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થયું. આ િનિમ�ે અંતરના ઉ�ગાર આપની સમ� 
રજૂ કરવાની ર� લ� છું.

િવ�ાસ અને ��ા
આદરણીય સરલાદીદી અને ��ાવ�સોએ 

મારામાં સંપૂણ� િવ�ાસ મૂ�યો. �� આ કામ કરી 
શક�શ એવી ��ા રાખી. તેઓએ સદા 
શુભભાવના, શુભકામના રાખી. મને �વતં� રીતે 
કાય� કરવા દીધું. તેથી મારામાં િવશેષ સમપ�ણ 
ભાવના �ગટી. બાબાના એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર રહીને કાય� કરવાની તક મળી.

સવ�નો સહયોગ
આ કાય� એટલું સરળ નહોતું. પિ�કા 

િનયિમત �કાિશત કરવી એ ભગીરથ પુ�ષાથ� 
માંગી લે તેવું કામ હતું. લેખન, સંપાદન અને 
મુ�ણકાય�નો મને અનુભવ હતો તેથી કાય� 
સરળતાથી ચાલવા લા�યું. સૌનો સહયોગ મળતો 
ર�ાો.

સૌથી મહ�વની વાત છ� ક� આ કાય� મીઠા 
બાબાનું છ�. તેથી લેખકો, �ાહકો, ઈ�રીય 
પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો સુંદર સહયોગ 
મળતો ર�ો. તેને િબરદાવવા અને આભાર 
માનવા માટ� મારી પાસે શ�દો નથી. તે તો �દયમાં 
સંઘરી રાખવા જેવાં ભાવના�મક ��યો છ�.

િવકાસ યા�ા
જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ 

અનુભવનું ભાથું મળતું ગયું. મેગેઝીનની ગુણવ�ા 
સુધારવા બાબાની �ેરણાથી કાય�રત રહ�વાયું. 
િવ�ાનની વધતી જતી શોધોનો લાભ મુ�ણકાય�ને 
પણ મ�યો. ક�પોઝ, મુ�ણમાં નવી નવી શોધોને 

એિ�લ, ૧૯૭૮માં અમદાવાદમાં નારણપુરા 
િવ�તારના મનીષ �લેટ, અંક�ર રોડ સેવાક��� પર 
ગુજરાત ઝોનની મીટ�ગ હતી. જેમાં ગુજરાત ઝોન 
ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી, સવ� 
સબઝોન સંચાિલકા ��ાક�મારી બહ�નો, પીઢ, 
અનુભવી ��ાવ�સો - ભાઈઓ ઉપ��થત હતાં. 
જેમાં િવશેષ�પે મુંબઈથી રાજયોગી રમેશભાઈ 
શાહ પણ ઉપ��થત હતા.

મીટ�ગના એજ�ડામાં એક એજ�ડા 
‘�ાના�ત’ના સંપાદકની િનમણૂંક કરવાનો હતો. 
તે વખતે મને �ાનમાં આ�યે પાંચ વષ� થયાં હતાં. 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓ �� ��ાક�માર મોહનભાઈ 
િસંઘલ સાથે રહીને કરતો હતો. તેથી એકબી�ને 
ઘેર મળવાનું થતું. �.ક�. મોહનભાઈને મારા 
લેખનકાય� િવશે �ણ હતી. િભ�ન િભ�ન 
સામિયકો, દ�િનકોમાં છપાયેલી મારી ક�િતઓ 
તેમણે �ઈ હતી.

�.ક�. મોહનભાઈએ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક� મારા નામની દરખા�ત મૂક�. મીટ�ગના 
સ�યોએ રાજયોિગની ચંિ�કાબહ�નને મારા િવશે 
જણાવવા ક�ં. તેમણે સુંદર �િતભાવ આ�યો. 
આમ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક તરીક� મારી પસંદગી 
થઈ.

�.ક�. રમેશભાઈએ ક�ં, ‘કોઈ લેખ નહ� 
આવે, કોઈનો સહયોગ નહ� મળ�, છતાં પણ તમે 
િનયિમત ‘�ાના�ત’ �કાિશત કરી શકશો ?’ 
બાબાની યાદમાં રહીને મ� હા પાડી.

મે, ૧૯૭૮માં ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક�ની જવાબદારી સંભાળી. મે, ૨૦૧૮માં તેને 
ચાલીસ વષ� પૂરાં થયાં. એકતાલીસમું વષ� શ� 

તં�ી �થાનેથી

ચાર દાયકાની સંપાદક�ય યા�ા

�ાના�ત
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કારણે �ૉિલટીમાં પ�રવત�ન આવવા લા�યું. 
સમયની સાથે ચાલીને િનિમ�ભાવે પુ�ષાથ� 
કરવાનું બળ મ�યું. બાબાની યાદનું બળ મળતું 
ગયું.

અપે�ા
ગુજરાત સ��ધ છ�. ગુજરાતમાં અનેક 

સેવાક���ો, ગીતા પાઠશાળાઓ છ�. ગુજરાતી 
ભાષા �ણનારા િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં વસે છ�. 
આમ છતાં ‘�ાના�ત’ને યથાથ� સહયોગ મ�યો 
નથી. આપણી આળસ ક� આ સેવા ��યેની આપણી 
ઉદાસીનતા પણ આ માટ� જવાબદાર હોઈ શક�.

સશ� મા�યમ
‘�ાના�ત’ એ �વન પ�રવત�ન માટ� 

�ેરણાદાયી સશ� મા�યમ છ�. અખબારો સાંજ 
પડે પ�તી થઈ �ય છ�. �યાર� �ાનની પિ�કાઓ 
સાચવી રાખી. તેનું સતત મનનમંથન, િચંતન 
કરતાં, વાંચતાં �વનને સુંદર રીતે, હકારા�મક 
રીતે �વવાની �ેરણા મળ� છ�. તો સુખી માનવો, 
સ��ધ માનવો આ કાય� માટ� પોતાનો સમય અને 
બજેટ ફાળવી તેના �ચાર અને �સાર માટ� 
સહયોગી બને એવી આશા અ�થાને નથી.

ફલ�ુિત
‘�ાના�તે’ મારા આ�યા��મક �વનના 

ઘડતરમાં, િવકાસમાં ન�ધપા� ફાળો આ�યો છ�. 
દર�ક અંક �ગટ કરતાં લગભગ ચાર વખત દર�ક 
લેખો માર� વાંચવાના થતા. તેથી આ�મા �ાનની 
રીતે સ�� થતો ગયો.

સતત �ાનના મનન, િચંતન, મંથનની 
�ય�તતાને કારણે જે ક�ઈ હકારા�મક, 
ક�યાણકારી, �ે� સંક�પોનું ભાથું મ�યું. 
તેનાથી તમામ �કારના �યથ�થી મુ�� થઈ. 
�વનમાં બેહદની ��� િવકસી. અ�ય 

આ�માઓની િવશેષતાઓ, યો�યતાઓને 
ઓળખવાની અને તેમાંથી �ેરણા મેળવવાની 
તક મળી.

�ાનની સ���ધને કારણે વ�ા બનવાની 
તક મળી. િભ�ન િભ�ન �કારની ઈ�રીય 
સેવાઓ કરવાનું સદ ્ભા�ય મ�યું. 
િનણ�યશ��, પરખશ�� જેવી િવિવધ �દ�ય 
શ��ઓનો િવકાસ થયો.

માર� જે કહ�વાનું હતું તે સંિ��તમાં કહી દીધું 
છ�. મીઠાં મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની 
�નક�દાદી ૧૦૩ વષ� પણ અદ ્ભુત સેવાઓ કરી 
ર�ાં છ�. �યાર� મ� તો લૌ�કક આયુનાં પંચોતેર વષ� 
પૂરાં કયા� છ�. તેથી દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા 
લઈને બાબાની મદદ અને �ામાની ન�ધ હશે, 
�યાં સુધી ઈ�રીય સેવા કરતો રહીશ.

આ �સંગે સૌનો �દયપૂવ�કનો આભાર 
માનું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત

‘મારાપણું’ આપણી �િત�ાને નબળી બનાવે છ�. 
પર�તુ જેની સાથે સવ� શ��વાન છ� એને કોઈ 
હરાવી શકતું નથી. જે સવ� સમથ�થી ક�બાઈ�ડ છ� 
એમનો િવજય ન�ી છ�. આ િન�ય તથા નશાથી 
િનભ�ય થઈને સ�યતાના માગ� પર ચાલો તો સવ� 
પ�ર��થિતઓ હાર માનીને પાછી જતી રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �િત�ાથી પરી�ા
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થયું. આ િનિમ�ે અંતરના ઉ�ગાર આપની સમ� 
રજૂ કરવાની ર� લ� છું.

િવ�ાસ અને ��ા
આદરણીય સરલાદીદી અને ��ાવ�સોએ 

મારામાં સંપૂણ� િવ�ાસ મૂ�યો. �� આ કામ કરી 
શક�શ એવી ��ા રાખી. તેઓએ સદા 
શુભભાવના, શુભકામના રાખી. મને �વતં� રીતે 
કાય� કરવા દીધું. તેથી મારામાં િવશેષ સમપ�ણ 
ભાવના �ગટી. બાબાના એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર રહીને કાય� કરવાની તક મળી.

સવ�નો સહયોગ
આ કાય� એટલું સરળ નહોતું. પિ�કા 

િનયિમત �કાિશત કરવી એ ભગીરથ પુ�ષાથ� 
માંગી લે તેવું કામ હતું. લેખન, સંપાદન અને 
મુ�ણકાય�નો મને અનુભવ હતો તેથી કાય� 
સરળતાથી ચાલવા લા�યું. સૌનો સહયોગ મળતો 
ર�ાો.

સૌથી મહ�વની વાત છ� ક� આ કાય� મીઠા 
બાબાનું છ�. તેથી લેખકો, �ાહકો, ઈ�રીય 
પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો સુંદર સહયોગ 
મળતો ર�ો. તેને િબરદાવવા અને આભાર 
માનવા માટ� મારી પાસે શ�દો નથી. તે તો �દયમાં 
સંઘરી રાખવા જેવાં ભાવના�મક ��યો છ�.

િવકાસ યા�ા
જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ 

અનુભવનું ભાથું મળતું ગયું. મેગેઝીનની ગુણવ�ા 
સુધારવા બાબાની �ેરણાથી કાય�રત રહ�વાયું. 
િવ�ાનની વધતી જતી શોધોનો લાભ મુ�ણકાય�ને 
પણ મ�યો. ક�પોઝ, મુ�ણમાં નવી નવી શોધોને 

એિ�લ, ૧૯૭૮માં અમદાવાદમાં નારણપુરા 
િવ�તારના મનીષ �લેટ, અંક�ર રોડ સેવાક��� પર 
ગુજરાત ઝોનની મીટ�ગ હતી. જેમાં ગુજરાત ઝોન 
ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી, સવ� 
સબઝોન સંચાિલકા ��ાક�મારી બહ�નો, પીઢ, 
અનુભવી ��ાવ�સો - ભાઈઓ ઉપ��થત હતાં. 
જેમાં િવશેષ�પે મુંબઈથી રાજયોગી રમેશભાઈ 
શાહ પણ ઉપ��થત હતા.

મીટ�ગના એજ�ડામાં એક એજ�ડા 
‘�ાના�ત’ના સંપાદકની િનમણૂંક કરવાનો હતો. 
તે વખતે મને �ાનમાં આ�યે પાંચ વષ� થયાં હતાં. 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓ �� ��ાક�માર મોહનભાઈ 
િસંઘલ સાથે રહીને કરતો હતો. તેથી એકબી�ને 
ઘેર મળવાનું થતું. �.ક�. મોહનભાઈને મારા 
લેખનકાય� િવશે �ણ હતી. િભ�ન િભ�ન 
સામિયકો, દ�િનકોમાં છપાયેલી મારી ક�િતઓ 
તેમણે �ઈ હતી.

�.ક�. મોહનભાઈએ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક� મારા નામની દરખા�ત મૂક�. મીટ�ગના 
સ�યોએ રાજયોિગની ચંિ�કાબહ�નને મારા િવશે 
જણાવવા ક�ં. તેમણે સુંદર �િતભાવ આ�યો. 
આમ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક તરીક� મારી પસંદગી 
થઈ.

�.ક�. રમેશભાઈએ ક�ં, ‘કોઈ લેખ નહ� 
આવે, કોઈનો સહયોગ નહ� મળ�, છતાં પણ તમે 
િનયિમત ‘�ાના�ત’ �કાિશત કરી શકશો ?’ 
બાબાની યાદમાં રહીને મ� હા પાડી.

મે, ૧૯૭૮માં ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક�ની જવાબદારી સંભાળી. મે, ૨૦૧૮માં તેને 
ચાલીસ વષ� પૂરાં થયાં. એકતાલીસમું વષ� શ� 

તં�ી �થાનેથી

ચાર દાયકાની સંપાદક�ય યા�ા

�ાના�ત
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કારણે �ૉિલટીમાં પ�રવત�ન આવવા લા�યું. 
સમયની સાથે ચાલીને િનિમ�ભાવે પુ�ષાથ� 
કરવાનું બળ મ�યું. બાબાની યાદનું બળ મળતું 
ગયું.

અપે�ા
ગુજરાત સ��ધ છ�. ગુજરાતમાં અનેક 

સેવાક���ો, ગીતા પાઠશાળાઓ છ�. ગુજરાતી 
ભાષા �ણનારા િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં વસે છ�. 
આમ છતાં ‘�ાના�ત’ને યથાથ� સહયોગ મ�યો 
નથી. આપણી આળસ ક� આ સેવા ��યેની આપણી 
ઉદાસીનતા પણ આ માટ� જવાબદાર હોઈ શક�.

સશ� મા�યમ
‘�ાના�ત’ એ �વન પ�રવત�ન માટ� 

�ેરણાદાયી સશ� મા�યમ છ�. અખબારો સાંજ 
પડે પ�તી થઈ �ય છ�. �યાર� �ાનની પિ�કાઓ 
સાચવી રાખી. તેનું સતત મનનમંથન, િચંતન 
કરતાં, વાંચતાં �વનને સુંદર રીતે, હકારા�મક 
રીતે �વવાની �ેરણા મળ� છ�. તો સુખી માનવો, 
સ��ધ માનવો આ કાય� માટ� પોતાનો સમય અને 
બજેટ ફાળવી તેના �ચાર અને �સાર માટ� 
સહયોગી બને એવી આશા અ�થાને નથી.

ફલ�ુિત
‘�ાના�તે’ મારા આ�યા��મક �વનના 

ઘડતરમાં, િવકાસમાં ન�ધપા� ફાળો આ�યો છ�. 
દર�ક અંક �ગટ કરતાં લગભગ ચાર વખત દર�ક 
લેખો માર� વાંચવાના થતા. તેથી આ�મા �ાનની 
રીતે સ�� થતો ગયો.

સતત �ાનના મનન, િચંતન, મંથનની 
�ય�તતાને કારણે જે ક�ઈ હકારા�મક, 
ક�યાણકારી, �ે� સંક�પોનું ભાથું મ�યું. 
તેનાથી તમામ �કારના �યથ�થી મુ�� થઈ. 
�વનમાં બેહદની ��� િવકસી. અ�ય 

આ�માઓની િવશેષતાઓ, યો�યતાઓને 
ઓળખવાની અને તેમાંથી �ેરણા મેળવવાની 
તક મળી.

�ાનની સ���ધને કારણે વ�ા બનવાની 
તક મળી. િભ�ન િભ�ન �કારની ઈ�રીય 
સેવાઓ કરવાનું સદ ્ભા�ય મ�યું. 
િનણ�યશ��, પરખશ�� જેવી િવિવધ �દ�ય 
શ��ઓનો િવકાસ થયો.

માર� જે કહ�વાનું હતું તે સંિ��તમાં કહી દીધું 
છ�. મીઠાં મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની 
�નક�દાદી ૧૦૩ વષ� પણ અદ ્ભુત સેવાઓ કરી 
ર�ાં છ�. �યાર� મ� તો લૌ�કક આયુનાં પંચોતેર વષ� 
પૂરાં કયા� છ�. તેથી દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા 
લઈને બાબાની મદદ અને �ામાની ન�ધ હશે, 
�યાં સુધી ઈ�રીય સેવા કરતો રહીશ.

આ �સંગે સૌનો �દયપૂવ�કનો આભાર 
માનું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત

‘મારાપણું’ આપણી �િત�ાને નબળી બનાવે છ�. 
પર�તુ જેની સાથે સવ� શ��વાન છ� એને કોઈ 
હરાવી શકતું નથી. જે સવ� સમથ�થી ક�બાઈ�ડ છ� 
એમનો િવજય ન�ી છ�. આ િન�ય તથા નશાથી 
િનભ�ય થઈને સ�યતાના માગ� પર ચાલો તો સવ� 
પ�ર��થિતઓ હાર માનીને પાછી જતી રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �િત�ાથી પરી�ા
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�ાના�ત

�ાન-યોગ કહ� છ� 
અ�યાર� ધારણાની બી� 
વાતોને એક બાજુએ 
રાખો. ઘણી મોટી મોટી 
વાતો છ�. પણ મા� 
તનાવથી મુ� રહો. એના 
માટ� એવી યુ��ઓ

િવચારો જેથી �� પણ તનાવથી મુ� બનું અને 
બી� પણ તનાવથી મુ� બને. આજે સમ� 
દુિનયામાં એ સૌથી મોટી બીમારી છ� ક� લોકો 
જલદીથી �ડ�ેશન (હતાશા)માં આવી �ય છ�. 
િનરાશ થઈ �ય છ�. તેનાથી મુ� બનવા માટ� 
સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહીએ. જે કોઈ આપણા 
સંબંધ સંપક�માં આવે તેઓ આપણને સદા ઉમંગ-
ઉ�સાહમાં જુએ. િહ�મતવાન જુએ. આપણને ખુશ 
�ઈને બી�ઓને ખુશીમાં રહ�વાનું બળ મળશે. 
કોઈ આપણાથી નાનું હોય, મોટું હોય, સમવય�ક 
હોય પણ દર�કને �ેહ અને આદર �ઈએ છ�. 
આજ બી�ઓને તનાવથી મુ� કરવાનું સાધન 
છ�, અને �વયંની સાધના છ�. આપણાથી જે નાના 
છ�, તેઓને નાના સમ�ને ચાલીશું તો તેઓમાં 
�વયં�િત સ�માન �ગશે નહ�. ખુશી આવશે 
નહ�. ઉમંગ ઉ�ાસ રહ�શે નહ�. બાબાએ આપણી 
સાથે આપણને નાના સમ�ને �યવહાર કય� નથી. 
બાબાએ આપણામાં આશાઓ રાખીને આપણને 
આગળ ધપા�યા છ�. ક�પ પહ�લાંની ��િત 
અપાવીને આપણને ��િત�વ�પ બનાવવાની 
મહ�નત કરી છ�. તો પહ�લાં, આપણે નાનાને નાના 
ન સમ�એ. આપણે � �વમાની ���એ �ઈશું. 
તો તેને આપણા ��યે �ેમ જ�મશે. તે આપણને 

મોટા સમજશે. પર�તુ � આપણે એને નાના 
સમ�ને પોતાને મોટા સમ�શું તો �દલથી તે કદી 
આપણને મોટા ગણશે નહ�. બુ��માં તો કોઈ 
આજે આપણાથી આગળ જઈ શક� છ�. બુ�� એવી 
ચીજ છ� ક� પાંચ, સાત વષ�નું બાળક પણ મોટો 
બુ��શાળી બની શક� છ�. એટલે સૌ �થમ આપણા 
���કોણને બદલવાનો છ�. આપણો ���કોણ 
બી�ઓને આગળ ધપાવવા માટ� મદદ�પ બને છ�. 
સમાનવાળાને પણ તમે સદા સમાનની ���થી 
�શો નહ�. એની િવશેષતા પોતાની છ�. સદા એની 
િવશેષતા �ઈને સ�માન આપો. આપણે સૌ 
ઈ�રીય પ�રવારનાં છીએ. તેમાં નાનાં મોટાંની 
વાત નથી. આપણે બાપ સમાન બની ર�ાં છીએ. 
બુ�� બેહદની િવશાળ છ�. તો આપણે સમાનની 
���થી હલક� રીતે વાત નહ� કરીએ. � 
આપણાથી મોટા છ� તો તેઓ પાસેથી આપણે 
દુવાઓ મેળવીએ. એમનાથી આપણે કદી ડી�ટબ� 
ના થઈએ. કને�શન (સંબંધ-સંપક�) ઢીલું ના 
કરીએ. કદી ભાર� પણ ન બની જઈએ. 
સં�કારોમાં, િવચારોમાં અંતર છ�. િવચારોને 
મેળવવા તે કોઈ મોટી વાત નથી. �� હળવી રહીશ, 
તો મારા િવચાર મળી જશે. પણ આપણા િવચારો 
એકબી� સાથે મળ� નહ�, તે ઘણી ખરાબ વાત છ�. 
જેનાથી આપણું ર��ટર ખરાબ થાય છ�. આપણે 
કોઈને એમ ન કહી શક�એ, ક� તારી સાથે મારા 
િવચારો મળતા નથી. કોઈનો �વભાવ કડવો છ� 
તેથી મારા િવચારો તેની સાથે મળતા નથી. તેમ 
કહ�વું ઠીક નથી. કડવા �વભાવવાળી �ય��ને 
યુ��થી મીઠા �વભાવવાળી બનાવી દો. કોઈને 
કડવા બનવાની તક જ ન આપશો.. કોઈનો કડવો 

અ�તધારા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ

�વભાવ �ઈને આપણે કડવા ન બનીએ. તેનાથી 
દૂર થઈ ના જઈએ. તેનાથી ડી�ટબ� થઈ ના જઈએ. 
તેની ફ�રયાદ ના કરીએ ક� આની સાથે મને 
ફાવશે જ નહ�. આવી �ય�� સાથેના 
�યવહારમાં, સંબંધમાં પોતાનું પ�રવત�ન લાવી 
શક�એ, બીજું �વયંમાં પ�રવત�ન લાવીએ. આપણે 
ભાર� ન બનીએ પણ તેમાં સ�યતા, �દ�યતા અને 
અલૌ�કકતા શું કહ� છ�. આ �મે વાતો ઘણી કામમાં 
આવે છ�. સ�યતા, અલૌ�કકતા, �દ�યતાની 
ધારણા કહ� છ� ક� તું �ેહ આપ, આદર આપ. 
તારી ફરજ આ કહ� છ�. તે જેવું વત�ન કર� છ�, તેવું 
આપણે કરવાનું નથી. લૌ�કકની જેમ સાધારણ 
�યવહાર આપણાથી ન થાય. �યવહારમાં �દ�યતા 
�ળવવી �ઈએ. બી�નું જૂઠાપણું �ઈને યા 
ખરાબ �યવહાર �ઈને આપણે એવો �યવહાર ન 
કરીએ. કોઈ કહ� છ� બીજું કાંઈ નહ� પણ મને એના 
જૂઠાપણા ઉપર ગુ�સો આવે છ�. તે સાચા છ� ક� જૂઠા 

અવ�થા બગડે નહ� તો ઘણો 
બધો સમય બચી �ય. તેમ થાય 
તો બાબાની પણ યાદ રહ� અને 
સેવા પણ સરળતાથી થાય. 
યાદમાં રહ�વાથી સેવામાં કમાલ 
થાય છ�, સેવામાં સફળતા મળ� 
છ�. આપણને એવું અનુભવાય ક� 
આ બધું �� નથી કરતી પણ 
બાબા જ બધું કરાવી ર�ાં છ�. 
મનમાં, િચંતનમાં વણ�નમાં ક�ઈ 
કહ�વાનું ન રહ�. હળવા રહી 
શકાય. આ�મા અને શરીરને 
હળવાં રાખીએ.             

॥ ઓમશાંિત ॥
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તે તો ભગવાન �ણે. આવા સમયે આપણે ગુ�સો 
કરીશું, તો તે લોકો �શે. ઘણી વખત નાની વાતો 
પણ એક બી� પાસે જતાં મોટી બની �ય છ�. 
આપણે તેમાં ન પડીએ. ગમે તેવી વાત હોય પણ 
આપણે હળવા રહીએ. જે �થળ� આપણે એ વાત 
કહ�વાની હોય તે યો�ય �થળ� કહીને આપણે 
હળવા બની જઈએ. બી� જ�યાએ સંભળાવીને 
મનને ખરાબ ના કરીએ. નાના નાનાં પાપકમ�થી 
અવ�થા ખરાબ થઈ �ય છ�. તેનાથી યોગ લાગતો 
નથી માટ� ફાલતું વાતોમાં �ય�ત ના રહીએ.

કોઈ એમ ના કહી શક� ક� સેવાના કારણે 
�ય�ત છીએ કોઈ �ય�ત નથી. એટલી સેવા તો 
કોઈ કરતું જ નથી. જેટલી યાદની યા�ા હોવી 
�ઈએ. તેટલી હોતી નથી. જેટલો આપણો ર�કોડ� 
સારો રાખવો �ઈએ, તેટલો આપણે સારો રાખી 
શકતા નથી. તેથી અવ�થા ખરાબ થઈ �ય છ�. 
પછી એને ઠીક કરવામાં સમય નકામો �ય છ�. 

આ �વનમાં અલૌ�કક મ�તી નથી...

   તો િજંદગીની હ�તી નથી...

અને એવી િજંદગીને હસતી હસતી કાઢવી સ�તી નથી...

અ�ાની જનનાં �દલ મહ� આ હષ�ની �ક�મત વસતી નથી...

તો મ�ત �દલને રોકવા મારી જબરજ�તી નથી...

તૂટ�લા કાચના ટૂકડાં િસતારાઓ થઈ શકતા નથી...

કિવની ક�પનાના િમનારા થઈ શકતા નથી...

માયા કર� ભલે લાખ ય� પણ હક�કત છ�...

િશવબાબાના એ િશવબાબાના છ� માયાના થઈ શકતા નથી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અલૌ�કક મ�તી
�.ક�. અિનલ, સુરત
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�ાન-યોગ કહ� છ� 
અ�યાર� ધારણાની બી� 
વાતોને એક બાજુએ 
રાખો. ઘણી મોટી મોટી 
વાતો છ�. પણ મા� 
તનાવથી મુ� રહો. એના 
માટ� એવી યુ��ઓ

િવચારો જેથી �� પણ તનાવથી મુ� બનું અને 
બી� પણ તનાવથી મુ� બને. આજે સમ� 
દુિનયામાં એ સૌથી મોટી બીમારી છ� ક� લોકો 
જલદીથી �ડ�ેશન (હતાશા)માં આવી �ય છ�. 
િનરાશ થઈ �ય છ�. તેનાથી મુ� બનવા માટ� 
સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહીએ. જે કોઈ આપણા 
સંબંધ સંપક�માં આવે તેઓ આપણને સદા ઉમંગ-
ઉ�સાહમાં જુએ. િહ�મતવાન જુએ. આપણને ખુશ 
�ઈને બી�ઓને ખુશીમાં રહ�વાનું બળ મળશે. 
કોઈ આપણાથી નાનું હોય, મોટું હોય, સમવય�ક 
હોય પણ દર�કને �ેહ અને આદર �ઈએ છ�. 
આજ બી�ઓને તનાવથી મુ� કરવાનું સાધન 
છ�, અને �વયંની સાધના છ�. આપણાથી જે નાના 
છ�, તેઓને નાના સમ�ને ચાલીશું તો તેઓમાં 
�વયં�િત સ�માન �ગશે નહ�. ખુશી આવશે 
નહ�. ઉમંગ ઉ�ાસ રહ�શે નહ�. બાબાએ આપણી 
સાથે આપણને નાના સમ�ને �યવહાર કય� નથી. 
બાબાએ આપણામાં આશાઓ રાખીને આપણને 
આગળ ધપા�યા છ�. ક�પ પહ�લાંની ��િત 
અપાવીને આપણને ��િત�વ�પ બનાવવાની 
મહ�નત કરી છ�. તો પહ�લાં, આપણે નાનાને નાના 
ન સમ�એ. આપણે � �વમાની ���એ �ઈશું. 
તો તેને આપણા ��યે �ેમ જ�મશે. તે આપણને 

મોટા સમજશે. પર�તુ � આપણે એને નાના 
સમ�ને પોતાને મોટા સમ�શું તો �દલથી તે કદી 
આપણને મોટા ગણશે નહ�. બુ��માં તો કોઈ 
આજે આપણાથી આગળ જઈ શક� છ�. બુ�� એવી 
ચીજ છ� ક� પાંચ, સાત વષ�નું બાળક પણ મોટો 
બુ��શાળી બની શક� છ�. એટલે સૌ �થમ આપણા 
���કોણને બદલવાનો છ�. આપણો ���કોણ 
બી�ઓને આગળ ધપાવવા માટ� મદદ�પ બને છ�. 
સમાનવાળાને પણ તમે સદા સમાનની ���થી 
�શો નહ�. એની િવશેષતા પોતાની છ�. સદા એની 
િવશેષતા �ઈને સ�માન આપો. આપણે સૌ 
ઈ�રીય પ�રવારનાં છીએ. તેમાં નાનાં મોટાંની 
વાત નથી. આપણે બાપ સમાન બની ર�ાં છીએ. 
બુ�� બેહદની િવશાળ છ�. તો આપણે સમાનની 
���થી હલક� રીતે વાત નહ� કરીએ. � 
આપણાથી મોટા છ� તો તેઓ પાસેથી આપણે 
દુવાઓ મેળવીએ. એમનાથી આપણે કદી ડી�ટબ� 
ના થઈએ. કને�શન (સંબંધ-સંપક�) ઢીલું ના 
કરીએ. કદી ભાર� પણ ન બની જઈએ. 
સં�કારોમાં, િવચારોમાં અંતર છ�. િવચારોને 
મેળવવા તે કોઈ મોટી વાત નથી. �� હળવી રહીશ, 
તો મારા િવચાર મળી જશે. પણ આપણા િવચારો 
એકબી� સાથે મળ� નહ�, તે ઘણી ખરાબ વાત છ�. 
જેનાથી આપણું ર��ટર ખરાબ થાય છ�. આપણે 
કોઈને એમ ન કહી શક�એ, ક� તારી સાથે મારા 
િવચારો મળતા નથી. કોઈનો �વભાવ કડવો છ� 
તેથી મારા િવચારો તેની સાથે મળતા નથી. તેમ 
કહ�વું ઠીક નથી. કડવા �વભાવવાળી �ય��ને 
યુ��થી મીઠા �વભાવવાળી બનાવી દો. કોઈને 
કડવા બનવાની તક જ ન આપશો.. કોઈનો કડવો 

અ�તધારા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ

�વભાવ �ઈને આપણે કડવા ન બનીએ. તેનાથી 
દૂર થઈ ના જઈએ. તેનાથી ડી�ટબ� થઈ ના જઈએ. 
તેની ફ�રયાદ ના કરીએ ક� આની સાથે મને 
ફાવશે જ નહ�. આવી �ય�� સાથેના 
�યવહારમાં, સંબંધમાં પોતાનું પ�રવત�ન લાવી 
શક�એ, બીજું �વયંમાં પ�રવત�ન લાવીએ. આપણે 
ભાર� ન બનીએ પણ તેમાં સ�યતા, �દ�યતા અને 
અલૌ�કકતા શું કહ� છ�. આ �મે વાતો ઘણી કામમાં 
આવે છ�. સ�યતા, અલૌ�કકતા, �દ�યતાની 
ધારણા કહ� છ� ક� તું �ેહ આપ, આદર આપ. 
તારી ફરજ આ કહ� છ�. તે જેવું વત�ન કર� છ�, તેવું 
આપણે કરવાનું નથી. લૌ�કકની જેમ સાધારણ 
�યવહાર આપણાથી ન થાય. �યવહારમાં �દ�યતા 
�ળવવી �ઈએ. બી�નું જૂઠાપણું �ઈને યા 
ખરાબ �યવહાર �ઈને આપણે એવો �યવહાર ન 
કરીએ. કોઈ કહ� છ� બીજું કાંઈ નહ� પણ મને એના 
જૂઠાપણા ઉપર ગુ�સો આવે છ�. તે સાચા છ� ક� જૂઠા 

અવ�થા બગડે નહ� તો ઘણો 
બધો સમય બચી �ય. તેમ થાય 
તો બાબાની પણ યાદ રહ� અને 
સેવા પણ સરળતાથી થાય. 
યાદમાં રહ�વાથી સેવામાં કમાલ 
થાય છ�, સેવામાં સફળતા મળ� 
છ�. આપણને એવું અનુભવાય ક� 
આ બધું �� નથી કરતી પણ 
બાબા જ બધું કરાવી ર�ાં છ�. 
મનમાં, િચંતનમાં વણ�નમાં ક�ઈ 
કહ�વાનું ન રહ�. હળવા રહી 
શકાય. આ�મા અને શરીરને 
હળવાં રાખીએ.             

॥ ઓમશાંિત ॥
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તે તો ભગવાન �ણે. આવા સમયે આપણે ગુ�સો 
કરીશું, તો તે લોકો �શે. ઘણી વખત નાની વાતો 
પણ એક બી� પાસે જતાં મોટી બની �ય છ�. 
આપણે તેમાં ન પડીએ. ગમે તેવી વાત હોય પણ 
આપણે હળવા રહીએ. જે �થળ� આપણે એ વાત 
કહ�વાની હોય તે યો�ય �થળ� કહીને આપણે 
હળવા બની જઈએ. બી� જ�યાએ સંભળાવીને 
મનને ખરાબ ના કરીએ. નાના નાનાં પાપકમ�થી 
અવ�થા ખરાબ થઈ �ય છ�. તેનાથી યોગ લાગતો 
નથી માટ� ફાલતું વાતોમાં �ય�ત ના રહીએ.

કોઈ એમ ના કહી શક� ક� સેવાના કારણે 
�ય�ત છીએ કોઈ �ય�ત નથી. એટલી સેવા તો 
કોઈ કરતું જ નથી. જેટલી યાદની યા�ા હોવી 
�ઈએ. તેટલી હોતી નથી. જેટલો આપણો ર�કોડ� 
સારો રાખવો �ઈએ, તેટલો આપણે સારો રાખી 
શકતા નથી. તેથી અવ�થા ખરાબ થઈ �ય છ�. 
પછી એને ઠીક કરવામાં સમય નકામો �ય છ�. 

આ �વનમાં અલૌ�કક મ�તી નથી...

   તો િજંદગીની હ�તી નથી...

અને એવી િજંદગીને હસતી હસતી કાઢવી સ�તી નથી...

અ�ાની જનનાં �દલ મહ� આ હષ�ની �ક�મત વસતી નથી...

તો મ�ત �દલને રોકવા મારી જબરજ�તી નથી...

તૂટ�લા કાચના ટૂકડાં િસતારાઓ થઈ શકતા નથી...

કિવની ક�પનાના િમનારા થઈ શકતા નથી...

માયા કર� ભલે લાખ ય� પણ હક�કત છ�...

િશવબાબાના એ િશવબાબાના છ� માયાના થઈ શકતા નથી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અલૌ�કક મ�તી
�.ક�. અિનલ, સુરત
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માટ� જૂઠું બોલે છ�. િબઝનેસ મેન પોતાના ધંધા માટ� 
જૂઠું બોલે છ�. આપણે ફાયદા માટ� જૂઠું બોલીએ 
છીએ. પર�તુ જૂઠું બોલનારા �યાંના �યાંજ રહી �ય 
છ�. એનામાં કોઈ પ�રવત�ન થતું નથી. િજદ�ગીભર 
જૂઠું બોલવાના સં�કારોને પા�ા બનાવે છ�. 
આપણે પ�રવત�નની વાત કરીએ છીએ પણ 
પ�રવત�ન કઈ રીતે થશે ? પ�રવત�નના પહ�લા 
પગિથયા ઉપર જ આપણે ચ�ા નથી.

શું આપણે એ �ણીએ છીએ ક� ભગવાન 
આપણી વાતો સાંભળ� છ� ?

