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2ÉWðHíÉà`ò XNÉ{ÉÉoÉ »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ "NÉÖ®ø~ÉÚÌiÉ©ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà' 
¦É.HÖí. §ÉNÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ ¶ÉÉè±É +ÉàhõÉeôÒ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ Ê¶ÉKÉiÉ ¡É§ÉÉNÉ{ÉÉ 

¨ÉÉlÉÉ qàö´ÉÉÅNÉ§ÉÉ>, BJP{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Hí¶«É~É§ÉÉ> lÉoÉÉ HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ+Éà.
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¦É.HÖí. {ÉÊ±É{ÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ BJP{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ 
Hí©É±Éà¶É§ÉÉ>, ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÉà2SÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Ê¶É±~ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ+Éà.
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»ÉÉoÉà Wðà±É +ÊyÉKÉHí ¨ÉÉlÉÉ +É>.´ÉÒ. SÉÉäyÉ2Ò, ¦É.HÖí. ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É.
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lÉÉ±ÉÖHíÉ ¡É©ÉÖLÉ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É, A~É¡É©ÉÖLÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ Yð{É±É¥Éà{É lÉoÉÉ HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ+Éà.
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૧. �થૂળ �પે વાણીને િવરામ આપવો.

મા� મુખને બંધ રાખી, વાણીને િવરામ 
આપવો એજ મૌન નથી. આ તો તેની �થૂળ 
ઓળખ છ�. યો�યતા િવનાના સાધકો વાણીના 
મૌનથી આગળ ના વધે, તો તેની �દ�યતાનો 
અનુભવ ના કરી શક�. મૌન અકળાવવાનું મા�યમ 
નથી. જબરદ�તીનો સોદો નથી. અંતરમનમાં મૌન 
માટ� અહોભાવ �ગે, તે માટ�ની માનિસક સ�તા 
હોય તે જ�રી છ�. મૌનને �સ�નતાથી 
અપનાવવામાં જ મ� છ�.

૨. સૂ�મ �પે મનનું મૌન રાખવું.

માનવ ચૈત�ય �ાણી છ�. તેનામાં આ�મા 
ધબકતો રહ� �યાં સુધી મન તો ચાલવાનું જ છ�. 
મન, બુ��, સં�કાર સિહતની ચૈત�યસ�ા 
આ�માનું �થમ અંગ મન ચંચળ છ�. રાજયોગી 
�વનના િનયમો પિવ�તા, �દ�યગુણોની ધારણા, 
સા��વક આહાર અને દરરોજનો સ�સંગ કરવા 
છતાં પણ �યાર� મનમાં �યથ� સંક�પો ચાલે, 
પરિચંતન, પરદોષ દશ�ન ચાલે, �ાનમાગ� પણ 
ભ��માગ�ના જેવો કમ�કાંડી બની �ય �યાર� 
સૂ�મ મૌનથી િચંતન કરવાની જ�ર છ�.

�વન �બંધન િવશેષ� રાજયોિગની 
��ાક�મારી િશવાનીબહ�ન કહ� છ� ક� ‘આપણે 
મનને િવચારવાનું બંધ કરાવી શકતા નથી. પણ 
મનને �ે�, શુભ, ક�યાણકારી, �ભુિચંતનના 
િવચારો આપી તેને યો�ય રાહ આપી શક�એ 
છીએ.’ બાબાએ તેથી જ ‘મનમનાભવ’નો મં� 
આ�યો છ�. આમ મન યથાથ� રીતે કામ કર� તેને જ 
મનનું મૌન કહ�વામાં આવે છ�. જે સવ� 

મૌન શું છ� ?

આ�યા��મક માગ� ચાલનારને મૌન િવશે 
કહ�વાનું ના હોય. સૌ સાધકોએ મૌનની અનુભૂિત 
કર�લી જ હોય છ�. ગુજરાતના �ણીતા સંત પૂ. 
મોટાએ ન�ડયાદમાં હ�ર ઓમ આ�મ �ારા 
મૌનમં�દરની �થાપના કરી છ�. જે આજે પણ ચાલુ 
છ�. તેનો લાભ લેનાર સાધકો સંતુ� �સ�ન થયા 
છ�, �દ�યતાની �ા��તનો અનુભવ કર�લો છ�.

��ાક�મારીઝ સં�થામાં ચૌદ વષ� સુધી 
સાધનાની ગહનતામાં જવાનું જે તપ કરાયું હતું. 
તેમાં પણ મૌનને િવશેષ મહ�વ અપાયું હતું. 
વત�માન સમયે પણ ક�ટલાક રાજયોગીઓ 
સ�તાહમાં એક �દવસનું મૌન પાળ� છ�. �ાનયોગના 
િવશેષ વગ� (ભ�ી)ના સમયે પણ મૌન િવશે 
કહ�વામાં આવે છ�.

મૌનને સંિ��તમાં સમ�વવામાં આવે, તો 
કહી શકાય ક� તે આ�માનું અંત�ા�ર છ�. 
આ�માનું ઓજસ છ�. બિહમુ�ખતાને િવદાય 
આપી, અંતમુ�ખતાને આવકારવાનું પવ� છ�. 
લોકો કહ� છ�, ‘ન બો�યામાં નવગુણ’, મૌન 
એટલે હળવા રહ�વું, અશરીરી, િવદ�હી બનવું. 
સંત યોગે�ર� �થાિપત �વગા�રોહણ, અંબા�નાં 
અિધ�ા�ી સવ��રી મા ઘણાં વષ�થી મૌન પાળ� છ�. 
મૌને એમના �ય���વને �દ�ય બના�યું છ�.

મૌનના �કાર

મૌન તો ઘણા સાધકો પાળ� છ� પણ તેની 
ગહનતામાં જઈને િચંતન કરવું અિત આવ�યક 
છ�. મૌનના બે �કાર છ�.

તં�ી �થાનેથી

મૌન
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કમ����યોનો ક��ોલ કર� છ�.

મૌનથી થનારી �ા��ત

મૌનનું આટલું મહ�વ ક�મ છ� ? કારણ ક� 
તેનાથી થનારી �ા��તઓ અદ ્ભુત છ�. મૌન 
આ�માનો પરમા�મા સાથે બુ�યોગ �ડવાનું 
અસરકારક મા�યમ છ�. તેનાથી એકાંતમાં રહી, 
એકા�તા ક�ળવી અતી���ય સુખની �ા��ત 
�વાભાિવક બને છ�. અંતરમનની દુિનયામાં 
ડો�કયું કરવાની તક મળ� છ�. મીઠા બાબાએ કહ�લું 
છ� ક� મધુવન શીશમહ�લ બનશે. તેમાં સાધકની 
આંત�રક અવ�થાની ત�વીર �વા મળશે. તેથી 
મૌન એ અનુભવનાં ર�ો મેળવવા માટ� ર�ાગર� 
કર�લી યોજના છ�. આ એવું અમૂ�ય, અવણ�નીય 
મા�યમ છ�. જેનો મોટા ભાગની આ�યા��મક 
�િતભાઓએ ઉપયોગ કય� છ�. લોકો િશયાળામાં 
શ�� સંચય માટ� િભ�ન િભ�ન પાકો આરોગે 
છ�. આમ સાધક માટ� મૌન એટલે શ�� 
સંચયનો િશયાળો. તે આંત�રક ખુશીનું મા�યમ 
છ�. ઘણાં વષ�થી આપણે ��ાવ�સ બનીને �ાનમાં 
ચાલીએ છીએ. પણ મૌનથી મીઠા બાબા, ય�, 
�ીમતનું યથાથ� મૂ�ય આંકવાની અણમોલ તક 
મળ� છ�. તે સાધનાની સીડી ક�ટલી ચ�ા તેનું 
મૂ�યાંકન કરવાનું પવ� છ�. તે વળી ઉપરામ, 
ન�ોમોહા, સા�ી��ા બનવાની કસરત છ�.

મૌન મનને �વ�થ, �સ�ન, તંદુર�ત અને 
શ��શાળી બનાવવાની લોટરી છ�. તેનાથી 
મહાસાગરના તિળયે જઈ અમૂ�ય ર�ો 
મેળવનારા મર�વા કાય�ની અનુભૂિત થાય છ�. 
રોિજંદા �વનમાં સ�ા, સ���ના નશાને ભૂલતાં 
તકલીફ પડે છ�. પણ મૌનમાં અહ�ને ઓગળીને 
સ�ા, ધનના નશાનું િનયમન કરવાની તક મળ� 
છ�. મૌન એ �યથ�ને િવદાય આપવાની અને 
સ�ય, સમથ�નો સંગાથ કરવાની તક છ�. મોટી 

મોટી પદવીઓ માટ� અ�યાસ કરતા, મહ�વપૂણ� 
જવાબદારીઓ િનભાવતા સાધકોને મૌનએ 
��િતશ��ને શ��શાળી બનાવવાનો અવસર 
છ�. મુરલીમંથનની �હાની મહ��ફલ માણવા 
માટ�ની આ પળો છ�.

મૌનની શ��થી અસંભવને પણ સંભવ 
બનાવી શકાય છ�. તે માટ� િનણ�યશ��ની 
ગહનતામાં જઈ શકાય છ�. વળી આ �વરા�ય 
અિધકારી બનવાનો ઉ�સવ છ�. બાબાની સાથે 
અિત િનકટતા ક�ળવી �ભુિ�ય બનવાનું 
વરદાન છ�. મૌન એ તન, મનને શીતળ 
બનાવનાર એ.સી. છ�. આ આવ�યકતાઓને 
ઓગાળવાની, ઘટાડવાની ભ�ી છ�. શ��ઓ, 
ગુણો, િવશેષતાઓના સંવધ�નની �યોગશાળા 
છ�.

અિત આવ�યકતા વખતે ટૂંકાવા�યોના 
�યોગથી મૌનનું મહ�વ ઘટતું નથી. દર�ક વાતમાં 
િવવેકશ��ની ઘણી જ�ર છ�. આપણે એવી 
આવ�યક જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલા 
હોઈએ તો તેમાં માપસરનું મૌન કામમાં આવી શક�. 
મૌન એ અંતરમનની યા�ા છ�. તેનાથી 
પ�રવારમાં અશાંિત ના વધે, �ાન માટ�ના 
અિભ�ાયો બદલાય નહ� તે માટ� જડતા નહ� પણ 
�યવહા�ં ઉક�લ જ�રી છ�. તેમાં પ�રવારના �ેમપૂણ� 
સહયોગની જ�ર છ�.

પ�રવારના સંબંધોમાં સંઘષ� થાય �યાર� એક 
પ� બોલે, તો બી� પ� મૌન રહ�. સહનશીલતા, 
સમાવવાની શ�� અને મૌનથી �ેશ, ક�કાસને 
આગળ વધતા અટકાવી શકાય. �વા��ય 
સાચવવા માટ� કહ�વાયું છ� ક� કમ ખાઓ. સંઘષ� 
િનવારવા માટ� કહ�વાય છ� ગમ ખાઓ અથા�� 
ચૂપ રહો, મૌનમાં રહો. મીઠા બાબાએ 
માફકસરના મૌનની ક�ટલી સુંદર વાત કહી છ�. 

�ાના�ત
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૧. �થૂળ �પે વાણીને િવરામ આપવો.

મા� મુખને બંધ રાખી, વાણીને િવરામ 
આપવો એજ મૌન નથી. આ તો તેની �થૂળ 
ઓળખ છ�. યો�યતા િવનાના સાધકો વાણીના 
મૌનથી આગળ ના વધે, તો તેની �દ�યતાનો 
અનુભવ ના કરી શક�. મૌન અકળાવવાનું મા�યમ 
નથી. જબરદ�તીનો સોદો નથી. અંતરમનમાં મૌન 
માટ� અહોભાવ �ગે, તે માટ�ની માનિસક સ�તા 
હોય તે જ�રી છ�. મૌનને �સ�નતાથી 
અપનાવવામાં જ મ� છ�.

૨. સૂ�મ �પે મનનું મૌન રાખવું.

માનવ ચૈત�ય �ાણી છ�. તેનામાં આ�મા 
ધબકતો રહ� �યાં સુધી મન તો ચાલવાનું જ છ�. 
મન, બુ��, સં�કાર સિહતની ચૈત�યસ�ા 
આ�માનું �થમ અંગ મન ચંચળ છ�. રાજયોગી 
�વનના િનયમો પિવ�તા, �દ�યગુણોની ધારણા, 
સા��વક આહાર અને દરરોજનો સ�સંગ કરવા 
છતાં પણ �યાર� મનમાં �યથ� સંક�પો ચાલે, 
પરિચંતન, પરદોષ દશ�ન ચાલે, �ાનમાગ� પણ 
ભ��માગ�ના જેવો કમ�કાંડી બની �ય �યાર� 
સૂ�મ મૌનથી િચંતન કરવાની જ�ર છ�.

�વન �બંધન િવશેષ� રાજયોિગની 
��ાક�મારી િશવાનીબહ�ન કહ� છ� ક� ‘આપણે 
મનને િવચારવાનું બંધ કરાવી શકતા નથી. પણ 
મનને �ે�, શુભ, ક�યાણકારી, �ભુિચંતનના 
િવચારો આપી તેને યો�ય રાહ આપી શક�એ 
છીએ.’ બાબાએ તેથી જ ‘મનમનાભવ’નો મં� 
આ�યો છ�. આમ મન યથાથ� રીતે કામ કર� તેને જ 
મનનું મૌન કહ�વામાં આવે છ�. જે સવ� 

મૌન શું છ� ?

આ�યા��મક માગ� ચાલનારને મૌન િવશે 
કહ�વાનું ના હોય. સૌ સાધકોએ મૌનની અનુભૂિત 
કર�લી જ હોય છ�. ગુજરાતના �ણીતા સંત પૂ. 
મોટાએ ન�ડયાદમાં હ�ર ઓમ આ�મ �ારા 
મૌનમં�દરની �થાપના કરી છ�. જે આજે પણ ચાલુ 
છ�. તેનો લાભ લેનાર સાધકો સંતુ� �સ�ન થયા 
છ�, �દ�યતાની �ા��તનો અનુભવ કર�લો છ�.

��ાક�મારીઝ સં�થામાં ચૌદ વષ� સુધી 
સાધનાની ગહનતામાં જવાનું જે તપ કરાયું હતું. 
તેમાં પણ મૌનને િવશેષ મહ�વ અપાયું હતું. 
વત�માન સમયે પણ ક�ટલાક રાજયોગીઓ 
સ�તાહમાં એક �દવસનું મૌન પાળ� છ�. �ાનયોગના 
િવશેષ વગ� (ભ�ી)ના સમયે પણ મૌન િવશે 
કહ�વામાં આવે છ�.

મૌનને સંિ��તમાં સમ�વવામાં આવે, તો 
કહી શકાય ક� તે આ�માનું અંત�ા�ર છ�. 
આ�માનું ઓજસ છ�. બિહમુ�ખતાને િવદાય 
આપી, અંતમુ�ખતાને આવકારવાનું પવ� છ�. 
લોકો કહ� છ�, ‘ન બો�યામાં નવગુણ’, મૌન 
એટલે હળવા રહ�વું, અશરીરી, િવદ�હી બનવું. 
સંત યોગે�ર� �થાિપત �વગા�રોહણ, અંબા�નાં 
અિધ�ા�ી સવ��રી મા ઘણાં વષ�થી મૌન પાળ� છ�. 
મૌને એમના �ય���વને �દ�ય બના�યું છ�.

મૌનના �કાર

મૌન તો ઘણા સાધકો પાળ� છ� પણ તેની 
ગહનતામાં જઈને િચંતન કરવું અિત આવ�યક 
છ�. મૌનના બે �કાર છ�.

તં�ી �થાનેથી

મૌન
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કમ����યોનો ક��ોલ કર� છ�.

મૌનથી થનારી �ા��ત

મૌનનું આટલું મહ�વ ક�મ છ� ? કારણ ક� 
તેનાથી થનારી �ા��તઓ અદ ્ભુત છ�. મૌન 
આ�માનો પરમા�મા સાથે બુ�યોગ �ડવાનું 
અસરકારક મા�યમ છ�. તેનાથી એકાંતમાં રહી, 
એકા�તા ક�ળવી અતી���ય સુખની �ા��ત 
�વાભાિવક બને છ�. અંતરમનની દુિનયામાં 
ડો�કયું કરવાની તક મળ� છ�. મીઠા બાબાએ કહ�લું 
છ� ક� મધુવન શીશમહ�લ બનશે. તેમાં સાધકની 
આંત�રક અવ�થાની ત�વીર �વા મળશે. તેથી 
મૌન એ અનુભવનાં ર�ો મેળવવા માટ� ર�ાગર� 
કર�લી યોજના છ�. આ એવું અમૂ�ય, અવણ�નીય 
મા�યમ છ�. જેનો મોટા ભાગની આ�યા��મક 
�િતભાઓએ ઉપયોગ કય� છ�. લોકો િશયાળામાં 
શ�� સંચય માટ� િભ�ન િભ�ન પાકો આરોગે 
છ�. આમ સાધક માટ� મૌન એટલે શ�� 
સંચયનો િશયાળો. તે આંત�રક ખુશીનું મા�યમ 
છ�. ઘણાં વષ�થી આપણે ��ાવ�સ બનીને �ાનમાં 
ચાલીએ છીએ. પણ મૌનથી મીઠા બાબા, ય�, 
�ીમતનું યથાથ� મૂ�ય આંકવાની અણમોલ તક 
મળ� છ�. તે સાધનાની સીડી ક�ટલી ચ�ા તેનું 
મૂ�યાંકન કરવાનું પવ� છ�. તે વળી ઉપરામ, 
ન�ોમોહા, સા�ી��ા બનવાની કસરત છ�.

મૌન મનને �વ�થ, �સ�ન, તંદુર�ત અને 
શ��શાળી બનાવવાની લોટરી છ�. તેનાથી 
મહાસાગરના તિળયે જઈ અમૂ�ય ર�ો 
મેળવનારા મર�વા કાય�ની અનુભૂિત થાય છ�. 
રોિજંદા �વનમાં સ�ા, સ���ના નશાને ભૂલતાં 
તકલીફ પડે છ�. પણ મૌનમાં અહ�ને ઓગળીને 
સ�ા, ધનના નશાનું િનયમન કરવાની તક મળ� 
છ�. મૌન એ �યથ�ને િવદાય આપવાની અને 
સ�ય, સમથ�નો સંગાથ કરવાની તક છ�. મોટી 

મોટી પદવીઓ માટ� અ�યાસ કરતા, મહ�વપૂણ� 
જવાબદારીઓ િનભાવતા સાધકોને મૌનએ 
��િતશ��ને શ��શાળી બનાવવાનો અવસર 
છ�. મુરલીમંથનની �હાની મહ��ફલ માણવા 
માટ�ની આ પળો છ�.

મૌનની શ��થી અસંભવને પણ સંભવ 
બનાવી શકાય છ�. તે માટ� િનણ�યશ��ની 
ગહનતામાં જઈ શકાય છ�. વળી આ �વરા�ય 
અિધકારી બનવાનો ઉ�સવ છ�. બાબાની સાથે 
અિત િનકટતા ક�ળવી �ભુિ�ય બનવાનું 
વરદાન છ�. મૌન એ તન, મનને શીતળ 
બનાવનાર એ.સી. છ�. આ આવ�યકતાઓને 
ઓગાળવાની, ઘટાડવાની ભ�ી છ�. શ��ઓ, 
ગુણો, િવશેષતાઓના સંવધ�નની �યોગશાળા 
છ�.

અિત આવ�યકતા વખતે ટૂંકાવા�યોના 
�યોગથી મૌનનું મહ�વ ઘટતું નથી. દર�ક વાતમાં 
િવવેકશ��ની ઘણી જ�ર છ�. આપણે એવી 
આવ�યક જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલા 
હોઈએ તો તેમાં માપસરનું મૌન કામમાં આવી શક�. 
મૌન એ અંતરમનની યા�ા છ�. તેનાથી 
પ�રવારમાં અશાંિત ના વધે, �ાન માટ�ના 
અિભ�ાયો બદલાય નહ� તે માટ� જડતા નહ� પણ 
�યવહા�ં ઉક�લ જ�રી છ�. તેમાં પ�રવારના �ેમપૂણ� 
સહયોગની જ�ર છ�.

પ�રવારના સંબંધોમાં સંઘષ� થાય �યાર� એક 
પ� બોલે, તો બી� પ� મૌન રહ�. સહનશીલતા, 
સમાવવાની શ�� અને મૌનથી �ેશ, ક�કાસને 
આગળ વધતા અટકાવી શકાય. �વા��ય 
સાચવવા માટ� કહ�વાયું છ� ક� કમ ખાઓ. સંઘષ� 
િનવારવા માટ� કહ�વાય છ� ગમ ખાઓ અથા�� 
ચૂપ રહો, મૌનમાં રહો. મીઠા બાબાએ 
માફકસરના મૌનની ક�ટલી સુંદર વાત કહી છ�. 
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�ેક વાગી �ય છ�. મૌન એ ઉ�� બચાવનાર 
શ��શાળી મા�યમ છ�. તેનાથી �વા��ય પણ 
સા�ં રહ� છ� અને બોલવામાં સભાનતા વધે છ�. 
કોઈએ કોઈ ��નો �વ�રત ઉ�ર આપવાનું ક�ં 
હોય �યાર� એક વા�ય બોલીએ, િવચારીને 
કહીશ, ઘરમાં પૂછી �ઈશ. પછી મૌન થઈ 
જઈએ. આમ �વ�રત ઉ�રના કારણે �યાર�ક 
સમ�યાઓ સ��ય છ� તે ટાળી શકાય. મૌનનો 
િવષય અનુભવનો છ�. મૌનના સઘન અનુભવથી 
સંપ�ન બનો એ જ શુભભાવના, શુભ કામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो.

