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ઉપરની વાત સાંસા�રક �વનની છ�. �યાર� 
આ�યા��મક �વનની યા�ા તો ઊ�વ�ગામી છ�. 
જેમાં �યાગ તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ મહ�વનાં બની 
�ય છ�.

�ાર�ભમાં ઓમમંડલી વખતે �યાર� 
સા�ા�કારોનો �વાહ શ� થયો �યાર� સ�� 
પ�રવારનાં, સુખ સગવડો ભોગવતાં, સાંસા�રક 
સુખોમાં ડૂબેલાં માતાઓ તેમજ પિવ� ક�મારીઓ 
આ ય�માં દીવાની �યોતમાં પતંિગયાં �વાહા થઈ 
�ય તે રીતે સમિપ�ત થયાં. આ બધું �વાભાિવક, 
ચુંબક�ય હતું. તેમાં મર�વા જ�મની સુગંધ હતી.

मरना तेरी गली म�, जीना तेरी गली म�...માં 
પથ �વીકાયા�નો �ઢસંક�પ છ�. સવ� �કારની 
પ�ર��થિતઓમાં ઉમંગ, ઉ�ાસથી �વવાનો 
િન�ય છ�. સુખ, સગવડો, સાધન, સંપ�નતા 
અને અતી���ય સુખ મેળ�યા પછી પરમા�મા �ણે 
સમપ�ણની કસોટી કરતા હોય તેમ બેગરી પાટ� 
આ�યો. જેઓએ �સ�નતાથી, �ઢ મનોબળથી 
આ પથ �વીકાય� હતો તેમની અવ�થા એકરસ 
રહી. એમના પરમા�મ િન�ય અને અતી���ય 
સુખમાં કોઈ ઓટ આવી નહ�.

�ાર�ભમાં દાદીઓએ, ભાઈઓએ ક�ટલું 
સહન કરીને, ક�ટલી તકલીફો વેઠીને, અભાવોમાં 
પણ �સ�નતાથી સેવા કરી. �યાર� આજના જેવાં 
અ�તન ભવનો, સાધનો, સ�િ�, વાહનો, 
અ�તન સંચાર સાધનો નહોતાં. આમ છતાં 
એમના ચહ�રાઓની �દ�યતા, �સ�નતા અદ ્ભુત 
હતાં. ય�નાં ચૌદ વષ�ની તપ�યા અને બાબા-
મ�માએ જે સવા�ગી આ�યા��મક િશ�ણ આ�યું, 

ય�ના �ાર�ભમાં �યાર� સં�થામાં ગીતકારો, 
સંગીતકારો, ગાયકો નહોતા �યાર� મીઠા બાબાએ 
ફ��મનાં ચુનંદાં ગીતો પસંદ કરીને, તેનું 
આ�યા��મક અથ�ઘટન કરી મુરલીઓ ચલાવી 
હતી. આ ગીતોનું સંગીત, ગાયક, ગીતના શ�દો 
�ભાિવત કર� તેવાં હતાં, �દય�પશ� હતાં. તા. 6-
8-2018ની સાકારવાણીનું ગીત હતું, मरना तेरी 

गली म�, जीना तेरी गली म�. આ આખું ગીત સાંભ�યું 
�યાર� ભાવિવભોર થઈ જવાયું.

િજંદગીની કોઈ સોનેરી પળોમાં આપણને 
ઈ�રીય સંદ�શ મ�યો અને આપણે સૌ બાબાનાં 
બની ગયાં. �ાર�ભથી જ એક વા�ય 
િશલાલેખની જેમ �દયમાં કોતરાઈ ગયું. તે 
વા�ય હતું. योगी को एक ई�र क� बल और 

भरोसे पर िटकना ह�। � આપણા ઉપર કોઈએ આ 
માગ� પર જવાનું લા�ું ના હોય, મા� કોઈને રા� 
રાખવા જ આ માગ� �વીકાય� ના હોય, પણ 
ઈ�રીય સંદ�શથી �વાભાિવક રીતે �દયમાં 
�ભુિમલનના ભાવની ભરતી આવી હોય, 
રા�ખુશીથી, �સ�નતાથી, હ�રનો મારગ છ� 
શૂરાનોના ભાનથી આ પથ �વીકાય� હોય તેના 
જેવું ભા�યશાળી કોઈ નથી.

જે પિત�તા, ગુિણયલ ��ી સ�તપદીની 
�િત�ાઓથી લ��ંથીથી �ડાય છ�. ભારતીય 
સં�ક�િતના ઉ� આદશ�થી જે સુખ-દુઃખ, િનંદા-
�તુિત, માન-અપમાન, સ�િ�-ગરીબી વગેર� 
���ોમાં એકરસ, �ેમપૂણ� રહી, દાંપ�ય�વનને 
આ�દથી અંત સુધી સફળતાપૂવ�ક �વે છ� તેની 
િજંદગી ધ�ય બની �ય છ�.

તં�ી �થાનેથી

मरना तेरी गली म�, जीना तेरी गली म�
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તાલીમ આપી તે િવ�ની કોઈ પણ યુિનવિસ�ટી 
આપી શક� તેમ નથી. પહ�લાં ય�માં બાબા-મ�મા 
અને મુરલી જ સવ��વ હતાં.

मरना तेरी गली म� .... અથા�� મીઠા બાબા, 
આપ મને મ�યા છો. મા�ં �વન ધ�ય ધ�ય 
બની ગયું છ�. આમ પરમા�મા ��યે પ�ાપ� 
આભારનો ભાવ �ગટ�. આ મર�વા જ�મ છ�. 
પરમા�માના બ�યા પછી દ�હ, દ�હના સંબંધો, 
અતીતની યાદો, ઈ�છાઓ, અપે�ાઓ ના રહ�. 
સંબંધો િનભાવવામાં પણ સા�ી, ��ા, આ��મક 
�વ�પની, ન�ોમોહા અવ�થા રહ�. �યાર� 
મ�માને પુ�ષાથ� અંગે પૂછવામાં આ�યું �યાર� 
મ�માએ ક�ં ક�, ‘�� હરઘડીને અંિતમઘડી 
સમ�ને પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ મરવું અથા�� અહ�ને 
ઓગાળી દ�વો. મા�ં �વન પરમા�મા અને 
સેવામાં સમિપ�ત છ�. તેથી મને શહ�ર, ગામ, શેરી 
ક� �યાં સેવા ચાલતી હોય �યાં જવાની ત�પરતા 
રહ�. માન, શાન, સાધનો, સુિવધાઓની 
અપે�ા ના રહ�. ય� તરફથી જે ક�ઈ મળ� તેમાં 
મારી �સ�નતા રહ�.

શાંિતવનમાં યો�યેલી આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં રાજયોિગની સંતોષદીદી (મુંબઈ)એ ક�ં 
ક� ‘� બધું છ� તો ઈદ મનાવો, ના હોય તો રો� 
રાખો.’ અથા�� દર�ક પ�ર��થિતમાં સમાન રહો. 
રાજવી પ�રવારની મીરાંએ ક��ણભિ� માટ� બધું 
છો�ું અને ગાયું ક� ‘કોઈ �દન ખાવાને શીરોને 
પૂરી તો કોઈ �દન ભૂ�યાં સૂઈએ.’ પણ મીઠા 
બાબાએ ક�ં છ� ક� इस समय भी स�े सेवाधारी 

कभी भूखे रह नह� सकते, दो रोटी ज�र िमलेगी 

(21-12-83 क� अ�य�वाणी)

� પરમા�માની યાદ, તેમનું કાય�, પુ�ષાથ� 
અને સેવાને �દલથી કરતા હોઈએ તો બાબા, 

ય� તેની ન�ધ જ�ર લે છ�. ��ાવ�સો પણ જ�ર 
કદર કર� છ�. આમ મરવું અથા�� �વતે�વ 
સંપૂણ� વૈરા�યપૂણ� બનવું. મ� બાબાને ઓળખીને 
તેમના કાય� માટ� �વન સમપ�ણ કયુ� છ�, તો �� શા 
માટ� અ�યને �ઉ� ? શા માટ� કોઈની સાથે તુલના 
ક� �પધા� ક�ં. એક સમયે િવશેષ ગણાતા 
આ�માઓ પણ ય� છોડીને ચા�યા ગયા. �ામા 
અનુસાર મહાન આ�માઓએ પણ દ�હ�યાગ કયા�. 
પર�તુ ય� પરમા�માનો છ�, તેથી �દનદૂના રાત 
ચૌગુના �ગિતના પથ પર આગળ ધપી ર�ો છ�.

આમંિ�ત ભાઈઓની ભ�ીમાં રાજયોગી 
િનવ�રભાઈએ �� કય� ક� અ�યાર� બાબાના 
બાળકો ક�ટલા છ� ? તો ઉ�ર મ�યો ક� દસ લાખ. 
તો ભાઈ�એ ક�ં ક� કરોડો. જે આ�માઓ 
મધુવનમાં, સેવાક���ોમાં આવી ગયા છ�. જેમને 
ઈ�રીય સંદ�શ મ�યા છ� તે સૌ ��ાવ�સ નહ� બને 
તો ય�ના મદદગાર, શુભે�છક તો જ�ર બને છ�. 
તેથી આજે ય� માટ� અસંભવ કાય� પણ સંભવ 
બની ર�ં છ�. ભગીરથ કાય� પણ સંપ�ન બને છ�. 
આ બધી બાબાની, બાબાના બાળકોની કમાલ છ�.

આપણે આપણા ગુણો અને શિ�ઓની 
િવશેષતા �ારા ઉ�ેખનીય કાય� કરીને િવશેષ 
આ�મા બનીએ. હ�મેશાં િવશેષ આ�માઓનું જ 
ગાયન થાય છ�. તેથી �ા�ણ સો ફ�ર�તા બનીને 
�વનના અંિતમ�ાસ સુધી બાબાના બનીને 
રહીએ એ જ શુભભાવના, શુભ કામના સાથે 
િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

દીપાવલી મુબારક
નૂતનવષા�િભનંદન

નવયુગ મુબારક

�ાના�ત
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ઉપરની વાત સાંસા�રક �વનની છ�. �યાર� 
આ�યા��મક �વનની યા�ા તો ઊ�વ�ગામી છ�. 
જેમાં �યાગ તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ મહ�વનાં બની 
�ય છ�.

�ાર�ભમાં ઓમમંડલી વખતે �યાર� 
સા�ા�કારોનો �વાહ શ� થયો �યાર� સ�� 
પ�રવારનાં, સુખ સગવડો ભોગવતાં, સાંસા�રક 
સુખોમાં ડૂબેલાં માતાઓ તેમજ પિવ� ક�મારીઓ 
આ ય�માં દીવાની �યોતમાં પતંિગયાં �વાહા થઈ 
�ય તે રીતે સમિપ�ત થયાં. આ બધું �વાભાિવક, 
ચુંબક�ય હતું. તેમાં મર�વા જ�મની સુગંધ હતી.

मरना तेरी गली म�, जीना तेरी गली म�...માં 
પથ �વીકાયા�નો �ઢસંક�પ છ�. સવ� �કારની 
પ�ર��થિતઓમાં ઉમંગ, ઉ�ાસથી �વવાનો 
િન�ય છ�. સુખ, સગવડો, સાધન, સંપ�નતા 
અને અતી���ય સુખ મેળ�યા પછી પરમા�મા �ણે 
સમપ�ણની કસોટી કરતા હોય તેમ બેગરી પાટ� 
આ�યો. જેઓએ �સ�નતાથી, �ઢ મનોબળથી 
આ પથ �વીકાય� હતો તેમની અવ�થા એકરસ 
રહી. એમના પરમા�મ િન�ય અને અતી���ય 
સુખમાં કોઈ ઓટ આવી નહ�.

�ાર�ભમાં દાદીઓએ, ભાઈઓએ ક�ટલું 
સહન કરીને, ક�ટલી તકલીફો વેઠીને, અભાવોમાં 
પણ �સ�નતાથી સેવા કરી. �યાર� આજના જેવાં 
અ�તન ભવનો, સાધનો, સ�િ�, વાહનો, 
અ�તન સંચાર સાધનો નહોતાં. આમ છતાં 
એમના ચહ�રાઓની �દ�યતા, �સ�નતા અદ ્ભુત 
હતાં. ય�નાં ચૌદ વષ�ની તપ�યા અને બાબા-
મ�માએ જે સવા�ગી આ�યા��મક િશ�ણ આ�યું, 

ય�ના �ાર�ભમાં �યાર� સં�થામાં ગીતકારો, 
સંગીતકારો, ગાયકો નહોતા �યાર� મીઠા બાબાએ 
ફ��મનાં ચુનંદાં ગીતો પસંદ કરીને, તેનું 
આ�યા��મક અથ�ઘટન કરી મુરલીઓ ચલાવી 
હતી. આ ગીતોનું સંગીત, ગાયક, ગીતના શ�દો 
�ભાિવત કર� તેવાં હતાં, �દય�પશ� હતાં. તા. 6-
8-2018ની સાકારવાણીનું ગીત હતું, मरना तेरी 

गली म�, जीना तेरी गली म�. આ આખું ગીત સાંભ�યું 
�યાર� ભાવિવભોર થઈ જવાયું.

િજંદગીની કોઈ સોનેરી પળોમાં આપણને 
ઈ�રીય સંદ�શ મ�યો અને આપણે સૌ બાબાનાં 
બની ગયાં. �ાર�ભથી જ એક વા�ય 
િશલાલેખની જેમ �દયમાં કોતરાઈ ગયું. તે 
વા�ય હતું. योगी को एक ई�र क� बल और 

भरोसे पर िटकना ह�। � આપણા ઉપર કોઈએ આ 
માગ� પર જવાનું લા�ું ના હોય, મા� કોઈને રા� 
રાખવા જ આ માગ� �વીકાય� ના હોય, પણ 
ઈ�રીય સંદ�શથી �વાભાિવક રીતે �દયમાં 
�ભુિમલનના ભાવની ભરતી આવી હોય, 
રા�ખુશીથી, �સ�નતાથી, હ�રનો મારગ છ� 
શૂરાનોના ભાનથી આ પથ �વીકાય� હોય તેના 
જેવું ભા�યશાળી કોઈ નથી.

જે પિત�તા, ગુિણયલ ��ી સ�તપદીની 
�િત�ાઓથી લ��ંથીથી �ડાય છ�. ભારતીય 
સં�ક�િતના ઉ� આદશ�થી જે સુખ-દુઃખ, િનંદા-
�તુિત, માન-અપમાન, સ�િ�-ગરીબી વગેર� 
���ોમાં એકરસ, �ેમપૂણ� રહી, દાંપ�ય�વનને 
આ�દથી અંત સુધી સફળતાપૂવ�ક �વે છ� તેની 
િજંદગી ધ�ય બની �ય છ�.

તં�ી �થાનેથી

मरना तेरी गली म�, जीना तेरी गली म�
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તાલીમ આપી તે િવ�ની કોઈ પણ યુિનવિસ�ટી 
આપી શક� તેમ નથી. પહ�લાં ય�માં બાબા-મ�મા 
અને મુરલી જ સવ��વ હતાં.

मरना तेरी गली म� .... અથા�� મીઠા બાબા, 
આપ મને મ�યા છો. મા�ં �વન ધ�ય ધ�ય 
બની ગયું છ�. આમ પરમા�મા ��યે પ�ાપ� 
આભારનો ભાવ �ગટ�. આ મર�વા જ�મ છ�. 
પરમા�માના બ�યા પછી દ�હ, દ�હના સંબંધો, 
અતીતની યાદો, ઈ�છાઓ, અપે�ાઓ ના રહ�. 
સંબંધો િનભાવવામાં પણ સા�ી, ��ા, આ��મક 
�વ�પની, ન�ોમોહા અવ�થા રહ�. �યાર� 
મ�માને પુ�ષાથ� અંગે પૂછવામાં આ�યું �યાર� 
મ�માએ ક�ં ક�, ‘�� હરઘડીને અંિતમઘડી 
સમ�ને પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ મરવું અથા�� અહ�ને 
ઓગાળી દ�વો. મા�ં �વન પરમા�મા અને 
સેવામાં સમિપ�ત છ�. તેથી મને શહ�ર, ગામ, શેરી 
ક� �યાં સેવા ચાલતી હોય �યાં જવાની ત�પરતા 
રહ�. માન, શાન, સાધનો, સુિવધાઓની 
અપે�ા ના રહ�. ય� તરફથી જે ક�ઈ મળ� તેમાં 
મારી �સ�નતા રહ�.

શાંિતવનમાં યો�યેલી આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં રાજયોિગની સંતોષદીદી (મુંબઈ)એ ક�ં 
ક� ‘� બધું છ� તો ઈદ મનાવો, ના હોય તો રો� 
રાખો.’ અથા�� દર�ક પ�ર��થિતમાં સમાન રહો. 
રાજવી પ�રવારની મીરાંએ ક��ણભિ� માટ� બધું 
છો�ું અને ગાયું ક� ‘કોઈ �દન ખાવાને શીરોને 
પૂરી તો કોઈ �દન ભૂ�યાં સૂઈએ.’ પણ મીઠા 
બાબાએ ક�ં છ� ક� इस समय भी स�े सेवाधारी 

कभी भूखे रह नह� सकते, दो रोटी ज�र िमलेगी 

(21-12-83 क� अ�य�वाणी)

� પરમા�માની યાદ, તેમનું કાય�, પુ�ષાથ� 
અને સેવાને �દલથી કરતા હોઈએ તો બાબા, 

ય� તેની ન�ધ જ�ર લે છ�. ��ાવ�સો પણ જ�ર 
કદર કર� છ�. આમ મરવું અથા�� �વતે�વ 
સંપૂણ� વૈરા�યપૂણ� બનવું. મ� બાબાને ઓળખીને 
તેમના કાય� માટ� �વન સમપ�ણ કયુ� છ�, તો �� શા 
માટ� અ�યને �ઉ� ? શા માટ� કોઈની સાથે તુલના 
ક� �પધા� ક�ં. એક સમયે િવશેષ ગણાતા 
આ�માઓ પણ ય� છોડીને ચા�યા ગયા. �ામા 
અનુસાર મહાન આ�માઓએ પણ દ�હ�યાગ કયા�. 
પર�તુ ય� પરમા�માનો છ�, તેથી �દનદૂના રાત 
ચૌગુના �ગિતના પથ પર આગળ ધપી ર�ો છ�.

આમંિ�ત ભાઈઓની ભ�ીમાં રાજયોગી 
િનવ�રભાઈએ �� કય� ક� અ�યાર� બાબાના 
બાળકો ક�ટલા છ� ? તો ઉ�ર મ�યો ક� દસ લાખ. 
તો ભાઈ�એ ક�ં ક� કરોડો. જે આ�માઓ 
મધુવનમાં, સેવાક���ોમાં આવી ગયા છ�. જેમને 
ઈ�રીય સંદ�શ મ�યા છ� તે સૌ ��ાવ�સ નહ� બને 
તો ય�ના મદદગાર, શુભે�છક તો જ�ર બને છ�. 
તેથી આજે ય� માટ� અસંભવ કાય� પણ સંભવ 
બની ર�ં છ�. ભગીરથ કાય� પણ સંપ�ન બને છ�. 
આ બધી બાબાની, બાબાના બાળકોની કમાલ છ�.

આપણે આપણા ગુણો અને શિ�ઓની 
િવશેષતા �ારા ઉ�ેખનીય કાય� કરીને િવશેષ 
આ�મા બનીએ. હ�મેશાં િવશેષ આ�માઓનું જ 
ગાયન થાય છ�. તેથી �ા�ણ સો ફ�ર�તા બનીને 
�વનના અંિતમ�ાસ સુધી બાબાના બનીને 
રહીએ એ જ શુભભાવના, શુભ કામના સાથે 
િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

દીપાવલી મુબારક
નૂતનવષા�િભનંદન

નવયુગ મુબારક

�ાના�ત
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જે ઈ�રનાં બાળકો 
પરમાનંદમાં રહ�વા માટ� 
ઈ�છુક છ� એમને એ ધૂન 
લાગેલી રહ� છ� ક� એક 
બાબાને યાદ કરીને �વન 
ધ�ય બનાવી લઈએ. 
આપણે રાજયોગી બેહદના

સ�યાસી બનીને �વયંને �ઈએ ક� આપણું ભિવ�ય 
શું છ� ? િવનાશકાળ છ�, આપણે પરમા�મામાં �ીત 
બુિ� રહ�વાનું છ�. મનમનાભવ પણ રહ�વાનું છ� 
અને �વદશ�ન ચ� ફ�રવવાનું છ�. પહ�લાં 
મનમનાભવ રહીએ યા �વદશ�ન ચ� ફ�રવીએ ? 
મનમનાભવ એટલે એકા�િચ� બનીને એક 
બાબાને યાદ કરવાના છ�.

�યાર� બાબાની યાદમાં રહીએ છીએ �યાર� 
�વદશ�નચ� ફ�રવવું સરળ બની �ય છ�. �વદશ�ન 
ચ� ફ�રવીએ છીએ તો ‘નિથંગ �યુ’ લાગે છ�. આ 
િવ�નોનો િવનાશ કરવાનું, પોતાની ��થિતને 
અચલ અડોલ બનાવવાનું સા�ં સાધન છ�. ‘નિથંગ 
�યુ’ (કાંઈ નવું નથી) આપણને ઓછું બોલવાની 
તાલીમ આપે છ�. એનાથી આપણો ટ��પર હાઈ થતો 
નથી. નારાજ થઈશું નહ�. ગુ�સો પણ નહ� 
કરીએ. આ પાઠ �વદશ�ન ચ� ફ�રવવામાં મદદ 
કર� છ�. �વદશ�ન ચ� ફ�રવતાં એની ખબર પડે છ� 
ક� - જે થયું, સા�ં થયું. જે બનશે તે સા�ં બનશે. 
ક�મ, શા માટ�નો �� ઉઠતો નથી. આમ ક�મનો 
�� કરીએ છીએ તો એનો ઉ�ર નથી. જે �ામામાં 
બ�યું તે બરાબર બ�યું. �ામાના �ાને આપણને 

િનિ�ંત રહ�વાનું અને િનિ�ત ભાિવ પર અટલ 
રહ�વાનું શીખવા�ું છ�. � ��ોને સમા�ત 
કરવાના છ�, ગુલાબનું ફ�લ બનવું છ� તો 
કાંટાઓમાં રહીને �યારા �યારા બનવાનું છ�. 
સુગંધ ફ�લાવવાની છ�. સારાપણું ધારણ કરવાનું 
છ�. મોતી ચણવાનાં છ�. દૂધ અને પાણીને અલગ 
કરી દ�વાનાં છ�. ભેળવવાં એ મોટી વાત નથી. 
લોભવશ, મોહવશ ભેળવી દઈએ છીએ. પર�તુ 
હ�સમાં એટલી શિ� છ� ક� તે પોતાના કામની ચીજ 
લે છ�. �યાં સુધી આપણે હ�સ સમાન બ�યા નથી 
�યાં સુધી પારખવાની અને િનણ�ય કરવાની શિ� 
આવતી નથી. �વદશ�ન ચ� ફ�રવવું તે 
રાજયોગીઓ માટ� ઘણું જ�રી છ�. હ�સ એ બનશે 
જેને �ાન ખ�ના ��યે �ેમ હશે. �ાન આપણને 
અ�ત જેવું મીઠું લાગે છ�. જેટલું અ�ત પીશું એટલા 
શીતળ બનીશું. �ાનની મહ�ાની સમજણ પડશે. 
�ાન આપણને કોડીમાંથી બદલીને હીરા જેવા 
બનાવે છ�. બાબાએ આપણા સવ�ના િશર પર 
�ાનનો કળશ મૂ�યો છ�. તો અ�ત પીએ અને 
પીવડાવીએ. આવા આપણે રૉયલ યોગી-
રાજયોગી છીએ. આપણામાં ક�ટલી ખુશી છ� ક� 
આપણે પરમા�માને પોતાના માત-િપતા, સખા-
�વામી સમ�એ છીએ. સાથે સાથે આપણે અ�ત 
પીને પાવન બનીએ છીએ અને બી�ઓને પાવન 
બનાવવાની સેવા પણ કરીએ છીએ.

બાબાએ આપણી સવ� મનોકામનાઓ પૂરી 
કરી છ�. અ�યાર� આપણે જગદ�બા માની સાથે સાથે 
ક�પ��ની નીચે બેસીને તપ�યા કરી ર�ાં છીએ. 

અ�તધારા

�વદશ�ન ચ�
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�ગટાવો.. તો �ણોમાં જ આ ગાઢ અંધકારનું 
અ��ત�વ સમા�ત થઈ જશે.’ એમ જ કરવામાં 
આ�યું અને ધીર� ધીર� એકમાંથી અનેક અને પછી 
અગિણત દીપમાળાઓ એ �દ�ય આભાથી 
ચમકવા લાગી. સવ� �ાણીઓમાં નવીન ઉ�સાહ 
અને ઉમંગની લહ�રો છવાઈ ગઈ. ચાર� �દશામાં દૂર 
દૂર સુધી પણ અંધકારનું નામોિનશાન ના ર�ં. 
અસ�ય પર સ�યે, ��યુ પર અમર�વે તથા 
અંધકાર પર �કાશે િવજય �ા�ત કરી લીધો હતો. 
ચાર� બાજુ પથરાયેલા �દ�ય અને અલૌ�કક 
આભાથી યુ� આ �કાશમાં હવે �વગ�ના મહ�લ 
ઝગમગતા દ�ખાઈ ર�ા હતા. ઘી અને દૂધની 
નદીઓ વહી રહી હતી. વાઘ અને બકરી એક 
ઘાટ ઉપર પાણી પી ર�ાં હતાં. ઈ�યા�, ��ષ અને 
િહ�સક ��િ�નું નામોિનશાન ન હતું. પિતત અને 
િવકારી મનુ�યોના બદલે હવે �દ�યગુણ સંપ�ન 
સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતોગુણી �િ�વાળા દ�વગણ 
દ�ખાઈ ર�ા હતા. સુખ-સ�િ� તથા �ી અને 
શિ� અિધ�ા�ી સૂય� સમાન તે�મયી, 
કમલપુ�પ પર િવરાજમાન દ�વી લ�મીની છટા ચાર� 
બાજુ િવખરાઈ રહી હતી. સમ� િવ� બદલાઈ 
ચૂ�યું હતું. દ�ર�તા અને ક�ગાળ ��થિતની �તીક 
તૂટ�લી-ફ�ટ�લી ઝૂંપડીઓના �થાને હીરા, માણેક, 
મોતીઓથી જડેલા �વિણ�મ મહ�લોએ લઈ લીધું 
હતું. દુઃખ અને અશાંિત, ��ાચાર તથા 
અ�યાચારથી પી�ડત કિલયુગ હવે સુખ શાંિત તથા 
ધન ધા�યથી સંપ�ન સતયુગમાં બદલાઈ ચૂ�યો 
હતો. નવ�ભાતનાં સોનેરી �કરણો ફ�ટી ચૂ�યાં 
હતાં. બસ �યારથી જ આ આલોક પવ� - 
દીપાવલીનો જ�મ થયો. દર વષ� એની ��િતમાં 

અંધકારની કાિલમા 
ધીર� ધીર� ગહન થઈ રહી 
હતી. ચાર� બાજુ ફ�લાયેલા 
િતિમરના આવરણથી 
�કાશને પૂરી રીતે ગળી 
લીધો હતો. આવા 
અસહાય વાતાવરણમાં

માનવે અ�યંત ગુંગળામણ, બેચેની અને 
અ�વ�થતાનો અનુભવ કય�. �િણત માખી પણ જે 
અંધકારમાં રહ�વાનું પસંદ કરતી નથી તો ભલા 
દ�વતાઓના વંશ જ માનવ કઈ રીતે સહન કરી 
શક� ? એણે આ ગાઢ અંધકારને �યાંક દૂર 
ખાડામાં યા ખાઈમાં ફ�ક� આવવાનો સંક�પ કય�. 
અડધી રાત સુધી િભ�ન િભ�ન સાધનો �ારા 
અંધકારને ભરી ભરીને ફ�કવાનો આ �યાસ 
ચાલતો ર�ો. પર�તુ �યાંથી અંધકાર ઉઠાવવામાં 
આવતો હતો �યાં એ જ �ણે વધાર� અંધકાર થઈ 
જતો હતો અને �યાંથી ફ�કવામાં આ�યો હતો �યાં 
ગાઢ અંધકાર મોજૂદ હતો. ધીર� ધીર� અંધકાર 
વધાર� ગાઢ થતો ગયો. િનચોડ ક�ઈ પણ ના 
નીક�યો. માનવ મન થાક અને બેચેનીથી 
ઝમઝમી ઉ�ું. હારીને મનમાં ને મનમાં કોઈ 
અ�ાત �દ�યશિ�થી સહયોગની કામના કરવા 
લા�યો.

આલોક પવ�નો જ�મ

�યાર� એને પોતાની સામે એક �દ�ય અને 
અલૌ�કક આભાથી િવિચ� લાગતો �કાશપુંજ 
�વા મ�યો અને એ નાના �કાશપુંજના દૂર સુધી 
ફ�લાતા �કાશમાં એક ગૂં� ઉઠતો �વર સાંભ�યો, 
‘વ�સ ! આ �દ�ય �યોિતથી તમે અસં�ય દીપ 

�દવાળી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હીA A
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જે ઈ�રનાં બાળકો 
પરમાનંદમાં રહ�વા માટ� 
ઈ�છુક છ� એમને એ ધૂન 
લાગેલી રહ� છ� ક� એક 
બાબાને યાદ કરીને �વન 
ધ�ય બનાવી લઈએ. 
આપણે રાજયોગી બેહદના

સ�યાસી બનીને �વયંને �ઈએ ક� આપણું ભિવ�ય 
શું છ� ? િવનાશકાળ છ�, આપણે પરમા�મામાં �ીત 
બુિ� રહ�વાનું છ�. મનમનાભવ પણ રહ�વાનું છ� 
અને �વદશ�ન ચ� ફ�રવવાનું છ�. પહ�લાં 
મનમનાભવ રહીએ યા �વદશ�ન ચ� ફ�રવીએ ? 
મનમનાભવ એટલે એકા�િચ� બનીને એક 
બાબાને યાદ કરવાના છ�.

�યાર� બાબાની યાદમાં રહીએ છીએ �યાર� 
�વદશ�નચ� ફ�રવવું સરળ બની �ય છ�. �વદશ�ન 
ચ� ફ�રવીએ છીએ તો ‘નિથંગ �યુ’ લાગે છ�. આ 
િવ�નોનો િવનાશ કરવાનું, પોતાની ��થિતને 
અચલ અડોલ બનાવવાનું સા�ં સાધન છ�. ‘નિથંગ 
�યુ’ (કાંઈ નવું નથી) આપણને ઓછું બોલવાની 
તાલીમ આપે છ�. એનાથી આપણો ટ��પર હાઈ થતો 
નથી. નારાજ થઈશું નહ�. ગુ�સો પણ નહ� 
કરીએ. આ પાઠ �વદશ�ન ચ� ફ�રવવામાં મદદ 
કર� છ�. �વદશ�ન ચ� ફ�રવતાં એની ખબર પડે છ� 
ક� - જે થયું, સા�ં થયું. જે બનશે તે સા�ં બનશે. 
ક�મ, શા માટ�નો �� ઉઠતો નથી. આમ ક�મનો 
�� કરીએ છીએ તો એનો ઉ�ર નથી. જે �ામામાં 
બ�યું તે બરાબર બ�યું. �ામાના �ાને આપણને 

િનિ�ંત રહ�વાનું અને િનિ�ત ભાિવ પર અટલ 
રહ�વાનું શીખવા�ું છ�. � ��ોને સમા�ત 
કરવાના છ�, ગુલાબનું ફ�લ બનવું છ� તો 
કાંટાઓમાં રહીને �યારા �યારા બનવાનું છ�. 
સુગંધ ફ�લાવવાની છ�. સારાપણું ધારણ કરવાનું 
છ�. મોતી ચણવાનાં છ�. દૂધ અને પાણીને અલગ 
કરી દ�વાનાં છ�. ભેળવવાં એ મોટી વાત નથી. 
લોભવશ, મોહવશ ભેળવી દઈએ છીએ. પર�તુ 
હ�સમાં એટલી શિ� છ� ક� તે પોતાના કામની ચીજ 
લે છ�. �યાં સુધી આપણે હ�સ સમાન બ�યા નથી 
�યાં સુધી પારખવાની અને િનણ�ય કરવાની શિ� 
આવતી નથી. �વદશ�ન ચ� ફ�રવવું તે 
રાજયોગીઓ માટ� ઘણું જ�રી છ�. હ�સ એ બનશે 
જેને �ાન ખ�ના ��યે �ેમ હશે. �ાન આપણને 
અ�ત જેવું મીઠું લાગે છ�. જેટલું અ�ત પીશું એટલા 
શીતળ બનીશું. �ાનની મહ�ાની સમજણ પડશે. 
�ાન આપણને કોડીમાંથી બદલીને હીરા જેવા 
બનાવે છ�. બાબાએ આપણા સવ�ના િશર પર 
�ાનનો કળશ મૂ�યો છ�. તો અ�ત પીએ અને 
પીવડાવીએ. આવા આપણે રૉયલ યોગી-
રાજયોગી છીએ. આપણામાં ક�ટલી ખુશી છ� ક� 
આપણે પરમા�માને પોતાના માત-િપતા, સખા-
�વામી સમ�એ છીએ. સાથે સાથે આપણે અ�ત 
પીને પાવન બનીએ છીએ અને બી�ઓને પાવન 
બનાવવાની સેવા પણ કરીએ છીએ.

બાબાએ આપણી સવ� મનોકામનાઓ પૂરી 
કરી છ�. અ�યાર� આપણે જગદ�બા માની સાથે સાથે 
ક�પ��ની નીચે બેસીને તપ�યા કરી ર�ાં છીએ. 

અ�તધારા

�વદશ�ન ચ�
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�ગટાવો.. તો �ણોમાં જ આ ગાઢ અંધકારનું 
અ��ત�વ સમા�ત થઈ જશે.’ એમ જ કરવામાં 
આ�યું અને ધીર� ધીર� એકમાંથી અનેક અને પછી 
અગિણત દીપમાળાઓ એ �દ�ય આભાથી 
ચમકવા લાગી. સવ� �ાણીઓમાં નવીન ઉ�સાહ 
અને ઉમંગની લહ�રો છવાઈ ગઈ. ચાર� �દશામાં દૂર 
દૂર સુધી પણ અંધકારનું નામોિનશાન ના ર�ં. 
અસ�ય પર સ�યે, ��યુ પર અમર�વે તથા 
અંધકાર પર �કાશે િવજય �ા�ત કરી લીધો હતો. 
ચાર� બાજુ પથરાયેલા �દ�ય અને અલૌ�કક 
આભાથી યુ� આ �કાશમાં હવે �વગ�ના મહ�લ 
ઝગમગતા દ�ખાઈ ર�ા હતા. ઘી અને દૂધની 
નદીઓ વહી રહી હતી. વાઘ અને બકરી એક 
ઘાટ ઉપર પાણી પી ર�ાં હતાં. ઈ�યા�, ��ષ અને 
િહ�સક ��િ�નું નામોિનશાન ન હતું. પિતત અને 
િવકારી મનુ�યોના બદલે હવે �દ�યગુણ સંપ�ન 
સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતોગુણી �િ�વાળા દ�વગણ 
દ�ખાઈ ર�ા હતા. સુખ-સ�િ� તથા �ી અને 
શિ� અિધ�ા�ી સૂય� સમાન તે�મયી, 
કમલપુ�પ પર િવરાજમાન દ�વી લ�મીની છટા ચાર� 
બાજુ િવખરાઈ રહી હતી. સમ� િવ� બદલાઈ 
ચૂ�યું હતું. દ�ર�તા અને ક�ગાળ ��થિતની �તીક 
તૂટ�લી-ફ�ટ�લી ઝૂંપડીઓના �થાને હીરા, માણેક, 
મોતીઓથી જડેલા �વિણ�મ મહ�લોએ લઈ લીધું 
હતું. દુઃખ અને અશાંિત, ��ાચાર તથા 
અ�યાચારથી પી�ડત કિલયુગ હવે સુખ શાંિત તથા 
ધન ધા�યથી સંપ�ન સતયુગમાં બદલાઈ ચૂ�યો 
હતો. નવ�ભાતનાં સોનેરી �કરણો ફ�ટી ચૂ�યાં 
હતાં. બસ �યારથી જ આ આલોક પવ� - 
દીપાવલીનો જ�મ થયો. દર વષ� એની ��િતમાં 

અંધકારની કાિલમા 
ધીર� ધીર� ગહન થઈ રહી 
હતી. ચાર� બાજુ ફ�લાયેલા 
િતિમરના આવરણથી 
�કાશને પૂરી રીતે ગળી 
લીધો હતો. આવા 
અસહાય વાતાવરણમાં

માનવે અ�યંત ગુંગળામણ, બેચેની અને 
અ�વ�થતાનો અનુભવ કય�. �િણત માખી પણ જે 
અંધકારમાં રહ�વાનું પસંદ કરતી નથી તો ભલા 
દ�વતાઓના વંશ જ માનવ કઈ રીતે સહન કરી 
શક� ? એણે આ ગાઢ અંધકારને �યાંક દૂર 
ખાડામાં યા ખાઈમાં ફ�ક� આવવાનો સંક�પ કય�. 
અડધી રાત સુધી િભ�ન િભ�ન સાધનો �ારા 
અંધકારને ભરી ભરીને ફ�કવાનો આ �યાસ 
ચાલતો ર�ો. પર�તુ �યાંથી અંધકાર ઉઠાવવામાં 
આવતો હતો �યાં એ જ �ણે વધાર� અંધકાર થઈ 
જતો હતો અને �યાંથી ફ�કવામાં આ�યો હતો �યાં 
ગાઢ અંધકાર મોજૂદ હતો. ધીર� ધીર� અંધકાર 
વધાર� ગાઢ થતો ગયો. િનચોડ ક�ઈ પણ ના 
નીક�યો. માનવ મન થાક અને બેચેનીથી 
ઝમઝમી ઉ�ું. હારીને મનમાં ને મનમાં કોઈ 
અ�ાત �દ�યશિ�થી સહયોગની કામના કરવા 
લા�યો.

આલોક પવ�નો જ�મ

�યાર� એને પોતાની સામે એક �દ�ય અને 
અલૌ�કક આભાથી િવિચ� લાગતો �કાશપુંજ 
�વા મ�યો અને એ નાના �કાશપુંજના દૂર સુધી 
ફ�લાતા �કાશમાં એક ગૂં� ઉઠતો �વર સાંભ�યો, 
‘વ�સ ! આ �દ�ય �યોિતથી તમે અસં�ય દીપ 

�દવાળી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હીA A
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ખુશી મનાવવામાં આવે છ�.

