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દ�હભાનમાંથી દ�હી અિભમાની ��થિતમાં �થાયી 
રહ�વા માટ� િપતા�ી ��િપતા ��ાએ અથાગ 
પુ�ષાથ� કય�. જેમ િવ�ાન અને અ�યા�મનો 
સમ�વય જ�રી છ�. તે રીતે દ�હ અને આ�માના 
સાયુ�યથી અદ ્ભુત કાય� થઈ શક� છ�.

સંગમયુગમાં શરીરનું મહ�વ

સંગમયુગમાં શરીરને સાચવવું અથા�� 
શરીર �ારા સંગમયુગની અવણ�નીય �દ�ય 
�ા��તઓની અનુભૂિત કરવી. આ શરીરના 
મા�યમથી પરમા�માનો પ�રચય મ�યો. મર�વા 
જ�મ લીધો. ��ાવ�સ બ�યા, પ�ાપ� 
ભા�યશાળી બ�યા. મુરલી �વણ, યોગા�યાસ, 
ઈ�રીય સેવા શરીરના મા�યમથી કરી શકાય છ�. 
માનવમાંથી દ�વતા બનવા, સતયુગની દુિનયામાં 
�ે� �ાર�ધ �ા��ત માટ� આ શરીર ભા�યશાળી 
બ�યું છ�. શરીર �વ�થ, તંદુર�ત હશે, તો આ સૌ 
કાય� �દ�ય આનંદથી કરી શક�શું.

આ�માની અનુભૂિત, અનુભવો શરીરના 
મા�યમ �ારા �ગટ થાય છ�. ચહ�રા ઉપર હા�ય, 
�સ�નતા �ય� થાય છ�. �દ�યતાની અિભ�યિ� 
થાય છ�, અતી���ય સુખની અનુભૂિત થાય છ�. 
ચહ�રા અને ચલન �ારા બાબાની ��ય�તા 
શરીરના મા�યમથી થશે. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આ�મા છ� �યાં સુધી જ શરીરની �ક�મત છ�. આપણે 
શરીરમાં આ�મા છ� �યાં સુધી એનું મૂ�ય આંક�એ. 
એનો સદુપયોગ કરીએ, ક�યાણકારી કાય� 
કરીએ. મધુવનમાં િભ�ન િભ�ન સેવાઓ માટ� 
�વ�થ, તંદુર�ત, શિ�શાળી શરીરવાળા 
��ાવ�સોને િનમં�ણ આપવામાં આવે છ�. શરીર 
છ� �યાં સુધી પરોપકાર, દયા, �મા, િભ�ન િભ�ન 

સુખની મુ�ય�વે ચાર વાતો �ચિલત છ�. 
પહ�લું સુખ તે �તે નયા�. બીજું સુખ તે ઘરબાર 
(મકાન, �હ�થી) કયા�. �ીજું સુખ તે કોઠીએ 
�ર. (અનાજ) ચોથું સુખ તે સુલ�ણી નાર. આજે 
આપણે પહ�લા સુખની વાત કરીશું. સં�ક�તમાં પણ 
ક�ં છ�, शरीरमा�ं खलु धम�साधन�।

મન �વ�થ તો તન �વ�થ, તન �વ�થ તો 
મન �સ�ન. માનવ �વ�થ હોય, શિ�શાળી અને 
રોગ મુ� હોય તો દર�ક કાય� સારી રીતે કરી શક� 
છ�. શરીરની િનંદા કરવાની નથી. તેને દ�વ મં�દર 
બનાવવાનું છ�. આ�મા �પી દ�વી, દ�વતા શરીરને 
શોભાવે છ�. ક�ટલાક, અનેક િવશેષતાઓથી 
સંપ�ન મહાન આ�માઓ સેવા ��િ�ઓમાં એટલા 
�ય�ત થઈ ગયા ક� શરીરનું �યાન ના રા�યું. 
શરીર ઉપર યં�વ� ��િ�ઓનો બોજ લાદવાથી 
તે િભ�ન િભ�ન રોગોનું ઘર બને છ�. સંસારમાં 
લોકો ધનના લોભમાં કાય�નો અિતર�ક કરીને 
સમયસર ખાનપાન, આરામ ન કરતાં, ફા�ટ ફ�ડ, 
જંક ફ�ડ, બ��ં પદાથ� ખાઈને શરીરને ખુવાર કર� 
છ�. પહ�લાં ધન કમાવવા માટ� શરીર તરફ 
બેદરકાર રહ� છ�. પછી રોગો મટાડવા ધન ખચ� છ�.

શરીર અને આ�માનું �ડાણ

શરીર અને આ�માનું �ડાણ, કડી એટલી 
સશ� છ� ક� બંનેને એકબી� વગર ચાલતું નથી. 
�ાન મ�યા પહ�લાં આપણે દ�હભાન 
(શરીરભાન)માં રહીને સવ� કાય� કરતા હતા. 
િશવબાબાએ આપેલ �ાનથી શરીર અને 
આ�માની િભ�નતા �ણવા મળી. હવે દ�હને 
ચલાવનાર સ�ા આ�મા છ� એની અનુભૂિત કરી. 

તં�ી �થાનેથી

પહ�લું સુખ તે �તે નયા�

�ાના�ત
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�કારની સેવાઓ કરી દુઆઓ આપીએ, દુઆઓ 
મેળવીએ. આજના સમયમાં આયુ�ય મયા�દા 
લગભગ 60 વષ�ની થઈ છ�. ક�ટલાક લોકો એથી 
પણ વધાર� �વે છ�. �વનનાં મળ�લાં અમૂ�ય 
વષ�માં અનેક અનુભૂિતઓ, વરદાનો, િસિ�ઓ, 
િવશેષતાઓને ધારણ કરીને પરમા�મ ��ય�તા 
માટ� િનિમ� બનીએ. સંગમયુગનો અંિતમ સમય 
ચાલી ર�ો છ�. �યાર� જે કાય� કરવાનાં હોય, તે 
કરી લઈએ. સમય જતાં �ાક�િતક આપદાઓ, 
અનેકિવધ સમ�યાઓની વણઝાર શ� થશે �યાર� 
ક�ઈ પણ કરી શકાશે નહ�.

શરીરની તંદુર�તીનો આધાર

આજે તો �વા��ય સંબંધી અનેક પુ�તકો 
�કાિશત થયાં છ�. િભ�ન િભ�ન દ�િનકો, 
સામિયકોમાં, ઈલે��ોિનક મી�ડયા �ારા પણ 
તંદુર�તી �ળવવાના ઉપાયો બતાવવામાં આવે છ�. 
આરો�ય સંબંધી સામિયકો પણ �કાિશત થાય છ�. 
બાબાના બ�યા છીએ, તો આપણી �દનચયા� 
ઈ�રીય િનયમો, મયા�દાઓપૂવ�કની હોવી �ઈએ. 
ખાનપાન સા��વક, પિવ�, પરમા�માની યાદમાં 
બનાવેલું લેવાથી �વા��ય જળવાઈ રહ� છ�. 
�વનમાં �માણસર, શરીર સશ� રહ� તેટલો 
આહાર અને ઊંઘ પણ જ�રી છ�.

સમય સમય પર સંપૂણ� શરીરનું િનદાન 
કરાવી દદ�, રોગને ઉગતાં જ ડામવાં �ઈએ. 
રાિ�ના બીન જ�રી ઉ�ગરા ટાળવા. દાદી 
�કાશમિણ� કહ�તાં ક� ‘દસ ક� બાદ બસ’ અથા�� 
રાિ�ના દસ થાય એટલે સવ� કારોબાર સમેટીને 
શરીરને આરામ આપીએ.

મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની દાદી 
�નક�� 103 વષ�ની વયે પણ િવદ�શોમાં અને 
દ�શમાં િવિભ�ન �થળોએ જઈને અમૂ�ય, 
�ેરણાદાયી સેવા કર� છ�. તેઓ �ક�િત�ત બ�યાં 

છ�. તેમને સમયે સમયે બીમારી આવી પણ યોગ 
અને �ઢ મનોબળથી તેઓ ટક� શ�યાં છ�. બાબા 
કહ� છ� સેવા અને �વઉ�નિતનું બેલે�સ રાખો. તે 
રીતે શરીર અને આ�મા િવશે સમજવાનું છ�. �યાર� 
સેવામાં સમય આપવાનો હોય, વધાર� રોકાવાનું 
હોય �યાર� જ�રી દવાઓ, વ�તુઓની યાદી 
બનાવીને આયોજન, �યવ�થા કરવી જ�રી છ�.

શરીરને તંદુર�ત રાખવા ચાલવું, કસરત, 
ઉપવાસ જ�રી છ�. િભ�ન િભ�ન ઋતુઓ �માણે 
આહારનું �યાન રાખવું જ�રી છ�. ગીતાકાર� લ�યું 
છ�, ‘જે વહ�ચીને ખાય તે પુ�યશાળી, જે એકલો 
રાંધી ખાય તે પાપી ! અ�નથી જ�મે�વ, મેઘથી 
ય�’ (3-13-14)

�વયં શરીરના િશ�ક બનીને શરીરને 
સાચવવાની કળા શીખી લઈએ તો સંગમયુગનો 
અણમોલ આનંદ �ા�ત કરી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત

ઘટનાઓને �વનમાંથી હ�મેશા માટ� િવદાય 
કરીએ. Past is Past ભૂતકાળની બધી વાતો 
અને ઘટનાઓને ભૂલી જઈ, એ �મરણોને 
મનમાંથી કાઢી નાંખીએ, એ વાતોને ભૂલી જઈએ, 
એ ઘટનાઓને કબરમાં દાટી દઈએ અને 
આવનારા નવા વષ�માં ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ખુશીથી 
બધાં સાથે �ેહથી મળીને �વાગત કરીએ અથા�� 
નવી સુખદ ��િતઓ, નવી વાતો, નવી યાદગાર 
ઘટનાઓથી �વનને ખુશીઓથી ભરી દઈએ.

આપ સૌને િ�સમસ તહ�વાર પર મંગલ 
શુભભાવના અને શુભકામનાઓ.

Happy Christmas - Happy New Year 2019

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... નાતાલ
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દ�હભાનમાંથી દ�હી અિભમાની ��થિતમાં �થાયી 
રહ�વા માટ� િપતા�ી ��િપતા ��ાએ અથાગ 
પુ�ષાથ� કય�. જેમ િવ�ાન અને અ�યા�મનો 
સમ�વય જ�રી છ�. તે રીતે દ�હ અને આ�માના 
સાયુ�યથી અદ ્ભુત કાય� થઈ શક� છ�.

સંગમયુગમાં શરીરનું મહ�વ

સંગમયુગમાં શરીરને સાચવવું અથા�� 
શરીર �ારા સંગમયુગની અવણ�નીય �દ�ય 
�ા��તઓની અનુભૂિત કરવી. આ શરીરના 
મા�યમથી પરમા�માનો પ�રચય મ�યો. મર�વા 
જ�મ લીધો. ��ાવ�સ બ�યા, પ�ાપ� 
ભા�યશાળી બ�યા. મુરલી �વણ, યોગા�યાસ, 
ઈ�રીય સેવા શરીરના મા�યમથી કરી શકાય છ�. 
માનવમાંથી દ�વતા બનવા, સતયુગની દુિનયામાં 
�ે� �ાર�ધ �ા��ત માટ� આ શરીર ભા�યશાળી 
બ�યું છ�. શરીર �વ�થ, તંદુર�ત હશે, તો આ સૌ 
કાય� �દ�ય આનંદથી કરી શક�શું.

આ�માની અનુભૂિત, અનુભવો શરીરના 
મા�યમ �ારા �ગટ થાય છ�. ચહ�રા ઉપર હા�ય, 
�સ�નતા �ય� થાય છ�. �દ�યતાની અિભ�યિ� 
થાય છ�, અતી���ય સુખની અનુભૂિત થાય છ�. 
ચહ�રા અને ચલન �ારા બાબાની ��ય�તા 
શરીરના મા�યમથી થશે. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આ�મા છ� �યાં સુધી જ શરીરની �ક�મત છ�. આપણે 
શરીરમાં આ�મા છ� �યાં સુધી એનું મૂ�ય આંક�એ. 
એનો સદુપયોગ કરીએ, ક�યાણકારી કાય� 
કરીએ. મધુવનમાં િભ�ન િભ�ન સેવાઓ માટ� 
�વ�થ, તંદુર�ત, શિ�શાળી શરીરવાળા 
��ાવ�સોને િનમં�ણ આપવામાં આવે છ�. શરીર 
છ� �યાં સુધી પરોપકાર, દયા, �મા, િભ�ન િભ�ન 

સુખની મુ�ય�વે ચાર વાતો �ચિલત છ�. 
પહ�લું સુખ તે �તે નયા�. બીજું સુખ તે ઘરબાર 
(મકાન, �હ�થી) કયા�. �ીજું સુખ તે કોઠીએ 
�ર. (અનાજ) ચોથું સુખ તે સુલ�ણી નાર. આજે 
આપણે પહ�લા સુખની વાત કરીશું. સં�ક�તમાં પણ 
ક�ં છ�, शरीरमा�ं खलु धम�साधन�।

મન �વ�થ તો તન �વ�થ, તન �વ�થ તો 
મન �સ�ન. માનવ �વ�થ હોય, શિ�શાળી અને 
રોગ મુ� હોય તો દર�ક કાય� સારી રીતે કરી શક� 
છ�. શરીરની િનંદા કરવાની નથી. તેને દ�વ મં�દર 
બનાવવાનું છ�. આ�મા �પી દ�વી, દ�વતા શરીરને 
શોભાવે છ�. ક�ટલાક, અનેક િવશેષતાઓથી 
સંપ�ન મહાન આ�માઓ સેવા ��િ�ઓમાં એટલા 
�ય�ત થઈ ગયા ક� શરીરનું �યાન ના રા�યું. 
શરીર ઉપર યં�વ� ��િ�ઓનો બોજ લાદવાથી 
તે િભ�ન િભ�ન રોગોનું ઘર બને છ�. સંસારમાં 
લોકો ધનના લોભમાં કાય�નો અિતર�ક કરીને 
સમયસર ખાનપાન, આરામ ન કરતાં, ફા�ટ ફ�ડ, 
જંક ફ�ડ, બ��ં પદાથ� ખાઈને શરીરને ખુવાર કર� 
છ�. પહ�લાં ધન કમાવવા માટ� શરીર તરફ 
બેદરકાર રહ� છ�. પછી રોગો મટાડવા ધન ખચ� છ�.

શરીર અને આ�માનું �ડાણ

શરીર અને આ�માનું �ડાણ, કડી એટલી 
સશ� છ� ક� બંનેને એકબી� વગર ચાલતું નથી. 
�ાન મ�યા પહ�લાં આપણે દ�હભાન 
(શરીરભાન)માં રહીને સવ� કાય� કરતા હતા. 
િશવબાબાએ આપેલ �ાનથી શરીર અને 
આ�માની િભ�નતા �ણવા મળી. હવે દ�હને 
ચલાવનાર સ�ા આ�મા છ� એની અનુભૂિત કરી. 

તં�ી �થાનેથી

પહ�લું સુખ તે �તે નયા�

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 12 December 2018 Page No. 05

�કારની સેવાઓ કરી દુઆઓ આપીએ, દુઆઓ 
મેળવીએ. આજના સમયમાં આયુ�ય મયા�દા 
લગભગ 60 વષ�ની થઈ છ�. ક�ટલાક લોકો એથી 
પણ વધાર� �વે છ�. �વનનાં મળ�લાં અમૂ�ય 
વષ�માં અનેક અનુભૂિતઓ, વરદાનો, િસિ�ઓ, 
િવશેષતાઓને ધારણ કરીને પરમા�મ ��ય�તા 
માટ� િનિમ� બનીએ. સંગમયુગનો અંિતમ સમય 
ચાલી ર�ો છ�. �યાર� જે કાય� કરવાનાં હોય, તે 
કરી લઈએ. સમય જતાં �ાક�િતક આપદાઓ, 
અનેકિવધ સમ�યાઓની વણઝાર શ� થશે �યાર� 
ક�ઈ પણ કરી શકાશે નહ�.

શરીરની તંદુર�તીનો આધાર

આજે તો �વા��ય સંબંધી અનેક પુ�તકો 
�કાિશત થયાં છ�. િભ�ન િભ�ન દ�િનકો, 
સામિયકોમાં, ઈલે��ોિનક મી�ડયા �ારા પણ 
તંદુર�તી �ળવવાના ઉપાયો બતાવવામાં આવે છ�. 
આરો�ય સંબંધી સામિયકો પણ �કાિશત થાય છ�. 
બાબાના બ�યા છીએ, તો આપણી �દનચયા� 
ઈ�રીય િનયમો, મયા�દાઓપૂવ�કની હોવી �ઈએ. 
ખાનપાન સા��વક, પિવ�, પરમા�માની યાદમાં 
બનાવેલું લેવાથી �વા��ય જળવાઈ રહ� છ�. 
�વનમાં �માણસર, શરીર સશ� રહ� તેટલો 
આહાર અને ઊંઘ પણ જ�રી છ�.

સમય સમય પર સંપૂણ� શરીરનું િનદાન 
કરાવી દદ�, રોગને ઉગતાં જ ડામવાં �ઈએ. 
રાિ�ના બીન જ�રી ઉ�ગરા ટાળવા. દાદી 
�કાશમિણ� કહ�તાં ક� ‘દસ ક� બાદ બસ’ અથા�� 
રાિ�ના દસ થાય એટલે સવ� કારોબાર સમેટીને 
શરીરને આરામ આપીએ.

મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની દાદી 
�નક�� 103 વષ�ની વયે પણ િવદ�શોમાં અને 
દ�શમાં િવિભ�ન �થળોએ જઈને અમૂ�ય, 
�ેરણાદાયી સેવા કર� છ�. તેઓ �ક�િત�ત બ�યાં 

છ�. તેમને સમયે સમયે બીમારી આવી પણ યોગ 
અને �ઢ મનોબળથી તેઓ ટક� શ�યાં છ�. બાબા 
કહ� છ� સેવા અને �વઉ�નિતનું બેલે�સ રાખો. તે 
રીતે શરીર અને આ�મા િવશે સમજવાનું છ�. �યાર� 
સેવામાં સમય આપવાનો હોય, વધાર� રોકાવાનું 
હોય �યાર� જ�રી દવાઓ, વ�તુઓની યાદી 
બનાવીને આયોજન, �યવ�થા કરવી જ�રી છ�.

શરીરને તંદુર�ત રાખવા ચાલવું, કસરત, 
ઉપવાસ જ�રી છ�. િભ�ન િભ�ન ઋતુઓ �માણે 
આહારનું �યાન રાખવું જ�રી છ�. ગીતાકાર� લ�યું 
છ�, ‘જે વહ�ચીને ખાય તે પુ�યશાળી, જે એકલો 
રાંધી ખાય તે પાપી ! અ�નથી જ�મે�વ, મેઘથી 
ય�’ (3-13-14)

�વયં શરીરના િશ�ક બનીને શરીરને 
સાચવવાની કળા શીખી લઈએ તો સંગમયુગનો 
અણમોલ આનંદ �ા�ત કરી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત

ઘટનાઓને �વનમાંથી હ�મેશા માટ� િવદાય 
કરીએ. Past is Past ભૂતકાળની બધી વાતો 
અને ઘટનાઓને ભૂલી જઈ, એ �મરણોને 
મનમાંથી કાઢી નાંખીએ, એ વાતોને ભૂલી જઈએ, 
એ ઘટનાઓને કબરમાં દાટી દઈએ અને 
આવનારા નવા વષ�માં ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ખુશીથી 
બધાં સાથે �ેહથી મળીને �વાગત કરીએ અથા�� 
નવી સુખદ ��િતઓ, નવી વાતો, નવી યાદગાર 
ઘટનાઓથી �વનને ખુશીઓથી ભરી દઈએ.

આપ સૌને િ�સમસ તહ�વાર પર મંગલ 
શુભભાવના અને શુભકામનાઓ.

Happy Christmas - Happy New Year 2019

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... નાતાલ
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નથી. કારણ ક� સંબંધોમાં 
પિવ�તા અને �ેહ 
આવવાથી દુઃખ દદ� દૂર 
થઈ �ય છ�. કલહ-કલેશ 
સમા�ત થઈ �ય છ�. 
સંબંધોમાં પિવ�તા 
લાવવાથી સંસારનું કાય�
બંધ થઈ જતું નથી. નરકનાં �ાર બંધ થઈ �ય 
છ�. ઈ�રીય �ાન સંબંધોને તોડવાનું કહ�તું નથી, 
એના �દ�યીકરણની િવિધ સમ�વે છ�. સંબંધોમાં 
સ�ગુણ ભરવાની સલાહ આપે છ�. એમાંથી �વાથ� 
કાઢીને સાચો �ેહ ભરવાની યુિ� શીખવાડે છ�.

બી� ક�ટલાક લોકો કહ� છ� ક� િવકારો ઉપર 
િવજય મેળવવો મુ�ક�લ છ�. તેઓ કહ� છ� ક� �વન 
િનિવ�કારી બની �ય તો ઘણી સારી વાત છ�. પર�તુ 
અમારામાં એ સામ�ય� ર�ં નથી ક� દુજ�ય શ�ુઓને 
�તી શક�એ. આવા લોકોએ યાદ રાખવું �ઈએ 
ક� એક સંબંધ એવો છ� જેને �ડવાથી ઘણી શિ� 
મળ� છ�. તે સંબંધ આ�માનો સવ�શિ�માન 
પરમા�માની સાથે છ�. એ સંબંધને �ડવાથી સવ� 
સાંસા�રક સંબંધોનો પણ સાર આવી �ય છ�. અને 
�વનમાં શાંિત અને આનંદનો રસ ભરાઈ �ય છ�. 
પિવ�તા, સુખ, શાંિતનો જ�મિસ� અિધકાર એ 
પરમિપતા સાથે સંબંધ �ડવાથી મળ� છ�.

ઈ���ય�ત કઈ રીતે બનાય ?

કહ�વાય છ� ક� ‘સંત બડે પરમાથ�, શીતલ 
�નક� અંગ’. આ શીતળતા આપણા અંગોમાં કઈ 
રીતે આવશે ? �યાર� આપણે સૌ એ િશવબાબાને 
સમિપ�ત કરી દઈએ. આપણું તન પણ, મન પણ, 
ધન પણ, બુિ� પણ.. અમે જે પણ છીએ, જેવાં પણ 
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પરમિપતા પરમા�માએ પર�પરના સંબંધોને 
સારા રાખવા માટ� ક�ં છ� ક� ‘કોઈને દુઃખ આપો 
નહ�, કોઈની પાસેથી દુઃખ લો નહ�.’ આ આપણા 
કમ� િવધાનની મૂળનીિત હોવી �ઈએ. આ નીિત 
સામે કોઈનો પણ િવરોધ હોઈ ના શક� પણ 
લગભગ મનુ�યોને એ ખબર નથી ક� આ નીિત પર 
આચરણ કરવાનો અથ� છ� �વનને િનિવ�કાર 
બનાવવું કારણ ક� કામ, �ોધા�દ િવકાર જ દુઃખના 
ઉ�પાદક છ�. ક�ટલાક લોકો તો સંબંધોથી આ 
દુઃખદાયી િવકારોને કાઢવા માટ� સંમત જ હોતા 
નથી. તેઓ કહ� છ� ક� િવકાર તો �વાભાિવક છ�. 
એના િવના તો કામ જ ના ચાલે. � ક� તેઓ �ઈ 
ર�ા છ� ક� સંસાર સારી રીતે ચાલતો નથી તે 
લંગડાઈ ર�ો છ� અથવા જેમ તેમ ઢસરડો થઈ ર�ો 
છ� અને એનાથી જ તનાવ અને અશાંિતનું 
વાતાવરણ બનેલું છ�. તેઓ એ પણ કહ� છ� ક� 
‘સંસારમાં ��ાચાર ફ�લાઈ ગયો છ�, નૈિતક 
મૂ�યોનું પતન થઈ ર�ં છ�. �યાય ર�ો નથી. 
ચા�રિ�ક પતન થઈ ર�ં છ�’ આમ છતાં પણ તેઓ 
કહ� છ� ક� આ િવકારો િવના તો સંસાર ચાલી જ 
શકતો નથી.

આવા લોકોએ સમજવું �ઈએ ક� ��� તો 
વા�તવમાં સંબંધો િવના ચાલી શકતી નથી. 
ગહનતાથી િવચાર કરતાં જણાશે ક� િવકારો તો 
સંબંધોને બગાડે છ�. બગાડ િવના તો ��� ચાલી 
શક� છ� પર�તુ વક�લાત, કચેરીઓ, જેલો, 
પાગલખાનાઓ, િમિલ�ી વગેર�નું કાય� ચાલતું 
નથી. દા� ગોળાનાં કારખાનાં, બનાવટ અને 
િમલાવટના ધંધા, લૂંટફાટ વગેર� ચાલી શકતાં 

પ�રમલ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા
1972ના ��યુઆરી માસથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતા ‘�ાના�ત’ સામિયકનું આ સળ�ગ 

47મું વષ� પૂ�ં થઈ 48મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ ��યુઆરી 2019 થી 12મું વષ� 
શ� થશે.

��યુઆરી, 2014થી ‘�ાના�ત’ માિસક પિ�કા તરીક� �િસિ� પા�યુ. તેને પાંચ વષ� પૂરાં થશે. 
બાબાની, ઈ�રીય પ�રવારની અને શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે �કાિશત 
કરી શકાયું તે માટ� સૌને અિભનંદન. સૌનો આભાર.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. ‘�ાના�ત’ને િબરદાવનાર સૌ શુભે�છકોના 
અમે આભારી છીએ. આપના �ો�સાહનના બોલ અમારા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં �િ� કર� છ�.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો, �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ મળશે 
એવી અપે�ા છ�.

અમારા કાય�માં મીઠા મીઠા બાપદાદા, આદરણીય સરલાદીદી, �.ક�. નેહાબેન અને કિમટી 
મે�બસ�નો સહયોગ મ�યો છ�. ‘�ાના�ત’નાં ટાઈટલ અને ત�વીરોનાં ક�પોઝ કાય� માટ� 
�.ક�.િનક��જભાઈ, �.ક�. નં�દનીબેન તથા કો��યુટર સેવા કરનાર સેવાધારીઓના અમે આભારી 
છીએ. રાજયોગભવનમાં અંકોનાં પાસ�લ બનાવવાં, પો�ટ ઓ�ફસમાં પહ�ચાડવાં તેમજ િભ�ન િભ�ન 
�યવ�થામાં સહયોગ બનનાર �.ક�. હ�મંતભાઈ અને સેવાધારીઓના અમે આભારી છીએ. મીનળ 
�ા�ફ�સનાં �.ક�. મીનળબેન મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ� અને મુ�ણકાય� માટ� �ીધર 
િ���ટ�ગ �ાઈવેટ િલિમટ�ડનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

અપે�ા
ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતા પાઠશાળાઓની સારી એવી �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર 

ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી 
�ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા છ�.

આપણા �વજનો, િમ�ોને ઉ�મ ભેટ �પે ‘�ાના�ત’નું લવાજમ ભરી એમને �ાના�ત મળ� તે 
માટ� પુ�ષાથ� કરીએ. વત�માન �ાહક મા� એક જ �ાહક બનાવે, તો ડબલ સં�યા થઈ શક�.

‘�ાના�ત’ના લવાજમના નવા દર અન ે તં�ી કાયા�લયનો બદલાયેલો નવો ફોન નંબર 
અનુ�મિણકાના પાને લ�યો છ�. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની સરલાદીદી
મુ�ક

ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

��ાક�મારી ઉષાબેન
�કાશક : �ાના�ત

�યવ�થાપક તથા કિમટી મે�બસ�
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નથી. કારણ ક� સંબંધોમાં 
પિવ�તા અને �ેહ 
આવવાથી દુઃખ દદ� દૂર 
થઈ �ય છ�. કલહ-કલેશ 
સમા�ત થઈ �ય છ�. 
સંબંધોમાં પિવ�તા 
લાવવાથી સંસારનું કાય�
બંધ થઈ જતું નથી. નરકનાં �ાર બંધ થઈ �ય 
છ�. ઈ�રીય �ાન સંબંધોને તોડવાનું કહ�તું નથી, 
એના �દ�યીકરણની િવિધ સમ�વે છ�. સંબંધોમાં 
સ�ગુણ ભરવાની સલાહ આપે છ�. એમાંથી �વાથ� 
કાઢીને સાચો �ેહ ભરવાની યુિ� શીખવાડે છ�.

બી� ક�ટલાક લોકો કહ� છ� ક� િવકારો ઉપર 
િવજય મેળવવો મુ�ક�લ છ�. તેઓ કહ� છ� ક� �વન 
િનિવ�કારી બની �ય તો ઘણી સારી વાત છ�. પર�તુ 
અમારામાં એ સામ�ય� ર�ં નથી ક� દુજ�ય શ�ુઓને 
�તી શક�એ. આવા લોકોએ યાદ રાખવું �ઈએ 
ક� એક સંબંધ એવો છ� જેને �ડવાથી ઘણી શિ� 
મળ� છ�. તે સંબંધ આ�માનો સવ�શિ�માન 
પરમા�માની સાથે છ�. એ સંબંધને �ડવાથી સવ� 
સાંસા�રક સંબંધોનો પણ સાર આવી �ય છ�. અને 
�વનમાં શાંિત અને આનંદનો રસ ભરાઈ �ય છ�. 
પિવ�તા, સુખ, શાંિતનો જ�મિસ� અિધકાર એ 
પરમિપતા સાથે સંબંધ �ડવાથી મળ� છ�.

ઈ���ય�ત કઈ રીતે બનાય ?

કહ�વાય છ� ક� ‘સંત બડે પરમાથ�, શીતલ 
�નક� અંગ’. આ શીતળતા આપણા અંગોમાં કઈ 
રીતે આવશે ? �યાર� આપણે સૌ એ િશવબાબાને 
સમિપ�ત કરી દઈએ. આપણું તન પણ, મન પણ, 
ધન પણ, બુિ� પણ.. અમે જે પણ છીએ, જેવાં પણ 
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પરમિપતા પરમા�માએ પર�પરના સંબંધોને 
સારા રાખવા માટ� ક�ં છ� ક� ‘કોઈને દુઃખ આપો 
નહ�, કોઈની પાસેથી દુઃખ લો નહ�.’ આ આપણા 
કમ� િવધાનની મૂળનીિત હોવી �ઈએ. આ નીિત 
સામે કોઈનો પણ િવરોધ હોઈ ના શક� પણ 
લગભગ મનુ�યોને એ ખબર નથી ક� આ નીિત પર 
આચરણ કરવાનો અથ� છ� �વનને િનિવ�કાર 
બનાવવું કારણ ક� કામ, �ોધા�દ િવકાર જ દુઃખના 
ઉ�પાદક છ�. ક�ટલાક લોકો તો સંબંધોથી આ 
દુઃખદાયી િવકારોને કાઢવા માટ� સંમત જ હોતા 
નથી. તેઓ કહ� છ� ક� િવકાર તો �વાભાિવક છ�. 
એના િવના તો કામ જ ના ચાલે. � ક� તેઓ �ઈ 
ર�ા છ� ક� સંસાર સારી રીતે ચાલતો નથી તે 
લંગડાઈ ર�ો છ� અથવા જેમ તેમ ઢસરડો થઈ ર�ો 
છ� અને એનાથી જ તનાવ અને અશાંિતનું 
વાતાવરણ બનેલું છ�. તેઓ એ પણ કહ� છ� ક� 
‘સંસારમાં ��ાચાર ફ�લાઈ ગયો છ�, નૈિતક 
મૂ�યોનું પતન થઈ ર�ં છ�. �યાય ર�ો નથી. 
ચા�રિ�ક પતન થઈ ર�ં છ�’ આમ છતાં પણ તેઓ 
કહ� છ� ક� આ િવકારો િવના તો સંસાર ચાલી જ 
શકતો નથી.

આવા લોકોએ સમજવું �ઈએ ક� ��� તો 
વા�તવમાં સંબંધો િવના ચાલી શકતી નથી. 
ગહનતાથી િવચાર કરતાં જણાશે ક� િવકારો તો 
સંબંધોને બગાડે છ�. બગાડ િવના તો ��� ચાલી 
શક� છ� પર�તુ વક�લાત, કચેરીઓ, જેલો, 
પાગલખાનાઓ, િમિલ�ી વગેર�નું કાય� ચાલતું 
નથી. દા� ગોળાનાં કારખાનાં, બનાવટ અને 
િમલાવટના ધંધા, લૂંટફાટ વગેર� ચાલી શકતાં 

પ�રમલ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા
1972ના ��યુઆરી માસથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતા ‘�ાના�ત’ સામિયકનું આ સળ�ગ 

47મું વષ� પૂ�ં થઈ 48મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ ��યુઆરી 2019 થી 12મું વષ� 
શ� થશે.

��યુઆરી, 2014થી ‘�ાના�ત’ માિસક પિ�કા તરીક� �િસિ� પા�યુ. તેને પાંચ વષ� પૂરાં થશે. 
બાબાની, ઈ�રીય પ�રવારની અને શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે �કાિશત 
કરી શકાયું તે માટ� સૌને અિભનંદન. સૌનો આભાર.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. ‘�ાના�ત’ને િબરદાવનાર સૌ શુભે�છકોના 
અમે આભારી છીએ. આપના �ો�સાહનના બોલ અમારા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં �િ� કર� છ�.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો, �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ મળશે 
એવી અપે�ા છ�.

અમારા કાય�માં મીઠા મીઠા બાપદાદા, આદરણીય સરલાદીદી, �.ક�. નેહાબેન અને કિમટી 
મે�બસ�નો સહયોગ મ�યો છ�. ‘�ાના�ત’નાં ટાઈટલ અને ત�વીરોનાં ક�પોઝ કાય� માટ� 
�.ક�.િનક��જભાઈ, �.ક�. નં�દનીબેન તથા કો��યુટર સેવા કરનાર સેવાધારીઓના અમે આભારી 
છીએ. રાજયોગભવનમાં અંકોનાં પાસ�લ બનાવવાં, પો�ટ ઓ�ફસમાં પહ�ચાડવાં તેમજ િભ�ન િભ�ન 
�યવ�થામાં સહયોગ બનનાર �.ક�. હ�મંતભાઈ અને સેવાધારીઓના અમે આભારી છીએ. મીનળ 
�ા�ફ�સનાં �.ક�. મીનળબેન મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ� અને મુ�ણકાય� માટ� �ીધર 
િ���ટ�ગ �ાઈવેટ િલિમટ�ડનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

અપે�ા
ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતા પાઠશાળાઓની સારી એવી �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર 

ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી 
�ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા છ�.

આપણા �વજનો, િમ�ોને ઉ�મ ભેટ �પે ‘�ાના�ત’નું લવાજમ ભરી એમને �ાના�ત મળ� તે 
માટ� પુ�ષાથ� કરીએ. વત�માન �ાહક મા� એક જ �ાહક બનાવે, તો ડબલ સં�યા થઈ શક�.

‘�ાના�ત’ના લવાજમના નવા દર અન ે તં�ી કાયા�લયનો બદલાયેલો નવો ફોન નંબર 
અનુ�મિણકાના પાને લ�યો છ�. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની સરલાદીદી
મુ�ક

ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

��ાક�મારી ઉષાબેન
�કાશક : �ાના�ત

�યવ�થાપક તથા કિમટી મે�બસ�
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છીએ બાબા તારાં છીએ. તું અમને સંભાળી લે. 
અમે તારા હાથમાં છીએ. તું અમને જે કહીશ અમે 
તેમજ કરીશું. તે વચન અમે િનભાવીશું. અને 
આપનું પણ વચન છ� ક� �� આપને સવ� પાપોથી 
મુ� કરાવી દઈશ. સવ� િવકારોથી છોડાવી દઈશ. 
આપ આપનું વચન પૂ�ં કરશોજ. તો આ �કારથી 
અમા�ં એ�ીમ�ટ (કરાર) થઈ �ય છ�. એમાં 
�યાર� આપણે સમપ�ણની વાત કરીએ છીએ તો 
એને આપણે સૂ�મતાથી, ગહનતાથી, િવ�તારથી 
�પ� �પથી સમજવું �ઈએ ક� દર�ક ઈ���ય 
સમિપ�ત છ� ? આપણના ખાવાના ચસકા છ�. આ 
સા�ં લાગે છ�, પેલું સા�ં લાગે છ� આ તો એ 
માિલકની મર� છ�. આપણને જે ખવડાવે, જે 
પીવડાવે યા અમારી ક�ટલીક માગ છ� ક� આ ચીજ 
�ઈએ, પેલી ચીજ �ઈએ. આપણી �વાની જે 
��� અને �િ� છ� તે ક�વી છ� ? �યાર� આ આંખો 
આપણે ભગવાનને સમિપ�ત કરી દીધી તો 
ભગવાન શું ઈ�છશે ? એના �ારા આપણે ક�વું 
�ઈએ ? �ેમથી, �ેહથી, સદ ્ભાવનાથી, 
ક�યાણની ���થી, આ��મક ભાવથી... એમનું જે 
�વાનું હશે, તે અ�ય સામા�ય �યિ�ઓની 
તુલનામાં ઘણું અલૌ�કક હશે. બાબા કહ� છ� 
ખરાબ �શો નહ�. શું આપણે દર�કની બુરાઈની 
ન�ધ રાખીએ છીએ ? આપણું દ�િનક સમાચારપ� 
ક�વું છ� ? આપણા મુખમાંથી ક�વાં ર� નીકળ� છ� ? 
આપણી જે ઈ���યો છ� એને કમલને�, કમલમુખ, 
કમલહ�ત કહ� છ�. તે કઈ રીતે બનશે ? �યાર� 
આપણે એને સમિપ�ત કરીશું. તો આ આપણે �વું 
�ઈએ ક� આપણે ઈ���યાતીત બનવા ઈ�છીએ 
છીએ ? તો ઈ�� બનો. ઈ�� એટલે જેણે ઈ���યોને 
�તી છ�. આવો ઈ�� જ �ાનવષા� કર� છ�. જે 
મનુ�યોના મનમાં શાંિત ના રહી હોય, જેનામાં 
માનવતા, નૈિતકતા સૂકાઈ ગઈ હોય એના ઉપર 

�ાનવષા� કરીને એને હય� ભય� (સ��) બનાવી 
દ� છ�. ��ાનું એકનામ ઈ�� પણ છ�. એમણે સવ� 
ઈ���યો ભગવાનને અપ�ણ કરી દીધી. આ રીતે 
આપ ગમે તેટલો પુ�ષાથ� કરતા રહો, ઈ���યોને 
�તી શકતા નથી. સાધના કરનારાઓએ એના 
માટ� ક�ટલી સાધનાઓ કરી છ�. િભ�ન િભ�ન 
ઉપાય કયા� છ� પર�તુ આજ સુધી કોઈ ઈ���યાતીત 
બ�યું નથી. ઈ���ય�ત એને કહ�વાય ક� જેને 
ઈ���યોનું ભાન જ ના રહ�. િવદ�હ એટલે દ�હના 
ભાનથી ઉપરામ. િવદ�હ અવ�થા એટલે અ�ય� 
અવ�થા.

