદાથ�માં છ�?’ 
ક�મ, �� કોણ છું, �� શરીર, શરીરને જેટલું સુખ 
મળ� એટલો �� આરામદાયક અને તેનાં માટ� જેટલી 
વખત ખોટું બોલીશ, જેટલી વાર �� ખોટા ર�તા 
અપનાવીશ, આપણે આપણાં માટ� અહ� અશાંિત 
િનિમ�ત કરી ર�ા છીએ. આથી આજકાલ લોકોએ 
શાંિત શોધવી પડે છ�.

�� - બી� અમારી બ� મજબૂત મા�યતા હોય 
છ� ક� ‘જૂઠું બોલી નાખો, બેઈમાન બનો, પકડાઈ 
નિહ� જવાનું’ આ આપની િનપુણતા છ�. �યાંક આ 
આપણી બ� મજબૂત મા�યતા બની �ય છ�.

ઉ�ર - જુઠું બોલીએ તે બી�એ નથી પકડવાનું, 
પકડાઈ તો આપણે અહ� પહ�લા જઈએ છીએ, જે 

આપણે ક�ટલીયે વાર કહીએ છીએ ક� દુઃખમાં તે 
એક� થઈ ર�ં છ�, તે અપરાધ થઈ ર�ો છ�, 
આપણે અહ� પકડાઈ જઈએ છીએ. કારણ આપણે 
મૂળ �ક�િતથી િવ�� કામ કયુ�. ભલે આપણે તે 
છૂપાવી દઈએ, તેની કોઈ વાત નથી પર�તુ આપણી 
અંદર તો ર�કડ� થઈ ગયું અને �યાર� ઉ�� ખોટી 
ગઈ તો તેનું પ�રણામ �યાર�ય સકારા�મક ન હોઈ 
શક�. હા તે ખોટા કાય�વાળું પ�રણામ આવી જશે જે 
આપ શોધો છો પર�તુ સાથોસાથ આ પણ આવશે. 
હવે �યાર� મને એ હ�તુ મ�યો ક� આ બધું મા�ં છ�. 
આ �� છું તો મારી પહ�લી �ાથિમકતા શું હશે, 
પોતાનું �યાન રાખવાની હશે. તો પછી �� તે �ા�ત 
કરવા માટ� તેને અહ� સુધી મહ�વ નહ� આપું અને 
દર�ક ચીજ બદલાઈ જશે. આપણાં મૂ�ય, આપણાં 
િસ�ાંત અને નૈિતકતા પણ ભૌિતકવાદી થઈ જશે.

�� - હવે મને સમ�યું ક� �� આ છું.

ઉ�ર - શું તમને આજે ખબર પડે ક� તમાર� આ 
�ા�ત કરવાનું છ�, તેને માટ� તમાર� તમારા હાથ - 
પગ કાપી આપવા પડશે તો તમે શું આપી દ�શો ? 
હા, કોઈ વાંધો નિહ�, મને મસ��ડસ તો મળી �ય, 
મોટો બંગલો મળી �ય, કોઈ વાંધો નથી. �� મારો 
એક હાથ કાપી આપીશ, આપ આપશો આપનો 
હાથ ! ના, તે �� છું, તો તે કપાવો ન �ઈએ, અહ� 
કાંઈક કાપીને આપવાનું છ�, એક િમિનટ પણ નિહ 
લાગે જૂઠું બોલવામાં કારણ ‘�� આ છું’. દર�ક ચીજ 
જુઠ ઉપર આધા�રત છ� અને તે એક મા�યતા છ�. 
જે �દવસે આપને સમજમાં આ�યું અને આપે તેને 
પ�રવિત�ત કયુ�, આપને વધુ િવચારવું નિહ પડે. 
ઘણી વખત લોકો કહ� છ� તે સમયે િવચારવું પડે છ� 
ક� ‘સાચું બોલું ક� ખોટુ બોલું’ આ એક 
િવરોધાભાસ છ� પર�તુ �યાં આપણું �યાન સાચું છ� 
ક� ‘�� આ છું’ તો આપની પાસે બે િવચાર નહ� 
આવે ક� આમ બોલું ક� તેમ બોલું. આપણે સાચું જ 
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પદ સમ�યા તો નંબર માટ� આ�મહ�યા શા માટ� 
કરી ? જેટલા નંબરની જ�ર હતી તેટલા નંબર ન 
આ�યા. આપણે આપણાં �વનનું મૂ�ય નંબરથી ક� 
�દશ�નથી ક� �ા��તથી ક� શારી�રક સુંદરતા ક� 
હો�ાથી ન�ી નથી કરી શકતા. તે બધા �માણ જે 
આપણે પૂણ� કરવાનાં છ� તેમાં થોડું ઉપર નીચે થઈ 
શક� છ�. હવે એમાં એવું શું છ� જેને માટ� આપણે 
આપણું �વન સમા�ત કરી દઈએ. કારણ આપણે 
ખુદને ઓળ�યા જ નથી.

આજે આપણી પાસે અનેક ઈમેઈલ આવે છ� 
તેમાં કહ� છ� ક� મારો આ સંબંધ અલગ ન થયો, હવે 
�� �વવા નથી ઈ�છતો, ��યુ અંિતમ નથી ભલે 
�યાર�ક લાગે ક� આપણે આપણાં �વનને સમા�ત 
કરી લઈએ, પર�તુ �યાર� આ બધી બાબતોનો 
ઉ��શ બદલાઈ જશે �યાર� સફળતા પણ સમ�ઈ 
જશે. �યાર� આપણને તે સમ�ઈ જશે તો 
સફળતાની પ�રભાષા જ બદલાઈ જશે.

અને મારા �વનનો ઉ��શ જ બદલાઈ જશે. 
�યાર� મ� એમ મા�યું ક� ‘�� શરીર છું’ �યાર� મને 
સમ�યું ક� �વન ક�ટલું છ�. તો તે સમય ગાળામાં 
માર� બધું �ા�ત કરી લેવાનું છ� અને જલદી જલદી 
કરવાનું છ�. �યાર� આપણો એ િવ�ાસ બને છ� ક� 
‘�વન એક હરીફાઈ છ�’ અને તેમાં સૌ કોઈ 
હરીફાઈ કરી ર�ા છ�, દર�ક� િવચાયુ� ક� માર� 
આટલા સમયમાં આ બધું કરવાનું છ�, જે કરવાનું 
છ� તે અ�યાર� જ કરી �યો.

�� - કારણ જ�યા જ એટલી છ�, એટલા જ 
લોકો છ� તો માર� �વવા માટ� સંઘષ� તો કરવો જ 
પડશે.

ઉ�ર - �મતાની સફળતા પણ �યાર� આપણે 
ક�ં, સફળ શું ? કારણ આપણે િવચાયુ� �� આ છું, 
�� હો�ો છું તો �વ�થ કોણ છ� ? જે શારી�રક રીતે 
સૌથી વધુ �વ�થ હશે, જેની પાસે વધુ ધન હશે, 

હો�ો હશે તે સૌથી સફળ હશે. ભલે તે ભાવના�મક 
�પથી સાવ કમ�ર હોય, તેને �વ�થ બનાવવા 
માટ� તેટલી મા�ામાં સફળતા �ા�ત કરવી પડશે 
અને તેને માટ� આપણે ખોટું કરવા પણ તૈયાર થઈ 
ગયા, આપણે અનૈિતક રીતનો ઉપયોગ કરવા 
માટ� તૈયાર થઈ ગયા કારણ આપણે િવચાયુ� ક� 
આટલી સમય મયા�દામાં આપણે બધું જ મેળવવાનું 
છ�. પછી આપણે ખુદને તે સમ�યા તો આપણે 
એકબી� સાથે સરખામણી કરવાનું શ� કરી 
દીધું. આપણાંથી વધુ સારા તે છ� જેની પાસે વધુ 
ચી� છ�, જે શારી�રક રીતે વધુ સુંદર છ�, એ ફક� 
નથી પડતો ક� મૂ�ય કોની પાસે વધુ છ�. તો બધો 
હ�તુ ફરી ગયો કારણ ‘�� કોણ છું’ની પ�રભાષા 
બદલાઈ ગઈ તો બધું બદલાઈ ગયું.

�� - જેમ ક�મતીની �ક�મત જ ન રહી.

ઉ�ર - �� બાળકોની �ક�લમાં એક કાય��મમાં ગઈ 
હતી જેમાં માર� ‘આજનાં સમયમાં ઈમાનદારીથી 
કાય� કરી શકાય છ�’ તે િવષય ઉપર બોલવાનું 
હતું. બાળકોનો �� હતો ‘જેઓ ઈમાનદાર છ� 
તેઓ સફળ છ�’ મતલબ તે પણ એક ��િચ�હ 
હતું. ‘તે સફળ �ય�� હોઈ શક� છ�’ અને આ 
િવષય પણ તેમણે જ આ�યો હતો, હતા તો તેઓ 
બ� નાના, તેમને બ� સરળતાથી બદલી શકાય 
તેમ હતું. �યાં અમે તેમની સાથે અધ� પોણો કલાક 
વાત કરી અને તેઓએ ક�ં અમે વચન આપીએ 
છીએ ક� અમે બધી બાબતમાં ઈમાનદાર રહીશું.

પછી િશ�ક આવીને કહ� છ� ક� તેમને આ 
બધું શીખવીને શું ફાયદો છ�. આજનાં �વનમાં 
ઈમાનદારીથી કામ થઈ જ નથી શકતું, �યાર� મ� 
ક�ં આપ જઈને તેમને કહી દો ક� ઈમાનદારીથી 
કામ નથી ચાલતું. તેઓ કહ� છ� ક� એવું થોડું કરી 
શકાય છ�, તેમણે તો એમ જ કહ�વાનું છ�. આપ 
િવચારો અમે સાધન છીએ ક� પાલક છીએ, ચાહ� 
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આપણે િશ�ક છીએ, આપણે બાળકોને જે મૂ�યો 
શીખવી ર�ા છીએ. તમે વગ�માં જઈને બોલો પણ 
છો િવ�ાસ કરો, કારણ િવ�ાસ નથી કરતા, ના 
�યવહારમાં તો નથી ચાલતું. અને � તમારી 
અંદરનો િવચાર છ� ક� �યવહા�રકતામાં ઈમાનદારી 
કામ નથી કરતી, તો પછી � તમારી અંદરનો 
િવચાર છ� ક� �યવહા�રકતામાં ઈમાનદારી કામ 
નથી કરતી, તો પછી તમે ક�ટલું પણ બાળકોને 
સમ�વશો એક તો તેઓ તમારા િવચારોના 
�ક�પન, �ક�પન જેમ ક� બુ��નાં છ�. આપને તે �ઢ 
િવ�ાસ જ નથી તે જશે, આપનાં �ક�પન નહ� 
�ય, તમારો હાવભાવ દશા�વી દ�શે.

�� - �યાર� તો બાળકો બેઈમાન બનીને આવે છ� 
પછી આપણે કહીએ છીએ તમે જુઠું બોલી ર�ા 
છો, તમે ઈમાનદાર નથી.

ઉ�ર - કારણ મ� �યાન ન આ�યું ક� �� જુઠ બોલી 
લ�. પર�તુ માર� ભૌિતક ચી� મેળવવી છ� અને 
તેની પાછળ આપણો િવ�ાસ છ� ક� જે ઈમાનદાર 
હોય છ� તેને �વનમાં બ� સંઘષ� કરવો પડે છ�, 
જેઓ બી� ર�તા અપનાવે છ� તેઓ બ� જલદી 
સફળ થઈ �ય છ�. તો સફળતા શું ‘પદાથ�માં છ�?’ 
ક�મ, �� કોણ છું, �� શરીર, શરીરને જેટલું સુખ 
મળ� એટલો �� આરામદાયક અને તેનાં માટ� જેટલી 
વખત ખોટું બોલીશ, જેટલી વાર �� ખોટા ર�તા 
અપનાવીશ, આપણે આપણાં માટ� અહ� અશાંિત 
િનિમ�ત કરી ર�ા છીએ. આથી આજકાલ લોકોએ 
શાંિત શોધવી પડે છ�.

�� - બી� અમારી બ� મજબૂત મા�યતા હોય 
છ� ક� ‘જૂઠું બોલી નાખો, બેઈમાન બનો, પકડાઈ 
નિહ� જવાનું’ આ આપની િનપુણતા છ�. �યાંક આ 
આપણી બ� મજબૂત મા�યતા બની �ય છ�.

ઉ�ર - જુઠું બોલીએ તે બી�એ નથી પકડવાનું, 
પકડાઈ તો આપણે અહ� પહ�લા જઈએ છીએ, જે 

આપણે ક�ટલીયે વાર કહીએ છીએ ક� દુઃખમાં તે 
એક� થઈ ર�ં છ�, તે અપરાધ થઈ ર�ો છ�, 
આપણે અહ� પકડાઈ જઈએ છીએ. કારણ આપણે 
મૂળ �ક�િતથી િવ�� કામ કયુ�. ભલે આપણે તે 
છૂપાવી દઈએ, તેની કોઈ વાત નથી પર�તુ આપણી 
અંદર તો ર�કડ� થઈ ગયું અને �યાર� ઉ�� ખોટી 
ગઈ તો તેનું પ�રણામ �યાર�ય સકારા�મક ન હોઈ 
શક�. હા તે ખોટા કાય�વાળું પ�રણામ આવી જશે જે 
આપ શોધો છો પર�તુ સાથોસાથ આ પણ આવશે. 
હવે �યાર� મને એ હ�તુ મ�યો ક� આ બધું મા�ં છ�. 
આ �� છું તો મારી પહ�લી �ાથિમકતા શું હશે, 
પોતાનું �યાન રાખવાની હશે. તો પછી �� તે �ા�ત 
કરવા માટ� તેને અહ� સુધી મહ�વ નહ� આપું અને 
દર�ક ચીજ બદલાઈ જશે. આપણાં મૂ�ય, આપણાં 
િસ�ાંત અને નૈિતકતા પણ ભૌિતકવાદી થઈ જશે.

�� - હવે મને સમ�યું ક� �� આ છું.

ઉ�ર - શું તમને આજે ખબર પડે ક� તમાર� આ 
�ા�ત કરવાનું છ�, તેને માટ� તમાર� તમારા હાથ - 
પગ કાપી આપવા પડશે તો તમે શું આપી દ�શો ? 
હા, કોઈ વાંધો નિહ�, મને મસ��ડસ તો મળી �ય, 
મોટો બંગલો મળી �ય, કોઈ વાંધો નથી. �� મારો 
એક હાથ કાપી આપીશ, આપ આપશો આપનો 
હાથ ! ના, તે �� છું, તો તે કપાવો ન �ઈએ, અહ� 
કાંઈક કાપીને આપવાનું છ�, એક િમિનટ પણ નિહ 
લાગે જૂઠું બોલવામાં કારણ ‘�� આ છું’. દર�ક ચીજ 
જુઠ ઉપર આધા�રત છ� અને તે એક મા�યતા છ�. 
જે �દવસે આપને સમજમાં આ�યું અને આપે તેને 
પ�રવિત�ત કયુ�, આપને વધુ િવચારવું નિહ પડે. 
ઘણી વખત લોકો કહ� છ� તે સમયે િવચારવું પડે છ� 
ક� ‘સાચું બોલું ક� ખોટુ બોલું’ આ એક 
િવરોધાભાસ છ� પર�તુ �યાં આપણું �યાન સાચું છ� 
ક� ‘�� આ છું’ તો આપની પાસે બે િવચાર નહ� 
આવે ક� આમ બોલું ક� તેમ બોલું. આપણે સાચું જ 
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પદ સમ�યા તો નંબર માટ� આ�મહ�યા શા માટ� 
કરી ? જેટલા નંબરની જ�ર હતી તેટલા નંબર ન 
આ�યા. આપણે આપણાં �વનનું મૂ�ય નંબરથી ક� 
�દશ�નથી ક� �ા��તથી ક� શારી�રક સુંદરતા ક� 
હો�ાથી ન�ી નથી કરી શકતા. તે બધા �માણ જે 
આપણે પૂણ� કરવાનાં છ� તેમાં થોડું ઉપર નીચે થઈ 
શક� છ�. હવે એમાં એવું શું છ� જેને માટ� આપણે 
આપણું �વન સમા�ત કરી દઈએ. કારણ આપણે 
ખુદને ઓળ�યા જ નથી.

આજે આપણી પાસે અનેક ઈમેઈલ આવે છ� 
તેમાં કહ� છ� ક� મારો આ સંબંધ અલગ ન થયો, હવે 
�� �વવા નથી ઈ�છતો, ��યુ અંિતમ નથી ભલે 
�યાર�ક લાગે ક� આપણે આપણાં �વનને સમા�ત 
કરી લઈએ, પર�તુ �યાર� આ બધી બાબતોનો 
ઉ��શ બદલાઈ જશે �યાર� સફળતા પણ સમ�ઈ 
જશે. �યાર� આપણને તે સમ�ઈ જશે તો 
સફળતાની પ�રભાષા જ બદલાઈ જશે.

અને મારા �વનનો ઉ��શ જ બદલાઈ જશે. 
�યાર� મ� એમ મા�યું ક� ‘�� શરીર છું’ �યાર� મને 
સમ�યું ક� �વન ક�ટલું છ�. તો તે સમય ગાળામાં 
માર� બધું �ા�ત કરી લેવાનું છ� અને જલદી જલદી 
કરવાનું છ�. �યાર� આપણો એ િવ�ાસ બને છ� ક� 
‘�વન એક હરીફાઈ છ�’ અને તેમાં સૌ કોઈ 
હરીફાઈ કરી ર�ા છ�, દર�ક� િવચાયુ� ક� માર� 
આટલા સમયમાં આ બધું કરવાનું છ�, જે કરવાનું 
છ� તે અ�યાર� જ કરી �યો.

�� - કારણ જ�યા જ એટલી છ�, એટલા જ 
લોકો છ� તો માર� �વવા માટ� સંઘષ� તો કરવો જ 
પડશે.

ઉ�ર - �મતાની સફળતા પણ �યાર� આપણે 
ક�ં, સફળ શું ? કારણ આપણે િવચાયુ� �� આ છું, 
�� હો�ો છું તો �વ�થ કોણ છ� ? જે શારી�રક રીતે 
સૌથી વધુ �વ�થ હશે, જેની પાસે વધુ ધન હશે, 

હો�ો હશે તે સૌથી સફળ હશે. ભલે તે ભાવના�મક 
�પથી સાવ કમ�ર હોય, તેને �વ�થ બનાવવા 
માટ� તેટલી મા�ામાં સફળતા �ા�ત કરવી પડશે 
અને તેને માટ� આપણે ખોટું કરવા પણ તૈયાર થઈ 
ગયા, આપણે અનૈિતક રીતનો ઉપયોગ કરવા 
માટ� તૈયાર થઈ ગયા કારણ આપણે િવચાયુ� ક� 
આટલી સમય મયા�દામાં આપણે બધું જ મેળવવાનું 
છ�. પછી આપણે ખુદને તે સમ�યા તો આપણે 
એકબી� સાથે સરખામણી કરવાનું શ� કરી 
દીધું. આપણાંથી વધુ સારા તે છ� જેની પાસે વધુ 
ચી� છ�, જે શારી�રક રીતે વધુ સુંદર છ�, એ ફક� 
નથી પડતો ક� મૂ�ય કોની પાસે વધુ છ�. તો બધો 
હ�તુ ફરી ગયો કારણ ‘�� કોણ છું’ની પ�રભાષા 
બદલાઈ ગઈ તો બધું બદલાઈ ગયું.

�� - જેમ ક�મતીની �ક�મત જ ન રહી.

ઉ�ર - �� બાળકોની �ક�લમાં એક કાય��મમાં ગઈ 
હતી જેમાં માર� ‘આજનાં સમયમાં ઈમાનદારીથી 
કાય� કરી શકાય છ�’ તે િવષય ઉપર બોલવાનું 
હતું. બાળકોનો �� હતો ‘જેઓ ઈમાનદાર છ� 
તેઓ સફળ છ�’ મતલબ તે પણ એક ��િચ�હ 
હતું. ‘તે સફળ �ય�� હોઈ શક� છ�’ અને આ 
િવષય પણ તેમણે જ આ�યો હતો, હતા તો તેઓ 
બ� નાના, તેમને બ� સરળતાથી બદલી શકાય 
તેમ હતું. �યાં અમે તેમની સાથે અધ� પોણો કલાક 
વાત કરી અને તેઓએ ક�ં અમે વચન આપીએ 
છીએ ક� અમે બધી બાબતમાં ઈમાનદાર રહીશું.

પછી િશ�ક આવીને કહ� છ� ક� તેમને આ 
બધું શીખવીને શું ફાયદો છ�. આજનાં �વનમાં 
ઈમાનદારીથી કામ થઈ જ નથી શકતું, �યાર� મ� 
ક�ં આપ જઈને તેમને કહી દો ક� ઈમાનદારીથી 
કામ નથી ચાલતું. તેઓ કહ� છ� ક� એવું થોડું કરી 
શકાય છ�, તેમણે તો એમ જ કહ�વાનું છ�. આપ 
િવચારો અમે સાધન છીએ ક� પાલક છીએ, ચાહ� 
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બોલવાનું છ�, ચાહ� તેનું કોઈપણ પ�રણામ આવે, 
કારણ આપણે �વયંની નજરોમાં ખોટા બનવા 
નથી માગતાં.