�ડાયેલી દ�તકથાઓ

પર�તુ સમય જતાં એની સાથે િવિભ�ન 
દ�તકથાઓ તથા અનેક ઐિતહાિસક ઘટનાઓ 
�ડાતી ગઈ. સાગરમંથનથી ચૌદર�ો સિહત 
લ�મી �ગ�ાં. મહાકાળીનો િશવમાં સમાવેશ, 
�ીક��ણ �ારા નરકાસુરના અ�યાચારોનો અંત, 
�ી રામનું અયો�યામાં અપૂવ� �વાગત, વધ�માન 
મહાવીર, �વામી દયાનંદ, �વામી રામતીથ� 
વગેર�નો દ�હા�તો�સવ તથા સુવણ� મં�દરનો પાયો 
નાંખવો વગેર� અનેક ઘટનાઓ સમય પર એની 
સાથે સંબંિધત થતી ગઈ. �દવાળી ઉજવવાની 
પ�િત અને કારણ ભલે ગમે તે હોય પર�તુ 
ભારતમાં સવ� �કારના સં�દાયો �ારા આ તહ�વાર 
ઘણો ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છ�.

પુનઃ લોપ થયેલા સ�ય �ાનનો �કાશ

સમયની સાથે સાથે ધીર� ધીર� આ 
ઘટનાઓનું મહ�વ વધતું ગયું અને દીપાવલીનું 
વા�તિવક રહ�ય લોપ થતું ગયું. સ�ય�ાનનો 
અ��તીય �કાશ લોપ થયો. ફરીથી અ�ાનના 
અંધકારનું સા�ા�ય છવાવા લા�યું. મનુ�ય 
દાનવતા તરફ વળવા લા�યો. દ�શથી સુખ અને 
સ�િ�ની દ�વી કોિપત થઈ ગઈ. પહ�લા જેવી 
ગુંગળામણ અને બેચેની વધવા લાગી. �દ�ય અને 
અલૌ�કક �યોિતનું પાવનપવ� - દીપાવલીની 
��િતઓ હવે ઝાંખી પડવા લાગી. અ�ાનના 
અંધકારમાં ડૂબેલો મનુ�ય, �થૂળ અંધકારને દૂર 
કરવાનો �યાસ કરવા લા�યો.

�કાશની તરફ લઈ જવાની �ાથ�ના

મનુ�ય અંધકારમાંથી �કાશની તરફ લઈ 
જવાની ��િ� સદા કરતો ર�ો છ�. તે 
અંધકારમાંથી આલોક તરફ જવા ઈ�છ� છ�. 

અ�ાનના અંધકારમાંથી સ�ય �ાનના �કાશ 
તરફ લઈ જનારા પરમિપતા પરમા�મા �વયં પણ 
�કાશ �વ�પે છ�. તેથી તો �ાચીનકાળથી 
આજસુધી િવિભ�ન ધમ�માં એ ��� રચિયતાની 
આરાધના િવરાટ �યોિતપુંજના �પમાં કરવામાં 
આવે છ�. �દ�ય �યોિત�વ�પ પરમા�માને જ 
અંધકારની ગૂંગળામણમાંથી બહાર કાઢવાની, 
�કાશના સુખદ અનુભવની તરફ લઈ જવાની 
�ાથ�ના કરવામાં આવી. આય�નું તો 
�ાચીનકાળથી સૂ� છ�, ‘તમસો મા �યોિતગ�મય’ 
ઈશુએ પણ બાઈબલમાં ક�ં હતું ‘અમાર� �કાશ 
�ઈએ.’ ઈ�લામધમ�ના �વત�ક હજરત મોહ�મદ� 
પણ ‘�કાશ આપો’ની કામના �ય� કરી હતી. 
પારસીઓના ધમ��ંથ ‘અવે�તા’માં પણ લ�યું છ� 
‘અમને અ�� યા આલોક �ઈએ’ જૈન અને 
બૌ� ધમ�ના �વત�ક મહાવીર �વામી અને મહા�મા 
બુ� �ાનના આલોકની શોધમાં જ આજ�મ લીન 
ર�ા. ગુ� નાનક દ�વ�, �વામી રામતીથ�, 
દયાનંદ, િવવેકાનંદ વગેર� અનેક મહાપુ�ષોએ 
પણ અ�ાનના અંધકારને સમા�ત કરવા િવ�માં 
�ાનનો �કાશ ફ�લાવવાનો �ય� કય� પર�તુ 
આટલું સવ� કરવા છતાં પણ અંધકાર તો વધતો જ 
જઈ ર�ો છ�.

લાખો �િપયા પાણીની જેમ વહ�શે.

આ વષ� પણ �કાશના સોનેરી િવમાન પર 
સવાર, અમાવસના અંધકારને દૂર કરવા માટ� 
આલોકનાં સોનેરી �કરણોને પોતાનામાં સમેટતી 
‘દીપાવલી’ આવી રહી છ�. મનુ�યોમાં ફરીથી 
અંધકારને સમા�ત કરવા માટ�નો ઉ�સાહ ��ત 
થશે. એક બે નહ�, અગિણત દીપ અમાવા�યાની 
આ ઘોર રાિ�માં ઝગમગી ઉઠશે. અસં�ય 
દીપમાળાઓ ��િલત થશે. અગિણત ર�ગબેર�ગી 
મીણબ�ીઓ અને વીજળીના બ�બોનો અ��તીય 
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�કાશ દ�શમાં ઝગમગી ઉઠશે. લાખો �િપયા 
દીપાવલીના પવ�માં ખચા�શે. તેજ �વિન તથા 
ઝેરીલી ગેસો ભર�લું દા�ખાનું અંધકારને ફરી 
પાછો ન આવવાની ચેતવણી આપશે. ઘરો અને 
વેપારનાં �થળોએ સોનેરી �કાશ ફ�લાવીને, 
િવિભ�ન �કારની સુગંધોની ભીની ભીની 
ખુશબૂથી રાતભર સુખ અને સ�િ�ની દ�વી-
લ�મીનું �રદાર આવા� કરવામાં આવશે. 
લ�મીના વરદાન ધનને સદાકાળ માટ� પોતાની 
િત�રીઓમાં બંધ કરવા ચાર� બાજુ જુગારનું 
બ�ર પણ ધમધમતું હશે.

અંતરનો અંધકાર દૂર થયો નહ�.

આજે મનુ�ય અ�ાનના અંધકારમાં એટલો 
ખોવાઈ ચૂ�યો છ� ક� આ તહ�વારો �ારા આપવામાં 
આવતા �દ�ય સંદ�શ તરફ એનું �યાન જતું નથી. 
દીપાવલીમાં �યાં એક બાજુ અસં�ય દીપમાલાઓ 
��િલત કર� છ�, તો બી� બાજુ તે �ાનની 
�યોિત માટ� તડપતા, પોતાના અંતઃકરણમાં 
છુપાયેલા સાચા આ�મા�પી ચૈત�ય દીપકની 
ઉપે�ા કરી ર�ો છ�. તે પરમા�મા �ારા મળી 
રહ�લા �દ�ય �કાશની �યોિતથી �કાિશત થતો 
નથી. મકાન, આંગણું, ગલીઓની સફાઈ કરીને 
એને સુંદર વ�તુઓથી સુશોિભત તો કર� છ� પર�તુ 
પોતાના આ�મા�પી ઘરમાંથી િવકારો �પી કચરાને 
ફ�ક�ને, �દ�યગુણ �પી સુંદરતાથી સ�વવા માટ� તે 
ઉદાસીન છ�. વષ�ભરનાં વેપારનાં લેખાં-�ખાં 
સમા�ત કરીને નવો િહસાબ-�કતાબ તો આર�ભ 
કર� છ� પર�તુ અ�યાર સુધીનાં કમ�ના િહસાબ-
�કતાબની તરફ એની આંખો બંધ રાખી છ�. 
માનવના અંતરનો અંધકાર દૂર થયો નહ�.

તે સદીઓથી રાત�દવસભર �ગીને 
લ�મીની આરાધના કરવા છતાં પણ એનું દશ�ન 
પણ કરી ના શ�યો. આટલું સવ� કાંઈ ��ય� �વા 

છતાં પણ માનવ પોતાની આ�મ�યોિત �ગટાવવા 
માટ� ઉદાસીન છ�. કારણ ક� અંધ��ા તથા 
��ઢવાદીઓની �ળમાં તે એટલો ફસાઈ ચૂ�યો છ� 
ક� તે એને તોડવાનું સાહસ કરી શકતો નથી.

અંધકારનું મૂળ કારણ-િવકાર

વા�તવમાં આ સવ�નું મૂળ કારણ છ� આપણા 
અંતઃકરણમાં છવાયેલ અ�ાનનો અંધકાર, જેણે 
આપણા િવવેકને સમા�ત કરી દીધો છ�. આ 
અ�ાનના અંધકારનું મૂળ કારણ છ� - િવકારોનો 
સમાવેશ. આવા સમયે �યાર� આ ���ના સમ�ત 
આ�માઓની �ાન�યોિત બુઝાઈ ચૂક� છ� અને 
મનુ�ય આ�માઓ સાચું માગ�દશ�ન ન મેળવતાં 
ખોટા ર�તાઓ ઉપર ભટક� ર�ા છ�. એ 
�દ�ય�યોિત પુંજ પરમિપતા પરમા�માનું �દ�ય 
અવતરણ થાય છ�. સદા ક�યાણકારી હોવાને લીધે 
એ પરમા�માનું વા�તિવક નામ િશવ છ�. સૂય�, ચં�, 
તારાઓથી દૂર, ��ા, િવ�ણુ, શંકરની 
પુરીઓવાળા સૂ�મલોકથી પણ દૂર, પરમધામ 
એમનું િનવાસ�થાન છ�. ���ના સ�ય�ાન �ારા 
એક જ ધમ�વાળી દ�વી ���ની �થાપના, એની 
પાલના તથા પિતત �વ�પ - કિલયુગનો િવનાશ જ 
એમનાં મુ�ય કત��યો છ�.

પોતાના મનને સવ� સાંસા�રક ભોગ 
પદાથ�થી દૂર કરીને પરમિપતા પરમા�માની �દ�ય 
��િતમાં �ડવું એ જ યોગ કહ�વાય છ�. � મનુ�ય 
પોતાના �વનમાં ��ચય�, સ�સંગ, શુ� અ�ન 
તથા દ�વીગુણોની ધારણા કરીને પરમિપતા 
પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ડીને, એનાથી 
મળનારી �દ�ય�યોિતમાં પોતાને ઝગમગાવશે તો 
ઘણા થોડા સમયમાં જ તે અ�ાનના અંધકારને 
દૂર કરી શક� છ�. આ�મા�પી ચૈત�ય દીપોને 
�ગટાવવાનો સમય અ�યાર� છ�. � આપણે સાચી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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ખુશી મનાવવામાં આવે છ�.

�ડાયેલી દ�તકથાઓ

પર�તુ સમય જતાં એની સાથે િવિભ�ન 
દ�તકથાઓ તથા અનેક ઐિતહાિસક ઘટનાઓ 
�ડાતી ગઈ. સાગરમંથનથી ચૌદર�ો સિહત 
લ�મી �ગ�ાં. મહાકાળીનો િશવમાં સમાવેશ, 
�ીક��ણ �ારા નરકાસુરના અ�યાચારોનો અંત, 
�ી રામનું અયો�યામાં અપૂવ� �વાગત, વધ�માન 
મહાવીર, �વામી દયાનંદ, �વામી રામતીથ� 
વગેર�નો દ�હા�તો�સવ તથા સુવણ� મં�દરનો પાયો 
નાંખવો વગેર� અનેક ઘટનાઓ સમય પર એની 
સાથે સંબંિધત થતી ગઈ. �દવાળી ઉજવવાની 
પ�િત અને કારણ ભલે ગમે તે હોય પર�તુ 
ભારતમાં સવ� �કારના સં�દાયો �ારા આ તહ�વાર 
ઘણો ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છ�.

પુનઃ લોપ થયેલા સ�ય �ાનનો �કાશ

સમયની સાથે સાથે ધીર� ધીર� આ 
ઘટનાઓનું મહ�વ વધતું ગયું અને દીપાવલીનું 
વા�તિવક રહ�ય લોપ થતું ગયું. સ�ય�ાનનો 
અ��તીય �કાશ લોપ થયો. ફરીથી અ�ાનના 
અંધકારનું સા�ા�ય છવાવા લા�યું. મનુ�ય 
દાનવતા તરફ વળવા લા�યો. દ�શથી સુખ અને 
સ�િ�ની દ�વી કોિપત થઈ ગઈ. પહ�લા જેવી 
ગુંગળામણ અને બેચેની વધવા લાગી. �દ�ય અને 
અલૌ�કક �યોિતનું પાવનપવ� - દીપાવલીની 
��િતઓ હવે ઝાંખી પડવા લાગી. અ�ાનના 
અંધકારમાં ડૂબેલો મનુ�ય, �થૂળ અંધકારને દૂર 
કરવાનો �યાસ કરવા લા�યો.

�કાશની તરફ લઈ જવાની �ાથ�ના

મનુ�ય અંધકારમાંથી �કાશની તરફ લઈ 
જવાની ��િ� સદા કરતો ર�ો છ�. તે 
અંધકારમાંથી આલોક તરફ જવા ઈ�છ� છ�. 

અ�ાનના અંધકારમાંથી સ�ય �ાનના �કાશ 
તરફ લઈ જનારા પરમિપતા પરમા�મા �વયં પણ 
�કાશ �વ�પે છ�. તેથી તો �ાચીનકાળથી 
આજસુધી િવિભ�ન ધમ�માં એ ��� રચિયતાની 
આરાધના િવરાટ �યોિતપુંજના �પમાં કરવામાં 
આવે છ�. �દ�ય �યોિત�વ�પ પરમા�માને જ 
અંધકારની ગૂંગળામણમાંથી બહાર કાઢવાની, 
�કાશના સુખદ અનુભવની તરફ લઈ જવાની 
�ાથ�ના કરવામાં આવી. આય�નું તો 
�ાચીનકાળથી સૂ� છ�, ‘તમસો મા �યોિતગ�મય’ 
ઈશુએ પણ બાઈબલમાં ક�ં હતું ‘અમાર� �કાશ 
�ઈએ.’ ઈ�લામધમ�ના �વત�ક હજરત મોહ�મદ� 
પણ ‘�કાશ આપો’ની કામના �ય� કરી હતી. 
પારસીઓના ધમ��ંથ ‘અવે�તા’માં પણ લ�યું છ� 
‘અમને અ�� યા આલોક �ઈએ’ જૈન અને 
બૌ� ધમ�ના �વત�ક મહાવીર �વામી અને મહા�મા 
બુ� �ાનના આલોકની શોધમાં જ આજ�મ લીન 
ર�ા. ગુ� નાનક દ�વ�, �વામી રામતીથ�, 
દયાનંદ, િવવેકાનંદ વગેર� અનેક મહાપુ�ષોએ 
પણ અ�ાનના અંધકારને સમા�ત કરવા િવ�માં 
�ાનનો �કાશ ફ�લાવવાનો �ય� કય� પર�તુ 
આટલું સવ� કરવા છતાં પણ અંધકાર તો વધતો જ 
જઈ ર�ો છ�.

લાખો �િપયા પાણીની જેમ વહ�શે.

આ વષ� પણ �કાશના સોનેરી િવમાન પર 
સવાર, અમાવસના અંધકારને દૂર કરવા માટ� 
આલોકનાં સોનેરી �કરણોને પોતાનામાં સમેટતી 
‘દીપાવલી’ આવી રહી છ�. મનુ�યોમાં ફરીથી 
અંધકારને સમા�ત કરવા માટ�નો ઉ�સાહ ��ત 
થશે. એક બે નહ�, અગિણત દીપ અમાવા�યાની 
આ ઘોર રાિ�માં ઝગમગી ઉઠશે. અસં�ય 
દીપમાળાઓ ��િલત થશે. અગિણત ર�ગબેર�ગી 
મીણબ�ીઓ અને વીજળીના બ�બોનો અ��તીય 
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�કાશ દ�શમાં ઝગમગી ઉઠશે. લાખો �િપયા 
દીપાવલીના પવ�માં ખચા�શે. તેજ �વિન તથા 
ઝેરીલી ગેસો ભર�લું દા�ખાનું અંધકારને ફરી 
પાછો ન આવવાની ચેતવણી આપશે. ઘરો અને 
વેપારનાં �થળોએ સોનેરી �કાશ ફ�લાવીને, 
િવિભ�ન �કારની સુગંધોની ભીની ભીની 
ખુશબૂથી રાતભર સુખ અને સ�િ�ની દ�વી-
લ�મીનું �રદાર આવા� કરવામાં આવશે. 
લ�મીના વરદાન ધનને સદાકાળ માટ� પોતાની 
િત�રીઓમાં બંધ કરવા ચાર� બાજુ જુગારનું 
બ�ર પણ ધમધમતું હશે.

અંતરનો અંધકાર દૂર થયો નહ�.

આજે મનુ�ય અ�ાનના અંધકારમાં એટલો 
ખોવાઈ ચૂ�યો છ� ક� આ તહ�વારો �ારા આપવામાં 
આવતા �દ�ય સંદ�શ તરફ એનું �યાન જતું નથી. 
દીપાવલીમાં �યાં એક બાજુ અસં�ય દીપમાલાઓ 
��િલત કર� છ�, તો બી� બાજુ તે �ાનની 
�યોિત માટ� તડપતા, પોતાના અંતઃકરણમાં 
છુપાયેલા સાચા આ�મા�પી ચૈત�ય દીપકની 
ઉપે�ા કરી ર�ો છ�. તે પરમા�મા �ારા મળી 
રહ�લા �દ�ય �કાશની �યોિતથી �કાિશત થતો 
નથી. મકાન, આંગણું, ગલીઓની સફાઈ કરીને 
એને સુંદર વ�તુઓથી સુશોિભત તો કર� છ� પર�તુ 
પોતાના આ�મા�પી ઘરમાંથી િવકારો �પી કચરાને 
ફ�ક�ને, �દ�યગુણ �પી સુંદરતાથી સ�વવા માટ� તે 
ઉદાસીન છ�. વષ�ભરનાં વેપારનાં લેખાં-�ખાં 
સમા�ત કરીને નવો િહસાબ-�કતાબ તો આર�ભ 
કર� છ� પર�તુ અ�યાર સુધીનાં કમ�ના િહસાબ-
�કતાબની તરફ એની આંખો બંધ રાખી છ�. 
માનવના અંતરનો અંધકાર દૂર થયો નહ�.

તે સદીઓથી રાત�દવસભર �ગીને 
લ�મીની આરાધના કરવા છતાં પણ એનું દશ�ન 
પણ કરી ના શ�યો. આટલું સવ� કાંઈ ��ય� �વા 

છતાં પણ માનવ પોતાની આ�મ�યોિત �ગટાવવા 
માટ� ઉદાસીન છ�. કારણ ક� અંધ��ા તથા 
��ઢવાદીઓની �ળમાં તે એટલો ફસાઈ ચૂ�યો છ� 
ક� તે એને તોડવાનું સાહસ કરી શકતો નથી.

અંધકારનું મૂળ કારણ-િવકાર

વા�તવમાં આ સવ�નું મૂળ કારણ છ� આપણા 
અંતઃકરણમાં છવાયેલ અ�ાનનો અંધકાર, જેણે 
આપણા િવવેકને સમા�ત કરી દીધો છ�. આ 
અ�ાનના અંધકારનું મૂળ કારણ છ� - િવકારોનો 
સમાવેશ. આવા સમયે �યાર� આ ���ના સમ�ત 
આ�માઓની �ાન�યોિત બુઝાઈ ચૂક� છ� અને 
મનુ�ય આ�માઓ સાચું માગ�દશ�ન ન મેળવતાં 
ખોટા ર�તાઓ ઉપર ભટક� ર�ા છ�. એ 
�દ�ય�યોિત પુંજ પરમિપતા પરમા�માનું �દ�ય 
અવતરણ થાય છ�. સદા ક�યાણકારી હોવાને લીધે 
એ પરમા�માનું વા�તિવક નામ િશવ છ�. સૂય�, ચં�, 
તારાઓથી દૂર, ��ા, િવ�ણુ, શંકરની 
પુરીઓવાળા સૂ�મલોકથી પણ દૂર, પરમધામ 
એમનું િનવાસ�થાન છ�. ���ના સ�ય�ાન �ારા 
એક જ ધમ�વાળી દ�વી ���ની �થાપના, એની 
પાલના તથા પિતત �વ�પ - કિલયુગનો િવનાશ જ 
એમનાં મુ�ય કત��યો છ�.

પોતાના મનને સવ� સાંસા�રક ભોગ 
પદાથ�થી દૂર કરીને પરમિપતા પરમા�માની �દ�ય 
��િતમાં �ડવું એ જ યોગ કહ�વાય છ�. � મનુ�ય 
પોતાના �વનમાં ��ચય�, સ�સંગ, શુ� અ�ન 
તથા દ�વીગુણોની ધારણા કરીને પરમિપતા 
પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ડીને, એનાથી 
મળનારી �દ�ય�યોિતમાં પોતાને ઝગમગાવશે તો 
ઘણા થોડા સમયમાં જ તે અ�ાનના અંધકારને 
દૂર કરી શક� છ�. આ�મા�પી ચૈત�ય દીપોને 
�ગટાવવાનો સમય અ�યાર� છ�. � આપણે સાચી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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મનુ�ય �વન એક લાંબી યા�ા છ�. આ 
યા�ામાં મનુ�યને �યાંક ફ�લ મળ� છ� તો �યાંક 
કાંટા, �યાંક િમ� મળ� છ� તો �યાંક શ�ુ, �યાંક 
એને �ેમ મળ� છ�, તો �યાંક નફરત. �વનની 
ચડતી પડતી એને થકવી દ� છ�. કોઈને �વનમાં 
આવનારાં િવ�ન થકવી દ� છ�. તો કોઈને પોતાનાં 
િ�યજન.

કિલયુગના અંત સુધી આવતાં આવતાં 
લગભગ સવ� મનુ�યા�માઓ થાક� �ય છ�. કોઈ 
કોઈ તો િહ�મત પણ હારી �ય છ�, તો કોઈ 
િનરાશાની ગતા�માં ફસાઈ પડે છ�. આ થાક 
મનુ�યના ચહ�રાઓ ઉપર �પ� રીતે દ�ખાય છ�. 
તનાવ તથા દુઃખ તે થાકનું ��ય� �વ�પ છ�. 
મનુ�યોના ચહ�રાઓ ઉપર ખુશી અ��ય થતી �ય 
છ�, િચંતનનું �થાન િચંતાએ લઈ લીધું છ�, અસા�ય 
રોગોનો �કોપ મનુ�યને હતાશ કરી ર�ો છ�.

મનુ�યા�માઓની આ યા�ા 5000 વષ� સુધી 
ચાલી. આ આ�માઓ પૂણ� રીતે થાક� ગયા છ� �યાર� 
�વયં ભગવાન સાચા િમ� બનીને આ યા�ામાં 
આપણા સાથી બની ગયા છ�. જેઓએ એમને 
ઓળખી લીધા, તેઓ એમનો સાથ મેળવીને ધ�ય 
ધ�ય બની ગયા છ�. એમનો જ�મ-જ�મનો થાક 
દૂર થયો છ� પર�તુ જેઓએ એમને ઓળ�યા નથી, 
તેઓ અ�યાર� પણ એમની શોધમાં ભટક� ર�ા છ� 
અને એમનો થાક �દવસે-�દવસે વધી ર�ો છ�.

રાજયોગ પથના રાહી પણ થાકનો અનુભવ 
કરી ર�ા છ�. તેઓ િવચારતા હતા ક� આ ખેલ 
સ�વર� સમા�ત થઈ જશે. પર�તુ એમને લાંબા સમય 
સુધી રાહ �વી પડી. �વનના સંઘષ�એ આ સુગમ 
પથને બોજપૂણ� બનાવી દીધો. અહ� આપણે 

થાકનાં કારણો દશા�વી એના સમાધાન માટ�ની 
વાતો કરીશું.

થાકનાં કારણો અને િનવારણ

કિલયુગના અંત સુધી આવતાં આવતાં 
મનુ�યનું મન અિત િનબ�ળ થઈ ગયું છ�. તેથી 
મનુ�ય વધાર� િવચાર� છ� અને નકારા�મક િવચાર� 
છ�. આ રીતે િવચારતાં િવચારતાં જ મન અિત 
િનબ�ળ થઈ �ય છ�. િનબ�ળ મન ઉપર 
પ�ર��થિતઓનો ખોટો �ભાવ પડે છ�. મનુ�ય 
�વયંથી જ હારી �ય છ�. તે હિથયાર હ�ઠાં મૂક� દ� 
છ� અને વધાર� થાક અનુભવતાં �યાંક �યાંક પથ 
િવમુખ પણ બની �ય છ�.

બી�ઓનાં કટુવચન થકવી દ� છ�.

પ�રવારોમાં, સંગઠનોમાં, સંબંધોમાં જેમને 
આપણે બ�જ �ેમ કરીએ છીએ તેઓ જ આપણું 
અપમાન કર� છ�. એ માની મનો��થિતની ક�પના 
કરો. �યાર� પોતાના જ �દલના ટુકડા (સંતાનો) 
એની સાથે કટુ વાણીનો �યવહાર કર�, એ સમયે 
એના ઉપર શું વીતતું હશે. જે સંતાનો માટ� મા-બાપે 
રાત-�દવસ મહ�નત કરી. એનો ખરાબ �યવહાર 
જ એમને થકવી દ� છ�. પ�ી ��યે � �ેહ તથા 
સ�માન ના હોય કટુ વાણીનું આદાન-�દાન છ� તો 
એનું �વન નરક સમાન બની �ય છ�. મોટ� ભાગે 
�યાર� બી�ઓના અસ�ય બોલ મનુ�યની 
ભાવના તથા અહ�ને ચોટ પહ�ચાડે છ� તો તે 
અંદરથી ભાંગી પડે છ�.

થાકનું િનવારણ

આ માનિસક થાક અનેક લોકો માટ� 
ભયાનક બની ગયો છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન એનો 

રાજયોગીઓ થાકશો નહ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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સરળ ઉપચાર છ� પણ મનની ચંચળતાને કારણે સૌ 
એમાં સફળ થતા નથી. આપણે આપણા મનને 
સરળ બનાવવું પડશે. �વમાનનો અ�યાસ 
વધારવો પડશે જેથી બી�ઓના �યવહારને 
આપણે સહજભાવથી લઈ શક�એ.

જેઓ ઈ�રીય પથ પર ચાલી ર�ા છ� તે 
�યાન આપે. આપણે મનુ�યોના શ�દો પર વધાર� 
�યાન આપીએ છીએ તેટલું ભગવાનના 
મહાવા�યો ઉપર �યાન આપતા નથી. �યાર� કોઈ 
આપણને અપમાિનત કર� છ� �યાર� એના એક એક 
શ�દ ઉપર �યાન આપીએ છીએ. વા�તવમાં 
ભગવાનના મહાવા�યો ઉપર �યાન આપીએ ક� 
તેમણે શું ક�ં છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� બાળકો, 
તમાર� માન-અપમાનમાં સમાન રહ�વાનું છ�. 
પરમા�માનાં મહાવા�યો યાદ કરતાં જ મનમાં 
શિ�નો સંચાર થઈ જશે.

પોતાના સં�કારો જ મનુ�યને થકવે છ�.

વધાર� િવચારવાના સં�કાર, પર�શાન 
થવાના સં�કાર, ચી�ડયાપણાના સં�કાર તથા 
અનુમાન કરવાના સં�કાર એવા સં�કારો છ� જેની 
લીધે કારણ િવના મનુ�ય પર�શાન રહ� છ�. એમ જ 
બેઠાં બેઠાં અનુમાન કરવાના સં�કારથી તે 
નકારા�મક બની �ય છ�. તે પોતાની ભાવનાઓ 
અને ���કોણને બગાડી દ� છ�. આ બાબતો 
મનુ�યને માનિસક રીતે નબળો બનાવી દ� છ�. 
ક�ટલાક લોકો પ�ર��થિતવશ ચીડાયેલા રહ� છ�. 
એનો �ભાવ એના મ��તક પર પડે છ� જે એને 
થકવી દ� છ� તથા બીમારીઓને જ�મ આપે છ�. તે 
તો મનુ�યનો સવ�નાશ જ કર� છ�.

આપણે આપણી સંક�પશિ�ને 
ઓળખવાની છ�. આ મહાનશિ� મહાન 
િવચારોથી આવે છ�. આપણે ઈ�રીય મહાવા�યોનું 

�દવસમાં બે વાર અ�યયન કરીએ. પોતાની �યથ� 
ટ�વો ઉપર �યાન આપીએ. �વયંની સાથે વાતો 
કરીએ. આ કલાનો વધારો કરીએ. લોકો આપણા 
િવશે શું િવચાર� છ� તેને િવદાય આપીને એ 
િવચારીએ ક� આપણે પોતાના િવશે શું િવચારીએ 
છીએ. �વયંને આ િવક�િતઓથી મુ� કરીએ. 
એની િવિધ છ� પોતાના પાંચ �વ�પોને ��િતમાં 
લાવવાં.

ક�ટલાક થા�યા છ� બીમારીઓથી

સતત બીમારીઓનો િશકાર બનતાં મન 
અને તન પણ થાક� �ય છ�. ક�ટલીક બીમારીઓ 
પૂવ� જ�મોનું પ�રણામ છ� તો ક�ટલીક વત�માન 
ભૂલોને કારણે છ�. ભોજન તથા �વન પ�િત ઉપર 
�યાન આપીએ. દરરોજ થોડો સમય શરીરને પણ 
આપો. અિત મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� � આપણે 
મનને શિ�શાળી બનાવી રાખીએ તો બીમારીઓ 
આપણને થકવશે નહ�. મનુ�ય પહ�લાં પોતાના 
મનને િનબ�ળ કર� છ� પછી તેનો આ�મિવ�ાસ તથા 
�ઢતા ડગમગે છ�. નબળા મનથી નબળાં તર�ગો 
દ�હમાં ફ�લાય છ�. તેના કારણે શરીર વધાર� નબળું 
તથા રોગ��ત રહ�વા લાગે છ�.

�યાિધઓનો યો�ય ઈલાજ પણ કરાવીએ. 
અમારી સલાહ છ� ક� આપ �ાક�િતક િચ�ક�સા 
અવ�ય કરાવો. જેઓ વધાર� બીમાર રહ� છ� તેઓ 
એક વષ�માં એક માસ આ િચ�ક�સાને અપનાવે. 
સાથે સાથે અશરીરી બનવાનો પણ અ�યાસ 
કરીએ. �યાન રાખીએ ક� �વમાન �ારા સારી 
શિ�ઓના તર�ગ શરીરને આપીએ. બીમારી 
આવી છ�, તો જશે. એટલે થાકશો નહ�.

મનુ�યને જવાબદારીઓ થકવી રહી છ�.

ધન ઓછું અને પ�રવાર મોટો, કામ વધાર� 
સમય ઓછો, પદ મોટું, યો�યતા સાધારણ, 
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મનુ�ય �વન એક લાંબી યા�ા છ�. આ 
યા�ામાં મનુ�યને �યાંક ફ�લ મળ� છ� તો �યાંક 
કાંટા, �યાંક િમ� મળ� છ� તો �યાંક શ�ુ, �યાંક 
એને �ેમ મળ� છ�, તો �યાંક નફરત. �વનની 
ચડતી પડતી એને થકવી દ� છ�. કોઈને �વનમાં 
આવનારાં િવ�ન થકવી દ� છ�. તો કોઈને પોતાનાં 
િ�યજન.

કિલયુગના અંત સુધી આવતાં આવતાં 
લગભગ સવ� મનુ�યા�માઓ થાક� �ય છ�. કોઈ 
કોઈ તો િહ�મત પણ હારી �ય છ�, તો કોઈ 
િનરાશાની ગતા�માં ફસાઈ પડે છ�. આ થાક 
મનુ�યના ચહ�રાઓ ઉપર �પ� રીતે દ�ખાય છ�. 
તનાવ તથા દુઃખ તે થાકનું ��ય� �વ�પ છ�. 
મનુ�યોના ચહ�રાઓ ઉપર ખુશી અ��ય થતી �ય 
છ�, િચંતનનું �થાન િચંતાએ લઈ લીધું છ�, અસા�ય 
રોગોનો �કોપ મનુ�યને હતાશ કરી ર�ો છ�.

મનુ�યા�માઓની આ યા�ા 5000 વષ� સુધી 
ચાલી. આ આ�માઓ પૂણ� રીતે થાક� ગયા છ� �યાર� 
�વયં ભગવાન સાચા િમ� બનીને આ યા�ામાં 
આપણા સાથી બની ગયા છ�. જેઓએ એમને 
ઓળખી લીધા, તેઓ એમનો સાથ મેળવીને ધ�ય 
ધ�ય બની ગયા છ�. એમનો જ�મ-જ�મનો થાક 
દૂર થયો છ� પર�તુ જેઓએ એમને ઓળ�યા નથી, 
તેઓ અ�યાર� પણ એમની શોધમાં ભટક� ર�ા છ� 
અને એમનો થાક �દવસે-�દવસે વધી ર�ો છ�.

રાજયોગ પથના રાહી પણ થાકનો અનુભવ 
કરી ર�ા છ�. તેઓ િવચારતા હતા ક� આ ખેલ 
સ�વર� સમા�ત થઈ જશે. પર�તુ એમને લાંબા સમય 
સુધી રાહ �વી પડી. �વનના સંઘષ�એ આ સુગમ 
પથને બોજપૂણ� બનાવી દીધો. અહ� આપણે 

થાકનાં કારણો દશા�વી એના સમાધાન માટ�ની 
વાતો કરીશું.

થાકનાં કારણો અને િનવારણ

કિલયુગના અંત સુધી આવતાં આવતાં 
મનુ�યનું મન અિત િનબ�ળ થઈ ગયું છ�. તેથી 
મનુ�ય વધાર� િવચાર� છ� અને નકારા�મક િવચાર� 
છ�. આ રીતે િવચારતાં િવચારતાં જ મન અિત 
િનબ�ળ થઈ �ય છ�. િનબ�ળ મન ઉપર 
પ�ર��થિતઓનો ખોટો �ભાવ પડે છ�. મનુ�ય 
�વયંથી જ હારી �ય છ�. તે હિથયાર હ�ઠાં મૂક� દ� 
છ� અને વધાર� થાક અનુભવતાં �યાંક �યાંક પથ 
િવમુખ પણ બની �ય છ�.

બી�ઓનાં કટુવચન થકવી દ� છ�.

પ�રવારોમાં, સંગઠનોમાં, સંબંધોમાં જેમને 
આપણે બ�જ �ેમ કરીએ છીએ તેઓ જ આપણું 
અપમાન કર� છ�. એ માની મનો��થિતની ક�પના 
કરો. �યાર� પોતાના જ �દલના ટુકડા (સંતાનો) 
એની સાથે કટુ વાણીનો �યવહાર કર�, એ સમયે 
એના ઉપર શું વીતતું હશે. જે સંતાનો માટ� મા-બાપે 
રાત-�દવસ મહ�નત કરી. એનો ખરાબ �યવહાર 
જ એમને થકવી દ� છ�. પ�ી ��યે � �ેહ તથા 
સ�માન ના હોય કટુ વાણીનું આદાન-�દાન છ� તો 
એનું �વન નરક સમાન બની �ય છ�. મોટ� ભાગે 
�યાર� બી�ઓના અસ�ય બોલ મનુ�યની 
ભાવના તથા અહ�ને ચોટ પહ�ચાડે છ� તો તે 
અંદરથી ભાંગી પડે છ�.

થાકનું િનવારણ

આ માનિસક થાક અનેક લોકો માટ� 
ભયાનક બની ગયો છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન એનો 

રાજયોગીઓ થાકશો નહ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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સરળ ઉપચાર છ� પણ મનની ચંચળતાને કારણે સૌ 
એમાં સફળ થતા નથી. આપણે આપણા મનને 
સરળ બનાવવું પડશે. �વમાનનો અ�યાસ 
વધારવો પડશે જેથી બી�ઓના �યવહારને 
આપણે સહજભાવથી લઈ શક�એ.

જેઓ ઈ�રીય પથ પર ચાલી ર�ા છ� તે 
�યાન આપે. આપણે મનુ�યોના શ�દો પર વધાર� 
�યાન આપીએ છીએ તેટલું ભગવાનના 
મહાવા�યો ઉપર �યાન આપતા નથી. �યાર� કોઈ 
આપણને અપમાિનત કર� છ� �યાર� એના એક એક 
શ�દ ઉપર �યાન આપીએ છીએ. વા�તવમાં 
ભગવાનના મહાવા�યો ઉપર �યાન આપીએ ક� 
તેમણે શું ક�ં છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� બાળકો, 
તમાર� માન-અપમાનમાં સમાન રહ�વાનું છ�. 
પરમા�માનાં મહાવા�યો યાદ કરતાં જ મનમાં 
શિ�નો સંચાર થઈ જશે.

પોતાના સં�કારો જ મનુ�યને થકવે છ�.

વધાર� િવચારવાના સં�કાર, પર�શાન 
થવાના સં�કાર, ચી�ડયાપણાના સં�કાર તથા 
અનુમાન કરવાના સં�કાર એવા સં�કારો છ� જેની 
લીધે કારણ િવના મનુ�ય પર�શાન રહ� છ�. એમ જ 
બેઠાં બેઠાં અનુમાન કરવાના સં�કારથી તે 
નકારા�મક બની �ય છ�. તે પોતાની ભાવનાઓ 
અને ���કોણને બગાડી દ� છ�. આ બાબતો 
મનુ�યને માનિસક રીતે નબળો બનાવી દ� છ�. 
ક�ટલાક લોકો પ�ર��થિતવશ ચીડાયેલા રહ� છ�. 
એનો �ભાવ એના મ��તક પર પડે છ� જે એને 
થકવી દ� છ� તથા બીમારીઓને જ�મ આપે છ�. તે 
તો મનુ�યનો સવ�નાશ જ કર� છ�.

આપણે આપણી સંક�પશિ�ને 
ઓળખવાની છ�. આ મહાનશિ� મહાન 
િવચારોથી આવે છ�. આપણે ઈ�રીય મહાવા�યોનું 

�દવસમાં બે વાર અ�યયન કરીએ. પોતાની �યથ� 
ટ�વો ઉપર �યાન આપીએ. �વયંની સાથે વાતો 
કરીએ. આ કલાનો વધારો કરીએ. લોકો આપણા 
િવશે શું િવચાર� છ� તેને િવદાય આપીને એ 
િવચારીએ ક� આપણે પોતાના િવશે શું િવચારીએ 
છીએ. �વયંને આ િવક�િતઓથી મુ� કરીએ. 
એની િવિધ છ� પોતાના પાંચ �વ�પોને ��િતમાં 
લાવવાં.

