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થઈ �ય તે ન�ી નથી.

 બાબાએ ક�ં છ�, (તા. 19-12-1983ની 
અ�ય�વાણીમાં)

देह क� �वाथ� स�ब�ध, सुख-शांित का चैन 

छीननेवाले िवनाशी स�ब�धी, अभी भाई ह� अभी 

�वाथ�वश दु�मन हो जाते, दुःख और धोखा देनेवाले हो 

जाते । िवनाशी �ेह, देह का �ेह रा�य भा�य गंवाता ह�।

�યાર� તમે યુવાન હોવ, સશકત હોવ, સારી 
કમાણી કરતા હોય �યાર� તમે િ�ય, આદરપા� 
લાગો છો. તમારો પ�ો બોલ ઝીલવા 
પ�રવારજનો ત�પર હોય છ�. �યાર� તમે િન�ત 
થાવ, ��ધાવ�થા આવે, આવક બંધ થઈ �ય, 
કોઈ રોગ ક� તકલીફ આવે �યાર� એજ 
સંબંધીઓના વલણમાં પ�રવત�ન આવે છ�. ક�ટલાક 
��ધો કફોડી હાલતમાં �વે છ�. ક�ટલાક 
અવગણના, અનાદરના ભોગ બને છ�. કોઈ 
એમની સલાહ લેતું નથી ક� એમને પ�રવારના 
��ો િવશે કોઈ ક�ઈ કહ�તું નથી. � ક� ક�ટલાંક 
સપૂત સંતાનો માતા-િપતાની આદર, �ેમ સિહત 
સેવા કર� છ�.

લ��વનનાં થોડાં વષ� પછી સ�તપદીની 
�િત�ાઓ પાણીમાં િવિલન થઈ �ય છ�. �ેમલ�ો 
પણ િન�ફળ �ય છ�. દહ�જ, �વભાવ સં�કાર, 
શંકા-ક�શંકાઓને કારણે લ� િવ�છ�દ, ક�કાસ 
થાય છ�. �યાર� વફાદારી ભૂલીને અ�ય ��ી-પુ�ષો 
સાથે સંબંધ રાખવામાં આવે છ�. �યાર� મારપીટ, 
િહ�સા, કોટ� કિજયા થાય છ�. આમ પ�રવારના 
ન�કના સંબંધોમાં કડવાશ આવે છ�.

મીઠા સાકારબાબા અને અ�ય� 
બાપદાદાએ આપણને અદ ્ભુત �ાનર�ોથી 
ભરપૂર કયા� છ�. કોઈ પણ િવષય, સમ�યા ક� ��ો 
િવશે આપણને �ાન ના આ�યું હોય તેવું બ�યું 
નથી. િ�કાળદશ� પરમા�મા આપણને સવા�ગી 
���કોણથી મૂલવે છ�. �ાન ક�વળ નોટબુકો, 
પુ�તકોમાં સમાયેલું ના રહ� તે માટ� આપણી સમ� 
��ાબાબા, મ�મા, દાદીઓ, દીદીઓ, 
આ�દર�ો, વ�ર� ભાઈઓને આદશ� ઉદાહરણો 
તરીક� રજૂ કયા� છ�. બાબાની એવી અનેક વાતો છ� 
જે સમય, સં�ગો અનુસાર સાકાર થાય છ�. આ 
વાતો વા�તિવક અનુભૂિત કરાવે છ�. ‘દ�હ સિહત, 
દ�હના સવ� સંબંધો ભૂલીને એક મને જ યાદ 
કરો.’ બાબાએ ઉ�ાર�લ આ મહાવા�ય 
અનુભૂિત થયા પછી જ સમ�ય છ�.

�યાર� આપણે માનવ સંબંધોમાં, લૌ�કક 
પ�રવારના સંબંધોમાં એટલા ખૂંપી ગયા હોઈએ 
છીએ ક� આ સમયે માનવ સંબંધો મહ�વના �થાને 
રહ� છ�. ક�ટલાકના �વનમાં બાબા પછી આવે છ�. 
તેથી લૌ�કક રીત �રવા�, �સંગો, કાય� માટ� ગમે 
તે કરીએ છીએ. કોઈપણ ન�ર કારણ િવના, 
કોઈ મહ�વપૂણ� ઘટનાઓ િવના આપણે સે�ટરમાં 
મુરલી �ાસમાં આવવાનું ટાળીએ છીએ.

આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ક� દ�હના 
સંબંધો આજે મીઠા, અ�ત જેવા લાગે છ� પણ 
માનવનું મન ચંચળ છ�, પ�રવત�નશીલ છ�. 
સંસારમાં કોઈપણ સંબંધો �થાયી, એકરસ ર�ા 
નથી. �વાથ�ના, અપે�ાઓના પાયા ઉપર 
ચણાયેલી સંબંધોની દીવાલ �યાર� ધરાશાયી 

તં�ી �થાનેથી

ઈ�રીય મહાવા�યોમાં દીઘ����

�ાના�ત
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થોડા સમય પહ�લાં જ એક બી�ડર� પ�ી, 
પુ�ીઓને ગોળીએ દીધાં. પોતાના ઉપર ગોળી 
ચલાવવાની િહ�મત ના ચાલી. આ પણ કમ�ની 
ગહનગિત છ�.

ક�ટલાંક ��ો સંતાનોને �વણની ઉપમા 
આપે છ�. સમય, સં�ગો, પ�ર��થિત બદલાતાં 
તેઓ શેતાન બની �ય છ�. ક�ટલાક લોકો માતા-
િપતાની સંપિ� લૂંટીને માતા-િપતાને ��ા�મમાં 
મોકલે છ�. એમને પીડા આપે છ�. �વાથ�માં આંધળા 
ભીત બનીને કમ�ના િસ�ાંતને ભૂલી �ય છ�. તેથી 
જ બાબાએ દ�હ સિહત દ�હના સવ� સંબંધો 
ભૂલીને મીઠા િશવબાબાને યાદ કરવાનું ક�ં છ�.

�યાર� કોઈ ક�કમ� કર�, િહ�સા કર�, જેલમાં 
�ય �યાર� સંબંધીઓ તેનાથી દૂર ભાગે છ�. તેની 
વ�ે અંતર રાખે છ�. �યાર� પરમા�મા ગમે તેવા 
ક�કમ� આ�માને પણ સુધરવાની તક આપે છ�. 
સાચા �દયની, પ�ાતાપથી કરવામાં આવેલી 
�ાથ�ના ભગવાન સાંભળ� છ�. એક મા� 
પરમા�માનો �ેમ પાલના, પથ�દશ�ન અ�ડ છ�.

બાબા �વયં કહ� છ� ક� (19-12-1993ની 
અ�ય�વાણી)

सार� क�प म� कभी भी और िकस �ारा भी यह 

ई�रीय �ेह, परमा�म �यार �ा� नह� हो सकता। 

परमा�म �यार अथा�� िनः�वाथ� �यार।

સંસારમાં રહીને ��ાવ�સ બનનાર 
રાજયોગીને માયાનાં િભ�ન-િભ�ન �વ�પોનો, 
ર�ગોનો સામનો કરવો પડે છ�. �યાર� જે યોગી મન, 
વચન, કમ�થી પિવ� હોય છ�. સ�ાઈ, સફાઈ અને 
�ામાિણકતાથી પારદશ� �વન �વે છ�. �ઢ 
મનોબળ રાખી તી� પુ�ષાથ� કર� છ� તેવા યોગીઓ 
માયા�ત, જગત�ત બની �ય છ�.

આજે તો અનેક �કારનાં પાપકમ�ની વ�ે 

આ સંસાર ચાલે છ�. ચાર� બાજુ અશાંિત, 
િવ�ાસઘાત, િહ�સા, છ�તરપ�ડી, ��ીઓ, બાળકો 
ઉપર થતા અ�યાચારો, ચોરી, લૂંટફાટ, ધાડ, 
િભ�ન-િભ�ન �કારના અક�માતો, �યાપેલો 
��ાચાર, રાજકરણની ગંદક� માનવને શરમાવે 
તેવી છ�. સૌ સ�ા, �વાથ�, સંપિ� મેળવવા ગમે તેવાં 
હીન કમ� કર� છ�. રાજયોગી રમેશભાઈએ જે લેખો 
લખેલા તે મુજબ બ�કોનાં કોભાંડો, સરકારી 
બ�કોમાં થતી અસ� ખોટ, ગરીબોને બરબાદ 
કરતા ��ાચારની આ દુિનયા છ�. તેનાથી સંસાર 
�ાિહમામ છ�. પૈસાની આંધળી કમાણી માટ� ખા� 
પદાથ�માં થતી ભેળસેળ ખતરનાક છ�, �વલેણ 
છ�. આવી દુિનયાના પાપકમ�ના, ક�કમ�ના 
સમાચારો �ી�ટ, ઈલે��ોનીક મી�ડયામાં આવે છ�.

સંસાર આપણી ગણ�ી, આપણા િવચારો 
�માણે ચાલતો નથી. કોઈ �ય�� �યાર� બદલાય 
જશે, િવ�ાસઘાત કરશે, જેની ક�પના પણ ના 
કરી હોય તેવાં કમ� કરશે, તે ન�ી નથી. તેથી 
��ાવ�સોએ મા� પરમા�માની છ�છાયામાં 
જવાનું છ�. િમ�યા, આડંબરી, ક�િ�મ સંબંધોને 
સા�ી ��ા, ઉપરામભાવથી િનિમ�મા� 
સાચવવાના છ�. આપણું સમપ�ણ પરમા�માને 
હોય. �ીમત આપણો �ાસ બને, ધબકાર બને, 
�ાણવાયુ બને તે જ�રી છ�. અંતે તો ઈ�રીય 
યાદ અને �ે� કમ�નું ભાથું જ આપણી સાથે 
આવશે.

ક�ટલાક લોકો માતા-િપતા, સંબંધીઓ, 
��ો હયાત હોય �યાર� એમની લાગણી, સુખ 
સગવડો, ખાન-પાન આ�દનું �યાન રાખતા નથી. 
પણ ��યુ પામે �યાર� �હ�ર ખબરો, જમણવાર, 
દાન દિ�ણા, ધાિમ�ક કમ�કાંડ કરીને ફરજ પૂરી 
કયા�નો સંતોષ માને છ�. પણ ગયેલા આ�માને 
તેનાથી કોઈ �ા��ત થતી નથી. � િશવબાબાને 

�ાના�ત
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થઈ �ય તે ન�ી નથી.

 બાબાએ ક�ં છ�, (તા. 19-12-1983ની 
અ�ય�વાણીમાં)

देह क� �वाथ� स�ब�ध, सुख-शांित का चैन 

छीननेवाले िवनाशी स�ब�धी, अभी भाई ह� अभी 

�वाथ�वश दु�मन हो जाते, दुःख और धोखा देनेवाले हो 

जाते । िवनाशी �ेह, देह का �ेह रा�य भा�य गंवाता ह�।

�યાર� તમે યુવાન હોવ, સશકત હોવ, સારી 
કમાણી કરતા હોય �યાર� તમે િ�ય, આદરપા� 
લાગો છો. તમારો પ�ો બોલ ઝીલવા 
પ�રવારજનો ત�પર હોય છ�. �યાર� તમે િન�ત 
થાવ, ��ધાવ�થા આવે, આવક બંધ થઈ �ય, 
કોઈ રોગ ક� તકલીફ આવે �યાર� એજ 
સંબંધીઓના વલણમાં પ�રવત�ન આવે છ�. ક�ટલાક 
��ધો કફોડી હાલતમાં �વે છ�. ક�ટલાક 
અવગણના, અનાદરના ભોગ બને છ�. કોઈ 
એમની સલાહ લેતું નથી ક� એમને પ�રવારના 
��ો િવશે કોઈ ક�ઈ કહ�તું નથી. � ક� ક�ટલાંક 
સપૂત સંતાનો માતા-િપતાની આદર, �ેમ સિહત 
સેવા કર� છ�.

લ��વનનાં થોડાં વષ� પછી સ�તપદીની 
�િત�ાઓ પાણીમાં િવિલન થઈ �ય છ�. �ેમલ�ો 
પણ િન�ફળ �ય છ�. દહ�જ, �વભાવ સં�કાર, 
શંકા-ક�શંકાઓને કારણે લ� િવ�છ�દ, ક�કાસ 
થાય છ�. �યાર� વફાદારી ભૂલીને અ�ય ��ી-પુ�ષો 
સાથે સંબંધ રાખવામાં આવે છ�. �યાર� મારપીટ, 
િહ�સા, કોટ� કિજયા થાય છ�. આમ પ�રવારના 
ન�કના સંબંધોમાં કડવાશ આવે છ�.

મીઠા સાકારબાબા અને અ�ય� 
બાપદાદાએ આપણને અદ ્ભુત �ાનર�ોથી 
ભરપૂર કયા� છ�. કોઈ પણ િવષય, સમ�યા ક� ��ો 
િવશે આપણને �ાન ના આ�યું હોય તેવું બ�યું 
નથી. િ�કાળદશ� પરમા�મા આપણને સવા�ગી 
���કોણથી મૂલવે છ�. �ાન ક�વળ નોટબુકો, 
પુ�તકોમાં સમાયેલું ના રહ� તે માટ� આપણી સમ� 
��ાબાબા, મ�મા, દાદીઓ, દીદીઓ, 
આ�દર�ો, વ�ર� ભાઈઓને આદશ� ઉદાહરણો 
તરીક� રજૂ કયા� છ�. બાબાની એવી અનેક વાતો છ� 
જે સમય, સં�ગો અનુસાર સાકાર થાય છ�. આ 
વાતો વા�તિવક અનુભૂિત કરાવે છ�. ‘દ�હ સિહત, 
દ�હના સવ� સંબંધો ભૂલીને એક મને જ યાદ 
કરો.’ બાબાએ ઉ�ાર�લ આ મહાવા�ય 
અનુભૂિત થયા પછી જ સમ�ય છ�.

�યાર� આપણે માનવ સંબંધોમાં, લૌ�કક 
પ�રવારના સંબંધોમાં એટલા ખૂંપી ગયા હોઈએ 
છીએ ક� આ સમયે માનવ સંબંધો મહ�વના �થાને 
રહ� છ�. ક�ટલાકના �વનમાં બાબા પછી આવે છ�. 
તેથી લૌ�કક રીત �રવા�, �સંગો, કાય� માટ� ગમે 
તે કરીએ છીએ. કોઈપણ ન�ર કારણ િવના, 
કોઈ મહ�વપૂણ� ઘટનાઓ િવના આપણે સે�ટરમાં 
મુરલી �ાસમાં આવવાનું ટાળીએ છીએ.

આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ક� દ�હના 
સંબંધો આજે મીઠા, અ�ત જેવા લાગે છ� પણ 
માનવનું મન ચંચળ છ�, પ�રવત�નશીલ છ�. 
સંસારમાં કોઈપણ સંબંધો �થાયી, એકરસ ર�ા 
નથી. �વાથ�ના, અપે�ાઓના પાયા ઉપર 
ચણાયેલી સંબંધોની દીવાલ �યાર� ધરાશાયી 

તં�ી �થાનેથી

ઈ�રીય મહાવા�યોમાં દીઘ����

�ાના�ત
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થોડા સમય પહ�લાં જ એક બી�ડર� પ�ી, 
પુ�ીઓને ગોળીએ દીધાં. પોતાના ઉપર ગોળી 
ચલાવવાની િહ�મત ના ચાલી. આ પણ કમ�ની 
ગહનગિત છ�.

ક�ટલાંક ��ો સંતાનોને �વણની ઉપમા 
આપે છ�. સમય, સં�ગો, પ�ર��થિત બદલાતાં 
તેઓ શેતાન બની �ય છ�. ક�ટલાક લોકો માતા-
િપતાની સંપિ� લૂંટીને માતા-િપતાને ��ા�મમાં 
મોકલે છ�. એમને પીડા આપે છ�. �વાથ�માં આંધળા 
ભીત બનીને કમ�ના િસ�ાંતને ભૂલી �ય છ�. તેથી 
જ બાબાએ દ�હ સિહત દ�હના સવ� સંબંધો 
ભૂલીને મીઠા િશવબાબાને યાદ કરવાનું ક�ં છ�.

�યાર� કોઈ ક�કમ� કર�, િહ�સા કર�, જેલમાં 
�ય �યાર� સંબંધીઓ તેનાથી દૂર ભાગે છ�. તેની 
વ�ે અંતર રાખે છ�. �યાર� પરમા�મા ગમે તેવા 
ક�કમ� આ�માને પણ સુધરવાની તક આપે છ�. 
સાચા �દયની, પ�ાતાપથી કરવામાં આવેલી 
�ાથ�ના ભગવાન સાંભળ� છ�. એક મા� 
પરમા�માનો �ેમ પાલના, પથ�દશ�ન અ�ડ છ�.

બાબા �વયં કહ� છ� ક� (19-12-1993ની 
અ�ય�વાણી)

सार� क�प म� कभी भी और िकस �ारा भी यह 

ई�रीय �ेह, परमा�म �यार �ा� नह� हो सकता। 

परमा�म �यार अथा�� िनः�वाथ� �यार।

સંસારમાં રહીને ��ાવ�સ બનનાર 
રાજયોગીને માયાનાં િભ�ન-િભ�ન �વ�પોનો, 
ર�ગોનો સામનો કરવો પડે છ�. �યાર� જે યોગી મન, 
વચન, કમ�થી પિવ� હોય છ�. સ�ાઈ, સફાઈ અને 
�ામાિણકતાથી પારદશ� �વન �વે છ�. �ઢ 
મનોબળ રાખી તી� પુ�ષાથ� કર� છ� તેવા યોગીઓ 
માયા�ત, જગત�ત બની �ય છ�.

આજે તો અનેક �કારનાં પાપકમ�ની વ�ે 

આ સંસાર ચાલે છ�. ચાર� બાજુ અશાંિત, 
િવ�ાસઘાત, િહ�સા, છ�તરપ�ડી, ��ીઓ, બાળકો 
ઉપર થતા અ�યાચારો, ચોરી, લૂંટફાટ, ધાડ, 
િભ�ન-િભ�ન �કારના અક�માતો, �યાપેલો 
��ાચાર, રાજકરણની ગંદક� માનવને શરમાવે 
તેવી છ�. સૌ સ�ા, �વાથ�, સંપિ� મેળવવા ગમે તેવાં 
હીન કમ� કર� છ�. રાજયોગી રમેશભાઈએ જે લેખો 
લખેલા તે મુજબ બ�કોનાં કોભાંડો, સરકારી 
બ�કોમાં થતી અસ� ખોટ, ગરીબોને બરબાદ 
કરતા ��ાચારની આ દુિનયા છ�. તેનાથી સંસાર 
�ાિહમામ છ�. પૈસાની આંધળી કમાણી માટ� ખા� 
પદાથ�માં થતી ભેળસેળ ખતરનાક છ�, �વલેણ 
છ�. આવી દુિનયાના પાપકમ�ના, ક�કમ�ના 
સમાચારો �ી�ટ, ઈલે��ોનીક મી�ડયામાં આવે છ�.

સંસાર આપણી ગણ�ી, આપણા િવચારો 
�માણે ચાલતો નથી. કોઈ �ય�� �યાર� બદલાય 
જશે, િવ�ાસઘાત કરશે, જેની ક�પના પણ ના 
કરી હોય તેવાં કમ� કરશે, તે ન�ી નથી. તેથી 
��ાવ�સોએ મા� પરમા�માની છ�છાયામાં 
જવાનું છ�. િમ�યા, આડંબરી, ક�િ�મ સંબંધોને 
સા�ી ��ા, ઉપરામભાવથી િનિમ�મા� 
સાચવવાના છ�. આપણું સમપ�ણ પરમા�માને 
હોય. �ીમત આપણો �ાસ બને, ધબકાર બને, 
�ાણવાયુ બને તે જ�રી છ�. અંતે તો ઈ�રીય 
યાદ અને �ે� કમ�નું ભાથું જ આપણી સાથે 
આવશે.

ક�ટલાક લોકો માતા-િપતા, સંબંધીઓ, 
��ો હયાત હોય �યાર� એમની લાગણી, સુખ 
સગવડો, ખાન-પાન આ�દનું �યાન રાખતા નથી. 
પણ ��યુ પામે �યાર� �હ�ર ખબરો, જમણવાર, 
દાન દિ�ણા, ધાિમ�ક કમ�કાંડ કરીને ફરજ પૂરી 
કયા�નો સંતોષ માને છ�. પણ ગયેલા આ�માને 
તેનાથી કોઈ �ા��ત થતી નથી. � િશવબાબાને 

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 10 October 2018 Page No. 08

�ાના�ત

ર�ો છ�. ય�ની �થાપનાને 83 વષ� પૂરાં થશે. આ 
વષ�ના ગાળામાં ય�માં િભ�ન- િભ�ન 
પ�ર��થિતઓ આવી છ� પણ મીઠા બાબાની 
�ીમત અને િનિમ� દાદીઓ, દીદીઓ 
��ાવ�સોને કારણે આપણે સતત આગળ 
વધતા ર�ા છીએ. િવ�ના લગભગ 140 દ�શોમાં 
આવેલાં સેવાક���ો ય�ની સુવાસ ફ�લાવી ર�ાં છ�. 
સંગમયુગને સો વષ�નો ગણવામાં આવે છ�. મીઠા 
બાબાએ િવનાશની કોઈ તારીખ આપી નથી. 
બાબા તો કહ� છ� ક� જે થશે તે અચાનક થશે. 
તેથી એવરર�ડી રહ�વાનું છ�. સાધનાપથમાં 
આપણો લાંબાગાળાનો અ�યાસ જ�રી છ�.

નવા આ�માઓની સેવા ભલે થાય. પણ 
જૂના, િનયિમત િવ�ાથ�ઓએ સાકાર અને 
અ�ય�વાણીઓમાં આપણને પુ�ષાથ�ની જે 
મંિઝલ આપી છ�, લ�ય આ�યું છ� તેને સાકાર 
કરવા સમયને �યાનમાં રાખીને તી� પુ�ષાથ�ની 
ધૂણી ધખાવવાની છ�. લ�ય િસ��ને પામવા માટ� 
એડી ચોટીનું �ર લગાવવું પડશે. આ સમય 
ચેતવણીનો છ�. બાબા વાર�વાર કહ�શે નહ�. જે 
કહ�વાનું છ� તે કહી દીધું છ�. જે કરવાનું છ� તે કરી 
દીધું છ�. હવે તો આપણે �ા�ણ સો ફ�ર�તાની 
અવ�થાને �વાભાિવક બનાવીએ એજ શુભ 
ભાવના, શુભ કામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

ભોગ ધરાવવામાં આવે તો પરમા�મા એ આ�મા 
સાથે વાતચીત કરી સંદ�શીના મા�યમથી સમાચાર 
મોકલે છ�. પોતાની હયાતીમાં, �સ�ન-મનથી, 
મીઠા બાબાના ય�માં ધન સફળ કયુ� હોય, 
દુઃખી, અશાંત આ�માઓની �હાની સેવા કરી 
હોય, તપ�યા અને સતકમ�ની કમાણી કરી હોય 
તેજ સાથે આવે છ�. ��યુ પામતાં જ આ�માના 
કમ�ની ક�સેટ પૂરી થઈ �ય છ�. આ�મા સંિચત 
કમ� લઈને �ય છ�. પછીથી કર�લાં કાય�, 
કમ�કાંડો ��યુ પામેલા આ�માને સંિચત કમ� �પે 
પહ�ચતાં નથી. તેથી ��ાવ�સોએ જે ક�ઈ કરવું 
હોય, તે પોતાની હયાતીમાં જ �સ�નતાથી 
ય�માં સફળ કરવું �ઈએ.

આ જૂઠા સંસારમાં કોઈ, કોઈનું નથી. મોટ� 
ભાગે સૌ �વાથ�, �ા��તઓના સંબંધે �ડાયેલાં 
હોય છ�. તેમાં મા� ઈ�રીય પ�રવાર જ આદશ��પ 
છ�. �યાં િનઃ�વાથ�, િનદ�ષ, �હાની �ેહની 
સરવાણી વહ�તી હોય છ�. �યાં શુભભાવના, 
શુભકામના, હકારા�મક િવચારો અને પિવ�, 
ક�યાણકારી ���, �િ�, ક�િત છ�. સે�ટરમાં, 
મધુવનમાં, ��ાવ�સોની હાજરીવાળા �હાની, 
આ�યા��મક કાય��મોમાં જે ખુશી, અતી���ય 
સુખની અનુભૂિત થાય છ�. તેવું બીજે �યાંય નથી. 
બાબા અને ઈ�રીય પ�રવારના �ક�ા વ�ે 
��ાવ�સો સુરિ�ત રહ� છ�.

સંગમયુગનો સમય ઝડપથી પસાર થઈ 

આપ સૌ શાંિતમાં બેસીને 
મીઠા મીઠા બાબાને યાદ 
કરીને ખુશીનો ખ�નો લૂંટી 
ર�ા છો. તો શું બોલું ? 
ગુ�વારનો �દવસ અને 
તપ�યાનો �દવસ ક�વો સુંદર 
સુમેળ રચાયો છ�. 

િશવરાિ�થી તપ�યા વષ�નો �ાર�ભ કરવાનો હતો 
પણ આપ સૌ પાંડવોએ તો તપ�યાનો �ાર�ભ 
મધુવનથી જ કય�.

સેવા અથ� �યાં પણ પગલાં મૂક�એ છીએ �યાં 
કમાણી જ છ�. પણ આ�માઓએ એ �ણવું �ઈ ક� 
આ સંસારમાં �વવું હોય તો ક�વી રીતે �વવું ? 
બાબાએ �વવું કઈ રીતે અને મરવું કઈ રીતે તેની 
કલા શીખવાડી છ�. મરવું છ�, તો એક સેક�ડમાં 
અશરીરી બની �ઓ. (મતલબ ક� જૂના પુરાણા 
�વભાવ, સં�કારો, �યથ�તાની િવ��િત કરી 
આ��મક, અશરીરી અવ�થામાં રહો) બાબા કહ� 
છ� મારી પાસે ચા�યા આવો. બાબાના સાથનો પણ 
અનુભવ છ� અને બાબા બોલાવી પણ ર�ા છ�. તેથી 
�વનમાં કોઈ ખામી ન રહ�. સંપૂણ� કમા�તીત 
બનવાનું છ�. દર�ક� તપ�યા માટ� પોતાની તૈયારી 
કરવાની છ�. સવ� કાંઈ સમેટવાનું છ�. તપ�યા �યાર� 
જ સફળ થાય �યાર� સવ� કાંઈ સમેટી લીધું હોય. 
તપ�યા વ�ે ક�ઈ પણ યાદ ન આવે. આપણને એ 
ફ�લ�ગ થાય ક� હવે મારો પાટ� પૂરો થઈ ગયો છ�. 
હવે ઘણો થોડો સમય બાક� ર�ો છ�. દાદી 
�કાશમિણ�એ ક�ં ક� હવે ટાઈમ થોડો છ�. થોડા 
સમયમાં ઘણું બધું કરી લેવાનું છ�. પુ�ષાથ�ની 
તૈયારી કરીશું, તો �થાપનાનું કાય� જલદી પૂ�ં 
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થશે. �ા�ણોની ��� અને ��થિત બને થઈ જશે. 
પોતાની ��થિત બનાવવા માટ� થોડો સમય બાક� 
ર�ો છ�. તેથી ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ ��થિત 
ઉપર નીચે ન થાય.

બાબાએ પુ�ષાથ� માટ� ક�ં છ� ક� �ેહની 
શ�� ઈ�રીય પ�રવારને પ�રવિત�ત કરવામાં 
મદદ�પ બનશે. કોઈનોય દોષ નથી. �ેહની 
શ��, શુભભાવના, શુભકામનાની શ��થી 
કામિવકાર ખતમ થયો પણ કામના પૂરી થઈ નથી. 
હવે સંપૂણ� બનીને આ�માઓને આપ સમાન, બાપ 
સમાન બનાવવાના છ�. �યાર� �યાર� બાબા કહ� છ�. 
આ�માઓને બાપ સમાન બનાવો પણ બાપ સમાન 
કઈ રીતે બનાય ? તે માટ� રીસ અને ર�સ કરવાની 
છ�. બાબાને સામે રાખીશું તો બાપ સમાન બનીશું. 
બાબાને સામે રાખતાં બાબાએ પોતાના તરફ 
ખ�ચીને પોતાના સમાન બના�યા. તે યાદ આવશે. 
ફોલો ફાધર કરવાથી બાપ સમાન બનાશે. જે ક�ઈ 
વાત હોય, તે બાબાની સામે રાખો. સપૂત બનવાનું 
લ�ય રાખો. બાબાને નૈસિગ�ક રીતે ફોલો કરનાર 
આ�મા સપૂત બની જશે. �યાગ, તપ�યા, સેવામાં 
પણ બાપને ફોલો કરો. આપણી સાચી તપ�યા 
હોય, તો ગમે તેવી પરી�ાઓ આવે પણ તપ�યા 
ભંગ ન થાય. યાદમાં બેસીએ �યાર� કદી માયા ન 
આવે. આ ચેક�ગની ઘણી જ�ર છ�. સાચા �દયથી 
બાબાની યાદ હોય. બાબા સાથે સવ� સંબંધોનો રસ 
હોય. બાબાનાં ગુણ અને શ��ઓ લેવા માટ� 
આપણે લાયક બનીએ. આપણી કમ�રીઓ અને 
અવગુણોને ખતમ કરવાનાં છ�. �વયં આ બાબતનું 
િનરી�ણ કરવાનું છ�. તે માટ� અંતમુ�ખતા, 
એકા�તા તથા એકાંત �ઈએ.

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

• જેટલાં �ે� કમ� કરશો એટલાં જ �ે� 
ભા�યની ર�ખા લાંબી અને �પ� બનતી જશે.

• હોલીહ�સ કદી પણ બુ�� �ારા �ાનના મોતી 
િસવાય બીજું ક�ઈ લઈ ના શક�.

• મયા�દાઓની ર�ખાની અંદર રહ�નાર જ મયા�દા 
પુ�ષો�મ છ�.

• ��થિતનો આધાર ��િત છ� એટલે સદા 
ખુશીની ��િત બનેલી રહ�.

• ઉદાસીનતાને દૂર કરવા માટ� ખુશીઓનો 
ખ�નો સદા સાથે રાખો.

• દુવાઓ આપો અને દુવાઓ મેળવો એજ �ે� 
પુ�ષાથ� છ�.
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ર�ો છ�. ય�ની �થાપનાને 83 વષ� પૂરાં થશે. આ 
વષ�ના ગાળામાં ય�માં િભ�ન- િભ�ન 
પ�ર��થિતઓ આવી છ� પણ મીઠા બાબાની 
�ીમત અને િનિમ� દાદીઓ, દીદીઓ 
��ાવ�સોને કારણે આપણે સતત આગળ 
વધતા ર�ા છીએ. િવ�ના લગભગ 140 દ�શોમાં 
આવેલાં સેવાક���ો ય�ની સુવાસ ફ�લાવી ર�ાં છ�. 
સંગમયુગને સો વષ�નો ગણવામાં આવે છ�. મીઠા 
બાબાએ િવનાશની કોઈ તારીખ આપી નથી. 
બાબા તો કહ� છ� ક� જે થશે તે અચાનક થશે. 
તેથી એવરર�ડી રહ�વાનું છ�. સાધનાપથમાં 
આપણો લાંબાગાળાનો અ�યાસ જ�રી છ�.

નવા આ�માઓની સેવા ભલે થાય. પણ 
જૂના, િનયિમત િવ�ાથ�ઓએ સાકાર અને 
અ�ય�વાણીઓમાં આપણને પુ�ષાથ�ની જે 
મંિઝલ આપી છ�, લ�ય આ�યું છ� તેને સાકાર 
કરવા સમયને �યાનમાં રાખીને તી� પુ�ષાથ�ની 
ધૂણી ધખાવવાની છ�. લ�ય િસ��ને પામવા માટ� 
એડી ચોટીનું �ર લગાવવું પડશે. આ સમય 
ચેતવણીનો છ�. બાબા વાર�વાર કહ�શે નહ�. જે 
કહ�વાનું છ� તે કહી દીધું છ�. જે કરવાનું છ� તે કરી 
દીધું છ�. હવે તો આપણે �ા�ણ સો ફ�ર�તાની 
અવ�થાને �વાભાિવક બનાવીએ એજ શુભ 
ભાવના, શુભ કામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

ભોગ ધરાવવામાં આવે તો પરમા�મા એ આ�મા 
સાથે વાતચીત કરી સંદ�શીના મા�યમથી સમાચાર 
મોકલે છ�. પોતાની હયાતીમાં, �સ�ન-મનથી, 
મીઠા બાબાના ય�માં ધન સફળ કયુ� હોય, 
દુઃખી, અશાંત આ�માઓની �હાની સેવા કરી 
હોય, તપ�યા અને સતકમ�ની કમાણી કરી હોય 
તેજ સાથે આવે છ�. ��યુ પામતાં જ આ�માના 
કમ�ની ક�સેટ પૂરી થઈ �ય છ�. આ�મા સંિચત 
કમ� લઈને �ય છ�. પછીથી કર�લાં કાય�, 
કમ�કાંડો ��યુ પામેલા આ�માને સંિચત કમ� �પે 
પહ�ચતાં નથી. તેથી ��ાવ�સોએ જે ક�ઈ કરવું 
હોય, તે પોતાની હયાતીમાં જ �સ�નતાથી 
ય�માં સફળ કરવું �ઈએ.