�� - આપણે આપણી સુર�ા કરવાની છ�, મા�ં 
જે અ��ત�વ છ�, �� જે છું, તે તો વા�તવમાં મને 
મહ�સુસ થઈ ગયું, તો આપણને હ�મેશા યાદ રહ�શે 
તો �� તેની સુર�ા કરીશ.

ઉ�ર - િબલક�લ, �યાર� તમને સમજમાં આવી 
ગયું. આપણે આજ સુધી એમ સમ�ને ચાલતા 
હતા ક� ‘�� શરીર છું’ તો તેનું �યાન રાખતા હતા. 
આ બધું શેને માટ� થઈ ર�ં હતું તો શરીરને માટ�, 
શરીરનાં સુખ માટ�. હવે આપણે એ �યાન નથી 
રાખવાનું ક� �� અસહજ થઈ રહી છું.

�� - �� સમજું છું ક� આપણે આપણાં આદશ� 
ઉપર ચાલવામાં એટલી મહ�નત નથી કરવી પડતી.

ઉ�ર - તે મુ�ક�લ નથી, તેમાં �� નથી, તે 
�વાભાિવક છ�. તેમાં એ િવચારવાની જ�ર નથી ક� 
�� આ ક�ં ક� ન ક�ં. મા�ં તમામ ધન ચા�યું �ય, 
મારી તમામ સંપિ� ચાલી �ય, જે જવું હોય તે 
�ય.

�� - વા�તવમાં આપણે એ યાદ રાખવાનું છ� જે 
જવાનું છ� તે �ય તે મહ�વનું નથી. આજે જેમ ઘણા 
લોકો પોતાનાં આદશ� ઉપર ઉભા છ� તેઓ દદ� 
સાથે એ માટ� �વી ર�ા છ� કારણ તેઓ િવચાર� છ� 
ક� �� સફળ ન થયો અને મારા આદશ� ઉપર ઉભો 
ર�ો.

ઉ�ર - પર�તુ આ િવચાર પણ ��ાથ�િચ�હ છ� ક� �� 
સફળ ન થયો. �� ક�� છું ક� મ� �ય��ગત રીતે આ 
અનુભવ કય� છ� ક� જે ખુદનાં મૂ�ય ઉપર ખુદ ઉભા 
છ� તેઓ આજે સફળ છ�. અને સફળતાનું પ�રણામ 
છ� ક� તે શાંત રીતે થશે, શાંત અને સુખી છ� અને 
�યાં સુધી ભૌિતકવાદી સફળતાની વાત આવે તેને 

સંભવ નથી માનતા ક� આપ નૈિતકતાથી ચા�યા 
અને આપને ભૌિતકવાદી સફળતા નહ� મળ� તે 
પણ એક મા�યતા છ�. આ પણ આપણે �યાંકને 
�યાંક �ડી દીધું છ�. હા એમ થઈ શક� છ� ક� બ� 
ઝડપથી અને વધુ મા�ામાં નહ� મળ�. પર�તુ અંતમાં 
એમ નહ� થાય ક� સાવ શૂ�ય થઈ જશે અને તમારી 
પાસે કાંઈ નહ� રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

તપ�યા
�.ક�. ડૉ. િનર�જના, વડોદરા

ઓમશાંિત. તપ�યા શ�દ મા� જ મનને 
પિવ�તા, સા��વકતા આ�યા��મકતા ક� લ�યપૂિત� 
માટ�ની �ઢતાનો અણસાર આપી �ય છ�. 
ભારતભૂિમ તપ�વીઓની ભૂિમ છ�. ઈ�ર �ા��ત જ 
તેઓનું �વન લ�ય હતું. તેથી તપ�યા સાથે 
સામા�ય રીતે ઈ�ર �ા��તનું જ લ�ય સંકળાયેલુ 
છ�. ઈ�ર�ા��ત સવ� �ા��તઓનું મૂળ છ�. �યારબાદ 
કોઈ �ા��ત માટ� પુ�ષાથ� કરવાનો હોતો નથી. એક 
વખતનો લાંબો અને િનર�તર પુ�ષાથ� સદાકાળની 
�ે� �ા��તનું િનિમ� બની શક� છ�. પર�તુ આ 
�કારની સમજ ક�ળવવા માટ� તથા તે �માણેના 
કાય�માં રત થવા માટ� આજની પ�ર��થિતને 
અનુલ�ીને િવચારીએ.

કોઈ પણ લ�ની પૂિત� માટ� કરવામાં આવતા 
સતત પુ�ષાથ�ને તપ કહ�વાય છ�. સામાિજક 
�વન�યવહારમાં આપણે તપ શ�દ વાપરીએ 
છીએ. દા.ત. કોઈની રાહ �તા ઉભા હોઈએ તો 
પણ કહીએ છીએ આજે મને ઘણું તપ કરા�યું. 
કાય�ની સફળતા માટ� �ઢ િનધા�ર અને સતત 
પુ�ષાથ�ની જ�ર છ� જ. આજે આપણે કાય� ��યે 
ખૂબ જ ઉ�ક�ઠ છીએ, િવ�ાનયુગમાં દોડાદોડીના 
સમયમાં એક સાથે પણ ઘણા કાય� આપણે કરીએ 
છીએ અને કરવા ઉ�ેિજત થઈએ છીએ. કાય�ની 
સફળતા માટ� અનેક �ય�ો થાય છ�. િવચારોનો 
િન�હ, વાણી િવલાસનો િન�હ અને કમ����યોનો 
િન�હ સફળતા અપાવી શક� તે સૌ �ણે છ�. માટ� 
આવું તપ �વયં ન કરતાં તપ કરનાર �ય��નો 
ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. દા.ત. પરી�ામાં પાસ 
થવું, ધંધામાં નફો મેળવવા, અર� કોટ�માં દાખલ 
કર�લ ખોટા ક�સમાં પણ �ત મેળવવા માટ� તપ�વી 

અને િસ�ોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. માટ� જ 
િવ�ાનની �ગિત થઈ હોવા છતાં ય સમાજની 
નૈિતક અને ચા�રિ�ક સંપિ� લૂંટાઈ રહી છ�. ધન 
ભલે ગમે તેવા સાધનો �ારા �ા�ત કર�લું હોય પણ 
ધિનકની જ બોલબાલા છ�. સંતોષ અને 
સુરિ�તતાનો સંપૂણ� અભાવ વતા�ય છ�.

આવા સમયે ખર�ખર સમાજમાં આમૂલ 
પ�રવત�નની દરકાર છ�. નૈિતકતા અને ચા�ર�ય 
િવષે �વચનો ખૂબ થાય છ� તે અંગેના �ાનની ચચા� 
પણ ઘણી પુ��તકાઓ �ંથો અને શા��ોમાં થયેલી 
છ�. કથા, વાતા�, સતસંગો પણ ઘણા થાય છ�. 
મં�દરો અને મ��દો વધતા �ય છ�. પર�તુ 
�ય��ગત અને સામા�ક �વનમૂ�યો ઘટતાં 
�ય છ�.

ક�વળ �ાન અને તેની ચચા� �વનમાં 
પ�રવત�ન લાવી શકતાં નથી પણ સાથે તપ�યાની 
ખૂબ જ�ર છ�. તપ�યા કરવા માટ� ઘરબાર, ��ી-
બાળકો, િમ�-સંબંધીઓ છોડવાની જ�ર નથી ક� 
ભૂખ, તરસ, તડકો વગેર� વેઠવાની પણ જ�ર 
નથી. પોતાના જ ઘરમાં રહીને પણ તપ�યા કરી 
શકાય છ�. ક�વળ થોડા એકાંતની જ જ�ર છ�. 
સમજ અને શ��નો યો�ય સુમેળ �ઈએ. સમજ 
વગરની શ�� ક�વળ બા�બળ છ� અને શ�� 
વગરની સમજ ફ� પં�ડતાઈ જ છ�. બ�ને 
�ય��ની ઉ�નિત અને આનંદ માટ� િન�ફળ 
િનવડે છ�.

માટ� પહ�લું તપ એ છ� ક� એકાંતમાં બેસી 
પોતાની સાથે વાતો કરતાં શીખો. પોતાને 
ઓળખવાનું છ�. �� કોણ છું ? મા�ં મન ક�વું છ� ? 

જ�મી તો સૌ �ણે છ�, પણ જે મરી �ણે તે 
સાચો માનવી અને ��યુને મારવા માટ� તો 
માનવીએ સાચું �વન �વવું પડે. � �ય�� 
સમજણી થાય �યારથી જ ��યુનું રહ�ય પામવાનો 
�ય� કર� તો �વન ઘણું સરળ બની �ય. આ 
જગતમાં કશું ખરાબ નથી તેમ ��યુ પણ ખરાબ 
નથી, જે માનવીમાં આ�મ િવ�ાસ છ�, આમ �ાન 
છ�, કમ�માં િવ�ાસ છ�, જેને સ�ય િપતા પરમા�મા 
િશવમાં ��ા છ� તે સદાય િનભ�ય છ�. ��યુ એને 
મન પૂણ�િવરામ નહ�, પણ �ાર�ભ છ�.

માનવીના માનવી થવાના અને તેમાંથી 
દ�વતુ�ય સં�કારી બનવાના �ય� અને 
પુ�ષાથ�માં જ �વનનો ��ાસૂર રહ�લો છ�. એ 
��ધાસૂરને આપણે આપણા �વનમાં ક�ટલા 
અનુસરીએ છીએ એના પરથી જ આપણી 
�વનયા�ાનું માપ મળી શક�.

િમ�ો, ચાલો આપણને ��યુના રહ�યોને 
સમ� લીધા પછી હવે �વનયા�ાની નૈયાને ધીર� 
ધીર� પાર કરતા જઈએ અને આ �વન ��યુના 
મમ�ને િમ�મંડળ પ�રવારને સમ�વતા તેઓની 
�વન યા�ા પણ સફળ બનાવીએ, તેવી 
શુભભાવના સાથે...               ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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બોલવાનું છ�, ચાહ� તેનું કોઈપણ પ�રણામ આવે, 
કારણ આપણે �વયંની નજરોમાં ખોટા બનવા 
નથી માગતાં.

�� - આપણે આપણી સુર�ા કરવાની છ�, મા�ં 
જે અ��ત�વ છ�, �� જે છું, તે તો વા�તવમાં મને 
મહ�સુસ થઈ ગયું, તો આપણને હ�મેશા યાદ રહ�શે 
તો �� તેની સુર�ા કરીશ.

ઉ�ર - િબલક�લ, �યાર� તમને સમજમાં આવી 
ગયું. આપણે આજ સુધી એમ સમ�ને ચાલતા 
હતા ક� ‘�� શરીર છું’ તો તેનું �યાન રાખતા હતા. 
આ બધું શેને માટ� થઈ ર�ં હતું તો શરીરને માટ�, 
શરીરનાં સુખ માટ�. હવે આપણે એ �યાન નથી 
રાખવાનું ક� �� અસહજ થઈ રહી છું.

�� - �� સમજું છું ક� આપણે આપણાં આદશ� 
ઉપર ચાલવામાં એટલી મહ�નત નથી કરવી પડતી.

ઉ�ર - તે મુ�ક�લ નથી, તેમાં �� નથી, તે 
�વાભાિવક છ�. તેમાં એ િવચારવાની જ�ર નથી ક� 
�� આ ક�ં ક� ન ક�ં. મા�ં તમામ ધન ચા�યું �ય, 
મારી તમામ સંપિ� ચાલી �ય, જે જવું હોય તે 
�ય.

�� - વા�તવમાં આપણે એ યાદ રાખવાનું છ� જે 
જવાનું છ� તે �ય તે મહ�વનું નથી. આજે જેમ ઘણા 
લોકો પોતાનાં આદશ� ઉપર ઉભા છ� તેઓ દદ� 
સાથે એ માટ� �વી ર�ા છ� કારણ તેઓ િવચાર� છ� 
ક� �� સફળ ન થયો અને મારા આદશ� ઉપર ઉભો 
ર�ો.

ઉ�ર - પર�તુ આ િવચાર પણ ��ાથ�િચ�હ છ� ક� �� 
સફળ ન થયો. �� ક�� છું ક� મ� �ય��ગત રીતે આ 
અનુભવ કય� છ� ક� જે ખુદનાં મૂ�ય ઉપર ખુદ ઉભા 
છ� તેઓ આજે સફળ છ�. અને સફળતાનું પ�રણામ 
છ� ક� તે શાંત રીતે થશે, શાંત અને સુખી છ� અને 
�યાં સુધી ભૌિતકવાદી સફળતાની વાત આવે તેને 

સંભવ નથી માનતા ક� આપ નૈિતકતાથી ચા�યા 
અને આપને ભૌિતકવાદી સફળતા નહ� મળ� તે 
પણ એક મા�યતા છ�. આ પણ આપણે �યાંકને 
�યાંક �ડી દીધું છ�. હા એમ થઈ શક� છ� ક� બ� 
ઝડપથી અને વધુ મા�ામાં નહ� મળ�. પર�તુ અંતમાં 
એમ નહ� થાય ક� સાવ શૂ�ય થઈ જશે અને તમારી 
પાસે કાંઈ નહ� રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

તપ�યા
�.ક�. ડૉ. િનર�જના, વડોદરા

ઓમશાંિત. તપ�યા શ�દ મા� જ મનને 
પિવ�તા, સા��વકતા આ�યા��મકતા ક� લ�યપૂિત� 
માટ�ની �ઢતાનો અણસાર આપી �ય છ�. 
ભારતભૂિમ તપ�વીઓની ભૂિમ છ�. ઈ�ર �ા��ત જ 
તેઓનું �વન લ�ય હતું. તેથી તપ�યા સાથે 
સામા�ય રીતે ઈ�ર �ા��તનું જ લ�ય સંકળાયેલુ 
છ�. ઈ�ર�ા��ત સવ� �ા��તઓનું મૂળ છ�. �યારબાદ 
કોઈ �ા��ત માટ� પુ�ષાથ� કરવાનો હોતો નથી. એક 
વખતનો લાંબો અને િનર�તર પુ�ષાથ� સદાકાળની 
�ે� �ા��તનું િનિમ� બની શક� છ�. પર�તુ આ 
�કારની સમજ ક�ળવવા માટ� તથા તે �માણેના 
કાય�માં રત થવા માટ� આજની પ�ર��થિતને 
અનુલ�ીને િવચારીએ.

કોઈ પણ લ�ની પૂિત� માટ� કરવામાં આવતા 
સતત પુ�ષાથ�ને તપ કહ�વાય છ�. સામાિજક 
�વન�યવહારમાં આપણે તપ શ�દ વાપરીએ 
છીએ. દા.ત. કોઈની રાહ �તા ઉભા હોઈએ તો 
પણ કહીએ છીએ આજે મને ઘણું તપ કરા�યું. 
કાય�ની સફળતા માટ� �ઢ િનધા�ર અને સતત 
પુ�ષાથ�ની જ�ર છ� જ. આજે આપણે કાય� ��યે 
ખૂબ જ ઉ�ક�ઠ છીએ, િવ�ાનયુગમાં દોડાદોડીના 
સમયમાં એક સાથે પણ ઘણા કાય� આપણે કરીએ 
છીએ અને કરવા ઉ�ેિજત થઈએ છીએ. કાય�ની 
સફળતા માટ� અનેક �ય�ો થાય છ�. િવચારોનો 
િન�હ, વાણી િવલાસનો િન�હ અને કમ����યોનો 
િન�હ સફળતા અપાવી શક� તે સૌ �ણે છ�. માટ� 
આવું તપ �વયં ન કરતાં તપ કરનાર �ય��નો 
ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. દા.ત. પરી�ામાં પાસ 
થવું, ધંધામાં નફો મેળવવા, અર� કોટ�માં દાખલ 
કર�લ ખોટા ક�સમાં પણ �ત મેળવવા માટ� તપ�વી 

અને િસ�ોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. માટ� જ 
િવ�ાનની �ગિત થઈ હોવા છતાં ય સમાજની 
નૈિતક અને ચા�રિ�ક સંપિ� લૂંટાઈ રહી છ�. ધન 
ભલે ગમે તેવા સાધનો �ારા �ા�ત કર�લું હોય પણ 
ધિનકની જ બોલબાલા છ�. સંતોષ અને 
સુરિ�તતાનો સંપૂણ� અભાવ વતા�ય છ�.

આવા સમયે ખર�ખર સમાજમાં આમૂલ 
પ�રવત�નની દરકાર છ�. નૈિતકતા અને ચા�ર�ય 
િવષે �વચનો ખૂબ થાય છ� તે અંગેના �ાનની ચચા� 
પણ ઘણી પુ��તકાઓ �ંથો અને શા��ોમાં થયેલી 
છ�. કથા, વાતા�, સતસંગો પણ ઘણા થાય છ�. 
મં�દરો અને મ��દો વધતા �ય છ�. પર�તુ 
�ય��ગત અને સામા�ક �વનમૂ�યો ઘટતાં 
�ય છ�.

ક�વળ �ાન અને તેની ચચા� �વનમાં 
પ�રવત�ન લાવી શકતાં નથી પણ સાથે તપ�યાની 
ખૂબ જ�ર છ�. તપ�યા કરવા માટ� ઘરબાર, ��ી-
બાળકો, િમ�-સંબંધીઓ છોડવાની જ�ર નથી ક� 
ભૂખ, તરસ, તડકો વગેર� વેઠવાની પણ જ�ર 
નથી. પોતાના જ ઘરમાં રહીને પણ તપ�યા કરી 
શકાય છ�. ક�વળ થોડા એકાંતની જ જ�ર છ�. 
સમજ અને શ��નો યો�ય સુમેળ �ઈએ. સમજ 
વગરની શ�� ક�વળ બા�બળ છ� અને શ�� 
વગરની સમજ ફ� પં�ડતાઈ જ છ�. બ�ને 
�ય��ની ઉ�નિત અને આનંદ માટ� િન�ફળ 
િનવડે છ�.

માટ� પહ�લું તપ એ છ� ક� એકાંતમાં બેસી 
પોતાની સાથે વાતો કરતાં શીખો. પોતાને 
ઓળખવાનું છ�. �� કોણ છું ? મા�ં મન ક�વું છ� ? 

જ�મી તો સૌ �ણે છ�, પણ જે મરી �ણે તે 
સાચો માનવી અને ��યુને મારવા માટ� તો 
માનવીએ સાચું �વન �વવું પડે. � �ય�� 
સમજણી થાય �યારથી જ ��યુનું રહ�ય પામવાનો 
�ય� કર� તો �વન ઘણું સરળ બની �ય. આ 
જગતમાં કશું ખરાબ નથી તેમ ��યુ પણ ખરાબ 
નથી, જે માનવીમાં આ�મ િવ�ાસ છ�, આમ �ાન 
છ�, કમ�માં િવ�ાસ છ�, જેને સ�ય િપતા પરમા�મા 
િશવમાં ��ા છ� તે સદાય િનભ�ય છ�. ��યુ એને 
મન પૂણ�િવરામ નહ�, પણ �ાર�ભ છ�.

માનવીના માનવી થવાના અને તેમાંથી 
દ�વતુ�ય સં�કારી બનવાના �ય� અને 
પુ�ષાથ�માં જ �વનનો ��ાસૂર રહ�લો છ�. એ 
��ધાસૂરને આપણે આપણા �વનમાં ક�ટલા 
અનુસરીએ છીએ એના પરથી જ આપણી 
�વનયા�ાનું માપ મળી શક�.

િમ�ો, ચાલો આપણને ��યુના રહ�યોને 
સમ� લીધા પછી હવે �વનયા�ાની નૈયાને ધીર� 
ધીર� પાર કરતા જઈએ અને આ �વન ��યુના 
મમ�ને િમ�મંડળ પ�રવારને સમ�વતા તેઓની 
�વન યા�ા પણ સફળ બનાવીએ, તેવી 
શુભભાવના સાથે...               ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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મહ�વ છ�. � આપણે ક�ઈ પણ ના કરીએ અને 
એમની પાસે ક�ટલીક અપે�ાઓ રાખીએ તો 
આપણને ���ત મળશે નહ�.

મને આબુના હવા પાણીને કારણે તાવ 
આવતો રહ�તો હતો. હવા શુ�ક અને પાણી ભાર� 
હતું. વાત સન 1969ની છ�. અચાનક મને તાવ 
રહ�વા લા�યો. �� કોઈને જણાવતો પણ નહોતો. 
કારણ ક� તે વખતે ય� સંપ�ન પણ નહોતો અને 
દવા વગેર� ક�ઈ પણ હતું નહ�. �વયં �વયંને 
યોગબળથી તંદુર�ત રાખવાના હતા. એના સાત 
�દવસ પછી સંતરીદાદી બાબાના ઓરડામાં �યાર� 
યોગ કરી ર�ાં હતાં તો અચાનક �યાનમાં ચા�યાં 
ગયા.ં ઉપર મને બાબાએ ઈમજ� કય�. 
સંતરીદાદીને ક�ં ક� બેટાને તાવ છ� એને સાત 
�દવસ સુધી શુ� ઘીનો િશરો ખવડાવો. બસ આ 
િશરો તાવની એવી દવા બ�યો ક� એકવાર 
ખાવાથી જ તાવ સમા�ત થઈ ગયો. છ� ને િ�ય ખુદા 
દો�ત !