ક�ટલાક થા�યા છ� બીમારીઓથી

સતત બીમારીઓનો િશકાર બનતાં મન 
અને તન પણ થાક� �ય છ�. ક�ટલીક બીમારીઓ 
પૂવ� જ�મોનું પ�રણામ છ� તો ક�ટલીક વત�માન 
ભૂલોને કારણે છ�. ભોજન તથા �વન પ�િત ઉપર 
�યાન આપીએ. દરરોજ થોડો સમય શરીરને પણ 
આપો. અિત મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� � આપણે 
મનને શિ�શાળી બનાવી રાખીએ તો બીમારીઓ 
આપણને થકવશે નહ�. મનુ�ય પહ�લાં પોતાના 
મનને િનબ�ળ કર� છ� પછી તેનો આ�મિવ�ાસ તથા 
�ઢતા ડગમગે છ�. નબળા મનથી નબળાં તર�ગો 
દ�હમાં ફ�લાય છ�. તેના કારણે શરીર વધાર� નબળું 
તથા રોગ��ત રહ�વા લાગે છ�.

�યાિધઓનો યો�ય ઈલાજ પણ કરાવીએ. 
અમારી સલાહ છ� ક� આપ �ાક�િતક િચ�ક�સા 
અવ�ય કરાવો. જેઓ વધાર� બીમાર રહ� છ� તેઓ 
એક વષ�માં એક માસ આ િચ�ક�સાને અપનાવે. 
સાથે સાથે અશરીરી બનવાનો પણ અ�યાસ 
કરીએ. �યાન રાખીએ ક� �વમાન �ારા સારી 
શિ�ઓના તર�ગ શરીરને આપીએ. બીમારી 
આવી છ�, તો જશે. એટલે થાકશો નહ�.

મનુ�યને જવાબદારીઓ થકવી રહી છ�.

ધન ઓછું અને પ�રવાર મોટો, કામ વધાર� 
સમય ઓછો, પદ મોટું, યો�યતા સાધારણ, 
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બી�ઓને સાથે લઈને ચાલવાની કળાનો અભાવ, 
બાળકોનું ખરાબ સંગમાં જવું, બાળકોની વધાર� 
પડતી ઈ�છાઓ પૂરી કરવી, બધાં બાળકોનાં 
લ� અને એમને સારી રીતે સેટ કરવાની 
જવાબદારી, આ એવી વાતો છ� જે મનુ�યને થકવી 
દ� છ�.

સરળિચ� બનીએ. ઈ�રીય �ાન લઈને 
એનો �યોગ કરીએ. ભગવાનને પોતાના સાથી 
બનાવીએ. ક�ટલાક ઉપાયો છ� જવાબદારીઓને 
ઘટાડવાના. સૌનાં સવ� કાય� પૂણ� થઈ ર�ાં છ�. આ 
���ચ� સારી રીતે ચાલી ર�ં છ�. પણ માનવ �� 
જવાબદાર છું, માર� કરવાનું છ� એમ સમ�ને ભાર� 
થઈ �ય છ�. આ �� �� નો ભાર જ મનુ�યને ભાર� 
બનાવીને થકવી દ� છ�. િવચારો, �� નહ� હોઉ� તો શું 
આ કાય� નહ� ચાલે. અવ�ય ચાલશે.

થાકનું કારણ િવ�ન, સમ�યાઓ

કિળયુગના આ મહાભયાનક કાળમાં � 
કોઈના ઉપર િવ�નોની વષા� થવા લાગે તો એનું 
મનોબળ તૂટી �ય છ�. િવ�નોની દીવાલોને તોડતાં 
તોડતાં મનુ�ય વધાર� થાક� �ય છ�. �યાપાર 
ધંધામાં િવ�ન, એમાં અસફળતા, હાિન, નુકસાન 
અને દગો મનુ�યને થકવી દ� છ�. પર�તુ આપ થાકો 
નહ�. યાદ રાખો-જેટલા આપણે ઊંચા જઈશું તો 
તોફાન તો આવશે. જેને સફળતાની ચરમસીમાએ 
પહ�ચવું છ� એણે િવ�નોને તો પાર કરવાં પડશે. 
એટલે યાદ રાખો તે િવ�નોનું કારણ નથી. કારણ 
િવ�નોનું નથી, એના ��યે આપણા ���કોણનું 
છ�. આપણે એવું માનીએ ક� િવ�નો આપણા બંધ 
�ારને ખોલશે. િવ�ન આપણા અનુભવોમાં તથા 
િવવેકમાં �િ� કરશે. િવ�ન આપણને શિ�શાળી 
બનાવશે.

જે �ાનયુ� મનુ�ય છ� અને જેમણે 

ભગવાન સાથે પોતાનો સંબંધ ��ો છ� એમને 
પરમા�મા �ારા વરદાન મળ�લું છ� ક� તમે 
સવ�શિ�વાનનાં બાળકો મા�ટર સવ� શિ�વાન 
છો. તમારામાં િવ�નોને ન� કરવાની શિ� છ�. 
તમે િવ�નિવનાશક છો. આ વરદાનોને દરરોજ 
પાંચ વાર યાદ કરવાથી આપ શિ�શાળી પણ 
બની જશો તથા િવ�ન મુ� પણ બની જશો.

મનોિવકાર મનુ�યને થકવી દ� છ�.

મનની સંક�િચતતા, �ણા તથા નફરત, 
બદલાની ભાવના અને બીનજ�રી ઈ�છાઓ તથા 
��ણાઓ મનુ�યને થકવી રહી છ�. કોઈને 
કામવાસનાની ઈ�છાઓએ થક�યા, કોઈને 
�ોધની સળગતી �ાળાઓએ થક�યા છ�. કોઈને 
મોહ� થક�યા છ� તો કોઈને લોભે નચા�યા છ�. 
ખર�ખર સવ�આ�માઓ થાક અનુભવી ર�ા છ�. 
જેને પણ મળો તે રોદણાં રડશે.

આપણે આપણા મનને શાંત કરીએ. આપણે 
આપણી ��ણાઓને છોડી દઈશું તો �વનની યા�ા 
આનંદદાયી બની જશે. આ પિવ� બનવાનો સમય 
છ�. પિવ�તામાં સુખશાંિત સમાયેલી છ�. આ�માનું 
મૂળ �વ�પ જ પિવ� છ�. હવે ફરીથી પિવ� બનો 
તો �વન આનંદદાયી ખેલ બની જશે.

બીનજ�રી કામનાઓનો �યાગ કયા� િવના 
કોઈપણ સુખી થઈ શકતું નથી. �ણા, ��ષ, 
નફરત તથા બદલાની ભાવના. આ ગંદક�ને 
મનમં�દરમાં સાચવી રાખવાથી કોઈ સુખી બની 
શકતું નથી. પોતાના મનમાં બી�ઓના 
ક�યાણની ભાવનાઓ જગાવો એનાથી મન �વ�છ 
બનશે અને તમે સુખના ઝૂલામાં ઝૂલી શકશો.

હ� રાજયોગીઓ થાકો નહ�. તમાર� તો 
સવ�નો થાક દૂર કરવાનો છ�. આળસુ ના બનો. 
તમાર� તો જગતને જગાડવાનું છ�. કમ�ર ના 
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બનો, તમાર� તો સવ�ને શિ�ઓની સકાશ 
આપવાની છ�. તમે થોભી જશો તો સંસારની ગિત 
થોભી જશે. તમે સૂઈ જશો તો અનેક મનુ�ય 
અંધકારમાં ભટક� જશે. ઉઠો, સમય તમારી રાહ 
�ઈ ર�ો છ�. ઉઠો, તમાર� િવ�નું ક�યાણ 
કરવાનું છ�. તમે િવ�ના આધારમૂત� છો. તમારા 
એક એક કમ�નો, તમારા સંક�પોનો �ભાવ સમ� 
િવ� સુધી, સવ� ધમ�ના આ�માઓ સુધી �ય છ�.

�વનની સમ�યાઓને પરી�ા સમ�. 
મહ�વ પરી�ાનું નથી પણ મહ�વ તો એ વાતનું છ� 
ક� પરી�ામાં તમે ક�ટલો નંબર મેળવો છો. આ 
સૂ�મ પરી�ાઓને ઓળખો. આ િવ�ન યા વાતો 
તમારા જ પૂવ�ના કમ�નું પ�રણામ છ�. એનો 
�વીકાર કરો અને યાદ રાખો ક� આ �દવસો 
જલદીથી પૂરા થવાના છ�. તમારા સોનેરી �દવસો 
તમારી રાહ �ઈ ર�ા છ�. િનરાશ ક� ઉદાસ ના 
થશો કારણ ક� તમે ભગવાનનાં મહાન બાળકો 
છો. સમ� સંસાર �િષત નજરોથી તમારી તરફ 
�ઈ ર�ો છ�.

એટલે હ� રાજયોગીઓ, તમે થાકશો નહ�. 
ના માયાથી, ના પુ�ષાથ�થી. એમ પણ ના િવચારો 
અમે પુ�ષાથ� તો ઘણો કરી ર�ા છીએ પર�તુ ક�ઈ 
મળતું નથી. તમારો પુ�ષાથ� અિવનાશી બ�કમાં 
જમા થઈ ર�ો છ�. થાક�ને પુ�ષાથ�ને છોડશો નહ�. 
આ સાધનાનો માગ� લાંબો છ�. એમાં કોઈને તરત 
જ �ા��ત થાય છ�, તો કોઈને રાહ �વી પડે છ�. તમે 
િનર�તર ચાલતા રહો. ચાલતા રહ�વાથી જ મંિઝલ 
મળશે, થોભી જવાથી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવતું ક� ઠીક ક�મ કરવાનું છ� ?

ઉ�ર - તે ખબર નથી. એટલે રાજયોગથી �યાર� 
આપણે મૂળ વાત શીખી લઈએ તો પ�રવત�ન થવું 
મુ�ક�લ નથી હોતું. હવે આ સંબંધથી એક સંબંધ 
�ડાઈ ગયો, હવે તે સંબંધનું શું કરવાનું છ�. રોજ 
યાદ કરવાનો છ�. �યોગ કરવાનો અથ� છ� જેવું તેને 
યાદ કયુ� તો તેની િવશેષતા છ� તે આપોઆપ મારી 
અંદર આવવા લાગે છ�. આપ અ�યાર� જ જુઓ 
કોઈને યાદ કરો, આપ અહ� બેસીને આપનાં 
બાળકોને યાદ કરો તો તે �યાર, તેનો અનુભવ 
આપને અ�યાર� જ થઈ જશે. આપ બી� કોઈને 
યાદ કરો જેની સાથે તમારા સંબંધ બરાબર નથી, 
અહ� બેઠા બેઠા દદ�નો અનુભવ થશે. તે અહ� નથી 
પર�તુ તેની યાદમાં એટલી શિ� છ� ક� તેઓ તે 
અનુભવને િનિમ�ત કરવા લાગશે. �યાર� અનુભવ 
ઉ�પ�ન થયો મતલબ આપના સં�કાર બનવા 
લા�યા. હમણાં આપે �યારનો અનુભવ કય� તો 
આપનાં �યારનાં સં�કાર િનિમ�ત થયા, આપે 
દદ�નો અનુભવ કય� તો દદ�ના સં�કાર િનિમ�ત 
થયા. 

હવે આપ પિવ�તાના સાગરને યાદ કરો છો 
તો આપનાં કયા સં�કાર િનિમ�ત થશે ? 
પિવ�તાના. આપ શાંિતના સાગરને યાદ કરો છો 
તો કયા સં�કાર િનિમ�ત થશે ? શાંિતના. તો આ 
મે�ડટ�શન બ� જ સરળ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના પથ

• કમ����યોથી કોઈપણ િવકમ� કરવાનું નથી. 
�ાન અને યોગબળથી મનના તોફાનો ઉપર 
િવજય મેળવવાનો છ�.

• પોતાના �ે� સંક�પોની એકા�તા �ારા 
અ�ય આ�માઓની ભટકતી બુ��ને 
એકા� બનાવવી તે સાચી સેવા છ�.
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બી�ઓને સાથે લઈને ચાલવાની કળાનો અભાવ, 
બાળકોનું ખરાબ સંગમાં જવું, બાળકોની વધાર� 
પડતી ઈ�છાઓ પૂરી કરવી, બધાં બાળકોનાં 
લ� અને એમને સારી રીતે સેટ કરવાની 
જવાબદારી, આ એવી વાતો છ� જે મનુ�યને થકવી 
દ� છ�.

સરળિચ� બનીએ. ઈ�રીય �ાન લઈને 
એનો �યોગ કરીએ. ભગવાનને પોતાના સાથી 
બનાવીએ. ક�ટલાક ઉપાયો છ� જવાબદારીઓને 
ઘટાડવાના. સૌનાં સવ� કાય� પૂણ� થઈ ર�ાં છ�. આ 
���ચ� સારી રીતે ચાલી ર�ં છ�. પણ માનવ �� 
જવાબદાર છું, માર� કરવાનું છ� એમ સમ�ને ભાર� 
થઈ �ય છ�. આ �� �� નો ભાર જ મનુ�યને ભાર� 
બનાવીને થકવી દ� છ�. િવચારો, �� નહ� હોઉ� તો શું 
આ કાય� નહ� ચાલે. અવ�ય ચાલશે.

થાકનું કારણ િવ�ન, સમ�યાઓ

કિળયુગના આ મહાભયાનક કાળમાં � 
કોઈના ઉપર િવ�નોની વષા� થવા લાગે તો એનું 
મનોબળ તૂટી �ય છ�. િવ�નોની દીવાલોને તોડતાં 
તોડતાં મનુ�ય વધાર� થાક� �ય છ�. �યાપાર 
ધંધામાં િવ�ન, એમાં અસફળતા, હાિન, નુકસાન 
અને દગો મનુ�યને થકવી દ� છ�. પર�તુ આપ થાકો 
નહ�. યાદ રાખો-જેટલા આપણે ઊંચા જઈશું તો 
તોફાન તો આવશે. જેને સફળતાની ચરમસીમાએ 
પહ�ચવું છ� એણે િવ�નોને તો પાર કરવાં પડશે. 
એટલે યાદ રાખો તે િવ�નોનું કારણ નથી. કારણ 
િવ�નોનું નથી, એના ��યે આપણા ���કોણનું 
છ�. આપણે એવું માનીએ ક� િવ�નો આપણા બંધ 
�ારને ખોલશે. િવ�ન આપણા અનુભવોમાં તથા 
િવવેકમાં �િ� કરશે. િવ�ન આપણને શિ�શાળી 
બનાવશે.

જે �ાનયુ� મનુ�ય છ� અને જેમણે 

ભગવાન સાથે પોતાનો સંબંધ ��ો છ� એમને 
પરમા�મા �ારા વરદાન મળ�લું છ� ક� તમે 
સવ�શિ�વાનનાં બાળકો મા�ટર સવ� શિ�વાન 
છો. તમારામાં િવ�નોને ન� કરવાની શિ� છ�. 
તમે િવ�નિવનાશક છો. આ વરદાનોને દરરોજ 
પાંચ વાર યાદ કરવાથી આપ શિ�શાળી પણ 
બની જશો તથા િવ�ન મુ� પણ બની જશો.

મનોિવકાર મનુ�યને થકવી દ� છ�.

મનની સંક�િચતતા, �ણા તથા નફરત, 
બદલાની ભાવના અને બીનજ�રી ઈ�છાઓ તથા 
��ણાઓ મનુ�યને થકવી રહી છ�. કોઈને 
કામવાસનાની ઈ�છાઓએ થક�યા, કોઈને 
�ોધની સળગતી �ાળાઓએ થક�યા છ�. કોઈને 
મોહ� થક�યા છ� તો કોઈને લોભે નચા�યા છ�. 
ખર�ખર સવ�આ�માઓ થાક અનુભવી ર�ા છ�. 
જેને પણ મળો તે રોદણાં રડશે.

આપણે આપણા મનને શાંત કરીએ. આપણે 
આપણી ��ણાઓને છોડી દઈશું તો �વનની યા�ા 
આનંદદાયી બની જશે. આ પિવ� બનવાનો સમય 
છ�. પિવ�તામાં સુખશાંિત સમાયેલી છ�. આ�માનું 
મૂળ �વ�પ જ પિવ� છ�. હવે ફરીથી પિવ� બનો 
તો �વન આનંદદાયી ખેલ બની જશે.

બીનજ�રી કામનાઓનો �યાગ કયા� િવના 
કોઈપણ સુખી થઈ શકતું નથી. �ણા, ��ષ, 
નફરત તથા બદલાની ભાવના. આ ગંદક�ને 
મનમં�દરમાં સાચવી રાખવાથી કોઈ સુખી બની 
શકતું નથી. પોતાના મનમાં બી�ઓના 
ક�યાણની ભાવનાઓ જગાવો એનાથી મન �વ�છ 
બનશે અને તમે સુખના ઝૂલામાં ઝૂલી શકશો.

હ� રાજયોગીઓ થાકો નહ�. તમાર� તો 
સવ�નો થાક દૂર કરવાનો છ�. આળસુ ના બનો. 
તમાર� તો જગતને જગાડવાનું છ�. કમ�ર ના 
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બનો, તમાર� તો સવ�ને શિ�ઓની સકાશ 
આપવાની છ�. તમે થોભી જશો તો સંસારની ગિત 
થોભી જશે. તમે સૂઈ જશો તો અનેક મનુ�ય 
અંધકારમાં ભટક� જશે. ઉઠો, સમય તમારી રાહ 
�ઈ ર�ો છ�. ઉઠો, તમાર� િવ�નું ક�યાણ 
કરવાનું છ�. તમે િવ�ના આધારમૂત� છો. તમારા 
એક એક કમ�નો, તમારા સંક�પોનો �ભાવ સમ� 
િવ� સુધી, સવ� ધમ�ના આ�માઓ સુધી �ય છ�.

�વનની સમ�યાઓને પરી�ા સમ�. 
મહ�વ પરી�ાનું નથી પણ મહ�વ તો એ વાતનું છ� 
ક� પરી�ામાં તમે ક�ટલો નંબર મેળવો છો. આ 
સૂ�મ પરી�ાઓને ઓળખો. આ િવ�ન યા વાતો 
તમારા જ પૂવ�ના કમ�નું પ�રણામ છ�. એનો 
�વીકાર કરો અને યાદ રાખો ક� આ �દવસો 
જલદીથી પૂરા થવાના છ�. તમારા સોનેરી �દવસો 
તમારી રાહ �ઈ ર�ા છ�. િનરાશ ક� ઉદાસ ના 
થશો કારણ ક� તમે ભગવાનનાં મહાન બાળકો 
છો. સમ� સંસાર �િષત નજરોથી તમારી તરફ 
�ઈ ર�ો છ�.

એટલે હ� રાજયોગીઓ, તમે થાકશો નહ�. 
ના માયાથી, ના પુ�ષાથ�થી. એમ પણ ના િવચારો 
અમે પુ�ષાથ� તો ઘણો કરી ર�ા છીએ પર�તુ ક�ઈ 
મળતું નથી. તમારો પુ�ષાથ� અિવનાશી બ�કમાં 
જમા થઈ ર�ો છ�. થાક�ને પુ�ષાથ�ને છોડશો નહ�. 
આ સાધનાનો માગ� લાંબો છ�. એમાં કોઈને તરત 
જ �ા��ત થાય છ�, તો કોઈને રાહ �વી પડે છ�. તમે 
િનર�તર ચાલતા રહો. ચાલતા રહ�વાથી જ મંિઝલ 
મળશે, થોભી જવાથી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવતું ક� ઠીક ક�મ કરવાનું છ� ?

ઉ�ર - તે ખબર નથી. એટલે રાજયોગથી �યાર� 
આપણે મૂળ વાત શીખી લઈએ તો પ�રવત�ન થવું 
મુ�ક�લ નથી હોતું. હવે આ સંબંધથી એક સંબંધ 
�ડાઈ ગયો, હવે તે સંબંધનું શું કરવાનું છ�. રોજ 
યાદ કરવાનો છ�. �યોગ કરવાનો અથ� છ� જેવું તેને 
યાદ કયુ� તો તેની િવશેષતા છ� તે આપોઆપ મારી 
અંદર આવવા લાગે છ�. આપ અ�યાર� જ જુઓ 
કોઈને યાદ કરો, આપ અહ� બેસીને આપનાં 
બાળકોને યાદ કરો તો તે �યાર, તેનો અનુભવ 
આપને અ�યાર� જ થઈ જશે. આપ બી� કોઈને 
યાદ કરો જેની સાથે તમારા સંબંધ બરાબર નથી, 
અહ� બેઠા બેઠા દદ�નો અનુભવ થશે. તે અહ� નથી 
પર�તુ તેની યાદમાં એટલી શિ� છ� ક� તેઓ તે 
અનુભવને િનિમ�ત કરવા લાગશે. �યાર� અનુભવ 
ઉ�પ�ન થયો મતલબ આપના સં�કાર બનવા 
લા�યા. હમણાં આપે �યારનો અનુભવ કય� તો 
આપનાં �યારનાં સં�કાર િનિમ�ત થયા, આપે 
દદ�નો અનુભવ કય� તો દદ�ના સં�કાર િનિમ�ત 
થયા. 

હવે આપ પિવ�તાના સાગરને યાદ કરો છો 
તો આપનાં કયા સં�કાર િનિમ�ત થશે ? 
પિવ�તાના. આપ શાંિતના સાગરને યાદ કરો છો 
તો કયા સં�કાર િનિમ�ત થશે ? શાંિતના. તો આ 
મે�ડટ�શન બ� જ સરળ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના પથ

• કમ����યોથી કોઈપણ િવકમ� કરવાનું નથી. 
�ાન અને યોગબળથી મનના તોફાનો ઉપર 
િવજય મેળવવાનો છ�.

• પોતાના �ે� સંક�પોની એકા�તા �ારા 
અ�ય આ�માઓની ભટકતી બુ��ને 
એકા� બનાવવી તે સાચી સેવા છ�.
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િવ�ાસ આપોઆપ આવે છ�. આથી �યાં ‘�વયં’ 
શ�દ આવે છ� તો સૌથી પહ�લાં ‘�� કોણ છું’ એ 
�ણવાનું છ� અને �યાર� ‘��’ની ઓળખ મળી �ય 
છ� �યાર� ‘��’થી સંબંધ �ડાવા લાગે છ�. આપણે 
આપણું �યાન જવાબદારી સાથે રાખવા લાગીએ 
છીએ. તેમાં મે�ડટ�શન આપણને ‘�વ’થી સંબંધ 
�ડવામાં મદદ કર� છ�. તેને માટ� આપણે ક�ટલાક 
સકારા�મક સંક�પ કરવાની આવ�યકતા છ�. તેને 
માટ� આપણે નીચે મુજબનાં િવચારો લઈ શક�એ. 
‘�� પિવ� આ�મા છું, �� શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ 
વગેર�.. વગેર�... આ અનુભવ આપણને એક 
�દવસ, બે �દવસ, દસ �દવસમાં થવાનો નથી, તેને 
માટ� આપણે લગાતાર અ�યાસ કરવો પડે છ�.

�યાર� આપણે ક��� ઉપર આવીએ છીએ તો 
યાદ અપાવવાની એ �િ�યા રોજ થાય, અહ� 
આ�યા વગર અને રોજ અ�યાસ કયા� વગર બે-
ચાર �દવસમાં તે વાત ભૂલાઈ �ય છ�. કારણ પછી 
એ જ વાતાવરણ �યાં બધા લોકો દ�હભાનમાં છ�, 
મારા પોતાનાં સં�કાર પણ પાકા છ�. એ માટ� 
આપણે રોજેરોજ ક��� ઉપર જવું �ઈએ જેથી યાદ 
ધીમે ધીમે �વાભાિવક થઈ �ય છ�. રોજ આપણે 
ક��� ઉપર આ�યા��મક વાતોનો અ�યાસ કરીએ 
છીએ જેનું �યાન એ હોય છ� ક� ‘�� કોણ’ તે આપણે 
રોજ યાદ રાખવાનું હોય છ� અને મારી િવશેષતા શું 
છ� અને �યાર� તે યાદ આવે છ� તો �� કોનો? માની 
�યો �� બેટરી છું, મારી શિ� આજે થોડી ઓછી 
થઈ ગઈ છ� તો �� તેને વધારવા માટ� શિ� ક��� 
(પાવર હાઉસ)થી �ડીશ.

આપણે પહ�લાં જે મે�ડટ�શનની વાત કરી 

આ �દવસોમાં આપણે વાત 
કરી ર�ા છીએ ખુશીનાં 
�તરની ક� ક�વી રીતે 
આપણી ખુશી ગુમ થઈ 
�ય છ� પર�તુ �યાર� 
આપણે આપણી ઉપર કામ 
કરવાનું શ� કયુ� �યાર� 

ઘણાં કારણો સમજમાં આ�યા. હવે આપણને 
સમ�યું ક� ખુશી આપણી અંદર જ છ� તેને �યાંય 
બહાર શોધવાની નથી. તે એક એવી ��થિત છ� 
જેમાં �� હ�મેશા રહી શક�� છું. તે ક�વી રીતે શ�ય છ� 
તે આપણે �યું અને તેમાં રાજયોગ મે�ડટ�શનનું 
મહ�વનું યોગદાન છ�.

આજે પોતાની ઓળખ પછી ક�ટલીક વાતો 
�ણીએ છીએ ક� ક�વી રીતે તે ઓળખને સતત 
આપણી સાથે કાયમ રાખી શક�એ ક� ‘�� કોણ છું’, 
તેની ઉપર વાત કરવા માટ� આપણી સાથે છ� 
��ાક�મારી િશવાની બહ�ન.

�� - િશવાનીબેન, �યાં એ વાતની ખબર પડી 
ક� ‘�� કોણ છું.’, �� એ ચૈત�ય શિ� છું જે આ પૂરા 
શરીરને ચલાવું છું, �� તેની માિલક છું. આ તો 
આપણને બ� જ જુદો અનુભવ કરાવે છ�.

ઉ�ર - આ શિ� છ�. ઘણાં બાળકો કહ� છ� ક� 
તેમનામાં આ�મિવ�ાસનો અભાવ છ� તો ‘આ�મ 
િવ�ાસ’ ક�વી રીતે આવશે ! �યાં સુધી આપણે 
‘�વયં’ને નહ� �ણીએ �યાં સુધી આ�મ િવ�ાસ 
નહ� આવે. �યાર� આપણને ‘�વયં’નો જવાબ 
મળી �ય છ� તો િવ�ાસ આપોઆપ આવે છ�. 
આથી �યાં ‘�વયં’નો જવાબ મળી �ય છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગ શિ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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હતી તે કાં તો �ાસ લેવાની પ�િત હતી ક� મં��પ 
હતો અથવા િવચારશૂ�યની ��થિત હતી ક� પછી 
ક�ટલાક લોકો ચ� ઉપર પણ �યાન કરતા હતા 
અને �� ખુદ ઉપર �યાન કરી રહી છું. તે �ડ�ચાજ� 
બેટરીની જેમ છ� જેને �વયં ચાજ� કરીએ છીએ, � 
ક� તેઓ �ા�ત કર� છ� પર�તુ મહ�નત ખૂબ વધાર� 
અને પ�રણામ એટલું નથી તો પછી એ માટ� કહીએ 
છીએ માર� એક કલાક, બે કલાક રોજ કરવાનું છ� 
કારણ �ડ�ચાજ� બેટરી � પાવર હાઉસથી �ડાઈ 
�ય તો બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. પર�તુ આપણે એ 
�યાન રાખવાનું છ� ક� કને�શન મજબૂતીથી 
�ડાયેલું હોય, � સંબંધ ઢીલો થઈ જશે ક� સંબંધ 
થોડો નબળો હશે તો વષ�નાં વષ� એવી રીતે 
રાખશો તો ચાજ� નહ� થાય, � સારી રીતે 
�ડાયેલો છ� તો ચા�ગ થવાનું જ છ�.

એ માટ� મે�ડટ�શન કરવા માટ� ખુદની 
ઓળખ થયા બાદ આપણને તેની ઓળખ થવી 
�ઈએ ક� પરમા�મા કોણ છ� ? કારણ આજે 
પરમા�મા િવશે પણ આપણા મનમાં ઘણા બધા 
��ો છ�, શક છ�, એટલે બધી શંકાઓ છ� ક� ઘણી 
વખત લાગે ક� પરમા�મા છ� ક� નથી. જેનાં અ��ત�વ 
િવશે જ શક હોય તો તેની સાથે સંબંધ �ડવો બ� 
મુ�ક�લ હોય છ�. હવે �યાર� આપણે આપણને 
શરીર મા�યું, ભૌિતક વ�તુ સમ�યા �યાર� આપણે 
િવચાયુ� ક� મારા િપતા પણ કોણ હશે - શારી�રક જ 
હશે. અહ� એક ભૂલ થવાથી ફરી બી� ભૂલ થઈ 
ક� �� શરીર�પમાં શોધવાનું શ� કયુ� પર�તુ �યાર� 
આપણી સમજમાં આ�યું ક� �� એક ઉ�� છું, પિવ� 
અનુભવ �વ�પ છું તો મારા િપતા કોણ ? તો તે પણ 
અનુભવ �વ�પ જ હશે અને એટલે જ અમે કહીએ 
છીએ ક� �� આ�મા પરમા�મા િપતાનું સંતાન છું. તે 
સવ�શિ�માન છ�. ‘�� શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ તે 
શાંિતના સાગર છ�. એવું નહ� ક� �� નાનો આ�મા છું 

તો તે મોટો આ�મા છ�.

�� - એક બ� મોટી મા�યતા છ� ક� લોકો એમ 
સમજે છ� ક� આ�મા જઈને પરમા�મામાં સમાઈ �ય 
છ�.

ઉ�ર - ઘણી બધી વાતો સાંભળી છ�, વાંચી છ�, 
પર�તુ કદાચ તેની ઉપર �યાર�ય િવચાર નથી કય�. 
સાંભળી લીધું અને તે �વીકારી લીધું અને જે પણ 
આપણે સાંભ�યું તેની પાછળ એક રહ�ય હતું, 
એક અથ� હતો, પર�તુ આપણે કદી અથ� સમ�યા 
જ નહ�. જેમ ક� �� પરમા�મામાં સમાઈ �ઉ�. 
વા�તવમાં તેનો અથ� શું છ� ? તેનો અથ� છ� ક� �� તેને 
એટલું યાદ ક�ં તેમના �યારમાં એટલી મ� થઈ 
�ઉ� ક� જેમ તેની યાદમાં સમાઈ �ઉ�.

�� - શરીરનાં �પમાં �� તેનામાં સમાઈ �ઉ� ?

ઉ�ર - તેનું કારણ છ� ક� લોકો પોતાને શરીર 
સમજવાના કારણે જ એવું સમજે છ�. જેવા તમે 
આ��મક �વ�પમાં ��થર થઈને આ મહાવા�ય 
સાંભળશો તો આપને અનુભવ થશે સમાઈ જવું 
એટલે �યારમાં સમાઈ જવું, યાદમાં સમાઈ જવું 
પર�તુ દ�હાિભમાનમાં છીએ તો �� સમાઈ �ઉ� એટલે 
તે મારી સમજ છ�. હવે જુઓ �� સમાઈ �ઉ� પણ �� 
�ણું છું ક� ઉ��નું ન તો િનમા�ણ કરી શકાય છ� ન 
તો તેને ન� કરી શકાય છ�. �યાં �� કોઈ ચીજમાં 
અંદર સમાઈ ગઈ તો મા�ં અ��ત�વ જ સમા�ત થઈ 
�ય છ�, જે સંભવ નથી. તો આજ સુધી જે કાંઈ 
વાં�યું તેમાં અથ� છ� પર�તુ આ�માિભમાની થઈને 
આપણે તેનો અથ� સમજવાનો છ�. જેમ આપણે 
કોઈને બ� �યારથી યાદ કરીએ છીએ તો કહીએ 
છીએ તેમાં જ ખોવાયેલા છ�, પર�તુ આપ થોડા 
અંદર સમાઈ ગયા છો.

�� - �ેમની પણ પરાકા�ા એ જ કહ�વાય છ� ક� 
ખુદને સમિપ�ત કરી દઈએ, ખુદને ભૂલી જઈએ.
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િવ�ાસ આપોઆપ આવે છ�. આથી �યાં ‘�વયં’ 
શ�દ આવે છ� તો સૌથી પહ�લાં ‘�� કોણ છું’ એ 
�ણવાનું છ� અને �યાર� ‘��’ની ઓળખ મળી �ય 
છ� �યાર� ‘��’થી સંબંધ �ડાવા લાગે છ�. આપણે 
આપણું �યાન જવાબદારી સાથે રાખવા લાગીએ 
છીએ. તેમાં મે�ડટ�શન આપણને ‘�વ’થી સંબંધ 
�ડવામાં મદદ કર� છ�. તેને માટ� આપણે ક�ટલાક 
સકારા�મક સંક�પ કરવાની આવ�યકતા છ�. તેને 
માટ� આપણે નીચે મુજબનાં િવચારો લઈ શક�એ. 
‘�� પિવ� આ�મા છું, �� શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ 
વગેર�.. વગેર�... આ અનુભવ આપણને એક 
�દવસ, બે �દવસ, દસ �દવસમાં થવાનો નથી, તેને 
માટ� આપણે લગાતાર અ�યાસ કરવો પડે છ�.

�યાર� આપણે ક��� ઉપર આવીએ છીએ તો 
યાદ અપાવવાની એ �િ�યા રોજ થાય, અહ� 
આ�યા વગર અને રોજ અ�યાસ કયા� વગર બે-
ચાર �દવસમાં તે વાત ભૂલાઈ �ય છ�. કારણ પછી 
એ જ વાતાવરણ �યાં બધા લોકો દ�હભાનમાં છ�, 
મારા પોતાનાં સં�કાર પણ પાકા છ�. એ માટ� 
આપણે રોજેરોજ ક��� ઉપર જવું �ઈએ જેથી યાદ 
ધીમે ધીમે �વાભાિવક થઈ �ય છ�. રોજ આપણે 
ક��� ઉપર આ�યા��મક વાતોનો અ�યાસ કરીએ 
છીએ જેનું �યાન એ હોય છ� ક� ‘�� કોણ’ તે આપણે 
રોજ યાદ રાખવાનું હોય છ� અને મારી િવશેષતા શું 
છ� અને �યાર� તે યાદ આવે છ� તો �� કોનો? માની 
�યો �� બેટરી છું, મારી શિ� આજે થોડી ઓછી 
થઈ ગઈ છ� તો �� તેને વધારવા માટ� શિ� ક��� 
(પાવર હાઉસ)થી �ડીશ.

આપણે પહ�લાં જે મે�ડટ�શનની વાત કરી 

આ �દવસોમાં આપણે વાત 
કરી ર�ા છીએ ખુશીનાં 
�તરની ક� ક�વી રીતે 
આપણી ખુશી ગુમ થઈ 
�ય છ� પર�તુ �યાર� 
આપણે આપણી ઉપર કામ 
કરવાનું શ� કયુ� �યાર� 

ઘણાં કારણો સમજમાં આ�યા. હવે આપણને 
સમ�યું ક� ખુશી આપણી અંદર જ છ� તેને �યાંય 
બહાર શોધવાની નથી. તે એક એવી ��થિત છ� 
જેમાં �� હ�મેશા રહી શક�� છું. તે ક�વી રીતે શ�ય છ� 
તે આપણે �યું અને તેમાં રાજયોગ મે�ડટ�શનનું 
મહ�વનું યોગદાન છ�.

આજે પોતાની ઓળખ પછી ક�ટલીક વાતો 
�ણીએ છીએ ક� ક�વી રીતે તે ઓળખને સતત 
આપણી સાથે કાયમ રાખી શક�એ ક� ‘�� કોણ છું’, 
તેની ઉપર વાત કરવા માટ� આપણી સાથે છ� 
��ાક�મારી િશવાની બહ�ન.

�� - િશવાનીબેન, �યાં એ વાતની ખબર પડી 
ક� ‘�� કોણ છું.’, �� એ ચૈત�ય શિ� છું જે આ પૂરા 
શરીરને ચલાવું છું, �� તેની માિલક છું. આ તો 
આપણને બ� જ જુદો અનુભવ કરાવે છ�.

ઉ�ર - આ શિ� છ�. ઘણાં બાળકો કહ� છ� ક� 
તેમનામાં આ�મિવ�ાસનો અભાવ છ� તો ‘આ�મ 
િવ�ાસ’ ક�વી રીતે આવશે ! �યાં સુધી આપણે 
‘�વયં’ને નહ� �ણીએ �યાં સુધી આ�મ િવ�ાસ 
નહ� આવે. �યાર� આપણને ‘�વયં’નો જવાબ 
મળી �ય છ� તો િવ�ાસ આપોઆપ આવે છ�. 
આથી �યાં ‘�વયં’નો જવાબ મળી �ય છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગ શિ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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હતી તે કાં તો �ાસ લેવાની પ�િત હતી ક� મં��પ 
હતો અથવા િવચારશૂ�યની ��થિત હતી ક� પછી 
ક�ટલાક લોકો ચ� ઉપર પણ �યાન કરતા હતા 
અને �� ખુદ ઉપર �યાન કરી રહી છું. તે �ડ�ચાજ� 
બેટરીની જેમ છ� જેને �વયં ચાજ� કરીએ છીએ, � 
ક� તેઓ �ા�ત કર� છ� પર�તુ મહ�નત ખૂબ વધાર� 
અને પ�રણામ એટલું નથી તો પછી એ માટ� કહીએ 
છીએ માર� એક કલાક, બે કલાક રોજ કરવાનું છ� 
કારણ �ડ�ચાજ� બેટરી � પાવર હાઉસથી �ડાઈ 
�ય તો બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. પર�તુ આપણે એ 
�યાન રાખવાનું છ� ક� કને�શન મજબૂતીથી 
�ડાયેલું હોય, � સંબંધ ઢીલો થઈ જશે ક� સંબંધ 
થોડો નબળો હશે તો વષ�નાં વષ� એવી રીતે 
રાખશો તો ચાજ� નહ� થાય, � સારી રીતે 
�ડાયેલો છ� તો ચા�ગ થવાનું જ છ�.