તપ�યાનું ફળ

જે તપ�વી હશે તે એના ચહ�રાથી, એનાં 
નયનોથી બી�ઓને દ�ખાશે. જેની જેવી ��િત 
હોય છ�, તેવી તેની �િ� હોય છ�. એની તપ�વીની 
પસ�નાિલટી લોકો સામે જ�ર આવે છ�. જે 
િશવબાબાની યાદમાં સમાયેલ હશે એનાં નયન, 
એની �સ�નતા, એના ચહ�રાની ઝલક, એનાં 
મુખનાં વચન, એનો �યવહાર એવો હશે જેની 
��ય�તા થાય છ�.

��ય�તા મા� �ાન સંભળાવવાથી થતી 
નથી. એ તો �ાનના પાઠ છ� જેમાં આપણે 
પરમા�માનો, આ�માનો અને ���ચ�નો પ�રચય 
આપીએ છીએ. લોકોને લાગવું �ઈએ ક� આપણે 
જે યોગ શી�યા છીએ તેનું આપણામાં ક�વું 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. �યાર� આપણે કોઈને 
વીઝીટ�ગ કાડ� આપીએ છીએ તો એને �તાં ખબર 
પડે છ� ક� આપણી યો�યતાઓ શી છ�, િશ�ણ 
ક�ટલું છ�. એ રીતે જ આપણો ચહ�રો અને આપણું 
�યિ��વ આપણું વીઝીટ�ગ કાડ� બને. ચહ�રો જ 
આપણો પ�રચય આપે. આપણે બોલીએ ક� ના 
બોલીએ આપણું �યિ��વ આપણા િવશે બોલે.

બાબાની �વનકહાનીમાં આવે છ� ક� સ�કડો 
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�યિ�ઓની વ�ે બાબા જઈ ર�ા હોય તો 
લોકોનું �યાન બાબાની તરફ જતું હતું ક� આ 
િવશેષ �યિ� છ�. જેમણે મ�માને �યાં છ�, બાબાને 
�યા છ� એમને ખબર છ�. અમે પણ ક�ટલીય 
માતાઓને �ઈ છ�, મહા�માઓને �યા છ� પણ 
મ�મા-બાબા સૌથી િવશેષ હતાં. � આપ મ�માને 
ચાલતાં જુઓ, વાત કરતાં જુઓ, બેસતાં જુઓ, 
એમનો ચહ�રો જુઓ, તમે તો શું કોઈ પણ �યિ� 
જુએ, તો લાગે ક� આ િવશેષ છ�.

અમે ક�ટલીયે જ�યાએ �યું છ� ક� મોટામાં 
મોટી �યિ� મ�માની સામેના આવે �યાં સુધી 
િવરોધ કર� પણ મ�મા બાબાની સામે આવે, વાત 
કર� અને બદલાઈ �ય. કોઈ �યિ� મ�મા-
બાબાના �ાસમાં ભલે એક પળ માટ� આ�યો 
હોય, એમનું િચ� પણ �ઈ લીધું, તો એમને 
લાગતું હતું ક� આ વૈિ�ક (Universal) છ�. િવદ�શી 
ભાઈબહ�નો પણ પોતાના અનુભવમાં સંભળાવે છ� 
ક� મ�મા-બાબાના િચ�ને �તાં જ અમારી 
અશરીરી અવ�થા થઈ �ય છ�. આજ તપ�યા�નું 
ફળ છ�. જે સૌથી મોટી સેવા છ�.

ઈ�રીય �ેમનો અનોખો રસ

શારી�રક, લૌ�કક અથવા ન�ર સંબંધોનો 
રસ તો આપણે જ�મજ�મા�તર લીધો છ� પર�તુ 
પરમા�માનું સંબોધન કરતી વખતે આપણે ગાઈએ 
છીએ ક� હ� �ભો, આપ જ અમારા માત-િપતા, 
સખા-�વામી, િવ�ા-�દાતા અને અમારા સવ��વ 
(�વમેવ માતા ચ િપતા �વમેવ) છો. તો શું એ 
સંબંધોનો આપણે અનુભવ કય� છ� ? જે આવા 
ગાયન યો�ય, મધુર સંબંધ છ� એનો આપણે 
અનુભવ ના કરીએ, એ તો ગફલત અને 
અલબેલાપણું છ�. જે �ભુને �ેમના સાગર કહ�વામાં 
આવે છ�, એમના અનોખા �ેમનો રસ જ જેણે લીધો 
ના હોય તે ક�ટલા ભા�યહીન છ�. જેમાં સવ� 

સંબંધોની રસના ભળ�લી છ� એવો સાચો �ેમ કોઈ 
આપી ના શક�. � એવો �ેમ આપણે ના મેળ�યો તો 
શું મેળ�યું ?

મને અનુભવ છ� ક� �યાર� આપણે કોઈ એવા 
બાળકો સાથે વાત કરીએ છીએ જેમનાં માતા યા 
િપતાની છાયા એમના મ�તક ઉપરથી ઉઠી ગઈ 
હોય તો માતા યા િપતાના િવશે એમના પૂછવા પર 
એનાં ને� ભીનાં થાય છ�. પર�તુ હાય-હાય 
મનુ�યની આ ક�વી કઠોરતા છ� ક� જે આ�માનાં 
માતા-િપતા અને સવ��વ છ�, એનાથી સંબંધ 
િવ�છ�દ હોવાને કારણે એના મનમાં એ િ�યતમ 
�ભુના �ેમ માટ� પીડા પણ જ�મતી નથી. શું 
મનુ�યના મનમાં �ેમનું પાણી સૂકાઈ ગયું છ�. તો શું 
એના �ેમનાં સવ� મોતી લૂંટાઈ ચૂ�યાં છ� ? શું 
સાંસા�રક �ેમ િવના એને ઊંઘ નથી આવતી. 
�ભુનો �ેમ મેળવવા માટ� એની પાસે સમય પણ 
નથી. આ �વયં સાથે ક�વો દગો છ�, જેના કારણે 
મનુ�યા�મા અપાર �ેમથી વંિચત છ� !

દર�કને ખબર હોવી �ઈએ ક� આ�મા જ 
પરમા�મા નથી પણ પરમા�માથી આપણો સવ� 
સંબંધ છ�. અને પરમા�મા �ેમના સાગર છ�. તે 
�ેમના સાગર હવે હાથ પસારીને કહી શક� છ�, ‘�� 
જ આપનો સાચો મીત છું. મારા લાલ, આવો તમને 
�ેમના ઝૂલામાં ઝૂલાવું. માયાની ઝંઝટોથી થાક�લા 
મારા વ�સ, આવો, તમને �થાયી શાંિતનો મધુર 
રસ પીવડાવું. પર�તુ હ� વ�સ, િવકારોનું િવષ 
પીવાનું છોડીને હવે અ�તનો �યાલો પીઓ તો મુજ 
અમરનાથને આપ સામે જ �શો.’ ઘણા �ાન-
િન�, યોગ-યુ�, �ભુ વ�સ એવા છ� જેને એ 
પરમિપતાનો ભરપૂર �ેમ મ�યો છ�. �ભુના સવ� 
સંબંધોને મેળવવાની આ શુભ વેળા છ�. જેને 
સંગમયુગ કહ�વામાં આવે છ�.
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છીએ બાબા તારાં છીએ. તું અમને સંભાળી લે. 
અમે તારા હાથમાં છીએ. તું અમને જે કહીશ અમે 
તેમજ કરીશું. તે વચન અમે િનભાવીશું. અને 
આપનું પણ વચન છ� ક� �� આપને સવ� પાપોથી 
મુ� કરાવી દઈશ. સવ� િવકારોથી છોડાવી દઈશ. 
આપ આપનું વચન પૂ�ં કરશોજ. તો આ �કારથી 
અમા�ં એ�ીમ�ટ (કરાર) થઈ �ય છ�. એમાં 
�યાર� આપણે સમપ�ણની વાત કરીએ છીએ તો 
એને આપણે સૂ�મતાથી, ગહનતાથી, િવ�તારથી 
�પ� �પથી સમજવું �ઈએ ક� દર�ક ઈ���ય 
સમિપ�ત છ� ? આપણના ખાવાના ચસકા છ�. આ 
સા�ં લાગે છ�, પેલું સા�ં લાગે છ� આ તો એ 
માિલકની મર� છ�. આપણને જે ખવડાવે, જે 
પીવડાવે યા અમારી ક�ટલીક માગ છ� ક� આ ચીજ 
�ઈએ, પેલી ચીજ �ઈએ. આપણી �વાની જે 
��� અને �િ� છ� તે ક�વી છ� ? �યાર� આ આંખો 
આપણે ભગવાનને સમિપ�ત કરી દીધી તો 
ભગવાન શું ઈ�છશે ? એના �ારા આપણે ક�વું 
�ઈએ ? �ેમથી, �ેહથી, સદ ્ભાવનાથી, 
ક�યાણની ���થી, આ��મક ભાવથી... એમનું જે 
�વાનું હશે, તે અ�ય સામા�ય �યિ�ઓની 
તુલનામાં ઘણું અલૌ�કક હશે. બાબા કહ� છ� 
ખરાબ �શો નહ�. શું આપણે દર�કની બુરાઈની 
ન�ધ રાખીએ છીએ ? આપણું દ�િનક સમાચારપ� 
ક�વું છ� ? આપણા મુખમાંથી ક�વાં ર� નીકળ� છ� ? 
આપણી જે ઈ���યો છ� એને કમલને�, કમલમુખ, 
કમલહ�ત કહ� છ�. તે કઈ રીતે બનશે ? �યાર� 
આપણે એને સમિપ�ત કરીશું. તો આ આપણે �વું 
�ઈએ ક� આપણે ઈ���યાતીત બનવા ઈ�છીએ 
છીએ ? તો ઈ�� બનો. ઈ�� એટલે જેણે ઈ���યોને 
�તી છ�. આવો ઈ�� જ �ાનવષા� કર� છ�. જે 
મનુ�યોના મનમાં શાંિત ના રહી હોય, જેનામાં 
માનવતા, નૈિતકતા સૂકાઈ ગઈ હોય એના ઉપર 

�ાનવષા� કરીને એને હય� ભય� (સ��) બનાવી 
દ� છ�. ��ાનું એકનામ ઈ�� પણ છ�. એમણે સવ� 
ઈ���યો ભગવાનને અપ�ણ કરી દીધી. આ રીતે 
આપ ગમે તેટલો પુ�ષાથ� કરતા રહો, ઈ���યોને 
�તી શકતા નથી. સાધના કરનારાઓએ એના 
માટ� ક�ટલી સાધનાઓ કરી છ�. િભ�ન િભ�ન 
ઉપાય કયા� છ� પર�તુ આજ સુધી કોઈ ઈ���યાતીત 
બ�યું નથી. ઈ���ય�ત એને કહ�વાય ક� જેને 
ઈ���યોનું ભાન જ ના રહ�. િવદ�હ એટલે દ�હના 
ભાનથી ઉપરામ. િવદ�હ અવ�થા એટલે અ�ય� 
અવ�થા.

તપ�યાનું ફળ

જે તપ�વી હશે તે એના ચહ�રાથી, એનાં 
નયનોથી બી�ઓને દ�ખાશે. જેની જેવી ��િત 
હોય છ�, તેવી તેની �િ� હોય છ�. એની તપ�વીની 
પસ�નાિલટી લોકો સામે જ�ર આવે છ�. જે 
િશવબાબાની યાદમાં સમાયેલ હશે એનાં નયન, 
એની �સ�નતા, એના ચહ�રાની ઝલક, એનાં 
મુખનાં વચન, એનો �યવહાર એવો હશે જેની 
��ય�તા થાય છ�.

��ય�તા મા� �ાન સંભળાવવાથી થતી 
નથી. એ તો �ાનના પાઠ છ� જેમાં આપણે 
પરમા�માનો, આ�માનો અને ���ચ�નો પ�રચય 
આપીએ છીએ. લોકોને લાગવું �ઈએ ક� આપણે 
જે યોગ શી�યા છીએ તેનું આપણામાં ક�વું 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. �યાર� આપણે કોઈને 
વીઝીટ�ગ કાડ� આપીએ છીએ તો એને �તાં ખબર 
પડે છ� ક� આપણી યો�યતાઓ શી છ�, િશ�ણ 
ક�ટલું છ�. એ રીતે જ આપણો ચહ�રો અને આપણું 
�યિ��વ આપણું વીઝીટ�ગ કાડ� બને. ચહ�રો જ 
આપણો પ�રચય આપે. આપણે બોલીએ ક� ના 
બોલીએ આપણું �યિ��વ આપણા િવશે બોલે.

બાબાની �વનકહાનીમાં આવે છ� ક� સ�કડો 
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�યિ�ઓની વ�ે બાબા જઈ ર�ા હોય તો 
લોકોનું �યાન બાબાની તરફ જતું હતું ક� આ 
િવશેષ �યિ� છ�. જેમણે મ�માને �યાં છ�, બાબાને 
�યા છ� એમને ખબર છ�. અમે પણ ક�ટલીય 
માતાઓને �ઈ છ�, મહા�માઓને �યા છ� પણ 
મ�મા-બાબા સૌથી િવશેષ હતાં. � આપ મ�માને 
ચાલતાં જુઓ, વાત કરતાં જુઓ, બેસતાં જુઓ, 
એમનો ચહ�રો જુઓ, તમે તો શું કોઈ પણ �યિ� 
જુએ, તો લાગે ક� આ િવશેષ છ�.

અમે ક�ટલીયે જ�યાએ �યું છ� ક� મોટામાં 
મોટી �યિ� મ�માની સામેના આવે �યાં સુધી 
િવરોધ કર� પણ મ�મા બાબાની સામે આવે, વાત 
કર� અને બદલાઈ �ય. કોઈ �યિ� મ�મા-
બાબાના �ાસમાં ભલે એક પળ માટ� આ�યો 
હોય, એમનું િચ� પણ �ઈ લીધું, તો એમને 
લાગતું હતું ક� આ વૈિ�ક (Universal) છ�. િવદ�શી 
ભાઈબહ�નો પણ પોતાના અનુભવમાં સંભળાવે છ� 
ક� મ�મા-બાબાના િચ�ને �તાં જ અમારી 
અશરીરી અવ�થા થઈ �ય છ�. આજ તપ�યા�નું 
ફળ છ�. જે સૌથી મોટી સેવા છ�.

ઈ�રીય �ેમનો અનોખો રસ

શારી�રક, લૌ�કક અથવા ન�ર સંબંધોનો 
રસ તો આપણે જ�મજ�મા�તર લીધો છ� પર�તુ 
પરમા�માનું સંબોધન કરતી વખતે આપણે ગાઈએ 
છીએ ક� હ� �ભો, આપ જ અમારા માત-િપતા, 
સખા-�વામી, િવ�ા-�દાતા અને અમારા સવ��વ 
(�વમેવ માતા ચ િપતા �વમેવ) છો. તો શું એ 
સંબંધોનો આપણે અનુભવ કય� છ� ? જે આવા 
ગાયન યો�ય, મધુર સંબંધ છ� એનો આપણે 
અનુભવ ના કરીએ, એ તો ગફલત અને 
અલબેલાપણું છ�. જે �ભુને �ેમના સાગર કહ�વામાં 
આવે છ�, એમના અનોખા �ેમનો રસ જ જેણે લીધો 
ના હોય તે ક�ટલા ભા�યહીન છ�. જેમાં સવ� 

સંબંધોની રસના ભળ�લી છ� એવો સાચો �ેમ કોઈ 
આપી ના શક�. � એવો �ેમ આપણે ના મેળ�યો તો 
શું મેળ�યું ?

મને અનુભવ છ� ક� �યાર� આપણે કોઈ એવા 
બાળકો સાથે વાત કરીએ છીએ જેમનાં માતા યા 
િપતાની છાયા એમના મ�તક ઉપરથી ઉઠી ગઈ 
હોય તો માતા યા િપતાના િવશે એમના પૂછવા પર 
એનાં ને� ભીનાં થાય છ�. પર�તુ હાય-હાય 
મનુ�યની આ ક�વી કઠોરતા છ� ક� જે આ�માનાં 
માતા-િપતા અને સવ��વ છ�, એનાથી સંબંધ 
િવ�છ�દ હોવાને કારણે એના મનમાં એ િ�યતમ 
�ભુના �ેમ માટ� પીડા પણ જ�મતી નથી. શું 
મનુ�યના મનમાં �ેમનું પાણી સૂકાઈ ગયું છ�. તો શું 
એના �ેમનાં સવ� મોતી લૂંટાઈ ચૂ�યાં છ� ? શું 
સાંસા�રક �ેમ િવના એને ઊંઘ નથી આવતી. 
�ભુનો �ેમ મેળવવા માટ� એની પાસે સમય પણ 
નથી. આ �વયં સાથે ક�વો દગો છ�, જેના કારણે 
મનુ�યા�મા અપાર �ેમથી વંિચત છ� !

દર�કને ખબર હોવી �ઈએ ક� આ�મા જ 
પરમા�મા નથી પણ પરમા�માથી આપણો સવ� 
સંબંધ છ�. અને પરમા�મા �ેમના સાગર છ�. તે 
�ેમના સાગર હવે હાથ પસારીને કહી શક� છ�, ‘�� 
જ આપનો સાચો મીત છું. મારા લાલ, આવો તમને 
�ેમના ઝૂલામાં ઝૂલાવું. માયાની ઝંઝટોથી થાક�લા 
મારા વ�સ, આવો, તમને �થાયી શાંિતનો મધુર 
રસ પીવડાવું. પર�તુ હ� વ�સ, િવકારોનું િવષ 
પીવાનું છોડીને હવે અ�તનો �યાલો પીઓ તો મુજ 
અમરનાથને આપ સામે જ �શો.’ ઘણા �ાન-
િન�, યોગ-યુ�, �ભુ વ�સ એવા છ� જેને એ 
પરમિપતાનો ભરપૂર �ેમ મ�યો છ�. �ભુના સવ� 
સંબંધોને મેળવવાની આ શુભ વેળા છ�. જેને 
સંગમયુગ કહ�વામાં આવે છ�.
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કોઈ િચંતક� ક�ં છ� ક� ‘�વન શ�આતથી જ 
ટૂંક�� છ�, એને તાણ��ત કરીને વધાર� ટૂંક�� ન 
બનાવો.’ આ સાંભળીને ��યેક િચંતનશીલ 
�ાણીના મનમાં િચંતનધારા �વાિહત થવા લાગે 
છ�. આપણે શા માટ� તાણયુ� રહીએ છીએ ? 
િવવેકશીલ �ાણી હોવા છતાં પણ આપણે �વનનું 
સાચું સુખ ક�મ મેળવી શકતા નથી ? જેના માટ� 
�વનમાં દોડભાગ છ� તે આનંદ આપણી ક�પનાનો 
િવષય બનીને ક�મ અટક� ગયો છ� ? શા માટ� 
આપણે આ ટૂંકા �વનમાં અનેક �કારનો બોજ 
વહન કરી ર�ા છીએ. શું આપણને આ �વન 
િચંતાઓના અ��માં બળી બળીને �વવા માટ� 
મ�યું છ� ?

સાચે જ માનિસક તાણ આજના �વનનું 
�મુખ અંગ બની ગઈ છ�. દર�ક �થળ� તાણનો 
અ�� �ગટી ર�ો છ�. તેને ક�વી રીતે બુઝાવી 
શકાય ? એક બાજુ બ�િવધ િવકાસ બી� બાજુ 
સાચા સુખોનો �ાસ. એક બાજુ માનવની બૌિ�ક 
ક�શળતા ચરમસીમા સુધી પહ�ચી છ�, બી� બાજુ 
મનની દુદ�શા પણ અંિતમ સીમા પર છ�. આમ ક�મ 
થયું ? ઘણું બધું મેળવીને પણ મનુ�યે ઘણું બધું 
ગુમાવી દીધું છ� ? આજે આ િવષય ઉપર ગુ�તાથી 
િચંતન કરવું ઘણું જ�રી છ�.

પહ�લાં માનિસક તાણનાં કારણો ��યે 
���પાત કરીએ. માનિસક તાણ મનની ઉપજ છ�. 
મન હ�મેશા જ સુખ, આનંદ તથા શાંિત ઈ�છ� છ�. 
છતાં પણ એણે તાણને જ�મ ક�મ આ�યો ? કારણ, 
સુખ તથા આનંદ માટ� મનુ�યે જે ઉપાયો 
અપના�યા, તે મનની �ક�િતના �િતક�ળ હતા. 
ફલ�વ�પ �દશા �મ થવાનું પ�રણામ તાણના �પે 

�ા�ત થયું. ચા�યા હતા �કાશની શોધમાં પર�તુ 
મ�યો અંધકાર. ચા�યા હતા આનંદ મેળવવા 
પર�તુ ઝેર ભર�લું �વન મ�યું !

આનંદના કયા ખોટા ઉપાયો િવવેકશીલ 
�ાણીએ અપના�યા ? િવષયભોગ. આજનો સ�ય 
માનવ િવષયભોગોને �વનનું સૌથી મહ�વપૂણ� 
અંગ માને છ�. અને આજ તેની અ�પ�તા છ�. જરા 
આપણી �ાચીન સં�ક�િત તરફ નજર નાંખીએ. 
સંભોગ મા� સંતાન ઉ�પિત માટ� જ હતો. આજે તે 
�િણક આનંદ માટ� છ�. આનંદ �િણક છ� અંતે 
તકલીફો છ� સદાકાળની. આ �િણક આનંદ જ 
�વનમાં તાણનું બીજ વાવે છ�.

ઘણા ઓછા લોકો �ણે છ� ક� િવષયભોગોથી 
તન, મન તથા બુ�ની શિ�ઓ �ીણ થાય છ�. 
તન નબળું હોવાને લીધે મનમાં �ોધ તથા 
ચી�ડયાપણું વધે છ� અને પગલે પગલે સંઘષ�ની કથા 
શ� થાય છ�. મન નબળું પડવાથી સમ�યાઓનો 
સામનો કરવાની શિ� ન� થઈ �ય છ� અને 
�વન �દવસે �દવસે સમ�યાઓના સાણસામાં 
જકડાઈ �ય છ�. બુિ�બળ ઓછું હોવાથી 
�વનમાં સમતુલા રહ�તી નથી અને 
િન�ફળતાઓનાં �ાર ઊઘડી �ય છ� અને આ 
રીતે �વનનો વધાર�માં વધાર� સમય િવમાસણમાં 
યા તાણમાં �યતીત થાય છ�.

આવી કામી �યિ�, કામવશ િનર�તર 
સંતાન ઉ�પ�ન કર� છ�, જેની અયો�યતા તથા 
આવ�યકતાઓ મનુ�યને તાણ��ત કરી દ� છ�. 
એટલે જ તાણને અં�ે�માં ટ��શન કહ�વાય છ�. 
વ�તીવધારો એ પણ તાણનું મુ�ય કારણ છ�. તાણ 

માનિસક તાણમાંથી મુિ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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િવકમ�ને દ�ધ કરવાનો ઉપાય

પાછલાં િવકમ�ને દ�ધ કરવાનો એક જ 
ઉપાય છ� અને તે છ� સહજ રાજયોગ એટલે 
ગીતાના ભગવાને વેદ-અ�યયન, દાન-પુ�ય, 
જપ-તીથ� આ�દને અયથાથ� કહીને રાજયોગને જ 
િવકમ� િવનાશનું એક મા� સાચું સાધન બતા�યો 
છ�. આ યોગ �વયં પરમા�માએ જ ક�પના અંત 
(કિલયુગના અંત)ના સમયે સાકાર ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને શીખવા�ો છ�. 
એ તો સૌ �ણે છ� ક� આ�મા શરીર �ારા જ કમ� 
કર� છ� અને તે પોતાનાં કર�લાં કમ�નું સુખ અથવા 
દુઃખ �પી ફળ પણ શરીર �ારા જ ભોગવે છ�. એવું 
નથી ક� દર�ક મનુ�યના ખભા ઉપર કોઈ દૂત 
બેઠ�લા હોય છ� જે કમ�નો િહસાબ �કતાબ લખે છ� 
અથવા એવા કોઈ દૂત ઉપર ઈ�રના દરબારમાં 
(અથવા ધમ�રાજ પુરીમાં) આ કાય� કર� છ�.

વા�તવમાં મનુ�યા�માઓને કાય� કરવા તથા 
ફળ ભોગવવાનું િવધાન સાધન એમના આ�મામાં 
જ સમાયેલ છ�. �યાર� કોઈ મનુ�ય સા�ં અથવા 
ખરાબ કમ� કર� છ� તો તરત જ એનો �ભાવ, છાપ 
અથવા અસર આ�મામાં સં�કાર �પમાં ભરાઈ 
�ય છ�. આ સં�કાર જ એનાં આગળનાં કમ�ના 
સંક�પોમાં �ે�રત કર� છ� અને તે મનુ�યા�માની 
સાથે આગલા કમ�ના સંક�પોને �ે�રત કર� છ� અને 
આ મનુ�યા�માની સાથે આગળના જ�મમાં પણ 
�ય છ�. આ�મા િનલ�પ છ� અને એના ઉપર સારા 
તથા ખરાબ કમ�નો લેપ િવ�ેપ પડતો નથી એમ 
કહ�વું યથાથ� નથી. વા�તવમાં આ સં�કારોના 
અનુસાર જ મનુ�યને જ�મ, શરીર, આયુ, સંપિ�, 
પ�રવાર વગેર� મળ� છ�. આ સં�કાર એને સારા 
કમ�નું સુખ અને ખરાબ કમ�નું દુઃખ �પી ફળ 
અપાવવા માટ� િનિમ� બને છ�. િવકમ�ની 
સ�ઓથી છૂટવા માટ� જૂના ખરાબ સં�કારોને 

ભ�મ કરવા જ�રી છ�. એના માટ� 
આ��મકશિ�ની આવ�યકતા છ�. જે મા� સવ� 
શિ�વાન પારલૌ�કક પરમિપતા િશવ સાથે 
બુિ�યોગ લગાવીને જ �ા�ત કરી શક�એ છીએ.

જેમ સૂય�નાં �કરણોને ‘લે�સ’ �ારા 
એકિ�ત કરીને અ�� ઉ�પ�ન કરીએ છીએ તે 
રીતે �ાનસૂય� પરમા�મા સાથે બુિ�નો તાર �ડીને 
યોગા�� �ગટાવી શકાય છ�. જેથી જૂના અશુ� 
સં�કાર ભ�મીભૂત કરી શકાય. આ યોગથી 
મનુ�યા�માની દ�હ અને દ�હના સંબંધોની જં�રો 
(સાંકળો) તૂટી �ય છ�. અને િવકમ�ની સ�માંથી 
તે મુિ� મેળવી લે છ�. આ રાજયોગ િનર�તર કરી 
શકાય છ� પર�તુ એના માટ� પરમિપતા પરમા�માના 
�વ�પ, ધામ, ગુણો અને કત��યોનો પ�રચય તથા 
બુિ�યોગ �ડવાની િવિધનું �ાન જ�રી છ�. જે 
�યિ�ગત સંપક�થી મેળવી શકાય છ�.

ઈ���ય�ત

િનજ આ�માના અ�ય� �વ�પમાં ��થર 
થઈને દર�ક કમ����યને �તવી એ �ાની આ�માનો 
પહ�લો પુ�ષાથ� છ�. કારણ ક� િવજય થી જ ગુમાવેલું 
સુખનું �વરા�ય મળ� છ�. પુ�ષાથ�ના �ાર�ભમાં 
કમ����યોનો જે ભોગોનો અ�યાસ થયેલો છ� તે 
િવષય પોતાની તરફ ખ�ચે છ�. �યાં સુધી મનુ�યને 
�વ�પ ��થિતના આનંદની ટ�વ પડી નથી એટલે 
ઈ���યજયના સાધનથી િવકમા��ત િસ��ધને 
મેળવવાની છ�. તે માટ� આ�મ�વ�પના શુ� 
લ�યથી કદી પણ હટવું ના �ઈએ. િવકમા��ત 
દર�ક દ�વતાઓની દર�ક કમ����યની ઉપમા 
‘કમલપુ�પ’થી આપવામાં આવી છ�.

દ�હભાનમાં આવીને કમ����યો �ારા કમ� 
કરવાથીજ તે કમ� િવકમ� બને છ�. આ િવકમ�ના 
િહસાબને ચૂકવવા માટ� જ જ�મ જ�મા�તર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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કોઈ િચંતક� ક�ં છ� ક� ‘�વન શ�આતથી જ 
ટૂંક�� છ�, એને તાણ��ત કરીને વધાર� ટૂંક�� ન 
બનાવો.’ આ સાંભળીને ��યેક િચંતનશીલ 
�ાણીના મનમાં િચંતનધારા �વાિહત થવા લાગે 
છ�. આપણે શા માટ� તાણયુ� રહીએ છીએ ? 
િવવેકશીલ �ાણી હોવા છતાં પણ આપણે �વનનું 
સાચું સુખ ક�મ મેળવી શકતા નથી ? જેના માટ� 
�વનમાં દોડભાગ છ� તે આનંદ આપણી ક�પનાનો 
િવષય બનીને ક�મ અટક� ગયો છ� ? શા માટ� 
આપણે આ ટૂંકા �વનમાં અનેક �કારનો બોજ 
વહન કરી ર�ા છીએ. શું આપણને આ �વન 
િચંતાઓના અ��માં બળી બળીને �વવા માટ� 
મ�યું છ� ?

સાચે જ માનિસક તાણ આજના �વનનું 
�મુખ અંગ બની ગઈ છ�. દર�ક �થળ� તાણનો 
અ�� �ગટી ર�ો છ�. તેને ક�વી રીતે બુઝાવી 
શકાય ? એક બાજુ બ�િવધ િવકાસ બી� બાજુ 
સાચા સુખોનો �ાસ. એક બાજુ માનવની બૌિ�ક 
ક�શળતા ચરમસીમા સુધી પહ�ચી છ�, બી� બાજુ 
મનની દુદ�શા પણ અંિતમ સીમા પર છ�. આમ ક�મ 
થયું ? ઘણું બધું મેળવીને પણ મનુ�યે ઘણું બધું 
ગુમાવી દીધું છ� ? આજે આ િવષય ઉપર ગુ�તાથી 
િચંતન કરવું ઘણું જ�રી છ�.

પહ�લાં માનિસક તાણનાં કારણો ��યે 
���પાત કરીએ. માનિસક તાણ મનની ઉપજ છ�. 
મન હ�મેશા જ સુખ, આનંદ તથા શાંિત ઈ�છ� છ�. 
છતાં પણ એણે તાણને જ�મ ક�મ આ�યો ? કારણ, 
સુખ તથા આનંદ માટ� મનુ�યે જે ઉપાયો 
અપના�યા, તે મનની �ક�િતના �િતક�ળ હતા. 
ફલ�વ�પ �દશા �મ થવાનું પ�રણામ તાણના �પે 

�ા�ત થયું. ચા�યા હતા �કાશની શોધમાં પર�તુ 
મ�યો અંધકાર. ચા�યા હતા આનંદ મેળવવા 
પર�તુ ઝેર ભર�લું �વન મ�યું !

આનંદના કયા ખોટા ઉપાયો િવવેકશીલ 
�ાણીએ અપના�યા ? િવષયભોગ. આજનો સ�ય 
માનવ િવષયભોગોને �વનનું સૌથી મહ�વપૂણ� 
અંગ માને છ�. અને આજ તેની અ�પ�તા છ�. જરા 
આપણી �ાચીન સં�ક�િત તરફ નજર નાંખીએ. 
સંભોગ મા� સંતાન ઉ�પિત માટ� જ હતો. આજે તે 
�િણક આનંદ માટ� છ�. આનંદ �િણક છ� અંતે 
તકલીફો છ� સદાકાળની. આ �િણક આનંદ જ 
�વનમાં તાણનું બીજ વાવે છ�.

ઘણા ઓછા લોકો �ણે છ� ક� િવષયભોગોથી 
તન, મન તથા બુ�ની શિ�ઓ �ીણ થાય છ�. 
તન નબળું હોવાને લીધે મનમાં �ોધ તથા 
ચી�ડયાપણું વધે છ� અને પગલે પગલે સંઘષ�ની કથા 
શ� થાય છ�. મન નબળું પડવાથી સમ�યાઓનો 
સામનો કરવાની શિ� ન� થઈ �ય છ� અને 
�વન �દવસે �દવસે સમ�યાઓના સાણસામાં 
જકડાઈ �ય છ�. બુિ�બળ ઓછું હોવાથી 
�વનમાં સમતુલા રહ�તી નથી અને 
િન�ફળતાઓનાં �ાર ઊઘડી �ય છ� અને આ 
રીતે �વનનો વધાર�માં વધાર� સમય િવમાસણમાં 
યા તાણમાં �યતીત થાય છ�.

આવી કામી �યિ�, કામવશ િનર�તર 
સંતાન ઉ�પ�ન કર� છ�, જેની અયો�યતા તથા 
આવ�યકતાઓ મનુ�યને તાણ��ત કરી દ� છ�. 
એટલે જ તાણને અં�ે�માં ટ��શન કહ�વાય છ�. 
વ�તીવધારો એ પણ તાણનું મુ�ય કારણ છ�. તાણ 

માનિસક તાણમાંથી મુિ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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િવકમ�ને દ�ધ કરવાનો ઉપાય

પાછલાં િવકમ�ને દ�ધ કરવાનો એક જ 
ઉપાય છ� અને તે છ� સહજ રાજયોગ એટલે 
ગીતાના ભગવાને વેદ-અ�યયન, દાન-પુ�ય, 
જપ-તીથ� આ�દને અયથાથ� કહીને રાજયોગને જ 
િવકમ� િવનાશનું એક મા� સાચું સાધન બતા�યો 
છ�. આ યોગ �વયં પરમા�માએ જ ક�પના અંત 
(કિલયુગના અંત)ના સમયે સાકાર ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને શીખવા�ો છ�. 
એ તો સૌ �ણે છ� ક� આ�મા શરીર �ારા જ કમ� 
કર� છ� અને તે પોતાનાં કર�લાં કમ�નું સુખ અથવા 
દુઃખ �પી ફળ પણ શરીર �ારા જ ભોગવે છ�. એવું 
નથી ક� દર�ક મનુ�યના ખભા ઉપર કોઈ દૂત 
બેઠ�લા હોય છ� જે કમ�નો િહસાબ �કતાબ લખે છ� 
અથવા એવા કોઈ દૂત ઉપર ઈ�રના દરબારમાં 
(અથવા ધમ�રાજ પુરીમાં) આ કાય� કર� છ�.

વા�તવમાં મનુ�યા�માઓને કાય� કરવા તથા 
ફળ ભોગવવાનું િવધાન સાધન એમના આ�મામાં 
જ સમાયેલ છ�. �યાર� કોઈ મનુ�ય સા�ં અથવા 
ખરાબ કમ� કર� છ� તો તરત જ એનો �ભાવ, છાપ 
અથવા અસર આ�મામાં સં�કાર �પમાં ભરાઈ 
�ય છ�. આ સં�કાર જ એનાં આગળનાં કમ�ના 
સંક�પોમાં �ે�રત કર� છ� અને તે મનુ�યા�માની 
સાથે આગલા કમ�ના સંક�પોને �ે�રત કર� છ� અને 
આ મનુ�યા�માની સાથે આગળના જ�મમાં પણ 
�ય છ�. આ�મા િનલ�પ છ� અને એના ઉપર સારા 
તથા ખરાબ કમ�નો લેપ િવ�ેપ પડતો નથી એમ 
કહ�વું યથાથ� નથી. વા�તવમાં આ સં�કારોના 
અનુસાર જ મનુ�યને જ�મ, શરીર, આયુ, સંપિ�, 
પ�રવાર વગેર� મળ� છ�. આ સં�કાર એને સારા 
કમ�નું સુખ અને ખરાબ કમ�નું દુઃખ �પી ફળ 
અપાવવા માટ� િનિમ� બને છ�. િવકમ�ની 
સ�ઓથી છૂટવા માટ� જૂના ખરાબ સં�કારોને 

ભ�મ કરવા જ�રી છ�. એના માટ� 
આ��મકશિ�ની આવ�યકતા છ�. જે મા� સવ� 
શિ�વાન પારલૌ�કક પરમિપતા િશવ સાથે 
બુિ�યોગ લગાવીને જ �ા�ત કરી શક�એ છીએ.

જેમ સૂય�નાં �કરણોને ‘લે�સ’ �ારા 
એકિ�ત કરીને અ�� ઉ�પ�ન કરીએ છીએ તે 
રીતે �ાનસૂય� પરમા�મા સાથે બુિ�નો તાર �ડીને 
યોગા�� �ગટાવી શકાય છ�. જેથી જૂના અશુ� 
સં�કાર ભ�મીભૂત કરી શકાય. આ યોગથી 
મનુ�યા�માની દ�હ અને દ�હના સંબંધોની જં�રો 
(સાંકળો) તૂટી �ય છ�. અને િવકમ�ની સ�માંથી 
તે મુિ� મેળવી લે છ�. આ રાજયોગ િનર�તર કરી 
શકાય છ� પર�તુ એના માટ� પરમિપતા પરમા�માના 
�વ�પ, ધામ, ગુણો અને કત��યોનો પ�રચય તથા 
બુિ�યોગ �ડવાની િવિધનું �ાન જ�રી છ�. જે 
�યિ�ગત સંપક�થી મેળવી શકાય છ�.