આ જૂઠા સંસારમાં કોઈ, કોઈનું નથી. મોટ� 
ભાગે સૌ �વાથ�, �ા��તઓના સંબંધે �ડાયેલાં 
હોય છ�. તેમાં મા� ઈ�રીય પ�રવાર જ આદશ��પ 
છ�. �યાં િનઃ�વાથ�, િનદ�ષ, �હાની �ેહની 
સરવાણી વહ�તી હોય છ�. �યાં શુભભાવના, 
શુભકામના, હકારા�મક િવચારો અને પિવ�, 
ક�યાણકારી ���, �િ�, ક�િત છ�. સે�ટરમાં, 
મધુવનમાં, ��ાવ�સોની હાજરીવાળા �હાની, 
આ�યા��મક કાય��મોમાં જે ખુશી, અતી���ય 
સુખની અનુભૂિત થાય છ�. તેવું બીજે �યાંય નથી. 
બાબા અને ઈ�રીય પ�રવારના �ક�ા વ�ે 
��ાવ�સો સુરિ�ત રહ� છ�.

સંગમયુગનો સમય ઝડપથી પસાર થઈ 

આપ સૌ શાંિતમાં બેસીને 
મીઠા મીઠા બાબાને યાદ 
કરીને ખુશીનો ખ�નો લૂંટી 
ર�ા છો. તો શું બોલું ? 
ગુ�વારનો �દવસ અને 
તપ�યાનો �દવસ ક�વો સુંદર 
સુમેળ રચાયો છ�. 

િશવરાિ�થી તપ�યા વષ�નો �ાર�ભ કરવાનો હતો 
પણ આપ સૌ પાંડવોએ તો તપ�યાનો �ાર�ભ 
મધુવનથી જ કય�.

સેવા અથ� �યાં પણ પગલાં મૂક�એ છીએ �યાં 
કમાણી જ છ�. પણ આ�માઓએ એ �ણવું �ઈ ક� 
આ સંસારમાં �વવું હોય તો ક�વી રીતે �વવું ? 
બાબાએ �વવું કઈ રીતે અને મરવું કઈ રીતે તેની 
કલા શીખવાડી છ�. મરવું છ�, તો એક સેક�ડમાં 
અશરીરી બની �ઓ. (મતલબ ક� જૂના પુરાણા 
�વભાવ, સં�કારો, �યથ�તાની િવ��િત કરી 
આ��મક, અશરીરી અવ�થામાં રહો) બાબા કહ� 
છ� મારી પાસે ચા�યા આવો. બાબાના સાથનો પણ 
અનુભવ છ� અને બાબા બોલાવી પણ ર�ા છ�. તેથી 
�વનમાં કોઈ ખામી ન રહ�. સંપૂણ� કમા�તીત 
બનવાનું છ�. દર�ક� તપ�યા માટ� પોતાની તૈયારી 
કરવાની છ�. સવ� કાંઈ સમેટવાનું છ�. તપ�યા �યાર� 
જ સફળ થાય �યાર� સવ� કાંઈ સમેટી લીધું હોય. 
તપ�યા વ�ે ક�ઈ પણ યાદ ન આવે. આપણને એ 
ફ�લ�ગ થાય ક� હવે મારો પાટ� પૂરો થઈ ગયો છ�. 
હવે ઘણો થોડો સમય બાક� ર�ો છ�. દાદી 
�કાશમિણ�એ ક�ં ક� હવે ટાઈમ થોડો છ�. થોડા 
સમયમાં ઘણું બધું કરી લેવાનું છ�. પુ�ષાથ�ની 
તૈયારી કરીશું, તો �થાપનાનું કાય� જલદી પૂ�ં 
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થશે. �ા�ણોની ��� અને ��થિત બને થઈ જશે. 
પોતાની ��થિત બનાવવા માટ� થોડો સમય બાક� 
ર�ો છ�. તેથી ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ ��થિત 
ઉપર નીચે ન થાય.

બાબાએ પુ�ષાથ� માટ� ક�ં છ� ક� �ેહની 
શ�� ઈ�રીય પ�રવારને પ�રવિત�ત કરવામાં 
મદદ�પ બનશે. કોઈનોય દોષ નથી. �ેહની 
શ��, શુભભાવના, શુભકામનાની શ��થી 
કામિવકાર ખતમ થયો પણ કામના પૂરી થઈ નથી. 
હવે સંપૂણ� બનીને આ�માઓને આપ સમાન, બાપ 
સમાન બનાવવાના છ�. �યાર� �યાર� બાબા કહ� છ�. 
આ�માઓને બાપ સમાન બનાવો પણ બાપ સમાન 
કઈ રીતે બનાય ? તે માટ� રીસ અને ર�સ કરવાની 
છ�. બાબાને સામે રાખીશું તો બાપ સમાન બનીશું. 
બાબાને સામે રાખતાં બાબાએ પોતાના તરફ 
ખ�ચીને પોતાના સમાન બના�યા. તે યાદ આવશે. 
ફોલો ફાધર કરવાથી બાપ સમાન બનાશે. જે ક�ઈ 
વાત હોય, તે બાબાની સામે રાખો. સપૂત બનવાનું 
લ�ય રાખો. બાબાને નૈસિગ�ક રીતે ફોલો કરનાર 
આ�મા સપૂત બની જશે. �યાગ, તપ�યા, સેવામાં 
પણ બાપને ફોલો કરો. આપણી સાચી તપ�યા 
હોય, તો ગમે તેવી પરી�ાઓ આવે પણ તપ�યા 
ભંગ ન થાય. યાદમાં બેસીએ �યાર� કદી માયા ન 
આવે. આ ચેક�ગની ઘણી જ�ર છ�. સાચા �દયથી 
બાબાની યાદ હોય. બાબા સાથે સવ� સંબંધોનો રસ 
હોય. બાબાનાં ગુણ અને શ��ઓ લેવા માટ� 
આપણે લાયક બનીએ. આપણી કમ�રીઓ અને 
અવગુણોને ખતમ કરવાનાં છ�. �વયં આ બાબતનું 
િનરી�ણ કરવાનું છ�. તે માટ� અંતમુ�ખતા, 
એકા�તા તથા એકાંત �ઈએ.

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

• જેટલાં �ે� કમ� કરશો એટલાં જ �ે� 
ભા�યની ર�ખા લાંબી અને �પ� બનતી જશે.

• હોલીહ�સ કદી પણ બુ�� �ારા �ાનના મોતી 
િસવાય બીજું ક�ઈ લઈ ના શક�.

• મયા�દાઓની ર�ખાની અંદર રહ�નાર જ મયા�દા 
પુ�ષો�મ છ�.

• ��થિતનો આધાર ��િત છ� એટલે સદા 
ખુશીની ��િત બનેલી રહ�.

• ઉદાસીનતાને દૂર કરવા માટ� ખુશીઓનો 
ખ�નો સદા સાથે રાખો.

• દુવાઓ આપો અને દુવાઓ મેળવો એજ �ે� 
પુ�ષાથ� છ�.
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શાંિતમાં શ�� જમા થઈ રહી છ�. તે િસવાય ક�ઈ જ 
પસંદ આવતું નથી. આપણાં નયન ક�વાં છ� ? 
કતા�પણાના ભાનથી દૂર રહ�વાની આદત ઉપરામ 
બનાવે છ�. ��થિતને �ચી બનાવવા કતા�પણાનો 
ભાવ ન હોય. પોતે મા� સા�ી બનીને �વાનું છ�. 
તપ�યા �ારા િવ�ના ખૂણે ખૂણે વાય�ેશન �ય. 
સા�ી બનીને પોતાનો પાટ� �લે કરવાનો છ�. આ�મા 
પોતાના અંતરને �ણે છ� તે રીતે અંતયા�મી છ�. 
અંતમુ�ખી આ�મા પોતાને �ણી શક� છ� ક� �� કોણ 
છું ? ક�વો છું ? ���ના આ�દ, મ�ય, અંતનો 
ઈિતહાસ �ણીએ છીએ. તેથી અંતયા�મી કહ�વાય. 
ધારણાઓ અને �ાનમાં ઘણું અંતર છ�. આ�મા 
નોલેજફ�લ છ� તો લવફ�લ છ�. �લીસફ�લ છ�. બાબા 
તથા પ�રવાર તરફથી �લેસ�ગની કમી ક�મ છ� ? 
�લીસફ�લ બનવું પડશે. તે માંગવાથી નહ� મળ�. 
�વનનો આધાર છ�. પ�રવારની �લેસ�ગ. તે 
�વપસંદ, પ�રવાર પસંદ, બાપ પસંદના �ણ 
સ�ટ��ફક�ટો �ારા મળશે.

દર�કના �દલમાંથી દુઆ નીકળ�. કોઈ 
આપણાથી નારાજ ન થાય. દુઆઓ આપણા માટ� 
સા�ં વાહન બની જશે. કોઈ વાતમાં આપણી ખામી 
નથી. તો બાબાના િ�ય બની જશો. �ેહી 
સહયોગી બનશો. �વનમાં શાંિત, �ેમ, ધીરજ છ� 
તો પ�થર પણ પાણી થઈ જશે. માટ� મયા�દા િવ�� 
કદી ના ચાલીએ. આપણે ફ�લ નથી બ�યા, તો 
જ�ર આપણામાં ક�ઈક ખામી છ�. તેથી ખુશી કાયમ 
રહ�તી નથી. કારણ ક� �યાંક લગાવ છ�. આસ�� 
છ�. આ�મા �ાની છ�. તો યોગી બની �ય છ�. 
આપણે ચેક કરીએ ક� એવી કોઈ વાત છ� જેથી 
પુ�ષાથ�માં જંપ (ક�દકો) લગાવી શકતા નથી. તો 
તેનું બજેટ કરો. એવી કઈ ખામી છ� ? તેમાં મા�ં 
તા�ં ક�ઈક હશે. કોઈને �ઈને પુ�ષાથ� કરી ર�ા 
છો ? ભા�યથી દર�ક પોતાનું ખાય છ�. કોઈના 

આપણે િનઃસંક�પ કઈ રીતે રહીએ ? કાય� 
�યવહારમાં અિત �યારા અને િનરાલા, એ�યુર�ટ 
અને એ�ટીવ રહીએ, તો િનઃસંક�પ રહી શક�એ. 
ઉ� અ�યાસ �ારા ઉ�પદની �ા��ત થાય છ�. 
અ�યાસમાં �યાન રહ�વાથી િનઃસંક�પ રહ�વાશે. 
બાબા આપણને ઉ� િશ�ણ આપી ર�ાં છ�. 
આપણે અનુભવ કરીએ છીએ ક� આપણે પહ�લાં 
ક�વા હતા અને અ�યાર� ક�વા બની ગયા છીએ. 
કોઈ ભલે તમને ન ઓળખે પણ તમે �વયં પોતાની 
�તને ઓળખો ક� �� કોણ છું ? �ા�ણક�ળમાં �� 
ઓડ�નરી �ા�ણ તો નથી ને ? �ા�ણક�ળની 
શોભા વધારનાર, �ા�ણક�ળનું નામ રોશન 
કરનાર આ�મા છું ? પોતાની �તને પૂછીએ ક� 
સપૂત બ�યા છીએ ? સપૂત બ�યા છીએ, તો સુખ 
છ�. કપૂત બનવામાં સુખ છ� ? બાબા કહ� છ� ક� તમે 
મારા છો. આપણે કહીએ છીએ ક� બાબા તમે મારા 
છો. ભગવાન �વયં કહ� છ� ક� તું મારો છ�. બાબાએ 
આપણને લાયક બના�યા છ�. સંપૂણ� બનીને બાબા 
અ�ય� થઈ ગયા.

જે મિહમાના ઈ�છુક છ� તેમનાં નયન ભીનાં 
નહ� થાય. ભગવાને પોતાની છ�છાયામાં રાખીને 
આપણને નૂર� રતન બના�યાં. તપ�યાની વાત 
આવે છ�. તો સાકાર બાબાની યાદ આવે છ�. 
બાબાએ આપણને સુધારી સુધારીને દ�વતા લાયક 
બના�યા. સંગમયુગમાં બાબા જેવા કોઈ બાપ 
નથી. 21 જ�મની બાદશાહી આપવા માટ� બાબાએ 
આપણને લાયક બના�યા. સમય અનુસાર 
કિલયુગ જશે, સતયુગ આવશે. બાબાએ સવ� 
કાય�થી મુ� કરી દીધાં છ�. બાબા પાસે જવું 
આવવું બસ આજ િવચાર ચાલે છ�. બાક� સવ� 
�યાલોથી મુ�. તેમાં સેવા સમાયેલી છ�.

શુ� પાવરફ�લ, ઘર તરફ ખ�ચનારી યાદ 
હોવી �ઈએ. જે વીતી ગયું તેનું િચંતન ના કરો. 
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ભા�યની રીસ કરી શક�એ નહ�. વૈ�યંતીમાલામાં 
આવનાર આ�મા તરીક�નો પુ�ષાથ� કરો. આવા 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ વાતને દૂર કરો. થોભવાનું 
આપણું કામ નથી. હવે સમય પૂરો થયો છ�. હવે ઘેર 
જવાનું છ�. એ િસવાય કોઈ વાત યાદ ન આવે. 
વીતી ગયું તે વીતી ગયું. તેને ભૂલી �ઓ. વીતેલી 
વાતોને યાદ કરવી એટલે ભૂતોની �વેશતા થવી. 
જેણે એંજલ બનવાનું છ�. તેણે આ દુિનયાને 
નાશવંત સમજવાની છ�. પોતાના �દલની �િ� 
�હાની હશે, તો આવનાર નવી દુિનયા દ�ખાશે. 
સમેટવાની શ��થી બીજ�પની ��થિત બનશે. 
ફાલતુ વાતોમાં સમય ગુમાવો નહ�. તપ�યા વષ�માં 
હર સેક�ડ, હર �ાસ સફળ કરવાનાં છ�. જે �ો�ામ 
મળ� છ� તેનો જે અમલ કર� છ� તેના માક�સ વધાર� 
મળ� છ�. તે માટ� ફ�લ એટ��શન રાખીએ. પાસ વીથ 
ઑનર બનીએ. કોઈને �શો નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એનામાં બી� �દ�યગુણોની પણ ધારણા જલદી 
થાય છ�. કપટી અથવા ચાલાક �ય��ના �વનમાં 
�દ�યગુણોની ધારણા એટલી જલદી થતી નથી 
કારણ ક� એનું મન કોઈને કોઈ ગડમથલમાં લાગેલું 
રહ� છ�. કદી તે િવચાર� છ�, ‘ભૂતકાળમાં એ મનુ�યે 
મારી સાથે સારો �યવહાર કય� નથી, હવે મારી 
સાથે સારી રીતે કઈ રીતે વત� શક� છ�. આજ સુધી 
પેલો માનવ બરાબર નહોતો, તો ભિવ�યમાં પણ 
બદલાય એવું લાગતું નથી.’ પર�તુ જે સરળ 
િચ�વાળો મનુ�ય હોય છ�, તે તો પોતાની મ�તીમાં 
મ�ત રહ� છ�. અને એ િવચાર� છ� જે જેવું કરશે, તે 
તેવું પામશે, તે પોતાની સ�યતાને કોઈ પણ 
��થિતમાં છોડતો નથી. એટલે ‘સાચા �દલ પર 
સાહ�બ રા�’ થવાની ઉ�� અનુસાર એને 
ઈ�રની સહાયતા પણ મળ� છ�. એનું સીધાપણું, 
એની સ�ાઈ તથા મનની સફાઈને કારણે બી� 
લોકો પણ એને આશીવા�દ આપે છ�, એને �ેહ કર� 
છ�. તેથી તે �વયં �વયંથી સંતુ� અને સુખી રહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...િ�વેણી

િચંતન
 ધન ન હોય �યાર� ત�ન િનમાણા થઈ જવાની જ�ર નથી. ધન હોય તો જ તમે વટ �ળવી શકો ક� 
�વતં� રહી શકો તેવી મા�યતાને મગજમાં �થાન જ ન આપવું �ઈએ. ધન અને સાધનો હોય તો કોઈપણ 
�ય�� �વતં� બને. પર�તુ સં�કાર ન હોય તો આવો ધન સંપ�ન માણસ �વતં�તા સાથે ઉ�ધત પણ બની 
શક� છ�. ધનસંપિ� ન હોય છતાં તમે વટપૂવ�ક �વતં� રહી શકો �યાર� જ તમારી ઈ�રીય કસોટી થાય છ�. 
માણસે ધન કરતાં આ�મસ�માનને વધુ મહ�વ આપવું �ઈએ. ચાણ�યે ક�ં છ�.

‘અધમા� ધન િમ�છ��ત ધન માનં ચ મ�યમાઃ 
ઉ�મા માન િમ�છ��ત માનો િહ મહતાં ધનમ ॥’

 િન�ન �ેણીના મનુ�ય ક�વળ ધનની ઈ�છા કર� છ�. મ�યમ �ેણીનો માનવ ધનની અને માન બ�નેની 
ઈ�છા કર� છ� પણ �ે� પુ�ષ એ છ� જે મા� માનની જ કામના કર� છ�. 

આ�મસ�માન એજ �ે� પુ�ષોનું ધન છ�.
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શાંિતમાં શ�� જમા થઈ રહી છ�. તે િસવાય ક�ઈ જ 
પસંદ આવતું નથી. આપણાં નયન ક�વાં છ� ? 
કતા�પણાના ભાનથી દૂર રહ�વાની આદત ઉપરામ 
બનાવે છ�. ��થિતને �ચી બનાવવા કતા�પણાનો 
ભાવ ન હોય. પોતે મા� સા�ી બનીને �વાનું છ�. 
તપ�યા �ારા િવ�ના ખૂણે ખૂણે વાય�ેશન �ય. 
સા�ી બનીને પોતાનો પાટ� �લે કરવાનો છ�. આ�મા 
પોતાના અંતરને �ણે છ� તે રીતે અંતયા�મી છ�. 
અંતમુ�ખી આ�મા પોતાને �ણી શક� છ� ક� �� કોણ 
છું ? ક�વો છું ? ���ના આ�દ, મ�ય, અંતનો 
ઈિતહાસ �ણીએ છીએ. તેથી અંતયા�મી કહ�વાય. 
ધારણાઓ અને �ાનમાં ઘણું અંતર છ�. આ�મા 
નોલેજફ�લ છ� તો લવફ�લ છ�. �લીસફ�લ છ�. બાબા 
તથા પ�રવાર તરફથી �લેસ�ગની કમી ક�મ છ� ? 
�લીસફ�લ બનવું પડશે. તે માંગવાથી નહ� મળ�. 
�વનનો આધાર છ�. પ�રવારની �લેસ�ગ. તે 
�વપસંદ, પ�રવાર પસંદ, બાપ પસંદના �ણ 
સ�ટ��ફક�ટો �ારા મળશે.

દર�કના �દલમાંથી દુઆ નીકળ�. કોઈ 
આપણાથી નારાજ ન થાય. દુઆઓ આપણા માટ� 
સા�ં વાહન બની જશે. કોઈ વાતમાં આપણી ખામી 
નથી. તો બાબાના િ�ય બની જશો. �ેહી 
સહયોગી બનશો. �વનમાં શાંિત, �ેમ, ધીરજ છ� 
તો પ�થર પણ પાણી થઈ જશે. માટ� મયા�દા િવ�� 
કદી ના ચાલીએ. આપણે ફ�લ નથી બ�યા, તો 
જ�ર આપણામાં ક�ઈક ખામી છ�. તેથી ખુશી કાયમ 
રહ�તી નથી. કારણ ક� �યાંક લગાવ છ�. આસ�� 
છ�. આ�મા �ાની છ�. તો યોગી બની �ય છ�. 
આપણે ચેક કરીએ ક� એવી કોઈ વાત છ� જેથી 
પુ�ષાથ�માં જંપ (ક�દકો) લગાવી શકતા નથી. તો 
તેનું બજેટ કરો. એવી કઈ ખામી છ� ? તેમાં મા�ં 
તા�ં ક�ઈક હશે. કોઈને �ઈને પુ�ષાથ� કરી ર�ા 
છો ? ભા�યથી દર�ક પોતાનું ખાય છ�. કોઈના 

આપણે િનઃસંક�પ કઈ રીતે રહીએ ? કાય� 
�યવહારમાં અિત �યારા અને િનરાલા, એ�યુર�ટ 
અને એ�ટીવ રહીએ, તો િનઃસંક�પ રહી શક�એ. 
ઉ� અ�યાસ �ારા ઉ�પદની �ા��ત થાય છ�. 
અ�યાસમાં �યાન રહ�વાથી િનઃસંક�પ રહ�વાશે. 
બાબા આપણને ઉ� િશ�ણ આપી ર�ાં છ�. 
આપણે અનુભવ કરીએ છીએ ક� આપણે પહ�લાં 
ક�વા હતા અને અ�યાર� ક�વા બની ગયા છીએ. 
કોઈ ભલે તમને ન ઓળખે પણ તમે �વયં પોતાની 
�તને ઓળખો ક� �� કોણ છું ? �ા�ણક�ળમાં �� 
ઓડ�નરી �ા�ણ તો નથી ને ? �ા�ણક�ળની 
શોભા વધારનાર, �ા�ણક�ળનું નામ રોશન 
કરનાર આ�મા છું ? પોતાની �તને પૂછીએ ક� 
સપૂત બ�યા છીએ ? સપૂત બ�યા છીએ, તો સુખ 
છ�. કપૂત બનવામાં સુખ છ� ? બાબા કહ� છ� ક� તમે 
મારા છો. આપણે કહીએ છીએ ક� બાબા તમે મારા 
છો. ભગવાન �વયં કહ� છ� ક� તું મારો છ�. બાબાએ 
આપણને લાયક બના�યા છ�. સંપૂણ� બનીને બાબા 
અ�ય� થઈ ગયા.

જે મિહમાના ઈ�છુક છ� તેમનાં નયન ભીનાં 
નહ� થાય. ભગવાને પોતાની છ�છાયામાં રાખીને 
આપણને નૂર� રતન બના�યાં. તપ�યાની વાત 
આવે છ�. તો સાકાર બાબાની યાદ આવે છ�. 
બાબાએ આપણને સુધારી સુધારીને દ�વતા લાયક 
બના�યા. સંગમયુગમાં બાબા જેવા કોઈ બાપ 
નથી. 21 જ�મની બાદશાહી આપવા માટ� બાબાએ 
આપણને લાયક બના�યા. સમય અનુસાર 
કિલયુગ જશે, સતયુગ આવશે. બાબાએ સવ� 
કાય�થી મુ� કરી દીધાં છ�. બાબા પાસે જવું 
આવવું બસ આજ િવચાર ચાલે છ�. બાક� સવ� 
�યાલોથી મુ�. તેમાં સેવા સમાયેલી છ�.

શુ� પાવરફ�લ, ઘર તરફ ખ�ચનારી યાદ 
હોવી �ઈએ. જે વીતી ગયું તેનું િચંતન ના કરો. 
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ભા�યની રીસ કરી શક�એ નહ�. વૈ�યંતીમાલામાં 
આવનાર આ�મા તરીક�નો પુ�ષાથ� કરો. આવા 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ વાતને દૂર કરો. થોભવાનું 
આપણું કામ નથી. હવે સમય પૂરો થયો છ�. હવે ઘેર 
જવાનું છ�. એ િસવાય કોઈ વાત યાદ ન આવે. 
વીતી ગયું તે વીતી ગયું. તેને ભૂલી �ઓ. વીતેલી 
વાતોને યાદ કરવી એટલે ભૂતોની �વેશતા થવી. 
જેણે એંજલ બનવાનું છ�. તેણે આ દુિનયાને 
નાશવંત સમજવાની છ�. પોતાના �દલની �િ� 
�હાની હશે, તો આવનાર નવી દુિનયા દ�ખાશે. 
સમેટવાની શ��થી બીજ�પની ��થિત બનશે. 
ફાલતુ વાતોમાં સમય ગુમાવો નહ�. તપ�યા વષ�માં 
હર સેક�ડ, હર �ાસ સફળ કરવાનાં છ�. જે �ો�ામ 
મળ� છ� તેનો જે અમલ કર� છ� તેના માક�સ વધાર� 
મળ� છ�. તે માટ� ફ�લ એટ��શન રાખીએ. પાસ વીથ 
ઑનર બનીએ. કોઈને �શો નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એનામાં બી� �દ�યગુણોની પણ ધારણા જલદી 
થાય છ�. કપટી અથવા ચાલાક �ય��ના �વનમાં 
�દ�યગુણોની ધારણા એટલી જલદી થતી નથી 
કારણ ક� એનું મન કોઈને કોઈ ગડમથલમાં લાગેલું 
રહ� છ�. કદી તે િવચાર� છ�, ‘ભૂતકાળમાં એ મનુ�યે 
મારી સાથે સારો �યવહાર કય� નથી, હવે મારી 
સાથે સારી રીતે કઈ રીતે વત� શક� છ�. આજ સુધી 
પેલો માનવ બરાબર નહોતો, તો ભિવ�યમાં પણ 
બદલાય એવું લાગતું નથી.’ પર�તુ જે સરળ 
િચ�વાળો મનુ�ય હોય છ�, તે તો પોતાની મ�તીમાં 
મ�ત રહ� છ�. અને એ િવચાર� છ� જે જેવું કરશે, તે 
તેવું પામશે, તે પોતાની સ�યતાને કોઈ પણ 
��થિતમાં છોડતો નથી. એટલે ‘સાચા �દલ પર 
સાહ�બ રા�’ થવાની ઉ�� અનુસાર એને 
ઈ�રની સહાયતા પણ મળ� છ�. એનું સીધાપણું, 
એની સ�ાઈ તથા મનની સફાઈને કારણે બી� 
લોકો પણ એને આશીવા�દ આપે છ�, એને �ેહ કર� 
છ�. તેથી તે �વયં �વયંથી સંતુ� અને સુખી રહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...િ�વેણી

િચંતન
 ધન ન હોય �યાર� ત�ન િનમાણા થઈ જવાની જ�ર નથી. ધન હોય તો જ તમે વટ �ળવી શકો ક� 
�વતં� રહી શકો તેવી મા�યતાને મગજમાં �થાન જ ન આપવું �ઈએ. ધન અને સાધનો હોય તો કોઈપણ 
�ય�� �વતં� બને. પર�તુ સં�કાર ન હોય તો આવો ધન સંપ�ન માણસ �વતં�તા સાથે ઉ�ધત પણ બની 
શક� છ�. ધનસંપિ� ન હોય છતાં તમે વટપૂવ�ક �વતં� રહી શકો �યાર� જ તમારી ઈ�રીય કસોટી થાય છ�. 
માણસે ધન કરતાં આ�મસ�માનને વધુ મહ�વ આપવું �ઈએ. ચાણ�યે ક�ં છ�.

‘અધમા� ધન િમ�છ��ત ધન માનં ચ મ�યમાઃ 
ઉ�મા માન િમ�છ��ત માનો િહ મહતાં ધનમ ॥’

 િન�ન �ેણીના મનુ�ય ક�વળ ધનની ઈ�છા કર� છ�. મ�યમ �ેણીનો માનવ ધનની અને માન બ�નેની 
ઈ�છા કર� છ� પણ �ે� પુ�ષ એ છ� જે મા� માનની જ કામના કર� છ�. 

આ�મસ�માન એજ �ે� પુ�ષોનું ધન છ�.
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�ાના�ત

સંઘષ�નું િનવારણ

આ�યા��મકતાના 
માગ�માં સંઘષ�થી પાર 
ઉતરવાના �યાસને જ 
પુ�ષાથ� કહ�વામાં આવે છ�. 
અ�ય કોઈ એનો િવરોધ 
કર� ��� અથવા સંઘષ�નું 

વાતાવરણ જ�માવે એ વાતની િચંતા પુ�ષાથ�ને 
હોતી નથી. પણ એની કોિશશ એ હોય છ� ક� તે 
�વયં એ દલદલમાં ન ફસાઈ �ય અને બની શક� 
તો બી�ઓને એમાંથી કાઢ�. બીજું કોઈ એના 
મુકાબલો કર� છ� તેનાથી તે �યાક�ળ થતો નથી 
અથવા એની િનંદા કરીને એના �ય���વને 
નુકસાન પહ�ચાડે છ�. તેની િચંતા નથી એનો 
�ય� એ હોય છ� ક� એનું મન ��થર રહ�, વાણી 
િનમ�ળ બની રહ� અને સદભાવનામાં અંતર ના 
આવે. એની કોિશશ એ હોય છ� ક� વાતાવરણ 
�દૂિષત ના થાય અને બી�ઓને �તાં, સાંભળતાં 
બુરાઈ �વા ના મળ� પણ સંસારમાં સારાપણું 
ફ�લાય, �ીિત વધે અને સદ ્ભાવનાનું વાતાવરણ 
સુગંિધત બને. તે િવચાર� છ� ક� મયા�દા ભંગ ના 
થાય, િશ�ત ના તૂટ�, પિવ�તા પર અપિવ�તા 
�ભાવી ના બને અને આસુરી ત�વોને �ો�સાહન 
ના મળ� પણ સદાચાર, પિવ�તા અને 
સા��વકતાનો જયજયકાર થાય અને વાતાવરણ 
એવું બને ક� જેમાં ચાર�બાજુ �સ�નતાની લહ�ર 
ઉઠવા લાગે, સૌના મન હષ�થી િખલી ઉઠ�, સવ�માં 
�ા��વની ભાવના મુ�ય હોય અને િવ�માં �ાણી 
એકબી�ની ન�ક આવે.

આ આદશ� લ�ય અથવા મનોરથને લઈને તે 

�યાં પોતાના પુ�ષાથ� પથ પર સુ�ઢતાપૂવ�ક ચાલે 
છ�, �યાં તે િન�પ��પથી સમાલોચક બનીને 
સુધારણાનો �ય� કર� છ� તથા ��થિત પ�રવત�ન 
માટ� �ય�શીલ પણ રહ� છ�. આ રીતે સંઘષ�થી 
સાચો પુ�ષાથ� ડગતો નથી, ના તો તે િન���ય બને 
છ� પર�તુ આ સંઘષ�માં તે જુએ છ� ક� પ�ર��થિતઓનું 
આ�મણ, િવકટતાઓનો િવ�ફોટ અને ���, 
��ષ, દુભા�વના અને દુસા�ધનાની ભરતી અ�યંત 
�બળ છ� તો તે પોતાની યોગચયા�, આ�યા��મક 
િન�ા અને �દ�યગુણોના િવકાસના પુ�ષાથ�ને 
�ળવી રાખીને થોડા સમય માટ� �વયંને સુરિ�ત 
બનાવે છ�.

મનન શિ�

ઈ�રના �વ�પના મનનથી, ઈ�ર સાથે જે 
સંપક� થાય છ�, તે તો થાય છ� પણ એ િસવાય પણ 
એના ઘણા લાભ છ�. એક લાભ એ છ� ક� �ભુના 
ગુણ િચંતનની ટ�વ પડી જવાથી મનુ�ય ગુણ�ાહક 
�િ�વાળો બને છ�, તે સંસારમાં બી� મનુ�યોથી 
�યાર� �યવહાર કર� છ� તો એના ગુણોની તરફ જ 
એની ��� �ય છ�. હવે અવગુણો પર �યાન 
આપવાનો એનો �વભાવ રહ�તો નથી.

બીજું એવો પણ �ભાવ પડે છ� જેમ ક� એનો 
મે�ે�ટક ટ�પ (Magnetic Tape)ની ન�ક 
બેસીને બોલવાથી થાય છ�. સૌ �ણે છ� ક� ટ�પ 
મશીન પર ટ�પ લગાવીને એના માઈ�ોફોનને ઑન 
કરવાથી �યાર� આપણે બોલીએ યા ગાઈએ છીએ 
તો પહ�લાંનું ર�કાડ� કર�લું દૂર થાય છ� અને એની 
જ�યાએ નવું ગીત ભરતું �ય છ�. આ રીતે �ભુના 
ગુણ િચંતનથી પણ મનુ�યના પાછલા તમોગુણી 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

સં�કાર દૂર થાય છ� અને એના �થાને હવે 
�દ�યગુણ ભરતા �ય છ�. એટલે કહ�વાયું છ� ક� 
‘મનુ�ય જેવું િવચાર� છ�, તેવો જ તે બની �ય છ�.’ 
મનુ�યના િવચાર જ એના �યવહાર અને 
આચરણની આધારિશલા છ�.

�ભુિચંતનથી એક લાભ એ થાય છ� ક� 
મનુ�યનું મન િચંતાઓથી મુ� થઈ �ય છ�. આજે 
સંસારમાં લાખો - કરોડો નર-નારી કોઈને કોઈ 
વાતને કારણે િચંિતત રહ� છ�. પર�તુ યો�ય રાહથી 
�ભુિચંતન કરનારા મનુ�ય િનિ�ંત બની �ય છ�. 
કારણ ક� એક તો માનિસક સમતુલા હોવાને લીધે 
એને સમ�યાનો હલ સારી રીતે મળી આવે છ� અને 
એનાથી આ�મિવ�ાસ પણ વધે છ�. બીજું તે િવચાર� 
છ� ક� �ભુ મારા સહાયક અને માગ��દશ�ક છ�. મારો 
એમની સાથે અને એમનો મારા ��યે અન�ય �ેમ 
છ�. તેથી િહ�મત �� કરીશ, મદદ પરમા�મા કરશે. 
પછી જે થશે તે �યું જશે. ઈ�ર િવ�ાસ અને 
ના��તકોમાં આ એક મહાન અંતર છ� ક� ઈ�ર 
િવ�ાસુ લોકોને ઈ�રનો સહારો હોય છ�. પણ 
ના��તકોનો કોઈ �થાયી સહારો હોતો નથી. આ 
િન�યના અભાવે અંતમાં, સંસારના આધાર 
તૂટતી વખતે એનું મન પણ તૂટી �ય છ� અને તે 
અપાર માનિસક દુઃખ અનુભવે છ� �યાર� �ભુ �ેમી 
પરમા�માને પોતાના એક �ેમી, સહાયક, સંર�ક 
અને સહયોગી માને છ�. એનાથી એનું માનિસક 
સમતુલન તથા એની ભાવા�મક ��થરતા જળવાઈ 
રહ� છ�. આ શું ઓછી �ા��ત છ� ?