એ માટ� મે�ડટ�શન કરવા માટ� ખુદની 
ઓળખ થયા બાદ આપણને તેની ઓળખ થવી 
�ઈએ ક� પરમા�મા કોણ છ� ? કારણ આજે 
પરમા�મા િવશે પણ આપણા મનમાં ઘણા બધા 
��ો છ�, શક છ�, એટલે બધી શંકાઓ છ� ક� ઘણી 
વખત લાગે ક� પરમા�મા છ� ક� નથી. જેનાં અ��ત�વ 
િવશે જ શક હોય તો તેની સાથે સંબંધ �ડવો બ� 
મુ�ક�લ હોય છ�. હવે �યાર� આપણે આપણને 
શરીર મા�યું, ભૌિતક વ�તુ સમ�યા �યાર� આપણે 
િવચાયુ� ક� મારા િપતા પણ કોણ હશે - શારી�રક જ 
હશે. અહ� એક ભૂલ થવાથી ફરી બી� ભૂલ થઈ 
ક� �� શરીર�પમાં શોધવાનું શ� કયુ� પર�તુ �યાર� 
આપણી સમજમાં આ�યું ક� �� એક ઉ�� છું, પિવ� 
અનુભવ �વ�પ છું તો મારા િપતા કોણ ? તો તે પણ 
અનુભવ �વ�પ જ હશે અને એટલે જ અમે કહીએ 
છીએ ક� �� આ�મા પરમા�મા િપતાનું સંતાન છું. તે 
સવ�શિ�માન છ�. ‘�� શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ તે 
શાંિતના સાગર છ�. એવું નહ� ક� �� નાનો આ�મા છું 

તો તે મોટો આ�મા છ�.

�� - એક બ� મોટી મા�યતા છ� ક� લોકો એમ 
સમજે છ� ક� આ�મા જઈને પરમા�મામાં સમાઈ �ય 
છ�.

ઉ�ર - ઘણી બધી વાતો સાંભળી છ�, વાંચી છ�, 
પર�તુ કદાચ તેની ઉપર �યાર�ય િવચાર નથી કય�. 
સાંભળી લીધું અને તે �વીકારી લીધું અને જે પણ 
આપણે સાંભ�યું તેની પાછળ એક રહ�ય હતું, 
એક અથ� હતો, પર�તુ આપણે કદી અથ� સમ�યા 
જ નહ�. જેમ ક� �� પરમા�મામાં સમાઈ �ઉ�. 
વા�તવમાં તેનો અથ� શું છ� ? તેનો અથ� છ� ક� �� તેને 
એટલું યાદ ક�ં તેમના �યારમાં એટલી મ� થઈ 
�ઉ� ક� જેમ તેની યાદમાં સમાઈ �ઉ�.

�� - શરીરનાં �પમાં �� તેનામાં સમાઈ �ઉ� ?

ઉ�ર - તેનું કારણ છ� ક� લોકો પોતાને શરીર 
સમજવાના કારણે જ એવું સમજે છ�. જેવા તમે 
આ��મક �વ�પમાં ��થર થઈને આ મહાવા�ય 
સાંભળશો તો આપને અનુભવ થશે સમાઈ જવું 
એટલે �યારમાં સમાઈ જવું, યાદમાં સમાઈ જવું 
પર�તુ દ�હાિભમાનમાં છીએ તો �� સમાઈ �ઉ� એટલે 
તે મારી સમજ છ�. હવે જુઓ �� સમાઈ �ઉ� પણ �� 
�ણું છું ક� ઉ��નું ન તો િનમા�ણ કરી શકાય છ� ન 
તો તેને ન� કરી શકાય છ�. �યાં �� કોઈ ચીજમાં 
અંદર સમાઈ ગઈ તો મા�ં અ��ત�વ જ સમા�ત થઈ 
�ય છ�, જે સંભવ નથી. તો આજ સુધી જે કાંઈ 
વાં�યું તેમાં અથ� છ� પર�તુ આ�માિભમાની થઈને 
આપણે તેનો અથ� સમજવાનો છ�. જેમ આપણે 
કોઈને બ� �યારથી યાદ કરીએ છીએ તો કહીએ 
છીએ તેમાં જ ખોવાયેલા છ�, પર�તુ આપ થોડા 
અંદર સમાઈ ગયા છો.

�� - �ેમની પણ પરાકા�ા એ જ કહ�વાય છ� ક� 
ખુદને સમિપ�ત કરી દઈએ, ખુદને ભૂલી જઈએ.
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ઉ�ર - આપણે આપણાં સંક�પ અને અનુભૂિત 
સાથે ખુદને સમિપ�ત કરવાના છ� નહ� ક� આપણું 
અ��ત�વ જ મીટાવી દ�વાનું છ�. આથી પરમા�માની 
બાબતમાં આજ �દવસ સુધી આપણે જેટલું વાં�યું 
છ� તેની પાછળ એક અથ� છ�. પર�તુ કદાચ આપણે 
તેને એટલી �પ�તાથી નથી વાં�યું. હવે પછી આપ 
જે કાંઈ વાંચો ક� સાંભળો તેનું થોડું ઉ�ડાણથી મનન 
કરો.

રાજયોગમાં પરમા�મા �વયં આવીને 
પોતાનો પ�રચય આપે છ� કારણ આજ સુધી 
આપણે સાંભ�યું છ� ક� એવો સમય આવશે �યાર� 
તે �વયં આવીને પોતાનો પ�રચય આપશે. દર�ક 
પોતાની રીતથી, પોતાનાં સંબંધના અનુભવથી 
સંભળાવી ર�ા હતા પર�તુ તેનો ખરો પ�રચય કોણ 
આપશે? �યાર� પરમા�મા ખુદ આવીને આપશે. 
દર�ક સાિહ�યમાં પછી તે ભગવ� ગીતા હોય, 
બાઈબલ, ક�રાન દર�કમાં એમ જ લ�યું છ� ક� �યાર� 
ધમ�ની �લાિન થશે અને લોકો ખોટા કાય� કરશે, 
માનવતા નામની કોઈ ચીજ બચી નહ� હોય �યાર� 
પરમા�મા આવશે. સૌ પોતાને પૂછો ક� શું આ તે 
સમય નથી.

�� - ધમ�ની પુનઃ�થાપનાની જે વાત કહ�વાઈ છ�.

ઉ�ર - �યાર� ધમ�ની અિતશય �લાિન થયેલી હોય 
છ� તો એ સમયે સત ધમ�ની પુનઃ�થાપના કરવા 
માટ� પરમા�મા ��� ઉપર અવતાર લે છ� અને 
પોતાનો પ�રચય �વયં આપે છ� ક� જેમ ક� �� આ�મા 
છું તો તે પણ આ�મા છ�, પર�તુ પરમ આ�મા છ� 
કારણ તે ગુણોમાં પરમ છ�, સુ�ીમ છ�, તે 
પરમધામમાં રહ�વાવાળા છ�. પરમધામ એટલે આ 
���ને પાર જે આપણે સૌ આ�માઓનું રહ�વાનું 
�થાન છ� જેને અમે ‘આ�માઓની દુિનયા’ કહીએ 
છીએ. આજે પણ જુઓ �યાર� આપણે દદ�માં 
હોઈએ અથવા દુઃખી હોઈએ છીએ તો ભગવાનને 

યાદ કરીએ છીએ તો નજર �યાં �ય છ� - ઉપર. 
આપણને તે ખબર નહોતી ક� ઉપર શું છ� પર�તુ 
કાંઈક તો છ�.

પરમા�મા સૌથી પહ�લા આવીને આપણને 
કહ� છ� ક� તમે સૌ આ�મા છો પછી પોતાનો પ�રચય 
આપે છ� ક� પરમા�મા કોણ, ઘરનો પ�રચય આપે છ� 
ક� પરમધામનો રહ�વાવાળો છું તેનાથી વધાર� 
�પ�તા થાય છ� કારણ આપણે પરમા�માને યાદ 
કરીએ તો �યાં યાદ કરીએ, પરમા�માના 
અ��ત�વને લઈને એટલા િવરોધાભાસ છ� ક� કદાચ 
જ બી� કોઈ વાતમાં છ�. કારણ આપણે ક�ં ક� 
પરમા�મા તો દર�ક જ�યાએ છ�, દર�કની અંદર છ�, 
�યાર� આટલો �મ થઈ જશે તો પરમા�માને યાદ 
કરવા મુ�ક�લ છ�. તો પરમા�મા િનરાકાર અને 
�યોિતિબંદુ છ� જેને અમે �યારથી ‘િશવબાબા’ 
કહીએ છીએ કારણ તેમણે ખુદ આવીને પોતાનું 
નામ ક�ં ક� તેમનું નામ ‘િશવ’ છ� અને �યાર� 
‘િશવ’ કહીએ તો તેનો અથ� થાય છ�. િબંદુ. અને 
િશવ અથા�� શાંિત અને તે આપણાં સૌ 
આ�માઓના િપતા છ� એટલે અમે તેને �યારથી 
‘બાબા’ કહીએ છીએ. તો ‘િશવબાબા’ આવીને 
ખુદ પોતાનો પ�રચય આપે છ� ક� તે શાંિતનાં સાગર 
છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, �ેમના સાગર છ� અને 
મારા અને તેમનામાં મોટું અંતર એ છ� ક� આપણે 
સૌ આ�માઓ શરીર લઈએ છીએ અને આપણે આ 
જ�મ અને ��યુના ચ�માં આવીએ છીએ તો 
આપણી બેટરી �ડ�ચાજ� થઈ �ય છ� પર�તુ તે પરમ 
આ�મા આ ��� ચ�નાં જ�મ અને ��યુના ચ�માં 
નથી આવતા તેથી તેમની જે શિ� છ� તે હ�મેશા 
��થર રહ� છ�. એટલે એક મા� તેઓ જ છ� જે 
આપણને આ ચ�ની બહાર કાઢ� છ�.

�� - કારણક� ચ�માં ન હોય તેને જ સમાધાનની 
ખબર હોય. જેમ ક� એક રમત રમી ર�ા છ� જે 
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નથી તેને બધી ખબર છ� ક� રમત શું છ� ?

ઉ�ર - તો તે આપણને ��� ચ�નું �ાન સમ�વે 
છ� અને આપણે તે ��� ચ�માં ક�વો પાટ� 
ભજવવાનો છ� તે પણ શીખવે છ�. પરમા�માને 
�યાર� આપણે ઓળખી લઈએ છીએ ક� તે કોણ છ� 
અને તેનું િનિ�ત કત��ય શું છ�. આજ સુધી 
પરમા�માની ભૂિમકા ઉપર પણ ઘણા બધા 
��િચ�હ છ�. �યાર� પણ આપણે તકલીફમાં 
હોઈએ છીએ તો કહીએ છીએ ક� ભગવાન મારી 
સમ�યા ઠીક કરી દો.

�� - ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ ક� તમે જ 
આ�યું હતું અને તમે જ લઈ લીધું.

ઉ�ર - એ બ� મહ�વનું છ� ક� તે મારી પ�ર��થિત 
છ�, પરમા�માનું કત��ય એ નથી ક� તે આવીને મારી 
પ�ર��થિત ઠીક કરી દ� કારણ મારી સામે જે 
પ�ર��થિત આવી છ� તે તો મારા જ કમ�નું પ�રણામ 
છ� જેને આપણે ‘કમ�નું ખાતુ’ કહીએ છીએ. પર�તુ 
પરમા�માની ભૂિમકા શું છ� ક� �� આ�મા 
પરમા�માથી �ડાઉ�, શિ� ક���માંથી તે શિ� 
ભ�ં. પોતાની અંદર તે શિ� ભરો અને તે 
શિ�થી પોતાની પ�ર��થિતનો સામનો કરો. 
�યાર� પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડીએ �યાર� એ માટ� 
નહ� ક� ભગવાન મારી સમ�યાઓ ઠીક કરી દ�, 
પર�તુ પરમા�મા પાસેથી એ શિ� લઈએ અને તે 
પણ માંગવાની નથી, હ� ભગવાન મને શાંિત આપો. 
િપતા છ� તો િપતા પાસેથી બાળકોએ માંગવું થોડું 
પડે. જે િપતાનું છ� તે બાળકોનું છ�. હવે �યાર� 
આપણે મે�ડટ�શન કરીએ છીએ તો એમ નથી 
કહ�તા ક� ભગવાન મને શાંિત આપો, �યાર આપો. 
આપણે શાંિતના સાગરનાં સંતાન છીએ તો એ 
સંક�પ કરીએ છીએ એ આપણી અંદર આપોઆપ 
શાંિતની શિ� આવી જશે. ‘�� કોણ છું’ તેનો 
ઉ�ર �ઈએ છ�ને, �� કોણ છું, �� શાંત �વ�પ 

આ�મા છું, �� શાંિતના સાગરનું બાળક છું અને �� 
શાંિતના દ�શમાં ર�� છું. �� શાંત �વ�પ આ�મા, 
શાંિતના સાગરનું બાળક, શાંિતધામનો રહ�વાસી, 
હવે ગુ�સો ... હવે ગુ�સો �યાંથી ? કારણ આપણો 
આખો �દવસ જે �યિ��વ છ� તે કયા આધાર ઉપર 
છ� ‘�� કોણ છું, કોનું બાળક છું.’ તે મહ�વનું છ�.

�� - ક�ટલી વાર આપણે બોલીએ છીએ ક� 
આપણને ખબર છ� ક� �� કોનું બાળક છું.

ઉ�ર - અને માતા-િપતા પણ બાળકોને જેમ કહ� છ� 
આમ નહ� કરવાનું, તમને ખબર છ� ક� તમે કયા 
ખાનદાનના છો, તમે કોના બાળક છો. �યાર� તે 
યાદ આવી જશે તો �યિ��વ આપોઆપ બદલાઈ 
�ય છ�. આજથી એ ��િતમાં રાખવાનું છ� ‘�� કોણ 
છું, �� પિવ� આ�મા છું અને પિવ�તાના સાગરનું 
સંતાન છું, �� સવ�શિ�વાનનું બાળક છું. આખી 
દુિનયા તેને યાદ કર� છ� ક�મ ? કારણ ક� તે 
પિવ�તાના સાગર છ� અને �� અપિવ� બની ગઈ 
છું, ખલાસ થઈ ગઈ છું. આજ �દવસ સુધી �� કહ�તી 
હતી પિતતને પાવન બનાવવાવાળા પર�તુ સમજમાં 
નહોતું આ�યું. પિતતને પાવન બનાવવાનો અથ� શું 
છ� ? �� આ�મા જે �ડ�ચાજ� થઈ ચૂક� છું. 
અપિવ�તા જે આપણી અંદર આવી ગઈ છ� તે 
પાવર હાઉસ સાથે �ડાવાથી તે પિવ�તા પાછી 
મારી અંદર આવી જશે.

�� - ખબર છ� ક�ટલી વાર આપણે આપણને 
પોતાને સમ� પણ ર�ા હોઈએ છીએ ક� �� સારો 
નથી, અથા�� ક�ટલીય વાર આપણને ચીજ 
�વાતી હોય છ� ક� આ આપણાથી સા�ં ન થયું, આ 
આપણાથી ખોટું થયું, હવે ખબર તો પડતી નથી ક� 
ઠીક ક�મ કરવું, તો આપણે કહીએ છીએ ક� ઠીક 
છ�, તે આ રીતે છ� �યાં કોઈ શરીર નથી અથા�ત �� 
આમ રહીશ કારણ આપણને સમજમાં નથી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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ઉ�ર - આપણે આપણાં સંક�પ અને અનુભૂિત 
સાથે ખુદને સમિપ�ત કરવાના છ� નહ� ક� આપણું 
અ��ત�વ જ મીટાવી દ�વાનું છ�. આથી પરમા�માની 
બાબતમાં આજ �દવસ સુધી આપણે જેટલું વાં�યું 
છ� તેની પાછળ એક અથ� છ�. પર�તુ કદાચ આપણે 
તેને એટલી �પ�તાથી નથી વાં�યું. હવે પછી આપ 
જે કાંઈ વાંચો ક� સાંભળો તેનું થોડું ઉ�ડાણથી મનન 
કરો.

રાજયોગમાં પરમા�મા �વયં આવીને 
પોતાનો પ�રચય આપે છ� કારણ આજ સુધી 
આપણે સાંભ�યું છ� ક� એવો સમય આવશે �યાર� 
તે �વયં આવીને પોતાનો પ�રચય આપશે. દર�ક 
પોતાની રીતથી, પોતાનાં સંબંધના અનુભવથી 
સંભળાવી ર�ા હતા પર�તુ તેનો ખરો પ�રચય કોણ 
આપશે? �યાર� પરમા�મા ખુદ આવીને આપશે. 
દર�ક સાિહ�યમાં પછી તે ભગવ� ગીતા હોય, 
બાઈબલ, ક�રાન દર�કમાં એમ જ લ�યું છ� ક� �યાર� 
ધમ�ની �લાિન થશે અને લોકો ખોટા કાય� કરશે, 
માનવતા નામની કોઈ ચીજ બચી નહ� હોય �યાર� 
પરમા�મા આવશે. સૌ પોતાને પૂછો ક� શું આ તે 
સમય નથી.

�� - ધમ�ની પુનઃ�થાપનાની જે વાત કહ�વાઈ છ�.

ઉ�ર - �યાર� ધમ�ની અિતશય �લાિન થયેલી હોય 
છ� તો એ સમયે સત ધમ�ની પુનઃ�થાપના કરવા 
માટ� પરમા�મા ��� ઉપર અવતાર લે છ� અને 
પોતાનો પ�રચય �વયં આપે છ� ક� જેમ ક� �� આ�મા 
છું તો તે પણ આ�મા છ�, પર�તુ પરમ આ�મા છ� 
કારણ તે ગુણોમાં પરમ છ�, સુ�ીમ છ�, તે 
પરમધામમાં રહ�વાવાળા છ�. પરમધામ એટલે આ 
���ને પાર જે આપણે સૌ આ�માઓનું રહ�વાનું 
�થાન છ� જેને અમે ‘આ�માઓની દુિનયા’ કહીએ 
છીએ. આજે પણ જુઓ �યાર� આપણે દદ�માં 
હોઈએ અથવા દુઃખી હોઈએ છીએ તો ભગવાનને 

યાદ કરીએ છીએ તો નજર �યાં �ય છ� - ઉપર. 
આપણને તે ખબર નહોતી ક� ઉપર શું છ� પર�તુ 
કાંઈક તો છ�.

પરમા�મા સૌથી પહ�લા આવીને આપણને 
કહ� છ� ક� તમે સૌ આ�મા છો પછી પોતાનો પ�રચય 
આપે છ� ક� પરમા�મા કોણ, ઘરનો પ�રચય આપે છ� 
ક� પરમધામનો રહ�વાવાળો છું તેનાથી વધાર� 
�પ�તા થાય છ� કારણ આપણે પરમા�માને યાદ 
કરીએ તો �યાં યાદ કરીએ, પરમા�માના 
અ��ત�વને લઈને એટલા િવરોધાભાસ છ� ક� કદાચ 
જ બી� કોઈ વાતમાં છ�. કારણ આપણે ક�ં ક� 
પરમા�મા તો દર�ક જ�યાએ છ�, દર�કની અંદર છ�, 
�યાર� આટલો �મ થઈ જશે તો પરમા�માને યાદ 
કરવા મુ�ક�લ છ�. તો પરમા�મા િનરાકાર અને 
�યોિતિબંદુ છ� જેને અમે �યારથી ‘િશવબાબા’ 
કહીએ છીએ કારણ તેમણે ખુદ આવીને પોતાનું 
નામ ક�ં ક� તેમનું નામ ‘િશવ’ છ� અને �યાર� 
‘િશવ’ કહીએ તો તેનો અથ� થાય છ�. િબંદુ. અને 
િશવ અથા�� શાંિત અને તે આપણાં સૌ 
આ�માઓના િપતા છ� એટલે અમે તેને �યારથી 
‘બાબા’ કહીએ છીએ. તો ‘િશવબાબા’ આવીને 
ખુદ પોતાનો પ�રચય આપે છ� ક� તે શાંિતનાં સાગર 
છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, �ેમના સાગર છ� અને 
મારા અને તેમનામાં મોટું અંતર એ છ� ક� આપણે 
સૌ આ�માઓ શરીર લઈએ છીએ અને આપણે આ 
જ�મ અને ��યુના ચ�માં આવીએ છીએ તો 
આપણી બેટરી �ડ�ચાજ� થઈ �ય છ� પર�તુ તે પરમ 
આ�મા આ ��� ચ�નાં જ�મ અને ��યુના ચ�માં 
નથી આવતા તેથી તેમની જે શિ� છ� તે હ�મેશા 
��થર રહ� છ�. એટલે એક મા� તેઓ જ છ� જે 
આપણને આ ચ�ની બહાર કાઢ� છ�.

�� - કારણક� ચ�માં ન હોય તેને જ સમાધાનની 
ખબર હોય. જેમ ક� એક રમત રમી ર�ા છ� જે 
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નથી તેને બધી ખબર છ� ક� રમત શું છ� ?

ઉ�ર - તો તે આપણને ��� ચ�નું �ાન સમ�વે 
છ� અને આપણે તે ��� ચ�માં ક�વો પાટ� 
ભજવવાનો છ� તે પણ શીખવે છ�. પરમા�માને 
�યાર� આપણે ઓળખી લઈએ છીએ ક� તે કોણ છ� 
અને તેનું િનિ�ત કત��ય શું છ�. આજ સુધી 
પરમા�માની ભૂિમકા ઉપર પણ ઘણા બધા 
��િચ�હ છ�. �યાર� પણ આપણે તકલીફમાં 
હોઈએ છીએ તો કહીએ છીએ ક� ભગવાન મારી 
સમ�યા ઠીક કરી દો.

�� - ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ ક� તમે જ 
આ�યું હતું અને તમે જ લઈ લીધું.

ઉ�ર - એ બ� મહ�વનું છ� ક� તે મારી પ�ર��થિત 
છ�, પરમા�માનું કત��ય એ નથી ક� તે આવીને મારી 
પ�ર��થિત ઠીક કરી દ� કારણ મારી સામે જે 
પ�ર��થિત આવી છ� તે તો મારા જ કમ�નું પ�રણામ 
છ� જેને આપણે ‘કમ�નું ખાતુ’ કહીએ છીએ. પર�તુ 
પરમા�માની ભૂિમકા શું છ� ક� �� આ�મા 
પરમા�માથી �ડાઉ�, શિ� ક���માંથી તે શિ� 
ભ�ં. પોતાની અંદર તે શિ� ભરો અને તે 
શિ�થી પોતાની પ�ર��થિતનો સામનો કરો. 
�યાર� પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડીએ �યાર� એ માટ� 
નહ� ક� ભગવાન મારી સમ�યાઓ ઠીક કરી દ�, 
પર�તુ પરમા�મા પાસેથી એ શિ� લઈએ અને તે 
પણ માંગવાની નથી, હ� ભગવાન મને શાંિત આપો. 
િપતા છ� તો િપતા પાસેથી બાળકોએ માંગવું થોડું 
પડે. જે િપતાનું છ� તે બાળકોનું છ�. હવે �યાર� 
આપણે મે�ડટ�શન કરીએ છીએ તો એમ નથી 
કહ�તા ક� ભગવાન મને શાંિત આપો, �યાર આપો. 
આપણે શાંિતના સાગરનાં સંતાન છીએ તો એ 
સંક�પ કરીએ છીએ એ આપણી અંદર આપોઆપ 
શાંિતની શિ� આવી જશે. ‘�� કોણ છું’ તેનો 
ઉ�ર �ઈએ છ�ને, �� કોણ છું, �� શાંત �વ�પ 

આ�મા છું, �� શાંિતના સાગરનું બાળક છું અને �� 
શાંિતના દ�શમાં ર�� છું. �� શાંત �વ�પ આ�મા, 
શાંિતના સાગરનું બાળક, શાંિતધામનો રહ�વાસી, 
હવે ગુ�સો ... હવે ગુ�સો �યાંથી ? કારણ આપણો 
આખો �દવસ જે �યિ��વ છ� તે કયા આધાર ઉપર 
છ� ‘�� કોણ છું, કોનું બાળક છું.’ તે મહ�વનું છ�.

�� - ક�ટલી વાર આપણે બોલીએ છીએ ક� 
આપણને ખબર છ� ક� �� કોનું બાળક છું.

ઉ�ર - અને માતા-િપતા પણ બાળકોને જેમ કહ� છ� 
આમ નહ� કરવાનું, તમને ખબર છ� ક� તમે કયા 
ખાનદાનના છો, તમે કોના બાળક છો. �યાર� તે 
યાદ આવી જશે તો �યિ��વ આપોઆપ બદલાઈ 
�ય છ�. આજથી એ ��િતમાં રાખવાનું છ� ‘�� કોણ 
છું, �� પિવ� આ�મા છું અને પિવ�તાના સાગરનું 
સંતાન છું, �� સવ�શિ�વાનનું બાળક છું. આખી 
દુિનયા તેને યાદ કર� છ� ક�મ ? કારણ ક� તે 
પિવ�તાના સાગર છ� અને �� અપિવ� બની ગઈ 
છું, ખલાસ થઈ ગઈ છું. આજ �દવસ સુધી �� કહ�તી 
હતી પિતતને પાવન બનાવવાવાળા પર�તુ સમજમાં 
નહોતું આ�યું. પિતતને પાવન બનાવવાનો અથ� શું 
છ� ? �� આ�મા જે �ડ�ચાજ� થઈ ચૂક� છું. 
અપિવ�તા જે આપણી અંદર આવી ગઈ છ� તે 
પાવર હાઉસ સાથે �ડાવાથી તે પિવ�તા પાછી 
મારી અંદર આવી જશે.

�� - ખબર છ� ક�ટલી વાર આપણે આપણને 
પોતાને સમ� પણ ર�ા હોઈએ છીએ ક� �� સારો 
નથી, અથા�� ક�ટલીય વાર આપણને ચીજ 
�વાતી હોય છ� ક� આ આપણાથી સા�ં ન થયું, આ 
આપણાથી ખોટું થયું, હવે ખબર તો પડતી નથી ક� 
ઠીક ક�મ કરવું, તો આપણે કહીએ છીએ ક� ઠીક 
છ�, તે આ રીતે છ� �યાં કોઈ શરીર નથી અથા�ત �� 
આમ રહીશ કારણ આપણને સમજમાં નથી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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દ�વતાઓને ��યુનો ભય નો’તો. તેઓ �વે�છાએ 
પોતાનું શરીર છોડી દ�તાં હતાં. તેઓ પણ મનુ�ય 
હતાં પર�તુ તેઓ આ�મ અિભમાની હતાં. આ�મ 
�વ�પની ��થિતમાં ��થત થઈને �વન �વતા 
હતાં. તેથી તેઓને ન�ર શરીર ��યે કોઈ જ 
લગાવ, આસિ� ક� મોહ નો’તો. �યાં મોહ છ� �યાં 
ભય છ�. મોહ એ િવકાર છ�. એક િવકાર આવે 
એટલે બી� િવકારો આવે જ. િવકારએ પતનની 
જડ છ�. � મનુ�ય પોતાને શરીર ના સમજતા 
પોતાને એક આ�મા સમજે ક� ‘શરીરમાં �વેશનારો 
તેમજ શરીરમાંથી બહાર િનકળી જનારો �� �વયં 
એક આ�મા જ છું, �� િવનાશી શરીર નથી.’ ‘��’ 
અને ‘આ�મા’ અલગ નથી. ‘��’ જ ‘આ�મા’ છું. 
�� જ આ�મા શરીર છોડું છું અને ધારણ ક�ં છું. આ 
રીતે � મનુ�ય આ�મા અિભમાની બને તો જ તે 
��યુના ભયમાંથી િનભ�ય બની શક�. આ�મ 
અિભમાન એ જ સ�ય અને શા�ત છ� �યાર� દ�હ 
અિભમાન એ અસ�ય અને નાશવંત છ�. દ�હ 
અિભમાન જ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર જેવા પાંચ િવકારોની જડ છ�. જેવી રીતે 
દ�હ અિભમાન ��થિતમાં પાંચ િવકારો Emerge 
(��ૃત) થાય છ�.જેથી પાંચ િવકારોની ��ય�તા 
થાય છ� �યાર� દ�હી અિભમાની ��થિતમાં પાંચ 
િવકારો Merge (સુષુ�ત) થઈ �ય છ� જેથી પાંચ 
િવકારોની ��ય�તા થતી નથી તેવી રીતે ભૂખ 
લાગે �યાર� આહાર લેવાથી ભૂખ Merge થઈ �ય 
છ�, આહારનું પાચન થઈ ગયા પછી ફરી ભૂખ 
Emerge  (��ત) થાય છ� અને ભૂખ લાગે છ�, 
ભૂખ ન� પામતી નથી પર�તુ Merge (સુષુ�ત) થઈ 
�ય છ�. ભૂખ Emerge થવી ક� ભૂખ Merge થવી 

શરીર અને આ�મા બ�નેના સંયોજનથી જે 
સ�વ તૈયાર થાય છ� તેનાથી �વન બને છ�. જેમ 
એક હાથથી તાળી પડે નહ� પર�તુ તાળી પાડવા 
માટ� બે હાથ �ઈએ. મા� એકલું શરીર હોય તો 
�વન નથી તેવી જ રીતે મા� એકલો આ�મા હોય 
તો પણ �વન નથી. જ�મ છ� તો �વન છ�. ��યુ છ� 
તો પણ �વન છ�. ��યુ પછી પણ �વન સમા�ત 
થઈ જતું નથી. ��યુ એ અ�પિવરામ છ�. પૂણ�િવરામ 
નથી. શરીરના ��યુથી �ેસ એ�ેસ બદલાય, 
�વન બદલાય પર�તુ �વન સમા�ત થાય નિહ. 
એક જ�યાએ �વન સમા�ત થાય તો બી� 
જ�યાએ �વનની શ�આત થાય. શરીર ��યુ 
પામે. શરીરનો જ�મ થાય ક� જેના કારણે �વન 
છ�. શરીરમાં આ�માના �વેશવાથી શરીર જ�મે છ� 
અને �યાર� �વન બને છ�. શરીર અને આ�મા આ 
બ�નેમાંથી એક ના હોય તો �વન નથી. જ�મ 
અને ��યુ એ િસ�ાની બે બાજુ છ�. જ�મ અને 
��યુ એ સતત ચાલતી �િ�યા છ�. જેમ જ�મ એક 
શુભ ઉ�સવ છ� તેમ ��યુ પણ એક શુભ ઉ�સવ છ� 
માટ� તેનું �વાગત કરો. જ�મ વખતે ખુશાલી તો 
��યુ વખતે માતમ ક�મ ? � ��યુ વખતે ખુશાલી 
હોત તો કોઈ મો� માંગત નિહ. મો� એટલે જ�મ 
મરણના ચ�માંથી છૂટી જવું પર�તુ કોઈ જ જ�મ 
મરણના ચ�માંથી છૂટી શકતું નથી. મનુ�ય મો� 
એટલા માટ� માંગે છ� ક� તેને ��યુનો ભય છ�. 
જ�મનો કોઈ જ ભય નથી. મનુ�ય �વનમાં 
મનુ�યને � કોઈ મોટામાં મોટો ભય હોય તો એ 
��યુનો ભય છ�. શ�આતથી અહ� સુધી લખેલ 
બાબતથી મનુ�ય �ાત છ�, �ણે છ� છતાં પણ તે 
��યુના ભયથી મુ� થઈ શકતો નથી. દ�વી-

Merge (સુષુ�ત) Emerge ( ��ત)
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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આ�મામાં ફરી Emerge થશે. (આ િસ�ાંત 
િવ�ના અ�ય આ�માઓને લાગુ ન પડતા 
બાબાના બાળકોને જ લાગુ પડે છ�.)

દા.ત. પાણી અને બરફ. પાણી એ �વાહી 
�વ�પ છ�. �યાર� બરફ એ પાણીનું ઘન �વ�પ છ�. 
તાપમાન ક� વાતાવરણની Energyથી પાણીનો 
�યાર� બરફ થાય �યાર� પાણીની �વાહી �વ�પતા 
Merge થાય છ�. �વાહી �વ�પતા ન� પામતી 
નથી. વળી તાપમાન ક� વાતાવરણની Energyથી 
બરફનું �યાર� પાણી થાય �યાર� બરફની ઘન 
�વ�પતા Merge થાય છ�. ઘન �વ�પતા ન� 
પામતી નથી. જેમ પ�રવત�ન એ પદાથ� તેમજ 
�ક�િતનો િનયમ છ� તેમ પ�રવત�ન એ સંસારનો 
િનયમ છ�. ��થિત-પ�ર��થિત, વાતાવરણ, 
શિ�ઓ બદલાય એટલે પ�રવત�ન આવે.

�ણતા ક� વાંચતા આ�ય� થશે ક� શરીર એ 
િવનાશી નથી પર�તુ જે શરીરની રચના �ક�િતના 
પાંચ ત�વોમાંથી થઈ તે શરીર તે જ �ક�િતના પાંચ 
ત�વોમાં Merge થઈ �ય છ� એટલે ક� િવિલન થઈ 
�ય છ�, લુ�ત થઈ �ય છ� કારણ ક� આ જ અને 
આવું જ શરીર ફરી 5000 વષ� પછી �ા�ત થવાનું જ 
છ�. દાદા લેખરાજ નામનું શરીર 5000 વષ� પછી 
આ ધરા પર �બ� જ�મ લેશે જ. દાદા લેખરાજ 
નામનું શરીર 5000 વષ� માટ� Merge થઈ ગયું જે 
ફરી Emerge થશે. પ�રવત�નશીલતા દર�ક� 
દર�કને લાગુ પડે છ� પછી તે �ક�િત હોય ક� સમય 
હોય, સં�કાર હોય ક� ગુણ હોય ક� શિ� હોય, 
વ�તુ હોય ક� પદાથ� હોય. પ�રવત�ન એટલે ��થિત 
ક� અવ�થામાં બદલાવ. એક ��થિત Merge થાય 
તો જ આવનારી બી� ��થિત Emerge થાય. 
Emerge થવું એટલે જ�મ નિહ, Merge થવું 
એટલે ��યુ નિહ બ��ક પ�રવત�ન. આ રીતે 
Merge - Emerge એટલે પ�રવત�ન. બા� બળ ક� 

એ જે તે શારી�રક ��થિત (વાતાવરણ) પર 
આધા�રત છ�. � ભૂખ ન� જ પામે તો ભિવ�યમાં 
�યાર�ય પણ ભૂખ લાગે જ નિહ. િવકારો Merge 
થવા ક� Emerge થવા એ જે તે આ��મક ��થિત 
તેમજ વાતાવરણ પર આધા�રત છ�. સતયુગમાં 
દ�વી-દ�વતાઓ આ�મ અિભમાની ��થિતમાં ��થત 
રહ�વાના કારણે તેમજ સતયુગી દ�વી વાતાવરણ 
હોવાના કારણે િવકારો Emerge થતા નો’તા. આ 
જ સતયુગી દ�વી દ�વતાઓ અને �ેતાયુગી �િ�યો 
ક� જેઓએ પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં પરમા�મા 
પાસેથી જે શિ�ઓ �ા�ત કર�લી હતી તે શિ�ઓ 
સતયુગ અને �ેતાયુગ દરિમયાન વપરાઈ જવાના 
કારણે તેમજ �ાપરયુગના વાતાવરણના કારણે 
�ાપરયુગ આવતાં દ�હ અિભમાની બ�યા. દ�હ 
અિભમાની બનવાના કારણે પાંચ િવકારો જે 
Merge થયેલા હતાં. તે પાંચ િવકારો Emerge 
થયા. આ પાંચ િવકારો આ�મામાં જ Merge થયેલા 
હતાં. સતયુગી દ�વા�માઓ 16 કળાએ સંપૂણ�, સવ� 
ગુણ સ�પ�ન, સંપૂણ� િનિવ�કારી હતા. પર�તુ 
�ાપરયુગ આવતા પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
સવ�શિ�માન પરમા�મા પાસેથી જે આ��મક 
શિ�ઓ �ા�ત કર�લી હતી તે શિ�ઓ સતયુગ 
અને �ેતાયુગ દરિમયાન વપરાઈ જતા દ�વા�માઓ 
અને �િ�યો દ�હ અિભમાની થયા ક� જેનાથી 
કળા, ગુણ તેમજ પિવ�તાની Q u a l i t y 
(ગુણવ�ા)માં 50% ઘટાડો થયો. 50% કળા, 
ગુણ, પિવ�તા આ�મામાં Merge થઈ ગઈ. 
કિળયુગ આવતા તો આ કળા, ગુણ, પિવ�તાની 
Quality (ગુણવ�ા) 00% થઈ ગઈ. 16 કળા 
સંપૂણ�, સવ� ગુણ સ�પ�નતા, સંપૂણ� િનિવ�કારીતા 
આ�મામાં Merge થઈ ગયા, ન� પામતા નથી. 
કારણ ક� ફરી સતયુગ આવતા 16 કળા સંપૂણ�તા, 
સવ� ગુણ સ�પ�નતા, સંપૂણ� િનિવ�કારીતા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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દ�વતાઓને ��યુનો ભય નો’તો. તેઓ �વે�છાએ 
પોતાનું શરીર છોડી દ�તાં હતાં. તેઓ પણ મનુ�ય 
હતાં પર�તુ તેઓ આ�મ અિભમાની હતાં. આ�મ 
�વ�પની ��થિતમાં ��થત થઈને �વન �વતા 
હતાં. તેથી તેઓને ન�ર શરીર ��યે કોઈ જ 
લગાવ, આસિ� ક� મોહ નો’તો. �યાં મોહ છ� �યાં 
ભય છ�. મોહ એ િવકાર છ�. એક િવકાર આવે 
એટલે બી� િવકારો આવે જ. િવકારએ પતનની 
જડ છ�. � મનુ�ય પોતાને શરીર ના સમજતા 
પોતાને એક આ�મા સમજે ક� ‘શરીરમાં �વેશનારો 
તેમજ શરીરમાંથી બહાર િનકળી જનારો �� �વયં 
એક આ�મા જ છું, �� િવનાશી શરીર નથી.’ ‘��’ 
અને ‘આ�મા’ અલગ નથી. ‘��’ જ ‘આ�મા’ છું. 
�� જ આ�મા શરીર છોડું છું અને ધારણ ક�ં છું. આ 
રીતે � મનુ�ય આ�મા અિભમાની બને તો જ તે 
��યુના ભયમાંથી િનભ�ય બની શક�. આ�મ 
અિભમાન એ જ સ�ય અને શા�ત છ� �યાર� દ�હ 
અિભમાન એ અસ�ય અને નાશવંત છ�. દ�હ 
અિભમાન જ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર જેવા પાંચ િવકારોની જડ છ�. જેવી રીતે 
દ�હ અિભમાન ��થિતમાં પાંચ િવકારો Emerge 
(��ૃત) થાય છ�.જેથી પાંચ િવકારોની ��ય�તા 
થાય છ� �યાર� દ�હી અિભમાની ��થિતમાં પાંચ 
િવકારો Merge (સુષુ�ત) થઈ �ય છ� જેથી પાંચ 
િવકારોની ��ય�તા થતી નથી તેવી રીતે ભૂખ 
લાગે �યાર� આહાર લેવાથી ભૂખ Merge થઈ �ય 
છ�, આહારનું પાચન થઈ ગયા પછી ફરી ભૂખ 
Emerge  (��ત) થાય છ� અને ભૂખ લાગે છ�, 
ભૂખ ન� પામતી નથી પર�તુ Merge (સુષુ�ત) થઈ 
�ય છ�. ભૂખ Emerge થવી ક� ભૂખ Merge થવી 

શરીર અને આ�મા બ�નેના સંયોજનથી જે 
સ�વ તૈયાર થાય છ� તેનાથી �વન બને છ�. જેમ 
એક હાથથી તાળી પડે નહ� પર�તુ તાળી પાડવા 
માટ� બે હાથ �ઈએ. મા� એકલું શરીર હોય તો 
�વન નથી તેવી જ રીતે મા� એકલો આ�મા હોય 
તો પણ �વન નથી. જ�મ છ� તો �વન છ�. ��યુ છ� 
તો પણ �વન છ�. ��યુ પછી પણ �વન સમા�ત 
થઈ જતું નથી. ��યુ એ અ�પિવરામ છ�. પૂણ�િવરામ 
નથી. શરીરના ��યુથી �ેસ એ�ેસ બદલાય, 
�વન બદલાય પર�તુ �વન સમા�ત થાય નિહ. 
એક જ�યાએ �વન સમા�ત થાય તો બી� 
જ�યાએ �વનની શ�આત થાય. શરીર ��યુ 
પામે. શરીરનો જ�મ થાય ક� જેના કારણે �વન 
છ�. શરીરમાં આ�માના �વેશવાથી શરીર જ�મે છ� 
અને �યાર� �વન બને છ�. શરીર અને આ�મા આ 
બ�નેમાંથી એક ના હોય તો �વન નથી. જ�મ 
અને ��યુ એ િસ�ાની બે બાજુ છ�. જ�મ અને 
��યુ એ સતત ચાલતી �િ�યા છ�. જેમ જ�મ એક 
શુભ ઉ�સવ છ� તેમ ��યુ પણ એક શુભ ઉ�સવ છ� 
માટ� તેનું �વાગત કરો. જ�મ વખતે ખુશાલી તો 
��યુ વખતે માતમ ક�મ ? � ��યુ વખતે ખુશાલી 
હોત તો કોઈ મો� માંગત નિહ. મો� એટલે જ�મ 
મરણના ચ�માંથી છૂટી જવું પર�તુ કોઈ જ જ�મ 
મરણના ચ�માંથી છૂટી શકતું નથી. મનુ�ય મો� 
એટલા માટ� માંગે છ� ક� તેને ��યુનો ભય છ�. 
જ�મનો કોઈ જ ભય નથી. મનુ�ય �વનમાં 
મનુ�યને � કોઈ મોટામાં મોટો ભય હોય તો એ 
��યુનો ભય છ�. શ�આતથી અહ� સુધી લખેલ 
બાબતથી મનુ�ય �ાત છ�, �ણે છ� છતાં પણ તે 
��યુના ભયથી મુ� થઈ શકતો નથી. દ�વી-

Merge (સુષુ�ત) Emerge ( ��ત)
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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આ�મામાં ફરી Emerge થશે. (આ િસ�ાંત 
િવ�ના અ�ય આ�માઓને લાગુ ન પડતા 
બાબાના બાળકોને જ લાગુ પડે છ�.)