ઈ���ય�ત

િનજ આ�માના અ�ય� �વ�પમાં ��થર 
થઈને દર�ક કમ����યને �તવી એ �ાની આ�માનો 
પહ�લો પુ�ષાથ� છ�. કારણ ક� િવજય થી જ ગુમાવેલું 
સુખનું �વરા�ય મળ� છ�. પુ�ષાથ�ના �ાર�ભમાં 
કમ����યોનો જે ભોગોનો અ�યાસ થયેલો છ� તે 
િવષય પોતાની તરફ ખ�ચે છ�. �યાં સુધી મનુ�યને 
�વ�પ ��થિતના આનંદની ટ�વ પડી નથી એટલે 
ઈ���યજયના સાધનથી િવકમા��ત િસ��ધને 
મેળવવાની છ�. તે માટ� આ�મ�વ�પના શુ� 
લ�યથી કદી પણ હટવું ના �ઈએ. િવકમા��ત 
દર�ક દ�વતાઓની દર�ક કમ����યની ઉપમા 
‘કમલપુ�પ’થી આપવામાં આવી છ�.

દ�હભાનમાં આવીને કમ����યો �ારા કમ� 
કરવાથીજ તે કમ� િવકમ� બને છ�. આ િવકમ�ના 
િહસાબને ચૂકવવા માટ� જ જ�મ જ�મા�તર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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શ�દમાં એ સૂિચત થાય છ� ક� તેનાથી શરીરમાં 
ક�ટલાયે રોગો ઉ�પ�ન થાય છ�. તાણની આપણી 
નસ �ણાલી પર પણ ખરાબ અસર પડે છ� અને 
મ��ત�ક પર પણ અસર થાય છ�. તાણયુ� 
�યિ� અ�પાયુમાં જ ��ાવ�થાનો િશકાર બની 
��યુની ગોદમાં ચાલી �ય છ�.

કામિવષયની સ�રતા તી�તાથી �વાિહત 
કરવાનો દોષ િવ�ના �િસ� મનોવૈ�ાિનક �ોઈડ 
ઉપર �ય છ�. જેમના અપૂણ� િસ�ાંતોનું અનુસરણ 
કરીને આજ માનવતા િવનાશના �કનાર� આવીને 
ઊભી છ�. પા�ા�ય દ�શોમાં આ કામઅ��માં 
આધુિનક પેઢી બળીને દુદ�શાના માગ� આવી ગઈ 
છ�. એમનું �વન ઉદાસીનતા તથા િનરાશાથી 
એટલું ભરાઈ ગયું છ� ક� એમને પોતાનું ભિવ�ય 
અંધકારમય દ�ખાય છ� અશાંત યુવક તથા 
યુવતીઓ શાંિત માટ� ભારતની તરફ દોડી ર�ા 
છ�. � �યાંની મનોદશાને બદલવામાં નિહ આવે તો 
થોડા જ વષ�માં એમની વત�માન સ�યતા સદાને 
માટ� ન� થઈ જશે એ હક�કત છ�.

આ �તાં ભારતવાસીઓએ પા�ા�ય 
સં�ક�િતમાં ર�ગાઈ જઈને �વયંમાં ગવ�નો અનુભવ 
નિહ કરવો �ઈએ. પર�તુ આજ અનેક 
ભારતવાસી પણ પિ�મની આ િવનાશકારી 
સં�ક�િતના ગુલામ બની ગયા છ� તેઓ ભારતને 
પછાત દ�શ ગણીને પોતાની મા�ભૂિમનો અનાદર 
કર� છ�. એટલા માટ� મહાન ભારતના હ� મહાન 
સપૂતો હવે પોતાની મહાન આ�દ સં�ક�િતનું 
પુન��થાન કરો. તમા�ં અનુસરણ સમ�ત િવ� 
કરશે. તમાર� કોઈની પાછળ ચાલવાનું નથી. 
�વનને સંયમથી શણગારો. કામની ધારામાં 
�વયંને વહ�વા દ�શો નિહ તો તમારા મનમાંથી 
તાણનો અ�� બુઝાઈ જશે.

વત�માન સમયમાં મનોર�જનનું સૌથી 

લોભામણું સાધન છ� ટ�િલવીઝન, ઈ�ટરનેટ અને 
મોબાઈલ. બધા સમજે છ� ક� તેનાથી મનનું ર�જન 
થાય છ�. પર�તુ વા�તવમાં એ મનને ર�જ કર� છ� 
આપ કહ�શો ક� મ� આપને ઉલટી વાત કહી છ�. 
ટી.વી. તો વરદાન બનીને આ�યું છ�. પણ 
ટી.વી.નો ખોટો ઉપયોગ ટાળવો જ ર�ો.

આજકાલ મનુ�યો કાય��યવહારથી થાક�ને 
રા�ીએ મોડા સુધી ટી.વી., મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ 
�ારા મનોર�જન કરીને મોડા સૂએ છ� અને મોડા 
ઊઠ� છ�. આ મોડા સૂવું અને મોડા ઉઠવું એ 
મનુ�યના મનમાં તાણ જ�માવે છ�. આપણી �ાચીન 
સં�ક�િતમાં ‘વહ�લા સૂવું અને વહ�લા ઉઠવું’ એ 
બુિ�ને �ે� બનાવવાનું સાધન ગણાય છ�. પર�તુ 
આજે મોડા સૂવું અને મોડા ઉઠવું એ જ સ�ય 
સમાજનું �તીક ગણાય છ�. સ�ય સમાજની તાણનું 
એ જ કારણ છ�. હા આજે ગામનો મજૂર તથા ખેડૂત 
અવ�ય �ાચીન સં�ક�િતનું પાલન કર� છ�. એટલે 
�યાં �માણમાં તાણનો અનુભવ ઓછો થાય છ�.

મોડા ઉઠતાં જ મનુ�યના તન પર તથા બુિ� 
પર ખરાબ �ભાવ �વા મળ� છ�. ‘બુિ� મંદ વ તન 
સુ�ત’ આ મોડા ઉઠવાની ભેટ છ�. જે લોકો 
સૂય�દય પહ�લાં ઉઠ� છ�. એમનાં તન, મનની �ફ�િત� 
એમના �વનમાં �કાશ લાવે છ�. મોડા ઉઠતાં 
મનુ�ય �વયં ભાર�પણાનો અનુભવ કર� છ�. તેના 
પ�રણામે દર�ક નાની નાની સમ�યા પણ એને 
પહાડ જેવી લાગે છ�. રાજયોગ તાણ મુ� બનાવે 
છ�. તે સાહિજકતાથી દર�ક સમ�યાનું સમાધાન 
કરી લે છ�. રાજયોગ ઈ�ર િમલન કરાવે છ� તેથી 
માનવ�વનમાં તાણની સમા��ત થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અલગાવ એટલે શું ? કાંઈ છોડી નથી દ�વાનું પર�તુ 
એ યાદ રાખવાનું છ� ક� �� ‘આ’ નથી. લગાવ શું 
છ�? �યાર� આપણે કોઈ ચીજ સાથે એટલા �ડાઈ 
જઈએ ક� તેમાં જ મા�ં અ��ત�વ સમા�ત થઈ �ય 
છ� અને મારી પોતાની ઓળખ સમા�ત. હવે �� 
આ�મા છું અને આ શરીરથી અલગ છું, આ મારા 
શરીરની ભૂિમકા છ�. આ મારી જવાબદારી છ�. આ 
અલગાવ છ� હવે આ ��થિતમાં � કોઈ દુઃખી પણ 
થાય, �યાર� �� મા છું તો બાળક દુઃખી હોય તો મા 
દુઃખી હશે. પર�તુ �� આ�મા છું તે છ� અલગાવ, હવે 
� બાળક દુઃખી હશે તો �� આ�મા દુઃખી નિહ થાઉ� 
કારણ અલગાવ પરાણે કરવા જેવી ચીજ નથી. 

�� - અનુભવ થાય છ� ક� �યાર� આમ છ� તો તેને 
�રથી ખ�ચવાની જ�ર નથી.

ઉ�ર - તે અલગાવ નિહ� હોય, તે ન�કતથી થઈ 
�ય છ�. તે જબરજ�તી પાછી થઈ �ય છ�. 
અલગાવ એટલે આ�મિભમાન. આ ��થિતમાં 
રહ�વાથી આપણો જે અહ�કાર છ� તે ખતમ થઈ 
જશે. કારણ ‘અહ�’ શું છ� દર�ક સાથે �ડાઈ જવું. 
�યાર� આ�મિભમાની ��થિત ‘અહ�’થી િવ�� છ�, 
આપ �ણો છો ક� આ�મ ગૌરવ ‘અહ�’થી ઉલટું છ�. 
જેટલો આ�મિભમાની હોવાનો અ�યાસ કરીશું. 
‘અહ�’ આપોઆપ ખતમ થતો જશે. અહ�કાર 
ખતમ થશે તો તમામ કારણ આપોઆપ ખતમ 
થતા જશે મહ�નત નિહ� કરવી પડે.

�� - ��ાક�મારી િશવાની, �� અિહ� એક વાત 
પૂછવા ઈ��છશ ક� �યાર� આપે ક�ં ક� કોઈ પણ 
િવશેષ ચીજથી લગાવ ન કરીને, લગાવનાં 
અનુભવમાં રહ�વા છતાં �� પરમની સાથે સંબંધ ક�ં 

�� -  એ ક�મ નથી થઈ 
ર�ં ક� �� અચાનક 
આપની સાથે વાત કરતાં 
કરતાં �યાસ કય� ક� 
બાળકોને યાદ કરવાનાં 
છ�. તો તરત તેમની યાદ 
આવી �ય છ�. જેણે મને

થોડું પણ દદ� આ�યું હશે તેની યાદ તરત જ આવી 
�ય છ�. �યાર� આપે ક�ં ક� શાંિતના સાગરને જેને 
આપણે હજુ સુધી શોધી ર�ા હતા, આપણા િપતા 
છ� આજે તેની ઓળખ મળી, તેને યાદ કરવાની 
કોિશશ કરો ક� પરમધામની પણ વાત કરીએ 
છીએ તો તે િનિ�ત નથી હોતું ?

ઉ�ર - તે એટલા માટ� ક� આપણે શરીર ભાનમાં 
છીએ. જેવા આપણે આ�મિભમાની બનવાનો 
અ�યાસ કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણો સંબંધ 
મજબૂત થતો જશે. એક છ� ક� તે સંબંધ �યાર� 
મજબૂત થતો જશે �યાર� આપણે 
‘આ�માિભમાની’ બનતાં જઈશું પર�તુ બીજું છ� 
સંબંધ �ડતા જઈશું તો ‘આ�માિભમાની’ બનવું 
સરળ થતું જશે. ‘આ�માિભમાની’નો અ�યાસ 
આખો �દવસ કરીએ અને સમય કાઢીને તે શિ� 
ક��� (પાવર હાઉસ) સાથે સંબંધ �ડીએ.

�� - અને તેની સાથોસાથ જે લગાવ છ� તે 
છોડતા જઈશું.

ઉ�ર - ખર�ખર તો છોડવો નિહ� પડે, આપોઆપ 
છૂટી જશે. માર� એ યાદ નથી કરવાનું ક� �� શરીર 
નથી. હા, એ યાદ રાખવાનું છ� ક� �� પિવ� આ�મા 
છું. પછી આપણે અલગાવની વાત કરી હતી, 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગની શિ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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શ�દમાં એ સૂિચત થાય છ� ક� તેનાથી શરીરમાં 
ક�ટલાયે રોગો ઉ�પ�ન થાય છ�. તાણની આપણી 
નસ �ણાલી પર પણ ખરાબ અસર પડે છ� અને 
મ��ત�ક પર પણ અસર થાય છ�. તાણયુ� 
�યિ� અ�પાયુમાં જ ��ાવ�થાનો િશકાર બની 
��યુની ગોદમાં ચાલી �ય છ�.

કામિવષયની સ�રતા તી�તાથી �વાિહત 
કરવાનો દોષ િવ�ના �િસ� મનોવૈ�ાિનક �ોઈડ 
ઉપર �ય છ�. જેમના અપૂણ� િસ�ાંતોનું અનુસરણ 
કરીને આજ માનવતા િવનાશના �કનાર� આવીને 
ઊભી છ�. પા�ા�ય દ�શોમાં આ કામઅ��માં 
આધુિનક પેઢી બળીને દુદ�શાના માગ� આવી ગઈ 
છ�. એમનું �વન ઉદાસીનતા તથા િનરાશાથી 
એટલું ભરાઈ ગયું છ� ક� એમને પોતાનું ભિવ�ય 
અંધકારમય દ�ખાય છ� અશાંત યુવક તથા 
યુવતીઓ શાંિત માટ� ભારતની તરફ દોડી ર�ા 
છ�. � �યાંની મનોદશાને બદલવામાં નિહ આવે તો 
થોડા જ વષ�માં એમની વત�માન સ�યતા સદાને 
માટ� ન� થઈ જશે એ હક�કત છ�.

આ �તાં ભારતવાસીઓએ પા�ા�ય 
સં�ક�િતમાં ર�ગાઈ જઈને �વયંમાં ગવ�નો અનુભવ 
નિહ કરવો �ઈએ. પર�તુ આજ અનેક 
ભારતવાસી પણ પિ�મની આ િવનાશકારી 
સં�ક�િતના ગુલામ બની ગયા છ� તેઓ ભારતને 
પછાત દ�શ ગણીને પોતાની મા�ભૂિમનો અનાદર 
કર� છ�. એટલા માટ� મહાન ભારતના હ� મહાન 
સપૂતો હવે પોતાની મહાન આ�દ સં�ક�િતનું 
પુન��થાન કરો. તમા�ં અનુસરણ સમ�ત િવ� 
કરશે. તમાર� કોઈની પાછળ ચાલવાનું નથી. 
�વનને સંયમથી શણગારો. કામની ધારામાં 
�વયંને વહ�વા દ�શો નિહ તો તમારા મનમાંથી 
તાણનો અ�� બુઝાઈ જશે.

વત�માન સમયમાં મનોર�જનનું સૌથી 

લોભામણું સાધન છ� ટ�િલવીઝન, ઈ�ટરનેટ અને 
મોબાઈલ. બધા સમજે છ� ક� તેનાથી મનનું ર�જન 
થાય છ�. પર�તુ વા�તવમાં એ મનને ર�જ કર� છ� 
આપ કહ�શો ક� મ� આપને ઉલટી વાત કહી છ�. 
ટી.વી. તો વરદાન બનીને આ�યું છ�. પણ 
ટી.વી.નો ખોટો ઉપયોગ ટાળવો જ ર�ો.

આજકાલ મનુ�યો કાય��યવહારથી થાક�ને 
રા�ીએ મોડા સુધી ટી.વી., મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ 
�ારા મનોર�જન કરીને મોડા સૂએ છ� અને મોડા 
ઊઠ� છ�. આ મોડા સૂવું અને મોડા ઉઠવું એ 
મનુ�યના મનમાં તાણ જ�માવે છ�. આપણી �ાચીન 
સં�ક�િતમાં ‘વહ�લા સૂવું અને વહ�લા ઉઠવું’ એ 
બુિ�ને �ે� બનાવવાનું સાધન ગણાય છ�. પર�તુ 
આજે મોડા સૂવું અને મોડા ઉઠવું એ જ સ�ય 
સમાજનું �તીક ગણાય છ�. સ�ય સમાજની તાણનું 
એ જ કારણ છ�. હા આજે ગામનો મજૂર તથા ખેડૂત 
અવ�ય �ાચીન સં�ક�િતનું પાલન કર� છ�. એટલે 
�યાં �માણમાં તાણનો અનુભવ ઓછો થાય છ�.

મોડા ઉઠતાં જ મનુ�યના તન પર તથા બુિ� 
પર ખરાબ �ભાવ �વા મળ� છ�. ‘બુિ� મંદ વ તન 
સુ�ત’ આ મોડા ઉઠવાની ભેટ છ�. જે લોકો 
સૂય�દય પહ�લાં ઉઠ� છ�. એમનાં તન, મનની �ફ�િત� 
એમના �વનમાં �કાશ લાવે છ�. મોડા ઉઠતાં 
મનુ�ય �વયં ભાર�પણાનો અનુભવ કર� છ�. તેના 
પ�રણામે દર�ક નાની નાની સમ�યા પણ એને 
પહાડ જેવી લાગે છ�. રાજયોગ તાણ મુ� બનાવે 
છ�. તે સાહિજકતાથી દર�ક સમ�યાનું સમાધાન 
કરી લે છ�. રાજયોગ ઈ�ર િમલન કરાવે છ� તેથી 
માનવ�વનમાં તાણની સમા��ત થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અલગાવ એટલે શું ? કાંઈ છોડી નથી દ�વાનું પર�તુ 
એ યાદ રાખવાનું છ� ક� �� ‘આ’ નથી. લગાવ શું 
છ�? �યાર� આપણે કોઈ ચીજ સાથે એટલા �ડાઈ 
જઈએ ક� તેમાં જ મા�ં અ��ત�વ સમા�ત થઈ �ય 
છ� અને મારી પોતાની ઓળખ સમા�ત. હવે �� 
આ�મા છું અને આ શરીરથી અલગ છું, આ મારા 
શરીરની ભૂિમકા છ�. આ મારી જવાબદારી છ�. આ 
અલગાવ છ� હવે આ ��થિતમાં � કોઈ દુઃખી પણ 
થાય, �યાર� �� મા છું તો બાળક દુઃખી હોય તો મા 
દુઃખી હશે. પર�તુ �� આ�મા છું તે છ� અલગાવ, હવે 
� બાળક દુઃખી હશે તો �� આ�મા દુઃખી નિહ થાઉ� 
કારણ અલગાવ પરાણે કરવા જેવી ચીજ નથી. 

�� - અનુભવ થાય છ� ક� �યાર� આમ છ� તો તેને 
�રથી ખ�ચવાની જ�ર નથી.

ઉ�ર - તે અલગાવ નિહ� હોય, તે ન�કતથી થઈ 
�ય છ�. તે જબરજ�તી પાછી થઈ �ય છ�. 
અલગાવ એટલે આ�મિભમાન. આ ��થિતમાં 
રહ�વાથી આપણો જે અહ�કાર છ� તે ખતમ થઈ 
જશે. કારણ ‘અહ�’ શું છ� દર�ક સાથે �ડાઈ જવું. 
�યાર� આ�મિભમાની ��થિત ‘અહ�’થી િવ�� છ�, 
આપ �ણો છો ક� આ�મ ગૌરવ ‘અહ�’થી ઉલટું છ�. 
જેટલો આ�મિભમાની હોવાનો અ�યાસ કરીશું. 
‘અહ�’ આપોઆપ ખતમ થતો જશે. અહ�કાર 
ખતમ થશે તો તમામ કારણ આપોઆપ ખતમ 
થતા જશે મહ�નત નિહ� કરવી પડે.

�� - ��ાક�મારી િશવાની, �� અિહ� એક વાત 
પૂછવા ઈ��છશ ક� �યાર� આપે ક�ં ક� કોઈ પણ 
િવશેષ ચીજથી લગાવ ન કરીને, લગાવનાં 
અનુભવમાં રહ�વા છતાં �� પરમની સાથે સંબંધ ક�ં 

�� -  એ ક�મ નથી થઈ 
ર�ં ક� �� અચાનક 
આપની સાથે વાત કરતાં 
કરતાં �યાસ કય� ક� 
બાળકોને યાદ કરવાનાં 
છ�. તો તરત તેમની યાદ 
આવી �ય છ�. જેણે મને

થોડું પણ દદ� આ�યું હશે તેની યાદ તરત જ આવી 
�ય છ�. �યાર� આપે ક�ં ક� શાંિતના સાગરને જેને 
આપણે હજુ સુધી શોધી ર�ા હતા, આપણા િપતા 
છ� આજે તેની ઓળખ મળી, તેને યાદ કરવાની 
કોિશશ કરો ક� પરમધામની પણ વાત કરીએ 
છીએ તો તે િનિ�ત નથી હોતું ?

ઉ�ર - તે એટલા માટ� ક� આપણે શરીર ભાનમાં 
છીએ. જેવા આપણે આ�મિભમાની બનવાનો 
અ�યાસ કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણો સંબંધ 
મજબૂત થતો જશે. એક છ� ક� તે સંબંધ �યાર� 
મજબૂત થતો જશે �યાર� આપણે 
‘આ�માિભમાની’ બનતાં જઈશું પર�તુ બીજું છ� 
સંબંધ �ડતા જઈશું તો ‘આ�માિભમાની’ બનવું 
સરળ થતું જશે. ‘આ�માિભમાની’નો અ�યાસ 
આખો �દવસ કરીએ અને સમય કાઢીને તે શિ� 
ક��� (પાવર હાઉસ) સાથે સંબંધ �ડીએ.

�� - અને તેની સાથોસાથ જે લગાવ છ� તે 
છોડતા જઈશું.

ઉ�ર - ખર�ખર તો છોડવો નિહ� પડે, આપોઆપ 
છૂટી જશે. માર� એ યાદ નથી કરવાનું ક� �� શરીર 
નથી. હા, એ યાદ રાખવાનું છ� ક� �� પિવ� આ�મા 
છું. પછી આપણે અલગાવની વાત કરી હતી, 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગની શિ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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છું તે જ બંધન જેની મને આદત છ� તો તે સાચું છ� ક� 
ખોટું છ�?

ઉ�ર - આ લગાવમાં દદ� નથી થતું. લગાવ શ�દ 
�યાર� આવતો હતો �યાર� આપણે કોઈના �યારમાં 
ફસાઈ જતા હતા તો તેમાં આપણને દુઃખ પણ 
મળતું હતું. પર�તુ પરમા�મા સાથે �યાર� સંબંધ 
�ડાય છ� તો તેમાં �યાર પણ �ડાય છ�, તેને અમે 
લગાવ એ માટ� નથી કહ�તા ક� પરમા�માની સાથે 
કોઈપણ સંબંધમાં ક� કોઈપણ વાતા�લાપમાં દુઃખની 
અનુભૂિત નથી થવાની.

�� - પર�તુ �� મારી ઓળખ તેનામાં જ ખોઉ� છું.

ઉ�ર - �� ખોઈશ નિહ� કારણ લગાવ નથી થવાનો. 
લગાવ �યાર� થઈ �ય છ� �યાર� �� પોતાની ઓળખ 
ખોઈ દઉ� છું અને મને દુઃખ મળ� છ�. અપે�ા હશે, 
અપે�ા પૂરી નિહ� થાય �યાર� દુઃખ થશે પર�તુ 
પરમા�માની સાથે સંબંધમાં આપ રાખો છો તેવી 
અપે�ા નથી પર�તુ આપણે અિહ� જ�ર સમજવાનું 
છ� ક� પરમા�માનું કત��ય શું છ� ? આપણે એમ 
કહીએ ક� પરમા�મા મને નોકરી આપી દ�, 
પરમા�મા મારા �યાપારમાં ફાયદો કરાવી દ�, �ાન 
સાથે �ણો ક� પરમા�માનું કત��ય છ� મને સશ� 
બનાવવાનું પછી મારી ભૂિમકા છ� તે શિ� સાથે 
મારા કમ�નું વહન કરવાનું.

�� - �યાંકને �યાંક માર� ��યને �પ� કરતાં 
જવાનું છ�. બુિ�ને સાથે રાખીને આપણે આગળ 
વધવાનું છ�.

ઉ�ર - હવે આ બ� �પ� થઈ ર�ં છ� ક� આ�મા 
ચાજ� થતો �ય છ�. પછી આપણે જે વાત કરી ક� 
મૂ�યો સાથે ચાલવાની શિ� �ઈએ. આજે 
મૂ�યની ખબર છ� પર�તુ ચાલવાની શિ� નથી, 
ક�મ ? કારણ ક� શિ� નથી. પર�તુ પરમા�મા સાથે 
�યાર� સંબંધ �ડાય છ� �યાર� આ�મા શિ�શાળી 

બને છ�. આ�મા શિ�શાળી બ�યો તો તેને કોઈ 
વાતનો ડર નથી લાગતો. ડર નથી લાગતો તો 
મૂ�યો સાથે ચાલવું �વાભાિવક બની �ય છ�.

�� - આપણે હ�મેશા એમ કરવા માંગતા હતા 
પર�તુ હવે શ�ય બનતું �ય છ�. ��ાક�મારી 
િશવાની આપણે રાજયોગની વાત કરી, આ સમ� 
�ંખલામાં ખુશીની વાત કરી છ�. કારણ ઘણીવાર 
આપણે િવચારીએ છીએ અને લોકો કહ� પણ છ� ક� 
ખુશી અમારો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

ઉ�ર - જ�મિસ� અિધકાર કારણ ક� આપણે 
આનંદનાં સાગરનાં બાળકો છીએ.

�� - હવે આપને આ સંપૂણ� �ેણીમાં એ પણ 
સમ�યું ક� ખુશી આપણી પાસે જ છ�, આપણું 
પોતાનું મૂ�ય છ�, સં�કાર આપણો અનુભવ છ�. એ 
િનિ�ત રીતે બ� મહ�વનું છ� િશવાની બહ�ન ક� 
આપણે ક�વી રીતે પરમા�માને યાદ કરીએ, ક�વી 
રીતે તેની યાદમાં બેસીએ અને ક�વી રીતે તેમની 
પાસેથી શિ� મેળવીએ ?

ઉ�ર - પરમા�માને યાદ કરવાનું એમ જ થાય છ� 
જેમ બી� કોઈને યાદ કરીએ છીએ, મા� થોડો 
તફાવત એ છ� ક� �યાર� બી� કોઈને યાદ કરીએ 
�યાર� શરીરનાં �પમાં યાદ કરીએ છીએ. હવે 
આપણે તે પરમ આ�માને યાદ કરી ર�ા છીએ તો 
પહ�લા માર� કઈ ��થિતમાં બેસવું પડશે ? આ��મક 
��થિતમાં. �યાં સુધી �� �વયંને આ�મા સમ�ને 
નિહ� બેસું �યાં સુધી પરમા�મા યાદ નિહ� આવે. 
આજ સુધી પરમા�માને યાદ કરવાનું ક�મ મુ�ક�લ 
લાગતું હતું ? કારણ યાદ કરવા કોણ બેઠું હતું. - 
મા બેઠી હતી. તો માને કોણ યાદ આવશે, બાળક 
યાદ આવશે. પરમા�મા તો યાદ નિહ આવે ને. પર�તુ 
આ�મા �યાર� યાદ કરવા બેસશે ક� �� આ�મા છું તો 
આ�માને કોણ યાદ આવશે ‘પરમા�મા’ યાદ 
આવશે.

�� - �� િવચા�ં છું ક� મા� પરમા�મા જ યાદ 
આવશે ?

ઉ�ર - હા

�� - શું વા�તવમાં એવું થશે ?

ઉ�ર - જેવા તમે ‘આ��મક ��થિત’માં ��થર થઈ 
ગયા તો આપને પરમા�મા જ યાદ આવશે. બીજું શું 
યાદ કરવાનું મતલબ �� કોનું બાળક છું અને 
આપણે આપણાં મન બુિ�થી તે ઘરમાં જવાનું છ� 
જેના આપણે રહ�વાસી છીએ. � આપ અિહ� બેઠા 
છો, આપ આપનાં બાળકોને યાદ કરો તો �યાં 
યાદ કરશો, તેઓ ઘરમાં બેઠા છ� તો તરત જ 
આપની સામે શું આવતું જશે તેઓ ઘરમાં છ�, આમ 
કરી ર�ા છ�, આપ તેમને �યાં �શો તો �યાં જ 
યાદ કરશોને. � સવારમાં યાદ કરીએ તો �યાં 
યાદ કરીએ છીએ ? તેઓ �ક�લમાં છ�. હવે આપણે 
પરમા�માને યાદ કરીશું તો �યાં યાદ કરીશું ? 
તેઓ તે ઘરમાં છ�, પછી આપણે બુિ�થી તે ઘરમાં 
જઈશું, જેમ આપણે અિહ� બેઠા તે ઘર� જઈ શક�એ 
છીએ, હવે આપણે અિહ� બેસીને તે ઘરમાં જઈ 
શક�શું અને જેવો આપણે તે સંક�પ કરીશું 
પરમા�માની યાદ આપોઆપ આવશે તો તેમની 
પિવ�તાની શિ� પણ આપણી અંદર આવશે. 
તેને આપણે કરીને �ઈએ.

આરામથી સીધા બેસીએ. આપણે કાંઈક 
અઘ�ં નથી કરી ર�ા. .. આપણે મા� આપણા 
િપતાને યાદ કરવા બેઠા છીએ... તેની સાથે એ 
સંબંધ �ડવા બેઠા છીએ... જે કદાચ ઘણા 
સમયથી તૂટી ગયો હતો... �વયંને જુઓ... આ 
શરીરમાં.... �ક�ટીની વચમાં ચમકતો... �� 
આ�મા.... �યોિત િબંદુ... પિવ� શાંત �વ�પ... 
આ મારો મૂળ �વભાવ છ�.. �� એવી યા�ા ઉપર... 
�વયંને �ઈએ... ઉપર આપણાં ઘર તરફ જતાં 

જતાં... �ઈએ તે િસતારાને... ઉપરની તરફ જઈ 
ર�ો છ�.. સૂય�, ચં� અને િસતારાઓથી પાર... �� 
મારા ઘર� જઈ ર�ો છું... મા�ં ઘર... મુજ આ�માનું 
ઘર... શાંિતનો દ�શ... શાંિત અને પિવ�તા... ચાર� 
બાજુ... સોનેરી લાલ �કરણો... આજના �દવસ 
સુધી શોધતા હતા.. ખૂબ ખૂબ શિ�શાળી... �� 
તેની પાસે આવીને બેઠો છું.. મનમાં કોઈ બો�.. 
કોઈ �� છ�.. ખુદનાં િપતાને પૂછીએ.. તેની 
શિ�નાં �કરણો... મુજ આ�મા પર પડી ર�ા 
છ�... સવ�શિ�માન... પરમા�માનું �� સંતાન છું... 
એવો મને અનુભવ થાય.. શિ� સાથે... 
પિવ�તા... અને શાંિત.. ધીમે ધીમે.... �� પરત.. �� 
મારા કમ��ે� ઉપર પાછો આવી ર�ો છું... પાછો 
આવી ર�ો છું.. મ�તકનાં અ�ભાગ ઉપર... એ 
અનુભવ સાથે.. �� શાંિતથી ભરપૂર છું... શિ�નાં 
સાગરનું બાળક છું...

શાંિતનો �વધમ� છું. આ મા�ં �યિ��વ છ�... 
ખુશી... જેને �� દર�ક જ�યાએ શોધતો હતો.. તે 
મારો અસલી �વભાવ... ઓમ શાંિત.... � તમને 
યાદ હોય �યાર� આપણે આ �ેણીની શ�આત 
કરી હતી અમે આપને ક�ં હતું શું આપ ખુશ છો 
અને આપણી એક મજબૂત મા�યતા સામે આવી 
હતી ક� આજનાં આ સમયમાં કોણ ખુશ રહી શક� 
છ�. એવા જ ઘણાં બધા સં�કારો અને મા�યતાઓ 
ઉપર આપણે આપણી �દગીની તે ખૂબસૂરત 
ખુશીઓ અને તે શાંિત, �ેમ જે આપણી અંદરની 
િવશેષતાઓ છ� તેને ગુમાવી દીધી છ�, બ� સમય 
નિહ� લાગે, પરમા�માનો સાથ આપણી સાથે છ�, તે 
આપણાં િપતા આપણો સાથ આપવા તૈયાર છ�, 
આપણને શિ� આપવા તૈયાર છ�, આપણે ફરી તે 
ખુશીને પાછી લાવી શક�એ છીએ.

પર�તુ એક એવી શિ� લઈને આજે આપણે 
સૌ આપણી સાથે છીએ આજે જે આપણે શી�યાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 12 December 2018 Page No. 14

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 12 December 2018 Page No. 15

�ાના�ત

છું તે જ બંધન જેની મને આદત છ� તો તે સાચું છ� ક� 
ખોટું છ�?

ઉ�ર - આ લગાવમાં દદ� નથી થતું. લગાવ શ�દ 
�યાર� આવતો હતો �યાર� આપણે કોઈના �યારમાં 
ફસાઈ જતા હતા તો તેમાં આપણને દુઃખ પણ 
મળતું હતું. પર�તુ પરમા�મા સાથે �યાર� સંબંધ 
�ડાય છ� તો તેમાં �યાર પણ �ડાય છ�, તેને અમે 
લગાવ એ માટ� નથી કહ�તા ક� પરમા�માની સાથે 
કોઈપણ સંબંધમાં ક� કોઈપણ વાતા�લાપમાં દુઃખની 
અનુભૂિત નથી થવાની.

�� - પર�તુ �� મારી ઓળખ તેનામાં જ ખોઉ� છું.

ઉ�ર - �� ખોઈશ નિહ� કારણ લગાવ નથી થવાનો. 
લગાવ �યાર� થઈ �ય છ� �યાર� �� પોતાની ઓળખ 
ખોઈ દઉ� છું અને મને દુઃખ મળ� છ�. અપે�ા હશે, 
અપે�ા પૂરી નિહ� થાય �યાર� દુઃખ થશે પર�તુ 
પરમા�માની સાથે સંબંધમાં આપ રાખો છો તેવી 
અપે�ા નથી પર�તુ આપણે અિહ� જ�ર સમજવાનું 
છ� ક� પરમા�માનું કત��ય શું છ� ? આપણે એમ 
કહીએ ક� પરમા�મા મને નોકરી આપી દ�, 
પરમા�મા મારા �યાપારમાં ફાયદો કરાવી દ�, �ાન 
સાથે �ણો ક� પરમા�માનું કત��ય છ� મને સશ� 
બનાવવાનું પછી મારી ભૂિમકા છ� તે શિ� સાથે 
મારા કમ�નું વહન કરવાનું.

�� - �યાંકને �યાંક માર� ��યને �પ� કરતાં 
જવાનું છ�. બુિ�ને સાથે રાખીને આપણે આગળ 
વધવાનું છ�.

ઉ�ર - હવે આ બ� �પ� થઈ ર�ં છ� ક� આ�મા 
ચાજ� થતો �ય છ�. પછી આપણે જે વાત કરી ક� 
મૂ�યો સાથે ચાલવાની શિ� �ઈએ. આજે 
મૂ�યની ખબર છ� પર�તુ ચાલવાની શિ� નથી, 
ક�મ ? કારણ ક� શિ� નથી. પર�તુ પરમા�મા સાથે 
�યાર� સંબંધ �ડાય છ� �યાર� આ�મા શિ�શાળી 

બને છ�. આ�મા શિ�શાળી બ�યો તો તેને કોઈ 
વાતનો ડર નથી લાગતો. ડર નથી લાગતો તો 
મૂ�યો સાથે ચાલવું �વાભાિવક બની �ય છ�.

�� - આપણે હ�મેશા એમ કરવા માંગતા હતા 
પર�તુ હવે શ�ય બનતું �ય છ�. ��ાક�મારી 
િશવાની આપણે રાજયોગની વાત કરી, આ સમ� 
�ંખલામાં ખુશીની વાત કરી છ�. કારણ ઘણીવાર 
આપણે િવચારીએ છીએ અને લોકો કહ� પણ છ� ક� 
ખુશી અમારો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

ઉ�ર - જ�મિસ� અિધકાર કારણ ક� આપણે 
આનંદનાં સાગરનાં બાળકો છીએ.

�� - હવે આપને આ સંપૂણ� �ેણીમાં એ પણ 
સમ�યું ક� ખુશી આપણી પાસે જ છ�, આપણું 
પોતાનું મૂ�ય છ�, સં�કાર આપણો અનુભવ છ�. એ 
િનિ�ત રીતે બ� મહ�વનું છ� િશવાની બહ�ન ક� 
આપણે ક�વી રીતે પરમા�માને યાદ કરીએ, ક�વી 
રીતે તેની યાદમાં બેસીએ અને ક�વી રીતે તેમની 
પાસેથી શિ� મેળવીએ ?

ઉ�ર - પરમા�માને યાદ કરવાનું એમ જ થાય છ� 
જેમ બી� કોઈને યાદ કરીએ છીએ, મા� થોડો 
તફાવત એ છ� ક� �યાર� બી� કોઈને યાદ કરીએ 
�યાર� શરીરનાં �પમાં યાદ કરીએ છીએ. હવે 
આપણે તે પરમ આ�માને યાદ કરી ર�ા છીએ તો 
પહ�લા માર� કઈ ��થિતમાં બેસવું પડશે ? આ��મક 
��થિતમાં. �યાં સુધી �� �વયંને આ�મા સમ�ને 
નિહ� બેસું �યાં સુધી પરમા�મા યાદ નિહ� આવે. 
આજ સુધી પરમા�માને યાદ કરવાનું ક�મ મુ�ક�લ 
લાગતું હતું ? કારણ યાદ કરવા કોણ બેઠું હતું. - 
મા બેઠી હતી. તો માને કોણ યાદ આવશે, બાળક 
યાદ આવશે. પરમા�મા તો યાદ નિહ આવે ને. પર�તુ 
આ�મા �યાર� યાદ કરવા બેસશે ક� �� આ�મા છું તો 
આ�માને કોણ યાદ આવશે ‘પરમા�મા’ યાદ 
આવશે.

�� - �� િવચા�ં છું ક� મા� પરમા�મા જ યાદ 
આવશે ?

ઉ�ર - હા

�� - શું વા�તવમાં એવું થશે ?