સરળ �વભાવ

સરળ �વભાવવાળો મનુ�ય બહાર-અંદર 
યા મનસા-વાચા-કમ�ણાથી એક જેવો હોય છ�. 
એના મનમાં એક અને બહાર બી�વાત હોતી 
નથી. તે બનાવટ, છળ-કપટ યા ક��ટલતાથી 
�યવહાર કરતો નથી એટલે લોકો એનાથી 

િનિ�ંત રહ� છ� અને એની સાચી-સાચી, ભોળી-
ભોળી વાતો લોકોને ગમે છ�. આવો માનવ કોઈ 
એવી વાત પણ કહી દ�, જે લોકોને પસંદ ના હોય 
છતાં પણ એનાથી નારાજ થતા નથી. છળ-
કપટવાળાથી આવા સમયે નારાજ થાય છ�. તેઓ 
�ણે છ� ક� સરળ �વભાવના માનવનું મન સાફ છ�. 
એણે અમને છ�તરવા યા અમને પાડવા માટ� આવું 
ક�ં નથી પણ અમારા િવશે એના જે િવચાર હતા 
તે એણે અમને સીધેસીધા અને સાદગીથી કહી 
દીધા છ�. � તેઓ થોડા સમય માટ� પોતાની 
નારાજગી �ગટ કર� પછી થોડીવાર પછી એમનું 
મન એમને કહ� છ�, ‘આવા સીધા અને સાચા 
માનવથી નારાજ થવું યા એને ક�ઈક ખરાબ કહ�વું 
તે સારી વાત નથી.’ તેથી તેઓ તરત જ અને 
�વાભાિવક રીતે એનાથી �ેહ �થાિપત કરી દ� છ� 
કારણ ક� એની સરળતા, સ�ાઈ, મનની સફાઈ 
તથા ભોળપણ એમને આકિષ�ત કર� છ�.

જેમ સરળ �વભાવવાળા માનવથી બી� 
સંતુ� રહ� છ� તે રીતે સરળ �વભાવવાળો મનુ�ય 
�વયં સંતુ� રહ� છ�. � કોઈ કારણથી એના મનમાં 
કોઈ �કારની અસંતુ�તા આવે છતાં પણ થોડું જ 
સમ�વવાથી તે પોતાના સરળ �વભાવને લીધે 
જલદી સંતુ� થઈ �ય છ�. પર�તુ વાંક દ�ખા 
�વભાવવાળા મનુ�ય બી�ની વાતમાં, ભલે તે 
સારા ભાવની હોય, એના ક�યાણ માટ� કહ�વામાં 
આવી હોય, છતાં એ જુએ છ� ક� આમાં કોઈ છળ યા 
કપટ તો નથી ને ? આ રીતે તે પોતાના જ ક�યાણ 
માટ� લોકો �ારા વાત કહ�વામાં આવી હોય તો 
એની વાતને પિવ� �દયથી �હણ કરતો નથી 
એટલે એના �વનમાં અથવા સં�કારોમાં જલદી 
પ�રવત�ન થતું નથી.

સરળ �ય��નું મન સાફ હોવાને કારણે 
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સંઘષ�નું િનવારણ

આ�યા��મકતાના 
માગ�માં સંઘષ�થી પાર 
ઉતરવાના �યાસને જ 
પુ�ષાથ� કહ�વામાં આવે છ�. 
અ�ય કોઈ એનો િવરોધ 
કર� ��� અથવા સંઘષ�નું 

વાતાવરણ જ�માવે એ વાતની િચંતા પુ�ષાથ�ને 
હોતી નથી. પણ એની કોિશશ એ હોય છ� ક� તે 
�વયં એ દલદલમાં ન ફસાઈ �ય અને બની શક� 
તો બી�ઓને એમાંથી કાઢ�. બીજું કોઈ એના 
મુકાબલો કર� છ� તેનાથી તે �યાક�ળ થતો નથી 
અથવા એની િનંદા કરીને એના �ય���વને 
નુકસાન પહ�ચાડે છ�. તેની િચંતા નથી એનો 
�ય� એ હોય છ� ક� એનું મન ��થર રહ�, વાણી 
િનમ�ળ બની રહ� અને સદભાવનામાં અંતર ના 
આવે. એની કોિશશ એ હોય છ� ક� વાતાવરણ 
�દૂિષત ના થાય અને બી�ઓને �તાં, સાંભળતાં 
બુરાઈ �વા ના મળ� પણ સંસારમાં સારાપણું 
ફ�લાય, �ીિત વધે અને સદ ્ભાવનાનું વાતાવરણ 
સુગંિધત બને. તે િવચાર� છ� ક� મયા�દા ભંગ ના 
થાય, િશ�ત ના તૂટ�, પિવ�તા પર અપિવ�તા 
�ભાવી ના બને અને આસુરી ત�વોને �ો�સાહન 
ના મળ� પણ સદાચાર, પિવ�તા અને 
સા��વકતાનો જયજયકાર થાય અને વાતાવરણ 
એવું બને ક� જેમાં ચાર�બાજુ �સ�નતાની લહ�ર 
ઉઠવા લાગે, સૌના મન હષ�થી િખલી ઉઠ�, સવ�માં 
�ા��વની ભાવના મુ�ય હોય અને િવ�માં �ાણી 
એકબી�ની ન�ક આવે.

આ આદશ� લ�ય અથવા મનોરથને લઈને તે 

�યાં પોતાના પુ�ષાથ� પથ પર સુ�ઢતાપૂવ�ક ચાલે 
છ�, �યાં તે િન�પ��પથી સમાલોચક બનીને 
સુધારણાનો �ય� કર� છ� તથા ��થિત પ�રવત�ન 
માટ� �ય�શીલ પણ રહ� છ�. આ રીતે સંઘષ�થી 
સાચો પુ�ષાથ� ડગતો નથી, ના તો તે િન���ય બને 
છ� પર�તુ આ સંઘષ�માં તે જુએ છ� ક� પ�ર��થિતઓનું 
આ�મણ, િવકટતાઓનો િવ�ફોટ અને ���, 
��ષ, દુભા�વના અને દુસા�ધનાની ભરતી અ�યંત 
�બળ છ� તો તે પોતાની યોગચયા�, આ�યા��મક 
િન�ા અને �દ�યગુણોના િવકાસના પુ�ષાથ�ને 
�ળવી રાખીને થોડા સમય માટ� �વયંને સુરિ�ત 
બનાવે છ�.

મનન શિ�

ઈ�રના �વ�પના મનનથી, ઈ�ર સાથે જે 
સંપક� થાય છ�, તે તો થાય છ� પણ એ િસવાય પણ 
એના ઘણા લાભ છ�. એક લાભ એ છ� ક� �ભુના 
ગુણ િચંતનની ટ�વ પડી જવાથી મનુ�ય ગુણ�ાહક 
�િ�વાળો બને છ�, તે સંસારમાં બી� મનુ�યોથી 
�યાર� �યવહાર કર� છ� તો એના ગુણોની તરફ જ 
એની ��� �ય છ�. હવે અવગુણો પર �યાન 
આપવાનો એનો �વભાવ રહ�તો નથી.

બીજું એવો પણ �ભાવ પડે છ� જેમ ક� એનો 
મે�ે�ટક ટ�પ (Magnetic Tape)ની ન�ક 
બેસીને બોલવાથી થાય છ�. સૌ �ણે છ� ક� ટ�પ 
મશીન પર ટ�પ લગાવીને એના માઈ�ોફોનને ઑન 
કરવાથી �યાર� આપણે બોલીએ યા ગાઈએ છીએ 
તો પહ�લાંનું ર�કાડ� કર�લું દૂર થાય છ� અને એની 
જ�યાએ નવું ગીત ભરતું �ય છ�. આ રીતે �ભુના 
ગુણ િચંતનથી પણ મનુ�યના પાછલા તમોગુણી 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

સં�કાર દૂર થાય છ� અને એના �થાને હવે 
�દ�યગુણ ભરતા �ય છ�. એટલે કહ�વાયું છ� ક� 
‘મનુ�ય જેવું િવચાર� છ�, તેવો જ તે બની �ય છ�.’ 
મનુ�યના િવચાર જ એના �યવહાર અને 
આચરણની આધારિશલા છ�.

�ભુિચંતનથી એક લાભ એ થાય છ� ક� 
મનુ�યનું મન િચંતાઓથી મુ� થઈ �ય છ�. આજે 
સંસારમાં લાખો - કરોડો નર-નારી કોઈને કોઈ 
વાતને કારણે િચંિતત રહ� છ�. પર�તુ યો�ય રાહથી 
�ભુિચંતન કરનારા મનુ�ય િનિ�ંત બની �ય છ�. 
કારણ ક� એક તો માનિસક સમતુલા હોવાને લીધે 
એને સમ�યાનો હલ સારી રીતે મળી આવે છ� અને 
એનાથી આ�મિવ�ાસ પણ વધે છ�. બીજું તે િવચાર� 
છ� ક� �ભુ મારા સહાયક અને માગ��દશ�ક છ�. મારો 
એમની સાથે અને એમનો મારા ��યે અન�ય �ેમ 
છ�. તેથી િહ�મત �� કરીશ, મદદ પરમા�મા કરશે. 
પછી જે થશે તે �યું જશે. ઈ�ર િવ�ાસ અને 
ના��તકોમાં આ એક મહાન અંતર છ� ક� ઈ�ર 
િવ�ાસુ લોકોને ઈ�રનો સહારો હોય છ�. પણ 
ના��તકોનો કોઈ �થાયી સહારો હોતો નથી. આ 
િન�યના અભાવે અંતમાં, સંસારના આધાર 
તૂટતી વખતે એનું મન પણ તૂટી �ય છ� અને તે 
અપાર માનિસક દુઃખ અનુભવે છ� �યાર� �ભુ �ેમી 
પરમા�માને પોતાના એક �ેમી, સહાયક, સંર�ક 
અને સહયોગી માને છ�. એનાથી એનું માનિસક 
સમતુલન તથા એની ભાવા�મક ��થરતા જળવાઈ 
રહ� છ�. આ શું ઓછી �ા��ત છ� ?

સરળ �વભાવ

સરળ �વભાવવાળો મનુ�ય બહાર-અંદર 
યા મનસા-વાચા-કમ�ણાથી એક જેવો હોય છ�. 
એના મનમાં એક અને બહાર બી�વાત હોતી 
નથી. તે બનાવટ, છળ-કપટ યા ક��ટલતાથી 
�યવહાર કરતો નથી એટલે લોકો એનાથી 

િનિ�ંત રહ� છ� અને એની સાચી-સાચી, ભોળી-
ભોળી વાતો લોકોને ગમે છ�. આવો માનવ કોઈ 
એવી વાત પણ કહી દ�, જે લોકોને પસંદ ના હોય 
છતાં પણ એનાથી નારાજ થતા નથી. છળ-
કપટવાળાથી આવા સમયે નારાજ થાય છ�. તેઓ 
�ણે છ� ક� સરળ �વભાવના માનવનું મન સાફ છ�. 
એણે અમને છ�તરવા યા અમને પાડવા માટ� આવું 
ક�ં નથી પણ અમારા િવશે એના જે િવચાર હતા 
તે એણે અમને સીધેસીધા અને સાદગીથી કહી 
દીધા છ�. � તેઓ થોડા સમય માટ� પોતાની 
નારાજગી �ગટ કર� પછી થોડીવાર પછી એમનું 
મન એમને કહ� છ�, ‘આવા સીધા અને સાચા 
માનવથી નારાજ થવું યા એને ક�ઈક ખરાબ કહ�વું 
તે સારી વાત નથી.’ તેથી તેઓ તરત જ અને 
�વાભાિવક રીતે એનાથી �ેહ �થાિપત કરી દ� છ� 
કારણ ક� એની સરળતા, સ�ાઈ, મનની સફાઈ 
તથા ભોળપણ એમને આકિષ�ત કર� છ�.

જેમ સરળ �વભાવવાળા માનવથી બી� 
સંતુ� રહ� છ� તે રીતે સરળ �વભાવવાળો મનુ�ય 
�વયં સંતુ� રહ� છ�. � કોઈ કારણથી એના મનમાં 
કોઈ �કારની અસંતુ�તા આવે છતાં પણ થોડું જ 
સમ�વવાથી તે પોતાના સરળ �વભાવને લીધે 
જલદી સંતુ� થઈ �ય છ�. પર�તુ વાંક દ�ખા 
�વભાવવાળા મનુ�ય બી�ની વાતમાં, ભલે તે 
સારા ભાવની હોય, એના ક�યાણ માટ� કહ�વામાં 
આવી હોય, છતાં એ જુએ છ� ક� આમાં કોઈ છળ યા 
કપટ તો નથી ને ? આ રીતે તે પોતાના જ ક�યાણ 
માટ� લોકો �ારા વાત કહ�વામાં આવી હોય તો 
એની વાતને પિવ� �દયથી �હણ કરતો નથી 
એટલે એના �વનમાં અથવા સં�કારોમાં જલદી 
પ�રવત�ન થતું નથી.
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કારણ તે મારા વા�તિવક સં�કાર છ�, �ક�િત છ�. 
આજે સૌ કોઈ તેનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� છ�. તેને 
લોકો �ય��ઓમાં, વૈભવોમાં શોધે છ�.

�� - � આપણે આ આખા વા�યને �ઈએ તો 
એવું લાગે છ� ક� જેમ �� કોઈ િવશેષ ચીજને પકડીશ 
�યાર� મને ખુશી મળશે.

ઉ�ર - સાચું છ�, કારણ �� શરીર છું ને, �� શરીર 
છું તો ખુશી કોને �ઈએ ? શરીરને �ઈએ, તેને 
ખુશી �યાર� મળશે, �યાર� તેને એક સારી ગાડી 
મળશે, �યાર� તેને એક સા�ં.. �યાર� તેને ખુશી 
મળશે. પણ પછી આપણે મહ�સુસ કયુ� ક� ગાડી તો 
આવી ગઈ, તેને સુખ મ�યું પર�તુ ખુશી નહ� મળી 
શક� કારણ ક� ખુશી તેને નથી �ઈતી, શરીરને 
સુખ �ઈએ, પર�તુ શરીરને ખુશી નથી �ઈતી 
કારણ ખુશી તો ‘આ�મા’ને �ઈએ. અને આપણે 
તેને �યાં �યાં શોધી.

રાજયોગ આપણને એ શીખવવા માગે છ� ક� 
આપણે તેને શોધવા માટ� બહાર જવાની જ�ર 
નથી પર�તુ તે પહ�લેથી આપણી અંદર છ�. અમા�ં જે 
અિભવાદન છ� ‘ઓમશાંિત’ તેનો અથ� છ� ‘�� શાંત 
�વ�પ આ�મા છું’, �� એક �ેમ �વ�પ છું, �� દુઆ 
�વ�પ, ખુશી બહાર નથી શોધવાની, �� �સ�ન 
�વ�પ છું. શુ� �વ�પ, શ�� �વ�પ. હવે આપ 
કાલથી આ ચેતના સાથે કામ ઉપર �ઓ, લોકોને 
મળો તો તેનો તમને �વયં અનુભવ થશે.

�� - બી�ઓને પણ પોતાની છબી છ�. સં�કાર 
છ� તેનો �ભાવ પણ આપણી ઉપર પડે છ�. વડીલો 
કહ�તા હતા ક� બહાર નહી મળ� અંદર શોધો, મને 

�� - ઘણીવાર લોકો 
એમ પણ કહ� છ� ક� મ� 
ભૂતકાળને �યો નથી. તો 
હવે તે મારી સાથે ક�મ છ� ?

ઉ�ર - ��િત સાથે 
ચાલીશું, વત�માન સમય 
ઉપર �યાન આપીશું તો

વત�માન સારો બનશે જ બનશે અને �યાં વત�માન 
સારો હશે �યાં ભિવ�ય સા�ં જ હશે. અને �યાર� એ 
સમ�ઈ �ય ક� ‘�� અનુભવ �વ�પ ઉ�� છું’ તો 
હવે આપણે એ �ણવું �ઈએ ક� તેનો �વભાવ શું 
છ� અને તેની સંપિ� શું છ� ?

આજે આપણા ઘણા બધા સં�કાર બની 
ગયા છ�, કારણ ક� ક�ટલાક સં�કાર તો આપણને 
આપણાં પ�રવાર પાસેથી, માતા-િપતા પાસેથી મળ� 
છ�, ક�ટલા સં�કાર વાતાવરણથી બની �ય છ� જેમ 
ક� રા�ીયતા, �િત, કઈ શાળામાં આપણે 
અ�યાસ કરવા જઈએ છીએ, ક�ટલાક સં�કાર 
આપણે આપણી ઈ�છાશ��થી બનાવી લઈએ 
છીએ, જેમ ક� આજે આપણે શું િનણ�ય કય� ક� માર� 
કાય� આ રીતે નથી કરવાનું, માર� ઈમાનદારીથી 
ચાલવાનું છ�.

આપણે આપણાં જૂઠનાં સં�કાર મીટાવીને 
ઈમાનદારીનાં સં�કાર િનિમ�ત કરીએ છીએ. તેમાં 
મહ�વનું એ છ� ક� તે ઉ��નો મૂળ �વભાવ શું છ� ? 
તો આજે દર�કને શું �ઈએ, આપણે આ �ંખલામાં 
પણ શું શોધી ર�ા છીએ ‘ખુશી’. બધા ખુશી ઈ�છ� 
છ�, �યાર ઈ�છ� છ�, શાંિત ઈ�છ� છ�, પિવ�તા ઈ�છ� 
છ�. હવે આપણને આ બધી ચીજ શા માટ� �ઈએ ? 

�સ�નતાના પથ પર

કાયમ યાદ રહ� - �� કોણ છું.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આ�ય� થતું હતું ક� �� અંદર ક�વી રીતે અને �યાં 
શોધું, કારણ અંદર પણ કોઈ ચીજ હશે જે મને 
ખુશીઓ આપશે. આવું દર�ક િવચાર� છ� ક� અંદર 
કોઈ ચીજ છ� જેમાં માર� શાંિત શોધવાની છ� તો તે 
મારી અંદર �યાં શોધું ?

ઉ�ર - �યાર� મને ખબર ન પડી, �યાર� અમે �યાં 
�યાં શોધવાનું શ� કરી દીધું, પાછું બહાર 
શોધવાનું શ� કરી દીધું. આપણે શાંિત શોધવાની 
નથી તે તો પહ�લેથી આપણી અંદર છ�. થોડો સમય 
તમે તમારી ઉપર �યોગ કરીને �ઈ શકો છો. 
ખુદને તમે યાદ કરાવો અથવા �યાર� કોઈની 
યાદદા�ત ચાલી �ય તો આપણે શું કરીએ છીએ ? 
તેને ધીર� ધીર� યાદ અપાવીએ છીએ ક� યાદ કરો 
તમે કોણ છો, તમા�ં નામ શું છ�, તમા�ં ઘર �યાં છ� 
વગેર� વગેર�.... રાજયોગમાં પણ અમે એ જ કરીએ 
છીએ, રાજયોગ આપણને ધીર� ધીર� યાદ અપાવે 
છ� ક� આપ કોણ છો ‘આપ શાંત �વ�પ છો’ તો 
આપ ખુદને યાદ દ�વડાવશો.

તેને માટ� આપણે થોડો સમય રાજયોગ 
મે�ડટ�શનનો અ�યાસ કરીએ. તેને માટ� આપણે 
કોઈ િવશેષ આસનમાં બેસવાનું નથી અને ન તો 
ભૂ�યા તર�યા રહ�વાનું છ�. તેને માટ� આપ મા� 
જેવી રીતે બેસો છો આરામથી બેસો અને હળવા 
થઈને �વયંને જુઓ.

કોમે��ી

આજે કદાચ પહ�લીવાર આપ ખુદ પોતાને 
�શો. આજ સુધી પોતાનાં માટ� િવચાયુ� તે શરીર 
સુધી જ સીિમત ર�ં. આ શરીર મા�ં છ�. આજે 
ખુદને �ઈએ છીએ શરીરને ચલાવવાવાળી 
શ��. દર�ક સંક�પની રચના અને અનુભૂિત.. �� 
અનુભવ �વ�પ છું. એક ઉ�� જે શરીરનાં દર�ક 
અંશ ઉપર કાય�રત છ�. મ�તકનાં આગળનાં ભાગે 
એક ચમકતો િસતારો, �યોિત િબંદુ તે �� છું. 
આંત�રક અમર, શાંત અને પિવ� શાંિત, �ેમ 
અને ખુશી �� બહાર શોધતી હતી તે તો મારી 
પોતાની �ક�િત છ�. �� શાંત �વ�પ છું તે �પમાં �� 
બહાર પ�રવાર સાથે કાય� ક�ં. �� એ યાદ રાખું તે 
જ�રી છ� �� શાંત �વ�પ છું, �� જ કાય� ક�ં છું 
બી�ઓની સાથે પણ પિવ� �યવહાર કરો. 

� �વનમાં આપણે આપણા માટ� �ઈએ તો 
�યાંક ને �યાંક એ મા�યતા બ� મહ�વપૂણ� થઈ 
�ય છ� ક� તેને બદલીએ ક� ‘�� કોણ છું’, આ જ 
આધાર છ�, અહ� જ શ�આત થાય છ�. તેને 
�દિશ�ત જ�ર કરો. તેને પોતાની િજંદગીનો િહ�સો 
બનાવો. જેમ ‘�મરણ શ��’ની વાત કરી છ� તો 
પોતાને હર �ણ યાદ અપાવો ક� ‘�� કોણ છું ?’

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

• સેવાઓમાં �દલ મોટું હોય તો અસંભવ કાય� 
પણ સંભવ બને છ�.

• સદા હળવાપણાનો અનુભવ કરવો છ� તો 
બાળક અને માિલકપણાની સમતુલા રાખો.

• પોતાની સવ� �ા��તઓને બુ�� સમ� લાવો, 
તો નબળાઈઓ �વાભાિવક રીતે સમા�ત થઈ 
જશે.

• પોતાની �િ�ને શ��શાળી બનાવો તો 
સેવામાં ��� એની મેળ� થતી રહ�શે.

• અ�ય� ��થિતની લાઈટ ચાર� બાજુ 
ફ�લાવવી એજ લાઈટ હાઉસ બનવું છ�.

• પારખવાની શ�� �ારા ક�સંગ તથા 
�યથ�સંગથી મુ� રહ�નાર શ��શાળી 
આ�મા બનો.
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કારણ તે મારા વા�તિવક સં�કાર છ�, �ક�િત છ�. 
આજે સૌ કોઈ તેનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� છ�. તેને 
લોકો �ય��ઓમાં, વૈભવોમાં શોધે છ�.

�� - � આપણે આ આખા વા�યને �ઈએ તો 
એવું લાગે છ� ક� જેમ �� કોઈ િવશેષ ચીજને પકડીશ 
�યાર� મને ખુશી મળશે.

ઉ�ર - સાચું છ�, કારણ �� શરીર છું ને, �� શરીર 
છું તો ખુશી કોને �ઈએ ? શરીરને �ઈએ, તેને 
ખુશી �યાર� મળશે, �યાર� તેને એક સારી ગાડી 
મળશે, �યાર� તેને એક સા�ં.. �યાર� તેને ખુશી 
મળશે. પણ પછી આપણે મહ�સુસ કયુ� ક� ગાડી તો 
આવી ગઈ, તેને સુખ મ�યું પર�તુ ખુશી નહ� મળી 
શક� કારણ ક� ખુશી તેને નથી �ઈતી, શરીરને 
સુખ �ઈએ, પર�તુ શરીરને ખુશી નથી �ઈતી 
કારણ ખુશી તો ‘આ�મા’ને �ઈએ. અને આપણે 
તેને �યાં �યાં શોધી.

રાજયોગ આપણને એ શીખવવા માગે છ� ક� 
આપણે તેને શોધવા માટ� બહાર જવાની જ�ર 
નથી પર�તુ તે પહ�લેથી આપણી અંદર છ�. અમા�ં જે 
અિભવાદન છ� ‘ઓમશાંિત’ તેનો અથ� છ� ‘�� શાંત 
�વ�પ આ�મા છું’, �� એક �ેમ �વ�પ છું, �� દુઆ 
�વ�પ, ખુશી બહાર નથી શોધવાની, �� �સ�ન 
�વ�પ છું. શુ� �વ�પ, શ�� �વ�પ. હવે આપ 
કાલથી આ ચેતના સાથે કામ ઉપર �ઓ, લોકોને 
મળો તો તેનો તમને �વયં અનુભવ થશે.

�� - બી�ઓને પણ પોતાની છબી છ�. સં�કાર 
છ� તેનો �ભાવ પણ આપણી ઉપર પડે છ�. વડીલો 
કહ�તા હતા ક� બહાર નહી મળ� અંદર શોધો, મને 

�� - ઘણીવાર લોકો 
એમ પણ કહ� છ� ક� મ� 
ભૂતકાળને �યો નથી. તો 
હવે તે મારી સાથે ક�મ છ� ?

ઉ�ર - ��િત સાથે 
ચાલીશું, વત�માન સમય 
ઉપર �યાન આપીશું તો

વત�માન સારો બનશે જ બનશે અને �યાં વત�માન 
સારો હશે �યાં ભિવ�ય સા�ં જ હશે. અને �યાર� એ 
સમ�ઈ �ય ક� ‘�� અનુભવ �વ�પ ઉ�� છું’ તો 
હવે આપણે એ �ણવું �ઈએ ક� તેનો �વભાવ શું 
છ� અને તેની સંપિ� શું છ� ?

આજે આપણા ઘણા બધા સં�કાર બની 
ગયા છ�, કારણ ક� ક�ટલાક સં�કાર તો આપણને 
આપણાં પ�રવાર પાસેથી, માતા-િપતા પાસેથી મળ� 
છ�, ક�ટલા સં�કાર વાતાવરણથી બની �ય છ� જેમ 
ક� રા�ીયતા, �િત, કઈ શાળામાં આપણે 
અ�યાસ કરવા જઈએ છીએ, ક�ટલાક સં�કાર 
આપણે આપણી ઈ�છાશ��થી બનાવી લઈએ 
છીએ, જેમ ક� આજે આપણે શું િનણ�ય કય� ક� માર� 
કાય� આ રીતે નથી કરવાનું, માર� ઈમાનદારીથી 
ચાલવાનું છ�.

આપણે આપણાં જૂઠનાં સં�કાર મીટાવીને 
ઈમાનદારીનાં સં�કાર િનિમ�ત કરીએ છીએ. તેમાં 
મહ�વનું એ છ� ક� તે ઉ��નો મૂળ �વભાવ શું છ� ? 
તો આજે દર�કને શું �ઈએ, આપણે આ �ંખલામાં 
પણ શું શોધી ર�ા છીએ ‘ખુશી’. બધા ખુશી ઈ�છ� 
છ�, �યાર ઈ�છ� છ�, શાંિત ઈ�છ� છ�, પિવ�તા ઈ�છ� 
છ�. હવે આપણને આ બધી ચીજ શા માટ� �ઈએ ? 

�સ�નતાના પથ પર

કાયમ યાદ રહ� - �� કોણ છું.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આ�ય� થતું હતું ક� �� અંદર ક�વી રીતે અને �યાં 
શોધું, કારણ અંદર પણ કોઈ ચીજ હશે જે મને 
ખુશીઓ આપશે. આવું દર�ક િવચાર� છ� ક� અંદર 
કોઈ ચીજ છ� જેમાં માર� શાંિત શોધવાની છ� તો તે 
મારી અંદર �યાં શોધું ?

ઉ�ર - �યાર� મને ખબર ન પડી, �યાર� અમે �યાં 
�યાં શોધવાનું શ� કરી દીધું, પાછું બહાર 
શોધવાનું શ� કરી દીધું. આપણે શાંિત શોધવાની 
નથી તે તો પહ�લેથી આપણી અંદર છ�. થોડો સમય 
તમે તમારી ઉપર �યોગ કરીને �ઈ શકો છો. 
ખુદને તમે યાદ કરાવો અથવા �યાર� કોઈની 
યાદદા�ત ચાલી �ય તો આપણે શું કરીએ છીએ ? 
તેને ધીર� ધીર� યાદ અપાવીએ છીએ ક� યાદ કરો 
તમે કોણ છો, તમા�ં નામ શું છ�, તમા�ં ઘર �યાં છ� 
વગેર� વગેર�.... રાજયોગમાં પણ અમે એ જ કરીએ 
છીએ, રાજયોગ આપણને ધીર� ધીર� યાદ અપાવે 
છ� ક� આપ કોણ છો ‘આપ શાંત �વ�પ છો’ તો 
આપ ખુદને યાદ દ�વડાવશો.

તેને માટ� આપણે થોડો સમય રાજયોગ 
મે�ડટ�શનનો અ�યાસ કરીએ. તેને માટ� આપણે 
કોઈ િવશેષ આસનમાં બેસવાનું નથી અને ન તો 
ભૂ�યા તર�યા રહ�વાનું છ�. તેને માટ� આપ મા� 
જેવી રીતે બેસો છો આરામથી બેસો અને હળવા 
થઈને �વયંને જુઓ.

કોમે��ી

આજે કદાચ પહ�લીવાર આપ ખુદ પોતાને 
�શો. આજ સુધી પોતાનાં માટ� િવચાયુ� તે શરીર 
સુધી જ સીિમત ર�ં. આ શરીર મા�ં છ�. આજે 
ખુદને �ઈએ છીએ શરીરને ચલાવવાવાળી 
શ��. દર�ક સંક�પની રચના અને અનુભૂિત.. �� 
અનુભવ �વ�પ છું. એક ઉ�� જે શરીરનાં દર�ક 
અંશ ઉપર કાય�રત છ�. મ�તકનાં આગળનાં ભાગે 
એક ચમકતો િસતારો, �યોિત િબંદુ તે �� છું. 
આંત�રક અમર, શાંત અને પિવ� શાંિત, �ેમ 
અને ખુશી �� બહાર શોધતી હતી તે તો મારી 
પોતાની �ક�િત છ�. �� શાંત �વ�પ છું તે �પમાં �� 
બહાર પ�રવાર સાથે કાય� ક�ં. �� એ યાદ રાખું તે 
જ�રી છ� �� શાંત �વ�પ છું, �� જ કાય� ક�ં છું 
બી�ઓની સાથે પણ પિવ� �યવહાર કરો. 

� �વનમાં આપણે આપણા માટ� �ઈએ તો 
�યાંક ને �યાંક એ મા�યતા બ� મહ�વપૂણ� થઈ 
�ય છ� ક� તેને બદલીએ ક� ‘�� કોણ છું’, આ જ 
આધાર છ�, અહ� જ શ�આત થાય છ�. તેને 
�દિશ�ત જ�ર કરો. તેને પોતાની િજંદગીનો િહ�સો 
બનાવો. જેમ ‘�મરણ શ��’ની વાત કરી છ� તો 
પોતાને હર �ણ યાદ અપાવો ક� ‘�� કોણ છું ?’

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

• સેવાઓમાં �દલ મોટું હોય તો અસંભવ કાય� 
પણ સંભવ બને છ�.

• સદા હળવાપણાનો અનુભવ કરવો છ� તો 
બાળક અને માિલકપણાની સમતુલા રાખો.

• પોતાની સવ� �ા��તઓને બુ�� સમ� લાવો, 
તો નબળાઈઓ �વાભાિવક રીતે સમા�ત થઈ 
જશે.

• પોતાની �િ�ને શ��શાળી બનાવો તો 
સેવામાં ��� એની મેળ� થતી રહ�શે.

• અ�ય� ��થિતની લાઈટ ચાર� બાજુ 
ફ�લાવવી એજ લાઈટ હાઉસ બનવું છ�.

• પારખવાની શ�� �ારા ક�સંગ તથા 
�યથ�સંગથી મુ� રહ�નાર શ��શાળી 
આ�મા બનો.
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માનવ�વન અિતમૂ�યવાન છ�. તેની �ક�મત 
ધનદોલતથી આંક� શકાતી નથી. મનુ�યની પાસે 
જ �ે�તમ મન તથા બુ�� છ�, સુંદર સં�કાર પણ 
છ�. �વન ખર�ખર ઘણું સુંદર છ�. તે ઈ�રીય 
વરદાનોથી સંપ�ન છ�. �વન એક અનુપમ ખેલ 
પણ છ�. આવો, આ ખેલનો આનંદ માણીએ. �વન 
એક લાંબી યા�ા છ�. એમાં આવનાર િવિભ�ન 
��યોથી મનને �સ�ન કરીએ. �વન તો સૌ �વી 
ર�ાં છ�. પર�તુ જે ��ાવ�સ છ� એમની આ 
સફરના અંતમાં �વયં ભગવાન એના સાથી બની 
ગયા છ�. તો એમની સાથે �વનને ધરાઈને �વો.