દા.ત. પાણી અને બરફ. પાણી એ �વાહી 
�વ�પ છ�. �યાર� બરફ એ પાણીનું ઘન �વ�પ છ�. 
તાપમાન ક� વાતાવરણની Energyથી પાણીનો 
�યાર� બરફ થાય �યાર� પાણીની �વાહી �વ�પતા 
Merge થાય છ�. �વાહી �વ�પતા ન� પામતી 
નથી. વળી તાપમાન ક� વાતાવરણની Energyથી 
બરફનું �યાર� પાણી થાય �યાર� બરફની ઘન 
�વ�પતા Merge થાય છ�. ઘન �વ�પતા ન� 
પામતી નથી. જેમ પ�રવત�ન એ પદાથ� તેમજ 
�ક�િતનો િનયમ છ� તેમ પ�રવત�ન એ સંસારનો 
િનયમ છ�. ��થિત-પ�ર��થિત, વાતાવરણ, 
શિ�ઓ બદલાય એટલે પ�રવત�ન આવે.

�ણતા ક� વાંચતા આ�ય� થશે ક� શરીર એ 
િવનાશી નથી પર�તુ જે શરીરની રચના �ક�િતના 
પાંચ ત�વોમાંથી થઈ તે શરીર તે જ �ક�િતના પાંચ 
ત�વોમાં Merge થઈ �ય છ� એટલે ક� િવિલન થઈ 
�ય છ�, લુ�ત થઈ �ય છ� કારણ ક� આ જ અને 
આવું જ શરીર ફરી 5000 વષ� પછી �ા�ત થવાનું જ 
છ�. દાદા લેખરાજ નામનું શરીર 5000 વષ� પછી 
આ ધરા પર �બ� જ�મ લેશે જ. દાદા લેખરાજ 
નામનું શરીર 5000 વષ� માટ� Merge થઈ ગયું જે 
ફરી Emerge થશે. પ�રવત�નશીલતા દર�ક� 
દર�કને લાગુ પડે છ� પછી તે �ક�િત હોય ક� સમય 
હોય, સં�કાર હોય ક� ગુણ હોય ક� શિ� હોય, 
વ�તુ હોય ક� પદાથ� હોય. પ�રવત�ન એટલે ��થિત 
ક� અવ�થામાં બદલાવ. એક ��થિત Merge થાય 
તો જ આવનારી બી� ��થિત Emerge થાય. 
Emerge થવું એટલે જ�મ નિહ, Merge થવું 
એટલે ��યુ નિહ બ��ક પ�રવત�ન. આ રીતે 
Merge - Emerge એટલે પ�રવત�ન. બા� બળ ક� 

એ જે તે શારી�રક ��થિત (વાતાવરણ) પર 
આધા�રત છ�. � ભૂખ ન� જ પામે તો ભિવ�યમાં 
�યાર�ય પણ ભૂખ લાગે જ નિહ. િવકારો Merge 
થવા ક� Emerge થવા એ જે તે આ��મક ��થિત 
તેમજ વાતાવરણ પર આધા�રત છ�. સતયુગમાં 
દ�વી-દ�વતાઓ આ�મ અિભમાની ��થિતમાં ��થત 
રહ�વાના કારણે તેમજ સતયુગી દ�વી વાતાવરણ 
હોવાના કારણે િવકારો Emerge થતા નો’તા. આ 
જ સતયુગી દ�વી દ�વતાઓ અને �ેતાયુગી �િ�યો 
ક� જેઓએ પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં પરમા�મા 
પાસેથી જે શિ�ઓ �ા�ત કર�લી હતી તે શિ�ઓ 
સતયુગ અને �ેતાયુગ દરિમયાન વપરાઈ જવાના 
કારણે તેમજ �ાપરયુગના વાતાવરણના કારણે 
�ાપરયુગ આવતાં દ�હ અિભમાની બ�યા. દ�હ 
અિભમાની બનવાના કારણે પાંચ િવકારો જે 
Merge થયેલા હતાં. તે પાંચ િવકારો Emerge 
થયા. આ પાંચ િવકારો આ�મામાં જ Merge થયેલા 
હતાં. સતયુગી દ�વા�માઓ 16 કળાએ સંપૂણ�, સવ� 
ગુણ સ�પ�ન, સંપૂણ� િનિવ�કારી હતા. પર�તુ 
�ાપરયુગ આવતા પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
સવ�શિ�માન પરમા�મા પાસેથી જે આ��મક 
શિ�ઓ �ા�ત કર�લી હતી તે શિ�ઓ સતયુગ 
અને �ેતાયુગ દરિમયાન વપરાઈ જતા દ�વા�માઓ 
અને �િ�યો દ�હ અિભમાની થયા ક� જેનાથી 
કળા, ગુણ તેમજ પિવ�તાની Q u a l i t y 
(ગુણવ�ા)માં 50% ઘટાડો થયો. 50% કળા, 
ગુણ, પિવ�તા આ�મામાં Merge થઈ ગઈ. 
કિળયુગ આવતા તો આ કળા, ગુણ, પિવ�તાની 
Quality (ગુણવ�ા) 00% થઈ ગઈ. 16 કળા 
સંપૂણ�, સવ� ગુણ સ�પ�નતા, સંપૂણ� િનિવ�કારીતા 
આ�મામાં Merge થઈ ગયા, ન� પામતા નથી. 
કારણ ક� ફરી સતયુગ આવતા 16 કળા સંપૂણ�તા, 
સવ� ગુણ સ�પ�નતા, સંપૂણ� િનિવ�કારીતા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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િશ�ક �યાર�ય સામા�ય હોતો નથી. પછી 
ભલે તે કોઈપણ શાળાનો ક�મ ન હોય. �ાથિમક 
શાળાનો િશ�ક જ સમ� ઈમારતનો પાયો બની 
શકવાની �મતા ધરાવે છ�. આપણા ડૉ. 
રાધાક��ણના �વનનો �સંગ છ�. રાધાક��ણન� 
એક સમયે સરમુખ�યારશાહીવાળા રિશયામાં 
એ�બેસેડર હતા �યારની ઘટના છ�. રિશયાનો 
શાસક આપણા રાધાક��ણન સાથે મીટ�ગ કરવાનું 
ટા�યા કર�. મુલાકાત માંગો તો પણ આપે નિહ. 
એવામાં એક વખત મો�કોમાં બંને ભેગા થઈ ગયા. 
રિશયાના સરમુખ�યાર રાધાક��ણનને મ�યા. 
હાથ મેળ�યા. બંનેએ થોડીવાર વાતો કરી, �યાંજ 
સરમુખ�યાર બો�યો. ‘મને અહ�થી જલદી લઈ 
�વ, આ �યિ�ને �પશ� કરતાં જ મારા િવચારોમાં 
ફ�રફાર થવા માંડે છ�. આ માણસ મારી સાથે વધાર� 
સમય રહ�શે તો મારા સમ� િવચારોમાં પ�રવત�ન 
આવી જશે.’ આ છ� િશ�કમાં રહ�લી શિ�ની 
ઓળખ. અને આ શિ� આપણા સૌમાં પડેલી છ�, 
જ�ર છ� એને ��ત કરવાની.

િશ�ક ��ાવાન હોવો �ઈએ. અથા�� 
બુિ�માન હોવો �ઈએ. બુિ� �યાંથી મળ� ? 
પુ�તકો વાંચવાથી મળ� ? �વચનો સાંભળવાથી 
મળ� ? શા��ોના વાંચનથી મળ� ? બુિ� આપના�ં 
ત�વ શું છ� ? �ીક��ણએ અજુ�નને ઉપદ�શ આપતાં 
ક�ં છ� ક� હ�, અજુ�ન મને ભજે એને �� વખાણતો 
નથી. મને જે ભજે એને સુખ-િવ�ા નથી આપતો. 
પણ મને જે ભજશે એને �� એક જ વ�તુ આપું છું, 
જે મારી સાથે �ડાયેલો હશે અને િનર�તર મને 
ભજતો હશે, એને �� બી� કોઈ સુિવધા નથી 
આપતો. હ�, અજુ�ન એને �� ક�વળ બુ�યોગ આપું 

છું. આ બુિ�યોગનો દીવો �ગટ�લો હોવો �ઈએ. 
સદાચારની �યોત ��િલત રહ�વી �ઈએ. 
િશ�ક એ કોઈ �દવસ િન�ત ન થઈ શક�. એનાથી 
િન�� થવાય ? સરકારી િનયમ �માણે ભલે 
િન�� થતો હોય એ એક વાત જુદી છ�. પર�તુ 
��ાવાન િશ�ક કોઈ �દવસ િન�� ન થઈ શક�. 
એની બુિ� િનર�તર વ�ા જ કરતી હોય છ�.

જે િશ�કની ��ા અથા�� બુિ� િનર�તર 
રહ�તી હોય એ િશ�ક સદા �સ�નિચ� અવ�ય 
રહ�તો હોય છ�. એવો િશ�ક પોતાનું િશ�ણકાય� 
�સ�નતાપૂવ�ક કરતો રહ�શે. જે �દવસે િશ�ક 
હસી પણ ન શક� એ �દવસે એણે ર� લઈ લેવી 
�ઈએ, પણ એકસાથે અનેક બાળકોની 
િજંદગીના એક મૂ�યવાન �દવસને વેડફ� 
નાંખવાનો એને કોઈ અિધકાર નથી. િશ�ક તો 
કાયમ હસતો જ હોવો �ઈએ. જે કાય� તે કર� છ� તે 
કાય�માં તેને �સ�નતા - �ાણ પૂરવાના છ�. પછી તો 
ઈ�રની ક�પાનું વાદળ વરસશે અને વસુંધરા 
પોતાની જવાબદારી સમ� ચૈત�યના છોડને �ગટ 
કરશે. માટ� િશ�ક હ�મેશા હસતો હોવો �ઈએ.

ઉપિનષદમાં લ�યું છ� ક�, સાચો િશ�ક એ જ 
છ� જેની આંખોમાં, જેની વાણીમાં અને જેના ચહ�રા 
પર �સ�નતાનો િન�ય છ�ટકાવ થયેલો હોય. 
િશ�કનું મ�તક �યાર�ય ઝૂક� ન જવું �ઈએ. 
�યાર�ક કોઈ પ�ર��થિતવશ � ઝૂકાયું હોય તો 
પણ તે મ�તક અણનમ રહ�વું �ઈએ. ટાગોર� 
ગીતાંજિલમાં લ�યું છ� ક� અમા�ં મ�તક ગૌરવથી 
ઊંચું રહ� અને આપણું �ાન ભયથી મુ� હોવું 
�ઈએ. િશ�ક �યાર� િશ�ણ કાય� કર� તે વખતે 
િનભ�ય હોવો �ઈએ. િનભ�યતાપૂવ�ક અપાતું 

��ાવાન અને �સ�નવદન એજ િશ�કની �થમ ઓળખ
�.ક�. અિનલ, સુરત

િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનતા રહ� એવી શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના સાથે... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િશ�ણ િવ�ાથ�ને �સ�ન રાખી શક� અને આ જ 
�સ�નતા સાચા િશ�ણ અને સાચા િશ�કનું પૂ�ય 
છ�. સાચા િશ�કની ઓળખ છ�.

િવ�ાથ� �યાર� િશ�ક પાસે િશિ�ત થાય છ� 
�યાર� યોગય� �ારા િશિ�તની સાથે દીિ�ત પણ 
થાય છ�. િવ�ાથ�ની સાથે એનો સંયોગ બની �ય 
તો યોગ થાય અને ઉપિનષદનો ઋિષ �યાર� ર� 
આપતો �યાર� િવ�ાથ�ને કહ�તો ક� કાલાંતરમાં 
કદાચ �� ન હોઉ�, �યાર� મારા કરતાં કોઈ તેજ�વી 
તને મળ� તો એનું માગ�દશ�ન �ા�ત કરજે. આ 
દી�ાંત સમાર�ભો, જે ઉપિનષદકાળમાં હતાં, તે 
ફરી લાવવાની જ�ર છ�. એના મૂળને પકડીને 
નવા-નવા ફ�લો ખીલવવાની જ�ર છ�.

એક સંતે સાચે જ િશ�ક માટ� ક�ં છ� ક�, 
‘�યાં સુધી દ�શનો િશ�ક કત��યિન� ન હોય �યાં 
સુધી ભાર વગરનું ભણતર શ�ય નથી. િશ�ક� 
�� બનીને નીિતવાન, �ાનવાન, ચા�ર�યવાન 
અને મૂ�યવાન ���નું સજ�ન કરવાનું છ�. બાળક 
જે �દવસે શાળાએ જવા માટ� રડે �યાર� સમજવું ક� 
િશ�ક� માતાનો દર�ો �ા�ત કરી લીધો છ�. જે 
રીતે માતા પોતાના બાળકનું ગભ�માં જતન કર� છ�, 
તે રીતે િશ�ક� બાળકનું વગ�માં જતન કરવાનું છ�. 
િશ�ક મા� પા� પુ�તકમાં જ ઘૂસી રહ� તે ન 
ચાલે, એણે પુ�તક જ નિહ. મ�તક પણ ભણાવવું 
�ઈએ.’

સાચા અથ�માં પ�રણામલ�ી ભણતરમાંથી 
િવ�ાથ�ને સાથે સાથે �ામાિણકતા, �કાશ, �ેરણા 
અને �ગિતનાં પાઠો પણ િશ�ક ભણાવે �યાર� 
િશ�ક ��ાવાન, �સ�નવદન િશ�કની �થમ 
ઓળખ બને છ�.

િમ�ો, આપણા દ�શમાં િવ�ાથ�ઓને એવા 
આદશ� િશ�કો મળતા રહ�, િવ�ાથ�ઓ પણ 
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લગન, ઉ�સાહ અને ઉમંગથી અસં�ય બુઝાયેલા 
દીપકોને ��િલત કરવાનો �ાર�ભ કરીએ તો 
જલદી આપણું સદીઓનું �વ�ન સાકાર થશે. 
અંધકારનું �યાંય નામોિનશાન રહ�શે નહ�. 
િવ�માં સંપૂણ� સુખ અને સ�િ� છવાઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)....... �દવાળી

તો સવ�ની મનોકામનાઓ પૂરી કરવાની છ�. પર�તુ 
સવ�ની મનોકામનાઓ પૂણ� કરવામાં બુિ� 
બેહદની �ઈએ. જેવા બાપ તેવાં બાળકો આ પણ 
ખુશીની વાત છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)... �વદશ�ન ચ�

અિભનંદન કાય��મ રાખેલ છ�. તમાર� મંચ 
સંચાલન કરવાનું છ�. (મધુવન િનવાસી, દાદીઓ, 
સેવાક��� ઈ�ચાજ� બહ�નો તથા આપ સૌ રાજયોગી 
સમારોહમાં હાજર હતાં.)

�� - આજના સમારોહમાં ��ાબાબા પોતાના મુખે 
પોતાની �વન કહાની સંભળાવશે. (��ાબાબા 
પોતે સંપૂણ� ��ા ક�વી રીતે બ�યા, ક�વો પુ�ષાથ� 
કય� તે પોતાના મુખ �ારા સંભળાવે છ�.) �� બાબા, 
અમે યોગ અ��થી િવકમ� િવનાશ કરી જલદી 
સંપૂણ� સતો�ધાન બની જઈશું. હવે �� �હાની 
પયગ�બર બની ધરતી કમ��ે� પર જઈ મન-
વચન-કમ�થી બધાને ઈ�રીય ગુણ-શિ�ઓનું 
દાન કરીશ. (�યારબાદ બાબાની ર� લઈ �� 
સૂ�મવતનથી ધરતી પર આવી જઉ� છું.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)... પાંચ �વ�પની �ીલ
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િશ�ક �યાર�ય સામા�ય હોતો નથી. પછી 
ભલે તે કોઈપણ શાળાનો ક�મ ન હોય. �ાથિમક 
શાળાનો િશ�ક જ સમ� ઈમારતનો પાયો બની 
શકવાની �મતા ધરાવે છ�. આપણા ડૉ. 
રાધાક��ણના �વનનો �સંગ છ�. રાધાક��ણન� 
એક સમયે સરમુખ�યારશાહીવાળા રિશયામાં 
એ�બેસેડર હતા �યારની ઘટના છ�. રિશયાનો 
શાસક આપણા રાધાક��ણન સાથે મીટ�ગ કરવાનું 
ટા�યા કર�. મુલાકાત માંગો તો પણ આપે નિહ. 
એવામાં એક વખત મો�કોમાં બંને ભેગા થઈ ગયા. 
રિશયાના સરમુખ�યાર રાધાક��ણનને મ�યા. 
હાથ મેળ�યા. બંનેએ થોડીવાર વાતો કરી, �યાંજ 
સરમુખ�યાર બો�યો. ‘મને અહ�થી જલદી લઈ 
�વ, આ �યિ�ને �પશ� કરતાં જ મારા િવચારોમાં 
ફ�રફાર થવા માંડે છ�. આ માણસ મારી સાથે વધાર� 
સમય રહ�શે તો મારા સમ� િવચારોમાં પ�રવત�ન 
આવી જશે.’ આ છ� િશ�કમાં રહ�લી શિ�ની 
ઓળખ. અને આ શિ� આપણા સૌમાં પડેલી છ�, 
જ�ર છ� એને ��ત કરવાની.

િશ�ક ��ાવાન હોવો �ઈએ. અથા�� 
બુિ�માન હોવો �ઈએ. બુિ� �યાંથી મળ� ? 
પુ�તકો વાંચવાથી મળ� ? �વચનો સાંભળવાથી 
મળ� ? શા��ોના વાંચનથી મળ� ? બુિ� આપના�ં 
ત�વ શું છ� ? �ીક��ણએ અજુ�નને ઉપદ�શ આપતાં 
ક�ં છ� ક� હ�, અજુ�ન મને ભજે એને �� વખાણતો 
નથી. મને જે ભજે એને સુખ-િવ�ા નથી આપતો. 
પણ મને જે ભજશે એને �� એક જ વ�તુ આપું છું, 
જે મારી સાથે �ડાયેલો હશે અને િનર�તર મને 
ભજતો હશે, એને �� બી� કોઈ સુિવધા નથી 
આપતો. હ�, અજુ�ન એને �� ક�વળ બુ�યોગ આપું 

છું. આ બુિ�યોગનો દીવો �ગટ�લો હોવો �ઈએ. 
સદાચારની �યોત ��િલત રહ�વી �ઈએ. 
િશ�ક એ કોઈ �દવસ િન�ત ન થઈ શક�. એનાથી 
િન�� થવાય ? સરકારી િનયમ �માણે ભલે 
િન�� થતો હોય એ એક વાત જુદી છ�. પર�તુ 
��ાવાન િશ�ક કોઈ �દવસ િન�� ન થઈ શક�. 
એની બુિ� િનર�તર વ�ા જ કરતી હોય છ�.

જે િશ�કની ��ા અથા�� બુિ� િનર�તર 
રહ�તી હોય એ િશ�ક સદા �સ�નિચ� અવ�ય 
રહ�તો હોય છ�. એવો િશ�ક પોતાનું િશ�ણકાય� 
�સ�નતાપૂવ�ક કરતો રહ�શે. જે �દવસે િશ�ક 
હસી પણ ન શક� એ �દવસે એણે ર� લઈ લેવી 
�ઈએ, પણ એકસાથે અનેક બાળકોની 
િજંદગીના એક મૂ�યવાન �દવસને વેડફ� 
નાંખવાનો એને કોઈ અિધકાર નથી. િશ�ક તો 
કાયમ હસતો જ હોવો �ઈએ. જે કાય� તે કર� છ� તે 
કાય�માં તેને �સ�નતા - �ાણ પૂરવાના છ�. પછી તો 
ઈ�રની ક�પાનું વાદળ વરસશે અને વસુંધરા 
પોતાની જવાબદારી સમ� ચૈત�યના છોડને �ગટ 
કરશે. માટ� િશ�ક હ�મેશા હસતો હોવો �ઈએ.

ઉપિનષદમાં લ�યું છ� ક�, સાચો િશ�ક એ જ 
છ� જેની આંખોમાં, જેની વાણીમાં અને જેના ચહ�રા 
પર �સ�નતાનો િન�ય છ�ટકાવ થયેલો હોય. 
િશ�કનું મ�તક �યાર�ય ઝૂક� ન જવું �ઈએ. 
�યાર�ક કોઈ પ�ર��થિતવશ � ઝૂકાયું હોય તો 
પણ તે મ�તક અણનમ રહ�વું �ઈએ. ટાગોર� 
ગીતાંજિલમાં લ�યું છ� ક� અમા�ં મ�તક ગૌરવથી 
ઊંચું રહ� અને આપણું �ાન ભયથી મુ� હોવું 
�ઈએ. િશ�ક �યાર� િશ�ણ કાય� કર� તે વખતે 
િનભ�ય હોવો �ઈએ. િનભ�યતાપૂવ�ક અપાતું 

��ાવાન અને �સ�નવદન એજ િશ�કની �થમ ઓળખ
�.ક�. અિનલ, સુરત

િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનતા રહ� એવી શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના સાથે... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િશ�ણ િવ�ાથ�ને �સ�ન રાખી શક� અને આ જ 
�સ�નતા સાચા િશ�ણ અને સાચા િશ�કનું પૂ�ય 
છ�. સાચા િશ�કની ઓળખ છ�.

િવ�ાથ� �યાર� િશ�ક પાસે િશિ�ત થાય છ� 
�યાર� યોગય� �ારા િશિ�તની સાથે દીિ�ત પણ 
થાય છ�. િવ�ાથ�ની સાથે એનો સંયોગ બની �ય 
તો યોગ થાય અને ઉપિનષદનો ઋિષ �યાર� ર� 
આપતો �યાર� િવ�ાથ�ને કહ�તો ક� કાલાંતરમાં 
કદાચ �� ન હોઉ�, �યાર� મારા કરતાં કોઈ તેજ�વી 
તને મળ� તો એનું માગ�દશ�ન �ા�ત કરજે. આ 
દી�ાંત સમાર�ભો, જે ઉપિનષદકાળમાં હતાં, તે 
ફરી લાવવાની જ�ર છ�. એના મૂળને પકડીને 
નવા-નવા ફ�લો ખીલવવાની જ�ર છ�.

એક સંતે સાચે જ િશ�ક માટ� ક�ં છ� ક�, 
‘�યાં સુધી દ�શનો િશ�ક કત��યિન� ન હોય �યાં 
સુધી ભાર વગરનું ભણતર શ�ય નથી. િશ�ક� 
�� બનીને નીિતવાન, �ાનવાન, ચા�ર�યવાન 
અને મૂ�યવાન ���નું સજ�ન કરવાનું છ�. બાળક 
જે �દવસે શાળાએ જવા માટ� રડે �યાર� સમજવું ક� 
િશ�ક� માતાનો દર�ો �ા�ત કરી લીધો છ�. જે 
રીતે માતા પોતાના બાળકનું ગભ�માં જતન કર� છ�, 
તે રીતે િશ�ક� બાળકનું વગ�માં જતન કરવાનું છ�. 
િશ�ક મા� પા� પુ�તકમાં જ ઘૂસી રહ� તે ન 
ચાલે, એણે પુ�તક જ નિહ. મ�તક પણ ભણાવવું 
�ઈએ.’

સાચા અથ�માં પ�રણામલ�ી ભણતરમાંથી 
િવ�ાથ�ને સાથે સાથે �ામાિણકતા, �કાશ, �ેરણા 
અને �ગિતનાં પાઠો પણ િશ�ક ભણાવે �યાર� 
િશ�ક ��ાવાન, �સ�નવદન િશ�કની �થમ 
ઓળખ બને છ�.

િમ�ો, આપણા દ�શમાં િવ�ાથ�ઓને એવા 
આદશ� િશ�કો મળતા રહ�, િવ�ાથ�ઓ પણ 
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લગન, ઉ�સાહ અને ઉમંગથી અસં�ય બુઝાયેલા 
દીપકોને ��િલત કરવાનો �ાર�ભ કરીએ તો 
જલદી આપણું સદીઓનું �વ�ન સાકાર થશે. 
અંધકારનું �યાંય નામોિનશાન રહ�શે નહ�. 
િવ�માં સંપૂણ� સુખ અને સ�િ� છવાઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)....... �દવાળી

તો સવ�ની મનોકામનાઓ પૂરી કરવાની છ�. પર�તુ 
સવ�ની મનોકામનાઓ પૂણ� કરવામાં બુિ� 
બેહદની �ઈએ. જેવા બાપ તેવાં બાળકો આ પણ 
ખુશીની વાત છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)... �વદશ�ન ચ�

અિભનંદન કાય��મ રાખેલ છ�. તમાર� મંચ 
સંચાલન કરવાનું છ�. (મધુવન િનવાસી, દાદીઓ, 
સેવાક��� ઈ�ચાજ� બહ�નો તથા આપ સૌ રાજયોગી 
સમારોહમાં હાજર હતાં.)

�� - આજના સમારોહમાં ��ાબાબા પોતાના મુખે 
પોતાની �વન કહાની સંભળાવશે. (��ાબાબા 
પોતે સંપૂણ� ��ા ક�વી રીતે બ�યા, ક�વો પુ�ષાથ� 
કય� તે પોતાના મુખ �ારા સંભળાવે છ�.) �� બાબા, 
અમે યોગ અ��થી િવકમ� િવનાશ કરી જલદી 
સંપૂણ� સતો�ધાન બની જઈશું. હવે �� �હાની 
પયગ�બર બની ધરતી કમ��ે� પર જઈ મન-
વચન-કમ�થી બધાને ઈ�રીય ગુણ-શિ�ઓનું 
દાન કરીશ. (�યારબાદ બાબાની ર� લઈ �� 
સૂ�મવતનથી ધરતી પર આવી જઉ� છું.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)... પાંચ �વ�પની �ીલ
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ભારત દ�શમાં વૈિવ�યસભર ઉ�સવો 
ઉજવીને આપણી સં�ક�િતના આદશ�ને ઉ�ગર 
કરીએ છીએ. �વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવા 
માટ� તહ�વારો પણ ખૂબ ભાગ ભજવે છ�. સાથે સાથે 
આ�થા અને આ�યા��મકતાની ઉ�� પેદા કર� છ�. 
�દવાળીનો તહ�વાર તો સ�િ� અને સંપ�નતાનું 
પવ� છ�. �દવાળીનું પવ� ક�વળ ભારતમાં જ નહ� 
પર�તુ િવદ�શના લોકો પણ પોતાની રીતે ઉજવે છ�. 
પર�તુ તેનો સંબંધ તો ભારતીય સં�ક�િત સાથે જ 
�ડાયેલો છ�. �દવાળીના પવ�ને િસંગાપુરમાં 
દીપમવ�ી, થાઈલે�ડમાં િ�ચમ, મલેિશયામાં હરી 
દીપાવલી. આમ, જુદા જુદા દ�શોમાં પોત પોતાની 
રીતે રીત �રવા� કરી દીવાળી ઉજવવામાં આવે 
છ�. લ�મી પૂ� કરી સુખ સ�િ�ની કામના રખાય 
છ�. �દવાળીને અલગ અલગ રીતે ઉજવવામાં 
આવે છ�. લ�મી પૂજન, ચોપડા પૂજન, મીઠાઈ, 
નવાં વ��ો પ�રધાન કરવામાં આવે અને મંગલ 
િમલન મનાવવામાં આવે છ�. નવા વષ� માટ� સ�ને 
અિભનંદન પાઠવીને મંગલ કામના કરવામાં આવે 
છ�. પહ�લાં ઘરોમાં સફાઈ કરવામાં આવે છ�. 
�દવાળીને દીપો�સવ કહ�વામાં આવે છ�.

આપણે દર વષ� ધન તેરસના �દવસે ધન 
પૂ� કરીને લ�મી�નું આ�ાન કરીએ છીએ 
છતાં દ�ર�તા શા માટ� ? શું લ�મી� ઝગમગતા 
દીપ હશે તો જ આવશે ? અને હા તો કયા દીપક ? 
કળીયુગ માટ� તો એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� આવી 
પિતત દુિનયામાં તો દ�વતાઓનો પડછાયો પણ ન 
પડી શક� તો ખુદ લ�મી� ક�વી રીતે આવશે ? 
વા�તવમાં આ�માની �યોિત જગાડવાની છ�. 
આપણે માટીના દીપ જગા�યા. ઘર, દુકાન ક� 

ઓ�ફસની તો સફાઈ કરી પર�તુ મન મં�દરના ખૂણે 
ખૂણેથી કચરો કાઢી નાંખ�. ‘આપણે ઘરની 
સફાઈ કરી પર�તુ મનનો કચરો તો ગયો જ નથી. 
તો લ�મી� ક�વી રીતે આવશે ?’

કાળી ચૌદશનો �દવસ ઘોર અ�ાન 
અંધકારનો હોય છ�. માનવ મતમતા�તરમાં �િમત 
છ�. એવા સમયે દીપ રાજ આવીને સાચો માગ� 
દશા�વે છ�. આ �દવસે સવ� સાધકો સાધના કરીને 
મં�, તં� �ારા િસિ� હાંસલ કર� છ�. કોઈ કોઈ તો 
�મશાનમાં જઈને પણ સાધના કર� છ�. એવું 
કહ�વામાં આવે છ� ક� િચરાતીત કાળમાં એક એવો 
સમય હતો �યાર� નરકાસુર� આખી ��� પર 
પોતાનું આિધપ�ય જમાવી લીધું હતું. ભગવાને 
નરકાસુરનો નાશ કરીને સવ�ને અસુરના ભયથી 
મુ� કયા�. આમ કાળી ચૌદશને નરક ચતુદ�શી 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. 

બી� એક કથામાં એવું વણ�ન છ� ક� દ��ય 
રા� બિલએ ભૂમંડલ પર પોતાનું એકચ�� શાસન 
જમાવી લીધું હતું. ધરતી પર આસુરીયતા ફ�લાઈ 
હતી. ધમ�, િન�ા નાશ પામી હતી. બિલરા�એ 
�ી લ�મી અને �ી નારાયણને પણ બંદી બનાવી 
દીધા હતા. એવા સમયે ભગવાને રા� બિલની 
આસુરી શિ� પર િવજય �ા�ત કરાવીને દ�વી 
દ�વતાઓને અસુરના ભયથી મુ� કયા�.

આ બ�ને આ�યાનો પરથી એવો બોધ મળ� 
છ� ક� કોઈ એક અસુર નહ� પર�તુ નરકાસુર 
મનોિવકારોનો પયા�ય છ� અને કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કારને ગીતામાં નરકનું �ાર જ 
કહ�વામાં આ�યા છ�. ગીતામાં માયાને જ દુ�તર, 

તહ�વારોનો રા� દીપાવલી
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

અ�તપવ�
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ.
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બિલ કહી છ�. િવકારો �પી આસુરોનું આિધપ�ય 
હોવાથી ��� નક� સમાન બની ગઈ છ�. �યાર� 
કળીયુગના અંતમાં પરમિપતા પરમા�મા આવી 
ઈ�રીય �ાન આપીને સવ� દ�વી દ�વતાઓને મુ� 
કર� છ�. લ�મી નારાયણના �વતં�તાપૂવ�ક રા�ય 
શ� થવાના એક �દવસ આગળ �દવાળીના �પમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. જેને �દવાળી કહ�વામાં આવે 
છ�. જેની ખુશીમાં નવા વષ�માં આપણે નવાં નવાં 
કપડાં પહ�રીએ છીએ. મીઠાઈ પણ ખાઈએ અને 
એક બી�ને ખવડાવીએ છીએ. જૂના ચોપડા તો 
બંધ કયા� પર�તુ �વનના ચોપડામાં તો એક વષ�ના 
નહ� અનેક વષ�ના વાયદાઓ ભરીને નકારા�મક 
વાતોનું િચંતન ચલાવતા જ ર�ા. વષ�ના ચોપડાની 
સાથે �વનમાં કર�લા સારા ખોટાં કમ�ના 
િહસાબને પણ પૂરો કરીએ. નવા વષ�માં અનેક 
લોકો સાથે થયેલા વેરઝેરની ભાવના હોય તો ભૂલી 
જઈએ અને મંગલ િમલન મનાવી લઈએ તો �વન 
�વવાની મ� આવશે.

નવા વષ�માં એક બી�ને હ��પી �યુ ઈયર 
કરીને �ીટ��સ તો આપીએ છીએ. સાથે સાથે શુભ 
ભાવના પણ આપીએ. મંગલ કામનાઓની સાથે 
મંગલ ભાવના પણ ઉ�ગર કરીએ તો આપણું 
�વન મંગલમય બની જશે. મીઠાઈ તો ખાઈએ 
અને ખવડાવીએ છીએ સાથે સાથે મીઠા બોલની 
મીઠાઈ ખવડાવીએ તો �વન મીઠું મધુર બની 
જશે. પરમિપતા પરમા�મા દીપ રાજ છ�. જે 
કળીયુગના અંત અ�ાન અંધકારના સમયે, 
ધમ�ની અિત �લાિનના સમયે ધરા પર આવીને સવ� 
આ�માઓની �યોિત ફરીથી જગાડે છ� જેનું 
યાદગાર પવ� �દવાળી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�યા બાબા એવા, �વનપથને તેજ ધરતા,

િવકારો માયાથી, પુિનત કરતો રાહ મળતો.

ગુણોના ભંડારો, સભર કરતો બાપ જગમાં,

મળ�ના સૌને એ, કમલસમ એ બોધ સઘળ�.

િપતા એવા પા�યા, સરલ વદતા હામ ભરતા,

જલાવી પાપોને, વહન કરતા બોજ ઉતર�.

જલા�યા કાંટાઓ, સુરિભવનનો રાહ મળતો,

પધાર� ��ાના, તન અવતર� દ�વ પથની,

�દશા આપી એવી, સુરજગતની યાદ મળતી.

ખુશી પા�યાં એવી, અવરજગમાં મા� કથની.

વ�ાં પંચોતેર�, �વનપથને યાદ કરતાં,

ઉમંગે ઉ�સાહ�, કમલભિગની મેમનગર�,

મના�યો ઉ�ાસે જનમ�દનએ યાદ કરતો.

�ભો ! તારી ક�વી પુિનતપથની ભાવ ભરતી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ને 
િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ 
મહાન છ�.

• સુખશાંિત સાંસા�રક સાધનોમાં નહ� પોતાના 
સ�ય �વ�પને ઓળખવામાં છ�.

• મનનો અંધકાર દૂર કરો, તો જગત એની 
મેળ� �કાિશત થઈ જશે.