ઉ�ર - જેવા તમે ‘આ��મક ��થિત’માં ��થર થઈ 
ગયા તો આપને પરમા�મા જ યાદ આવશે. બીજું શું 
યાદ કરવાનું મતલબ �� કોનું બાળક છું અને 
આપણે આપણાં મન બુિ�થી તે ઘરમાં જવાનું છ� 
જેના આપણે રહ�વાસી છીએ. � આપ અિહ� બેઠા 
છો, આપ આપનાં બાળકોને યાદ કરો તો �યાં 
યાદ કરશો, તેઓ ઘરમાં બેઠા છ� તો તરત જ 
આપની સામે શું આવતું જશે તેઓ ઘરમાં છ�, આમ 
કરી ર�ા છ�, આપ તેમને �યાં �શો તો �યાં જ 
યાદ કરશોને. � સવારમાં યાદ કરીએ તો �યાં 
યાદ કરીએ છીએ ? તેઓ �ક�લમાં છ�. હવે આપણે 
પરમા�માને યાદ કરીશું તો �યાં યાદ કરીશું ? 
તેઓ તે ઘરમાં છ�, પછી આપણે બુિ�થી તે ઘરમાં 
જઈશું, જેમ આપણે અિહ� બેઠા તે ઘર� જઈ શક�એ 
છીએ, હવે આપણે અિહ� બેસીને તે ઘરમાં જઈ 
શક�શું અને જેવો આપણે તે સંક�પ કરીશું 
પરમા�માની યાદ આપોઆપ આવશે તો તેમની 
પિવ�તાની શિ� પણ આપણી અંદર આવશે. 
તેને આપણે કરીને �ઈએ.

આરામથી સીધા બેસીએ. આપણે કાંઈક 
અઘ�ં નથી કરી ર�ા. .. આપણે મા� આપણા 
િપતાને યાદ કરવા બેઠા છીએ... તેની સાથે એ 
સંબંધ �ડવા બેઠા છીએ... જે કદાચ ઘણા 
સમયથી તૂટી ગયો હતો... �વયંને જુઓ... આ 
શરીરમાં.... �ક�ટીની વચમાં ચમકતો... �� 
આ�મા.... �યોિત િબંદુ... પિવ� શાંત �વ�પ... 
આ મારો મૂળ �વભાવ છ�.. �� એવી યા�ા ઉપર... 
�વયંને �ઈએ... ઉપર આપણાં ઘર તરફ જતાં 

જતાં... �ઈએ તે િસતારાને... ઉપરની તરફ જઈ 
ર�ો છ�.. સૂય�, ચં� અને િસતારાઓથી પાર... �� 
મારા ઘર� જઈ ર�ો છું... મા�ં ઘર... મુજ આ�માનું 
ઘર... શાંિતનો દ�શ... શાંિત અને પિવ�તા... ચાર� 
બાજુ... સોનેરી લાલ �કરણો... આજના �દવસ 
સુધી શોધતા હતા.. ખૂબ ખૂબ શિ�શાળી... �� 
તેની પાસે આવીને બેઠો છું.. મનમાં કોઈ બો�.. 
કોઈ �� છ�.. ખુદનાં િપતાને પૂછીએ.. તેની 
શિ�નાં �કરણો... મુજ આ�મા પર પડી ર�ા 
છ�... સવ�શિ�માન... પરમા�માનું �� સંતાન છું... 
એવો મને અનુભવ થાય.. શિ� સાથે... 
પિવ�તા... અને શાંિત.. ધીમે ધીમે.... �� પરત.. �� 
મારા કમ��ે� ઉપર પાછો આવી ર�ો છું... પાછો 
આવી ર�ો છું.. મ�તકનાં અ�ભાગ ઉપર... એ 
અનુભવ સાથે.. �� શાંિતથી ભરપૂર છું... શિ�નાં 
સાગરનું બાળક છું...

શાંિતનો �વધમ� છું. આ મા�ં �યિ��વ છ�... 
ખુશી... જેને �� દર�ક જ�યાએ શોધતો હતો.. તે 
મારો અસલી �વભાવ... ઓમ શાંિત.... � તમને 
યાદ હોય �યાર� આપણે આ �ેણીની શ�આત 
કરી હતી અમે આપને ક�ં હતું શું આપ ખુશ છો 
અને આપણી એક મજબૂત મા�યતા સામે આવી 
હતી ક� આજનાં આ સમયમાં કોણ ખુશ રહી શક� 
છ�. એવા જ ઘણાં બધા સં�કારો અને મા�યતાઓ 
ઉપર આપણે આપણી �દગીની તે ખૂબસૂરત 
ખુશીઓ અને તે શાંિત, �ેમ જે આપણી અંદરની 
િવશેષતાઓ છ� તેને ગુમાવી દીધી છ�, બ� સમય 
નિહ� લાગે, પરમા�માનો સાથ આપણી સાથે છ�, તે 
આપણાં િપતા આપણો સાથ આપવા તૈયાર છ�, 
આપણને શિ� આપવા તૈયાર છ�, આપણે ફરી તે 
ખુશીને પાછી લાવી શક�એ છીએ.

પર�તુ એક એવી શિ� લઈને આજે આપણે 
સૌ આપણી સાથે છીએ આજે જે આપણે શી�યાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 12 December 2018 Page No. 16

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 12 December 2018 Page No. 17

�ાના�ત

�સ�નતાસભર �વન
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિતભવન, અમદાવાદ.

(હકારા�મક) િચંતન હોવું �ઈએ. આપણા 
િચંતનથી આપણે જે બનવા ઈ�છીએ છીએ તે બની 
શક�એ છીએ. આપણી સામે એવાં ક�ટલાંયે 
ઉદાહરણ છ� ક� સકારા�મક િચંતનથી �વન �ે� 
બ�યું છ�. અસંભવ કાય� પણ સંભવ બને છ�. મુ�ક�લ 
કાય� પણ સરળ બની ગયાં છ�.

આપણું મન અદ ્ભુત છ�. એને જેવા િવચાર 
આપીએ છીએ એ અનુસાર તે ચાલે છ�. એટલા 
માટ� મનને �ે�, ક�યાણકારી, આશાવાદી 
િવચારોથી સ�� બનાવવાનું છ�. 
મનોવૈ�ાિનકોએ મનની અ�ભુત શિ� પર 
�યોગ કયા� છ�. દ�શ અને િવદ�શોના ક�ટલાયે 
લેખકોએ સકારા�મક િચંતનના �ંથો લ�યા છ�. 
જેનાથી ક�ટલાયે લોકોના �વનમાં અ�ભુત 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. ગીતામાં એવા �ે� િવચાર 
છ�. ડેલ કાન�ગી, �વેટ માડ�ન વગેર� લેખકો 
�ણીતા છ�, લોકિ�ય છ�. આપણી બાબાની 
મુરલીમાં આપણને જે �વમાન અને �લોગનના 
�પમાં જે િવચાર મળ� છ� એના ઉપર સતત પુ�ષાથ� 
કરવાથી �વન ખુશીથી ભરપૂર થઈ �ય છ�.

આ�મિવ�ાસ

��ાબાબામાં અવણ�નીય આ�મિવ�ાસ 
હતો. તેઓ જે કરવાનું િવચારતા હતા તે કરીને જ 
રહ�તા હતા. આપણું અડધું કાય� તો આ�મિવ�ાસ 
થી જ થઈ �ય છ�. મનુ�ય મનની ચંચળતાને દૂર 
કરીને પોતાના �યેયમાં ��થત થવાથી, 
આ�મિવ�ાસ મહ�વપૂણ� �દાન આપી શક� છ�. 
આ�મિવ�ાસ પાકો થવાથી મનોબળમાં �િ� થાય 
છ�, �ઢતા આવે છ�. �યાં �ઢતા છ� �યાં સફળતા છ�. 

દર�ક માનવ �વનમાં 
સુખ, શાંિત અને સ�િ� 
મેળવવા ઈ�છ� છ�. એનું 
�વન ખુશનૂમા બને એવી 
એની ઈ�છા હોય છ�. 
આજના તમો�ધાન 
વાતાવરણમાં ખુશનૂમા

િજંદગી �વવા માટ� સવ� લોકો ઈ�છ� છ�. પણ એના 
માટ� ન�ર પુ�ષાથ�ની આવ�યકતા છ�. ખુશી 
અમૂત�ભાવ છ�. જેને િનર�તર �ળવી રાખવા માટ� 
િવશેષ પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�.

આ�મા રા� - કમ����યો સેવક

ખુશનૂમા િજંદગી �વવાનો મુ�ય આધાર 
આ�મા પર રહ�લો છ�. એના માટ� આપણે �વરા�ય 
અિધકારી બનવાનું છ�. આપણે પોતાના 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�થી આ�માની શિ�શાળી 
��થિત બનાવવાની છ�. આપણી કમ����યો આંખ, 
નાક, મુખ, કાન, મ��ત�ક વગેર� પર પૂરી નજર 
રાખવાની છ�. સવ� કમ����યો આ�મા�પી રા�ના 
વશમાં રહ� એ �વાનું છ�. એના માટ� િનર�તર 
ચેક�ગની જ�ર છ�. ઈ�રીય િનયમો, મયા�દાઓ 
અને ઈ�રીય �ીમતના આધાર� ચાલવાથી ખુશી 
મળતી રહ� છ�.

સકારા�મક િચંતન

આપણે જેવું િચંતન કરીએ છીએ તેવું 
આપણું �વન બને છ�. નકારા�મક િચંતન દુઃખ, 
અશાંિત, તનાવનો અનુભવ કરાવે છ�. ઈ�રીય 
�ાનથી આપણને ખબર પડે છ� ક� ખુશનૂમા િજંદગી 
બનાવવી છ� તો આપણું �થાયી �પથી સકારા�મક 

બાબા િનર�તર અતી���ય સુખનો અનુભવ કરતા 
હતા. �યારાપણું હોવાને લીધે આ��મક ��થિત પણ 
શિ�શાળી બનશે. બાબાની યાદ પણ િનર�તર 
રહ�શે. જેનાથી ખુશનૂમા િજંદગી �વાભાિવક રીતે 
�વી શક�શું.

સહનશિ� અને સમાવવાની શિ�

સંસારમાં સવ� કાંઈ આપણી ઈ�છા અનુસાર 
ચાલતું નથી. આ ���નાટકમાં દર�ક આ�માનો 
પોતપોતાનો પાટ� છ�. વેરાયટી �ામા, વેરાયટી 
પાટ�. સવ� આ�માઓના લાલનપાલનમાં, 
અ�યાસમાં, �વભાવ-સં�કારોમાં, �વનશૈલીમાં 
િભ�નતા છ�. આપણે એમનામાં થોડું પ�રવત�ન 
કરાવી શક�એ છીએ પણ એમને આપણી 
કાબ�નકોપી બનાવી શકતા નથી. �ાનમાગ�માં 
પણ �ાની આ�માઓમાં િભ�નતા છ�. � આપણે 
એમની સાથે રહ�વાનું છ�, ખુશનુમા િજંદગી �વવી 
છ� તો આપણે સહનશિ� ધારણ કરવી પડશે. 
િવ�માં ક�ટલાયે મહાન ��ી પુ�ષોએ, િભ�ન 
િભ�ન �ે�ની �િતભાઓએ ઘણું બધું સહન કયુ� 
છ�. િભ�ન િભ�ન �વભાવ, સં�કારવાળા 
આ�માઓના આચરણને સમા�યાં છ�. આ બંને 
શિ�ઓની ધારણાથી તેઓ ખુશીની િજંદગી 
�વી શ�યા.

ઈ�છા મા�� અિવ�ા

િભ�ન િભ�ન માનવ સંબંધોથી વ�તુ, પદાથ� 
યા ભૌિતક પદાથ�થી કદી પણ ખુશી મળતી નથી. 
એ અ�પકાલીન અને િવનાશી હોય છ�. 
ઈ�છાઓનો અંત કદી આવતો નથી. કોઈની સવ� 
ઈ�છાઓ કદી પૂણ� થતી નથી. ઈ�છાઓની 
�ગજળ સમાન દુિનયા બનાવીએ છીએ પણ તે 
સાકાર થતી નથી તો દુઃખ થાય છ�. એટલે ઈ�છા 
મા�� અિવ�ા કહીને મીઠા બાબાએ આપણને 

આ�મિવ�ાસી કહ� છ� ક� સફળતા આપણો જ�મ 
િસ� અિધકાર છ�. આપણો આ�મિવ�ાસ �ઈને 
અ�યનો પણ આપણને સહયોગ મળ� છ�. આપણે 
ખુશનૂમા �વન બનાવવું છ� તો તે અવ�ય બનશે.

આ�મિનભ�રતા

આ�મિવ�ાસની સાથે સાથે આ�મિનભ�રતા 
(�વાવલંબન) પણ જ�રી છ�. તે આપણી ખુશનૂમા 
િજંદગીનું મહ�વપૂણ� પગિથયું છ�. ખુશ રહ�વું છ� તો 
�વાવલંબી બનીએ. કોઈની પણ પરાધીનતાથી 
આપણી ખુશી ચાલી �ય છ�. એટલે ક�ં છ� ક� 
‘पराधीन सपने � सुख नाही’. આપણે જે કરવાનું છ� તે 
પોતે જ કરવાનું છ�. આપણો પુ�ષાથ� આપણે જ 
કરવાનો છ�. આપણે જે કાય� પૂણ� કરવાનું છ� તે 
પોતાના પુ�ષાથ�થી જ કરવાનું છ�. થાળીમાં પીર�યું 
છ� આપણે જ ખાવાનું છ�. તે બીજું કોઈ નહ� કર�. 
આપણું કાય� આપણે જ કરીશું તો તેમાં સફળતા 
મળશે. કોઈના આધાર� આપણું ભા�ય બનતું 
નથી. તે રીતે ખુશી માટ� પણ આપણે આ�મિનભ�ર 
બનવું પડશે.

�યારાપણું

સંસારમાં મોહ, આસિ� વગેર� આપણી 
ખુશીને ન� કરી દ� છ�. કોઈ દ�હધારી �યિ�માં, 
�થૂળ પદાથ�માં આપણી આસિ� હશે, તો એના 
જ િવચાર આવશે. એનાં સુખ, દુઃખ અને માનિસક 
��થિતનો �ભાવ આપણા ઉપર પડશે. એટલે મીઠા 
બાબાએ પોતાના �વનમાં સવ�ને �યારાપણાનો 
અનુભવ કરા�યો. ય�માં એમના િનકટના જ 
સંબંધી હતા પણ મીઠા ��ા બાબાએ �યારા અને 
�યારા બનીને સવ�ને આ��મક અવ�થાનો અનુભવ 
કરા�યો. ય�માં ક�ટલાયે ગુણવાન, િવશેષતા 
સંપ�ન આ�માઓ હતા. એમને �ેમ આ�યો પણ 
એમના �ભાવમાં આ�યા નહ�. આ આધાર� જ 
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�સ�નતાસભર �વન
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિતભવન, અમદાવાદ.

(હકારા�મક) િચંતન હોવું �ઈએ. આપણા 
િચંતનથી આપણે જે બનવા ઈ�છીએ છીએ તે બની 
શક�એ છીએ. આપણી સામે એવાં ક�ટલાંયે 
ઉદાહરણ છ� ક� સકારા�મક િચંતનથી �વન �ે� 
બ�યું છ�. અસંભવ કાય� પણ સંભવ બને છ�. મુ�ક�લ 
કાય� પણ સરળ બની ગયાં છ�.

આપણું મન અદ ્ભુત છ�. એને જેવા િવચાર 
આપીએ છીએ એ અનુસાર તે ચાલે છ�. એટલા 
માટ� મનને �ે�, ક�યાણકારી, આશાવાદી 
િવચારોથી સ�� બનાવવાનું છ�. 
મનોવૈ�ાિનકોએ મનની અ�ભુત શિ� પર 
�યોગ કયા� છ�. દ�શ અને િવદ�શોના ક�ટલાયે 
લેખકોએ સકારા�મક િચંતનના �ંથો લ�યા છ�. 
જેનાથી ક�ટલાયે લોકોના �વનમાં અ�ભુત 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. ગીતામાં એવા �ે� િવચાર 
છ�. ડેલ કાન�ગી, �વેટ માડ�ન વગેર� લેખકો 
�ણીતા છ�, લોકિ�ય છ�. આપણી બાબાની 
મુરલીમાં આપણને જે �વમાન અને �લોગનના 
�પમાં જે િવચાર મળ� છ� એના ઉપર સતત પુ�ષાથ� 
કરવાથી �વન ખુશીથી ભરપૂર થઈ �ય છ�.

આ�મિવ�ાસ

��ાબાબામાં અવણ�નીય આ�મિવ�ાસ 
હતો. તેઓ જે કરવાનું િવચારતા હતા તે કરીને જ 
રહ�તા હતા. આપણું અડધું કાય� તો આ�મિવ�ાસ 
થી જ થઈ �ય છ�. મનુ�ય મનની ચંચળતાને દૂર 
કરીને પોતાના �યેયમાં ��થત થવાથી, 
આ�મિવ�ાસ મહ�વપૂણ� �દાન આપી શક� છ�. 
આ�મિવ�ાસ પાકો થવાથી મનોબળમાં �િ� થાય 
છ�, �ઢતા આવે છ�. �યાં �ઢતા છ� �યાં સફળતા છ�. 

દર�ક માનવ �વનમાં 
સુખ, શાંિત અને સ�િ� 
મેળવવા ઈ�છ� છ�. એનું 
�વન ખુશનૂમા બને એવી 
એની ઈ�છા હોય છ�. 
આજના તમો�ધાન 
વાતાવરણમાં ખુશનૂમા

િજંદગી �વવા માટ� સવ� લોકો ઈ�છ� છ�. પણ એના 
માટ� ન�ર પુ�ષાથ�ની આવ�યકતા છ�. ખુશી 
અમૂત�ભાવ છ�. જેને િનર�તર �ળવી રાખવા માટ� 
િવશેષ પુ�ષાથ�ની જ�ર છ�.

આ�મા રા� - કમ����યો સેવક

ખુશનૂમા િજંદગી �વવાનો મુ�ય આધાર 
આ�મા પર રહ�લો છ�. એના માટ� આપણે �વરા�ય 
અિધકારી બનવાનું છ�. આપણે પોતાના 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�થી આ�માની શિ�શાળી 
��થિત બનાવવાની છ�. આપણી કમ����યો આંખ, 
નાક, મુખ, કાન, મ��ત�ક વગેર� પર પૂરી નજર 
રાખવાની છ�. સવ� કમ����યો આ�મા�પી રા�ના 
વશમાં રહ� એ �વાનું છ�. એના માટ� િનર�તર 
ચેક�ગની જ�ર છ�. ઈ�રીય િનયમો, મયા�દાઓ 
અને ઈ�રીય �ીમતના આધાર� ચાલવાથી ખુશી 
મળતી રહ� છ�.

સકારા�મક િચંતન

આપણે જેવું િચંતન કરીએ છીએ તેવું 
આપણું �વન બને છ�. નકારા�મક િચંતન દુઃખ, 
અશાંિત, તનાવનો અનુભવ કરાવે છ�. ઈ�રીય 
�ાનથી આપણને ખબર પડે છ� ક� ખુશનૂમા િજંદગી 
બનાવવી છ� તો આપણું �થાયી �પથી સકારા�મક 

બાબા િનર�તર અતી���ય સુખનો અનુભવ કરતા 
હતા. �યારાપણું હોવાને લીધે આ��મક ��થિત પણ 
શિ�શાળી બનશે. બાબાની યાદ પણ િનર�તર 
રહ�શે. જેનાથી ખુશનૂમા િજંદગી �વાભાિવક રીતે 
�વી શક�શું.

સહનશિ� અને સમાવવાની શિ�

સંસારમાં સવ� કાંઈ આપણી ઈ�છા અનુસાર 
ચાલતું નથી. આ ���નાટકમાં દર�ક આ�માનો 
પોતપોતાનો પાટ� છ�. વેરાયટી �ામા, વેરાયટી 
પાટ�. સવ� આ�માઓના લાલનપાલનમાં, 
અ�યાસમાં, �વભાવ-સં�કારોમાં, �વનશૈલીમાં 
િભ�નતા છ�. આપણે એમનામાં થોડું પ�રવત�ન 
કરાવી શક�એ છીએ પણ એમને આપણી 
કાબ�નકોપી બનાવી શકતા નથી. �ાનમાગ�માં 
પણ �ાની આ�માઓમાં િભ�નતા છ�. � આપણે 
એમની સાથે રહ�વાનું છ�, ખુશનુમા િજંદગી �વવી 
છ� તો આપણે સહનશિ� ધારણ કરવી પડશે. 
િવ�માં ક�ટલાયે મહાન ��ી પુ�ષોએ, િભ�ન 
િભ�ન �ે�ની �િતભાઓએ ઘણું બધું સહન કયુ� 
છ�. િભ�ન િભ�ન �વભાવ, સં�કારવાળા 
આ�માઓના આચરણને સમા�યાં છ�. આ બંને 
શિ�ઓની ધારણાથી તેઓ ખુશીની િજંદગી 
�વી શ�યા.

ઈ�છા મા�� અિવ�ા

િભ�ન િભ�ન માનવ સંબંધોથી વ�તુ, પદાથ� 
યા ભૌિતક પદાથ�થી કદી પણ ખુશી મળતી નથી. 
એ અ�પકાલીન અને િવનાશી હોય છ�. 
ઈ�છાઓનો અંત કદી આવતો નથી. કોઈની સવ� 
ઈ�છાઓ કદી પૂણ� થતી નથી. ઈ�છાઓની 
�ગજળ સમાન દુિનયા બનાવીએ છીએ પણ તે 
સાકાર થતી નથી તો દુઃખ થાય છ�. એટલે ઈ�છા 
મા�� અિવ�ા કહીને મીઠા બાબાએ આપણને 

આ�મિવ�ાસી કહ� છ� ક� સફળતા આપણો જ�મ 
િસ� અિધકાર છ�. આપણો આ�મિવ�ાસ �ઈને 
અ�યનો પણ આપણને સહયોગ મળ� છ�. આપણે 
ખુશનૂમા �વન બનાવવું છ� તો તે અવ�ય બનશે.

આ�મિનભ�રતા

આ�મિવ�ાસની સાથે સાથે આ�મિનભ�રતા 
(�વાવલંબન) પણ જ�રી છ�. તે આપણી ખુશનૂમા 
િજંદગીનું મહ�વપૂણ� પગિથયું છ�. ખુશ રહ�વું છ� તો 
�વાવલંબી બનીએ. કોઈની પણ પરાધીનતાથી 
આપણી ખુશી ચાલી �ય છ�. એટલે ક�ં છ� ક� 
‘पराधीन सपने � सुख नाही’. આપણે જે કરવાનું છ� તે 
પોતે જ કરવાનું છ�. આપણો પુ�ષાથ� આપણે જ 
કરવાનો છ�. આપણે જે કાય� પૂણ� કરવાનું છ� તે 
પોતાના પુ�ષાથ�થી જ કરવાનું છ�. થાળીમાં પીર�યું 
છ� આપણે જ ખાવાનું છ�. તે બીજું કોઈ નહ� કર�. 
આપણું કાય� આપણે જ કરીશું તો તેમાં સફળતા 
મળશે. કોઈના આધાર� આપણું ભા�ય બનતું 
નથી. તે રીતે ખુશી માટ� પણ આપણે આ�મિનભ�ર 
બનવું પડશે.

�યારાપણું

સંસારમાં મોહ, આસિ� વગેર� આપણી 
ખુશીને ન� કરી દ� છ�. કોઈ દ�હધારી �યિ�માં, 
�થૂળ પદાથ�માં આપણી આસિ� હશે, તો એના 
જ િવચાર આવશે. એનાં સુખ, દુઃખ અને માનિસક 
��થિતનો �ભાવ આપણા ઉપર પડશે. એટલે મીઠા 
બાબાએ પોતાના �વનમાં સવ�ને �યારાપણાનો 
અનુભવ કરા�યો. ય�માં એમના િનકટના જ 
સંબંધી હતા પણ મીઠા ��ા બાબાએ �યારા અને 
�યારા બનીને સવ�ને આ��મક અવ�થાનો અનુભવ 
કરા�યો. ય�માં ક�ટલાયે ગુણવાન, િવશેષતા 
સંપ�ન આ�માઓ હતા. એમને �ેમ આ�યો પણ 
એમના �ભાવમાં આ�યા નહ�. આ આધાર� જ 
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હશે. �ક�િતમાં પણ માનવ ��યેનો �કોપ �યાંક 
દુ�કાળ ને �યાંક અના��� તો �યાંક અિત��� 
તો �યાંક ધરતીક�પ ને �યાંક વાવાઝોડાં થતાં રહ� 
છ�. પણ પાણી નથી. ભૂખ છ�, પણ અનાજ નથી, છ� 
તો સડી ગયેલું છ�. સા�ં છ� તો ખાવા જેવી માનિસક 
પ�ર��થિત નથી. પૈસા છ� પણ �યાં બા� અને �થૂળ 
સાધનો શું કામનાં ? �દવસે �દવસે વધુને વધુ 
િવકટ �વ�પ પકડતી જતી સામાિજક પ�ર��થિત 
આપણી સૌની સામે બળવો પોકારી રહી છ�. 
સં�કારોનું મૂ�ય ગુમાવી બેઠ�લ આ સમાજ ઉપર 
છ��ા �ય�ો આદરી થીગડું દ�વાની કોિશશ કર� 
છ�. પણ �યાં કપડું જજ�રીભૂત થઈ ગયું છ� �યાં 
થીગડું દ�વાનો �ય� પણ ‘એક સાંધો �યાં તેર 
તૂટ�’ જેવી હા�યા�પદ અને મમ�ભેદક ��થિત સજ� 
છ�. મહદ�શે ભૌિતક પ�રબળોને આધા�રત આપણો 
�વન�યવહાર ભૌિતક પ�રબળોના સંઘષ�થી 
હાલી ઊ�ો છ�. માનવીની અંદર છૂપાયેલી 
આંત�રક શિ�ને ��ત કયા� િવના આજની 
પ�ર��થિતમાં સુધારો કરવો અશ�ય તો શું, 
અસંભવ જ છ�. િવવશ અને બેબાકળો બની 
સહારાને શોધતો માનવી છ�વટ� �યાર� સવ�� 
�ણભંગુરતા અનુભવે છ�, �યાર� એક અિવનાશી 
પરમિપતા પરમા�માની સહાય લે છ�. પણ આજે એ 
પણ પૂણ� માિહતી ન હોવાથી પરમા�માને �ચિલત 
��ઢ-નીિત-�રવાજ આધાર� યાદ કરવાથી પોતાની 
સુષુ�ત શિ�ઓને ��ત કરી શ�યો નથી. 
�વનભર પરમા�મા જેવી કોઈ ગુ�ત આ�યા��મક 
શિ�માં આ�થા ન રાખનાર પણ આવી ભયાનક 
પ�ર��થિતમાં �ણે અ��યે ��ય� ક� પરો� રીતે 
માનતો થઈ �ય છ�. આ બધા પાછળનું કારણ શું?

વત�માન સમય એટલે માનિસક અને 
આિથ�ક ભીસમાં ભ�સાતા માનવ�વોનું 
ક�ણાભયુ� ��ય. �યાંક કોઈ આ દા�ણતાને �ણે 
છ� તો કોઈ તેનાથી અ�ણ છ�, કોઈ તેના દદ�ને-
તોફાનોને અનુભવી શક� છ�, તો કોઈ તેનાથી 
અ�ાત છ�.

બધાં જ �વાથ�માં સપડાયાં છ�. પોતાનું 
અ��ત�વ અને પોતાના �વનને સલામત રાખવું 
એ જ સૌનું �યેય છ�. પોતે સુખસાધનથી સ�� 
હોવાં �ઈએ એ જ તેમનો હ�તુ છ�. આવા �કારની 
માનિસક ભૂિમકાના હ�તુ હ�ઠળ થતા અનેક 
�યાસોને તેમાંથી ઉ�ભવતા અનેક પાપાચાર, 
��ાચાર.

બધાં જ આમ કર� છ�, બધા જ અંદરથી 
અનુભવે છ�, �યાર� પોતે ખર�ખર ખોટું કરી ર�ા છ� 
અથા�� આચરી ર�ા છ� તેવું અનુભવે છ�. પેપર 
હૉલમાં, ઘરના ખૂણામાં, બસની લાઈનમાં તો 
ગાડીના ડ�બામાં ધંધાવહ�પારમાં તો પાર�પ�રક 
�વનના સંપક�માં અસંતોષ, અ�યાય અને કાંઈક 
ખોટું થઈ �ય છ�, કાંઈક ખોટું કરવું પડે છ� તેવું 
અનુભવાય છ�.

પણ બધા જ �યાસોને �ય�ો પાછળનો હ�તુ 
શો? �વન મ�યું છ� તો માણી લેવું, ગમે �યાંથી ગમે 
તે રીતે સુખશાંિત અનુભવવી તે જ ? તે પણ િસ� 
થાય તો પણ �ગ સમજતાં, અને અંતે પણ ક�ઈ જ 
નથી મ�યું તેવો અનુભવ રહ� તો તેનો શો અથ� ?

વત�માન પણ ભાિવ બની શક� તે ભયંકર છ� 
તેવા સંક�ત કર� છ�. �યાંય દ�શદ�શ વ�ે યુ�ની 
��થિત હશે, માનવમાનવના મનમાં પણ સંઘષ� 
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સમા�ત થઈ જશે.

�યાર� આપણે ��ઈનમાં બેસીએ છીએ તો 
યા�ીઓનો પ�રચય થાય છ�. �યાર� આપણું 
�ટ�શન આવી �ય છ� �યાર� આપણે ��ઈનમાંથી 
ઊતરી જઈએ છીએ. તે રીતે આ ��� નાટકમાં 
�વયંને યા�ી સમજવા �ઈએ. �યાર� પાટ� પૂરો 
થાય છ� �યાર� આપણે દુિનયાને છોડીને જવું પડશે. 
�યાર� આ સવ� વાતોની ��િત રહ� છ� તો આપણાથી 
ક�કમ� થતાં નથી. કોઈને પણ દુઃખ આપવાનો 
િવચાર જ આવશે નહ�.

�ક�િતનો સંદ�શ

�ક�િત-��, વનરાિજ, ફ�લ છોડ, સૂય�, 
ચં�, તારા, આકાશ, વાયુ, જળ, અ��, ��વી 
વગેર� આપણને પરોપકાર શીખવાડે છ�. 
પરોપકાર, દયા અને �મામાં સુખ છ�. �ક�િતનાં 
ત�વ કોઈપણ �કારના ભેદભાવ િવના સવ�ને સુખ, 
શાંિત, આનંદ, શીતળતા આપે છ�. પરોપકારી 
�વન કઈ રીતે �વવું છ� તે �ક�િત પાસેથી 
શીખીએ. �ક�િતની ગોદમાં ધમ�, �યાન, િશ�ણ 
સા�ં થાય છ�. એટલે જ મીઠા બાબાએ માઉ�ટ 
આબુ પર ય� લઈ જવાનું પસંદ કયુ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

ઈ�છાઓને �તવા માટ� ક�ં છ�. ઈ�છા કદી પણ 
સારા બનવા દ�તી નથી.

�વ�પમાં ��થત થવું

િનર�તર ખુશનૂમા િજંદગી �વવા માટ� 
આ�માના ગુણો, �ેમ, સુખ, શાંિત, આનંદ, �ાન, 
શિ�, પિવ�તાની જ�ર છ�. આપણી આ��મક 
��થિત એટલી �ભાવશાળી હોય ક� આપણે 
આ�માના સવ� ગુણોના �વ�પમાં ��થત થઈ 
શક�એ. મીઠા ��ા બાબાએ આ��મક �વ�પમાં 
��થત થવા માટ� િવશેષ પુ�ષાથ� કય� હતો. જેને 
કારણે તેઓ સંપૂણ� કમા�તીત બની ગયા. જે 
આ��મક �વ�પમાં સદા ��થત રહ� છ� એની ખુશી 
કોઈ પડાવી શકતું નથી. આ�મા શિ�શાળી બને 
છ� �યાર� જ અતી���યસુખની અનુભૂિત થાય છ�. 
�ાનની સાથે સાથે યોગની ગહનતા પણ જ�રી છ�. 
�થૂળ, સૂ�મ િવકારોને �તવાનો આધાર યોગ છ�. 
�ાલામુખી યોગથી �યાર� સવ� િવકમ�નો િવનાશ 
થાય છ� �યાર� જ આ�મા હળવો બને છ�. ઉડતી 
કળાનો અનુભવ કરી શક� છ�. �યાર� જ ખુશનૂમા 
િજંદગી �વી શક�એ છીએ.

�� યા�ી છું

આ દુિનયા ગે�ટ હાઉસ છ�. આપણે 
મહ�માન, યા�ી છીએ. આપણી આંખો સામે જ 
આપણે ક�ટલાયે લોકોને મરતા �યા છ�. આપણી 
સામે જ મહાન આ�માઓ પણ ચા�યા ગયા તો 
આપણે સા�ી, ��ા, ઉપરામભાવથી �વીએ. 
આપણા પ�રવારના લોકો, િમ� સંબંધી, ધન 
દોલત, ભૌિતક સ���ધ ગમે તેટલી હોય પર�તુ 
અંિતમ સમયમાં આપણી સાથે ક�ઈ આવવાનું નથી. 
મા� આ�માની સાથે કમ�ની ક�સેટ જ સાથે 
આવશે. માનવ એટલું સમ� લે, તો વેરિવરોધ, 
લડાઈ ઝગડા, મા�ં તા�ં વગેર� સવ� �યથ� ��િ�ઓ 

આ�યા��મકતા જ �વનની આધારિશલા
�.ક�. અિનલ, સુરત

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના પથ

તેનું થોડી વાર મનન કરીએ. આ સંપૂણ� �ેણીમાં 
જે વાત અમારી સમજમાં આવી છ� તે તમામ ખુશી, 
તે તમામ અહ�સાસ આપણાં પોતાનાં છ�, તે િનિમ�ત 
કરી શકાય છ�. કોઈપણ �ણે કોઈ પણ 
પ�ર��થિતમાં �� મારી ��થરતા કાયમ કરી રાખી 
શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર
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હશે. �ક�િતમાં પણ માનવ ��યેનો �કોપ �યાંક 
દુ�કાળ ને �યાંક અના��� તો �યાંક અિત��� 
તો �યાંક ધરતીક�પ ને �યાંક વાવાઝોડાં થતાં રહ� 
છ�. પણ પાણી નથી. ભૂખ છ�, પણ અનાજ નથી, છ� 
તો સડી ગયેલું છ�. સા�ં છ� તો ખાવા જેવી માનિસક 
પ�ર��થિત નથી. પૈસા છ� પણ �યાં બા� અને �થૂળ 
સાધનો શું કામનાં ? �દવસે �દવસે વધુને વધુ 
િવકટ �વ�પ પકડતી જતી સામાિજક પ�ર��થિત 
આપણી સૌની સામે બળવો પોકારી રહી છ�. 
સં�કારોનું મૂ�ય ગુમાવી બેઠ�લ આ સમાજ ઉપર 
છ��ા �ય�ો આદરી થીગડું દ�વાની કોિશશ કર� 
છ�. પણ �યાં કપડું જજ�રીભૂત થઈ ગયું છ� �યાં 
થીગડું દ�વાનો �ય� પણ ‘એક સાંધો �યાં તેર 
તૂટ�’ જેવી હા�યા�પદ અને મમ�ભેદક ��થિત સજ� 
છ�. મહદ�શે ભૌિતક પ�રબળોને આધા�રત આપણો 
�વન�યવહાર ભૌિતક પ�રબળોના સંઘષ�થી 
હાલી ઊ�ો છ�. માનવીની અંદર છૂપાયેલી 
આંત�રક શિ�ને ��ત કયા� િવના આજની 
પ�ર��થિતમાં સુધારો કરવો અશ�ય તો શું, 
અસંભવ જ છ�. િવવશ અને બેબાકળો બની 
સહારાને શોધતો માનવી છ�વટ� �યાર� સવ�� 
�ણભંગુરતા અનુભવે છ�, �યાર� એક અિવનાશી 
પરમિપતા પરમા�માની સહાય લે છ�. પણ આજે એ 
પણ પૂણ� માિહતી ન હોવાથી પરમા�માને �ચિલત 
��ઢ-નીિત-�રવાજ આધાર� યાદ કરવાથી પોતાની 
સુષુ�ત શિ�ઓને ��ત કરી શ�યો નથી. 
�વનભર પરમા�મા જેવી કોઈ ગુ�ત આ�યા��મક 
શિ�માં આ�થા ન રાખનાર પણ આવી ભયાનક 
પ�ર��થિતમાં �ણે અ��યે ��ય� ક� પરો� રીતે 
માનતો થઈ �ય છ�. આ બધા પાછળનું કારણ શું?

વત�માન સમય એટલે માનિસક અને 
આિથ�ક ભીસમાં ભ�સાતા માનવ�વોનું 
ક�ણાભયુ� ��ય. �યાંક કોઈ આ દા�ણતાને �ણે 
છ� તો કોઈ તેનાથી અ�ણ છ�, કોઈ તેના દદ�ને-
તોફાનોને અનુભવી શક� છ�, તો કોઈ તેનાથી 
અ�ાત છ�.

બધાં જ �વાથ�માં સપડાયાં છ�. પોતાનું 
અ��ત�વ અને પોતાના �વનને સલામત રાખવું 
એ જ સૌનું �યેય છ�. પોતે સુખસાધનથી સ�� 
હોવાં �ઈએ એ જ તેમનો હ�તુ છ�. આવા �કારની 
માનિસક ભૂિમકાના હ�તુ હ�ઠળ થતા અનેક 
�યાસોને તેમાંથી ઉ�ભવતા અનેક પાપાચાર, 
��ાચાર.

બધાં જ આમ કર� છ�, બધા જ અંદરથી 
અનુભવે છ�, �યાર� પોતે ખર�ખર ખોટું કરી ર�ા છ� 
અથા�� આચરી ર�ા છ� તેવું અનુભવે છ�. પેપર 
હૉલમાં, ઘરના ખૂણામાં, બસની લાઈનમાં તો 
ગાડીના ડ�બામાં ધંધાવહ�પારમાં તો પાર�પ�રક 
�વનના સંપક�માં અસંતોષ, અ�યાય અને કાંઈક 
ખોટું થઈ �ય છ�, કાંઈક ખોટું કરવું પડે છ� તેવું 
અનુભવાય છ�.

પણ બધા જ �યાસોને �ય�ો પાછળનો હ�તુ 
શો? �વન મ�યું છ� તો માણી લેવું, ગમે �યાંથી ગમે 
તે રીતે સુખશાંિત અનુભવવી તે જ ? તે પણ િસ� 
થાય તો પણ �ગ સમજતાં, અને અંતે પણ ક�ઈ જ 
નથી મ�યું તેવો અનુભવ રહ� તો તેનો શો અથ� ?