શાંિતવન, આબુરોડમાં અ�ય� 
બાપદાદાના િમલન વખતે દ�શ િવદ�શોના પચીસ 
હ�ર કરતાંયે વધાર� ��ાવ�સો આવે છ�. ડાયમંડ 
હૉલમાં બેસીને કલાકો સુધી મૌનમાં રહીને 
યોગા�યાસ કર� છ� �યાર� શાંિતનું ��ય ક�ટલું 
આકષ�ક લાગે છ�. કારણ ક� આ �વની �સ�નતાથી 
�વીકાર�લું મૌન છ�. કોઈનું લાદ�લું નથી.

સતત ��િત, સ�તા, દ�હી અિભમાની 
બનવા મૌનનો અ�યાસ વરદાન બની �ય છ�. 
મૌન આ�માનું અનુશાસન શીખવે છ�. �યથ�ને 
આગળ વધતાં અટકાવે છ�. મૌન િચંતનથી તેને 

દુઃખી થતો હોય છ�. બસ એ જ િવચારતો રહ� છ� ક�, 
મ� આનાં માટ� આટલું કયુ� એણે નહ� કયુ�, મે એને 
�ેમ આ�યો એણે મને નહ� આ�યો, �� મીઠું બોલું છું 
એ નથી બોલતા, �� એમનો રી�પે�ટ રાખું છું એ 
નથી રાખતાં. �� આમ ક�ં છું એ નથી કરતાં. 

અર�! મારા મીઠડાં ભાઈઓ-બહ�નો આ વાત 
જ �ભુને અપ�ણ કરી દો. બસ એ જ િવચારો 
ભગવાને શું નથી આ�યું ? ભગવાન તો મીઠું બોલે 
છ�, બોલો બીજું શું �ઈએ ? ભગવાન મુરલીમાં 
રોજ રોજ ક�ટલું મીઠું બોલે છ� ! બોલો બીજું શું 
�ઈએ ? 84 જ�મોમાં લૌ�કક બાળકો કહીને 
આટલી મિહમાઓથી શણગાર� છ�. માતા-િપતા 
બ� બ� તો રા� બેટા, રાજક�માર, પરી કહ�શે, 
પર�તુ પરમા�મા તો ક�ટલા ટાઈટલ આપે છ� બીજું 
કોઈ કરી શક� આમ. તેથી જ આપણા સૌ 

બાળકોને ભગવાન સાથે ખૂબ �ેમ છ�. આપણાં 
િહસાબ-�કતાબ ભગવાન સાથે વધતાં �ય છ�. 
િહસાબ-�કતાબ એમની સાથે રાખીએ, દુઃખ, સુખ 
એમની સાથે �ડી દઈએ તો �વનમાં દુઃખ, 
અશાંિતની વાત જ ન રહ�. સદા ખુશીમાં હિષ�તમુખ 
રહીએ, અને નાચતાં રહીએ. જે દુિનયા �ઈને 
કહ�, ક� આવા બે�ફકર બાદશાહ તો �યાંય �યા 
નહ�. �ભુ સાથે સંબંધ �ડવાવાળાઓ માટ� એમ 
જ કહ�વાય છ� ક� એમના ચહ�રા હ�મેશા ખીલેલા છ�, 
હિષ�તમુખ રહ� છ�, હસતા રહ� છ�. દુિનયાના લોકો 
પણ કહ� અને સાથે સાથે આપણાં પ�રવારજન પણ 
કહ� ક�, આ ક�ટલું મીઠું બોલે છ� એવો �યવહાર 
હોવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)...�ા�ધનું આ�યા��મક રહ�ય
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ભ��માગ�માં મોટા મોટા 
ધિનક, �િતિ�ત લોકો 
ગુ��ારામાં જઈને ઝાડુથી 
વાળ� છ�. બાબાની સાથે 
અમે પણ અનાજ સાફ 
કરતાં હતાં. શાકભા� 
સમારતાં હતાં. બાબાની 

શાક સમારવાની ગિત અમારાથી �ણ-ચાર ગણી 
હતી. અનાજ પણ ઝડપથી સાફ કરતા હતા. 
અડધી બોરી અનાજ થોડી જ વારમાં સાફ કરી 
દ�તા હતા. બાબા અમારી સાથે કપડાં પણ ધોતા 
હતા. �યાર� અમે (અિવભાિજત ભારતમાં) ઓમ 
મંડલીમાં, કરાંચીમાં હતા તો રા�ે કપડાંની ભ�ી 
ચાલતી હતી. અ�તવેળાએ બે વાગે 
િવ�રતનદાદા ભ�ીમાંથી ગરમગરમ કપડાં 
કાઢતા હતા. બાબા કપડાંઓ ઉપર સટકા 
લગાવતા હતા. એ પછી એને ધોવામાં આવતાં 
હતાં. અમે બહ�નો કપડાં નીચોવતી હતી અને 
સૂકવતી હતી. કોઈ વળી ઈ��ી કરતું હતું. �ણ 
વા�યાથી પાંચ વા�યા સુધી આ સેવા ચાલતી હતી. 
�જકોઠીમાં પણ ઘ� સાફ કરતાં હતાં. ઘરમાં જ 
દળતાં હતાં. બાબાએ �ાર�ભથી જ સવ� �કારની 
સેવા કરતાં શીખવા�ું. કરાંચીમાં તો ઘ�ને ધોતા 
હતા અને પછી સૂકવતા હતા. તેનાથી લોટ ઘણો 
સારો બનતો હતો. પછી બાબા માખણ કાઢતા 
હતા. માખણ અને રોટલી બાળકોને ખવડાવતા 
હતા. કરાંચીમાં અમે ચા પીતાં નહોતાં. એક બે 
ભાઈ એવા હતા જે ચા છોડી ના શ�યા પણ ય�ને 

છોડીને ચા�યા ગયા. �યાર� આબુમાં આ�યાં તો 
ઘણી ઠ�ડીને કારણે બાબાએ �વયં ચા પીવાનું 
શીખવા�ું. કરાંચીમાં ચાની ટ�વ છોડાવવા માટ� 
મનાઈ કરી હતી. પર�તુ આબુમાં અહ�ના ઠ�ડા 
જલવાયુથી રાહત અપાવવા માટ� ચા શ� કરી. 
લૌ�કકમાં બાબા મને ઓળખતા હતા પણ ય�માં 
આવતાં જ અમે લૌ�કક વાત કદી પણ કોઈની સાથે 
કરી નથી. ક�ટલાંકની સગી માતાઓ, સગી 
બહ�નો સાથે ર�ાં પણ પર�પર કદી લૌ�કક વાતો 
કરી નથી.

બાબા મુરલીમાં જે સંભળાવે છ� એનું મંથન 
કરી, ધારણ કરો અને બી�ઓને સંભળાવો. 
આવાં બાળકો બાબાને સારાં લાગે છ�. મંથન કરવું 
એટલે માખણ ખાવું. માખણ શ�� આપે છ�, છાશ 
ઠ�ડક આપે છ�. એ �દવસોમાં ખાવાનું ઘણું સાદું હતું. 
એક શાકભા� અને બે રોટલી. આજની જેમ 
દાળ-ભાત, બે શાક, શીરો વગેર� નહોતું. ઘણી 
સાદગીમાં રહ�તાં હતાં. �યાર� �� લંડન ગઈ �યાર� 
નાના ઓરડામાં ભ�ય પર અમે પાંચ જણ સૂતાં 
હતાં. ભ�ય પર સૂઈને �� ઉઠી શકતી નહોતી. તો શું 
કયુ� ? લંડનમાં જૂની ચી� ઘરની બહાર ફ�ક� 
દ�વાય છ�. કોઈએ નવો દરવા� ફ��યો હતો. 
એમણે એને ચાર પાયા લગાવીને મારા માટ� બે�ચ 
બનાવી દીધી. એના ઉપર સૂતી હતી. પાંચ વષ� 
સુધી એના ઉપર સૂઈ. એના ઉપર બેસીને �ાસ 
કરાવતી હતી. �દવસે િબ�તરો વાળીને નીચે મૂક� 
દ�તાં હતાં. રા�ે એના ઉપર સૂઈ જતી હતી. લોકો 
કહ�તા ક� લંડનમાં રહ� છ� પણ કઈ રીતે રહ� છ�. 

અ�તધારા

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ
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�ેક વાગી �ય છ�. મૌન એ ઉ�� બચાવનાર 
શ��શાળી મા�યમ છ�. તેનાથી �વા��ય પણ 
સા�ં રહ� છ� અને બોલવામાં સભાનતા વધે છ�. 
કોઈએ કોઈ ��નો �વ�રત ઉ�ર આપવાનું ક�ં 
હોય �યાર� એક વા�ય બોલીએ, િવચારીને 
કહીશ, ઘરમાં પૂછી �ઈશ. પછી મૌન થઈ 
જઈએ. આમ �વ�રત ઉ�રના કારણે �યાર�ક 
સમ�યાઓ સ��ય છ� તે ટાળી શકાય. મૌનનો 
િવષય અનુભવનો છ�. મૌનના સઘન અનુભવથી 
સંપ�ન બનો એ જ શુભભાવના, શુભ કામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो.

શાંિતવન, આબુરોડમાં અ�ય� 
બાપદાદાના િમલન વખતે દ�શ િવદ�શોના પચીસ 
હ�ર કરતાંયે વધાર� ��ાવ�સો આવે છ�. ડાયમંડ 
હૉલમાં બેસીને કલાકો સુધી મૌનમાં રહીને 
યોગા�યાસ કર� છ� �યાર� શાંિતનું ��ય ક�ટલું 
આકષ�ક લાગે છ�. કારણ ક� આ �વની �સ�નતાથી 
�વીકાર�લું મૌન છ�. કોઈનું લાદ�લું નથી.

સતત ��િત, સ�તા, દ�હી અિભમાની 
બનવા મૌનનો અ�યાસ વરદાન બની �ય છ�. 
મૌન આ�માનું અનુશાસન શીખવે છ�. �યથ�ને 
આગળ વધતાં અટકાવે છ�. મૌન િચંતનથી તેને 

દુઃખી થતો હોય છ�. બસ એ જ િવચારતો રહ� છ� ક�, 
મ� આનાં માટ� આટલું કયુ� એણે નહ� કયુ�, મે એને 
�ેમ આ�યો એણે મને નહ� આ�યો, �� મીઠું બોલું છું 
એ નથી બોલતા, �� એમનો રી�પે�ટ રાખું છું એ 
નથી રાખતાં. �� આમ ક�ં છું એ નથી કરતાં. 

અર�! મારા મીઠડાં ભાઈઓ-બહ�નો આ વાત 
જ �ભુને અપ�ણ કરી દો. બસ એ જ િવચારો 
ભગવાને શું નથી આ�યું ? ભગવાન તો મીઠું બોલે 
છ�, બોલો બીજું શું �ઈએ ? ભગવાન મુરલીમાં 
રોજ રોજ ક�ટલું મીઠું બોલે છ� ! બોલો બીજું શું 
�ઈએ ? 84 જ�મોમાં લૌ�કક બાળકો કહીને 
આટલી મિહમાઓથી શણગાર� છ�. માતા-િપતા 
બ� બ� તો રા� બેટા, રાજક�માર, પરી કહ�શે, 
પર�તુ પરમા�મા તો ક�ટલા ટાઈટલ આપે છ� બીજું 
કોઈ કરી શક� આમ. તેથી જ આપણા સૌ 

બાળકોને ભગવાન સાથે ખૂબ �ેમ છ�. આપણાં 
િહસાબ-�કતાબ ભગવાન સાથે વધતાં �ય છ�. 
િહસાબ-�કતાબ એમની સાથે રાખીએ, દુઃખ, સુખ 
એમની સાથે �ડી દઈએ તો �વનમાં દુઃખ, 
અશાંિતની વાત જ ન રહ�. સદા ખુશીમાં હિષ�તમુખ 
રહીએ, અને નાચતાં રહીએ. જે દુિનયા �ઈને 
કહ�, ક� આવા બે�ફકર બાદશાહ તો �યાંય �યા 
નહ�. �ભુ સાથે સંબંધ �ડવાવાળાઓ માટ� એમ 
જ કહ�વાય છ� ક� એમના ચહ�રા હ�મેશા ખીલેલા છ�, 
હિષ�તમુખ રહ� છ�, હસતા રહ� છ�. દુિનયાના લોકો 
પણ કહ� અને સાથે સાથે આપણાં પ�રવારજન પણ 
કહ� ક�, આ ક�ટલું મીઠું બોલે છ� એવો �યવહાર 
હોવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)...�ા�ધનું આ�યા��મક રહ�ય
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ભ��માગ�માં મોટા મોટા 
ધિનક, �િતિ�ત લોકો 
ગુ��ારામાં જઈને ઝાડુથી 
વાળ� છ�. બાબાની સાથે 
અમે પણ અનાજ સાફ 
કરતાં હતાં. શાકભા� 
સમારતાં હતાં. બાબાની 

શાક સમારવાની ગિત અમારાથી �ણ-ચાર ગણી 
હતી. અનાજ પણ ઝડપથી સાફ કરતા હતા. 
અડધી બોરી અનાજ થોડી જ વારમાં સાફ કરી 
દ�તા હતા. બાબા અમારી સાથે કપડાં પણ ધોતા 
હતા. �યાર� અમે (અિવભાિજત ભારતમાં) ઓમ 
મંડલીમાં, કરાંચીમાં હતા તો રા�ે કપડાંની ભ�ી 
ચાલતી હતી. અ�તવેળાએ બે વાગે 
િવ�રતનદાદા ભ�ીમાંથી ગરમગરમ કપડાં 
કાઢતા હતા. બાબા કપડાંઓ ઉપર સટકા 
લગાવતા હતા. એ પછી એને ધોવામાં આવતાં 
હતાં. અમે બહ�નો કપડાં નીચોવતી હતી અને 
સૂકવતી હતી. કોઈ વળી ઈ��ી કરતું હતું. �ણ 
વા�યાથી પાંચ વા�યા સુધી આ સેવા ચાલતી હતી. 
�જકોઠીમાં પણ ઘ� સાફ કરતાં હતાં. ઘરમાં જ 
દળતાં હતાં. બાબાએ �ાર�ભથી જ સવ� �કારની 
સેવા કરતાં શીખવા�ું. કરાંચીમાં તો ઘ�ને ધોતા 
હતા અને પછી સૂકવતા હતા. તેનાથી લોટ ઘણો 
સારો બનતો હતો. પછી બાબા માખણ કાઢતા 
હતા. માખણ અને રોટલી બાળકોને ખવડાવતા 
હતા. કરાંચીમાં અમે ચા પીતાં નહોતાં. એક બે 
ભાઈ એવા હતા જે ચા છોડી ના શ�યા પણ ય�ને 

છોડીને ચા�યા ગયા. �યાર� આબુમાં આ�યાં તો 
ઘણી ઠ�ડીને કારણે બાબાએ �વયં ચા પીવાનું 
શીખવા�ું. કરાંચીમાં ચાની ટ�વ છોડાવવા માટ� 
મનાઈ કરી હતી. પર�તુ આબુમાં અહ�ના ઠ�ડા 
જલવાયુથી રાહત અપાવવા માટ� ચા શ� કરી. 
લૌ�કકમાં બાબા મને ઓળખતા હતા પણ ય�માં 
આવતાં જ અમે લૌ�કક વાત કદી પણ કોઈની સાથે 
કરી નથી. ક�ટલાંકની સગી માતાઓ, સગી 
બહ�નો સાથે ર�ાં પણ પર�પર કદી લૌ�કક વાતો 
કરી નથી.

બાબા મુરલીમાં જે સંભળાવે છ� એનું મંથન 
કરી, ધારણ કરો અને બી�ઓને સંભળાવો. 
આવાં બાળકો બાબાને સારાં લાગે છ�. મંથન કરવું 
એટલે માખણ ખાવું. માખણ શ�� આપે છ�, છાશ 
ઠ�ડક આપે છ�. એ �દવસોમાં ખાવાનું ઘણું સાદું હતું. 
એક શાકભા� અને બે રોટલી. આજની જેમ 
દાળ-ભાત, બે શાક, શીરો વગેર� નહોતું. ઘણી 
સાદગીમાં રહ�તાં હતાં. �યાર� �� લંડન ગઈ �યાર� 
નાના ઓરડામાં ભ�ય પર અમે પાંચ જણ સૂતાં 
હતાં. ભ�ય પર સૂઈને �� ઉઠી શકતી નહોતી. તો શું 
કયુ� ? લંડનમાં જૂની ચી� ઘરની બહાર ફ�ક� 
દ�વાય છ�. કોઈએ નવો દરવા� ફ��યો હતો. 
એમણે એને ચાર પાયા લગાવીને મારા માટ� બે�ચ 
બનાવી દીધી. એના ઉપર સૂતી હતી. પાંચ વષ� 
સુધી એના ઉપર સૂઈ. એના ઉપર બેસીને �ાસ 
કરાવતી હતી. �દવસે િબ�તરો વાળીને નીચે મૂક� 
દ�તાં હતાં. રા�ે એના ઉપર સૂઈ જતી હતી. લોકો 
કહ�તા ક� લંડનમાં રહ� છ� પણ કઈ રીતે રહ� છ�. 

અ�તધારા

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ
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શાકભા� મળ�, તો સા�ં. એણે દૂધ જ આપવાનું 
બંધ કરી દીધું. મ�મા, બાબાને સમાચાર લ�યા. 
મ�માએ ક�ં, આ ભૂલ કરી. જેની જે ચીજમાં 
ભાવના હોય છ� તે ચીજ આપે છ�.

એક આનામાં નાની નાની ગોળીઓ જેવા 
શેર બટાટા મળતા હતા. �ીન મધર (દીદી 
મનમોિહની�ના માતા�) ઘણું સા�ં ખાવાનું 
બનાવતાં હતાં. રોટલીમાં ઘી લગાવવામાં આવતું 
નહોતું. રોટલીઓને કપડામાં લપેટીને રાખતાં 
હતાં. બે ચાર બટાટા અને બાક� તેનો રસ, આમ 
રોટલી ખાઈ લેતાં હતાં. આનાથી સેવાઓ શ� થઈ 
છ�. અ�યાર� તો જુઓ, સેવા બાબાએ કરાવી, એનું 
ફળ આપ ખાઈ ર�ાં છો. માળી બગીચો બનાવે છ�, 
મહ�નત કર� છ�. પછી ચાર� બાજુ ફળ, ફ�લ અને 
શાકભા� જુએ છ� તો ખુશ થઈ �ય છ�. મહ�નતનું 
બળ અને ફળ મળ� છ�. એ સમયે ખુશી ઘણી રહ�તી 
હતી. કમલાનગર સે�ટર પર એકવાર કોઈ 
આ�યું. એણે ક�ં ભંડારો �યાં છ� ? ભંડારામાં એક 
લોટનો ડ�બો અને લાકડાની મસાલાની પેટીમાં 
થોડા મસાલા હતા. બસ, એણે ક�ં આને ભંડારો 
કહ�વાય ? અમે ક�ં અમા�ં આમજ ચાલે છ�. અમે 
એમજ કોઈનું ખાઈશું નહ�. ભોગની �થા શ� થઈ 
�યાર� બાબા મ�માને કહ�તા હતા, ખીચડી બનાવો. 
મ�મા-બાબા �વયં બેસીને ખાવાનું બનાવતાં હતાં 
અને િશવબાબાને ભોગ લગાવવામાં આવતો હતો. 
કોઈ ક�ઈ આપતું તે ભંડારામાં જતું. ભોગ 
લગાવીએ પછી અમે ખાતાં હતાં. પછી તો સમ� 
ભારતમાં સે�ટરો ખૂલતાં ગયાં. અમારી પાસે કોઈ 
સારો સામાન રહ�તો નહોતો. બાજરી અથવા 
જુવારનો રોટલો અને થોડો ગોળ ભોગમાં મૂકતાં 
હતાં. કોઈ લોટ, ખાંડ, ઘી નહોતું જેથી શીરો 
બનાવીએ. તે જે સુખ મેળ�યું છ�, બાબાએ �ેમથી 
ખવડા�યું, શ��શાળી સુખ આ�યું તે ખુશી આજે 

�યાગ, તપ�યાનું �વન ઘણું સા�ં લાગતું હતું. 
રસોડું ઘણું નાનું હતું. ગેસ ઉપર ખાવાનું બનાવતાં 
હતાં. અ�થમા હોવાને કારણે હીટર પણ ચાલુ 
કરતી નહોતી. બુધવાર� સાંજે િનયમ �માણે 
��જને સાફ કરતી હતી. કારણ ક� બી� �દવસે 
સતગુ�વારનો ભોગ લગાડવાનો હોય છ�.