G G
િશખ�રણી
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ભારત દ�શમાં વૈિવ�યસભર ઉ�સવો 
ઉજવીને આપણી સં�ક�િતના આદશ�ને ઉ�ગર 
કરીએ છીએ. �વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવા 
માટ� તહ�વારો પણ ખૂબ ભાગ ભજવે છ�. સાથે સાથે 
આ�થા અને આ�યા��મકતાની ઉ�� પેદા કર� છ�. 
�દવાળીનો તહ�વાર તો સ�િ� અને સંપ�નતાનું 
પવ� છ�. �દવાળીનું પવ� ક�વળ ભારતમાં જ નહ� 
પર�તુ િવદ�શના લોકો પણ પોતાની રીતે ઉજવે છ�. 
પર�તુ તેનો સંબંધ તો ભારતીય સં�ક�િત સાથે જ 
�ડાયેલો છ�. �દવાળીના પવ�ને િસંગાપુરમાં 
દીપમવ�ી, થાઈલે�ડમાં િ�ચમ, મલેિશયામાં હરી 
દીપાવલી. આમ, જુદા જુદા દ�શોમાં પોત પોતાની 
રીતે રીત �રવા� કરી દીવાળી ઉજવવામાં આવે 
છ�. લ�મી પૂ� કરી સુખ સ�િ�ની કામના રખાય 
છ�. �દવાળીને અલગ અલગ રીતે ઉજવવામાં 
આવે છ�. લ�મી પૂજન, ચોપડા પૂજન, મીઠાઈ, 
નવાં વ��ો પ�રધાન કરવામાં આવે અને મંગલ 
િમલન મનાવવામાં આવે છ�. નવા વષ� માટ� સ�ને 
અિભનંદન પાઠવીને મંગલ કામના કરવામાં આવે 
છ�. પહ�લાં ઘરોમાં સફાઈ કરવામાં આવે છ�. 
�દવાળીને દીપો�સવ કહ�વામાં આવે છ�.

આપણે દર વષ� ધન તેરસના �દવસે ધન 
પૂ� કરીને લ�મી�નું આ�ાન કરીએ છીએ 
છતાં દ�ર�તા શા માટ� ? શું લ�મી� ઝગમગતા 
દીપ હશે તો જ આવશે ? અને હા તો કયા દીપક ? 
કળીયુગ માટ� તો એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� આવી 
પિતત દુિનયામાં તો દ�વતાઓનો પડછાયો પણ ન 
પડી શક� તો ખુદ લ�મી� ક�વી રીતે આવશે ? 
વા�તવમાં આ�માની �યોિત જગાડવાની છ�. 
આપણે માટીના દીપ જગા�યા. ઘર, દુકાન ક� 

ઓ�ફસની તો સફાઈ કરી પર�તુ મન મં�દરના ખૂણે 
ખૂણેથી કચરો કાઢી નાંખ�. ‘આપણે ઘરની 
સફાઈ કરી પર�તુ મનનો કચરો તો ગયો જ નથી. 
તો લ�મી� ક�વી રીતે આવશે ?’

કાળી ચૌદશનો �દવસ ઘોર અ�ાન 
અંધકારનો હોય છ�. માનવ મતમતા�તરમાં �િમત 
છ�. એવા સમયે દીપ રાજ આવીને સાચો માગ� 
દશા�વે છ�. આ �દવસે સવ� સાધકો સાધના કરીને 
મં�, તં� �ારા િસિ� હાંસલ કર� છ�. કોઈ કોઈ તો 
�મશાનમાં જઈને પણ સાધના કર� છ�. એવું 
કહ�વામાં આવે છ� ક� િચરાતીત કાળમાં એક એવો 
સમય હતો �યાર� નરકાસુર� આખી ��� પર 
પોતાનું આિધપ�ય જમાવી લીધું હતું. ભગવાને 
નરકાસુરનો નાશ કરીને સવ�ને અસુરના ભયથી 
મુ� કયા�. આમ કાળી ચૌદશને નરક ચતુદ�શી 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. 

બી� એક કથામાં એવું વણ�ન છ� ક� દ��ય 
રા� બિલએ ભૂમંડલ પર પોતાનું એકચ�� શાસન 
જમાવી લીધું હતું. ધરતી પર આસુરીયતા ફ�લાઈ 
હતી. ધમ�, િન�ા નાશ પામી હતી. બિલરા�એ 
�ી લ�મી અને �ી નારાયણને પણ બંદી બનાવી 
દીધા હતા. એવા સમયે ભગવાને રા� બિલની 
આસુરી શિ� પર િવજય �ા�ત કરાવીને દ�વી 
દ�વતાઓને અસુરના ભયથી મુ� કયા�.

આ બ�ને આ�યાનો પરથી એવો બોધ મળ� 
છ� ક� કોઈ એક અસુર નહ� પર�તુ નરકાસુર 
મનોિવકારોનો પયા�ય છ� અને કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કારને ગીતામાં નરકનું �ાર જ 
કહ�વામાં આ�યા છ�. ગીતામાં માયાને જ દુ�તર, 

તહ�વારોનો રા� દીપાવલી
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

અ�તપવ�
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ.
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બિલ કહી છ�. િવકારો �પી આસુરોનું આિધપ�ય 
હોવાથી ��� નક� સમાન બની ગઈ છ�. �યાર� 
કળીયુગના અંતમાં પરમિપતા પરમા�મા આવી 
ઈ�રીય �ાન આપીને સવ� દ�વી દ�વતાઓને મુ� 
કર� છ�. લ�મી નારાયણના �વતં�તાપૂવ�ક રા�ય 
શ� થવાના એક �દવસ આગળ �દવાળીના �પમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. જેને �દવાળી કહ�વામાં આવે 
છ�. જેની ખુશીમાં નવા વષ�માં આપણે નવાં નવાં 
કપડાં પહ�રીએ છીએ. મીઠાઈ પણ ખાઈએ અને 
એક બી�ને ખવડાવીએ છીએ. જૂના ચોપડા તો 
બંધ કયા� પર�તુ �વનના ચોપડામાં તો એક વષ�ના 
નહ� અનેક વષ�ના વાયદાઓ ભરીને નકારા�મક 
વાતોનું િચંતન ચલાવતા જ ર�ા. વષ�ના ચોપડાની 
સાથે �વનમાં કર�લા સારા ખોટાં કમ�ના 
િહસાબને પણ પૂરો કરીએ. નવા વષ�માં અનેક 
લોકો સાથે થયેલા વેરઝેરની ભાવના હોય તો ભૂલી 
જઈએ અને મંગલ િમલન મનાવી લઈએ તો �વન 
�વવાની મ� આવશે.

નવા વષ�માં એક બી�ને હ��પી �યુ ઈયર 
કરીને �ીટ��સ તો આપીએ છીએ. સાથે સાથે શુભ 
ભાવના પણ આપીએ. મંગલ કામનાઓની સાથે 
મંગલ ભાવના પણ ઉ�ગર કરીએ તો આપણું 
�વન મંગલમય બની જશે. મીઠાઈ તો ખાઈએ 
અને ખવડાવીએ છીએ સાથે સાથે મીઠા બોલની 
મીઠાઈ ખવડાવીએ તો �વન મીઠું મધુર બની 
જશે. પરમિપતા પરમા�મા દીપ રાજ છ�. જે 
કળીયુગના અંત અ�ાન અંધકારના સમયે, 
ધમ�ની અિત �લાિનના સમયે ધરા પર આવીને સવ� 
આ�માઓની �યોિત ફરીથી જગાડે છ� જેનું 
યાદગાર પવ� �દવાળી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�યા બાબા એવા, �વનપથને તેજ ધરતા,

િવકારો માયાથી, પુિનત કરતો રાહ મળતો.

ગુણોના ભંડારો, સભર કરતો બાપ જગમાં,

મળ�ના સૌને એ, કમલસમ એ બોધ સઘળ�.

િપતા એવા પા�યા, સરલ વદતા હામ ભરતા,

જલાવી પાપોને, વહન કરતા બોજ ઉતર�.

જલા�યા કાંટાઓ, સુરિભવનનો રાહ મળતો,

પધાર� ��ાના, તન અવતર� દ�વ પથની,

�દશા આપી એવી, સુરજગતની યાદ મળતી.

ખુશી પા�યાં એવી, અવરજગમાં મા� કથની.

વ�ાં પંચોતેર�, �વનપથને યાદ કરતાં,

ઉમંગે ઉ�સાહ�, કમલભિગની મેમનગર�,

મના�યો ઉ�ાસે જનમ�દનએ યાદ કરતો.

�ભો ! તારી ક�વી પુિનતપથની ભાવ ભરતી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ને 
િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ 
મહાન છ�.

• સુખશાંિત સાંસા�રક સાધનોમાં નહ� પોતાના 
સ�ય �વ�પને ઓળખવામાં છ�.

• મનનો અંધકાર દૂર કરો, તો જગત એની 
મેળ� �કાિશત થઈ જશે.

G G
િશખ�રણી
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પૂ� કરી, ઘરમાં સુખ અને સ�િ�ની કામના 
કરવી.

�દવાળીની પહ�લા અને પછી અ�ય બી� 
પવ� પર નજર કરીએ તો એ બધા જ પવ�નો 
સંબંધ �દવાળી સાથે �ડાયેલ છ�. �દવાળીની 
પહ�લા નવરા�ી અને દશેરા મનાવવામાં આવે છ�. 
જેનો અથ� એ છ� ક�, મયા�દા પુ�ષો�મ �ી રામે નવ 
�દવસ આ� શિ� માં દુગા�ની સાધના કરી, 
શિ� સંપ�ન બની મહાબલી દશાનન 
(રાવણ)નો વધ કય� અથા�� બુરાઈઓ, 
અવગુણો, કમી-કમ�રીઓ પર સ�ગુણોનો 
િવજય કય�. �યારબાદ �દવાળીમાં અસં�ય 
�દવડાઓ �ગટાવી તે િવજયના નાદની ખુશીઓ 
મનાવવામાં આવે છ�. અને ધનની દ�વી �ી લ�મીનું 
આવા� કરીએ છીએ. ખર�ખર તો �દવાળીનું પવ� 
� આ�યા��મક મહ�વ સાથે ઉજવવામાં આવે તો, 
આજનો માનવ કદાિપ દુઃખી થઈ ન શક�. પર�તુ 
બદલાતા જતા સમયના ચ�ની સાથે અને વત�માન 
�વન પ�િતના કારણે હવે �દવાળી મનાવવાનું 
�વ�પ પણ બદલાતું નજર આવે છ�. ઘણીવાર તો 
�દવાળીનો તહ�વાર ખુશી-આનંદના �થાને દુઃખ 
અને માતમમાં પલટાઈ �ય છ�. ફટાકડાની 
જ�યાએ આતંકવાદથી િનદ�ષ લોકો તેના ભોગ 
બને છ�. તેનું મુ�ય કારણ એજ છ� ક�, જે 
મા�યતાઓ અને િસ�ાંતોની સાથે ઉ�સવ 
ઉજવાતો �ઈએ તે �માણે આજે ઉજવાતો નથી. 
લાખો લોકો �દવડાઓ તો �ગટાવે છ�, પર�તુ તેમના 
મનનાં �ગટાવેલો દીપક ફ� થોડા સમય માટ� 
રોશની અને ખુશી આપી શક� છ�. પર�તુ �વનની 

ઝગમગ હો ઝગમગ હો સતયુગ કા દ�શ, 
કિલયુગ કા અંધેરા મીટ �યેગા....

ભારત વષ�માં ઉજવવામાં આવતાં બધા 
તહ�વારોનું ક�ઈને ક�ઈ આ�યા��મક  રહ�લ રહ�ય
છ�. ભારતીય સં�ક�િતની િવરાસતમાં તહ�વારો 
સમયચ�ની સાથે ભૂતકાળમાં દ�વતાઓ, �દ�ય 
પુ�ષો �ારા થયેલ અલૌ�કક કાય�ની યાદગાર છ�. 
પર�તુ આ ઉ�સવોમાં કોઈ એવા પણ ઉ�સવ હોય 
છ�, ક� જે મનુ�યના તન અને મનને �ફ���ત 
કરવાની સાથે-સાથે તે ઉ�સવ ��યેની આ�થા 
અને આ�યા��મકતા માટ� ઉ�� પણ પેદા કર� છ�. 
આવી જ રીતે મનુ�યને ખુશી આ�થા અને 
ભાવનાઓથી પ�રપૂણ� કરવાવાળું પવ� એટલે - 
�દવાળી.

આ ઉ�સવ ફ� ભારતમાં જ નહ� પર�તુ 
િવદ�શોમાં પણ મનાવવામાં આવે છ�. િવદ�શી લોકો 
પોત-પોતાની રીત-રસમ-�રવાજ �માણે તે મનાવે 
છ�. જેનો સંબંધ કોઈને કોઈ �પે ભારતભૂિમ સાથે 
�ડાયેલો �વા મળ� છ�. �દવાળીના પવ�ને 
િસંગાપુરમાં ‘દીપમ વ�ી’, થાઈલે�ડમાં ‘િ�ચમ’ 
મલેશીયામાં ‘હરી દીપાવલી’ તથા દિ�ણ 
આિ�કામાં પણ ગુજરાતની પર�પરાથી ભરપૂર 
અને ભારતની જેમ જ �દવાળી મનાવાય છ�. તેવી 
જ રીતે ઓ���િલયા, ક��યા, �ીલંકા, �પાન, 
અમે�રકા અને ��લે�ડમાં પણ �દવાળીને પોત-
પોતાની રીત-રસમ-�રવાજ �માણે ધામ-ધૂમથી 
મનાવવામાં આવે છ�. ��યેક દ�શોના લોકો ભલે 
પોતાના રીત-�રવા�થી મનાવે છ�. પર�તુ બધાનો 
અથ� અને ઉ���ય લગભગ એક જ છ�. લ�મીની 

�દ�યદશ�ન

સુખ, સંપિ�, સ�િ�નું પવ� એટલે �દવાળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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બરોજના �વનમાં સારા અને ખરાબ કમ�નું 
મનન-િચંતન કરી, ખરાબ કમ�ના ખાતાને પૂણ� 
કરવા માટ� ઈ�રની આરાધના જ�ર કરવી 
�ઈએ અને �ઢતા સાથે સંક�પ પણ લેવો �ઈએ. 
આપણાં જૂનાં �વભાવ-સં�કાર જે �વયંને તેમજ 
અ�ય આ�માઓને દુઃખ આપે છ� તેને ખતમ કરી, 
તેના �થાને નવા  િવચારો, નવા સંક�પો ઉ�ચા
અવ�ય લેવા �ઈએ. સવ� સુખદાયી ગુણોને ધારણ 
કરવાના ઈરાદા સાથે નવા �વનની શુભ ઉ�ચા 
શ�આત કરવી �ઈએ. સવ� સુખદાયી ગુણોને 
ધારણ કરવાના  ઈરાદા સાથે નવા �વનની ઉ�ચા
શુભ શ�આત કરવી �ઈએ. જેના �ારા મનુ�યની 
આ�મ �યોિત સદાય �ગતી જ રહ� અને અ�ાન 
�પી અંધકાર કાયમ માટ� દૂર થઈ �કાશ જ �કાશ 
ચાર� બાજુ ફ�લાઈ �ય.

�દવાળીના તહ�વારો ઉપર ભારતીય 
પર�પરાઓમાં ઘર, ઓ�ફસ, દુકાનો, શૉ�મો, 
કારખાનાઓ, મોટા-મોટા મૉલ તથા પોતાના 
કાય��થળોની પણ સંપૂણ� રીતે સફાઈ કરાવે છ�. 
ઘર-ઓ�ફસોને સુ�યવ��થત રીતે સુંદરતા 
વધારવા માટ� સુશોભન પણ કરવામાં આવે છ�. 
સં�યાના સમયે સંપૂણ� અચ�ન-પૂજન સાથે ધનની 
દ�વી �ી મહાલ�મીની પૂ� આર�ભ કરી ઘરના 
દર�ક ખૂણે-ખૂણે દીપક �ગટાવવામાં આવે છ�. આ 
તહ�વારો દરિમયાન ભોજનના સંદભ�માં પણ 
આસુરી ભોજન ન બનાવવું ક� ન �વીકારવું �ઈએ 
એવું પણ લોકો માને છ�. લોકો �પ�પણે એવું પણ 
માને છ� ક�, આ સારા શક�નના �દવસોમાં નશો, 
ધૂ�પાન, માંસ-મં�દરાનું સેવન ન કરવું �ઈએ. 
સવાર� વહ�લા ઉઠી નાહી-ધોઈ તૈયાર થઈ, સાચા 
મનથી ઈ�રની આરાધના કરવાથી, ક� જેમાં ઘર 
પ�રવારના સવ� સ�યો તેમાં ભાગીદાર બને, સાથે-
સાથે બાળકોને પણ તેમાં ઉ�સાિહત કરી, 

અંદરના અંધકારને દૂર કરી શકતો નથી અને 
તેટલા માટ� જ નવ શિ� દુગા�નું પૂજન કર� છ�. 
રાવણના મોટા-મોટા પૂતળાઓમાં બુરાઈઓના 
�તીક સમાન રાવણને લાખો લોકો બાળ� છ� અને 
પછી અસં�ય દીપ-�ગટાવીને લ�મી દ�વીનું 
આ�ાન કરવા છતાં પણ ન મનુ�ય શિ� સંપ�ન 
બને છ�, ક� ન રાવણનો અંત થાય છ� અને લ�મીનો 
વાસ પણ �યાંય �વા મળતો નથી.

ભૌિતક ધન, સંપિ� અને �િપયા-પૈસાથી 
ભરપૂર થવું એટલે લ�મીનો વાસ છ� એવું નહ�. 
લ�મી એક પિવ�, �દ�ય, િવવેકશીલ દ�વીનું નામ 
છ�. �યાં તેની �થાપના કરવામાં આવે છ�, �યાં 
પિવ�તા, શુ�તા, �ેહમય અને �દ�યતાનું 
વાતાવરણ બની �ય છ� તથા લોકો મૂ�યોથી 
ભરપૂર થાય છ�. તેમની પાસે �થૂળ ધન ન હોવા 
છતાં પણ, સૌથી સુખી અને મૂ�યોથી ધનવાન હોય 
છ�. �દવાળીની પર�પરાને �યાનથી �તા િવચારતા 
આપણે તેના મહ�વને �વનમાં ઉતારી શક�એ 
છીએ.

ક�વી રીતે મનાવીએ �દવાળીનું પવ�

�દવાળીની મા�યતા એ છ� ક� આ પિવ� 
તહ�વાર ઉપર લોકો પોત-પોતાના ઘરનાં ખૂણે-
ખાંચર�થી સાફ-સફાઈ કર� છ�. વેપારીઓ પોતાના 
જૂના ચોપડા, િહસાબો, ખાતાને પૂરા કરી નવા 
ચોપડાનો શુભાર�ભ કર� છ�. રા�ે �ગરણ કરી �ી 
લ�મીની પૂ� કરી આ�ાન કર� છ�. આનો 
આ�યા��મક અથ� એ છ� ક� આપણું શરીર પણ 
�યોિત િબંદુ આ�માનું એક ઘર જ છ�. ફ� તેની 
બહારથી સફાઈની સાથે-સાથે આંત�રક સફાઈ 
ઉપર પણ આપણે �યાન આપવું �ઈએ. �યાં સુધી 
િહસાબ-�કતાબની વાત છ� તો, આપણે �થૂળ 
ખાતાની સાથે-સાથે આપણાં કમ�નાં સૂ�મ ખાતાને 
પણ ચુ�ુ કરવાં જ �ઈએ. પર�તુ આપણે રોજ-

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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પૂ� કરી, ઘરમાં સુખ અને સ�િ�ની કામના 
કરવી.

�દવાળીની પહ�લા અને પછી અ�ય બી� 
પવ� પર નજર કરીએ તો એ બધા જ પવ�નો 
સંબંધ �દવાળી સાથે �ડાયેલ છ�. �દવાળીની 
પહ�લા નવરા�ી અને દશેરા મનાવવામાં આવે છ�. 
જેનો અથ� એ છ� ક�, મયા�દા પુ�ષો�મ �ી રામે નવ 
�દવસ આ� શિ� માં દુગા�ની સાધના કરી, 
શિ� સંપ�ન બની મહાબલી દશાનન 
(રાવણ)નો વધ કય� અથા�� બુરાઈઓ, 
અવગુણો, કમી-કમ�રીઓ પર સ�ગુણોનો 
િવજય કય�. �યારબાદ �દવાળીમાં અસં�ય 
�દવડાઓ �ગટાવી તે િવજયના નાદની ખુશીઓ 
મનાવવામાં આવે છ�. અને ધનની દ�વી �ી લ�મીનું 
આવા� કરીએ છીએ. ખર�ખર તો �દવાળીનું પવ� 
� આ�યા��મક મહ�વ સાથે ઉજવવામાં આવે તો, 
આજનો માનવ કદાિપ દુઃખી થઈ ન શક�. પર�તુ 
બદલાતા જતા સમયના ચ�ની સાથે અને વત�માન 
�વન પ�િતના કારણે હવે �દવાળી મનાવવાનું 
�વ�પ પણ બદલાતું નજર આવે છ�. ઘણીવાર તો 
�દવાળીનો તહ�વાર ખુશી-આનંદના �થાને દુઃખ 
અને માતમમાં પલટાઈ �ય છ�. ફટાકડાની 
જ�યાએ આતંકવાદથી િનદ�ષ લોકો તેના ભોગ 
બને છ�. તેનું મુ�ય કારણ એજ છ� ક�, જે 
મા�યતાઓ અને િસ�ાંતોની સાથે ઉ�સવ 
ઉજવાતો �ઈએ તે �માણે આજે ઉજવાતો નથી. 
લાખો લોકો �દવડાઓ તો �ગટાવે છ�, પર�તુ તેમના 
મનનાં �ગટાવેલો દીપક ફ� થોડા સમય માટ� 
રોશની અને ખુશી આપી શક� છ�. પર�તુ �વનની 

ઝગમગ હો ઝગમગ હો સતયુગ કા દ�શ, 
કિલયુગ કા અંધેરા મીટ �યેગા....

ભારત વષ�માં ઉજવવામાં આવતાં બધા 
તહ�વારોનું ક�ઈને ક�ઈ આ�યા��મક  રહ�લ રહ�ય
છ�. ભારતીય સં�ક�િતની િવરાસતમાં તહ�વારો 
સમયચ�ની સાથે ભૂતકાળમાં દ�વતાઓ, �દ�ય 
પુ�ષો �ારા થયેલ અલૌ�કક કાય�ની યાદગાર છ�. 
પર�તુ આ ઉ�સવોમાં કોઈ એવા પણ ઉ�સવ હોય 
છ�, ક� જે મનુ�યના તન અને મનને �ફ���ત 
કરવાની સાથે-સાથે તે ઉ�સવ ��યેની આ�થા 
અને આ�યા��મકતા માટ� ઉ�� પણ પેદા કર� છ�. 
આવી જ રીતે મનુ�યને ખુશી આ�થા અને 
ભાવનાઓથી પ�રપૂણ� કરવાવાળું પવ� એટલે - 
�દવાળી.

આ ઉ�સવ ફ� ભારતમાં જ નહ� પર�તુ 
િવદ�શોમાં પણ મનાવવામાં આવે છ�. િવદ�શી લોકો 
પોત-પોતાની રીત-રસમ-�રવાજ �માણે તે મનાવે 
છ�. જેનો સંબંધ કોઈને કોઈ �પે ભારતભૂિમ સાથે 
�ડાયેલો �વા મળ� છ�. �દવાળીના પવ�ને 
િસંગાપુરમાં ‘દીપમ વ�ી’, થાઈલે�ડમાં ‘િ�ચમ’ 
મલેશીયામાં ‘હરી દીપાવલી’ તથા દિ�ણ 
આિ�કામાં પણ ગુજરાતની પર�પરાથી ભરપૂર 
અને ભારતની જેમ જ �દવાળી મનાવાય છ�. તેવી 
જ રીતે ઓ���િલયા, ક��યા, �ીલંકા, �પાન, 
અમે�રકા અને ��લે�ડમાં પણ �દવાળીને પોત-
પોતાની રીત-રસમ-�રવાજ �માણે ધામ-ધૂમથી 
મનાવવામાં આવે છ�. ��યેક દ�શોના લોકો ભલે 
પોતાના રીત-�રવા�થી મનાવે છ�. પર�તુ બધાનો 
અથ� અને ઉ���ય લગભગ એક જ છ�. લ�મીની 

�દ�યદશ�ન

સુખ, સંપિ�, સ�િ�નું પવ� એટલે �દવાળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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બરોજના �વનમાં સારા અને ખરાબ કમ�નું 
મનન-િચંતન કરી, ખરાબ કમ�ના ખાતાને પૂણ� 
કરવા માટ� ઈ�રની આરાધના જ�ર કરવી 
�ઈએ અને �ઢતા સાથે સંક�પ પણ લેવો �ઈએ. 
આપણાં જૂનાં �વભાવ-સં�કાર જે �વયંને તેમજ 
અ�ય આ�માઓને દુઃખ આપે છ� તેને ખતમ કરી, 
તેના �થાને નવા  િવચારો, નવા સંક�પો ઉ�ચા
અવ�ય લેવા �ઈએ. સવ� સુખદાયી ગુણોને ધારણ 
કરવાના ઈરાદા સાથે નવા �વનની શુભ ઉ�ચા 
શ�આત કરવી �ઈએ. સવ� સુખદાયી ગુણોને 
ધારણ કરવાના  ઈરાદા સાથે નવા �વનની ઉ�ચા
શુભ શ�આત કરવી �ઈએ. જેના �ારા મનુ�યની 
આ�મ �યોિત સદાય �ગતી જ રહ� અને અ�ાન 
�પી અંધકાર કાયમ માટ� દૂર થઈ �કાશ જ �કાશ 
ચાર� બાજુ ફ�લાઈ �ય.

�દવાળીના તહ�વારો ઉપર ભારતીય 
પર�પરાઓમાં ઘર, ઓ�ફસ, દુકાનો, શૉ�મો, 
કારખાનાઓ, મોટા-મોટા મૉલ તથા પોતાના 
કાય��થળોની પણ સંપૂણ� રીતે સફાઈ કરાવે છ�. 
ઘર-ઓ�ફસોને સુ�યવ��થત રીતે સુંદરતા 
વધારવા માટ� સુશોભન પણ કરવામાં આવે છ�. 
સં�યાના સમયે સંપૂણ� અચ�ન-પૂજન સાથે ધનની 
દ�વી �ી મહાલ�મીની પૂ� આર�ભ કરી ઘરના 
દર�ક ખૂણે-ખૂણે દીપક �ગટાવવામાં આવે છ�. આ 
તહ�વારો દરિમયાન ભોજનના સંદભ�માં પણ 
આસુરી ભોજન ન બનાવવું ક� ન �વીકારવું �ઈએ 
એવું પણ લોકો માને છ�. લોકો �પ�પણે એવું પણ 
માને છ� ક�, આ સારા શક�નના �દવસોમાં નશો, 
ધૂ�પાન, માંસ-મં�દરાનું સેવન ન કરવું �ઈએ. 
સવાર� વહ�લા ઉઠી નાહી-ધોઈ તૈયાર થઈ, સાચા 
મનથી ઈ�રની આરાધના કરવાથી, ક� જેમાં ઘર 
પ�રવારના સવ� સ�યો તેમાં ભાગીદાર બને, સાથે-
સાથે બાળકોને પણ તેમાં ઉ�સાિહત કરી, 

અંદરના અંધકારને દૂર કરી શકતો નથી અને 
તેટલા માટ� જ નવ શિ� દુગા�નું પૂજન કર� છ�. 
રાવણના મોટા-મોટા પૂતળાઓમાં બુરાઈઓના 
�તીક સમાન રાવણને લાખો લોકો બાળ� છ� અને 
પછી અસં�ય દીપ-�ગટાવીને લ�મી દ�વીનું 
આ�ાન કરવા છતાં પણ ન મનુ�ય શિ� સંપ�ન 
બને છ�, ક� ન રાવણનો અંત થાય છ� અને લ�મીનો 
વાસ પણ �યાંય �વા મળતો નથી.

ભૌિતક ધન, સંપિ� અને �િપયા-પૈસાથી 
ભરપૂર થવું એટલે લ�મીનો વાસ છ� એવું નહ�. 
લ�મી એક પિવ�, �દ�ય, િવવેકશીલ દ�વીનું નામ 
છ�. �યાં તેની �થાપના કરવામાં આવે છ�, �યાં 
પિવ�તા, શુ�તા, �ેહમય અને �દ�યતાનું 
વાતાવરણ બની �ય છ� તથા લોકો મૂ�યોથી 
ભરપૂર થાય છ�. તેમની પાસે �થૂળ ધન ન હોવા 
છતાં પણ, સૌથી સુખી અને મૂ�યોથી ધનવાન હોય 
છ�. �દવાળીની પર�પરાને �યાનથી �તા િવચારતા 
આપણે તેના મહ�વને �વનમાં ઉતારી શક�એ 
છીએ.

ક�વી રીતે મનાવીએ �દવાળીનું પવ�

�દવાળીની મા�યતા એ છ� ક� આ પિવ� 
તહ�વાર ઉપર લોકો પોત-પોતાના ઘરનાં ખૂણે-
ખાંચર�થી સાફ-સફાઈ કર� છ�. વેપારીઓ પોતાના 
જૂના ચોપડા, િહસાબો, ખાતાને પૂરા કરી નવા 
ચોપડાનો શુભાર�ભ કર� છ�. રા�ે �ગરણ કરી �ી 
લ�મીની પૂ� કરી આ�ાન કર� છ�. આનો 
આ�યા��મક અથ� એ છ� ક� આપણું શરીર પણ 
�યોિત િબંદુ આ�માનું એક ઘર જ છ�. ફ� તેની 
બહારથી સફાઈની સાથે-સાથે આંત�રક સફાઈ 
ઉપર પણ આપણે �યાન આપવું �ઈએ. �યાં સુધી 
િહસાબ-�કતાબની વાત છ� તો, આપણે �થૂળ 
ખાતાની સાથે-સાથે આપણાં કમ�નાં સૂ�મ ખાતાને 
પણ ચુ�ુ કરવાં જ �ઈએ. પર�તુ આપણે રોજ-

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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�ાના�ત

�ાનસૂય�નાં �કરણો �ારા 63 જ�મોના િવકમ� 
િવનાશ કરી પાવન બ�યા બાદ સતયુગમાં 
આવીશ.

લ�મી નારાયણ - ખૂબ સુંદર. સતયુગના �વેશ 
માટ� આજનો કોડવડ� છ�. ‘રાધા ક��ણ’. આ 
કોડવડ� ક�ા બાદ જ તને સતયુગમાં �વેશ મળશે.

આ�મા રા� - � સમ� ગયો.

�વ. ��થિતમાં ��થત થવું

આ�મા રા� - હ� મન, તાર� આ��મક �વ�પના 
સંક�પ કરવાના છ�. હ� બુિ�, તાર� તે અનુસાર 
િચ� બનાવી અનુભૂિત કરાવવાની છ�. (આ��મક 
�વ�પના સંક�પ - �� �યોિતિબંદુ આ�મા છું, આ 
શરીરમાં મ�તકમાં �ૃક�ટીના મ�યમાં ��થત છું, 
મા�ં ઘર પરમધામ છ�...)

ફ�ર�તા બની સૂ�મવતનમાં બાબા સાથે 
મુલાકાત

આ�મા રા� - હ� મન, તાર� સંક�પ કરવાના છ� ક� - 
�� �યોિત િબંદુ આ�મા, મારા સૂ�મ શરીરમાં ��થત  
થઈ, ફ�ર�તા �પમાં �થૂળ શરીરની બહાર 
નીકળી, ધરતીથી ઉપર ઉડતો ઉડતો જઈ ર�ો છું. 
સૂય�-ચં�-તારાગણને પસાર કરી સૂ�મવતનમાં 
બાબા (સંપૂણ� ��ા)ની પાસે પહ�ચું છું. બાબાના 
મ�તકમાં િશવબાબા છ�. બાબા મા�ં �વાગત કર� 
છ�. સુબીરસ પીવા આપે છ�.

આ�મા રા� - બાબા, મારા મ�તક ઉપર હાથ 
રાખીને મને વરદાનોથી ભરપૂર કરી દો. (બાબા 
મને વરદાન આપે છ�. બ�ે સૌભા�યશાળી ભવ, 
સફળતામૂત� ભવ....)

આ�મા રા�ની મન-બુિ� સાથે મીટ�ગ

આ�મા રા� - હ� મન, હવે આપણે સૂ�મ વતન, 
પરમધામ, સતયુગની સફર કરીશું. હ� બુિ�, મન 
જે સંક�પ કર� તેનું ��ય બનાવી તાર� તેની 
અનુભૂિત કરાવવાની છ�.

મન - હ� આ�મા રા�, સૂ�મ વતનમાં બાબાની 
એપોઈ�ટમે�ટ લીધી છ� ?

આ�મા રા� - (સૂ�મ વતનમાં બાબાને ફોન 
લગાવે છ�.) મીઠ� બાબા, �� સંગમયુગી ફ�ર�તા 
સૂ�મ વતનમાં આપની મુલાકાત કરવા પહ�ચી 
ર�ો છું. �યાર બાદ પરમધામ તથા સતયુગી 
દુિનયામાં ચ�ર લગાવીશ.

બાબા - સૂ�મ વતનમાં તા�ં �વાગત છ�. 
સતયુગની મુલાકાત લેવા માટ� લ�મી-નારાયણની 
એપોઈ�ટમે�ટ લેવી જ�રી છ�. તેમનો સંપક� નં. 
111 છ�. �યાં �વેશ માટ� વીઝીટ�ગ વીઝા �� તને 
આપીશ.

આ�મા રા� - (સતયુગમાં લ�મી-નારાયણને 
ફોન લગાવે છ�.) 

હ�લો ! લ�મી-નારાયણ� �� સંગમયુગી �ા�ણ 
સતયુગની મુલાકાત લેવા માંગું છું.

લ�મી નારાયણ - સતયુગના વીઝા તારી પાસે છ�?

આ�મા રા� - સૂ�મ વતનથી ��ાબાબા 
વીઝીટ�ગ વીઝા આપશે.

લ�મી નારાયણ - હા, તો તો તું સતયુગમાં આવી 
શક� છ�. પર�તુ પાવન આ�મા જ સતયુગમાં આવી 
શક� છ�.

આ�મા રા� - �, �� પરમધામ જઈશ �યાર� 

પાંચ �વ�પની અલૌ�કક �હાની �ીલ
�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વદૂત- આપનું સતયુગી દુિનયામાં �વાગત છ�. 
આ પુ�પક િવમાનમાં બેસી �વ, આપણે �ીક��ણને 
મળવા જવાનું છ�. (અમે બંને પુ�પક િવમાનમાં 
બેસીને �ીક��ણના મહ�લની બહાર પહ�ચીએ 
છીએ. �ીક��ણને સંદ�શ આપવામાં આવે છ�. 
�ીક��ણ દોડતા-દોડતા મહ�લની બહાર આવે છ�, 
મને ભેટી પડે છ�.)

�ીક��ણ - મારો ખાસ િમ� આ�યો છ�. તેને 
સ�વીને દ�વતા બનાવી દો. (દ�વદૂત મને સોનાનો 
તાજ, હીરાનો હાર, જરકસી �મા પહ�રાવે છ�.)

�ીક��ણ - ચાલો, હવે મારો મહ�લ બતાવું છું. આ 
મુલાકાતી ક� છ�. આ ભોજન ક� છ�, આ આરામ 
ક� છ�. આ અિતિથ ક� છ�. આ ઝૂલો છ�. આખો 
મહ�લ સોના, ચાંદી, હીરા જડીત છ�.

�� - શું �� આ ઝૂલામાં બેસી શક�� છું ?

�ીક��ણ - જ�ર, ઝૂલામાં બેસી ઝૂલી શક� છ�. (�� 
ઝૂલા પર બેસું છું. અ�ભુત ખુશી-આનંદનો 
અનુભવ ક�ં છું.)

�ીક��ણ - (દ�વદૂતને)મારા ખાસ િમ�ને સમ� 
સતયુગ બતાવો. (�� મહ�લની બહાર ઉભેલ જ�બો 
પુ�પક િવમાનમાં સીટ નં. 11 ઉપર બેસું છું. આખાં 
િવમાન મારા જેવા ફ�ર�તાઓથી ભરાઈ �ય છ�.)

દ�વદૂત - બધા ફ�ર�તા પોતાનો મોબાઈલ નંબર 
લખાવી દો. િવમાનનો નંબર L.N.16108 છ�. હવે 
આપણે સતયુગી ફ�લોનો બગીચો �વા જઈશું. 
(િવમાન ફ�લોના બગીચાની બહાર પહ�ચી �ય 
છ�.)

દ�વદૂત - 15 િમિનટ માટ� િવમાન રોકાશે. (બધા 
ફ�ર�તા બગીચો �વા �ય છ�. િવિવધ કલરના 
સુગંધીદાર ફ�લોથી ભરપૂર બગીચો �ઈએ છીએ. 
ફરી પાછા િવમાનમાં બેસી જઈએ છીએ.)

દ�વદૂત - હવે આપણે સતયુગી ફળોની વાડી �વા 

બાબા - મીઠ� બ�ે, બાજુના કમરામાં એડવા�સ 
પાટ�ના આ�માઓની ��� લો. (કમરામાં �ટ�જ 
પર હાજર �કાશમિણ દાદી, મનમોિહની દીદી, 
જગદીશભાઈ, મનોહરઈ��ા દાદી, રમેશભાઈ, 
મોિહનીબેન વગેર�ની ��� �� લઉ� છું. �હાની 
શિ�નો અનુભવ ક�ં છું. છૂપાયેલ �ા�ણક�ળના 
વારસ આ�માઓને સેવાક��� પર આવી સાત 
�દવસનો કોષ� કરવા માટ� આ�ાન ક�ં છું.)

આ�મા રા� - બાબા, હવે �� આ�મા પરમધામ 
ઘરમાં જઈશ.

િશવબાબા - મીઠ� બ�ે, �� પણ તારી સાથે 
પરમધામ આવું છું. (�� આ�મા અને પરમા�મા 
િશવબાબા બંને પરમધામ પહ�ચીએ છીએ.)

પરમધામ ઘરમાં િબંદુ �પ ��થિતનો 
અનુભવ

પરમધામ લાલ �કાશની દુિનયામાં �યોિત િબંદુ 
િશવબાબા અને �� �યોિતિબંદુ આ�મા સામસામે 
��થત છીએ. િશવબાબા શાંિતના સાગર છ�. જેની 
લહ�રોમાં લહ�રાતાં �� આ�મા પરમશાંિતનો 
અનુભવ ક�ં છું. તે રીતે �ેમ, સુખ, આનંદ, 
પિવ�તાનો અનુભવ ક�ં છું. �યારબાદ �ાન 
સૂય�ની નીચે ��થત થઈ �ાન સૂય�નાં �કરણો �ારા 
મારા 63 જ�મોના િવકમ� િવનાશ કરી �� આ�મા 
સંપૂણ� પાવન બનું છું. સતયુગી દુિનયામાં 
અવતરણ ક�ં છું. સતયુગી દ�વતા �વ�પ ધારણ 
ક�ં છું.