આ વાત સન 1970ની છ�. ગુ�વારની પૂવ� 
રાિ� હતી. ચં� આકાશમાં પોતાની સંપૂણ� છટા 
વેરી ર�ો હતો. રાત પણ �ણે �દવસ બની ગઈ 
હતી. �� છત ઉપર ચાલીને િશવબાબા સાથે વાતો 
કરી ર�ો હતો. બાબાને મ�યે અમને ક�ટલાયે 
માસ વીતી ગયા હતા. � ક� એ વખતે બાબા દર 
સ�તાહ� આવતા હતા. મન �ભુ િમલન માટ� તડપી 
ર�ં હતું. દર�ક વખતે કહ�વામાં આવતું હતું ક� 
મધુવનવાસીઓ બાબાને ના મળ�. �� કહી ર�ો 
હતો બાબા, શું આપ અમને નહ� મળો. બાબા 
આપ આવો, અમને મળો. કાલે તો પાટ� પણ નથી. 
બાબા, આપને મળવાની ખૂબ ઈ�છા છ�. આપ 

સાચા િમ�નો સંબંધ સૌથી ન�કનો હોય 
છ�. �વનમાં � કોઈ સા�ો િમ� મળી �ય તો 
બોજ હલકો થઈ �ય છ�. � ભગવાન જ આપણા 
િમ� બની �ય, તો કહ�વું જ શું ? આવું જ ક�ઈક 
મારી સાથે થયું. બાળપણમાં જ અનેક િમ�ો 
આ�યા અને ગયા. �ાન માગ�માં પણ ક�ટલાક 
યોગી દો�ત મ�યા. પર�તુ �યાર� ભગવાન સાથે જ 
િમ�તા થઈ ગઈ તો �વનનો ર�ગ જ બદલાઈ ગયો. 
સને 1982માં મ� ભગવાનને પોતાના િમ� બના�યા. 
એ �યું ક� ભગવાન િમ� મને ઘણો જ �ેમ કર� છ�.

એક �દવસે �� આબુની પહાડીઓમાં ફરી 
ર�ો હતો. આપને જણાવી દ� ક� �� યોગ અ�યાસ 
માટ� એકલો જ ઘણી વાર જતો હતો. ડરી જવાની 
તો કોઈ વાત નહોતી. ભગવાન સાથે િમ�તાનો 
નશો હતો. એ �દવસે મન ખુશ નહોતું. કોઈ વાતનું 
િચંતન ચાલતું હતું. મને સંક�પ આ�યો ક� મારો 
પણ � કોઈ િમ� હોત તો એ વાતની ચચા� એની 
સાથે કરતો. �� આવું િવચારતો હતો ને મનમાં 
તી�તાથી અવાજ આવવા લા�યો. �� છું ને તમારો 
ખુદા દો�ત. અહ�થી જ ભગવાન સાથે ગહન 
િમ�તા થઈ ગઈ. મનની એ વાત એમને સંભળાવી 
દીધી અને મન હળવું થઈ ગયું.

યાદ રહ� ક� ભગવાનની આ દો�તી પિવ�તા, 
ઈમાનદારી, સ�ાઈ તથા �દલના સાચા �ેમ પર 
આધા�રત હોય છ�. િમ�તા અથા�� બે સા�ા 
િમ�ોનું િમલન. � �દલ જ સાચું ના હોય, તો 
િમ�તા ટક� ના શક�. સંબંધ �ડવો તો સહ�લો છ� 
પર�તુ એને િનભાવવો તથા એનું સુખ મેળવવું એમાં 
િવવેકશીલતા છ�. ભગવાનની િમ�તા માટ� આપણે 
એમના ય� માટ� શું કરીએ છીએ તેનું અિતશય 

દો�ત (િમ�) હોય તો એવો - ખુદા દો�ત જેવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

ગયો.

ઘટના સન 1982 ફ��ુઆરીની છ�. �દ�હીના 
લાલ �ક�ા મેદાનમાં અિખલ ભારત ક�ાએ 
કાય��મ થયો. �યાંથી 500 િવદ�શી તથા 1700 
દિ�ણ ભારતનાં ભાઈ-બહ�ન મધુવનમાં આવી 
ગયાં. પાંડવભવન નાનું હતું. મુ�ક�લીથી 1000 
ભાઈ-બહ�નો રહી શક� તેમ હતું. અમે પાંચ �દવસ 
ક�ચનમાં ઘણી સેવા કરી. ગુ�વાર આ�યો. અમે બે 
વાગે ઉઠીને ભોગ બના�યો. હવે સવાર� સાત 
વા�યાથી મને તાવ ચઢવા લા�યો. આઠ વાગે તો 
તાવ ઘણો વધી ગયો. �� ક�ચનમાં જ હતો. આઠ 
વાગે બાબાને ભોગ ધરાવી ર�ો હતો. અમે સૌ 
ભાઈ �યાં બોરીઓ પર બેસીને યોગ કરી ર�ા 
હતા. �� આરામ કરવા જઈ શકતો નહોતો 
કારણક� જવાબદારી હતી.

મ� પોતાના ખુદા દો�તને ક�ં, દો�ત ‘એ 
���ડ ઈન નીડ ઈઝ એ ���ડ ઈનડીડ.’ તેજ સાચો 
િમ� છ� જે જ��રયાત વખતે કામમાં આવે. હવે મને 
તમારી મદદની જ�ર છ�. મારો આ તાવ ચાર �દવસ 
માટ� લઈ લો. કારણ ક� �ણ �દવસમાં પાટ�ઓને 
જવાનું હતું. બસ, તરત જ ખુદા દો�તે મદદ 
મોકલી. આઠથી નવ વ�ે જે ગિતથી તાવ ચ�ો 
હતો તે જ ગિતથી ઊતરી ગયો.

પર�તુ ચાર �દવસ પછી સવાર� એ સમયે તાવ 
આ�યો. �યાર� અમારાં ઈ�ચાજ� ભોલી દાદી હતાં. 
જેના ઉપર ભોળાનાથ ઘણા રા� હતા. એમણે પણ 
અમારી સાથે ઘણું કામ કયુ� હતું. એ �દવસે એમને 
પણ �રદાર તાવ આ�યો. �વનમાં પહ�લી વાર 
બીમાર પડીને તેઓ આરામ કરવા ગયાં. પછી મ� 
મારા ખુદા દો�તને ક�ં, િ�ય દો�ત, હવે 
ભોલીદાદી પણ નથી. બધી જવાબદારી મારી છ�. 
હવે ફરીથી ક�ટલાક �દવસો માટ� મારા આ તાવને 
લઈ લો. એક કલાકમાં �� સા� થઈ ગયો. પાંચ 

આવો, �� આખી રાત આમ કહ�તો ર�ો.

ગુ�વાર� સવાર� બાબાને ભોગ લગાવવામાં 
આ�યો અને કોઈપણ �તના �ો�ામ વગર બાબા 
આવી ગયા. સૌ ઘણ આનં�દત હતા. ચાર� બાજુ 
બાબા આ�યાની વાત ફ�લાઈ ગઈ. સૌ કહ�તાં ચાલો 
હૉલમાં, બાબા આ�યા છ�. એ �દવસે બાબા એક 
એકને મળતા હતા. દીદી મનમોિહની� સૌનું 
બાબા સાથે િમલન કરાવી ર�ાં હતાં. અમે 40-45 
ભાઈબહ�નો હતાં. મારો નંબર આ�યો.

બાબાએ ��� આપી અને પૂ�ું, રા�ે 
ક�ટલીવાર બાબાને બોલા�યા છ� ? �ઘ લીધી છ� ? 
પછી દીદીને �ઈને ક�ં બાપ જે સૌથી મોટી હ�તી 
છ� તે કોઈના િનમં�ણ વગર તો આવી શકતા 
નથી. આપે તો આજે મને બોલા�યો નથી. પછી મને 
ક�ં, ક�ટલીવાર મને બોલા�યો છ� ?

મન આનંદિવભોર થઈ ગયું. આ હતો ખુદા 
દો�તનો �ેમ એમણે �ીિતની રીિત િનભાવી. �યાર� 
તો �� 20 વષ�નો હતો. �ાન તથા આ સંબંધોમાં 
વઘાર� પ�રપ�તા તો નહોતી પર�તુ ભગવાન તો 
ભૂ�યા છ� �ેમના. તે રાત અને તે �દવસ મને યાદ 
રહ� છ�.

એક �દવસની વાત છ�. બાબાનું અવતરણ 
ઓમશાંિત ભવનમાં થયું. �� �વ�થ હતો. મુરલી 
સાંભળીને અમે સૂઈ ગયા, કારણ ક� બાબા આખી 
રાત રહ�તા હતા. અચાનક રા�ે 12 વાગે મને ઘણો 
વધાર� તાવ આવી ગયો. તાવ 107 �ડ�ી હતો. દવા 
લીધી. 2.30 વાગે તાવ 105 �ડ�ી પર પહ��યો. મ� 
ક�ચનના મારા સાથી ચીમનભાઈને બોલા�યા અને 
ક�ં, બાબાની પાસે �ઓ અને મારા સમાચાર 
જણાવો. ભોળા ચીમનભાઈ કોઈ પણ રોકટોક 
વગર બાબા પાસે પહ�ચી ગયા. બાબાને સમાચાર 
ક�ા. બાબાએ ��� આપીને �યાં રાખેલ અડધું 
સંત�ં આ�યું. એને ખાતાં જ સવાર� તાવ ઊતરી 
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મહ�વ છ�. � આપણે ક�ઈ પણ ના કરીએ અને 
એમની પાસે ક�ટલીક અપે�ાઓ રાખીએ તો 
આપણને ���ત મળશે નહ�.

મને આબુના હવા પાણીને કારણે તાવ 
આવતો રહ�તો હતો. હવા શુ�ક અને પાણી ભાર� 
હતું. વાત સન 1969ની છ�. અચાનક મને તાવ 
રહ�વા લા�યો. �� કોઈને જણાવતો પણ નહોતો. 
કારણ ક� તે વખતે ય� સંપ�ન પણ નહોતો અને 
દવા વગેર� ક�ઈ પણ હતું નહ�. �વયં �વયંને 
યોગબળથી તંદુર�ત રાખવાના હતા. એના સાત 
�દવસ પછી સંતરીદાદી બાબાના ઓરડામાં �યાર� 
યોગ કરી ર�ાં હતાં તો અચાનક �યાનમાં ચા�યાં 
ગયા.ં ઉપર મને બાબાએ ઈમજ� કય�. 
સંતરીદાદીને ક�ં ક� બેટાને તાવ છ� એને સાત 
�દવસ સુધી શુ� ઘીનો િશરો ખવડાવો. બસ આ 
િશરો તાવની એવી દવા બ�યો ક� એકવાર 
ખાવાથી જ તાવ સમા�ત થઈ ગયો. છ� ને િ�ય ખુદા 
દો�ત !

આ વાત સન 1970ની છ�. ગુ�વારની પૂવ� 
રાિ� હતી. ચં� આકાશમાં પોતાની સંપૂણ� છટા 
વેરી ર�ો હતો. રાત પણ �ણે �દવસ બની ગઈ 
હતી. �� છત ઉપર ચાલીને િશવબાબા સાથે વાતો 
કરી ર�ો હતો. બાબાને મ�યે અમને ક�ટલાયે 
માસ વીતી ગયા હતા. � ક� એ વખતે બાબા દર 
સ�તાહ� આવતા હતા. મન �ભુ િમલન માટ� તડપી 
ર�ં હતું. દર�ક વખતે કહ�વામાં આવતું હતું ક� 
મધુવનવાસીઓ બાબાને ના મળ�. �� કહી ર�ો 
હતો બાબા, શું આપ અમને નહ� મળો. બાબા 
આપ આવો, અમને મળો. કાલે તો પાટ� પણ નથી. 
બાબા, આપને મળવાની ખૂબ ઈ�છા છ�. આપ 

સાચા િમ�નો સંબંધ સૌથી ન�કનો હોય 
છ�. �વનમાં � કોઈ સા�ો િમ� મળી �ય તો 
બોજ હલકો થઈ �ય છ�. � ભગવાન જ આપણા 
િમ� બની �ય, તો કહ�વું જ શું ? આવું જ ક�ઈક 
મારી સાથે થયું. બાળપણમાં જ અનેક િમ�ો 
આ�યા અને ગયા. �ાન માગ�માં પણ ક�ટલાક 
યોગી દો�ત મ�યા. પર�તુ �યાર� ભગવાન સાથે જ 
િમ�તા થઈ ગઈ તો �વનનો ર�ગ જ બદલાઈ ગયો. 
સને 1982માં મ� ભગવાનને પોતાના િમ� બના�યા. 
એ �યું ક� ભગવાન િમ� મને ઘણો જ �ેમ કર� છ�.

એક �દવસે �� આબુની પહાડીઓમાં ફરી 
ર�ો હતો. આપને જણાવી દ� ક� �� યોગ અ�યાસ 
માટ� એકલો જ ઘણી વાર જતો હતો. ડરી જવાની 
તો કોઈ વાત નહોતી. ભગવાન સાથે િમ�તાનો 
નશો હતો. એ �દવસે મન ખુશ નહોતું. કોઈ વાતનું 
િચંતન ચાલતું હતું. મને સંક�પ આ�યો ક� મારો 
પણ � કોઈ િમ� હોત તો એ વાતની ચચા� એની 
સાથે કરતો. �� આવું િવચારતો હતો ને મનમાં 
તી�તાથી અવાજ આવવા લા�યો. �� છું ને તમારો 
ખુદા દો�ત. અહ�થી જ ભગવાન સાથે ગહન 
િમ�તા થઈ ગઈ. મનની એ વાત એમને સંભળાવી 
દીધી અને મન હળવું થઈ ગયું.

યાદ રહ� ક� ભગવાનની આ દો�તી પિવ�તા, 
ઈમાનદારી, સ�ાઈ તથા �દલના સાચા �ેમ પર 
આધા�રત હોય છ�. િમ�તા અથા�� બે સા�ા 
િમ�ોનું િમલન. � �દલ જ સાચું ના હોય, તો 
િમ�તા ટક� ના શક�. સંબંધ �ડવો તો સહ�લો છ� 
પર�તુ એને િનભાવવો તથા એનું સુખ મેળવવું એમાં 
િવવેકશીલતા છ�. ભગવાનની િમ�તા માટ� આપણે 
એમના ય� માટ� શું કરીએ છીએ તેનું અિતશય 

દો�ત (િમ�) હોય તો એવો - ખુદા દો�ત જેવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

ગયો.

ઘટના સન 1982 ફ��ુઆરીની છ�. �દ�હીના 
લાલ �ક�ા મેદાનમાં અિખલ ભારત ક�ાએ 
કાય��મ થયો. �યાંથી 500 િવદ�શી તથા 1700 
દિ�ણ ભારતનાં ભાઈ-બહ�ન મધુવનમાં આવી 
ગયાં. પાંડવભવન નાનું હતું. મુ�ક�લીથી 1000 
ભાઈ-બહ�નો રહી શક� તેમ હતું. અમે પાંચ �દવસ 
ક�ચનમાં ઘણી સેવા કરી. ગુ�વાર આ�યો. અમે બે 
વાગે ઉઠીને ભોગ બના�યો. હવે સવાર� સાત 
વા�યાથી મને તાવ ચઢવા લા�યો. આઠ વાગે તો 
તાવ ઘણો વધી ગયો. �� ક�ચનમાં જ હતો. આઠ 
વાગે બાબાને ભોગ ધરાવી ર�ો હતો. અમે સૌ 
ભાઈ �યાં બોરીઓ પર બેસીને યોગ કરી ર�ા 
હતા. �� આરામ કરવા જઈ શકતો નહોતો 
કારણક� જવાબદારી હતી.

મ� પોતાના ખુદા દો�તને ક�ં, દો�ત ‘એ 
���ડ ઈન નીડ ઈઝ એ ���ડ ઈનડીડ.’ તેજ સાચો 
િમ� છ� જે જ��રયાત વખતે કામમાં આવે. હવે મને 
તમારી મદદની જ�ર છ�. મારો આ તાવ ચાર �દવસ 
માટ� લઈ લો. કારણ ક� �ણ �દવસમાં પાટ�ઓને 
જવાનું હતું. બસ, તરત જ ખુદા દો�તે મદદ 
મોકલી. આઠથી નવ વ�ે જે ગિતથી તાવ ચ�ો 
હતો તે જ ગિતથી ઊતરી ગયો.

પર�તુ ચાર �દવસ પછી સવાર� એ સમયે તાવ 
આ�યો. �યાર� અમારાં ઈ�ચાજ� ભોલી દાદી હતાં. 
જેના ઉપર ભોળાનાથ ઘણા રા� હતા. એમણે પણ 
અમારી સાથે ઘણું કામ કયુ� હતું. એ �દવસે એમને 
પણ �રદાર તાવ આ�યો. �વનમાં પહ�લી વાર 
બીમાર પડીને તેઓ આરામ કરવા ગયાં. પછી મ� 
મારા ખુદા દો�તને ક�ં, િ�ય દો�ત, હવે 
ભોલીદાદી પણ નથી. બધી જવાબદારી મારી છ�. 
હવે ફરીથી ક�ટલાક �દવસો માટ� મારા આ તાવને 
લઈ લો. એક કલાકમાં �� સા� થઈ ગયો. પાંચ 

આવો, �� આખી રાત આમ કહ�તો ર�ો.

ગુ�વાર� સવાર� બાબાને ભોગ લગાવવામાં 
આ�યો અને કોઈપણ �તના �ો�ામ વગર બાબા 
આવી ગયા. સૌ ઘણ આનં�દત હતા. ચાર� બાજુ 
બાબા આ�યાની વાત ફ�લાઈ ગઈ. સૌ કહ�તાં ચાલો 
હૉલમાં, બાબા આ�યા છ�. એ �દવસે બાબા એક 
એકને મળતા હતા. દીદી મનમોિહની� સૌનું 
બાબા સાથે િમલન કરાવી ર�ાં હતાં. અમે 40-45 
ભાઈબહ�નો હતાં. મારો નંબર આ�યો.

બાબાએ ��� આપી અને પૂ�ું, રા�ે 
ક�ટલીવાર બાબાને બોલા�યા છ� ? �ઘ લીધી છ� ? 
પછી દીદીને �ઈને ક�ં બાપ જે સૌથી મોટી હ�તી 
છ� તે કોઈના િનમં�ણ વગર તો આવી શકતા 
નથી. આપે તો આજે મને બોલા�યો નથી. પછી મને 
ક�ં, ક�ટલીવાર મને બોલા�યો છ� ?

મન આનંદિવભોર થઈ ગયું. આ હતો ખુદા 
દો�તનો �ેમ એમણે �ીિતની રીિત િનભાવી. �યાર� 
તો �� 20 વષ�નો હતો. �ાન તથા આ સંબંધોમાં 
વઘાર� પ�રપ�તા તો નહોતી પર�તુ ભગવાન તો 
ભૂ�યા છ� �ેમના. તે રાત અને તે �દવસ મને યાદ 
રહ� છ�.

એક �દવસની વાત છ�. બાબાનું અવતરણ 
ઓમશાંિત ભવનમાં થયું. �� �વ�થ હતો. મુરલી 
સાંભળીને અમે સૂઈ ગયા, કારણ ક� બાબા આખી 
રાત રહ�તા હતા. અચાનક રા�ે 12 વાગે મને ઘણો 
વધાર� તાવ આવી ગયો. તાવ 107 �ડ�ી હતો. દવા 
લીધી. 2.30 વાગે તાવ 105 �ડ�ી પર પહ��યો. મ� 
ક�ચનના મારા સાથી ચીમનભાઈને બોલા�યા અને 
ક�ં, બાબાની પાસે �ઓ અને મારા સમાચાર 
જણાવો. ભોળા ચીમનભાઈ કોઈ પણ રોકટોક 
વગર બાબા પાસે પહ�ચી ગયા. બાબાને સમાચાર 
ક�ા. બાબાએ ��� આપીને �યાં રાખેલ અડધું 
સંત�ં આ�યું. એને ખાતાં જ સવાર� તાવ ઊતરી 
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ગુણોમાં - કમ�માં દશાંગૂલ �ચો છ�. આજે પણ 
અનેકોના �વન જડતાથી ઘેરાયેલા આપણે 
�ઈએ છીએ. �ણે તેઓ, કશું કરી શક� તેમ 
નથી. - એમ માની ટૂં�ટયું વાળીને બેસી ગયા છ�, 
અગર તો તેઓ અ�પ� િવચારોના ધુ�મસમાં 
ખોવાઈ ગયા છ�.

આપણે ��યુથી જેટલું નથી ડરતા એટલું 
આપણા કમ�ના પડછાયાથી ડરીએ છીએ, 
આપણા ખોટા કમ� અનેક ��ો બનીને આપણી 
આગળ િબહામણું - ડરામણું �પ ધારણ કરીને 
ઉભા રહ� છ� અને તેને આપણે ��યુનું ભયાનક 
�વ�પ માનીએ છીએ. જ�મ �વનનો િહસાબ 
માંગતો નથી, તેથી તે આપણને ગમે છ�. પણ ��યુ 
�વનનો િહસાબ જ�ર માંગે છ� તેથી અ��યા 
ભયથી આપણે �ુ� જઈએ છીએ. કારણ ક� 
�ણીએ છીએ ક� આપણા �વનની ઉધાર બાજુ 
ખીચોખીચ ભર�લી છ�.