બાબા સાકારમાં હતા �યારથી જ 
િશવબાબાને ભોગ લગાવવાનું શ� કયુ�. કરાંચીમાં 
ભોગ લગાવતાં નહોતાં. બાબાનું જ ખાતાં હતાં. 
બાબાએજ સમપ�ણ કર�લું હતું. પણ �યાર� સેવા પર 
ગયાં તો બી�ઓના પૈસા આવવા લા�યા. 
બાબાએ ક�ં બેટી, આપના પેટમાં �ા�ણ (શુ� 
િવચારવાળા)નું જ અનાજ જઈ શક� છ�. �િ�ય 
(અશુ� િવચારવાળા)નું નહ�. પણ �યાં સુધી 
કોઈ ��ાવ�સ બને �યાર� ને. �દ�હીમાં ��, 
મનોહર દાદી અને મનમોિહનીદીદી �ણે સાથે 
ર�ાં. કોઈએ �ણ �િપયા આ�યા. તે પણ ક��ભના 
મેળામાં મોકલી દીધા. અમે તેનો ઉપયોગ કય� 
નહ�. એક બુઝુગ� હતા. એમને દાદા કહ�તા હતા. 
સનાતન ધમ�ના �ણીતા �હ�થ હતા. એમને 
�ાન યોગ કરાવવા માટ� સતત છ માસ એમના ઘેર 
જતી રહી. એક �દવસ પોતાની પુ�ીને દાદાએ 
ક�ં, બેટી, સે�ટર પર અનાજની બોરી અને 
ઘીનો ડ�બો મોકલી આપો. બાબાને સમાચાર 
આ�યા ક� અમે આ ચી� રાખીશું નહ�. તે સવ� 
મધુવન બેહદ ય�માં સફળ થઈ ગયું. એક અ�ય 
�ય��ની સેવા કરી. એણે સાબુ, ઘી મોક�યું. અમે 
ક�ં, પહ�લાં મધુવન મોકલો. એણે 21 ડ�બા 
મધુવન મોક�યા. અમે એક ડ�બો અમારી પાસે 
રા�યો. એ સમય સુધી ઘી ખાધું નહોતું. �યાર� 
બાબાએ �યું, બેટીઓ સેવા કરી રહી છ� તો ડઝન 
બહ�નો અમારી પાસે મોકલી. એક માતા દૂધ 
મોકલતી હતી. એકવાર અમે ક�ં, દૂધને બદલે 
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પણ કામ કરી રહી છ�. ભલે ગમે તે થઈ �ય, ઘર, 
ધન, જન, તન સવ� કાંઈ ચા�યું �ય પણ મારી 
ખુશી જઈ શકતી નથી. ખુશીનો પાયો એવો 
મજબૂત બના�યો. બાબાએ ખુશીનું એવું ભા�ય 
આ�યું છ�. અમને ખુશ �ઈને લોકો િવચાર�, 
આમને આટલી ખુશી �યાંથી મળી છ� ? આજે 
કોઈએ મને સંતુ�તાનું �પ�ીકરણ આપવાનું 
ક�ં. વા�તવમાં જે સાચા છ� તેઓ સંતુ� છ�. 
એમનામાં રૉય�ટી અને રીઅ�ટી (સ�ાઈ) છ�. 
માર� આ �ઈએ તેવી �યાંય પણ ઈ�છા ના રહ�. 
�વયં ભગવાનનું �ાન મળી ર�ં છ� ભગવાન - 
ભગવતી પદ મેળવવા માટ�. ભ��માં કોઈ પુ� 
માંગે, કોઈ દશ�ન માંગે. કયો ભ� સારો ? 
ભગવાને �ાન આપીને સવ� અંધકાર દૂર કરી 
દીધો. અમાર� બીજું શું �ઈએ ?

િનયમ, મયા�દા પર ચાલનારા, આ�ાકારી, 
વફાદારી, ઈમાનદાર રહ�નારને બાબાની દુઆઓ 
મળ� છ�. જેની પાસે દુઆઓ છ� એને કોણ પૂછી શક� 
છ� ક� તમે સંતુ� છો ? ભગવાનના ઘેર બેઠાં છીએ. 
સાચા �દલથી સેવા કરી ર�ાં છીએ. ઘણા 
ભા�યવાન છીએ. ભ��માગ�માં મારામાં એક જ 
ભાવના હતી ક� ઈ�રમાં �યાન કઈ રીતે ��થર 
થાય ? અનેક શા�� વાંચતી હતી છતાં પણ �યાન 
લાગતું નહોતું. તો પોતાને થ�પડ મારી દ�તી હતી. 
પોતાના િપતાને પૂછતી હતી ક� આપને દુકાન યાદ 
આવે છ�. માને નોકર યાદ આવે છ� તો આ કઈ રીતે 
ભ�� થઈ ? આપ પણ સાચા �દલથી �વયંને પૂછો 
ક� બાબા િસવાય બીજું કોઈ યાદ આવે છ� ? સેવા 
પણ યાદ ના આવે. સેવાધારી માટ� દર�ક પગલામાં 
સેવા છ�. મન, વચન, કમ�ને એવાં �ે� બનાવો ક� 
બી�ઓને શીખવાનું મળ�. શીખવાડો તો કોઈ 
શીખશે નહ�. �ઈને શીખશે. મ�મા-બાબાએ 
આપણને શીખવા�ું નથી પણ એમને �ઈને ઘણું 

શી�યા.
પોતાના માટ� બીનજ�રી ખચ� ના કરીએ 

તેવી સાદગી હોય. કદી બીન જ�રી ખચ� કરીશું 
નહ�, બી�ને કરવા દઈશું નહ�. ખાઓ ભલે પણ 
અ�નનો દાણો �યથ� ના �ય. આજ સુધી પણ 
જેટલું ખાઈ શક�� છું તેટલું લ� છું. વધાર� એક દાણો 
પણ નહ�. બાબા કહ�તા હતા બેટી, આ ય�નું 
અ�ન છ�. ભ�� માગ�માં તો થાળી ધોઈને પીતા 
હતા. ખાતી વખતે �વયં બાબાને યાદ ના કયા�, 
કોઈને યાદ ના કરા�યા, તે ભૂલ છ�.

કોઈ કહ� છ� આજથી યાદ અને સેવાનું 
બેલે�સ રાખવાનું શ� કરીશું. અર�, અ�યાર� 
બેલે�સ રાખશો તો ધંધો �યાર� કરશો ? બાબા 
કહ�તા અ�યાસમાં જ કમાણી છ�. બાબાએ 
કરાંચીમાં ��� આપી તો ચ�મા ઊતારી દીધા. 
બાબાની સામે કદી ચ�મા પહ�યા� નથી. બાબા સામે 
બેસાડતા હતા. ટ�વ નહ� પાડવી �ઈએ. સાંભળી 
ના શકો, તો ક�ઈ વાંધો નહ�. એમ ના િવચારો ક� 
હાય, �� સાંભળી શકતી નથી. કોઈ પણ વાત આવે 
�યાર� બાબાની સામે બેસી �ઓ. વાત ચાલી જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી, િવજયમાળા ધારણ કરીએ. આવી 
અલૌ�કક �ી ક��ણની દુિનયાની �વાગતની 
સામ�ીઓ તમને ��ાક�મારી િવ�ાલયના ��યેક 
ન�કના સેવા�થાનો પરથી અવ�ય મળી રહ�શે. 
આવો આપણે સૌ આવી �વાગતની તૈયારી કરીને 
સાચા અથ�માં જ�મા�મીનો મહો�સવ ઉજવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... જ�મા�મી
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શાકભા� મળ�, તો સા�ં. એણે દૂધ જ આપવાનું 
બંધ કરી દીધું. મ�મા, બાબાને સમાચાર લ�યા. 
મ�માએ ક�ં, આ ભૂલ કરી. જેની જે ચીજમાં 
ભાવના હોય છ� તે ચીજ આપે છ�.

એક આનામાં નાની નાની ગોળીઓ જેવા 
શેર બટાટા મળતા હતા. �ીન મધર (દીદી 
મનમોિહની�ના માતા�) ઘણું સા�ં ખાવાનું 
બનાવતાં હતાં. રોટલીમાં ઘી લગાવવામાં આવતું 
નહોતું. રોટલીઓને કપડામાં લપેટીને રાખતાં 
હતાં. બે ચાર બટાટા અને બાક� તેનો રસ, આમ 
રોટલી ખાઈ લેતાં હતાં. આનાથી સેવાઓ શ� થઈ 
છ�. અ�યાર� તો જુઓ, સેવા બાબાએ કરાવી, એનું 
ફળ આપ ખાઈ ર�ાં છો. માળી બગીચો બનાવે છ�, 
મહ�નત કર� છ�. પછી ચાર� બાજુ ફળ, ફ�લ અને 
શાકભા� જુએ છ� તો ખુશ થઈ �ય છ�. મહ�નતનું 
બળ અને ફળ મળ� છ�. એ સમયે ખુશી ઘણી રહ�તી 
હતી. કમલાનગર સે�ટર પર એકવાર કોઈ 
આ�યું. એણે ક�ં ભંડારો �યાં છ� ? ભંડારામાં એક 
લોટનો ડ�બો અને લાકડાની મસાલાની પેટીમાં 
થોડા મસાલા હતા. બસ, એણે ક�ં આને ભંડારો 
કહ�વાય ? અમે ક�ં અમા�ં આમજ ચાલે છ�. અમે 
એમજ કોઈનું ખાઈશું નહ�. ભોગની �થા શ� થઈ 
�યાર� બાબા મ�માને કહ�તા હતા, ખીચડી બનાવો. 
મ�મા-બાબા �વયં બેસીને ખાવાનું બનાવતાં હતાં 
અને િશવબાબાને ભોગ લગાવવામાં આવતો હતો. 
કોઈ ક�ઈ આપતું તે ભંડારામાં જતું. ભોગ 
લગાવીએ પછી અમે ખાતાં હતાં. પછી તો સમ� 
ભારતમાં સે�ટરો ખૂલતાં ગયાં. અમારી પાસે કોઈ 
સારો સામાન રહ�તો નહોતો. બાજરી અથવા 
જુવારનો રોટલો અને થોડો ગોળ ભોગમાં મૂકતાં 
હતાં. કોઈ લોટ, ખાંડ, ઘી નહોતું જેથી શીરો 
બનાવીએ. તે જે સુખ મેળ�યું છ�, બાબાએ �ેમથી 
ખવડા�યું, શ��શાળી સુખ આ�યું તે ખુશી આજે 

�યાગ, તપ�યાનું �વન ઘણું સા�ં લાગતું હતું. 
રસોડું ઘણું નાનું હતું. ગેસ ઉપર ખાવાનું બનાવતાં 
હતાં. અ�થમા હોવાને કારણે હીટર પણ ચાલુ 
કરતી નહોતી. બુધવાર� સાંજે િનયમ �માણે 
��જને સાફ કરતી હતી. કારણ ક� બી� �દવસે 
સતગુ�વારનો ભોગ લગાડવાનો હોય છ�.

બાબા સાકારમાં હતા �યારથી જ 
િશવબાબાને ભોગ લગાવવાનું શ� કયુ�. કરાંચીમાં 
ભોગ લગાવતાં નહોતાં. બાબાનું જ ખાતાં હતાં. 
બાબાએજ સમપ�ણ કર�લું હતું. પણ �યાર� સેવા પર 
ગયાં તો બી�ઓના પૈસા આવવા લા�યા. 
બાબાએ ક�ં બેટી, આપના પેટમાં �ા�ણ (શુ� 
િવચારવાળા)નું જ અનાજ જઈ શક� છ�. �િ�ય 
(અશુ� િવચારવાળા)નું નહ�. પણ �યાં સુધી 
કોઈ ��ાવ�સ બને �યાર� ને. �દ�હીમાં ��, 
મનોહર દાદી અને મનમોિહનીદીદી �ણે સાથે 
ર�ાં. કોઈએ �ણ �િપયા આ�યા. તે પણ ક��ભના 
મેળામાં મોકલી દીધા. અમે તેનો ઉપયોગ કય� 
નહ�. એક બુઝુગ� હતા. એમને દાદા કહ�તા હતા. 
સનાતન ધમ�ના �ણીતા �હ�થ હતા. એમને 
�ાન યોગ કરાવવા માટ� સતત છ માસ એમના ઘેર 
જતી રહી. એક �દવસ પોતાની પુ�ીને દાદાએ 
ક�ં, બેટી, સે�ટર પર અનાજની બોરી અને 
ઘીનો ડ�બો મોકલી આપો. બાબાને સમાચાર 
આ�યા ક� અમે આ ચી� રાખીશું નહ�. તે સવ� 
મધુવન બેહદ ય�માં સફળ થઈ ગયું. એક અ�ય 
�ય��ની સેવા કરી. એણે સાબુ, ઘી મોક�યું. અમે 
ક�ં, પહ�લાં મધુવન મોકલો. એણે 21 ડ�બા 
મધુવન મોક�યા. અમે એક ડ�બો અમારી પાસે 
રા�યો. એ સમય સુધી ઘી ખાધું નહોતું. �યાર� 
બાબાએ �યું, બેટીઓ સેવા કરી રહી છ� તો ડઝન 
બહ�નો અમારી પાસે મોકલી. એક માતા દૂધ 
મોકલતી હતી. એકવાર અમે ક�ં, દૂધને બદલે 
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પણ કામ કરી રહી છ�. ભલે ગમે તે થઈ �ય, ઘર, 
ધન, જન, તન સવ� કાંઈ ચા�યું �ય પણ મારી 
ખુશી જઈ શકતી નથી. ખુશીનો પાયો એવો 
મજબૂત બના�યો. બાબાએ ખુશીનું એવું ભા�ય 
આ�યું છ�. અમને ખુશ �ઈને લોકો િવચાર�, 
આમને આટલી ખુશી �યાંથી મળી છ� ? આજે 
કોઈએ મને સંતુ�તાનું �પ�ીકરણ આપવાનું 
ક�ં. વા�તવમાં જે સાચા છ� તેઓ સંતુ� છ�. 
એમનામાં રૉય�ટી અને રીઅ�ટી (સ�ાઈ) છ�. 
માર� આ �ઈએ તેવી �યાંય પણ ઈ�છા ના રહ�. 
�વયં ભગવાનનું �ાન મળી ર�ં છ� ભગવાન - 
ભગવતી પદ મેળવવા માટ�. ભ��માં કોઈ પુ� 
માંગે, કોઈ દશ�ન માંગે. કયો ભ� સારો ? 
ભગવાને �ાન આપીને સવ� અંધકાર દૂર કરી 
દીધો. અમાર� બીજું શું �ઈએ ?

િનયમ, મયા�દા પર ચાલનારા, આ�ાકારી, 
વફાદારી, ઈમાનદાર રહ�નારને બાબાની દુઆઓ 
મળ� છ�. જેની પાસે દુઆઓ છ� એને કોણ પૂછી શક� 
છ� ક� તમે સંતુ� છો ? ભગવાનના ઘેર બેઠાં છીએ. 
સાચા �દલથી સેવા કરી ર�ાં છીએ. ઘણા 
ભા�યવાન છીએ. ભ��માગ�માં મારામાં એક જ 
ભાવના હતી ક� ઈ�રમાં �યાન કઈ રીતે ��થર 
થાય ? અનેક શા�� વાંચતી હતી છતાં પણ �યાન 
લાગતું નહોતું. તો પોતાને થ�પડ મારી દ�તી હતી. 
પોતાના િપતાને પૂછતી હતી ક� આપને દુકાન યાદ 
આવે છ�. માને નોકર યાદ આવે છ� તો આ કઈ રીતે 
ભ�� થઈ ? આપ પણ સાચા �દલથી �વયંને પૂછો 
ક� બાબા િસવાય બીજું કોઈ યાદ આવે છ� ? સેવા 
પણ યાદ ના આવે. સેવાધારી માટ� દર�ક પગલામાં 
સેવા છ�. મન, વચન, કમ�ને એવાં �ે� બનાવો ક� 
બી�ઓને શીખવાનું મળ�. શીખવાડો તો કોઈ 
શીખશે નહ�. �ઈને શીખશે. મ�મા-બાબાએ 
આપણને શીખવા�ું નથી પણ એમને �ઈને ઘણું 

શી�યા.
પોતાના માટ� બીનજ�રી ખચ� ના કરીએ 

તેવી સાદગી હોય. કદી બીન જ�રી ખચ� કરીશું 
નહ�, બી�ને કરવા દઈશું નહ�. ખાઓ ભલે પણ 
અ�નનો દાણો �યથ� ના �ય. આજ સુધી પણ 
જેટલું ખાઈ શક�� છું તેટલું લ� છું. વધાર� એક દાણો 
પણ નહ�. બાબા કહ�તા હતા બેટી, આ ય�નું 
અ�ન છ�. ભ�� માગ�માં તો થાળી ધોઈને પીતા 
હતા. ખાતી વખતે �વયં બાબાને યાદ ના કયા�, 
કોઈને યાદ ના કરા�યા, તે ભૂલ છ�.

કોઈ કહ� છ� આજથી યાદ અને સેવાનું 
બેલે�સ રાખવાનું શ� કરીશું. અર�, અ�યાર� 
બેલે�સ રાખશો તો ધંધો �યાર� કરશો ? બાબા 
કહ�તા અ�યાસમાં જ કમાણી છ�. બાબાએ 
કરાંચીમાં ��� આપી તો ચ�મા ઊતારી દીધા. 
બાબાની સામે કદી ચ�મા પહ�યા� નથી. બાબા સામે 
બેસાડતા હતા. ટ�વ નહ� પાડવી �ઈએ. સાંભળી 
ના શકો, તો ક�ઈ વાંધો નહ�. એમ ના િવચારો ક� 
હાય, �� સાંભળી શકતી નથી. કોઈ પણ વાત આવે 
�યાર� બાબાની સામે બેસી �ઓ. વાત ચાલી જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી, િવજયમાળા ધારણ કરીએ. આવી 
અલૌ�કક �ી ક��ણની દુિનયાની �વાગતની 
સામ�ીઓ તમને ��ાક�મારી િવ�ાલયના ��યેક 
ન�કના સેવા�થાનો પરથી અવ�ય મળી રહ�શે. 
આવો આપણે સૌ આવી �વાગતની તૈયારી કરીને 
સાચા અથ�માં જ�મા�મીનો મહો�સવ ઉજવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... જ�મા�મી
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મરી �ય. એના મનમાં એ ભાવ �ગે ક� મ� એમના 
��યે ક�વો �યવહાર કય� અને તેઓ ક�વો સારો 
�યવહાર કરી ર�ા છ�. પરમા�માના જે શ�દો છ� તે 
અલગ છ�. મૈ�ીભાવ િવશે પરમા�માએ એ ક�ં છ� 
ક� દર�ક ��યે શુભભાવના, શુભકામના હોય. 
આપણું ખરાબ િવચાર� છ� એના ��યે પણ 
શુભભાવના, શુભ કામના હોય. ભારતના જે 
સાધુ, સં�યાસી છ� તેઓ સભાને અંતે કહ� છ� સવ�નું 
ભલું થાય. સૌ સુખી થાય. આપણા મનમાં આવા 
ભાવ છ� ક� નહ� તે �વું �ઈએ. દર�ક� �વું �ઈએ 
ક� આપણું મન બી�ઓ ��યે �ેમભાવ, 
શુભભાવથી ભર�લું છ�. આપે �યું હશે ક� આપ 
ર��વેમાં મુસાફરી કરી ર�ા હોય, �યાર� એક 
િભખારી આવે છ� કહ� છ� ક� બાબુ�, એક રોટલી 
આપો. આપ કહ�શો, ચાલો ભાઈ, આગળ ચાલો, 
�યાર� તે કહ� છ� જે આપે છ� તેનું ભલું થાય, જે 
આપતા નથી તેમનું પણ ભલુ થાય. � કોઈ લાકડી 
પણ બતાવે યા ગુ�સો કર�, છતાં એ કહ�શે ક� 
આપનારનું પણ ભલું થાય, નહ� આપનારનું પણ 
ભલું થાય. માંગનારા તો અનેક હોય છ� પર�તુ એ 
માંગનારાઓમાંથી આ અલગ છ�, િભ�ન છ�. આ 
સવ� ��યે શુભભાવના, શુભકામના �ય� કર� છ�.

પરમા�મા કહ� છ� શુભભાવના અને 
શુભકામના મૈ�ીભાવ �ગટ કર� છ�. પરમા�મા કહ� 
છ� બદલો ના લો. �વયં બદલાઈને બતાવો. આ પણ 
મૈ�ીભાવ છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� અપકારી ઉપર 
પણ ઉપકાર કરો. ભગવાનનાં આવાં અનેક 
મહાવા�યો છ� જે જણાવે છ� ક� સવ� ��યે આપણે 
મૈ�ીભાવ કઈ રીતે રાખીએ. ભગવાને સંતુ�તાનાં 
�ણ �માણપ�ો ગણા�યાં છ�. શુભભાવના, 

પરમા�માએ ક�ં છ� 
‘િન�દા હમારી � કર�, 
િમ� હમારા સો’ અથા�� 
આપણી િન�દા કરનારને 
િમ� સમજવો. આમ તો 
દર�ક કોઈનો િમ� છ�. જે 
પણ પર�પર મળ� છ� �યાર�

�સ�નતાથી કહ� છ� નમ�તે. એ �ય��એ મને ગમે 
તેવા શ�દો ક�ા હોય, મારી િવ��નું કામ કયુ� 
હોય તો એ �દવસનું નમ�તે અલગ જ હોય છ�. 
એનો �યવહાર પણ જુદો હોય છ�. આપણે સમ�એ 
છીએ ક� આ �વાથ� મનુ�ય છ�. સામે મીઠું બોલે છ�. 
પણ પાછળ આપણી િન�દા કર� છ�. આપણા મનમાં 
એના ��યેનો આ ભાવ છ� અને આપણા ચહ�રા 
ઉપર તેની ઝલક આવે છ�. 