વત�માન પણ ભાિવ બની શક� તે ભયંકર છ� 
તેવા સંક�ત કર� છ�. �યાંય દ�શદ�શ વ�ે યુ�ની 
��થિત હશે, માનવમાનવના મનમાં પણ સંઘષ� 
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સમા�ત થઈ જશે.

�યાર� આપણે ��ઈનમાં બેસીએ છીએ તો 
યા�ીઓનો પ�રચય થાય છ�. �યાર� આપણું 
�ટ�શન આવી �ય છ� �યાર� આપણે ��ઈનમાંથી 
ઊતરી જઈએ છીએ. તે રીતે આ ��� નાટકમાં 
�વયંને યા�ી સમજવા �ઈએ. �યાર� પાટ� પૂરો 
થાય છ� �યાર� આપણે દુિનયાને છોડીને જવું પડશે. 
�યાર� આ સવ� વાતોની ��િત રહ� છ� તો આપણાથી 
ક�કમ� થતાં નથી. કોઈને પણ દુઃખ આપવાનો 
િવચાર જ આવશે નહ�.

�ક�િતનો સંદ�શ

�ક�િત-��, વનરાિજ, ફ�લ છોડ, સૂય�, 
ચં�, તારા, આકાશ, વાયુ, જળ, અ��, ��વી 
વગેર� આપણને પરોપકાર શીખવાડે છ�. 
પરોપકાર, દયા અને �મામાં સુખ છ�. �ક�િતનાં 
ત�વ કોઈપણ �કારના ભેદભાવ િવના સવ�ને સુખ, 
શાંિત, આનંદ, શીતળતા આપે છ�. પરોપકારી 
�વન કઈ રીતે �વવું છ� તે �ક�િત પાસેથી 
શીખીએ. �ક�િતની ગોદમાં ધમ�, �યાન, િશ�ણ 
સા�ં થાય છ�. એટલે જ મીઠા બાબાએ માઉ�ટ 
આબુ પર ય� લઈ જવાનું પસંદ કયુ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

ઈ�છાઓને �તવા માટ� ક�ં છ�. ઈ�છા કદી પણ 
સારા બનવા દ�તી નથી.

�વ�પમાં ��થત થવું

િનર�તર ખુશનૂમા િજંદગી �વવા માટ� 
આ�માના ગુણો, �ેમ, સુખ, શાંિત, આનંદ, �ાન, 
શિ�, પિવ�તાની જ�ર છ�. આપણી આ��મક 
��થિત એટલી �ભાવશાળી હોય ક� આપણે 
આ�માના સવ� ગુણોના �વ�પમાં ��થત થઈ 
શક�એ. મીઠા ��ા બાબાએ આ��મક �વ�પમાં 
��થત થવા માટ� િવશેષ પુ�ષાથ� કય� હતો. જેને 
કારણે તેઓ સંપૂણ� કમા�તીત બની ગયા. જે 
આ��મક �વ�પમાં સદા ��થત રહ� છ� એની ખુશી 
કોઈ પડાવી શકતું નથી. આ�મા શિ�શાળી બને 
છ� �યાર� જ અતી���યસુખની અનુભૂિત થાય છ�. 
�ાનની સાથે સાથે યોગની ગહનતા પણ જ�રી છ�. 
�થૂળ, સૂ�મ િવકારોને �તવાનો આધાર યોગ છ�. 
�ાલામુખી યોગથી �યાર� સવ� િવકમ�નો િવનાશ 
થાય છ� �યાર� જ આ�મા હળવો બને છ�. ઉડતી 
કળાનો અનુભવ કરી શક� છ�. �યાર� જ ખુશનૂમા 
િજંદગી �વી શક�એ છીએ.

�� યા�ી છું

આ દુિનયા ગે�ટ હાઉસ છ�. આપણે 
મહ�માન, યા�ી છીએ. આપણી આંખો સામે જ 
આપણે ક�ટલાયે લોકોને મરતા �યા છ�. આપણી 
સામે જ મહાન આ�માઓ પણ ચા�યા ગયા તો 
આપણે સા�ી, ��ા, ઉપરામભાવથી �વીએ. 
આપણા પ�રવારના લોકો, િમ� સંબંધી, ધન 
દોલત, ભૌિતક સ���ધ ગમે તેટલી હોય પર�તુ 
અંિતમ સમયમાં આપણી સાથે ક�ઈ આવવાનું નથી. 
મા� આ�માની સાથે કમ�ની ક�સેટ જ સાથે 
આવશે. માનવ એટલું સમ� લે, તો વેરિવરોધ, 
લડાઈ ઝગડા, મા�ં તા�ં વગેર� સવ� �યથ� ��િ�ઓ 

આ�યા��મકતા જ �વનની આધારિશલા
�.ક�. અિનલ, સુરત

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના પથ

તેનું થોડી વાર મનન કરીએ. આ સંપૂણ� �ેણીમાં 
જે વાત અમારી સમજમાં આવી છ� તે તમામ ખુશી, 
તે તમામ અહ�સાસ આપણાં પોતાનાં છ�, તે િનિમ�ત 
કરી શકાય છ�. કોઈપણ �ણે કોઈ પણ 
પ�ર��થિતમાં �� મારી ��થરતા કાયમ કરી રાખી 
શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર
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આજની પ�ર��થિત આપણા જ તમો�ધાન 
બનેલ ભાવ�વભાવ અને સં�કારનું �િતિબંબ પાડે 
છ�. માનવ �યાર� પોતાની પૂવ�જ�મની ઉ� દ�વી 
મયા�દાઓને વટાવે છ� �યાર� �ક�િત અને પશુથી 
પણ પોતાની નીિતમ�ા છોડી દ� છ�. આ�મશિ�, 
�ાક�િતક શિ�, પરમા��મક શિ� એમ �ણ 
અના�દ અિવનાશી શિ� છ�. �ાક�િતક શિ� જડ 
હોય છ�. આ�મશિ�નો �ભાવ તેના પર પડે છ�. 
�યાર� આ બે શિ�ઓ તમો�ધાન થઈ �ય છ� 
�યાર� પરમા��મક શિ� તેને પુન�િવત કર� છ�.

પોતાની કમ����યો અને આદતોની આગળ 
િશિથલ બનેલ માનવમન �ક�િતના માર સામે 
બેવડ બની �ય છ�. ભૌિતક પ�રબળો ગમે તેટલાં 
શિ�શાળી હોય, �ાક�િતક હોવાને કારણે 
આ�યા��મકતાના આધાર િવના િવકસે તો તે 
િવનાશનું સાધન બની �ય છ�, જેનો અનુભવ 
આપણે આપણા રોજબરોજના �વનમાં કરીએ 
છીએ. આ�મા અિવનાશી હોઈ આ�મબળ 
અિવનાશી રીતે મદદગાર થતું રહ� છ�. આજના આ 
તંગ વાતાવરણમાં પ�ર��થિતના પડકાર�પે 
�વ��થિત મજબૂત કરવી �ઈએ એમ લાગે છ�. 
અને �યાર� ખર�ખર અ�યાર સુધી જેનો ઉપહાસ 
કરતાં હતાં તે સનાતન િનયમ ‘આ�યા��મકતા 
એજ માનવ�વનની આધારિશલા છ�.’ એ યથાથ� 
લાગે છ�.

અહ�યાં જ�ર લાગે છ� ક� આંત�રક �વ�થતા 
માટ� � �થમથી જ આપણે આવી પ�ર��થિતનો 
સામનો કરવાની તૈયારી નહ� રાખીએ તો તેવા 
સમયે આવી �વ�થતા ક�વી રીતે �ળવી શકશે ? 
તેને માટ� કોઈ ભૌિતક સાધનની નથી કોઈ શોધ 
થઈ ક� થશે, અને � કોઈ �રદાર પ�રબળ-
અકસીર સાધન હોય તો તે ક�વળ યોગ છ�.

આ�યા��મકતા એટલે આ�માના િવકાસ 

માટ�નું �ાન. આ�મા એટલે શરીરને સંચાિલત 
કરતી સૂ�મ ચૈત�ય સ�ા, જે અના�દ, અિવનાશી 
અજર અને અમર છ�. એ અિવનાશી �વ�પની 
��િતમાં ��થત થવાથી માનવ અનેક ભયમાંથી 
મુ� થઈ િનભ�ય અને શિ��વ�પ બની શક� છ�. 
તેને માટ� તેનો અ�યાસ જ�રી છ�. પોતાને દ�હ 
સમજવાના પાખંડનું જ આજે આ પોકળ ફ��ું છ�. 
પાપ છાપર� ચઢીને પોકાર� છ�. ખર�ખર પોતાના 
દ�હાિભમાનનું જ આ ફળ છ�. એની સામે હવે હાય 
હાય કરવી ક� રડવું પાલવે તેમ નથી. મનને મ�મ 
બનાવી આ�મબળને આધાર� ટકવાનો આરો 
આ�યો છ�.

દ�હમાં રહ�લ ચૈત�ય સ�ા એક સમયે 
�ધાનપદ� હતી. દ�હઅિભમાનથી સ��યેલી 
સમ�યાઓ આ�મબળ ��ત કરવાથી ફરીથી 
વશ કરી શકાશે એ પણ ચો�સ છ�. કોઈપણ 
પ�ર��થિત કાયમ ટકતી નથી, બદલાતી રહ� છ� એ 
����પી અના�દ નાટકનો િનયમ છ�. માટ� 
આજની દાહક પ�ર��થિત બદલાવાની જ છ� એ 
પણ ચો�સ છ�. વળી એ મા� િવરોધ કરવાથી, 
બળાપો કરવાથી પણ નથી બદલાવાની એ પણ 
આપણને �ાન છ�. માટ� વાત હવે એક જ રહી ક� 
અ�યાર� આપણે પોતાની આંત�રક શિ�ઓ-
સહનશીલતા, પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની 
શિ�, એકબી�ને સહયોગ આપવાની શિ�, 
પ�ર��થિતને પારખવાની શિ�, તેના પર િનણ�ય 
કરવાની શિ�, પ�ર��થિતને સ��યેલી ��થિતને 
સમાવી લેવાની શિ�, તે સમયે ચાલતાં સંક�પોને 
સમેટવાની શિ� અને એના કારણે િવ�તારમાં 
ગયેલી બુિ�ને સંક�ણ� કરવાની શિ�ને ��ત 
કરવી રહી. ��ત કરવા માટ� તે જ �વ�પ 
મનનિચંતન અને તે જ ��િતમાં મ� થઈ-��થત 
થઈ �વ�પ ધારણ કરવાના �ય� જ�રી છ�. કમ� 

અ�યા�મ �ાન અને રાજયોગનો અ�યાસ અને 
તેની િશ�ણ �ણાલી એ સમાજને સુધારવા માટ� 
ગુ�ત, �ખર પ�રબળ છ� અને એજ �ે� 
આધારિશલા છ�. આપણે પણ તે �દશા તરફ પગલાં 
પાડીએ....

॥ ઓમશાંિત ॥

કરતાં કરતાં આ પણ િવચારી અ�યાસ કરવાની 
રીત અપનાવવાથી ખર�ખર મહદ�શે માનિસક 
સંતુલતા શાંિત �વ�થતા �ા�ત કરી શકાય. આજ 
એક અિવનાશી આ�યા��મક આધારિશલા છ�.

અનુક�ળ સં�ગ અને વાતાવરણ પર 
�યિ� આનંદ અને સુખનો અનુભવ કર� એ 
�વાભાિવક વાત છ�. પર�તુ િવપરીત વાતાવરણ 
અને �િતક�ળ પ�ર��થિતમાં માનિસક ��થિતને 
�વ�થ, સંતુિલત અને સમથ� રાખી શક� એ 
�શંસનીય છ�. પ�ર��થિતથી પરા�ત થઈ િવવશ 
થનાર �યિ�નું માનસ અશ� અ�વ�થ પૂરવાર 
થાય છ�, પર�તુ અ�યા�મ�ાની અને રાજયોગનો 
અ�યાસી આવી અવ�થાથી બચી �ય છ�.

�યિ�નો �યિ� અને પદાથ� સાથેનો 
સંબંધ કોઈના કોઈ �ાક�િતક-ભૌિતક શિ�ના 
મા�યમને લઈને હોય છ�. યોગ જે બે સ�ાના 
સંબંધનો સૂચક છ� એ બંને સ�ા અભૌિતક 
અિવનાશી અને ચૈત�ય છ�. પ�રણામે બંને ચૈત�ય 
સ�ાનો સંબંધ કોઈ �ાક�િતક શિ�નો આધાર ન 
લેતાં ચૈત�ય શિ�નો આધાર લે છ�. પરમા�મા 
મનનો િમ� હોઈ મનનશિ� �ારા જ એની સાથે 
આ�માનો બૌિ�ક સંબંધ �થાિપત થઈ શક�. 
રાજયોગ એટલે જ ઈ�રીય લગનમાં મગન રહ�વું, 
�વ�પ િચંતન કરવું અને એ �ારા �દય પ�રવત�ન 
લાવવું. આમ રાજયોગની મોટામાં મોટી �ા��ત 
માનવીની માનસ પ�ર��થિતનું �તર ઊંચું 
લાવવામાં છ�.

મનની �વ�થતા આ શુ��ધ પર કાય�ની 
શુિ� અને �ે�તાનો આધાર છ� મનોપ�રવત�ન જ 
સં�કાર પ�રવત�ન લાવી શક� છ�. આમ િવચાર શુ� 
થતાં આચારશુિ� - �યવહારશુિ� સહજ આવી 
શક� છ�. અને આચારશુિ�ની વાતોથી થતો �ચાર 
પણ �ખર અને �ભાવશાળી નીવડે છ�. આમ 

આ�માને ગભ�જેલ ભોગવવી પડે છ� અને અનેક 
દુઃખમય �વન મેળવવું પડે છ�. તો હવે દુઃખોનાં 
બંધનથી છૂટવા માટ� કમ���યોની ગુલામીથી 
આઝાદ થવું જ�રી છ�. કમ����યોના ભોગોથી કદી 
કોઈ ��ત થયું નથી. તુ�� તો િનજરસમાં જ મળી 
શક� છ�. તેથી કમ����યોના વશમાં ના આવીને 
કમ����યોને વશ કર� છ� તે ભા�યશાળી છ�. �યાર� 
કોઈ મ�મનાભવ વશીકરણ મં�માં ��થત છ� �યાર� 
જ તે કમ����યોને �તી શક� છ�.

હઠથી અથવા બા� સાધનોથી કમ����યોને 
વશ કરવા માટ� અનેક સાધુ, સંત, મહા�મા 
ઈ�યા�દ અનેક �કારની કઠણ તપ�યા અને 
સાધનાઓ કરતા આ�યા છ�. પર�તુ તેઓ મનસા 
સિહત દ�હ અને દ�હની કમ����યોને પૂણ� રીતે �તી 
ન શ�યા કારણક� તે સહજ યુિ� તો ક�વળ 
દ�હરિહત પરમા�મા જ શીખવાડે છ�. જુઓ, 
કમ����યોને �તવાનો પુ�ષાથ� કોઈ �થૂળ પ�ર�મ 
નથી કારણ ક� કમ����યોને ચલાયમાન કરનારી 
�બળ માયા અથા�� માનિસક િવક�પ અને 
િવક�પોને �તાડનાર ઈ�રીય �ાન જ છ� એટલે 
પરમા�મા િશવ �ારા આ�માના શુ� �વ�પને 
�ણીને અને પરમિપતા પરમા�માને ઓળખીને 
આનંદમાં રમણ કરતા રહ�વું �ઈએ. આ અ�ય� 
બળથી ઈ���યોને �તીને અ�ય� આનંદમાં 
હરદમ રહ�વું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...  પ�રમલ
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આજની પ�ર��થિત આપણા જ તમો�ધાન 
બનેલ ભાવ�વભાવ અને સં�કારનું �િતિબંબ પાડે 
છ�. માનવ �યાર� પોતાની પૂવ�જ�મની ઉ� દ�વી 
મયા�દાઓને વટાવે છ� �યાર� �ક�િત અને પશુથી 
પણ પોતાની નીિતમ�ા છોડી દ� છ�. આ�મશિ�, 
�ાક�િતક શિ�, પરમા��મક શિ� એમ �ણ 
અના�દ અિવનાશી શિ� છ�. �ાક�િતક શિ� જડ 
હોય છ�. આ�મશિ�નો �ભાવ તેના પર પડે છ�. 
�યાર� આ બે શિ�ઓ તમો�ધાન થઈ �ય છ� 
�યાર� પરમા��મક શિ� તેને પુન�િવત કર� છ�.

પોતાની કમ����યો અને આદતોની આગળ 
િશિથલ બનેલ માનવમન �ક�િતના માર સામે 
બેવડ બની �ય છ�. ભૌિતક પ�રબળો ગમે તેટલાં 
શિ�શાળી હોય, �ાક�િતક હોવાને કારણે 
આ�યા��મકતાના આધાર િવના િવકસે તો તે 
િવનાશનું સાધન બની �ય છ�, જેનો અનુભવ 
આપણે આપણા રોજબરોજના �વનમાં કરીએ 
છીએ. આ�મા અિવનાશી હોઈ આ�મબળ 
અિવનાશી રીતે મદદગાર થતું રહ� છ�. આજના આ 
તંગ વાતાવરણમાં પ�ર��થિતના પડકાર�પે 
�વ��થિત મજબૂત કરવી �ઈએ એમ લાગે છ�. 
અને �યાર� ખર�ખર અ�યાર સુધી જેનો ઉપહાસ 
કરતાં હતાં તે સનાતન િનયમ ‘આ�યા��મકતા 
એજ માનવ�વનની આધારિશલા છ�.’ એ યથાથ� 
લાગે છ�.

અહ�યાં જ�ર લાગે છ� ક� આંત�રક �વ�થતા 
માટ� � �થમથી જ આપણે આવી પ�ર��થિતનો 
સામનો કરવાની તૈયારી નહ� રાખીએ તો તેવા 
સમયે આવી �વ�થતા ક�વી રીતે �ળવી શકશે ? 
તેને માટ� કોઈ ભૌિતક સાધનની નથી કોઈ શોધ 
થઈ ક� થશે, અને � કોઈ �રદાર પ�રબળ-
અકસીર સાધન હોય તો તે ક�વળ યોગ છ�.

આ�યા��મકતા એટલે આ�માના િવકાસ 

માટ�નું �ાન. આ�મા એટલે શરીરને સંચાિલત 
કરતી સૂ�મ ચૈત�ય સ�ા, જે અના�દ, અિવનાશી 
અજર અને અમર છ�. એ અિવનાશી �વ�પની 
��િતમાં ��થત થવાથી માનવ અનેક ભયમાંથી 
મુ� થઈ િનભ�ય અને શિ��વ�પ બની શક� છ�. 
તેને માટ� તેનો અ�યાસ જ�રી છ�. પોતાને દ�હ 
સમજવાના પાખંડનું જ આજે આ પોકળ ફ��ું છ�. 
પાપ છાપર� ચઢીને પોકાર� છ�. ખર�ખર પોતાના 
દ�હાિભમાનનું જ આ ફળ છ�. એની સામે હવે હાય 
હાય કરવી ક� રડવું પાલવે તેમ નથી. મનને મ�મ 
બનાવી આ�મબળને આધાર� ટકવાનો આરો 
આ�યો છ�.

દ�હમાં રહ�લ ચૈત�ય સ�ા એક સમયે 
�ધાનપદ� હતી. દ�હઅિભમાનથી સ��યેલી 
સમ�યાઓ આ�મબળ ��ત કરવાથી ફરીથી 
વશ કરી શકાશે એ પણ ચો�સ છ�. કોઈપણ 
પ�ર��થિત કાયમ ટકતી નથી, બદલાતી રહ� છ� એ 
����પી અના�દ નાટકનો િનયમ છ�. માટ� 
આજની દાહક પ�ર��થિત બદલાવાની જ છ� એ 
પણ ચો�સ છ�. વળી એ મા� િવરોધ કરવાથી, 
બળાપો કરવાથી પણ નથી બદલાવાની એ પણ 
આપણને �ાન છ�. માટ� વાત હવે એક જ રહી ક� 
અ�યાર� આપણે પોતાની આંત�રક શિ�ઓ-
સહનશીલતા, પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની 
શિ�, એકબી�ને સહયોગ આપવાની શિ�, 
પ�ર��થિતને પારખવાની શિ�, તેના પર િનણ�ય 
કરવાની શિ�, પ�ર��થિતને સ��યેલી ��થિતને 
સમાવી લેવાની શિ�, તે સમયે ચાલતાં સંક�પોને 
સમેટવાની શિ� અને એના કારણે િવ�તારમાં 
ગયેલી બુિ�ને સંક�ણ� કરવાની શિ�ને ��ત 
કરવી રહી. ��ત કરવા માટ� તે જ �વ�પ 
મનનિચંતન અને તે જ ��િતમાં મ� થઈ-��થત 
થઈ �વ�પ ધારણ કરવાના �ય� જ�રી છ�. કમ� 

અ�યા�મ �ાન અને રાજયોગનો અ�યાસ અને 
તેની િશ�ણ �ણાલી એ સમાજને સુધારવા માટ� 
ગુ�ત, �ખર પ�રબળ છ� અને એજ �ે� 
આધારિશલા છ�. આપણે પણ તે �દશા તરફ પગલાં 
પાડીએ....

॥ ઓમશાંિત ॥

કરતાં કરતાં આ પણ િવચારી અ�યાસ કરવાની 
રીત અપનાવવાથી ખર�ખર મહદ�શે માનિસક 
સંતુલતા શાંિત �વ�થતા �ા�ત કરી શકાય. આજ 
એક અિવનાશી આ�યા��મક આધારિશલા છ�.

અનુક�ળ સં�ગ અને વાતાવરણ પર 
�યિ� આનંદ અને સુખનો અનુભવ કર� એ 
�વાભાિવક વાત છ�. પર�તુ િવપરીત વાતાવરણ 
અને �િતક�ળ પ�ર��થિતમાં માનિસક ��થિતને 
�વ�થ, સંતુિલત અને સમથ� રાખી શક� એ 
�શંસનીય છ�. પ�ર��થિતથી પરા�ત થઈ િવવશ 
થનાર �યિ�નું માનસ અશ� અ�વ�થ પૂરવાર 
થાય છ�, પર�તુ અ�યા�મ�ાની અને રાજયોગનો 
અ�યાસી આવી અવ�થાથી બચી �ય છ�.

�યિ�નો �યિ� અને પદાથ� સાથેનો 
સંબંધ કોઈના કોઈ �ાક�િતક-ભૌિતક શિ�ના 
મા�યમને લઈને હોય છ�. યોગ જે બે સ�ાના 
સંબંધનો સૂચક છ� એ બંને સ�ા અભૌિતક 
અિવનાશી અને ચૈત�ય છ�. પ�રણામે બંને ચૈત�ય 
સ�ાનો સંબંધ કોઈ �ાક�િતક શિ�નો આધાર ન 
લેતાં ચૈત�ય શિ�નો આધાર લે છ�. પરમા�મા 
મનનો િમ� હોઈ મનનશિ� �ારા જ એની સાથે 
આ�માનો બૌિ�ક સંબંધ �થાિપત થઈ શક�. 
રાજયોગ એટલે જ ઈ�રીય લગનમાં મગન રહ�વું, 
�વ�પ િચંતન કરવું અને એ �ારા �દય પ�રવત�ન 
લાવવું. આમ રાજયોગની મોટામાં મોટી �ા��ત 
માનવીની માનસ પ�ર��થિતનું �તર ઊંચું 
લાવવામાં છ�.

મનની �વ�થતા આ શુ��ધ પર કાય�ની 
શુિ� અને �ે�તાનો આધાર છ� મનોપ�રવત�ન જ 
સં�કાર પ�રવત�ન લાવી શક� છ�. આમ િવચાર શુ� 
થતાં આચારશુિ� - �યવહારશુિ� સહજ આવી 
શક� છ�. અને આચારશુિ�ની વાતોથી થતો �ચાર 
પણ �ખર અને �ભાવશાળી નીવડે છ�. આમ 

આ�માને ગભ�જેલ ભોગવવી પડે છ� અને અનેક 
દુઃખમય �વન મેળવવું પડે છ�. તો હવે દુઃખોનાં 
બંધનથી છૂટવા માટ� કમ���યોની ગુલામીથી 
આઝાદ થવું જ�રી છ�. કમ����યોના ભોગોથી કદી 
કોઈ ��ત થયું નથી. તુ�� તો િનજરસમાં જ મળી 
શક� છ�. તેથી કમ����યોના વશમાં ના આવીને 
કમ����યોને વશ કર� છ� તે ભા�યશાળી છ�. �યાર� 
કોઈ મ�મનાભવ વશીકરણ મં�માં ��થત છ� �યાર� 
જ તે કમ����યોને �તી શક� છ�.

હઠથી અથવા બા� સાધનોથી કમ����યોને 
વશ કરવા માટ� અનેક સાધુ, સંત, મહા�મા 
ઈ�યા�દ અનેક �કારની કઠણ તપ�યા અને 
સાધનાઓ કરતા આ�યા છ�. પર�તુ તેઓ મનસા 
સિહત દ�હ અને દ�હની કમ����યોને પૂણ� રીતે �તી 
ન શ�યા કારણક� તે સહજ યુિ� તો ક�વળ 
દ�હરિહત પરમા�મા જ શીખવાડે છ�. જુઓ, 
કમ����યોને �તવાનો પુ�ષાથ� કોઈ �થૂળ પ�ર�મ 
નથી કારણ ક� કમ����યોને ચલાયમાન કરનારી 
�બળ માયા અથા�� માનિસક િવક�પ અને 
િવક�પોને �તાડનાર ઈ�રીય �ાન જ છ� એટલે 
પરમા�મા િશવ �ારા આ�માના શુ� �વ�પને 
�ણીને અને પરમિપતા પરમા�માને ઓળખીને 
આનંદમાં રમણ કરતા રહ�વું �ઈએ. આ અ�ય� 
બળથી ઈ���યોને �તીને અ�ય� આનંદમાં 
હરદમ રહ�વું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...  પ�રમલ
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�યાં સુધી કોઈ અિભનેતા પરલોક ક� �વગ� જતો 
નથી. �વગ� આ ધરતી પર જ હોય છ�. પરલોક 
ઉપર હોય છ�.

િવ��ામા �લાન અનુસાર કોઈ એક 
અિભનેતા 5000 વષ� દરિમયાન વધુમાં વધુ 84 
જ�મ ધારણ કર� છ� અને ઓછામાં ઓછો એક 
જ�મ પણ ધારણ કર� છ�. �યાર� પરમધામથી બધા 
જ આ�માઓ પરમધામ છોડી ��વી �પી ર�ગમંચ 
પર પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી �ય છ� અને 
સમ�ત પરમધામ ખાલી થઈ �ય છ� અને 
િવ��ામાના 5000 વષ� પૂણ� થાય છ� �યાર� જ 
પરમા�મા સિહત બધા જ આ�માઓ પરમધામ 
પરત ફર� છ� અને િવ��ામાની પૂણા��િત થાય છ�. 
િવ��ામાની પૂણા��િત થતાં જ ફરી િવ��ામા 
�બ� પુનરા�ત થાય છ�. િવ��ામાના ઉ�ઘાટન 
વખતે પરમા�મા ધરતી પર અવત�રત થતાં નથી. 
િવ��ામાની �બ� પુનરા�િતની �િ�યા એ સતત 
દર પાંચ પાંચ હ�ર વષ� ચાલતી �િ�યા છ�. એ કદી 
પણ અટકતી નથી.

િવ��ામા �લાન અનુસાર �યાર� 
િવ��ામાની શ�આત થાય છ� �યાર� શ�આતમાં 
��વી �પી ર�ગમંચ પર 9 લાખ આ�મ અિભનેતાઓ 
જ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� પહ�લો જ�મ ધારણ 
કર� છ� ક� જે સમયે આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
સતયુગ અથા�ત �વગ� એટલે ક� સુવણ�યુગ હોય છ�. 
બાક�ના આ�મ અિભનેતાઓ આ�મ �વ�પે 
પરમધામમાં િનવાસ કરતાં હોય છ�. િવ��ામાનું 
સમય�પી કાળચ� આગળ વધતાં પરમધામથી 
આ�મ અિભનેતાઓનું ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
નીચે આવવાનું ચાલુ રહ�તાં સતયુગના અંતે આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 2 કરોડ જેટલા આ�મ 
અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી 
�ય છ� અને િવ��ામા �લાન અનુસાર િવ��ામા 

આગળ કાયા���વત રહ� છ�. �ેતાયુગના અંતે આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 33 કરોડ જેટલા આ�મ 
અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી 
�ય છ�. આ રીતે િવ��ામા �લાન અનુસાર 
�ાપરયુગ, કિળયુગ તેમજ કિળયુગના અંતે 
પરમધામ છોડી આ�મ અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� 
ભજવવા માટ� �મશઃ આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
અંદાિજત 800 થી 900 કરોડ આ�મ અિભનેતાઓ 
આવી જતાં હોય છ�.

5000 વષ�ના િવ��ામાને એક ક�પ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. આ િવ��ામાની એક િવશેષ 
અ�યબી તો એ છ� ક� િવ��ામાના દર�ક� દર�ક 
અિભનેતાને પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� જે શરીર 
�પી �ેસ �ા�ત થાય છ�. તે દર�કનો એક સરખો 
હોતો નથી એટલે ક� દર�કના Features એક 
સરખા હોતાં નથી. અંદાિજત Features ક�ટલા 
હશે ? ધારો ક� િવ��ામાના 900 કરોડ 
અિભનેતાઓ હોય અને દર�કના Average 50 
જ�મની ગણતરી કરીએ તો ક�લ 45,000 
Features  થાય. આ 45,000 Features  
દર�કના અલગ અલગ હોય છ�. ક� જે Features 
�ક�િતના પાંચ ત�વોમાંથી બને છ�. વળી િવશેષમાં 
િવશેષ અ�યબી તો એ છ� ક� આ અંદાિજત 
45,000 Features ના પાટ� પણ દર�કના એક 
સરખા હોતાં નથી. વળી સૌથી િવશેષમાં િવશેષ 
આ�ય� તો એ વાતનું છ� ક� આ અંદાિજત 45,000 
Features ના પાટ� ક�પ ક�પ �બ� Repeat થયા 
કરતાં હોય છ� તેમાં લેશમા� ફ�રફાર આવતાં 
નથી. વળી અક�પનીય આ�ય� તો એ વાતનું છ� ક� 
વધુમાં વધુ 84 જ�મની ભજવવામાં આવતી 
ભૂિમકાનું Recording સૂ�મમાં સૂ�મ આ�મામાં 
Record થયેલું હોય છ�.

એટલા માટ� જ એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� ‘� 
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ધરતી (ભૂિમ) એ િવ��ામા ભજવવા 
માટ�ની ર�ગભૂિમ છ�, ર�ગમંચ છ�. આ ર�ગભૂિમ 
પવ�ત, નદી, નાળા, ઝરણા, સાગર, જંગલ, રણ, 
ખીણ વગેર�થી આ�છા�દત છ�. આકાશ એ મંડપ 
છ�. સૂય�, ચં�, તારાગણ એ રોશની છ�, શણગાર 
છ�. આવા સુશોિભત Stage પર િવ��ામા 
ભજવાઈ ર�ો છ�. �ામા બ� બ� તો 3 કલાકનો 
હોઈ શક� પર�તુ આ િવ��ામાની અવિધ એ�યુર�ટ 
5000 વષ�ની છ�. દુ�યવી લોકોને મા�યામાં પણ ન 
આવે. િવ��ામા Natural અને અના�દ છ�. આ 
િવ��ામાના પા�ો, અિભનેતા (મનુ�યા�માઓ) 
છ�. આ આ�મ અિભનેતાઓ પણ સં�યાક�ય 
���થી Exact અને Accurate છ�. છતાં પણ તેમાં 
રાજ (Suspense) સમાયેલું છ�. કોઈ કહ� 800 
કરોડ અિભનેતા હશે કોઈ કહ� 900 કરોડ 
અિભનેતા હશે. િવ��ામા એ િવ�ની �થમ 
નંબરની અ�યબી છ�. જે દુ�યવી લોકોને ખબર 
નથી. દુ�યવી 9 અ�યબીઓ િવનાશી છ�. �યાર� 
આ અ�યબીનો કદી િવનાશ થતો નથી. 5000 
વષ� પૂણ� થયા પછી પણ તે અવાર-નવાર પુનરા�ત 
થાય છ�. 9 અ�યબી માનવ િનિમ�ત છ� �યાર� 
િવ��ામા Natural છ� છતાં પણ તેની રચના 
પરમા�માએ કરી નથી. આ િવ��ામાના મુ�ય 
આ�મ અિભનેતા �વયં પરમા�મા છ�.

આ અંદાિજત 800 ક� 900 કરોડ િવ� 
આ�મ અિભનેતાઓને પોતાનો Role અિભિનત 
કરવા માટ� શરીર �પી �ેસ આ ધરતી પરની 
�ક�િતના પાંચ ત�વોમાંથી જ �ા�ત થાય છ�. 
પરમા�માને પોતાનો Role અિભિનત કરવા માટ� 
પોતાને પોતાનું શરીર �ા�ત થતું નથી પર�તુ તેમણે 

પર કાયામાં �વેશ કરવો પડે છ� અને �યાર પછી 
તેઓ પોતાનો Role અિભિનત કર� છ�. આ 
અંદાિજત 800 ક� 900 કરોડ િવ� અિભનેતાઓ 
તેમજ પરમા�માનું એક મૂળ વતન હોય છ� ક� જેને 
પરમધામ કહ�વામાં આવે છ� ક� જે પરમધામ સૂય�, 
ચં�, તારાગણથી પાર, �ક�િતના પાંચ ત�વોથી 
પાર, આકાશ ત�વથી પાર, આકારી લોકથી પણ 
પાર દૂર અિત દૂર આવેલું છ� �યાંથી આ અંદાિજત 
800 ક� 900 કરોડ િવ� અિભનેતાઓ એટલે ક� 
આ આ�માઓ આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર પોતાનો 
પાટ� ભજવવા માટ� આવે છ�. 5000 વષ� દરિમયાન 
આ બધા આ�મ અિભનેતાઓ પરમધામથી આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર એક જ વખત આવે છ� અને 
�યાર� િવ� �ામા સમા�ત થાય �યાર� જ સવ� 
આ�માઓ Wholesaleમાં ધરતી �પી ર�ગમંચ 
તેમજ શરીર છોડી આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� એક સાથે ધરતી પર 
આવતા નથી. િવ� �ામા �લાન અનુસાર �યાર� જે 
આ�માને પોતાનો પાટ� ભજવવાનો થાય છ� �યાર� 
જ તે આ�મા આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર આવે છ�. 
શરીર ધારણ કર� છ� અને િવ� �ામા �લાન 
અનુસાર જ પોતાનો પાટ� ભજવે છ�. પર�તુ યાદ 
રહ�, કોઈ અિભનેતા આ�માનું ધરતી પર આ�યા 
પછી તે આ�મા શરીર છોડે પર�તુ િવ��ામા પૂણ� 
થયો ન હોય �યાં સુધી તે આ�મા પરમધામ પરત 
ફરતો નથી પર�તુ તે અિભનેતા આગળનો પાટ� 
ભજવવા માટ� બીજું નવું શરીર ધારણ કર� છ� અને 
પોતાનો આગળનો પાટ� ભજવે છ�. બીજું શરીર 
ધારણ કરવું એટલે નવો જ�મ અને શરીર છોડી 
દ�વું એટલે ��યું. �યાં સુધી િવ��ામા પૂણ� ન થાય 

િવ��ામા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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�યાં સુધી કોઈ અિભનેતા પરલોક ક� �વગ� જતો 
નથી. �વગ� આ ધરતી પર જ હોય છ�. પરલોક 
ઉપર હોય છ�.

િવ��ામા �લાન અનુસાર કોઈ એક 
અિભનેતા 5000 વષ� દરિમયાન વધુમાં વધુ 84 
જ�મ ધારણ કર� છ� અને ઓછામાં ઓછો એક 
જ�મ પણ ધારણ કર� છ�. �યાર� પરમધામથી બધા 
જ આ�માઓ પરમધામ છોડી ��વી �પી ર�ગમંચ 
પર પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી �ય છ� અને 
સમ�ત પરમધામ ખાલી થઈ �ય છ� અને 
િવ��ામાના 5000 વષ� પૂણ� થાય છ� �યાર� જ 
પરમા�મા સિહત બધા જ આ�માઓ પરમધામ 
પરત ફર� છ� અને િવ��ામાની પૂણા��િત થાય છ�. 
િવ��ામાની પૂણા��િત થતાં જ ફરી િવ��ામા 
�બ� પુનરા�ત થાય છ�. િવ��ામાના ઉ�ઘાટન 
વખતે પરમા�મા ધરતી પર અવત�રત થતાં નથી. 
િવ��ામાની �બ� પુનરા�િતની �િ�યા એ સતત 
દર પાંચ પાંચ હ�ર વષ� ચાલતી �િ�યા છ�. એ કદી 
પણ અટકતી નથી.

િવ��ામા �લાન અનુસાર �યાર� 
િવ��ામાની શ�આત થાય છ� �યાર� શ�આતમાં 
��વી �પી ર�ગમંચ પર 9 લાખ આ�મ અિભનેતાઓ 
જ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� પહ�લો જ�મ ધારણ 
કર� છ� ક� જે સમયે આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
સતયુગ અથા�ત �વગ� એટલે ક� સુવણ�યુગ હોય છ�. 
બાક�ના આ�મ અિભનેતાઓ આ�મ �વ�પે 
પરમધામમાં િનવાસ કરતાં હોય છ�. િવ��ામાનું 
સમય�પી કાળચ� આગળ વધતાં પરમધામથી 
આ�મ અિભનેતાઓનું ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
નીચે આવવાનું ચાલુ રહ�તાં સતયુગના અંતે આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 2 કરોડ જેટલા આ�મ 
અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી 
�ય છ� અને િવ��ામા �લાન અનુસાર િવ��ામા 

આગળ કાયા���વત રહ� છ�. �ેતાયુગના અંતે આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 33 કરોડ જેટલા આ�મ 
અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� આવી 
�ય છ�. આ રીતે િવ��ામા �લાન અનુસાર 
�ાપરયુગ, કિળયુગ તેમજ કિળયુગના અંતે 
પરમધામ છોડી આ�મ અિભનેતાઓ પોતાનો પાટ� 
ભજવવા માટ� �મશઃ આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
અંદાિજત 800 થી 900 કરોડ આ�મ અિભનેતાઓ 
આવી જતાં હોય છ�.