�વન બે રીતે �વાય છ�. એક છ� જૂઠાં 
મૂ�યોની માવજત કરીને, જૂઠાને સ�ય તરીક� 
�થાિપત કરીને. � ક� સ�યનો માગ� સરળ નથી. 
સહજ સુખ ક� સરળ સંપિ�ને તેમાં કોઈ �થાન 
નથી. જૂઠનો જૂગાર ખેલનારા શાંિતથી િનં�ા પણ 
લઈ શકતા નથી, તો પછી િચરિનં�ા વખતે �યાંથી 
શાંિત પામે ? �વન એક એવી જડીબુ�ી છ�, � 
એનો આપણે સમજપૂવ�ક, સાવચેતીથી અને યો�ય 
ઉપયોગ કરીએ તો પુ�ષો�મ બનવાનો માગ� 
આપોઆપ ખૂલી �ય છ�. નરાધમ બનવું ક� 
નરો�મ બનવું એ આપણા પોતાના હાથની વાત 
છ�.

�વન એટલે જ�મ અને ��યુનાં બે િબંદુઓ 
વ�ેનો આયુ�ય ખંડ. આ સમય પટ એટલે 
પુ�ષાથ�ના અ�રો અં�કત કરવાની સોનેરી તક. 
�વનનો અથ� જ લ�ય છ�. પછી તે લ�ય �ાન 
�ારા �ા�ત કરવાનું હોય, પુ�ષાથ�ના બળ� 
મેળવવાનું હોય ક� સેવાની સુગંધથી મહ�કાવવાનું 
હોય પણ ગિત તો કરવાની જ છ�. - એ િનિ�ત છ�.

આયુ�યનાં બે �ુવિબંદુ - જ�મ અને ��યુ. 
પણ જ�મનો જેટલો આનંદ મનાવે છ�. એટલો જ તે 
��યુથી ભય પામે છ�. જેમ જ�મ એ �વનનું સ�ય 
છ� તેમ ��યુ પણ �વનનું સ�ય છ�. જ�મ �વનનો 
ઉ�સવ છ� તેમ ��યુ પણ મહો�સવ છ�. ��યુને 
આપણે ભયના ર�ગથી એટલું બધું ર�ગી ના�યું છ� ક� 
એનો પછી સાચો ર�ગ દ�ખાતો જ નથી. ��યુને 
��યા પછી મનુ�ય િનભ�ય બની �ય છ� અને 
અભય જેવું બીજુ કોઈ વરદાન હોઈ શક� ખ�ં ? 
પણ આપણે સૌ જ�મના રહ�યને જેટલું �ણીએ 
છીએ, એટલું ��યુના રહ�યને �ણીએ છીએ 
ખરા ? અને ��યુના રહ�યોને પામનારો 
િજંદગીના રહ�યને પણ પામી �ય છ�. જેમ જ�મ 
નવા કમ�નો માગ� મોકળો કર� છ� તેમ ��યુ નવા 
ખોિળયાની �દશા ચ�ધે છ�.

મનુ�ય �વન દુલ�ભ છ� એ ઘણા અથ�માં સાચું 
છ�. મા� �ાસો�ાસ લેવા એ �વનકાય� નથી. મા� 
અ��ત�વ ટકાવવું એ પણ �વન નથી. બી�નો 
લોપ કરીને �વવું એ પણ �વન નથી. �ાણ તો 
ઈ�ર� અનેક �વોને આ�યા છ�, અને એ બધા જ 
�વો એક યા બી� �કારની િજંદગી તો �વે જ છ� 
પણ મનુ�યો, પશુ કરતા સિવશેષ જડતાનો છ�દ 
ઉડા�ો છ� અને એટલે અંશે તે �નવર કરતા 
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�.ક�. અિનલ, સુરત

�દવસ પછી એ સમયે ફરીથી તાવ આ�યો. �યાર� 
ભોલીદાદી સારાં થઈને આવી ગયા હતાં. હવે મ� 
આરામ કય� અને ખુદા દો�તની સાથે વાતો કરીને 
�� આનંદ મ� થયો ક� વાહ ખૂબ દો�તી િનભાવી. 
તમારા જેવા દો�ત મેળવીને અમે ધ�ય ધ�ય થઈ 
ગયા. મને તમારા પર ગવ� છ�.

�દ�હીમાં ઓ.આર.સી. માટ� જમીન લેવામાં 
આવી હતી. એનું ખાતમૂ��ત કરવાનું હતું. સૌ 
�દ�હીના ��ાવ�સોનું ��ાભોજન કરવાની 
જવાબદારી અમારી હતી. જે �દવસે અમાર� જવાનું 
હતું એના બે �દવસ પહ�લાં મને સખત તાવ આ�યો. 
�� આગળના �દવસે જ �ાન સરોવરથી મધુવનમાં 
મુરલી સાંભળવા ગયો. મુરલી �યાર� સમા�ત થઈ 
તો મ� પોતાના ખુદાદો�તને ક�ં ક� કાલે માર� કાર 
�ારા �દ�હી જવાનું છ�. આજ માર� �વ�થ બનવું છ�. 
હવે �� હૉલની બહાર નીકળી ર�ો છું. જે પણ 
ડૉ�ટર મને �થમ મળશે, તો �� સમ�શ ક� આપે 
એને મારી પાસે મોક�યા છ�. એનાથી જ �� �વ�થ 
બની જઈશ.

બહાર નીક�યો તો મને મધુવનના ડૉ. 
ક�લાસભાઈ મ�યા. તેઓ હૉિમયોપેિથક કૉલેજના 
વાઈસ િ��સીપાલ પણ ર�ા હતા. મ� ક�ં, ડૉ�ટર 
સાહ�બ ખુદા દો�તે મને આપની પાસે મોક�યો છ�. 
સાંજ સુધી માર� �વ�થ થવું છ�. એમણે મને દવાઓ 
આપી અને એ ચમ�કાર થયો ક� સાંજ સુધી એવો 
�વ�થ બની ગયો ક� �ણે મને ક�ઈ થયું જ નથી. 
જેણે પરમા�માને મનના મીત બના�યા છ� એમને 
ભગવાન આવી મદદ કર� છ�.

ભગવાનના બાળકો બોલાવે અને ભગવાન 
ના આવે એવું બની ના શક�. આ ભગવાને ક�ં છ� 
માર� પણ �ાસ કરાવવાના હોય છ�. યા ભાષણ 
કરવાનું હોય છ�. �� મારા ખુદા દો�તને બોલાવી 
લ� છું. બોલાવતાં જ તરત એ આવી �ય છ�. આ 

રોજનો અનુભવ છ�. કામ પડવા માટ� જ નહ� પણ 
ભોજન પર, ગાડીમાં બેસતાં, િપકિનક કરતી 
વખતે યા અ�ય ક�ટલીયે જગાએ અમે એમને 
�ેમથી બોલાવીએ છીએ. �યાં ભગવાન આવી 
�ય, �યાં િવ�ન-મુ�ક�લી રહ�તાં નથી. િવજય અને 
સફળતા એ જ�મિસ� અિધકાર બની �ય છ�.

મને 10 વષ� સુધી મધુવનમાં રાિ��ાસ 
કરાવવાની �ે� તક મળી પણ પેટની ગરબડને 
કારણે મને િશરદદ� રહ�તું હતું. �� �યાર� રા�ે નવ 
વાગે �ાસ કરાવવા બેસતો હતો તો પોતાના ખુદા 
દો�તને કહ�તો હતો હવે એક કલાક માટ� મા�ં 
િશરદદ� દૂર કરો અને આવો. આપજ �ાસ 
કરાવો. બસ આમ જ થતું હતું. �� તો કહીશ ક� 
બિલહારી એ બીમારીઓની જેણે મને ખુદા 
દો�તનો અનુપમ અનુભવ કરા�યો. એ સ�ય છ� ક� 
િવ�ન તકલીફો આપણી ઉ�નિતનાં પગિથયાં બની 
�ય છ�. આપણે એ વખતે પર�શાન થયા વગર 
ખુદાદો�તને યાદ કરીએ.

એ અમા�ં સવ��ે� ભા�ય છ� ક� ક�પના 
અંિતમ સમયે આપણને ભગવાનનો સાથ મ�યો. 
પરમિપતા તો તેઓ સદા હતા જ પર�તુ હવે 
પરમિશ�ક અને પરમ સદ ્ગુ� બનીને તથા ખુદા 
દો�તના �પે આપણી પાસે આ�યા છ�. આ આપણી 
ભ��નું ફળ છ� યા પુ�ય કમ�ની ભેટ છ�. જેથી 
આપણે ભગવાનના ઘણી સમીપ આવી ગયા. જે 
ક�ઈ આપણે િવચાયુ� પણ નહોતું તે �યું. સવ� કાંઈ 
મેળ�યું. હવે ખુદા દો�ત પડછાયાની જેમ અમારી 
સાથે રહ� છ�. તેઓ અમને ઘણો જ �ેમ આપે છ�. 
તેઓ અમારી ખૂબ જ કાળ� રાખે છ�. એમણે 
અમને ઘણું સુખ આ�યું. આપણી અંદરનો સવ� 
અંધકાર એમણે દૂર કય�. તે સા�ા ખુદા દો�ત છ�. 
અમે યુગ યુગ સુધી એમના આભારી રહીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ (અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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ગુણોમાં - કમ�માં દશાંગૂલ �ચો છ�. આજે પણ 
અનેકોના �વન જડતાથી ઘેરાયેલા આપણે 
�ઈએ છીએ. �ણે તેઓ, કશું કરી શક� તેમ 
નથી. - એમ માની ટૂં�ટયું વાળીને બેસી ગયા છ�, 
અગર તો તેઓ અ�પ� િવચારોના ધુ�મસમાં 
ખોવાઈ ગયા છ�.

આપણે ��યુથી જેટલું નથી ડરતા એટલું 
આપણા કમ�ના પડછાયાથી ડરીએ છીએ, 
આપણા ખોટા કમ� અનેક ��ો બનીને આપણી 
આગળ િબહામણું - ડરામણું �પ ધારણ કરીને 
ઉભા રહ� છ� અને તેને આપણે ��યુનું ભયાનક 
�વ�પ માનીએ છીએ. જ�મ �વનનો િહસાબ 
માંગતો નથી, તેથી તે આપણને ગમે છ�. પણ ��યુ 
�વનનો િહસાબ જ�ર માંગે છ� તેથી અ��યા 
ભયથી આપણે �ુ� જઈએ છીએ. કારણ ક� 
�ણીએ છીએ ક� આપણા �વનની ઉધાર બાજુ 
ખીચોખીચ ભર�લી છ�.

�વન બે રીતે �વાય છ�. એક છ� જૂઠાં 
મૂ�યોની માવજત કરીને, જૂઠાને સ�ય તરીક� 
�થાિપત કરીને. � ક� સ�યનો માગ� સરળ નથી. 
સહજ સુખ ક� સરળ સંપિ�ને તેમાં કોઈ �થાન 
નથી. જૂઠનો જૂગાર ખેલનારા શાંિતથી િનં�ા પણ 
લઈ શકતા નથી, તો પછી િચરિનં�ા વખતે �યાંથી 
શાંિત પામે ? �વન એક એવી જડીબુ�ી છ�, � 
એનો આપણે સમજપૂવ�ક, સાવચેતીથી અને યો�ય 
ઉપયોગ કરીએ તો પુ�ષો�મ બનવાનો માગ� 
આપોઆપ ખૂલી �ય છ�. નરાધમ બનવું ક� 
નરો�મ બનવું એ આપણા પોતાના હાથની વાત 
છ�.

�વન એટલે જ�મ અને ��યુનાં બે િબંદુઓ 
વ�ેનો આયુ�ય ખંડ. આ સમય પટ એટલે 
પુ�ષાથ�ના અ�રો અં�કત કરવાની સોનેરી તક. 
�વનનો અથ� જ લ�ય છ�. પછી તે લ�ય �ાન 
�ારા �ા�ત કરવાનું હોય, પુ�ષાથ�ના બળ� 
મેળવવાનું હોય ક� સેવાની સુગંધથી મહ�કાવવાનું 
હોય પણ ગિત તો કરવાની જ છ�. - એ િનિ�ત છ�.

આયુ�યનાં બે �ુવિબંદુ - જ�મ અને ��યુ. 
પણ જ�મનો જેટલો આનંદ મનાવે છ�. એટલો જ તે 
��યુથી ભય પામે છ�. જેમ જ�મ એ �વનનું સ�ય 
છ� તેમ ��યુ પણ �વનનું સ�ય છ�. જ�મ �વનનો 
ઉ�સવ છ� તેમ ��યુ પણ મહો�સવ છ�. ��યુને 
આપણે ભયના ર�ગથી એટલું બધું ર�ગી ના�યું છ� ક� 
એનો પછી સાચો ર�ગ દ�ખાતો જ નથી. ��યુને 
��યા પછી મનુ�ય િનભ�ય બની �ય છ� અને 
અભય જેવું બીજુ કોઈ વરદાન હોઈ શક� ખ�ં ? 
પણ આપણે સૌ જ�મના રહ�યને જેટલું �ણીએ 
છીએ, એટલું ��યુના રહ�યને �ણીએ છીએ 
ખરા ? અને ��યુના રહ�યોને પામનારો 
િજંદગીના રહ�યને પણ પામી �ય છ�. જેમ જ�મ 
નવા કમ�નો માગ� મોકળો કર� છ� તેમ ��યુ નવા 
ખોિળયાની �દશા ચ�ધે છ�.

મનુ�ય �વન દુલ�ભ છ� એ ઘણા અથ�માં સાચું 
છ�. મા� �ાસો�ાસ લેવા એ �વનકાય� નથી. મા� 
અ��ત�વ ટકાવવું એ પણ �વન નથી. બી�નો 
લોપ કરીને �વવું એ પણ �વન નથી. �ાણ તો 
ઈ�ર� અનેક �વોને આ�યા છ�, અને એ બધા જ 
�વો એક યા બી� �કારની િજંદગી તો �વે જ છ� 
પણ મનુ�યો, પશુ કરતા સિવશેષ જડતાનો છ�દ 
ઉડા�ો છ� અને એટલે અંશે તે �નવર કરતા 

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 08 August 2018 Page No. 25

�ાના�ત

�વન-��યુ
�.ક�. અિનલ, સુરત

�દવસ પછી એ સમયે ફરીથી તાવ આ�યો. �યાર� 
ભોલીદાદી સારાં થઈને આવી ગયા હતાં. હવે મ� 
આરામ કય� અને ખુદા દો�તની સાથે વાતો કરીને 
�� આનંદ મ� થયો ક� વાહ ખૂબ દો�તી િનભાવી. 
તમારા જેવા દો�ત મેળવીને અમે ધ�ય ધ�ય થઈ 
ગયા. મને તમારા પર ગવ� છ�.

�દ�હીમાં ઓ.આર.સી. માટ� જમીન લેવામાં 
આવી હતી. એનું ખાતમૂ��ત કરવાનું હતું. સૌ 
�દ�હીના ��ાવ�સોનું ��ાભોજન કરવાની 
જવાબદારી અમારી હતી. જે �દવસે અમાર� જવાનું 
હતું એના બે �દવસ પહ�લાં મને સખત તાવ આ�યો. 
�� આગળના �દવસે જ �ાન સરોવરથી મધુવનમાં 
મુરલી સાંભળવા ગયો. મુરલી �યાર� સમા�ત થઈ 
તો મ� પોતાના ખુદાદો�તને ક�ં ક� કાલે માર� કાર 
�ારા �દ�હી જવાનું છ�. આજ માર� �વ�થ બનવું છ�. 
હવે �� હૉલની બહાર નીકળી ર�ો છું. જે પણ 
ડૉ�ટર મને �થમ મળશે, તો �� સમ�શ ક� આપે 
એને મારી પાસે મોક�યા છ�. એનાથી જ �� �વ�થ 
બની જઈશ.

બહાર નીક�યો તો મને મધુવનના ડૉ. 
ક�લાસભાઈ મ�યા. તેઓ હૉિમયોપેિથક કૉલેજના 
વાઈસ િ��સીપાલ પણ ર�ા હતા. મ� ક�ં, ડૉ�ટર 
સાહ�બ ખુદા દો�તે મને આપની પાસે મોક�યો છ�. 
સાંજ સુધી માર� �વ�થ થવું છ�. એમણે મને દવાઓ 
આપી અને એ ચમ�કાર થયો ક� સાંજ સુધી એવો 
�વ�થ બની ગયો ક� �ણે મને ક�ઈ થયું જ નથી. 
જેણે પરમા�માને મનના મીત બના�યા છ� એમને 
ભગવાન આવી મદદ કર� છ�.

ભગવાનના બાળકો બોલાવે અને ભગવાન 
ના આવે એવું બની ના શક�. આ ભગવાને ક�ં છ� 
માર� પણ �ાસ કરાવવાના હોય છ�. યા ભાષણ 
કરવાનું હોય છ�. �� મારા ખુદા દો�તને બોલાવી 
લ� છું. બોલાવતાં જ તરત એ આવી �ય છ�. આ 

રોજનો અનુભવ છ�. કામ પડવા માટ� જ નહ� પણ 
ભોજન પર, ગાડીમાં બેસતાં, િપકિનક કરતી 
વખતે યા અ�ય ક�ટલીયે જગાએ અમે એમને 
�ેમથી બોલાવીએ છીએ. �યાં ભગવાન આવી 
�ય, �યાં િવ�ન-મુ�ક�લી રહ�તાં નથી. િવજય અને 
સફળતા એ જ�મિસ� અિધકાર બની �ય છ�.

મને 10 વષ� સુધી મધુવનમાં રાિ��ાસ 
કરાવવાની �ે� તક મળી પણ પેટની ગરબડને 
કારણે મને િશરદદ� રહ�તું હતું. �� �યાર� રા�ે નવ 
વાગે �ાસ કરાવવા બેસતો હતો તો પોતાના ખુદા 
દો�તને કહ�તો હતો હવે એક કલાક માટ� મા�ં 
િશરદદ� દૂર કરો અને આવો. આપજ �ાસ 
કરાવો. બસ આમ જ થતું હતું. �� તો કહીશ ક� 
બિલહારી એ બીમારીઓની જેણે મને ખુદા 
દો�તનો અનુપમ અનુભવ કરા�યો. એ સ�ય છ� ક� 
િવ�ન તકલીફો આપણી ઉ�નિતનાં પગિથયાં બની 
�ય છ�. આપણે એ વખતે પર�શાન થયા વગર 
ખુદાદો�તને યાદ કરીએ.

એ અમા�ં સવ��ે� ભા�ય છ� ક� ક�પના 
અંિતમ સમયે આપણને ભગવાનનો સાથ મ�યો. 
પરમિપતા તો તેઓ સદા હતા જ પર�તુ હવે 
પરમિશ�ક અને પરમ સદ ્ગુ� બનીને તથા ખુદા 
દો�તના �પે આપણી પાસે આ�યા છ�. આ આપણી 
ભ��નું ફળ છ� યા પુ�ય કમ�ની ભેટ છ�. જેથી 
આપણે ભગવાનના ઘણી સમીપ આવી ગયા. જે 
ક�ઈ આપણે િવચાયુ� પણ નહોતું તે �યું. સવ� કાંઈ 
મેળ�યું. હવે ખુદા દો�ત પડછાયાની જેમ અમારી 
સાથે રહ� છ�. તેઓ અમને ઘણો જ �ેમ આપે છ�. 
તેઓ અમારી ખૂબ જ કાળ� રાખે છ�. એમણે 
અમને ઘણું સુખ આ�યું. આપણી અંદરનો સવ� 
અંધકાર એમણે દૂર કય�. તે સા�ા ખુદા દો�ત છ�. 
અમે યુગ યુગ સુધી એમના આભારી રહીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ (અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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�ાના�ત

આજે મનુ�યની અંદર કામ િવકારનો વેગ 
ચરમ સીમા પર છ�. �યાર� પૂવ�� એને મા� સંતાન 
�ા��ત સુધી સીિમત રાખેલ. એનાથી મા� 
શારી�રક શ��નું પતન નથી થતું પર�તુ કામ 
વાસના વધવાથી શારી�રક બીમારી માટ� પણ 
જવાબદાર બને છ�. એનાથી દ�હ અિભમાન અને 
દ�હ આસ�� વધે છ�. જેનાથી મનુ�યની મન-
બુ��ની શ�� ખતમ થઈ �ય છ�. એનું જ કારણ 
છ�. આજે મનુ�યની અંદર તનાવ તથા અનેક 
સમ�યાઓ તથા બળા�કારના ક�સ વધી ર�ા છ�. 
યુવકોની અંદર ફ�શન પણ વધી રહ�લ છ�. એથી 
વધાર� પડતા યુવા વગ� નાની �મરથી જ િવકારી 
���વાળા �વા મળ� છ�.

પિવ�તા જ �ક�િતની મૂળ શ�� છ�. કામ 
વાસનાઓનો �ભાવ �ક�િતને પણ તમો�ધાન 
બનાવી રહ�લ છ�. કારણ મનુ�યના મનના 
વાઈ�ેશનને પણ �ક�િત �હણ કર� છ�. એટલે જ 
તમો�ધાન �ક�િત આજે સંસારને ક� આપી રહ�લ 
છ�. એટલે જ ધરતી માતા અ�ન નથી આપતા અને 
��વી એ પણ સંતુલન ગુમાવી દીધેલ છ�. સ�ય તો 
એજ છ� ક� �ક�િત જ આજે મનુ�યને ખતમ કરવા 
માંગે છ�. ન� કરવા માંગે છ�.