આજે � આપણે ચાર� બાજુ ��� ફ�ક�શું, તો 
જણાશે ક� બુ��માન મનુ�ય જ ક�ઈક વધાર� 
પર�શાન છ�. અનેકોની પાસે ધન પણ �ચૂર મા�ામાં 
છ� પર�તુ સુખ માઈલો દૂર ચા�યું ગયું છ�. અનેકોની 
પાસે મોટાં મોટાં પદ-પોઝીશન છ� પર�તુ એના મદમાં 
સુખ �ગ��ણા બનીને રહી ગયું છ�. િવ�ાનના 
િવકાસ સાથે ઘર-ઘરમાં િવકાસની ગંગા વહી છ� 
પર�તુ અનૈિતકતા તથા ક�સં�કારોએ એને ગંદુ 
નાળું બનાવી દીધું છ�. અહ� આપણે �ઈશું ક� 
�વન શા માટ� આનં�દત ર�ં નહ�. સુખ શાંિત 
�વ�ન બની ગઈ છ�.

ઈ�છાઓ તથા બી�ઓને �વાનું 
ખતરનાક સાિબત થયું

સાધન વધતા ગયાં, ધન વધતું ગયું પર�તુ 
ઈ�છાઓ ઓછી થઈ નહ�. દર�ક મનુ�ય અ��ત જ 
દ�ખાય છ�. ક�ટલાક લોકો એવા છ� જેઓ એમ કહ� 
છ� ક� અમારી પાસે આટલું સવ� કાંઈ છ� ક� અમાર� 
ક�ઈ �ઈતું નથી. છતાં પણ અંતમ�નથી એ અવાજ 

ઉઠ� છ� ક� એમને ક�ઈક �ઈએ. આ ઈ�છાઓએ 
અસંતોષ જ�મા�યો છ� ખાલીપણું વધાયુ� છ�. 
ઈ�છાઓ અંતહીન છ�. �યાર� મનુ�ય બી�ઓના 
ઘરમાં સારી સારી ચી� જુએ છ�, તો એને �ા�ત 
કરવાની ઈ�છા �ગે છ�. બી�ઓને �ઈને 
ચાલનારા કદી સુખી થઈ શકતા નથી. એટલે યાદ 
રાખો, ઈ�છાઓ સારા બનવા દ�તી નથી ઈ�છાઓ 
પોતાની આંત�રક શ��ઓને ન� કરી દ� છ�. 
ઈ�છાઓ ઘટાડવાનું શીખીએ. ઈ�છાઓની 
ગુલામી સારી નથી. જેને ક�ઈપણ �ઈતું નથી તે 
મનુ�ય જ સંસારમાં સૌથી વધાર� સુખી અને 
ધનવાન છ�.

સંતુ�તાનો અભાવ છ� 
તો �વનમાં આનંદ નથી.

જે કાંઈ આપણી પાસે છ� એનું સુખ લેવું એ 
બુ��મ�ા છ�. આપણી પાસે જે છ� તેનું સુખ ના લેવું 
અને જે નથી એની પાછળ ભટકવું એ સમજદારી 
નથી. ભાગદોડની �દગીમાં સંતુ� આ�મા જ 
�વનનો આનંદ લઈ શક� છ�. �વનને આનં�દત 
કરીએ. આ સૌ આપણા હાથની વાત છ�.

ભોજન બનાવવાનો, આનંદથી ખાવાનો 
પણ આનંદ માણીએ. �ઘનો અને કમ��ે�ના 
કાય�નો પણ આનંદ લઈએ. યા�ાનો અને �યાંક 
રોકાણા હોય, તો તેનો પણ આનંદ લો. મનમાં 
એક સંક�પ કરી લો ક� માર� દર�ક કમ�નો, દર�ક 
��થિત તથા પ�ર��થિતનો, સવ� સાધનોનો, 
પ�રવારના નાના મોટા કામ ધંધાનો પણ આનંદ 
લેવાનો છ�. આનંદ જ �વન છ�. આનંદ પર 
આપણો અિધકાર છ�.

�વનના ખેલને આનંદસભર બનાવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

ક�ટલાક લોકો �યાંય પણ સંતુ� રહ�તા 
નથી. કોઈને કોઈ ખામી કાઢ� છ�. ફ�રયાદો કરતા 
જ �વે છ�. એના મનમાં સદા ��ોની જ વણઝાર 
ચાલતી હોય છ�. જે એને સંતુ� કરતા નથી. જે 
સદા શાંત છ�, �સ�ન છ� તથા સંતુ� છ� તે જ સાચો 
�ાની છ�.

આપે એવા ક�ટલાક લોકોને �યા હશે 
એમની પાસે સારી કાર છ�. પણ બી�ઓ પાસે 
વધાર� મ�ઘી કાર છ� એથી ખુશ નથી. બી�ઓની 
થાળીમાં રાખેલી ખીર સૌને સારી લાગે છ�. પર�તુ 
પોતાની �ા��તઓમાં સંતુ� રહ�વું એ સદ ્િવવેક છ�. 
ક�ટલાક લોકો કોઈની સાથે રહીને પણ સંતુ� 
નથી. તેઓ સદા ફ�રયાદ કરતા હોય છ�. ક� આ 
ઘણા �વાથ� છ�. માન-શાનના ભૂ�યા છ�. એમનામાં 
�ેમ તથા પોતાનાપણું તો છ� જ નહ�. એમનામાં 
ઘણો અહ� છ�. આ વાતો તો અંત સુધી રહ�શે. જે 
પોતાના લ�ય ઉપર �યાન રાખે છ� તે જ સંતુ� 
રહી શક� છ�.

પાપ વધી ર�ં છ�, પુ�યનું ખાતું ઓછું છ�. 
એટલે આનંદ નથી.

લોભ અને ��ાચારનું અહ� ચાર� તરફ 
સા�ા�ય છ�. પાપ અને પાપીઓનો જ અવાજ 
સંભળાય છ�. કિલયુગના અંતમાં એમ કહ�વાય છ� 
ક� પાપી મોજ મનાવે છ�, પુ�યા�માઓ ક� ભોગવે 
છ�. પણ પાપીને મા� બા� આનંદ જ મળ� છ�. સાચું 
સુખ તો પુ�યમાં જ સમાયેલું છ�. પાપથી કમાયેલું 
ધન સુખદાયી બનતું નથી. મોટા મોટા ધનવાન 
તથા ��ાચારી જેલોની હવા ખાઈ ર�ા છ�. જે 
જેલમાં નથી તેનાં સંતાનો બગડી ર�ાં છ�. પ�ી 
અશાંિતનો અ�� સળગા�યા કર� છ�. મનુ�ય 
ધનમાં આનંદ શોધે છ� તે તેની સૌથી મોટી ભૂલ છ�. 
ધન જ�રી છ� પણ લોભ િવનાશકારી છ�.

જેને �વનનો આનંદ મેળવવો છ� તેઓએ 
પાપથી મુ� રહ�વું �ઈએ. પાપ મનને મેલું કર� છ�. 
દૂિષત મનમાં સુખનો વાસ હોતો નથી. પાપનું ફળ 
ભોગવવું પડશે એ કદીના ભૂલો. �ભુના દરબારમાં 
કોઈ છટક� શકતું નથી. એટલે પુ�યની મૂડી જ 
સમય પર કામમાં આવે છ�. એ �ણીને તેમાં ��� 
કરવી �ઈએ. પુ�ય કરવાથી આ�મા આંત�રક 
રીતે આનં�દત બને છ�. કારણ ક� એનું મૂળ �વ�પ 
આનંદ છ�. પુ�ય કરવા માટ� ધનની આવ�યકતા 
નથી. પુ�યનો અથ� છ�. બી�ઓને સુખ આપવું 
તથા સહયોગ આપવો.

નકારા�મકતા આનંદને સમા�ત કરી દ� છ�, 
હકારા�મક બનો.

ક�ટલાક લોકો દર�ક વાતને નકારા�મક 
���થી જુએ છ�. �યાર� ચાર� બાજુ આનંદ 
છવાયેલો હોય �યાર� પણ તેઓ પર�શાની અનુભવે 
છ�. આમ ન થયું હોત તો સા�ં. એને અહ� શા માટ� 
બેસા�ો, એનું સ�માન ક�મ કરો છો, એને 
આગળ શા માટ� રાખો છો. આ નકારા�મક િવચાર 
આનંદને ન� કરી દ� છ�. આ ટ�વને દૂર કરો. 
એનાથી આપણા મ��ત�કને નકારા�મક ઉ�� મળ� 
છ�. આનંદ સમા�ત થઈ �ય છ�. હકારા�મક બનો. 
જે બની ર�ં છ� એનો આનંદ લો. જે નથી થઈ ર�ં 
એને છોડી દો. આપ �વયંને જુઓ. કૉલેજમાં, 
ઓ�ફસમાં, બ�રમાં આપ હકારા�મક છો. તમે 
નકારા�મક બનશો એટલે સવ� કાંઈ બદલાઈ જશે. 
આપણે તો આનંદ માણીએ. બી� ગડમથલમાં ના 
પડીએ.

સવાર� ઉઠીને મનને 
સુંદર િવચારોથી ભરી દો.

જેમણે કદી સૂય�દયનાં દશ�ન કયા� નથી 
તેઓ તો આનંદ રસ રાખી શકતા નથી. જલદી 
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માનવ�વન અિતમૂ�યવાન છ�. તેની �ક�મત 
ધનદોલતથી આંક� શકાતી નથી. મનુ�યની પાસે 
જ �ે�તમ મન તથા બુ�� છ�, સુંદર સં�કાર પણ 
છ�. �વન ખર�ખર ઘણું સુંદર છ�. તે ઈ�રીય 
વરદાનોથી સંપ�ન છ�. �વન એક અનુપમ ખેલ 
પણ છ�. આવો, આ ખેલનો આનંદ માણીએ. �વન 
એક લાંબી યા�ા છ�. એમાં આવનાર િવિભ�ન 
��યોથી મનને �સ�ન કરીએ. �વન તો સૌ �વી 
ર�ાં છ�. પર�તુ જે ��ાવ�સ છ� એમની આ 
સફરના અંતમાં �વયં ભગવાન એના સાથી બની 
ગયા છ�. તો એમની સાથે �વનને ધરાઈને �વો.

આજે � આપણે ચાર� બાજુ ��� ફ�ક�શું, તો 
જણાશે ક� બુ��માન મનુ�ય જ ક�ઈક વધાર� 
પર�શાન છ�. અનેકોની પાસે ધન પણ �ચૂર મા�ામાં 
છ� પર�તુ સુખ માઈલો દૂર ચા�યું ગયું છ�. અનેકોની 
પાસે મોટાં મોટાં પદ-પોઝીશન છ� પર�તુ એના મદમાં 
સુખ �ગ��ણા બનીને રહી ગયું છ�. િવ�ાનના 
િવકાસ સાથે ઘર-ઘરમાં િવકાસની ગંગા વહી છ� 
પર�તુ અનૈિતકતા તથા ક�સં�કારોએ એને ગંદુ 
નાળું બનાવી દીધું છ�. અહ� આપણે �ઈશું ક� 
�વન શા માટ� આનં�દત ર�ં નહ�. સુખ શાંિત 
�વ�ન બની ગઈ છ�.

ઈ�છાઓ તથા બી�ઓને �વાનું 
ખતરનાક સાિબત થયું

સાધન વધતા ગયાં, ધન વધતું ગયું પર�તુ 
ઈ�છાઓ ઓછી થઈ નહ�. દર�ક મનુ�ય અ��ત જ 
દ�ખાય છ�. ક�ટલાક લોકો એવા છ� જેઓ એમ કહ� 
છ� ક� અમારી પાસે આટલું સવ� કાંઈ છ� ક� અમાર� 
ક�ઈ �ઈતું નથી. છતાં પણ અંતમ�નથી એ અવાજ 

ઉઠ� છ� ક� એમને ક�ઈક �ઈએ. આ ઈ�છાઓએ 
અસંતોષ જ�મા�યો છ� ખાલીપણું વધાયુ� છ�. 
ઈ�છાઓ અંતહીન છ�. �યાર� મનુ�ય બી�ઓના 
ઘરમાં સારી સારી ચી� જુએ છ�, તો એને �ા�ત 
કરવાની ઈ�છા �ગે છ�. બી�ઓને �ઈને 
ચાલનારા કદી સુખી થઈ શકતા નથી. એટલે યાદ 
રાખો, ઈ�છાઓ સારા બનવા દ�તી નથી ઈ�છાઓ 
પોતાની આંત�રક શ��ઓને ન� કરી દ� છ�. 
ઈ�છાઓ ઘટાડવાનું શીખીએ. ઈ�છાઓની 
ગુલામી સારી નથી. જેને ક�ઈપણ �ઈતું નથી તે 
મનુ�ય જ સંસારમાં સૌથી વધાર� સુખી અને 
ધનવાન છ�.

સંતુ�તાનો અભાવ છ� 
તો �વનમાં આનંદ નથી.

જે કાંઈ આપણી પાસે છ� એનું સુખ લેવું એ 
બુ��મ�ા છ�. આપણી પાસે જે છ� તેનું સુખ ના લેવું 
અને જે નથી એની પાછળ ભટકવું એ સમજદારી 
નથી. ભાગદોડની �દગીમાં સંતુ� આ�મા જ 
�વનનો આનંદ લઈ શક� છ�. �વનને આનં�દત 
કરીએ. આ સૌ આપણા હાથની વાત છ�.

ભોજન બનાવવાનો, આનંદથી ખાવાનો 
પણ આનંદ માણીએ. �ઘનો અને કમ��ે�ના 
કાય�નો પણ આનંદ લઈએ. યા�ાનો અને �યાંક 
રોકાણા હોય, તો તેનો પણ આનંદ લો. મનમાં 
એક સંક�પ કરી લો ક� માર� દર�ક કમ�નો, દર�ક 
��થિત તથા પ�ર��થિતનો, સવ� સાધનોનો, 
પ�રવારના નાના મોટા કામ ધંધાનો પણ આનંદ 
લેવાનો છ�. આનંદ જ �વન છ�. આનંદ પર 
આપણો અિધકાર છ�.

�વનના ખેલને આનંદસભર બનાવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

ક�ટલાક લોકો �યાંય પણ સંતુ� રહ�તા 
નથી. કોઈને કોઈ ખામી કાઢ� છ�. ફ�રયાદો કરતા 
જ �વે છ�. એના મનમાં સદા ��ોની જ વણઝાર 
ચાલતી હોય છ�. જે એને સંતુ� કરતા નથી. જે 
સદા શાંત છ�, �સ�ન છ� તથા સંતુ� છ� તે જ સાચો 
�ાની છ�.

આપે એવા ક�ટલાક લોકોને �યા હશે 
એમની પાસે સારી કાર છ�. પણ બી�ઓ પાસે 
વધાર� મ�ઘી કાર છ� એથી ખુશ નથી. બી�ઓની 
થાળીમાં રાખેલી ખીર સૌને સારી લાગે છ�. પર�તુ 
પોતાની �ા��તઓમાં સંતુ� રહ�વું એ સદ ્િવવેક છ�. 
ક�ટલાક લોકો કોઈની સાથે રહીને પણ સંતુ� 
નથી. તેઓ સદા ફ�રયાદ કરતા હોય છ�. ક� આ 
ઘણા �વાથ� છ�. માન-શાનના ભૂ�યા છ�. એમનામાં 
�ેમ તથા પોતાનાપણું તો છ� જ નહ�. એમનામાં 
ઘણો અહ� છ�. આ વાતો તો અંત સુધી રહ�શે. જે 
પોતાના લ�ય ઉપર �યાન રાખે છ� તે જ સંતુ� 
રહી શક� છ�.

પાપ વધી ર�ં છ�, પુ�યનું ખાતું ઓછું છ�. 
એટલે આનંદ નથી.

લોભ અને ��ાચારનું અહ� ચાર� તરફ 
સા�ા�ય છ�. પાપ અને પાપીઓનો જ અવાજ 
સંભળાય છ�. કિલયુગના અંતમાં એમ કહ�વાય છ� 
ક� પાપી મોજ મનાવે છ�, પુ�યા�માઓ ક� ભોગવે 
છ�. પણ પાપીને મા� બા� આનંદ જ મળ� છ�. સાચું 
સુખ તો પુ�યમાં જ સમાયેલું છ�. પાપથી કમાયેલું 
ધન સુખદાયી બનતું નથી. મોટા મોટા ધનવાન 
તથા ��ાચારી જેલોની હવા ખાઈ ર�ા છ�. જે 
જેલમાં નથી તેનાં સંતાનો બગડી ર�ાં છ�. પ�ી 
અશાંિતનો અ�� સળગા�યા કર� છ�. મનુ�ય 
ધનમાં આનંદ શોધે છ� તે તેની સૌથી મોટી ભૂલ છ�. 
ધન જ�રી છ� પણ લોભ િવનાશકારી છ�.

જેને �વનનો આનંદ મેળવવો છ� તેઓએ 
પાપથી મુ� રહ�વું �ઈએ. પાપ મનને મેલું કર� છ�. 
દૂિષત મનમાં સુખનો વાસ હોતો નથી. પાપનું ફળ 
ભોગવવું પડશે એ કદીના ભૂલો. �ભુના દરબારમાં 
કોઈ છટક� શકતું નથી. એટલે પુ�યની મૂડી જ 
સમય પર કામમાં આવે છ�. એ �ણીને તેમાં ��� 
કરવી �ઈએ. પુ�ય કરવાથી આ�મા આંત�રક 
રીતે આનં�દત બને છ�. કારણ ક� એનું મૂળ �વ�પ 
આનંદ છ�. પુ�ય કરવા માટ� ધનની આવ�યકતા 
નથી. પુ�યનો અથ� છ�. બી�ઓને સુખ આપવું 
તથા સહયોગ આપવો.

નકારા�મકતા આનંદને સમા�ત કરી દ� છ�, 
હકારા�મક બનો.

ક�ટલાક લોકો દર�ક વાતને નકારા�મક 
���થી જુએ છ�. �યાર� ચાર� બાજુ આનંદ 
છવાયેલો હોય �યાર� પણ તેઓ પર�શાની અનુભવે 
છ�. આમ ન થયું હોત તો સા�ં. એને અહ� શા માટ� 
બેસા�ો, એનું સ�માન ક�મ કરો છો, એને 
આગળ શા માટ� રાખો છો. આ નકારા�મક િવચાર 
આનંદને ન� કરી દ� છ�. આ ટ�વને દૂર કરો. 
એનાથી આપણા મ��ત�કને નકારા�મક ઉ�� મળ� 
છ�. આનંદ સમા�ત થઈ �ય છ�. હકારા�મક બનો. 
જે બની ર�ં છ� એનો આનંદ લો. જે નથી થઈ ર�ં 
એને છોડી દો. આપ �વયંને જુઓ. કૉલેજમાં, 
ઓ�ફસમાં, બ�રમાં આપ હકારા�મક છો. તમે 
નકારા�મક બનશો એટલે સવ� કાંઈ બદલાઈ જશે. 
આપણે તો આનંદ માણીએ. બી� ગડમથલમાં ના 
પડીએ.

સવાર� ઉઠીને મનને 
સુંદર િવચારોથી ભરી દો.

જેમણે કદી સૂય�દયનાં દશ�ન કયા� નથી 
તેઓ તો આનંદ રસ રાખી શકતા નથી. જલદી 
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ઉઠીને �ક�િતનો આનંદ લો. �વયં સાથે વાતો કરો. 
પોતાના �ાણે�ર પરમા�મા સાથે વાતો કરો. આ 
િવ�નાટકનો મારો પાટ� ક�ટલો સુંદર છ�. 
પરમા�માનો ખેલ ક�ટલો સુંદર છ�. સતયુગથી 
ચાલતો આવી ર�ો છ�. આમ જ ચાલતો રહ�શે. 
એમાં ક�ટલા એ�ટર (અિભનેતા) છ�. એકનો પાટ� 
બી� સાથે મળતો નથી. અદ ્ભુત છ� આ 
િવ�નાટક અને એના ડાયર��ટર.

�વયંને �ે� િવચાર આપો. �� ભગવાનનું 
બાળક છું. ભા�યિવધાતાનું બાળક છું. ખૂબ ખૂબ 
ભા�યવાન છું. �વયં પરમા�માએ મારા �ે� 
ભા�યનું િનમા�ણ કયુ�. એમણે મને શ��ઓ 
આપી, વરદાનો આ�યાં. �યાન આપો. સંક�પ જ 
આપણા �વનનું િનમા�ણ કર� છ�. જેટલા સુંદર 
સંક�પ એટલું સા�ં �વન. િનરાશા તથા 
ઉદાસીનતા, હીન ભાવના તથા દુભા�વના વગેર�ના 
િવચારોને સદાના માટ� િવદાય કરો. સાથે સાથે 
દરરોજ ઈ�રીય મહાવા�યોનો પણ આનંદ લો.

સુખ આપો, �શંસા કરો અને 
�ો�સાહન આપો.

બી�ઓને સુખ આપનાર સુખી રહ� છ�, 
બી�ઓની �શંસા કરવાથી �ેમનું વાતાવરણ બને 
છ�. બી�ઓને �ો�સાહન આપવાથી સૌ આગળ 
વધે છ�. જેનામાં આ ગુણ છ� એને બી�ઓ �ારા 
પણ આનંદનાં આંદોલનો �ા�ત થાય છ�. ફલ�વ�પ 
આનંદમાં અિતશય ��� થાય છ�.

ઘરમાં એક બી�ની �શંસા કરો. એનાથી 
પર�પર �ેમ વધશે. કટુવચન બોલીને બી�ઓને 
દુઃખી ના કરો. બી�ઓની ભાવનાઓને તોડશો 
નહ�. મુખ સારા બોલ બોલવા માટ� આ�યું છ�. �ે� 
બુ�� બી�ઓના ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવા માટ� છ�. 
જેઓ આનંદ આપશે, તે આનં�દત રહ�શે. જે ખુશી 

વહ�ચશે, તેઓ ખુશીઓનો ભંડાર બની જશે.

સાથીઓની સાથે �ેમ અને સ�માનથી રહો.

ભલે પ�રવારમાં આપના સાથી છ�. યા �ક�લ, 
કૉલેજમાં, સૌ સાથે સમભાવથી, �ેમભાવથી, શુભ 
ભાવથી એક બી�ની સાથે રહ�વાથી �વન 
આનંદથી ભર�લું રહ� છ�. � આપણે એકબી�ના 
અવગુણ જ �યા કરીશું, એમના ઉપર કટા� જ 
કરતા રહીશું, એને સલાહ સૂચનો આપતા જ 
રહ�શો, તો સંબંધોમાં આનંદ રહી શકશે નહ�. 
સદાયે આપણે કોઈને કોઈની સાથે રહીએ છીએ. 
બી�ઓ સાથે સહજભાવથી ચાલવું, સહયોગ 
આપવો, નાની નાની વાતોને નગ�ય કરીને 
ચાલવું એનાથી સદાયે આનંદ જળવાઈ રહ� છ�.

�યાં સંબંધોમાં �ોધ તથા અહ�કારનું ઝેર 
રહ�લું હોય, �યાં આનંદ �યાંથી હોય ? �યાં નાની 
નાની વાતોમાં ચહ�રાના ભાવ બદલાઈ �ય, �યાં 
�ેમ �યાં હોય ? આ ઝેરી નાગોને છોડી દો અને 
�વનનો આનંદ માણો.

��ાવ�સ તો અિત અિત ભા�યવાન છ�. 
જેમની 5000 વષ�ની લાંબી યા�ાના અંતમાં �વયં 
ભગવાન સાથી બની ગયા, એમણે આપણો બધો 
બોજ લઈ લીધો. બધી િચંતાઓ લઈ લીધી. તે ખુદા 
દો�ત, સાચા સાથી બનીને આપણો હાથ પકડીને 
પથ �દશ�ન કરી ર�ા છ�. આવો સાથ મેળવીને 
કોણ આનં�દત ના બને. �વયં ભગવાન પગલે 
પગલે સાથ આપી ર�ા છ�, ક�ો દૂર કરી ર�ા છ� 
તથા �ેમથી પાલના કરી ર�ા છ�. �વનયા�ાનો 
આનંદ લેવો યા વધાર� િવચારવાની ટ�વને લીધે આ 
યા�ાને ક�દાયી બનાવવી તે આપણા હાથમાં છ�. 
બુ��માન એ છ� ક� જે ભગવાનનો સાથ મેળવીને 
�વનયા�ાનો િનશ�દન પરમ આનંદ માણે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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માનવ આ સંસારનું િવકાસશીલ બુ���વી 
�ાણી છ� પર�તુ આજનો માનવ ભૌિતક સામ�ીના 
ઉપભોગમાં એટલે ��ત થઈ ગયો છ� ક� એને ખબર 
નથી ક� તે �યાં જઈ ર�ો છ�, એની મંિઝલ �યાં છ�, 
એનું લ�ય શું છ�. એટલે તે દુઃખ, અશાંિતનો 
િશકાર બની ગયો છ�. સ�યતો એ છ� ક� �વનમાં 
દ�વી ગુણોની �ા��ત, પાલન, સંર�ણ તથા સંવધ�ન 
જ પોતાના તથા બી�ઓના સુખનું મૂળ છ�. જે 
મનુ�યોમાં ઉ� દ�વીગુણ છ�, એને આપણે દ�વતાના 
નામથી ઓળખીએ છીએ. દ�વી સંપદા જ મનુ�યની 
�દ�યશ��ઓ છ�. એ આ�માના િવિશ� ગુણ છ� 
જે �થાયી શ��, સ�મિત અને િચરકાલીન સુખ 
�દાન કરનારા છ�. �વનમાં સુખ, ક�ણા, 
ઉદારતા, ધૈય�, અિહ�સા, વૈરા�ય, �ેમ આ�દની 
સાથે િવન�તા જેવા મહાન ગુણની આવ�યકતા 
છ�, જે સંપૂણ�તાના ઉ�તમ લ�યને �ા�ત કરાવી 
શક� છ�. િવન�તાના અભાવમાં ��ત થના�ં 
અિભમાન આ�મો�નિતમાં અડચણ�પ બને છ�.

અિભમાન ભયાનક શ�ુ છ�.

�યાર� �ય�� પોતાનામાં િવશેષતા જુએ છ� 
પછી તે �િત, ક�ળ, બુ��, સંપિ� યા શ��, 
કોઈપણ વાતની હોય, �યાર� એનામાં અિભમાન 
��ત થાય છ�. નૈિતક અને માનવીય મૂ�યોથી 
આવી �ય�� �યાર� પણ નીચે આવી શક� છ� 
કારણ ક� એનામાં ઈ�યા�, ��ષ અને બી�ઓ ��યે 
�િત�પધા�ની ભાવના રહ� છ�. અિભમાન �વયં તો 
એક અવગુણ છ� એની સાથે જ તે ક�ટલાયે 
અવગુણોને જ�મ આપનાર પણ છ�. િવ�નો 
ઈિતહાસ અિભમાની લોકોના અ�યાચારથી 
ભર�લો છ�. િહટલરને પોતાની શ�� પર 

અિભમાન થઈ ગયું તેથી તે બી� િવ�યુ� માટ� 
િનિમ� બ�યો. એ યુ�માં ક�ટલાયે િનદ�ષ લોકોના 
�ાણ ગયા. આ વાત સૌ કોઈ �ણે છ�. બધા 
સદ ્ગુણ હોવા છતાં �ય��માં � અિભમાન હાજર 
છ� તો તે મનુ�યોનો દુ�મન બનાવી દ� છ�. ગુણનો 
અિભમાની મનુ�ય, જેનામાં એ ગુણનો અભાવ 
જુએ છ�, એને તુ�છ સમ�ને એના ��યે �ણા 
કરવા લાગે છ�. અને જેનામાં પોતાના કરતાં વધાર� 
ગુણ જુએ છ� એની ઈ�યા� કરવા લાગે છ�. જેથી એનું 
િચ� અશુ� બની �ય છ�. આવી �ય��ને 
પોતાના દોષોનું દશ�ન થતું નથી. તેથી તે તેને દૂર 
કરી શકતો નથી. સં�યા સમયે આિગયા ચમક� છ� 
તો તે સમજે છ� ક� સંસારને અમે �કાશ આપી ર�ા 
છીએ. પર�તુ �યાર� તારાઓ દ�ખાય છ� �યાર� એમનું 
અિભમાન ચા�યું �ય છ�. પછી તારા સમજે છ� ક� 
અમે સંસારને �કાશ આપીએ છીએ પણ થોડી 
વારમાં ચં� ચમકવા લાગે છ� તો તારાઓને નીચું 
�વું પડે છ�. ચં�માં અિભમાનમાં આવીને સમજે છ� 
ક� સંસારને �� �કાશ આપું છું અને ખુશીમાં નાચવા 
લાગે છ� પણ �યાર� સવાર� સૂય�નો ઉદય થાય છ� તો 
ચં�માનું તેજ ફ���ં પડી �ય છ�. અિભમાની લોકો 
� ���ની આ વાતોનો િવચાર કર� તો તે કદી પણ 
અિભમાન ના કર�.

િવન�તા જ માનવની શોભા

અિભમાનને દૂર કરવા માટ� િવન�તાને 
અપનાવો. મહાપુ�ષોમાં સદાયે સરલતા, 
અિભમાન શૂ�યતા અને િવન�તા �વામાં આવે 
છ�. જેનું �દય અિભમાનરિહત છ� તે સાચો 
િવચારક છ�. આવો િવચારક સંસારને 
િનદ�ષ���થી જુએ છ�. એના �દયમાં અખંડ 

િવન�તા જ મહાનતા છ�.
બી.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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ઉઠીને �ક�િતનો આનંદ લો. �વયં સાથે વાતો કરો. 
પોતાના �ાણે�ર પરમા�મા સાથે વાતો કરો. આ 
િવ�નાટકનો મારો પાટ� ક�ટલો સુંદર છ�. 
પરમા�માનો ખેલ ક�ટલો સુંદર છ�. સતયુગથી 
ચાલતો આવી ર�ો છ�. આમ જ ચાલતો રહ�શે. 
એમાં ક�ટલા એ�ટર (અિભનેતા) છ�. એકનો પાટ� 
બી� સાથે મળતો નથી. અદ ્ભુત છ� આ 
િવ�નાટક અને એના ડાયર��ટર.

�વયંને �ે� િવચાર આપો. �� ભગવાનનું 
બાળક છું. ભા�યિવધાતાનું બાળક છું. ખૂબ ખૂબ 
ભા�યવાન છું. �વયં પરમા�માએ મારા �ે� 
ભા�યનું િનમા�ણ કયુ�. એમણે મને શ��ઓ 
આપી, વરદાનો આ�યાં. �યાન આપો. સંક�પ જ 
આપણા �વનનું િનમા�ણ કર� છ�. જેટલા સુંદર 
સંક�પ એટલું સા�ં �વન. િનરાશા તથા 
ઉદાસીનતા, હીન ભાવના તથા દુભા�વના વગેર�ના 
િવચારોને સદાના માટ� િવદાય કરો. સાથે સાથે 
દરરોજ ઈ�રીય મહાવા�યોનો પણ આનંદ લો.

સુખ આપો, �શંસા કરો અને 
�ો�સાહન આપો.

બી�ઓને સુખ આપનાર સુખી રહ� છ�, 
બી�ઓની �શંસા કરવાથી �ેમનું વાતાવરણ બને 
છ�. બી�ઓને �ો�સાહન આપવાથી સૌ આગળ 
વધે છ�. જેનામાં આ ગુણ છ� એને બી�ઓ �ારા 
પણ આનંદનાં આંદોલનો �ા�ત થાય છ�. ફલ�વ�પ 
આનંદમાં અિતશય ��� થાય છ�.

ઘરમાં એક બી�ની �શંસા કરો. એનાથી 
પર�પર �ેમ વધશે. કટુવચન બોલીને બી�ઓને 
દુઃખી ના કરો. બી�ઓની ભાવનાઓને તોડશો 
નહ�. મુખ સારા બોલ બોલવા માટ� આ�યું છ�. �ે� 
બુ�� બી�ઓના ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવા માટ� છ�. 
જેઓ આનંદ આપશે, તે આનં�દત રહ�શે. જે ખુશી 

વહ�ચશે, તેઓ ખુશીઓનો ભંડાર બની જશે.

સાથીઓની સાથે �ેમ અને સ�માનથી રહો.

ભલે પ�રવારમાં આપના સાથી છ�. યા �ક�લ, 
કૉલેજમાં, સૌ સાથે સમભાવથી, �ેમભાવથી, શુભ 
ભાવથી એક બી�ની સાથે રહ�વાથી �વન 
આનંદથી ભર�લું રહ� છ�. � આપણે એકબી�ના 
અવગુણ જ �યા કરીશું, એમના ઉપર કટા� જ 
કરતા રહીશું, એને સલાહ સૂચનો આપતા જ 
રહ�શો, તો સંબંધોમાં આનંદ રહી શકશે નહ�. 
સદાયે આપણે કોઈને કોઈની સાથે રહીએ છીએ. 
બી�ઓ સાથે સહજભાવથી ચાલવું, સહયોગ 
આપવો, નાની નાની વાતોને નગ�ય કરીને 
ચાલવું એનાથી સદાયે આનંદ જળવાઈ રહ� છ�.

�યાં સંબંધોમાં �ોધ તથા અહ�કારનું ઝેર 
રહ�લું હોય, �યાં આનંદ �યાંથી હોય ? �યાં નાની 
નાની વાતોમાં ચહ�રાના ભાવ બદલાઈ �ય, �યાં 
�ેમ �યાં હોય ? આ ઝેરી નાગોને છોડી દો અને 
�વનનો આનંદ માણો.