શું આપણામાં એટલી પણ નૈિતકતા નથી ક� 
આપણે સ�ય �વ�પ ભગવાનની સાથે પોતાનો સંગ 
��ો છ�. આપણે કહીએ છીએ ક� પરમા�મા િવના 
એક પાંદડું પણ હાલતું નથી. તે �ની �નનહાર 
છ�. આપણે જે કરીએ છીએ તે ભગવાન સાંભળ� છ� 
અને જુએ પણ છ�. તો આપણે જૂઠું બોલીએ છીએ 
તે શું ભગવાન નથી સાંભળતા ? લોકો ભગવાનને 
છ�તરવા ઈ�છ� છ�. શું આપણે એટલા ચાલાક બની 
ગયા છીએ ક� પોતાની મ�ારી (અસ�યપૂણ� 
�યવહાર)થી ભગવાન પર �ત મેળવવા ઈ�છીએ 
છીએ. એનો મતલબ શું થયો ? શું આપણે 
પરમા�માને સમ�યા છ� ? શું આપણે એ સમ�યા 
છીએ ક� ભગવાન આપણી પાસે શું ઈ�છ� છ� ? એનું 
પ�રણામ શું આવશે ? કોઈ કહ� છ� મને �ાન 
સમજમાં આવી ગયું છ�. �� �ાનમાં ચાલી ર�ો છું. 
�ાન મેળ�યા પછી કર�લી ભૂલનો સો ગણો દ�ડ મળ� 
છ�. શું એ યાદ કહ� છ� ? આપણે કહીએ છીએ ક� 
અમે પરમા�માને માનીએ છીએ. અમે આ��તક 
છીએ. ભ��માગ�માં પણ લોકો પરમા�માને માને 
છ�. પર�તુ �ણતા નથી. આપણે તો �ણીને 

મનુ�ય જૂઠું શા માટ� 
બોલે છ� ? આપણે અભય 
અને િનભ�યતાની વાત 
કરીએ છીએ. સૌથી મોટો 
ભય એ છ� ક� આપણે સ�ય 
બોલતા જ નથી. આજનો 
માનવ મા� જૂઠું જ નથી

બોલતો પણ એનો �યવહાર પણ સ�ય ઉપર 
આધા�રત નથી. �યાયાલયમાં પણ �યાય મેળવવા 
માટ� સ�ય બોલવાની જ�ર છ�. � સ�ય નહ� 
બોલીશું તો �યાય કઈ રીતે થશે ? જજ કઈ રીતે 
સમજશે. એક ચાલાક વક�લ ક�સ પોતાના તરફ� 
બનાવીને િનણ�ય કરાવશે. યા યુ�� �યુ��થી 
પોતાનું કામ કઢાવી લેશે. �યાં �યાય થશે ક� 
અ�યાય ? લોકો કહ� છ� અર� ભાઈ, અ�યાર� 
કિલયુગ છ�. આજકાલ �યાયાલયોમાં પણ 
સમયસર �યાય �યાં થાય છ� ? આ રીતે આપણા 
�વનમાં સ�ય હશે નહ�. સંક�પમાં પણ સ�ય નહ� 
હોય. તો વાણી અને કમ� ક�વાં હશે. � આપણે 
કોઈના િવશે સ�ય બોલતા નથી તો એનો અથ� છ� 
આપણા મનમાં તેના િવશે ઈ�યા� છ�, �ણા છ�, ��ષ 
છ�. આપણે એ �ય��ને મોટાઓ સમ� નીચો 
પાડવા ઈ�છીએ છીએ. આપણે એ �ય�� સાથે 
કોઈ બદલો લેવા ઈ�છીએ છીએ. કોઈ હ�તુ િવના 
મનુ�ય જૂઠું બોલતો નથી. જૂઠું બોલવાથી એને 
જ�ર ફાયદો થાય છ� પણ તે થોડા સમય માટ�. 
વા�તવમાં ફાયદો નથી પણ તેનું પતન થાય છ�. આ 
બાળક બુ�� છ�, અબોધ બુ�� છ�. કોઈ બાળક 
�લેડને રમકડું સમ�ને રમે, તો પોતાનો હાથ 
કાપી નાંખે છ�. આ રીતે વક�લ પોતાના �ાય�ટ 

મનુ�ય જૂઠું શા માટ� બોલે છ� ?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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માનીએ છીએ. પરમા�માને �ણીએ છીએ પણ શું 
પરમા�માની વાતને માનીએ છીએ ? કોઈએ ક�ં 
છ� ક� અમે ગીતાને માનીએ છીએ ગીતાને માનો છો 
પણ શું ગીતામાં કહ�લું માનો છો ? ગીતામાં લ�યું છ� 
ક� કામ, �ોધ, લોભ, મોહ નક�નાં �ાર છ�. 
ગીતાની આ વાત માનો છો ?

આપણે કહીએ છીએ ક� અમે પરમા�માને 
��યા છ�. મા�યા છ� તો આપણાં કમ� શું કહ� છ� ? 
આપણાં કમ� ક�વાં છ� ? આપણા કમ�માં શું �તીત 
થાય છ�. શું આપણે પરમા�માને ��યા છ� ? 
આપણે કહીએ છીએ ક� સા�ાની સાથે સા�ા 
બનીને �વો. િનયત સાફ તો મુરાદ હાિસલ. � 
િનયત જ ખરાબ છ�. તો ગમે તેટલો યોગ લગાવો, 
ગમે તેટલાં ભાષણો કરો, �યાંના �યાં જ રહ�શો. � 
િનયત સાફ છ� તો ક�ઈ પણ ચાલાક�, મ�ારી, 
ચાપલૂસી કરવાની જ�ર જ નથી. ભગવાનનાં 
મહાવા�ય છ� બાળકો ! િનયત સાફ હોગી તો 
મુરાદ હાિસલ હોગી. પરમા�માને �ેમ કરશો તો 
મહ�નત કરવાની જ�ર નથી. શું આપણે 
પરમા�માની આ વાતો માનીએ છીએ ? પરમા�મા 
કહ� છ� જવાબદારી મને સ�પી દો. તમે શા માટ� 
િચંતા કરો છો. િનયત સાફ રાખો �� તમને સવ� 
કાંઈ આપી દ� છું.

પરમા�માના મનમાં શો ભાવ છ� એ �ણો 
છો ?

�ય��ના મનમાં શું છ� ? તે એના બોલ 
બતાવે છ�. બોલ એના ભાવને �ગટ કર� છ�. 
પરમા�માનાં મહાવા�ય પરમા�માના મનને �ગટ 
કર� છ�. વચન મનુ�યના મનની અિભ�ય�� હોય 
છ�. િવચાર, મંથન, િચંતન, મનન - મનના 
ભાવોને વાણી �ારા અિભ�ય� કર� છ�. 
પરમા�માનાં જેટલાં પણ મહાવા�યો છ� તે 
પરમા�માના મનમાં શું છ� તે બતાવે છ�. પરમા�માએ 
ક�ં છ� ક� એમને ક�વાં બાળકો �ઈએ. સાફ 
�દલવાળા, સાફ િનયતવાળા, ઈ�રીય �ેમવાળા. 
આપણે પોતાને �ાની સમ�એ છીએ અને 
પરમા�માના ભાવને �ણીએ છીએ, એમના જેવા 
બનવા ઈ�છીએ છીએ તો સ�ય સાફ િનયતવાળા 
બનીને પરમા�માના �યારા બની શક�એ છીએ. 
�વયંને �વયં �ારા થતા નુકસાનથી બચાવવાના 
છ�. તો આપણે જૂઠું શા માટ� બોલીએ ? જૂઠું શા માટ� 
કરીએ ? બી�ઓને પાડવાનું શા માટ� િવચારીએ? 
�યાર� એમાં આપણું જ અક�યાણ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સેવાના મહ�વને �ણીને કોઈને કોઈ સેવામાં 
�ય�ત રહ�નાર જ ઑલરાઉ�ડ સેવાધારી છ�.

• પોતાના �ે� કમ� તથા �ે� �યવહાર �ારા 
દુઆઓ એકઠી કરો તો પહાડ જેવી વાત 
પણ � સમાન લાગશે.

• એક બાપના �ે� સંગમાં રહો, તો બી� 
કોઈ સંગ આપના ઉપર �ભાવ પાડી શકશે 
નહ�.

• પ�ાપ� ભા�યવાન બાળકો સદા પરમા�મા 
�ેમમાં લવલીન રહ� છ�. પરમા�મા �ેમની 
શ�� કોઈ પણ પ�ર��થિતને �ે� ��થિતમાં 
બદલી દ� છ�. અસંભવ કાય� પણ સંભવ થઈ 
�ય છ�. મુ�ક�લ કાય� સહજ બની �ય છ�. તે 
માટ� પરમા�મા સાથે સદા �ીિતની રીિત 
િનભાવતા રહો.

• િન�ય અતૂટ છ� તો િવજય સદા છ�. 
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માટ� જૂઠું બોલે છ�. િબઝનેસ મેન પોતાના ધંધા માટ� 
જૂઠું બોલે છ�. આપણે ફાયદા માટ� જૂઠું બોલીએ 
છીએ. પર�તુ જૂઠું બોલનારા �યાંના �યાંજ રહી �ય 
છ�. એનામાં કોઈ પ�રવત�ન થતું નથી. િજદ�ગીભર 
જૂઠું બોલવાના સં�કારોને પા�ા બનાવે છ�. 
આપણે પ�રવત�નની વાત કરીએ છીએ પણ 
પ�રવત�ન કઈ રીતે થશે ? પ�રવત�નના પહ�લા 
પગિથયા ઉપર જ આપણે ચ�ા નથી.

શું આપણે એ �ણીએ છીએ ક� ભગવાન 
આપણી વાતો સાંભળ� છ� ?

શું આપણામાં એટલી પણ નૈિતકતા નથી ક� 
આપણે સ�ય �વ�પ ભગવાનની સાથે પોતાનો સંગ 
��ો છ�. આપણે કહીએ છીએ ક� પરમા�મા િવના 
એક પાંદડું પણ હાલતું નથી. તે �ની �નનહાર 
છ�. આપણે જે કરીએ છીએ તે ભગવાન સાંભળ� છ� 
અને જુએ પણ છ�. તો આપણે જૂઠું બોલીએ છીએ 
તે શું ભગવાન નથી સાંભળતા ? લોકો ભગવાનને 
છ�તરવા ઈ�છ� છ�. શું આપણે એટલા ચાલાક બની 
ગયા છીએ ક� પોતાની મ�ારી (અસ�યપૂણ� 
�યવહાર)થી ભગવાન પર �ત મેળવવા ઈ�છીએ 
છીએ. એનો મતલબ શું થયો ? શું આપણે 
પરમા�માને સમ�યા છ� ? શું આપણે એ સમ�યા 
છીએ ક� ભગવાન આપણી પાસે શું ઈ�છ� છ� ? એનું 
પ�રણામ શું આવશે ? કોઈ કહ� છ� મને �ાન 
સમજમાં આવી ગયું છ�. �� �ાનમાં ચાલી ર�ો છું. 
�ાન મેળ�યા પછી કર�લી ભૂલનો સો ગણો દ�ડ મળ� 
છ�. શું એ યાદ કહ� છ� ? આપણે કહીએ છીએ ક� 
અમે પરમા�માને માનીએ છીએ. અમે આ��તક 
છીએ. ભ��માગ�માં પણ લોકો પરમા�માને માને 
છ�. પર�તુ �ણતા નથી. આપણે તો �ણીને 

મનુ�ય જૂઠું શા માટ� 
બોલે છ� ? આપણે અભય 
અને િનભ�યતાની વાત 
કરીએ છીએ. સૌથી મોટો 
ભય એ છ� ક� આપણે સ�ય 
બોલતા જ નથી. આજનો 
માનવ મા� જૂઠું જ નથી

બોલતો પણ એનો �યવહાર પણ સ�ય ઉપર 
આધા�રત નથી. �યાયાલયમાં પણ �યાય મેળવવા 
માટ� સ�ય બોલવાની જ�ર છ�. � સ�ય નહ� 
બોલીશું તો �યાય કઈ રીતે થશે ? જજ કઈ રીતે 
સમજશે. એક ચાલાક વક�લ ક�સ પોતાના તરફ� 
બનાવીને િનણ�ય કરાવશે. યા યુ�� �યુ��થી 
પોતાનું કામ કઢાવી લેશે. �યાં �યાય થશે ક� 
અ�યાય ? લોકો કહ� છ� અર� ભાઈ, અ�યાર� 
કિલયુગ છ�. આજકાલ �યાયાલયોમાં પણ 
સમયસર �યાય �યાં થાય છ� ? આ રીતે આપણા 
�વનમાં સ�ય હશે નહ�. સંક�પમાં પણ સ�ય નહ� 
હોય. તો વાણી અને કમ� ક�વાં હશે. � આપણે 
કોઈના િવશે સ�ય બોલતા નથી તો એનો અથ� છ� 
આપણા મનમાં તેના િવશે ઈ�યા� છ�, �ણા છ�, ��ષ 
છ�. આપણે એ �ય��ને મોટાઓ સમ� નીચો 
પાડવા ઈ�છીએ છીએ. આપણે એ �ય�� સાથે 
કોઈ બદલો લેવા ઈ�છીએ છીએ. કોઈ હ�તુ િવના 
મનુ�ય જૂઠું બોલતો નથી. જૂઠું બોલવાથી એને 
જ�ર ફાયદો થાય છ� પણ તે થોડા સમય માટ�. 
વા�તવમાં ફાયદો નથી પણ તેનું પતન થાય છ�. આ 
બાળક બુ�� છ�, અબોધ બુ�� છ�. કોઈ બાળક 
�લેડને રમકડું સમ�ને રમે, તો પોતાનો હાથ 
કાપી નાંખે છ�. આ રીતે વક�લ પોતાના �ાય�ટ 

મનુ�ય જૂઠું શા માટ� બોલે છ� ?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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માનીએ છીએ. પરમા�માને �ણીએ છીએ પણ શું 
પરમા�માની વાતને માનીએ છીએ ? કોઈએ ક�ં 
છ� ક� અમે ગીતાને માનીએ છીએ ગીતાને માનો છો 
પણ શું ગીતામાં કહ�લું માનો છો ? ગીતામાં લ�યું છ� 
ક� કામ, �ોધ, લોભ, મોહ નક�નાં �ાર છ�. 
ગીતાની આ વાત માનો છો ?

આપણે કહીએ છીએ ક� અમે પરમા�માને 
��યા છ�. મા�યા છ� તો આપણાં કમ� શું કહ� છ� ? 
આપણાં કમ� ક�વાં છ� ? આપણા કમ�માં શું �તીત 
થાય છ�. શું આપણે પરમા�માને ��યા છ� ? 
આપણે કહીએ છીએ ક� સા�ાની સાથે સા�ા 
બનીને �વો. િનયત સાફ તો મુરાદ હાિસલ. � 
િનયત જ ખરાબ છ�. તો ગમે તેટલો યોગ લગાવો, 
ગમે તેટલાં ભાષણો કરો, �યાંના �યાં જ રહ�શો. � 
િનયત સાફ છ� તો ક�ઈ પણ ચાલાક�, મ�ારી, 
ચાપલૂસી કરવાની જ�ર જ નથી. ભગવાનનાં 
મહાવા�ય છ� બાળકો ! િનયત સાફ હોગી તો 
મુરાદ હાિસલ હોગી. પરમા�માને �ેમ કરશો તો 
મહ�નત કરવાની જ�ર નથી. શું આપણે 
પરમા�માની આ વાતો માનીએ છીએ ? પરમા�મા 
કહ� છ� જવાબદારી મને સ�પી દો. તમે શા માટ� 
િચંતા કરો છો. િનયત સાફ રાખો �� તમને સવ� 
કાંઈ આપી દ� છું.

પરમા�માના મનમાં શો ભાવ છ� એ �ણો 
છો ?

�ય��ના મનમાં શું છ� ? તે એના બોલ 
બતાવે છ�. બોલ એના ભાવને �ગટ કર� છ�. 
પરમા�માનાં મહાવા�ય પરમા�માના મનને �ગટ 
કર� છ�. વચન મનુ�યના મનની અિભ�ય�� હોય 
છ�. િવચાર, મંથન, િચંતન, મનન - મનના 
ભાવોને વાણી �ારા અિભ�ય� કર� છ�. 
પરમા�માનાં જેટલાં પણ મહાવા�યો છ� તે 
પરમા�માના મનમાં શું છ� તે બતાવે છ�. પરમા�માએ 
ક�ં છ� ક� એમને ક�વાં બાળકો �ઈએ. સાફ 
�દલવાળા, સાફ િનયતવાળા, ઈ�રીય �ેમવાળા. 
આપણે પોતાને �ાની સમ�એ છીએ અને 
પરમા�માના ભાવને �ણીએ છીએ, એમના જેવા 
બનવા ઈ�છીએ છીએ તો સ�ય સાફ િનયતવાળા 
બનીને પરમા�માના �યારા બની શક�એ છીએ. 
�વયંને �વયં �ારા થતા નુકસાનથી બચાવવાના 
છ�. તો આપણે જૂઠું શા માટ� બોલીએ ? જૂઠું શા માટ� 
કરીએ ? બી�ઓને પાડવાનું શા માટ� િવચારીએ? 
�યાર� એમાં આપણું જ અક�યાણ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સેવાના મહ�વને �ણીને કોઈને કોઈ સેવામાં 
�ય�ત રહ�નાર જ ઑલરાઉ�ડ સેવાધારી છ�.

• પોતાના �ે� કમ� તથા �ે� �યવહાર �ારા 
દુઆઓ એકઠી કરો તો પહાડ જેવી વાત 
પણ � સમાન લાગશે.

• એક બાપના �ે� સંગમાં રહો, તો બી� 
કોઈ સંગ આપના ઉપર �ભાવ પાડી શકશે 
નહ�.

• પ�ાપ� ભા�યવાન બાળકો સદા પરમા�મા 
�ેમમાં લવલીન રહ� છ�. પરમા�મા �ેમની 
શ�� કોઈ પણ પ�ર��થિતને �ે� ��થિતમાં 
બદલી દ� છ�. અસંભવ કાય� પણ સંભવ થઈ 
�ય છ�. મુ�ક�લ કાય� સહજ બની �ય છ�. તે 
માટ� પરમા�મા સાથે સદા �ીિતની રીિત 
િનભાવતા રહો.

• િન�ય અતૂટ છ� તો િવજય સદા છ�. 
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સંપૂણ� પિવ� આ�માઓ ભલે થોડા હોય પણ 
તે સૂય� સમાન છ�. એમની પિવ�તા િવ�નો 
આધાર છ�. એમનો એક એક સંક�પ અનેક 
આ�માઓને બળ �દાન કર� છ�. તેઓ ���ની 
સુંદરતા છ�. એમની મા� ઉપ��થિત જ અનેક 
આ�માઓને સુખચેનની અનુભૂિત કરાવે છ�.

કિલયુગની ગંદક�માંથી નીકળીને સંપૂણ� 
પિવ�તાની �િત�ા કરનારા શ��શાળી 
આ�માઓ ��યે ભા�ય િવધાતાને પણ ગવ� છ�. 
આવા ક�ટલાયે લાખ આ�માઓ સંપૂણ� પિવ�તાનું 
�ત લઈ ચૂ�યા છ�. હવે આ વસુંધરા પર 
પિવ�તાની સ�રતા વહ�વા લાગી છ�. અને એના 
�વાહમાં અનેક મનુ�ય પિવ�તાનું �ત લેશે.

�િત�ા લેવી તો સહજ છ�. પર�તુ દર�ક 
પ�ર��થિતમાં તેને િનભાવવી એ ખેલ નથી. �િત�ા 
ભલે નાની હોય યા મોટી એને પરી�ાઓ તો 
અવ�ય આપવી જ પડે છ�. વા�તવમાં પરી�ાની 
અ�� નમાંથી પસાર થઈને જ �િત�ા શ��શાળી 
બને છ�. જે મનુ�યો કોઈપણ કારણવશ યા 
પ�ર��થિતવશ �િત�ાથી હલતા નથી તેઓ મહાન 
બની �ય છ�. પરી�ાઓ તો આવવાની જ છ�, 
આવવી પણ �ઈએ પર�તુ પોતાની �િત�ા પર 
મ�મ રહ�વું એ યોગી�વનની શોભા છ�.

�િત�ા ભગવાનની સામે કરી છ�.

આપણે �િત�ા ભાવુ�ાવશ કરી નથી. 
આપણે �િત�ા સમ�-િવચારીને કરી છ�. સવ� 
શ��વાનની સમ� �િત�ા કરતાં જ એમણે 
આપણને બળ આ�યું છ�. આપણે �િત�ા કરતાં 
શ��શાળી બની ગયા છીએ.

આપણે �િત�ા મહાન લ�યને પામવા માટ� 
કરી છ�. અમારી �િત�ા માયાની િવ�� છ�. એટલે 
આપણે ડગલે ડગલે પરી�ા આપવા માટ� તૈયાર 
રહ�વું �ઈએ. માયાની સામે યુ�નું એલાન કરીને 
આપણે પરી�ાઓનું આવા� કયુ� છ�. એને 
પડકાર આપીને આપણે એને શ��શાળી પણ 
બનાવી દીધી છ�. એટલે એના �હારને ખુશીથી 
સહન કરવાનો છ�.

આપણે �વયંને �� પૂછવાનો છ� ક� 
પ�ર��થિતઓ શ��શાળી છ� ક� આપણે ? અવ�ય 
ઉ�ર મળશે ‘આપણે’ કારણ ક� આપણી સાથે સવ� 
સમથ� છ�. પ�ર��થિતઓ તો િનબ�ળ છ�. કારણ ક� 
તે િનબ�ળ મનની રચના છ�. એ ��િત તથા નશો 
રહ� ક� આપણે શ��શાળી છીએ. આપણને 
પરમા�મા પ�ર��થિતઓ ઉપર િવજયી બનાવશે. 
આ રહ�યને સારી રીતે સમજવું પડશે.

�યાર� આપણે �વયંને નબળા સમ�એ 
છીએ તો આપણી નબળાઈનાં વાય�ેશન 
પ�ર��થિતને શ��શાળી બનાવી દ� છ�. �યાર� 
આપણે �વયંને શ��શાળી, િશવશ�� યા 
મા�ટર સવ�શ��વાન સમ�એ છીએ તો આપણાં 
શ��શાળી વાય�ેશન પ�ર��થિતઓને િનબ�ળ 
બનાવી દ� છ�. આ �કારની ��િત જ આપણી �ત 
યા હારનું કારણ બને છ�.

સ�યની શ�� પર િવ�ાસ

�યાર� કોઈ મનુ�ય સ�યના પથ પર ચાલે છ� 
તો કિલયુગી િવ� પરી�ાઓની �ળ િબછાવી દ� 
છ�. લોકો કહ� છ� સ�યનો માગ� કાંટાઓથી ભર�લો 
છ�. સ�ય કઠોર છ�. એ પણ સવ�મા�ય સ�ય છ� ક� 

�િત�ાથી પરી�ા પર િવજય
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સ�યનો િવજય અવ�ય થાય છ�. �યાર� સ�ય 
હારતું હોય તેમ દ�ખાય છ� અને પાપ �ભાવશાળી 
લાગે છ�. �યાર� સ�યની �િત�ા કરનારા રાહીના 
પગલાં �યાર�ક ડગમગતાં દ�ખાય છ�.

સ�યની શ��માં ��થત મનુ�યને સ�યના 
િવજય પર િવ�ાસ હોય છ�. પર�તુ જે મનુ�ય પાસે 
સ�ય છ� પણ સ�યની શ�� નથી તે સ�યના 
િવજયમાં થતા િવલંબના કારણે િનરાશ થવા લાગે 
છ�. પ�રણામ�વ�પે તે સ�યમાંથી િવ�ાસ ગુમાવી દ� 
છ�. તે કહ�વા લાગે છ� અહ� તો ‘જેની લાઠી તેની 
ભ�સ’ છ�. અહ� તો લાંચ��તનો િવજય છ�. અહ� 
તો ��ાચાર િવજયી છ�. અહ� ઘણો પ�પાત છ�. 
અહ� અમા�ં કોણ સાંભળ� છ� ?

જેની પાસે સ�યની શ�� છ� એનો અવાજ 
તો પરમા�મા સુધી �ય છ�. સમ� ક� પાપ િવજયી 
નીવડે પણ તે �ણભંગુર હોય છ�. સ�યની હાર પણ 
જલદીથી �તમાં બદલાય �ય છ�. સ�યની પાસે 
પુ�યનું બળ હોય છ�. અસ�યનું પાપ જ મનુ�યને 
ખાઈ �ય છ�. આ સ�યને �ણીને કદી �વયંને 
િવચિલત નહ� કરવા �ઈએ.

મા� �િત�ા નહ�, �ઢ �િત�ા

�િત�ામાં બળ છ�. પરી�ાઓ િનબ�ળ છ�. 
આપણી �િત�ા �ઢ હોય. મા� �િત�ા નહ� �ઢ 
�િત�ા હોય. આપણે �િત�ા કરી છ�. આપણે મરી 
જઈશું, મટી જઈશું પર�તુ �િત�ાથી પાછા નહ� 
હટીએ. �ાણ �ય પણ વચન ના �ય. ભગવાનને 
વચન આપીને આપણે પાછું નહ� લઈએ. આવી 
�િત�ામાં અસીમ બળ છ�. આવી �િત�ા સામે 
માયા યા પરી�ાઓનું કોઈ અ��ત�વ નથી. આવી 
પરી�ા મનુ�યને પ�રપ� બનાવે છ�.

પિવ�તાના માગ� પર ��યેક મનુ�યની સામે 
ક�ટલીયે પરી�ાઓ આવે છ�. �યાર�ક તો મનુ�યની 

સામે ભયંકર ભૂત બનીને આવી �ય છ� અને 
મનુ�ય �િત�ાને તોડી દ� છ� આવી �િત�ા િનબ�ળ 
કહ�વાય છ�.

ધીર-વીર �િત�ા એક જ વાર કર� છ�. તેઓ 
પોતાની �િત�ા તોડતા નથી ક� તેને િનબ�ળ 
બનાવતા નથી. એકવાર �િત�ા કરી લીધી બસ 
આજ �વન છ�. એ પછી પાછળ વળીને �વાનું 
નથી. આવી �િત�ા મનુ�યને સફળતાના ચરમ 
િબંદુ પર પહ�ચાડી દ� છ�. આવી �િત�ા �વયં જ 
એક બળ છ�. જે �િત�ાઓ કરનારાઓને 
બળવાન બનાવી દ� છ�.

ક�માર, ક�મારીઓની સામે િભ�ન-િભ�ન 
�કારની પરી�ાઓ આવે છ�. પ�રવાર તથા સમાજ 
એને �ત�તનાં ક� આપે છ�, ધમક�ઓ પણ 
આપે છ�. �યાંક �યાંક તો લોભ પણ આપે છ� અને 
�યાંક �યાંક મનમાં એ ડર પેદા કર� છ� ક� તમે 
એકલા જ �વનની લાંબી યા�ા પાર કઈ રીતે 
કરશો ? એમને શું ખબર ક� એમની �વનયા�ામાં 
�વયં ભગવાન એમની સાથે ચાલી ર�ાં છ�.

જેઓ �ઢ છ� તેઓ ભગવાનનું જ સાંભળ� છ�. 
અ�ય કોઈનું નહ�. જે િનબ�ળ છ�, કામના વેગને 
રોકવામાં અસમથ� છ� તેઓ પ�રવારને ખુશ 
કરવાનું બહાનું બતાવે છ�. તેઓ કહ� છ� મારી મા 
રડે છ�. તેઓ ભૂલી �ય છ� ક� અપિવ� બનવાથી 
તમારા જ�મ જ�મનું ભા�ય ર�ા કરશે.

તો એક બાજુ પ�ર��થિતઓ, બી� બાજુ 
યોગી. આ યુ�માં કોણ શ��શાળી બને છ� ? જે 
િવજયી બને તેનો જયજયકાર અને જે હાર� તે 
જ�મ જ�મ હાય હાય કર�. તો આપણે આપણી 
�િત�ાને િનબ�ળ બનાવવાની નથી. �િત�ાને 
નબળી બનાવે છ� ‘મારાપણું’. �� િનબ�ળ છું. શું 
ક�ં? �� �યાં �� ? મને કોઈ સાથ આપતું નથી. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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સંપૂણ� પિવ� આ�માઓ ભલે થોડા હોય પણ 
તે સૂય� સમાન છ�. એમની પિવ�તા િવ�નો 
આધાર છ�. એમનો એક એક સંક�પ અનેક 
આ�માઓને બળ �દાન કર� છ�. તેઓ ���ની 
સુંદરતા છ�. એમની મા� ઉપ��થિત જ અનેક 
આ�માઓને સુખચેનની અનુભૂિત કરાવે છ�.

કિલયુગની ગંદક�માંથી નીકળીને સંપૂણ� 
પિવ�તાની �િત�ા કરનારા શ��શાળી 
આ�માઓ ��યે ભા�ય િવધાતાને પણ ગવ� છ�. 
આવા ક�ટલાયે લાખ આ�માઓ સંપૂણ� પિવ�તાનું 
�ત લઈ ચૂ�યા છ�. હવે આ વસુંધરા પર 
પિવ�તાની સ�રતા વહ�વા લાગી છ�. અને એના 
�વાહમાં અનેક મનુ�ય પિવ�તાનું �ત લેશે.

�િત�ા લેવી તો સહજ છ�. પર�તુ દર�ક 
પ�ર��થિતમાં તેને િનભાવવી એ ખેલ નથી. �િત�ા 
ભલે નાની હોય યા મોટી એને પરી�ાઓ તો 
અવ�ય આપવી જ પડે છ�. વા�તવમાં પરી�ાની 
અ�� નમાંથી પસાર થઈને જ �િત�ા શ��શાળી 
બને છ�. જે મનુ�યો કોઈપણ કારણવશ યા 
પ�ર��થિતવશ �િત�ાથી હલતા નથી તેઓ મહાન 
બની �ય છ�. પરી�ાઓ તો આવવાની જ છ�, 
આવવી પણ �ઈએ પર�તુ પોતાની �િત�ા પર 
મ�મ રહ�વું એ યોગી�વનની શોભા છ�.

�િત�ા ભગવાનની સામે કરી છ�.

આપણે �િત�ા ભાવુ�ાવશ કરી નથી. 
આપણે �િત�ા સમ�-િવચારીને કરી છ�. સવ� 
શ��વાનની સમ� �િત�ા કરતાં જ એમણે 
આપણને બળ આ�યું છ�. આપણે �િત�ા કરતાં 
શ��શાળી બની ગયા છીએ.

આપણે �િત�ા મહાન લ�યને પામવા માટ� 
કરી છ�. અમારી �િત�ા માયાની િવ�� છ�. એટલે 
આપણે ડગલે ડગલે પરી�ા આપવા માટ� તૈયાર 
રહ�વું �ઈએ. માયાની સામે યુ�નું એલાન કરીને 
આપણે પરી�ાઓનું આવા� કયુ� છ�. એને 
પડકાર આપીને આપણે એને શ��શાળી પણ 
બનાવી દીધી છ�. એટલે એના �હારને ખુશીથી 
સહન કરવાનો છ�.

આપણે �વયંને �� પૂછવાનો છ� ક� 
પ�ર��થિતઓ શ��શાળી છ� ક� આપણે ? અવ�ય 
ઉ�ર મળશે ‘આપણે’ કારણ ક� આપણી સાથે સવ� 
સમથ� છ�. પ�ર��થિતઓ તો િનબ�ળ છ�. કારણ ક� 
તે િનબ�ળ મનની રચના છ�. એ ��િત તથા નશો 
રહ� ક� આપણે શ��શાળી છીએ. આપણને 
પરમા�મા પ�ર��થિતઓ ઉપર િવજયી બનાવશે. 
આ રહ�યને સારી રીતે સમજવું પડશે.

�યાર� આપણે �વયંને નબળા સમ�એ 
છીએ તો આપણી નબળાઈનાં વાય�ેશન 
પ�ર��થિતને શ��શાળી બનાવી દ� છ�. �યાર� 
આપણે �વયંને શ��શાળી, િશવશ�� યા 
મા�ટર સવ�શ��વાન સમ�એ છીએ તો આપણાં 
શ��શાળી વાય�ેશન પ�ર��થિતઓને િનબ�ળ 
બનાવી દ� છ�. આ �કારની ��િત જ આપણી �ત 
યા હારનું કારણ બને છ�.

સ�યની શ�� પર િવ�ાસ

�યાર� કોઈ મનુ�ય સ�યના પથ પર ચાલે છ� 
તો કિલયુગી િવ� પરી�ાઓની �ળ િબછાવી દ� 
છ�. લોકો કહ� છ� સ�યનો માગ� કાંટાઓથી ભર�લો 
છ�. સ�ય કઠોર છ�. એ પણ સવ�મા�ય સ�ય છ� ક� 

�િત�ાથી પરી�ા પર િવજય
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સ�યનો િવજય અવ�ય થાય છ�. �યાર� સ�ય 
હારતું હોય તેમ દ�ખાય છ� અને પાપ �ભાવશાળી 
લાગે છ�. �યાર� સ�યની �િત�ા કરનારા રાહીના 
પગલાં �યાર�ક ડગમગતાં દ�ખાય છ�.

સ�યની શ��માં ��થત મનુ�યને સ�યના 
િવજય પર િવ�ાસ હોય છ�. પર�તુ જે મનુ�ય પાસે 
સ�ય છ� પણ સ�યની શ�� નથી તે સ�યના 
િવજયમાં થતા િવલંબના કારણે િનરાશ થવા લાગે 
છ�. પ�રણામ�વ�પે તે સ�યમાંથી િવ�ાસ ગુમાવી દ� 
છ�. તે કહ�વા લાગે છ� અહ� તો ‘જેની લાઠી તેની 
ભ�સ’ છ�. અહ� તો લાંચ��તનો િવજય છ�. અહ� 
તો ��ાચાર િવજયી છ�. અહ� ઘણો પ�પાત છ�. 
અહ� અમા�ં કોણ સાંભળ� છ� ?

જેની પાસે સ�યની શ�� છ� એનો અવાજ 
તો પરમા�મા સુધી �ય છ�. સમ� ક� પાપ િવજયી 
નીવડે પણ તે �ણભંગુર હોય છ�. સ�યની હાર પણ 
જલદીથી �તમાં બદલાય �ય છ�. સ�યની પાસે 
પુ�યનું બળ હોય છ�. અસ�યનું પાપ જ મનુ�યને 
ખાઈ �ય છ�. આ સ�યને �ણીને કદી �વયંને 
િવચિલત નહ� કરવા �ઈએ.

મા� �િત�ા નહ�, �ઢ �િત�ા

�િત�ામાં બળ છ�. પરી�ાઓ િનબ�ળ છ�. 
આપણી �િત�ા �ઢ હોય. મા� �િત�ા નહ� �ઢ 
�િત�ા હોય. આપણે �િત�ા કરી છ�. આપણે મરી 
જઈશું, મટી જઈશું પર�તુ �િત�ાથી પાછા નહ� 
હટીએ. �ાણ �ય પણ વચન ના �ય. ભગવાનને 
વચન આપીને આપણે પાછું નહ� લઈએ. આવી 
�િત�ામાં અસીમ બળ છ�. આવી �િત�ા સામે 
માયા યા પરી�ાઓનું કોઈ અ��ત�વ નથી. આવી 
પરી�ા મનુ�યને પ�રપ� બનાવે છ�.

પિવ�તાના માગ� પર ��યેક મનુ�યની સામે 
ક�ટલીયે પરી�ાઓ આવે છ�. �યાર�ક તો મનુ�યની 

સામે ભયંકર ભૂત બનીને આવી �ય છ� અને 
મનુ�ય �િત�ાને તોડી દ� છ� આવી �િત�ા િનબ�ળ 
કહ�વાય છ�.

ધીર-વીર �િત�ા એક જ વાર કર� છ�. તેઓ 
પોતાની �િત�ા તોડતા નથી ક� તેને િનબ�ળ 
બનાવતા નથી. એકવાર �િત�ા કરી લીધી બસ 
આજ �વન છ�. એ પછી પાછળ વળીને �વાનું 
નથી. આવી �િત�ા મનુ�યને સફળતાના ચરમ 
િબંદુ પર પહ�ચાડી દ� છ�. આવી �િત�ા �વયં જ 
એક બળ છ�. જે �િત�ાઓ કરનારાઓને 
બળવાન બનાવી દ� છ�.

ક�માર, ક�મારીઓની સામે િભ�ન-િભ�ન 
�કારની પરી�ાઓ આવે છ�. પ�રવાર તથા સમાજ 
એને �ત�તનાં ક� આપે છ�, ધમક�ઓ પણ 
આપે છ�. �યાંક �યાંક તો લોભ પણ આપે છ� અને 
�યાંક �યાંક મનમાં એ ડર પેદા કર� છ� ક� તમે 
એકલા જ �વનની લાંબી યા�ા પાર કઈ રીતે 
કરશો ? એમને શું ખબર ક� એમની �વનયા�ામાં 
�વયં ભગવાન એમની સાથે ચાલી ર�ાં છ�.

જેઓ �ઢ છ� તેઓ ભગવાનનું જ સાંભળ� છ�. 
અ�ય કોઈનું નહ�. જે િનબ�ળ છ�, કામના વેગને 
રોકવામાં અસમથ� છ� તેઓ પ�રવારને ખુશ 
કરવાનું બહાનું બતાવે છ�. તેઓ કહ� છ� મારી મા 
રડે છ�. તેઓ ભૂલી �ય છ� ક� અપિવ� બનવાથી 
તમારા જ�મ જ�મનું ભા�ય ર�ા કરશે.