અ�યાર� આ ધરતી ઉપર પરમા�માનું 
અવતરણ થઈ ગયું છ� અને મનુ�યને પિવ� 
બનાવવાનું �દ�ય કત��ય કરી ર�ા છ�. એમજ 
કહ�વાય ક� ��ી-પુ�ષને પિવ�તાની રાખડી 
(ર�ા) બાંધી ર�ા છ�. પરમા�માને લગભગ ૯ 
લાખ ��ી-પુ�ષોને પિવ�તાની ક�ડી પર ચાલવાનો 

પિવ�તાનો સંદ�શ... આપણા મહાન 
ભારતનો મોટામાં મોટો (સવ� �ે�) સંદ�શ છ�. 
પર�તુ સ�ય તો એ છ� ક� આ સંદ�શ �વયં પિવ�તાના 
સાગરનો સંદ�શ છ�. ફ� સંદ�શ જ નથી, પર�તુ 
એમની આ�ા પણ છ� ક� ‘કામ મહાશ�ુ’ છ� એને 
�તો, તેણે જ તમા�ં સવ��વ ન� કયુ� છ�. પર�તુ 
આજે ભારતના લોકો પણ પિવ�તાના મહ�વને 
ભૂલતા �ય છ�. �યાં યુગોથી િવ�માં પિવ�તાનો 
�કાશ આપેલ, �યાંના જ િશિ�ત અને સ�ય લોકો 
આજે અપિવ�તાને લઘુ માની અને �ણી બેઠા છ�.

�ા�ાત જગતના મનોિવ�ાનીઓએ એવો 
�ચાર કય� છ� ક�, કામ વાસના તો મનુ�યની ભૂખ 
છ�. એમની ક�દરતી �િ� છ�. એને છોડવું એ 
ક�દરતના િનયમ િવ�� છ�. આ �ચાર િશ�ાના 
મા�યમ �ારા સવ�� પહ�ચી ગયેલ અને ભારતના 
લોકો સુધી પણ આ સંદ�શને પહ�ચતા વાર લાગી 
નહ�. જેનાથી ભારતનું ઘોર પતન થયું.

આજે િવ�ની સં�ક�િત કામ�ધાન બની ગઈ 
છ� અને બુ��માન મનુ�યો ને એ પણ ખબર નથી ક� 
મનોિવ�ાનનો આ િસ�ાંત પણ ખામીવાળો છ�. 
શા��ોમાં માનવાવાળા, ધમ�ની અંદર િવ�ાસ 
કરનારા પોતાના �ાનની અંદર િવ�ાસ કરનારા 
પોતાના �ાનની અંદર જ ડૂબેલા રહ� છ�. પર�તુ એ 
�ણતા પણ નથી અને માનતા પણ નથી ક� કામ 
મહાશ�ુ છ�. એના ઉપર �ત �ા�ત કરવાની છ�. 
પર�તુ એ લોકો ભગવાનથી પણ વધાર� 
મનોિવ�ાનીયો અને મનુ�યને વધાર� બુ��માન 
સમજે છ�.

ર�તો બતાવેલ છ� અને આ પિવ�તાના બળ �ારા 
�ક�િત તથા સમ� િવ�ને સતો�ધાન બનાવી ર�ા 
છ�. સમ� િવ�ને બદલવાનું મહાન કાય� �વયં 
િવ� રચિયતાના બદલે કોઈ પણ �ય�� કરી પણ 
ન શક�.

પિતત પાવન પરમા�માએ આવી સવ�ને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી. એમની જ યાદમાં દર 
વષ� ર�ાબંધનનું પવ� ઉજવવામાં આવે છ�. બ�ર 
પણ સુનહરી, ર�ગ બેર�ગી, ચમક�લી રાખડીથી 
દીપી ઉઠ� છ�. ચાર� બાજુ ખુશીનો માહોલ દ�ખાય છ�. 
બહ�ન પોતાના ભાઈને અથવા �ા�ણ યજમાનને 
રાખડી બાંધે છ�. એટલે જ �પ� દ�ખાય છ� ક� આ 
પિવ�તાનો યાદગાર પવ� છ�. ઈિતહાસમાં પણ 
�વામાં આવે છ� ક� ઈ��ાણીએ પોતાના પિત ઈ��ને 
ર�ા પોટલી બાંધેલ. જેથી તેનું ગયેલ રા�ય એ 
યુ�માં �તી લાવે છ�. પરમા�મા પણ આપણને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી અને �વગ�નું રા�ય 
આપે છ�. પિવ�તા જ ચાર�ય યુગોની અંદર મોટામાં 
મોટી શ�� છ�. પિવ�તાના િનયમને તોડવાથી 
રા�ય ભા�ય ખતમ થઈ �ય છ�. પિવ�તાથી જ 
મનુ�યને �ે� ભા�યની �ા��ત થાય છ�. આજે 
પિવ�તાના મહ�વને ભૂલી જવાથી મનુ�ય દુઃખી છ� 
અને એ પણ ભૂલી ગયેલ છ� ક� પિવ�તા જ સુખ-
શાંિતની જનની છ�.

તો આઓ, આપણે પણ પરમા�માની યાદમાં 
પિવ�તાની રાખડી બાંધીએ. આ ર�ાબંધનનો 
તહ�વાર ફ� ભાઈ-બહ�ન પૂરતો સીિમત નથી. 
પર�તુ દર�ક ��ી-પુ�ષને ર�ા બાંધવાની અ�યાર� 
જ�ર છ�. �યાર� સંસારની અંદર અનેક મનુ�ય 
પિવ� બનશે �યાર� જ સંસાર સુખી બની જશે. 
�યાર� જ મનુ�ય પોતાના �વનનો સાચો આનંદ 
માણી શકશે. આઓ આપણે બધા ભગવાનની 
વાત સાંભળીએ. એમણે ક�ં છ� ક�, કામ મહાશ�ુ 

છ�. કામ પર �ત �ા�ત કરો. કામ પર �ત �ા�ત 
કરવાથી તમે જગત�ત બની શકશો. એને 
�તવાની શ�� પણ �વયં પરમા�મા આપી ર�ા 
છ�. કારણ ક� એજ પરમા�મા પિતત પાવન છ�. 
પર�તુ આ શ�� એમને જ મળ� છ�. જે એમની સાથે 
યોગયુ� રહ� છ�. અનેક ભાઈ-બહ�નોએ આ 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી છ�.

� તમે સંપૂણ� પિવ�તાની રાખડી બાંધવાનું 
સાહસ ના કરી શકો તો કમ સે કમ એક બુરાઈને 
અવગુણને છોડવાનો સંક�પ આ પાવન પવ� પર 
અવ�ય કરો. એનાથી આપણા �વનની અંદર 
શાંિત અને પ�રવારમાં �ેમ વધે છ�. �ોધ અ�� છ�. 
ઈ�છો તો એને શાંત કરી શકો. અહ�કાર, તનાવ 
અને અશાંિતનું મૂળ કારણ છ�. તો તેને ઓળખી 
આપણે ન�િચ� અને િનમા�ણ બનવાનું છ�. લોભ 
પાપનો િપતા છ�. ઈ�છો તો એ લોભ�પી િપતાને જ 
મારી નાખો. � તમારા મનની અંદર બી�નો 
બદલો લેવાની ભાવના હશે તો તમે શાંિતથી નહી 
રહી શકો. માટ� એને �મા કરો અને � આપણે 
�ે� પુ�ષાથ� માટ� �ઢ લ�ય રાખીએ તો જ આ 
ર�ાબંધનનું પવ� આપણા માટ� ક�યાણકારી 
બનશે.

આ ર�ાબંધનનો તહ�વાર તમારા �વનની 
અંદર ખુશી-આનંદ, ઉમંગ-ઉ�સાહથી ભરપૂર 
રહ�. આજનો આ શુભ �દવસ વરદાની બની રહ�. 
તમે દુગુ�ણોથી દૂર રહી �દ�ય ગુણોને ધારણ કરો. 
મારી આપ સૌ અને સકલ િવ�ના સવ� આ�માઓ 
માટ� �ે� ભાવના છ�, અને તમે પણ સૌ કોઈ માટ� 
�ે� ભાવના રાખો.

પરમિપતા ક� ઓર સે ભૈયા બંધવા લો ર�ાબંધન,

બાંધ ક� ર�ાબંધન કબ તોડના નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�દ�યદશ�ન

રાખડી લાવી છ� ઈ�રીય અનમોલ પિવ�તાનો સંદ�શ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આજે મનુ�યની અંદર કામ િવકારનો વેગ 
ચરમ સીમા પર છ�. �યાર� પૂવ�� એને મા� સંતાન 
�ા��ત સુધી સીિમત રાખેલ. એનાથી મા� 
શારી�રક શ��નું પતન નથી થતું પર�તુ કામ 
વાસના વધવાથી શારી�રક બીમારી માટ� પણ 
જવાબદાર બને છ�. એનાથી દ�હ અિભમાન અને 
દ�હ આસ�� વધે છ�. જેનાથી મનુ�યની મન-
બુ��ની શ�� ખતમ થઈ �ય છ�. એનું જ કારણ 
છ�. આજે મનુ�યની અંદર તનાવ તથા અનેક 
સમ�યાઓ તથા બળા�કારના ક�સ વધી ર�ા છ�. 
યુવકોની અંદર ફ�શન પણ વધી રહ�લ છ�. એથી 
વધાર� પડતા યુવા વગ� નાની �મરથી જ િવકારી 
���વાળા �વા મળ� છ�.

પિવ�તા જ �ક�િતની મૂળ શ�� છ�. કામ 
વાસનાઓનો �ભાવ �ક�િતને પણ તમો�ધાન 
બનાવી રહ�લ છ�. કારણ મનુ�યના મનના 
વાઈ�ેશનને પણ �ક�િત �હણ કર� છ�. એટલે જ 
તમો�ધાન �ક�િત આજે સંસારને ક� આપી રહ�લ 
છ�. એટલે જ ધરતી માતા અ�ન નથી આપતા અને 
��વી એ પણ સંતુલન ગુમાવી દીધેલ છ�. સ�ય તો 
એજ છ� ક� �ક�િત જ આજે મનુ�યને ખતમ કરવા 
માંગે છ�. ન� કરવા માંગે છ�.

અ�યાર� આ ધરતી ઉપર પરમા�માનું 
અવતરણ થઈ ગયું છ� અને મનુ�યને પિવ� 
બનાવવાનું �દ�ય કત��ય કરી ર�ા છ�. એમજ 
કહ�વાય ક� ��ી-પુ�ષને પિવ�તાની રાખડી 
(ર�ા) બાંધી ર�ા છ�. પરમા�માને લગભગ ૯ 
લાખ ��ી-પુ�ષોને પિવ�તાની ક�ડી પર ચાલવાનો 

પિવ�તાનો સંદ�શ... આપણા મહાન 
ભારતનો મોટામાં મોટો (સવ� �ે�) સંદ�શ છ�. 
પર�તુ સ�ય તો એ છ� ક� આ સંદ�શ �વયં પિવ�તાના 
સાગરનો સંદ�શ છ�. ફ� સંદ�શ જ નથી, પર�તુ 
એમની આ�ા પણ છ� ક� ‘કામ મહાશ�ુ’ છ� એને 
�તો, તેણે જ તમા�ં સવ��વ ન� કયુ� છ�. પર�તુ 
આજે ભારતના લોકો પણ પિવ�તાના મહ�વને 
ભૂલતા �ય છ�. �યાં યુગોથી િવ�માં પિવ�તાનો 
�કાશ આપેલ, �યાંના જ િશિ�ત અને સ�ય લોકો 
આજે અપિવ�તાને લઘુ માની અને �ણી બેઠા છ�.

�ા�ાત જગતના મનોિવ�ાનીઓએ એવો 
�ચાર કય� છ� ક�, કામ વાસના તો મનુ�યની ભૂખ 
છ�. એમની ક�દરતી �િ� છ�. એને છોડવું એ 
ક�દરતના િનયમ િવ�� છ�. આ �ચાર િશ�ાના 
મા�યમ �ારા સવ�� પહ�ચી ગયેલ અને ભારતના 
લોકો સુધી પણ આ સંદ�શને પહ�ચતા વાર લાગી 
નહ�. જેનાથી ભારતનું ઘોર પતન થયું.

આજે િવ�ની સં�ક�િત કામ�ધાન બની ગઈ 
છ� અને બુ��માન મનુ�યો ને એ પણ ખબર નથી ક� 
મનોિવ�ાનનો આ િસ�ાંત પણ ખામીવાળો છ�. 
શા��ોમાં માનવાવાળા, ધમ�ની અંદર િવ�ાસ 
કરનારા પોતાના �ાનની અંદર િવ�ાસ કરનારા 
પોતાના �ાનની અંદર જ ડૂબેલા રહ� છ�. પર�તુ એ 
�ણતા પણ નથી અને માનતા પણ નથી ક� કામ 
મહાશ�ુ છ�. એના ઉપર �ત �ા�ત કરવાની છ�. 
પર�તુ એ લોકો ભગવાનથી પણ વધાર� 
મનોિવ�ાનીયો અને મનુ�યને વધાર� બુ��માન 
સમજે છ�.

ર�તો બતાવેલ છ� અને આ પિવ�તાના બળ �ારા 
�ક�િત તથા સમ� િવ�ને સતો�ધાન બનાવી ર�ા 
છ�. સમ� િવ�ને બદલવાનું મહાન કાય� �વયં 
િવ� રચિયતાના બદલે કોઈ પણ �ય�� કરી પણ 
ન શક�.

પિતત પાવન પરમા�માએ આવી સવ�ને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી. એમની જ યાદમાં દર 
વષ� ર�ાબંધનનું પવ� ઉજવવામાં આવે છ�. બ�ર 
પણ સુનહરી, ર�ગ બેર�ગી, ચમક�લી રાખડીથી 
દીપી ઉઠ� છ�. ચાર� બાજુ ખુશીનો માહોલ દ�ખાય છ�. 
બહ�ન પોતાના ભાઈને અથવા �ા�ણ યજમાનને 
રાખડી બાંધે છ�. એટલે જ �પ� દ�ખાય છ� ક� આ 
પિવ�તાનો યાદગાર પવ� છ�. ઈિતહાસમાં પણ 
�વામાં આવે છ� ક� ઈ��ાણીએ પોતાના પિત ઈ��ને 
ર�ા પોટલી બાંધેલ. જેથી તેનું ગયેલ રા�ય એ 
યુ�માં �તી લાવે છ�. પરમા�મા પણ આપણને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી અને �વગ�નું રા�ય 
આપે છ�. પિવ�તા જ ચાર�ય યુગોની અંદર મોટામાં 
મોટી શ�� છ�. પિવ�તાના િનયમને તોડવાથી 
રા�ય ભા�ય ખતમ થઈ �ય છ�. પિવ�તાથી જ 
મનુ�યને �ે� ભા�યની �ા��ત થાય છ�. આજે 
પિવ�તાના મહ�વને ભૂલી જવાથી મનુ�ય દુઃખી છ� 
અને એ પણ ભૂલી ગયેલ છ� ક� પિવ�તા જ સુખ-
શાંિતની જનની છ�.

તો આઓ, આપણે પણ પરમા�માની યાદમાં 
પિવ�તાની રાખડી બાંધીએ. આ ર�ાબંધનનો 
તહ�વાર ફ� ભાઈ-બહ�ન પૂરતો સીિમત નથી. 
પર�તુ દર�ક ��ી-પુ�ષને ર�ા બાંધવાની અ�યાર� 
જ�ર છ�. �યાર� સંસારની અંદર અનેક મનુ�ય 
પિવ� બનશે �યાર� જ સંસાર સુખી બની જશે. 
�યાર� જ મનુ�ય પોતાના �વનનો સાચો આનંદ 
માણી શકશે. આઓ આપણે બધા ભગવાનની 
વાત સાંભળીએ. એમણે ક�ં છ� ક�, કામ મહાશ�ુ 

છ�. કામ પર �ત �ા�ત કરો. કામ પર �ત �ા�ત 
કરવાથી તમે જગત�ત બની શકશો. એને 
�તવાની શ�� પણ �વયં પરમા�મા આપી ર�ા 
છ�. કારણ ક� એજ પરમા�મા પિતત પાવન છ�. 
પર�તુ આ શ�� એમને જ મળ� છ�. જે એમની સાથે 
યોગયુ� રહ� છ�. અનેક ભાઈ-બહ�નોએ આ 
પિવ�તાની રાખડી બાંધી છ�.

� તમે સંપૂણ� પિવ�તાની રાખડી બાંધવાનું 
સાહસ ના કરી શકો તો કમ સે કમ એક બુરાઈને 
અવગુણને છોડવાનો સંક�પ આ પાવન પવ� પર 
અવ�ય કરો. એનાથી આપણા �વનની અંદર 
શાંિત અને પ�રવારમાં �ેમ વધે છ�. �ોધ અ�� છ�. 
ઈ�છો તો એને શાંત કરી શકો. અહ�કાર, તનાવ 
અને અશાંિતનું મૂળ કારણ છ�. તો તેને ઓળખી 
આપણે ન�િચ� અને િનમા�ણ બનવાનું છ�. લોભ 
પાપનો િપતા છ�. ઈ�છો તો એ લોભ�પી િપતાને જ 
મારી નાખો. � તમારા મનની અંદર બી�નો 
બદલો લેવાની ભાવના હશે તો તમે શાંિતથી નહી 
રહી શકો. માટ� એને �મા કરો અને � આપણે 
�ે� પુ�ષાથ� માટ� �ઢ લ�ય રાખીએ તો જ આ 
ર�ાબંધનનું પવ� આપણા માટ� ક�યાણકારી 
બનશે.

આ ર�ાબંધનનો તહ�વાર તમારા �વનની 
અંદર ખુશી-આનંદ, ઉમંગ-ઉ�સાહથી ભરપૂર 
રહ�. આજનો આ શુભ �દવસ વરદાની બની રહ�. 
તમે દુગુ�ણોથી દૂર રહી �દ�ય ગુણોને ધારણ કરો. 
મારી આપ સૌ અને સકલ િવ�ના સવ� આ�માઓ 
માટ� �ે� ભાવના છ�, અને તમે પણ સૌ કોઈ માટ� 
�ે� ભાવના રાખો.

પરમિપતા ક� ઓર સે ભૈયા બંધવા લો ર�ાબંધન,

બાંધ ક� ર�ાબંધન કબ તોડના નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�દ�યદશ�ન

રાખડી લાવી છ� ઈ�રીય અનમોલ પિવ�તાનો સંદ�શ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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જૂઠાણાના સં�કાર આપણે જ તેને વારસામાં 
આ�યા કહ�વાય ને ? સં�કાર એ જ સાચું ધન છ�. 
આપણે આપણા બાળકના સં�કાર િસંચનમાં ક�ઈ 
ભૂલ તો નથી કરતા ને ? બાળક મોટ�રાંનું વત�ન 
�ઈને શીખે છ� તેથી બાળકમાં સારા સં�કારનું 
િસંચન કરવા મોટ�રાંઓએ સુધરવું પડશે. કોઈ 
માતા-િપતા ખાનગીમાં એવી કોઈ અણછાજતી 
વાત કરતા હશે એ સમયે િપતા દૂરથી પોતાના 
બાળકને આવતું �ઈ �ય છ� તેથી ચેતવણી 
આપતાં બોલે છ� ક�, ‘� પેલો આવે છ�.’ તે વાત 
સાંભળી જશે તેથી બંને ચૂપ થઈ ગયાં ! આ છ� 
�ભુના પયગંબરનું માન.. તેની હાજરીમાં ક�ઈ 
અઘ�ટત થાય તો નિહ. પર�તુ બોલાય પણ નિહ. 
આવું �યાન આપણે રાખીએ છીએ ખરા ?

આજનો બાળક આવતી કાલનો નાગ�રક 
કહ�વાય છ�. આ આવતીકાલના નાગ�રકનું 
ઘડતર પહ�લાં ઘરમાંથી જ થાય છ�. શાળાએ તો 
પછી જવાય છ�. કહ�વાય છ� ક� એક માતા સો 
િશ�કની ગરજ સાર� છ�. આ માતામાં જ � 
સં�કારનું િસંચન ન થયેલ હોય તો બાળકને એ શું 
શીખવશે ? તેથી જ ક�યા ક�ળવણીને �ાધા�ય 
અપાય છ�. � તે ક�ળવાયેલ હશે તો બંને ક�ળનો 
ઉ�ાર કરશે.

એક ડૉ�ટર દ�પતીને �યાં બાળકનો જ�મ 
થયો. માતાએ દવાખાનાને રામ રામ કરી 
બાળઉછ�રમાં �યાન દીધું. ક�મ ક� તેઓ બાળ 
ઉછ�રનું મહ�વ સમજતાં હતાં. પૈસા કમાવા પાછળ 
િબચારાં બાળકોનું બાળપણ વેડફાઈ �ય છ�. 
તેના કરતાં તેના ઉછ�ર ��યે - સં�કાર િસંચન ��યે 
�યાન � દ�વાય તો ક�વું સા�ં !