��ાવ�સ તો અિત અિત ભા�યવાન છ�. 
જેમની 5000 વષ�ની લાંબી યા�ાના અંતમાં �વયં 
ભગવાન સાથી બની ગયા, એમણે આપણો બધો 
બોજ લઈ લીધો. બધી િચંતાઓ લઈ લીધી. તે ખુદા 
દો�ત, સાચા સાથી બનીને આપણો હાથ પકડીને 
પથ �દશ�ન કરી ર�ા છ�. આવો સાથ મેળવીને 
કોણ આનં�દત ના બને. �વયં ભગવાન પગલે 
પગલે સાથ આપી ર�ા છ�, ક�ો દૂર કરી ર�ા છ� 
તથા �ેમથી પાલના કરી ર�ા છ�. �વનયા�ાનો 
આનંદ લેવો યા વધાર� િવચારવાની ટ�વને લીધે આ 
યા�ાને ક�દાયી બનાવવી તે આપણા હાથમાં છ�. 
બુ��માન એ છ� ક� જે ભગવાનનો સાથ મેળવીને 
�વનયા�ાનો િનશ�દન પરમ આનંદ માણે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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માનવ આ સંસારનું િવકાસશીલ બુ���વી 
�ાણી છ� પર�તુ આજનો માનવ ભૌિતક સામ�ીના 
ઉપભોગમાં એટલે ��ત થઈ ગયો છ� ક� એને ખબર 
નથી ક� તે �યાં જઈ ર�ો છ�, એની મંિઝલ �યાં છ�, 
એનું લ�ય શું છ�. એટલે તે દુઃખ, અશાંિતનો 
િશકાર બની ગયો છ�. સ�યતો એ છ� ક� �વનમાં 
દ�વી ગુણોની �ા��ત, પાલન, સંર�ણ તથા સંવધ�ન 
જ પોતાના તથા બી�ઓના સુખનું મૂળ છ�. જે 
મનુ�યોમાં ઉ� દ�વીગુણ છ�, એને આપણે દ�વતાના 
નામથી ઓળખીએ છીએ. દ�વી સંપદા જ મનુ�યની 
�દ�યશ��ઓ છ�. એ આ�માના િવિશ� ગુણ છ� 
જે �થાયી શ��, સ�મિત અને િચરકાલીન સુખ 
�દાન કરનારા છ�. �વનમાં સુખ, ક�ણા, 
ઉદારતા, ધૈય�, અિહ�સા, વૈરા�ય, �ેમ આ�દની 
સાથે િવન�તા જેવા મહાન ગુણની આવ�યકતા 
છ�, જે સંપૂણ�તાના ઉ�તમ લ�યને �ા�ત કરાવી 
શક� છ�. િવન�તાના અભાવમાં ��ત થના�ં 
અિભમાન આ�મો�નિતમાં અડચણ�પ બને છ�.

અિભમાન ભયાનક શ�ુ છ�.

�યાર� �ય�� પોતાનામાં િવશેષતા જુએ છ� 
પછી તે �િત, ક�ળ, બુ��, સંપિ� યા શ��, 
કોઈપણ વાતની હોય, �યાર� એનામાં અિભમાન 
��ત થાય છ�. નૈિતક અને માનવીય મૂ�યોથી 
આવી �ય�� �યાર� પણ નીચે આવી શક� છ� 
કારણ ક� એનામાં ઈ�યા�, ��ષ અને બી�ઓ ��યે 
�િત�પધા�ની ભાવના રહ� છ�. અિભમાન �વયં તો 
એક અવગુણ છ� એની સાથે જ તે ક�ટલાયે 
અવગુણોને જ�મ આપનાર પણ છ�. િવ�નો 
ઈિતહાસ અિભમાની લોકોના અ�યાચારથી 
ભર�લો છ�. િહટલરને પોતાની શ�� પર 

અિભમાન થઈ ગયું તેથી તે બી� િવ�યુ� માટ� 
િનિમ� બ�યો. એ યુ�માં ક�ટલાયે િનદ�ષ લોકોના 
�ાણ ગયા. આ વાત સૌ કોઈ �ણે છ�. બધા 
સદ ્ગુણ હોવા છતાં �ય��માં � અિભમાન હાજર 
છ� તો તે મનુ�યોનો દુ�મન બનાવી દ� છ�. ગુણનો 
અિભમાની મનુ�ય, જેનામાં એ ગુણનો અભાવ 
જુએ છ�, એને તુ�છ સમ�ને એના ��યે �ણા 
કરવા લાગે છ�. અને જેનામાં પોતાના કરતાં વધાર� 
ગુણ જુએ છ� એની ઈ�યા� કરવા લાગે છ�. જેથી એનું 
િચ� અશુ� બની �ય છ�. આવી �ય��ને 
પોતાના દોષોનું દશ�ન થતું નથી. તેથી તે તેને દૂર 
કરી શકતો નથી. સં�યા સમયે આિગયા ચમક� છ� 
તો તે સમજે છ� ક� સંસારને અમે �કાશ આપી ર�ા 
છીએ. પર�તુ �યાર� તારાઓ દ�ખાય છ� �યાર� એમનું 
અિભમાન ચા�યું �ય છ�. પછી તારા સમજે છ� ક� 
અમે સંસારને �કાશ આપીએ છીએ પણ થોડી 
વારમાં ચં� ચમકવા લાગે છ� તો તારાઓને નીચું 
�વું પડે છ�. ચં�માં અિભમાનમાં આવીને સમજે છ� 
ક� સંસારને �� �કાશ આપું છું અને ખુશીમાં નાચવા 
લાગે છ� પણ �યાર� સવાર� સૂય�નો ઉદય થાય છ� તો 
ચં�માનું તેજ ફ���ં પડી �ય છ�. અિભમાની લોકો 
� ���ની આ વાતોનો િવચાર કર� તો તે કદી પણ 
અિભમાન ના કર�.

િવન�તા જ માનવની શોભા

અિભમાનને દૂર કરવા માટ� િવન�તાને 
અપનાવો. મહાપુ�ષોમાં સદાયે સરલતા, 
અિભમાન શૂ�યતા અને િવન�તા �વામાં આવે 
છ�. જેનું �દય અિભમાનરિહત છ� તે સાચો 
િવચારક છ�. આવો િવચારક સંસારને 
િનદ�ષ���થી જુએ છ�. એના �દયમાં અખંડ 

િવન�તા જ મહાનતા છ�.
બી.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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�ેમની �યોિત નીકળ� છ�. શ�ુ પણ એના �દલમાં 
શ�ુતા જ�માવી શકતા નથી. અપકારી માટ� પણ 
તે સદા સહાનુભૂિત, દયા, �માના કોમળ ભાવોથી 
ભર�લું હોય છ�. પવ�તોની ગોદમાં આવેલા 
સરોવરની જેમ એનું મન સદા શાંત રહ� છ�. તે 
પોતાના દ�િનક અને સામાિજક �વનમાં 
વા�તિવકતાને �થાન આપે છ�. અંતઃકરણની 
�વ�છતા માટ� િનર�તર �ેહ અને માનિસક 
સમતુલાનું સુખ લૂંટ� છ�.

િવન�તાના સંદભ�માં અમે�રકાના પૂવ� 
રા�પિત �યૉજ� વૉિશં�ટનનો ઉ�ેખ કરવો 
જ�રી છ�. એક �દવસ તેઓ ઘોડા ઉપર બેસીને 
નીક�યા. તેમણે �યું ક� ક�ટલાક મજૂરો વજનદાર 
વ�તુ છત ઉપર લઈ જવા ઈ�છતા હતા. � એક 
માનવનો સહયોગ મળ� તો તે કામ થઈ શક� તેમ 
હતું. અિધકારી ઊભો ઊભો એ મજૂરોમાં સાહસ 
ભરી ર�ો હતો. રા�પિતએ એને ક�ં, ‘તમે ક�મ 
આ કામમાં મદદ કરતા નથી.’ અિધકારીએ લાલ-
પીળી આંખો કાઢીને ક�ં, ‘�� અિધકારી છું. મા�ં 
કામ મજૂરો પાસેથી કામ લેવાનું છ�. �વયં ટ�કો 
કરવાનું નથી.’ રા�પિત તરત જ ઘોડા ઉપરથી 
નીચે ઉતયા� અને ભરપૂર શ��થી ટ�કો આ�યો. તે 
સામાન ઉપર પહ�ચાડી દીધો અને અિધકારીને 
ક�ં, ‘ફરી �યાર� પણ આવા કામમાં ટ�કો 
કરવાનો આવે, તો મને બોલાવી લે�.’ મા�ં નામ 
�યૉજ� વૉિશં�ટન છ�. આ સાંભળતાં જ અિધકારી 
દો�ો અને રા�પિતના પગે પડીને રડવા લા�યો. 
�યાર� એણે માફ� માગી, �યાર� રા�પિતએ ક�ં, 
‘તમે ગવ�નો અ�યાસ કરી ર�ા છો અને �� 
ન�તામાં માનવતાનાં દશ�ન કરી ર�ો છું. આ 
શરત ઉપર �મા આપવામાં આવશે ક� ભિવ�યમાં 
કદી પણ માનવતાનો િનરાદર ના થાય.’ મનુ�યના 
િવનયની પરી�ા ગમે �યાર� થઈ શક� છ�. એટલે 

િવનયશીલતાને િજંદગીનું અિભ�ન અંગ સમ�ને 
�વવું �ઈએ.

પરમા�માની િવન�તા તો અપર�પાર છ�.

આ સંગમયુગમાં �ાનના સાગર પરમા�મા 
િશવ ��ાતનના સાકાર મા�યમથી જે ઈ�રીય 
�ાન સંભળાવે છ� એને ‘મુરલી’ કહ� છ�. દર�ક 
મુરલીના અંતમાં તેઓ ��ાવ�સોને યાદ �યારની 
સાથે નમ�તે પણ કહ� છ�. ખર�ખર, આ ક�ટલી 
મહાનતા છ�. એક બાજુ તો સંસારની સવ��મ સ�ા 
અને બી� બાજુ ક�ટલી િવન�તા ! તો આપણે પણ 
આવા �ે�ગુણને �વનમાં ધારણ કરવાનો 
સંક�પ કરીએ. જે �ય�� આ ગુણનો િવકાસ 
કરવા ઈ�છ� છ� એણે �િત�દન શાંતિચ� બનીને એ 
ગંભીરતાથી િવચારવું �ઈએ અને તેના િવ��ત 
અથ�ને સમજવો �ઈએ. કાય� �ારા પોતાના 
�ય���વમાં એ ગુણને િવકિસત કરવાનો સતત 
અ�યાસ કરવો �ઈએ.

િવન�તા લોકિ�ય તથા �ભુિ�ય બનાવે છ�.

િવન� �ય�� ન� �યવહારથી સૌના 
�દયમાં �ેમનાં બીજ વાવે છ�. સૌને સમાનભાવથી 
જુએ છ�. અને �વયંને લાગે છ� ક� સંસાર ઘણો 
સુખ�દ છ�. લોકો ઘણા જ સ�ન, સુશીલ, �ેહી 
છ�. એટલે ઘણી ઉદારતાથી તે મૈ�ી, સંયમ, ધૈય�, 
શાંિત, �ેમ - આ સમ�ભાવ સૌને વહ�ચે છ�. તે 
બી�ઓની �ે�તા અને ઉ�ક��તાનું સદા 
સ�માન કર� છ�. એની િવનયશીલતા �વાથ�પૂણ� 
હોતી નથી. બી� સંબંધો જેમાં �ાહક તરફ 
દુકાનદારની માિલકની સામે નોકરની ��� 
�વાથ�પૂણ� હોય છ�. િવન� �ય�� સૌની િ�ય હોય 
છ�. એને સૌ લોકો પોતાના સુખના ભાગી બનાવવા 
ઈ�છ� છ�. એમની સંમિત માંગે છ� અને સ�માન કર� 
છ�. લોકો �વાભાિવક રીતે એની તરફ ચા�યા �ય 

એક હાથથી આપો અને બી� હાથથી મેળવો. � 
આપણે કોઈને આપીશું નહ� તો બી�ઓ આપણને 
શા માટ� આપે ? આ ગુ� રહ�યને સમ�ને તે દ�વી 
સંપદાઓ અને અલૌ�કક ખ�નો વહ�ચતાં પોતાના 
તથા બી�ઓના ભા�યિનમા�ણના મહાન કાય�માં 
સદા �ય�ત અને મ�ત રહ� છ�.

િવન�તાથી સંપૂણ�તા તરફ વધતાં પગલાં

િવન� �ય��માં આંતરબા� શુ�� હોય છ�. 
તે ગુણ�ાહક કમળની સમાન હોય છ�. કમળ 
ક�ચડમાં સૌથી ઉપર રહ� છ�. એમાં ક�ટલું સૌ�દય�, 
સુવાસ, �દુતા હોય છ�. સમાજમાં સારા ખોટા 
અનેક માનવો છ�. િવન� �ય�� એમની વ�ે 
રહીને સદા પોતાના �ે� ગુણોનો િવકાસ કર� છ�. 
આ ગુણ અિભ���થી �દ�યતાની તરફ જ આગળ 
વધે છ�. તે સંપૂણ�તાના લ�યની �ા��ત માટ� િનર�તર 
�ગિતશીલ રહ� છ�. િવન�તાથી અિભમાન ચા�યું 
જશે અને તેથી ચાર� બાજુ સુખશાંિત, સૌહાદ� અને 
સ�યનો દીપ �કાિશત થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

છ�. િવનયથી જ મનુ�ય જલદી �ાન અને ક�િત�ને 
�ા�ત કર� છ�. પરમા�મા �ારા આપવામાં આવેલા 
�ે� �ાનને િવન�તા �ારા �વનમાં ઉતારનાર 
સપૂત બાળકો ��યે પરમા�મ�ેમ �વાભાિવક રીતે 
વરસે છ�. આ રીતે �ભુિ�ય બાળકો પરમા�માની 
છ�છાયામાં વરદાનોની �ે� પાલનામાં �વે છ�.

િવન�તાથી અનેકોનું ભા�ય િનમા�ણ

િવન� �ય�� સદા ભગવાન ઉપર િનભ�ર 
રહ� છ�. જેનાથી તે સદા િનભ�ય અને િનિ�ંત રહ� 
છ�. એના મનમાં �વયંના તથા બી�ઓના 
ભા�યિનમા�ણના િવચાર �વાભાિવક રીતે ચાલે છ�. 
તે ઘણી ઉદારતાથી સ�કાય�માં પોતાની શ�� - 
સામ�ય�ને અનુક�ળ જ યોગદાન આપતો રહ� છ�. 
દાન આપવાથી આપેલી વ�તુમાં ��� થાય છ�. 
િવ�ાદાન કરશો તો તમે �વયં િવ�ાન બની જશો. 
જેટલું આપો છો એટલું ઈ�રના અ�ય 
ભંડારમાંથી અિધકાિધક સ��� �ા�ત થાય છ�. 
પર�તુ � દાન આપવાની �િ�યામાં ક�જૂસાઈ કરો 
છો તો ઈ�રીય ભંડારમાંથી મળવાનું બંધ થઈ 
�ય છ�. લોક �યવહારમાં તો �િસ� વાત છ� ક� 
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સંબંધ િનભાવવામાં જ ખરી મ� છ�. બાક� દ�હ-
ધારીઓ સાથે �વાથ� સંબંધ તો બધા જ િનભાવી 
શક� છ�.’

તો અ�યાર� ચાલી રહ�લા all in oneના 
જમાનામા પરમા�મા સાથે સવ�સંબંધનો અનુભવ 
કરવા માટ� અને રાજયોગ શીખવા માટ� તમારા 
ન�કના ��ાક�મારીઝ સેવાક���ની મુલાકાત 
અવ�ય લેશો. એવી શુભકામના, શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમધામ તો �� દર�કને લઈ જઈશ. એટલું જ નિહ 
પર�તુ અ�િમલ જેવા પાપીનો પણ ઉ�ાર કરી 
સાથે લઈ �ય છ�. તો ક�મ નિહ પરમા�માની યાદ 
�ારા યો�ય બનીએ ? તો સાથે બંધુ અને સખા 
બનીને પણ ખૂબ સુંદર સાથ િનભાવે છ�. સાજન 
બનીને દર�ક આ�મા�પી સજિનયાંને આ દુઃખની 
દુિનયામાંથી છોડાવે છ�. ક�ટલો અદ ્ભુત અને 
િનરાળો સંબંધ છ� - આ�મા અને પરમા�માનો.

કદાચ પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધ િનભાવવા 
અઘ�ં લાગતું હોય તો ‘પરમા�મા સાથે િનઃ�વાથ� 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સંબંધ
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�ેમની �યોિત નીકળ� છ�. શ�ુ પણ એના �દલમાં 
શ�ુતા જ�માવી શકતા નથી. અપકારી માટ� પણ 
તે સદા સહાનુભૂિત, દયા, �માના કોમળ ભાવોથી 
ભર�લું હોય છ�. પવ�તોની ગોદમાં આવેલા 
સરોવરની જેમ એનું મન સદા શાંત રહ� છ�. તે 
પોતાના દ�િનક અને સામાિજક �વનમાં 
વા�તિવકતાને �થાન આપે છ�. અંતઃકરણની 
�વ�છતા માટ� િનર�તર �ેહ અને માનિસક 
સમતુલાનું સુખ લૂંટ� છ�.

િવન�તાના સંદભ�માં અમે�રકાના પૂવ� 
રા�પિત �યૉજ� વૉિશં�ટનનો ઉ�ેખ કરવો 
જ�રી છ�. એક �દવસ તેઓ ઘોડા ઉપર બેસીને 
નીક�યા. તેમણે �યું ક� ક�ટલાક મજૂરો વજનદાર 
વ�તુ છત ઉપર લઈ જવા ઈ�છતા હતા. � એક 
માનવનો સહયોગ મળ� તો તે કામ થઈ શક� તેમ 
હતું. અિધકારી ઊભો ઊભો એ મજૂરોમાં સાહસ 
ભરી ર�ો હતો. રા�પિતએ એને ક�ં, ‘તમે ક�મ 
આ કામમાં મદદ કરતા નથી.’ અિધકારીએ લાલ-
પીળી આંખો કાઢીને ક�ં, ‘�� અિધકારી છું. મા�ં 
કામ મજૂરો પાસેથી કામ લેવાનું છ�. �વયં ટ�કો 
કરવાનું નથી.’ રા�પિત તરત જ ઘોડા ઉપરથી 
નીચે ઉતયા� અને ભરપૂર શ��થી ટ�કો આ�યો. તે 
સામાન ઉપર પહ�ચાડી દીધો અને અિધકારીને 
ક�ં, ‘ફરી �યાર� પણ આવા કામમાં ટ�કો 
કરવાનો આવે, તો મને બોલાવી લે�.’ મા�ં નામ 
�યૉજ� વૉિશં�ટન છ�. આ સાંભળતાં જ અિધકારી 
દો�ો અને રા�પિતના પગે પડીને રડવા લા�યો. 
�યાર� એણે માફ� માગી, �યાર� રા�પિતએ ક�ં, 
‘તમે ગવ�નો અ�યાસ કરી ર�ા છો અને �� 
ન�તામાં માનવતાનાં દશ�ન કરી ર�ો છું. આ 
શરત ઉપર �મા આપવામાં આવશે ક� ભિવ�યમાં 
કદી પણ માનવતાનો િનરાદર ના થાય.’ મનુ�યના 
િવનયની પરી�ા ગમે �યાર� થઈ શક� છ�. એટલે 

િવનયશીલતાને િજંદગીનું અિભ�ન અંગ સમ�ને 
�વવું �ઈએ.

પરમા�માની િવન�તા તો અપર�પાર છ�.

આ સંગમયુગમાં �ાનના સાગર પરમા�મા 
િશવ ��ાતનના સાકાર મા�યમથી જે ઈ�રીય 
�ાન સંભળાવે છ� એને ‘મુરલી’ કહ� છ�. દર�ક 
મુરલીના અંતમાં તેઓ ��ાવ�સોને યાદ �યારની 
સાથે નમ�તે પણ કહ� છ�. ખર�ખર, આ ક�ટલી 
મહાનતા છ�. એક બાજુ તો સંસારની સવ��મ સ�ા 
અને બી� બાજુ ક�ટલી િવન�તા ! તો આપણે પણ 
આવા �ે�ગુણને �વનમાં ધારણ કરવાનો 
સંક�પ કરીએ. જે �ય�� આ ગુણનો િવકાસ 
કરવા ઈ�છ� છ� એણે �િત�દન શાંતિચ� બનીને એ 
ગંભીરતાથી િવચારવું �ઈએ અને તેના િવ��ત 
અથ�ને સમજવો �ઈએ. કાય� �ારા પોતાના 
�ય���વમાં એ ગુણને િવકિસત કરવાનો સતત 
અ�યાસ કરવો �ઈએ.

િવન�તા લોકિ�ય તથા �ભુિ�ય બનાવે છ�.

િવન� �ય�� ન� �યવહારથી સૌના 
�દયમાં �ેમનાં બીજ વાવે છ�. સૌને સમાનભાવથી 
જુએ છ�. અને �વયંને લાગે છ� ક� સંસાર ઘણો 
સુખ�દ છ�. લોકો ઘણા જ સ�ન, સુશીલ, �ેહી 
છ�. એટલે ઘણી ઉદારતાથી તે મૈ�ી, સંયમ, ધૈય�, 
શાંિત, �ેમ - આ સમ�ભાવ સૌને વહ�ચે છ�. તે 
બી�ઓની �ે�તા અને ઉ�ક��તાનું સદા 
સ�માન કર� છ�. એની િવનયશીલતા �વાથ�પૂણ� 
હોતી નથી. બી� સંબંધો જેમાં �ાહક તરફ 
દુકાનદારની માિલકની સામે નોકરની ��� 
�વાથ�પૂણ� હોય છ�. િવન� �ય�� સૌની િ�ય હોય 
છ�. એને સૌ લોકો પોતાના સુખના ભાગી બનાવવા 
ઈ�છ� છ�. એમની સંમિત માંગે છ� અને સ�માન કર� 
છ�. લોકો �વાભાિવક રીતે એની તરફ ચા�યા �ય 

એક હાથથી આપો અને બી� હાથથી મેળવો. � 
આપણે કોઈને આપીશું નહ� તો બી�ઓ આપણને 
શા માટ� આપે ? આ ગુ� રહ�યને સમ�ને તે દ�વી 
સંપદાઓ અને અલૌ�કક ખ�નો વહ�ચતાં પોતાના 
તથા બી�ઓના ભા�યિનમા�ણના મહાન કાય�માં 
સદા �ય�ત અને મ�ત રહ� છ�.

િવન�તાથી સંપૂણ�તા તરફ વધતાં પગલાં

િવન� �ય��માં આંતરબા� શુ�� હોય છ�. 
તે ગુણ�ાહક કમળની સમાન હોય છ�. કમળ 
ક�ચડમાં સૌથી ઉપર રહ� છ�. એમાં ક�ટલું સૌ�દય�, 
સુવાસ, �દુતા હોય છ�. સમાજમાં સારા ખોટા 
અનેક માનવો છ�. િવન� �ય�� એમની વ�ે 
રહીને સદા પોતાના �ે� ગુણોનો િવકાસ કર� છ�. 
આ ગુણ અિભ���થી �દ�યતાની તરફ જ આગળ 
વધે છ�. તે સંપૂણ�તાના લ�યની �ા��ત માટ� િનર�તર 
�ગિતશીલ રહ� છ�. િવન�તાથી અિભમાન ચા�યું 
જશે અને તેથી ચાર� બાજુ સુખશાંિત, સૌહાદ� અને 
સ�યનો દીપ �કાિશત થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

છ�. િવનયથી જ મનુ�ય જલદી �ાન અને ક�િત�ને 
�ા�ત કર� છ�. પરમા�મા �ારા આપવામાં આવેલા 
�ે� �ાનને િવન�તા �ારા �વનમાં ઉતારનાર 
સપૂત બાળકો ��યે પરમા�મ�ેમ �વાભાિવક રીતે 
વરસે છ�. આ રીતે �ભુિ�ય બાળકો પરમા�માની 
છ�છાયામાં વરદાનોની �ે� પાલનામાં �વે છ�.

િવન�તાથી અનેકોનું ભા�ય િનમા�ણ

િવન� �ય�� સદા ભગવાન ઉપર િનભ�ર 
રહ� છ�. જેનાથી તે સદા િનભ�ય અને િનિ�ંત રહ� 
છ�. એના મનમાં �વયંના તથા બી�ઓના 
ભા�યિનમા�ણના િવચાર �વાભાિવક રીતે ચાલે છ�. 
તે ઘણી ઉદારતાથી સ�કાય�માં પોતાની શ�� - 
સામ�ય�ને અનુક�ળ જ યોગદાન આપતો રહ� છ�. 
દાન આપવાથી આપેલી વ�તુમાં ��� થાય છ�. 
િવ�ાદાન કરશો તો તમે �વયં િવ�ાન બની જશો. 
જેટલું આપો છો એટલું ઈ�રના અ�ય 
ભંડારમાંથી અિધકાિધક સ��� �ા�ત થાય છ�. 
પર�તુ � દાન આપવાની �િ�યામાં ક�જૂસાઈ કરો 
છો તો ઈ�રીય ભંડારમાંથી મળવાનું બંધ થઈ 
�ય છ�. લોક �યવહારમાં તો �િસ� વાત છ� ક� 
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સંબંધ િનભાવવામાં જ ખરી મ� છ�. બાક� દ�હ-
ધારીઓ સાથે �વાથ� સંબંધ તો બધા જ િનભાવી 
શક� છ�.’

તો અ�યાર� ચાલી રહ�લા all in oneના 
જમાનામા પરમા�મા સાથે સવ�સંબંધનો અનુભવ 
કરવા માટ� અને રાજયોગ શીખવા માટ� તમારા 
ન�કના ��ાક�મારીઝ સેવાક���ની મુલાકાત 
અવ�ય લેશો. એવી શુભકામના, શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમધામ તો �� દર�કને લઈ જઈશ. એટલું જ નિહ 
પર�તુ અ�િમલ જેવા પાપીનો પણ ઉ�ાર કરી 
સાથે લઈ �ય છ�. તો ક�મ નિહ પરમા�માની યાદ 
�ારા યો�ય બનીએ ? તો સાથે બંધુ અને સખા 
બનીને પણ ખૂબ સુંદર સાથ િનભાવે છ�. સાજન 
બનીને દર�ક આ�મા�પી સજિનયાંને આ દુઃખની 
દુિનયામાંથી છોડાવે છ�. ક�ટલો અદ ્ભુત અને 
િનરાળો સંબંધ છ� - આ�મા અને પરમા�માનો.

કદાચ પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધ િનભાવવા 
અઘ�ં લાગતું હોય તો ‘પરમા�મા સાથે િનઃ�વાથ� 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સંબંધ
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યુિ�યુ� યાદ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

સુખશાંિતથી ભરપૂર ર�ં પ�રવારના સ�યો �ેમાળ 
માયાળુ સહયોગી હતા તેથી મા�ં �વન સુખમય 
શાંિતમય બની ર�ં તે માટ� સુખદાતા આપનો 
આભાર માની યાદ ક�ં છું. રોજ રોજ મુરલી �ારા 
�ાન આપનાર, �ીમત આપનાર, ���ચ�નું 
�ાન આપનાર, આ�દ-મ�ય-અંતનું �ાન 
આપનાર, રાજયોગનું �ાન આપનાર, �ાનના 
સાગર પરમિપતા પરમા�માને યાદ ક�ં છું. રોજ 
રોજ મુરલી �ાસમાં આવી, મુજ આ�માની 
સ�મુખ બેસી �ે� �ાન આપનાર, સતયુગી 
દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવનાર �ે� િશ�ક 
તરીક� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અ�ાન 
અંધકારમાંથી �ાન ઉ�સી દુિનયામાં લઈ જનાર 
સતગુ� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. િવકારોથી 
પિતત થયેલ મુજ આ�માને પાવન બનાવનાર 
પિતતપાવન િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 

િવકારી કિલયુગી રણમાં, શુ� પિવ� 
�ેમના તર�યા આ�માને �ેમથી ��ત કરનાર 
લવફ�લ બાબાને યાદ ક�ં છું. 83 જ�મના અંતે 
થાક�લા, હાર�લા શ��ઓથી �ીણ થઈ ગયેલા 
શ��હીન આ�મામાં અ�શ��ઓથી ભરપૂર 
કરનાર સવ�શિ�માન િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
ફરવા જતાં �યાવસાિયક કામ પર જતાં, મુસાફરી 
કરતાં સાથ િનભાવનાર �ે� િમ� િશવબાબાને 
યાદ ક�ં છું. કટોકટીની પળો વખતે મુ�ક�લ 
પ�ર��થિત આવી પડે �યાર� મુજ મુંઝાયેલા 
આ�માને �ે� િનણ�ય કરવા માટ� માગ�દશ�ન 
આપતા �ે� માગ�દશ�ક િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
િમ� સંબંધીઓનો સાથ છૂટી �ય, માયાથી ઘેરાઈ 
��, �દશાહીન પ�ર��થિત પેદા થાય �યાર� મારો 

પરમિપતા પરમા�માએ રચેલા રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�માં 
સહયોગી થયેલા િશવસંતાનોનું ચાર બાબતો પર 
�યાન દોયુ� છ�. (૧) િશવબાબાની યાદ (૨) 
રાજયોગ (૩) �ાનની ધારણા (૪) �� ય�ની 
સેવા. બાબાની યાદમાં રહ�લા આ�માઓને યોગ 
સારો લાગશે. તેમના �વનમાં �ાનની ધારણા 
દ�ખાશે, અને બધાની સાથે ઈ�રીય સેવા કરનાર 
આ�માઓને બાબાનો વારસો મળશે. 
િશવબાબાએ અનેક મુરલીઓમાં અનેકવાર ક�ં 
છ� મને યાદ કરો, �દલના �ડાણથી, �ેમથી મને 
યાદ કરો. મારી યાદથી તમારા પાપકમ� ધોવાઈ 
જશે. કપડાનો મેલ સાબુથી ધોવાય તેમ આ�માનો 
મેલ બાબાની યાદથી ધોવાય. બાબાએ યાદ કરવા 
માટ� મં�ો આ�યા છ� - મનમનાભવ, મ�યાિજભવ, 
મામેકમ યાદ કરો. કામ કરતાં કરતાં યાદ કરો, 
કમ�યોગી બનો. ચાલતાં ચાલતાં યાદ કરો. ઘણા 
��જનો મોિન�ગ વૉક, ઈવિનંગ વૉક દરિમયાન 
બાબાને યાદ કરતા રહ� છ�. પર�તુ માયાવી 
દુિનયાનો માણસ બાબાને યાદ કરવાનું ભૂલી �ય 
છ�. િશવબાબાને ઘણી બધી રીતે યાદ કરી શકાય 
છ�. અહ� આ ક�િતમાં બાબાને યાદ કરવાની જુદી 
જુદી રીતો ��યે �યાન દોરવાનો �યાસ કય� છ�.

વહ�લી સવાર� અ�તવેલાએ ઉઠતાંવ�ત 
િશવબાબાને ગુડમોિન�ગ કહો. બાબા ! આપે મને 
સુખી, સંપ�ન, સં�કારી પ�રવારમાં જ�મ આ�યો. 
પા�રવા�રક ધંધો / નોકરી મળી તેથી મા�ં �વન 
સુખમય બ�યું. બી� પર િનભ�ર રહી �વવાનો 
વખત ન આ�યો તે માટ� સુખના સાગર, આપનો 
આભાર માની યાદ ક�ં છું. મા�ં �હ�થ �વન 
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િલ�ેટર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. બેહદનો 
વારસો આપી બેહદનું સુખ આપનાર, સુખદાતા 
પરમા�માને યાદ ક�ં છું. કિલયુગી દુિનયાનો નાશ 
કરી સતયુગી િવ� તૈયાર કરી, સંપૂણ� સંપ�ન 
થયેલા આ�માઓ પાસે, બાબા �વગ�ના �ાર 
ખોલાવવાના છ�, �વગ�ના �ાર ખોલનાર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. િપતાની સંપિ� પર 
સંતાનોનો પણ અિધકાર છ�, િશવિપતાનો વારસો 
લેવા માટ� પણ મુજ આ�માના િપતા, ભગવાન 
િશવને યાદ ક�ં છું. કમ� - અકમ� - િવકમ�ની 
ગુ�ગિતનું �ાન આપી, �ે� પુ�યકમ� 
શીખવાડી. તે �ારા સતયુગી રા�ઈ પદ 
અપાવનાર પરમા�માને યાદ ક�ં છું. 