તો એક બાજુ પ�ર��થિતઓ, બી� બાજુ 
યોગી. આ યુ�માં કોણ શ��શાળી બને છ� ? જે 
િવજયી બને તેનો જયજયકાર અને જે હાર� તે 
જ�મ જ�મ હાય હાય કર�. તો આપણે આપણી 
�િત�ાને િનબ�ળ બનાવવાની નથી. �િત�ાને 
નબળી બનાવે છ� ‘મારાપણું’. �� િનબ�ળ છું. શું 
ક�ં? �� �યાં �� ? મને કોઈ સાથ આપતું નથી. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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પણ એમાં તાકાત નથી હોતી, ક�મક� આપણે કદાચ 
પોતે અંદરથી તૈયાર નથી હોતા, �� એક 
સકારા�મક સંક�પ કરીશ ક� આ કામ થઈ જશે. 
પણ સાથે સાથે અંદરથી મને શક પણ થાય છ� ક� 
મને નથી લાગતું ક� આ કામ થઈ જશે. પછી ડર 
પણ છ�. ક� � નહ� થાય તો પછી તો સમ� લો ક� તે 
સકારા�મક સંક�પનો કોઈ �ભાવ થવાનો નથી. 
એનું કારણ એ છ� ક� એક સકારા�મક સંક�પની 
પાછળ ક�ટલા બધા નકારા�મક સંક�પ છ�, 
ક�ટલીક વાર લોકો કહ� છ� પણ ક� અમે સકારા�મક 
સંક�પ કરી ર�ા છીએ પણ તે વા�તિવકતામાં 
નથી આવતા. તે સકારા�મક છ�. પણ ઢીલા સંક�પ 
છ�, એટલા માટ� સકારા�મક સંક�પ બ� જ જલદી 
નકારા�મક સંક�પનું અનુસરણ કરવા લાગે છ�.

સકારા�મક સંક�પ કરવા માટ� સાથે એ શત� 
છ� ક� એમાં કોઈ શકનો િવચાર, કોઈ ડરનો 
િવચાર, અસુર�ાની ભાવનાવાળા િવચાર ન હોવા 
�ઈએ �યાર� તે િવચાર �ભાવ દ�ખાડે છ�. પણ 
આપણા જે મૂળ સં�કાર છ�, તે અ�યાર� પણ 
ગુ�સાવાળા છ�. અ�યાર� પણ તે સં�કાર છ� ક� આ 
મારા િહસાબથી થવું �ઈએ, �� તમારી સાથે કામ 
કર ું છું અને મારા એ જડ જેવા સં�કાર અ�યાર� 
પણ છ�. લોકો મારા �માણે ચાલે એમ ઉપરથી �� 
સંક�પ ક�ં છું. હા કોઈ વાંધો નહ�. તમે જે રીતના 
કરી ર�ા છો ઠીક છ�. �� �વીકાર ક�ં છું તે એક 
વાર કર� છ� બે વાર કર� છ�. પણ �ી�વાર આપણે 
કહી દઈએ ક� તમને સમજમાં નથી આવતું. તમે 
વાર� ઘડીએ આવું જ કરતા �વ છો, ક�મ ક� મારા 

સકારા�મક 
સંક�પોનો ફાયદો ફ� 
થોડી વાર માટ� નથી થતો. 
પર�તુ આપણા �વન ��યે, 
લોકો ��યે અને પોતાના 
��યે પણ લ� બદલાઈ 
�ય છ�, અને એનો ફાયદો

આપણને �યવહા�રક �વનમાં મળ� છ�, પછી 
મેડીટ�શન અને �યવહા�રક �વન અલગ અલગ 
નથી રહ�તાં તો એમાં �યાન પછી થોડું બદલાઈ 
�ય છ�. એવું નથી ક� તનાવ િનિમ�ત કરીયે તેથી 
ગુ�સો િનિમ�ત થાય છ�. એ તો �વાભાિવક છ� અને 
પછી કાલે સવાર� બેસીને એને ખતમ કરીશું. એની 
સફાઈ કરી દઈશું. અહ� એમાં �યાન એ હોય છ� ક� 
તે િનિમ�ત જ ન થાય. એમ નહ� ક� તકલીફ પડે છ�. 
પછી સવાર� ઠીક કરીશું. પછી આખો �દવસ િનિમ�ત 
થાય પછી ઠીક કરીએ. જેમક� બીમાર હોય પછી 
ઠીક થાય, બીમાર હોય પછી ઠીક થઈએ રોજ-
રોજ બીમાર થઈશું તો �ભાવ તો પડશે ને ?
�� - સકારા�મક સંક�પોની રચના કરો. �� 
સમ� ગઈ છું ક� સકારા�મક એટલે જ સાચું છ� જે 
પોતાને સાચું લગાડે. પણ �યાર� આપણે પોતાના 
સકારા�મક સંક�પ કરીએ તો એમાં શ�� 
ભરીએ ?

ઉ�ર - ક�મક� ઘણીવાર દુિનયામાં પણ આપણે 
સકારા�મક સંક�પના અલગ અલગ ઉપાય 
સાંભ�યા છ�. અલગ અલગ રીત સાંભળી છ�. 
આપણે સકારા�મક સંક�પ તો િનિમ�ત કરી દઈએ 

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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સં�કાર જ છ�. તે ફરી મને પર�શાન કરવાનું શ� 
કરી દ� છ�, ક� આ સાચી રીતે કામ નથી કરતા, તો 
ફરીથી તે અલગ અલગ �કારના સંક�પ મારા 
અંદર િનિમ�ત થાય છ�. યોગ �ા��તની �િ�યાને 
બાંધવાવાળી છ� જેમાં આપણે પોતાના મૂળમાં 
�મેલા સં�કાર, ઉડાણની અવધારણાને બદલી દ� 
છ�. જેનાથી આપણને સંક�પના �તર પર કામ 
નથી કરવું પડતું �યાર� તમે એક પગલું વધાર� 
પાછળ જતા રહ�શો તો તમે તમારા સં�કારોને 
બદલી દ�શો. તમાર� સંક�પ િનિમ�ત નથી કરવા 
પડતા. ક�મ ક� જે સં�કાર છ� એવા �કારના િવચારો 
િનિમ�ત થવાના છ�. મેડીટ�શનમાં �યાર� આપણે 
સં�કારના �તર પર કામ કરીએ છીએ તો પછી તે 
સંક�પ આવશે નહ�. ઘણી વાર શું થાય. આપણે 
અંદરના �તર પર કામ નથી કરતા અને 
અ�યાસમાં ફ� કામ કરવા લાગી જઈએ છીએ. 
તો ઉપર ઉપરથી પોતાની �તને રોક� લઈયે 
છીએ.

�� - ગુ�સો કરવાની કોિશશ કરીએ છીએ પણ 
આપણે તેને રોક� લઈએ છીએ, ચાલો પાંચ વખત 
ગુ�સો ન કય�, પણ છઠીવાર તો થઈ �ય છ�, એને 
�� કઈ રીતના રોક�� ?

ઉ�ર - ક�મ ક� તમે તમારી અંદર શ�� નથી ભરી 
અને બહારથી ફ� કોિશશ કરી ઠીક છ� પણ શ� 
પણ કરતાં �ઓ, મહ�નત પણ પોતાના ઉપર 
લગાવતા �ઓ. પણ સાથે સાથે પોતાની અંદર 
તાકાત પણ ભરવી પડશે. ક�મ ક� ઢીલાશની 
��થિતમાં બ� જ વધાર� કામ કરશો. આપણે જે 
પોતાની ઉપર મહ�નત કરીએ છીએ તમારી 
આજુબાજુના લોકો પણ કરી ર�ા હોય. તમે એનો 
�વીકાર કરો. તમે ગુ�સો ન કરો. તમે પણ �ેમથી 
રહો, શાંત રહો, પણ વત�માન સમયમાં આ સરળ 
નથી લાગતું. � તમે સાથે સાથે પોતાની ઉપર 

થોડીપણ મહ�નત નહ� કરો તો તે અચાનક જ 
અંદરથી એક �દવસ િવ�ફોટ થઈ જશે. ક�મ ક� 
ક�ટલીક વાર લોકો થોડા �ય� કર� છ�. �યાંથી 
પ�રણામ તરત તો નહ� મળ� ક� સામેવાળા બદલાઈ 
�ય ક� ઓ�ફસમાં બધા એકદમ �ેમથી કામ કરવા 
લાગે. પછી આપણી યા�ા રોકાઈ �ય છ�. અને 
પછી આપણી જૂની અવધારણાઓ તૈયાર પડી છ�. 
તો એમને પાછું જવું મુ�ક�લ નહ� લાગે પણ એમાં 
આપણું વધાર� નુકસાન થઈ �ય છ�. જેમ ક� યા�ા 
પર ચાલી ર�ા છીએ. સાથે સાથે પોતાનામાં શ�� 
ભરવી પણ વ�ે વ�ે જ�રી છ�. એના માટ� �યાર� 
આપણે સવારના સમયે પોતાની સાથે મૌનમાં 
બેસીએ તો પોતાની અંદર �ાથિમક �તર પર જુઓ 
ક� જે જડો છ� પહ�લાં એનું સમાધાન કરવાનું છ�. 
પછી જે બહારથી િવરોધાભાસ છ� તે તો પોતાની 
રીતે ઠીક થઈ જશે એના ઉપર મહ�નત નહ� કરવી 
પડે.

મેડીટ�શનને �ાથિમક �તર પર બધા શ� 
કરી શક� છ� સવારના સમયે સૌથી પહ�લાં તો 
પોતાની �તને મળવા માટ� સમય લઈ લો. 
શ�આતમાં પાંચ િમનીટ ક� દસ િમનીટ સમય રાખી 
શક�એ. પછી ધીર�-ધીર� આનો સમય વધારતા 
�ઓ. ક�મ ક� આપણા મનમાં સંક�પની જેટલી 
ગિત છ� એને તો થોડી મૌન કરવામાં જ પાંચ થી 
દસ િમનીટ નીકળી �ય છ�. થોડો સમય પોતાની 
�તને વધાર� આપીએ એની સાથે ટકરાવ ન 
કરીએ. પોતાના િવચારોને રોકવાની કોિશશ ન 
કરીએ. ન તો એને બંધ કરીએ, પણ પોતાની �ત 
પર �યાન આપીએ. ક� �� બી� �કારના િવચારો 
પણ િનિમ�ત કરી શક�� છું. તમે �શો ક� િવચારતો 
આવશે. � તમે એના ઉપર �યાન નહ� આપો તો 
તે પોતાની રીતે ધીર� ધીર� ખતમ થઈ જશે. � તમે 
એ િવચારોમાં ફસાઈ ગયા ક� કાલે એમને આવું 
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પણ એમાં તાકાત નથી હોતી, ક�મક� આપણે કદાચ 
પોતે અંદરથી તૈયાર નથી હોતા, �� એક 
સકારા�મક સંક�પ કરીશ ક� આ કામ થઈ જશે. 
પણ સાથે સાથે અંદરથી મને શક પણ થાય છ� ક� 
મને નથી લાગતું ક� આ કામ થઈ જશે. પછી ડર 
પણ છ�. ક� � નહ� થાય તો પછી તો સમ� લો ક� તે 
સકારા�મક સંક�પનો કોઈ �ભાવ થવાનો નથી. 
એનું કારણ એ છ� ક� એક સકારા�મક સંક�પની 
પાછળ ક�ટલા બધા નકારા�મક સંક�પ છ�, 
ક�ટલીક વાર લોકો કહ� છ� પણ ક� અમે સકારા�મક 
સંક�પ કરી ર�ા છીએ પણ તે વા�તિવકતામાં 
નથી આવતા. તે સકારા�મક છ�. પણ ઢીલા સંક�પ 
છ�, એટલા માટ� સકારા�મક સંક�પ બ� જ જલદી 
નકારા�મક સંક�પનું અનુસરણ કરવા લાગે છ�.

સકારા�મક સંક�પ કરવા માટ� સાથે એ શત� 
છ� ક� એમાં કોઈ શકનો િવચાર, કોઈ ડરનો 
િવચાર, અસુર�ાની ભાવનાવાળા િવચાર ન હોવા 
�ઈએ �યાર� તે િવચાર �ભાવ દ�ખાડે છ�. પણ 
આપણા જે મૂળ સં�કાર છ�, તે અ�યાર� પણ 
ગુ�સાવાળા છ�. અ�યાર� પણ તે સં�કાર છ� ક� આ 
મારા િહસાબથી થવું �ઈએ, �� તમારી સાથે કામ 
કર ું છું અને મારા એ જડ જેવા સં�કાર અ�યાર� 
પણ છ�. લોકો મારા �માણે ચાલે એમ ઉપરથી �� 
સંક�પ ક�ં છું. હા કોઈ વાંધો નહ�. તમે જે રીતના 
કરી ર�ા છો ઠીક છ�. �� �વીકાર ક�ં છું તે એક 
વાર કર� છ� બે વાર કર� છ�. પણ �ી�વાર આપણે 
કહી દઈએ ક� તમને સમજમાં નથી આવતું. તમે 
વાર� ઘડીએ આવું જ કરતા �વ છો, ક�મ ક� મારા 

સકારા�મક 
સંક�પોનો ફાયદો ફ� 
થોડી વાર માટ� નથી થતો. 
પર�તુ આપણા �વન ��યે, 
લોકો ��યે અને પોતાના 
��યે પણ લ� બદલાઈ 
�ય છ�, અને એનો ફાયદો

આપણને �યવહા�રક �વનમાં મળ� છ�, પછી 
મેડીટ�શન અને �યવહા�રક �વન અલગ અલગ 
નથી રહ�તાં તો એમાં �યાન પછી થોડું બદલાઈ 
�ય છ�. એવું નથી ક� તનાવ િનિમ�ત કરીયે તેથી 
ગુ�સો િનિમ�ત થાય છ�. એ તો �વાભાિવક છ� અને 
પછી કાલે સવાર� બેસીને એને ખતમ કરીશું. એની 
સફાઈ કરી દઈશું. અહ� એમાં �યાન એ હોય છ� ક� 
તે િનિમ�ત જ ન થાય. એમ નહ� ક� તકલીફ પડે છ�. 
પછી સવાર� ઠીક કરીશું. પછી આખો �દવસ િનિમ�ત 
થાય પછી ઠીક કરીએ. જેમક� બીમાર હોય પછી 
ઠીક થાય, બીમાર હોય પછી ઠીક થઈએ રોજ-
રોજ બીમાર થઈશું તો �ભાવ તો પડશે ને ?
�� - સકારા�મક સંક�પોની રચના કરો. �� 
સમ� ગઈ છું ક� સકારા�મક એટલે જ સાચું છ� જે 
પોતાને સાચું લગાડે. પણ �યાર� આપણે પોતાના 
સકારા�મક સંક�પ કરીએ તો એમાં શ�� 
ભરીએ ?

ઉ�ર - ક�મક� ઘણીવાર દુિનયામાં પણ આપણે 
સકારા�મક સંક�પના અલગ અલગ ઉપાય 
સાંભ�યા છ�. અલગ અલગ રીત સાંભળી છ�. 
આપણે સકારા�મક સંક�પ તો િનિમ�ત કરી દઈએ 

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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સં�કાર જ છ�. તે ફરી મને પર�શાન કરવાનું શ� 
કરી દ� છ�, ક� આ સાચી રીતે કામ નથી કરતા, તો 
ફરીથી તે અલગ અલગ �કારના સંક�પ મારા 
અંદર િનિમ�ત થાય છ�. યોગ �ા��તની �િ�યાને 
બાંધવાવાળી છ� જેમાં આપણે પોતાના મૂળમાં 
�મેલા સં�કાર, ઉડાણની અવધારણાને બદલી દ� 
છ�. જેનાથી આપણને સંક�પના �તર પર કામ 
નથી કરવું પડતું �યાર� તમે એક પગલું વધાર� 
પાછળ જતા રહ�શો તો તમે તમારા સં�કારોને 
બદલી દ�શો. તમાર� સંક�પ િનિમ�ત નથી કરવા 
પડતા. ક�મ ક� જે સં�કાર છ� એવા �કારના િવચારો 
િનિમ�ત થવાના છ�. મેડીટ�શનમાં �યાર� આપણે 
સં�કારના �તર પર કામ કરીએ છીએ તો પછી તે 
સંક�પ આવશે નહ�. ઘણી વાર શું થાય. આપણે 
અંદરના �તર પર કામ નથી કરતા અને 
અ�યાસમાં ફ� કામ કરવા લાગી જઈએ છીએ. 
તો ઉપર ઉપરથી પોતાની �તને રોક� લઈયે 
છીએ.

�� - ગુ�સો કરવાની કોિશશ કરીએ છીએ પણ 
આપણે તેને રોક� લઈએ છીએ, ચાલો પાંચ વખત 
ગુ�સો ન કય�, પણ છઠીવાર તો થઈ �ય છ�, એને 
�� કઈ રીતના રોક�� ?

ઉ�ર - ક�મ ક� તમે તમારી અંદર શ�� નથી ભરી 
અને બહારથી ફ� કોિશશ કરી ઠીક છ� પણ શ� 
પણ કરતાં �ઓ, મહ�નત પણ પોતાના ઉપર 
લગાવતા �ઓ. પણ સાથે સાથે પોતાની અંદર 
તાકાત પણ ભરવી પડશે. ક�મ ક� ઢીલાશની 
��થિતમાં બ� જ વધાર� કામ કરશો. આપણે જે 
પોતાની ઉપર મહ�નત કરીએ છીએ તમારી 
આજુબાજુના લોકો પણ કરી ર�ા હોય. તમે એનો 
�વીકાર કરો. તમે ગુ�સો ન કરો. તમે પણ �ેમથી 
રહો, શાંત રહો, પણ વત�માન સમયમાં આ સરળ 
નથી લાગતું. � તમે સાથે સાથે પોતાની ઉપર 

થોડીપણ મહ�નત નહ� કરો તો તે અચાનક જ 
અંદરથી એક �દવસ િવ�ફોટ થઈ જશે. ક�મ ક� 
ક�ટલીક વાર લોકો થોડા �ય� કર� છ�. �યાંથી 
પ�રણામ તરત તો નહ� મળ� ક� સામેવાળા બદલાઈ 
�ય ક� ઓ�ફસમાં બધા એકદમ �ેમથી કામ કરવા 
લાગે. પછી આપણી યા�ા રોકાઈ �ય છ�. અને 
પછી આપણી જૂની અવધારણાઓ તૈયાર પડી છ�. 
તો એમને પાછું જવું મુ�ક�લ નહ� લાગે પણ એમાં 
આપણું વધાર� નુકસાન થઈ �ય છ�. જેમ ક� યા�ા 
પર ચાલી ર�ા છીએ. સાથે સાથે પોતાનામાં શ�� 
ભરવી પણ વ�ે વ�ે જ�રી છ�. એના માટ� �યાર� 
આપણે સવારના સમયે પોતાની સાથે મૌનમાં 
બેસીએ તો પોતાની અંદર �ાથિમક �તર પર જુઓ 
ક� જે જડો છ� પહ�લાં એનું સમાધાન કરવાનું છ�. 
પછી જે બહારથી િવરોધાભાસ છ� તે તો પોતાની 
રીતે ઠીક થઈ જશે એના ઉપર મહ�નત નહ� કરવી 
પડે.

મેડીટ�શનને �ાથિમક �તર પર બધા શ� 
કરી શક� છ� સવારના સમયે સૌથી પહ�લાં તો 
પોતાની �તને મળવા માટ� સમય લઈ લો. 
શ�આતમાં પાંચ િમનીટ ક� દસ િમનીટ સમય રાખી 
શક�એ. પછી ધીર�-ધીર� આનો સમય વધારતા 
�ઓ. ક�મ ક� આપણા મનમાં સંક�પની જેટલી 
ગિત છ� એને તો થોડી મૌન કરવામાં જ પાંચ થી 
દસ િમનીટ નીકળી �ય છ�. થોડો સમય પોતાની 
�તને વધાર� આપીએ એની સાથે ટકરાવ ન 
કરીએ. પોતાના િવચારોને રોકવાની કોિશશ ન 
કરીએ. ન તો એને બંધ કરીએ, પણ પોતાની �ત 
પર �યાન આપીએ. ક� �� બી� �કારના િવચારો 
પણ િનિમ�ત કરી શક�� છું. તમે �શો ક� િવચારતો 
આવશે. � તમે એના ઉપર �યાન નહ� આપો તો 
તે પોતાની રીતે ધીર� ધીર� ખતમ થઈ જશે. � તમે 
એ િવચારોમાં ફસાઈ ગયા ક� કાલે એમને આવું 
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ક�ધું હતું. પછી તો તમા�ં બધું કામ પૂ�ં થઈ જશે. 
આપણે એમાંજ ખોવાઈ જઈએ છીએ. આપણે 
�યાન એ રાખવાનું છ� ક� માર� ઉ�પ�ન શું કરવાનું 
છ� ? તો જે લોકો કહ� છ� આ એક ને લો અને એને 
જુઓ તો એ સાચું નથી. તમે પહ�લા એક સંક�પ લો 
એમાં િબંદુ િનિમ�ત કરો અને એના ઉપર �યાન 
કરો.

માની લો આપણે એક સંક�પ લીધો ‘�� શાંત 
�વ�પ આ�મા છું.’ શાંિત મારો પોતાનો �વભાવ 
છ�, એને િનિમ�ત કરવાની છ�. એની સાથે સાથે 
આપણે પોતાને એ ��થિતમાં �વાના છ� ક� શાંિત 
મારા �વનમાં આટલી �વાભાિવકતાથી આવી 
જશે, તો માર ું �વન ક�વું હશે, પોતાને તથા 
પોતાની �મતાને આપણી સંક�પ શ��ને જુઓ, 
જેમ ક� આ અમારી �દવસભરની યોજના બની રહી 
છ�. એને આપણે ફ� સંક�પ �તર પર કરીએ 
છીએ તો એટલું આપણે એકા� નથી કરી શકતા. 
પણ સાથે સાથે �ઈએ તો જે વ�તુનું આપણે �યાન 
કરીશું તે આપણી અનુભૂિતમાં પણ આવવા લાગે 
છ�. પછી એને પૂ�ં કરવું સરળ થઈ �ય છ�. જેમ ક� 
આપણે પહ�લા વાત કરી હતી ક� �ોધી નથી થવાનું 
પણ શાંત થઈને રહ�વાનું છ�. હવે ��ય લઈ આવો. 
અહ�યાની કઈ એવી પ�ર��થિત હતી જેમાં અમે 
�ોધી થતા હતા અને હવે ��ય િનિમ�ત કરો ક� એ 
જ કો��યુટર છ� એ જ લોકો છ� પણ આપણે ક�વા 
છીએ આપણે શાંત છીએ ? પોતાની �તને શાંત 
�વ�પમાં �ઈ હવે એ અનુભવ કરો ક� એ શાંિત 
તમારા �વ�પમાં આવી �ય તો તમા�ં �વન ક�વું 
હશે. આ લ�ય િનધા�રણ છ�. લ�ને પાક�� કરીએ 
અને પછી એને િનયિમત કરી મનમાં �યવ��થત 
કરી દઈએ તો ફરીથી તે આખો �દવસ ચાલવાનું 
શ� થઈ જશે.

�� - જે આપણા સંબંધ સંપક�ની મા�યતા છ�. 

આપણે એના પર કામ કરવા માગીએ છીએ ક� 
આપણે એ ખાલી કરી શક�એ તો એના માટ� 
આપણે શું કરવું પડશે ?

ઉ�ર - જેમ જેમ મન શાંત થતું જશે અને સાધારણ 
સંક�પ આખો �દવસ ધીમા થતા જશે, આ જે 
સંક�પનું �તર છ� એ આપણું ચેતન મન જે છ� તે 
ઉપરની �તરનું હોય છ� જે રોજના સંક�પ કર� છ�. 
�યાર� આ ધીર� ધીર� બંધ થઈ �ય છ� �યાર� આપણે 
અવચેતન મન પર આવી જઈએ છીએ. તો આપણે 
આધાર ઉપર ચા�યા ગયા, �યાં આપણા મૂળના 
સંક�પ બેઠા છ�. જેના આધાર પર આ બધા સંક�પ 
કયા�. �યાર� એ મૌનની અવ�થામાં વ�ે જે સંક�પ 
કરીશું તે મૂળમાં જઈને બેસી જશે. તમે રોજ 
પોતાની સાથે બેસો. પોતાની �ત સાથે વાતો કરો. 
દર�ક જે કર� છ� તે પોતાના અનુસાર બરોબર કર� 
છ�. તે પોતાની �મતા પોતાની ગિત પોતાની સાચી 
અને ખોટી પ�રભાષાથી કામ કર� છ�. �� એમનો 
�વીકાર કરી શક�� છું. પણ આપણી અપે�ા દર�કથી 
પૂરી થઈ શકતી નથી. પોતાની �તને બ� જ 
ગહ�રાઈથી શાંતમનની અંદર દાખલ કરવાનું છ�.

આપણે આપણા મનમાં જે અવધારણા 
નાખીશું મન એના પર આખો �દવસ કામ કર� છ�. 
ક�મ ક� એ મનની અંદર બેઠું એના આધાર પર જ 
બધા સંક�પ થાય છ�, તો � આપણે પહ�લા મનને 
શાંત ન કયુ� ફ� આમ જ બેસી ગયા આપણે ક�ં 
ક� ‘��’ દર�કને વશ ન કરી શક��. આ ઉપર ઉપરના 
સંક�પ છ�. નીચેવાળા ભાગના સંક�પ તો આ છ� ક� 
બધા લોકો મારા અનુસાર જ હોવા �ઈએ. તો 
પછી �યાર� અ�યાસમાં જઈશું તો એ જ થશે. તો 
પહ�લા પોતાના મનને ��થર કરો. પછી પોતાના 
મનથી બ� જ શ��શાળી સકારા�મક સંક�પ 
કરો. પછી તમે અનુભવ કરો ક� તમારા સાધારણ 
સંક�પો સમા�ત થઈ ગયા. પછી તમે એમાં 
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સકારા�મક સંક�પના બીજ નાખો ફ� એક જ 
અવધારણા લો ક�મ ક� આ એક એક અવધારણા 
ઘણી શ��શાળી છ�.

�� - મને એ અનુભવ થાય છ� ક� એ અવધારણા 
ક�વી રીતે બની ગઈ. ખબર જ ન પડી. �યાર� એ 
પ�ર��થિત આવશે તો એ દબાવ કરશે નવી 
અવધારણા પર.

ઉ�ર - �યાર� તમે એક �દવસ એને લેશો તો આખા 
�દવસમાં તમને એનાં પ�રણામ દ�ખાશે. તે તમને 
�ેરણા આપશે. બી� �દવસે ફરી બેસી બી�ને 
સંક�પ કરવા માટ� થોડા �દવસની અંદર તમે 
અનુભવ કરશો ક� તમારી અવધારણા બદલતી 
જઈ રહી છ� અને નવી અવધારણા બનતી �ય છ�.

�થૂળ ભોગ પણ સૂ�મ વતનમાં જઈ ના શક�. આ 
ભોગ સૂ�મ બની શકતો નથી તેથી બાપદાદાને 
ભોગ �વીકારવા માટ� સાકાર વતનમાં સૂ�મમાં 
આવાહન કરવામાં આવે છ�. �યાર� બાપદાદાની 
ગુલઝારદાદીના તનમાં પધરામણી થાય છ� �યાર� 
બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં આવે છ�. દર 
ગુ�વાર� �યાર� બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં 
આવે છ� �યાર� સાકારી શરીરમાંથી આ�મા 
પરમધામમાં જઈ િશવબાબાને તેમજ સૂ�મવતનમાં 
જઈ ફ�ર�તા બની ��ાબાબાને આમંિ�ત કરી 
સાકારી વતનમાં બાપદાદા બ�નેને �યાં ભોગ 
મૂકવામાં આ�યો હોય છ� �યાં મન �ારા �દલમાંથી 
વહ�તા �ેહના ��ોતથી બાપદાદાને Emerge 
કરવામાં આવે છ� અને બાપદાદા Emerge થાય છ� 
અને બુ���પી ને� �ારા બાપદાદાને Visualize 
કરવામાં આવે છ�. બાપદાદા Light-Might થી ��� 
અને સકાશ આપે છ� અને ભોગનો �વીકાર કર� છ�.

િવ�માં લગભગ ૫૦૦૦ સેવાક���ો છ�. દર 

�� - આ તો ખર�ખર સારી રીત છ� અને આપણે 
એના પર વધાર� �યાન આપીશું...

ઉ�ર - કારણ ક� વધાર� �યાન આપીશું તો એ થોડી 
મહ�નતવાળું કામ લાગશે. એ સંભવ નથી. ક�મ ક� 
�વનનો મતલબ છ� એનો આનંદ લો. � આપણે 
એને આમજ કડક થઈ �ય� કરીશું તો આપણે 
આનંદ નહ� લઈએ. તો આ યા�ાનો આપણે 
આનંદ લેવાનો છ�. આપણે �ઈશું ક� આપણે આને 
બ� જ �વાભાિવક બનાવી શક�એ છીએ.

મેડીટ�શન એ મા�યમ છ� જેને આપણે 
રાજયોગનો આધાર કહીએ છીએ. જે જે આપણે 
સમ�યા તે આપણે અમલમાં લાવી શક�એ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગુ�વાર� એક જ સમયે આ તમામ સેવાક���ો પર 
બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં આવે છ�. બાપદાદા 
તો બે જ છ� છતાં પણ બાપદાદા સવ� સેવાક���ો પર 
એક જ સમયે Emerge થાય છ�. કારણ ?

સંક�પ શ��, અંદ�ની ભાવનાની શ��, 
�દલના સાચા �ેહની શ��, Emerge તેમજ 
Visualization કરવાની શ��, સહયોગ તેમજ 
સંગઠન શ��થી 5,000 સેવાક��� તો શું 10,000 
સેવાક���ો પર પણ એક જ સમયે બાપદાદાને 
Emerge કરી શકાય. �યાર� પરમધામ છોડીને 
િશવબાબા દાદી ગુલઝારના તનમાં �વેશ કર� છ� 
�યાર� શું પરમધામ ખાલી થઈ �ય છ� ? તે સમયે શું 
િશવબાબા પરમધામમાં હોતા નથી ? સંક�પ 
શ��, અંદ�ની ભાવનાની શ��, �દલના સાચા 
�ેહની શ��, Emerge તેમજ Visualization 
કરવાની શ��, સહયોગ તેમજ સંગઠન 
શ��થી બાપદાદાને ગમે તે �થળ� Emerge કરી 
શકાય છ�.                       ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)...િનરાકારી - આકારી 
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ક�ધું હતું. પછી તો તમા�ં બધું કામ પૂ�ં થઈ જશે. 
આપણે એમાંજ ખોવાઈ જઈએ છીએ. આપણે 
�યાન એ રાખવાનું છ� ક� માર� ઉ�પ�ન શું કરવાનું 
છ� ? તો જે લોકો કહ� છ� આ એક ને લો અને એને 
જુઓ તો એ સાચું નથી. તમે પહ�લા એક સંક�પ લો 
એમાં િબંદુ િનિમ�ત કરો અને એના ઉપર �યાન 
કરો.

માની લો આપણે એક સંક�પ લીધો ‘�� શાંત 
�વ�પ આ�મા છું.’ શાંિત મારો પોતાનો �વભાવ 
છ�, એને િનિમ�ત કરવાની છ�. એની સાથે સાથે 
આપણે પોતાને એ ��થિતમાં �વાના છ� ક� શાંિત 
મારા �વનમાં આટલી �વાભાિવકતાથી આવી 
જશે, તો માર ું �વન ક�વું હશે, પોતાને તથા 
પોતાની �મતાને આપણી સંક�પ શ��ને જુઓ, 
જેમ ક� આ અમારી �દવસભરની યોજના બની રહી 
છ�. એને આપણે ફ� સંક�પ �તર પર કરીએ 
છીએ તો એટલું આપણે એકા� નથી કરી શકતા. 
પણ સાથે સાથે �ઈએ તો જે વ�તુનું આપણે �યાન 
કરીશું તે આપણી અનુભૂિતમાં પણ આવવા લાગે 
છ�. પછી એને પૂ�ં કરવું સરળ થઈ �ય છ�. જેમ ક� 
આપણે પહ�લા વાત કરી હતી ક� �ોધી નથી થવાનું 
પણ શાંત થઈને રહ�વાનું છ�. હવે ��ય લઈ આવો. 
અહ�યાની કઈ એવી પ�ર��થિત હતી જેમાં અમે 
�ોધી થતા હતા અને હવે ��ય િનિમ�ત કરો ક� એ 
જ કો��યુટર છ� એ જ લોકો છ� પણ આપણે ક�વા 
છીએ આપણે શાંત છીએ ? પોતાની �તને શાંત 
�વ�પમાં �ઈ હવે એ અનુભવ કરો ક� એ શાંિત 
તમારા �વ�પમાં આવી �ય તો તમા�ં �વન ક�વું 
હશે. આ લ�ય િનધા�રણ છ�. લ�ને પાક�� કરીએ 
અને પછી એને િનયિમત કરી મનમાં �યવ��થત 
કરી દઈએ તો ફરીથી તે આખો �દવસ ચાલવાનું 
શ� થઈ જશે.

�� - જે આપણા સંબંધ સંપક�ની મા�યતા છ�. 

આપણે એના પર કામ કરવા માગીએ છીએ ક� 
આપણે એ ખાલી કરી શક�એ તો એના માટ� 
આપણે શું કરવું પડશે ?

ઉ�ર - જેમ જેમ મન શાંત થતું જશે અને સાધારણ 
સંક�પ આખો �દવસ ધીમા થતા જશે, આ જે 
સંક�પનું �તર છ� એ આપણું ચેતન મન જે છ� તે 
ઉપરની �તરનું હોય છ� જે રોજના સંક�પ કર� છ�. 
�યાર� આ ધીર� ધીર� બંધ થઈ �ય છ� �યાર� આપણે 
અવચેતન મન પર આવી જઈએ છીએ. તો આપણે 
આધાર ઉપર ચા�યા ગયા, �યાં આપણા મૂળના 
સંક�પ બેઠા છ�. જેના આધાર પર આ બધા સંક�પ 
કયા�. �યાર� એ મૌનની અવ�થામાં વ�ે જે સંક�પ 
કરીશું તે મૂળમાં જઈને બેસી જશે. તમે રોજ 
પોતાની સાથે બેસો. પોતાની �ત સાથે વાતો કરો. 
દર�ક જે કર� છ� તે પોતાના અનુસાર બરોબર કર� 
છ�. તે પોતાની �મતા પોતાની ગિત પોતાની સાચી 
અને ખોટી પ�રભાષાથી કામ કર� છ�. �� એમનો 
�વીકાર કરી શક�� છું. પણ આપણી અપે�ા દર�કથી 
પૂરી થઈ શકતી નથી. પોતાની �તને બ� જ 
ગહ�રાઈથી શાંતમનની અંદર દાખલ કરવાનું છ�.

આપણે આપણા મનમાં જે અવધારણા 
નાખીશું મન એના પર આખો �દવસ કામ કર� છ�. 
ક�મ ક� એ મનની અંદર બેઠું એના આધાર પર જ 
બધા સંક�પ થાય છ�, તો � આપણે પહ�લા મનને 
શાંત ન કયુ� ફ� આમ જ બેસી ગયા આપણે ક�ં 
ક� ‘��’ દર�કને વશ ન કરી શક��. આ ઉપર ઉપરના 
સંક�પ છ�. નીચેવાળા ભાગના સંક�પ તો આ છ� ક� 
બધા લોકો મારા અનુસાર જ હોવા �ઈએ. તો 
પછી �યાર� અ�યાસમાં જઈશું તો એ જ થશે. તો 
પહ�લા પોતાના મનને ��થર કરો. પછી પોતાના 
મનથી બ� જ શ��શાળી સકારા�મક સંક�પ 
કરો. પછી તમે અનુભવ કરો ક� તમારા સાધારણ 
સંક�પો સમા�ત થઈ ગયા. પછી તમે એમાં 
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સકારા�મક સંક�પના બીજ નાખો ફ� એક જ 
અવધારણા લો ક�મ ક� આ એક એક અવધારણા 
ઘણી શ��શાળી છ�.

�� - મને એ અનુભવ થાય છ� ક� એ અવધારણા 
ક�વી રીતે બની ગઈ. ખબર જ ન પડી. �યાર� એ 
પ�ર��થિત આવશે તો એ દબાવ કરશે નવી 
અવધારણા પર.

ઉ�ર - �યાર� તમે એક �દવસ એને લેશો તો આખા 
�દવસમાં તમને એનાં પ�રણામ દ�ખાશે. તે તમને 
�ેરણા આપશે. બી� �દવસે ફરી બેસી બી�ને 
સંક�પ કરવા માટ� થોડા �દવસની અંદર તમે 
અનુભવ કરશો ક� તમારી અવધારણા બદલતી 
જઈ રહી છ� અને નવી અવધારણા બનતી �ય છ�.