આપણા �વનની �ણ અવ�થા અનુ�મે 
(૧) બાળ (૨) યુવાવ�થા અને (૩) ��ાવ�થા. 
કહ�વાય છ� ક� �વભાવે બાળક, કાય�માં યુવાન 
અને �ાને �� બનો, તો આપણે આપણી �તને 
જ પૂછીએ ક� આપણો �વભાવ બાળક જેવો છ� ?

બાળકના �વભાવની િવશેષતા શું છ� ક� 
આપણો �વભાવ બાળક જેવો હોવો �ઈએ એવું 
કહ�વામાં આ�યું છ� ? બાળક �વભાવે િનખાલસ 
હોય છ�. તેનામાં ક�ડ-કપટ હોતું નથી. એ એવો તો 
િનિવ�કારી હોય છ� ક� બાળકને �ભુનો પયગંબર 
કહ� છ�. બાળકના �વભાવની િનદ�ષતા જેમાં છતી 
થાય છ� એવું ઉદાહરણ �ઈએ.

કોઈને ઘેર મહ�માન આવે છ�. તે બહારથી જ 
બૂમ માર� છ� ક� ફલાણાભાઈ ઘેર છ� ? પેલા ભાઈએ 
�ઈ લીધું ક� આ તો અણગમતા મહ�માન છ�. તેથી 
તેના બાળકને ક�ં ક� - ‘� બેટા, બહાર જઈને 
કહ� ક� મારા પ�પા ઘરમાં નથી.’ બાળક તો એ 
�માણે બહાર જઈને મહ�માનને કહ� છ� ક�, ‘મારા 
પ�પાએ ક�ં છ� ક� એ ઘરમાં નથી !’ આ છ� 
બાળકની િનદ�ષતા. િનદ�ષતામાં જ �ભુનો વાસ 
છ�. તેથી તો બાળકને �ભુના પયગંબર કહ� છ�.

બાળક જેવું હશે એવું સ�ય કહી દ�શે. આ 
સ�યતા આપણને ઈ�રની યાદ અપાવે છ�. સ�ય 
હી િશવ હ�, િશવ હી સુંદર, સુંદરતા અિત �યારી, 
િશવકા �ાન સમજને વાલ� સે, હ� યે માયા હારી.. 
સ�યમ ્ િશવમ ્ સુંદર�...

બાળપણમાં બાળકને જૂઠું બોલવાની � ટ�વ 
પાડીએ, જૂઠું કરવાનું શીખવીએ.. તો મોટો થઈને 
એ સ�યનું આચરણ �યાંથી કર� ? ક�મ ક� 

બાળપણની બોલબાલા
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આ થઈ લૌ�કક બાળપણની વાત. હવે 
કરીએ અલૌ�કક બાળપણની વાત. ચોયા�શીના 
ચ�રમાં આપણે �યાર� ઈ�રીય િવ�ાલયમાં 
ઈ�રીય �ાન મેળવીએ છીએ �યાર� આપણો 
છ��ો 84મો જ�મ થાય છ�. આ અલૌ�કક 
બાળપણનું પણ ક�ટલું બધું મહ�વ છ�. તે �ઈએ. 
આ ઈ�રીય િવ�ાલયના વગ�માં જ બાળપણનું 
મહ�વ બતાવતું ગીત વગાડવામાં આવે છ� ક� -

બચપન ક� �દન ભૂલા ન દ�ના, આજ હસે કલ 
�લા ન દ�ના....

કહ�વાનો સાર એ છ� ક� બાળપણનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ સદા રહ� એનું �યાન રાખીએ. નિહતર 
‘આર�ભે શૂરા’ કહ�વાય ને ?

���ચ�માં કિલયુગને અંતે છ��ો અને 
સતયુગની શ�આતનો ‘પહ�લો’ એવો મહામૂલો 
જ�મ વેડફાઈ �ય તો આપણા ભિવ�યના ભા�ય 
ઉપર ચોકડી પડી �ય ને ? આપણા ચોયા�શીના 
ચ�નો આધાર આપણું આ ઈ�રીય બાળપણ છ�. 
તે � સુધયુ� તો આપણે �તી ગયા એ બગ�ું સંગ 
દોષને કારણે તો આપણે હારી ગયા !

આ અમૂ�ય ઈ�રીય બાળપણને લાંછન ન 
લાગે તેથી બે મહાન દોષથી બચવું જ�રી છ�. તે છ� 
(૧) સંગ દોષ અને (૨) અ�નદોષ. આ�માનો 
�વભાવ છ� ક� એ જેના સંગમાં રહ� છ� તેના જેવો તે 
બની �ય છ�. જનમોજનમ શરીર�પી ઘરમાં 
રહ�વાથી દ�હભાનમાં રહ�વાની ઘર�ડ પડી ગઈ છ�.. 
એ �યાં સુધી ક� પોતાને આ�મા ભૂલી શરીર માની 
બેસે છ�. હવે આ છ��ો જ�મ ઈ�રના સંગે રહીએ 
તો ઈ�ર જેવા બની જવાય ! ઈ�રના સંગે 
રહ�વાનું શીખવતી સં�થાનું નામ છ�. - ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય. પેલું ગીત 
યાદ આવે છ� ક� -

ભગવાનને અપને જૈસા, હર એક ઈ�સાન 
બનાયા, યે જૂઠ કહાંસે આયા ? યે પાપ કહાં સે 
આયા ?

ચા�ર� ઘડતરનું કામ કરતી આ ઈ�રીય 
સં�થાના મુ�ય મથક આબુ ખાતે દર વષ� 10 થી 15 
વષ�ના બાળકોની એક અઠવા�ડયાની ‘બાળ 
�ય���વ િવકાસ િશિબર’ યો�ય છ�. �િતવષ� મે 
માસના વેક�શનમાં ભારતભરમાંથી બાળકો �યાં 
આવે છ�. તેમાં બૌ��ક અને શારી�રક �પધા�ઓ 
યો�ય છ� અને િવજેતાઓને ઈનામ અપાય છ�.

ઈ�રીય બાળપણને લાંછન લગાડતો બી� 
મહાન દોષ છ�. અ�નદોષ. કહ�વાય છ� ક� ‘જેવું 
અ�ન એવું મન’..

ચોરીનું ક� ��ાચારથી કમાયેલ ધનનું 
અ�ન � પેટમાં �ય તો તે બુ�� બગાડે છ�. 
આહાર સા��વક ન હોય તો શરીર બગાડે છ�. આ 
તન-મનની માવજત માટ� જ અ�નદોષથી બચવાનું 
ક�ં છ�.

ઈ�રીય બાળપણ જેવા આ છ��ા જ�મમાં 
આપણે સૌ સંપીને સંગઠનમાં હસતાં રહીએ. 
કોઈને પણ રડાવીએ નિહ. રડાવે તેને રાવણ કહ� 
છ�. તેથી સૌને ખુશી અને �સ�નતા બ�ે એવું 
આચરણ કરીએ. એવી �ભુ�ની ઈ�છા છ�. શું 
આપણે આપણા પરમિપતાની ઈ�છા પૂરી નિહ 
કરીએ ? શું આપણે આપણું આ મહામૂલું ઈ�રીય 
બાળપણ વેડફ� નાંખીશું ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• બાપની દુઆઓ લેવી છ� તો દર�ક પગલું 
�ીમત પર ચાલો. ચાલ ચલગત સારી રાખો.

• જે ખાઈએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને �ઈએ 
છીએ તે સા��વક હોવું જ�રી છ�.
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જૂઠાણાના સં�કાર આપણે જ તેને વારસામાં 
આ�યા કહ�વાય ને ? સં�કાર એ જ સાચું ધન છ�. 
આપણે આપણા બાળકના સં�કાર િસંચનમાં ક�ઈ 
ભૂલ તો નથી કરતા ને ? બાળક મોટ�રાંનું વત�ન 
�ઈને શીખે છ� તેથી બાળકમાં સારા સં�કારનું 
િસંચન કરવા મોટ�રાંઓએ સુધરવું પડશે. કોઈ 
માતા-િપતા ખાનગીમાં એવી કોઈ અણછાજતી 
વાત કરતા હશે એ સમયે િપતા દૂરથી પોતાના 
બાળકને આવતું �ઈ �ય છ� તેથી ચેતવણી 
આપતાં બોલે છ� ક�, ‘� પેલો આવે છ�.’ તે વાત 
સાંભળી જશે તેથી બંને ચૂપ થઈ ગયાં ! આ છ� 
�ભુના પયગંબરનું માન.. તેની હાજરીમાં ક�ઈ 
અઘ�ટત થાય તો નિહ. પર�તુ બોલાય પણ નિહ. 
આવું �યાન આપણે રાખીએ છીએ ખરા ?

આજનો બાળક આવતી કાલનો નાગ�રક 
કહ�વાય છ�. આ આવતીકાલના નાગ�રકનું 
ઘડતર પહ�લાં ઘરમાંથી જ થાય છ�. શાળાએ તો 
પછી જવાય છ�. કહ�વાય છ� ક� એક માતા સો 
િશ�કની ગરજ સાર� છ�. આ માતામાં જ � 
સં�કારનું િસંચન ન થયેલ હોય તો બાળકને એ શું 
શીખવશે ? તેથી જ ક�યા ક�ળવણીને �ાધા�ય 
અપાય છ�. � તે ક�ળવાયેલ હશે તો બંને ક�ળનો 
ઉ�ાર કરશે.

એક ડૉ�ટર દ�પતીને �યાં બાળકનો જ�મ 
થયો. માતાએ દવાખાનાને રામ રામ કરી 
બાળઉછ�રમાં �યાન દીધું. ક�મ ક� તેઓ બાળ 
ઉછ�રનું મહ�વ સમજતાં હતાં. પૈસા કમાવા પાછળ 
િબચારાં બાળકોનું બાળપણ વેડફાઈ �ય છ�. 
તેના કરતાં તેના ઉછ�ર ��યે - સં�કાર િસંચન ��યે 
�યાન � દ�વાય તો ક�વું સા�ં !

આપણા �વનની �ણ અવ�થા અનુ�મે 
(૧) બાળ (૨) યુવાવ�થા અને (૩) ��ાવ�થા. 
કહ�વાય છ� ક� �વભાવે બાળક, કાય�માં યુવાન 
અને �ાને �� બનો, તો આપણે આપણી �તને 
જ પૂછીએ ક� આપણો �વભાવ બાળક જેવો છ� ?

બાળકના �વભાવની િવશેષતા શું છ� ક� 
આપણો �વભાવ બાળક જેવો હોવો �ઈએ એવું 
કહ�વામાં આ�યું છ� ? બાળક �વભાવે િનખાલસ 
હોય છ�. તેનામાં ક�ડ-કપટ હોતું નથી. એ એવો તો 
િનિવ�કારી હોય છ� ક� બાળકને �ભુનો પયગંબર 
કહ� છ�. બાળકના �વભાવની િનદ�ષતા જેમાં છતી 
થાય છ� એવું ઉદાહરણ �ઈએ.

કોઈને ઘેર મહ�માન આવે છ�. તે બહારથી જ 
બૂમ માર� છ� ક� ફલાણાભાઈ ઘેર છ� ? પેલા ભાઈએ 
�ઈ લીધું ક� આ તો અણગમતા મહ�માન છ�. તેથી 
તેના બાળકને ક�ં ક� - ‘� બેટા, બહાર જઈને 
કહ� ક� મારા પ�પા ઘરમાં નથી.’ બાળક તો એ 
�માણે બહાર જઈને મહ�માનને કહ� છ� ક�, ‘મારા 
પ�પાએ ક�ં છ� ક� એ ઘરમાં નથી !’ આ છ� 
બાળકની િનદ�ષતા. િનદ�ષતામાં જ �ભુનો વાસ 
છ�. તેથી તો બાળકને �ભુના પયગંબર કહ� છ�.

બાળક જેવું હશે એવું સ�ય કહી દ�શે. આ 
સ�યતા આપણને ઈ�રની યાદ અપાવે છ�. સ�ય 
હી િશવ હ�, િશવ હી સુંદર, સુંદરતા અિત �યારી, 
િશવકા �ાન સમજને વાલ� સે, હ� યે માયા હારી.. 
સ�યમ ્ િશવમ ્ સુંદર�...

બાળપણમાં બાળકને જૂઠું બોલવાની � ટ�વ 
પાડીએ, જૂઠું કરવાનું શીખવીએ.. તો મોટો થઈને 
એ સ�યનું આચરણ �યાંથી કર� ? ક�મ ક� 

બાળપણની બોલબાલા
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આ થઈ લૌ�કક બાળપણની વાત. હવે 
કરીએ અલૌ�કક બાળપણની વાત. ચોયા�શીના 
ચ�રમાં આપણે �યાર� ઈ�રીય િવ�ાલયમાં 
ઈ�રીય �ાન મેળવીએ છીએ �યાર� આપણો 
છ��ો 84મો જ�મ થાય છ�. આ અલૌ�કક 
બાળપણનું પણ ક�ટલું બધું મહ�વ છ�. તે �ઈએ. 
આ ઈ�રીય િવ�ાલયના વગ�માં જ બાળપણનું 
મહ�વ બતાવતું ગીત વગાડવામાં આવે છ� ક� -

બચપન ક� �દન ભૂલા ન દ�ના, આજ હસે કલ 
�લા ન દ�ના....

કહ�વાનો સાર એ છ� ક� બાળપણનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ સદા રહ� એનું �યાન રાખીએ. નિહતર 
‘આર�ભે શૂરા’ કહ�વાય ને ?

���ચ�માં કિલયુગને અંતે છ��ો અને 
સતયુગની શ�આતનો ‘પહ�લો’ એવો મહામૂલો 
જ�મ વેડફાઈ �ય તો આપણા ભિવ�યના ભા�ય 
ઉપર ચોકડી પડી �ય ને ? આપણા ચોયા�શીના 
ચ�નો આધાર આપણું આ ઈ�રીય બાળપણ છ�. 
તે � સુધયુ� તો આપણે �તી ગયા એ બગ�ું સંગ 
દોષને કારણે તો આપણે હારી ગયા !

આ અમૂ�ય ઈ�રીય બાળપણને લાંછન ન 
લાગે તેથી બે મહાન દોષથી બચવું જ�રી છ�. તે છ� 
(૧) સંગ દોષ અને (૨) અ�નદોષ. આ�માનો 
�વભાવ છ� ક� એ જેના સંગમાં રહ� છ� તેના જેવો તે 
બની �ય છ�. જનમોજનમ શરીર�પી ઘરમાં 
રહ�વાથી દ�હભાનમાં રહ�વાની ઘર�ડ પડી ગઈ છ�.. 
એ �યાં સુધી ક� પોતાને આ�મા ભૂલી શરીર માની 
બેસે છ�. હવે આ છ��ો જ�મ ઈ�રના સંગે રહીએ 
તો ઈ�ર જેવા બની જવાય ! ઈ�રના સંગે 
રહ�વાનું શીખવતી સં�થાનું નામ છ�. - ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય. પેલું ગીત 
યાદ આવે છ� ક� -

ભગવાનને અપને જૈસા, હર એક ઈ�સાન 
બનાયા, યે જૂઠ કહાંસે આયા ? યે પાપ કહાં સે 
આયા ?

ચા�ર� ઘડતરનું કામ કરતી આ ઈ�રીય 
સં�થાના મુ�ય મથક આબુ ખાતે દર વષ� 10 થી 15 
વષ�ના બાળકોની એક અઠવા�ડયાની ‘બાળ 
�ય���વ િવકાસ િશિબર’ યો�ય છ�. �િતવષ� મે 
માસના વેક�શનમાં ભારતભરમાંથી બાળકો �યાં 
આવે છ�. તેમાં બૌ��ક અને શારી�રક �પધા�ઓ 
યો�ય છ� અને િવજેતાઓને ઈનામ અપાય છ�.

ઈ�રીય બાળપણને લાંછન લગાડતો બી� 
મહાન દોષ છ�. અ�નદોષ. કહ�વાય છ� ક� ‘જેવું 
અ�ન એવું મન’..

ચોરીનું ક� ��ાચારથી કમાયેલ ધનનું 
અ�ન � પેટમાં �ય તો તે બુ�� બગાડે છ�. 
આહાર સા��વક ન હોય તો શરીર બગાડે છ�. આ 
તન-મનની માવજત માટ� જ અ�નદોષથી બચવાનું 
ક�ં છ�.

ઈ�રીય બાળપણ જેવા આ છ��ા જ�મમાં 
આપણે સૌ સંપીને સંગઠનમાં હસતાં રહીએ. 
કોઈને પણ રડાવીએ નિહ. રડાવે તેને રાવણ કહ� 
છ�. તેથી સૌને ખુશી અને �સ�નતા બ�ે એવું 
આચરણ કરીએ. એવી �ભુ�ની ઈ�છા છ�. શું 
આપણે આપણા પરમિપતાની ઈ�છા પૂરી નિહ 
કરીએ ? શું આપણે આપણું આ મહામૂલું ઈ�રીય 
બાળપણ વેડફ� નાંખીશું ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• બાપની દુઆઓ લેવી છ� તો દર�ક પગલું 
�ીમત પર ચાલો. ચાલ ચલગત સારી રાખો.

• જે ખાઈએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને �ઈએ 
છીએ તે સા��વક હોવું જ�રી છ�.
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સાચું ર�ાબંધન શું છ� ?

સાચું ર�ાબંધન

આજે રોગ, ગરીબાઈ તથા અ�ય �કારની 
આપદાઓ અને િવપદાઓનો �� છ� તે િવષે પણ 
બધા �ણે છ� ક� તે બધું પણ મનુ�યનાં પોતાનાં 
કમ�નું જ ફળ બની સામે આવે છ�. �યાં સુધી 
મનુ�ય પોતાનાં કમ�ને ન સુધાર�, પોતાના 
�વભાવને મીઠો અને �દ�ય ન બનાવે, �યાં સુધી તો 
ર�ણનો કોઈ ઉપાય કામ લાગતો નથી તેથી �પ� 
છ� ક� ર�ાબંધન કોઈ �થૂળ બાબત નથી પર�તુ તે 
ધમ�નું બંધન અથવા પિવ�તાનું બંધન છ�. જે 
�ય�� ધમ�નું ર�ણ કર� છ�, તેનું ર�ણ ધમ�થી 
થાય છ�. (धम� र�ित रि�तःः।) જે �ય�� મન, 
વચન અને કમ�થી પિવ� રહ� છ�, તેનું ર�ણ તેનાં 
સારાં કમ� કર� છ�. કોઈ ન કોઈ �ય�� તેની મદદ� 
આવે છ�. તેથી હવે આપણે સાચા અથ�માં આ 
પિવ�તાનું નવું અને િવિચ� બંધન બાંધવું �ઈએ.

બહ�નો ભાઈઓને બંધન શા માટ� બાંધે છ�?

બહ�નોને ભાઈઓ ��યે ઘણો જ �ેહ હોય 
છ�. તેઓ ભાઈઓનું ચા�રિ�ક પતન �ઈ શકતી 
નથી અને તેમને િવકારોમાં ફસાયેલા �વા પણ 
નથી માગતી કારણ ક� િવવેક� અને સારી બહ�નો 
�ણે છ� ક� િવકારોમાં બંધાયેલી �ય�� આખર� 
દુઃખના બંધનમાં, યમના બંધનમાં અને કાળના 
બંધનમાં બંધાય છ�. માટ� તેઓ તેમને પિવ�તા 
અને ધમ�નું બંધન બાંધે છ�. તેથી શારી�રક 
સંબંધથી ર�ાબંધન બાંધી આ ઉ�સવ પૂરો થયો 
માનવો એ તેના રહ�યને નિહ સમજવા બરાબર 
છ�. વા�તવમાં આ તો એક ધાિમ�ક ઉ�સવ છ�. તેથી 

સૈકાઓથી દર વષ� 
બહ�નો પોતપોતાના 
ભાઈઓને અિત �ેહથી 
ર�ા બાંધતી આવી છ�. 
પર�તુ િવચારવા જેવી વાત 
છ� ક� આ સુંદર તારની 
બનેલી રાખડીને બહ�નો

ભાઈના હાથે બાંધે છ�, તે બંધનનું પાલન કરવામાં 
ભાઈઓ �યાં સુધી સફળ થયા છ� અને બહ�નો પણ 
રાખડી બાંધતી વખતે આ ભાવને ક�ટલે અંશે 
�દયથી રજૂ કર� છ� ? અનુભવનાં આધાર� બધા 
કહ�શે ક� આજકાલ આ તહ�વાર થોડીઘણી ખુશીનો 
અવસર મા� અને એક �રવાજ પૂરતો �દવસ ર�ો 
છ�. તેને કોઈ ર�ણનું સાધન સમ� પાળતું નથી. 
તેમાં ર�ણની વાતને કોઈ ગંભીરતાપૂવ�ક 
િવચારવામાં પણ આવતી નથી. આપણે �ઈએ 
છીએ ક� ર�ાબંધનના �દવસે નાની નાની બહ�નો 
પોતાના નાના નાના ભાઈઓને બંધન બાંધે છ�. 
િવચારવા જેવું છ� ક� આટલી નાની �મરવાળા 
બાળકોના મનમાં ર�ણનો શો સંક�પ હશે ? મોટી 
�મરના ભાઈઓ પણ �યાં બહ�નોનું ર�ણ કરી 
શક� છ� ? વળી ર�ણ ક�વળ બહ�નોને ઓછું જ�રી 
છ� ? ભાઈઓને પણ ર�ણની જ�ર છ�. આજના 
સમયમાં બહ�ન અહ�યા રહ�તી હોય, તો ભાઈ 
સ�કડો �કલોમીટર દૂર રહ�તા હોય છ�. તે તો સમય 
પર આવી પહ�ચતો પણ નથી. આજકાલ ક�ટલીય 
બહ�નોની લાજ લૂંટાય છ�. તેમાં ક�ટલા ભાઈઓ તે 
સમયે હાજર રહી બહ�નનું ર�ણ કર� છ� ? એ રીતે 
બી� અનેક �કારના શ�ુઓથી દર વખત કોઈ 
કોનું ર�ણ કરી શક� છ� ? માટ� �� થાય છ� ક� 

ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને રાખડી બાંધે છ�. 
અને આ તારનું બંધન તો એક �તીક મા� છ�. તેનું 
રહ�ય �ણવું એ તો ર�ા બાંધનાર અને 
બંધાવનાર બંને માટ� ખાસ જ�રી છ�. આ 
તહ�વારને િવષતોડક પવ� અથવા પુ�ય�દાયક 
(પુ�ય આપનાર) પવ� કહ�વામાં આ�યું છ�, તેનાથી 
પણ િસ� છ� ક� આ કોઈ િવિચ� બંધન છ�. બધા 
�ણે છ� ક� કમળનું ફ�લ પિવ�તાનું સૂચક છ� 
અથવા એક અલંકાર મા� છ�. �યાર� આપણે 
કોઈને કહીએ છીએ ક� કમળ ફ�લ ધારણ કરો, તો 
તેનો ભાવાથ� એ નથી થતો ક� કોઈ જળાશયમાંથી 
કમળના ફ�લને તોડી તેને પકડો, પર�તુ તેનો ભાવ 
એ છ� ક� જેવી રીતે કમળ જળમાં રહ�વા છતાં તે 
જળથી �યા�ં રહ� છ�, તેવી જ રીતે આપ પણ �યારા 
અને અનાસ� બનો. એ રીતે ર�ાબંધન 
બાંધોનો ભાવાથ� એ છ� ક� પિવ�તાના �તનું પાલન 
કરો.