�ાન ગંગાઓના ઉ�ગમ �થાન �ાન સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. સતયુગી દુિનયાને 
�થાપન કરનાર ‘િશ�પી’ િશવબાબાને યાદ ક�ં 
છું. આ�મા પર ચઢ�લા જ�મજ�મા�તરના િવકારો, 
પાપો, ક�સં�કારોના બોજમાંથી મુ� કરનાર 
મુિ�દાતા બાબાને યાદ ક�ં છું. ક�સપુરીમાંથી 
છોડાવનાર અને ક��ણપુરીમાં મોકલનાર 
સુખદાતા િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. આ�માનું ઘર 
પરમધામ છ� અને પરમા�માનું ઘર પણ પરમધામ 
છ�, તેથી પરમધામ અને પરમધામ િનવાસી 
પરમા�મા િશવને યાદ ક�ં છું. બાબા કહ� છ�. 
‘આ�માઓ, તમારામાં રહ�લા રાવણ�પ િવકારોનો 
સંહાર કરો, તો �� તમારો �દ�ય �ંગાર કરીશ.’ 
એટલે �� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અહ�યાઓ, 
અબળાઓ અને પિતત આ�માઓનો ઉ�ાર 
કરનાર ઉ�ારક િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. શોક 
વા�ટકામાંથી સીતા�પી આ�માને છોડાવનાર, 
રામ�પી િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
પ�થરબુ��માંથી પારસબુિ� બનાવનાર બાબાને 
યાદ ક�ં છું. રોજ રોજ અમરકથા સંભળાવી 

સાથ િનભાવનાર સાથી િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
દુગુ�ણોથી છૂટવા, ક�સંગથી બચવા, �વન 
સ�ગુણોથી સુવાિસત કરનાર સવ�ગુણ સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અસ�ય, ધોખાઘડી, 
��ાચાર, જૂઠ કપટ વગેર�થી બચવા અને 
કમલફ�લ સમાન બનવા પૂણ� પિવ� પરમા�મા 
િશવને યાદ ક�ં છું. ���ડ, �ફલોસોફર, ગાઈડ, 
�ે� િશ�ક, સ� ગુ�ના સંબંધોનું સુખ આપનાર 
સુખના સાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 

દોડાદોડી, ટ��શન, િચંતા, શોક, અશાંિત 
ભરી �દગીથી બચવા શાંિતના સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. મનમનાભવ, 
મ�યા�ભવ, મામેકમ યાદ કરો - જેવા ગુ�મં� 
આપનાર ગુ� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. ભોજન 
બનાવતી વખતે બાબાની યાદમાં રહી ભોજન 
બનાવું છું, મારી બનાવેલી રસોઈને પિવ� �સાદી 
બનાવનાર પિવ�તાના સાગર પરમા�માને યાદ 
ક�ં છું. ભોજન લેતાં પહ�લાં િશવબાબાને યાદ 
કરી, ભોજન પર પિવ� ��� નાખી ભોલા 
ભંડારીએ આપેલા ભોજનને લેતી વખતે ભોલા 
ભંડારીને યાદ ક�ં છું. મુ�� �વનમુ��માં લઈ 
જનાર મુિ�દાતા અને �વનમુિ�દાતા 
ભગવાનને યાદ ક�ં છું. મને 21 જ�મો સુધી સુખી 
બનાવનાર 21 જ�મોનો વારસો આપનાર 
બાબાને યાદ ક�ં છું. મારા આ�મામાં �દ�યગુણો 
પેદા કરી, તેની મહ�ક ફ�લાવનાર બાગવાન 
(માળી) િશવબાબાને યાદ ક�ં છું.

વહ�લી સવારના અ�તવેળાના સમયે, 
�યાર� યોગમાં બેઠો હો� છું �યાર� મારી ખાલી 
ગાગરમાં �ાના�ત િસંચનાર, �ાના�તના દાતા 
�ાનસાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. યોગ 
દરિમયાન યોગા��માં હોમેલ િવકારોને ભ�મ 
કરી, મુજ આ�માને િવકારોથી છોડાવનાર 
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યુિ�યુ� યાદ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

સુખશાંિતથી ભરપૂર ર�ં પ�રવારના સ�યો �ેમાળ 
માયાળુ સહયોગી હતા તેથી મા�ં �વન સુખમય 
શાંિતમય બની ર�ં તે માટ� સુખદાતા આપનો 
આભાર માની યાદ ક�ં છું. રોજ રોજ મુરલી �ારા 
�ાન આપનાર, �ીમત આપનાર, ���ચ�નું 
�ાન આપનાર, આ�દ-મ�ય-અંતનું �ાન 
આપનાર, રાજયોગનું �ાન આપનાર, �ાનના 
સાગર પરમિપતા પરમા�માને યાદ ક�ં છું. રોજ 
રોજ મુરલી �ાસમાં આવી, મુજ આ�માની 
સ�મુખ બેસી �ે� �ાન આપનાર, સતયુગી 
દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવનાર �ે� િશ�ક 
તરીક� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અ�ાન 
અંધકારમાંથી �ાન ઉ�સી દુિનયામાં લઈ જનાર 
સતગુ� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. િવકારોથી 
પિતત થયેલ મુજ આ�માને પાવન બનાવનાર 
પિતતપાવન િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 

િવકારી કિલયુગી રણમાં, શુ� પિવ� 
�ેમના તર�યા આ�માને �ેમથી ��ત કરનાર 
લવફ�લ બાબાને યાદ ક�ં છું. 83 જ�મના અંતે 
થાક�લા, હાર�લા શ��ઓથી �ીણ થઈ ગયેલા 
શ��હીન આ�મામાં અ�શ��ઓથી ભરપૂર 
કરનાર સવ�શિ�માન િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
ફરવા જતાં �યાવસાિયક કામ પર જતાં, મુસાફરી 
કરતાં સાથ િનભાવનાર �ે� િમ� િશવબાબાને 
યાદ ક�ં છું. કટોકટીની પળો વખતે મુ�ક�લ 
પ�ર��થિત આવી પડે �યાર� મુજ મુંઝાયેલા 
આ�માને �ે� િનણ�ય કરવા માટ� માગ�દશ�ન 
આપતા �ે� માગ�દશ�ક િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
િમ� સંબંધીઓનો સાથ છૂટી �ય, માયાથી ઘેરાઈ 
��, �દશાહીન પ�ર��થિત પેદા થાય �યાર� મારો 

પરમિપતા પરમા�માએ રચેલા રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�માં 
સહયોગી થયેલા િશવસંતાનોનું ચાર બાબતો પર 
�યાન દોયુ� છ�. (૧) િશવબાબાની યાદ (૨) 
રાજયોગ (૩) �ાનની ધારણા (૪) �� ય�ની 
સેવા. બાબાની યાદમાં રહ�લા આ�માઓને યોગ 
સારો લાગશે. તેમના �વનમાં �ાનની ધારણા 
દ�ખાશે, અને બધાની સાથે ઈ�રીય સેવા કરનાર 
આ�માઓને બાબાનો વારસો મળશે. 
િશવબાબાએ અનેક મુરલીઓમાં અનેકવાર ક�ં 
છ� મને યાદ કરો, �દલના �ડાણથી, �ેમથી મને 
યાદ કરો. મારી યાદથી તમારા પાપકમ� ધોવાઈ 
જશે. કપડાનો મેલ સાબુથી ધોવાય તેમ આ�માનો 
મેલ બાબાની યાદથી ધોવાય. બાબાએ યાદ કરવા 
માટ� મં�ો આ�યા છ� - મનમનાભવ, મ�યાિજભવ, 
મામેકમ યાદ કરો. કામ કરતાં કરતાં યાદ કરો, 
કમ�યોગી બનો. ચાલતાં ચાલતાં યાદ કરો. ઘણા 
��જનો મોિન�ગ વૉક, ઈવિનંગ વૉક દરિમયાન 
બાબાને યાદ કરતા રહ� છ�. પર�તુ માયાવી 
દુિનયાનો માણસ બાબાને યાદ કરવાનું ભૂલી �ય 
છ�. િશવબાબાને ઘણી બધી રીતે યાદ કરી શકાય 
છ�. અહ� આ ક�િતમાં બાબાને યાદ કરવાની જુદી 
જુદી રીતો ��યે �યાન દોરવાનો �યાસ કય� છ�.

વહ�લી સવાર� અ�તવેલાએ ઉઠતાંવ�ત 
િશવબાબાને ગુડમોિન�ગ કહો. બાબા ! આપે મને 
સુખી, સંપ�ન, સં�કારી પ�રવારમાં જ�મ આ�યો. 
પા�રવા�રક ધંધો / નોકરી મળી તેથી મા�ં �વન 
સુખમય બ�યું. બી� પર િનભ�ર રહી �વવાનો 
વખત ન આ�યો તે માટ� સુખના સાગર, આપનો 
આભાર માની યાદ ક�ં છું. મા�ં �હ�થ �વન 
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િલ�ેટર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. બેહદનો 
વારસો આપી બેહદનું સુખ આપનાર, સુખદાતા 
પરમા�માને યાદ ક�ં છું. કિલયુગી દુિનયાનો નાશ 
કરી સતયુગી િવ� તૈયાર કરી, સંપૂણ� સંપ�ન 
થયેલા આ�માઓ પાસે, બાબા �વગ�ના �ાર 
ખોલાવવાના છ�, �વગ�ના �ાર ખોલનાર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. િપતાની સંપિ� પર 
સંતાનોનો પણ અિધકાર છ�, િશવિપતાનો વારસો 
લેવા માટ� પણ મુજ આ�માના િપતા, ભગવાન 
િશવને યાદ ક�ં છું. કમ� - અકમ� - િવકમ�ની 
ગુ�ગિતનું �ાન આપી, �ે� પુ�યકમ� 
શીખવાડી. તે �ારા સતયુગી રા�ઈ પદ 
અપાવનાર પરમા�માને યાદ ક�ં છું. 

�ાન ગંગાઓના ઉ�ગમ �થાન �ાન સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. સતયુગી દુિનયાને 
�થાપન કરનાર ‘િશ�પી’ િશવબાબાને યાદ ક�ં 
છું. આ�મા પર ચઢ�લા જ�મજ�મા�તરના િવકારો, 
પાપો, ક�સં�કારોના બોજમાંથી મુ� કરનાર 
મુિ�દાતા બાબાને યાદ ક�ં છું. ક�સપુરીમાંથી 
છોડાવનાર અને ક��ણપુરીમાં મોકલનાર 
સુખદાતા િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. આ�માનું ઘર 
પરમધામ છ� અને પરમા�માનું ઘર પણ પરમધામ 
છ�, તેથી પરમધામ અને પરમધામ િનવાસી 
પરમા�મા િશવને યાદ ક�ં છું. બાબા કહ� છ�. 
‘આ�માઓ, તમારામાં રહ�લા રાવણ�પ િવકારોનો 
સંહાર કરો, તો �� તમારો �દ�ય �ંગાર કરીશ.’ 
એટલે �� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અહ�યાઓ, 
અબળાઓ અને પિતત આ�માઓનો ઉ�ાર 
કરનાર ઉ�ારક િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. શોક 
વા�ટકામાંથી સીતા�પી આ�માને છોડાવનાર, 
રામ�પી િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
પ�થરબુ��માંથી પારસબુિ� બનાવનાર બાબાને 
યાદ ક�ં છું. રોજ રોજ અમરકથા સંભળાવી 

સાથ િનભાવનાર સાથી િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 
દુગુ�ણોથી છૂટવા, ક�સંગથી બચવા, �વન 
સ�ગુણોથી સુવાિસત કરનાર સવ�ગુણ સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. અસ�ય, ધોખાઘડી, 
��ાચાર, જૂઠ કપટ વગેર�થી બચવા અને 
કમલફ�લ સમાન બનવા પૂણ� પિવ� પરમા�મા 
િશવને યાદ ક�ં છું. ���ડ, �ફલોસોફર, ગાઈડ, 
�ે� િશ�ક, સ� ગુ�ના સંબંધોનું સુખ આપનાર 
સુખના સાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. 

દોડાદોડી, ટ��શન, િચંતા, શોક, અશાંિત 
ભરી �દગીથી બચવા શાંિતના સાગર 
િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. મનમનાભવ, 
મ�યા�ભવ, મામેકમ યાદ કરો - જેવા ગુ�મં� 
આપનાર ગુ� િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. ભોજન 
બનાવતી વખતે બાબાની યાદમાં રહી ભોજન 
બનાવું છું, મારી બનાવેલી રસોઈને પિવ� �સાદી 
બનાવનાર પિવ�તાના સાગર પરમા�માને યાદ 
ક�ં છું. ભોજન લેતાં પહ�લાં િશવબાબાને યાદ 
કરી, ભોજન પર પિવ� ��� નાખી ભોલા 
ભંડારીએ આપેલા ભોજનને લેતી વખતે ભોલા 
ભંડારીને યાદ ક�ં છું. મુ�� �વનમુ��માં લઈ 
જનાર મુિ�દાતા અને �વનમુિ�દાતા 
ભગવાનને યાદ ક�ં છું. મને 21 જ�મો સુધી સુખી 
બનાવનાર 21 જ�મોનો વારસો આપનાર 
બાબાને યાદ ક�ં છું. મારા આ�મામાં �દ�યગુણો 
પેદા કરી, તેની મહ�ક ફ�લાવનાર બાગવાન 
(માળી) િશવબાબાને યાદ ક�ં છું.

વહ�લી સવારના અ�તવેળાના સમયે, 
�યાર� યોગમાં બેઠો હો� છું �યાર� મારી ખાલી 
ગાગરમાં �ાના�ત િસંચનાર, �ાના�તના દાતા 
�ાનસાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં છું. યોગ 
દરિમયાન યોગા��માં હોમેલ િવકારોને ભ�મ 
કરી, મુજ આ�માને િવકારોથી છોડાવનાર 
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અમરપુરીમાં લઈ જનાર અમરનાથને યાદ ક�ં છું. 
પરમા�મા ‘તમે મુશળધાર� વર�યા અમે ર�ા 
જનમ જનમના તર�યા’ �દ�ય �ેમની �ષા 
િછપાવનાર �ેમના સાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં 
છું. હ� ભગવાન િશવ, ‘તમે ખોબલે ખોબલે 
�ાના�ત દીધું અમે અ�ાનીએ િવષય ઝેર પીધું.’ 
�ાના�તના દાતા બાબાને યાદ ક�ં છું. હ� 
પરમા�મા િશવ, ‘તમે સુરજ થઈને ચમ�યા અમે 
અંધારામાં ભટ�યા’ �ાનસૂય� બાબાને યાદ ક�ં 
છું. હ� પરમે�ર, ‘તમે હ�ર હાથે દીધું તોયે 
અમારી ઝોળી ખાલી’ હ�ર હાથવાળા 
પરમે�રને યાદ ક�ં છું. હ� ભગવાન, ‘�ેમની ગંગા 
તમે વહાવી તોયે અમે કાંઠ� આવી ર�ા તર�યા’ 
�ાન ગંગા વહાવનાર િશવને યાદ ક�ં છું. 

નવરાિ� મહો�સવ દરિમયાન માંડવડીમાં 
ઘટ�થાપનનું મહ�વ છ�. ઘટ (માટીનો ઘડો)માં 
નવ દ�વીઓની નવશ��ઓનું આ�ાન કરવામાં 
આવે છ�. શરીરમાં રહ�લો આ�મા પણ એક ઘટ 
સમાન છ�. ઈ�રીય �ાન અને ઈ�રીય 
શ��ઓને આ�મામાં ધારણ કરી �વન સફળ 
કરવા �ાન અને શ��ઓના દાતા �ાન સાગર, 
શિ�સાગર બાબાને યાદ ક�ં છું. આજના આખા 
�દવસ દરિમયાન મારી સાથે કોઈ અઘ�ટત ઘટના 

થઈ નથી. આજના દર�ક કામમાં સફળતા મળી છ�. 
આજનો �દવસ સુખ, શાંિત અને ખુશીથી પસાર 
થયો છ� તે માટ� બાબા તમારો આભાર માની 
આપને યાદ ક�ં છું. િશવબાબા, આપને �દવસના 
અંતે સૂતી વખતે યાદ કરી સૂવા જઈ ર�ો છું. 
આજના �દવસનો પોતામેલ આપને જણાવીને, 
હળવો થઈને સૂઈ ર�ો છું. આપની ગોદમાં સૂવા 
જઈ ર�ો છું. તેથી મને ગાઢ અને સુખમય િનં�ા 
આવે તે માટ� યાદ ક�ં છું. િશવબાબા ગુડનાઈટ.

િ�ય આ�મ� બંધુ ! મનુષા�મા પોતાની 
રોજની �દનચયા�માં અલગ અલગ સમયે અલગ 
અલગ �થળ� અલગ અલગ પ�ર��થિતમાં કમ� 
કરતો હોય છ�. સમય, �થળ, પ�ર��થિત અને 
કમ�ને અનુ�પ હોય એવી એક, યાદ કરવાની રીત 
પસંદ કરી શકો છો. બાબાએ કમ��યાગ ક�ો 
નથી. કમ�યોગ ક�ો છ�. હ� કમ�યોગી આ�મા ! 
અ�તવેળાના યોગ દરિમયાન એક �ે� સંક�પ 
કરો ક� માર� આજની �દનચયા�માં ‘આ’ રીતે 
બાબાની યાદમાં રહ�વું છ�. આપ આ�મા માટ� 
િશવબાબાની રોજ રોજની યાદ �યોિતગ�મય બને 
એવી શુભકામના અને શુભભાવના સહ.

॥ ઓમશાંિત ॥
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રાવણના દશ િશરના વધ થયા હોવાથી આ 
તહ�વારનું નામ દશહરા અથા�� દશને હ�યા એમ 
કહ�વાય. િવજયાદશમી અથા�� દશ પર િવજય 
મેળ�યો કહ�વાય. તો આ દશ શ�દ આ તહ�વાર 
સાથે ક�મ �ડવામાં આ�યો ? આના સંદભ�માં એમ 
કહ�વાય છ� ક�, રાવણને દશ શીશ હતાં અને 
�ીરામે આ દશશીશવાળા દશાનનનો વધ કય� 
હતો. તો રાવણ કોણ ? જેના દશાનનનું રહ�ય શું 
છ� ? જે �ણવું ખૂબ જ�રી છ�.

રાવણ રહ�ય - રાવણ સાચે જ કોઈ રા� ક� 
�ય�� િવશેષ નથી. તેને �ય�� માની લઈએ તો 
માનવીને એક વખત બાળવાથી જ કાય� પૂ�ં થઈ 
�ય. પછી દર વષ� બાળવાની આવ�યકતા જ ન 
પડે. જેથી સાિબત થાય છ� ક�, રાવણ એ માયા 
અથા�� િવકારોનું અલંકા�રક �તીક છ�. 
િવકારોની ઉપમા રાવણને અપાઈ છ�. રાવણનો 
અથ� થાય છ� રડાવનાર, દુઃખ પહ�ચાડનાર. 
િવષય િવકારો આપણને દુઃખ પહ�ચાડે છ� અને 
રડાવે છ�. રાવણના દશ માથાં એ દશ િવકારોના 
�તીક છ�. બાક� દશ શીશવાળો માનવ ક�વી રીતે 
સૂઈ શક� ? �હ�થ �વનના બે પૈડાં પુ�ષ અને ��ી 
છ�. દશ િવકારોમાં પાંચ િવકાર પુ�ષના અને પાંચ 
િવકાર ��ી બંનેમાં હોય છ�. કમ����યો �ારા 
ભોગવવામાં આવતા િવકારોને રાવણ કહ� છ�. 
મુ�લીમ લોકો રાવણને શેતાન તરીક� ઓળખે છ�. 
શેતાન આપણને ર��ડી દુઃખી કર� છ�.

પાંચ મુ�ય િવકારોની સાથે-સાથે તેના અંશ 
તથા વંશ�પે નાના પાંચ િવકારો પણ દુઃખી કર� છ�, 
જે છ� - ઈ�યા�, વેરઝેર, નફરત-�ણા, ભય-ડર, 

��યેક વષ� આસો માસના સુદ પ�ના 
એકમથી નોમ સુધી નવ �દવસ િશવ શ��ઓનું 
નવરાિ� પવ� મના�યા પછી, આસો સુદ દશમનો 
�દવસ દશેરા ક� િવજયાદશમી તરીક� દર વષ� ખૂબ 
ઉમંગ ઉ�સાહથી ભારતભરમાં ઉજવવામાં આવે 
છ�. આ �દન શુકનવંતો વણ�યા મુ�ત�નો �દવસ 
ગણાવવાથી નવ �હ�વેશ ક� નવીન દુકાન ક� 
ફ��ટરીનું ઉ�ાટન, ભૂિમપૂજન ક� ખાતમુ�ત� જેવા 
શુભ કાય� દશેરાના �દવસે કરવામાં આવે છ�. આ 
�દવસની િવશેષતા એ છ� ક�, �ીરામે દુ�મન 
રાવણને મારીને િવજય મેળ�યો હોવાથી, દશેરાના 
�દને શ�ુ રાવણનું પૂતળું બનાવીને દર વષ� 
બાળવામાં આવે છ�. જેનો અથ� એવો પણ થાય છ� 
ક�, એક વખત રાવણને બાળવાથી કાય� પૂણ� થઈ 
જતું નથી. �િતવષ� પૂતળું થોડું - થોડું મોટું 
બનાવીને બાળવાનો અથ� એ પણ થાય ક�, રાવણ 
હજુ આપણી વ�ે �વતો છ� અને �દન-�િત�દન 
મોટો થતો �ય છ�. તો આ રાવણ કોણ છ� ? અને 
રાવણને મારનાર રામ કોણ છ� ?

‘દશાનન’નું રહ�ય - રામનવમી, 
ક��ણઅ�મી, િશવરા�ી વગેર� તહ�વારો �ીરામ, 
�ીક��ણ, ભગવાન િશવના પાવન નામ પરથી 
પડેલા છ�. પર�તુ દશેરા અને િવજયાદશમી 
તહ�વારના નામમાં રામ ક� રાવણનું નામ ન હોઈ 
દશ શ�દ પર વધુ મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. તો 
તેનું કોઈ િવશેષ કારણ હોવું �ઈએ. વળી દશ 
શ�દના મહ�વની બાબતમાં દશા�વાય છ� ક� 
રાવણને દશ િશર હતા. જેથી રાવણને દશાનન 
પણ કહ�વાય છ�. દશમના �દવસે રાવણ મરાયો. 

�દ�યદશ�ન

િવજયાદશમી અથા�� દશાનન પર િવજય
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

• જેનો �વભાવ િનમા�ણ છ� એના દર�ક 
પગલામાં સફળતા સમાયેલી છ�.

• સંપૂણ� પિવ�તાનો અથ� છ� �વ�ન મા� પણ 
અપિવ�તા મન અને બુ��ને �પશ� નહ� 
એને જ સાચા વૈ�ણવ કહ�વાય છ�.

• મન વચન અને કમ�ની પિવ�તામાં જ 
�વનનો સંપૂણ� આનંદ છ�. પિવ�તા િવના 
�ે� ચ�ર�ની ક�પના �યથ� છ�.

• જે હઠ યા મહ�નત કરવાને બદલે 
રમિણકતાથી પુ�ષાથ� કર� તે સહજયોગી છ�.

• સંગમયુગની �ા��તઓને યાદ રાખો, તો દુઃખ 
તથા પર�શાનીની વાતો યાદ નહ� આવે.

• નંબર આગળ લેવો છ� તો �ેહ અને 
સહયોગની સાથે શ���પ ધારણ કરો.

• પરમા�માની હ�ર ગણી મદદના પા� બનવું 
છ� તો િહ�મતનાં પગલાં આગળ ભરતા રહો.
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અમરપુરીમાં લઈ જનાર અમરનાથને યાદ ક�ં છું. 
પરમા�મા ‘તમે મુશળધાર� વર�યા અમે ર�ા 
જનમ જનમના તર�યા’ �દ�ય �ેમની �ષા 
િછપાવનાર �ેમના સાગર િશવબાબાને યાદ ક�ં 
છું. હ� ભગવાન િશવ, ‘તમે ખોબલે ખોબલે 
�ાના�ત દીધું અમે અ�ાનીએ િવષય ઝેર પીધું.’ 
�ાના�તના દાતા બાબાને યાદ ક�ં છું. હ� 
પરમા�મા િશવ, ‘તમે સુરજ થઈને ચમ�યા અમે 
અંધારામાં ભટ�યા’ �ાનસૂય� બાબાને યાદ ક�ં 
છું. હ� પરમે�ર, ‘તમે હ�ર હાથે દીધું તોયે 
અમારી ઝોળી ખાલી’ હ�ર હાથવાળા 
પરમે�રને યાદ ક�ં છું. હ� ભગવાન, ‘�ેમની ગંગા 
તમે વહાવી તોયે અમે કાંઠ� આવી ર�ા તર�યા’ 
�ાન ગંગા વહાવનાર િશવને યાદ ક�ં છું. 

નવરાિ� મહો�સવ દરિમયાન માંડવડીમાં 
ઘટ�થાપનનું મહ�વ છ�. ઘટ (માટીનો ઘડો)માં 
નવ દ�વીઓની નવશ��ઓનું આ�ાન કરવામાં 
આવે છ�. શરીરમાં રહ�લો આ�મા પણ એક ઘટ 
સમાન છ�. ઈ�રીય �ાન અને ઈ�રીય 
શ��ઓને આ�મામાં ધારણ કરી �વન સફળ 
કરવા �ાન અને શ��ઓના દાતા �ાન સાગર, 
શિ�સાગર બાબાને યાદ ક�ં છું. આજના આખા 
�દવસ દરિમયાન મારી સાથે કોઈ અઘ�ટત ઘટના 

થઈ નથી. આજના દર�ક કામમાં સફળતા મળી છ�. 
આજનો �દવસ સુખ, શાંિત અને ખુશીથી પસાર 
થયો છ� તે માટ� બાબા તમારો આભાર માની 
આપને યાદ ક�ં છું. િશવબાબા, આપને �દવસના 
અંતે સૂતી વખતે યાદ કરી સૂવા જઈ ર�ો છું. 
આજના �દવસનો પોતામેલ આપને જણાવીને, 
હળવો થઈને સૂઈ ર�ો છું. આપની ગોદમાં સૂવા 
જઈ ર�ો છું. તેથી મને ગાઢ અને સુખમય િનં�ા 
આવે તે માટ� યાદ ક�ં છું. િશવબાબા ગુડનાઈટ.

િ�ય આ�મ� બંધુ ! મનુષા�મા પોતાની 
રોજની �દનચયા�માં અલગ અલગ સમયે અલગ 
અલગ �થળ� અલગ અલગ પ�ર��થિતમાં કમ� 
કરતો હોય છ�. સમય, �થળ, પ�ર��થિત અને 
કમ�ને અનુ�પ હોય એવી એક, યાદ કરવાની રીત 
પસંદ કરી શકો છો. બાબાએ કમ��યાગ ક�ો 
નથી. કમ�યોગ ક�ો છ�. હ� કમ�યોગી આ�મા ! 
અ�તવેળાના યોગ દરિમયાન એક �ે� સંક�પ 
કરો ક� માર� આજની �દનચયા�માં ‘આ’ રીતે 
બાબાની યાદમાં રહ�વું છ�. આપ આ�મા માટ� 
િશવબાબાની રોજ રોજની યાદ �યોિતગ�મય બને 
એવી શુભકામના અને શુભભાવના સહ.

॥ ઓમશાંિત ॥
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રાવણના દશ િશરના વધ થયા હોવાથી આ 
તહ�વારનું નામ દશહરા અથા�� દશને હ�યા એમ 
કહ�વાય. િવજયાદશમી અથા�� દશ પર િવજય 
મેળ�યો કહ�વાય. તો આ દશ શ�દ આ તહ�વાર 
સાથે ક�મ �ડવામાં આ�યો ? આના સંદભ�માં એમ 
કહ�વાય છ� ક�, રાવણને દશ શીશ હતાં અને 
�ીરામે આ દશશીશવાળા દશાનનનો વધ કય� 
હતો. તો રાવણ કોણ ? જેના દશાનનનું રહ�ય શું 
છ� ? જે �ણવું ખૂબ જ�રી છ�.

રાવણ રહ�ય - રાવણ સાચે જ કોઈ રા� ક� 
�ય�� િવશેષ નથી. તેને �ય�� માની લઈએ તો 
માનવીને એક વખત બાળવાથી જ કાય� પૂ�ં થઈ 
�ય. પછી દર વષ� બાળવાની આવ�યકતા જ ન 
પડે. જેથી સાિબત થાય છ� ક�, રાવણ એ માયા 
અથા�� િવકારોનું અલંકા�રક �તીક છ�. 
િવકારોની ઉપમા રાવણને અપાઈ છ�. રાવણનો 
અથ� થાય છ� રડાવનાર, દુઃખ પહ�ચાડનાર. 
િવષય િવકારો આપણને દુઃખ પહ�ચાડે છ� અને 
રડાવે છ�. રાવણના દશ માથાં એ દશ િવકારોના 
�તીક છ�. બાક� દશ શીશવાળો માનવ ક�વી રીતે 
સૂઈ શક� ? �હ�થ �વનના બે પૈડાં પુ�ષ અને ��ી 
છ�. દશ િવકારોમાં પાંચ િવકાર પુ�ષના અને પાંચ 
િવકાર ��ી બંનેમાં હોય છ�. કમ����યો �ારા 
ભોગવવામાં આવતા િવકારોને રાવણ કહ� છ�. 
મુ�લીમ લોકો રાવણને શેતાન તરીક� ઓળખે છ�. 
શેતાન આપણને ર��ડી દુઃખી કર� છ�.

પાંચ મુ�ય િવકારોની સાથે-સાથે તેના અંશ 
તથા વંશ�પે નાના પાંચ િવકારો પણ દુઃખી કર� છ�, 
જે છ� - ઈ�યા�, વેરઝેર, નફરત-�ણા, ભય-ડર, 

��યેક વષ� આસો માસના સુદ પ�ના 
એકમથી નોમ સુધી નવ �દવસ િશવ શ��ઓનું 
નવરાિ� પવ� મના�યા પછી, આસો સુદ દશમનો 
�દવસ દશેરા ક� િવજયાદશમી તરીક� દર વષ� ખૂબ 
ઉમંગ ઉ�સાહથી ભારતભરમાં ઉજવવામાં આવે 
છ�. આ �દન શુકનવંતો વણ�યા મુ�ત�નો �દવસ 
ગણાવવાથી નવ �હ�વેશ ક� નવીન દુકાન ક� 
ફ��ટરીનું ઉ�ાટન, ભૂિમપૂજન ક� ખાતમુ�ત� જેવા 
શુભ કાય� દશેરાના �દવસે કરવામાં આવે છ�. આ 
�દવસની િવશેષતા એ છ� ક�, �ીરામે દુ�મન 
રાવણને મારીને િવજય મેળ�યો હોવાથી, દશેરાના 
�દને શ�ુ રાવણનું પૂતળું બનાવીને દર વષ� 
બાળવામાં આવે છ�. જેનો અથ� એવો પણ થાય છ� 
ક�, એક વખત રાવણને બાળવાથી કાય� પૂણ� થઈ 
જતું નથી. �િતવષ� પૂતળું થોડું - થોડું મોટું 
બનાવીને બાળવાનો અથ� એ પણ થાય ક�, રાવણ 
હજુ આપણી વ�ે �વતો છ� અને �દન-�િત�દન 
મોટો થતો �ય છ�. તો આ રાવણ કોણ છ� ? અને 
રાવણને મારનાર રામ કોણ છ� ?

‘દશાનન’નું રહ�ય - રામનવમી, 
ક��ણઅ�મી, િશવરા�ી વગેર� તહ�વારો �ીરામ, 
�ીક��ણ, ભગવાન િશવના પાવન નામ પરથી 
પડેલા છ�. પર�તુ દશેરા અને િવજયાદશમી 
તહ�વારના નામમાં રામ ક� રાવણનું નામ ન હોઈ 
દશ શ�દ પર વધુ મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. તો 
તેનું કોઈ િવશેષ કારણ હોવું �ઈએ. વળી દશ 
શ�દના મહ�વની બાબતમાં દશા�વાય છ� ક� 
રાવણને દશ િશર હતા. જેથી રાવણને દશાનન 
પણ કહ�વાય છ�. દશમના �દવસે રાવણ મરાયો. 

�દ�યદશ�ન

િવજયાદશમી અથા�� દશાનન પર િવજય
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

• જેનો �વભાવ િનમા�ણ છ� એના દર�ક 
પગલામાં સફળતા સમાયેલી છ�.

• સંપૂણ� પિવ�તાનો અથ� છ� �વ�ન મા� પણ 
અપિવ�તા મન અને બુ��ને �પશ� નહ� 
એને જ સાચા વૈ�ણવ કહ�વાય છ�.

• મન વચન અને કમ�ની પિવ�તામાં જ 
�વનનો સંપૂણ� આનંદ છ�. પિવ�તા િવના 
�ે� ચ�ર�ની ક�પના �યથ� છ�.

• જે હઠ યા મહ�નત કરવાને બદલે 
રમિણકતાથી પુ�ષાથ� કર� તે સહજયોગી છ�.

• સંગમયુગની �ા��તઓને યાદ રાખો, તો દુઃખ 
તથા પર�શાનીની વાતો યાદ નહ� આવે.

• નંબર આગળ લેવો છ� તો �ેહ અને 
સહયોગની સાથે શ���પ ધારણ કરો.

• પરમા�માની હ�ર ગણી મદદના પા� બનવું 
છ� તો િહ�મતનાં પગલાં આગળ ભરતા રહો.
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દગો-ઠગી. પાંચ મોટા અને પાંચ નાના મળી દશે 
િવકારો, બુ��ના િવચારોને ખરાબ કરી, ખરાબ 
અને ખોટું કાય� કરાવે છ�. અ�યાર� રાવણનું રા�ય 
ચાલે છ�. રાવણ સવ��યાપી છ�. દર�કમાં િવકારો 
�દન�િત�દન વધતા �ય છ�. રાવણ ગુ�ત છ�. પર�તુ 
રાવણના કાય� �ગટ �પે આપણને દ�ખાઈ આવે 
છ�. રાવણ રા�યને જ નક� કહ�વાય છ�. નક�નો 
અિધપિત રાવણ સૌનો દુ�મન છ�. તેથી જ 
દશેરાના �દવસે તેનું પૂતળું બાળવામાં આવે છ�.