પરમા�માએ આપણને શું ક�ં છ� ? ‘િન�દા 
હમારી � કર� િમ� હમારા સૌ.’ જે આપણી �શંસા 
કર� છ�, આપણી વાત સાંભળ� છ�, આપણું કાય� કર� 
છ� તે જ આપણો િમ� છ� એવું નથી. પરમા�મા તો 
�યાં સુધી કહ� છ� ક� જે આપને તંગ કર� છ�, પર�શાન 
કર� છ� યા આપની સાથે દુ�મન જેવો �યવહાર કર� 
છ�, છતાં પણ આપનો એના ��યેનો ���કોણ 
મૈ�ી ભાવનો રહ�. �યાં આપના ��યે નફરતનો 
ભાવ છ� �યાં �ેમના �યવહાર �ારા એનો જવાબ 
આપો. લોકોએ તો �યાં સુધી ક�ં છ� ક� આંખની 
સામે આંખ અને દાંતની સામે દાંત. કોઈ દાંત તોડે 
છ�, તો સામે એનો દાંત તોડો. �ટનો જવાબ 
પ�થરથી આપો. લોકોની આ નીિત રહ�લી છ�. 
પરમા�માએ શું ક�ં છ�. એને મારવો છ� તો એના 
ઉપર એટલી મહ�રબાની કરો ક� એની દુ�મનાવટ 

સવ� ��યે શુભભાવના શુભકામના
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

શુભકામના અને મૈ�ી ભાવ. આ ઘણાં જ�રી છ�. 
એને આપ પૂ�ં મહ�વ આપો. � આ �ણ ગુણો 
ધારણ નથી કયા� તો અ�ય ગુણો પણ ધારણ 
કર�લા નહ� હોય. કોઈની સાથે ન�તાનો �યવહાર 
કરશો તો જ આપ એની પાસેથી સંતુ�તાનું 
�માણપ� મેળવી શકશો. � આપ સહનશીલ ના 
બનો, અને આપણી સામે બોલનાર ��યે મુખથી 
શ�દોનાં બાણ ચલાવીએ તો આપ �ણે �માણપ�ો 
ગુમાવી દ�શો. આ �ણે ગુણોમાં 21 જ�મનું �ાર�ધ 
સમાયેલું છ�.

પરમધામની યા�ા પણ યોગ છ�. �વદશ�ન 
ચ� ફ�રવવું એ પણ યોગ છ�. � આપણે 
શુભભાવના નહ� રાખીશું તો મનમાં નકારા�મક 
િવચારો �થાન લેશે. કોઈ ખા� પદાથ�માં માખી યા 
કાંકરા પડે તો મ�ઘી ખા�પદાથ�ની ચીજને ફ�ક� 
દઈશું. એ રીતે અલૌ�કક �વનમાં આવી વાતો 
આપના �વનમાં આવી ગઈ, તો આપ આગળ 
વધી શકશો નહ�. એટલા માટ� જેની સાથે આપણો 
સંબંધ સંપક� છ�, જેની સાથે આપણને કામ કરવાનું 
થાય છ� એ સૌની સાથે આપણે �ેમથી, િમ�તાથી 
ક�યાણકારી અને શુભભાવનાથી, મધુરતા અને 
ન�તાનો �યવહાર કરીએ છીએ તો સા�ં રહ�શે 
અને યોગ પણ સારો લાગશે.

કોઈ ખોટું બોલે છ� તો એને આપણે �ેમથી 
જણાવી શક�એ છીએ, સમ�વી શક�એ છીએ. � 
એ નથી સમજતો તો આપણે એની પાછળ સમય 
શા માટ� વેડફ�એ. ધમ�રાજ પરમા�મા બેઠા છ�. 
માિલક તેઓ છ�. દર�કને તે જુએ છ� કોણ સાચું છ�, 
કોણ ખોટું છ�. ભગવાને ક�ં છ� ક� જે �ાનમાં 
આવીને ખોટું કર� છ�, પાપ કર� છ� એને સો ગણી 
સ� ભોગવવી પડે છ�.

આપણે �ઈએ છીએ ક� ઘણીવાર એવું બને 
છ� ક� આપણે િમ�ને સલાહ આપવાને બહાને િજ� 
પકડીએ છીએ. તે બદલાતો નથી તો આપણે 
બદલો લેવાનું િવચારીએ છીએ. એને પાઠ 
ભણાવવાનું િવચારીએ છીએ. �યાર�ક એવું બને છ� 
ક� જેને િમ� સમ�ને આપ તેને સલાહ આપો છો, 
તો તે તમારો દુ�મન બની �ય છ�. એથી તો 
બ�નેની અવ�થા બગડી �ય છ�. અને પુ�ષાથ� 
પણ અટક� �ય છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� ક� જે જેવું 
કમ� કર� છ�, તેવું ફળ ભોગવે છ�. આપણે મૈ�ી ભાવ 
�ળવી રાખીએ કોઈના ��યે વેર, િવરોધ, બદલો 
લેવાની ભાવના ના રાખીએ. ઈ�યા� ભાવ, ��ષભાવ 
છ� �યાં મૈ�ીભાવ નથી. આ શુભભાવના, 
શુભકામના પર �યાન આપીશું, તો સવ� િવષયોમાં 
અવ�ય પાસ થઈ જઈશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• જેની પાસે અનુભૂિતઓનો ખ�નો છ� તે સંપ�નમૂિત� બનીને �વાભાિવક રીતે મા�ટરદાતા બની �ય છ�.

• જે સદા �સ�ન રહ� છ� તે �શંસાને પા� છ�.

• ��થિતનો આધાર ��િત છ�. તમે મા� ��િત �વ�પ બનો, તો ��િત આવવાથી જેવી ��િત તેવી ��થિત 
આપોઆપ બની જશે. ખુશીની ��િતમાં રહો તો ��થિત પણ ખુશીની બની જશે. દુઃખની ��િત કરો તો 
દુઃખની ��થિત બની જશે. સંસારમાં તો દુઃખો વધવાનાં જ છ�. સવ� અિતમાં જવાનું છ�. પર�તુ આપ 
સુખના સાગરનાં બાળકો સદા ખુશીમાં રહ�નારાં દુઃખોથી �યારાં સુખ �વ�પ છો. એટલે ગમે તે થાય 
પર�તુ સદા પરમા�માની ��િતમાં - મોજમાં રહો.

• યાદની �િ�થી વાયુમંડળને શ��શાળી બનાવવું એ જ મનસા સેવા છ�.
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મરી �ય. એના મનમાં એ ભાવ �ગે ક� મ� એમના 
��યે ક�વો �યવહાર કય� અને તેઓ ક�વો સારો 
�યવહાર કરી ર�ા છ�. પરમા�માના જે શ�દો છ� તે 
અલગ છ�. મૈ�ીભાવ િવશે પરમા�માએ એ ક�ં છ� 
ક� દર�ક ��યે શુભભાવના, શુભકામના હોય. 
આપણું ખરાબ િવચાર� છ� એના ��યે પણ 
શુભભાવના, શુભ કામના હોય. ભારતના જે 
સાધુ, સં�યાસી છ� તેઓ સભાને અંતે કહ� છ� સવ�નું 
ભલું થાય. સૌ સુખી થાય. આપણા મનમાં આવા 
ભાવ છ� ક� નહ� તે �વું �ઈએ. દર�ક� �વું �ઈએ 
ક� આપણું મન બી�ઓ ��યે �ેમભાવ, 
શુભભાવથી ભર�લું છ�. આપે �યું હશે ક� આપ 
ર��વેમાં મુસાફરી કરી ર�ા હોય, �યાર� એક 
િભખારી આવે છ� કહ� છ� ક� બાબુ�, એક રોટલી 
આપો. આપ કહ�શો, ચાલો ભાઈ, આગળ ચાલો, 
�યાર� તે કહ� છ� જે આપે છ� તેનું ભલું થાય, જે 
આપતા નથી તેમનું પણ ભલુ થાય. � કોઈ લાકડી 
પણ બતાવે યા ગુ�સો કર�, છતાં એ કહ�શે ક� 
આપનારનું પણ ભલું થાય, નહ� આપનારનું પણ 
ભલું થાય. માંગનારા તો અનેક હોય છ� પર�તુ એ 
માંગનારાઓમાંથી આ અલગ છ�, િભ�ન છ�. આ 
સવ� ��યે શુભભાવના, શુભકામના �ય� કર� છ�.

પરમા�મા કહ� છ� શુભભાવના અને 
શુભકામના મૈ�ીભાવ �ગટ કર� છ�. પરમા�મા કહ� 
છ� બદલો ના લો. �વયં બદલાઈને બતાવો. આ પણ 
મૈ�ીભાવ છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� અપકારી ઉપર 
પણ ઉપકાર કરો. ભગવાનનાં આવાં અનેક 
મહાવા�યો છ� જે જણાવે છ� ક� સવ� ��યે આપણે 
મૈ�ીભાવ કઈ રીતે રાખીએ. ભગવાને સંતુ�તાનાં 
�ણ �માણપ�ો ગણા�યાં છ�. શુભભાવના, 

પરમા�માએ ક�ં છ� 
‘િન�દા હમારી � કર�, 
િમ� હમારા સો’ અથા�� 
આપણી િન�દા કરનારને 
િમ� સમજવો. આમ તો 
દર�ક કોઈનો િમ� છ�. જે 
પણ પર�પર મળ� છ� �યાર�

�સ�નતાથી કહ� છ� નમ�તે. એ �ય��એ મને ગમે 
તેવા શ�દો ક�ા હોય, મારી િવ��નું કામ કયુ� 
હોય તો એ �દવસનું નમ�તે અલગ જ હોય છ�. 
એનો �યવહાર પણ જુદો હોય છ�. આપણે સમ�એ 
છીએ ક� આ �વાથ� મનુ�ય છ�. સામે મીઠું બોલે છ�. 
પણ પાછળ આપણી િન�દા કર� છ�. આપણા મનમાં 
એના ��યેનો આ ભાવ છ� અને આપણા ચહ�રા 
ઉપર તેની ઝલક આવે છ�. 

પરમા�માએ આપણને શું ક�ં છ� ? ‘િન�દા 
હમારી � કર� િમ� હમારા સૌ.’ જે આપણી �શંસા 
કર� છ�, આપણી વાત સાંભળ� છ�, આપણું કાય� કર� 
છ� તે જ આપણો િમ� છ� એવું નથી. પરમા�મા તો 
�યાં સુધી કહ� છ� ક� જે આપને તંગ કર� છ�, પર�શાન 
કર� છ� યા આપની સાથે દુ�મન જેવો �યવહાર કર� 
છ�, છતાં પણ આપનો એના ��યેનો ���કોણ 
મૈ�ી ભાવનો રહ�. �યાં આપના ��યે નફરતનો 
ભાવ છ� �યાં �ેમના �યવહાર �ારા એનો જવાબ 
આપો. લોકોએ તો �યાં સુધી ક�ં છ� ક� આંખની 
સામે આંખ અને દાંતની સામે દાંત. કોઈ દાંત તોડે 
છ�, તો સામે એનો દાંત તોડો. �ટનો જવાબ 
પ�થરથી આપો. લોકોની આ નીિત રહ�લી છ�. 
પરમા�માએ શું ક�ં છ�. એને મારવો છ� તો એના 
ઉપર એટલી મહ�રબાની કરો ક� એની દુ�મનાવટ 

સવ� ��યે શુભભાવના શુભકામના
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

શુભકામના અને મૈ�ી ભાવ. આ ઘણાં જ�રી છ�. 
એને આપ પૂ�ં મહ�વ આપો. � આ �ણ ગુણો 
ધારણ નથી કયા� તો અ�ય ગુણો પણ ધારણ 
કર�લા નહ� હોય. કોઈની સાથે ન�તાનો �યવહાર 
કરશો તો જ આપ એની પાસેથી સંતુ�તાનું 
�માણપ� મેળવી શકશો. � આપ સહનશીલ ના 
બનો, અને આપણી સામે બોલનાર ��યે મુખથી 
શ�દોનાં બાણ ચલાવીએ તો આપ �ણે �માણપ�ો 
ગુમાવી દ�શો. આ �ણે ગુણોમાં 21 જ�મનું �ાર�ધ 
સમાયેલું છ�.

પરમધામની યા�ા પણ યોગ છ�. �વદશ�ન 
ચ� ફ�રવવું એ પણ યોગ છ�. � આપણે 
શુભભાવના નહ� રાખીશું તો મનમાં નકારા�મક 
િવચારો �થાન લેશે. કોઈ ખા� પદાથ�માં માખી યા 
કાંકરા પડે તો મ�ઘી ખા�પદાથ�ની ચીજને ફ�ક� 
દઈશું. એ રીતે અલૌ�કક �વનમાં આવી વાતો 
આપના �વનમાં આવી ગઈ, તો આપ આગળ 
વધી શકશો નહ�. એટલા માટ� જેની સાથે આપણો 
સંબંધ સંપક� છ�, જેની સાથે આપણને કામ કરવાનું 
થાય છ� એ સૌની સાથે આપણે �ેમથી, િમ�તાથી 
ક�યાણકારી અને શુભભાવનાથી, મધુરતા અને 
ન�તાનો �યવહાર કરીએ છીએ તો સા�ં રહ�શે 
અને યોગ પણ સારો લાગશે.

કોઈ ખોટું બોલે છ� તો એને આપણે �ેમથી 
જણાવી શક�એ છીએ, સમ�વી શક�એ છીએ. � 
એ નથી સમજતો તો આપણે એની પાછળ સમય 
શા માટ� વેડફ�એ. ધમ�રાજ પરમા�મા બેઠા છ�. 
માિલક તેઓ છ�. દર�કને તે જુએ છ� કોણ સાચું છ�, 
કોણ ખોટું છ�. ભગવાને ક�ં છ� ક� જે �ાનમાં 
આવીને ખોટું કર� છ�, પાપ કર� છ� એને સો ગણી 
સ� ભોગવવી પડે છ�.

આપણે �ઈએ છીએ ક� ઘણીવાર એવું બને 
છ� ક� આપણે િમ�ને સલાહ આપવાને બહાને િજ� 
પકડીએ છીએ. તે બદલાતો નથી તો આપણે 
બદલો લેવાનું િવચારીએ છીએ. એને પાઠ 
ભણાવવાનું િવચારીએ છીએ. �યાર�ક એવું બને છ� 
ક� જેને િમ� સમ�ને આપ તેને સલાહ આપો છો, 
તો તે તમારો દુ�મન બની �ય છ�. એથી તો 
બ�નેની અવ�થા બગડી �ય છ�. અને પુ�ષાથ� 
પણ અટક� �ય છ�. પરમા�માએ ક�ં છ� ક� જે જેવું 
કમ� કર� છ�, તેવું ફળ ભોગવે છ�. આપણે મૈ�ી ભાવ 
�ળવી રાખીએ કોઈના ��યે વેર, િવરોધ, બદલો 
લેવાની ભાવના ના રાખીએ. ઈ�યા� ભાવ, ��ષભાવ 
છ� �યાં મૈ�ીભાવ નથી. આ શુભભાવના, 
શુભકામના પર �યાન આપીશું, તો સવ� િવષયોમાં 
અવ�ય પાસ થઈ જઈશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• જેની પાસે અનુભૂિતઓનો ખ�નો છ� તે સંપ�નમૂિત� બનીને �વાભાિવક રીતે મા�ટરદાતા બની �ય છ�.

• જે સદા �સ�ન રહ� છ� તે �શંસાને પા� છ�.

• ��થિતનો આધાર ��િત છ�. તમે મા� ��િત �વ�પ બનો, તો ��િત આવવાથી જેવી ��િત તેવી ��થિત 
આપોઆપ બની જશે. ખુશીની ��િતમાં રહો તો ��થિત પણ ખુશીની બની જશે. દુઃખની ��િત કરો તો 
દુઃખની ��થિત બની જશે. સંસારમાં તો દુઃખો વધવાનાં જ છ�. સવ� અિતમાં જવાનું છ�. પર�તુ આપ 
સુખના સાગરનાં બાળકો સદા ખુશીમાં રહ�નારાં દુઃખોથી �યારાં સુખ �વ�પ છો. એટલે ગમે તે થાય 
પર�તુ સદા પરમા�માની ��િતમાં - મોજમાં રહો.

• યાદની �િ�થી વાયુમંડળને શ��શાળી બનાવવું એ જ મનસા સેવા છ�.



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 12

�ાના�ત

તેનાથી સમ� હ�તુ બદલાઈ ગયો.

�� - તેનાથી શું થશે, હજુ સુધી �� એમ િવચારી 
રહી હતી ક� �� સ�ાઈ સાથે ચાલુ છું, �� ઈમાનદાર 
છું અને બી� બાજુ ઈ�યા� થઈ તો તે સમયે મ� એમ 
િવચાયુ� ક� માર� આ �ઈએ અને મા�ં �યાન મા� 
તેની ઉપર હતું.

ઉ�ર - અહ� દુઃખ િનિમ�ત ન થયું. આપની 
સકારા�મકતા બનેલી રહી અને તે જ �ઈતું હતું. 
સફળતા માટ� શ��શાળી સકારા�મક સંક�પ 
�ઈએ જે આપ ખુદ આખો �દવસ િનિમ�ત કરી 
ર�ા હતા. તો પછી આખો �દવસ યાદ રાખવું 
મહ�વપૂણ� છ� ક� નહ� !

�� - � આપણે ��ત રહીએ ક� આપણે શું 
બદલવું છ� ?

ઉ�ર - બધું જ બદલવું છ�, એટલે જ આજના 
�દવસ સુધી દશ�નમાં, ધમ�માં દર�ક� એમ જ ક�ં ક� 
‘�� કોણ છું’ � તેનો જવાબ મળી �ય તો 
�વનની બધી જ સમ�યાઓનું સમાધાન મળી 
જશે. મા� નાનકડી વાત થઈ જેમ ક�ં ક� ‘�� કોણ 
છું’ તેનો જવાબ આપવો બ� મુ�ક�લ છ�.

�� - વા�તવમાં �� આ વાત ઉપર આવવા માંગતી 
હતી અને તેમણે મને આટલી લાંબી વાત કરી. મ� 
ક�ં મને સમ�ઈ ર�ં છ� ક� �� એક ચૈત�ય શ�� 
છું. � તે આટલું સરળ તો બધા લોકો આજે તે 
સમ� ગયા હોત. પર�તુ સ�ય એ છ� ક� લોકો તેને 
હજુ �પ��પે સમ� નથી શ�યા અને �મમાં છ�. 
આ �યાર�ય ઉ�ર નથી, આ મા� એક �� છ�. 
ઉ�ર નથી તો લોકો તેનાથી આટલા �િમત ક�મ 
થઈ ર�ા છ� ?

�� - ��િત પણ એ જ 
છ� ક� �� મારા આદશ� ઉપર 
ચાલવાવાળી બનું. �� સ�ય 
અને ઈમાનદારીનાં ર�તા 
ઉપર ચાલું. પર�તુ મારી એ 
મા�યતા તો છ� ક� �� છું તો 
આ શરીર જ. તો અહ�

િવરોધાભાસ જ�ર આવે છ� ક� માર� સ�ય ઉપર 
ચાલવું છ� પર�તુ મારી જ��રયાતો તેણે પૂરી 
કરવાની છ�.

ઉ�ર - સફળતાની પ�રભાષા

�� - જે �દવસે આપણને એ િવ�ાસ થઈ ગયો ક� 
‘�� તે છું’ જેને માટ� �� કામ કરી રહી છું તો મારા 
�વનનાં બધાં દુઃખ જ સમા�ત થઈ જશે.

ઉ�ર - �વાભાિવક છ�. કારણ અ�યાર� દુઃખ શા 
માટ� થઈ ર�ં છ�. કારણ �� ઈમાનદારીથી ચાલી, 
મારી પદો�નિત અટક� ગઈ અથવા આમ થઈ ગયું. 
મારી બદલી થઈ ગઈ. માર� આ બધું નુકશાન 
સહન કરવું પ�ું કારણ �� મૂ�યો સાથે હતી. 
આપને �ણ છ� ક� તકલીફો કોણે ઉઠાવવી પડી ? 
આપના હો�ાએ સહન કરવું પ�ું. આપને સહન 
ન કરવું પ�ું. હા, આપને �યાર� સહન કરવું પડત 
�યાર� આપને તે વાતનું દુઃખ થાત ક� આપની 
પદો�નિત અટક� ગઈ, તે મારાથી આગળ નીકળી 
ગયા, કારણ હવે આપણે આપણાં મૂ�યોને છોડીને 
અટક� ગઈ, તે મારાથી આગળ નીકળી ગયા, 
કારણ હવે આપણે આપણાં મૂ�યોને છોડીને ઈ�યા� 
િનિમ�ત કરવી શ� કરી દીધી. � �� ક�� ક� અહ� 
બધું બરાબર છ�. અહ� બધા લોકો ખુશ છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર

કાયમ યાદ રહ� - �� કોણ છું.
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ઉ�ર - ‘�� કોણ છું’ તે એક �� છ�, નિહ ક� 
ઉ�ર. હવે આપ આ ત�યને જુઓ ક� આપણે સમ� 
�વન �વવાનાં છીએ એ ��યા વગર ક� ‘�� કોણ 
છું’ તો તે �વન ક�વું હશે ? આ તો જેવું �ફ�મોમાં 
દ�ખાડે છ� ક� કલાકાર ભૂલી ગયો ક� ‘તે કોણ છ�’ તો 
તેનું �વન ક�વું હોય છ�. �મ ખતમ કોઈ હ�તુ 
વગરનું અને તે ક�ટલું ખરાબ લાગે છ� ? એ માટ� 
અમે વ�ે વ�ે કહીએ છીએ ‘�� અહ� ક�મ આ�યો 
છું ?’

�� - �� અહ� શું કરી રહી છું ?

ઉ�ર - �� અહ� છું તો તેમાં ‘�� કોણ છું ? પહ�લાં 
અમે ‘��’નો ઉ�ર આપીએ છીએ. બાળકો તો 
મોટા થઈ ગયા, પોતપોતાની જ�યાએ �યવ��થત 
થઈ ગયા, હવે મારી ઓળખ શું હશે ? �� 
સેવાિન�� થઈ ગયો. હવે મારા �વનનો હ�તુ શું 
છ�? કારણ �� કોણ હતો, �યવસાય તો ખતમ થઈ 
ગયો બી� પણ ઘણી ચી� હતી તે ખતમ થઈ ગઈ 
તો પણ �� તે ન �ણી શ�યો ક� ‘�� કોણ છું’

�� - જે �દવસે તમારા હાથમાંથી નોકરી ચાલી 
�ય છ�, જેને તમે તમારા પૂરા �યાનથી બના�યું 
હતું, મતલબ કાંઈક એવું ચા�યું �ય છ� જેનાથી 
આપણા �વવાનો કોઈ હ�તુ જ નથી રહ�તો.