�થૂળ ભોગ પણ સૂ�મ વતનમાં જઈ ના શક�. આ 
ભોગ સૂ�મ બની શકતો નથી તેથી બાપદાદાને 
ભોગ �વીકારવા માટ� સાકાર વતનમાં સૂ�મમાં 
આવાહન કરવામાં આવે છ�. �યાર� બાપદાદાની 
ગુલઝારદાદીના તનમાં પધરામણી થાય છ� �યાર� 
બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં આવે છ�. દર 
ગુ�વાર� �યાર� બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં 
આવે છ� �યાર� સાકારી શરીરમાંથી આ�મા 
પરમધામમાં જઈ િશવબાબાને તેમજ સૂ�મવતનમાં 
જઈ ફ�ર�તા બની ��ાબાબાને આમંિ�ત કરી 
સાકારી વતનમાં બાપદાદા બ�નેને �યાં ભોગ 
મૂકવામાં આ�યો હોય છ� �યાં મન �ારા �દલમાંથી 
વહ�તા �ેહના ��ોતથી બાપદાદાને Emerge 
કરવામાં આવે છ� અને બાપદાદા Emerge થાય છ� 
અને બુ���પી ને� �ારા બાપદાદાને Visualize 
કરવામાં આવે છ�. બાપદાદા Light-Might થી ��� 
અને સકાશ આપે છ� અને ભોગનો �વીકાર કર� છ�.

િવ�માં લગભગ ૫૦૦૦ સેવાક���ો છ�. દર 

�� - આ તો ખર�ખર સારી રીત છ� અને આપણે 
એના પર વધાર� �યાન આપીશું...

ઉ�ર - કારણ ક� વધાર� �યાન આપીશું તો એ થોડી 
મહ�નતવાળું કામ લાગશે. એ સંભવ નથી. ક�મ ક� 
�વનનો મતલબ છ� એનો આનંદ લો. � આપણે 
એને આમજ કડક થઈ �ય� કરીશું તો આપણે 
આનંદ નહ� લઈએ. તો આ યા�ાનો આપણે 
આનંદ લેવાનો છ�. આપણે �ઈશું ક� આપણે આને 
બ� જ �વાભાિવક બનાવી શક�એ છીએ.

મેડીટ�શન એ મા�યમ છ� જેને આપણે 
રાજયોગનો આધાર કહીએ છીએ. જે જે આપણે 
સમ�યા તે આપણે અમલમાં લાવી શક�એ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગુ�વાર� એક જ સમયે આ તમામ સેવાક���ો પર 
બાપદાદાને ભોગ �વીકારવામાં આવે છ�. બાપદાદા 
તો બે જ છ� છતાં પણ બાપદાદા સવ� સેવાક���ો પર 
એક જ સમયે Emerge થાય છ�. કારણ ?

સંક�પ શ��, અંદ�ની ભાવનાની શ��, 
�દલના સાચા �ેહની શ��, Emerge તેમજ 
Visualization કરવાની શ��, સહયોગ તેમજ 
સંગઠન શ��થી 5,000 સેવાક��� તો શું 10,000 
સેવાક���ો પર પણ એક જ સમયે બાપદાદાને 
Emerge કરી શકાય. �યાર� પરમધામ છોડીને 
િશવબાબા દાદી ગુલઝારના તનમાં �વેશ કર� છ� 
�યાર� શું પરમધામ ખાલી થઈ �ય છ� ? તે સમયે શું 
િશવબાબા પરમધામમાં હોતા નથી ? સંક�પ 
શ��, અંદ�ની ભાવનાની શ��, �દલના સાચા 
�ેહની શ��, Emerge તેમજ Visualization 
કરવાની શ��, સહયોગ તેમજ સંગઠન 
શ��થી બાપદાદાને ગમે તે �થળ� Emerge કરી 
શકાય છ�.                       ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)...િનરાકારી - આકારી 
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કારણે સકારા�મક ���કોણમાં પ�રવત�ન લાવવું 
આપણામાં ભાર� મુ�ક�લ બની �ય છ�. માટ� જ એવું 
કહ�વામાં આવે છ� ક� ‘જેવું િવચારશો એવા 
બનશો.’ આ�યા��મક ગીતના શ�દો પણ આ 
સમયે આપણા કાનમાં ગૂંજે છ� ક� ‘જૈસા સોચોગે 
તુમ, વૈસા બન �ઓગે.’

આપણા ���કોણનું બીજ છ� આપણી 
િવ�ાસ �ણાલી અને આ જ િવ�ાસ �ણાલીની 
સૌથી મોટી �ુ�ટ છ� ક� ‘દ�હ અિભમાન’ અથા�ત ્ 
પોતાને અજર-અમર અિવનાશી આ�મા 
સમજવાને બદલે િવનાશી હાડમાંસનું શરીર 
સમજવું. આ ખોટી િવચારધારા જ આજના 
મનુ�યના દુઃખનું મૂળ કારણ છ�. અિપતુ સમાજમાં 
થઈ રહ�લા બધા જ દુ�કમ�નું કારણ પણ આજે 
દ�હને �વાની ��� છ�. આપણને એ ��િત હોવી 
અ�યંત જ�રી છ� ક� �યોિત �વ�પ ચૈત�ય 
આ�માનો �વાભાિવક ગુણ છ� �ેમ, શાંિત અને 
સુખ. તેથી જેટલું આપણે પોતાના આ��મક 
�વ�પની ��િતમાં રહીશું અને દ�હને એક સાધન 
સમ� કાય� કરીશું એટલા આપણે સરળ, શાંત 
અને સુખી તેમજ િનિ�ંત રહી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વત�માન સામાિજક પ�ર��થિતમાં યુવા 
પેઢીના મુખેથી જે બે શ�દ વાર�વાર સાંભળવા મળ� 
છ� એ છ� ‘ટ�ક ઈટ ઈઝી’ (Take it easy) અને 
‘જ�ટ ચી�’ (Just Chill) પર�તુ શું રોજબરોજના 
�યવહા�રક �વનની ભાગદોડ વ�ે ‘ટ�ક ઈટ 
ઈઝી’ વાળી નીિત સંભિવત છ� ? આ િવષય િચંતન 
યો�ય છ�.

કારણ ક� સતત થતા નકારા�મક અનુભવો 
અને અશાંિતવાળી પ�ર��થિતઓની વ�ે રહીને 
પોતાને હળવા અને આસપાસના વાતાવરણને 
શાંત રાખવું એ આજના યુગમાં સૌથી મોટો 
પડકાર છ�. એના માટ� આપણે સૌથી પહ�લાં 
પોતાની અંદર છૂપાયેલી તથા દબાઈ ગયેલી 
આ��મક શ��ને ��ત કરવી પડશે. કારણ ક� 
આ એ જ ઉ�� છ�, જેનાથી આપણે �વનમાં 
આવનારા દર�ક પડકારને ઝીલવા એનો સશ�, 
સ�મ અને સમથ�તાયુ� િવજયી બની સામનો 
કરી શક�શું.

���કોણની અસરકારક ચાવી

કહ�વાય છ� ક�, કોઈ પણ �ય��નું માનિસક 
સંતુલન એની આસપાસ રહ�વાવાળી �ય��, 
વ�તુ તથા પ�ર��થિત તરફ તેનો શો અિભગમ છ� 
એના ઉપર િનભ�ર છ�. એક િવ�ાન દાશ�િનક� ક�ં 
છ� ક�, ‘આપણે પ�ર��થિતને બદલી શકતા નથી 
પર�તુ તેના ��યે �વાના પોતાના ���કોણને તો 
જ�ર બદલી શક�એ છીએ.’ પર�તુ �યાર� 
વા�તિવક પ�ર��થિત આપણી સામે આવે છ� �યાર� 
આપણા મનમાં વસેલા નકારા�મક પૂવ��હોને 

�દ�યદશ�ન

સહજ-સરળ અને સુખમય �વન �વવાની કળા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ભજવવા માટ� જ�મ ધારણ કર� છ�. આ રીતે �મશઃ 
સાકારી વતનમાં યુગ બદલાતા બદલાતા 
કરોડોની સં�યામાં િનરાકારી મૂળવતન પરમધામ 
છોડીને આ�માઓ નીચે ��વી પર સાકારી વતનમાં 
પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� શરીર ધારણ કરી 
જ�મ લે છ�.

પરમ િપતા પરમા�મા િશવ કિળયુગના 
અંિતમ ચરણમાં ૧૦૦ વષ�ની અવધી ધરાવતા એક 
સૂ�મ વતનની �થાપના કર� છ� ક� જે આકારી સૂ�મ 
વતન સૂય�, ચં�, તારાગણથી પણ પાર, �યાં સુધી 
પાર ક� �યાં સૂય�, ચં�, તારાગણનો �કાશ પણ 
પહ�ચી શકતો નથી. આ સૂ�મ આકારી વતનમાં 
િવ�ના તમામ આ�માઓ ભૂિમકા ભજવવા 
આવતા નથી. જે આ�માઓ સતયુગ અને 
�ેતાયુગમાં સાકારી વતનમાં નીચે ��વી પર 
પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� આવે છ� તે જ 
આ�માઓ સૂ�મ વતનમાં એટલે ક� આકારી 
વતનમાં ફ�ર�તા �વ�પે સૂ�મ શરીર ધારણ 
કરીને પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� �ય છ�. 
બાક�ના તમામ આ�માઓ સાકારી વતન નીચે 
��વી પર �થૂળ શરીર ધારણ કરીને પોતાની 
ભૂિમકા ભજવે છ� ક� જે સમયે ��વી પર સાકારી 
વતનમાં કિળયુગ હોય છ�. આ જ અરસામાં એટલે 
ક� આ જ સમયમાં આકારી વતનમાં સૂ�મ વતન 
તેમજ સાકારી વતનમાં કિળયુગની સમાંતર� ૧૦૦ 
વષ�ની અવધી ધરાવતાં પુ�ષો�મ સંગમયુગની 
�થાપના પરમ િપતા પરમા�મા િશવ કર� છ�.

આ રીતે ૫ યુગને આવરી લેતું �થૂળ સાકારી 
વતન ક� �યાં Talkie અને Movie �ારા આ�મા 
પોાતનો Part Play કર� છ� એટલે ક� સાકારી 

િવ��ામા �લાન અનુસાર આ�મા �ણ 
વતનમાં �ણ �કારની ��થિતમાંથી પસાર થઈ 
પોતાની ભૂિમકાની અલગ અલગ અવ�થા �ા�ત 
કર� છ�. સાકારી, આકારી, િનરાકારી, ભૂિમકા 
ભજવવા માટ� આ�માના �ણ વતન છ�. સાકારી 
વતન એટલે ક� �થૂળ વતન, આકારી વતન એટલે 
સૂ�મ વતન અને િનરાકારી વતન એટલે ક� મૂળ 
વતન. િવ�ના ક�ટલાક આ�માઓને �ણેય 
વતનમાં ભૂિમકા ભજવવા માટ�ની સમય મયા�દા 
અલગ અલગ હોય છ� એટલે ક� િવ�ના ક�ટલાક 
આ�માઓની કોઈ એક જ વતનમાં ભૂિમકા 
ભજવવાની સમય મયા�દા એક સરખી હોતી નથી. 
સાકારી વતનમાં પાંચેય યુગ (સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ, કિળયુગ અને પુ�ષો�મ સંગમયુગ)માં 
પણ તેમજ દર�ક� દર�ક યુગમાં તમામ આ�માઓની 
ભૂિમકા હોતી પણ નથી. િનરાકારી મૂળવતન 
પરમધામ છોડીને પરમધામના તમામ 
આ�માઓમાંથી સતયુગની શ�આતમાં મા� ૯ 
લાખ આ�માઓ જ સતયુગમાં પોતાની ભૂિમકા 
ભજવવા માટ� સાકારી વતન નીચે ��વી પર આવે 
છ�. સતયુગના અંતે જે સં�યા ૨ કરોડની થાય છ�. 
બાક�ના આ�માઓ િનરાકારી મૂળવતનમાં 
બીજ�પ ��થિતની ભૂિમકા ભજવે છ�. બીજ�પ 
��થિતમાં ��થત રહ�વું તે પણ એક ભૂિમકા જ 
કહ�વાય. �ેતાયુગમાં �ેતાયુગના અંતે �મશઃ 
બી� ૩૧ કરોડ આ�માઓ િનરાકારી મૂળવતન 
છોડીને સાકારી વતન નીચે ��વી પર પોતાની 
ભૂિમકા ભજવવા માટ� આવે છ� અને આમ 
�ેતાયુગના અંતે ક�લ ૩૩ કરોડ આ�માઓ નીચે 
��વી પર સાકારી વતનમાં પોતાની ભૂિમકા 

િનરાકારી - આકારી - સાકારી
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

• જે �ાસ સફળ કર� છ� તે અનેક જ�મ સદા 
�વ�થ રહ� છ�. ચાલતાં ચાલતાં એમનો �ાસ 
કદી બંધ થશે નહ�. હાટ�ફ�ઈલ થશે નહ�.

• સ�યતાની શ�� પાસે હોય તો ખુશી અને 
શ�� �ા�ત થતી રહ�શે.
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કારણે સકારા�મક ���કોણમાં પ�રવત�ન લાવવું 
આપણામાં ભાર� મુ�ક�લ બની �ય છ�. માટ� જ એવું 
કહ�વામાં આવે છ� ક� ‘જેવું િવચારશો એવા 
બનશો.’ આ�યા��મક ગીતના શ�દો પણ આ 
સમયે આપણા કાનમાં ગૂંજે છ� ક� ‘જૈસા સોચોગે 
તુમ, વૈસા બન �ઓગે.’

આપણા ���કોણનું બીજ છ� આપણી 
િવ�ાસ �ણાલી અને આ જ િવ�ાસ �ણાલીની 
સૌથી મોટી �ુ�ટ છ� ક� ‘દ�હ અિભમાન’ અથા�ત ્ 
પોતાને અજર-અમર અિવનાશી આ�મા 
સમજવાને બદલે િવનાશી હાડમાંસનું શરીર 
સમજવું. આ ખોટી િવચારધારા જ આજના 
મનુ�યના દુઃખનું મૂળ કારણ છ�. અિપતુ સમાજમાં 
થઈ રહ�લા બધા જ દુ�કમ�નું કારણ પણ આજે 
દ�હને �વાની ��� છ�. આપણને એ ��િત હોવી 
અ�યંત જ�રી છ� ક� �યોિત �વ�પ ચૈત�ય 
આ�માનો �વાભાિવક ગુણ છ� �ેમ, શાંિત અને 
સુખ. તેથી જેટલું આપણે પોતાના આ��મક 
�વ�પની ��િતમાં રહીશું અને દ�હને એક સાધન 
સમ� કાય� કરીશું એટલા આપણે સરળ, શાંત 
અને સુખી તેમજ િનિ�ંત રહી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વત�માન સામાિજક પ�ર��થિતમાં યુવા 
પેઢીના મુખેથી જે બે શ�દ વાર�વાર સાંભળવા મળ� 
છ� એ છ� ‘ટ�ક ઈટ ઈઝી’ (Take it easy) અને 
‘જ�ટ ચી�’ (Just Chill) પર�તુ શું રોજબરોજના 
�યવહા�રક �વનની ભાગદોડ વ�ે ‘ટ�ક ઈટ 
ઈઝી’ વાળી નીિત સંભિવત છ� ? આ િવષય િચંતન 
યો�ય છ�.

કારણ ક� સતત થતા નકારા�મક અનુભવો 
અને અશાંિતવાળી પ�ર��થિતઓની વ�ે રહીને 
પોતાને હળવા અને આસપાસના વાતાવરણને 
શાંત રાખવું એ આજના યુગમાં સૌથી મોટો 
પડકાર છ�. એના માટ� આપણે સૌથી પહ�લાં 
પોતાની અંદર છૂપાયેલી તથા દબાઈ ગયેલી 
આ��મક શ��ને ��ત કરવી પડશે. કારણ ક� 
આ એ જ ઉ�� છ�, જેનાથી આપણે �વનમાં 
આવનારા દર�ક પડકારને ઝીલવા એનો સશ�, 
સ�મ અને સમથ�તાયુ� િવજયી બની સામનો 
કરી શક�શું.

���કોણની અસરકારક ચાવી

કહ�વાય છ� ક�, કોઈ પણ �ય��નું માનિસક 
સંતુલન એની આસપાસ રહ�વાવાળી �ય��, 
વ�તુ તથા પ�ર��થિત તરફ તેનો શો અિભગમ છ� 
એના ઉપર િનભ�ર છ�. એક િવ�ાન દાશ�િનક� ક�ં 
છ� ક�, ‘આપણે પ�ર��થિતને બદલી શકતા નથી 
પર�તુ તેના ��યે �વાના પોતાના ���કોણને તો 
જ�ર બદલી શક�એ છીએ.’ પર�તુ �યાર� 
વા�તિવક પ�ર��થિત આપણી સામે આવે છ� �યાર� 
આપણા મનમાં વસેલા નકારા�મક પૂવ��હોને 

�દ�યદશ�ન

સહજ-સરળ અને સુખમય �વન �વવાની કળા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ભજવવા માટ� જ�મ ધારણ કર� છ�. આ રીતે �મશઃ 
સાકારી વતનમાં યુગ બદલાતા બદલાતા 
કરોડોની સં�યામાં િનરાકારી મૂળવતન પરમધામ 
છોડીને આ�માઓ નીચે ��વી પર સાકારી વતનમાં 
પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� શરીર ધારણ કરી 
જ�મ લે છ�.

પરમ િપતા પરમા�મા િશવ કિળયુગના 
અંિતમ ચરણમાં ૧૦૦ વષ�ની અવધી ધરાવતા એક 
સૂ�મ વતનની �થાપના કર� છ� ક� જે આકારી સૂ�મ 
વતન સૂય�, ચં�, તારાગણથી પણ પાર, �યાં સુધી 
પાર ક� �યાં સૂય�, ચં�, તારાગણનો �કાશ પણ 
પહ�ચી શકતો નથી. આ સૂ�મ આકારી વતનમાં 
િવ�ના તમામ આ�માઓ ભૂિમકા ભજવવા 
આવતા નથી. જે આ�માઓ સતયુગ અને 
�ેતાયુગમાં સાકારી વતનમાં નીચે ��વી પર 
પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� આવે છ� તે જ 
આ�માઓ સૂ�મ વતનમાં એટલે ક� આકારી 
વતનમાં ફ�ર�તા �વ�પે સૂ�મ શરીર ધારણ 
કરીને પોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� �ય છ�. 
બાક�ના તમામ આ�માઓ સાકારી વતન નીચે 
��વી પર �થૂળ શરીર ધારણ કરીને પોતાની 
ભૂિમકા ભજવે છ� ક� જે સમયે ��વી પર સાકારી 
વતનમાં કિળયુગ હોય છ�. આ જ અરસામાં એટલે 
ક� આ જ સમયમાં આકારી વતનમાં સૂ�મ વતન 
તેમજ સાકારી વતનમાં કિળયુગની સમાંતર� ૧૦૦ 
વષ�ની અવધી ધરાવતાં પુ�ષો�મ સંગમયુગની 
�થાપના પરમ િપતા પરમા�મા િશવ કર� છ�.

આ રીતે ૫ યુગને આવરી લેતું �થૂળ સાકારી 
વતન ક� �યાં Talkie અને Movie �ારા આ�મા 
પોાતનો Part Play કર� છ� એટલે ક� સાકારી 

િવ��ામા �લાન અનુસાર આ�મા �ણ 
વતનમાં �ણ �કારની ��થિતમાંથી પસાર થઈ 
પોતાની ભૂિમકાની અલગ અલગ અવ�થા �ા�ત 
કર� છ�. સાકારી, આકારી, િનરાકારી, ભૂિમકા 
ભજવવા માટ� આ�માના �ણ વતન છ�. સાકારી 
વતન એટલે ક� �થૂળ વતન, આકારી વતન એટલે 
સૂ�મ વતન અને િનરાકારી વતન એટલે ક� મૂળ 
વતન. િવ�ના ક�ટલાક આ�માઓને �ણેય 
વતનમાં ભૂિમકા ભજવવા માટ�ની સમય મયા�દા 
અલગ અલગ હોય છ� એટલે ક� િવ�ના ક�ટલાક 
આ�માઓની કોઈ એક જ વતનમાં ભૂિમકા 
ભજવવાની સમય મયા�દા એક સરખી હોતી નથી. 
સાકારી વતનમાં પાંચેય યુગ (સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ, કિળયુગ અને પુ�ષો�મ સંગમયુગ)માં 
પણ તેમજ દર�ક� દર�ક યુગમાં તમામ આ�માઓની 
ભૂિમકા હોતી પણ નથી. િનરાકારી મૂળવતન 
પરમધામ છોડીને પરમધામના તમામ 
આ�માઓમાંથી સતયુગની શ�આતમાં મા� ૯ 
લાખ આ�માઓ જ સતયુગમાં પોતાની ભૂિમકા 
ભજવવા માટ� સાકારી વતન નીચે ��વી પર આવે 
છ�. સતયુગના અંતે જે સં�યા ૨ કરોડની થાય છ�. 
બાક�ના આ�માઓ િનરાકારી મૂળવતનમાં 
બીજ�પ ��થિતની ભૂિમકા ભજવે છ�. બીજ�પ 
��થિતમાં ��થત રહ�વું તે પણ એક ભૂિમકા જ 
કહ�વાય. �ેતાયુગમાં �ેતાયુગના અંતે �મશઃ 
બી� ૩૧ કરોડ આ�માઓ િનરાકારી મૂળવતન 
છોડીને સાકારી વતન નીચે ��વી પર પોતાની 
ભૂિમકા ભજવવા માટ� આવે છ� અને આમ 
�ેતાયુગના અંતે ક�લ ૩૩ કરોડ આ�માઓ નીચે 
��વી પર સાકારી વતનમાં પોતાની ભૂિમકા 

િનરાકારી - આકારી - સાકારી
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

• જે �ાસ સફળ કર� છ� તે અનેક જ�મ સદા 
�વ�થ રહ� છ�. ચાલતાં ચાલતાં એમનો �ાસ 
કદી બંધ થશે નહ�. હાટ�ફ�ઈલ થશે નહ�.

• સ�યતાની શ�� પાસે હોય તો ખુશી અને 
શ�� �ા�ત થતી રહ�શે.
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િવચારવાનું છ� તે કાય� D e a c t i v a t e 
(અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. બુ��  ક� જેનું કાય� 
Visualization કરવાનું છ� તે કાય� Deactivate 
(અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. બીજ�પ ��થિત 
�વ�પની અવ�થા �ા�ત કરી લીધા પછી પરમા�મા 
કોઈ જ ભૂિમકા ભજવતા નથી. � ક� તેનું �વ�પ 
યથાવત હોય છ�.

પરમા�માએ Movieની ભૂિમકા ભજવવી 
હોય તો આકારી સૂ�મ વતનમાં ફ�ર�તા �વ�પ 
��ાબાબાના સૂ�મ શરીરનો આધાર લેવો પડે 
અને �યાર� જ તેઓ સોચતા તેમજ ��ા બને છ�. 
તેવી રીતે આ�માએ પણ Movieની ભૂિમકા 
ભજવવી હોય તો આકારી સૂ�મ વતનમાં ફ�ર�તા 
�વ�પ શરીર ધારણ કરવું પડે અને �યાર� જ 
આ�મા સોચતા તેમજ ��ા બને છ�. તે જ �માણે 
પરમા�માએ Talkie અને Movieમાં આવવું હોય 
તો સાકારી �થૂળ વતનમાં સાકારી 
ગુલઝારદાદીના તનનો આધાર લેવો પડે અને તે 
પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�. તેવી જ રીતે આ�માએ 
પણ Talkie અને Movieમાં આવવું હોય તો 
સાકારી �થૂળ વતનમાં સાકારી તનનો આધાર 
લેવો પડે અને તે પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�.

સાકારી �થૂળ શરીર, આકારી સૂ�મ 
શરીરમાં �વેશ કરી શકતું નથી, આકારી સૂ�મ 
શરીર, િનરાકારી આ�મામાં �વેશ કરી શકતું 
નથી પર�તુ િનરાકારી આ�મા, આકારી સૂ�મ 
શરીરમાં �વેશ કરી શક� છ�, આકારી સૂ�મ 
શરીર, સાકારી �થૂળ શરીરમાં �વેશ કરી શક� છ�. 
િનરાકારી --> આકારી --> સાકારી. જેવી રીતે 
સાકારી શરીર �થૂળ છ� અને તે સૂ�મ વતનમાં જઈ 
ના શક� તેવી રીતે દર ગુ�વારના રોજ બાપદાદાને 
�વીકારવામાં આવતો ભોગ પણ �થૂળ હોય છ�. આ 

વતનમાં Talkie અને Movie બ�ને હોય છ� �યાર� 
સૂ�મ આકારી વતનમાં મા� Movie �ારા એટલે 
ક� મા� Action ક� ઈશારાની ભાષા �ારા ફ�ર�તા 
પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�. ફ�ર�તા એટલે �કાશ 
�વ�પ સૂ�મ શરીર ક� જે �થૂળ શરીરની �િતક�િત 
હોય છ�. પર�તુ �કાશ �વ�પે હોય છ�. િનરાકારી 
વતન એટલે ક� આ�માના મૂળ વતન, પરમધામમાં 
Talkie અને Movie બ�ને હોતા નથી. િનરાકારી 
મૂળવતન એટલે ક� પરમધામમાં આ�મા 
આ�માિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિત ધારણ 
કર� છ�.

િનરાકારી મૂળવતન એટલે ક� પરમધામમાં 
આ�મા આ�મ અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ 
��થિત ધારણ કર� �યાર� આ�મા અસોચતા તેમજ 
અ��ા બની �ય છ� એટલે ક� આ�માની મન અને 
બુ�� નામની બે કમ����ય આ�મામાં Merge થઈ 
�ય છ� તેથી મન ક� જેનું કાય� િવચારવાનું છ� તે 
કાય� Deactivate (અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. 
બુ�� ક� જેનું કાય� Visualization કરવાનું છ� તે 
કાય� Deactivate (અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. 
છતાં પણ આ�માની બીજ�પ ��થિત ધારણ કરવી 
તે પણ આ�માની ભૂિમકા જ ગણાય. પર�તુ 
બીજ�પ ��થિત�વ�પની અવ�થા �ા�ત કરી લીધા 
પછી આ�મા કોઈ જ ભૂિમકા ભજવતો નથી. � ક� 
તેનું �વ�પ યથાવત હોય છ�.

જેવી રીતે આ�મા પરમધામમાં આ�મ 
અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં ��થત હોય 
છ� તેવી રીતે પરમા�મા પણ પરમધામમાં આ�મ 
અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં ��થત હોય 
છ� તેમજ પરમા�મા પણ આ�માની જેમ અસોચતા 
તેમજ અ��ા બની �ય છ�. એટલે ક� પરમા�માની 
મન અને બુ�� નામની બે કમ����ય �વયંમાં 
Merge થઈ �ય છ� તેથી મન ક� જેનું કાય� (અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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કોઈ વક�લ પાસેથી મળ� �યાર� કાયદાની સલાહ 
બની �ય છ�. તો કોઈ ડૉ�ટર પાસેથી મળ�લો 
િવચાર ઈલાજનું કામ કર� છ�. એમ મહા�માઓ 
પાસેથી મળ�લો િવચાર કથાનું �પ બની �ય છ�. 
કોઈ એ�ટરના મુખથી બોલાય તો �ે� ડાયલોગ 
બની �ય છ�. તો િવચાર કોઈ હલકા િવચારવાળા 
માનવ પાસેથી નીકળ� તો તેને અપશ�દ કહ�વામાં 
આવે છ�. મા �ારા બાળક માટ� કરવામાં આવેલા 
િવચાર દુઆનું કામ કરી દ� છ�. 

િવચારમાં �ે� કામના મળ� તો દુઆ અને 
ખરાબ ભાવ મળ� તો બદદુઆ બની �ય છ�. �ેહી 
પાસેથી મળ� તો સલાહ અને િવરોધી �ય�� 
પાસેથી મળ� તો ટો�ટ, અપશ�દ બની �ય છ�. 
કોઈ બી� �ય�� માટ� અશુભભાવથી નીકળ�લા 
િવચાર �દશ�ન, િન�દાનું �પ બની �ય છ�. �યાર� 
બી�ના સદ ્ગુણનું વણ�ન કર� તો તે મિહમાનું �પ 
ધારણ કર� છ�. અનેક અનુભવોના િનચોડ �પ 
અનુભવી પાસેથી મળ�લો િવચાર મોટીવેશનનું કામ 
કર� છ�. કોઈના �ે� િવચારોને ર�કિણકા 
કહ�વામાં આવે છ�. �ે� િવચારકોના િવચારોને 
સુિવચાર કહ�વામાં આવે છ�.

િવચારને પાણીની જેમ જે પા�માં ઢાળો તે 
પા�માં ઢળી જવા તૈયાર હોય છ�. દોષ પાણીનો 
નિહ આપણા પા�નો હોય છ�. પા� � ગંદુ હોય તો 
�વ�છ પાણી પણ ગંદુ બની �ય છ�. શુ� સોનાના 
પા�માં આપવામાં આવે તો અ�ત બની �ય છ�.

નદીનું પાણી �વ�છ હોય છ�. કારણ તે વહ�તું 
રહ� છ� એમ િ�યે�ટવ �ય��ના િવચાર પણ એવા 

આપણા મનમાં આવતા િવચાર પાણી જેવા 
છ�. એમાં ગંદગી નાંખો તો ગંદુ નાળું બની �ય છ�. 
એમાં સુગંધ નાખી દઈએ તો ગંગાજળ બની �ય 
છ�. એ જ પાણીમાં એક ટીપું ઝેર ભેળવવામાં આવે 
તો ઝેર થઈ �ય છ�. અ�તનું એમાં એક ટીપું 
નાખવામાં આવે તો, અ�ત બની �ય છ�. એ જ 
પાણીથી ભગવાનના ચરણ ધોવામાં આવે તો 
ચરણા�ત બની �ય છ�.

પાણી તો પાણી છ� પછી ભલે પાણી સાગરમાં 
હોય, નદી, સરોવરમાં હોય ક� તળાવ, ઝરણાનું 
પાણી હોય, ખાબોિચયું હોય ક� ગંદુ નાળું હોય, 
સાગરમાં પણ તર�ગો ઉઠ� છ� એમ િવચારોમાં તર�ગો 
હોય છ�. સાગરમાં �યાર�ક ભરતી તો �યાર�ક 
ઓટ આવે છ�. એમ િવચારોના મહાસાગરમાં પણ 
એવું જ છ�. �યાર�ક ખૂબ સારા િવચારોની ભરતી, 
પૂરની જેમ આવે છ�. �યાર�ક ઓટ જણાય છ�. 
�યાર�ક �ે� િવચાર ભરતીની જેમ આવે તો ખુશી 
આપે છ�. આનંદ મળ� છ� અને �યાર� નેગે�ટવ વે�ટ 
ક� ખરાબ િવચારોનું પૂર િવનાશ વેરી દ� છ�. �યાર� 
આપણે ક��ોલ કરી શકતા નથી.

િવચાર પાણી જેવા છ�. પાણી તો પાણી છ� 
તેમાં જે ર�ગ નાખો એવું પાણી બની �ય છ�. જે 
પા�માં નાખો તેવું �પ ધારણ કરી લે છ�. �યાર�ક 
એ જ િવચાર �ે� મં�નું �પ ધારણ કર� છ�. કોઈ 
ઋિષ મુિન, સંત મહા�માના મનમાં આવેલો શુભ 
િવચાર દુઆ બની �ય છ�. તો �યાર�ક કોઈ દુઃખી 
અશાંત છ�ડાયેલા �ય��ના મનમાં આવેલો 
અશુભ િવચાર બદદુઆનું કામ કર� છ�. િવચાર 

િશ�ણની િ�િતજે

િવચાર
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ
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િવચારવાનું છ� તે કાય� D e a c t i v a t e 
(અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. બુ��  ક� જેનું કાય� 
Visualization કરવાનું છ� તે કાય� Deactivate 
(અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. બીજ�પ ��થિત 
�વ�પની અવ�થા �ા�ત કરી લીધા પછી પરમા�મા 
કોઈ જ ભૂિમકા ભજવતા નથી. � ક� તેનું �વ�પ 
યથાવત હોય છ�.

પરમા�માએ Movieની ભૂિમકા ભજવવી 
હોય તો આકારી સૂ�મ વતનમાં ફ�ર�તા �વ�પ 
��ાબાબાના સૂ�મ શરીરનો આધાર લેવો પડે 
અને �યાર� જ તેઓ સોચતા તેમજ ��ા બને છ�. 
તેવી રીતે આ�માએ પણ Movieની ભૂિમકા 
ભજવવી હોય તો આકારી સૂ�મ વતનમાં ફ�ર�તા 
�વ�પ શરીર ધારણ કરવું પડે અને �યાર� જ 
આ�મા સોચતા તેમજ ��ા બને છ�. તે જ �માણે 
પરમા�માએ Talkie અને Movieમાં આવવું હોય 
તો સાકારી �થૂળ વતનમાં સાકારી 
ગુલઝારદાદીના તનનો આધાર લેવો પડે અને તે 
પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�. તેવી જ રીતે આ�માએ 
પણ Talkie અને Movieમાં આવવું હોય તો 
સાકારી �થૂળ વતનમાં સાકારી તનનો આધાર 
લેવો પડે અને તે પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�.

સાકારી �થૂળ શરીર, આકારી સૂ�મ 
શરીરમાં �વેશ કરી શકતું નથી, આકારી સૂ�મ 
શરીર, િનરાકારી આ�મામાં �વેશ કરી શકતું 
નથી પર�તુ િનરાકારી આ�મા, આકારી સૂ�મ 
શરીરમાં �વેશ કરી શક� છ�, આકારી સૂ�મ 
શરીર, સાકારી �થૂળ શરીરમાં �વેશ કરી શક� છ�. 
િનરાકારી --> આકારી --> સાકારી. જેવી રીતે 
સાકારી શરીર �થૂળ છ� અને તે સૂ�મ વતનમાં જઈ 
ના શક� તેવી રીતે દર ગુ�વારના રોજ બાપદાદાને 
�વીકારવામાં આવતો ભોગ પણ �થૂળ હોય છ�. આ 

વતનમાં Talkie અને Movie બ�ને હોય છ� �યાર� 
સૂ�મ આકારી વતનમાં મા� Movie �ારા એટલે 
ક� મા� Action ક� ઈશારાની ભાષા �ારા ફ�ર�તા 
પોતાની ભૂિમકા ભજવે છ�. ફ�ર�તા એટલે �કાશ 
�વ�પ સૂ�મ શરીર ક� જે �થૂળ શરીરની �િતક�િત 
હોય છ�. પર�તુ �કાશ �વ�પે હોય છ�. િનરાકારી 
વતન એટલે ક� આ�માના મૂળ વતન, પરમધામમાં 
Talkie અને Movie બ�ને હોતા નથી. િનરાકારી 
મૂળવતન એટલે ક� પરમધામમાં આ�મા 
આ�માિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિત ધારણ 
કર� છ�.

િનરાકારી મૂળવતન એટલે ક� પરમધામમાં 
આ�મા આ�મ અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ 
��થિત ધારણ કર� �યાર� આ�મા અસોચતા તેમજ 
અ��ા બની �ય છ� એટલે ક� આ�માની મન અને 
બુ�� નામની બે કમ����ય આ�મામાં Merge થઈ 
�ય છ� તેથી મન ક� જેનું કાય� િવચારવાનું છ� તે 
કાય� Deactivate (અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. 
બુ�� ક� જેનું કાય� Visualization કરવાનું છ� તે 
કાય� Deactivate (અિ�યાશીલ) બની �ય છ�. 
છતાં પણ આ�માની બીજ�પ ��થિત ધારણ કરવી 
તે પણ આ�માની ભૂિમકા જ ગણાય. પર�તુ 
બીજ�પ ��થિત�વ�પની અવ�થા �ા�ત કરી લીધા 
પછી આ�મા કોઈ જ ભૂિમકા ભજવતો નથી. � ક� 
તેનું �વ�પ યથાવત હોય છ�.

જેવી રીતે આ�મા પરમધામમાં આ�મ 
અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં ��થત હોય 
છ� તેવી રીતે પરમા�મા પણ પરમધામમાં આ�મ 
અિભમાની એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં ��થત હોય 
છ� તેમજ પરમા�મા પણ આ�માની જેમ અસોચતા 
તેમજ અ��ા બની �ય છ�. એટલે ક� પરમા�માની 
મન અને બુ�� નામની બે કમ����ય �વયંમાં 
Merge થઈ �ય છ� તેથી મન ક� જેનું કાય� (અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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કોઈ વક�લ પાસેથી મળ� �યાર� કાયદાની સલાહ 
બની �ય છ�. તો કોઈ ડૉ�ટર પાસેથી મળ�લો 
િવચાર ઈલાજનું કામ કર� છ�. એમ મહા�માઓ 
પાસેથી મળ�લો િવચાર કથાનું �પ બની �ય છ�. 
કોઈ એ�ટરના મુખથી બોલાય તો �ે� ડાયલોગ 
બની �ય છ�. તો િવચાર કોઈ હલકા િવચારવાળા 
માનવ પાસેથી નીકળ� તો તેને અપશ�દ કહ�વામાં 
આવે છ�. મા �ારા બાળક માટ� કરવામાં આવેલા 
િવચાર દુઆનું કામ કરી દ� છ�. 