સતયુગી દુિનયાની મુલાકાત

દ�વદૂત - આજનો કોડવડ� કયો છ� ?

આ�મા રા� - � લ�મી નારાયણ�ની 
એપોઈ�ટમે�ટ લીધી છ�. આજનો કોડવડ� છ�. 
‘રાધા ક��ણ’, સૂ�મવતનથી બાબાએ સતયુગનો 
વીઝીટ�ગ વીઝા આપેલ છ�.
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�ાનસૂય�નાં �કરણો �ારા 63 જ�મોના િવકમ� 
િવનાશ કરી પાવન બ�યા બાદ સતયુગમાં 
આવીશ.

લ�મી નારાયણ - ખૂબ સુંદર. સતયુગના �વેશ 
માટ� આજનો કોડવડ� છ�. ‘રાધા ક��ણ’. આ 
કોડવડ� ક�ા બાદ જ તને સતયુગમાં �વેશ મળશે.

આ�મા રા� - � સમ� ગયો.

�વ. ��થિતમાં ��થત થવું

આ�મા રા� - હ� મન, તાર� આ��મક �વ�પના 
સંક�પ કરવાના છ�. હ� બુિ�, તાર� તે અનુસાર 
િચ� બનાવી અનુભૂિત કરાવવાની છ�. (આ��મક 
�વ�પના સંક�પ - �� �યોિતિબંદુ આ�મા છું, આ 
શરીરમાં મ�તકમાં �ૃક�ટીના મ�યમાં ��થત છું, 
મા�ં ઘર પરમધામ છ�...)

ફ�ર�તા બની સૂ�મવતનમાં બાબા સાથે 
મુલાકાત

આ�મા રા� - હ� મન, તાર� સંક�પ કરવાના છ� ક� - 
�� �યોિત િબંદુ આ�મા, મારા સૂ�મ શરીરમાં ��થત  
થઈ, ફ�ર�તા �પમાં �થૂળ શરીરની બહાર 
નીકળી, ધરતીથી ઉપર ઉડતો ઉડતો જઈ ર�ો છું. 
સૂય�-ચં�-તારાગણને પસાર કરી સૂ�મવતનમાં 
બાબા (સંપૂણ� ��ા)ની પાસે પહ�ચું છું. બાબાના 
મ�તકમાં િશવબાબા છ�. બાબા મા�ં �વાગત કર� 
છ�. સુબીરસ પીવા આપે છ�.

આ�મા રા� - બાબા, મારા મ�તક ઉપર હાથ 
રાખીને મને વરદાનોથી ભરપૂર કરી દો. (બાબા 
મને વરદાન આપે છ�. બ�ે સૌભા�યશાળી ભવ, 
સફળતામૂત� ભવ....)

આ�મા રા�ની મન-બુિ� સાથે મીટ�ગ

આ�મા રા� - હ� મન, હવે આપણે સૂ�મ વતન, 
પરમધામ, સતયુગની સફર કરીશું. હ� બુિ�, મન 
જે સંક�પ કર� તેનું ��ય બનાવી તાર� તેની 
અનુભૂિત કરાવવાની છ�.

મન - હ� આ�મા રા�, સૂ�મ વતનમાં બાબાની 
એપોઈ�ટમે�ટ લીધી છ� ?

આ�મા રા� - (સૂ�મ વતનમાં બાબાને ફોન 
લગાવે છ�.) મીઠ� બાબા, �� સંગમયુગી ફ�ર�તા 
સૂ�મ વતનમાં આપની મુલાકાત કરવા પહ�ચી 
ર�ો છું. �યાર બાદ પરમધામ તથા સતયુગી 
દુિનયામાં ચ�ર લગાવીશ.

બાબા - સૂ�મ વતનમાં તા�ં �વાગત છ�. 
સતયુગની મુલાકાત લેવા માટ� લ�મી-નારાયણની 
એપોઈ�ટમે�ટ લેવી જ�રી છ�. તેમનો સંપક� નં. 
111 છ�. �યાં �વેશ માટ� વીઝીટ�ગ વીઝા �� તને 
આપીશ.

આ�મા રા� - (સતયુગમાં લ�મી-નારાયણને 
ફોન લગાવે છ�.) 

હ�લો ! લ�મી-નારાયણ� �� સંગમયુગી �ા�ણ 
સતયુગની મુલાકાત લેવા માંગું છું.

લ�મી નારાયણ - સતયુગના વીઝા તારી પાસે છ�?

આ�મા રા� - સૂ�મ વતનથી ��ાબાબા 
વીઝીટ�ગ વીઝા આપશે.

લ�મી નારાયણ - હા, તો તો તું સતયુગમાં આવી 
શક� છ�. પર�તુ પાવન આ�મા જ સતયુગમાં આવી 
શક� છ�.

આ�મા રા� - �, �� પરમધામ જઈશ �યાર� 

પાંચ �વ�પની અલૌ�કક �હાની �ીલ
�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વદૂત- આપનું સતયુગી દુિનયામાં �વાગત છ�. 
આ પુ�પક િવમાનમાં બેસી �વ, આપણે �ીક��ણને 
મળવા જવાનું છ�. (અમે બંને પુ�પક િવમાનમાં 
બેસીને �ીક��ણના મહ�લની બહાર પહ�ચીએ 
છીએ. �ીક��ણને સંદ�શ આપવામાં આવે છ�. 
�ીક��ણ દોડતા-દોડતા મહ�લની બહાર આવે છ�, 
મને ભેટી પડે છ�.)

�ીક��ણ - મારો ખાસ િમ� આ�યો છ�. તેને 
સ�વીને દ�વતા બનાવી દો. (દ�વદૂત મને સોનાનો 
તાજ, હીરાનો હાર, જરકસી �મા પહ�રાવે છ�.)

�ીક��ણ - ચાલો, હવે મારો મહ�લ બતાવું છું. આ 
મુલાકાતી ક� છ�. આ ભોજન ક� છ�, આ આરામ 
ક� છ�. આ અિતિથ ક� છ�. આ ઝૂલો છ�. આખો 
મહ�લ સોના, ચાંદી, હીરા જડીત છ�.

�� - શું �� આ ઝૂલામાં બેસી શક�� છું ?

�ીક��ણ - જ�ર, ઝૂલામાં બેસી ઝૂલી શક� છ�. (�� 
ઝૂલા પર બેસું છું. અ�ભુત ખુશી-આનંદનો 
અનુભવ ક�ં છું.)

�ીક��ણ - (દ�વદૂતને)મારા ખાસ િમ�ને સમ� 
સતયુગ બતાવો. (�� મહ�લની બહાર ઉભેલ જ�બો 
પુ�પક િવમાનમાં સીટ નં. 11 ઉપર બેસું છું. આખાં 
િવમાન મારા જેવા ફ�ર�તાઓથી ભરાઈ �ય છ�.)

દ�વદૂત - બધા ફ�ર�તા પોતાનો મોબાઈલ નંબર 
લખાવી દો. િવમાનનો નંબર L.N.16108 છ�. હવે 
આપણે સતયુગી ફ�લોનો બગીચો �વા જઈશું. 
(િવમાન ફ�લોના બગીચાની બહાર પહ�ચી �ય 
છ�.)

દ�વદૂત - 15 િમિનટ માટ� િવમાન રોકાશે. (બધા 
ફ�ર�તા બગીચો �વા �ય છ�. િવિવધ કલરના 
સુગંધીદાર ફ�લોથી ભરપૂર બગીચો �ઈએ છીએ. 
ફરી પાછા િવમાનમાં બેસી જઈએ છીએ.)

દ�વદૂત - હવે આપણે સતયુગી ફળોની વાડી �વા 

બાબા - મીઠ� બ�ે, બાજુના કમરામાં એડવા�સ 
પાટ�ના આ�માઓની ��� લો. (કમરામાં �ટ�જ 
પર હાજર �કાશમિણ દાદી, મનમોિહની દીદી, 
જગદીશભાઈ, મનોહરઈ��ા દાદી, રમેશભાઈ, 
મોિહનીબેન વગેર�ની ��� �� લઉ� છું. �હાની 
શિ�નો અનુભવ ક�ં છું. છૂપાયેલ �ા�ણક�ળના 
વારસ આ�માઓને સેવાક��� પર આવી સાત 
�દવસનો કોષ� કરવા માટ� આ�ાન ક�ં છું.)

આ�મા રા� - બાબા, હવે �� આ�મા પરમધામ 
ઘરમાં જઈશ.

િશવબાબા - મીઠ� બ�ે, �� પણ તારી સાથે 
પરમધામ આવું છું. (�� આ�મા અને પરમા�મા 
િશવબાબા બંને પરમધામ પહ�ચીએ છીએ.)

પરમધામ ઘરમાં િબંદુ �પ ��થિતનો 
અનુભવ

પરમધામ લાલ �કાશની દુિનયામાં �યોિત િબંદુ 
િશવબાબા અને �� �યોિતિબંદુ આ�મા સામસામે 
��થત છીએ. િશવબાબા શાંિતના સાગર છ�. જેની 
લહ�રોમાં લહ�રાતાં �� આ�મા પરમશાંિતનો 
અનુભવ ક�ં છું. તે રીતે �ેમ, સુખ, આનંદ, 
પિવ�તાનો અનુભવ ક�ં છું. �યારબાદ �ાન 
સૂય�ની નીચે ��થત થઈ �ાન સૂય�નાં �કરણો �ારા 
મારા 63 જ�મોના િવકમ� િવનાશ કરી �� આ�મા 
સંપૂણ� પાવન બનું છું. સતયુગી દુિનયામાં 
અવતરણ ક�ં છું. સતયુગી દ�વતા �વ�પ ધારણ 
ક�ં છું.

સતયુગી દુિનયાની મુલાકાત

દ�વદૂત - આજનો કોડવડ� કયો છ� ?

આ�મા રા� - � લ�મી નારાયણ�ની 
એપોઈ�ટમે�ટ લીધી છ�. આજનો કોડવડ� છ�. 
‘રાધા ક��ણ’, સૂ�મવતનથી બાબાએ સતયુગનો 
વીઝીટ�ગ વીઝા આપેલ છ�.
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દુઃખની દુિનયાથી છોડાવો. તમારો પોકાર સાંભળી 
�� પરમિપતા પરમા�મા િશવ ધરતી ઉપર 
અવત�રત થઈ ચૂ�યો છું. ��ાક�મારીઝ 
િવ�ાલયમાં જઈ મારો પ�રચય �ા�ત કરો. 
�યારબાદ ક��ણના ભ�ોનો પોકાર (�ીક��ણ 
શરણ� મ�) સાંભળી ��ાબાબા ક��ણના �પમાં 
તેમને સા�ા�કાર કરાવે છ�. કહ� છ� - હ� ક��ણના 
ભગત આ�માઓ, ન�કના ભિવ�યમાં સતયુગની 
�થાપના થવાની છ�, જેમાં ક��ણ �થમ રાજક�માર 
હશે. તમે પણ એ દુિનયામાં �ીક��ણની સાથે આવી 
શકો છો. તે સતયુગી દુિનયા અિવનાશી ભારત 
ખંડમાં �થાપન થશે. �યાં આવવા માટ� ન�કના 
��ાક�મારીઝ સેવાક���માં જઈ મેડીટ�શન શીખો. 
આ�માને ક��ણ જેવા સતો�ધાન દ�વી ગુણોવાળા 
બનાવો. �યારબાદ રામના ભ�ોનો પોકાર 
સંભળાય છ�. (�ીરામ જય રામ જય જય રામ) �� 
�ીરામના �પમાં એ ભ�ોને સા�ા�કાર કરાવતા 
ક�� છું - હ� રામના ભગત આ�માઓ પરમા�મા 
રામ ધરતી ઉપર અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. 
ઓમશાંિત ક���માં જઈ સાત �દવસનો રાજયોગનો 
કોષ� કરો તો તમે પણ રામરા�યમાં આવી શ . કશો
પછી દ�વીઓના ભ�ોનો પોકાર સાંભળી મ�મા 
તેમને લ�મીના �પમાં સા�ા�કાર કરાવી 
��ાક�મારીઝ સેવાક���માં જઈ મેડીટ�શન 
શીખવાનું આ�ાન કર� છ�. એટલામાં 
સૂ�મવતનથી �કાશમિણ દાદીનો ફોન આવે છ�. 
મા�ટર� વતનમાં સમારોહ શ� થવામાં છ�. તરત 
સૂ�મ વતનમાં પહ�ચો. �� બાબાને દાદી�નો મેસેજ 
જણાવું છું. અમે તરત સૂ�મ વતનમાં પહ�ચી જઈએ 
છીએ.

દાદી �કાશમિણ� - મા�ટર�, બાબા અને મ�મા 
સતયુગમાં ક��ણ અને રાધા બનશે એ રીઝ�ટ 
�હ�ર થઈ ચૂ�યું છ�. તે બદલ બાબા-મ�માનો 

જઈશું. (િવમાન ઉડે છ�, સેક�ડમાં ફળોની વાડીની 
બહાર પહ�ચી �ય છ�.)

દ�વદૂત - બધા ફ�ર�તા ફળોની વાડીમાં જઈ 20 
િમિનટમાં પાછા િવમાનમાં આવી �ય. (અમે 
ફળોની વાડીમાં જઈએ છીએ. િવિવધ �વાદ વાળા 
રસથી ભરપૂર ફળ હોય છ�. દર�કના હાથમાં એક-
એક ફળ આવી �ય છ�. સોનાનો �લાસ હાથમાં 
આવી �ય છ�. �� ફળ દબાવું છું અને �લાસ રસથી 
ભરાઈ �ય છ�. �� રસ પીઉ� છું, ��ત થઉ� છું. ફરી 
અમે પુ�પક િવમાનમાં પાછા આવી જઈએ છીએ.)

દ�વદૂત - હવે આપણે સતયુગના ભોજનાલયમાં 
જઈશું. તમે જે સંક�પ કરશો તે ભોજન તમારી 
સામે આવી જશે. 30 િમિનટમાં પાછા િવમાનમાં 
આવી જ�. (િવમાન ઉડે છ�, ભોજનાલયની 
બહાર ઉભુ રહ� છ�. અમે બધા ભોજનાલયમાં 
જઈએ છીએ. સોનાની થાળી, વાડક�, ચમચી 
મારી સામે ટ�બલ ઉપર આવી �ય છ�. �� ખુરશીમાં 
બેસીને જે સંક�પ ક�ં છું તે ભોજન થાળીમાં આવી 
�ય છ�. �� ભોજન કરી િવમાનમાં પાછો આવી �ઉ� 
છું. પુ�પક િવમાન ધરતીથી ઉપર ઉડે છ�. �� નીચે 
સતયુગી દુિનયાનું ��ય �ઉ� છું. એટલામાં 
સૂ�મવતનથી બાબાનો ફોન આવે છ�.)

બાબા -િ�ય બાળક તરત સૂ�મવતનમાં આવી 
�. આપણે ભ�ોને સકાશ આપવા જવાનું છ�. (�� 
સંક�પ ક�ં છું અને તરત સૂ�મવતનમાં પહ�ચી 
જઉ� છું.)

બાબા - ��, િશવબાબા, તું અને મ�મા સકાશ 
આપવા નીકળીશું. અમે િનકળીએ છીએ. 
િશવબાબા િશવના ભ�ોનો પોકાર (ઓમ નમઃ 
િશવાય) સાંભળી તેમને કહ� છ� - હ� િશવના ભગત 
આ�માઓ �ાપરયુગથી તમે મને બોલાવતા 
આ�યા. પિતત પાવન પરમા�મા આવો અને અમને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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ડીશ/ એરીયલ સુધી પહ�ચી વાયરથી ટી.વી. સુધી 
પહ�ચે છ�. આટલી �ાથિમક �ણકારીથી �ક�પનો 
(વાઈ�ેશન)ને સમજવા સહ�લા પડશે.

શાંિતના �ક�પનો

બ�ીની બેટરી ચાજ� કર�લી હોય, ફ�લ ચાજ� 
હોય તો જ �કાશ આપે. આ�માએ શાંિતના 
વાઈ�ેશન મોકલવા હશે તો િશવબાબા પાસેથી 
શાંિતથી ભરપુર થવું પડશે. ગહન યોગ દરિમયાન 
આ�મા, પરમધામમાં બાબાની સામે ઉપ��થત થઈ 
�હ�રહાન કર�, બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા �ેત ર�ગના શીતળ અને શાંત તર�ગોને 
પોતાની ઉપર િઝ�યા કર�. મન, બુિ� શાંત, ��થર 
એકા� કરી પોતાનામાં શાંિતની શિ� ભરતો 
રહ�... ભરતો રહ�... આ�મા પોતાની બેટરીને 
શાંિતની શિ�થી ફ�લચાજ� કર�. આ�મા પોતે 
શાંત�વ�પ બને. આવો શાંત�વ�પ આ�મા ગહન 
યોગના અંતે શાંિતથી ભરપુર થઈ પરમધામથી 
સાકારી દુિનયામાં પાછો ફરી તેણે ધારણ કર�લ 
દ�હના મ��ત�કમાં �ૃક��ટ િસંહાસન ઉપર િબરાજે. 
આવો શાંત �વ�પ આ�મા જે �યિ�ના આ�માને, 
આ�માઓના સમુદાયને શાંિતનું દાન કરવા 
માગતો હોય શાંિતના વાઈ�ેશન મોકલવા માગતો 
હોય તેને બાબાએ આપેલી �દ�ય���થી લ�ય 
બનાવી શાંિતના શિ�શાળી વાઈ�ેશન મોકલે. 
સામેના આ�મા / આ�માઓ તેને ઝીલે �વીકાર� 
અને વાઈ�ેશન �ા�ત કરી શાંત બને. શાંિતના 
વાઈ�ેશન ઝીલનાર આ�મા પોતાના દુઃખ, દદ�, 
િચંતા, બોજમાંથી ધીર� ધીર� મુ� થતો �ય, શાંત 
બનતો �ય, શાંિત અનુભવે. આમ અશાંત 
આ�માને શાંત બનાવવાની સેવા શાંિતના 

સૂય��કાશ, આરસી પર પડે �યાર� જેટલા 
અંશના ખૂણે આપાત થાય તેટલા જ અંશના ખૂણે 
પરાવિત�ત (પાછો ફર�) થાય છ�. આપા� �કરણમાં 
�કાશીય તી�તા ઉ��, ઘિન�તા, ઉ�સ વધાર� 
હોય છ�, �યાર� પરાવિત�ત થયેલા �કરણોમાં 
�કાશીય તી�તા, ઉ��, ઘિન�તા, ઉ�સ ઓછી 
હોય છ�. આપાત થયેલા �કરણો એ મૂળ �ા��ત 
�થાનમાંથી ઉ�પ�ન થયેલો ��ોત છ�. �યાર� 
પરાવિત�ત �કરણો એ મૂળ �કરણો નથી. ભૌિતક 
િવ�ાનમાં �કાશના �કરણોને તર�ગો કહ� છ�, જેની 
તર�ગ લંબાઈ ખૂબ જ નાની છ� જેથી �કાશ સીધી 
લીટીમાં ગિત કરતો લાગે છ�. પરમિપતા પરમા�મા 
િશવે રચેલા રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�માં સહભાગી થનાર આ�માઓને 
ભગવાન િશવ સેવા કરવાનું કહ� છ� - મનસા, 
વાચા, કમ�ણા સેવા કરો, તન-મન-ધનથી સેવા 
કરો. આ પૈક�ની મનસા સેવા �ક�પનો 
(વાઈ�ેશન) �ારા જ થઈ શક� છ�. �કાશના 
�કરણો/તર�ગોને ફ�લાવા માટ� પારદશ�ક મા�યમની 
જ�ર પડે છ�. �વિનને ફ�લાવા માટ� ભૌિતક 
મા�યમની જ�ર પડે છ�, �યાર� �ક�પનોને ફ�લાવા 
ક� �થળ / �યિ� / આ�મા સુધી પહ�ચવા 
મા�યમની જ�ર નથી. પરમિપતા પરમા�માના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવતા �કરણોએ શિ�ના મૂળ 
��ોત છ�. �યાર� આ�મા �ારા ફ�લાતા તર�ગો 
�ક�પનો (વાઈ�ેશન) કહ�વાય છ�. �ક�પનો 
મોકલનાર આ�મા, જેને �ક�પનો પહ�ચાડવા 
માગતો હોય તે આ�મા સુધી સીધેસીધા પહ�ચી 
�ય છ�, જેમ ક� ટી.વી. �ટુ�ડયો પરથી �સા�રત 
થયેલ િવજચુંબક�ય તર�ગો (EMV) સીધેસીધા 

�ક�પનો-�સરણ અને �ભાવ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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દુઃખની દુિનયાથી છોડાવો. તમારો પોકાર સાંભળી 
�� પરમિપતા પરમા�મા િશવ ધરતી ઉપર 
અવત�રત થઈ ચૂ�યો છું. ��ાક�મારીઝ 
િવ�ાલયમાં જઈ મારો પ�રચય �ા�ત કરો. 
�યારબાદ ક��ણના ભ�ોનો પોકાર (�ીક��ણ 
શરણ� મ�) સાંભળી ��ાબાબા ક��ણના �પમાં 
તેમને સા�ા�કાર કરાવે છ�. કહ� છ� - હ� ક��ણના 
ભગત આ�માઓ, ન�કના ભિવ�યમાં સતયુગની 
�થાપના થવાની છ�, જેમાં ક��ણ �થમ રાજક�માર 
હશે. તમે પણ એ દુિનયામાં �ીક��ણની સાથે આવી 
શકો છો. તે સતયુગી દુિનયા અિવનાશી ભારત 
ખંડમાં �થાપન થશે. �યાં આવવા માટ� ન�કના 
��ાક�મારીઝ સેવાક���માં જઈ મેડીટ�શન શીખો. 
આ�માને ક��ણ જેવા સતો�ધાન દ�વી ગુણોવાળા 
બનાવો. �યારબાદ રામના ભ�ોનો પોકાર 
સંભળાય છ�. (�ીરામ જય રામ જય જય રામ) �� 
�ીરામના �પમાં એ ભ�ોને સા�ા�કાર કરાવતા 
ક�� છું - હ� રામના ભગત આ�માઓ પરમા�મા 
રામ ધરતી ઉપર અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. 
ઓમશાંિત ક���માં જઈ સાત �દવસનો રાજયોગનો 
કોષ� કરો તો તમે પણ રામરા�યમાં આવી શ . કશો
પછી દ�વીઓના ભ�ોનો પોકાર સાંભળી મ�મા 
તેમને લ�મીના �પમાં સા�ા�કાર કરાવી 
��ાક�મારીઝ સેવાક���માં જઈ મેડીટ�શન 
શીખવાનું આ�ાન કર� છ�. એટલામાં 
સૂ�મવતનથી �કાશમિણ દાદીનો ફોન આવે છ�. 
મા�ટર� વતનમાં સમારોહ શ� થવામાં છ�. તરત 
સૂ�મ વતનમાં પહ�ચો. �� બાબાને દાદી�નો મેસેજ 
જણાવું છું. અમે તરત સૂ�મ વતનમાં પહ�ચી જઈએ 
છીએ.

દાદી �કાશમિણ� - મા�ટર�, બાબા અને મ�મા 
સતયુગમાં ક��ણ અને રાધા બનશે એ રીઝ�ટ 
�હ�ર થઈ ચૂ�યું છ�. તે બદલ બાબા-મ�માનો 

જઈશું. (િવમાન ઉડે છ�, સેક�ડમાં ફળોની વાડીની 
બહાર પહ�ચી �ય છ�.)

દ�વદૂત - બધા ફ�ર�તા ફળોની વાડીમાં જઈ 20 
િમિનટમાં પાછા િવમાનમાં આવી �ય. (અમે 
ફળોની વાડીમાં જઈએ છીએ. િવિવધ �વાદ વાળા 
રસથી ભરપૂર ફળ હોય છ�. દર�કના હાથમાં એક-
એક ફળ આવી �ય છ�. સોનાનો �લાસ હાથમાં 
આવી �ય છ�. �� ફળ દબાવું છું અને �લાસ રસથી 
ભરાઈ �ય છ�. �� રસ પીઉ� છું, ��ત થઉ� છું. ફરી 
અમે પુ�પક િવમાનમાં પાછા આવી જઈએ છીએ.)

દ�વદૂત - હવે આપણે સતયુગના ભોજનાલયમાં 
જઈશું. તમે જે સંક�પ કરશો તે ભોજન તમારી 
સામે આવી જશે. 30 િમિનટમાં પાછા િવમાનમાં 
આવી જ�. (િવમાન ઉડે છ�, ભોજનાલયની 
બહાર ઉભુ રહ� છ�. અમે બધા ભોજનાલયમાં 
જઈએ છીએ. સોનાની થાળી, વાડક�, ચમચી 
મારી સામે ટ�બલ ઉપર આવી �ય છ�. �� ખુરશીમાં 
બેસીને જે સંક�પ ક�ં છું તે ભોજન થાળીમાં આવી 
�ય છ�. �� ભોજન કરી િવમાનમાં પાછો આવી �ઉ� 
છું. પુ�પક િવમાન ધરતીથી ઉપર ઉડે છ�. �� નીચે 
સતયુગી દુિનયાનું ��ય �ઉ� છું. એટલામાં 
સૂ�મવતનથી બાબાનો ફોન આવે છ�.)

બાબા -િ�ય બાળક તરત સૂ�મવતનમાં આવી 
�. આપણે ભ�ોને સકાશ આપવા જવાનું છ�. (�� 
સંક�પ ક�ં છું અને તરત સૂ�મવતનમાં પહ�ચી 
જઉ� છું.)

બાબા - ��, િશવબાબા, તું અને મ�મા સકાશ 
આપવા નીકળીશું. અમે િનકળીએ છીએ. 
િશવબાબા િશવના ભ�ોનો પોકાર (ઓમ નમઃ 
િશવાય) સાંભળી તેમને કહ� છ� - હ� િશવના ભગત 
આ�માઓ �ાપરયુગથી તમે મને બોલાવતા 
આ�યા. પિતત પાવન પરમા�મા આવો અને અમને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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ડીશ/ એરીયલ સુધી પહ�ચી વાયરથી ટી.વી. સુધી 
પહ�ચે છ�. આટલી �ાથિમક �ણકારીથી �ક�પનો 
(વાઈ�ેશન)ને સમજવા સહ�લા પડશે.

શાંિતના �ક�પનો

બ�ીની બેટરી ચાજ� કર�લી હોય, ફ�લ ચાજ� 
હોય તો જ �કાશ આપે. આ�માએ શાંિતના 
વાઈ�ેશન મોકલવા હશે તો િશવબાબા પાસેથી 
શાંિતથી ભરપુર થવું પડશે. ગહન યોગ દરિમયાન 
આ�મા, પરમધામમાં બાબાની સામે ઉપ��થત થઈ 
�હ�રહાન કર�, બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા �ેત ર�ગના શીતળ અને શાંત તર�ગોને 
પોતાની ઉપર િઝ�યા કર�. મન, બુિ� શાંત, ��થર 
એકા� કરી પોતાનામાં શાંિતની શિ� ભરતો 
રહ�... ભરતો રહ�... આ�મા પોતાની બેટરીને 
શાંિતની શિ�થી ફ�લચાજ� કર�. આ�મા પોતે 
શાંત�વ�પ બને. આવો શાંત�વ�પ આ�મા ગહન 
યોગના અંતે શાંિતથી ભરપુર થઈ પરમધામથી 
સાકારી દુિનયામાં પાછો ફરી તેણે ધારણ કર�લ 
દ�હના મ��ત�કમાં �ૃક��ટ િસંહાસન ઉપર િબરાજે. 
આવો શાંત �વ�પ આ�મા જે �યિ�ના આ�માને, 
આ�માઓના સમુદાયને શાંિતનું દાન કરવા 
માગતો હોય શાંિતના વાઈ�ેશન મોકલવા માગતો 
હોય તેને બાબાએ આપેલી �દ�ય���થી લ�ય 
બનાવી શાંિતના શિ�શાળી વાઈ�ેશન મોકલે. 
સામેના આ�મા / આ�માઓ તેને ઝીલે �વીકાર� 
અને વાઈ�ેશન �ા�ત કરી શાંત બને. શાંિતના 
વાઈ�ેશન ઝીલનાર આ�મા પોતાના દુઃખ, દદ�, 
િચંતા, બોજમાંથી ધીર� ધીર� મુ� થતો �ય, શાંત 
બનતો �ય, શાંિત અનુભવે. આમ અશાંત 
આ�માને શાંત બનાવવાની સેવા શાંિતના 

સૂય��કાશ, આરસી પર પડે �યાર� જેટલા 
અંશના ખૂણે આપાત થાય તેટલા જ અંશના ખૂણે 
પરાવિત�ત (પાછો ફર�) થાય છ�. આપા� �કરણમાં 
�કાશીય તી�તા ઉ��, ઘિન�તા, ઉ�સ વધાર� 
હોય છ�, �યાર� પરાવિત�ત થયેલા �કરણોમાં 
�કાશીય તી�તા, ઉ��, ઘિન�તા, ઉ�સ ઓછી 
હોય છ�. આપાત થયેલા �કરણો એ મૂળ �ા��ત 
�થાનમાંથી ઉ�પ�ન થયેલો ��ોત છ�. �યાર� 
પરાવિત�ત �કરણો એ મૂળ �કરણો નથી. ભૌિતક 
િવ�ાનમાં �કાશના �કરણોને તર�ગો કહ� છ�, જેની 
તર�ગ લંબાઈ ખૂબ જ નાની છ� જેથી �કાશ સીધી 
લીટીમાં ગિત કરતો લાગે છ�. પરમિપતા પરમા�મા 
િશવે રચેલા રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�માં સહભાગી થનાર આ�માઓને 
ભગવાન િશવ સેવા કરવાનું કહ� છ� - મનસા, 
વાચા, કમ�ણા સેવા કરો, તન-મન-ધનથી સેવા 
કરો. આ પૈક�ની મનસા સેવા �ક�પનો 
(વાઈ�ેશન) �ારા જ થઈ શક� છ�. �કાશના 
�કરણો/તર�ગોને ફ�લાવા માટ� પારદશ�ક મા�યમની 
જ�ર પડે છ�. �વિનને ફ�લાવા માટ� ભૌિતક 
મા�યમની જ�ર પડે છ�, �યાર� �ક�પનોને ફ�લાવા 
ક� �થળ / �યિ� / આ�મા સુધી પહ�ચવા 
મા�યમની જ�ર નથી. પરમિપતા પરમા�માના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવતા �કરણોએ શિ�ના મૂળ 
��ોત છ�. �યાર� આ�મા �ારા ફ�લાતા તર�ગો 
�ક�પનો (વાઈ�ેશન) કહ�વાય છ�. �ક�પનો 
મોકલનાર આ�મા, જેને �ક�પનો પહ�ચાડવા 
માગતો હોય તે આ�મા સુધી સીધેસીધા પહ�ચી 
�ય છ�, જેમ ક� ટી.વી. �ટુ�ડયો પરથી �સા�રત 
થયેલ િવજચુંબક�ય તર�ગો (EMV) સીધેસીધા 

�ક�પનો-�સરણ અને �ભાવ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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વાઈ�ેશન �ારા થઈ. દવાખાનામાં દુઃખ દદ�થી 
પીડાતા આ�મા, અક�માતનો ભોગ બનેલા 
આ�મા, ન�ી કર�લ લ�યાંક સુધી નહ� પહ�ચી 
શક�લ અસફળ આ�મા િહ�સાનો ભોગ બનેલ 
આ�મા, આતંકવાદનો ભોગ બનેલ આ�મા, 
પરી�ાના સમયે ટ��શનયુ� આ�મા - આ બધાને 
શાંિતના શિ�શાળી વાઈ�ેશન પહ�ચાડી શાંિતનું 
દાન કરી મનસા સેવા કરી શકાય.

પિવ�તાના �ક�પનો

પરમિપતા પરમા�માએ �ા�ણ �વનમાં 
પિવ�તા ઉપર િવશેષ �ાધા�ય રા�યું છ�. 
િવચારોની પિવ�તા, આચરણની પિવ�તા, 
ખાનપાનની પિવ�તા તથા પાંચ િવકારો વગરનું 
�વન એ �ા�ણ �વનની અિનવાય� 
આવ�યકતા છ�. આ�મા અ�તવેળા ક� 
સં�યાવેળાના ગહન યોગ દરિમયાન પરમા�મા 
પાસેથી �ેત ર�ગના શીતળ અને પિવ� �કરણોને 
પોતાનામાં ભરી પિવ� �વ�પ બને. રોજરોજના 
ગહન યોગઅ�યાસથી આ�મા પિવ� �વ�પ બને. 
આવા પિવ��વ�પ આ�માના સંક�પો પિવ� હોય, 
ક�યાણકારી હોય, આવો પિવ� આ�મા �યાં પણ 
�ય �યાં તે �થળ અને તેની આજુબાજુનું 
વાયુમંડળ, પિવ�તાના વાઈ�ેશનવાળુ થાય. 
બાબાની �ીમત છ� ક� ��ા વ�સો, પોતાના ઘરનું 
પોતાના હાથે બનાવેલું અને બાબાની યાદમાં 
બનાવેલું પિવ� શુ� સાદુ પોષણયુ� ભોજન લે. 
પર�તુ સં�વશાત બહારનું ભોજન લેવાનું થાય 
(ના છૂટક� જ) તો િશવબાબાને પહ�લાં યાદ કરી, 
ભોજન પૂવ� પિવ�ીકરણ કરી, ટૂંકો યોગ કરી, 
પિવ� ��� નાખી, ભોજન પર પિવ� વાઈ�ેશન 
આપી બાબાની યાદ સાથે બાબાના ભંડારામાંથી 
મળ�લ �સાદ �પે �હણ કરવું. પાણી પણ પિવ� 
��� નાખી ચાજ� કરી પીવું. ટી.વી. છાપા અને 

મોબાઈલ પરના િહ�સક સમાચારથી મુ�, 
અ�ીલ ��ય અને અ�ીલ �ા�યથી મુ�, 
પિવ� શુ� સંક�પો �ારા વાતાવરણને તથા ખુદને 
પિવ� કરવા પિવ�તાના વાઈ�ેશન ફ�લાવી સેવા 
કરી શક�. કિલયુગના અંત સમયે �ક�િતના પાંચેય 
ત�વો પણ ગુ�સાઈત થઈ ગયા છ�. તેમને પણ 
પિવ�તાના વાઈ�ેશન �ારા શાંત અને પિવ� 
બનાવી સેવા કરી શક�.

�દ�ય શિ�ઓના વાઈ�ેશન

�દ�ય શિ�ઓના વાઈ�ેશન મોકલતાં 
પહ�લા આ�માએ શિ�શાળી બનવું પડે અને તે 
માટ� શિ�શાળી યોગ કરવો પડે. આ�મા 
પરમધામમાં સવ�શિ�માન િશવબાબાની સામે 
ઉપ��થત થઈ �હ�રહાન કર�. પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ. સવ�શિ�માન છ�. �� આ�મા સવ� શિ�માન 
િપતાનું સંતાન છું. બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા આછા લાલ ર�ગના શિ�ના �કરણો મુજ 
આ�મા પર વરસી ર�ાં છ�. મુજ આ�મામાં આવેલા 
સૂ�માિતસૂ�મ શિ�ક���માં ધારણ કરી ર�ો છું. 
આવા અનેક �કરણો આવી ર�ા છ�, અિવરત 
આવી ર�ા છ�. આવા અનેક �કરણોને મારામાં 
સમાવી ર�ો છું. મુજ આ�મામાં બાબાની શિ�ઓ 
સમાઈ રહી છ�, �� આ�મા શિ�ઓથી ભરપૂર થઈ 
ર�ો છું. �� આ�મા મા�ટર સવ�શિ�માન બની 
ર�ો છું. (7 વાર) આવા ગહન યોગના અંતે 
આ�મા મા�ટર સવ�શિ�માન બને છ�. થાક�લા, 
હાર�લા, નાસીપાસ થયેલા, અસફળ રહ�લા 
આ�માઓને શિ�ઓના શિ�શાળી વાઈ�ેશન 
આપી, શિ�ઓના દાન કરવાથી તે તે 
આ�માઓને નવી ઉ�� પૂરી પાડી શકાય, ઉ�સાહ 
વધારી શકાય. લાંબી બીમારી ભોગવી રહ�લા 
આ�માઓને, અક�માતનો ભોગ બનેલા 
આ�માઓને, ઘર�લું િહ�સાનો ભોગ બનેલ 
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આ�માઓને, �દલિશક�ત આ�માઓને 
શિ�ઓના શિ�શાળી વાઈ�ેશન પહ�ચાડી 
સહાય�પ બનો. આજ રીતે �દ�યગુણોના, �ેમના, 
ક�ણાના, શુભકામનાના, શુભભાવનાના 
વાઈ�ેશન �ારા મનસાસેવા કરી શકાય.

ક�ટલાક બાળકોને ભોજનમાં કોઈ ખાસ 
વાનગી ભાવતી નથી. ક�ટલાક બાળકોને 
શાકભા�માં કાર�લા ભાવતા નથી, તે બાળકની 
માતા શાકભા� ખરીદતાં, રસોઈ બનાવતા 
ભોજન પીરસતાં ક� સામા�ય વાતા�લાપ કરતાં 
એવા સંક�પો કર� ક� મારા બાળકને કાર�લાં 
ભાવતાં નથી. આવા નકારા�મક સંક�પો ચલા�યે 
રાખવાથી નકારા�મક વાઈ�ેશન ઉ�પ�ન 
થવાના. નકારા�મક �ક�પનો ઘરમાં, રસોડામાં, 
ઘરના સમ� વાયુમંડલમાં ફ�લાવાના, તે �ક�પનો 
તે બાળકના આ�મા સુધી પહ�ચવાના, તે 
બાળકના મનમાં નકારા�મક �ક�પનોથી તેની 
આદત �ઢ થશે. કાર�લાં ��યે તેની અ�િચ વધતી 
જશે. અને છ�વટ�, તેના સં�કારમાં �પાંત�રત થશે. 
પર�તુ - � સકારા�મક વાઈ�ેશન ફ�લાવવામાં 
આવે તો? માતાની અપે�ા મુજબ પ�રણામ મળશે. 
આ છ� શુ� અને શુભ �ક�પનોનો �ભાવ.

સકારા�મક �ક�પનો
�યાંથી / ક�વી રીતે �ા�ત થાય ?