ઉ�ર - કારણ �યાર� આપણે �ા�ત કર�લી 
ચી�માંથી કોઈ ચીજ જરા ઉપર નીચે થાય છ� ક� 
હો�ા ઉપર કાંઈ થાય છ� તો આપણે કહીએ છીએ ક� 
મારા �વવાનો કોઈ મતલબ જ નથી.

�� - � તે આટલું સરળ છ� તો આપણે તેને 
આટલું જટીલ ક�મ બના�યું છ� ?

ઉ�ર - �� ન ક�ં. આપણે તેને જટીલ ક�મ કયુ� 
પર�તુ આ ઉ�ર છ� ક� હવે �યાર� આપણને �ાન 
મળી �ય છ� ક� આ આટલું સાધારણ છ� તો હવે તો 
અંતમાં આપણે તે �ઈ શક�એ છીએ. ક�ટલીક વાર 

એ એટલું જટીલ બની �ય છ� ક� આપણે સમ�એ 
છીએ ક� ‘�� આ�મા છું.’ પછી કહીએ છીએ ‘મારો 
આ�મા’ તેમાં એટલી ગૂંચવણ છ� ક� જેમ ક� આપણે 
િવચાયુ� �� શરીર છું તો આપણે આ�માને શું ક�ં 
‘મારો આ�મા’ તો તેનો અથ� છ� ક� �ણે �� પોશાક 
છું અને આ મા�ં શરીર છ�. તો આમાં ઘણાં બધા 
લોકો �મીત થઈ �ય છ� અને પછી �યાર� આપણે 
આ�માની બાબતમાં િવચાયુ� તો તેનો સંબંધ ભૂત, 
�ેત, આ�મા સાથે �ડી દીધો અથવા �યાર� કોઈનું 
��યુ થયું તો સમ�યા ક� આ�મા ચા�યો ગયો. 
સ�સંગમાં ગયા તો આ�મા ઠીક છ�. સમજમાં આ�યું 
પર�તુ �યાર� �યવહા�રક �વનમાં આ�યા તો પાછું 
‘�� કોણ છું’ � આપણે આખો �દવસ ખુદને �તા 
રહીએ તો આપણે �ઈશું ક� મા� ‘�� કોણ છું’ 
િસવાયનું બધું આપણને યાદ છ� આખી યાદી યાદ 
આવી ગઈ પર�તુ �� ‘આ�મા છું’ તે યાદ નહ� આવે. 
તો પછી આપણું �વન ક�વું રહ�શે ?

અમે બધા જે દર કલાક પછી એક િમિનટ 
માટ� મે�ડટ�શન કરીએ છીએ તે વા�તવમાં તેમ યાદ 
કરાવવા માટ� છ� ક� ‘�� આ�મા છું’ કારણ ભલે 
અ�યાર� સમ�ઈ ગયું, �ણકારી છ� પર�તુ તે દ�હ 
ભાન બ� �ડા સં�કાર છ�. તો દર થોડા સમય પછી 
અટક�ને પોતાને ફરી યાદ અપાવીએ છીએ ક� �� 
શરીરનો માિલક આ�મા છું. �વયંને આ�મા 
સમજવાથી એક ફાયદો એ થાય છ� ક� આપણી 
બધી કમ����યો વશમાં આવી �ય છ�. જે રીતે આ 
ગાડી ચાલી રહી છ�, �ાઈવર અંદર સૂઈ ગયો છ� તો 
ગાડી ક�વી રીતે ચાલશે ? પર�તુ ગાડી તો પણ ચાલી 
રહી છ� અને તે આપણી �વનની ગાડીનો િહસાબ 
છ�. યા�ા ચાલી રહી છ�, �ાઈવર અંદર સૂઈ ગયો છ� 
તો એટલા માટ� અમે આ કાય��મનું નામ 
‘�ગ�કતા’ રા�યું. અથા�ત ્ ક� આ�મા �ાઈવર 
�ગે અને પોતાની ગાડીને સંભાળ�, નહ�તર બધી 
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તેનાથી સમ� હ�તુ બદલાઈ ગયો.

�� - તેનાથી શું થશે, હજુ સુધી �� એમ િવચારી 
રહી હતી ક� �� સ�ાઈ સાથે ચાલુ છું, �� ઈમાનદાર 
છું અને બી� બાજુ ઈ�યા� થઈ તો તે સમયે મ� એમ 
િવચાયુ� ક� માર� આ �ઈએ અને મા�ં �યાન મા� 
તેની ઉપર હતું.

ઉ�ર - અહ� દુઃખ િનિમ�ત ન થયું. આપની 
સકારા�મકતા બનેલી રહી અને તે જ �ઈતું હતું. 
સફળતા માટ� શ��શાળી સકારા�મક સંક�પ 
�ઈએ જે આપ ખુદ આખો �દવસ િનિમ�ત કરી 
ર�ા હતા. તો પછી આખો �દવસ યાદ રાખવું 
મહ�વપૂણ� છ� ક� નહ� !

�� - � આપણે ��ત રહીએ ક� આપણે શું 
બદલવું છ� ?

ઉ�ર - બધું જ બદલવું છ�, એટલે જ આજના 
�દવસ સુધી દશ�નમાં, ધમ�માં દર�ક� એમ જ ક�ં ક� 
‘�� કોણ છું’ � તેનો જવાબ મળી �ય તો 
�વનની બધી જ સમ�યાઓનું સમાધાન મળી 
જશે. મા� નાનકડી વાત થઈ જેમ ક�ં ક� ‘�� કોણ 
છું’ તેનો જવાબ આપવો બ� મુ�ક�લ છ�.

�� - વા�તવમાં �� આ વાત ઉપર આવવા માંગતી 
હતી અને તેમણે મને આટલી લાંબી વાત કરી. મ� 
ક�ં મને સમ�ઈ ર�ં છ� ક� �� એક ચૈત�ય શ�� 
છું. � તે આટલું સરળ તો બધા લોકો આજે તે 
સમ� ગયા હોત. પર�તુ સ�ય એ છ� ક� લોકો તેને 
હજુ �પ��પે સમ� નથી શ�યા અને �મમાં છ�. 
આ �યાર�ય ઉ�ર નથી, આ મા� એક �� છ�. 
ઉ�ર નથી તો લોકો તેનાથી આટલા �િમત ક�મ 
થઈ ર�ા છ� ?

�� - ��િત પણ એ જ 
છ� ક� �� મારા આદશ� ઉપર 
ચાલવાવાળી બનું. �� સ�ય 
અને ઈમાનદારીનાં ર�તા 
ઉપર ચાલું. પર�તુ મારી એ 
મા�યતા તો છ� ક� �� છું તો 
આ શરીર જ. તો અહ�

િવરોધાભાસ જ�ર આવે છ� ક� માર� સ�ય ઉપર 
ચાલવું છ� પર�તુ મારી જ��રયાતો તેણે પૂરી 
કરવાની છ�.

ઉ�ર - સફળતાની પ�રભાષા

�� - જે �દવસે આપણને એ િવ�ાસ થઈ ગયો ક� 
‘�� તે છું’ જેને માટ� �� કામ કરી રહી છું તો મારા 
�વનનાં બધાં દુઃખ જ સમા�ત થઈ જશે.

ઉ�ર - �વાભાિવક છ�. કારણ અ�યાર� દુઃખ શા 
માટ� થઈ ર�ં છ�. કારણ �� ઈમાનદારીથી ચાલી, 
મારી પદો�નિત અટક� ગઈ અથવા આમ થઈ ગયું. 
મારી બદલી થઈ ગઈ. માર� આ બધું નુકશાન 
સહન કરવું પ�ું કારણ �� મૂ�યો સાથે હતી. 
આપને �ણ છ� ક� તકલીફો કોણે ઉઠાવવી પડી ? 
આપના હો�ાએ સહન કરવું પ�ું. આપને સહન 
ન કરવું પ�ું. હા, આપને �યાર� સહન કરવું પડત 
�યાર� આપને તે વાતનું દુઃખ થાત ક� આપની 
પદો�નિત અટક� ગઈ, તે મારાથી આગળ નીકળી 
ગયા, કારણ હવે આપણે આપણાં મૂ�યોને છોડીને 
અટક� ગઈ, તે મારાથી આગળ નીકળી ગયા, 
કારણ હવે આપણે આપણાં મૂ�યોને છોડીને ઈ�યા� 
િનિમ�ત કરવી શ� કરી દીધી. � �� ક�� ક� અહ� 
બધું બરાબર છ�. અહ� બધા લોકો ખુશ છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર
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ઉ�ર - ‘�� કોણ છું’ તે એક �� છ�, નિહ ક� 
ઉ�ર. હવે આપ આ ત�યને જુઓ ક� આપણે સમ� 
�વન �વવાનાં છીએ એ ��યા વગર ક� ‘�� કોણ 
છું’ તો તે �વન ક�વું હશે ? આ તો જેવું �ફ�મોમાં 
દ�ખાડે છ� ક� કલાકાર ભૂલી ગયો ક� ‘તે કોણ છ�’ તો 
તેનું �વન ક�વું હોય છ�. �મ ખતમ કોઈ હ�તુ 
વગરનું અને તે ક�ટલું ખરાબ લાગે છ� ? એ માટ� 
અમે વ�ે વ�ે કહીએ છીએ ‘�� અહ� ક�મ આ�યો 
છું ?’

�� - �� અહ� શું કરી રહી છું ?

ઉ�ર - �� અહ� છું તો તેમાં ‘�� કોણ છું ? પહ�લાં 
અમે ‘��’નો ઉ�ર આપીએ છીએ. બાળકો તો 
મોટા થઈ ગયા, પોતપોતાની જ�યાએ �યવ��થત 
થઈ ગયા, હવે મારી ઓળખ શું હશે ? �� 
સેવાિન�� થઈ ગયો. હવે મારા �વનનો હ�તુ શું 
છ�? કારણ �� કોણ હતો, �યવસાય તો ખતમ થઈ 
ગયો બી� પણ ઘણી ચી� હતી તે ખતમ થઈ ગઈ 
તો પણ �� તે ન �ણી શ�યો ક� ‘�� કોણ છું’

�� - જે �દવસે તમારા હાથમાંથી નોકરી ચાલી 
�ય છ�, જેને તમે તમારા પૂરા �યાનથી બના�યું 
હતું, મતલબ કાંઈક એવું ચા�યું �ય છ� જેનાથી 
આપણા �વવાનો કોઈ હ�તુ જ નથી રહ�તો.

ઉ�ર - કારણ �યાર� આપણે �ા�ત કર�લી 
ચી�માંથી કોઈ ચીજ જરા ઉપર નીચે થાય છ� ક� 
હો�ા ઉપર કાંઈ થાય છ� તો આપણે કહીએ છીએ ક� 
મારા �વવાનો કોઈ મતલબ જ નથી.

�� - � તે આટલું સરળ છ� તો આપણે તેને 
આટલું જટીલ ક�મ બના�યું છ� ?

ઉ�ર - �� ન ક�ં. આપણે તેને જટીલ ક�મ કયુ� 
પર�તુ આ ઉ�ર છ� ક� હવે �યાર� આપણને �ાન 
મળી �ય છ� ક� આ આટલું સાધારણ છ� તો હવે તો 
અંતમાં આપણે તે �ઈ શક�એ છીએ. ક�ટલીક વાર 

એ એટલું જટીલ બની �ય છ� ક� આપણે સમ�એ 
છીએ ક� ‘�� આ�મા છું.’ પછી કહીએ છીએ ‘મારો 
આ�મા’ તેમાં એટલી ગૂંચવણ છ� ક� જેમ ક� આપણે 
િવચાયુ� �� શરીર છું તો આપણે આ�માને શું ક�ં 
‘મારો આ�મા’ તો તેનો અથ� છ� ક� �ણે �� પોશાક 
છું અને આ મા�ં શરીર છ�. તો આમાં ઘણાં બધા 
લોકો �મીત થઈ �ય છ� અને પછી �યાર� આપણે 
આ�માની બાબતમાં િવચાયુ� તો તેનો સંબંધ ભૂત, 
�ેત, આ�મા સાથે �ડી દીધો અથવા �યાર� કોઈનું 
��યુ થયું તો સમ�યા ક� આ�મા ચા�યો ગયો. 
સ�સંગમાં ગયા તો આ�મા ઠીક છ�. સમજમાં આ�યું 
પર�તુ �યાર� �યવહા�રક �વનમાં આ�યા તો પાછું 
‘�� કોણ છું’ � આપણે આખો �દવસ ખુદને �તા 
રહીએ તો આપણે �ઈશું ક� મા� ‘�� કોણ છું’ 
િસવાયનું બધું આપણને યાદ છ� આખી યાદી યાદ 
આવી ગઈ પર�તુ �� ‘આ�મા છું’ તે યાદ નહ� આવે. 
તો પછી આપણું �વન ક�વું રહ�શે ?

અમે બધા જે દર કલાક પછી એક િમિનટ 
માટ� મે�ડટ�શન કરીએ છીએ તે વા�તવમાં તેમ યાદ 
કરાવવા માટ� છ� ક� ‘�� આ�મા છું’ કારણ ભલે 
અ�યાર� સમ�ઈ ગયું, �ણકારી છ� પર�તુ તે દ�હ 
ભાન બ� �ડા સં�કાર છ�. તો દર થોડા સમય પછી 
અટક�ને પોતાને ફરી યાદ અપાવીએ છીએ ક� �� 
શરીરનો માિલક આ�મા છું. �વયંને આ�મા 
સમજવાથી એક ફાયદો એ થાય છ� ક� આપણી 
બધી કમ����યો વશમાં આવી �ય છ�. જે રીતે આ 
ગાડી ચાલી રહી છ�, �ાઈવર અંદર સૂઈ ગયો છ� તો 
ગાડી ક�વી રીતે ચાલશે ? પર�તુ ગાડી તો પણ ચાલી 
રહી છ� અને તે આપણી �વનની ગાડીનો િહસાબ 
છ�. યા�ા ચાલી રહી છ�, �ાઈવર અંદર સૂઈ ગયો છ� 
તો એટલા માટ� અમે આ કાય��મનું નામ 
‘�ગ�કતા’ રા�યું. અથા�ત ્ ક� આ�મા �ાઈવર 
�ગે અને પોતાની ગાડીને સંભાળ�, નહ�તર બધી 
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ગાડીઓ એમ જ ચાલી રહી છ�. આ અિવનાશી 
ઉ�� છ� તે સમજવામાં આપણને થોડો સમય એ 
માટ� લાગે છ� ક� મને તે બાબતમાં વધાર� �ણકારી 
નથી. તો એ બ� સરળ છ� ક� �યાર� �� િવચારવાનું 
કામ ક�ં છું, હવે લોકોને તેની સાિબતી પણ 
�ઈએ ક� મન છ� ક� નથી. �યાર� બધા બાળકો પણ 
�ણે છ� ક� મન છ� અને તે િવચારવાનું કામ કર� છ�.

�� આ�મા �યાર� િવચારવાનું કાય� ક�ં છું તો 
�� સંક�પ ક�ં છું અને બુ��ની મદદથી િનણ�ય લ� 
છું. પછી તે મારા કાય�માં આવે છ�. એ દરિમયાન 
કોઈ કામ વાર�વાર થયું તો તે મારા સં�કાર બની 
�ય છ�. આપણે શું કહીએ છીએ આ બ� સારા 
સં�કારોવાળો આ�મા છ�, આપણે �યાર�ય નહ� 
કહીએ ક� બ� સારા સં�કારોવાળું શરીર છ�. 
સં�કાર કોના છ� - આ�માના. આ�માનાં �ણ અંગો 
છ� મન, બુ�� અને સં�કાર.

�� - �યાર� આપણે એક બાળકને �ઈએ છીએ 
તો બ� �યારથી બોલીએ છીએ ક� આ બ� 
સં�કારી આ�મા છ�, જ�ર તેણે આગળના જ�મમાં 
સારાં કમ� કયા� હશે. પહ�લાં �� �યાર� બાળકોને 
�તી હતી �યાર� કહ�તી હતી ક� તેની અંદર કોઈ 
એવી પોટલી છ� જેમાં સં�કાર ભર�લા છ�.

ઉ�ર - આ યા�ામાં ક�વું �ય���વ િનિમ�ત ક�ં છું, 
કયું કાય� ક�ં છું તે સમજવું બ� મહ�વનું છ� કારણ 
ક� ઉ�� �યાર�ય ખતમ થતી નથી. �યાર� આ બધું 
પાછળ રહી જશે તો અંતમાં મારી સાથે શું આવશે? 
મા� આપણા �ારા કરાયેલા કમ� અને કમ�થી 
િનિમ�ત થયેલા સં�કાર. તો �વનમાં આપણે 
એટલું તો સમજવું �ઈએ ક� શું આપણી સાથે 
આવશે અને શું અહ� રહી જશે. હવે આ બધી 
વાતો આપણે સાંભળીએ તો છીએ પર�તુ �યાર� 
કરીએ છીએ. �યાર� કોઈની અંિતમ યા�ામાં 
જઈએ છીએ. �યાર� આપણને યાદ આવે છ� ક� બધું 
અહ� જ રહી જવાનું છ�. તેને આપણે કહીએ છીએ 
�મશાન વૈરા�ય. તે સમયે વૈરા�ય આવે છ� ક� આ 
બધું અહ� રહી જવાનું છ�. � આ બધું લઈને 
જવાનું છ� તો તે બધી ચી�થી વૈરા�ય ન કરો, 
બધાનો ઉપયોગ (�યોગ) કરો પર�તુ બધાનો 
ઉપયોગ કરતા સમયે યાદ રાખો ક� આપણે શું સાથે 
લઈ જવાનું છ�. તે સમયે યાદ નથી પછી �યાર� કોઈ 
કમ�નો િહસાબ મારી સામે આવે છ� તો આપણને શું 
ખબર આપણે ભૂતકાળમાં શું કયુ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �વન - સંઘષ�
કાંટાને આપણે જ દૂર કરવાના છ�. �વન પથ પર 
આપણને સદા બનેલો ર�તો મળશે નહ� આપણે 
આપણો ર�તો બનાવવાનો છ�.

આપણે બાળકને ચાલતાં શીખ�યું �યાર� તે 
બાળક પડે છ�. ઉભો થાય છ�. આપણે પણ �ણીએ 
છીએ પડીને �તે જ ઊભો થશે, તો જ તે �વન 
આગળ વધી શક� છ�. આપણે તે બાળકોને ચાલતા 
શીખવું હોય તો હ�ર વાર પડતાં પણ �વા મળ� 
છ�. �યાર� જ તે બાળકો મજબૂત બને છ�.

વત�માન સમયે િનતનવા સંઘષ�ની દુિનયામાં 

અને મુ�ક�લીઓના મોલમાં અનેક યુવાનો 
બુ���વી લોકો થોડી આફતમાં િનરાશાથી ડરી 
�ય છ�. એકાદવાર થયેલી હાર સદા યાદ રાખીને 
લઘુતા�ંિથનો અનુભવ કરતા રહ� છ�. પોતાને સદા 
કમ�ર અનુભવે છ�. આપણે સૌ કાગળની હોડી 
બનીને દ�રયામાં જઈશું તો એક જ મુસીબતની 
છાલક આપણી કાગળની હોડીની ભ�જવી દ� છ�. 
પર�તુ આ આપણે તો કાગળની હોડી બનવાનું 
નથી. પર�તુ લાકડાની હોડી બનવાનું છ�. ન ક�વળ 
આપણા માટ� પર�તુ બી�ઓ માટ� પણ સાગર પાર 
જવાનું છ�.                        ॥ ઓમશાંિત ॥
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માધુય�સભર �ભુ પરમે�ર� ઘણી જ મધુર 
િશ�ાઓ આપણને આપેલ છ�. જે મધુર 
િશ�ાઓથી આપણા �વભાવમાં મીઠાશ આવે છ�, 
આપણી વાણી મીઠી બને છ�, આપણા જે પણ કમ� 
છ�, એ કમ�માં પણ �દવસે �દવસે મીઠાશ આવતી 
�ય છ�. જેટલી કમ�માં મીઠાશ વધે છ� તેટલાં જ એ 
કમ� �ે� થતાં �ય છ�. કમ�ની �ે�તા એ �વયં 
માટ� તેમજ અ�યો માટ� પણ સુખદાયી બનતી �ય 
છ�. જેટલાં આપણાં કમ� સુખદાયી બનતાં �ય છ� 
તો એ આપણને મીઠા મીઠા પરમા�મા સમાન 
મા�ટર દાતા બ�યા છીએ અને બની ર�ાં છીએ 
એવી સંતુ�તા એક �દ�ય અનુભૂિત કરાવે છ�. 
મીઠા મીઠા પરમા�માની શરણમાં આપણે સ� 
બાળકો આ�યા છીએ. એ વાત આપણે સૌએ સારી 
રીતે સમ� લીધી છ�. ક� �વયંના �વનમાં સુખ, 
શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા તેમ જ અ�યોને સુખ, 
શાંિત, આનંદ, �ેમ લુંટાવવા �વયંના �વનમાં 
ગુણોનું, �વભાવનું, સં�કારોનું પ�રવત�ન લાવવું 
ખૂબ આવ�યક છ�. જે ઘડી આ�માને એ સમ�ય 
છ� �યારથી પ�રવત�ન કરવાની ગિત ઝડપી બની 
�ય છ�. 