ભાઈ-બહ�નનો સંબંધ ઘણો જ પિવ� છ�. 
ભાઈ-બહ�નની ��� એકબી� તરફ પિવ� હોય 
છ�. તેમાં કામ-વાસનાનો તો અંશ મા� નથી હોતો. 
તેથી ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને અથવા 
�ા�ણ યજમાનોને આ રાખડી (બંધન) બાંધે છ�. 
- ભાઈ, પિવ� રહ�જે કારણ ક� ર�ા કરનાર 
પરમા�માને પિવ�તા િ�ય છ�.

વા�તવમાં જે બહ�નોએ પોતે ��ચય��તને 
ધારણ કયુ� નથી અથવા �ા�ણ પોતે આ 
મહા�તનું પાલન નથી કરતા, તે આ બંધનને કોઈ 
પણ �ય��ને બાંધવા માટ� અિધકારી નથી. જે 
�ય�� પોતે કોઈ િનયમનું પાલન નથી કરતી, 
તેને નથી એ િનયમ િવષે બી�ઓને ઉપદ�શ 
આપવાનો અિધકાર ક� નથી પડતો તેના ઉપદ�શનો 
કોઈ પર �ભાવ. આ િવષયમાં મહા�મા ગાંધીના 
�વનના એક ��ાંતનો અહ� ઉ�ેખ કરવાથી 

મુ�ો િવશેષ �પ� થઈ જશે. એક માતા પોતાના 
પુ�ને �ાથ�નાસભા પૂરી થયા પછી ગાંધી�ની પાસે 
લઈ ગઈ અને કહ�વા લાગી - ‘મહા�મા�, આ મારો 
પુ� ઘણો ગોળ ખાય છ�. તેને ઘણી ગડગુમડ 
નીકળ� છ�. તો પણ તે ગોળ ખાવાની આદત છોડતો 
નથી. આપ એને સમ�વશો. તો માની જશે.’ 
ગાંધી�એ ક�ં - ‘ઠીક વાત છ�. આપ તેને એક 
માસ પછી મારી પાસે લાવ�, �� તેને તે વખતે 
સમ�વીશ.’ માતા તે �દવસે તો પાછી ગઈ. એક 
માસ પછી તે �યાં આવી અને તેણે મહા�મા 
ગાંધી�ને અગાઉની વાત યાદ અપાવી. 
ગાંધી�એ તેને સમ��યું અને તે છોકરાએ તેમની 
વાતને માની લીધી. તે વખતે તે માતાએ ગાંધી�ને 
પૂ�ું - આપે આ વાત એક મિહના પહ�લાં બતાવી 
હોય તો ક�વું સા�ં ? ગાંધી� બો�યા, ‘પર�તુ તે 
વખતે તો મને આ વાત કરવાનો અિધકાર જ ન 
હતો, તો ક�વી રીતે ક�� ? માતાએ ક�ં - ‘તો એક 
માસમાં શો ફ�ર પડી ગયો ?’ ગાંધી�એ ક�ં - 
‘ફ�ર ક�મ ન પડે ? �યાર� મ� પોતે ગોળ ખાવાનો 
છોડી દીધો, �યાર� મારીવાતનો આ છોકરા પર 
�ભાવ પ�ો.’

એ ઉપરથી કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� �વયં 
��ચય��તને �ાનસિહત પાલન કરનારી બહ�નો 
અથવા મન-વચન-કમ�થી પિવ� રહ�નાર �ા�ણો 
�યાર� પોતાના ભાઈઓને અથવા યજમાનોને ર�ા 
બાંધે, �યાર� જ તેમને પણ પિવ�તાની �ેરણા મળ�. 
આ�દકાળમાં અથવા સતયુગની શ�આતની 
સહ�જ અગાઉ, સંગમયુગમાં, �યાર� ��િપતા 
��ા �ારા �ાન-યોગની િશ�ા �ા�ત કરનાર 
�ા�ણોએ અથવા માતાઓ અને ક�યાઓએ 
��ચય��તનું પાલન કયુ�, �યાર� તેમણે બી�ઓને 
પણ તે �તમાં બાં�યા અને તેમને ઈ�રીય સંમિત 
આપી ક� તેઓ પણ આ �તનું પાલન કર�. એ રીતે 

ર�ાબંધન
�.ક�. ડૉ. િનમ�લાદીદી, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ
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સાચું ર�ાબંધન શું છ� ?

સાચું ર�ાબંધન

આજે રોગ, ગરીબાઈ તથા અ�ય �કારની 
આપદાઓ અને િવપદાઓનો �� છ� તે િવષે પણ 
બધા �ણે છ� ક� તે બધું પણ મનુ�યનાં પોતાનાં 
કમ�નું જ ફળ બની સામે આવે છ�. �યાં સુધી 
મનુ�ય પોતાનાં કમ�ને ન સુધાર�, પોતાના 
�વભાવને મીઠો અને �દ�ય ન બનાવે, �યાં સુધી તો 
ર�ણનો કોઈ ઉપાય કામ લાગતો નથી તેથી �પ� 
છ� ક� ર�ાબંધન કોઈ �થૂળ બાબત નથી પર�તુ તે 
ધમ�નું બંધન અથવા પિવ�તાનું બંધન છ�. જે 
�ય�� ધમ�નું ર�ણ કર� છ�, તેનું ર�ણ ધમ�થી 
થાય છ�. (धम� र�ित रि�तःः।) જે �ય�� મન, 
વચન અને કમ�થી પિવ� રહ� છ�, તેનું ર�ણ તેનાં 
સારાં કમ� કર� છ�. કોઈ ન કોઈ �ય�� તેની મદદ� 
આવે છ�. તેથી હવે આપણે સાચા અથ�માં આ 
પિવ�તાનું નવું અને િવિચ� બંધન બાંધવું �ઈએ.

બહ�નો ભાઈઓને બંધન શા માટ� બાંધે છ�?

બહ�નોને ભાઈઓ ��યે ઘણો જ �ેહ હોય 
છ�. તેઓ ભાઈઓનું ચા�રિ�ક પતન �ઈ શકતી 
નથી અને તેમને િવકારોમાં ફસાયેલા �વા પણ 
નથી માગતી કારણ ક� િવવેક� અને સારી બહ�નો 
�ણે છ� ક� િવકારોમાં બંધાયેલી �ય�� આખર� 
દુઃખના બંધનમાં, યમના બંધનમાં અને કાળના 
બંધનમાં બંધાય છ�. માટ� તેઓ તેમને પિવ�તા 
અને ધમ�નું બંધન બાંધે છ�. તેથી શારી�રક 
સંબંધથી ર�ાબંધન બાંધી આ ઉ�સવ પૂરો થયો 
માનવો એ તેના રહ�યને નિહ સમજવા બરાબર 
છ�. વા�તવમાં આ તો એક ધાિમ�ક ઉ�સવ છ�. તેથી 

સૈકાઓથી દર વષ� 
બહ�નો પોતપોતાના 
ભાઈઓને અિત �ેહથી 
ર�ા બાંધતી આવી છ�. 
પર�તુ િવચારવા જેવી વાત 
છ� ક� આ સુંદર તારની 
બનેલી રાખડીને બહ�નો

ભાઈના હાથે બાંધે છ�, તે બંધનનું પાલન કરવામાં 
ભાઈઓ �યાં સુધી સફળ થયા છ� અને બહ�નો પણ 
રાખડી બાંધતી વખતે આ ભાવને ક�ટલે અંશે 
�દયથી રજૂ કર� છ� ? અનુભવનાં આધાર� બધા 
કહ�શે ક� આજકાલ આ તહ�વાર થોડીઘણી ખુશીનો 
અવસર મા� અને એક �રવાજ પૂરતો �દવસ ર�ો 
છ�. તેને કોઈ ર�ણનું સાધન સમ� પાળતું નથી. 
તેમાં ર�ણની વાતને કોઈ ગંભીરતાપૂવ�ક 
િવચારવામાં પણ આવતી નથી. આપણે �ઈએ 
છીએ ક� ર�ાબંધનના �દવસે નાની નાની બહ�નો 
પોતાના નાના નાના ભાઈઓને બંધન બાંધે છ�. 
િવચારવા જેવું છ� ક� આટલી નાની �મરવાળા 
બાળકોના મનમાં ર�ણનો શો સંક�પ હશે ? મોટી 
�મરના ભાઈઓ પણ �યાં બહ�નોનું ર�ણ કરી 
શક� છ� ? વળી ર�ણ ક�વળ બહ�નોને ઓછું જ�રી 
છ� ? ભાઈઓને પણ ર�ણની જ�ર છ�. આજના 
સમયમાં બહ�ન અહ�યા રહ�તી હોય, તો ભાઈ 
સ�કડો �કલોમીટર દૂર રહ�તા હોય છ�. તે તો સમય 
પર આવી પહ�ચતો પણ નથી. આજકાલ ક�ટલીય 
બહ�નોની લાજ લૂંટાય છ�. તેમાં ક�ટલા ભાઈઓ તે 
સમયે હાજર રહી બહ�નનું ર�ણ કર� છ� ? એ રીતે 
બી� અનેક �કારના શ�ુઓથી દર વખત કોઈ 
કોનું ર�ણ કરી શક� છ� ? માટ� �� થાય છ� ક� 

ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને રાખડી બાંધે છ�. 
અને આ તારનું બંધન તો એક �તીક મા� છ�. તેનું 
રહ�ય �ણવું એ તો ર�ા બાંધનાર અને 
બંધાવનાર બંને માટ� ખાસ જ�રી છ�. આ 
તહ�વારને િવષતોડક પવ� અથવા પુ�ય�દાયક 
(પુ�ય આપનાર) પવ� કહ�વામાં આ�યું છ�, તેનાથી 
પણ િસ� છ� ક� આ કોઈ િવિચ� બંધન છ�. બધા 
�ણે છ� ક� કમળનું ફ�લ પિવ�તાનું સૂચક છ� 
અથવા એક અલંકાર મા� છ�. �યાર� આપણે 
કોઈને કહીએ છીએ ક� કમળ ફ�લ ધારણ કરો, તો 
તેનો ભાવાથ� એ નથી થતો ક� કોઈ જળાશયમાંથી 
કમળના ફ�લને તોડી તેને પકડો, પર�તુ તેનો ભાવ 
એ છ� ક� જેવી રીતે કમળ જળમાં રહ�વા છતાં તે 
જળથી �યા�ં રહ� છ�, તેવી જ રીતે આપ પણ �યારા 
અને અનાસ� બનો. એ રીતે ર�ાબંધન 
બાંધોનો ભાવાથ� એ છ� ક� પિવ�તાના �તનું પાલન 
કરો.

ભાઈ-બહ�નનો સંબંધ ઘણો જ પિવ� છ�. 
ભાઈ-બહ�નની ��� એકબી� તરફ પિવ� હોય 
છ�. તેમાં કામ-વાસનાનો તો અંશ મા� નથી હોતો. 
તેથી ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને અથવા 
�ા�ણ યજમાનોને આ રાખડી (બંધન) બાંધે છ�. 
- ભાઈ, પિવ� રહ�જે કારણ ક� ર�ા કરનાર 
પરમા�માને પિવ�તા િ�ય છ�.

વા�તવમાં જે બહ�નોએ પોતે ��ચય��તને 
ધારણ કયુ� નથી અથવા �ા�ણ પોતે આ 
મહા�તનું પાલન નથી કરતા, તે આ બંધનને કોઈ 
પણ �ય��ને બાંધવા માટ� અિધકારી નથી. જે 
�ય�� પોતે કોઈ િનયમનું પાલન નથી કરતી, 
તેને નથી એ િનયમ િવષે બી�ઓને ઉપદ�શ 
આપવાનો અિધકાર ક� નથી પડતો તેના ઉપદ�શનો 
કોઈ પર �ભાવ. આ િવષયમાં મહા�મા ગાંધીના 
�વનના એક ��ાંતનો અહ� ઉ�ેખ કરવાથી 

મુ�ો િવશેષ �પ� થઈ જશે. એક માતા પોતાના 
પુ�ને �ાથ�નાસભા પૂરી થયા પછી ગાંધી�ની પાસે 
લઈ ગઈ અને કહ�વા લાગી - ‘મહા�મા�, આ મારો 
પુ� ઘણો ગોળ ખાય છ�. તેને ઘણી ગડગુમડ 
નીકળ� છ�. તો પણ તે ગોળ ખાવાની આદત છોડતો 
નથી. આપ એને સમ�વશો. તો માની જશે.’ 
ગાંધી�એ ક�ં - ‘ઠીક વાત છ�. આપ તેને એક 
માસ પછી મારી પાસે લાવ�, �� તેને તે વખતે 
સમ�વીશ.’ માતા તે �દવસે તો પાછી ગઈ. એક 
માસ પછી તે �યાં આવી અને તેણે મહા�મા 
ગાંધી�ને અગાઉની વાત યાદ અપાવી. 
ગાંધી�એ તેને સમ��યું અને તે છોકરાએ તેમની 
વાતને માની લીધી. તે વખતે તે માતાએ ગાંધી�ને 
પૂ�ું - આપે આ વાત એક મિહના પહ�લાં બતાવી 
હોય તો ક�વું સા�ં ? ગાંધી� બો�યા, ‘પર�તુ તે 
વખતે તો મને આ વાત કરવાનો અિધકાર જ ન 
હતો, તો ક�વી રીતે ક�� ? માતાએ ક�ં - ‘તો એક 
માસમાં શો ફ�ર પડી ગયો ?’ ગાંધી�એ ક�ં - 
‘ફ�ર ક�મ ન પડે ? �યાર� મ� પોતે ગોળ ખાવાનો 
છોડી દીધો, �યાર� મારીવાતનો આ છોકરા પર 
�ભાવ પ�ો.’

એ ઉપરથી કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� �વયં 
��ચય��તને �ાનસિહત પાલન કરનારી બહ�નો 
અથવા મન-વચન-કમ�થી પિવ� રહ�નાર �ા�ણો 
�યાર� પોતાના ભાઈઓને અથવા યજમાનોને ર�ા 
બાંધે, �યાર� જ તેમને પણ પિવ�તાની �ેરણા મળ�. 
આ�દકાળમાં અથવા સતયુગની શ�આતની 
સહ�જ અગાઉ, સંગમયુગમાં, �યાર� ��િપતા 
��ા �ારા �ાન-યોગની િશ�ા �ા�ત કરનાર 
�ા�ણોએ અથવા માતાઓ અને ક�યાઓએ 
��ચય��તનું પાલન કયુ�, �યાર� તેમણે બી�ઓને 
પણ તે �તમાં બાં�યા અને તેમને ઈ�રીય સંમિત 
આપી ક� તેઓ પણ આ �તનું પાલન કર�. એ રીતે 

ર�ાબંધન
�.ક�. ડૉ. િનમ�લાદીદી, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ
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મહાવીરોનું કામ છ�. કાયર કોઈનું શું ર�ણ 
કરવાનો ? મહાવીર અને મહાવીરણી એ છ� ક� જે 
કામિવકાર સામે યુ� ખેલે છ�. જે �ોધની �ાળાને 
બૂઝાવી શાંત કરવા માટ� �હાની ફાયર �ીગેડમાં 
ભરતી થાય છ�. જે મોહની ખાઈને ક�દી જવાની 
તૈયારી બતાવે છ� અને અહ�કારને �ાન ટ�કારથી 
અ��ય કરી દ� છ�.

તેથી � બાંધવું છ� તો એવું ર�ાબંઘન બાંધો 
ક� જેનાથી �વગ�નું �વરા�ય મળી �ય. જેનાથી 
ભગવાનનો �યાર મળ�, જેનાથી ફરીથી કોઈ વાર 
ર�ાની જ�ર ન પડે અને જેનાથી બધી કામનાઓ 
પ�રપૂણ� થઈ �ય. જેમનો પહ�લાં કોઈની સાથે 
અપિવ�તાયુ� સંબંધ અથવા �યવહાર થયો 
હોય, તે એકબી�ની પિવ�તાનું બંધન બાંધે ! 
ર�ાબંધનના �દવસે તે એ �ત લે ક� આજથી �� 
પિવ� બંધનમાં બંધાઈ ગયો છું, હવે મા�ં �વન 
એક નવું �વન હશે, તેમાં �� મારા પોતાના મન-
વચન-કમ�ની પિવ�તાનું પૂ�ં ર�ણ કરીશ અને 
બી�ઓની સાથે મારી લેણદ�ણમાં તથા કમ� ખાતા 
પર પૂ�ં �યાન રાખીશ ક� જેથી તેમાં કોઈપણ 
�તની અપિવ�તાનો �વેશ ન થાય. આ �કારના 
ર�ાબંધનથી જ આ દ�શ ફરીથી �ે�ાચારી 
અથવા �વગ� બની શકશે અને અહ� જ ગાંધી 
બાપુની રામરા�યની શુભે�છાઓ સંપૂણ� થઈ 
શકશે. એટલા માટ� ઈ�� અને યમનો �સંગ 
અ�યાર� પણ �ચિલત છ�. �યાર� ઈ��ાણીએ ઈ��ને 
ર�ા બાંધી �યાર� તેને �વગ�નું દ�વી �વરા�ય �ા�ત 
થયું હતું અથવા યમુનાએ પોતાના ભાઈ યમને 
�યાર� આ બંધન બાં�યું હતું �યાર� તેને વરદાન 
આ�યું હતું ક� આ �દવસે જે બહ�ન ર�ાબંધન 
બાંધશે તેનો ભાઈ યમલોકના દ�ડથી બચી જશે. જે 
ર�ાબંધનથી મનુ�યને �વગ�નું �વરા�ય �ા�ત 
થાય અથવા તે યમના દ�ડમાંથી બચી �ય, તો તે 

આ ર�ાબંધન અથવા ‘િવષતોડક’ પવ�ની 
શ�આત થઈ પર�તુ આજ તો િવકારી �ા�ણ 
અથવા િવકારી ��ીઓ પણ ર�ાબંધન બાંધે છ�, 
ક� જે અથ� િવનાનું મનને મનાવવાનું પગલું છ�. 
તેનાથી કોઈ િવશેષ લાભ છ� જ નિહ.

આપ �ણો છો ક� આ તહ�વાર �ાવણ 
માસમાં ઉજવવામાં આવે છ�. આ માસને મલમાસ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ �દવસોને લોકો 
પુ�ષો�મ માસ તરીક� ઉજવે છ� અને સ�સંગમાં 
સારો એવો રસ લે છ�, તો આ �થા પણ એ રહ�ય 
તરફ ઈશારો કર� છ� ક� �યાર� આખી ��� કામ, 
�ોધ વગેર� િવકારોથી મિલન થઈ ગઈ હતી અથા�ત ્ 
�યાર� કિળયુગનું અંિતમ ચરણ હતું, �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવતરીને �ાનવષા� કરી હતી. તેમની પાસેથી 
�ાન સાંભળનાર સાચા અને પિવ� �ા�ણોએ 
�થળ� �થળ� સ�સંગ કય�, �યાર� તેમણે લોકોને 
પિવ�તાની રાખડીનું બંધન બાં�યું હતું.