સારા રામ કોણ ? - મહાન સંત તુલસીદાસે 
ચાર �કારના રામનું િન�પણ કર�લ છ�. (૧) 
આતમરામ અથા�� આ�માને રામ કહ�લ છ�. (૨) 
સચરાચર રામ અથા�� સવ�� �યા�ત પાંચ 
ત�વવાળી �ક�િતને રામ કહ�લ છ�. (૩) �ેતાયુગમાં 
થઈ ગયેલા દશરથ રા�ના પુ� રઘુપિત રા� 
રામ. (૪) જગ સે �યારા રામ અથા�� પિતત પાવન 
પરમધામવાસી િનરાકાર રામ, જેની દિ�ણ 
ભારતમાં રામે�ર� િશવની પૂ� �ીરામે પણ 
કર�લી તેવું શા��ોમાં પણ બતાવેલ છ�. રામના પણ 
ઈ� િશવરામ. બે રામ થઈ ગયા. જેમાં સવ� 
આ�માઓના િપતા િનરાકાર રામ (િશવ) 
તારણહાર છ�. સ�ગિત દાતા છ�.

રામાયણના અ�ય પા�ો અને ઘટનાઓનું 
રહ�ય - ભારત આ�યા��મક દ�શ છ�. સવ� 
તહ�વારોના અને ધમ��ંથોના પા�ોના અદ ્ભુત 
આ�યા��મક રહ�યો છ�. જે અ�યાર� ભૂલાઈ ગયા 
છ�. િનરાકાર પરમિપતા િશવ પરમા�મા અવતરણ 
કરીને આ રહ�યોને ખુ�ા કર� છ�. જે બોધ�દ છ�.

સીતા અને પંચવટીનું રહ�ય - રામાયણની 
કથાવાતા� મુજબ રાવણે સીતામાતાનું પંચવટીમાંથી 
હરણ કયુ�, માટ� રામે રાવણને માય�. સીતા કોણ 
છ�? સીતાના જ�મની કથા �માણે ખર�ખર કોઈ 
ક�યા ખેતરમાં જ�મ લઈ શક�? જેમ રાવણ 

િવકારોનું �તીક છ�, તેમ સીતા આ�માનું �તીક છ�. 
સીતા અથા�� �ાનવાન આ�મા. આ સંસાર 
કમ��ે� છ� અથા�� ખેતર છ�. આ�મા�પી સીતા આ 
સંસાર �પી �ે� પર આવે છ� અથા�� જ�મ લે છ�. 
આ�મા શરીર �ારા કમ� કર� છ�. શરીરને પંચવટી 
કહ�વામાં આવે છ�, કારણ ક� શરીર ��વી, જળ, 
વાયુ, અ�� અને આકાશ એમ પાંચ ત�વોની 
વા�ટકા છ�. આ�મા શરીરમાં િનવાસ કર� છ� અને 
પોતાના િનરાકાર પરમે�ર રામની ��િતમાં રહ� 
છ�.

લ�મણનો સાચો અથ� - લ�મણ અથા�� 
મનને લ�યમાં ટકાવી રાખવું. સીતા લ�મણની 
સાથે રહ� છ�. અથા�� આ�મા પોતાના મનને 
પોતાના લ�યમાં ટકાવીને રહ� છ�. લ�મણર�ખા 
અથા�� ઈ�રીય મયા�દાઓની ર�ખા, �યાર� સીતા 
ઈ�રીય મયા�દાને ઓળ�ગે છ�. �યાર� રાવણ તેનું 
હરણ કર� છ�. ઈ�રીય િનયમોના ઉ�ંઘનથી જ 
આ�મા િવકારોની ક�દમાં ફસાય છ�. જેથી દુઃખી 
થતાં, પિતતમાંથી પાવન બનાવનાર, દુઃખહતા� - 
સુખકતા� િનરાકાર રામને પોકાર� છ�.

મારીચ અને સુવણ��ગનો અથ� શું છ� ? - 
વત�માનનો ભભકાદાર ભૌિતકવાદ મારીચનું જ 
�પ છ�. હક�કતમાં સોનાની ધાતુનું બનેલું 
સુવણ��ગ એટલે �ગ��ણા સમાન ઝાંઝવાના નીર 
જેવાં, સુખનો આભાસ કરાવનારાં દુ�યવી ભૌિતક 
આકષ�ણો. મારીચ અથા�� સુખને મારનાર, 
છ�તરપ�ડી કરનારા ભોગિવલાસના સાધનો 
જેનાથી આ�મા�પી સીતા લલચાયા છ�. અને 
�િમત થતાં રામ�પી પરમે�રથી િવખૂટી પડે છ�.

રાવણનો સાધુના વેશપલટાનો અથ� શું 
છ�? - િવકારો�પી રાવણ �ગટ �પમાં આવે તો 
�ણી લઈએ. પર�તુ સાધુના કપટી વેશમાં 
આવવાથી ભોળવાઈ જઈએ છીએ. જેમ ક� મન 
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વત�માન સંગમયુગમાં િનરાકાર રામ 
(િશવબાબા) આ�માઓ �પી સીતાઓનો દદ�ભય� 
પોકાર સાંભળીને, ��� પર આવી ચૂ�યા છ� અને 
રાજયોગ મેડીટ�શન તથા આ�યા��મક ઈ�રીય 
�ાન શીખવાડીને માનવ�તને િવકારોમાંથી 
છોડાવવાનું અથા�� સીતા �પી આ�માઓને 
રાવણની ક�દમાંથી મુ� કરવાનું �દ�ય કાય� 
ગુ�તમાં કરી ર�ાં છ�. તો આપણે િશવને 
ઓળખીએ તથા રાજયોગ શીખીને િવકારોને 
ભ�મ કરીએ અને આ��મક શ��ઓ 
િવકસાવીએ, �યાર� લોકો િવકારોથી મુ� બનશે 
અથા�� રાવણ મરાશે �યાર� રામ રા�ય �થાપન 
થશે.

િવજયાદશમી મનાવો, િવજયાદશમી મનાવો. 
રાવણ કો તુમ ભ�મ કરો, અબ રામ સે િ�ત 
જુટાવો...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એવું ખોટું િવચાર� છ� ક�, કામ િવકાર નહ� હોય તો 
��� આગળ ક�વી રીતે ચાલશે ? (અ�યાર� 
સરકાર વ�તી વધારાથી ક�ટાળી જતાં ઓછી 
વ�તી કરવાનાં પગલાં લે છ�.) �ોધ નિહ હોય તો 
�આબ ક� રોફ સામેની �ય�� ઉપર ન પડતાં 
કામધંધો ક�વી રીતે ચાલશે ? લોભ નિહ હોય તો 
ઘરસંસાર ક�વી રીતે ચાલશે ? મોહ નિહ હોય તો 
બાળકોનું પાલન ક�વી રીતે થશે ? આવા ખોટા 
િવચારો વેશપલટો જ છ�.

રામ રા�યની �થાપના ક�વી રીતે ? સાચી 
િવજયા દશમી �યાર� મનાવીશું ? - દશેરા અથા�� 
નર-નારીના દશ િવકારો હણાશે �યાર� રાવણ 
સમા�ત થતાં રામરા�ય આવશે. િવ�યાદશમી 
એટલે પાંચ કમ����ય� અને પાંચ �ાને���યો એમ 
દશ ઈ���યો પર િવજય મેળવવો. એને જ સાચી 
િવ�યાદશમી મનાવી કહ�વાય. િવકારો પર િવજય 
ક�વી રીતે મળ� ?

• બેહદમાં �ઓ તો હદની વાતો �વાભાિવક 
રીતે સમા�ત થઈ જશે.

• સદા િન�યબુ�� સવ� વાતોમાં િનિ�ંત રહ� 
છ�.

• દર�ક આ�મા પોતાનો િહસાબ �કતાબ ચુકતે 
પણ કર� છ� અને બનાવે પણ છ�.

• િવશેષ સેવાધારી એ છ� ક� જે વરદાનના 
સમયને ઓળખે અને િવશેષ વરદાનોનો 
અનુભવ કર�.

• જેને અ�તવેળાનું, સંક�પનું, સમયનું અને 
સેવાનું મહ�વ છ� તે િવશેષ સેવાધારી છ�.

• સફળ કરો અને સફળતામૂત� બનો.

• સેવામાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� 
સમપ�ણભાવ અને િચંતામુ� ��થિત 
�ઈએ.

• એક બળ, એક ભરોસો એજ સફળતામૂત� 
બનવાનું સાધન છ�.

• બાપ �ારા જે પણ ખ�નાઓ મ�યા છ� એનું 
દાન કરો. �વ�નમાં પણ ભૂલથી તેને પોતાના 
સમજશો નહ�.

• પોતાના ઈ�રીય સં�કારોને સફળ કરો, તો 
�યથ� સં�કાર એની મેળ� ચા�યાં જશે.

• �યથ� �વા તથા સાંભળવાનો બોજ સમા�ત 
કરવો એજ ડબલ લાઈટ બનવું છ�.
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દગો-ઠગી. પાંચ મોટા અને પાંચ નાના મળી દશે 
િવકારો, બુ��ના િવચારોને ખરાબ કરી, ખરાબ 
અને ખોટું કાય� કરાવે છ�. અ�યાર� રાવણનું રા�ય 
ચાલે છ�. રાવણ સવ��યાપી છ�. દર�કમાં િવકારો 
�દન�િત�દન વધતા �ય છ�. રાવણ ગુ�ત છ�. પર�તુ 
રાવણના કાય� �ગટ �પે આપણને દ�ખાઈ આવે 
છ�. રાવણ રા�યને જ નક� કહ�વાય છ�. નક�નો 
અિધપિત રાવણ સૌનો દુ�મન છ�. તેથી જ 
દશેરાના �દવસે તેનું પૂતળું બાળવામાં આવે છ�.

સારા રામ કોણ ? - મહાન સંત તુલસીદાસે 
ચાર �કારના રામનું િન�પણ કર�લ છ�. (૧) 
આતમરામ અથા�� આ�માને રામ કહ�લ છ�. (૨) 
સચરાચર રામ અથા�� સવ�� �યા�ત પાંચ 
ત�વવાળી �ક�િતને રામ કહ�લ છ�. (૩) �ેતાયુગમાં 
થઈ ગયેલા દશરથ રા�ના પુ� રઘુપિત રા� 
રામ. (૪) જગ સે �યારા રામ અથા�� પિતત પાવન 
પરમધામવાસી િનરાકાર રામ, જેની દિ�ણ 
ભારતમાં રામે�ર� િશવની પૂ� �ીરામે પણ 
કર�લી તેવું શા��ોમાં પણ બતાવેલ છ�. રામના પણ 
ઈ� િશવરામ. બે રામ થઈ ગયા. જેમાં સવ� 
આ�માઓના િપતા િનરાકાર રામ (િશવ) 
તારણહાર છ�. સ�ગિત દાતા છ�.

રામાયણના અ�ય પા�ો અને ઘટનાઓનું 
રહ�ય - ભારત આ�યા��મક દ�શ છ�. સવ� 
તહ�વારોના અને ધમ��ંથોના પા�ોના અદ ્ભુત 
આ�યા��મક રહ�યો છ�. જે અ�યાર� ભૂલાઈ ગયા 
છ�. િનરાકાર પરમિપતા િશવ પરમા�મા અવતરણ 
કરીને આ રહ�યોને ખુ�ા કર� છ�. જે બોધ�દ છ�.

સીતા અને પંચવટીનું રહ�ય - રામાયણની 
કથાવાતા� મુજબ રાવણે સીતામાતાનું પંચવટીમાંથી 
હરણ કયુ�, માટ� રામે રાવણને માય�. સીતા કોણ 
છ�? સીતાના જ�મની કથા �માણે ખર�ખર કોઈ 
ક�યા ખેતરમાં જ�મ લઈ શક�? જેમ રાવણ 

િવકારોનું �તીક છ�, તેમ સીતા આ�માનું �તીક છ�. 
સીતા અથા�� �ાનવાન આ�મા. આ સંસાર 
કમ��ે� છ� અથા�� ખેતર છ�. આ�મા�પી સીતા આ 
સંસાર �પી �ે� પર આવે છ� અથા�� જ�મ લે છ�. 
આ�મા શરીર �ારા કમ� કર� છ�. શરીરને પંચવટી 
કહ�વામાં આવે છ�, કારણ ક� શરીર ��વી, જળ, 
વાયુ, અ�� અને આકાશ એમ પાંચ ત�વોની 
વા�ટકા છ�. આ�મા શરીરમાં િનવાસ કર� છ� અને 
પોતાના િનરાકાર પરમે�ર રામની ��િતમાં રહ� 
છ�.

લ�મણનો સાચો અથ� - લ�મણ અથા�� 
મનને લ�યમાં ટકાવી રાખવું. સીતા લ�મણની 
સાથે રહ� છ�. અથા�� આ�મા પોતાના મનને 
પોતાના લ�યમાં ટકાવીને રહ� છ�. લ�મણર�ખા 
અથા�� ઈ�રીય મયા�દાઓની ર�ખા, �યાર� સીતા 
ઈ�રીય મયા�દાને ઓળ�ગે છ�. �યાર� રાવણ તેનું 
હરણ કર� છ�. ઈ�રીય િનયમોના ઉ�ંઘનથી જ 
આ�મા િવકારોની ક�દમાં ફસાય છ�. જેથી દુઃખી 
થતાં, પિતતમાંથી પાવન બનાવનાર, દુઃખહતા� - 
સુખકતા� િનરાકાર રામને પોકાર� છ�.

મારીચ અને સુવણ��ગનો અથ� શું છ� ? - 
વત�માનનો ભભકાદાર ભૌિતકવાદ મારીચનું જ 
�પ છ�. હક�કતમાં સોનાની ધાતુનું બનેલું 
સુવણ��ગ એટલે �ગ��ણા સમાન ઝાંઝવાના નીર 
જેવાં, સુખનો આભાસ કરાવનારાં દુ�યવી ભૌિતક 
આકષ�ણો. મારીચ અથા�� સુખને મારનાર, 
છ�તરપ�ડી કરનારા ભોગિવલાસના સાધનો 
જેનાથી આ�મા�પી સીતા લલચાયા છ�. અને 
�િમત થતાં રામ�પી પરમે�રથી િવખૂટી પડે છ�.

રાવણનો સાધુના વેશપલટાનો અથ� શું 
છ�? - િવકારો�પી રાવણ �ગટ �પમાં આવે તો 
�ણી લઈએ. પર�તુ સાધુના કપટી વેશમાં 
આવવાથી ભોળવાઈ જઈએ છીએ. જેમ ક� મન 
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વત�માન સંગમયુગમાં િનરાકાર રામ 
(િશવબાબા) આ�માઓ �પી સીતાઓનો દદ�ભય� 
પોકાર સાંભળીને, ��� પર આવી ચૂ�યા છ� અને 
રાજયોગ મેડીટ�શન તથા આ�યા��મક ઈ�રીય 
�ાન શીખવાડીને માનવ�તને િવકારોમાંથી 
છોડાવવાનું અથા�� સીતા �પી આ�માઓને 
રાવણની ક�દમાંથી મુ� કરવાનું �દ�ય કાય� 
ગુ�તમાં કરી ર�ાં છ�. તો આપણે િશવને 
ઓળખીએ તથા રાજયોગ શીખીને િવકારોને 
ભ�મ કરીએ અને આ��મક શ��ઓ 
િવકસાવીએ, �યાર� લોકો િવકારોથી મુ� બનશે 
અથા�� રાવણ મરાશે �યાર� રામ રા�ય �થાપન 
થશે.

િવજયાદશમી મનાવો, િવજયાદશમી મનાવો. 
રાવણ કો તુમ ભ�મ કરો, અબ રામ સે િ�ત 
જુટાવો...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એવું ખોટું િવચાર� છ� ક�, કામ િવકાર નહ� હોય તો 
��� આગળ ક�વી રીતે ચાલશે ? (અ�યાર� 
સરકાર વ�તી વધારાથી ક�ટાળી જતાં ઓછી 
વ�તી કરવાનાં પગલાં લે છ�.) �ોધ નિહ હોય તો 
�આબ ક� રોફ સામેની �ય�� ઉપર ન પડતાં 
કામધંધો ક�વી રીતે ચાલશે ? લોભ નિહ હોય તો 
ઘરસંસાર ક�વી રીતે ચાલશે ? મોહ નિહ હોય તો 
બાળકોનું પાલન ક�વી રીતે થશે ? આવા ખોટા 
િવચારો વેશપલટો જ છ�.

રામ રા�યની �થાપના ક�વી રીતે ? સાચી 
િવજયા દશમી �યાર� મનાવીશું ? - દશેરા અથા�� 
નર-નારીના દશ િવકારો હણાશે �યાર� રાવણ 
સમા�ત થતાં રામરા�ય આવશે. િવ�યાદશમી 
એટલે પાંચ કમ����ય� અને પાંચ �ાને���યો એમ 
દશ ઈ���યો પર િવજય મેળવવો. એને જ સાચી 
િવ�યાદશમી મનાવી કહ�વાય. િવકારો પર િવજય 
ક�વી રીતે મળ� ?

• બેહદમાં �ઓ તો હદની વાતો �વાભાિવક 
રીતે સમા�ત થઈ જશે.

• સદા િન�યબુ�� સવ� વાતોમાં િનિ�ંત રહ� 
છ�.

• દર�ક આ�મા પોતાનો િહસાબ �કતાબ ચુકતે 
પણ કર� છ� અને બનાવે પણ છ�.

• િવશેષ સેવાધારી એ છ� ક� જે વરદાનના 
સમયને ઓળખે અને િવશેષ વરદાનોનો 
અનુભવ કર�.

• જેને અ�તવેળાનું, સંક�પનું, સમયનું અને 
સેવાનું મહ�વ છ� તે િવશેષ સેવાધારી છ�.

• સફળ કરો અને સફળતામૂત� બનો.

• સેવામાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� 
સમપ�ણભાવ અને િચંતામુ� ��થિત 
�ઈએ.

• એક બળ, એક ભરોસો એજ સફળતામૂત� 
બનવાનું સાધન છ�.

• બાપ �ારા જે પણ ખ�નાઓ મ�યા છ� એનું 
દાન કરો. �વ�નમાં પણ ભૂલથી તેને પોતાના 
સમજશો નહ�.

• પોતાના ઈ�રીય સં�કારોને સફળ કરો, તો 
�યથ� સં�કાર એની મેળ� ચા�યાં જશે.

• �યથ� �વા તથા સાંભળવાનો બોજ સમા�ત 
કરવો એજ ડબલ લાઈટ બનવું છ�.
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સંબંધ માટ� આવ�યક ગુણ - સંબંધોને 
મજબૂત બનાવવા �ેમ, દયા, �યાગ, ઉદારતા, 
�મા, િનઃ�વાથ� ભાવનાની જ�ર હોય છ�. જેમાં આ 
ગુણ છ� તેમના સંબંધ �વનભર એટલે ક� કાયમ 
ટક� રહ� છ�. ‘�ર�તા વહી કાયમ રહતા � �દલ સે 
શુ� હો જ�રત સે નિહ’ અને આવા ગુણ - 
ધરાવનાર �ય��ના ��યુ પછી પણ લોકો તેની 
સાથેનો પોતાનો સંબંધ �ય� કરતા કહ� છ� ‘ફ�લ 
ગયું ને ફોરમ છોડી ગયું.’ જે �ય�� હ�મેશા 
પોતાના જ લાભ અને �વાથ�નો િવચાર કર� છ� તેવા 
�ય��ના ��યુ પછી લોકો તેની સાથેનો સંબંધ 
�ય� કરતા કહ� છ�. ‘ઝાડ ગયું ને જ�યા થઈ.’ 
માટ� સંબંધ એવા રાખીએ, �તીને ઝુક�એ અને 
હસીને હારીએ..!! સંબંધોને સોનાના વરખથી 
નહી પણ હ�યાના હરખથી શણગારીએ.

સવ��ે� અને સાચો સંબંધ - �વનમાં 
બધા જ �કારના સંબંધોમાં એક અનોખો સાચો 
અને સવ��ે� સંબંધ છ� અને તે છ� આ�મા અને 
પરમા�માનો સંબંધ. આ સંબંધની તોલે દુિનયાનો 
બી� કોઈ સંબંધ આવી શક� નિહ એટલે ગીતાના 
12માં અ�યાયમાં પરમા�માએ ક�ં છ� ‘મન મના 
ભવઃ’ એટલે જેઓ પરમા�મામાં પોતાના મનને 
�ડેલું રાખશે. મનને અપ�ણ કરશે તેમનો �� આ 
��યુમય સંસાર સાગરમાંથી ઉ�ાર ક�ં છું. બસ 
આપણું મન આપણે ઈ�રને અપ�ણ કરવાનું છ�. 
ક�ટલો િનઃ�વાથ� સંબંધ છ�.

સવ� સંબંધ પરમા�મા સાથે - પરમા�મા એ 
આપણા માતા-િપતા, િશ�ક, સદ ્ગુ�, બંધુ, સખા 
અને સાજન છ�. સવાર� ઉઠતાની સાથે જ પોતાના 
બાળકો માટ� ખાસ મુલાકાતનો સમય મુકરર 

સંબંધ એટલે શું ? - એક મનુ�યનું બી� 
મનુ�ય સાથેનું �ડાણ એટલે જ સંબંધ. આ સંબંધ 
�ડાણ અનુસાર સંબંધનું �વ�પ બનતું હોય છ�. 
ક�ટલાક સંબંધો જ�મ�ત હોય છ�, લોહીના 
સંબંધો છ�, ક�ટલાક સંબંધો સગપણના આધાર� 
રચાતા હોય છ�. તો ક�ટલાક �યવહારથી ઉદ ્ભવતા 
સંબંધો હોય છ�. તો ક�ટલાક સંબંધો ધંધાદારીના 
લીધે તો ક�ટલાક આ�યા��મક રીતે ઉદ ્ભવે છ�. આ 
રીતે �તાં અનેક �કારના સંબંધો ઉદ ્ભવે છ�.

મનુ�ય એ સામાિજક �ાણી છ�. એટલે એ 
સમાજ િવના એકલો રહી શકતો નથી. અને 
સમાજ સાથે સંકળાયેલો હોવાથી અનેક લોકોના 
સંપક�માં આવે છ�. પર�તુ મોટાભાગના સંબંધોની 
પાછળ કોઈને કોઈ �કારનો �વાથ� રહ�લો હોય છ�. 
ફ� એક જ સંબંધ એવો છ� જેમાં નામ - મા�, 
પણ �વાથ� હોતો નથી. એ સંબંધ િનઃ�વાથ� અને 
�વનભરનો છ� અને તે છ� માતા અને બાળકનો 
�ેમ. બાળક ગમે તેવું હશે પણ માતા કદી એનો 
િતર�કાર કરતી નથી.

ઘણા સંબંધો �વાથ�ના પાયા પર રચાયા હોય 
છ� અને એટલે જ તે �ણ�વી હોય છ�. જેવો જ 
�વાથ� પૂરો થાય એટલે સાથે સંબંધ પણ �ણે પૂરો 
થઈ �ય છ�. પર�તુ િનઃ�વાથ� સંબંધ �વનભર રહ� 
છ�. તે છ� મા-બાપ અને બાળક. તેમ જ સાચા િમ� 
સાથેનો સંબંધ. જેને �ળવવા નથી પડતા પણ 
આપોઆપ જળવાતા હોય છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� 
ક� ‘સંબંધ એવો હોવો �ઈએ ક� �યાં વાત કરતા 
પહ�લા િવચારવું ન પડે.’ બાક� બી� સંબંધને 
�ળવવા પડે છ�.

સંબંધ
�.ક�. જ�પા, સાવલી.
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રા�યો છ�. એ સમય એટલે ક� અ�તવેળા. જેમાં 
પરમા�મા પોતાના બાળકોની ઝોળી વરદાનોથી 
ભરપૂર કરી િનઃ�વાથ� �ેમથી તરબોળ કરીને કહ� 
છ�, બ�ે તુમ �ફકર મત કરો ‘મ� �� ના’ �યારબાદ 
ટીચર બનીને પોતાના બાળકો માટ� પાંચ ત�વોથી 
પાર એવા પરમધામથી ભણાવવા માટ� સમયસર 
અચૂક હાજર રહ� છ�. ભલેને પછી આ સુ�ીમ 
િશ�કના િવ�ાથ�ઓ સમયસર અને 
િનયિમતપણે હાજર રહ� ક� ન રહ�. પર�તુ પરમા�મા 
સુ�ીમ િશ�ક એ પોતે સમયસર અને 
િનયિમતપણે પોતાની ફરજ િનઃ�વાથ� સંબંધથી 
િનભાવે છ�. અને કહ� છ� ‘મૈ તુ�હારા આ�ાકારી 
સેવક ��.’ તો સદગુ� બનીને પોતાના બાળકોને 
ખાસ અને આમ આખી દુિનયાનો ઉ�ાર કર� છ�. 
બધાને પોતાની સાથે પાંચ ત�વોથી પાર પરમધામ 
એટલે ક� આપણા સાચા ઘરમાં લઈ �ય છ�. જે 
ઘરને આપણે અ�યાર સુધી ભૂલી ગયા હતા તે ઘર 
અને આપણા સાચા આ��મક �વ�પની સમજ 
આપીને યો�ય બનાવી સાથે લઈ �ય છ�. 
પરમધામ જવા યો�ય બનવા માટ� તો ખૂબ જ 
સહજ માગ� પણ બતાવે છ�. એ માગ� છ� ‘રાજયોગ’ 
એટલે ક� પરમા�માની યાદ.

આપણે યોગ �ારા પોતાના િવકમ� િવનાશ 
કરી યો�ય બનીશું. અથવા બી� માગ� પણ 
પરમા�માએ બતા�યો છ�. જેમ એક બાળક પોતાની 
‘મા’થી �રસાઈને પોતાની મનગમતી વ�તુને 
ખાવાનો ઈ�કાર કર� તો મા બે લાફા મારીને પણ 
બાળકને ગમતી વ�તુ ખવડાવશે. કારણક� માને 
ખબર છ� ક� બાળકને એ વાનગી ખૂબ પસંદ છ� 
પર�તુ બાળક એ પોતાની આડાઈ છોડી શકતો 
નથી. બસ આ જ રીતે પરમા�મા કહ� છ� ક� � યોગ 
�ારા યો�ય નિહ બનો. તો �� સ� આપીને પણ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

ગીત
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

શુભ િચંતનનાં આંગણામાં રમુ �� તો,
અતી���ય સુખનાં ઝૂલામાં ઝૂલું �� તો.
અનહદ આનંદનો અનુભવ થાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
�યારા �ભુથી �વન ધ�ય થાય.

સંગમની સોનેરી �ભાત ખીલી છ�,
સવ��મ ભા�યનાં �ાર ખૂ�યાં છ�.
ગીતાના �ાનની મુરલી સંભળાય �યાં,
બુ��નો તાર એ �વર� �ડાય �યાં.
ઓમ શાંિતનો નાદ સંભળાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
એકાંતવાસી બની એકા� િચ�ે,
યોગશ�� �ારા મનોિવકારોને �તે.
ભેદભાવ ભૂલી જઈ એક �ભુને િનહાળ�
�વનની નાવ ચાલે એક �ભુને સહાર�.
દુગુ�ણોનાં ક�ટકો ના દ�ખાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
સૂય� સમાન તેજ �દલ નભમાં દ�ખાયે,
સા�ાત ઈ�રનું �વ�પ પરખાયે.
�સ�નતાનું ઝરણું રોમરોમમાં લહ�રાયે,
પાપોને ભ�મ કરી પાવન બનાવે.
િવક�પોનાં વાદળો િવખરાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
અ�ય� વતનનાં અનોખા નઝારા,
લાવે ખુશી હટાવે અંધારા.
��ા �◌ીમુખથી વહ� �ાન અ�તધારા,
આવી ચૂ�યા ધરા પર િશવ�ભુ� �યારા.
�ાનદીપક ઝળહળ થાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સંબંધ માટ� આવ�યક ગુણ - સંબંધોને 
મજબૂત બનાવવા �ેમ, દયા, �યાગ, ઉદારતા, 
�મા, િનઃ�વાથ� ભાવનાની જ�ર હોય છ�. જેમાં આ 
ગુણ છ� તેમના સંબંધ �વનભર એટલે ક� કાયમ 
ટક� રહ� છ�. ‘�ર�તા વહી કાયમ રહતા � �દલ સે 
શુ� હો જ�રત સે નિહ’ અને આવા ગુણ - 
ધરાવનાર �ય��ના ��યુ પછી પણ લોકો તેની 
સાથેનો પોતાનો સંબંધ �ય� કરતા કહ� છ� ‘ફ�લ 
ગયું ને ફોરમ છોડી ગયું.’ જે �ય�� હ�મેશા 
પોતાના જ લાભ અને �વાથ�નો િવચાર કર� છ� તેવા 
�ય��ના ��યુ પછી લોકો તેની સાથેનો સંબંધ 
�ય� કરતા કહ� છ�. ‘ઝાડ ગયું ને જ�યા થઈ.’ 
માટ� સંબંધ એવા રાખીએ, �તીને ઝુક�એ અને 
હસીને હારીએ..!! સંબંધોને સોનાના વરખથી 
નહી પણ હ�યાના હરખથી શણગારીએ.

સવ��ે� અને સાચો સંબંધ - �વનમાં 
બધા જ �કારના સંબંધોમાં એક અનોખો સાચો 
અને સવ��ે� સંબંધ છ� અને તે છ� આ�મા અને 
પરમા�માનો સંબંધ. આ સંબંધની તોલે દુિનયાનો 
બી� કોઈ સંબંધ આવી શક� નિહ એટલે ગીતાના 
12માં અ�યાયમાં પરમા�માએ ક�ં છ� ‘મન મના 
ભવઃ’ એટલે જેઓ પરમા�મામાં પોતાના મનને 
�ડેલું રાખશે. મનને અપ�ણ કરશે તેમનો �� આ 
��યુમય સંસાર સાગરમાંથી ઉ�ાર ક�ં છું. બસ 
આપણું મન આપણે ઈ�રને અપ�ણ કરવાનું છ�. 
ક�ટલો િનઃ�વાથ� સંબંધ છ�.

સવ� સંબંધ પરમા�મા સાથે - પરમા�મા એ 
આપણા માતા-િપતા, િશ�ક, સદ ્ગુ�, બંધુ, સખા 
અને સાજન છ�. સવાર� ઉઠતાની સાથે જ પોતાના 
બાળકો માટ� ખાસ મુલાકાતનો સમય મુકરર 

સંબંધ એટલે શું ? - એક મનુ�યનું બી� 
મનુ�ય સાથેનું �ડાણ એટલે જ સંબંધ. આ સંબંધ 
�ડાણ અનુસાર સંબંધનું �વ�પ બનતું હોય છ�. 
ક�ટલાક સંબંધો જ�મ�ત હોય છ�, લોહીના 
સંબંધો છ�, ક�ટલાક સંબંધો સગપણના આધાર� 
રચાતા હોય છ�. તો ક�ટલાક �યવહારથી ઉદ ્ભવતા 
સંબંધો હોય છ�. તો ક�ટલાક સંબંધો ધંધાદારીના 
લીધે તો ક�ટલાક આ�યા��મક રીતે ઉદ ્ભવે છ�. આ 
રીતે �તાં અનેક �કારના સંબંધો ઉદ ્ભવે છ�.

મનુ�ય એ સામાિજક �ાણી છ�. એટલે એ 
સમાજ િવના એકલો રહી શકતો નથી. અને 
સમાજ સાથે સંકળાયેલો હોવાથી અનેક લોકોના 
સંપક�માં આવે છ�. પર�તુ મોટાભાગના સંબંધોની 
પાછળ કોઈને કોઈ �કારનો �વાથ� રહ�લો હોય છ�. 
ફ� એક જ સંબંધ એવો છ� જેમાં નામ - મા�, 
પણ �વાથ� હોતો નથી. એ સંબંધ િનઃ�વાથ� અને 
�વનભરનો છ� અને તે છ� માતા અને બાળકનો 
�ેમ. બાળક ગમે તેવું હશે પણ માતા કદી એનો 
િતર�કાર કરતી નથી.

ઘણા સંબંધો �વાથ�ના પાયા પર રચાયા હોય 
છ� અને એટલે જ તે �ણ�વી હોય છ�. જેવો જ 
�વાથ� પૂરો થાય એટલે સાથે સંબંધ પણ �ણે પૂરો 
થઈ �ય છ�. પર�તુ િનઃ�વાથ� સંબંધ �વનભર રહ� 
છ�. તે છ� મા-બાપ અને બાળક. તેમ જ સાચા િમ� 
સાથેનો સંબંધ. જેને �ળવવા નથી પડતા પણ 
આપોઆપ જળવાતા હોય છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� 
ક� ‘સંબંધ એવો હોવો �ઈએ ક� �યાં વાત કરતા 
પહ�લા િવચારવું ન પડે.’ બાક� બી� સંબંધને 
�ળવવા પડે છ�.

સંબંધ
�.ક�. જ�પા, સાવલી.
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રા�યો છ�. એ સમય એટલે ક� અ�તવેળા. જેમાં 
પરમા�મા પોતાના બાળકોની ઝોળી વરદાનોથી 
ભરપૂર કરી િનઃ�વાથ� �ેમથી તરબોળ કરીને કહ� 
છ�, બ�ે તુમ �ફકર મત કરો ‘મ� �� ના’ �યારબાદ 
ટીચર બનીને પોતાના બાળકો માટ� પાંચ ત�વોથી 
પાર એવા પરમધામથી ભણાવવા માટ� સમયસર 
અચૂક હાજર રહ� છ�. ભલેને પછી આ સુ�ીમ 
િશ�કના િવ�ાથ�ઓ સમયસર અને 
િનયિમતપણે હાજર રહ� ક� ન રહ�. પર�તુ પરમા�મા 
સુ�ીમ િશ�ક એ પોતે સમયસર અને 
િનયિમતપણે પોતાની ફરજ િનઃ�વાથ� સંબંધથી 
િનભાવે છ�. અને કહ� છ� ‘મૈ તુ�હારા આ�ાકારી 
સેવક ��.’ તો સદગુ� બનીને પોતાના બાળકોને 
ખાસ અને આમ આખી દુિનયાનો ઉ�ાર કર� છ�. 
બધાને પોતાની સાથે પાંચ ત�વોથી પાર પરમધામ 
એટલે ક� આપણા સાચા ઘરમાં લઈ �ય છ�. જે 
ઘરને આપણે અ�યાર સુધી ભૂલી ગયા હતા તે ઘર 
અને આપણા સાચા આ��મક �વ�પની સમજ 
આપીને યો�ય બનાવી સાથે લઈ �ય છ�. 
પરમધામ જવા યો�ય બનવા માટ� તો ખૂબ જ 
સહજ માગ� પણ બતાવે છ�. એ માગ� છ� ‘રાજયોગ’ 
એટલે ક� પરમા�માની યાદ.