જે આ�મા જેટલો અનુભવ કર� છ� એ �માણે 
પ�રવત�ન કરવાની ગિત ઝડપી બની �ય છ�. જે 
આ�મા જેટલો અનુભવ કર� છ� એ �માણે પ�રવત�ન 
કરવામાં કોઈની ઝડપ વધુ કોઈની ઓછી થાય છ�. 
પ�રવત�ન કરવાની િવિધ જેને આપણે સૌ 
આ�માઓ પુ�ષાથ� કહીએ છીએ. દર�ક� નંબરવાર 
પોત-પોતાની શ�� અનુ�પ પુ�ષાથ� કય� અને 
કરાવે રાખે છ�. પરમિપતા પરમા�માએ સૌને બ� 
જ સુંદર ગહન રહ�યોની �ણ આપી છ�. એમાંનું 

એક રહ�ય �ભુએ જણા�યું છ� ક� મીઠા બાળકો, �� 
આ�યો છું તમારા માટ� હથેળી પર �વગ� લઈને. 
પર�તુ આ �વગ� તમાર� જ બનાવવું પડશે, એ �વગ� 
બનાવવા તમાર� �તે �વગ�વાસી બનવું પડશે. 
�યાં સુધી તમે �વગ�વાસી નથી બનતા �યાં સુધી 
તમે �વગ� પણ નહ� બનાવી શકો. હવે �યાર� 
�વગ�વાસી બનવાની વાત કરીએ તો કોઈ 
અ��યો �ય�� સાંભળશે તો કહ�શે, અહ� તો 
બ� જ િવિચ� વાતો કરવામાં આવે છ�. મયા� પછી 
કહ�વાય ક� �વગ�વાસી થયાં. અહ�યાં તો �વતે�વ 
�વગ�વાસી થવાની વાત કર� છ�. તો શું તમે બધા 
�વગ�વાસી થવા તૈયાર છો ? ખૂબ જ આ�ય�ની 
વાત છ� ક� અહ� તો બધાં જ �વગ�વાસી બનવા 
તૈયાર છ�. કહ� છ� ક� �વગ�વાસી બનવા જ તો અમે 
આ દુિનયામાં આ�યા છીએ. લોક મા�યતા એવી છ� 
ક� એમ જ �વગ�માં ન જઈ શકાય. પર�તુ કદાચ 
લોકો આનો ભાવાથ� બરાબર સમ� નથી શ�યા. 
અમે �ણીએ છીએ ક� આ ક�વી રીતે મરવું અને 
�યાં મરવાથી �વગ�ની �ા��ત થાય છ�.

હમણાં �ા�ધના �દવસો ચાલી ર�ા છ� તો જે 
સૌના િમ� સંબંધી હશે, જેમને માટ� તેઓ સમજે છ� 
ક� તે �વગ�વાસી થયા, તેમના િનિમ� દર�ક ભોગ 
અપ�ણ કર� છ� અને પોતપોતાનાં ઘરોમાં �ા�ધ 
િનિમ� �ા�ણોને બોલાવશે, િવિધ કરશે, ભોજન 
કરાવશે, અપ�ણ કરાવશે. પર�તુ અમે �ણીએ 
છીએ આ સમયે ઘોર કિલયુગ ચાલી ર�ો છ�. દર�ક 
આ�માઓ તમો�ધાન ��થિતમાં છ�. આ ��� ચ� 
સતયુગથી શ� થાય છ� અને કિલયુગ અંતમાં 
ભગવાન આ ��� પર આવે છ� �યાર� ���ના સવ� 
આ�માઓને આપણા સૌના ઘર� લઈ �ય છ� 

�ા�ધનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. નિલનીબેન, ઘાટકોપર, મુંબઈ
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ગાડીઓ એમ જ ચાલી રહી છ�. આ અિવનાશી 
ઉ�� છ� તે સમજવામાં આપણને થોડો સમય એ 
માટ� લાગે છ� ક� મને તે બાબતમાં વધાર� �ણકારી 
નથી. તો એ બ� સરળ છ� ક� �યાર� �� િવચારવાનું 
કામ ક�ં છું, હવે લોકોને તેની સાિબતી પણ 
�ઈએ ક� મન છ� ક� નથી. �યાર� બધા બાળકો પણ 
�ણે છ� ક� મન છ� અને તે િવચારવાનું કામ કર� છ�.

�� આ�મા �યાર� િવચારવાનું કાય� ક�ં છું તો 
�� સંક�પ ક�ં છું અને બુ��ની મદદથી િનણ�ય લ� 
છું. પછી તે મારા કાય�માં આવે છ�. એ દરિમયાન 
કોઈ કામ વાર�વાર થયું તો તે મારા સં�કાર બની 
�ય છ�. આપણે શું કહીએ છીએ આ બ� સારા 
સં�કારોવાળો આ�મા છ�, આપણે �યાર�ય નહ� 
કહીએ ક� બ� સારા સં�કારોવાળું શરીર છ�. 
સં�કાર કોના છ� - આ�માના. આ�માનાં �ણ અંગો 
છ� મન, બુ�� અને સં�કાર.

�� - �યાર� આપણે એક બાળકને �ઈએ છીએ 
તો બ� �યારથી બોલીએ છીએ ક� આ બ� 
સં�કારી આ�મા છ�, જ�ર તેણે આગળના જ�મમાં 
સારાં કમ� કયા� હશે. પહ�લાં �� �યાર� બાળકોને 
�તી હતી �યાર� કહ�તી હતી ક� તેની અંદર કોઈ 
એવી પોટલી છ� જેમાં સં�કાર ભર�લા છ�.

ઉ�ર - આ યા�ામાં ક�વું �ય���વ િનિમ�ત ક�ં છું, 
કયું કાય� ક�ં છું તે સમજવું બ� મહ�વનું છ� કારણ 
ક� ઉ�� �યાર�ય ખતમ થતી નથી. �યાર� આ બધું 
પાછળ રહી જશે તો અંતમાં મારી સાથે શું આવશે? 
મા� આપણા �ારા કરાયેલા કમ� અને કમ�થી 
િનિમ�ત થયેલા સં�કાર. તો �વનમાં આપણે 
એટલું તો સમજવું �ઈએ ક� શું આપણી સાથે 
આવશે અને શું અહ� રહી જશે. હવે આ બધી 
વાતો આપણે સાંભળીએ તો છીએ પર�તુ �યાર� 
કરીએ છીએ. �યાર� કોઈની અંિતમ યા�ામાં 
જઈએ છીએ. �યાર� આપણને યાદ આવે છ� ક� બધું 
અહ� જ રહી જવાનું છ�. તેને આપણે કહીએ છીએ 
�મશાન વૈરા�ય. તે સમયે વૈરા�ય આવે છ� ક� આ 
બધું અહ� રહી જવાનું છ�. � આ બધું લઈને 
જવાનું છ� તો તે બધી ચી�થી વૈરા�ય ન કરો, 
બધાનો ઉપયોગ (�યોગ) કરો પર�તુ બધાનો 
ઉપયોગ કરતા સમયે યાદ રાખો ક� આપણે શું સાથે 
લઈ જવાનું છ�. તે સમયે યાદ નથી પછી �યાર� કોઈ 
કમ�નો િહસાબ મારી સામે આવે છ� તો આપણને શું 
ખબર આપણે ભૂતકાળમાં શું કયુ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �વન - સંઘષ�
કાંટાને આપણે જ દૂર કરવાના છ�. �વન પથ પર 
આપણને સદા બનેલો ર�તો મળશે નહ� આપણે 
આપણો ર�તો બનાવવાનો છ�.

આપણે બાળકને ચાલતાં શીખ�યું �યાર� તે 
બાળક પડે છ�. ઉભો થાય છ�. આપણે પણ �ણીએ 
છીએ પડીને �તે જ ઊભો થશે, તો જ તે �વન 
આગળ વધી શક� છ�. આપણે તે બાળકોને ચાલતા 
શીખવું હોય તો હ�ર વાર પડતાં પણ �વા મળ� 
છ�. �યાર� જ તે બાળકો મજબૂત બને છ�.

વત�માન સમયે િનતનવા સંઘષ�ની દુિનયામાં 

અને મુ�ક�લીઓના મોલમાં અનેક યુવાનો 
બુ���વી લોકો થોડી આફતમાં િનરાશાથી ડરી 
�ય છ�. એકાદવાર થયેલી હાર સદા યાદ રાખીને 
લઘુતા�ંિથનો અનુભવ કરતા રહ� છ�. પોતાને સદા 
કમ�ર અનુભવે છ�. આપણે સૌ કાગળની હોડી 
બનીને દ�રયામાં જઈશું તો એક જ મુસીબતની 
છાલક આપણી કાગળની હોડીની ભ�જવી દ� છ�. 
પર�તુ આ આપણે તો કાગળની હોડી બનવાનું 
નથી. પર�તુ લાકડાની હોડી બનવાનું છ�. ન ક�વળ 
આપણા માટ� પર�તુ બી�ઓ માટ� પણ સાગર પાર 
જવાનું છ�.                        ॥ ઓમશાંિત ॥
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માધુય�સભર �ભુ પરમે�ર� ઘણી જ મધુર 
િશ�ાઓ આપણને આપેલ છ�. જે મધુર 
િશ�ાઓથી આપણા �વભાવમાં મીઠાશ આવે છ�, 
આપણી વાણી મીઠી બને છ�, આપણા જે પણ કમ� 
છ�, એ કમ�માં પણ �દવસે �દવસે મીઠાશ આવતી 
�ય છ�. જેટલી કમ�માં મીઠાશ વધે છ� તેટલાં જ એ 
કમ� �ે� થતાં �ય છ�. કમ�ની �ે�તા એ �વયં 
માટ� તેમજ અ�યો માટ� પણ સુખદાયી બનતી �ય 
છ�. જેટલાં આપણાં કમ� સુખદાયી બનતાં �ય છ� 
તો એ આપણને મીઠા મીઠા પરમા�મા સમાન 
મા�ટર દાતા બ�યા છીએ અને બની ર�ાં છીએ 
એવી સંતુ�તા એક �દ�ય અનુભૂિત કરાવે છ�. 
મીઠા મીઠા પરમા�માની શરણમાં આપણે સ� 
બાળકો આ�યા છીએ. એ વાત આપણે સૌએ સારી 
રીતે સમ� લીધી છ�. ક� �વયંના �વનમાં સુખ, 
શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા તેમ જ અ�યોને સુખ, 
શાંિત, આનંદ, �ેમ લુંટાવવા �વયંના �વનમાં 
ગુણોનું, �વભાવનું, સં�કારોનું પ�રવત�ન લાવવું 
ખૂબ આવ�યક છ�. જે ઘડી આ�માને એ સમ�ય 
છ� �યારથી પ�રવત�ન કરવાની ગિત ઝડપી બની 
�ય છ�. 

જે આ�મા જેટલો અનુભવ કર� છ� એ �માણે 
પ�રવત�ન કરવાની ગિત ઝડપી બની �ય છ�. જે 
આ�મા જેટલો અનુભવ કર� છ� એ �માણે પ�રવત�ન 
કરવામાં કોઈની ઝડપ વધુ કોઈની ઓછી થાય છ�. 
પ�રવત�ન કરવાની િવિધ જેને આપણે સૌ 
આ�માઓ પુ�ષાથ� કહીએ છીએ. દર�ક� નંબરવાર 
પોત-પોતાની શ�� અનુ�પ પુ�ષાથ� કય� અને 
કરાવે રાખે છ�. પરમિપતા પરમા�માએ સૌને બ� 
જ સુંદર ગહન રહ�યોની �ણ આપી છ�. એમાંનું 

એક રહ�ય �ભુએ જણા�યું છ� ક� મીઠા બાળકો, �� 
આ�યો છું તમારા માટ� હથેળી પર �વગ� લઈને. 
પર�તુ આ �વગ� તમાર� જ બનાવવું પડશે, એ �વગ� 
બનાવવા તમાર� �તે �વગ�વાસી બનવું પડશે. 
�યાં સુધી તમે �વગ�વાસી નથી બનતા �યાં સુધી 
તમે �વગ� પણ નહ� બનાવી શકો. હવે �યાર� 
�વગ�વાસી બનવાની વાત કરીએ તો કોઈ 
અ��યો �ય�� સાંભળશે તો કહ�શે, અહ� તો 
બ� જ િવિચ� વાતો કરવામાં આવે છ�. મયા� પછી 
કહ�વાય ક� �વગ�વાસી થયાં. અહ�યાં તો �વતે�વ 
�વગ�વાસી થવાની વાત કર� છ�. તો શું તમે બધા 
�વગ�વાસી થવા તૈયાર છો ? ખૂબ જ આ�ય�ની 
વાત છ� ક� અહ� તો બધાં જ �વગ�વાસી બનવા 
તૈયાર છ�. કહ� છ� ક� �વગ�વાસી બનવા જ તો અમે 
આ દુિનયામાં આ�યા છીએ. લોક મા�યતા એવી છ� 
ક� એમ જ �વગ�માં ન જઈ શકાય. પર�તુ કદાચ 
લોકો આનો ભાવાથ� બરાબર સમ� નથી શ�યા. 
અમે �ણીએ છીએ ક� આ ક�વી રીતે મરવું અને 
�યાં મરવાથી �વગ�ની �ા��ત થાય છ�.

હમણાં �ા�ધના �દવસો ચાલી ર�ા છ� તો જે 
સૌના િમ� સંબંધી હશે, જેમને માટ� તેઓ સમજે છ� 
ક� તે �વગ�વાસી થયા, તેમના િનિમ� દર�ક ભોગ 
અપ�ણ કર� છ� અને પોતપોતાનાં ઘરોમાં �ા�ધ 
િનિમ� �ા�ણોને બોલાવશે, િવિધ કરશે, ભોજન 
કરાવશે, અપ�ણ કરાવશે. પર�તુ અમે �ણીએ 
છીએ આ સમયે ઘોર કિલયુગ ચાલી ર�ો છ�. દર�ક 
આ�માઓ તમો�ધાન ��થિતમાં છ�. આ ��� ચ� 
સતયુગથી શ� થાય છ� અને કિલયુગ અંતમાં 
ભગવાન આ ��� પર આવે છ� �યાર� ���ના સવ� 
આ�માઓને આપણા સૌના ઘર� લઈ �ય છ� 

�ા�ધનું આ�યા��મક રહ�ય
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અથા�� �યાર� જ સવ� આ�માઓ ભગવાનના ઘર� 
�ય છ�. જે ��યુ પામે છ� એને માટ� કહ�વામાં આવે 
છ� ક� ભગવાનના ઘર� ગયા. �વગ�વાસી થયાં ક� 
�યોિત �યોત સમાઈ ગયા. સતયુગથી કિલયુગના 
અંિતમ ચરણ સુધી જેટલા પણ આ�માઓ પોતાનો 
દ�હ �યાગીને ગયા છ� એ આ�માઓ �યાં ગયા ? 
આપણે �ણીએ છીએ ક� કોઈપણ આ�માઓ 
�ભુના ઘેર પાછા નથી ગયા. 

દુિનયાના લોકો પણ �ણે છ� ક� જેમના માટ� 
આપણે કહીએ છીએ ક� �વગ�વાસી થયાં ક� ��યુ 
પા�યા ક� �ભુના ઘર� ગયાં એમ કહ�વા વાળા પણ 
�ણે છ� ક� એ આ�માઓ પુનજ��મમાં ગયા. 
અહ�ના કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુકવીને હવે નવા 
િહસાબ ચુકવવા નવા �થાને ગયા. અથા�� આ�મા 
માટ� જે ઈ�રીય કાયદા બનેલા છ�. જ�મ, 
પુનઃજ�મ, પુનઃ પુનઃ પુનઃ જ�મ લઈને આપણને 
84ના ચ�ને પૂ�ં કરવાનું છ�. જેમ જેમ નંબરવાર 
આ�માઓ ��� પર આ�યા અને જે સમયે આ�યા 
�યારથી લઈને અંત સુધી એમના જેટલાં પણ જ�મ 
થશે તો બધાં જ જ�મોને પૂરા કરીને આખર� 
અંતમાં ભગવદ ્ગીતામાં ક�ં છ� એ �માણે �યાર� 
અજુ�નને િવરાટ �વ�પના સા�ા�કાર થયા �યાર� 
એણે �યું ક� �ભુના મુખમાં આ�માઓ મ�છરો 
સ��ય પાછા ફરી ર�ા છ�. તો �યાર� ��� 
પોતાના અંિતમ ચરણમાં છ� અને મહાિવનાશ 
પ�ા� મનુ�યઆ�માઓ એક સાથે દ�હ�યાગ 
કરશે અને �ભુ સાથે �ભુના ઘર� પાછા ફરશે. 
પર�તુ �ા�ધના �દવસોમાં �ા�ણને ઘર� બોલાવીને 
જમાડવામાં આવે છ�. આ જમાડવા પાછળ જે 
ભાવના હોય છ� એ થોડા સમય પહ�લા તો પૂણ� થતી 
હતી ક� �ા�ણોના શરીરમાં એ આ�માને 
બોલાવવામાં આવતો હતો એ આ�મા �ા�ણનાં 
દ�હમાં આવે અને ભોજન �વીકારીને �ય. એ િમ� 

સંબંધીના આ�માને બોલાવીને ખવડાવવામાં 
આવે, પીવડાવવામાં આવે, એમની જે પણ અધૂરી 
રહી ગયેલી ઈ�છાઓ હોય એમને પૂરી કરવાનો 
�ય� કરવામાં આવે અથા�� એના નામે દાનપુ�ય 
કરવામાં આવે છ� તો આ �કાર� �ા�ધની પર�પરા 
�ા�ણોને આમંિ�ત કરીને જમાડવાની ચાલી રહી 
છ�. 

પર�તુ આ�ય�ની વાત છ� ક� એક તરફ તો 
આપણે કહીએ છીએ ક� �વગ� િસધા�યા, �વગ�માં 
ગયા. �વગ�નું વણ�ન કરવામાં આવે છ� ક� �યાં ઘી-
દૂધની નદીઓ વહ�તી હોય છ�. ધન ધા�યથી 
ભરપૂર છ� �વગ�, �યાં કોઈ દુઃખ, અશાંિતનું નામ 
નથી. �યાં આટલી સંપિત, ધન, ધા�ય અને 
પદાથ� છ�. �યાં સવ� �કારનાં સુખ છ� એવા �વગ�માં 
ગયા તો એમને આ કિલયુગી દુિનયાનાં, આ 
પિતત દુિનયાનાં, પિતત પદાથ� અને આ પિતત 
દુિનયાની અ�પકાલીન, નાશવંત આશાઓ અને 
ઈ�છાઓ ��ત કરવાની અને ���ત દ�વાની 
આપણી ઈ�છા ક�મ ? �યાં એમને 56 �ે� �કારના 
�વા�દ� ભોજન મળતા હોય અને આપણે અહ� 
બોલાવીને પિતત ભોજન શા માટ� ખવડાવવા 
માંગીએ છીએ ? શું તેઓ �યાં સંતુ� નથી ? શું 
તેમને �યાં આ બધું નથી મળતું ? �યાર� આપણે તો 
કહીએ છીએ ક� �વગ�વાસી થયાં. આ પરથી 
સાિબત થાય છ� ક� �વગ�વાસી નથી થયાં સાથે સાથે 
એ પણ સાિબત થાય છ� ક� અહ�યા નક� છ�. આપણે 
તેમને બોલાવીએ છીએ અને ખવડાવીએ છીએ. 
મનમાં એ આશા રાખીએ છીએ ક� ��ત થઈને �ય 
એનો અથ� એ જ થાય છ� ક� તેઓ અહ� જ 
પુનઃજ�મ લઈને �વન �યતીત કરી ર�ાં છ�. તેથી 
આપણે પણ તેમના વાય�ેશનને ઝીલતાં એમના 
�િત ભોજન કરાવવું, દાન પુ�ય કરીએ છીએ. 
ક�ઈક એમની સંતુ�� માટ�. 
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એમની �વતા �વ પૂણ�તયા સેવા ન કરી 
શ�યા. એમને પૂણ� સંતુ� ન કરી શ�યા. એમને 
પૂણ� ���ત ન કરાવી શ�યા. �યાર� એ સંબંધી 
સાથે હતાં �યાર� જે સુખ આપવું �ઈએ, જે 
ખવડાવવું, પીવડાવવું, પહ�રાવવું �ઈએ અથવા જે 
�કારની સેવા થવી �ઈએ એ ન કરવાનો 
પ�ાતાપ થાય છ�. જે અંદર સૂ�મમાં કોરી ખાય છ� 
તેથી �વયંની સંતુ�તા માટ�, સુખ, શાંિત, આનંદ 
માટ�, �વયંના �વાથ�ને ખાતર કરતાં રહીએ છીએ, 
�ા�ધ મનાવતા રહીએ છીએ. � તમે �વયંના 
�દય પર હાથ રાખીને �શો તો આજ જવાબ 
મળશે. તો આ �માણે �ા�ધ પર એમને બોલાવીને 
ખવડાવવું, પીવડાવવું એ ખોટું નથી પર�તુ 
ખવડાવતાં, પીવડાવતાં �ભુની ��િતમાં �ભુને 
અથ� કરવાથી એ એમને પહ�ચશે અને �ભુ એમને 
��ત કરશે. જે આપણે મનુ�ય આ�માઓ 
એકબી� માટ� ન કરી શ�યા એ ભગવાન કર� છ�.