5000 વષ�ના િવ��ામાને એક ક�પ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. આ િવ��ામાની એક િવશેષ 
અ�યબી તો એ છ� ક� િવ��ામાના દર�ક� દર�ક 
અિભનેતાને પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� જે શરીર 
�પી �ેસ �ા�ત થાય છ�. તે દર�કનો એક સરખો 
હોતો નથી એટલે ક� દર�કના Features એક 
સરખા હોતાં નથી. અંદાિજત Features ક�ટલા 
હશે ? ધારો ક� િવ��ામાના 900 કરોડ 
અિભનેતાઓ હોય અને દર�કના Average 50 
જ�મની ગણતરી કરીએ તો ક�લ 45,000 
Features  થાય. આ 45,000 Features  
દર�કના અલગ અલગ હોય છ�. ક� જે Features 
�ક�િતના પાંચ ત�વોમાંથી બને છ�. વળી િવશેષમાં 
િવશેષ અ�યબી તો એ છ� ક� આ અંદાિજત 
45,000 Features ના પાટ� પણ દર�કના એક 
સરખા હોતાં નથી. વળી સૌથી િવશેષમાં િવશેષ 
આ�ય� તો એ વાતનું છ� ક� આ અંદાિજત 45,000 
Features ના પાટ� ક�પ ક�પ �બ� Repeat થયા 
કરતાં હોય છ� તેમાં લેશમા� ફ�રફાર આવતાં 
નથી. વળી અક�પનીય આ�ય� તો એ વાતનું છ� ક� 
વધુમાં વધુ 84 જ�મની ભજવવામાં આવતી 
ભૂિમકાનું Recording સૂ�મમાં સૂ�મ આ�મામાં 
Record થયેલું હોય છ�.

એટલા માટ� જ એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� ‘� 
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ધરતી (ભૂિમ) એ િવ��ામા ભજવવા 
માટ�ની ર�ગભૂિમ છ�, ર�ગમંચ છ�. આ ર�ગભૂિમ 
પવ�ત, નદી, નાળા, ઝરણા, સાગર, જંગલ, રણ, 
ખીણ વગેર�થી આ�છા�દત છ�. આકાશ એ મંડપ 
છ�. સૂય�, ચં�, તારાગણ એ રોશની છ�, શણગાર 
છ�. આવા સુશોિભત Stage પર િવ��ામા 
ભજવાઈ ર�ો છ�. �ામા બ� બ� તો 3 કલાકનો 
હોઈ શક� પર�તુ આ િવ��ામાની અવિધ એ�યુર�ટ 
5000 વષ�ની છ�. દુ�યવી લોકોને મા�યામાં પણ ન 
આવે. િવ��ામા Natural અને અના�દ છ�. આ 
િવ��ામાના પા�ો, અિભનેતા (મનુ�યા�માઓ) 
છ�. આ આ�મ અિભનેતાઓ પણ સં�યાક�ય 
���થી Exact અને Accurate છ�. છતાં પણ તેમાં 
રાજ (Suspense) સમાયેલું છ�. કોઈ કહ� 800 
કરોડ અિભનેતા હશે કોઈ કહ� 900 કરોડ 
અિભનેતા હશે. િવ��ામા એ િવ�ની �થમ 
નંબરની અ�યબી છ�. જે દુ�યવી લોકોને ખબર 
નથી. દુ�યવી 9 અ�યબીઓ િવનાશી છ�. �યાર� 
આ અ�યબીનો કદી િવનાશ થતો નથી. 5000 
વષ� પૂણ� થયા પછી પણ તે અવાર-નવાર પુનરા�ત 
થાય છ�. 9 અ�યબી માનવ િનિમ�ત છ� �યાર� 
િવ��ામા Natural છ� છતાં પણ તેની રચના 
પરમા�માએ કરી નથી. આ િવ��ામાના મુ�ય 
આ�મ અિભનેતા �વયં પરમા�મા છ�.

આ અંદાિજત 800 ક� 900 કરોડ િવ� 
આ�મ અિભનેતાઓને પોતાનો Role અિભિનત 
કરવા માટ� શરીર �પી �ેસ આ ધરતી પરની 
�ક�િતના પાંચ ત�વોમાંથી જ �ા�ત થાય છ�. 
પરમા�માને પોતાનો Role અિભિનત કરવા માટ� 
પોતાને પોતાનું શરીર �ા�ત થતું નથી પર�તુ તેમણે 

પર કાયામાં �વેશ કરવો પડે છ� અને �યાર પછી 
તેઓ પોતાનો Role અિભિનત કર� છ�. આ 
અંદાિજત 800 ક� 900 કરોડ િવ� અિભનેતાઓ 
તેમજ પરમા�માનું એક મૂળ વતન હોય છ� ક� જેને 
પરમધામ કહ�વામાં આવે છ� ક� જે પરમધામ સૂય�, 
ચં�, તારાગણથી પાર, �ક�િતના પાંચ ત�વોથી 
પાર, આકાશ ત�વથી પાર, આકારી લોકથી પણ 
પાર દૂર અિત દૂર આવેલું છ� �યાંથી આ અંદાિજત 
800 ક� 900 કરોડ િવ� અિભનેતાઓ એટલે ક� 
આ આ�માઓ આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર પોતાનો 
પાટ� ભજવવા માટ� આવે છ�. 5000 વષ� દરિમયાન 
આ બધા આ�મ અિભનેતાઓ પરમધામથી આ 
ધરતી �પી ર�ગમંચ પર એક જ વખત આવે છ� અને 
�યાર� િવ� �ામા સમા�ત થાય �યાર� જ સવ� 
આ�માઓ Wholesaleમાં ધરતી �પી ર�ગમંચ 
તેમજ શરીર છોડી આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર 
પોતાનો પાટ� ભજવવા માટ� એક સાથે ધરતી પર 
આવતા નથી. િવ� �ામા �લાન અનુસાર �યાર� જે 
આ�માને પોતાનો પાટ� ભજવવાનો થાય છ� �યાર� 
જ તે આ�મા આ ધરતી �પી ર�ગમંચ પર આવે છ�. 
શરીર ધારણ કર� છ� અને િવ� �ામા �લાન 
અનુસાર જ પોતાનો પાટ� ભજવે છ�. પર�તુ યાદ 
રહ�, કોઈ અિભનેતા આ�માનું ધરતી પર આ�યા 
પછી તે આ�મા શરીર છોડે પર�તુ િવ��ામા પૂણ� 
થયો ન હોય �યાં સુધી તે આ�મા પરમધામ પરત 
ફરતો નથી પર�તુ તે અિભનેતા આગળનો પાટ� 
ભજવવા માટ� બીજું નવું શરીર ધારણ કર� છ� અને 
પોતાનો આગળનો પાટ� ભજવે છ�. બીજું શરીર 
ધારણ કરવું એટલે નવો જ�મ અને શરીર છોડી 
દ�વું એટલે ��યું. �યાં સુધી િવ��ામા પૂણ� ન થાય 

િવ��ામા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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�આ વહ અ�છા હી �આ, � હો રહા હ� વહ ભી 
અ�છા હી હો રહા હ� ઔર � હોગા વહભી ઉસસે 
ભી અ�છ� તે અ�છા હોગા.’ આ િવ��ામામાં દર�ક� 
દર�ક અિભનેતાનો પાટ� ન�ી જ હોય છ�. તેના 
પાટ�માં પરમા�મા પણ સુધારા વધારા કરી શકતાં 
નથી. જે બનશે તે �ામાનુસાર જ બનશે. દા.ત. 
િવ��ામામાં �ીક��ણનો 84 જ�મનો પાટ� ફ��સ 
છ�. તેના પાટ�માં પરમા�મા પણ ચેઈ��સ લાવી 
શકતાં નથી એટલે ક� કોઈનો પાટ� અદલા બદલી 
પણ થઈ શકતો નથી. વાિલયા લૂંટારાએ જે 
રોલ(પાટ�) ભજ�યો તે પાટ� તે જ આ�મ અિભનેતા 
ક�પ પછી પણ ભજવશે. ક�પ ક�પ ભજવશે જ.

ક�ટલાક આ�મ અિભનેતાના પાટ� ક�ટલાક 
આ�મ અિભનેતાના પાટ� સાથે કર�લા કમ�ના 
િહસાબ-�કતાબ ધરાવતા હોય છ�. દા.ત. એક જ 
પ�રવારમાં પિત-પ�ી, પુ�-પુ�ી, પુ�વધૂ, કાકા-
કાક�, ફોઈ-ભ�ી�-ભ�ી� એક પંખીના માળાની 
જેમ એક જ ઘરમાં એકિ�ત થાય છ� તે પાછલા 
જ�મોના કર�લા કમ�ના િહસાબ-�કતાબ છ� જે આ 
જ�મમાં અલગ-અલગ લૌ�કક સંબંધની �એ 
ચુ�ુ કરવા માટ�  એક જ ઘરમાં એકિ�ત થાય 
છ�. જેનો જેની સાથે જેટલા સમય માટ� સંબંધક�ય 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતુ થાય એટલે તે 
આ�મ અિભનેતા બી� �થળ� પોતાનો આગળનો 
પાટ� ભજવવા માટ� જતો રહ� છ�. દર�ક� દર�ક આ�મ 
અિભનેતાના કાિમ�ક એકાઉ�ટ પોત પોતાના હોય 
છ�. પાપ-પુ�ય, લેણ-દ�ણ, િહસાબ-�કતાબ, 
કાિમ�ક એકાઉ�ટ, કર�લાં કમ�ની ભોગના, સુખ-
દુઃખનું બીજું નામ એટલે િવ��ામા.

દર�ક� દર�ક અિભનેતા િવ��ામા �લાન 
અનુસાર જ પોતાનો પાટ� �લે કર� જ છ� તેથી તેના 
પાટ�ને સા�ીભાવથી જુઓ. તેના પાટ�થી આપણી 
��થિત અચલ-અડોલ-અડીખમ રહ�વી �ઈએ. 

તેના રોલ ક� પાટ�થી �ભાિવત પણ થવાનું નથી. 
તેના પાટ�ની �શંસા ક� િનંદા પણ કરવાની નથી. 
તેના પાટ�ની ઉપે�ા પણ કરવાની નથી. તેના 
પાટ�ની ઈષા� પણ કરવાની નથી. તેના પાટ�ની �ણા 
પણ કરવાની નથી. ન�ોમોહા ��િતલ�ધા. �યાં 
સુધી ��થત�� અવ�થા �ા�ત ન થાય �યાં સુધી 
તેમજ ન�ોમોહા ��િતલ�ધા �વ�પ ન બનીએ 
�યાં સુધી સા�ીભાવ શ�ય નથી. અને �યાં સુધી 
સા�ીભાવ શ�ય નથી �યાં સુધી ��થિત અચલ-
અડોલ-અડીખમ રહી શકતી નથી. જે �વદશ�ન 
ચ�ધારી �વ�પ સો િવ�દશ�ન ચ�ધારી �વ�પ 
બને છ� તેના 84 જ�મ િનિ�ંત છ�.

િવ��ામાના દર�ક� દર�ક આ�મ 
અિભનેતાના વધુમાં વધુ 84 જ�મોની દર�ક� દર�ક 
જ�મોની દર�ક� દર�ક આ�મ અિભનેતાની આ 
��વી�પી ર�ગમંચ પર ભજવવામાં આવતી 
ભૂિમકાનું સંપૂણ� વણ�ન કરવું તે ત�ન અસંભવ તો 
શું �વ�ન મા� તેમજ અક�પનીય છ�. ��વીના 
�ે�ફળ જેટલો કાગળ લેવામાં આવે, જંગલમાં 
જેટલા લાકડા છ� તેમાંથી કલમો બનાવી, સાગરમાં 
જેટલું પાણી છ� તેટલી શાહી બનાવીએ અને 
િવ��ામાના દર�ક� દર�ક આ�મ અિભનેતાના 
વધુમાં વધુ 84 જ�મોની દર�ક� દર�ક જ�મોની દર�ક� 
દર�ક આ�મ અિભનેતાની આ ��વી�પી ર�ગમંચ 
પર ભજવવામાં આવતી ભૂિમકાનું લખવા બેસીએ 
તો તેટલો કાગળ, તેટલી કલમો અને તેટલી શાહી 
પણ ઓછી પડે. અહો ! કોણ હશે આ િવ��ામાનો 
િનમા�તા અને લેખક ! કહ� છ� ક� િવ��ામા તો 
અના�દ છ�. છતાં પણ તેના િનમા�તા ક� રચિયતા 
પરમા�મા તો નથી જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા સરળતાથી લાંબા સમય સુધી �વ�થ રહી 
શકાય છ� અને તેનો ઈલાજ પણ થઈ શક� છ�.

�વત�માન સમયમાં તમામ ઉપચાર 
પ�િતઓમાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂવ�કના સંશોધનો 
થયા છ�. આધુિનક તબીબી િવ�ાનની ટ�કનીકોથી 
આપણે માિહતગાર છીએ. પર�તુ એની 
આડઅસરોથી ઘણી વાર ફાયદા કરતાં નુકશાન 
પણ થતું �વા મળ� છ�, એટલે તબીબી િવ�ાનનો 
ઉપયોગ િવવેકપૂવ�ક તક�સંગત રીતે થવો �ઈએ 
જેનાથી તેની આડઅસરોથી બચી શકાય. આ 
ઉપરાંત અનેક વૈક��પક ઉપચાર પ�િતઓ માટ� 
સરકાર�ી �ારા �ો�સાહન આપવામાં આવી ર�ં 
છ�, જેવી ક� આયુવ�દ, હોિમયોપથી, ક�દરતી 
ઉપચાર, શારી�રક યોગ-આસનો વગેર�નો 
ઉપયોગ બીમારીઓના ઈલાજ માટ� કરવો �ઈએ 
જે �માણમાં સ�તા છ� તથા આડઅસરોથી મુ� છ� 
અથવા નહીવત છ�.

હવે મુ�ય વાત પર આવીએ ક� શરીર બીમાર 
ન પડે તે માટ� શું કાળ� રાખવી �ઈએ. શરીરને 
�વ�થ રાખવા મુ�ય ચાર મુ�ાઓ �યાનમાં 
રાખવામાં આવે તો મહદઅંશે બીમારીઓથી બચી 
શકાય છ�. (૧) આહાર, (૨) આરામ, (૩) 
�યાયામ, (૪) િવચાર. આ ચાર મુ�ાઓ તંદુર�ત 
શરીરના આધાર �તંભ છ�.

(૧) આહાર - રો�દા �વનમાં આપણે જે 
ખોરાક લઈએ છીએ એ આપણી તંદુર�તી ન�ી 
કર� છ�. શું ખાવું, ક�ટલું ખાવું, �યાર� ખાવું. આ 
અંગેનું સામા�ય �ાન તંદુર�તી �ળવવામાં 
મદદ�પ થશે.

પહ�લું સુખ િનરોગી કાયા, એ �ચિલત 
કહ�વત છ�. શરીરને �વ�થ તંદુર�ત રાખવા 
કાળ�મે અનેક �કારની ઉપચાર પ�િતઓનો 
િવકાસ થયોછ�. ક�દરતી ઉપચાર, આયુવ�દ 
યુનાની, હોિમયોપથી, એ�યુપંચર, એ�યુ�ેશર, 
શારી�રક યોગ-આસનો મુ�ાઓ, ર�ગિચ�ક�સા 
અને આધુિનક એલોપથી વગેર�. આ બધી જ 
ઉપચાર પ�િતઓનો ઉપયોગ એક યા બી� 
�વ�પે અ�યાર� થઈ ર�ો છ�. છતાં આજે કોઈ 
�યિ� િવ�ાસપૂવ�ક એવું કહી શક� તેમ નથી ક� �� 
સંપૂણ� �વ�થ છું. ઉ�ટું આપણે એવું માની લીધું છ� ક� 
શરીર છ� તો બીમાર પડે. અને બીમાર પડે તો દવા 
કરાવી લો. ઘણા બધા ડો�ટરો, દવાખાના છ�. 
થોડો ખચ� થશે પણ સા� થઈ જવાશે. પર�તુ 
હક�કત એ છ� ક� બીમાર પડવું, દવા લેવી, સા� 
થવું. ફરી બીમાર પડવું, દવા લેવી, સા� થવું, આ 
િવષચ�માં આપણે ફસાઈ ગયા છ�. અનેક 
�કારના રોગો, બીમારીઓની વ�ે આપણે 
પીસાઈ ર�ા છીએ. તાજેતરમાં થયેલ એક સવ� 
મુજબ મ�યમવગ�ના એક ક�ટુંબની આવકની 30 
થી 40 % રકમ બીમારીઓના ઈલાજ માટ� ખચા�ઈ 
�ય છ�. અસા�ય બીમારીઓના અમુક �ક�સામાં 
ક�ટુંબ આિથ�ક રીતે પાયમાલ થઈ �ય છ�. 

શું એવું સંભવ છ� ક� શરીર બીમાર જ ન પડે? 
અને બીમાર પડે તો આપણે �તે જ બીમારીનો 
ઈલાજ કરી શક�એ ? આનો જવાબ છ�. હા. મા� 
અક�માતના �ક�સાઓ જેના માટ� એલોપથી 
સારવાર જ�રી બને છ� તે િસવાયની અનેક 
બીમારીઓને થતી રોક� શકાય છ�. અને થાય તો 
ક�દરતી ઉપચાર જેવી ઓછી ખચા�ળ પ�િતઓ 

�વ�થ �વન
�.ક�. ડૉ. દ�વે��ભાઈ સુતરીયા, િહ�મતનગર
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�આ વહ અ�છા હી �આ, � હો રહા હ� વહ ભી 
અ�છા હી હો રહા હ� ઔર � હોગા વહભી ઉસસે 
ભી અ�છ� તે અ�છા હોગા.’ આ િવ��ામામાં દર�ક� 
દર�ક અિભનેતાનો પાટ� ન�ી જ હોય છ�. તેના 
પાટ�માં પરમા�મા પણ સુધારા વધારા કરી શકતાં 
નથી. જે બનશે તે �ામાનુસાર જ બનશે. દા.ત. 
િવ��ામામાં �ીક��ણનો 84 જ�મનો પાટ� ફ��સ 
છ�. તેના પાટ�માં પરમા�મા પણ ચેઈ��સ લાવી 
શકતાં નથી એટલે ક� કોઈનો પાટ� અદલા બદલી 
પણ થઈ શકતો નથી. વાિલયા લૂંટારાએ જે 
રોલ(પાટ�) ભજ�યો તે પાટ� તે જ આ�મ અિભનેતા 
ક�પ પછી પણ ભજવશે. ક�પ ક�પ ભજવશે જ.

ક�ટલાક આ�મ અિભનેતાના પાટ� ક�ટલાક 
આ�મ અિભનેતાના પાટ� સાથે કર�લા કમ�ના 
િહસાબ-�કતાબ ધરાવતા હોય છ�. દા.ત. એક જ 
પ�રવારમાં પિત-પ�ી, પુ�-પુ�ી, પુ�વધૂ, કાકા-
કાક�, ફોઈ-ભ�ી�-ભ�ી� એક પંખીના માળાની 
જેમ એક જ ઘરમાં એકિ�ત થાય છ� તે પાછલા 
જ�મોના કર�લા કમ�ના િહસાબ-�કતાબ છ� જે આ 
જ�મમાં અલગ-અલગ લૌ�કક સંબંધની �એ 
ચુ�ુ કરવા માટ�  એક જ ઘરમાં એકિ�ત થાય 
છ�. જેનો જેની સાથે જેટલા સમય માટ� સંબંધક�ય 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતુ થાય એટલે તે 
આ�મ અિભનેતા બી� �થળ� પોતાનો આગળનો 
પાટ� ભજવવા માટ� જતો રહ� છ�. દર�ક� દર�ક આ�મ 
અિભનેતાના કાિમ�ક એકાઉ�ટ પોત પોતાના હોય 
છ�. પાપ-પુ�ય, લેણ-દ�ણ, િહસાબ-�કતાબ, 
કાિમ�ક એકાઉ�ટ, કર�લાં કમ�ની ભોગના, સુખ-
દુઃખનું બીજું નામ એટલે િવ��ામા.

દર�ક� દર�ક અિભનેતા િવ��ામા �લાન 
અનુસાર જ પોતાનો પાટ� �લે કર� જ છ� તેથી તેના 
પાટ�ને સા�ીભાવથી જુઓ. તેના પાટ�થી આપણી 
��થિત અચલ-અડોલ-અડીખમ રહ�વી �ઈએ. 

તેના રોલ ક� પાટ�થી �ભાિવત પણ થવાનું નથી. 
તેના પાટ�ની �શંસા ક� િનંદા પણ કરવાની નથી. 
તેના પાટ�ની ઉપે�ા પણ કરવાની નથી. તેના 
પાટ�ની ઈષા� પણ કરવાની નથી. તેના પાટ�ની �ણા 
પણ કરવાની નથી. ન�ોમોહા ��િતલ�ધા. �યાં 
સુધી ��થત�� અવ�થા �ા�ત ન થાય �યાં સુધી 
તેમજ ન�ોમોહા ��િતલ�ધા �વ�પ ન બનીએ 
�યાં સુધી સા�ીભાવ શ�ય નથી. અને �યાં સુધી 
સા�ીભાવ શ�ય નથી �યાં સુધી ��થિત અચલ-
અડોલ-અડીખમ રહી શકતી નથી. જે �વદશ�ન 
ચ�ધારી �વ�પ સો િવ�દશ�ન ચ�ધારી �વ�પ 
બને છ� તેના 84 જ�મ િનિ�ંત છ�.

િવ��ામાના દર�ક� દર�ક આ�મ 
અિભનેતાના વધુમાં વધુ 84 જ�મોની દર�ક� દર�ક 
જ�મોની દર�ક� દર�ક આ�મ અિભનેતાની આ 
��વી�પી ર�ગમંચ પર ભજવવામાં આવતી 
ભૂિમકાનું સંપૂણ� વણ�ન કરવું તે ત�ન અસંભવ તો 
શું �વ�ન મા� તેમજ અક�પનીય છ�. ��વીના 
�ે�ફળ જેટલો કાગળ લેવામાં આવે, જંગલમાં 
જેટલા લાકડા છ� તેમાંથી કલમો બનાવી, સાગરમાં 
જેટલું પાણી છ� તેટલી શાહી બનાવીએ અને 
િવ��ામાના દર�ક� દર�ક આ�મ અિભનેતાના 
વધુમાં વધુ 84 જ�મોની દર�ક� દર�ક જ�મોની દર�ક� 
દર�ક આ�મ અિભનેતાની આ ��વી�પી ર�ગમંચ 
પર ભજવવામાં આવતી ભૂિમકાનું લખવા બેસીએ 
તો તેટલો કાગળ, તેટલી કલમો અને તેટલી શાહી 
પણ ઓછી પડે. અહો ! કોણ હશે આ િવ��ામાનો 
િનમા�તા અને લેખક ! કહ� છ� ક� િવ��ામા તો 
અના�દ છ�. છતાં પણ તેના િનમા�તા ક� રચિયતા 
પરમા�મા તો નથી જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા સરળતાથી લાંબા સમય સુધી �વ�થ રહી 
શકાય છ� અને તેનો ઈલાજ પણ થઈ શક� છ�.

�વત�માન સમયમાં તમામ ઉપચાર 
પ�િતઓમાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂવ�કના સંશોધનો 
થયા છ�. આધુિનક તબીબી િવ�ાનની ટ�કનીકોથી 
આપણે માિહતગાર છીએ. પર�તુ એની 
આડઅસરોથી ઘણી વાર ફાયદા કરતાં નુકશાન 
પણ થતું �વા મળ� છ�, એટલે તબીબી િવ�ાનનો 
ઉપયોગ િવવેકપૂવ�ક તક�સંગત રીતે થવો �ઈએ 
જેનાથી તેની આડઅસરોથી બચી શકાય. આ 
ઉપરાંત અનેક વૈક��પક ઉપચાર પ�િતઓ માટ� 
સરકાર�ી �ારા �ો�સાહન આપવામાં આવી ર�ં 
છ�, જેવી ક� આયુવ�દ, હોિમયોપથી, ક�દરતી 
ઉપચાર, શારી�રક યોગ-આસનો વગેર�નો 
ઉપયોગ બીમારીઓના ઈલાજ માટ� કરવો �ઈએ 
જે �માણમાં સ�તા છ� તથા આડઅસરોથી મુ� છ� 
અથવા નહીવત છ�.

હવે મુ�ય વાત પર આવીએ ક� શરીર બીમાર 
ન પડે તે માટ� શું કાળ� રાખવી �ઈએ. શરીરને 
�વ�થ રાખવા મુ�ય ચાર મુ�ાઓ �યાનમાં 
રાખવામાં આવે તો મહદઅંશે બીમારીઓથી બચી 
શકાય છ�. (૧) આહાર, (૨) આરામ, (૩) 
�યાયામ, (૪) િવચાર. આ ચાર મુ�ાઓ તંદુર�ત 
શરીરના આધાર �તંભ છ�.

(૧) આહાર - રો�દા �વનમાં આપણે જે 
ખોરાક લઈએ છીએ એ આપણી તંદુર�તી ન�ી 
કર� છ�. શું ખાવું, ક�ટલું ખાવું, �યાર� ખાવું. આ 
અંગેનું સામા�ય �ાન તંદુર�તી �ળવવામાં 
મદદ�પ થશે.

પહ�લું સુખ િનરોગી કાયા, એ �ચિલત 
કહ�વત છ�. શરીરને �વ�થ તંદુર�ત રાખવા 
કાળ�મે અનેક �કારની ઉપચાર પ�િતઓનો 
િવકાસ થયોછ�. ક�દરતી ઉપચાર, આયુવ�દ 
યુનાની, હોિમયોપથી, એ�યુપંચર, એ�યુ�ેશર, 
શારી�રક યોગ-આસનો મુ�ાઓ, ર�ગિચ�ક�સા 
અને આધુિનક એલોપથી વગેર�. આ બધી જ 
ઉપચાર પ�િતઓનો ઉપયોગ એક યા બી� 
�વ�પે અ�યાર� થઈ ર�ો છ�. છતાં આજે કોઈ 
�યિ� િવ�ાસપૂવ�ક એવું કહી શક� તેમ નથી ક� �� 
સંપૂણ� �વ�થ છું. ઉ�ટું આપણે એવું માની લીધું છ� ક� 
શરીર છ� તો બીમાર પડે. અને બીમાર પડે તો દવા 
કરાવી લો. ઘણા બધા ડો�ટરો, દવાખાના છ�. 
થોડો ખચ� થશે પણ સા� થઈ જવાશે. પર�તુ 
હક�કત એ છ� ક� બીમાર પડવું, દવા લેવી, સા� 
થવું. ફરી બીમાર પડવું, દવા લેવી, સા� થવું, આ 
િવષચ�માં આપણે ફસાઈ ગયા છ�. અનેક 
�કારના રોગો, બીમારીઓની વ�ે આપણે 
પીસાઈ ર�ા છીએ. તાજેતરમાં થયેલ એક સવ� 
મુજબ મ�યમવગ�ના એક ક�ટુંબની આવકની 30 
થી 40 % રકમ બીમારીઓના ઈલાજ માટ� ખચા�ઈ 
�ય છ�. અસા�ય બીમારીઓના અમુક �ક�સામાં 
ક�ટુંબ આિથ�ક રીતે પાયમાલ થઈ �ય છ�. 

શું એવું સંભવ છ� ક� શરીર બીમાર જ ન પડે? 
અને બીમાર પડે તો આપણે �તે જ બીમારીનો 
ઈલાજ કરી શક�એ ? આનો જવાબ છ�. હા. મા� 
અક�માતના �ક�સાઓ જેના માટ� એલોપથી 
સારવાર જ�રી બને છ� તે િસવાયની અનેક 
બીમારીઓને થતી રોક� શકાય છ�. અને થાય તો 
ક�દરતી ઉપચાર જેવી ઓછી ખચા�ળ પ�િતઓ 

�વ�થ �વન
�.ક�. ડૉ. દ�વે��ભાઈ સુતરીયા, િહ�મતનગર
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શાકભા�, સુકો મેવો, કઠોળ, અનાજ વગેર� જેને 
આપણે ક�દરતી �વ�પમાં જ ખોરાક તરીક� 
ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. અનાજ અને કઠોળ જે 
સીધા જ તેના મૂળ �વ�પે ખારાકમાં લેવાથી 
પચવામાં ભાર� હોઈ પાણીમાં પલાળી ફણગાવીને 
કાચા જ ખોરાક તરીક� ઉપયોગ કરવામાં આવે તો 
તેમાંથી મળતું પોષણ અનેકગણું વધી �ય છ� અને 
સરળતાથી પાચન થઈ �ય છ�. ખોરાક તરીક� 
સા��વક આહાર �ે� આહાર છ�.

રાજિસક આહાર - તમામ �કારનો રાંધેલો 
આહાર તથા જમીનની અંદર થતા તમામ �કારના 
ક�દમૂળ રાજિસક આહાર કહ�વાય છ�. આપણે 
રાંધેલો ખોરાક ખાવા ટ�વાયેલા છીએ. ખોરાકને 
રાંધવાથી તેના પોષક ત�વોનો નાશ થાય છ�. અને 
શરીરમાં પોષક ત�વોની ઉણપ દ�ખાય છ�. જે દૂર 
કરવા ફામા��યુ�ટકલ ક�પનીઓએ તૈયાર કર�લા 
િવટાિમ�સ ક� િમનર�સની ટ��લેટ લઈએ છીએ. 
પર�તુ આવી ટ��લેટના િવટાિમ�સ ફ��ટરીમાં 
ક�િ�મ રીતે બનાવેલ હોવાથી શરીરમાં પૂરતું 
અવશોષણ થતું નથી. આવી દવાઓ લેવા છતાં 
શરીર એક યા બી� બીમારી ક� રોગોથી ��ત રહ� 
છ�. તેથી રોજ-બરોજના આહારની સાથે-સાથે 
ક�દરતી રીતે તૈયાર થયેલા ફળ, શાકભા�, 
ફણગાવેલા અનાજ કઠોળને �થાન આપવું 
�ઈએ. ખોરાકમાં 50% સા��વક અને 50% 
રાજિસક આહારનું સમતોલન રાખવામાં આવે તો 
મહદઅંશે શરીર તંદુર�ત રાખી શક�શું. 

તામિસક આહાર - માંસ, મ�છી, મ�દરા, 
બીડી, તમાક�, ગુટખા આ બધો તામિસક આહાર 
છ� જે લેવાથી શરીર રોગનું ઘર બની �ય છ�. 
આવા ખોરાકથી મન અને તન બંને અ�વ�થ રહ� 
છ� અને લાંબેગાળ� શરીર અનેક રોગોથી ��ત થઈ 
�ીણ થઈ �ય છ�. આધુિનક તબીબી િવ�ાન 

(૨) આરામ - શરીરને �વ�થ રાખવા ઊંઘ 
અિનવાય� છ�. દરરોજ 5 થી 6 કલાકની ગાઢ 
િનં�ાથી શરીરની અનેક બીમારીઓ ક�દરતી રીતે 
મટી �ય છ�. એટલે દરરોજ િનયિમત રીતે પૂરતી 
ઊંઘ, આરામ લેવો જ�રી છ�.

(૩) �યાયામ - શારી�રક �મ એ શરીરને 
�વ�થ રાખવામાં �ી� મહ�વનો મુ�ો છ�. શારી�રક 
�મ કરતાં લોકોનું શરીર �માણમાં �વ�થ હોય 
છ�. પર�તુ બેઠાળુ �વન �વતા લોકોને અનેક 
�કારની શારી�રક સમ�યાઓ ઉભી થાય છ�. તેથી 
િનયિમત રીતે શારી�રક યોગ-આસનો, �ાણાયામ 
તથા યોગમુ�ાઓ બધા જ લોકો માટ� જ�રી છ�.

(૪) િવચાર - તબીબી  િવ�ાન એવું કહ� છ� 
ક� 90% બીમારીઓનાં મૂળ �યિ�ના મનમાં છ�. 
નકારા�મક િવચારોના �ભાવથી મન અને તન 
બંને િનબ�ળ બને છ�. એટલે મન સકારા�મક 
િવચારોના િચંતનમાં જેટલું રહ�શે તેટલી શરીરની 
તંદુર�તી વધશે.

ટૂંકમાં આ ચાર મુ�ાઓ ��યે સભાન રહીશું 
તો તન અને મન બંને �વ�થ અને ખુશ રહ�શે. આ 
ચાર મુ�ાઓની િવગતવાર િવ��ત ચચા� કરીશું. 
આહારમાં મુ�ય�વે ખોરાક તથા પાણીનો સમાવેશ 
થાય છ�. તંદુર�ત શરીર માટ� ખોરાક અને પાણીનું 
સરખું મહ�વ છ�. આપણે ભોજનમાં જે ખોરાક 
લઈએ છીએ તે સમતોલ, સા��વક અને 
પોષણયુ� હોવો �ઈએ.

આહાર મુ�ય�વે �ણ �કારનો હોય છ�. 
સા��વક, રાજિસક અને તામિસક.

સા��વક આહાર - ક�દરતી રીતે તૈયાર 
થયેલો અને તે જ �વ�પે ખોરાક તરીક� ઉપયોગમાં 
લેવાય તેને સા��વક આહાર કહ�વાય છ�. દા.ત. 
ક�દરતી રીતે જમીનની ઉપર થતાં ફળ, લીલા 

છ�. હમણા જ થયેલા સંશોધનો એ વાતને મા�યતા 
પણ આપે છ�. અમે અમારા િમ�ો માટ� પાણીના 
ફાયદાઓ વણ�વી ર�ા છીએ. �પાન મેડીકલ 
એશોિસએશનના જણા�યા �માણે જૂના હઠીલા 
અસા�ય રોગો અને આધુિનક સમયના રોગો 
ઉપર પાણીનો ઈલાજ ખૂબ જ અસરકારક 
પ�રણામો આપે છ�. જેવા ક� માથાનો દુઃખાવો, 
શરીરનો દુઃખાવો, �દયની સમ�યાઓ, જૂનો 
સાંધાનો વા, �દયના ધબકારા એકાએક વધી 
જવા, વાઈ (ફ�ટ આવવી), મેદ�વીતા, 
�સનતં�ના રોગો - અ�થમા, ટી.બી., 
મેને��ઈટીસ, �કડની અને મૂ�માગ�ના રોગો, 
ઉલટી, ગેસની સમ�યા, ઝાડા, મળમાગ�માં મસા, 
ડાયાબીટીસ, કબિજયાત, આંખોના બધા 
�કારના િવકારો, ગભા�શયને લગતી સમ�યાઓ, 
માિસકની સમ�યાઓ, ક��સર, કાન-નાક અને 
ગળાની તકલીફો.

સારવારની રીત
1. સવાર� ઉઠીને �શ કયા� પહ�લાં 160mlનો એક 

એવા 4 �લાસ પાણી પી જવું.
2. �યાર પછી �શ કરવું પણ 45 િમનીટ સુધી 

કાંઈપણ ખાવું ક� પીવું નિહ.
3. 45 િમનીટ પછી તમે ક�ઈપણ ખાઈ-પી શકો છો.
4. સવારનો ના�તો, બપોરનું ભોજન તથા 

સાંજનું ભોજન કયા� પછી 2 કલાક સુધી 
ક�ઈપણ ખાશો ક� પીશો નિહ.

5. જે લોકો �� અથવા બીમાર હોય અને 4 
�લાસ જેટલું પાણી એકસાથે ના પી શક� તેમણે 
શ�આત થોડું પાણી પીવાથી કરવી અને 
�યારબાદ ધીમે ધીમે 4 �લાસ સુધી પહ�ચવું.

6. ઉપરની સારવાર બીમારીઓ નાબૂદ કરશે 
અને જે લોકો �વ�થ છ� તેઓની તંદુર�તીમાં 
વધારો કરશે.

�ારા એ િસ� થયું છ� ક� આપણા શરીરની રચના 
�માણે શાકાહારી ખોરાક, શરીરની તંદુર�તી માટ� 
�ે� છ�. તામિસક આહાર લેવાથી �યિ�ની 
�ક�િત તમસ થઈ �ય છ� જેનાથી �યિ�માં અનેક 
દુગુ�ણો જેવા �ોધ, અહ�કાર, મોહ, કામવાસના, 
આળસ વગેર� ઉ�પ�ન થાય છ� જેનાથી અનેક 
સામાિજક સમ�યાઓ ઉભી થાય છ�. સમાજમાં 
સંવા�દતા તથા સુખ-શાંિતનું વાતાવરણ ઉભું 
કરવામાં તામિસક આહાર અડચણ�પ છ�. 
આપણા શરીરને તંદુર�ત રાખવા. તામિસક 
આહારનો સંપૂણ� �યાગ કરવો �ઈએ.

આપણામાં એક કહ�વત છ� ક� અ�ન એવું 
મન. અ�નનો �ભાવ મન પર પડે છ� જેનાથી 
આપણો �વભાવ બને છ� અને �વભાવથી જ 
�યિ� કમ� કર� છ�. જે �યિ�ના �યવહારમાં 
��ય� દ�ખાય છ� જેને આપણે તેનું �યિ��વ 
કહીએ છીએ. સારો ક� ખરાબ �યવહાર જ 
�યિ�ની પરખ છ�, જે અ�નના �ભાવથી બને છ�. 
તેથી �યિ�ગત તંદુર�તી તથા સામાિજક 
સંવા�દતા તથા સુખ-શાંિત માટ� તામિસક આહાર 
છોડવો અિનવાય� બની �ય છ�.