િવચારમાં �ે� કામના મળ� તો દુઆ અને 
ખરાબ ભાવ મળ� તો બદદુઆ બની �ય છ�. �ેહી 
પાસેથી મળ� તો સલાહ અને િવરોધી �ય�� 
પાસેથી મળ� તો ટો�ટ, અપશ�દ બની �ય છ�. 
કોઈ બી� �ય�� માટ� અશુભભાવથી નીકળ�લા 
િવચાર �દશ�ન, િન�દાનું �પ બની �ય છ�. �યાર� 
બી�ના સદ ્ગુણનું વણ�ન કર� તો તે મિહમાનું �પ 
ધારણ કર� છ�. અનેક અનુભવોના િનચોડ �પ 
અનુભવી પાસેથી મળ�લો િવચાર મોટીવેશનનું કામ 
કર� છ�. કોઈના �ે� િવચારોને ર�કિણકા 
કહ�વામાં આવે છ�. �ે� િવચારકોના િવચારોને 
સુિવચાર કહ�વામાં આવે છ�.

િવચારને પાણીની જેમ જે પા�માં ઢાળો તે 
પા�માં ઢળી જવા તૈયાર હોય છ�. દોષ પાણીનો 
નિહ આપણા પા�નો હોય છ�. પા� � ગંદુ હોય તો 
�વ�છ પાણી પણ ગંદુ બની �ય છ�. શુ� સોનાના 
પા�માં આપવામાં આવે તો અ�ત બની �ય છ�.

નદીનું પાણી �વ�છ હોય છ�. કારણ તે વહ�તું 
રહ� છ� એમ િ�યે�ટવ �ય��ના િવચાર પણ એવા 

આપણા મનમાં આવતા િવચાર પાણી જેવા 
છ�. એમાં ગંદગી નાંખો તો ગંદુ નાળું બની �ય છ�. 
એમાં સુગંધ નાખી દઈએ તો ગંગાજળ બની �ય 
છ�. એ જ પાણીમાં એક ટીપું ઝેર ભેળવવામાં આવે 
તો ઝેર થઈ �ય છ�. અ�તનું એમાં એક ટીપું 
નાખવામાં આવે તો, અ�ત બની �ય છ�. એ જ 
પાણીથી ભગવાનના ચરણ ધોવામાં આવે તો 
ચરણા�ત બની �ય છ�.

પાણી તો પાણી છ� પછી ભલે પાણી સાગરમાં 
હોય, નદી, સરોવરમાં હોય ક� તળાવ, ઝરણાનું 
પાણી હોય, ખાબોિચયું હોય ક� ગંદુ નાળું હોય, 
સાગરમાં પણ તર�ગો ઉઠ� છ� એમ િવચારોમાં તર�ગો 
હોય છ�. સાગરમાં �યાર�ક ભરતી તો �યાર�ક 
ઓટ આવે છ�. એમ િવચારોના મહાસાગરમાં પણ 
એવું જ છ�. �યાર�ક ખૂબ સારા િવચારોની ભરતી, 
પૂરની જેમ આવે છ�. �યાર�ક ઓટ જણાય છ�. 
�યાર�ક �ે� િવચાર ભરતીની જેમ આવે તો ખુશી 
આપે છ�. આનંદ મળ� છ� અને �યાર� નેગે�ટવ વે�ટ 
ક� ખરાબ િવચારોનું પૂર િવનાશ વેરી દ� છ�. �યાર� 
આપણે ક��ોલ કરી શકતા નથી.

િવચાર પાણી જેવા છ�. પાણી તો પાણી છ� 
તેમાં જે ર�ગ નાખો એવું પાણી બની �ય છ�. જે 
પા�માં નાખો તેવું �પ ધારણ કરી લે છ�. �યાર�ક 
એ જ િવચાર �ે� મં�નું �પ ધારણ કર� છ�. કોઈ 
ઋિષ મુિન, સંત મહા�માના મનમાં આવેલો શુભ 
િવચાર દુઆ બની �ય છ�. તો �યાર�ક કોઈ દુઃખી 
અશાંત છ�ડાયેલા �ય��ના મનમાં આવેલો 
અશુભ િવચાર બદદુઆનું કામ કર� છ�. િવચાર 

િશ�ણની િ�િતજે

િવચાર
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ
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હોય છ�. નદીનું પાણી વહ�તું હોવાના કારણે �વ�છ 
રહ� છ�. અને તળાવનું પાણી ઠર�લું હોય છ�. તળાવ, 
સરોવરનું પાણી ઠર�લું હોવાના કારણે થોડા 
સમયમાં જ ગંદુ થઈ �ય છ�. પીવાના લાયક તો 
રહ�તું જ નથી. એમ નેરોમાઈ�ડ �ય��ના િવચારો 
પણ એવા બંિધયાર, ગંદા બની �ય છ�. પાણી તો 
પાણી જ છ�. સાગરનું પાણી મનોર�જન આપે છ�. 
પર�તુ પીવાના લાયક નથી. આટલો મોટો સાગર 
ભરપૂર હોવા છતાં પણ તર�યાની તરસ છીપાવી 
શકતો નથી. નાનકડું ઝરણું વહ�તું હોય તો ક�ટલો 
મધુર કલ-કલ કરતો �વિન પેદા કર� છ�. આપણા 
મનમાં આવતા િવચારો પણ �વ�છ અને િ�યે�ટવ 
હોય તો ચો�સ �વન પણ ઝરણાની માફક ક� 
કલ-કલ કરતો મધુર �વિન પેદા કરી શક� છ�.

સાગરમાં જેટલા �ડા ઉતારીએ એટલા 
મોતી મળી શક� છ�. ઉપર તો છીપલા જ મળ� છ�. 
િવચારોના મહાસાગરમાં પણ િચંતન મનનથી 
અનમોલ િવચારોના મોતી મળ� છ�. આપણે શું લેવું 

છ� તે આપણી ઉપર છ�. મોતી લેવા ક� છીપલા લેવા 
તે આપણી ઉપર છ�.

િશવપુરાણમાં સાગર મંથનનું વણ�ન છ�. 
સાગર મંથનમાંથી 14 ર� નીક�યા, 14 ર�ોમાં 
િવષ પણ નીક�યું અને અ�ત પણ નીક�યું એમ 
િવચાર સાગર મંથન કરવાથી 14 જ નિહ અનેક 
ર�ો મળ� છ�. તે આપણે �ણીએ છીએ. અને 
િવચાર સાગર મંથન કરવાથી અ�તની સાથે સાથે 
ઝેર પણ નીકળશે.

�વનમાં રહ�લું ઝેર - િવષ ભગવાનને અપ�ણ 
કરવું તો આપણું �વન સાચા અથ�માં અ�ત જેવું 
બની જશે.

િવચારોને �યુરીફાય કરવા માટ� યોગ, 
મે�ડટ�શન જ�રી છ�. યોગ �ારા િવચારોને શુ� 
કરી શકાય છ�. આપણે �વનમાં િવચારોને �ે� 
બનાવીશું તો �વન મહાન બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)....ચાલો ઘર� જઈએ !

ચૂકાય નિહ.

િ�ય આ�મન! છ��ે બધા જ પાટ�ધારી 
આ�માઓ ભેગા થઈને ��� ર�ગમંચના અંિતમ 
��ય વખતે �ટ�જ પર આવશે. ચાહ� ��ય� 
સેવાધારી હશે ક� ગુ�ત ક� પરો� રીતે સેવાધારી 
હશે. નવી દુિનયાની �થાપનામાં પાટ� બ�વી ર�ા 
છ�. �યાં સુધી બધા જ તૈયાર નિહ થાય �યાં સુધી 
પડદો �ચકાશે નિહ� ? પર�તુ પડદો ઉચકવાની 
તૈયારી છ�. માટ� જલદી જલદી તૈયાર થઈ �ઓ. 
બાબા બુલા રહા હ�. તમારા ઘરમાં તમા�ં �વાગત 
છ�. આવો પરમધામ શાંિતધામ !

॥ ઓમશાંિત ॥

લો, તો તેમાં પિવ�તા અને શ�� આવશે. 
નોકરી, �યવસાય પર જતાં શ�આતમાં યાદ કરો. 
પાણી પીતાં પીતાં યાદ કરો, સાંજના ભોજન સમયે 
યાદ કરો અને ખાસ તો સાંજે સૂતા પહ�લા આખાયે 
�દવસ દરિમયાન થયેલી ભૂલો િવકમ�, પાપકમ� 
મારી આગળ �હ�ર કરો તો તેમાં થોડીક માફ� 
મળશે. છ��ે મને ગુડનાઈટ કરી મારી યાદમાં સૂઈ 
�ઓ તો �દવસભરના �મનો થાક ઉતરી જશે. 
િનંદર મીઠી અને ગાઢ આવશે. �ઘવાની ગોળી 
લેવાની જ�ર નિહ પડે. આ િવિધથી પાવન થઈને 
ઘર� જતા, તમે મારી સાથે હશો, ઘેર જતા 
ખુશીખુશી હશે. ��ઈન ઉપડવાની �થમ સીટી વાગી 
નથી સીટ લઈ લો. (�વનમુ��માં જવાની) ઘડી 
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કહ�, ‘અબ બાબાક� સામને બાબાકા �વાગત ગીત 
સુનાઓ.’ (આ એ વખતની વાત છ� �યાર� મધુર 
વાણી �ુપનો જ�મ થયો નહોતો) મને થયું, 
‘આહા! જેની આપણે જ�મોજ�મ આરતી કરતા 
આ�યા એ આપણી સામે બેઠા છ�! તેનું �વાગત 
ગીત ગાવાનું ? મારા �વાડાં ઉભા થઈ ગયાં. મ� 
ઈ�રનું �વાગત ગીત ગાયું, િશવશ�� ડોલે, 
પાંડવ ડોલે, ઝૂમે, નાચે ગાય ર�.. બાબા પધાર� 
પરમધામસે..

ગીત પૂ�ં થયું. તો બાબાએ ઈશારાથી મને 
પોતાની પાસે બોલા�યો અને બો�યા, ‘બ�ે, ઈધર 
આઓ.’ �� તો બાબા સામે �ઈ ર�ો ! બાબા 
બોલાવે છ� તો શું કહ�શે ? બોલાવે છ� તો જવું તો 
�ઈએ. સભાને ચીરતો ચીરતો બાબા પાસે 
પહ��યો.. તો બાબા કહ�, ‘ટોલી (�સાદ) તો મીલ 
ગઈ ને ?’ (એ વખતે બાબા પોતે જ સૌને હાથો 
હાથ ટોલી આપતા હતા) વધુમાં ક�ં, ‘યે ગીત 
સુનાયા ઉસક� એક��ા ટોલી.’ એમ કહી મારા 
બંને હાથ ટોલીથી ભરી દીધા અને વરદાન આપતાં 
બો�યા ક�, ‘ઐસે હી ગીત ગાતે રહો, સંતુ� રહો, 
સંતુ� કરો.’

એક વખત ગુજરાત ઝોન ઈનચાજ� સરલા 
દીદીનો આદ�શ આ�યો ક� ��યેક સે�ટર પર 
બાપદાદાના ડાયર��શન મુજબ �ણ �દવસની 
યોગભ�ીનો �ો�ામ રાખવો. �યાં જ જમવાનું 
ઉતાર� રહ�વાનું. ઘર� નહ� જવાનું.

ભ�ીનો પહ�લો �દવસ શ� થયો. જૂનાગઢ 
સેવાક���ના દીદી દમયંતીબેને �હ�ર કયુ�. ક�, 
‘ભ�ી પૂરી થયેથી ભ�ીનું ગીત �કશોરભાઈ 

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ ખાતે 
પરમા�માની પધરામણી ��યેક વષ� તેના િનયત 
કર�લ સમયે થાય છ�. ચાલીશ વષ� પહ�લાં આ 
�ો�ામમાં અમે સહપ�રવાર ગયેલા. એ વખતે 
પરમા�માની પધરામણી માઉ�ટ આબુના 
પાંડવભવનમાં આવેલ મેડીટ�શન હૉલમાં થતી 
હતી.

સાંજનો સમય હતો. રા�ે પરમા�માની 
પધરામણીનો �ો�ામ હતો. તે વખતે મુંબઈથી 
સંગીતકાર લિલતભાઈ સોઢા આવેલા. બધા વાળુ 
પાણી કરીને પાંડવભવનના �ાંગણમાં બેઠા હતા. 
લિલતભાઈ કહ�, ‘�કશોરભાઈ, એક ગીત ગાઓ, 
�� સંગીત આપુ.’ �દવાળીના �દવસો હતા. મ� 
ઈ�રનું આ�ાન કરતું ગીત ગાયું ભોપાલી 
રાગમાં..

આઓ, પધારો, બાપદાદા�,
બાપદાદા� હમ સબક� િપતા�.. આઓ.
ખતમ �આ સાલ, ઔર કિલકાલ,
નવયુગ મુબારક દ�તે મહાકાલ..
ભા�ય તો દ�ખો અપને,
બાબા લેતે સંભાલ... આઓ પધારો...

�ણ કડીનું આ ગીત પૂ�ં થયું. રા�ે 
પરમા�માની પધરામણી થઈ. તેમણે મધુર વાણી 
સંભળાવતા શ�માં જ ક�ં, ‘બ�ેને ગીત ગાયા, 
બાપને વતનમે સુના’ વાહ ! ઈ�રનું આ તો ક�વું 
એકનોલેજમે�ટ !! (પહ�ચ). મારા આનંદનો પાર 
ન ર�ો.

ફરી વખત આબુ જવાનું થયું. એ જ 
�ભુિમલનના �ો�ામમાં. એ વખતે મનોહરદાદી 

ઈ�ર સાથેના અનુભવ
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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હોય છ�. નદીનું પાણી વહ�તું હોવાના કારણે �વ�છ 
રહ� છ�. અને તળાવનું પાણી ઠર�લું હોય છ�. તળાવ, 
સરોવરનું પાણી ઠર�લું હોવાના કારણે થોડા 
સમયમાં જ ગંદુ થઈ �ય છ�. પીવાના લાયક તો 
રહ�તું જ નથી. એમ નેરોમાઈ�ડ �ય��ના િવચારો 
પણ એવા બંિધયાર, ગંદા બની �ય છ�. પાણી તો 
પાણી જ છ�. સાગરનું પાણી મનોર�જન આપે છ�. 
પર�તુ પીવાના લાયક નથી. આટલો મોટો સાગર 
ભરપૂર હોવા છતાં પણ તર�યાની તરસ છીપાવી 
શકતો નથી. નાનકડું ઝરણું વહ�તું હોય તો ક�ટલો 
મધુર કલ-કલ કરતો �વિન પેદા કર� છ�. આપણા 
મનમાં આવતા િવચારો પણ �વ�છ અને િ�યે�ટવ 
હોય તો ચો�સ �વન પણ ઝરણાની માફક ક� 
કલ-કલ કરતો મધુર �વિન પેદા કરી શક� છ�.

સાગરમાં જેટલા �ડા ઉતારીએ એટલા 
મોતી મળી શક� છ�. ઉપર તો છીપલા જ મળ� છ�. 
િવચારોના મહાસાગરમાં પણ િચંતન મનનથી 
અનમોલ િવચારોના મોતી મળ� છ�. આપણે શું લેવું 

છ� તે આપણી ઉપર છ�. મોતી લેવા ક� છીપલા લેવા 
તે આપણી ઉપર છ�.

િશવપુરાણમાં સાગર મંથનનું વણ�ન છ�. 
સાગર મંથનમાંથી 14 ર� નીક�યા, 14 ર�ોમાં 
િવષ પણ નીક�યું અને અ�ત પણ નીક�યું એમ 
િવચાર સાગર મંથન કરવાથી 14 જ નિહ અનેક 
ર�ો મળ� છ�. તે આપણે �ણીએ છીએ. અને 
િવચાર સાગર મંથન કરવાથી અ�તની સાથે સાથે 
ઝેર પણ નીકળશે.

�વનમાં રહ�લું ઝેર - િવષ ભગવાનને અપ�ણ 
કરવું તો આપણું �વન સાચા અથ�માં અ�ત જેવું 
બની જશે.

િવચારોને �યુરીફાય કરવા માટ� યોગ, 
મે�ડટ�શન જ�રી છ�. યોગ �ારા િવચારોને શુ� 
કરી શકાય છ�. આપણે �વનમાં િવચારોને �ે� 
બનાવીશું તો �વન મહાન બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)....ચાલો ઘર� જઈએ !

ચૂકાય નિહ.

િ�ય આ�મન! છ��ે બધા જ પાટ�ધારી 
આ�માઓ ભેગા થઈને ��� ર�ગમંચના અંિતમ 
��ય વખતે �ટ�જ પર આવશે. ચાહ� ��ય� 
સેવાધારી હશે ક� ગુ�ત ક� પરો� રીતે સેવાધારી 
હશે. નવી દુિનયાની �થાપનામાં પાટ� બ�વી ર�ા 
છ�. �યાં સુધી બધા જ તૈયાર નિહ થાય �યાં સુધી 
પડદો �ચકાશે નિહ� ? પર�તુ પડદો ઉચકવાની 
તૈયારી છ�. માટ� જલદી જલદી તૈયાર થઈ �ઓ. 
બાબા બુલા રહા હ�. તમારા ઘરમાં તમા�ં �વાગત 
છ�. આવો પરમધામ શાંિતધામ !

॥ ઓમશાંિત ॥

લો, તો તેમાં પિવ�તા અને શ�� આવશે. 
નોકરી, �યવસાય પર જતાં શ�આતમાં યાદ કરો. 
પાણી પીતાં પીતાં યાદ કરો, સાંજના ભોજન સમયે 
યાદ કરો અને ખાસ તો સાંજે સૂતા પહ�લા આખાયે 
�દવસ દરિમયાન થયેલી ભૂલો િવકમ�, પાપકમ� 
મારી આગળ �હ�ર કરો તો તેમાં થોડીક માફ� 
મળશે. છ��ે મને ગુડનાઈટ કરી મારી યાદમાં સૂઈ 
�ઓ તો �દવસભરના �મનો થાક ઉતરી જશે. 
િનંદર મીઠી અને ગાઢ આવશે. �ઘવાની ગોળી 
લેવાની જ�ર નિહ પડે. આ િવિધથી પાવન થઈને 
ઘર� જતા, તમે મારી સાથે હશો, ઘેર જતા 
ખુશીખુશી હશે. ��ઈન ઉપડવાની �થમ સીટી વાગી 
નથી સીટ લઈ લો. (�વનમુ��માં જવાની) ઘડી 
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કહ�, ‘અબ બાબાક� સામને બાબાકા �વાગત ગીત 
સુનાઓ.’ (આ એ વખતની વાત છ� �યાર� મધુર 
વાણી �ુપનો જ�મ થયો નહોતો) મને થયું, 
‘આહા! જેની આપણે જ�મોજ�મ આરતી કરતા 
આ�યા એ આપણી સામે બેઠા છ�! તેનું �વાગત 
ગીત ગાવાનું ? મારા �વાડાં ઉભા થઈ ગયાં. મ� 
ઈ�રનું �વાગત ગીત ગાયું, િશવશ�� ડોલે, 
પાંડવ ડોલે, ઝૂમે, નાચે ગાય ર�.. બાબા પધાર� 
પરમધામસે..

ગીત પૂ�ં થયું. તો બાબાએ ઈશારાથી મને 
પોતાની પાસે બોલા�યો અને બો�યા, ‘બ�ે, ઈધર 
આઓ.’ �� તો બાબા સામે �ઈ ર�ો ! બાબા 
બોલાવે છ� તો શું કહ�શે ? બોલાવે છ� તો જવું તો 
�ઈએ. સભાને ચીરતો ચીરતો બાબા પાસે 
પહ��યો.. તો બાબા કહ�, ‘ટોલી (�સાદ) તો મીલ 
ગઈ ને ?’ (એ વખતે બાબા પોતે જ સૌને હાથો 
હાથ ટોલી આપતા હતા) વધુમાં ક�ં, ‘યે ગીત 
સુનાયા ઉસક� એક��ા ટોલી.’ એમ કહી મારા 
બંને હાથ ટોલીથી ભરી દીધા અને વરદાન આપતાં 
બો�યા ક�, ‘ઐસે હી ગીત ગાતે રહો, સંતુ� રહો, 
સંતુ� કરો.’

એક વખત ગુજરાત ઝોન ઈનચાજ� સરલા 
દીદીનો આદ�શ આ�યો ક� ��યેક સે�ટર પર 
બાપદાદાના ડાયર��શન મુજબ �ણ �દવસની 
યોગભ�ીનો �ો�ામ રાખવો. �યાં જ જમવાનું 
ઉતાર� રહ�વાનું. ઘર� નહ� જવાનું.

ભ�ીનો પહ�લો �દવસ શ� થયો. જૂનાગઢ 
સેવાક���ના દીદી દમયંતીબેને �હ�ર કયુ�. ક�, 
‘ભ�ી પૂરી થયેથી ભ�ીનું ગીત �કશોરભાઈ 

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ ખાતે 
પરમા�માની પધરામણી ��યેક વષ� તેના િનયત 
કર�લ સમયે થાય છ�. ચાલીશ વષ� પહ�લાં આ 
�ો�ામમાં અમે સહપ�રવાર ગયેલા. એ વખતે 
પરમા�માની પધરામણી માઉ�ટ આબુના 
પાંડવભવનમાં આવેલ મેડીટ�શન હૉલમાં થતી 
હતી.

સાંજનો સમય હતો. રા�ે પરમા�માની 
પધરામણીનો �ો�ામ હતો. તે વખતે મુંબઈથી 
સંગીતકાર લિલતભાઈ સોઢા આવેલા. બધા વાળુ 
પાણી કરીને પાંડવભવનના �ાંગણમાં બેઠા હતા. 
લિલતભાઈ કહ�, ‘�કશોરભાઈ, એક ગીત ગાઓ, 
�� સંગીત આપુ.’ �દવાળીના �દવસો હતા. મ� 
ઈ�રનું આ�ાન કરતું ગીત ગાયું ભોપાલી 
રાગમાં..

આઓ, પધારો, બાપદાદા�,
બાપદાદા� હમ સબક� િપતા�.. આઓ.
ખતમ �આ સાલ, ઔર કિલકાલ,
નવયુગ મુબારક દ�તે મહાકાલ..
ભા�ય તો દ�ખો અપને,
બાબા લેતે સંભાલ... આઓ પધારો...

�ણ કડીનું આ ગીત પૂ�ં થયું. રા�ે 
પરમા�માની પધરામણી થઈ. તેમણે મધુર વાણી 
સંભળાવતા શ�માં જ ક�ં, ‘બ�ેને ગીત ગાયા, 
બાપને વતનમે સુના’ વાહ ! ઈ�રનું આ તો ક�વું 
એકનોલેજમે�ટ !! (પહ�ચ). મારા આનંદનો પાર 
ન ર�ો.

ફરી વખત આબુ જવાનું થયું. એ જ 
�ભુિમલનના �ો�ામમાં. એ વખતે મનોહરદાદી 

ઈ�ર સાથેના અનુભવ
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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ધરતી ઉપર આવી ગયા છો એ વાત પણ હોય.’ 
ઈ�ર� મારી આ અર� મંજૂર કરી. ને એવું જ ગીત 
લખા�યું. જે મ� રાજકોટના રાજનગરની 
માતાઓના �ુપને સંભળા�યું... તે સાંભળીને 
માતાઓ ભાવિવભોર બની ગઈ! ‘ઓહો, 
ભગવાને અમને આવડી બધી જવાબદારી આપી 
છ� ?’ તેમની આંખમાં ઝળઝળીયાં આવી ગયા. ને 
મારી પાસે ઉભા થઈને દોડી આ�યા. ‘આભાર... 
�કશોરભાઈ, આભાર મ� ક�ં ક�, ‘આભાર 
માનીએ બાબાનો જેમણે આવું સરસ ગીત 
લખા�યું! એનું િબ�દુ �વ�પ �ણે તારલો ર�..

પણ દુિનયાના તારણહાર.. એવા િશવ� 
અવની પર ઉતયા� ર�.. સાત / આઠ કડીનું આ 
ગીત ગુજરાતી ‘�ાના�ત’માં �િસ� થઈ ચૂ�યું છ� 
જે ‘�ાના�ત’ના વાચકોને િવ�દત થાય..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવશે.’ મને થયું. અદ ્ભુત ! પેલા ગીત તો 
તૈયાર હતા એ ગાઈ સંભળાવેલાં.. આ તો હજુ 
ભ�ી શ� થાય છ�. તેનું ગીત ગાઈ સંભળાવવાનું ?’ 
પેલા �વરામ �ષી - જેવી મારી હાલત થઈ. પહ�લા 
�દવસની ભ�ી પૂરી થઈ... સૌ સૌને ઉતાર� ગયાં. 
રા�ે બધા જ સૂઈ ગયા પર�તુ મને �ઘ ન આવે. 
બાબાને ક�ં, ‘�� શું કરીશ ગીત વગર ?’ રા�ે 
બાર વા�યા.. બાબા કહ�, ‘બ�ે, ઉઠો, નોટબુક 
ઔર પેન િનકાલો’ �� તૈયાર થયો. અને બાબા એ 
�થમ �દવસની ભ�ીનું ગીત, લખાવી દીધું. પછી તો 
જેમ જેમ ભ�ી થતી ગઈ એમ કડી ઉમેરાતી ગઈ. 
�ી� �દવસને અંતે દીદીએ �હ�ર કયુ�, ભ�ીનું 
ગીત ગાવાનું અને મ� તે ગીતને ઈ�રની દ�ન તરીક� 
સંભળા�યું...

‘રીઝ�ટ ઈસ ભ�ી કા, �યા કહા �ય ?
તીન �દનક� ભ�ી કો ચાર ચાંદ લગ �ય !

ગીત પૂ�ં થયું. ગીતની અભૂતપૂવ� 
સફળતા�પે જે તાલીઓ પડી છ� તે મને સદાને માટ� 
યાદ રહ�શે. મે બાબાનો અંતરથી આભાર મા�યો.

આવી જ સફળતા મળી તાજેતરમાં 
રાજકોટના રાજનગરના સે�ટરમાં માતાઓના 
�ુપને સંબોધન કયુ� જે પાંચ િમિનટમાંથી પચીશ 
િમિનટનું થઈ ગયું !

ઈ�રની વાણીમાં એવું કહ�વાયું ક�,‘ઈ�ર� જ 
આદર�લો આ ય� �યાર� પૂરો થશે �યાર� માતાઓ 
સેવાના મેદાનમાં આવશે.’ વળી એમ પણ ક�ં, ! 
અબ ડંક� ક� ચોટ કહ દો �ક મ� ધરતી પર આ ગયા 
��.’ પર�તુ સીધે સીધું ન કહ�તા.. પહ�લાં મારો 
પ�રચય આપ�.’

આથી મ� ઈ�રને અર� કરી ક�, ‘બાબા, 
એવું ગીત લખાવો જે માતાઓ �ેમથી ગાઈ શક�... 
અને તેમાં આપનો પ�રચય હોય. સાથે સાથે આપ 
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સમાનતાના સૂ�ો
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

િવિવધતામાં સા�યતા સમાનતા ક� સમરસતા 
ક�ળવી શકાય ! સંસારમાં દર�ક �ય�� િભ�ન છ�. 
યુનીક છ�. �પ ર�ગથી માંડી �વભાવ-સં�કાર 
ક�શળતા યો�યતા, કાય��મતા, �ાન �યવહાર 
વાણી વત�ન વગેર�થી એકબી�થી જુદો જ દ�ખાય 
છ�. અને તેથી એક સમાન રહ� એ જરા અસંભવ 
લાગે છ�. આ તો �ય��ની વાત થઈ પર�તુ �થાન, 
પ�ર��થિત અને સમય અનુસાર �ય��નું 
એકસમાન રહ�વું એકરસ હોવું કઠીન છ�. અને 
કદાચ પુ�ષાથ� કરવાનું આ એક ચાલક બળ છ�. જે 
થક� માણસ �વનમાં ગિત, �ગિત કરવા �ેરાય 
છ�. �ય�� એકબી�થી ક�ઈક જુદો દ�ખાવવા 
�ય� કર� છ�. �વનમાં બધા કર� છ�, બધા રહ� છ�. 
બધાની પાસે છ� તેનાથી ક�ઈક િભ�ન મેળવવા 
પુ�ષાથ� કર� છ�. એટલે �ય�� આ ���કોણથી 
જુદો દ�ખાય. એની આગવી ઓળખ બનાવે એ 
ઈ�છનીય છ�. એટલે સંસારમાં ક�ટલાંક લોકો ઉપર 
છ� અને ક�ટલાંક નીચે છ� તેથી બા� રીતે 
અસમાનતા દ�ખાય છ� અને તેથી ટોપટ�ન વાળો 
સમૂહ નાનો છ�. અને બાક� નીચેના સમૂહની સં�યા 
વધાર� છ�. સં�યાની રીતે આ અસમાનતા દ�ખાય 
છ�. અં�ે�માં on, above અને over એ સમાન 
ભાસતા શ�દો છ�. છતાં તેમાં િભ�નતા છ� અને 
એવી રીતે under અને bellowમાં પણ ફક� છ�.

આપણે નીચે હોઈએ ક� ઉપર પર�તુ એ 
ભાવથી પર રહી શક�એ અને �થૂલ રીતે અસમાન 
લાગતી વાતને સમાન બનાવી શકાય. આજકાલ 
�થાન, સંપિ�, સાધન સ�ા, સંબંધો અને 
�ા��તઓને લઈને કોઈ ઉપર છ� અને કોઈ નીચે છ�. 
અને તેથી ઉપરની �ય�� નીચેની �ય�� પર 

પોતાનો અિધકાર, વચ��વ જમાવવાનો �ય� કર� 
છ�. અને તેથી સવ�� અ�યવ�થા, અરાજકતા અને 
ઘષ�ણ �વા મળ� છ�. �ે� કોઈપણ હોય પ�રવાર 
હોય, સમાજ હોય, ધમ� હોય, �િત હોય, દ�શ 
હોય, �ે� રમત ગમતનું હોય, રાજકારણનું હોય, 
કલા - સં�ક�િતનું હોય, મા�યમોનું હોય આ વાત 
અિલ�ત નથી. મનુ�ય પોતાની બુ�� અને સમજ 
�ારા આમાંથી બહાર આવવા િવિવધ �ય�ો કર� 
છ�. પર�તુ મહ� અંશે તેમાં સફળતા મેળવી શ�યો 
નથી �યાર� પરમા�માએ અવત�રત થઈને આના 
િનરાકરણ માટ� સુંદર માગ��દશ�ના કરી છ�. જે 
�ારા સ�યક��� ક�ળવી શકાય છ�.

આ��મક ભાવ - જ�મતાની સાથે જ નામથી 
માંડીને �િત, દ�શ, ભાષા, કાય�, પદ વગેર�થી 
�ય�� જુદો પડવા માંડે છ�. પર�તુ આ બધુ નાશવંત 
છ�. �યાર� ચેતન તો મા� આ�મા છ� અને તે તેના 
મૂળ �વ�પમાં સમાન છ�. �યોિતિબંદુ છ�. પિવ� છ�. 
ચૈત�ય છ�. શાંત�વ�પ છ�. પરમધામથી જ આવે છ� 
અને અંતે �યાં જ જઈ મુ�� મેળવે છ�.

િનિમ�ભાવ - �ય�� જે ક�ઈ છ� િનિમ� 
મા� છ�. િનિમ� બની કાય� કર� છ�. તેને જે �થાન, 
સ�ા, પદ, �ા�ત થયા છ� તે માટ� �વયંને િનિમ� 
સમજવાથી અહ�કાર રહ�તો નથી. ભેદભાવ સ��તો 
નથી પોતે પોતાને મળ�લ કાય� પૂણ� વફાદારીથી કર� 
છ�.

સા�ીભાવ - �ય�� પોતાના અને તેની 
સાથે કાય� કરતી �ય��ના કાય�ને સા�ીભાવે 
િનહાળ� છ�. તેથી પોતાનું કમ� અ�યથી �ે� ક� �ચું 
છ�. એ ભાવ ��ત નહ� થાય. અને તે મા� 

એમની દુદ�શા �યે રાખ�. અ�યારની એમની 
સફળતા પાછળ તમારો મતલબ સવ�શ��વાન 
પરમા�માનો વરદ હાથ છ� એટલે �� લાચાર છું.

અ�છા, ભાર� દુઃખ સાથે િવદાય લઈ રહી છું. 
હજુ તો યુ� પૂ�ં થયું નથી એટલે જતાં જતાં તમને 
ચેતવી રહી છું ક� નબળી પડી ગઈ હોવા છતાં, તક 
મળતાં જ તમારા આ અિત મીઠા, લાડલા, 
િસ�કલધા બાળકો પર ઘા કરતી જ રહીશ. 
બચાવતા રહ�� તમે એમને. વધાર� શું લખું ? તમે 
તમારા બાળકોને મારાથી પણ હવે વધાર� 
સમજદાર બનાવી દીધા છ�. આ પ� એ લોકોને 
પણ વાંચી સંભળાવ�.

ભગવાન સાથે પણ મુકાબલો કરનાર 2500 
વષ�ની મહારાણી - માયા

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન).. િનરાકાર પરમિપતા
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ધરતી ઉપર આવી ગયા છો એ વાત પણ હોય.’ 
ઈ�ર� મારી આ અર� મંજૂર કરી. ને એવું જ ગીત 
લખા�યું. જે મ� રાજકોટના રાજનગરની 
માતાઓના �ુપને સંભળા�યું... તે સાંભળીને 
માતાઓ ભાવિવભોર બની ગઈ! ‘ઓહો, 
ભગવાને અમને આવડી બધી જવાબદારી આપી 
છ� ?’ તેમની આંખમાં ઝળઝળીયાં આવી ગયા. ને 
મારી પાસે ઉભા થઈને દોડી આ�યા. ‘આભાર... 
�કશોરભાઈ, આભાર મ� ક�ં ક�, ‘આભાર 
માનીએ બાબાનો જેમણે આવું સરસ ગીત 
લખા�યું! એનું િબ�દુ �વ�પ �ણે તારલો ર�..

પણ દુિનયાના તારણહાર.. એવા િશવ� 
અવની પર ઉતયા� ર�.. સાત / આઠ કડીનું આ 
ગીત ગુજરાતી ‘�ાના�ત’માં �િસ� થઈ ચૂ�યું છ� 
જે ‘�ાના�ત’ના વાચકોને િવ�દત થાય..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવશે.’ મને થયું. અદ ્ભુત ! પેલા ગીત તો 
તૈયાર હતા એ ગાઈ સંભળાવેલાં.. આ તો હજુ 
ભ�ી શ� થાય છ�. તેનું ગીત ગાઈ સંભળાવવાનું ?’ 
પેલા �વરામ �ષી - જેવી મારી હાલત થઈ. પહ�લા 
�દવસની ભ�ી પૂરી થઈ... સૌ સૌને ઉતાર� ગયાં. 
રા�ે બધા જ સૂઈ ગયા પર�તુ મને �ઘ ન આવે. 
બાબાને ક�ં, ‘�� શું કરીશ ગીત વગર ?’ રા�ે 
બાર વા�યા.. બાબા કહ�, ‘બ�ે, ઉઠો, નોટબુક 
ઔર પેન િનકાલો’ �� તૈયાર થયો. અને બાબા એ 
�થમ �દવસની ભ�ીનું ગીત, લખાવી દીધું. પછી તો 
જેમ જેમ ભ�ી થતી ગઈ એમ કડી ઉમેરાતી ગઈ. 
�ી� �દવસને અંતે દીદીએ �હ�ર કયુ�, ભ�ીનું 
ગીત ગાવાનું અને મ� તે ગીતને ઈ�રની દ�ન તરીક� 
સંભળા�યું...

‘રીઝ�ટ ઈસ ભ�ી કા, �યા કહા �ય ?
તીન �દનક� ભ�ી કો ચાર ચાંદ લગ �ય !

ગીત પૂ�ં થયું. ગીતની અભૂતપૂવ� 
સફળતા�પે જે તાલીઓ પડી છ� તે મને સદાને માટ� 
યાદ રહ�શે. મે બાબાનો અંતરથી આભાર મા�યો.