આથી �ા�ધનો આ જે �રવાજ પડેલ છ�, 
એની પાછળ વા�તિવક કારણ એ છ� ક� ઘણાં 
મનુ�યો જે દ�હ �યાગ કર� છ� એ દ�હ�યાગ કરવા 
પૂવ� બીમાર હોય છ� અને એ એવા બીમાર હોય છ� 
ક� કશું ખાઈ નથી શકતા, પી નથી શકતા, એમની 
પોતાની આસ��ઓ હોય છ�. એમને પોતાની �િચ 
મુજબ, આસ�� મુજબ ઘણાં સમયથી ભોજન 
નથી મળતું અને તેઓ એ ઈ�છાઓ એમની મનમાં 
સાથે લઈ �ય છ�. તેથી આ િવિધ બ�જ સારી છ�. 
આ િવિધ �ારા �ભુ પાસે ભોગ લગાવી ક�, �ભુને 
અપ�ણ કરી એ આ�માઓ �િત �ક�પનો 
(વાય�ેશ�સ) પહ�ચાડી એમને ��ત કરવાનો 
એક ઈમાનદારીનો �યાસ આપણે કરી શક�એ. 
કારણ આ�મા તો વાય�ેશ�સ જ લેતો હોય છ�. 
આ�મા પોતે ખાઈ શકતો નથી કારણ ક� આ�મા તો 
�યોિત �વ�પ છ�. 

પર�તુ આ�માએ જે દ�હ ધારણ કય� છ� એના 
મુખ �ારા જે એ દ�હની અંદર �ય છ�, જે ભોજન 
પેટમાં �ય છ� તે ભોજનના આનંદનો અનુભવ 
આ�મા કરતો હોય છ�. અનુભવ આ�મા કર� છ� 
તેથી �વાદના સં�કાર આ�મામાં ભરાતાં હોય છ�. 
બી� જ�મમાં પણ એ સં�કાર સાથે જવાથી 
આ�માને હ�રાન કર� છ�. તો એ આ�માને હ�રાન ન 
કર� એ માટ� આ એક િવિધ કરી દ�વામાં આવે છ�. 
જેથી આ�મા �યાં પણ હોય, કોઈપણ �થાને હોય 
�યાં ��ત રહ�. એની ���ત સાથે એના 
સંબંધીઓની સંતુ�તા �ડાયેલી છ� કારણ ક� એ 
અ��ત અહ�થી ગયા છ�. તો �યાં સુધી એ 
અ���તના સં�કાર બી� જ�મમાં ચાલતા રહ�શે 
�યાં સુધી પૂવ�જ�મમાં એના જેની સાથ સંબંધ હતા 
એમની પાસે એ અ���તના વાય�ેશન એમને 
આવી િવિધઓ કરવા મજબૂર કરતા રહ� છ�. 

તો આ બ�જ ગહન રહ�યો છ�. ખૂબ જ 
�ડાણ છ� એની અંદર. આ �ડાણને કોઈ માને છ� 
કોઈ નથી માનતા. જે માને છ� એ કર� છ�. કોઈ �ણે 
છ� કોઈ નથી �ણતા. જે જેટલું �ણે છ�, માને છ� 
એટલું એ કર� છ�. તેથી જ પરમિપતા પરમા�માએ 
આપણને સૌ બાળકોને ખૂબ જ સુંદર િવિધ જણાવી 
છ� ક�, �યાર� પણ આપણને કોઈ ��યે કાંઈ સંક�પ 
ચાલે ક� િવચાર આવે, તો સા�ં એ છ� ક� બીજું કાંઈ 
ન િવચારતા આપણે ફ� �વયં પરમા�માને ભોગ 
અપ�ણ કરીએ. �ભુને તો આમ પણ આપણે ભોગ 
લગાવીએ જ છીએ અને ભોગ લગાવતી વખતે 
આપણાં મનમાં જે સંક�પ છ� તે પૂરા કરવા એ કોનું 
કામ છ� ? �ભુનું કામ છ�. ક�મ ક� આપણે તો �ભુને 
શરણે છીએ. તન-મન-ધન બધું જ તા�ં. તો જે 
પણ મારા સંબંધો છ� એમની અસંતુ�તા, એમની 
અ���તનો િહસાબ કોની સાથે ? �ભુ તમારી 
સાથે. અમે તો ભોગ અપ�ણ કરીએ છીએ. એ 
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અથા�� �યાર� જ સવ� આ�માઓ ભગવાનના ઘર� 
�ય છ�. જે ��યુ પામે છ� એને માટ� કહ�વામાં આવે 
છ� ક� ભગવાનના ઘર� ગયા. �વગ�વાસી થયાં ક� 
�યોિત �યોત સમાઈ ગયા. સતયુગથી કિલયુગના 
અંિતમ ચરણ સુધી જેટલા પણ આ�માઓ પોતાનો 
દ�હ �યાગીને ગયા છ� એ આ�માઓ �યાં ગયા ? 
આપણે �ણીએ છીએ ક� કોઈપણ આ�માઓ 
�ભુના ઘેર પાછા નથી ગયા. 

દુિનયાના લોકો પણ �ણે છ� ક� જેમના માટ� 
આપણે કહીએ છીએ ક� �વગ�વાસી થયાં ક� ��યુ 
પા�યા ક� �ભુના ઘર� ગયાં એમ કહ�વા વાળા પણ 
�ણે છ� ક� એ આ�માઓ પુનજ��મમાં ગયા. 
અહ�ના કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુકવીને હવે નવા 
િહસાબ ચુકવવા નવા �થાને ગયા. અથા�� આ�મા 
માટ� જે ઈ�રીય કાયદા બનેલા છ�. જ�મ, 
પુનઃજ�મ, પુનઃ પુનઃ પુનઃ જ�મ લઈને આપણને 
84ના ચ�ને પૂ�ં કરવાનું છ�. જેમ જેમ નંબરવાર 
આ�માઓ ��� પર આ�યા અને જે સમયે આ�યા 
�યારથી લઈને અંત સુધી એમના જેટલાં પણ જ�મ 
થશે તો બધાં જ જ�મોને પૂરા કરીને આખર� 
અંતમાં ભગવદ ્ગીતામાં ક�ં છ� એ �માણે �યાર� 
અજુ�નને િવરાટ �વ�પના સા�ા�કાર થયા �યાર� 
એણે �યું ક� �ભુના મુખમાં આ�માઓ મ�છરો 
સ��ય પાછા ફરી ર�ા છ�. તો �યાર� ��� 
પોતાના અંિતમ ચરણમાં છ� અને મહાિવનાશ 
પ�ા� મનુ�યઆ�માઓ એક સાથે દ�હ�યાગ 
કરશે અને �ભુ સાથે �ભુના ઘર� પાછા ફરશે. 
પર�તુ �ા�ધના �દવસોમાં �ા�ણને ઘર� બોલાવીને 
જમાડવામાં આવે છ�. આ જમાડવા પાછળ જે 
ભાવના હોય છ� એ થોડા સમય પહ�લા તો પૂણ� થતી 
હતી ક� �ા�ણોના શરીરમાં એ આ�માને 
બોલાવવામાં આવતો હતો એ આ�મા �ા�ણનાં 
દ�હમાં આવે અને ભોજન �વીકારીને �ય. એ િમ� 

સંબંધીના આ�માને બોલાવીને ખવડાવવામાં 
આવે, પીવડાવવામાં આવે, એમની જે પણ અધૂરી 
રહી ગયેલી ઈ�છાઓ હોય એમને પૂરી કરવાનો 
�ય� કરવામાં આવે અથા�� એના નામે દાનપુ�ય 
કરવામાં આવે છ� તો આ �કાર� �ા�ધની પર�પરા 
�ા�ણોને આમંિ�ત કરીને જમાડવાની ચાલી રહી 
છ�. 

પર�તુ આ�ય�ની વાત છ� ક� એક તરફ તો 
આપણે કહીએ છીએ ક� �વગ� િસધા�યા, �વગ�માં 
ગયા. �વગ�નું વણ�ન કરવામાં આવે છ� ક� �યાં ઘી-
દૂધની નદીઓ વહ�તી હોય છ�. ધન ધા�યથી 
ભરપૂર છ� �વગ�, �યાં કોઈ દુઃખ, અશાંિતનું નામ 
નથી. �યાં આટલી સંપિત, ધન, ધા�ય અને 
પદાથ� છ�. �યાં સવ� �કારનાં સુખ છ� એવા �વગ�માં 
ગયા તો એમને આ કિલયુગી દુિનયાનાં, આ 
પિતત દુિનયાનાં, પિતત પદાથ� અને આ પિતત 
દુિનયાની અ�પકાલીન, નાશવંત આશાઓ અને 
ઈ�છાઓ ��ત કરવાની અને ���ત દ�વાની 
આપણી ઈ�છા ક�મ ? �યાં એમને 56 �ે� �કારના 
�વા�દ� ભોજન મળતા હોય અને આપણે અહ� 
બોલાવીને પિતત ભોજન શા માટ� ખવડાવવા 
માંગીએ છીએ ? શું તેઓ �યાં સંતુ� નથી ? શું 
તેમને �યાં આ બધું નથી મળતું ? �યાર� આપણે તો 
કહીએ છીએ ક� �વગ�વાસી થયાં. આ પરથી 
સાિબત થાય છ� ક� �વગ�વાસી નથી થયાં સાથે સાથે 
એ પણ સાિબત થાય છ� ક� અહ�યા નક� છ�. આપણે 
તેમને બોલાવીએ છીએ અને ખવડાવીએ છીએ. 
મનમાં એ આશા રાખીએ છીએ ક� ��ત થઈને �ય 
એનો અથ� એ જ થાય છ� ક� તેઓ અહ� જ 
પુનઃજ�મ લઈને �વન �યતીત કરી ર�ાં છ�. તેથી 
આપણે પણ તેમના વાય�ેશનને ઝીલતાં એમના 
�િત ભોજન કરાવવું, દાન પુ�ય કરીએ છીએ. 
ક�ઈક એમની સંતુ�� માટ�. 
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એમની �વતા �વ પૂણ�તયા સેવા ન કરી 
શ�યા. એમને પૂણ� સંતુ� ન કરી શ�યા. એમને 
પૂણ� ���ત ન કરાવી શ�યા. �યાર� એ સંબંધી 
સાથે હતાં �યાર� જે સુખ આપવું �ઈએ, જે 
ખવડાવવું, પીવડાવવું, પહ�રાવવું �ઈએ અથવા જે 
�કારની સેવા થવી �ઈએ એ ન કરવાનો 
પ�ાતાપ થાય છ�. જે અંદર સૂ�મમાં કોરી ખાય છ� 
તેથી �વયંની સંતુ�તા માટ�, સુખ, શાંિત, આનંદ 
માટ�, �વયંના �વાથ�ને ખાતર કરતાં રહીએ છીએ, 
�ા�ધ મનાવતા રહીએ છીએ. � તમે �વયંના 
�દય પર હાથ રાખીને �શો તો આજ જવાબ 
મળશે. તો આ �માણે �ા�ધ પર એમને બોલાવીને 
ખવડાવવું, પીવડાવવું એ ખોટું નથી પર�તુ 
ખવડાવતાં, પીવડાવતાં �ભુની ��િતમાં �ભુને 
અથ� કરવાથી એ એમને પહ�ચશે અને �ભુ એમને 
��ત કરશે. જે આપણે મનુ�ય આ�માઓ 
એકબી� માટ� ન કરી શ�યા એ ભગવાન કર� છ�.

આથી �ા�ધનો આ જે �રવાજ પડેલ છ�, 
એની પાછળ વા�તિવક કારણ એ છ� ક� ઘણાં 
મનુ�યો જે દ�હ �યાગ કર� છ� એ દ�હ�યાગ કરવા 
પૂવ� બીમાર હોય છ� અને એ એવા બીમાર હોય છ� 
ક� કશું ખાઈ નથી શકતા, પી નથી શકતા, એમની 
પોતાની આસ��ઓ હોય છ�. એમને પોતાની �િચ 
મુજબ, આસ�� મુજબ ઘણાં સમયથી ભોજન 
નથી મળતું અને તેઓ એ ઈ�છાઓ એમની મનમાં 
સાથે લઈ �ય છ�. તેથી આ િવિધ બ�જ સારી છ�. 
આ િવિધ �ારા �ભુ પાસે ભોગ લગાવી ક�, �ભુને 
અપ�ણ કરી એ આ�માઓ �િત �ક�પનો 
(વાય�ેશ�સ) પહ�ચાડી એમને ��ત કરવાનો 
એક ઈમાનદારીનો �યાસ આપણે કરી શક�એ. 
કારણ આ�મા તો વાય�ેશ�સ જ લેતો હોય છ�. 
આ�મા પોતે ખાઈ શકતો નથી કારણ ક� આ�મા તો 
�યોિત �વ�પ છ�. 

પર�તુ આ�માએ જે દ�હ ધારણ કય� છ� એના 
મુખ �ારા જે એ દ�હની અંદર �ય છ�, જે ભોજન 
પેટમાં �ય છ� તે ભોજનના આનંદનો અનુભવ 
આ�મા કરતો હોય છ�. અનુભવ આ�મા કર� છ� 
તેથી �વાદના સં�કાર આ�મામાં ભરાતાં હોય છ�. 
બી� જ�મમાં પણ એ સં�કાર સાથે જવાથી 
આ�માને હ�રાન કર� છ�. તો એ આ�માને હ�રાન ન 
કર� એ માટ� આ એક િવિધ કરી દ�વામાં આવે છ�. 
જેથી આ�મા �યાં પણ હોય, કોઈપણ �થાને હોય 
�યાં ��ત રહ�. એની ���ત સાથે એના 
સંબંધીઓની સંતુ�તા �ડાયેલી છ� કારણ ક� એ 
અ��ત અહ�થી ગયા છ�. તો �યાં સુધી એ 
અ���તના સં�કાર બી� જ�મમાં ચાલતા રહ�શે 
�યાં સુધી પૂવ�જ�મમાં એના જેની સાથ સંબંધ હતા 
એમની પાસે એ અ���તના વાય�ેશન એમને 
આવી િવિધઓ કરવા મજબૂર કરતા રહ� છ�. 

તો આ બ�જ ગહન રહ�યો છ�. ખૂબ જ 
�ડાણ છ� એની અંદર. આ �ડાણને કોઈ માને છ� 
કોઈ નથી માનતા. જે માને છ� એ કર� છ�. કોઈ �ણે 
છ� કોઈ નથી �ણતા. જે જેટલું �ણે છ�, માને છ� 
એટલું એ કર� છ�. તેથી જ પરમિપતા પરમા�માએ 
આપણને સૌ બાળકોને ખૂબ જ સુંદર િવિધ જણાવી 
છ� ક�, �યાર� પણ આપણને કોઈ ��યે કાંઈ સંક�પ 
ચાલે ક� િવચાર આવે, તો સા�ં એ છ� ક� બીજું કાંઈ 
ન િવચારતા આપણે ફ� �વયં પરમા�માને ભોગ 
અપ�ણ કરીએ. �ભુને તો આમ પણ આપણે ભોગ 
લગાવીએ જ છીએ અને ભોગ લગાવતી વખતે 
આપણાં મનમાં જે સંક�પ છ� તે પૂરા કરવા એ કોનું 
કામ છ� ? �ભુનું કામ છ�. ક�મ ક� આપણે તો �ભુને 
શરણે છીએ. તન-મન-ધન બધું જ તા�ં. તો જે 
પણ મારા સંબંધો છ� એમની અસંતુ�તા, એમની 
અ���તનો િહસાબ કોની સાથે ? �ભુ તમારી 
સાથે. અમે તો ભોગ અપ�ણ કરીએ છીએ. એ 



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 18

�ાના�ત

આ�માઓ પાસે પહ�ચાડવું, એમને સંતુ� કરવું એ 
એક ભગવાનનું જ કાય� છ�. આપણે કરી નથી 
શકતા. આપણે કરી શ�યા હોત તો એ �ય�� 
�યાર� �વીત હતી �યાર� જ આપણે એને સંતુ� 
કરી હોત. પર�તુ કરી નહ� શ�યાં તેથી આ કરવું 
પડે છ�. 

કરોડોમાં કોઈ વીરલો �ય�� હોય જે 
સંબંધીઓને પૂણ� �પથી સંતુ� કરી શક� છ�. દર�ક 
�કારથી ખાવામાં, પીવામાં, રહ�વામાં, ઓઢવામાં, 
સુખ દ�વામાં, શાંિત દ�વામાં કોઈ એક વીરલો હોય 
છ�. બાક� દર�કને �વનમાં કોઈને કોઈ દુઃખ, 
અશાંિત, અસંતુ�તા, સંબંધીઓ �ારા રહ�તી 
હોય છ�. મારા િવચારથી તમે જ�ર સહમત થશો ? 
આ વાતમાં તમારી સહમિત છ� ? આપણી 
ગેરસમજ હોય છ�. આપણે સમ�એ છીએ તે મ� 
મારાં બાળકોને, મારા સંબંધીઓને, માતા-
િપતાને, ભાઈ-બહ�નને, સાસુ-સસરાને, વ�-
દીકરીઓને, પૌ�ા-ધો�ાઓને જે સમયે જેણે જે 
માં�યુ આ�યું છ�, કોઈ કસર નથી છોડી. એમની 
પાલના કરવામાં. પર�તુ એ પાલના કરવામાં 
આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ક� આ�માની �થૂલ 
પાલના તો આપણે કરી પર�તુ �થૂલની સાથે સૂ�મ 
પાલના - એમના મનને ર�જન પહ�ચાડવું, આનંદ 
આપવો, સુખ આપવું, શાંિત આપવી એ શું આપણે 
દર�ક વખતે કરી શ�યા ? 

એક પણ આ�મા એવો નહ� મળ� જે છાતી 
ઠોક�ને કહ�શે, હા મ� આ કયુ�. કિલયુગી 
તમો�ધાન��ત મનુ�ય આ�મા કોઈને સુખ આપે 
એવું બની ન શક�. કોઈને દર�ક વખતે શાંિતનો 
અનુભવ કરાવે એ શ�ય નથી. દર�ક વખતે એ 
આ�માઓને આનંદમાં રાખે, હિષ�તમુખ રાખે શું એ 
થઈ શક� છ� ? બોલો ? કરી શકશો તમે? નહ� કરી 
શકશો. હા આપણે ઈમાનદારીની એક કોિશશ 

કરીશું, �યાસ કરીશું, પુ�ષાથ� કરીશું એમને દર�ક 
�કાર� ખુશ રાખીએ, સંતુ� રાખીએ. આપણે 
સમ�એ છીએ ક�, અમે તો એમને ખુશ રા�યા. 
પર�તુ સ�ટ��ફક�ટ બંને તરફથી મળવું �ઈએ. જે 
આ�મા ��યે આપણે દાવો કરીએ છીએ ક� અમે 
એમને ઘણું આ�યું. સંતુ� કયા�, એ આ�મા પણ 
કહ� ક�, ‘મને ઘણું આ�યું.’ 

જેવી રીતે આપણે �ભુ માટ� કહીએ છીએ ક� 
પરમિપતા પરમા�માએ અમને શું નથી આ�યું ? 
�ભુ આપણી નાની-નાની વાતોથી લઈને દર�ક 
મોટી વાતોની ઈ�છાઓ પૂણ� કર� છ�. ઘણીવાર તો 
જે િવચાયુ� પણ નહ� હોય એવી સુખની, શાંિતની, 
આનંદની, �ેમની �ા��ત જે ભગવાન સામેથી આપે 
છ� આપણે આ�ય� પામીન ે �તા રહી જઈએ છીએ. 
જે �વ�ને પણ નહોતું ધાયુ� એ આપણને �ા�ત થાય 
છ�. કોઈએ િવચાયુ� હતું ક�? �યાર�ય �વ�નમાં પણ 
�વગ�માં જવા માટ� �વતે�વ મરવાનો પુ�ષાથ� 
કરવાનું િવચાયુ� હતું? તેથી હમેશા બુ��માં એક 
પરમે�રને જ યાદ રાખવાના છ�, ક� સવ�ના 
સુખદાતા, શાંિતદાતા, આનંદદાતા, �ેમદાતા. 
આપણને જે �ઈએ એ ફ� પરમે�ર પાસેથી જ 
મળવાનું છ�, ફ� એ જ આપી શક� છ�. �યાર� 
આપણને પરમે�રનો પ�રચય મળી ગયો છ� તો 
બી� મનુ�ય આ�માઓથી અપે�ાઓ શા માટ� 
રાખીએ. 

સમ� સંસાર આ જ દુઃખમાં છ�, મનુ�ય 
આ�માઓથી આશાઓ અને અપે�ાઓ ક� મને 
બોલાવે, મને �ેમ કર�, મને માન મળ�, ખવડાવે, 
પીવડાવે, પાલના આપે, મારી સાથે આમ �યવહાર 
કર�. મ� એની માટ� આ કયુ�, તો એ પણ મારાં માટ� 
એમ કર�. આજ િવચારોથી મનુ�ય દુઃખી થાય છ�. 
એ જ િવચારી - િવચારીને, �ઈ-�ઈને હ�રાન, 
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�િત વષ� ભારતમાં જ�મા�મીના �દવસે �ી 
ક��ણનો જ�મો�સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં 
આવે છ�. ભ�જનો �ી ક��ણને �યામ, સુંદર, 
મનમોહન, િચ�ચોર, મોરમુગટધારી, મુરલીધર 
વગેર� નામોથી ગાયનપૂજન કર� છ�. �ી ક��ણ 
સવ�ગુણ સંપ�ન, સોળ કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, મયા�દા પુ�ષો�મ પણ હતા.