તેથી � ‘કાળ’થી, યમરાજના દ�ડથી, રોગ 
અને શોકથી આપણું ખર�ખ�ં ર�ણ ઈ�છતા 
હોઈએ, તો આપણે માટ� જ�રી છ� ક� આપણે 
ફરીથી તે િવિચ� બંધન બાંધીએ અથવા આપણે 
મન-વચન-કમ�ને સંપૂણ� પિવ� બનાવવાનું �ત 
લેવું �ઈએ. બી�ઓને ર�ાબંધન બાંધતાં પહ�લાં 
આપણે �તે જ પોતાને બંધનમાં બાંધીએ. 
બ�રમાંથી એક ર�શમી દોરીની રાખડી ખરીદીને 
તેને બાંધી દઈએ અથવા બંધાવી દઈ ક�ઈ પૈસા-
િમઠાઈઓની આપ લે કરી કોઈ બંધન િવનાના 
થઈ જઈએ એ તો પોતાના �વન ��યે બેદરકાર 
રહ�નારા લોકોનું કામ છ�. � �વનને �ચું લઈ 
જવાની લગની હોય, � ભગવાન ��યે સાચો �ેમ 
હોય, તો પિવ�તાનું બીડું ઊઠાવવું �ઈએ. 
ર�ાબંધન બંધાવવું એ કાયરોનું કામ નથી પર�તુ 

�િસ� છ�. � આપણે બહાનાં છોડી સાચા મનથી 
પિવ� રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરીએ, તો પિવ� ન રહી 
શક�એ એવું માનવા માટ� કોઈ કારણ રહ�તું નથી. 
પર�તુ તેમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� ઈ�રીય 
�ાન અને સહજ રાજયોગના અ�યાસનો આધાર 
લેવો જ�રી છ�.

તેથી �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ાના મનુ�ય-તનમાં અવતરી 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું િશ�ણ 
આપે છ� અને એ રીતે પિવ� ���ની �થાપનાનું 
કત��ય ફરીથી કરી ર�ા છ�. તો આપણી ફરજ છ� 
ક� આપણે પણ એ િશ�ણને �ા�ત કરી પિવ� બની 
એ ઈ�રીય કાય�માં સહયોગી બનીએ. આ 
અપિવ� ���નો િવનાશ તો ન�કના ભિવ�યમાં 
બ�બ અને ક�દરતી આપદાઓ �ારા થવાનો છ� 
અને આ અપિવ�તા, આ કામવાસના અથવા 
અ�ય �કારની અશુ�� તો દૂર થવાની જ છ�, તો 
આ કાંટા અને કાંકરાને �તે જ છોડી આપણે 
પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી �ાનર� અને 
પિવ�તાની બિ�સ મેળવી લઈએ અને એ રીતે 
આવું નવું અને િવિચ� ર�ાબંધન બાંધીએ ક� 
જેનાથી ભિવ�યમાં 21 જ�મો માટ� દ�વી �વરા�યની 
�ા��ત થાય !

॥ ઓમશાંિત ॥

બંધન પિવ�તાનું જ હોઈ શક�, બીજું કોઈ નિહ.

પર�તુ આજે ઘણા માણસો ગભરાઈ �ય છ�. 
તેઓ િવચારમાં પડી �ય છ� ક� પિવ� રહ�વું તો ઘણું 
જ ક�ઠન છ�. અમે એ બંધન ક�વી રીતે પાળી 
શક�શું ? આજની દુિનયામાં પોતાના મન-વચન-
કમ�ની પિવ�તાનું ર�ણ કરવું તે ક�વી રીતે 
સંભવે! ખરી રીતે એ �માણે િવચારવું એ તો 
અપુ�ષાથ�નું લ�ણ છ�. પુ�ષાથ� કરવાથી બધું જ 
થઈ શક� છ�. પહ�લાં લોકો સમજતા હતા ક� િહમાલય 
પવ�તના છ��ા િશખર માઉ�ટ એવર��ટ પર ચઢવું 
અસંભવ હતું, પર�તુ અ�યાર� માણસો �યાં સુધી 
અનેકવાર ચડી ગયા છ� અને ચં�લોક િવષેનો 
�યાલ બદલાવા લા�યો છ�. પહ�લાં ઉડીને 
આકાશમાં જવું એ ક�વળ ક�પના સમજવામાં 
આવતી હતી, પર�તુ આજે એવાં સાધન શોધાયાં છ� 
ક� જેમના �યોગથી મનુ�ય આકાશ અને 
અવકાશમાં ઊડી શક� છ�. તેથી તો આજે લોકોએ 
અશ�ય બાબતોને શ�ય બનાવી દીધી છ�. 
બાળપણમાં બાળક માટ� ચાલવું ઘણું અઘ�ં હોય 
છ�, પર�તુ અ�યાસથી તે પોતાના પગ પર ઊભું થઈ 
ચાલવા માંડે છ� અને િવશેષ મોટું થતાં નાસભાગ 
કર� છ�, તેથી આજે જે કાય� અિત ક�ઠન લાગે છ�, 
તે પુ�ષાથ� કરવાથી સહજ અને �વાભાિવક રીતે 
થવા સંભવ છ�. � કોઈ બાળકને આપણે કહીએ ક� 
‘જુઓ ભાઈ, એક હોડી એવી પણ છ� ક� જે પાણીની 
નીચે ચાલે છ�, તો તે સમજશે ક� આપણે ગ�પુ 
મારીએ છીએ અથવા અસંભવ વાત સાંભળી ર�ા 
છીએ. પર�તુ આપણે �ણીએ છીએ ક� અ�યાર� 
એવી ડૂબક� મારતી હોડીઓ (સબમરીન) પણ 
હોય છ� ક� જે સમુ�માં પાણીની સપાટીથી પણ નીચે 
ઊતરી �ય છ�. તેથી પોતાના મનમાં એ ભાવ 
બેસાડવો, ક� પિવ�તાના ર�ાબંધનનું પાલન 
કરવું અસંભવ છ�, તે ખોટો �યાલ છ�.’ એ વચન 

મીઠાં બાળકો, લાડલા બાળકો - 

• ન�તાનો પોશાક પહ�રી રાખો. ન�તા જ તમા�ં 
કવચ છ�. તો તેને �ેહનું પાણી આપો. 
એનાથી �ોધનો અ�� સમા�ત થઈ જશે.

• હ�મેશાં પોતાનાથી સંતુ� રહો. સંતુ� આ�મા 
હ�મેશાં �સ�ન રહ�શે અને બધાંને �સ�ન 
કરશે.
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મહાવીરોનું કામ છ�. કાયર કોઈનું શું ર�ણ 
કરવાનો ? મહાવીર અને મહાવીરણી એ છ� ક� જે 
કામિવકાર સામે યુ� ખેલે છ�. જે �ોધની �ાળાને 
બૂઝાવી શાંત કરવા માટ� �હાની ફાયર �ીગેડમાં 
ભરતી થાય છ�. જે મોહની ખાઈને ક�દી જવાની 
તૈયારી બતાવે છ� અને અહ�કારને �ાન ટ�કારથી 
અ��ય કરી દ� છ�.

તેથી � બાંધવું છ� તો એવું ર�ાબંઘન બાંધો 
ક� જેનાથી �વગ�નું �વરા�ય મળી �ય. જેનાથી 
ભગવાનનો �યાર મળ�, જેનાથી ફરીથી કોઈ વાર 
ર�ાની જ�ર ન પડે અને જેનાથી બધી કામનાઓ 
પ�રપૂણ� થઈ �ય. જેમનો પહ�લાં કોઈની સાથે 
અપિવ�તાયુ� સંબંધ અથવા �યવહાર થયો 
હોય, તે એકબી�ની પિવ�તાનું બંધન બાંધે ! 
ર�ાબંધનના �દવસે તે એ �ત લે ક� આજથી �� 
પિવ� બંધનમાં બંધાઈ ગયો છું, હવે મા�ં �વન 
એક નવું �વન હશે, તેમાં �� મારા પોતાના મન-
વચન-કમ�ની પિવ�તાનું પૂ�ં ર�ણ કરીશ અને 
બી�ઓની સાથે મારી લેણદ�ણમાં તથા કમ� ખાતા 
પર પૂ�ં �યાન રાખીશ ક� જેથી તેમાં કોઈપણ 
�તની અપિવ�તાનો �વેશ ન થાય. આ �કારના 
ર�ાબંધનથી જ આ દ�શ ફરીથી �ે�ાચારી 
અથવા �વગ� બની શકશે અને અહ� જ ગાંધી 
બાપુની રામરા�યની શુભે�છાઓ સંપૂણ� થઈ 
શકશે. એટલા માટ� ઈ�� અને યમનો �સંગ 
અ�યાર� પણ �ચિલત છ�. �યાર� ઈ��ાણીએ ઈ��ને 
ર�ા બાંધી �યાર� તેને �વગ�નું દ�વી �વરા�ય �ા�ત 
થયું હતું અથવા યમુનાએ પોતાના ભાઈ યમને 
�યાર� આ બંધન બાં�યું હતું �યાર� તેને વરદાન 
આ�યું હતું ક� આ �દવસે જે બહ�ન ર�ાબંધન 
બાંધશે તેનો ભાઈ યમલોકના દ�ડથી બચી જશે. જે 
ર�ાબંધનથી મનુ�યને �વગ�નું �વરા�ય �ા�ત 
થાય અથવા તે યમના દ�ડમાંથી બચી �ય, તો તે 

આ ર�ાબંધન અથવા ‘િવષતોડક’ પવ�ની 
શ�આત થઈ પર�તુ આજ તો િવકારી �ા�ણ 
અથવા િવકારી ��ીઓ પણ ર�ાબંધન બાંધે છ�, 
ક� જે અથ� િવનાનું મનને મનાવવાનું પગલું છ�. 
તેનાથી કોઈ િવશેષ લાભ છ� જ નિહ.

આપ �ણો છો ક� આ તહ�વાર �ાવણ 
માસમાં ઉજવવામાં આવે છ�. આ માસને મલમાસ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ �દવસોને લોકો 
પુ�ષો�મ માસ તરીક� ઉજવે છ� અને સ�સંગમાં 
સારો એવો રસ લે છ�, તો આ �થા પણ એ રહ�ય 
તરફ ઈશારો કર� છ� ક� �યાર� આખી ��� કામ, 
�ોધ વગેર� િવકારોથી મિલન થઈ ગઈ હતી અથા�ત ્ 
�યાર� કિળયુગનું અંિતમ ચરણ હતું, �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવતરીને �ાનવષા� કરી હતી. તેમની પાસેથી 
�ાન સાંભળનાર સાચા અને પિવ� �ા�ણોએ 
�થળ� �થળ� સ�સંગ કય�, �યાર� તેમણે લોકોને 
પિવ�તાની રાખડીનું બંધન બાં�યું હતું.

તેથી � ‘કાળ’થી, યમરાજના દ�ડથી, રોગ 
અને શોકથી આપણું ખર�ખ�ં ર�ણ ઈ�છતા 
હોઈએ, તો આપણે માટ� જ�રી છ� ક� આપણે 
ફરીથી તે િવિચ� બંધન બાંધીએ અથવા આપણે 
મન-વચન-કમ�ને સંપૂણ� પિવ� બનાવવાનું �ત 
લેવું �ઈએ. બી�ઓને ર�ાબંધન બાંધતાં પહ�લાં 
આપણે �તે જ પોતાને બંધનમાં બાંધીએ. 
બ�રમાંથી એક ર�શમી દોરીની રાખડી ખરીદીને 
તેને બાંધી દઈએ અથવા બંધાવી દઈ ક�ઈ પૈસા-
િમઠાઈઓની આપ લે કરી કોઈ બંધન િવનાના 
થઈ જઈએ એ તો પોતાના �વન ��યે બેદરકાર 
રહ�નારા લોકોનું કામ છ�. � �વનને �ચું લઈ 
જવાની લગની હોય, � ભગવાન ��યે સાચો �ેમ 
હોય, તો પિવ�તાનું બીડું ઊઠાવવું �ઈએ. 
ર�ાબંધન બંધાવવું એ કાયરોનું કામ નથી પર�તુ 

�િસ� છ�. � આપણે બહાનાં છોડી સાચા મનથી 
પિવ� રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરીએ, તો પિવ� ન રહી 
શક�એ એવું માનવા માટ� કોઈ કારણ રહ�તું નથી. 
પર�તુ તેમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� ઈ�રીય 
�ાન અને સહજ રાજયોગના અ�યાસનો આધાર 
લેવો જ�રી છ�.

તેથી �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ાના મનુ�ય-તનમાં અવતરી 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું િશ�ણ 
આપે છ� અને એ રીતે પિવ� ���ની �થાપનાનું 
કત��ય ફરીથી કરી ર�ા છ�. તો આપણી ફરજ છ� 
ક� આપણે પણ એ િશ�ણને �ા�ત કરી પિવ� બની 
એ ઈ�રીય કાય�માં સહયોગી બનીએ. આ 
અપિવ� ���નો િવનાશ તો ન�કના ભિવ�યમાં 
બ�બ અને ક�દરતી આપદાઓ �ારા થવાનો છ� 
અને આ અપિવ�તા, આ કામવાસના અથવા 
અ�ય �કારની અશુ�� તો દૂર થવાની જ છ�, તો 
આ કાંટા અને કાંકરાને �તે જ છોડી આપણે 
પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી �ાનર� અને 
પિવ�તાની બિ�સ મેળવી લઈએ અને એ રીતે 
આવું નવું અને િવિચ� ર�ાબંધન બાંધીએ ક� 
જેનાથી ભિવ�યમાં 21 જ�મો માટ� દ�વી �વરા�યની 
�ા��ત થાય !

॥ ઓમશાંિત ॥

બંધન પિવ�તાનું જ હોઈ શક�, બીજું કોઈ નિહ.

પર�તુ આજે ઘણા માણસો ગભરાઈ �ય છ�. 
તેઓ િવચારમાં પડી �ય છ� ક� પિવ� રહ�વું તો ઘણું 
જ ક�ઠન છ�. અમે એ બંધન ક�વી રીતે પાળી 
શક�શું ? આજની દુિનયામાં પોતાના મન-વચન-
કમ�ની પિવ�તાનું ર�ણ કરવું તે ક�વી રીતે 
સંભવે! ખરી રીતે એ �માણે િવચારવું એ તો 
અપુ�ષાથ�નું લ�ણ છ�. પુ�ષાથ� કરવાથી બધું જ 
થઈ શક� છ�. પહ�લાં લોકો સમજતા હતા ક� િહમાલય 
પવ�તના છ��ા િશખર માઉ�ટ એવર��ટ પર ચઢવું 
અસંભવ હતું, પર�તુ અ�યાર� માણસો �યાં સુધી 
અનેકવાર ચડી ગયા છ� અને ચં�લોક િવષેનો 
�યાલ બદલાવા લા�યો છ�. પહ�લાં ઉડીને 
આકાશમાં જવું એ ક�વળ ક�પના સમજવામાં 
આવતી હતી, પર�તુ આજે એવાં સાધન શોધાયાં છ� 
ક� જેમના �યોગથી મનુ�ય આકાશ અને 
અવકાશમાં ઊડી શક� છ�. તેથી તો આજે લોકોએ 
અશ�ય બાબતોને શ�ય બનાવી દીધી છ�. 
બાળપણમાં બાળક માટ� ચાલવું ઘણું અઘ�ં હોય 
છ�, પર�તુ અ�યાસથી તે પોતાના પગ પર ઊભું થઈ 
ચાલવા માંડે છ� અને િવશેષ મોટું થતાં નાસભાગ 
કર� છ�, તેથી આજે જે કાય� અિત ક�ઠન લાગે છ�, 
તે પુ�ષાથ� કરવાથી સહજ અને �વાભાિવક રીતે 
થવા સંભવ છ�. � કોઈ બાળકને આપણે કહીએ ક� 
‘જુઓ ભાઈ, એક હોડી એવી પણ છ� ક� જે પાણીની 
નીચે ચાલે છ�, તો તે સમજશે ક� આપણે ગ�પુ 
મારીએ છીએ અથવા અસંભવ વાત સાંભળી ર�ા 
છીએ. પર�તુ આપણે �ણીએ છીએ ક� અ�યાર� 
એવી ડૂબક� મારતી હોડીઓ (સબમરીન) પણ 
હોય છ� ક� જે સમુ�માં પાણીની સપાટીથી પણ નીચે 
ઊતરી �ય છ�. તેથી પોતાના મનમાં એ ભાવ 
બેસાડવો, ક� પિવ�તાના ર�ાબંધનનું પાલન 
કરવું અસંભવ છ�, તે ખોટો �યાલ છ�.’ એ વચન 

મીઠાં બાળકો, લાડલા બાળકો - 

• ન�તાનો પોશાક પહ�રી રાખો. ન�તા જ તમા�ં 
કવચ છ�. તો તેને �ેહનું પાણી આપો. 
એનાથી �ોધનો અ�� સમા�ત થઈ જશે.

• હ�મેશાં પોતાનાથી સંતુ� રહો. સંતુ� આ�મા 
હ�મેશાં �સ�ન રહ�શે અને બધાંને �સ�ન 
કરશે.
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�ાના�ત

લીધેલું ઋણ ચૂકવી દો અને દ�હથી �યારા 
બનવાનો અ�યાસ પ�રપ� કરો.

િશવબાબાએ કિલયુગી દુઃખ તથા 
બંધનવાળી િજંદગીથી મુ� કરીને આપણને 
િનઃ�વાથ� �ેહસભર પ�રવાર આ�યો છ�. રચના 
અને રચિયતાના આ�દ, મ�ય, અંતનું �ાન 
આપીને આપણને �ાની બના�યા છ�. અતી���ય 
સુખ અને શાંિતનો અનુભવ કરા�યો છ�. �ણે 
લોકોમાં ઉડવાનો અનુભવ કરા�યો છ�. રોજ 
�ાનની મુરલી �ારા �ેમ અને સ�માન આપીને 
આપણને �સ�ન બના�યા છ�. દર�ક પગલે, દર�ક 
સંબંધથી સાથી બનીને અસંભવને સંભવ બના�યું 
છ�. િનિ�ંતતા અને નશાનો અનુભવ કરા�યો છ�. 
ભગવાને પોતાનું કત��ય આપણને શીખવાડીને 
�વયં પણ સ�માન આ�યું છ� અને દુિનયા પાસેથી 
સ�માન અપા�યું છ�.

��� પ�રવત�નના સમયે �યાર� આપણે 
પાછા ઘર (પરમધામ) જઈશું તો ભગવાનના સવ� 
ઉપકાર યાદ આવશે અને સાથે સાથે િજગરી 
અનુભૂિત થશે ક� આવા બાબાથી આપણે પાંચ 
હ�ર વષ� માટ� અલગ થઈ ર�ા છીએ. એ સમયે 
પણ �ેમનાં આંસુ આવશે પણ તે ખુશીનાં હશે, 
દુઃખનાં નહ�. સાચા �ેમમાં અિવનાશી સુખ હોય 
છ�, દુઃખ નહ�. િવનાશી �ેમમાં મોહ હોય છ� અને 
મોહ દુઃખનું કારણ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

�ક�લમાંથી િવદાય લેતી વખતે બાળકોને 
રડતાં �યાં. �� િવચારતો હતો ક� �ક�લમાંથી 
કૉલેજ જવાની તો ખુશી હોવી �ઈએ. તો રડે છ� 
શા માટ� ? પણ �યાર� મારી પણ િવદાય લેવાની 
પળ આવી તો સૌના રડવાને કારણે મને પણ આંસુ 
આવી ગયાં એ િવચારવા લા�યાં ક� આ �ક�લ, આ 
િશ�ક ગણ અને સહા�યાયીઓથી �� સદાને માટ� 
અલગ થઈ ર�ો છું.

બહ�નોને લ�ના �દવસે રડતાં �યાં છ�, એ 
િવચારીને રડતી હશે ક� આ ઘર, માત-િપતા, 
ભાઈ-બહ�નોથી સદાને માટ� અલગ થઈને જઈ 
રહીશું. કાલ સુધી જેને પોતાનો અિધકાર સમજતી 
હતી, હવે કાલથી આ ઘર ઉપર મારો કોઈ 
અિધકાર નથી. આજ સુધી �� આઝાદ પંખી હતી, 
કોઈની છ�છાયા યા સુર�ામાં ઉછરી રહી હતી, 
કાલથી માર� પાંજરામાં પૂરાવું પડશે. એ રીતે 
કોઈનો કોઈ િ�યજન ગુજરી �ય, તો એની 
યાદમાં દુઃખી થઈને રડે છ�. એકવાર જરા િવચારો 
આપણે સવ� આ�માઓએ એક �દવસ આ 
ધરતીથી, આ �ક�િતથી અલગ થવું પડશે. તો શું 
દુઃખ નહ� થાય ? પહ�લાં તો શરીર માટ� અને 
પછીથી શરીરની જ��રયાતો પૂરી કરવા માટ� 
આપણે �દનરાત �ક�િત પાસેથી લઈ ર�ા છીએ. 
�યાર� સવ�કાંઈ છોડીને આ �ક�િત જગતથી િવદાય 
લેવી પડશે તો શું જે લીધું છ� તેનો મોહ ખ�ચશે 
નહ�? એ સમયે ધરતીના આકષ�ણને છોડીને 
આ�મા ઉડી શકશે ? એટલે સમય મ�યો છ� તો 

સાચા �ેમનાં આંસુ
�.ક�. રાજુભાઈ, માઉ�ટ આબુ
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