આવી જ સફળતા મળી તાજેતરમાં 
રાજકોટના રાજનગરના સે�ટરમાં માતાઓના 
�ુપને સંબોધન કયુ� જે પાંચ િમિનટમાંથી પચીશ 
િમિનટનું થઈ ગયું !

ઈ�રની વાણીમાં એવું કહ�વાયું ક�,‘ઈ�ર� જ 
આદર�લો આ ય� �યાર� પૂરો થશે �યાર� માતાઓ 
સેવાના મેદાનમાં આવશે.’ વળી એમ પણ ક�ં, ! 
અબ ડંક� ક� ચોટ કહ દો �ક મ� ધરતી પર આ ગયા 
��.’ પર�તુ સીધે સીધું ન કહ�તા.. પહ�લાં મારો 
પ�રચય આપ�.’

આથી મ� ઈ�રને અર� કરી ક�, ‘બાબા, 
એવું ગીત લખાવો જે માતાઓ �ેમથી ગાઈ શક�... 
અને તેમાં આપનો પ�રચય હોય. સાથે સાથે આપ 
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સમાનતાના સૂ�ો
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

િવિવધતામાં સા�યતા સમાનતા ક� સમરસતા 
ક�ળવી શકાય ! સંસારમાં દર�ક �ય�� િભ�ન છ�. 
યુનીક છ�. �પ ર�ગથી માંડી �વભાવ-સં�કાર 
ક�શળતા યો�યતા, કાય��મતા, �ાન �યવહાર 
વાણી વત�ન વગેર�થી એકબી�થી જુદો જ દ�ખાય 
છ�. અને તેથી એક સમાન રહ� એ જરા અસંભવ 
લાગે છ�. આ તો �ય��ની વાત થઈ પર�તુ �થાન, 
પ�ર��થિત અને સમય અનુસાર �ય��નું 
એકસમાન રહ�વું એકરસ હોવું કઠીન છ�. અને 
કદાચ પુ�ષાથ� કરવાનું આ એક ચાલક બળ છ�. જે 
થક� માણસ �વનમાં ગિત, �ગિત કરવા �ેરાય 
છ�. �ય�� એકબી�થી ક�ઈક જુદો દ�ખાવવા 
�ય� કર� છ�. �વનમાં બધા કર� છ�, બધા રહ� છ�. 
બધાની પાસે છ� તેનાથી ક�ઈક િભ�ન મેળવવા 
પુ�ષાથ� કર� છ�. એટલે �ય�� આ ���કોણથી 
જુદો દ�ખાય. એની આગવી ઓળખ બનાવે એ 
ઈ�છનીય છ�. એટલે સંસારમાં ક�ટલાંક લોકો ઉપર 
છ� અને ક�ટલાંક નીચે છ� તેથી બા� રીતે 
અસમાનતા દ�ખાય છ� અને તેથી ટોપટ�ન વાળો 
સમૂહ નાનો છ�. અને બાક� નીચેના સમૂહની સં�યા 
વધાર� છ�. સં�યાની રીતે આ અસમાનતા દ�ખાય 
છ�. અં�ે�માં on, above અને over એ સમાન 
ભાસતા શ�દો છ�. છતાં તેમાં િભ�નતા છ� અને 
એવી રીતે under અને bellowમાં પણ ફક� છ�.

આપણે નીચે હોઈએ ક� ઉપર પર�તુ એ 
ભાવથી પર રહી શક�એ અને �થૂલ રીતે અસમાન 
લાગતી વાતને સમાન બનાવી શકાય. આજકાલ 
�થાન, સંપિ�, સાધન સ�ા, સંબંધો અને 
�ા��તઓને લઈને કોઈ ઉપર છ� અને કોઈ નીચે છ�. 
અને તેથી ઉપરની �ય�� નીચેની �ય�� પર 

પોતાનો અિધકાર, વચ��વ જમાવવાનો �ય� કર� 
છ�. અને તેથી સવ�� અ�યવ�થા, અરાજકતા અને 
ઘષ�ણ �વા મળ� છ�. �ે� કોઈપણ હોય પ�રવાર 
હોય, સમાજ હોય, ધમ� હોય, �િત હોય, દ�શ 
હોય, �ે� રમત ગમતનું હોય, રાજકારણનું હોય, 
કલા - સં�ક�િતનું હોય, મા�યમોનું હોય આ વાત 
અિલ�ત નથી. મનુ�ય પોતાની બુ�� અને સમજ 
�ારા આમાંથી બહાર આવવા િવિવધ �ય�ો કર� 
છ�. પર�તુ મહ� અંશે તેમાં સફળતા મેળવી શ�યો 
નથી �યાર� પરમા�માએ અવત�રત થઈને આના 
િનરાકરણ માટ� સુંદર માગ��દશ�ના કરી છ�. જે 
�ારા સ�યક��� ક�ળવી શકાય છ�.

આ��મક ભાવ - જ�મતાની સાથે જ નામથી 
માંડીને �િત, દ�શ, ભાષા, કાય�, પદ વગેર�થી 
�ય�� જુદો પડવા માંડે છ�. પર�તુ આ બધુ નાશવંત 
છ�. �યાર� ચેતન તો મા� આ�મા છ� અને તે તેના 
મૂળ �વ�પમાં સમાન છ�. �યોિતિબંદુ છ�. પિવ� છ�. 
ચૈત�ય છ�. શાંત�વ�પ છ�. પરમધામથી જ આવે છ� 
અને અંતે �યાં જ જઈ મુ�� મેળવે છ�.

િનિમ�ભાવ - �ય�� જે ક�ઈ છ� િનિમ� 
મા� છ�. િનિમ� બની કાય� કર� છ�. તેને જે �થાન, 
સ�ા, પદ, �ા�ત થયા છ� તે માટ� �વયંને િનિમ� 
સમજવાથી અહ�કાર રહ�તો નથી. ભેદભાવ સ��તો 
નથી પોતે પોતાને મળ�લ કાય� પૂણ� વફાદારીથી કર� 
છ�.

સા�ીભાવ - �ય�� પોતાના અને તેની 
સાથે કાય� કરતી �ય��ના કાય�ને સા�ીભાવે 
િનહાળ� છ�. તેથી પોતાનું કમ� અ�યથી �ે� ક� �ચું 
છ�. એ ભાવ ��ત નહ� થાય. અને તે મા� 

એમની દુદ�શા �યે રાખ�. અ�યારની એમની 
સફળતા પાછળ તમારો મતલબ સવ�શ��વાન 
પરમા�માનો વરદ હાથ છ� એટલે �� લાચાર છું.

અ�છા, ભાર� દુઃખ સાથે િવદાય લઈ રહી છું. 
હજુ તો યુ� પૂ�ં થયું નથી એટલે જતાં જતાં તમને 
ચેતવી રહી છું ક� નબળી પડી ગઈ હોવા છતાં, તક 
મળતાં જ તમારા આ અિત મીઠા, લાડલા, 
િસ�કલધા બાળકો પર ઘા કરતી જ રહીશ. 
બચાવતા રહ�� તમે એમને. વધાર� શું લખું ? તમે 
તમારા બાળકોને મારાથી પણ હવે વધાર� 
સમજદાર બનાવી દીધા છ�. આ પ� એ લોકોને 
પણ વાંચી સંભળાવ�.

ભગવાન સાથે પણ મુકાબલો કરનાર 2500 
વષ�ની મહારાણી - માયા

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન).. િનરાકાર પરમિપતા
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�ામાના પા�ની જેમ પાટ� બ�વી ર�ો છ�. અથા�ત 
પાટ� સારો ક� ખરાબ છ�, સ�પેલું કાય� �ચુ છ� ક� 
નીચુ છ�. એવી ભાવના ઉ�પ�ન નહ� થાય. અને 
તેથી �વયંની ��થિત ઉપર ક� નીચે નહ� થાય. 
અ�યના કાય�ને પણ સા�ીભાવે �શે. 
પ�ર��થિતને પણ સા�ીભાવે િનહાળશે. મિહમા ક� 
�ા��તને પણ સા�ીભાવે જ �વીકારશે.

િનમા�ણભાવ - ગમે તેટલુ મહાન કાય� કરવા 
છતાં, કાય� તેણે કયુ� તેવું દ�હભાન ક� અહ�કાર ન 
હોય, ગુ�ત રીતે કાય� કયા� કર�. કાય�ની �શંસા ક� 
મિહમાની લેશમા� આશા ક� અપે�ા ન હોય. તેના 
�ારા કાય� થઈ ર�ં છ�. કરન કરાવનહાર કરાવી 
ર�ા છ�. બસ એટલો જ ભાવ રહ� અને તે માટ� 
પોતાને ભા�યશાળી સમજે.

ઉપરામ�િ� - કાય� કરીને ફળની ઈ�છા 
રા�યા વગર �યાંથી બુ��ને હટાવી દ�વી. આમ 
કરવાથી �ય�� કાય�ની જવાબદારી િશર� છ� એવા 
બોજથી હળવો - હલકો રહ� છ�, િનિ�ંત રહ� છ�.

�યારાપણું - ��િ�માં ક� સેવાકાય�માં �ડાવા 
છતાં �િ�માં તેની સાથે લગાવ નથી. સંબંધ-
સંપક�માં હોવા છતાં તે કોઈના �ભાવમાં નથી ક� 
દબાણમાં નથી. સવ�નો �યારો અને સવ�થી �યારો 
રહી કાય� કર� છ�. �� સવ�નો છું અને સવ� મારા છ� એ 
�વનમં� છ�.

ન�તાભાવ - �ય�� એ જે ક�ઈ માન 
�િત�ા મેળવી છ� તેનો ગવ� નથી. ગૌરવ અનુભવે 
પર�તુ વત�નમાં ક� બોલમાં �યાંય રોષ ક� �શ �વા 
ન મળ�. અનેકિવધ ઉપલ��ધઓ મેળવીને પણ 
સહજ રીતે ઝૂક� પડે. સવ�ને સ�માનથી જુએ. 
અપમાનનો �યાર�ય અનુભવ ન કર�. �યવહારમાં 
સરળ અને સહજ હોય.

શુભભાવ - જેના �દલમાં �વ અને સવ� �િત 

શુભભાવના હોય ક�યાણની ભાવના હોય. 
રહમની ભાવના હોય. શુભકામના �ારા �ે� 
સંક�પોમાં રમણ કર�. �વનમાં નકારા�મકતાનો 
અંશ પણ ન હોય. �િ�માં પણ સકારા�મકતા રહ�. 
સવ�નું ભલુ થાય સવ�ને સુખ મળ�.

�માભાવ - આ �વનમાં અને 
અનેકજ�મોમાં �ણતા અ�ણતા આપણા �ારા 
કોઈને પણ દુઃખ પહ��યું હોય તો તેની 
અંતઃકરણપૂવ�ક �ય��ને ��ય� સમ� �મા 
માંગવાથી આપણે કમ�બંધનના બોજથી િવકમ�થી 
મુ� થઈએ છીએ. હીન ભાવના દૂર થાય છ�. 
પર�પર મૈ�ીભાવ અને સંબંધોમાં સમરસતા આવે 
છ�. �વયં �ારા ભૂલ થઈ હોય તો �વયંને પણ �મા 
કરી �વયંના આ�મગૌરવને વધારી શકાય.

સંસાર સુખમય બને તેની આ માગ�દશ�ક 
વાતો છ�. �ગિત માટ� �ય��એ પ�ર�મ, મહ�નત 
જ�ર કરવી �ઈએ પર�તુ �વનમાં કરવા જેવો 
કોઈ પુ�ષાથ� હોય તો એ પરમા�માએ બતાવેલા 
નવર�ોને ધારણ કરવા એ જ હોઈ શક�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િચંતાઓને મૂળસમેત ઉખેડીને ફ�ક� દીધી. ધ�ય છ� 
આવા મારા કારભારીને.

સાચી વાત અને સાચુ કારણ તો અ�ગટ જ 
ર�ાં. ના ઘટ�ફોટ થયો ના િવ�ફોટ. �િ�ના 
િવકારો �યાંય પાછળ ધક�લાઈ ગયા ને 
સદ ્ભાવનાની સુવાસ ચાર� કોર ફ�લાઈ ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... સંક�પ શ��

લગતા હ� ઔર અપને �વામી કો િવનાશ ક� ખાઈ મ� 
ધક�લ દ�તા હ�! સારા િવચારનો સારો �ભાવ અને 
ખરાબ િવચારનો ખરાબ �ભાવ.

સમથ� સંક�પો �ારા �યથ� વાતો પર િવજય 
�ા�ત કરતી વાતા� અહ� ��તુત છ�.

એક નાનકડા નગરમાં રા� રાજ કર�. 
રા� તથા �ધાનમાં સારી મૈ�ી. �ધાન પોતાની 
�યવહારક�શળતાને કારણે �ધાન ઓછો અને 
િમ� વધુ લાગે. રા� સાહ�બની દર�ક ગિત-
િવિધથી �ધાન વાક�ફ હોય. એક સમયે �ધાનને 
રા�નું મુખ �લાન લાગતાં �ધાને પૂ�ું, ‘નામદાર 
રોજ કરતાં તમારા મુખ પર ખુશી ઓછી અને 
િચંતા વધુ વતા�ય છ�. શું �� કારણ �ણી શક�� ?’

�લાન વદને  રા� બો�યા, ‘એવી કોઈ મોટી 
સમ�યા નથી પણ િવચારોનો વમળ ક�મેય રોકાતો 
નથી. વળી વળીને એક જ �ય�ક� િવચારોમાં રમે 
છ� અને એ બી� કોઈ નહ� પણ આપણા નગરના 
નગરશેઠ. શેઠ� ભલા અને િસ�ાંતિ�ય માણસ 
છ�, પણ કોણ �ણે ક�મ મને એમના િવષે ખોટા 
ખોટા િવચાર આવે છ�, ક�મેય કરીને િવચારો 
રોકાતાં જ નથી. એમ લાગે છ� �યાં તો એ મને 
મારશે અથવા �� એમનું ખૂન કરી નાખીશ.’

િમ�ના સુખે સુખી અને િમ�ના દુઃખે દુઃખી 
એવા �ધાને મનમાં સંક�પ કય�, રા��ની 
નારાજગી દૂર કરવા માર� ક�ઈક ઉપાય જ�ર 
કરવો પડશે. એમ કર ંુ �� નગરશેઠને ��ય� મળું. 
�ણું તો ખરો ક� કઈ એવી વાત છ� જે રા��ને 
ઉધઈની જેમ કોરી ખાય છ� ?

એક નમતી સાંજે સૂય�દ�વ પોતાના સાત 

સમ� ���નું અ��ત�વ સંક�પના પાયા પર 
ટક� ર�ં છ�. સંક�પથી જ દુિનયાની રચના થઈ છ�. 
િવચારો વાતાવરણમાં ફ�લાતા રહ� છ�. િવ� રોજ 
િન�યનવીન બનતું રહ� છ�. શું �વનમાં એકપણ 
પળ એવી હોય છ� �યાર� કોઈ િવચાર જ ન આવે ! 
આ �િ�યા સતત ચાલતી જ રહ� છ�. દુિનયામાં 
જેટલાં પણ મહાન માનવો બ�યા છ� તે િવચારના 
બળ� જ બ�યાં છ�. �વામી િવવેકાનંદ, મહા�મા 
ગાંધી, સરદાર પટ�લ, આપણા વત�માન વડા�ધાન 
�ી નર��� મોદી� આ બધા જ તેના �લંત 
ઉદાહરણ છ�.

િવચારો અથવા કહો ક� સંક�પો એ ઘૂઘવતા 
દ�રયાના પાણી જેવા છ�. િવરાટ નદીઓના નીરને 
એક� કરવામાં આવે અને એના પર બંધ 
બાંધવામાં આવે તો િવપુલ �માણમાં િવજળી પેદા 
કરી શકાય. િવચારોનું પણ એકિ�કરણ જ�રી 
છ�. જેવી �િ� એવી ���. કહ�વાય છ� ક� �િ�થી જ 
વાયુમંડળ બને છ�. આ�ક�ટ��ર �યાર� નવું મકાન 
બાંધે છ� �યાર� સૌ �થમ પોતાનાં િવચારો નકશા�પે 
એક કાગળ પર �ગટ કર� છ�. ફલ�વ�પ સુંદર 
ઈમારતને ઉદ ્ભવ થાય છ�.

સંક�પ-િવક�પ, આચાર-િવચાર શું છ� આ 
બધું ? જેમ દર�ક િવષયને, �ય��ને, પદાથ�ને 
નામ હોય છ�. �કાર હોય છ� એમ િવચારોના પણ 
�કાર હોય છ�. હકારા�મક િવચાર અને 
નકારા�મક િવચાર. સાચા અને શુ� િવચાર 
એટલે હકારા�મક િવચાર અને ખોટા તેમજ 
િનરથ�ક િવચાર એટલે નકારા�મક િવચાર. 
િવચારો માટ� કહ�વાય છ� ક� મન બડા ચંચલ હ�, 
અગર ઈસે કામ ન હોતો ઈધર ઉધર ભટકને 

સંક�પ શ��
બી.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા
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�ામાના પા�ની જેમ પાટ� બ�વી ર�ો છ�. અથા�ત 
પાટ� સારો ક� ખરાબ છ�, સ�પેલું કાય� �ચુ છ� ક� 
નીચુ છ�. એવી ભાવના ઉ�પ�ન નહ� થાય. અને 
તેથી �વયંની ��થિત ઉપર ક� નીચે નહ� થાય. 
અ�યના કાય�ને પણ સા�ીભાવે �શે. 
પ�ર��થિતને પણ સા�ીભાવે િનહાળશે. મિહમા ક� 
�ા��તને પણ સા�ીભાવે જ �વીકારશે.

િનમા�ણભાવ - ગમે તેટલુ મહાન કાય� કરવા 
છતાં, કાય� તેણે કયુ� તેવું દ�હભાન ક� અહ�કાર ન 
હોય, ગુ�ત રીતે કાય� કયા� કર�. કાય�ની �શંસા ક� 
મિહમાની લેશમા� આશા ક� અપે�ા ન હોય. તેના 
�ારા કાય� થઈ ર�ં છ�. કરન કરાવનહાર કરાવી 
ર�ા છ�. બસ એટલો જ ભાવ રહ� અને તે માટ� 
પોતાને ભા�યશાળી સમજે.

ઉપરામ�િ� - કાય� કરીને ફળની ઈ�છા 
રા�યા વગર �યાંથી બુ��ને હટાવી દ�વી. આમ 
કરવાથી �ય�� કાય�ની જવાબદારી િશર� છ� એવા 
બોજથી હળવો - હલકો રહ� છ�, િનિ�ંત રહ� છ�.

�યારાપણું - ��િ�માં ક� સેવાકાય�માં �ડાવા 
છતાં �િ�માં તેની સાથે લગાવ નથી. સંબંધ-
સંપક�માં હોવા છતાં તે કોઈના �ભાવમાં નથી ક� 
દબાણમાં નથી. સવ�નો �યારો અને સવ�થી �યારો 
રહી કાય� કર� છ�. �� સવ�નો છું અને સવ� મારા છ� એ 
�વનમં� છ�.

ન�તાભાવ - �ય�� એ જે ક�ઈ માન 
�િત�ા મેળવી છ� તેનો ગવ� નથી. ગૌરવ અનુભવે 
પર�તુ વત�નમાં ક� બોલમાં �યાંય રોષ ક� �શ �વા 
ન મળ�. અનેકિવધ ઉપલ��ધઓ મેળવીને પણ 
સહજ રીતે ઝૂક� પડે. સવ�ને સ�માનથી જુએ. 
અપમાનનો �યાર�ય અનુભવ ન કર�. �યવહારમાં 
સરળ અને સહજ હોય.

શુભભાવ - જેના �દલમાં �વ અને સવ� �િત 

શુભભાવના હોય ક�યાણની ભાવના હોય. 
રહમની ભાવના હોય. શુભકામના �ારા �ે� 
સંક�પોમાં રમણ કર�. �વનમાં નકારા�મકતાનો 
અંશ પણ ન હોય. �િ�માં પણ સકારા�મકતા રહ�. 
સવ�નું ભલુ થાય સવ�ને સુખ મળ�.

�માભાવ - આ �વનમાં અને 
અનેકજ�મોમાં �ણતા અ�ણતા આપણા �ારા 
કોઈને પણ દુઃખ પહ��યું હોય તો તેની 
અંતઃકરણપૂવ�ક �ય��ને ��ય� સમ� �મા 
માંગવાથી આપણે કમ�બંધનના બોજથી િવકમ�થી 
મુ� થઈએ છીએ. હીન ભાવના દૂર થાય છ�. 
પર�પર મૈ�ીભાવ અને સંબંધોમાં સમરસતા આવે 
છ�. �વયં �ારા ભૂલ થઈ હોય તો �વયંને પણ �મા 
કરી �વયંના આ�મગૌરવને વધારી શકાય.

સંસાર સુખમય બને તેની આ માગ�દશ�ક 
વાતો છ�. �ગિત માટ� �ય��એ પ�ર�મ, મહ�નત 
જ�ર કરવી �ઈએ પર�તુ �વનમાં કરવા જેવો 
કોઈ પુ�ષાથ� હોય તો એ પરમા�માએ બતાવેલા 
નવર�ોને ધારણ કરવા એ જ હોઈ શક�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િચંતાઓને મૂળસમેત ઉખેડીને ફ�ક� દીધી. ધ�ય છ� 
આવા મારા કારભારીને.

સાચી વાત અને સાચુ કારણ તો અ�ગટ જ 
ર�ાં. ના ઘટ�ફોટ થયો ના િવ�ફોટ. �િ�ના 
િવકારો �યાંય પાછળ ધક�લાઈ ગયા ને 
સદ ્ભાવનાની સુવાસ ચાર� કોર ફ�લાઈ ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... સંક�પ શ��

લગતા હ� ઔર અપને �વામી કો િવનાશ ક� ખાઈ મ� 
ધક�લ દ�તા હ�! સારા િવચારનો સારો �ભાવ અને 
ખરાબ િવચારનો ખરાબ �ભાવ.

સમથ� સંક�પો �ારા �યથ� વાતો પર િવજય 
�ા�ત કરતી વાતા� અહ� ��તુત છ�.

એક નાનકડા નગરમાં રા� રાજ કર�. 
રા� તથા �ધાનમાં સારી મૈ�ી. �ધાન પોતાની 
�યવહારક�શળતાને કારણે �ધાન ઓછો અને 
િમ� વધુ લાગે. રા� સાહ�બની દર�ક ગિત-
િવિધથી �ધાન વાક�ફ હોય. એક સમયે �ધાનને 
રા�નું મુખ �લાન લાગતાં �ધાને પૂ�ું, ‘નામદાર 
રોજ કરતાં તમારા મુખ પર ખુશી ઓછી અને 
િચંતા વધુ વતા�ય છ�. શું �� કારણ �ણી શક�� ?’

�લાન વદને  રા� બો�યા, ‘એવી કોઈ મોટી 
સમ�યા નથી પણ િવચારોનો વમળ ક�મેય રોકાતો 
નથી. વળી વળીને એક જ �ય�ક� િવચારોમાં રમે 
છ� અને એ બી� કોઈ નહ� પણ આપણા નગરના 
નગરશેઠ. શેઠ� ભલા અને િસ�ાંતિ�ય માણસ 
છ�, પણ કોણ �ણે ક�મ મને એમના િવષે ખોટા 
ખોટા િવચાર આવે છ�, ક�મેય કરીને િવચારો 
રોકાતાં જ નથી. એમ લાગે છ� �યાં તો એ મને 
મારશે અથવા �� એમનું ખૂન કરી નાખીશ.’

િમ�ના સુખે સુખી અને િમ�ના દુઃખે દુઃખી 
એવા �ધાને મનમાં સંક�પ કય�, રા��ની 
નારાજગી દૂર કરવા માર� ક�ઈક ઉપાય જ�ર 
કરવો પડશે. એમ કર ંુ �� નગરશેઠને ��ય� મળું. 
�ણું તો ખરો ક� કઈ એવી વાત છ� જે રા��ને 
ઉધઈની જેમ કોરી ખાય છ� ?

એક નમતી સાંજે સૂય�દ�વ પોતાના સાત 

સમ� ���નું અ��ત�વ સંક�પના પાયા પર 
ટક� ર�ં છ�. સંક�પથી જ દુિનયાની રચના થઈ છ�. 
િવચારો વાતાવરણમાં ફ�લાતા રહ� છ�. િવ� રોજ 
િન�યનવીન બનતું રહ� છ�. શું �વનમાં એકપણ 
પળ એવી હોય છ� �યાર� કોઈ િવચાર જ ન આવે ! 
આ �િ�યા સતત ચાલતી જ રહ� છ�. દુિનયામાં 
જેટલાં પણ મહાન માનવો બ�યા છ� તે િવચારના 
બળ� જ બ�યાં છ�. �વામી િવવેકાનંદ, મહા�મા 
ગાંધી, સરદાર પટ�લ, આપણા વત�માન વડા�ધાન 
�ી નર��� મોદી� આ બધા જ તેના �લંત 
ઉદાહરણ છ�.

િવચારો અથવા કહો ક� સંક�પો એ ઘૂઘવતા 
દ�રયાના પાણી જેવા છ�. િવરાટ નદીઓના નીરને 
એક� કરવામાં આવે અને એના પર બંધ 
બાંધવામાં આવે તો િવપુલ �માણમાં િવજળી પેદા 
કરી શકાય. િવચારોનું પણ એકિ�કરણ જ�રી 
છ�. જેવી �િ� એવી ���. કહ�વાય છ� ક� �િ�થી જ 
વાયુમંડળ બને છ�. આ�ક�ટ��ર �યાર� નવું મકાન 
બાંધે છ� �યાર� સૌ �થમ પોતાનાં િવચારો નકશા�પે 
એક કાગળ પર �ગટ કર� છ�. ફલ�વ�પ સુંદર 
ઈમારતને ઉદ ્ભવ થાય છ�.

સંક�પ-િવક�પ, આચાર-િવચાર શું છ� આ 
બધું ? જેમ દર�ક િવષયને, �ય��ને, પદાથ�ને 
નામ હોય છ�. �કાર હોય છ� એમ િવચારોના પણ 
�કાર હોય છ�. હકારા�મક િવચાર અને 
નકારા�મક િવચાર. સાચા અને શુ� િવચાર 
એટલે હકારા�મક િવચાર અને ખોટા તેમજ 
િનરથ�ક િવચાર એટલે નકારા�મક િવચાર. 
િવચારો માટ� કહ�વાય છ� ક� મન બડા ચંચલ હ�, 
અગર ઈસે કામ ન હોતો ઈધર ઉધર ભટકને 

સંક�પ શ��
બી.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા
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સમ� ઉપ��થત થયા. મલકાતાં મુખે એમણે 
રા�� સમ� ��તાવ મૂ�યો. ‘હજૂર, � આપ 
આ�ા કરો તો મારા િવચારોમાં િવચરતી એક 
યોજના �� રજુ ક�ં.’

‘નગરના તળાવના �કનાર� �કનાર� ટહ�લતાં 
મારી ��� મં�દર પર પડી, મને લા�યું મં�દરની 
�ણ�તા નગરની સુંદરતામાં બાધા�પ છ�. હવે એને 
સ�વી, શણગારીને એનો �ણ��ાર કરવાનો 
સમય પાક� ગયો છ�.’

પૂણ� િવ�ાસ સાથે રાજન બો�યા, ‘કહો 
�ે�ી શું યોજના છ� ?’

‘આપણા નગરમાં શોભતાં મં�દરના 
�ણ��ાર માટ� આપણે ક�ઈક િવશેષ કરીએ. 
લાકડાના ઝ�ખા, િમનારા બધું જ ચંદનના 
લાકડામાંથી બનાવીએ તો ક�વું ?’ આદર સિહત 
��તાવ મૂક� �ધાન આતુરતાપૂવ�ક જવાબની રાહ 
�તાં બેઠાં.

�ધાન�નો �લાન રા�ને ગમી ગયો. 
રાજનની મંજૂરી મળી ગઈ. �ધાન ખુશીથી ઝુમી 
ઉ�ાં. મં�દરના �ણ��ધારનું કાય� પૂર ઝડપે શ� 
થયું. નગરશેઠ પાસે હતું એ બધું જ ચંદન કા� 
ખરીદી લેવામાં આ�યું. મં�દરની મૂરત સિહત 
સૂરતમાં નવી આભા �ગટી. આવું દશ�નીય �થાન 
�ઈ લોકો ધ�યતા અનુભવવા લા�યા. માલના 
િનકાસ સાથે નગરશેઠને પૂરતાં �માણમાં પૈસા 
મ�યા. એટલું જ નહ� સાથે સાથે િચંતા પણ િવદાય 
થઈ ગઈ. એની ખુશીનો પારો �દવસે �દવસે ઉપર 
ચઢતો ગયો. બે અલગ અલગ �ય��ઓની 
વૈચારીક શુભ �િ�નો સુભગ સંગમ થયો. શુભ 
િવચારથી વાયુમંડળ મહ�કવા લા�યું. રા� પણ 
નેક કાય�ની ધ�યતા અનુભવી ર�ાં. હાશ, મારા 
ચતુર �ધાને સા�ં કાય� કયુ�. એટલું જ નહ� મારી 

અ�ો સિહત િવરામ કરવાની તૈયારીમાં હતાં, 
અંધકારના ઓળા ધરતી પર ઉતરવાની 
તૈયારીમાં હતાં અને �ધાને નગરશેઠના ઘરમાં 
�હ�વેશ કય�. અ�યંત આધુિનક રાચરચીલાથી 
શણગાર�લું ઘર �ભાવશાળી લાગતું હતું. 
�દવાનખંડમાં �વેશતાં જ �ે�ી એ �ધાન�નું 
ઉ�માભયુ� �વાગત કયુ� અને સોફા પર આદર 
સિહત બેસવા િવનંતી કરી.

શેઠ�ના સ�કારથી ધ�યતા અનુભવતા 
�ધાને સહજભાવથી પૂ�ું, ‘શું ચાલે છ� ? 
વેપારધંધો તો બરાબર ચાલે છ� ને ?’ હા વેપાર 
ચાલે છ� પર�તુ થોડા સમયથી મારા ચંદનના 
લાકડાના વેપારમાં મંદી વતા�ય છ�. મ�ઘુ લાકડું 
સામા�ય જનતાની ખરીદશ��ની બહારની વાત. 
કોણ ખરીદ� ? મનમાં થાય છ� � આપણા નગરના 
રા� �વગ� િસધાવે એમનો દ�હ પડે તો આ ચંદનનું 
મોઘું લાકડું એમની અં�યેિ�માં વપરાય. મારા 
માલનો િનકાલ થાય અને મને બે પૈસા મળ�.‘ �ણે 
અ�ણે શેઠના મનની વાત �ગટ થઈ ગઈ.

�ધાને વાતનો મમ� પકડી �યાંથી ઘર તરફ 
જવા ��થાન કયુ�. શહ�રની સુંદરતા �તા �તા 
િવચારવા લા�યા. આ નગરનો તળાવનો �કનારો 
રિળયામણો છ�. ઝાડપાન, ફ�લોના માંડવા, 
વેલીઓ એના સ�દય�ની આલબેલ વગાડે છ�. 
તળાવ પણ પૂરતા પાણીથી છલોછલો છલક� છ�. 
ઢોર-ઢાંખર, પ�ીઓ, �નવરો જળ��ડા કર� છ�. 
�કનાર�-�કનાર� નાની નાની મઢુલીઓ જેવા મ�યમ 
કદનાં મકાનો છ�. શું ખોટ છ� ? ખોટ છ� તો ફ� 
એક મં�દરની, મં�દર તો છ� પણ આસપાસની 
�ાક�િતક સુંદરતા આગળ એ જૂનું-પુરાણું અને 
ખખડધજ ભાસે છ�. �ણ��ધારનો સમય હવે 
સમીપ છ�.

આવા મહાન િવચાર સાથે �ધાન� રા� 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)

‘�યાં તમે પહ�ચવા માગો છ�, �યાં તેમની 
સાથે પહ�ચી �વ એવી બધા જ શુભે�છા રાખે છ�.’

લ�ય મેળવવા માટ� િનર�તર પુ�ષાથ� 
�યોગની જ�ર છ�. �યાર� આપણે કોઈ એક લ�ય 
પાછળ �ઢતાથી લાગી જઈએ છીએ તો તેમને 
મેળવી ને જ રહીએ છીએ. લ�ય હ�મેશા �ે� અને 
શુ� હોવું �ઈએ. �યાં સુધી આપણને લ�ય 
દ�ખાશે નહ� �યાં સુધી પહ�ચી શક�એ નહ�. 
અથવા હારી ક� થાક� જઈશું. આ લ�ય આપણી 
િજંદગીમાં એવું મહ�વનું છ� ક� જે અ�યાર સુધીમાં 
આપણે કયુ� જ નથી અથવા કરી શકતા ન હતા. જે 
કાય� આપણે ભૂતકાળમાં કયુ� ફરીથી ના કરીએ. 
એક નવી જ યોજના તૈયાર કરીએ. આ લ�યને 
�ા�ત કરવા સમય, પુ�ષાથ�, સંક�પ શ��, 
ધીરજ વગેર�ની જ�ર પડે છ�. વહ�લી સવાર� એક 
વખત લ�યને સામે રાખીએ. પછી આખો �દવસ 
તેને ભૂલી જઈએ. પછી ��ાંડની સંપૂણ� શ��ઓ 
આપણા લ�યને પૂ�ં કરવા કાય�માં લાગી જશે.

‘ક�છ �કયે િબના હી જય જય કાર નહ� 
હોતી, કોિશશ કરનેવાલ� ક� હાર નહ� હોતી.’

લ�ય મેળવવા માટ� ખાસ સમય મૂડી 
સંક�પશ�� વગેર�ની બચતની જ�ર પડે અથવા 
જમા કરીએ. �યથ� ખચ� ન કરીએ. �યાં સુધી 
આપણે આ લ�ય મેળવી ન લઈએ �યાં સુધી બી� 
કોઈ લ�ય ન�ી ન કરીએ. ફ� એક જ ઉપર 
એકા� રહીએ. લ�ય હ�મેશા િવશાળ અને િનિ�ત 
રાખવું. ક�મ ક� આ લ�યની �ા��તમાં આપણી સાથે 
સંબંધ સ�પક�માં આવતા બધાનું ક�યાણ �ડાયેલું 
હોય છ�.

ઓમશાંિત, આપણે િજંદગી �વીએ છીએ 
તેની પાછળ કોઈ �યેય રાખતા હોઈએ છીએ. 
ક�ઈક મેળવવા માટ� ક�ઈક અપ�ણ કરતા હોય છ�. 
સુખ મેળવવા પુ�ષાથ� કરતા હોય છ�. િજંદગી એવી 
હોવી �ઈએ જેની પાછળ ક�ઈક લ�ય હોય.

લ�ય િવનાની િજંદગી, વગર ટીક�ટ� 
મુસાફરી કર�લા મુસાફર જેવી છ�. તેમને �યાલ 
નથી હોતો ક�, �યા �ટ�શને ઉતરવાનું છ� ? લ�ય 
આપણું પોતાનું હોય, પ�રવારનું હોય, ક�પનીનું 
હોય, િમ�ોમાં હોય, દ�શ માટ� હોય, સંગઠન માટ� 
હોય વગેર�... કોઈ પણ લ�યની �ા��ત માટ� અમુક 
સમય િનિ�ત હોય છ�. તેને આપણે કહીશું ક� 
આટલા સમય સુધી આપણે અહ�થી અહ�યા સુધી 
પહ�ચવાનું છ�. ચો�સ સમય એ મહ�વનો ભાગ 
ભજવે છ�. આ સમયને �ઈને આપણે રોજ તેની 
પાછળ પડી જઈએ. સમય આપણને પડકાર કર� છ� 
ક� તમે નહ� કરી શકો. �યાર� આપણે સામે પડકાર 
આપી �વયંનું પ�રવત�ન કરી, �ઢ સંક�પની ચાવી 
રાખી સફળતાનો �વીકાર કરીએ છીએ.

આપણે કોઈ લ�ય િનિ�ત કરીએ અથવા 
તેમના માટ� િનયિમત �દનચયા� તૈયાર કરીએ. 
રોજ �દનચયા� ચેક કરીએ ક� આપણે લ�યના માગ� 
પર જ આગળ વધી ર�ા છીએ ને ? કોઈ 
આજુબાજુના ��યો �ઈએ નહ�.

�યાર� આપણે કોઈ લ�ય હાથમાં લઈએ 
�યાર� આપણી સામે અનેક પરી�ાઓ આવે. 
તેમના માટ� અમુક બાબતોનો �યાગ પણ કરવો 
પડે છ�. ક�મ ક� લ�ય મેળ�યા પછી તો આપણને 
સુખ.. આનંદ જ છ�. એટલે જ ક�ં છ� ક�..
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સમ� ઉપ��થત થયા. મલકાતાં મુખે એમણે 
રા�� સમ� ��તાવ મૂ�યો. ‘હજૂર, � આપ 
આ�ા કરો તો મારા િવચારોમાં િવચરતી એક 
યોજના �� રજુ ક�ં.’