• મુરલી �ાસમાં િનયિમત જઈ, શ�થી 
અંત સુધી પુરી મુરલી �યાનથી સાંભળી આ�મા 
�ારા િવચાર સાગર મંથન થતું હોય. • બાબાએ 
રચેલા ગીતા �ાન ય�ની ઈ�રીય સેવાઓ થતી 
હોય. • બાબાની યાદમાં આ�મા રહ�તો હોય 
• િનયિમત યોગ અ�યાસ કરતો હોય. 
• PMTVના કાય��મો �તો / સાંભળતો હોય. 
• ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા 

�કાિશત સાિહ�ય વાંચનથી • ઈ�રીય સેવા 
કાય�માં જઈ રી��શ થતો હોય • િવકારોથી મુ� 
થયેલ આ�માના આચરણ, વાણી, ��� સંબંધ 
સંપક� �ારા • પિવ� શુ� શાકાહારી ભોજન ક� જે 
બાબાની યાદમાં બનાવેલું હોય એવા �ભુ �સાદ 
�હણ કરવાથી • જે સં�થા, સેવાલય, મકાન પર 
િશવ�વજ ફરકતો હોય તેની આજુબાજુના 
વાતાવરણમાં • યોગ કરનાર રાજયોગીની 
આજુબાજુના વાયુમંડલમાં • ઈ�રીય �ાનસ� 
ચાલતું હોય તેની આજુબાજુના વાયુમંડલમાં - શુ� 
પિવ� સકારા�મક �ક�પનો ફ�લાતા હોય છ�. આવા 
�ક�પનો બાબાની યાદમાં યોગમાં, ઈ�રીય સેવામાં 
અને �ાન ધારણામાં આ�માને �ો�સાિહત કર� છ�. 
આ�માની ઉડતી કલામાં વધારો કર� છ�. 
સતકમ�ના ખાતાને �િ� અપાવે છ� અને અંતે 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવી 21 જ�મો 
સુધી સુખ અને સ�િ� સંપ�ન બનાવે છ�.

નકારા�મક �ક�પનો 
�યાંથી / ક�વી રીતે ઉ�પ�ન થાય ?

• પાંચ િવકારોથી પિતત થયેલા આ�માના 
આચરણથી, વાણીથી, ���થી, સંબંધ અને 
સંપક�થી • પિતત, દુગુ�ણી, અશા�ત આ�માએ 
વાપર�લા પદાથ� / વ�તુથી • તામસી ગુણવાળા 
ખા� પદાથ� તથા િબનશાકાહારી આહાર લેવાથી 
• ચલિચ�ો અને ટીવીમાં આવતા િહ�સક અને 
કામો�ેજક ��યો �વાથી લડાઈ ઝગડાના 
ચોરીના, છ�તરપ�ડીના, પરપીડનના સમાચારો 
વાંચવાથી / �વાથી • સતસંગ / �ાનસ�ના 
કાય��મમાં મોબાઈલ ચાલુ થવાથી / ચાલુ કરવાથી 
/ વાપરવાથી • પાન-મસાલા, ગુટકા, ��સના 
સેવનથી • બદદુઆઓ મળવાથી • નફરતભયા� 
સંક�પોથી • અ�ય આ�મા ��યે ઈષા�થી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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વાઈ�ેશન �ારા થઈ. દવાખાનામાં દુઃખ દદ�થી 
પીડાતા આ�મા, અક�માતનો ભોગ બનેલા 
આ�મા, ન�ી કર�લ લ�યાંક સુધી નહ� પહ�ચી 
શક�લ અસફળ આ�મા િહ�સાનો ભોગ બનેલ 
આ�મા, આતંકવાદનો ભોગ બનેલ આ�મા, 
પરી�ાના સમયે ટ��શનયુ� આ�મા - આ બધાને 
શાંિતના શિ�શાળી વાઈ�ેશન પહ�ચાડી શાંિતનું 
દાન કરી મનસા સેવા કરી શકાય.

પિવ�તાના �ક�પનો

પરમિપતા પરમા�માએ �ા�ણ �વનમાં 
પિવ�તા ઉપર િવશેષ �ાધા�ય રા�યું છ�. 
િવચારોની પિવ�તા, આચરણની પિવ�તા, 
ખાનપાનની પિવ�તા તથા પાંચ િવકારો વગરનું 
�વન એ �ા�ણ �વનની અિનવાય� 
આવ�યકતા છ�. આ�મા અ�તવેળા ક� 
સં�યાવેળાના ગહન યોગ દરિમયાન પરમા�મા 
પાસેથી �ેત ર�ગના શીતળ અને પિવ� �કરણોને 
પોતાનામાં ભરી પિવ� �વ�પ બને. રોજરોજના 
ગહન યોગઅ�યાસથી આ�મા પિવ� �વ�પ બને. 
આવા પિવ��વ�પ આ�માના સંક�પો પિવ� હોય, 
ક�યાણકારી હોય, આવો પિવ� આ�મા �યાં પણ 
�ય �યાં તે �થળ અને તેની આજુબાજુનું 
વાયુમંડળ, પિવ�તાના વાઈ�ેશનવાળુ થાય. 
બાબાની �ીમત છ� ક� ��ા વ�સો, પોતાના ઘરનું 
પોતાના હાથે બનાવેલું અને બાબાની યાદમાં 
બનાવેલું પિવ� શુ� સાદુ પોષણયુ� ભોજન લે. 
પર�તુ સં�વશાત બહારનું ભોજન લેવાનું થાય 
(ના છૂટક� જ) તો િશવબાબાને પહ�લાં યાદ કરી, 
ભોજન પૂવ� પિવ�ીકરણ કરી, ટૂંકો યોગ કરી, 
પિવ� ��� નાખી, ભોજન પર પિવ� વાઈ�ેશન 
આપી બાબાની યાદ સાથે બાબાના ભંડારામાંથી 
મળ�લ �સાદ �પે �હણ કરવું. પાણી પણ પિવ� 
��� નાખી ચાજ� કરી પીવું. ટી.વી. છાપા અને 

મોબાઈલ પરના િહ�સક સમાચારથી મુ�, 
અ�ીલ ��ય અને અ�ીલ �ા�યથી મુ�, 
પિવ� શુ� સંક�પો �ારા વાતાવરણને તથા ખુદને 
પિવ� કરવા પિવ�તાના વાઈ�ેશન ફ�લાવી સેવા 
કરી શક�. કિલયુગના અંત સમયે �ક�િતના પાંચેય 
ત�વો પણ ગુ�સાઈત થઈ ગયા છ�. તેમને પણ 
પિવ�તાના વાઈ�ેશન �ારા શાંત અને પિવ� 
બનાવી સેવા કરી શક�.

�દ�ય શિ�ઓના વાઈ�ેશન

�દ�ય શિ�ઓના વાઈ�ેશન મોકલતાં 
પહ�લા આ�માએ શિ�શાળી બનવું પડે અને તે 
માટ� શિ�શાળી યોગ કરવો પડે. આ�મા 
પરમધામમાં સવ�શિ�માન િશવબાબાની સામે 
ઉપ��થત થઈ �હ�રહાન કર�. પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ. સવ�શિ�માન છ�. �� આ�મા સવ� શિ�માન 
િપતાનું સંતાન છું. બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા આછા લાલ ર�ગના શિ�ના �કરણો મુજ 
આ�મા પર વરસી ર�ાં છ�. મુજ આ�મામાં આવેલા 
સૂ�માિતસૂ�મ શિ�ક���માં ધારણ કરી ર�ો છું. 
આવા અનેક �કરણો આવી ર�ા છ�, અિવરત 
આવી ર�ા છ�. આવા અનેક �કરણોને મારામાં 
સમાવી ર�ો છું. મુજ આ�મામાં બાબાની શિ�ઓ 
સમાઈ રહી છ�, �� આ�મા શિ�ઓથી ભરપૂર થઈ 
ર�ો છું. �� આ�મા મા�ટર સવ�શિ�માન બની 
ર�ો છું. (7 વાર) આવા ગહન યોગના અંતે 
આ�મા મા�ટર સવ�શિ�માન બને છ�. થાક�લા, 
હાર�લા, નાસીપાસ થયેલા, અસફળ રહ�લા 
આ�માઓને શિ�ઓના શિ�શાળી વાઈ�ેશન 
આપી, શિ�ઓના દાન કરવાથી તે તે 
આ�માઓને નવી ઉ�� પૂરી પાડી શકાય, ઉ�સાહ 
વધારી શકાય. લાંબી બીમારી ભોગવી રહ�લા 
આ�માઓને, અક�માતનો ભોગ બનેલા 
આ�માઓને, ઘર�લું િહ�સાનો ભોગ બનેલ 
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આ�માઓને, �દલિશક�ત આ�માઓને 
શિ�ઓના શિ�શાળી વાઈ�ેશન પહ�ચાડી 
સહાય�પ બનો. આજ રીતે �દ�યગુણોના, �ેમના, 
ક�ણાના, શુભકામનાના, શુભભાવનાના 
વાઈ�ેશન �ારા મનસાસેવા કરી શકાય.

ક�ટલાક બાળકોને ભોજનમાં કોઈ ખાસ 
વાનગી ભાવતી નથી. ક�ટલાક બાળકોને 
શાકભા�માં કાર�લા ભાવતા નથી, તે બાળકની 
માતા શાકભા� ખરીદતાં, રસોઈ બનાવતા 
ભોજન પીરસતાં ક� સામા�ય વાતા�લાપ કરતાં 
એવા સંક�પો કર� ક� મારા બાળકને કાર�લાં 
ભાવતાં નથી. આવા નકારા�મક સંક�પો ચલા�યે 
રાખવાથી નકારા�મક વાઈ�ેશન ઉ�પ�ન 
થવાના. નકારા�મક �ક�પનો ઘરમાં, રસોડામાં, 
ઘરના સમ� વાયુમંડલમાં ફ�લાવાના, તે �ક�પનો 
તે બાળકના આ�મા સુધી પહ�ચવાના, તે 
બાળકના મનમાં નકારા�મક �ક�પનોથી તેની 
આદત �ઢ થશે. કાર�લાં ��યે તેની અ�િચ વધતી 
જશે. અને છ�વટ�, તેના સં�કારમાં �પાંત�રત થશે. 
પર�તુ - � સકારા�મક વાઈ�ેશન ફ�લાવવામાં 
આવે તો? માતાની અપે�ા મુજબ પ�રણામ મળશે. 
આ છ� શુ� અને શુભ �ક�પનોનો �ભાવ.

સકારા�મક �ક�પનો
�યાંથી / ક�વી રીતે �ા�ત થાય ?

• મુરલી �ાસમાં િનયિમત જઈ, શ�થી 
અંત સુધી પુરી મુરલી �યાનથી સાંભળી આ�મા 
�ારા િવચાર સાગર મંથન થતું હોય. • બાબાએ 
રચેલા ગીતા �ાન ય�ની ઈ�રીય સેવાઓ થતી 
હોય. • બાબાની યાદમાં આ�મા રહ�તો હોય 
• િનયિમત યોગ અ�યાસ કરતો હોય. 
• PMTVના કાય��મો �તો / સાંભળતો હોય. 
• ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા 

�કાિશત સાિહ�ય વાંચનથી • ઈ�રીય સેવા 
કાય�માં જઈ રી��શ થતો હોય • િવકારોથી મુ� 
થયેલ આ�માના આચરણ, વાણી, ��� સંબંધ 
સંપક� �ારા • પિવ� શુ� શાકાહારી ભોજન ક� જે 
બાબાની યાદમાં બનાવેલું હોય એવા �ભુ �સાદ 
�હણ કરવાથી • જે સં�થા, સેવાલય, મકાન પર 
િશવ�વજ ફરકતો હોય તેની આજુબાજુના 
વાતાવરણમાં • યોગ કરનાર રાજયોગીની 
આજુબાજુના વાયુમંડલમાં • ઈ�રીય �ાનસ� 
ચાલતું હોય તેની આજુબાજુના વાયુમંડલમાં - શુ� 
પિવ� સકારા�મક �ક�પનો ફ�લાતા હોય છ�. આવા 
�ક�પનો બાબાની યાદમાં યોગમાં, ઈ�રીય સેવામાં 
અને �ાન ધારણામાં આ�માને �ો�સાિહત કર� છ�. 
આ�માની ઉડતી કલામાં વધારો કર� છ�. 
સતકમ�ના ખાતાને �િ� અપાવે છ� અને અંતે 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવી 21 જ�મો 
સુધી સુખ અને સ�િ� સંપ�ન બનાવે છ�.

નકારા�મક �ક�પનો 
�યાંથી / ક�વી રીતે ઉ�પ�ન થાય ?

• પાંચ િવકારોથી પિતત થયેલા આ�માના 
આચરણથી, વાણીથી, ���થી, સંબંધ અને 
સંપક�થી • પિતત, દુગુ�ણી, અશા�ત આ�માએ 
વાપર�લા પદાથ� / વ�તુથી • તામસી ગુણવાળા 
ખા� પદાથ� તથા િબનશાકાહારી આહાર લેવાથી 
• ચલિચ�ો અને ટીવીમાં આવતા િહ�સક અને 
કામો�ેજક ��યો �વાથી લડાઈ ઝગડાના 
ચોરીના, છ�તરપ�ડીના, પરપીડનના સમાચારો 
વાંચવાથી / �વાથી • સતસંગ / �ાનસ�ના 
કાય��મમાં મોબાઈલ ચાલુ થવાથી / ચાલુ કરવાથી 
/ વાપરવાથી • પાન-મસાલા, ગુટકા, ��સના 
સેવનથી • બદદુઆઓ મળવાથી • નફરતભયા� 
સંક�પોથી • અ�ય આ�મા ��યે ઈષા�થી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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• આપની મૌિલક, સ�વશાળી, અ�યાસપૂણ� ક�િતઓ આવકાય� છ�.

• ક�િત ફ�લ�ક�પ કાગળમાં સુવા�ય અ�રોમાં લખાયેલી અથવા લેસરક�પોઝ કર�લી હોવી �ઈએ.

• ક�િતની એક નકલ અચૂક આપની પાસે રાખીને જ અસલ ક�િત મોકલવી, ઝેરો� નહ�.

• ક�િતમાં �ડણી, વા�ય રચનાની શુિ� જ�રી છ�.

• લખાણ ખીચોખીચ ના લખવું. જેથી ભૂલો સુધારવામાં સરળતા રહ�.

• કોઈપણ ભાષાનાં અવતરણો એક એક અ�ર વાંચી શકાય તેવાં તથા આધારભૂત હોવાં જ�રી છ�.

• કોઈપણ લેખકના લખાણોમાંથી ક� સં�થાના �કાિશત સાિહ�યમાંથી ઉતારા કર�લી ક�િતઓ 
મોકલશો નહ�. ક�િત અંગેની સવ� જવાબદારી જે તે લેખકની રહ�શે.

• આ ગુજરાતી માિસક છ�. તેથી ગુજરાતીમાં જ લખાયેલી ક�િતઓ આવકાય� છ�. અં�ે� યા િહ�દી 
લેખકો, સા�ં ગુજરાતી �ણનાર પાસેથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરાવીને ક�િત મોકલી શકશે.

• �ાના�તનું સંપાદન તથા ક�પોઝ કાય� ઘણું એડવા�સમાં થાય છ�. દર મિહને િનયિમત �કાશન માટ� 
આ જ�રી છ�.

• આપની ક�િત સેવાક���ના ટીચરની સહી, િસ�ો યા લેટર પેડ ઉપર પ� લખીને મોકલવી.

• અનુભવની ક�િતઓ િનિમ� ટીચરને વંચાવીને મોકલવી. જૂના લેખકો પણ આ સૂચનાનું પાલન કર�.

• ક�િત મ�યા પછી છ માસ જેટલો ગાળો �કાશનમાં લાગશે.

• ક�િતમાં વૈિવ�ય જ�રી છ�.

• ક�િતમાં લેખકના ફોટો�ાફની જ�ર હશે, તો અમે જણાવીશું.

• આ સૂચનાઓની ન�ધ આપની પાસે અચૂક રાખશો.

લેખકોને ન� િનવેદન

��ધાંજિલ
�ાણ �યારા બાપદાદાના અિત�ેહી, ય�ના આ�દ ર�, દાદા લેખરાજ ક�પલાની 
(��ાબાબા)ના લૌ�કક પુ� દાદા નારાયણ ક�પલાનીએ તા. ૬ ઑગ�ટ, ૨૦૧૮ના 
�દવસે પાિથ�વદ�હનો �યાગ કરીને બાપદાદાની ગોદ લીધી. આપનો જ�મ ૧૦ 
ઓ�ટોબર, ૧૯૨૬માં થયો. આપ ૯૨ વષ�ના હતા. 

દાદા લેખરાજ ક�પલાની (��ાબાબા)એ સન ૧૯૩૬માં હીરાનો વેપાર છોડીને 
�યાર� ઓમ મંડલીની �થાપના કરી �યાર� આપ શાળાના િવ�ાથ� હતા. પછી �યાર� ઓમ મંડલી, 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં �પાંત�રત થઈ ગઈ અને �થાનાંત�રત થઈ ગઈ �યાર� 
દાદા નારાયણ ક�પલાની મુંબઈમાં વ�યા. મુંબઈમાં જ આપે દ�હ�યાગ કય�. ��ાબાબા (દાદા લેખરાજ)ની 
સાકાર યાદ અપાવતા નારાયણ�ને સંપૂણ� દ�વી પ�રવાર ભાવભીની ��ાંજિલ અિપ�ત કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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  ‘�ાના�ત’માં �કાિશત ક�િતઓનો અિભ�ાય �ણવા િહ�દી �ાના�તની જેમ આ 
િવભાગ શ� કય� છ�.
• આ અંગેનું લખાણ સંિ��તમાં હોવું જ�રી છ�.
• આવેલા પ�ોમાંથી પસંદ કરીને, ટૂંકાવીને એક પેજની મયા�દામાં િવચારો છપાશે.
• આવેલા બધા જ પ�ો છપાય, તે શ�ય નથી પણ આપના િવચારોની ન�ધ લઈ શ�ય તેટલો 

પુ�ષાથ� કરવામાં આવશે. લખાણ તટ�થ અને હકારા�મક હોવું જ�રી છ�.
• લખાણ સંિ��તમાં હોય છતાં ફ�લ�ક�પ કાગળમાં હાંિશયો રાખીને લખવું જ�રી છ�. 
 સુવા�ય અ�રોમાં અથવા લેસર ક�પોઝ કર�લું લખાણ મોકલવું.                              - તં�ી

અિભનંદન
ઓમશાંિત. આપને �ાના�તના તં�ી તરીક� ૪૦ વષ� પૂરાં કયા�. તે બદલ અિભનંદન.
આટલું સરસ, ચો�ખી સાફ સફાઈ, કોઈપણ �તની િ��ટ�ગ મી�ટ�ક વગર આટલા વષ� સુધી 

મેગેઝીન ચલાવવું એ ઘણું જ કઠીન કાય� છ� અને એ આપે વષ� સુધી નીભા�યું છ� તે બદલ ફરી 
અિભનંદન.                                                   - ડૉ. કાંિતલાલ વી. બારડોલીયા, સુરત

મંત�ય
િબંદુમાં િસંધુનાં દશ�ન કરાવનાર ‘�ાના�ત’નો ��યેક અંક માનવ�વનને સં�કારીને દ�વ�વ 

�દાન કરનારો બની રહ� છ�. એક �ે� સામિયક માનવને ઘડવામાં ક�વી ઉમદા ભૂિમકા િનભાવી શક� 
છ� એ હક�કત ‘�ાના�ત’ �ારા િસ� થઈ ગઈ છ�. ખૂબ ખૂબ અિભનંદન.

- ભરત બાપોદરા, કિવ અને લેખક, બાપોદર

તં�ીને પ�ોH œ

વષ� 2019 માટ� જ�રી સૂચના
વષ� 2019 માટ� આપના સેવાક���ની �ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા મોડામાં મોડા 30 નવે�બર, 

2018 સુધીમાં �ાના�ત કાયા�લય (�.ક�. ઉષાબેન)ને લે�ડ લાઈન ફોન નં. 079-2543 1676 અથવા 
મોબાઈલ નંબર 081606 23709 પર (સમય ફ� સવાર� 9.30 થી 12.00 કલાક દરિમયાન) અથવા 
�ાના�તના ઈમેઈલ પર �ણ કરવા ન� િવનંતી. ��યુઆરી 2019નો અંક �ડસે�બર 2018 માસમાં 
�ેસમાં છપાવવા માટ� આપવાનો હોવાથી આપની સં�યા એડવા�સ મળી �ય તો �ી�ટ�ગની વધુ 
સગવડતા રહ�. અંકોની સં�યા પાછળથી વધવાથી �ાના�ત ફરીથી �ી�ટ�ગ કરવાનું મુ�ક�લ થઈ �ય છ�. 
અ�યાર� ડી�ટલ �ી�ટ�ગ �ેસમાં ઓછી �ો�ટીટી માટ� �ી�ટ�ગમાં અગવડતા પડે છ�. તો આપનો સમય 
પહ�લા સહયોગ આવકાય� છ�. સહયોગ બદલ એડવા�સમાં ધ�યવાદ.

ખાસ ન�ધ - કાગળ, �ી�ટ�ગ, શાહી તથા �ા�સપોટ�ના ભાવમાં વધારો થવાથી ��યુઆરી 
2019થી �ાના�તના લવાજમમાં �િપયા દસનો વધારો કરીને �. 110/- (એકસો દસ) રા�યા છ�. નવા 
ભાવ મુજબ �ાહકોની સં�યા જણાવશો.                                             ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• આપની મૌિલક, સ�વશાળી, અ�યાસપૂણ� ક�િતઓ આવકાય� છ�.

• ક�િત ફ�લ�ક�પ કાગળમાં સુવા�ય અ�રોમાં લખાયેલી અથવા લેસરક�પોઝ કર�લી હોવી �ઈએ.

• ક�િતની એક નકલ અચૂક આપની પાસે રાખીને જ અસલ ક�િત મોકલવી, ઝેરો� નહ�.

• ક�િતમાં �ડણી, વા�ય રચનાની શુિ� જ�રી છ�.

• લખાણ ખીચોખીચ ના લખવું. જેથી ભૂલો સુધારવામાં સરળતા રહ�.

• કોઈપણ ભાષાનાં અવતરણો એક એક અ�ર વાંચી શકાય તેવાં તથા આધારભૂત હોવાં જ�રી છ�.

• કોઈપણ લેખકના લખાણોમાંથી ક� સં�થાના �કાિશત સાિહ�યમાંથી ઉતારા કર�લી ક�િતઓ 
મોકલશો નહ�. ક�િત અંગેની સવ� જવાબદારી જે તે લેખકની રહ�શે.

• આ ગુજરાતી માિસક છ�. તેથી ગુજરાતીમાં જ લખાયેલી ક�િતઓ આવકાય� છ�. અં�ે� યા િહ�દી 
લેખકો, સા�ં ગુજરાતી �ણનાર પાસેથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરાવીને ક�િત મોકલી શકશે.

• �ાના�તનું સંપાદન તથા ક�પોઝ કાય� ઘણું એડવા�સમાં થાય છ�. દર મિહને િનયિમત �કાશન માટ� 
આ જ�રી છ�.

• આપની ક�િત સેવાક���ના ટીચરની સહી, િસ�ો યા લેટર પેડ ઉપર પ� લખીને મોકલવી.

• અનુભવની ક�િતઓ િનિમ� ટીચરને વંચાવીને મોકલવી. જૂના લેખકો પણ આ સૂચનાનું પાલન કર�.

• ક�િત મ�યા પછી છ માસ જેટલો ગાળો �કાશનમાં લાગશે.

• ક�િતમાં વૈિવ�ય જ�રી છ�.

• ક�િતમાં લેખકના ફોટો�ાફની જ�ર હશે, તો અમે જણાવીશું.

• આ સૂચનાઓની ન�ધ આપની પાસે અચૂક રાખશો.

લેખકોને ન� િનવેદન

��ધાંજિલ
�ાણ �યારા બાપદાદાના અિત�ેહી, ય�ના આ�દ ર�, દાદા લેખરાજ ક�પલાની 
(��ાબાબા)ના લૌ�કક પુ� દાદા નારાયણ ક�પલાનીએ તા. ૬ ઑગ�ટ, ૨૦૧૮ના 
�દવસે પાિથ�વદ�હનો �યાગ કરીને બાપદાદાની ગોદ લીધી. આપનો જ�મ ૧૦ 
ઓ�ટોબર, ૧૯૨૬માં થયો. આપ ૯૨ વષ�ના હતા. 

દાદા લેખરાજ ક�પલાની (��ાબાબા)એ સન ૧૯૩૬માં હીરાનો વેપાર છોડીને 
�યાર� ઓમ મંડલીની �થાપના કરી �યાર� આપ શાળાના િવ�ાથ� હતા. પછી �યાર� ઓમ મંડલી, 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં �પાંત�રત થઈ ગઈ અને �થાનાંત�રત થઈ ગઈ �યાર� 
દાદા નારાયણ ક�પલાની મુંબઈમાં વ�યા. મુંબઈમાં જ આપે દ�હ�યાગ કય�. ��ાબાબા (દાદા લેખરાજ)ની 
સાકાર યાદ અપાવતા નારાયણ�ને સંપૂણ� દ�વી પ�રવાર ભાવભીની ��ાંજિલ અિપ�ત કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

  ‘�ાના�ત’માં �કાિશત ક�િતઓનો અિભ�ાય �ણવા િહ�દી �ાના�તની જેમ આ 
િવભાગ શ� કય� છ�.
• આ અંગેનું લખાણ સંિ��તમાં હોવું જ�રી છ�.
• આવેલા પ�ોમાંથી પસંદ કરીને, ટૂંકાવીને એક પેજની મયા�દામાં િવચારો છપાશે.
• આવેલા બધા જ પ�ો છપાય, તે શ�ય નથી પણ આપના િવચારોની ન�ધ લઈ શ�ય તેટલો 

પુ�ષાથ� કરવામાં આવશે. લખાણ તટ�થ અને હકારા�મક હોવું જ�રી છ�.
• લખાણ સંિ��તમાં હોય છતાં ફ�લ�ક�પ કાગળમાં હાંિશયો રાખીને લખવું જ�રી છ�. 
 સુવા�ય અ�રોમાં અથવા લેસર ક�પોઝ કર�લું લખાણ મોકલવું.                              - તં�ી

અિભનંદન
ઓમશાંિત. આપને �ાના�તના તં�ી તરીક� ૪૦ વષ� પૂરાં કયા�. તે બદલ અિભનંદન.
આટલું સરસ, ચો�ખી સાફ સફાઈ, કોઈપણ �તની િ��ટ�ગ મી�ટ�ક વગર આટલા વષ� સુધી 

મેગેઝીન ચલાવવું એ ઘણું જ કઠીન કાય� છ� અને એ આપે વષ� સુધી નીભા�યું છ� તે બદલ ફરી 
અિભનંદન.                                                   - ડૉ. કાંિતલાલ વી. બારડોલીયા, સુરત

મંત�ય
િબંદુમાં િસંધુનાં દશ�ન કરાવનાર ‘�ાના�ત’નો ��યેક અંક માનવ�વનને સં�કારીને દ�વ�વ 

�દાન કરનારો બની રહ� છ�. એક �ે� સામિયક માનવને ઘડવામાં ક�વી ઉમદા ભૂિમકા િનભાવી શક� 
છ� એ હક�કત ‘�ાના�ત’ �ારા િસ� થઈ ગઈ છ�. ખૂબ ખૂબ અિભનંદન.

- ભરત બાપોદરા, કિવ અને લેખક, બાપોદર

તં�ીને પ�ોH œ

વષ� 2019 માટ� જ�રી સૂચના
વષ� 2019 માટ� આપના સેવાક���ની �ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા મોડામાં મોડા 30 નવે�બર, 

2018 સુધીમાં �ાના�ત કાયા�લય (�.ક�. ઉષાબેન)ને લે�ડ લાઈન ફોન નં. 079-2543 1676 અથવા 
મોબાઈલ નંબર 081606 23709 પર (સમય ફ� સવાર� 9.30 થી 12.00 કલાક દરિમયાન) અથવા 
�ાના�તના ઈમેઈલ પર �ણ કરવા ન� િવનંતી. ��યુઆરી 2019નો અંક �ડસે�બર 2018 માસમાં 
�ેસમાં છપાવવા માટ� આપવાનો હોવાથી આપની સં�યા એડવા�સ મળી �ય તો �ી�ટ�ગની વધુ 
સગવડતા રહ�. અંકોની સં�યા પાછળથી વધવાથી �ાના�ત ફરીથી �ી�ટ�ગ કરવાનું મુ�ક�લ થઈ �ય છ�. 
અ�યાર� ડી�ટલ �ી�ટ�ગ �ેસમાં ઓછી �ો�ટીટી માટ� �ી�ટ�ગમાં અગવડતા પડે છ�. તો આપનો સમય 
પહ�લા સહયોગ આવકાય� છ�. સહયોગ બદલ એડવા�સમાં ધ�યવાદ.

ખાસ ન�ધ - કાગળ, �ી�ટ�ગ, શાહી તથા �ા�સપોટ�ના ભાવમાં વધારો થવાથી ��યુઆરી 
2019થી �ાના�તના લવાજમમાં �િપયા દસનો વધારો કરીને �. 110/- (એકસો દસ) રા�યા છ�. નવા 
ભાવ મુજબ �ાહકોની સં�યા જણાવશો.                                             ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

બાળકોમાં ઈ�રની યાદ અને સારા કમ� કરવા 
માટ� સ�ભાવના �ગે એમ કરવામાં આવે છ�. 
ફટાકડાઓથી અવાજ અને હવાનું �દુષણ પણ 
વધે છ�. જે આપણા પોતાના માટ� અને �ક�િત માટ� 
હાિનકારક છ�. બીમાર લોકો, ��ો, એકદમ 
નાના બાળકો તથા પશુ-પંખીઓ માટ� પણ ખતરો 
બની �ય છ�.

�દવાળીના અસં�ય �ગટાવેલા દીપકો 
પાસેથી આપણે એ શીખવું �ઈએ ક�, ગમે તેટલો 
અંધકાર હોય પર�તુ �કાશમાં એટલી શિ� હોય 
છ� ક�, અંધકારને ચીરીને ચોતરફ અજવાળું 
ફ�લાવી દ� છ�. એવી જ રીતે મનુ�યએ પણ 
�દવાળીના પવ� ઉપર �વનમાં અંદરથી �ાન, �ેમ, 
શિ�, વસુધૈવ ક�ટું�બકમની મશાલ લઈને 
�વયંના �વનને �કાશવાન બનાવવું �ઈએ. 
જેથી �વયંને એની આભાથી આલો�કત કરી 
અ�ય મનુ�યા�માઓને પણ �ેરણા પૂરી પાડી 
શકાય. આ �કાશ ઉ�સવનો દીપક એટલો તી� 
બને ક�, �વનમાં �યાર�ય અંધકાર આવે જ નહ� 
અને લ�મી સદાય આપણી સાથે જ રહ�. તો આપણું 
�દવાળીનું પવ� ઉજવેલું સાથ�ક થયેલું ગણાય.

�ાન દીપ �ગટાવો આજ,
શાંિત ક��ડ બનાવો આજ,

આજ ભારતદ�શ મ� પધાર� હ�,
પધાર� હ� િશવ પાવનકારી,

િશવશિ� દાતા હ� િવ� મ�,
વો ઈસ જગ ક� ક�યાણી ...

॥ ઓમશાંિત ॥

• અ�યના હ�નું છીનવી લેવાથી • અહ�કારી 
�િ�ઓથી. અશુ� અને અશુભ �ક�પનો આ�માને 
બાબાની યાદમાં યોગમાં, ઈ�રીય સેવામાં, �ાન 
ધારણામાં બાધા�પ બને છ�. આ�માની ઉડતી 
કલામાં નંબર પાછળ �ય છ�. સતયુગી દુિનયામાં 
આ�માનું પદ નીચુ ઉતરી �ય છ�.

િ�ય આ�મ� ! આપ પણ સકારા�મક, શુભ 
અને ક�યાણકારી �ક�પનો ફ�લાવો અને અ�ય 
આ�માઓ પાસેથી મેળવો એવી શુભકામના અને 
શુભ ભાવના સહ ..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �કપંનો �સરણ

શિ� વગર Merge ક� Emerge શ�ય નથી.

આ�માનું શરીરને છોડી દ�વું એટલે 
પ�રવત�ન. �ણભંગુર શરીર Merge થઈ ગયું. 
(5000 વષ� માટ�) પર�તુ આ�મા Merge થતો નથી. 
કારણ ક� તે તો પહ�લેથી જ સુષુ�ત (ગુ�ત) છ�. 
આ�મા ક�દ Merge ક� Emerge થતો નથી. હાં, 
તેનામાં રહ�લા �ાન, ગુણ, શિ�, સં�કાર તેનામાં 
�વયંમાં જ Merge - Emerge થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)...  Merge સુષુ�ત

• ખરાબ આદત સામે ઝૂક� જવાથી �ય�� 
પોતાના ઉપર રા�ય કરવાનો અિધકાર 
ગુમાવી દ� છ�.

• �ઢ િવચાર શ�� અને ઉ� આદશ�થી 
આપ પોતાના શારી�રક �વા��યને ઉ�મ 
બનાવી શકો છો.
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eôÒ»ÉÉ LÉÉlÉà Hí¥ÉÒ2 +É¸É©É©ÉÉÅ >¹É2Ò«É [ÉÉ{É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ©É¾ÅúlÉ ¸ÉÒ [ÉÉ{É »ÉÉ¾àú¥É, ©É¾ÅúlÉ ¸ÉÒ 

+SUï{É »ÉÉ¾àú¥É, ©É¾ÅúlÉ ¸ÉÒ Ê{É©ÉÉÇiÉ »ÉÉ¾àú¥É, ©É¾ÅúlÉ ¸ÉÒ 2É©ÉHÞíºiÉ »ÉÉ¾àú¥É. 

HÖílÉÒ«ÉÉiÉÉ©ÉÉÅ "{É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉnÉà +É«ÉÉàYðlÉ SÉälÉ{«É qàö´ÉÒ+Éà{ÉÒ 
]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É MLA ¨ÉÉlÉÉ HíÉÅyÉ±É§ÉÉ> XeàôX »ÉÉoÉà ¦É.HÖ. ©ÉyÉÖ¥Éà{É. 

UïÉ«ÉÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ SÉälÉ{«É qàö´ÉÒ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ 
{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¨ÉÉlÉÉ Yð´ÉÉ§ÉÉ> ¦É.HÖ. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. »É2ÉàWð¥Éà{É.

»ÉÖ2lÉ ´É2ÉUïÉ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É {É´É2ÉmÉÒ ©É¾úÉàl»É´É Ê{ÉÊ©ÉnÉà +É«ÉÉàYðlÉ 
SÉälÉ{«É qàö´ÉÒ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ{ÉÖÅ ©É{ÉÉà2©«É x¶«É. 
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{ÉeôÒ«ÉÉq©ÉÉÅ "NÉÖWð2ÉlÉ »lÉ2Ò«É ©ÉÒÊeô«ÉÉ `Äàò{ÉÓNÉ'{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ~ÉÖ»lÉHí Ê´É©ÉÉàSÉ{É Hí2lÉÉÅ ©ÉÒÊeô«ÉÉ ¡É§ÉÉNÉ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàYðHíÉ
¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É,üü ¡ÉÉà. Hí©É±É ÊqöKÉÒlÉ,  ¦É.HÖí. ~ÉÚÌiÉ©ÉÉ¥Éà{É, +Éy«ÉÉÎl©ÉHí SÉà{É±É{ÉÉ lÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ Hí±~Éà¶É lÉ±ÉÉ`òÒ, »ÉÚ2Wð ¥ÉÉ +É`Çò»ÉÃ 

HíÉè±ÉàWð{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ¡ÉÉà. ¾úÌºÉlÉ§ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ, Wð{ÉÉÇ±ÉÒ]ñ©É Ê´É§ÉÉNÉ, NÉÖWð2ÉlÉ Ê´ÉvÉ~ÉÒcó{ÉÉ +y«ÉKÉ ¨ÉÉlÉÉ eôÉè. Ê´É{ÉÉàqö ~ÉÉÅeàô«É, 
¦É.HÖí. »ÉÉà©É{ÉÉoÉ§ÉÉ>, ©ÉÒÊeô«ÉÉ `Äàò{ÉÓNÉ{ÉÉ ¡ÉÊ¶ÉKÉHíÉà lÉoÉÉ `Äàò{ÉÓNÉ©ÉÉ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉ2 ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2 §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà.

HíSUï-§ÉÚWð©ÉÉÅ "150©ÉÒ NÉÉÅyÉÒ Wð«ÉÅlÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉnÉà "»´ÉSUïlÉÉ ¾úÒ »Éà´ÉÉ'
»Éà©ÉÒ{ÉÉ2©ÉÉÅ MLA {ÉÒ©ÉÉ¥Éà{É +ÉSÉÉ«ÉÇ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ 

¦É.HÖí. 2KÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLÉ Yð±±ÉÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 
Ê{É«ÉÊlÉ¥Éà{É, +àeôÒ¶É{É±É G±ÉàHí`ò2 ¨ÉÉlÉÉ XàºÉÒ§ÉÉ>.

HíSUï-©ÉÖÅröÉ wöÉ2É "150©ÉÒ NÉÉÅyÉÒ Wð«ÉÅlÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉnÉà L & T HíÉè±ÉÉà{ÉÒ 
¶ÉÎGlÉ{ÉNÉ2 LÉÉlÉà "»´ÉSUï §ÉÉ2lÉ +Ê§É«ÉÉ{É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 

TDO ¨ÉÉlÉÉ +à.+à.XàºÉÒ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É.

NÉÉàyÉ2É©ÉÉÅ "Yð´É{É ~ÉÊ2´ÉlÉÇ{É 2oÉ'{ÉÉà ¶ÉÖ§ÉÉ2Å÷§É Hí2lÉÉÅ MP ¨ÉÉlÉÉ 
¡É§ÉÉlÉË»É¾ú SÉÉä¾úÉiÉ, ¡É©ÉÖLÉ {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¨ÉÉlÉÉ >±Éà{qÖö§ÉÉ>, 

BOB ©Éà{ÉàWð2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÅYð´ÉHÖí©ÉÉ2, ¦É.HÖ. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ>.

©É¾ÖúeôÒ©ÉÉÅ "AnÉ2 NÉÖWð2ÉlÉ KÉÊmÉ«É »É©ÉÉWð' wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ »ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ 
MP ¨ÉÉlÉÉ qöÒ~ÉË»É¾ú 2ÉcóÉàeô, »É2~ÉÅSÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É, Wðä{É »ÉÉy´ÉÒ 

§ÉÊNÉ{ÉÒ ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ »É©ÉÉWð{ÉÉ ¾úÉàqàöqöÉ2Éà. 
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