આપણે યોગ �ારા પોતાના િવકમ� િવનાશ 
કરી યો�ય બનીશું. અથવા બી� માગ� પણ 
પરમા�માએ બતા�યો છ�. જેમ એક બાળક પોતાની 
‘મા’થી �રસાઈને પોતાની મનગમતી વ�તુને 
ખાવાનો ઈ�કાર કર� તો મા બે લાફા મારીને પણ 
બાળકને ગમતી વ�તુ ખવડાવશે. કારણક� માને 
ખબર છ� ક� બાળકને એ વાનગી ખૂબ પસંદ છ� 
પર�તુ બાળક એ પોતાની આડાઈ છોડી શકતો 
નથી. બસ આ જ રીતે પરમા�મા કહ� છ� ક� � યોગ 
�ારા યો�ય નિહ બનો. તો �� સ� આપીને પણ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

ગીત
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

શુભ િચંતનનાં આંગણામાં રમુ �� તો,
અતી���ય સુખનાં ઝૂલામાં ઝૂલું �� તો.
અનહદ આનંદનો અનુભવ થાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
�યારા �ભુથી �વન ધ�ય થાય.

સંગમની સોનેરી �ભાત ખીલી છ�,
સવ��મ ભા�યનાં �ાર ખૂ�યાં છ�.
ગીતાના �ાનની મુરલી સંભળાય �યાં,
બુ��નો તાર એ �વર� �ડાય �યાં.
ઓમ શાંિતનો નાદ સંભળાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
એકાંતવાસી બની એકા� િચ�ે,
યોગશ�� �ારા મનોિવકારોને �તે.
ભેદભાવ ભૂલી જઈ એક �ભુને િનહાળ�
�વનની નાવ ચાલે એક �ભુને સહાર�.
દુગુ�ણોનાં ક�ટકો ના દ�ખાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
સૂય� સમાન તેજ �દલ નભમાં દ�ખાયે,
સા�ાત ઈ�રનું �વ�પ પરખાયે.
�સ�નતાનું ઝરણું રોમરોમમાં લહ�રાયે,
પાપોને ભ�મ કરી પાવન બનાવે.
િવક�પોનાં વાદળો િવખરાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
અ�ય� વતનનાં અનોખા નઝારા,
લાવે ખુશી હટાવે અંધારા.
��ા �◌ીમુખથી વહ� �ાન અ�તધારા,
આવી ચૂ�યા ધરા પર િશવ�ભુ� �યારા.
�ાનદીપક ઝળહળ થાય,

મીઠા િશવબાબાથી િમલન થાય.
॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આ લેખનું શીષ�ક વાંચીને સવાલ થતો હશે 
ક�, ‘અ��ય વળી કોણ ? તેને ઓળખવાનું અઘ�ં 
ક� સહ�લું એ પછી પહ�લાં આ અ��યનાં નામ તો 
�ણીએ.

અ��યની નામાવિલમાંથી ક�ટલાંક 
ઉદાહરણ �ઈએ. તો �થમ તો પવન. છ� ને 
અ��ય ? �યો છ� કોઈએ પવનને? છતાં તે છ� 
એમ ખા�ીપૂવ�ક કહી શકાય. તેના લ�ણ ઉપરથી 
તેને ઓળખી શકાય. મંદમંદ વાતો પવન, 
સૂસવાટા મારતો પવન �યાં દ�ખાય છ�? છતાં 
કહ�વાય છ� ક�, ‘અ�યાર� તો પવન સાવ પડી ગયો 
છ�’ ખ�� ?

િશયાળાનો ઠ�ડો પવન. આ ઠ�ડક કોઈએ 
�ઈ છ�? છતાં ટાઢ વાય તેવી ઠ�ડી છ� એમ કહ�વાય. 
ખ�ં ? અ��ય છ� છતાં લ�ણ ઉપરથી કહ�વાય ક� 
‘આને ઠ�ડી ક�વી લાગે છ� ?’ �ુ�રી થઈ આવે 
એવી ઠ�ડી ! લ�ણ ઉપરથી અ��યને ઓળખી 
જવાય.

ઉનાળામાં ગરમ પવન વાય છ� જેને ‘લૂ’ કહ� 
છ�. ગરમી એવી પડે ક� પવન ગરમ થઈ �ય. આ 
‘ગરમી’ને કોઈએ �ઈ છ� ? છતાં પગ તપી �ય 
એવી ગરમી ! આ ગરમીની મા�ાને માપી શકાય 
ઉ�ણતામાપક યં�થી. જે દ�ખાતી નથી તેને 
માપવાની વાત છ� ! એની હાજરીનું લ�ણ.

અર�, વધુ ઉદાહરણ માટ� દૂર જવાની �યાં 
જ�ર છ� ? આપણે માનવ એટલે શરીર + આ�મા. 
આમાં શરીર ��યમાન છ� પર�તુ આ�મા અ��ય છ�. 
આ�માને કોઈએ �યો છ� ? છતાં તેની હાજરી 
બતાવે છ� ક� શરીર ચેતનવંતુ છ�. � આ�મા 

શરીરમાંથી જતો રહ� તો શરીર થઈ �ય 
િન�ેતન! અ��યની ઓળખાણ તેના લ�ણ 
ઉપરથી જણાઈ આવે ક� ભાઈ સાહ�બ હાજર છ� ક� 
નથી ? શરીર તો કમ� કરવાનું સાધન મા� છ�, 
આપણે તો અમર આ�મા છીએ ને? ભલે ને તે 
અ��ય હોય ! નરી આંખે તો શું સૂ�મદશ�ક થી પણ 
અ��ય �દ�ય �યોિત િબંદુ આ�મા �ઈ ન શકાય. 
�દ�ય ���થી જ �ઈ શકાય. સૌથી કોયડા �પે 
અ��ય કોઈ હોય તો એ છ� ‘ઈ�ર’. �યા છ� 
કોઈએ ઈ�રને? છતાં તેના લ�ણ અને 
અનુભવથી �ઈએ તો કહ�વાય છ� ક� આ�મા જેવા 
પરમા�મા. અથા�ત જેવો આ�મા તેવા જ પરમા�મા 
સૂ�મ �દ�ય �યોિતિબંદુ. આ િબંદુ �વ�પની પૂ� 
ક�મ કરવી? તેથી િનરાકાર ઈ�રનું �યોિતિલ�ગનું 
�વ�પ દશા��યું ! એ રીતે ભારતભરમાં બાર મહાન 
�યોિતિલ�ગ પૂ�ય છ�. અર�, ગામડે ગામડે 
િશવ�નું મં�દર હોય જ. સૌ કહ� છ�, સ�ય� િશવ� 
સુંદર� એટલે ક� ઈ�ર સ�ય છ�, ઈ�ર 
ક�યાણકારી છ� અને ઈ�ર સુંદર છ�. ભોળાના એ 
ભગવાન છ� તેથી તેને ભોળાનાથ પણ કહ� છ�. 
િવ�ાન કહ� છ� જેમ બ�બ સૂ�મ તેમ તે શ��શાળી 
હોય છ� તો આ અ��ય પરમા�માની શ�� એવી 
બધી છ� ક� તે દુિનયાના તારણહાર સવ�શ��વાન 
કહ�વાય છ�. જેવી જેની ભાવના તે �વ�પે તેના 
સા�ા�કાર થતા હોવાથી ઈ�રને બ��પી પણ કહ� 
છ�. ઈ�ર સાથે યોગ લગાવવાથી આ�મા પાવન 
બને છ�. આ પિવ�તાની પાછળ પાછળ બધા જ 
ગુણ ઈ�ર તરફથી મળતા હોઈ ઈ�રને સવ� 
ગુણોના ભંડાર કહ� છ�.

સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ અને 

અ��યને ઓળખવા અઘરા લાગે છ� ?
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

બદલી કરી દ�વામાં આવશે. કાલે અિધકારીગણ 
અને કમ�ચારી ગણને અહ� બોલાવી લે� પણ તમે 
હાજર રહ�શો નહ�.

બી� �દવસે સૌ એકઠાં થયાં. ચીફ 
એ��જનીયરના પૂછવાથી સૌએ ક�ં, હા અમારા 
ઉપર ��ાક�મારીઝમાં જવા માટ� દબાણ કરતા 
હતા. એમાંથી એક જુિનયર એ��જનીયર� મારી 
તરફ�ણમાં જવાબ આ�યો. એમણે ક�ં, 
અધી�ક� (ગોિવંદ�) ��ાક�મારીઝમાં �ય છ� 
તો ક�ઈક સા�ં હશે, એ ઉ�સુકતાને કારણે અમે 
ગયા હતા. ચીફ એ��જનીયર પણ કોઈ ધાિમ�ક 
સં�થા સાથે �ડાયેલા હતા. એમની �િચ 
અ�યા�મમાં વધાર� હતી. એમણે એ જે.ઈ.ને 
ક�ટલાયે �કારના ��ો પૂ�ા. પણ એમણે એ 
ક�ં �વન સા�ં બનાવવા માટ� આ ��ાક�મારી 
સ�સંગ સા�ં મા�યમ છ�. પણ સાહ�બે �યાં જવા માટ� 
કોઈના ઉપર દબાણ કયુ� નથી. એના પછી ચીફ 
એ��જનીયર� મને ક�ં ક� સૌ લોકો જૂઠા છ�. મા� 
જે.ઈ.એ જ સ�ય ક�ં. આટલું કહીને તેઓ 
વડોદરા ગયા. પાછળથી એમણે જણા�યું ક� મને 
સ� �પે બદલી કરવા આપના સંગઠનના 
અ�ય�નો ફોન આ�યો હતો પર�તુ મ� ક�ં, મને જે 
ઉિચત લાગશે તે કરીશ. કોઈના કહ�વાથી �� 
�ભાિવત નહ� થા�.

મા�ં ક�ઈ અિહત ના થયું. આ રીતે �યારા 
બાબાએ સ�યને �ત અપાવી. મને ખબર પડી ક� 
સ�યની નાવ હલે છ�, ડોલે છ� પણ ડૂબતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાત સ� 1981ની છ�. �� ગુજરાત િવ�ુત 
બોડ�માં ભાવનગરમાં અધી�ક એ��જનીયરના 
પદ પર સેવા કરતો હતો. અ�યા�મમાં િવશેષ �િચ 
હોવાના કારણે દરરોજ ��ાક�મારી સેવાક��� પર 
ઈ�રીય મહાવા�ય સાંભળવા માટ� જતો હતો. 
અમારા �ટાફને આ બાબતની �ણ હતી. સમય 
સમય પર એમને પણ ઈ�રીય �ાન મેળવવા 
કહ�તો હતો. �યાં કમ�ચારી સંગઠન અને 
અિધકારી સંગઠન બંને હતાં.

એકવાર અિધકારી સંગઠનના સ�યની 
બદલી એમની ઈ�છા અનુસાર ના થઈ. તેને કારણે 
તેઓ નારાજગી �ગટ કરવા લા�યા. સંગઠનના 
અ�ય� િવશેષ નામી�ામી હતા. એ લોકોએ મારા 
ઉપર આરોપ લગા�યો ક� �� સ�યો પર 
��ાક�મારીઝમાં જવા માટ� દબાણ ક�ં છું. તેથી 
મને �યાંથી હટાવવાની માંગણી કરવા લા�યા. 
અમારા ચેરમેનને મારા ઉપર અિશ�તનાં લેવા 
માટ� ક�ં. ચેરમેન તો સાંભળતાં જ મારા ઉપર 
�ોિધત થઈ ગયા. એમણે ફ�રયાદને સાચી માની 
લીધી. એમણે ચીફ એ��જનીયરને બોલાવીને મને 
સ�પે�ડ કરવાનો આદ�શ આ�યો. અમારા ચીફ 
એ��જનીયર ઘણા સમજદાર હતા. એમણે ક�ં, 
ગોિવંદભાઈ વ�ર� અિધકારી છ�. તપાસ કયા� 
વગર અમે આવાં સખત પગલાં લઈ ના શક�એ. 
એમણે ક�ં �� �વયં તપાસ કરીશ. અ�ય�ે આ 
��તાવને મંજૂર કરી દીધો. ચીફ એ��જનીયર� મને 
ફોન પર ક�ં ક� �� ભાવનગર આવી ર�ો છું. મારા 
રહ�વાની �યવ�થા કર�. તેઓ આ�યા. મ� એમનું 
�વાગત કયુ�. એમણે થોડીવાર પછી મને બોલાવીને 
ક�ં ક� � ફ�રયાદ સાચી નીકળી તો આપની 

સાચાના ર�ક ભગવાન
�.ક�. ગોિવંદભાઈ, નવસારી
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આ લેખનું શીષ�ક વાંચીને સવાલ થતો હશે 
ક�, ‘અ��ય વળી કોણ ? તેને ઓળખવાનું અઘ�ં 
ક� સહ�લું એ પછી પહ�લાં આ અ��યનાં નામ તો 
�ણીએ.

અ��યની નામાવિલમાંથી ક�ટલાંક 
ઉદાહરણ �ઈએ. તો �થમ તો પવન. છ� ને 
અ��ય ? �યો છ� કોઈએ પવનને? છતાં તે છ� 
એમ ખા�ીપૂવ�ક કહી શકાય. તેના લ�ણ ઉપરથી 
તેને ઓળખી શકાય. મંદમંદ વાતો પવન, 
સૂસવાટા મારતો પવન �યાં દ�ખાય છ�? છતાં 
કહ�વાય છ� ક�, ‘અ�યાર� તો પવન સાવ પડી ગયો 
છ�’ ખ�� ?

િશયાળાનો ઠ�ડો પવન. આ ઠ�ડક કોઈએ 
�ઈ છ�? છતાં ટાઢ વાય તેવી ઠ�ડી છ� એમ કહ�વાય. 
ખ�ં ? અ��ય છ� છતાં લ�ણ ઉપરથી કહ�વાય ક� 
‘આને ઠ�ડી ક�વી લાગે છ� ?’ �ુ�રી થઈ આવે 
એવી ઠ�ડી ! લ�ણ ઉપરથી અ��યને ઓળખી 
જવાય.

ઉનાળામાં ગરમ પવન વાય છ� જેને ‘લૂ’ કહ� 
છ�. ગરમી એવી પડે ક� પવન ગરમ થઈ �ય. આ 
‘ગરમી’ને કોઈએ �ઈ છ� ? છતાં પગ તપી �ય 
એવી ગરમી ! આ ગરમીની મા�ાને માપી શકાય 
ઉ�ણતામાપક યં�થી. જે દ�ખાતી નથી તેને 
માપવાની વાત છ� ! એની હાજરીનું લ�ણ.

અર�, વધુ ઉદાહરણ માટ� દૂર જવાની �યાં 
જ�ર છ� ? આપણે માનવ એટલે શરીર + આ�મા. 
આમાં શરીર ��યમાન છ� પર�તુ આ�મા અ��ય છ�. 
આ�માને કોઈએ �યો છ� ? છતાં તેની હાજરી 
બતાવે છ� ક� શરીર ચેતનવંતુ છ�. � આ�મા 

શરીરમાંથી જતો રહ� તો શરીર થઈ �ય 
િન�ેતન! અ��યની ઓળખાણ તેના લ�ણ 
ઉપરથી જણાઈ આવે ક� ભાઈ સાહ�બ હાજર છ� ક� 
નથી ? શરીર તો કમ� કરવાનું સાધન મા� છ�, 
આપણે તો અમર આ�મા છીએ ને? ભલે ને તે 
અ��ય હોય ! નરી આંખે તો શું સૂ�મદશ�ક થી પણ 
અ��ય �દ�ય �યોિત િબંદુ આ�મા �ઈ ન શકાય. 
�દ�ય ���થી જ �ઈ શકાય. સૌથી કોયડા �પે 
અ��ય કોઈ હોય તો એ છ� ‘ઈ�ર’. �યા છ� 
કોઈએ ઈ�રને? છતાં તેના લ�ણ અને 
અનુભવથી �ઈએ તો કહ�વાય છ� ક� આ�મા જેવા 
પરમા�મા. અથા�ત જેવો આ�મા તેવા જ પરમા�મા 
સૂ�મ �દ�ય �યોિતિબંદુ. આ િબંદુ �વ�પની પૂ� 
ક�મ કરવી? તેથી િનરાકાર ઈ�રનું �યોિતિલ�ગનું 
�વ�પ દશા��યું ! એ રીતે ભારતભરમાં બાર મહાન 
�યોિતિલ�ગ પૂ�ય છ�. અર�, ગામડે ગામડે 
િશવ�નું મં�દર હોય જ. સૌ કહ� છ�, સ�ય� િશવ� 
સુંદર� એટલે ક� ઈ�ર સ�ય છ�, ઈ�ર 
ક�યાણકારી છ� અને ઈ�ર સુંદર છ�. ભોળાના એ 
ભગવાન છ� તેથી તેને ભોળાનાથ પણ કહ� છ�. 
િવ�ાન કહ� છ� જેમ બ�બ સૂ�મ તેમ તે શ��શાળી 
હોય છ� તો આ અ��ય પરમા�માની શ�� એવી 
બધી છ� ક� તે દુિનયાના તારણહાર સવ�શ��વાન 
કહ�વાય છ�. જેવી જેની ભાવના તે �વ�પે તેના 
સા�ા�કાર થતા હોવાથી ઈ�રને બ��પી પણ કહ� 
છ�. ઈ�ર સાથે યોગ લગાવવાથી આ�મા પાવન 
બને છ�. આ પિવ�તાની પાછળ પાછળ બધા જ 
ગુણ ઈ�ર તરફથી મળતા હોઈ ઈ�રને સવ� 
ગુણોના ભંડાર કહ� છ�.

સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ અને 

અ��યને ઓળખવા અઘરા લાગે છ� ?
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

બદલી કરી દ�વામાં આવશે. કાલે અિધકારીગણ 
અને કમ�ચારી ગણને અહ� બોલાવી લે� પણ તમે 
હાજર રહ�શો નહ�.

બી� �દવસે સૌ એકઠાં થયાં. ચીફ 
એ��જનીયરના પૂછવાથી સૌએ ક�ં, હા અમારા 
ઉપર ��ાક�મારીઝમાં જવા માટ� દબાણ કરતા 
હતા. એમાંથી એક જુિનયર એ��જનીયર� મારી 
તરફ�ણમાં જવાબ આ�યો. એમણે ક�ં, 
અધી�ક� (ગોિવંદ�) ��ાક�મારીઝમાં �ય છ� 
તો ક�ઈક સા�ં હશે, એ ઉ�સુકતાને કારણે અમે 
ગયા હતા. ચીફ એ��જનીયર પણ કોઈ ધાિમ�ક 
સં�થા સાથે �ડાયેલા હતા. એમની �િચ 
અ�યા�મમાં વધાર� હતી. એમણે એ જે.ઈ.ને 
ક�ટલાયે �કારના ��ો પૂ�ા. પણ એમણે એ 
ક�ં �વન સા�ં બનાવવા માટ� આ ��ાક�મારી 
સ�સંગ સા�ં મા�યમ છ�. પણ સાહ�બે �યાં જવા માટ� 
કોઈના ઉપર દબાણ કયુ� નથી. એના પછી ચીફ 
એ��જનીયર� મને ક�ં ક� સૌ લોકો જૂઠા છ�. મા� 
જે.ઈ.એ જ સ�ય ક�ં. આટલું કહીને તેઓ 
વડોદરા ગયા. પાછળથી એમણે જણા�યું ક� મને 
સ� �પે બદલી કરવા આપના સંગઠનના 
અ�ય�નો ફોન આ�યો હતો પર�તુ મ� ક�ં, મને જે 
ઉિચત લાગશે તે કરીશ. કોઈના કહ�વાથી �� 
�ભાિવત નહ� થા�.

મા�ં ક�ઈ અિહત ના થયું. આ રીતે �યારા 
બાબાએ સ�યને �ત અપાવી. મને ખબર પડી ક� 
સ�યની નાવ હલે છ�, ડોલે છ� પણ ડૂબતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાત સ� 1981ની છ�. �� ગુજરાત િવ�ુત 
બોડ�માં ભાવનગરમાં અધી�ક એ��જનીયરના 
પદ પર સેવા કરતો હતો. અ�યા�મમાં િવશેષ �િચ 
હોવાના કારણે દરરોજ ��ાક�મારી સેવાક��� પર 
ઈ�રીય મહાવા�ય સાંભળવા માટ� જતો હતો. 
અમારા �ટાફને આ બાબતની �ણ હતી. સમય 
સમય પર એમને પણ ઈ�રીય �ાન મેળવવા 
કહ�તો હતો. �યાં કમ�ચારી સંગઠન અને 
અિધકારી સંગઠન બંને હતાં.

એકવાર અિધકારી સંગઠનના સ�યની 
બદલી એમની ઈ�છા અનુસાર ના થઈ. તેને કારણે 
તેઓ નારાજગી �ગટ કરવા લા�યા. સંગઠનના 
અ�ય� િવશેષ નામી�ામી હતા. એ લોકોએ મારા 
ઉપર આરોપ લગા�યો ક� �� સ�યો પર 
��ાક�મારીઝમાં જવા માટ� દબાણ ક�ં છું. તેથી 
મને �યાંથી હટાવવાની માંગણી કરવા લા�યા. 
અમારા ચેરમેનને મારા ઉપર અિશ�તનાં લેવા 
માટ� ક�ં. ચેરમેન તો સાંભળતાં જ મારા ઉપર 
�ોિધત થઈ ગયા. એમણે ફ�રયાદને સાચી માની 
લીધી. એમણે ચીફ એ��જનીયરને બોલાવીને મને 
સ�પે�ડ કરવાનો આદ�શ આ�યો. અમારા ચીફ 
એ��જનીયર ઘણા સમજદાર હતા. એમણે ક�ં, 
ગોિવંદભાઈ વ�ર� અિધકારી છ�. તપાસ કયા� 
વગર અમે આવાં સખત પગલાં લઈ ના શક�એ. 
એમણે ક�ં �� �વયં તપાસ કરીશ. અ�ય�ે આ 
��તાવને મંજૂર કરી દીધો. ચીફ એ��જનીયર� મને 
ફોન પર ક�ં ક� �� ભાવનગર આવી ર�ો છું. મારા 
રહ�વાની �યવ�થા કર�. તેઓ આ�યા. મ� એમનું 
�વાગત કયુ�. એમણે થોડીવાર પછી મને બોલાવીને 
ક�ં ક� � ફ�રયાદ સાચી નીકળી તો આપની 

સાચાના ર�ક ભગવાન
�.ક�. ગોિવંદભાઈ, નવસારી
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�ાના�ત

બળીને ભ�મ થઈ �ય !

દુિનયાના સંબંધો �વાથ�ભયા� હોય છ� �યાર� 
સૌ કહ� છ� ક� સાચા સગા તો ઈ�ર છ�. જે પણ 
સંબંધ આપણે તેની સાથે બાંધીએ તે એ િનભાવી 
�ણે છ� તે પણ ત�ન િનઃ�વાથ�પણે !

એ દ�વોના પણ દ�વ છ� (રામના એ રામે�ર, 
ક��ણના એ ગોપે�ર) તેથી તેને દ�વાિધદ�વ મહાદ�વ 
કહ� છ�.. જે �ાન ગંગા વહાવે છ� જેમાં �ાન 
કરવાથી આપણી સ�ગિત થાય છ�.

છ��ે એક ખાનગી ખબર છ� ક� ન�કના 
ભિવ�યમાં થનારા મહાિવનાશમાં દુિનયાના બધા 
જ દ�શ ખતમ થઈ જશે પર�તુ ઈ�રની અવતરણ 
ભૂિમ ભારત દ�શ હોવાથી ભારત દ�શ 
મહાિવનાશમાં બચી જશે ! છ� ને આનંદના 
સમાચાર ?

કહ�વાય છ� ક� ઈ�ર �યાર� ભા�યની 
વહ�ચણી કરતા હોય �યાર� સૂઈ રહીએ તો આપણું 
ભા�ય પણ સૂતું રહ� છ�. તો ચાલો. અ��ય ઈ�રને 
� હવે ઓળખી ગયા હો તો અ�ાન �ઘમાંથી 
�ગી જઈએ અને ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયમાં જઈએ આપણે આ છ��ો માનવ 
જ�મ સાથ�ક કરી લઈએ.

રખે એવું બને ક� ગફલતમાં રહી જવાય. 
પછી રાતા પાણીએ રોઈને પારાવાર પ�તાવા અને 
રોતાં રોતાં એ ગીત પણ ગવાઈ �ય ક�,

અમે અપરાધી કાંઈ ના સમ�યા,

ન ઓળ�યા ભગવંતને !

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કિલયુગ મળીને એક ક�પ બને છ�. આ ક�પયુગને 
અંતે ઈ�ર આ ધરતી ઉપર આવે છ�. ગીતામાં 
ભગવાનનું વચન છ� ક�, ‘યુગે યુગે �� અવતાર લ� 
છું.’ તેમાં ‘ક�પ’ શ�દ અ�યાર છ�. અ�યાર� આ 
સમય ચાલી ર�ો છ�. �યાર� ઈ�ર આ ધરતી ઉપર 
આવે છ�. જેમ આ�મા શરીરમાં �વેશે છ� તેમ 
પરમા�મા પરકાયા �વેશ કર� છ�. અલબ� તેના 
મુકરર ચૈત�ય માનવ શરીર �પી રથમાં !

આ લખનાર લેખકને ઈ�રના અવતરણના 
�ો�ામમાં સૌથી પહ�લીવાર �યાર� જવાનું થયું 
�યાર� �દવસે ��ાક�મારી ગુલઝાર દાદીએ �ાસ 
કરાવેલ. રા�ે તેમના તનમાં પરમા�માનું અવતરણ 
થયું. �યાર� તે બોલતા હતા �યાર� 
��ાક�મારી�એ પૂ�ું, ‘�કશોરભાઈ, આ કોણ 
બોલે છ� ?’ મ� ક�ં, ‘ભગવાન (િશવબાબા)’ �યાં 
ગુલઝાર દાદીનું �વચન અને �યાં આ ઈ�રીય 
વાણી ! તફાવત પરખાઈ ગયો અને �� 
��ાક�મારી�ની પરી�ામાં પાસ થયો.

પછી ઈ�રને ભોગ ધરવામાં આ�યો. 
અલબ� ગુલઝારદાદીના મુખમાં એ અપાતો હતો. 
પર�તુ ઈ�ર તો અનાસ� અને અભો�ા છ� તેથી 
રથને ભાડું ચૂકવતા હોય તેમ ભોગ �વીકાર કરતા 
હતા. ઈ�ર તો ભાવનાના જ ભૂ�યા છ� ને ? 
આપણી ભાવનાની પિવ�તામાં � કચાશ હોય તો 
ઈ�ર એ ભોગ �વીકારતા નથી.

આપણે આંગળીને ઈશાર� કહીએ છીએ ક� 
ઉપરવાળો (પરમધામવાસી) �ણે. એ જ સૌ 
પિતતોના ઉ�ારક છ� ! ક�મ ક� તેમની �ેહભરી 
યાદમાં જ એવી શ�� છ� ક� જનમ જનમના પાપ 
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¨ÉÉlÉÉ `òÒ.+à{É. Ê¥É»`ò IPS{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. AÌ©É±ÉÉ¥Éà{É.

´«ÉÉ2É©ÉÉÅ Hí{«ÉÉ Ê´ÉvÉ±É«É{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉÊNÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ¥Éà{É{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. qöÒ~ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¡É©ÉÖLÉ {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ 

§ÉÊNÉ{ÉÒ yÉÊ©ÉÇºcòÉ¥Éà{É.
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´Éeô{ÉNÉ2©ÉÉÅ lÉÉ2Hí ©É¾àúlÉÉ{ÉÉ A±`òÉ SÉ¶©ÉÉ{ÉÉ Hí±ÉÉHíÉ2 PÉ{É¶«ÉÉ©É§ÉÉ> 
lÉoÉÉ 2ÉWÖ§ÉÉ>{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉè ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖ. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É. 

yÉÅyÉÖHíÉ LÉÉlÉà lÉÉ±ÉÖHíÉ {«ÉÉ«ÉÉ±É«É©ÉÉÅ {«ÉÉ«ÉÉyÉÒ¶É 
¨ÉÉlÉÉ +àSÉ.´ÉÒ.qöÉ©ÉÉàqö2{Éà  2ÉLÉeôÒ ¥ÉÉÅyÉlÉÉ ¦É.HÖí. ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É.

´É±É§ÉÒ~ÉÖ2 LÉÉlÉà ©ÉàYð»`Äàò`ò +ÉèÊ£í»É©ÉÉÅ {«ÉÉ«ÉÉyÉÒ¶É ¨ÉÉlÉÉ +lÉÖ±É§ÉÉ>{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Êqö´«ÉÉ¥Éà{É.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö >{eôÒ«ÉÉ HíÉè±ÉÉà{ÉÒ wöÉ2É Hàí{»É2 ¾úÉà»~ÉÒ`ò±É{ÉÉ ICU{ÉÉÅ qöqöÔ+Éà{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. {ÉÉNÉ©ÉlÉÒ¥Éà{É.

´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ LÉÉlÉà NÉiÉqàö´ÉÒHí2 V´Éà±É»ÉÇ ¶ÉÉè~É{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉHí ¨ÉÉlÉÉ 
»ÉÖ{ÉÒ±É§ÉÉ>{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É ¥ÉÉqö »ÉÉÊ¾úl«É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. ´É»ÉÅlÉÉ¥Éà{É. 

B]ñÉ{ÉÉ yÉÉ2É»É§«É §ÉÎNÉ{ÉÒ eôÉè. +É¶ÉÉ¥Éà{É ~É`àò±É{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É 
Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉqö +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É.

Hàí¶ÉÉàqö©ÉÉÅ eàô~«ÉÖ`òÒ G±ÉàG`ò2 §ÉÊNÉ{ÉÒ 2à÷LÉÉ¥ÉÉ »É2´Éä«ÉÉ{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. qKÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É±~ÉÉ¥Éà{É.

NÉÉáeô±É{ÉÉ yÉÉ2É»É§«É lÉoÉÉ 2ÉWð´ÉÒ ~ÉÊ2´ÉÉ2{ÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 
NÉÒlÉÉ¥ÉÉ XeàôX{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É. 
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NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É »ÉÉoÉà 
¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. HÞí~É±É¥Éà{É.

{«ÉÖ]ñÒ±Éà{eô©ÉÉÅ ¦É.HÖ.Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É »ÉÉoÉà NÉ´É{ÉÇ2 +{Éà ±ÉàeôÒ NÉ´É{ÉÇ2  
¨ÉÉlÉÉ +É{ÉÅqö »`ÄòÉ«É{ÉÅqö, >{eôÒ«É{É ¾úÉ>Hí©ÉÒ¶É{É{ÉÉ »ÉàJàí`ò2Ò÷ 

¨ÉÉlÉÉ »ÉÖqö, 2à÷Êeô«ÉÉà +à{ÉÉA{»É2 ¨ÉÉlÉÉ Xè{É, ¦É.HÖ.§ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É. 

´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É©ÉÉÅ "{Éà¶É{É±É »~ÉÉà`Çò»ÉÃ eàô'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇ ÊJíHàí`ò2 
¨ÉÉlÉÉ {É«É{É ©ÉÉàÅNÉÒ«ÉÉ, £íÉà©«ÉÖÇ±ÉÉ HíÉ2 2à÷»É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ ©ÉÒ2ÉÅ >2ÅeôÉ, 
eôÉè. {ÉÒÊ±É©ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. WðNÉ¥ÉÒ2§ÉÉ>. 

NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ 2ÉV«É{ÉÉ NÉ´É{ÉÇ2 ©É¾úÉ©ÉÊ¾ú©É ¨ÉÉlÉÉ 
+Éà.~ÉÒ.HíÉà¾ú±ÉÒ{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ 

¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É, ¦É.HÖí. ~ÉÉ®ø±É¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ +ÅOÉàYð »É©ÉÉSÉÉ2~ÉmÉ `òÉ>©»É +Éè£í >{eôÒ«ÉÉ{ÉÉ
Ê{É´ÉÉ»ÉÒ lÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ ¾úÊ2lÉ§ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ{Éà 2KÉÉ»ÉÚmÉ ¥ÉÉÅyÉlÉÉ 

¦É.HÖí. {ÉÅÊqö{ÉÒ¥Éà{É. 

~ÉàoÉÉ~ÉÖ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ 2Éà©É{É HàíoÉÉà±ÉÒHí{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ +ÉHÇí Ê¥É¶É~É 
oÉÉè©É»É >N{ÉÉ`òÒ«É»É ©ÉàHí´ÉÉ{É{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ 

¦É.HÖí. Ê¶É±~ÉÉ¥Éà{É. 
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