‘નગરના તળાવના �કનાર� �કનાર� ટહ�લતાં 
મારી ��� મં�દર પર પડી, મને લા�યું મં�દરની 
�ણ�તા નગરની સુંદરતામાં બાધા�પ છ�. હવે એને 
સ�વી, શણગારીને એનો �ણ��ાર કરવાનો 
સમય પાક� ગયો છ�.’

પૂણ� િવ�ાસ સાથે રાજન બો�યા, ‘કહો 
�ે�ી શું યોજના છ� ?’

‘આપણા નગરમાં શોભતાં મં�દરના 
�ણ��ાર માટ� આપણે ક�ઈક િવશેષ કરીએ. 
લાકડાના ઝ�ખા, િમનારા બધું જ ચંદનના 
લાકડામાંથી બનાવીએ તો ક�વું ?’ આદર સિહત 
��તાવ મૂક� �ધાન આતુરતાપૂવ�ક જવાબની રાહ 
�તાં બેઠાં.

�ધાન�નો �લાન રા�ને ગમી ગયો. 
રાજનની મંજૂરી મળી ગઈ. �ધાન ખુશીથી ઝુમી 
ઉ�ાં. મં�દરના �ણ��ધારનું કાય� પૂર ઝડપે શ� 
થયું. નગરશેઠ પાસે હતું એ બધું જ ચંદન કા� 
ખરીદી લેવામાં આ�યું. મં�દરની મૂરત સિહત 
સૂરતમાં નવી આભા �ગટી. આવું દશ�નીય �થાન 
�ઈ લોકો ધ�યતા અનુભવવા લા�યા. માલના 
િનકાસ સાથે નગરશેઠને પૂરતાં �માણમાં પૈસા 
મ�યા. એટલું જ નહ� સાથે સાથે િચંતા પણ િવદાય 
થઈ ગઈ. એની ખુશીનો પારો �દવસે �દવસે ઉપર 
ચઢતો ગયો. બે અલગ અલગ �ય��ઓની 
વૈચારીક શુભ �િ�નો સુભગ સંગમ થયો. શુભ 
િવચારથી વાયુમંડળ મહ�કવા લા�યું. રા� પણ 
નેક કાય�ની ધ�યતા અનુભવી ર�ાં. હાશ, મારા 
ચતુર �ધાને સા�ં કાય� કયુ�. એટલું જ નહ� મારી 

અ�ો સિહત િવરામ કરવાની તૈયારીમાં હતાં, 
અંધકારના ઓળા ધરતી પર ઉતરવાની 
તૈયારીમાં હતાં અને �ધાને નગરશેઠના ઘરમાં 
�હ�વેશ કય�. અ�યંત આધુિનક રાચરચીલાથી 
શણગાર�લું ઘર �ભાવશાળી લાગતું હતું. 
�દવાનખંડમાં �વેશતાં જ �ે�ી એ �ધાન�નું 
ઉ�માભયુ� �વાગત કયુ� અને સોફા પર આદર 
સિહત બેસવા િવનંતી કરી.

શેઠ�ના સ�કારથી ધ�યતા અનુભવતા 
�ધાને સહજભાવથી પૂ�ું, ‘શું ચાલે છ� ? 
વેપારધંધો તો બરાબર ચાલે છ� ને ?’ હા વેપાર 
ચાલે છ� પર�તુ થોડા સમયથી મારા ચંદનના 
લાકડાના વેપારમાં મંદી વતા�ય છ�. મ�ઘુ લાકડું 
સામા�ય જનતાની ખરીદશ��ની બહારની વાત. 
કોણ ખરીદ� ? મનમાં થાય છ� � આપણા નગરના 
રા� �વગ� િસધાવે એમનો દ�હ પડે તો આ ચંદનનું 
મોઘું લાકડું એમની અં�યેિ�માં વપરાય. મારા 
માલનો િનકાલ થાય અને મને બે પૈસા મળ�.‘ �ણે 
અ�ણે શેઠના મનની વાત �ગટ થઈ ગઈ.

�ધાને વાતનો મમ� પકડી �યાંથી ઘર તરફ 
જવા ��થાન કયુ�. શહ�રની સુંદરતા �તા �તા 
િવચારવા લા�યા. આ નગરનો તળાવનો �કનારો 
રિળયામણો છ�. ઝાડપાન, ફ�લોના માંડવા, 
વેલીઓ એના સ�દય�ની આલબેલ વગાડે છ�. 
તળાવ પણ પૂરતા પાણીથી છલોછલો છલક� છ�. 
ઢોર-ઢાંખર, પ�ીઓ, �નવરો જળ��ડા કર� છ�. 
�કનાર�-�કનાર� નાની નાની મઢુલીઓ જેવા મ�યમ 
કદનાં મકાનો છ�. શું ખોટ છ� ? ખોટ છ� તો ફ� 
એક મં�દરની, મં�દર તો છ� પણ આસપાસની 
�ાક�િતક સુંદરતા આગળ એ જૂનું-પુરાણું અને 
ખખડધજ ભાસે છ�. �ણ��ધારનો સમય હવે 
સમીપ છ�.

આવા મહાન િવચાર સાથે �ધાન� રા� 
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‘�યાં તમે પહ�ચવા માગો છ�, �યાં તેમની 
સાથે પહ�ચી �વ એવી બધા જ શુભે�છા રાખે છ�.’

લ�ય મેળવવા માટ� િનર�તર પુ�ષાથ� 
�યોગની જ�ર છ�. �યાર� આપણે કોઈ એક લ�ય 
પાછળ �ઢતાથી લાગી જઈએ છીએ તો તેમને 
મેળવી ને જ રહીએ છીએ. લ�ય હ�મેશા �ે� અને 
શુ� હોવું �ઈએ. �યાં સુધી આપણને લ�ય 
દ�ખાશે નહ� �યાં સુધી પહ�ચી શક�એ નહ�. 
અથવા હારી ક� થાક� જઈશું. આ લ�ય આપણી 
િજંદગીમાં એવું મહ�વનું છ� ક� જે અ�યાર સુધીમાં 
આપણે કયુ� જ નથી અથવા કરી શકતા ન હતા. જે 
કાય� આપણે ભૂતકાળમાં કયુ� ફરીથી ના કરીએ. 
એક નવી જ યોજના તૈયાર કરીએ. આ લ�યને 
�ા�ત કરવા સમય, પુ�ષાથ�, સંક�પ શ��, 
ધીરજ વગેર�ની જ�ર પડે છ�. વહ�લી સવાર� એક 
વખત લ�યને સામે રાખીએ. પછી આખો �દવસ 
તેને ભૂલી જઈએ. પછી ��ાંડની સંપૂણ� શ��ઓ 
આપણા લ�યને પૂ�ં કરવા કાય�માં લાગી જશે.

‘ક�છ �કયે િબના હી જય જય કાર નહ� 
હોતી, કોિશશ કરનેવાલ� ક� હાર નહ� હોતી.’

લ�ય મેળવવા માટ� ખાસ સમય મૂડી 
સંક�પશ�� વગેર�ની બચતની જ�ર પડે અથવા 
જમા કરીએ. �યથ� ખચ� ન કરીએ. �યાં સુધી 
આપણે આ લ�ય મેળવી ન લઈએ �યાં સુધી બી� 
કોઈ લ�ય ન�ી ન કરીએ. ફ� એક જ ઉપર 
એકા� રહીએ. લ�ય હ�મેશા િવશાળ અને િનિ�ત 
રાખવું. ક�મ ક� આ લ�યની �ા��તમાં આપણી સાથે 
સંબંધ સ�પક�માં આવતા બધાનું ક�યાણ �ડાયેલું 
હોય છ�.

ઓમશાંિત, આપણે િજંદગી �વીએ છીએ 
તેની પાછળ કોઈ �યેય રાખતા હોઈએ છીએ. 
ક�ઈક મેળવવા માટ� ક�ઈક અપ�ણ કરતા હોય છ�. 
સુખ મેળવવા પુ�ષાથ� કરતા હોય છ�. િજંદગી એવી 
હોવી �ઈએ જેની પાછળ ક�ઈક લ�ય હોય.

લ�ય િવનાની િજંદગી, વગર ટીક�ટ� 
મુસાફરી કર�લા મુસાફર જેવી છ�. તેમને �યાલ 
નથી હોતો ક�, �યા �ટ�શને ઉતરવાનું છ� ? લ�ય 
આપણું પોતાનું હોય, પ�રવારનું હોય, ક�પનીનું 
હોય, િમ�ોમાં હોય, દ�શ માટ� હોય, સંગઠન માટ� 
હોય વગેર�... કોઈ પણ લ�યની �ા��ત માટ� અમુક 
સમય િનિ�ત હોય છ�. તેને આપણે કહીશું ક� 
આટલા સમય સુધી આપણે અહ�થી અહ�યા સુધી 
પહ�ચવાનું છ�. ચો�સ સમય એ મહ�વનો ભાગ 
ભજવે છ�. આ સમયને �ઈને આપણે રોજ તેની 
પાછળ પડી જઈએ. સમય આપણને પડકાર કર� છ� 
ક� તમે નહ� કરી શકો. �યાર� આપણે સામે પડકાર 
આપી �વયંનું પ�રવત�ન કરી, �ઢ સંક�પની ચાવી 
રાખી સફળતાનો �વીકાર કરીએ છીએ.

આપણે કોઈ લ�ય િનિ�ત કરીએ અથવા 
તેમના માટ� િનયિમત �દનચયા� તૈયાર કરીએ. 
રોજ �દનચયા� ચેક કરીએ ક� આપણે લ�યના માગ� 
પર જ આગળ વધી ર�ા છીએ ને ? કોઈ 
આજુબાજુના ��યો �ઈએ નહ�.

�યાર� આપણે કોઈ લ�ય હાથમાં લઈએ 
�યાર� આપણી સામે અનેક પરી�ાઓ આવે. 
તેમના માટ� અમુક બાબતોનો �યાગ પણ કરવો 
પડે છ�. ક�મ ક� લ�ય મેળ�યા પછી તો આપણને 
સુખ.. આનંદ જ છ�. એટલે જ ક�ં છ� ક�..
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�� તો તારા િવના �ભુ રહી ના શક��,
મારા �દલડાની વાત કોઈને કહી ના શક��.
 �� તો તારા િવના બાબા રહી ના શક��.
�યોિતિબંદુ છો સુખના િસંધુ શ��ના ભંડાર છો,
િનબ�ળને �બળ બનાવી. શ�� આપો અપાર છો,
 એવા રહ�મ�દલ િશવબાબાને ભૂલી ના શક��.

 �� તો તારા ....
િનરાકારી િનરઅહ�કારી છો,િવ�ે�ર િવ�ક�યાણી છો,
ધમ��લાિનના સમયે આવી, ઉ�ારો ગીતા વાણી છો.
 સા�ાત �વ�પિનહાળી, કદી િવસરી ના શક��.

 �� તો તારા ....
અતી���ય સુખમાં રાચું સદા, ઈશને સ�મુખ �ઈને,
લગન લાગી એવી મનમાં, ખુશી અનોખી �ઈને,
અનહદ આનંદ અંતરમાં, લહ�રાઈ ર�ાં,
 એની ઝલક િનરાળી કોઈને કહી ના શક��.

 �� તો તારા ....
�ેહ ક�રા તાંતણે, બાં�યા મનના તાર,
પાવન બના�યા રગ રગને ખો�યા ભા�યનાં �ાર,
 તમારી અદ ્ભુત લીલાનો પાર, પામી ના શક��.

 �� તો તારા ....
�� તો તારા િવના �ભુ રહી ના શક��.
મારા �દલડાની વાત કોઈને કહી ના શક��.

॥ ઓમશાંિત ॥

જેઓ �યાર�ય ઘ�ડયારના સેક�ડના કાંટાની જેમ ઊભા 
રહી જતા નથી. ચા�યા જ કર� છ�. અંતે શુભભાવના 
સાથે ઝવેરચંદ મેઘાણીની �િસ� પં�� છ� ક� -

‘ઘટમાં ઘોડા થનગને, આતમ વ�ઝે પાંખ, 
અણ�દઠ�લી ભોમ પર, યૌવન માંડે આંખ.’

॥ ઓમશાંિત ॥

‘ઉઠો, �ગો અને �યેય �ા��ત સુધી 
મં�ા રહો.’ - �વામી િવવેકાનંદ

�યાર� આપણે કોઈ લ�ય ન�ી 
કરીએ તો તે ��ય આપણી સામે રોજ સવાર� 
�પ� કરીને �ઈએ. આથી ધીર�-ધીર� 
સાકાર થતું જશે. �યાર� આપણે કોઈ એક 
લ�ય પર મન-બુ��-શ�� એકા� કરી 
કાય� કરીએ છીએ તો તેને પ�રણામ આપવું 
જ�રી છ�. આપણે િનરી�ણ કરતા હોઈશું 
ક� આપણી આસપાસનાં લોકો અમુક સમય 
અથવા શાયદ એક વષ� સુધીનાં લ�ય ન�ી 
કરતાં હોય છ�. આ લ�યને �ા�ત કરવા 
આજુબાજુનાં કોઈપણ ભાવના�મક 
વાતાવરણથી �ભાિવત થતાં નથી. કોઈ 
પણ સં�ગોમાં તેઓ મનને મજબૂત રાખે 
છ�. લ�ય છતાં પણ અચલ-અડોલ રહી 
શૂ�યમાંથી સજ�ન કર� છ�.

બ� ગુ� અને રહ�યમય વાત એ છ� 
ક� � આપણે આપણું ધાયુ� લ�ય �ા�ત કરવું 
હોય તો જેઓએ લ�ય �ા�ત કરી લીધું છ� 
અથવા આપણી સાથે લ�ય �ા��તની ર�સના 
મેદાનમાં છ� તો તેમને અનુસરીએ. હ�મેશા 
ફ�ટ� નંબરના િવજેતા જ પુ�ષાથ� કર� છ�. 
�યાર� સેક�ડ નંબરને તો ફ�ટ�ને અનુસરી 
આગળ વધી શક� છ�. બી� નંબર� આવતા 
િવજેતાને પુ�ષાથ� નથી ક�મ ક� તેમણે તો 
તૈયાર પુ�ષાથ�ને અનુસરવાનું જ છ�. આ 
પુ�ષાથ�ને કરતા-કરતા એક સમયે પહ�લા 
નંબરને બાજુમાં રાખી તક મળતા જ પહ�લો 
નંબર લઈ શક� છ�. � બધાં જ પહ�લા 
નંબરનો પુ�ષાથ� કરતા હોય તો તેમના 
પુ�ષાથ�ના ઉપર-નીચે થતું �વા મળ� ખ�ં !

આપણે એમને અનુસરતા રહીએ 

ગીત
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

આયુ�ય હતું. ��યુ નહોતું અને અ�યાર� 
કિલયુગના �વનબંધના સમયે રોગ��ત શરીર 
છ�, ટૂંક� આયુ�ય છ�. તમને અ�યાર� ક�સપુરીમાં 
તમારા દુઃખોનો કોઈ પાર નથી. �� આ�યો છું મારો 
વારસો આપવા અને રાવણ માયા તમને �ાિપત 
કર� છ�. સતયુગી દુિનયામાં હતા �યાર� �ક�િતના 
પાંચેય ત�વો અ��, ��વી, વાયુ, જલ અને 
આકાશ તમારી સેવામાં તૈનાત રહ�તા હતા અને 
કિલયુગના અંતે �ક�િતના પાંચેય ત�વોના 
ગુ�સાનો ભોગ બની ર�ા છો. તમને મ� મં� આ�યો 
હતો મનમનાભવ, મ�યા�ભવ. પર�તુ તમે તો 
કિલયુગમાં �યિભચારી યાદમાં ર�ા. મ� અનેક 
મુરલીઓમાં ક�ં છ� ક� �હ�થધમ� િનભાવો અને 
મને યાદ પણ કરો. કામ કરતા કરતા મને યાદ 
કરો, કમ�યોગી બનો. પર�તુ તમે તો �યવસાયના 
ટ��શનમાં ર�ા. માયાને વશ થઈ ગયા. ભોગી 
�વન �વવા લા�યા અને મને યાદ પણ ન કય�. 
તમને તનની અને મનની પિવ�તા �ળવવા 
અખા� ખાનપાનનો િનષેધ ક�ો હતો, તમે તો 
મૉડન� એજના ફા�ટ યુગના ફા�ટ ફ�ડની �િણક 
મ� માણવા લા�યા. હવે પિવ� બનો. મારી સાથે 
ચાલો. વતન બુલા રહા હ�.

િ�ય આ�મન, ���ચ�ના અંતે સમ� િવ� 
પ�રવત�ન પામશે. નવી ��� રચતા પહ�લાં જૂની 
���નો નાશ કરી સફાઈ કરવી જ પડશે. નવા 
ખેતી પાકની શ�આત કરતાં પહ�લાં, બીજ વાવતા 
પહ�લાં, ખેતરની સફાઈ કરો છો ને ? એ જ રીતે 
જૂની ���નો નાશ કરવો પડશે અને એ અંિતમ 
આ�િતમાં બધું જ જૂનું �વાહા થઈ જશે. અને તે 
પહ�લાં મારા બાળકોને પરમધામ શાંિતધામ લઈ 

ભગવાન િશવ ઉવાચ !

મારા અિત �યારા બાળકો ! મારાથી બ� 
સમય જુદા ર�ા ! આખો ક�પ પૂરો થવા આ�યો, 
પાંચ હ�ર વષ� થયા. ���ચ�નો અંત ન�ક જ 
છ�. પુ�ષો�મ સંગમયુગ પણ પૂરો થવા આ�યો. 
તમને તમા�ં ઘર યાદ આવતું નથી ? તમારા િપતા 
યાદ આવતા નથી ? તમને પાછા વતનમાં લઈ જવા 
સાકારી દુિનયામાં આ�યો છું. ��ાબાબાના 
તનમાં અવત�રત થઈ તમને �ા�ણ બનાવી �ાન 
આપી તૈયાર કરવા આ�યો છું. તમે �યાર� વતનમાં 
હતા �યાર� ક�વા હતા ? એ જ �વ�પે, શાંત �વ�પે, 
પિવ� �વ�પ થઈને વતનમાં પાછા જવાનું છ�.

મીઠા બાળકો ! તમને ક�પની શ�આતમાં 
સતયુગી દુિનયામાં મોક�યા �યાર� ક�વા �ૃંગા�રત 
હતા ? અને અ�યાર� ���ચ�ના અંત સમયે, 
કિલયુગના અંતે ક�વા બની ગયા છો ? સતયુગી 
દુિનયામાં આ�યા હતા �યાર� 16 કલા સંપૂણ� હતા, 
પાવન દ�વા�માઓ હતા અને અ�યાર� શૂ�ય 
કલાધારી પિતત મનુ�યા�માઓ બ�યા છો. 
સતયુગમાં હતા �યાર� સતો�ધાન હતા અને 
અ�યાર� કિલયુગના અંત સમયે તમો�ધાન બની 
ગયા છો. આ�યા હતા �યાર� તમારો દ�હ અને 
આ�મા સુંદર હતા. તમે �યામસુંદર હતા અને 
અ�યાર� િવકારી �યામ આ�માઓ છો. તમને સુખ 
શાંિત સંપિતથી ભરપૂર બના�યા હતા અને 
અ�યાર� કિલયુગના અંતે દુઃખી અશાંત અને 
ક�ગાલ બની ગયા છો. તમને મ� 21 જ�મોનું રા�ઈ 
પદ આપી સુખી બના�યા હતા અને અ�યાર� 63 
જ�મોથી દુઃખ ભોગવી ર�ા છો. �વનમુ��ના 
સમયે િનરોગી કાયા હતી. 150 વષ�નું લાંબુ 

ચાલો ઘર� જઈએ !
બી.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા (�ાંિતજ)
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�� તો તારા િવના �ભુ રહી ના શક��,
મારા �દલડાની વાત કોઈને કહી ના શક��.
 �� તો તારા િવના બાબા રહી ના શક��.
�યોિતિબંદુ છો સુખના િસંધુ શ��ના ભંડાર છો,
િનબ�ળને �બળ બનાવી. શ�� આપો અપાર છો,
 એવા રહ�મ�દલ િશવબાબાને ભૂલી ના શક��.

 �� તો તારા ....
િનરાકારી િનરઅહ�કારી છો,િવ�ે�ર િવ�ક�યાણી છો,
ધમ��લાિનના સમયે આવી, ઉ�ારો ગીતા વાણી છો.
 સા�ાત �વ�પિનહાળી, કદી િવસરી ના શક��.

 �� તો તારા ....
અતી���ય સુખમાં રાચું સદા, ઈશને સ�મુખ �ઈને,
લગન લાગી એવી મનમાં, ખુશી અનોખી �ઈને,
અનહદ આનંદ અંતરમાં, લહ�રાઈ ર�ાં,
 એની ઝલક િનરાળી કોઈને કહી ના શક��.

 �� તો તારા ....
�ેહ ક�રા તાંતણે, બાં�યા મનના તાર,
પાવન બના�યા રગ રગને ખો�યા ભા�યનાં �ાર,
 તમારી અદ ્ભુત લીલાનો પાર, પામી ના શક��.

 �� તો તારા ....
�� તો તારા િવના �ભુ રહી ના શક��.
મારા �દલડાની વાત કોઈને કહી ના શક��.

॥ ઓમશાંિત ॥

જેઓ �યાર�ય ઘ�ડયારના સેક�ડના કાંટાની જેમ ઊભા 
રહી જતા નથી. ચા�યા જ કર� છ�. અંતે શુભભાવના 
સાથે ઝવેરચંદ મેઘાણીની �િસ� પં�� છ� ક� -

‘ઘટમાં ઘોડા થનગને, આતમ વ�ઝે પાંખ, 
અણ�દઠ�લી ભોમ પર, યૌવન માંડે આંખ.’

॥ ઓમશાંિત ॥

‘ઉઠો, �ગો અને �યેય �ા��ત સુધી 
મં�ા રહો.’ - �વામી િવવેકાનંદ

�યાર� આપણે કોઈ લ�ય ન�ી 
કરીએ તો તે ��ય આપણી સામે રોજ સવાર� 
�પ� કરીને �ઈએ. આથી ધીર�-ધીર� 
સાકાર થતું જશે. �યાર� આપણે કોઈ એક 
લ�ય પર મન-બુ��-શ�� એકા� કરી 
કાય� કરીએ છીએ તો તેને પ�રણામ આપવું 
જ�રી છ�. આપણે િનરી�ણ કરતા હોઈશું 
ક� આપણી આસપાસનાં લોકો અમુક સમય 
અથવા શાયદ એક વષ� સુધીનાં લ�ય ન�ી 
કરતાં હોય છ�. આ લ�યને �ા�ત કરવા 
આજુબાજુનાં કોઈપણ ભાવના�મક 
વાતાવરણથી �ભાિવત થતાં નથી. કોઈ 
પણ સં�ગોમાં તેઓ મનને મજબૂત રાખે 
છ�. લ�ય છતાં પણ અચલ-અડોલ રહી 
શૂ�યમાંથી સજ�ન કર� છ�.

બ� ગુ� અને રહ�યમય વાત એ છ� 
ક� � આપણે આપણું ધાયુ� લ�ય �ા�ત કરવું 
હોય તો જેઓએ લ�ય �ા�ત કરી લીધું છ� 
અથવા આપણી સાથે લ�ય �ા��તની ર�સના 
મેદાનમાં છ� તો તેમને અનુસરીએ. હ�મેશા 
ફ�ટ� નંબરના િવજેતા જ પુ�ષાથ� કર� છ�. 
�યાર� સેક�ડ નંબરને તો ફ�ટ�ને અનુસરી 
આગળ વધી શક� છ�. બી� નંબર� આવતા 
િવજેતાને પુ�ષાથ� નથી ક�મ ક� તેમણે તો 
તૈયાર પુ�ષાથ�ને અનુસરવાનું જ છ�. આ 
પુ�ષાથ�ને કરતા-કરતા એક સમયે પહ�લા 
નંબરને બાજુમાં રાખી તક મળતા જ પહ�લો 
નંબર લઈ શક� છ�. � બધાં જ પહ�લા 
નંબરનો પુ�ષાથ� કરતા હોય તો તેમના 
પુ�ષાથ�ના ઉપર-નીચે થતું �વા મળ� ખ�ં !

આપણે એમને અનુસરતા રહીએ 

ગીત
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

આયુ�ય હતું. ��યુ નહોતું અને અ�યાર� 
કિલયુગના �વનબંધના સમયે રોગ��ત શરીર 
છ�, ટૂંક� આયુ�ય છ�. તમને અ�યાર� ક�સપુરીમાં 
તમારા દુઃખોનો કોઈ પાર નથી. �� આ�યો છું મારો 
વારસો આપવા અને રાવણ માયા તમને �ાિપત 
કર� છ�. સતયુગી દુિનયામાં હતા �યાર� �ક�િતના 
પાંચેય ત�વો અ��, ��વી, વાયુ, જલ અને 
આકાશ તમારી સેવામાં તૈનાત રહ�તા હતા અને 
કિલયુગના અંતે �ક�િતના પાંચેય ત�વોના 
ગુ�સાનો ભોગ બની ર�ા છો. તમને મ� મં� આ�યો 
હતો મનમનાભવ, મ�યા�ભવ. પર�તુ તમે તો 
કિલયુગમાં �યિભચારી યાદમાં ર�ા. મ� અનેક 
મુરલીઓમાં ક�ં છ� ક� �હ�થધમ� િનભાવો અને 
મને યાદ પણ કરો. કામ કરતા કરતા મને યાદ 
કરો, કમ�યોગી બનો. પર�તુ તમે તો �યવસાયના 
ટ��શનમાં ર�ા. માયાને વશ થઈ ગયા. ભોગી 
�વન �વવા લા�યા અને મને યાદ પણ ન કય�. 
તમને તનની અને મનની પિવ�તા �ળવવા 
અખા� ખાનપાનનો િનષેધ ક�ો હતો, તમે તો 
મૉડન� એજના ફા�ટ યુગના ફા�ટ ફ�ડની �િણક 
મ� માણવા લા�યા. હવે પિવ� બનો. મારી સાથે 
ચાલો. વતન બુલા રહા હ�.

િ�ય આ�મન, ���ચ�ના અંતે સમ� િવ� 
પ�રવત�ન પામશે. નવી ��� રચતા પહ�લાં જૂની 
���નો નાશ કરી સફાઈ કરવી જ પડશે. નવા 
ખેતી પાકની શ�આત કરતાં પહ�લાં, બીજ વાવતા 
પહ�લાં, ખેતરની સફાઈ કરો છો ને ? એ જ રીતે 
જૂની ���નો નાશ કરવો પડશે અને એ અંિતમ 
આ�િતમાં બધું જ જૂનું �વાહા થઈ જશે. અને તે 
પહ�લાં મારા બાળકોને પરમધામ શાંિતધામ લઈ 

ભગવાન િશવ ઉવાચ !

મારા અિત �યારા બાળકો ! મારાથી બ� 
સમય જુદા ર�ા ! આખો ક�પ પૂરો થવા આ�યો, 
પાંચ હ�ર વષ� થયા. ���ચ�નો અંત ન�ક જ 
છ�. પુ�ષો�મ સંગમયુગ પણ પૂરો થવા આ�યો. 
તમને તમા�ં ઘર યાદ આવતું નથી ? તમારા િપતા 
યાદ આવતા નથી ? તમને પાછા વતનમાં લઈ જવા 
સાકારી દુિનયામાં આ�યો છું. ��ાબાબાના 
તનમાં અવત�રત થઈ તમને �ા�ણ બનાવી �ાન 
આપી તૈયાર કરવા આ�યો છું. તમે �યાર� વતનમાં 
હતા �યાર� ક�વા હતા ? એ જ �વ�પે, શાંત �વ�પે, 
પિવ� �વ�પ થઈને વતનમાં પાછા જવાનું છ�.

મીઠા બાળકો ! તમને ક�પની શ�આતમાં 
સતયુગી દુિનયામાં મોક�યા �યાર� ક�વા �ૃંગા�રત 
હતા ? અને અ�યાર� ���ચ�ના અંત સમયે, 
કિલયુગના અંતે ક�વા બની ગયા છો ? સતયુગી 
દુિનયામાં આ�યા હતા �યાર� 16 કલા સંપૂણ� હતા, 
પાવન દ�વા�માઓ હતા અને અ�યાર� શૂ�ય 
કલાધારી પિતત મનુ�યા�માઓ બ�યા છો. 
સતયુગમાં હતા �યાર� સતો�ધાન હતા અને 
અ�યાર� કિલયુગના અંત સમયે તમો�ધાન બની 
ગયા છો. આ�યા હતા �યાર� તમારો દ�હ અને 
આ�મા સુંદર હતા. તમે �યામસુંદર હતા અને 
અ�યાર� િવકારી �યામ આ�માઓ છો. તમને સુખ 
શાંિત સંપિતથી ભરપૂર બના�યા હતા અને 
અ�યાર� કિલયુગના અંતે દુઃખી અશાંત અને 
ક�ગાલ બની ગયા છો. તમને મ� 21 જ�મોનું રા�ઈ 
પદ આપી સુખી બના�યા હતા અને અ�યાર� 63 
જ�મોથી દુઃખ ભોગવી ર�ા છો. �વનમુ��ના 
સમયે િનરોગી કાયા હતી. 150 વષ�નું લાંબુ 

ચાલો ઘર� જઈએ !
બી.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા (�ાંિતજ)
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જવા આ�યો છું.

િસક�લધે બ�ે ! યાદ કરો, મ� મુરલીઓમાં 
ઘણી વખત ક�ં છ� ક� - પરમધામ પિવ� 
આ�માઓ જ જઈ શક� છ�, પિતત નિહ ? પિતત 
આ�માઓ પોતાનું િવકમ�નું ખાતુ ચૂકતે કરીને 
જઈ શક� છ�. પરમધામ જવાના બે માગ� છ�. એક છ� 
- ખુશી ખુશીથી જવાનો, જે માગ�માં �� તમારી સાથે 
રહીશ. બી� માગ� છ� િવકમ�ની સ� ભોગવીને 
જવાનો, જેમાં ધમ�રાજ સાથે રહ�શે. મ� તો તમને 
અનેકવાર ક�ં છ� મારી �ીમત પર ચાલો. �� તમને 
સ�યમાગ� બતાવીશ, સ�ય�ાન આપીશ, મા�ં 
�ાન તમને સતકમ� જ કરાવશે. જે �ા�ણ 
બાળકો પુ�ષો�મ સંગમયુગના સમયે િનયિમત 
મુરલી વાંચી-સાંભળી �ાન ધારણ કરશે મને 
�દલના �ડાણથી �ેમથી યાદ કરતો રહ�શે, 
ઈ�રીય સેવાઓ કરશે, �� ગીતા �ાન ય�માં 
સહયોગી હશે - એ મારા િ�ય સંતાનો છ�. તેમને તો 
મારી આંખોની પલકો પર બેસાડીને પરમધામ લઈ 
જવાનો છું. મારી પલકો પર બેઠ�લા આ�માઓ 21 
જ�મોના સતયુગી સુખને �દ�ય���થી �ઈને ખુશ 
થશે. તેમનું રા�ઈ પદ �ઈને ખુશ થશે. તેમને 
મળનાર સુખ શાંિત અને સ���થી ખુશ થશે. તેવા 
આ�માઓ પરમધામ જતાં મારી સાથે હશે તેઓ 
ખુશીખુશીથી પરમધામ જશે. તેઓની ખુશીનો 
કોઈ પાર નિહ હોય.

પર�તુ જે આ�માઓ પુ�ષો�મ સંગમયુગના 
સમયે �ા�ણ બ�યા નથી, મને યાદ કરતા નથી. 
કોઈ સેવા કાય� કરતા નથી, જે િવકમ� કર� છ� 
તેમને પરમધામ જતા પહ�લા કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ ચૂકતે કરવો પડશે, ધમ�રાજ તેમને સ� 
કરશે, સ� ભોગવતી વખતે તમને ક� થશે, 
િચ�ાશો પર�તુ સ� ભોગવી િહસાબ ચૂકતે કરીને 
જ પરમધામ જવાશે. �� આ�માઓનો િપતા છું, 

આ�માઓને લેવા આ�યો છું. તમારા શરીરનો 
િપતા �� નથી. તમાર� તમા�ં પિતત શરીર તો 
સાકારી દુિનયામાં છોડીને જ મારી સાથે આવવાનું 
છ�. કાળના પં�માંથી છોડાવવા આ�યો છું. હ� 
થોડોક સમય છ� પુ�ષાથ� કરી મારી સાથે આવવાનું 
Too Lateનું બોડ� લા�યું નથી.

િ�ય બાળકો, યાદ રાખો - તમે જેવું કમ� 
કરશો, તમને �ઈને અ�ય આ�માઓ તેવું જ કમ� 
કરશે. � તમે સ�કમ� કરશો, તો અ�ય આ�માઓ 
તમને અનુસરીને સ�કમ� કરશે. તેથી સતકમ� 
કરાવવાની સેવા થશે અને તે તમારા પુ�યના 
ખાતામાં અંશતઃ વધારો કરશે. �યાર� તમે િવકમ� 
કરશો, ખોટા ચીલા ચાતરશો તો તમને �ઈને 
અ�ય આ�માઓ �ારા થયેલા િવકમ�થી ક�સેવાના 
લીધે તમારા પાપકમ�માં પણ અંશતઃ વધારો થશે. 
માટ� સતકમ� કરીને પુ�યનું ખાતું તગડું કરો. �� 
�� ગીતા �ાન ય� �ારા �વગ�ની �થાપના ક�ં છું. 
જે બાળકો મારા રચેલા �� ય�માં સેવા આપે છ�. 
જે બાળકો ય� વાહકો બ�યા છ� તેમને �� દિ�ણા 
આપું છું. (દિ�ણામાં શું હશે ? સતયુગી રા�ઈમાં 
ઉ� પદ)

િ�ય િનજ આ�માઓ ! મ� તમને ક�ં હતું ને 
ક� મને િનર�તર યાદ કરો. તમે તો �હ�થ 
�યવહારમાં પડી માયા વશ થઈ ગયા, અને તેથી જ 
મને િનર�તર યાદ કરવાનું ભૂલી ગયા, તો તમારા 
�ા�ફકને ક��ોલ કરો અને એક િમિનટ માટ� મને 
યાદ કરો. કામકાજ કરતાં કરતાં મને યાદ કરો. 
�� તમને ક�ટલું સહ�લાઈથી સમ�વું છું. તમારી 
અનુક�ળતા મુજબની સહ�લી રીતો સમ�વું છું. 
સવાર� ઉઠતાંવેત ��ાબાબાને તથા મને પણ 
ગુડમોિન�ગ કરો, પછી મીઠી મીઠી વાતો કરો. 
સવારના ભોજન સમયે મને યાદ કરીને ભોજન 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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આપેલા િભ�ન િભ�ન શ��ોની ધાર �દવસે ને 
�દવસે તી� થતી �ય છ�. જેથી મારા સૈિનકોમાં 
લડવાનું સામ�ય� હવે નથી ર�ં. � ક� મારા 
વફાદાર યો�ાઓ, �યાર�ક ચતુરાઈથી તમારા 
આ �ેત વ��ધારીઓ પર પાછળથી ઘા કરી, 
એમને ઘાયલ કરી દ� છ�, પણ તમે �હાની સજ�ન 
બની, સ�ય ગીતા �ાનમુરલી �પી �ુબનો 
શીતળ મલમ લગાવી, એમને તા� મા� બનાવી 
દો છો. �યાર�ક કોઈ મૂિછ�ત થયેલાને સં�વની 
બુટી આપી, એમનામાં ફરી પાછું લડવાનું �મ 
ભરી દો છો. આ 82 વષ�માં આપની �હાની સેના 
ખૂબ િવશાળ થઈ ચૂક� છ�. તો પણ આપને સંતોષ જ 
નથી અને િનર�તર નવી ભરતી કરતા જ રહો છો! 
આ કાય�માં તમારા બાળકો ઉમંગ-ઉ�સાહમાં 
સહયોગ આપતા જ રહ� છ�. �ેહથી બાબા, બાબા 
કહ�તા જે તમારી પાસે આવે છ� એમને તો તમે ગળ� 
લગાવી, એમનામાં શ�� ભરી દો છો. હ� 
િશવબાબા, �� થોડી અસાવધાન રહી, એમાં તો 
તમે મારા 2500 વષ� (�ાપર-કિળયુગ)ના મજબૂત 
શાસનનો પાયો હચમચાવી દીધો. આબુ પવ�ત પર 
આપે રચેલા �� ગીતા�ાન ય�માં મારા સૈિનકો 
હોમાય ર�ા છ�. હવે તમે જ કહો, �� કોની પાસે 
�� ?