તંદુર�તી માટ� પાણીનું મહ�વ - આપણું 
શરીર પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�. ��વી, જળ, 
અ��, આકાશ અને વાયુ. શરીરમાં 70% જેટલું 
જળત�વ છ�. તેથી પાણી ક�વું, ક�ટલું અને �યાર� 
પીવું તેનું �ાન હોય તો ઘણી બધી બીમારીઓથી 
બચી શકાય છ�. સામા�ય રીતે પુ�તવયના 
�યિ�એ 2 થી 3-5 લીટર પાણી દરરોજ પીવું 
�ઈએ. તાજેતરમાં તંદુર�તી માટ� પાણીનું મહ�વ 
િવષે એક વો�સએપ મેસેજ મ�યો છ�. જે લોકિહત 
માટ� રજૂ ક�ં છું. ખૂબ જ ઉપયોગી છ�.

પાણી પીવાના ફાયદા - �પાનમાં સવાર� 
ઉઠીને તરત પાણી પીવાની �થા અ�યંત લોકિ�ય 
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શાકભા�, સુકો મેવો, કઠોળ, અનાજ વગેર� જેને 
આપણે ક�દરતી �વ�પમાં જ ખોરાક તરીક� 
ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. અનાજ અને કઠોળ જે 
સીધા જ તેના મૂળ �વ�પે ખારાકમાં લેવાથી 
પચવામાં ભાર� હોઈ પાણીમાં પલાળી ફણગાવીને 
કાચા જ ખોરાક તરીક� ઉપયોગ કરવામાં આવે તો 
તેમાંથી મળતું પોષણ અનેકગણું વધી �ય છ� અને 
સરળતાથી પાચન થઈ �ય છ�. ખોરાક તરીક� 
સા��વક આહાર �ે� આહાર છ�.

રાજિસક આહાર - તમામ �કારનો રાંધેલો 
આહાર તથા જમીનની અંદર થતા તમામ �કારના 
ક�દમૂળ રાજિસક આહાર કહ�વાય છ�. આપણે 
રાંધેલો ખોરાક ખાવા ટ�વાયેલા છીએ. ખોરાકને 
રાંધવાથી તેના પોષક ત�વોનો નાશ થાય છ�. અને 
શરીરમાં પોષક ત�વોની ઉણપ દ�ખાય છ�. જે દૂર 
કરવા ફામા��યુ�ટકલ ક�પનીઓએ તૈયાર કર�લા 
િવટાિમ�સ ક� િમનર�સની ટ��લેટ લઈએ છીએ. 
પર�તુ આવી ટ��લેટના િવટાિમ�સ ફ��ટરીમાં 
ક�િ�મ રીતે બનાવેલ હોવાથી શરીરમાં પૂરતું 
અવશોષણ થતું નથી. આવી દવાઓ લેવા છતાં 
શરીર એક યા બી� બીમારી ક� રોગોથી ��ત રહ� 
છ�. તેથી રોજ-બરોજના આહારની સાથે-સાથે 
ક�દરતી રીતે તૈયાર થયેલા ફળ, શાકભા�, 
ફણગાવેલા અનાજ કઠોળને �થાન આપવું 
�ઈએ. ખોરાકમાં 50% સા��વક અને 50% 
રાજિસક આહારનું સમતોલન રાખવામાં આવે તો 
મહદઅંશે શરીર તંદુર�ત રાખી શક�શું. 

તામિસક આહાર - માંસ, મ�છી, મ�દરા, 
બીડી, તમાક�, ગુટખા આ બધો તામિસક આહાર 
છ� જે લેવાથી શરીર રોગનું ઘર બની �ય છ�. 
આવા ખોરાકથી મન અને તન બંને અ�વ�થ રહ� 
છ� અને લાંબેગાળ� શરીર અનેક રોગોથી ��ત થઈ 
�ીણ થઈ �ય છ�. આધુિનક તબીબી િવ�ાન 

(૨) આરામ - શરીરને �વ�થ રાખવા ઊંઘ 
અિનવાય� છ�. દરરોજ 5 થી 6 કલાકની ગાઢ 
િનં�ાથી શરીરની અનેક બીમારીઓ ક�દરતી રીતે 
મટી �ય છ�. એટલે દરરોજ િનયિમત રીતે પૂરતી 
ઊંઘ, આરામ લેવો જ�રી છ�.

(૩) �યાયામ - શારી�રક �મ એ શરીરને 
�વ�થ રાખવામાં �ી� મહ�વનો મુ�ો છ�. શારી�રક 
�મ કરતાં લોકોનું શરીર �માણમાં �વ�થ હોય 
છ�. પર�તુ બેઠાળુ �વન �વતા લોકોને અનેક 
�કારની શારી�રક સમ�યાઓ ઉભી થાય છ�. તેથી 
િનયિમત રીતે શારી�રક યોગ-આસનો, �ાણાયામ 
તથા યોગમુ�ાઓ બધા જ લોકો માટ� જ�રી છ�.

(૪) િવચાર - તબીબી  િવ�ાન એવું કહ� છ� 
ક� 90% બીમારીઓનાં મૂળ �યિ�ના મનમાં છ�. 
નકારા�મક િવચારોના �ભાવથી મન અને તન 
બંને િનબ�ળ બને છ�. એટલે મન સકારા�મક 
િવચારોના િચંતનમાં જેટલું રહ�શે તેટલી શરીરની 
તંદુર�તી વધશે.

ટૂંકમાં આ ચાર મુ�ાઓ ��યે સભાન રહીશું 
તો તન અને મન બંને �વ�થ અને ખુશ રહ�શે. આ 
ચાર મુ�ાઓની િવગતવાર િવ��ત ચચા� કરીશું. 
આહારમાં મુ�ય�વે ખોરાક તથા પાણીનો સમાવેશ 
થાય છ�. તંદુર�ત શરીર માટ� ખોરાક અને પાણીનું 
સરખું મહ�વ છ�. આપણે ભોજનમાં જે ખોરાક 
લઈએ છીએ તે સમતોલ, સા��વક અને 
પોષણયુ� હોવો �ઈએ.

આહાર મુ�ય�વે �ણ �કારનો હોય છ�. 
સા��વક, રાજિસક અને તામિસક.

સા��વક આહાર - ક�દરતી રીતે તૈયાર 
થયેલો અને તે જ �વ�પે ખોરાક તરીક� ઉપયોગમાં 
લેવાય તેને સા��વક આહાર કહ�વાય છ�. દા.ત. 
ક�દરતી રીતે જમીનની ઉપર થતાં ફળ, લીલા 

છ�. હમણા જ થયેલા સંશોધનો એ વાતને મા�યતા 
પણ આપે છ�. અમે અમારા િમ�ો માટ� પાણીના 
ફાયદાઓ વણ�વી ર�ા છીએ. �પાન મેડીકલ 
એશોિસએશનના જણા�યા �માણે જૂના હઠીલા 
અસા�ય રોગો અને આધુિનક સમયના રોગો 
ઉપર પાણીનો ઈલાજ ખૂબ જ અસરકારક 
પ�રણામો આપે છ�. જેવા ક� માથાનો દુઃખાવો, 
શરીરનો દુઃખાવો, �દયની સમ�યાઓ, જૂનો 
સાંધાનો વા, �દયના ધબકારા એકાએક વધી 
જવા, વાઈ (ફ�ટ આવવી), મેદ�વીતા, 
�સનતં�ના રોગો - અ�થમા, ટી.બી., 
મેને��ઈટીસ, �કડની અને મૂ�માગ�ના રોગો, 
ઉલટી, ગેસની સમ�યા, ઝાડા, મળમાગ�માં મસા, 
ડાયાબીટીસ, કબિજયાત, આંખોના બધા 
�કારના િવકારો, ગભા�શયને લગતી સમ�યાઓ, 
માિસકની સમ�યાઓ, ક��સર, કાન-નાક અને 
ગળાની તકલીફો.

સારવારની રીત
1. સવાર� ઉઠીને �શ કયા� પહ�લાં 160mlનો એક 

એવા 4 �લાસ પાણી પી જવું.
2. �યાર પછી �શ કરવું પણ 45 િમનીટ સુધી 

કાંઈપણ ખાવું ક� પીવું નિહ.
3. 45 િમનીટ પછી તમે ક�ઈપણ ખાઈ-પી શકો છો.
4. સવારનો ના�તો, બપોરનું ભોજન તથા 

સાંજનું ભોજન કયા� પછી 2 કલાક સુધી 
ક�ઈપણ ખાશો ક� પીશો નિહ.

5. જે લોકો �� અથવા બીમાર હોય અને 4 
�લાસ જેટલું પાણી એકસાથે ના પી શક� તેમણે 
શ�આત થોડું પાણી પીવાથી કરવી અને 
�યારબાદ ધીમે ધીમે 4 �લાસ સુધી પહ�ચવું.

6. ઉપરની સારવાર બીમારીઓ નાબૂદ કરશે 
અને જે લોકો �વ�થ છ� તેઓની તંદુર�તીમાં 
વધારો કરશે.

�ારા એ િસ� થયું છ� ક� આપણા શરીરની રચના 
�માણે શાકાહારી ખોરાક, શરીરની તંદુર�તી માટ� 
�ે� છ�. તામિસક આહાર લેવાથી �યિ�ની 
�ક�િત તમસ થઈ �ય છ� જેનાથી �યિ�માં અનેક 
દુગુ�ણો જેવા �ોધ, અહ�કાર, મોહ, કામવાસના, 
આળસ વગેર� ઉ�પ�ન થાય છ� જેનાથી અનેક 
સામાિજક સમ�યાઓ ઉભી થાય છ�. સમાજમાં 
સંવા�દતા તથા સુખ-શાંિતનું વાતાવરણ ઉભું 
કરવામાં તામિસક આહાર અડચણ�પ છ�. 
આપણા શરીરને તંદુર�ત રાખવા. તામિસક 
આહારનો સંપૂણ� �યાગ કરવો �ઈએ.

આપણામાં એક કહ�વત છ� ક� અ�ન એવું 
મન. અ�નનો �ભાવ મન પર પડે છ� જેનાથી 
આપણો �વભાવ બને છ� અને �વભાવથી જ 
�યિ� કમ� કર� છ�. જે �યિ�ના �યવહારમાં 
��ય� દ�ખાય છ� જેને આપણે તેનું �યિ��વ 
કહીએ છીએ. સારો ક� ખરાબ �યવહાર જ 
�યિ�ની પરખ છ�, જે અ�નના �ભાવથી બને છ�. 
તેથી �યિ�ગત તંદુર�તી તથા સામાિજક 
સંવા�દતા તથા સુખ-શાંિત માટ� તામિસક આહાર 
છોડવો અિનવાય� બની �ય છ�.

તંદુર�તી માટ� પાણીનું મહ�વ - આપણું 
શરીર પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�. ��વી, જળ, 
અ��, આકાશ અને વાયુ. શરીરમાં 70% જેટલું 
જળત�વ છ�. તેથી પાણી ક�વું, ક�ટલું અને �યાર� 
પીવું તેનું �ાન હોય તો ઘણી બધી બીમારીઓથી 
બચી શકાય છ�. સામા�ય રીતે પુ�તવયના 
�યિ�એ 2 થી 3-5 લીટર પાણી દરરોજ પીવું 
�ઈએ. તાજેતરમાં તંદુર�તી માટ� પાણીનું મહ�વ 
િવષે એક વો�સએપ મેસેજ મ�યો છ�. જે લોકિહત 
માટ� રજૂ ક�ં છું. ખૂબ જ ઉપયોગી છ�.

પાણી પીવાના ફાયદા - �પાનમાં સવાર� 
ઉઠીને તરત પાણી પીવાની �થા અ�યંત લોકિ�ય 
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કઈ સમ�યાના િનવારણ માટ� ક�ટલા �દવસ 
ઉપચાર કરવો જ�રી છ�.
1. બી.પી. લોહીનું ઊંચું દબાણ - 30 �દવસ
2. ગેસ, એસીડીટી અને આંતરડાની સમ�યાઓ 

- 10 �દવસ
3. ડાયાબીટીસ - 30 �દવસ
4. કબિજયાત - 10 �દવસ
5. ક��સર - 180 �દવસ
6. ટી.બી. - 90 �દવસ
7. સાંધાના વાની સમ�યાનો સામનો કરતાં 

પહ�લાં અઠવા�ડયામાં મા� 3 �દવસ અને 
�યારબાદ બી� અઠવા�ડયાથી દરરોજ 
ઉપચાર ચાલુ રાખવો.

આ ઉપચાર પ�િતની કોઈ આડ અસરો 
નથી. શ�આતમાં �યિ�ને વાર�વાર પેશાબ કરવા 
જવું પડે એમ બને પર�તુ આ ઉપાયને કાયમ માટ� 
ચાલુ રાખવાથી શરીર એકદમ ચુ�ત તંદુર�ત અને 
સિ�ય બને છ�. આ ઉપરાંત ચાઈનીઝ અને 
�પાનીઝ લોકો જમતી વેળાએ ઠ�ડુ પાણી પીવાને 
બદલે ગરમ ચા પીવે છ� આની પણ આપણે ટ�વ 
પાડવા જેવી છ� કારણ ક� આપણે એમાં કાંઈ જ 
ગુમાવવા જેવું નથી. એવા લોક જેઓ ઠ�ડુ પાણી 
પીવાનું પસંદ કર� છ� એમના માટ� આ લેખ લખાયો 
છ� એમ �ણો. જ�યા બાદ એક કપ ઠ�ડુ પાણી પીવુ 
સા�ં છ� પણ જમતી વખતે � તમે ઠ�ડા પાણીનો 
ઉપયોગ કરો છો તો તે તમારા ભોજનમાં રહ�લા 
તૈલીય પદાથ� (ઘી, તેલ, માખણ, વગેર�)ને 
થી�વી દ� છ� અને એનાથી તમારી પાચનની િ�યા 
મંદ પડી �ય છ�. �યાર� આ થી� ગયેલ તૈલીય 
પદાથ� પેટમાં રહ�લા એિસડના સંપક�માં આવે છ� 
�યાર� એ તૂટ� છ� અને બાક�ના ખોરાક કરતાં 
ઝડપથી આંતરડાઓમાં શોષાઈ �ય છ�. આ 
તમારા શરીરમાં ચરબીનો વધારો કર� છ�. તમારા 

આંતરડાઓમાં રહ�લી આવી ચરબી તમને ક��સર 
જેવી બીમારીનો િશકાર બનાવી શક� છ�. માટ� 
જમતી વખતે ગરમ પાણી અથવા સૂપ પીવો સલાહ 
ભય� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
છ�. કફ પણ કાઢી નાખે છ�. એટલું જ નિહ પર�તુ.. 
કોઈ કારણસર અવાજ બેસી ગયો હોય તો તેમાં 
પણ શી� અસરકતા� છ�. મોઢાની દુગ�ધ દૂર 
કરવામાં અિત ઉપયોગી અને �યસન મુિ�માં 
મદદગાર આ ક�ઠશુિ�વટી �મનગરની ક�યાણ 
ફામ�સીનું ઉ�પાદન છ�.

હવે �ઈએ ક�યાનું મૂળ હાંસીને ક�મ 
મટાડવું. આ હાંસી એટલે મ�કરી તેનું ક�વું ભયંકર 
પ�રણામ આવે છ� તેનો �િસ� દાખલો છ�. 
�ૌપદીએ દુય�ધનની મ�કરી કરી તેમાંથી તો 
મહાભારત સ��ણું !

બી�ને ઉતારી પાડવાની હીન ભાવનામાંથી 
મ�કરીનો જ�મ થાય છ�. તેથી આ હીન ભાવના 
છોડી સવ� ��યે શુભ ભાવના અને શુ� ભાવના 
રાખવાનું કહ�વાયું છ�. દ�હભાનથી હીન ભાવના 
જ�મે છ�. આ�મભાનથી શુભ ભાવના જ�મે છ�. 
આ�મભાન ક�ળવવા માટ� ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગનો અ�યાસ કરવાનો હોય છ�. ઈ�રીય 
�ાનથી માંકડા જેવા મનનું િનયં�ણ કરી શકાય 
છ�. તેથી ખરાબ િવચારો આવતા નથી પ�રણામે 
કટુવાણી ધરાવતી મ�કરી થતી નથી.

કોઈની �ગિત સહન ન થવાથી પણ 
તે���ષમાં મ�કરી કરવામાં આવે છ�. પોતે કોઈના 
જેવી �ગિત ન કરી શક� તેથી તેની અવહ�લના 
કરવામાં આવે છ�. દાખલા તરીક� ઊંચે આવેલ �ા� 
સુધી પહ�ચી ન શકવાથી પેલું િશયાળ મીઠી મધ 
જેવી �ા�ને ખાટી કહી જતું રહ� છ�.

ગુણ�ાહક ��� ન હોવાથી ગુણ દ�ખાતા 
નથી. જેને પ�રણામે અવગુણનું જ વણ�ન કરવામાં 

કહ�વાય છ� ક� રોગ અને દુ�મનને ઉગતા જ 
ડામી દ�વાય. અથા�� અટકાવી દ�વાય. તેનો 
િવકાસ થવા ન દ�વાય તા�કાિલક તેનું િનવારણ 
કરવું જ�રી છ�.

રોગનું મૂળ છ� ખાંસી એટલે ક� ઉધરસ. જરા 
પણ ઠહક�� આવે એટલે ચેતી જવું ક� રોગની 
શ�આત થઈ રહી છ�. તરત તેનો ઉપચાર કરવો 
�ઈએ.

ઉધરસના પણ િવિવધ �કાર છ�. સૂક� 
ઉધરસ, સામા�ય ઉધરસ, મોટી ઉધરસ વગેર�.. 
મોટી ઉધરસથી તો ભાઈ તોબા. રા�ે સૂવા પણ ન 
દ�. આના િવિવધ ઉપચારો કરાય છ�. આયુવ�દ 
ભારતની �ાચીન િચ�ક�સા પ�િત છ�.

એક દરદીનો અનુભવ વણ�વતા એક 
વૈ�રાજ કહ� છ� ક� �યાર� �જે�શન મારવાનો ચાજ� 
10 �િપયા હતો. એ સમયની વાત છ�. એ દરદી 
�મેલી શરદી-ઉધરસથી પીડાતો હતો. તેના 
ઉપચાર અથ� મોટા મોટા ડૉ�ટર પાસે જઈ આવેલ 
પર�તુ મટ� નહ�. આથી થાક�ને મારી (વૈ�રાજ) 
પાસે આ�યો. તેને પૂછપરછ કરતાં �યાલ આવી 
ગયો ક� ભાઈ સાહ�બને એલોપથી થી ન મ�ું તેથી 
આયુવ�દને આશર� આવેલ છ�. તેનો ઉપચાર મા� 
સાદી ગોળી ‘ક�ઠ શુિ�વટી’ જ હતો. રોજની પાંચ 
ક�ઠશુિ�વટી ગોળી (�ણ કલાક� એક) ચૂસવાનું 
ક�ં.

આ ક�ઠશુ�વટીથી શરદી-ઉધરસ મટી �ય 
છ�. ઉપરાંત ગાયક કલાકારને માટ� જ�રી બુલંદ 
અને મધુર અવાજ કરી દ� છ�. આ �વા�દ� 
ચૂસવાની ગોળી ગળું બળતું હોય તો તે મટાડી દ� 

રોગનું મૂળ ખાંસી ને ક�યાનું મૂળ હાંસી
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આવે છ�. �ણે પોતે સવ�ગુણ સંપ�ન હોય એમ !

જેમ દા� પીનારને ખર�ખર તો દા� જ પી �ય 
છ�. બરબાદ કરી નાખે છ�. તેમ હીન ભાવનામાંથી 
જ�મેલ ઈ�યા� ભાવથી અ�યની મ�કરી કરનાર 
પોતે જ હાંસીપા� બની �ય છ�. આમ પોતાનું 
પતન પોતે જ કર� છ� તેમાં કોઈ શું કર�?

આવા પતનથી બચવાનો ઉપાય છ�. રોજ 
રોજ ઈ�રીય �ાન �ાન એકવાર નિહ પણ બે 
વાર કરવાનું. �ાનનું મંથન કરવાનું તેથી બુિ�માં 
�દ�યતા આવે છ�. ઈ�ર સાથે યોગ સાધના 
કરવાથી દર�ક આ�મા ઈ�રનું જ સંતાન છ�. એવી 
ઉ�ા� બાવના જ�મે છ� જેને પ�રણામે ઈ�યા� ભાવ 
જતો રહ�શે. પ�રવારની ભાવના ��ત થશે. ગમે 
તેવા તોય આ�મા-આ�મા ભાઈ ભાઈ. આથી અણ 
બનાવ ક� અબોલા રહ�શે નિહ. સંગઠનની શિ� 
વધશે જેનાથી પરમ િપતા પરમા�મા �સ�ન થશે.

� આ હાંસી કરવાના સં�કાર દૂર કરવાના 
પુ�ષાથ�માં ઉણા ઉતરાય તો સતયુગી �વગ�ય 
�ે� પદ ચૂક� જવાય છ�. �ેતાયુગી દ�વતાઈ પદને 
પમાય છ�. પર�તુ આપણું લ�ય તો સતયુગી �વગ�ય 
�ે� પદને પામવાનું છ� ને ?

તો ચાલો, આપણા હાંસી કરવાના 
સં�કારની હકાલપ�ી કરીએ અને હાંસીથી કોઈને 
થયેલા જખમ પર મલમપ�ી કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... રોગનું મૂળ ખાંસી

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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કઈ સમ�યાના િનવારણ માટ� ક�ટલા �દવસ 
ઉપચાર કરવો જ�રી છ�.
1. બી.પી. લોહીનું ઊંચું દબાણ - 30 �દવસ
2. ગેસ, એસીડીટી અને આંતરડાની સમ�યાઓ 

- 10 �દવસ
3. ડાયાબીટીસ - 30 �દવસ
4. કબિજયાત - 10 �દવસ
5. ક��સર - 180 �દવસ
6. ટી.બી. - 90 �દવસ
7. સાંધાના વાની સમ�યાનો સામનો કરતાં 

પહ�લાં અઠવા�ડયામાં મા� 3 �દવસ અને 
�યારબાદ બી� અઠવા�ડયાથી દરરોજ 
ઉપચાર ચાલુ રાખવો.

આ ઉપચાર પ�િતની કોઈ આડ અસરો 
નથી. શ�આતમાં �યિ�ને વાર�વાર પેશાબ કરવા 
જવું પડે એમ બને પર�તુ આ ઉપાયને કાયમ માટ� 
ચાલુ રાખવાથી શરીર એકદમ ચુ�ત તંદુર�ત અને 
સિ�ય બને છ�. આ ઉપરાંત ચાઈનીઝ અને 
�પાનીઝ લોકો જમતી વેળાએ ઠ�ડુ પાણી પીવાને 
બદલે ગરમ ચા પીવે છ� આની પણ આપણે ટ�વ 
પાડવા જેવી છ� કારણ ક� આપણે એમાં કાંઈ જ 
ગુમાવવા જેવું નથી. એવા લોક જેઓ ઠ�ડુ પાણી 
પીવાનું પસંદ કર� છ� એમના માટ� આ લેખ લખાયો 
છ� એમ �ણો. જ�યા બાદ એક કપ ઠ�ડુ પાણી પીવુ 
સા�ં છ� પણ જમતી વખતે � તમે ઠ�ડા પાણીનો 
ઉપયોગ કરો છો તો તે તમારા ભોજનમાં રહ�લા 
તૈલીય પદાથ� (ઘી, તેલ, માખણ, વગેર�)ને 
થી�વી દ� છ� અને એનાથી તમારી પાચનની િ�યા 
મંદ પડી �ય છ�. �યાર� આ થી� ગયેલ તૈલીય 
પદાથ� પેટમાં રહ�લા એિસડના સંપક�માં આવે છ� 
�યાર� એ તૂટ� છ� અને બાક�ના ખોરાક કરતાં 
ઝડપથી આંતરડાઓમાં શોષાઈ �ય છ�. આ 
તમારા શરીરમાં ચરબીનો વધારો કર� છ�. તમારા 

આંતરડાઓમાં રહ�લી આવી ચરબી તમને ક��સર 
જેવી બીમારીનો િશકાર બનાવી શક� છ�. માટ� 
જમતી વખતે ગરમ પાણી અથવા સૂપ પીવો સલાહ 
ભય� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
છ�. કફ પણ કાઢી નાખે છ�. એટલું જ નિહ પર�તુ.. 
કોઈ કારણસર અવાજ બેસી ગયો હોય તો તેમાં 
પણ શી� અસરકતા� છ�. મોઢાની દુગ�ધ દૂર 
કરવામાં અિત ઉપયોગી અને �યસન મુિ�માં 
મદદગાર આ ક�ઠશુિ�વટી �મનગરની ક�યાણ 
ફામ�સીનું ઉ�પાદન છ�.

હવે �ઈએ ક�યાનું મૂળ હાંસીને ક�મ 
મટાડવું. આ હાંસી એટલે મ�કરી તેનું ક�વું ભયંકર 
પ�રણામ આવે છ� તેનો �િસ� દાખલો છ�. 
�ૌપદીએ દુય�ધનની મ�કરી કરી તેમાંથી તો 
મહાભારત સ��ણું !

બી�ને ઉતારી પાડવાની હીન ભાવનામાંથી 
મ�કરીનો જ�મ થાય છ�. તેથી આ હીન ભાવના 
છોડી સવ� ��યે શુભ ભાવના અને શુ� ભાવના 
રાખવાનું કહ�વાયું છ�. દ�હભાનથી હીન ભાવના 
જ�મે છ�. આ�મભાનથી શુભ ભાવના જ�મે છ�. 
આ�મભાન ક�ળવવા માટ� ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગનો અ�યાસ કરવાનો હોય છ�. ઈ�રીય 
�ાનથી માંકડા જેવા મનનું િનયં�ણ કરી શકાય 
છ�. તેથી ખરાબ િવચારો આવતા નથી પ�રણામે 
કટુવાણી ધરાવતી મ�કરી થતી નથી.

કોઈની �ગિત સહન ન થવાથી પણ 
તે���ષમાં મ�કરી કરવામાં આવે છ�. પોતે કોઈના 
જેવી �ગિત ન કરી શક� તેથી તેની અવહ�લના 
કરવામાં આવે છ�. દાખલા તરીક� ઊંચે આવેલ �ા� 
સુધી પહ�ચી ન શકવાથી પેલું િશયાળ મીઠી મધ 
જેવી �ા�ને ખાટી કહી જતું રહ� છ�.

ગુણ�ાહક ��� ન હોવાથી ગુણ દ�ખાતા 
નથી. જેને પ�રણામે અવગુણનું જ વણ�ન કરવામાં 

કહ�વાય છ� ક� રોગ અને દુ�મનને ઉગતા જ 
ડામી દ�વાય. અથા�� અટકાવી દ�વાય. તેનો 
િવકાસ થવા ન દ�વાય તા�કાિલક તેનું િનવારણ 
કરવું જ�રી છ�.

રોગનું મૂળ છ� ખાંસી એટલે ક� ઉધરસ. જરા 
પણ ઠહક�� આવે એટલે ચેતી જવું ક� રોગની 
શ�આત થઈ રહી છ�. તરત તેનો ઉપચાર કરવો 
�ઈએ.

ઉધરસના પણ િવિવધ �કાર છ�. સૂક� 
ઉધરસ, સામા�ય ઉધરસ, મોટી ઉધરસ વગેર�.. 
મોટી ઉધરસથી તો ભાઈ તોબા. રા�ે સૂવા પણ ન 
દ�. આના િવિવધ ઉપચારો કરાય છ�. આયુવ�દ 
ભારતની �ાચીન િચ�ક�સા પ�િત છ�.

એક દરદીનો અનુભવ વણ�વતા એક 
વૈ�રાજ કહ� છ� ક� �યાર� �જે�શન મારવાનો ચાજ� 
10 �િપયા હતો. એ સમયની વાત છ�. એ દરદી 
�મેલી શરદી-ઉધરસથી પીડાતો હતો. તેના 
ઉપચાર અથ� મોટા મોટા ડૉ�ટર પાસે જઈ આવેલ 
પર�તુ મટ� નહ�. આથી થાક�ને મારી (વૈ�રાજ) 
પાસે આ�યો. તેને પૂછપરછ કરતાં �યાલ આવી 
ગયો ક� ભાઈ સાહ�બને એલોપથી થી ન મ�ું તેથી 
આયુવ�દને આશર� આવેલ છ�. તેનો ઉપચાર મા� 
સાદી ગોળી ‘ક�ઠ શુિ�વટી’ જ હતો. રોજની પાંચ 
ક�ઠશુિ�વટી ગોળી (�ણ કલાક� એક) ચૂસવાનું 
ક�ં.

આ ક�ઠશુ�વટીથી શરદી-ઉધરસ મટી �ય 
છ�. ઉપરાંત ગાયક કલાકારને માટ� જ�રી બુલંદ 
અને મધુર અવાજ કરી દ� છ�. આ �વા�દ� 
ચૂસવાની ગોળી ગળું બળતું હોય તો તે મટાડી દ� 

રોગનું મૂળ ખાંસી ને ક�યાનું મૂળ હાંસી
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આવે છ�. �ણે પોતે સવ�ગુણ સંપ�ન હોય એમ !

જેમ દા� પીનારને ખર�ખર તો દા� જ પી �ય 
છ�. બરબાદ કરી નાખે છ�. તેમ હીન ભાવનામાંથી 
જ�મેલ ઈ�યા� ભાવથી અ�યની મ�કરી કરનાર 
પોતે જ હાંસીપા� બની �ય છ�. આમ પોતાનું 
પતન પોતે જ કર� છ� તેમાં કોઈ શું કર�?

આવા પતનથી બચવાનો ઉપાય છ�. રોજ 
રોજ ઈ�રીય �ાન �ાન એકવાર નિહ પણ બે 
વાર કરવાનું. �ાનનું મંથન કરવાનું તેથી બુિ�માં 
�દ�યતા આવે છ�. ઈ�ર સાથે યોગ સાધના 
કરવાથી દર�ક આ�મા ઈ�રનું જ સંતાન છ�. એવી 
ઉ�ા� બાવના જ�મે છ� જેને પ�રણામે ઈ�યા� ભાવ 
જતો રહ�શે. પ�રવારની ભાવના ��ત થશે. ગમે 
તેવા તોય આ�મા-આ�મા ભાઈ ભાઈ. આથી અણ 
બનાવ ક� અબોલા રહ�શે નિહ. સંગઠનની શિ� 
વધશે જેનાથી પરમ િપતા પરમા�મા �સ�ન થશે.

� આ હાંસી કરવાના સં�કાર દૂર કરવાના 
પુ�ષાથ�માં ઉણા ઉતરાય તો સતયુગી �વગ�ય 
�ે� પદ ચૂક� જવાય છ�. �ેતાયુગી દ�વતાઈ પદને 
પમાય છ�. પર�તુ આપણું લ�ય તો સતયુગી �વગ�ય 
�ે� પદને પામવાનું છ� ને ?

તો ચાલો, આપણા હાંસી કરવાના 
સં�કારની હકાલપ�ી કરીએ અને હાંસીથી કોઈને 
થયેલા જખમ પર મલમપ�ી કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... રોગનું મૂળ ખાંસી

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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પર�તુ એક મોટી કમનસીબી એ છ� ક� 
આપણા સમાજ ક� દ�શમાં �વ�છતા બાબતે હજુ 
�ઈએ તેટલી ��િત દ�ખાતી નથી. આજે ઘર 
અને આંગણું તેમજ શેરીની સફાઈ કરવામાં ઘણા 
શરમ અનુભવે છ�. હવે �વ�છતા ��યેની આપણી 
આ માનિસકતા બદલવાનો સમય પાક� ગયો છ�. 
રાજક�ય ઈ�છા શિ�એ આ �દશામાં ઘણું સરસ 
કામ ઉપા�ું છ�. ‘�વ�છ ભારત અિભયાન’ હ�ઠળ 
આજે સમ� દ�શમાં પ�રવત�નનો પવન ફ��કાયો છ�. 
આપણાં શૈ�િણક સંક�લો, ધાિમ�ક �થળો ક� 
દવાખાનાં સિહત અનેક �હ�ર �થળો ઉપર �યાં 
ગંદક�નું સા�ા�ય હતું એ આજે નજર� પડતું નથી. 
દ�શમાં �વ�છતા �ે�ે હજુ ઘણું કરવાનું બાક� છ�. 
તં�એ તો આ િમશન ઉપા�ું છ�. પર�તુ ��યેક 
સમજદાર નાગ�રકની �વ�છતા અંગેની ��િત 
અને સિ�ય સહયોગ જ દ�શની કાયાપલટ કરી 
શક�.

�વ�છતા એ �યિ�ગત સમજણનો િવષય 
છ�, એટલે તેનું મહ�વ દર�ક� સમજવું જ ર�ં. 
�વ�છતા ��યેની બેદરકારી આપણા �યિ��વ 
િવકાસને પણ અવરોધે છ�. વળી �વ�છતા સૌને 
ગમે પણ છ� એટલે એ ��યે દર�ક �યિ� સભાનતા 
ક�ળવે એ આજના સમયનો તકાદો છ�.

બીજુ યુવાનો પણ દ�શની ખરી તાકાત છ�, 
એટલે � એમને પણ રચના�મક �દશા મળ� અને 
�વ�છતાની સમજ ક�ળવાય તો પણ આ �ે�ે ઘણું 
બધું કામ થઈ શક� તેમ છ�.

સફાઈ એટલે સવ� વ�તુઓનો ફાયદાકારક 
ઈલાજ, કચરામાંથી ક�ચન બનાવવાની �િ�યા. 

પિવ�તા અને �વ�છતા એ એક િસ�ાની 
બે બાજુ સમાન છ�, એટલે ક� પિવ�તા �યાં વસે છ� 
�યાં �વ�છતા છ�. આપણા �વનમાં પિવ�તાની 
�ા��ત માટ�નો પુ�ષાથ� આપણને બાપદાદા કરાવે 
છ�, જેની સાથે �વ�છતાનો ગુણ પણ આપોઆપ 
સમાઈ �ય છ�.

મનની સફાઈનું પહ�લું પગિથયું એ તનની 
સફાઈ છ�. શરીરની �વ�છતા સાથે આસપાસના 
�વ�છ વાતાવરણથી મન �ફ���ત રહ� છ�. આમ 
મનની ખુશી �વ�છતાને આભારી છ�.

સફ�દ વ�� �વ�છતાનું �તીક છ�. 
��ાબાબા પણ તેમના �વનકાળ દરિમયાન 
�વ�છતાના ખૂબ આ�હી ર�ા હતા. દ�વ�વ �વ�પ 
પિવ�તાના આ�યા��મક ગુણ સાથે તેમની 
રગેરગમાં �વ�છતા પણ એટલી જ �ગટ થતી 
હતી. આજે સફ�દ વ��ધારી ��ાક�મારીઝ 
પ�રવારમાં �વ�છતા ��યેની તેમની ���નાં દશ�ન 
કરી શકાય છ�. આપણાં દાદી-દીદીઓએ પણ 
પિવ�તાના ગુણ જેટલું જ �વ�છતાનું મૂ�ય 
આંક�ને સં�થાને ગૌરવ અપા�યું છ�. આબુ��થત 
સં�થાની એક એક ઈમારત, �થાપ�ય, 
ભોજનશાળા, �દશ�ની �થળ, બાગ-બગીચા ક� 
ર�તાઓ જુઓ તો ઉડીને આંખે વળગે એવી 
�વ�છતા નીહાળી શકાય છ�. એટલું જ નિહ પણ 
દ�શ-િવદ�શનાં સેવાક���ો પણ �વ�છતાનાં સા�ી 
બની ર�ાં છ�. સફાઈની બાબતમાં મિહલાઓ 
હરહ�મેશા અ�ેસર હોય છ�, એટલે અ�વ�છ 
ભારતભૂિમને ફરી �વગ� જેવી બનાવવા માટ� નારી 
શિ�નું યોગદાન આવનારા �દવસોમાં અિત 
મૂ�યવાન બની રહ�વાનું છ�.

�વ�છતા
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા (�ાંિતજ)

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

કર� કારણ ક� તેઓને એ ખબર નથી ક� તેઓ શું 
કરી ર�ા છ�. આવી બેિમસાલ, સહાનુભૂિતથી 
ભર�લ �મા મા� ઈશુ જ કરી શક� છ�. જે પોતાને, 
�વયંને ગોડ ફાધરના સન એટલે ક� પરમિપતા 
પરમા�માનું બાળક ક� સંતાન સમજતા હતા. 
કહ�વાય છ� ક�, એવા જ ગોડફાધર જેવા એટલે ક� 
પરમિપતા પરમા�મા જેવા ગુણોને અપનાવીને 
પરમિપતા પરમા�મા ગોડફાદર �િત �ેહ, ��ા 
અને િવ�ાસ જગાડતાં હતાં. તેઓ ગોડ ફાધર� 
આપેલાં કાય�ને કરી પાપી લોકોને મુ� થવાનો 
ર�તો બતાવતા, જગતને એક નવી �દશા બતાવી, 
પંથ ભૂલેલાને પંથ બતા�યો અને હ�વનલી 
ગોડફાધર એટલે ક� જે �વગ�ના રચિયતા છ�, જેઓ 
પોતાના બાળકોને હ�વન (�વગ�)માં લઈ �ય છ� 
અને �વગ�ના સુખ, શાંિત અને પિવ�તાના દશ�ન 
કરાવે છ�. એ લોકોને એવા ફ�ર�તા બનાવે છ� ક� જે 
ફ�ર�તાઓના સંબંધ ફ� પરમિપતા પરમા�મા 
સાથે જ હોય છ�. આવા ફ�ર�તાઓ ઈશુની જેમ 
��� પર જ�મે છ�. આવે છ�, અવતર� છ� અને 
�ભુનો સંદ�શ આપવાનું અને લોકોને પાપકમ�માંથી 
બચાવવાનું કાય� કર� છ�. તેથી તે જગતમાં આદશ� 
બની �ય છ�. �ભુએ આપેલું આ �વન, જે �વન 
�ભુનું વરદાન છ�, તે વરદાનને સાથ�ક કરી 
�વનને સફળ કર� છ�.

આજે ક�ટલાંય વષ� પછી આ વાતો �પ� 
થાય છ� ક�, નાતાલના �દવસોમાં શાળા કોલે�માં, 
નાના-મોટા દર�ક ચચ�, ગીર�ઘર અને દર�ક 
જ�યાએ આ ઈશુની �વનવાતા�નું વણ�ન કરતી 
ઝાંખીઓ શા માટ� બનાવામાં આવે છ� અને આ 

વી િવશ યુ અ મેરી િ�સમસ, મેરી િ�સમસ, 
મેરી િ�સમસ અને હ��પી �યુ યર..