ભલે, �યાર� અ�યાર� તો �� જતી રહીશ. 
તમારા બાળકોને તમા�ં �વગ� મુબારક હો. માર� 
�યાં એમનો પીછો નથી કરવો ક�મ ક� �યાંનું 
હવામાન મને માફક નહ� આવે પર�તુ યાદ રાખ� 
ક� 2500 વષ� આરામ કરી, ફરી મજબૂત િખલા 
(આધાર)ના �ર� આ બધા વાછરડા ક�દ� .. પછી 
તો એ છ� ને �� છું. તમે ઉપર પરમધામમાં બેસી, 

વો�સ એપ પર મળ�લા િહ�દી પ�નો અનુવાદ 
- માયા 5 િવકારોનું �તીક છ�.

750 કરોડ મનુ�યા�માઓના પરમિપતા 
િનરાકાર �ી �ી િશવ�ને માયાના શત ્ શ� 
�ણામ.

ખૂબ જ દુઃખ સાથે આજ આપને આ િવદાય 
પ� �ારા �ણ ક�ં છું ક� �� અડધા ક�પ (2500 
વષ�) માટ� આપના બાળકો (મનુ�યા�માઓ)નો 
સાથ છોડી રહી છું. 2500 વષ�ના સહવાસમાં એ 
લોકોને મારામાં ખૂબ જ મોહ થઈ ગયો છ�, પર�તુ 
પરમધામ (આ�મા, પરમા�માનું અસલ ઘર)થી 
અવત�રત થઈ, આપ�ીએ અમારી વ�ે મોટી 
િતરાડ ઉ�પ�ન કરી, મને એ લોકોથી દૂર કરી 
દીધી. લગભગ 2500 વષ� (�ાપર યુગ)થી 
િમ�તાનું નાટક કરી, એમને ભૂલ-ભૂલૈયામાં 
નાખી, એમના પર રા�ય કરતી આવી છું. આપે 
આવીને મારો ખેલ બગાડી દીધો. તમે એમને 
અ�ાન િન�ામાંથી જગાડી, મારાથી દૂર રહ�વાની 
િશ�ા આપી. ભગવાન, આ તો તમે મારી સાથે 
ઘોર અ�યાય કય�. આપે ��િપતા ��ાના 
સાકાર મા�યમ �ારા અનેક આ�માઓને �ાન-
યોગનું ��ા�� આ�યું જેના વડે એ લોકોએ મને 
ધુ�કારી, તરછોડી, મારી બેઈ�તી કરી. હવે એ 
બધા પોતાને ��ાક�માર - ક�મારી કહ� છ�. સાચું 
ક�� તો મને આ તમારા દ�ક લીધેલા બાળકોની 
ઈ�યા� આવે છ�, કારણ ક� એમને �ઈને મારા 
મહારથી યો�ાઓ જેવા ક� કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર મુિછ�ત થઈ �ય છ�. આમ ધીર�, ધીર� 
�� પાંગળી બનતી �� છું. મા�ં એક ચ��ય શાસન 
સમા�ત થતું �ય છ�. હ� િશવ પરમા�મા�, તમે 

િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવને માયાનો પ�
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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જવા આ�યો છું.

િસક�લધે બ�ે ! યાદ કરો, મ� મુરલીઓમાં 
ઘણી વખત ક�ં છ� ક� - પરમધામ પિવ� 
આ�માઓ જ જઈ શક� છ�, પિતત નિહ ? પિતત 
આ�માઓ પોતાનું િવકમ�નું ખાતુ ચૂકતે કરીને 
જઈ શક� છ�. પરમધામ જવાના બે માગ� છ�. એક છ� 
- ખુશી ખુશીથી જવાનો, જે માગ�માં �� તમારી સાથે 
રહીશ. બી� માગ� છ� િવકમ�ની સ� ભોગવીને 
જવાનો, જેમાં ધમ�રાજ સાથે રહ�શે. મ� તો તમને 
અનેકવાર ક�ં છ� મારી �ીમત પર ચાલો. �� તમને 
સ�યમાગ� બતાવીશ, સ�ય�ાન આપીશ, મા�ં 
�ાન તમને સતકમ� જ કરાવશે. જે �ા�ણ 
બાળકો પુ�ષો�મ સંગમયુગના સમયે િનયિમત 
મુરલી વાંચી-સાંભળી �ાન ધારણ કરશે મને 
�દલના �ડાણથી �ેમથી યાદ કરતો રહ�શે, 
ઈ�રીય સેવાઓ કરશે, �� ગીતા �ાન ય�માં 
સહયોગી હશે - એ મારા િ�ય સંતાનો છ�. તેમને તો 
મારી આંખોની પલકો પર બેસાડીને પરમધામ લઈ 
જવાનો છું. મારી પલકો પર બેઠ�લા આ�માઓ 21 
જ�મોના સતયુગી સુખને �દ�ય���થી �ઈને ખુશ 
થશે. તેમનું રા�ઈ પદ �ઈને ખુશ થશે. તેમને 
મળનાર સુખ શાંિત અને સ���થી ખુશ થશે. તેવા 
આ�માઓ પરમધામ જતાં મારી સાથે હશે તેઓ 
ખુશીખુશીથી પરમધામ જશે. તેઓની ખુશીનો 
કોઈ પાર નિહ હોય.

પર�તુ જે આ�માઓ પુ�ષો�મ સંગમયુગના 
સમયે �ા�ણ બ�યા નથી, મને યાદ કરતા નથી. 
કોઈ સેવા કાય� કરતા નથી, જે િવકમ� કર� છ� 
તેમને પરમધામ જતા પહ�લા કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ ચૂકતે કરવો પડશે, ધમ�રાજ તેમને સ� 
કરશે, સ� ભોગવતી વખતે તમને ક� થશે, 
િચ�ાશો પર�તુ સ� ભોગવી િહસાબ ચૂકતે કરીને 
જ પરમધામ જવાશે. �� આ�માઓનો િપતા છું, 

આ�માઓને લેવા આ�યો છું. તમારા શરીરનો 
િપતા �� નથી. તમાર� તમા�ં પિતત શરીર તો 
સાકારી દુિનયામાં છોડીને જ મારી સાથે આવવાનું 
છ�. કાળના પં�માંથી છોડાવવા આ�યો છું. હ� 
થોડોક સમય છ� પુ�ષાથ� કરી મારી સાથે આવવાનું 
Too Lateનું બોડ� લા�યું નથી.

િ�ય બાળકો, યાદ રાખો - તમે જેવું કમ� 
કરશો, તમને �ઈને અ�ય આ�માઓ તેવું જ કમ� 
કરશે. � તમે સ�કમ� કરશો, તો અ�ય આ�માઓ 
તમને અનુસરીને સ�કમ� કરશે. તેથી સતકમ� 
કરાવવાની સેવા થશે અને તે તમારા પુ�યના 
ખાતામાં અંશતઃ વધારો કરશે. �યાર� તમે િવકમ� 
કરશો, ખોટા ચીલા ચાતરશો તો તમને �ઈને 
અ�ય આ�માઓ �ારા થયેલા િવકમ�થી ક�સેવાના 
લીધે તમારા પાપકમ�માં પણ અંશતઃ વધારો થશે. 
માટ� સતકમ� કરીને પુ�યનું ખાતું તગડું કરો. �� 
�� ગીતા �ાન ય� �ારા �વગ�ની �થાપના ક�ં છું. 
જે બાળકો મારા રચેલા �� ય�માં સેવા આપે છ�. 
જે બાળકો ય� વાહકો બ�યા છ� તેમને �� દિ�ણા 
આપું છું. (દિ�ણામાં શું હશે ? સતયુગી રા�ઈમાં 
ઉ� પદ)

િ�ય િનજ આ�માઓ ! મ� તમને ક�ં હતું ને 
ક� મને િનર�તર યાદ કરો. તમે તો �હ�થ 
�યવહારમાં પડી માયા વશ થઈ ગયા, અને તેથી જ 
મને િનર�તર યાદ કરવાનું ભૂલી ગયા, તો તમારા 
�ા�ફકને ક��ોલ કરો અને એક િમિનટ માટ� મને 
યાદ કરો. કામકાજ કરતાં કરતાં મને યાદ કરો. 
�� તમને ક�ટલું સહ�લાઈથી સમ�વું છું. તમારી 
અનુક�ળતા મુજબની સહ�લી રીતો સમ�વું છું. 
સવાર� ઉઠતાંવેત ��ાબાબાને તથા મને પણ 
ગુડમોિન�ગ કરો, પછી મીઠી મીઠી વાતો કરો. 
સવારના ભોજન સમયે મને યાદ કરીને ભોજન 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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આપેલા િભ�ન િભ�ન શ��ોની ધાર �દવસે ને 
�દવસે તી� થતી �ય છ�. જેથી મારા સૈિનકોમાં 
લડવાનું સામ�ય� હવે નથી ર�ં. � ક� મારા 
વફાદાર યો�ાઓ, �યાર�ક ચતુરાઈથી તમારા 
આ �ેત વ��ધારીઓ પર પાછળથી ઘા કરી, 
એમને ઘાયલ કરી દ� છ�, પણ તમે �હાની સજ�ન 
બની, સ�ય ગીતા �ાનમુરલી �પી �ુબનો 
શીતળ મલમ લગાવી, એમને તા� મા� બનાવી 
દો છો. �યાર�ક કોઈ મૂિછ�ત થયેલાને સં�વની 
બુટી આપી, એમનામાં ફરી પાછું લડવાનું �મ 
ભરી દો છો. આ 82 વષ�માં આપની �હાની સેના 
ખૂબ િવશાળ થઈ ચૂક� છ�. તો પણ આપને સંતોષ જ 
નથી અને િનર�તર નવી ભરતી કરતા જ રહો છો! 
આ કાય�માં તમારા બાળકો ઉમંગ-ઉ�સાહમાં 
સહયોગ આપતા જ રહ� છ�. �ેહથી બાબા, બાબા 
કહ�તા જે તમારી પાસે આવે છ� એમને તો તમે ગળ� 
લગાવી, એમનામાં શ�� ભરી દો છો. હ� 
િશવબાબા, �� થોડી અસાવધાન રહી, એમાં તો 
તમે મારા 2500 વષ� (�ાપર-કિળયુગ)ના મજબૂત 
શાસનનો પાયો હચમચાવી દીધો. આબુ પવ�ત પર 
આપે રચેલા �� ગીતા�ાન ય�માં મારા સૈિનકો 
હોમાય ર�ા છ�. હવે તમે જ કહો, �� કોની પાસે 
�� ?

ભલે, �યાર� અ�યાર� તો �� જતી રહીશ. 
તમારા બાળકોને તમા�ં �વગ� મુબારક હો. માર� 
�યાં એમનો પીછો નથી કરવો ક�મ ક� �યાંનું 
હવામાન મને માફક નહ� આવે પર�તુ યાદ રાખ� 
ક� 2500 વષ� આરામ કરી, ફરી મજબૂત િખલા 
(આધાર)ના �ર� આ બધા વાછરડા ક�દ� .. પછી 
તો એ છ� ને �� છું. તમે ઉપર પરમધામમાં બેસી, 

વો�સ એપ પર મળ�લા િહ�દી પ�નો અનુવાદ 
- માયા 5 િવકારોનું �તીક છ�.

750 કરોડ મનુ�યા�માઓના પરમિપતા 
િનરાકાર �ી �ી િશવ�ને માયાના શત ્ શ� 
�ણામ.

ખૂબ જ દુઃખ સાથે આજ આપને આ િવદાય 
પ� �ારા �ણ ક�ં છું ક� �� અડધા ક�પ (2500 
વષ�) માટ� આપના બાળકો (મનુ�યા�માઓ)નો 
સાથ છોડી રહી છું. 2500 વષ�ના સહવાસમાં એ 
લોકોને મારામાં ખૂબ જ મોહ થઈ ગયો છ�, પર�તુ 
પરમધામ (આ�મા, પરમા�માનું અસલ ઘર)થી 
અવત�રત થઈ, આપ�ીએ અમારી વ�ે મોટી 
િતરાડ ઉ�પ�ન કરી, મને એ લોકોથી દૂર કરી 
દીધી. લગભગ 2500 વષ� (�ાપર યુગ)થી 
િમ�તાનું નાટક કરી, એમને ભૂલ-ભૂલૈયામાં 
નાખી, એમના પર રા�ય કરતી આવી છું. આપે 
આવીને મારો ખેલ બગાડી દીધો. તમે એમને 
અ�ાન િન�ામાંથી જગાડી, મારાથી દૂર રહ�વાની 
િશ�ા આપી. ભગવાન, આ તો તમે મારી સાથે 
ઘોર અ�યાય કય�. આપે ��િપતા ��ાના 
સાકાર મા�યમ �ારા અનેક આ�માઓને �ાન-
યોગનું ��ા�� આ�યું જેના વડે એ લોકોએ મને 
ધુ�કારી, તરછોડી, મારી બેઈ�તી કરી. હવે એ 
બધા પોતાને ��ાક�માર - ક�મારી કહ� છ�. સાચું 
ક�� તો મને આ તમારા દ�ક લીધેલા બાળકોની 
ઈ�યા� આવે છ�, કારણ ક� એમને �ઈને મારા 
મહારથી યો�ાઓ જેવા ક� કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર મુિછ�ત થઈ �ય છ�. આમ ધીર�, ધીર� 
�� પાંગળી બનતી �� છું. મા�ં એક ચ��ય શાસન 
સમા�ત થતું �ય છ�. હ� િશવ પરમા�મા�, તમે 

િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવને માયાનો પ�
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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રાખવી.

6. પોતાનું કત��યપાલન કરવું તથા જવાબદારી 
િનભાવવી.

�યાર� કોઈ મનુ�ય અનુભવ કર� છ� ક� બી� 
�ય�� એની સુખ સુિવધાઓનો ક�ઈક �યાલ રાખે 
છ�. એનામાં થોડી ઘણી યો�યતાઓને પણ માને છ�. 
એના �વનનું પણ કોઈ મૂ�ય તથા આદર સમજે 
છ�, તો એ �ય�� ��યે િવ�ાસની ભાવના આવી 
�ય છ�. અને એ �ય��માં પોતાનાપણું અનુભવે 
છ�. પર�તુ આ સવ� સુખ-સુિવધા, યો�યતા, �વનનું 
મૂ�ય, આદર વગેર� એ �ય�� જ આપી શક� છ� 
જેની અંદર સવ�મૂ�યોનો �ટોક જમા હોય.

જેમ મોટોભાઈ પોતાના ભાઈને �ચો 
બનાવવાનો �યાસ કર� છ� પરમા�માને યાદ 
કરનારા જ જનમનને સંતુ� કરી શક� છ� અને 
લોકપસંદ બની શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનુ�ય �વનશૈલીની સોળ કળાઓમાંથી 
એક કળા છ�. �યવહારકળા અથવા ખુશ 
રાખવાની કળા. (The art of Dealing with 
others or pleasing others).

મનુ�યનું �વન વા�તવમાં એવું હોવું �ઈએ 
ક� તે બી�ઓને ચંદનની જેમ શીતળતા આપના�ં 
હોય. ગુલાબની જેમ સુગંધી આપનાર હોય અને 
મધના સમાન મીઠું અથવા િ�ય લાગના�ં હોય 
તથા ફળના સમાન રસ આપના�ં હોય. પર�તુ 
પોતાના �યવહારને એવો સુંદર અને ક�શળ 
બનાવવો, જેનાથી લોકો સંતુ� અને �સ�ન થાય. 
આ પણ એક કળા છ�. એમાં મુ�ય �પથી આ છ 
વાતો હોવી જ�રી છ�.

1. બી�ઓના �વનને પણ અણમોલ સમજવું 
અને એમના �વનમાં કોઈ અવરોધો ના 
નાખવા. �દયથી એમને આગળ વધારવાના, 
આદર આપવાના, આ�ય આપવાના, સુખ 
આપવાના પૂરા �યાસો કરવા.

2. બી�ઓના ભાવ અને �વભાવ બંનેને 
સમ�ને અથા�ત એમના સં�કાર અને 
પ�ર��થિતને �ણીને એમના ��યે 
સહાનુભૂિત, શુભભાવના અને �ેહની 
ભાવના રાખવી.

3. સદા એ લ�ય પોતાની સામે રાખવું ક� તે 
બી�ઓ પર કોઈપણ �તનો બોજ ના બને, 
અને એમની સેવાઓ ના લે.

4. સદા એ વાતને યાદ રાખવી ક� � બી�ઓને 
દુઃખ આપીશ તો દુઃખી થઈને મરીશ. આ સ�ય 
છ�.

5. સવ�ના શુભિચંતક બનવું અને શુભકામના 

�યવહારકળા એક મહ�વપૂણ� ગુણ
.
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મહા�મા બુ� હતા. તેમનો િશ�ય આનંદ 
હતો. તે ખૂબ બીમાર હતો. મરણ પથારીએ હતો. 
આંખો બંધ હતી. તેને અંદરમાં અંધકાર દ�ખાતો 
હતો. તેને ગભરામણ થઈ, બાજુમાં મહા�મા બુ� 
બેઠા હતા. આનંદ િશ�યએ બંધ આંખોએ મહા�મા 
બુ�ને ક�ં મને અંધકાર દ�ખાય છ�. �યાર� મહા�મા 
બુ�� ક�ં. અપ �દયો ભવઃ અથા�� તું �વયં એક 
દીપક છ�. �વયંના દીપકને જલાવ. �વયંને �. તું 
તારા આ�માના દીપકને �. અંધકાર સમા�ત 
થશે. તો આપણે પણ આપણા અંતર મનના 
અંધકારને દૂર કરવા માટ� આપણા આ�માનો 
દીપક આપણે ��ત કરવો પડે.

આજે મનુ�ય ભગવાનના મં�દરમાં રોજ 
�દવો કર� છ�. પર�તુ અંતર મનમાં અંધા�ં છ�. કયું 
અંધા�ં ? અ�ાનતાનું અંધા�ં છ�. બહારથી કોઈ 
ગમે તેટલા �દવા �ગટાવે પર�તુ �યાં સુધી તમસો 
મા �યોિતગ�મય નથી અથા�� �વયંને નથી 
ઓળ�યા, �વયંનો �દવો ��ત નથી �યાં સુધી 
અ�ાનતાનો અંધકાર જશે નહ�. સો��ટીસે ક�ં છ� 
હ� માનવ, તું તારી �તને ઓળખ, તું કોણ છ� ? તે 
�ણી લઈશ �યાર� જ તાર ંુ ક�યાણ થશે. આજના 
સંસારમાં મનુ�ય એવી રીતે �વન �વે છ� ક� 
જવાનું જ નથી અને આ બધું મા�ં જ છ�. પર�તુ જેને 
આપણે મા�ં કહીએ છ� એમાંનું કાંઈજ મા�ં છ� જ 
નહ�. આ દ�હના સંબંધ વ�તુ વૈભવ ધન દોલત 
બધું જે મ�યું છ� એ અહ�યા જ મૂક�ને જવાનું છ�. 
આપણી સાથે કાંઈ જ નહ� આવે. આ તો આંખથી 
�ઈએ છ� આ સંસારને એટલે આપણને સ�ય લાગે 
છ� અને આપણું લાગે છ�. પર�તુ ખર�ખર આંખે 
દ��યાની માયા છ�. આમાં મા�ં કાંઈ નથી. મનુ�ય 

આ�મા દ�હ દુિનયા છોડી ખાલી હાથ �ય છ�.

રા� િસક�દર હતા ભારતના સ�ાટ રા� 
હતા. એમણે ખૂબ ધન ભેગું કયુ� હતું એમને ધન 
ભેગું કરવાનો શોખ હતો. એમણે ધન ભેગું કરવા 
માટ� ખૂબ મહ�નત કરી. કોઈના ખૂન કયા�. કોઈને 
લૂં�ા. મુડદાના મોઢામાંથી પણ પાવલીઓ કાઢી 
હતી અને મબલક ધન ભેગું કયુ�. હવે ધન ભેગું 
થઈ ગયા પછી તેને એક �દવસ િવચાર આ�યો ક� 
મા�ં અચાનક ��યુ થશે તો આ ધન તો બી� 
વાપરશે. પછી િવચાર આ�યો ક� આ ધનને �� 
વાપ�ં, મોજ ક�ં. એના માટ� માર� અમર બનવું પડે. 
અમર બનવા માટ� અ�ત �ઈએ. તે અ�તની 
શોધમાં નીક�યો ખૂબ શોધ કરી શોધતા શોધતા 
એક જંગલમાં તેને સાધુ મ�યા અને વાત કરી માર� 
અમર બનવું છ�. મા�ં ��યુ થાય જ નહ� �� અમર 
ર�� તે માટ� માર� અ�ત �ઈએ છ�. �યાર� સાધુએ 
ક�ં ક� અહીયાં એક ક�વો છ�. બ� �ડો છ� 
પગથીયા છ�. એકદમ તિળયે અ�ત છ�. � તું એ 
પીશ તો અમર બની જઈશ. રા� િસક�દર �યાં 
ક�વા પાસે પહ�ચી ગયા અને પગથીયા ઉતરવા 
લા�યા. છ��ે લા�ટ પગથીયે પહ��યા અને અ�ત 
લેવા માટ� બે હાથ ફ�લા�યા �યાં ક�વા ઉપર એક 
ઝાડ હતું અને ઝાડમાં કાગડો બેઠો હતો. તે કાગડો 
બો�યો હ� િસક�દર તું અ�ત ના પીશ. � મારી 
હાલત �� અ�ત પી ગયો છું. રા� િસક�દર� ઉપર 
�યું કાગડાએ ક�ં મ� પણ અમર બનવા માટ� 
અ�ત પીધું અને આજે વષ�થી અહ�યાં બેઠો છું. 
એક ડાળ ઉપર આ મા�ં શરીર મને સાથ નથી 
આપતું. મારી પાંખો જજ�રીત થઈ ગઈ છ�. આ 
શરીરમાં ખૂન પણ નથી ર�ં. હાડકાં ર�ા છ�. �� 

આંત�રક ��િત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

• જેની પાસે �ાનનું અઢળક ધન છ� એને 
સંપ�નતાની અનુભૂિત થાય છ�.

• આ�ાકારી બનો તો બાપદાદાના �દલની 
દુઆઓ મળતી રહ�શે.

• જેમની ઝોળી પરમા�માની દુઆઓથી ભર�લી 
છ� એની પાસે માયા આવી શકતી નથી.

• સવ� શ��ઓની લાઈટ સદા સાથે રહ�શે તો 
માયા દૂરથી જ ભાગી જશે.

• સમય �પી ખ�નાને �યથ�માં જતો બચાવવો 
આજ તી� પુ�ષાથ�ની િનશાની છ�.
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રાખવી.

6. પોતાનું કત��યપાલન કરવું તથા જવાબદારી 
િનભાવવી.

�યાર� કોઈ મનુ�ય અનુભવ કર� છ� ક� બી� 
�ય�� એની સુખ સુિવધાઓનો ક�ઈક �યાલ રાખે 
છ�. એનામાં થોડી ઘણી યો�યતાઓને પણ માને છ�. 
એના �વનનું પણ કોઈ મૂ�ય તથા આદર સમજે 
છ�, તો એ �ય�� ��યે િવ�ાસની ભાવના આવી 
�ય છ�. અને એ �ય��માં પોતાનાપણું અનુભવે 
છ�. પર�તુ આ સવ� સુખ-સુિવધા, યો�યતા, �વનનું 
મૂ�ય, આદર વગેર� એ �ય�� જ આપી શક� છ� 
જેની અંદર સવ�મૂ�યોનો �ટોક જમા હોય.

જેમ મોટોભાઈ પોતાના ભાઈને �ચો 
બનાવવાનો �યાસ કર� છ� પરમા�માને યાદ 
કરનારા જ જનમનને સંતુ� કરી શક� છ� અને 
લોકપસંદ બની શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનુ�ય �વનશૈલીની સોળ કળાઓમાંથી 
એક કળા છ�. �યવહારકળા અથવા ખુશ 
રાખવાની કળા. (The art of Dealing with 
others or pleasing others).

મનુ�યનું �વન વા�તવમાં એવું હોવું �ઈએ 
ક� તે બી�ઓને ચંદનની જેમ શીતળતા આપના�ં 
હોય. ગુલાબની જેમ સુગંધી આપનાર હોય અને 
મધના સમાન મીઠું અથવા િ�ય લાગના�ં હોય 
તથા ફળના સમાન રસ આપના�ં હોય. પર�તુ 
પોતાના �યવહારને એવો સુંદર અને ક�શળ 
બનાવવો, જેનાથી લોકો સંતુ� અને �સ�ન થાય. 
આ પણ એક કળા છ�. એમાં મુ�ય �પથી આ છ 
વાતો હોવી જ�રી છ�.

1. બી�ઓના �વનને પણ અણમોલ સમજવું 
અને એમના �વનમાં કોઈ અવરોધો ના 
નાખવા. �દયથી એમને આગળ વધારવાના, 
આદર આપવાના, આ�ય આપવાના, સુખ 
આપવાના પૂરા �યાસો કરવા.

2. બી�ઓના ભાવ અને �વભાવ બંનેને 
સમ�ને અથા�ત એમના સં�કાર અને 
પ�ર��થિતને �ણીને એમના ��યે 
સહાનુભૂિત, શુભભાવના અને �ેહની 
ભાવના રાખવી.

3. સદા એ લ�ય પોતાની સામે રાખવું ક� તે 
બી�ઓ પર કોઈપણ �તનો બોજ ના બને, 
અને એમની સેવાઓ ના લે.

4. સદા એ વાતને યાદ રાખવી ક� � બી�ઓને 
દુઃખ આપીશ તો દુઃખી થઈને મરીશ. આ સ�ય 
છ�.

5. સવ�ના શુભિચંતક બનવું અને શુભકામના 

�યવહારકળા એક મહ�વપૂણ� ગુણ
.
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મહા�મા બુ� હતા. તેમનો િશ�ય આનંદ 
હતો. તે ખૂબ બીમાર હતો. મરણ પથારીએ હતો. 
આંખો બંધ હતી. તેને અંદરમાં અંધકાર દ�ખાતો 
હતો. તેને ગભરામણ થઈ, બાજુમાં મહા�મા બુ� 
બેઠા હતા. આનંદ િશ�યએ બંધ આંખોએ મહા�મા 
બુ�ને ક�ં મને અંધકાર દ�ખાય છ�. �યાર� મહા�મા 
બુ�� ક�ં. અપ �દયો ભવઃ અથા�� તું �વયં એક 
દીપક છ�. �વયંના દીપકને જલાવ. �વયંને �. તું 
તારા આ�માના દીપકને �. અંધકાર સમા�ત 
થશે. તો આપણે પણ આપણા અંતર મનના 
અંધકારને દૂર કરવા માટ� આપણા આ�માનો 
દીપક આપણે ��ત કરવો પડે.

આજે મનુ�ય ભગવાનના મં�દરમાં રોજ 
�દવો કર� છ�. પર�તુ અંતર મનમાં અંધા�ં છ�. કયું 
અંધા�ં ? અ�ાનતાનું અંધા�ં છ�. બહારથી કોઈ 
ગમે તેટલા �દવા �ગટાવે પર�તુ �યાં સુધી તમસો 
મા �યોિતગ�મય નથી અથા�� �વયંને નથી 
ઓળ�યા, �વયંનો �દવો ��ત નથી �યાં સુધી 
અ�ાનતાનો અંધકાર જશે નહ�. સો��ટીસે ક�ં છ� 
હ� માનવ, તું તારી �તને ઓળખ, તું કોણ છ� ? તે 
�ણી લઈશ �યાર� જ તાર ંુ ક�યાણ થશે. આજના 
સંસારમાં મનુ�ય એવી રીતે �વન �વે છ� ક� 
જવાનું જ નથી અને આ બધું મા�ં જ છ�. પર�તુ જેને 
આપણે મા�ં કહીએ છ� એમાંનું કાંઈજ મા�ં છ� જ 
નહ�. આ દ�હના સંબંધ વ�તુ વૈભવ ધન દોલત 
બધું જે મ�યું છ� એ અહ�યા જ મૂક�ને જવાનું છ�. 
આપણી સાથે કાંઈ જ નહ� આવે. આ તો આંખથી 
�ઈએ છ� આ સંસારને એટલે આપણને સ�ય લાગે 
છ� અને આપણું લાગે છ�. પર�તુ ખર�ખર આંખે 
દ��યાની માયા છ�. આમાં મા�ં કાંઈ નથી. મનુ�ય 

આ�મા દ�હ દુિનયા છોડી ખાલી હાથ �ય છ�.

રા� િસક�દર હતા ભારતના સ�ાટ રા� 
હતા. એમણે ખૂબ ધન ભેગું કયુ� હતું એમને ધન 
ભેગું કરવાનો શોખ હતો. એમણે ધન ભેગું કરવા 
માટ� ખૂબ મહ�નત કરી. કોઈના ખૂન કયા�. કોઈને 
લૂં�ા. મુડદાના મોઢામાંથી પણ પાવલીઓ કાઢી 
હતી અને મબલક ધન ભેગું કયુ�. હવે ધન ભેગું 
થઈ ગયા પછી તેને એક �દવસ િવચાર આ�યો ક� 
મા�ં અચાનક ��યુ થશે તો આ ધન તો બી� 
વાપરશે. પછી િવચાર આ�યો ક� આ ધનને �� 
વાપ�ં, મોજ ક�ં. એના માટ� માર� અમર બનવું પડે. 
અમર બનવા માટ� અ�ત �ઈએ. તે અ�તની 
શોધમાં નીક�યો ખૂબ શોધ કરી શોધતા શોધતા 
એક જંગલમાં તેને સાધુ મ�યા અને વાત કરી માર� 
અમર બનવું છ�. મા�ં ��યુ થાય જ નહ� �� અમર 
ર�� તે માટ� માર� અ�ત �ઈએ છ�. �યાર� સાધુએ 
ક�ં ક� અહીયાં એક ક�વો છ�. બ� �ડો છ� 
પગથીયા છ�. એકદમ તિળયે અ�ત છ�. � તું એ 
પીશ તો અમર બની જઈશ. રા� િસક�દર �યાં 
ક�વા પાસે પહ�ચી ગયા અને પગથીયા ઉતરવા 
લા�યા. છ��ે લા�ટ પગથીયે પહ��યા અને અ�ત 
લેવા માટ� બે હાથ ફ�લા�યા �યાં ક�વા ઉપર એક 
ઝાડ હતું અને ઝાડમાં કાગડો બેઠો હતો. તે કાગડો 
બો�યો હ� િસક�દર તું અ�ત ના પીશ. � મારી 
હાલત �� અ�ત પી ગયો છું. રા� િસક�દર� ઉપર 
�યું કાગડાએ ક�ં મ� પણ અમર બનવા માટ� 
અ�ત પીધું અને આજે વષ�થી અહ�યાં બેઠો છું. 
એક ડાળ ઉપર આ મા�ં શરીર મને સાથ નથી 
આપતું. મારી પાંખો જજ�રીત થઈ ગઈ છ�. આ 
શરીરમાં ખૂન પણ નથી ર�ં. હાડકાં ર�ા છ�. �� 

આંત�રક ��િત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

• જેની પાસે �ાનનું અઢળક ધન છ� એને 
સંપ�નતાની અનુભૂિત થાય છ�.

• આ�ાકારી બનો તો બાપદાદાના �દલની 
દુઆઓ મળતી રહ�શે.

• જેમની ઝોળી પરમા�માની દુઆઓથી ભર�લી 
છ� એની પાસે માયા આવી શકતી નથી.

• સવ� શ��ઓની લાઈટ સદા સાથે રહ�શે તો 
માયા દૂરથી જ ભાગી જશે.

• સમય �પી ખ�નાને �યથ�માં જતો બચાવવો 
આજ તી� પુ�ષાથ�ની િનશાની છ�.
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�ાના�ત

ધન વ�તુ વૈભવ આપણા અંતર આ�માને શાંિત 
લેવા દ�તું નથી. આપણને અંતર મનની શાંિત 
મળતી નથી. ખર�ખર સાચી શાંિત, સાચું સુખ, 
સાચો આનંદ નેક કામ - સત કમ� કરવામાં, સવ�ને 
સુખ આપવામાં જ મળ� છ�.

એક વાર મહા�મા બુ�ધ પાસે એક �ય�� 
આ�યો જે િબલક�લ ગરીબ હતો. એમણે મહા�મા 
બુ�ને ક�ં ક� તમે ઉપદ�શ આપો છો ક� સવ� �વ 
�ાણી પર દયા રાખવી. સવ�ને સુખ આપવું. તો 
મારી પાસે તો કાંઈ જ નથી. �� લોકોને શુ આપુ ? ��  
તો સાવ િનધ�ન છું, ગરીબ છું. તો મહા�મા બુ�ધે 
ક�ં ક� ત� ગયા જ�મમાં કોઈને કાંઈ જ નથી આ�યું 
એટલે આજે તું ગરીબ છ�. ભલે કાંઈ વાંધો નહ�. તું 
કોઈને ભલે ધનની વ�તુથી મદદ ન કર� પર�તુ તું 
લોકો સાથે મીઠી મુ�કાન તો કરી શક� છ� ને ? તું 
મુખથી મીઠું તો બોલીને લોકો સાથે સારો �યવહાર 
તો કરી શક� છ� ને ? તું કોઈ બુઝુગ� �ય��ને 
પોતાની કાંધ તો આપી શક� છ� ને ? કોઈની તનથી 
સેવા તો કરી શક� છ� ને ? બસ આટલું કર. તું સુખી 
થઈશ તને શાંિત મળશે. ખુશી મળશે.

તો ખર�ખર આપણી પાસે જે શ�� છ�. 
ધનની શ��, મનની શ��, વાણીની શ��, 
તનની શ��નો સદુપયોગ કરવાનો છ�. આજે 
દુિનયામાં આ શ��ઓનો દુ�પયોગ લોકો કર� છ�. 
આપણે તેનો સદુપયોગ કરવાનો છ�. આપણે 
આપણા આ�માનો દીપક સદા જલતો રાખવાનો 
છ�. આપણા આ�માનો દીપક જલતો રહ� તેના માટ� 
આપણે સદા �ાન અ�ત �પી ઘી સદા નાખતા 
રહ�વાનું છ�. આંત�રક ��િત કરવાની છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કાંઈ ખાઈ/ પી શકતો નથી. ઉડી શકતો નથી. 
અહીયાં કોઈ મા�ં નથી. �� અ�ત પીને દુઃખી થઈ 
ગયો છું. હ� િસક�દર �યાંક તારી મારા જેવી દશા 
ના થાય. �યાર� રા� િસક�દરને િવચાર આ�યો ક� 
વાત સાચી છ�. મા�ં આવું થાય તો ? અ�ત પીવાનો 
િવચાર માંડી વા�યો. અને �યાંથી નીકળી ગયો. 
ર�તામાં તેણે િવચાયુ� ક� હવે �� શું ક�ં ? �યાં એને 
એક સુંદર િવચાર આ�યો ક� �� �યાં સુધી �વંત છું 
માર� મારા હાથે આ ધનનો સદુપયોગ કરી લ� 
અને દુઃખી ગરીબ િબચારા લોકોને મદદ ક�ં તો 
મા�ં પુ�ય થશે અને જે પાપ કરીને ધન કમાયું છ� તે 
પાપમાંથી મુ�� મળશે. રા� િસક�દર� તે ધનનો 
સદુપયોગ કય� અને છ��ે રા� િસક�દરની અંત 
ઘડી આવી �યાર� એમણે એમના પ�રવારને ક�ં ક� 
મારા ��યુ પછી મારા શરીરને કફનમાં બાંધો 
�યાર� મારા બે હાથ ખુ�ા રાખ�. જેથી દુિનયાના 
લોકોને ખબર પડે ક� િસક�દર સ�ાટ રા� ખાલી 
હાથે �ય છ�. તો આપણે પણ ખાલી હાથ આ�યા 
છીએ. ખાલી જવાના છીએ. આપણે આપણા અંતર 
મનને સમ�વવાનું છ� ક� આમાં મા�ં શું છ� કાંઈ જ 
નથી, આપણે લોભ લાલચમાં આવી જઈને ખોટું 
કરીએ છીએ. કોઈને કોઈને છ�તરીયે છીએ. 
કોઈને લૂંટી લઈએ છીએ. ખોટું બોલીને ધન ભેગું 
કરીએ છીએ. અને કોઈ આ�માઓના િનસાસા 
પણ લઈએ છીએ. બદદુવા ભેગી કરીએ છીએ. 
ખર�ખર કહ� છ� સંતોષ એ વીરનું આભૂષણ છ�. 
સંતોષી નર સદા સુખી, ખર�ખર આપણા �વનમાં 
સંતોષ હશે તો આપણે ખોટું નહ� કરીએ. આપણે 
કોઈનું સુખ છીનવવાનો �યાસ નહ� કરીએ. �યાં 
સંતોષ છ� �યાં શાંિત છ�. પાપ કમ� કરીને કમાવેલું 
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