નાનપણમાં સાંભળ�લી વાતો આજે પણ તા� 
થાય છ� ક� બેથલેહામમાં એક મહાન પુ�ષને 
ધાિમ�ક ઉપદ�શ આપવાનું તથા �વનને નેક 
બનાવવાનો સંદ�શ આપવાનું કાય� કરતાં 
અટકાવવા માટ�, ક�ટલાંક િવ�નસંતોષી લોકોએ 
ભેગા થઈ તેમના માથે કાંટાળો તાજ પહ�રાવી, 
ગામના ર�તા પરથી લઈ જતાં હતાં �યાર� લોકોએ 
તેમને પ�થરો માયા� અને અંતે તેને �ોસ પર ચઢાવી 
દઈ હાથ-પગમાં ખીલા ઠોક� દઈ તેને સ� 
ફટકાયા�નો આ�મસંતોષ લીધો. પણ આવું કરનાર 
એ અ�ણ ને અ�ાની લોકોને એ પણ ખબર 
નહોતી ક� સ� એ મહાન પુ�ષને તમે નથી આપી 
ર�ા. પર�તુ લોકોએ �વયંને જ હ�મેશ માટ� અ�ય 
લોકોની નજરમાં નફરત�પી સ�ને પા� બ�યા 
છ�. સદા માટ� લોકોના �દલના નફરત�પી �ોસ પર 
ચઢી ગયા છ�.

તો કોણ હતા એ મહાપુ�ષ ? કોણ હતા એ 
સહનશીલતાની મૂિત� ? કોણ હતા આ ફ�ર�તા ? 
કોણ હતા આ દ�રયા�દલ, �મા�વ�પ, નેક �દલ 
દયાળુ, ક�પાળુ ? જેમણે આ અણમોલ ગુણોનાં 
ર�ોનું િશ�ણ સંસારી મનુ�યોને િશખામણ, 
ભલામણ, આદ�શના �પમાં આ�યું ક� અપકારીઓ 
ઉપર પણ ઉપકાર કરો. દુ�મનને પણ િમ� માનો, 
કોઈને પણ �યાર�ય દોષ ન દો, કારણ ક� ઈશુએ 
આ પાપીઓએ તેમના પર જુ�મો કયા� તેઓ માટ� 
ક�ં ક�, હ� પરમિપતા પરમા�મા, તમે એમને �મા 

�દ�યદશ�ન

નાતાલનો અલૌ�કક તાલ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પર�તુ એક મોટી કમનસીબી એ છ� ક� 
આપણા સમાજ ક� દ�શમાં �વ�છતા બાબતે હજુ 
�ઈએ તેટલી ��િત દ�ખાતી નથી. આજે ઘર 
અને આંગણું તેમજ શેરીની સફાઈ કરવામાં ઘણા 
શરમ અનુભવે છ�. હવે �વ�છતા ��યેની આપણી 
આ માનિસકતા બદલવાનો સમય પાક� ગયો છ�. 
રાજક�ય ઈ�છા શિ�એ આ �દશામાં ઘણું સરસ 
કામ ઉપા�ું છ�. ‘�વ�છ ભારત અિભયાન’ હ�ઠળ 
આજે સમ� દ�શમાં પ�રવત�નનો પવન ફ��કાયો છ�. 
આપણાં શૈ�િણક સંક�લો, ધાિમ�ક �થળો ક� 
દવાખાનાં સિહત અનેક �હ�ર �થળો ઉપર �યાં 
ગંદક�નું સા�ા�ય હતું એ આજે નજર� પડતું નથી. 
દ�શમાં �વ�છતા �ે�ે હજુ ઘણું કરવાનું બાક� છ�. 
તં�એ તો આ િમશન ઉપા�ું છ�. પર�તુ ��યેક 
સમજદાર નાગ�રકની �વ�છતા અંગેની ��િત 
અને સિ�ય સહયોગ જ દ�શની કાયાપલટ કરી 
શક�.

�વ�છતા એ �યિ�ગત સમજણનો િવષય 
છ�, એટલે તેનું મહ�વ દર�ક� સમજવું જ ર�ં. 
�વ�છતા ��યેની બેદરકારી આપણા �યિ��વ 
િવકાસને પણ અવરોધે છ�. વળી �વ�છતા સૌને 
ગમે પણ છ� એટલે એ ��યે દર�ક �યિ� સભાનતા 
ક�ળવે એ આજના સમયનો તકાદો છ�.

બીજુ યુવાનો પણ દ�શની ખરી તાકાત છ�, 
એટલે � એમને પણ રચના�મક �દશા મળ� અને 
�વ�છતાની સમજ ક�ળવાય તો પણ આ �ે�ે ઘણું 
બધું કામ થઈ શક� તેમ છ�.

સફાઈ એટલે સવ� વ�તુઓનો ફાયદાકારક 
ઈલાજ, કચરામાંથી ક�ચન બનાવવાની �િ�યા. 

પિવ�તા અને �વ�છતા એ એક િસ�ાની 
બે બાજુ સમાન છ�, એટલે ક� પિવ�તા �યાં વસે છ� 
�યાં �વ�છતા છ�. આપણા �વનમાં પિવ�તાની 
�ા��ત માટ�નો પુ�ષાથ� આપણને બાપદાદા કરાવે 
છ�, જેની સાથે �વ�છતાનો ગુણ પણ આપોઆપ 
સમાઈ �ય છ�.

મનની સફાઈનું પહ�લું પગિથયું એ તનની 
સફાઈ છ�. શરીરની �વ�છતા સાથે આસપાસના 
�વ�છ વાતાવરણથી મન �ફ���ત રહ� છ�. આમ 
મનની ખુશી �વ�છતાને આભારી છ�.

સફ�દ વ�� �વ�છતાનું �તીક છ�. 
��ાબાબા પણ તેમના �વનકાળ દરિમયાન 
�વ�છતાના ખૂબ આ�હી ર�ા હતા. દ�વ�વ �વ�પ 
પિવ�તાના આ�યા��મક ગુણ સાથે તેમની 
રગેરગમાં �વ�છતા પણ એટલી જ �ગટ થતી 
હતી. આજે સફ�દ વ��ધારી ��ાક�મારીઝ 
પ�રવારમાં �વ�છતા ��યેની તેમની ���નાં દશ�ન 
કરી શકાય છ�. આપણાં દાદી-દીદીઓએ પણ 
પિવ�તાના ગુણ જેટલું જ �વ�છતાનું મૂ�ય 
આંક�ને સં�થાને ગૌરવ અપા�યું છ�. આબુ��થત 
સં�થાની એક એક ઈમારત, �થાપ�ય, 
ભોજનશાળા, �દશ�ની �થળ, બાગ-બગીચા ક� 
ર�તાઓ જુઓ તો ઉડીને આંખે વળગે એવી 
�વ�છતા નીહાળી શકાય છ�. એટલું જ નિહ પણ 
દ�શ-િવદ�શનાં સેવાક���ો પણ �વ�છતાનાં સા�ી 
બની ર�ાં છ�. સફાઈની બાબતમાં મિહલાઓ 
હરહ�મેશા અ�ેસર હોય છ�, એટલે અ�વ�છ 
ભારતભૂિમને ફરી �વગ� જેવી બનાવવા માટ� નારી 
શિ�નું યોગદાન આવનારા �દવસોમાં અિત 
મૂ�યવાન બની રહ�વાનું છ�.

�વ�છતા
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા (�ાંિતજ)

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

કર� કારણ ક� તેઓને એ ખબર નથી ક� તેઓ શું 
કરી ર�ા છ�. આવી બેિમસાલ, સહાનુભૂિતથી 
ભર�લ �મા મા� ઈશુ જ કરી શક� છ�. જે પોતાને, 
�વયંને ગોડ ફાધરના સન એટલે ક� પરમિપતા 
પરમા�માનું બાળક ક� સંતાન સમજતા હતા. 
કહ�વાય છ� ક�, એવા જ ગોડફાધર જેવા એટલે ક� 
પરમિપતા પરમા�મા જેવા ગુણોને અપનાવીને 
પરમિપતા પરમા�મા ગોડફાદર �િત �ેહ, ��ા 
અને િવ�ાસ જગાડતાં હતાં. તેઓ ગોડ ફાધર� 
આપેલાં કાય�ને કરી પાપી લોકોને મુ� થવાનો 
ર�તો બતાવતા, જગતને એક નવી �દશા બતાવી, 
પંથ ભૂલેલાને પંથ બતા�યો અને હ�વનલી 
ગોડફાધર એટલે ક� જે �વગ�ના રચિયતા છ�, જેઓ 
પોતાના બાળકોને હ�વન (�વગ�)માં લઈ �ય છ� 
અને �વગ�ના સુખ, શાંિત અને પિવ�તાના દશ�ન 
કરાવે છ�. એ લોકોને એવા ફ�ર�તા બનાવે છ� ક� જે 
ફ�ર�તાઓના સંબંધ ફ� પરમિપતા પરમા�મા 
સાથે જ હોય છ�. આવા ફ�ર�તાઓ ઈશુની જેમ 
��� પર જ�મે છ�. આવે છ�, અવતર� છ� અને 
�ભુનો સંદ�શ આપવાનું અને લોકોને પાપકમ�માંથી 
બચાવવાનું કાય� કર� છ�. તેથી તે જગતમાં આદશ� 
બની �ય છ�. �ભુએ આપેલું આ �વન, જે �વન 
�ભુનું વરદાન છ�, તે વરદાનને સાથ�ક કરી 
�વનને સફળ કર� છ�.

આજે ક�ટલાંય વષ� પછી આ વાતો �પ� 
થાય છ� ક�, નાતાલના �દવસોમાં શાળા કોલે�માં, 
નાના-મોટા દર�ક ચચ�, ગીર�ઘર અને દર�ક 
જ�યાએ આ ઈશુની �વનવાતા�નું વણ�ન કરતી 
ઝાંખીઓ શા માટ� બનાવામાં આવે છ� અને આ 

વી િવશ યુ અ મેરી િ�સમસ, મેરી િ�સમસ, 
મેરી િ�સમસ અને હ��પી �યુ યર..

નાનપણમાં સાંભળ�લી વાતો આજે પણ તા� 
થાય છ� ક� બેથલેહામમાં એક મહાન પુ�ષને 
ધાિમ�ક ઉપદ�શ આપવાનું તથા �વનને નેક 
બનાવવાનો સંદ�શ આપવાનું કાય� કરતાં 
અટકાવવા માટ�, ક�ટલાંક િવ�નસંતોષી લોકોએ 
ભેગા થઈ તેમના માથે કાંટાળો તાજ પહ�રાવી, 
ગામના ર�તા પરથી લઈ જતાં હતાં �યાર� લોકોએ 
તેમને પ�થરો માયા� અને અંતે તેને �ોસ પર ચઢાવી 
દઈ હાથ-પગમાં ખીલા ઠોક� દઈ તેને સ� 
ફટકાયા�નો આ�મસંતોષ લીધો. પણ આવું કરનાર 
એ અ�ણ ને અ�ાની લોકોને એ પણ ખબર 
નહોતી ક� સ� એ મહાન પુ�ષને તમે નથી આપી 
ર�ા. પર�તુ લોકોએ �વયંને જ હ�મેશ માટ� અ�ય 
લોકોની નજરમાં નફરત�પી સ�ને પા� બ�યા 
છ�. સદા માટ� લોકોના �દલના નફરત�પી �ોસ પર 
ચઢી ગયા છ�.

તો કોણ હતા એ મહાપુ�ષ ? કોણ હતા એ 
સહનશીલતાની મૂિત� ? કોણ હતા આ ફ�ર�તા ? 
કોણ હતા આ દ�રયા�દલ, �મા�વ�પ, નેક �દલ 
દયાળુ, ક�પાળુ ? જેમણે આ અણમોલ ગુણોનાં 
ર�ોનું િશ�ણ સંસારી મનુ�યોને િશખામણ, 
ભલામણ, આદ�શના �પમાં આ�યું ક� અપકારીઓ 
ઉપર પણ ઉપકાર કરો. દુ�મનને પણ િમ� માનો, 
કોઈને પણ �યાર�ય દોષ ન દો, કારણ ક� ઈશુએ 
આ પાપીઓએ તેમના પર જુ�મો કયા� તેઓ માટ� 
ક�ં ક�, હ� પરમિપતા પરમા�મા, તમે એમને �મા 

�દ�યદશ�ન

નાતાલનો અલૌ�કક તાલ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ઝાંખીઓ શું સંદ�શ આપે છ� ? શા માટ� 
સા�તા�ોઝને �� �વ�પમાં બતાવવામાં આવે 
છ�? એવું કહ�વાય છ� ક�, સા�તા�ોઝ મોડી રા�ે 
આવે છ� અને રા�ે બાળકો માટ� ઘણી બધી ભેટ 
સૌગાદો લાવે છ�. જે બાળકો સૂઈ �ય છ� તો તેની 
પથારીમાં ભેટ સૌગાદ મૂક�ને �ય છ�. આવી ભેટ 
આપવાની સાથે-સાથે એમના મનને, �દયને 
સુખથી, િનદ�ષતાથી, ઉમંગથી, ઉ�સાહથી ભરી દ� 
છ�. જેનું પોતાનું આ જગતમાં કોઈ જ નથી એકલાં 
અટુલા છ� તેમને સા�તા�ોઝ સાથે �ણે પોતાપણું 
લાગે છ�. તેમના �વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી દઈ 
આશાનાં નવી �કરણથી �વનને ચમકાવી દ� છ�. 
પર�તુ મનમાં �� થાય છ� ક� આ સા�તા�ોઝ 
કોણ છ� ? �યાંથી આવે છ� ? �યાં �ય છ� ? �યાંથી 
�ગટ થાય છ�, �યાં અ��ય થઈ �ય છ�  એ �� 
જ શા માટ� ? સા�તા�ોઝ અથા�� િપતા�ી ��ા. 
નાતાલ પવ� પર દર�ક દ�વળોમાં તથા િ��તી ભાઈ-
બહ�નોના ઘરમાં �ટાર લગાવી તેમાં લાઈટ 
કરવામાં આવે છ�. જે આ�મા �પી �ટારની �યોિત 
પરમા�મા આવીને જગાવે છ� તેની જ યાદગાર છ�. 
નાતાલના પવ� િ�સમસ �ી પણ સ�વવામાં આવે 
છ�. જે ક�પ��ની યાદગાર છ�. િ�સમસ �ી ઉપર 
સુંદર સ�વટમાં �ટાર ગી�ટ જે ઉતારી 
સા�તા�ોઝ બાળકોને આપે છ� જે �વિણ�મ યુગની 
ભેટ પરમા�મા વત�માનમાં આપણને આપી ર�ાં છ�.

સા�તા�ોઝ અથા�� બાબા જૂના વષ�ની 
જૂની વ�તુને પોતાની સાથે લઈ જઈ િવદાય આપે 
છ�. નવા ચીજ-વ�તુઓ, નવી આશાઓને અથા�ત 
નવી �ભાતને પોતાની સાથે લઈને લાવે છ�. દર�કને 
ખુશી મળ� એવી િગ�ટ આપીને કહ� છ� ક�, બસ હવે 
આ નકારા�મકતાથી ભર�લી, જુલમ-�ાસથી 
ભર�લી દુિનયા હવે િવદાય લેવાની છ�. આ દુિનયા 
હવે જૂની અને વયો�� થઈ ગઈ છ�. હવે એ ગઈ ક� 

ગઈ. બસ હવે તો નવી દુિનયા, નવા ઉ�સાહ, નવા 
ઉમંગ સાથે, નવી આશાઓ લઈને આવી છ�. આ 
���ના તમામ લોકોને કહ� છ� ક�, બાળકો મારા 
મીઠા બાળકો, લાડલા બાળકો, જેવી રીતે 
સંદ�શવાહક ઈશુ પરમિપતા પરમા�માનો દયા, 
�ેમ, ક�ણા, �માનો સંદ�શ લા�યા એ રીતે હવે 
ફરીથી પરમિપતા પરમા�માના શાંિતદૂત એટલે ક� 
સા�તા�ોઝ, ���ના �થાપનાકતા�, ���ના 
રચિયતા, આ�દદ�વ ��િપતા ��ાના �પમાં 
હ�વનનો સંદ�શ આપી ર�ાં છ�. �વગ� આવી ર�ં છ�. 
મીઠા બાળકો, લાડલાં બાળકો, �� તમારી માટ� 
�વગ�ની ભેટ લા�યો છું તેનો �વનમાં �વીકાર કરી 
�વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ, આશા, સુખ-શાંિત-
પિવ�તાનો અલૌ�કક આનંદ લઈ માયા, 
નકારા�મકતા, િનરાશા, ઉદાસી, અવગુણો, 
ખરાબ આદતોને હવે ર� (િતલાંજલી) આપી દો 
અને ર�ઓ (વેક�શન) મનાવો. જુઓ દુઃખી 
અશાંત બાળકો માટ� �� આ�યો છું. �� સવ� 
ધમા��માઓને ધમ�િપતા છું. �� જ એ હ�વનલી 
ગોડફાધર છું. જેના માટ� ઈશુએ ક�ં છ� ક�, �� 
પરમા�માએ મોકલેલ સંદ�શવાહક છું અને ક�ં છ� 
ક�, �� ભગવાન ઈ�ર, ખુદા નહ� પર�તુ એમનો 
બાળક છું. God is Light �ભુ �કાશ છ�. તે એક 
�યોિત છ�. એટલા માટ� તો ચચ�માં પણ તમે મારી 
સમ� મીણબ�ી �ગટાવીને દીપ ��િલત કરો 
છો. તે Light �વ�પ, �યોત �વ�પ, �ભુને એટલે 
ક� મને યાદ કરો છો, �વનને �કાિશત કરવા 
ઈ�છો છો તો આવો, �વનને �કાિશત કરવા ઈશુ 
�ારા �ભુની જે િશ�ાઓ મળી છ� એમનું યથાથ� 
પાલન કરી આપણાં �વનને સુખમય, શાંિતમય 
અને �વ�છ, િનમ�ળ, ચ�ર�વાન બનાવીએ. જૂનું 
વષ� જેવી રીતે િવદાય થાય છ� એવી રીતે આપણે 
પણ દર�ક દુઃખદાયી �મરણો, વાતો, બનાવો ક� 

િવરોધ
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

સંસારમાં �યાર�ય �યિ�ના િવચારો, 
અિભ�ાયો, િનણ�યો, વલણ, મત અને 
મા�યતાઓ સવ� મા�ય નથી હોતાં. �વનમાં 
થયેલા અનુભવો, બનેલી ઘટનાઓ ક� પ�ર��થિત 
અથવા તેની સમજના આધાર� તે ક�ટલીક વાતોને 
�વીકાર� છ� તો ક�ટલીક વાતોનો અ�વીકાર કર� છ�. 
જેને સાદી ભાષામાં િવરોધ કર� છ�, એમ કહ�વાય. 
િશ�તા ખાતર �યિ� એવું બોલે છ� ક� આમાં મારો 
િવરોધ નથી પર�તુ આ વાત આવી હોવી �ઈએ 
એવું કહીને પોતાનો અણગમો દશા�વે છ�. આમ 
મતભેદ હોવો એ �વાભાિવક છ� પર�તુ તેને �દિશ�ત 
કરવાની રીતથી �યવહારમાં પ�ર��થિતમાં ઘણો 
ફક� પડે છ�.

દુિનયામાં એવી કોઈ જ�યા નહ� હોય �યાં 
કોઈપણ �કારનો િવરોધ નહ� હોય. બે �યિ� 
વ�ે પ�રવારમાં સંબંધોમાં સમાજમાં અને રા�ો 
વ�ે પણ �યાંક ને �યાંક િવરોધ �વા મળ� છ�. 
દર�ક પોતાની વાતને િસ� કરવા �� પણ કરતો 
હોય છ�. આ િસ�ધ કરવાનું વલણ દુઃખ-અશાંિત 
તો �યાર�ક યુ�નું કારણ બને છ�. દર�ક પાસે 
પોતાની વાતને િસ� કરવાના, સાચી ઠરાવવાના 
કારણો અને દલીલો છ�. છતાં એવું બને છ� ક� ઘણી 
વાર સ�ય જણાતી વાતનો, અ�વીકાર થાય છ� તો 
અસ�ય વાત �વીકારવામાં આવે છ�. પ�રણામે 
સમાજમાં, દ�શમાં, િવ�માં િવરોધ �વીકારવામાં 
આવે છ�. પ�રણામે સમાજમાં, દ�શમાં, િવ�માં 
િવરોધ દશા�વી અરાજકતા ફ�લાવવામાં આવે. 
પર�પર વેરના બીજ રોપાય છ�. તો ક�ટલીકવાર 
િહ�સા પણ આચરવામાં આવે છ�. આમાંથી મુ� 
થવા એકમત થવું જ�રી છ�.

િવરોધ કોઈને કોઈ �યવ�થા, મા�યતા, 
પ�િત ક� િનયમોને લઈને થાય છ�. કારણ ક� તેને 
માનનારા ક� ન માનનારા �વીકારનારા ક� ન 
�વીકારનારાઓનો સમૂહ હોય છ�. જેના મૂળ 
કારણોને શોધવાનો �ય� કરીશું તો મહ�અંશે 
�યિ�ની િવચારસરણી ક� િવચારોને કારણે છ�. 
છતાં આ સંબંધમાં ક�ટલીક સમજ ક� આવડત 
ક�ળવવામાં આવે તો સંસારમાં િવરોધને કારણે 
ઉદ ્ભવતી પ�ર��થિત, સમ�યાઓને ટાળી શકાય. 
અથા�� િવચારોને અમલમાં મૂકવાનો અિધકાર ક� 
સ�ા જેમના પણ હાથમાં છ� તેણે િવચાર સવ�મા�ય 
બને પછી તેનું અમલીકરણ કરવા િવવેકબુિ�થી 
કામ લેવામાં આવે તો િવરોધ થવાની સંભાવનાઓ 
મોટાભાગે ઓછી થઈ શક�, ટાળી શકાય અથવા 
તો સામાપ�ે પોતાનું સૂચન ક� િવચાર �ા� ન બને 
તો તેને �વીકારી લેવાની િહ�મત અથવા િવરોધ 
કરવાની કળા આવડવી �ઈએ. આવું બને �યાર� 
સંબંધો બગાડીને ક� કાય�થી દૂર થઈને નારાજગી 
દશા�વવાની રીત યો�ય નથી.

આજકાલ શાસનમાં અને સંગઠનોમાં ક� 
સં�થાઓમાં રા�નામું ધરી દ�વાની �ણાલી બ� 
�ચિલત છ� અને સામા�ય છ�. થોડા સમય પહ�લા 
�યાંક વાં�યું હતું ક� રા�નામું શ�દ જ ખોટી 
જ�યાએ ઉપયોગમાં વપરાય છ�. ખર�ખર તો તે 
રા� થઈને નહ� પર�તુ નારાજ થઈને અપાય છ�. 
એટલે હક�કતમાં તે નારાજગીનામું કહ�વાય. 
કારણ ક� રા�નામુ આ�યા પછીનું �યિ�નું વલણ 
આ�મક, િવનાશકારી હોય છ� અને �યાર�ક તે 
નુકશાનકારક પણ બને છ�.

પરમા�માએ આ િવષયમાં �ે� �ીમત 
(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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ઝાંખીઓ શું સંદ�શ આપે છ� ? શા માટ� 
સા�તા�ોઝને �� �વ�પમાં બતાવવામાં આવે 
છ�? એવું કહ�વાય છ� ક�, સા�તા�ોઝ મોડી રા�ે 
આવે છ� અને રા�ે બાળકો માટ� ઘણી બધી ભેટ 
સૌગાદો લાવે છ�. જે બાળકો સૂઈ �ય છ� તો તેની 
પથારીમાં ભેટ સૌગાદ મૂક�ને �ય છ�. આવી ભેટ 
આપવાની સાથે-સાથે એમના મનને, �દયને 
સુખથી, િનદ�ષતાથી, ઉમંગથી, ઉ�સાહથી ભરી દ� 
છ�. જેનું પોતાનું આ જગતમાં કોઈ જ નથી એકલાં 
અટુલા છ� તેમને સા�તા�ોઝ સાથે �ણે પોતાપણું 
લાગે છ�. તેમના �વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી દઈ 
આશાનાં નવી �કરણથી �વનને ચમકાવી દ� છ�. 
પર�તુ મનમાં �� થાય છ� ક� આ સા�તા�ોઝ 
કોણ છ� ? �યાંથી આવે છ� ? �યાં �ય છ� ? �યાંથી 
�ગટ થાય છ�, �યાં અ��ય થઈ �ય છ�  એ �� 
જ શા માટ� ? સા�તા�ોઝ અથા�� િપતા�ી ��ા. 
નાતાલ પવ� પર દર�ક દ�વળોમાં તથા િ��તી ભાઈ-
બહ�નોના ઘરમાં �ટાર લગાવી તેમાં લાઈટ 
કરવામાં આવે છ�. જે આ�મા �પી �ટારની �યોિત 
પરમા�મા આવીને જગાવે છ� તેની જ યાદગાર છ�. 
નાતાલના પવ� િ�સમસ �ી પણ સ�વવામાં આવે 
છ�. જે ક�પ��ની યાદગાર છ�. િ�સમસ �ી ઉપર 
સુંદર સ�વટમાં �ટાર ગી�ટ જે ઉતારી 
સા�તા�ોઝ બાળકોને આપે છ� જે �વિણ�મ યુગની 
ભેટ પરમા�મા વત�માનમાં આપણને આપી ર�ાં છ�.

સા�તા�ોઝ અથા�� બાબા જૂના વષ�ની 
જૂની વ�તુને પોતાની સાથે લઈ જઈ િવદાય આપે 
છ�. નવા ચીજ-વ�તુઓ, નવી આશાઓને અથા�ત 
નવી �ભાતને પોતાની સાથે લઈને લાવે છ�. દર�કને 
ખુશી મળ� એવી િગ�ટ આપીને કહ� છ� ક�, બસ હવે 
આ નકારા�મકતાથી ભર�લી, જુલમ-�ાસથી 
ભર�લી દુિનયા હવે િવદાય લેવાની છ�. આ દુિનયા 
હવે જૂની અને વયો�� થઈ ગઈ છ�. હવે એ ગઈ ક� 

ગઈ. બસ હવે તો નવી દુિનયા, નવા ઉ�સાહ, નવા 
ઉમંગ સાથે, નવી આશાઓ લઈને આવી છ�. આ 
���ના તમામ લોકોને કહ� છ� ક�, બાળકો મારા 
મીઠા બાળકો, લાડલા બાળકો, જેવી રીતે 
સંદ�શવાહક ઈશુ પરમિપતા પરમા�માનો દયા, 
�ેમ, ક�ણા, �માનો સંદ�શ લા�યા એ રીતે હવે 
ફરીથી પરમિપતા પરમા�માના શાંિતદૂત એટલે ક� 
સા�તા�ોઝ, ���ના �થાપનાકતા�, ���ના 
રચિયતા, આ�દદ�વ ��િપતા ��ાના �પમાં 
હ�વનનો સંદ�શ આપી ર�ાં છ�. �વગ� આવી ર�ં છ�. 
મીઠા બાળકો, લાડલાં બાળકો, �� તમારી માટ� 
�વગ�ની ભેટ લા�યો છું તેનો �વનમાં �વીકાર કરી 
�વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ, આશા, સુખ-શાંિત-
પિવ�તાનો અલૌ�કક આનંદ લઈ માયા, 
નકારા�મકતા, િનરાશા, ઉદાસી, અવગુણો, 
ખરાબ આદતોને હવે ર� (િતલાંજલી) આપી દો 
અને ર�ઓ (વેક�શન) મનાવો. જુઓ દુઃખી 
અશાંત બાળકો માટ� �� આ�યો છું. �� સવ� 
ધમા��માઓને ધમ�િપતા છું. �� જ એ હ�વનલી 
ગોડફાધર છું. જેના માટ� ઈશુએ ક�ં છ� ક�, �� 
પરમા�માએ મોકલેલ સંદ�શવાહક છું અને ક�ં છ� 
ક�, �� ભગવાન ઈ�ર, ખુદા નહ� પર�તુ એમનો 
બાળક છું. God is Light �ભુ �કાશ છ�. તે એક 
�યોિત છ�. એટલા માટ� તો ચચ�માં પણ તમે મારી 
સમ� મીણબ�ી �ગટાવીને દીપ ��િલત કરો 
છો. તે Light �વ�પ, �યોત �વ�પ, �ભુને એટલે 
ક� મને યાદ કરો છો, �વનને �કાિશત કરવા 
ઈ�છો છો તો આવો, �વનને �કાિશત કરવા ઈશુ 
�ારા �ભુની જે િશ�ાઓ મળી છ� એમનું યથાથ� 
પાલન કરી આપણાં �વનને સુખમય, શાંિતમય 
અને �વ�છ, િનમ�ળ, ચ�ર�વાન બનાવીએ. જૂનું 
વષ� જેવી રીતે િવદાય થાય છ� એવી રીતે આપણે 
પણ દર�ક દુઃખદાયી �મરણો, વાતો, બનાવો ક� 

િવરોધ
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

સંસારમાં �યાર�ય �યિ�ના િવચારો, 
અિભ�ાયો, િનણ�યો, વલણ, મત અને 
મા�યતાઓ સવ� મા�ય નથી હોતાં. �વનમાં 
થયેલા અનુભવો, બનેલી ઘટનાઓ ક� પ�ર��થિત 
અથવા તેની સમજના આધાર� તે ક�ટલીક વાતોને 
�વીકાર� છ� તો ક�ટલીક વાતોનો અ�વીકાર કર� છ�. 
જેને સાદી ભાષામાં િવરોધ કર� છ�, એમ કહ�વાય. 
િશ�તા ખાતર �યિ� એવું બોલે છ� ક� આમાં મારો 
િવરોધ નથી પર�તુ આ વાત આવી હોવી �ઈએ 
એવું કહીને પોતાનો અણગમો દશા�વે છ�. આમ 
મતભેદ હોવો એ �વાભાિવક છ� પર�તુ તેને �દિશ�ત 
કરવાની રીતથી �યવહારમાં પ�ર��થિતમાં ઘણો 
ફક� પડે છ�.

દુિનયામાં એવી કોઈ જ�યા નહ� હોય �યાં 
કોઈપણ �કારનો િવરોધ નહ� હોય. બે �યિ� 
વ�ે પ�રવારમાં સંબંધોમાં સમાજમાં અને રા�ો 
વ�ે પણ �યાંક ને �યાંક િવરોધ �વા મળ� છ�. 
દર�ક પોતાની વાતને િસ� કરવા �� પણ કરતો 
હોય છ�. આ િસ�ધ કરવાનું વલણ દુઃખ-અશાંિત 
તો �યાર�ક યુ�નું કારણ બને છ�. દર�ક પાસે 
પોતાની વાતને િસ� કરવાના, સાચી ઠરાવવાના 
કારણો અને દલીલો છ�. છતાં એવું બને છ� ક� ઘણી 
વાર સ�ય જણાતી વાતનો, અ�વીકાર થાય છ� તો 
અસ�ય વાત �વીકારવામાં આવે છ�. પ�રણામે 
સમાજમાં, દ�શમાં, િવ�માં િવરોધ �વીકારવામાં 
આવે છ�. પ�રણામે સમાજમાં, દ�શમાં, િવ�માં 
િવરોધ દશા�વી અરાજકતા ફ�લાવવામાં આવે. 
પર�પર વેરના બીજ રોપાય છ�. તો ક�ટલીકવાર 
િહ�સા પણ આચરવામાં આવે છ�. આમાંથી મુ� 
થવા એકમત થવું જ�રી છ�.

િવરોધ કોઈને કોઈ �યવ�થા, મા�યતા, 
પ�િત ક� િનયમોને લઈને થાય છ�. કારણ ક� તેને 
માનનારા ક� ન માનનારા �વીકારનારા ક� ન 
�વીકારનારાઓનો સમૂહ હોય છ�. જેના મૂળ 
કારણોને શોધવાનો �ય� કરીશું તો મહ�અંશે 
�યિ�ની િવચારસરણી ક� િવચારોને કારણે છ�. 
છતાં આ સંબંધમાં ક�ટલીક સમજ ક� આવડત 
ક�ળવવામાં આવે તો સંસારમાં િવરોધને કારણે 
ઉદ ્ભવતી પ�ર��થિત, સમ�યાઓને ટાળી શકાય. 
અથા�� િવચારોને અમલમાં મૂકવાનો અિધકાર ક� 
સ�ા જેમના પણ હાથમાં છ� તેણે િવચાર સવ�મા�ય 
બને પછી તેનું અમલીકરણ કરવા િવવેકબુિ�થી 
કામ લેવામાં આવે તો િવરોધ થવાની સંભાવનાઓ 
મોટાભાગે ઓછી થઈ શક�, ટાળી શકાય અથવા 
તો સામાપ�ે પોતાનું સૂચન ક� િવચાર �ા� ન બને 
તો તેને �વીકારી લેવાની િહ�મત અથવા િવરોધ 
કરવાની કળા આવડવી �ઈએ. આવું બને �યાર� 
સંબંધો બગાડીને ક� કાય�થી દૂર થઈને નારાજગી 
દશા�વવાની રીત યો�ય નથી.

આજકાલ શાસનમાં અને સંગઠનોમાં ક� 
સં�થાઓમાં રા�નામું ધરી દ�વાની �ણાલી બ� 
�ચિલત છ� અને સામા�ય છ�. થોડા સમય પહ�લા 
�યાંક વાં�યું હતું ક� રા�નામું શ�દ જ ખોટી 
જ�યાએ ઉપયોગમાં વપરાય છ�. ખર�ખર તો તે 
રા� થઈને નહ� પર�તુ નારાજ થઈને અપાય છ�. 
એટલે હક�કતમાં તે નારાજગીનામું કહ�વાય. 
કારણ ક� રા�નામુ આ�યા પછીનું �યિ�નું વલણ 
આ�મક, િવનાશકારી હોય છ� અને �યાર�ક તે 
નુકશાનકારક પણ બને છ�.

પરમા�માએ આ િવષયમાં �ે� �ીમત 
(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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�ાના�ત

આપી છ�. દર�ક �યિ�ને પોતાનો િવચાર રજૂ 
કરવાની �વતં�તા છ�. પર�તુ �યાર� પણ પોતાનો 
િવચાર ક� મત રજૂ કરો �યાર� એક ઈ�રીય િનયમ 
અથવા િસ�ાંત �યાનમાં રાખો, ‘માિલક બનીને 
તમારી રજૂઆત ક� સૂચન કરો પર�તુ તમારી વાત 
ન �વીકારાય તો બાળક બનીને તેને �વીકારી 
લો.’ ક�ટલી સુંદર વાત છ�. પછી તે કાય�માં �ડાઈ 
�વ. એકમત બની સંગઠનને મજબૂત બનાઓ. 
તમારી વાત સાચી હશે તો સમયસર બધા તેનો 
�વીકાર કરશે.

આજકાલ સમાજમાં, િપતા-પુ�, પિત-
પ�ી, ભાઈ-ભાઈ જેવા સંબંધોમાં િવરોધને લઈ 
પા�રવા�રક સુખ-શાંિતમાં અંતરાયો �વા મળ� છ�. 
જેના કારણે �યાંક અપમાન તો �યાંક 
અિભમાનવશ સંબંધોમાં દીવાલ ઊભી થઈ �ય 
છ�. ��� મંચપર આ�માઓ િભ�ન િભ�ન સં�કારો 
લઈને તે મુજબ પોતાનો પાટ� ક� રોલ ભજવી ર�ા 
છ� અને એટલે િવચારોમાં મા�યતામાં િભ�નતા તો 
રહ�વાની જ છ�. મા� થોડો પુ�ષાથ� કરી �વયંમાં 
પ�રવત�ન લાવવાની જ�ર છ�. અને એ જ આપણા 
હાથની વાત છ�. બી�ને સમજવાની જ�ર છ�. 
�યાંક જતું કરવાની જ�ર છ�. તો �યાંક �મા 
કરવાની ક� માફ કરી દ�વાની જ�ર છ�. કોઈપણ 
રીતે સમાધાન સધાય તો તેમાં �વનું અને સવ�નું 
ક�યાણ સમાયેલું હોય છ�. નકારા�મક વલણ 
અપનાવવાથી સફળતા મળતી નથી. �ગિત 
રોકાય છ�. િવકાસ �ંધાય છ�. સમય, શિ� અને 
નાણાંનો �યય જ થતો હોય છ�. સુખી થવાનો એક 
જ મા� ર�તો છ�. �વીકારભાવ અને દર�કનું 
અંિતમ લ� તો આખર� સુખી થવાનું છ�. શાંિત 

મેળવવાનું છ�. તો પછી િવરોધ શા માટ� ? દુઃખી 
થવા ! માટ� િવરોધ કરતા પહ�લા ધીરજપૂવ�ક 
િવચારવું એ પણ પરા�મ જ ગણાય. એવી �યિ� 
જ માગ�દશ�ક બની શક�.

�વનમાં

 1. પ�ર��થિતનો સામનો કરવો પડે.

 2. િવ�નોને દૂર કરવા પડે.

 3. સમ�યાઓનું સમાધાન કરવું પડે.

 4. મુ�ક�લીઓને સહન કરવી પડે.

અથા��

 Face the situation

 Find solution of problem

 Bare the hardship &

 Remove the obsticles

પર�તુ આમાનં કશું જ ન આવડે �યાર� 
�યિ� િવરોધ કર� છ�. કાય�થી દૂર ભાગે છ�. 
બી�ને દોષ આપે છ� માટ� તે કાયર છ�. માટ� જ 
િશવબાબા કહ� છ�, ‘�વ-��થિત સે 
પ�ર��થિતઓકો વશમ� કરનેવાલા મહાવીર હ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

‘સફાઈ’ શ�દના �ણ અ�રોનો સંદ�શ છ� - ‘સ’ 
એટલે સમજણ, ‘ફા’ - એટલે ફાયદો અને ‘ઈ’ 
એટલે ઈ�ર. સફાઈ એટલે જ �ભુિ�ય બનવાનું 
એક કદમ. તો ચાલો, સહવીય�� કરવાવહ�।

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)........ �વ�છતા
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