આવા �ી ક��ણ િવશે પણ જનસમુદાયે 
અનેક ગેરસમ� સાથે કલંકો લગા�યા. �ી 
ક��ણને માખણચોર કહીને ગોપીઓ પણ વગોવે છ�. 
�ી ક��ણને સોળ હ�ર રાણીઓ હતી. ગોપીઓના 
ચીરહરણ કયા�. આવી અનેક ગેરસમ� હોવા 
છતાં �ી ક��ણ �વનભર અ�યાચાર સામે લ�ા. 
�થમ તો મામા ક�સનો સામનો કરી નગરજનોને 
બચા�યા. ગોક�ળનું માખણ બી� નગરોમાં જતું 
અટકાવવા માખણચોર પણ બ�યા. િશશુપાલ અને 
જરાસંઘનો પણ વધ કય�. કાળીનાગનું દમન 
કરીને જમુનાનું જળ પણ શુ� કયુ�. રા�ઓની 
ક�દમાં ક�દ થયેલી અનેક ��ીઓને મુ� કરી, 
તેમને સમાજમાં સ�માન યો�ય બનાવી અને અંતે 
મહાભારતના યુ�માં દુય�ધનને પણ પરા�ત કરી 
સ�યનો િવજય કરા�યો.

આવા �ી ક��ણને ભ�જનો રણછોડ, 
ગોવધ�ન, િગરધારી, ગોપાળ, ગોિવંદ, ક�શવ, 
કનૈયો, વગેર� નામોની મિહમા સાથે ભજતા 
આ�યા. આ મુરલીધર કનૈયો �યાર� આવે છ�, 
�યાર� ��� પર ધમ��લાિનનો સમય હોય છ�. 
ગીતામાં આપેલા વચનોનુસાર �યાર� �યાર� ધરા 
પર ધમ��લાિનનો સમય અથા�� પાપાચાર, 
��ાચાર, દુઃખ, અશાંિત માઝા મૂક� છ� �યાર� 

પરમા�મા �ભુ, ઈ�ર, અ�ાહ, ભગવાન 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ાના 
સાકાર શરીરમાં પરકાયા �દ�ય �વેશ કરી 
�દ�ય�પ ધારણ કર� છ� અને પાપા�માઓનો નાશ 
કર� છ�. મનુ�યોને દુઃખોમાંથી મુ� કર� છ�. 
હળાહળ કળયુગમાં ક�સ, જરાસંઘ, દુય�ધન જેવા 
અ�યાચારીઓના અ�યાચારમાંથી મુ� કર� છ�. 
પરમા�મા િશવ ઈ�રીય �ાનની મધુર વાણી 
‘મુરલી’ સંભળાવી રાજયોગના અ�યાસ �ારા 
જનજનમાં શ��નો સંચાર કરી, ગુણોના ભંડારી 
બનાવી, સુખ, શાંિત, પિવ�તા વાળી સતયુગી 
દુિનયામાં �યાં એક ધમ�, એક ભાષા, એક રા�ય 
છ�, એવી �વગ�ની દુિનયામાં અથા�� �ી ક��ણ અને 
�ી રાધેની દુિનયામાં ખાસ ભારતવાસીઓને લઈ 
જવા માટ� પુનઃ આ ધરા પર લઈ જવા માટ� 
પરમા�મા િશવ �વયં �દ�યજ�મ ધારણ કર� છ�.

આવી ‘�ી ક��ણની દુિનયા’ આ હળાહળ 
કિલયુગની અંિતમ ચરમસીમાના મહાિવનાશ 
બાદ ઘણા જ ન�કના સમયમાં આવી રહી છ�. 
આપણે અ�યાર સુધી ગાયું ક� ‘બડી દ�ર ભઈ 
નંદલાલા’ એ સમય હવે રાહ �વાનો ર�ો નથી. 
એ મોરલીવાળો �યાં છ� ? એની ઓળખ ખાસ 
ભારત-વાસીઓને ન�કના ભિવ�યમાં અવ�ય 
થઈ જશે.

આવો આપણે �ી ક��ણની, �વગ�ની પાવન 
દુિનયાનું �વાગત કરતા પહ�લા આપણા આ�માને 
પાવન બનાવી દઈએ. �દ�યગુણોના શણગાર સ� 
સ� થઈ જઈએ. હાથમાં પિવ�તાના ક�ગનો 
પહ�રી લઈએ. ગળામાં િવકારો પર િવજય �ા�ત 

જ�મા�મી
�.ક�. અિનલ, સુરત
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આ�માઓ પાસે પહ�ચાડવું, એમને સંતુ� કરવું એ 
એક ભગવાનનું જ કાય� છ�. આપણે કરી નથી 
શકતા. આપણે કરી શ�યા હોત તો એ �ય�� 
�યાર� �વીત હતી �યાર� જ આપણે એને સંતુ� 
કરી હોત. પર�તુ કરી નહ� શ�યાં તેથી આ કરવું 
પડે છ�. 

કરોડોમાં કોઈ વીરલો �ય�� હોય જે 
સંબંધીઓને પૂણ� �પથી સંતુ� કરી શક� છ�. દર�ક 
�કારથી ખાવામાં, પીવામાં, રહ�વામાં, ઓઢવામાં, 
સુખ દ�વામાં, શાંિત દ�વામાં કોઈ એક વીરલો હોય 
છ�. બાક� દર�કને �વનમાં કોઈને કોઈ દુઃખ, 
અશાંિત, અસંતુ�તા, સંબંધીઓ �ારા રહ�તી 
હોય છ�. મારા િવચારથી તમે જ�ર સહમત થશો ? 
આ વાતમાં તમારી સહમિત છ� ? આપણી 
ગેરસમજ હોય છ�. આપણે સમ�એ છીએ તે મ� 
મારાં બાળકોને, મારા સંબંધીઓને, માતા-
િપતાને, ભાઈ-બહ�નને, સાસુ-સસરાને, વ�-
દીકરીઓને, પૌ�ા-ધો�ાઓને જે સમયે જેણે જે 
માં�યુ આ�યું છ�, કોઈ કસર નથી છોડી. એમની 
પાલના કરવામાં. પર�તુ એ પાલના કરવામાં 
આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ક� આ�માની �થૂલ 
પાલના તો આપણે કરી પર�તુ �થૂલની સાથે સૂ�મ 
પાલના - એમના મનને ર�જન પહ�ચાડવું, આનંદ 
આપવો, સુખ આપવું, શાંિત આપવી એ શું આપણે 
દર�ક વખતે કરી શ�યા ? 

એક પણ આ�મા એવો નહ� મળ� જે છાતી 
ઠોક�ને કહ�શે, હા મ� આ કયુ�. કિલયુગી 
તમો�ધાન��ત મનુ�ય આ�મા કોઈને સુખ આપે 
એવું બની ન શક�. કોઈને દર�ક વખતે શાંિતનો 
અનુભવ કરાવે એ શ�ય નથી. દર�ક વખતે એ 
આ�માઓને આનંદમાં રાખે, હિષ�તમુખ રાખે શું એ 
થઈ શક� છ� ? બોલો ? કરી શકશો તમે? નહ� કરી 
શકશો. હા આપણે ઈમાનદારીની એક કોિશશ 

કરીશું, �યાસ કરીશું, પુ�ષાથ� કરીશું એમને દર�ક 
�કાર� ખુશ રાખીએ, સંતુ� રાખીએ. આપણે 
સમ�એ છીએ ક�, અમે તો એમને ખુશ રા�યા. 
પર�તુ સ�ટ��ફક�ટ બંને તરફથી મળવું �ઈએ. જે 
આ�મા ��યે આપણે દાવો કરીએ છીએ ક� અમે 
એમને ઘણું આ�યું. સંતુ� કયા�, એ આ�મા પણ 
કહ� ક�, ‘મને ઘણું આ�યું.’ 

જેવી રીતે આપણે �ભુ માટ� કહીએ છીએ ક� 
પરમિપતા પરમા�માએ અમને શું નથી આ�યું ? 
�ભુ આપણી નાની-નાની વાતોથી લઈને દર�ક 
મોટી વાતોની ઈ�છાઓ પૂણ� કર� છ�. ઘણીવાર તો 
જે િવચાયુ� પણ નહ� હોય એવી સુખની, શાંિતની, 
આનંદની, �ેમની �ા��ત જે ભગવાન સામેથી આપે 
છ� આપણે આ�ય� પામીન ે �તા રહી જઈએ છીએ. 
જે �વ�ને પણ નહોતું ધાયુ� એ આપણને �ા�ત થાય 
છ�. કોઈએ િવચાયુ� હતું ક�? �યાર�ય �વ�નમાં પણ 
�વગ�માં જવા માટ� �વતે�વ મરવાનો પુ�ષાથ� 
કરવાનું િવચાયુ� હતું? તેથી હમેશા બુ��માં એક 
પરમે�રને જ યાદ રાખવાના છ�, ક� સવ�ના 
સુખદાતા, શાંિતદાતા, આનંદદાતા, �ેમદાતા. 
આપણને જે �ઈએ એ ફ� પરમે�ર પાસેથી જ 
મળવાનું છ�, ફ� એ જ આપી શક� છ�. �યાર� 
આપણને પરમે�રનો પ�રચય મળી ગયો છ� તો 
બી� મનુ�ય આ�માઓથી અપે�ાઓ શા માટ� 
રાખીએ. 

સમ� સંસાર આ જ દુઃખમાં છ�, મનુ�ય 
આ�માઓથી આશાઓ અને અપે�ાઓ ક� મને 
બોલાવે, મને �ેમ કર�, મને માન મળ�, ખવડાવે, 
પીવડાવે, પાલના આપે, મારી સાથે આમ �યવહાર 
કર�. મ� એની માટ� આ કયુ�, તો એ પણ મારાં માટ� 
એમ કર�. આજ િવચારોથી મનુ�ય દુઃખી થાય છ�. 
એ જ િવચારી - િવચારીને, �ઈ-�ઈને હ�રાન, 
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�િત વષ� ભારતમાં જ�મા�મીના �દવસે �ી 
ક��ણનો જ�મો�સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં 
આવે છ�. ભ�જનો �ી ક��ણને �યામ, સુંદર, 
મનમોહન, િચ�ચોર, મોરમુગટધારી, મુરલીધર 
વગેર� નામોથી ગાયનપૂજન કર� છ�. �ી ક��ણ 
સવ�ગુણ સંપ�ન, સોળ કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, મયા�દા પુ�ષો�મ પણ હતા.

આવા �ી ક��ણ િવશે પણ જનસમુદાયે 
અનેક ગેરસમ� સાથે કલંકો લગા�યા. �ી 
ક��ણને માખણચોર કહીને ગોપીઓ પણ વગોવે છ�. 
�ી ક��ણને સોળ હ�ર રાણીઓ હતી. ગોપીઓના 
ચીરહરણ કયા�. આવી અનેક ગેરસમ� હોવા 
છતાં �ી ક��ણ �વનભર અ�યાચાર સામે લ�ા. 
�થમ તો મામા ક�સનો સામનો કરી નગરજનોને 
બચા�યા. ગોક�ળનું માખણ બી� નગરોમાં જતું 
અટકાવવા માખણચોર પણ બ�યા. િશશુપાલ અને 
જરાસંઘનો પણ વધ કય�. કાળીનાગનું દમન 
કરીને જમુનાનું જળ પણ શુ� કયુ�. રા�ઓની 
ક�દમાં ક�દ થયેલી અનેક ��ીઓને મુ� કરી, 
તેમને સમાજમાં સ�માન યો�ય બનાવી અને અંતે 
મહાભારતના યુ�માં દુય�ધનને પણ પરા�ત કરી 
સ�યનો િવજય કરા�યો.

આવા �ી ક��ણને ભ�જનો રણછોડ, 
ગોવધ�ન, િગરધારી, ગોપાળ, ગોિવંદ, ક�શવ, 
કનૈયો, વગેર� નામોની મિહમા સાથે ભજતા 
આ�યા. આ મુરલીધર કનૈયો �યાર� આવે છ�, 
�યાર� ��� પર ધમ��લાિનનો સમય હોય છ�. 
ગીતામાં આપેલા વચનોનુસાર �યાર� �યાર� ધરા 
પર ધમ��લાિનનો સમય અથા�� પાપાચાર, 
��ાચાર, દુઃખ, અશાંિત માઝા મૂક� છ� �યાર� 

પરમા�મા �ભુ, ઈ�ર, અ�ાહ, ભગવાન 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ાના 
સાકાર શરીરમાં પરકાયા �દ�ય �વેશ કરી 
�દ�ય�પ ધારણ કર� છ� અને પાપા�માઓનો નાશ 
કર� છ�. મનુ�યોને દુઃખોમાંથી મુ� કર� છ�. 
હળાહળ કળયુગમાં ક�સ, જરાસંઘ, દુય�ધન જેવા 
અ�યાચારીઓના અ�યાચારમાંથી મુ� કર� છ�. 
પરમા�મા િશવ ઈ�રીય �ાનની મધુર વાણી 
‘મુરલી’ સંભળાવી રાજયોગના અ�યાસ �ારા 
જનજનમાં શ��નો સંચાર કરી, ગુણોના ભંડારી 
બનાવી, સુખ, શાંિત, પિવ�તા વાળી સતયુગી 
દુિનયામાં �યાં એક ધમ�, એક ભાષા, એક રા�ય 
છ�, એવી �વગ�ની દુિનયામાં અથા�� �ી ક��ણ અને 
�ી રાધેની દુિનયામાં ખાસ ભારતવાસીઓને લઈ 
જવા માટ� પુનઃ આ ધરા પર લઈ જવા માટ� 
પરમા�મા િશવ �વયં �દ�યજ�મ ધારણ કર� છ�.

આવી ‘�ી ક��ણની દુિનયા’ આ હળાહળ 
કિલયુગની અંિતમ ચરમસીમાના મહાિવનાશ 
બાદ ઘણા જ ન�કના સમયમાં આવી રહી છ�. 
આપણે અ�યાર સુધી ગાયું ક� ‘બડી દ�ર ભઈ 
નંદલાલા’ એ સમય હવે રાહ �વાનો ર�ો નથી. 
એ મોરલીવાળો �યાં છ� ? એની ઓળખ ખાસ 
ભારત-વાસીઓને ન�કના ભિવ�યમાં અવ�ય 
થઈ જશે.

આવો આપણે �ી ક��ણની, �વગ�ની પાવન 
દુિનયાનું �વાગત કરતા પહ�લા આપણા આ�માને 
પાવન બનાવી દઈએ. �દ�યગુણોના શણગાર સ� 
સ� થઈ જઈએ. હાથમાં પિવ�તાના ક�ગનો 
પહ�રી લઈએ. ગળામાં િવકારો પર િવજય �ા�ત 

જ�મા�મી
�.ક�. અિનલ, સુરત
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�ીક��ણ <------> �ી�ી િશવ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

1. દ�હધારી છ�.
2. ��ીના ક�ખેથી જ�મ લે છ�.
3. ��યુ પામે છ�.

4. સાકારી છ�.
5. સંસારી છ�.
6. ભોગના છ�.
7. રચના છ�.
8. દુઃખહતા� - સુખકતા� નથી.
9. િવ�ના માિલક છ�.
10. ૮૪ જ�મ-��યુના ચ�માં આવે છ�.

11. સતયુગના રાજક�માર છ�.
12. સતયુગની શ�આતમાં જ�મ લે છ�.

13. �ય� છ�.
14. પિતત-પાવન નથી.
15. નવ���ના રચિયતા નથી પર�તુ નવ���ની 

રચના છ�.
16. મુ��-�વનમુ��દાતા નથી.
17. �વગ�ય દુિનયાની �થમ રચના છ�.
18. િ�દ�વ, િ�ને�ી, િ�કાલે�ર નથી.
19. િ�લોક�નાથ નથી.
20. �યોિતિબ�દુ �વ�પ નથી.
21. ‘આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા’ ધમ�ના �થાપક 

નથી પર�તુ આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ની 
રચના છ�.

22. શાંિત, �ેમ, પિવ�તા, આનંદ, ગુણ, �ાન, 
સુખના સાગર નથી.

23. સવ� આ�માના િપતા નથી.
24. સવ� આ�માના સદ ્ગિતદાતા નથી.

1. દ�હધારી નથી િવદ�હી છ�.
2. અજ�મા છ�.
3. ��યુ પામતા નથી.
4. િનરાકારી છ�.
5. અસંસારી છ�.
6. ભોગના નથી.
7. રચનાના રચિયતા છ�.
8. દુઃખહતા� - સુખકતા� છ�.
9. સમ�ત ��ાંડના માિલક છ�.
10. કિળયુગના અંતે એક જ વખત પરકાયામાં   

અવત�રત થાય છ�.
11. સતયુગના રાજક�મારના રચિયતા છ�.
12. કિળયુગના અંતે અવત�રત થાય છ�. 

જ�મ લેતા નથી.
13. અ�ય�, ગુ�ત છ�.
14. પિતત - પાવન છ�.
15. નવ ���ના રચિયતા છ�.

16. મુ��-�વનમુ��દાતા છ�.
17. �વગ�ય દુિનયાના રચિયતા છ�.
18. િ�દ�વ, િ�ને�ી, િ�કાલે�ર છ�.
19. િ�લોક�નાથ છ�.
20. અિત સૂ�મમાં સૂ�મ �યોિતિબ�દુ �વ�પ છ�.
21. આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ના �થાપક 

એવ� રચિયતા છ�.

22. શાંિત, �ેમ, પિવ�તા, આનંદ, ગુણ, �ાન, 
સુખના સાગર છ�.

23. સવ� આ�માના પરમિપતા છ�.
24. સવ� આ�માના સ�ગિતદાતા છ�.

ND
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25. પૂ�ય દ�વતા છ�.
26. ��ા, િવ�ણુ, શંકરના રચિયતા નથી.
27. �હ�થી છ� એટલે ક� તેઓની યુગલ રાધા છ�.

28. �ીક��ણ એ ગીતાની Creation છ�.
29. �ીક��ણ એ દ�વ છ�.
30. �ીક��ણ દ�વતાયે નમઃ
31. સ�ય� ક��ણ� સુંદર� કહ�વાય નિહ.
32. જ�મા�મી એ �ીક��ણની જ�મ જયંતી છ�.

33. તે કાળના કાળ મહાકાળ નથી.
34. �ીક��ણનો �વીકાર સવ� ધમ�ના અનુયાયીઓ 

કરતા નથી.
35. �ીક��ણ તો ��વી વાસી છ�.
36. શા��ો અનુસાર ગોપે�રમાં ગોપ એટલે ક� 

�ીક��ણએ િશવની પૂ� કરી હતી. 
રામે�રમાં રામે પણ િશવની પૂ� કરી હતી.

37. �ી એટલે �ે�, �ે� ક��ણ, �ીક��ણ તે જ 
�માણે �ીરામ.

38. �ીક��ણ એ તેના શરીરનું નામ છ�. તેના 
શરીરમાં પણ આ�મા છ�.

39. �ીક��ણ પોતાના 20 જ�મ પછી પૂ�યમાંથી 
પુ�રી બને છ�.

40. ગીતા એ �ીક��ણના પાછલા જ�મની જનની 
છ�. જનેતા છ�, મા છ� ક� જે માની પાલનાથી 
�ીક��ણ નામના મહા�મા, દ�વા�માનો 
સતયુગમાં જ�મ થયો.

41. કોઈ પણ દ�હધારીને પરમા�મા કહ�વાય નિહ. 
(ગીતાના એક �ોક પર આધા�રત �ીક��ણ 

25. પૂ�ય દ�વતા બનાવનારા છ�.
26. ��ા, િવ�ણુ, શંકરના રચિયતા છ�.
27. �હ�થી નથી. તેઓને કોઈ યુગલ હોતી નથી. 

િનર�જન િનરાકાર છ�.
28. િશવ એ ગીતાના Creator છ�.
29. િશવ એ દ�વોના પણ દ�વ અિધદ�વ મહાદ�વ છ�.
30. િશવ પરમા�માયે નમઃ
31. સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ�વાય.
32. મહાિશવરા�ી એ િશવના જ�મની નિહ� પર�તુ 

િશવના અવતરણની રા�ી છ�.
33. તેઓ કાળના પણ કાળ મહાકાળ છ�.
34. �યોિતિબ�દુ �વ�પ િનરાકારનો �વીકાર 

એક યા બી� �વ�પે સવ� ધમ�એ કર�લો છ�.
35. િશવ પરમધામ વાસી છ�.
36. િશવ પુ�રીને પૂ�ય બનાવે છ� તે કોઈની પણ 

પૂ� કરતા નથી કારણ ક� તે Last Authority 
છ�.

37. �યાર� િશવ એ �ે�માં �ે� �ી �ી િશવ છ� 
તેથી તેઓ �ે�ના રચિયતા છ�.

38. અશરીરી િશવ સવ� આ�માના પરમા�મા છ�. 
તે પણ આ�મા છ� જે આ�માનું નામ િશવ છ�. 
તેથી �ીક��ણના શરીરમાં જે આ�મા છ� તેના 
પણ તે પરમા�મા છ�.

39. �યાર� િશવ તો સદાિશવ, સદા પૂ�ય છ�. તેઓ 
કદી પણ પૂ�યમાંથી પુ�રી બનતા નથી. 
પર�તુ િશવ, પુ�રીને પણ પૂ�ય બનાવે છ� તે 
કોઈની પણ પૂ� કરતા નથી.

40. તો પછી �ીક��ણ ગીતાના રચિયતા હોઈ શક� 
નિહ કારણ ક� ગીતા મા� તેની જ ‘મા’ નથી 
પર�તુ સવ� શા��ોની પણ મા છ�. તેથી ગીતાના 
રચિયતા િશવ જ હોઈ શક� ને !

41. પરમ �યોિતિબ��દુ �વ�પ પરમા�મા 
િનરાકાર િશવ િવદ�હી છ� તેથી એક િશવને જ 
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�ીક��ણ <------> �ી�ી િશવ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

1. દ�હધારી છ�.
2. ��ીના ક�ખેથી જ�મ લે છ�.
3. ��યુ પામે છ�.

4. સાકારી છ�.
5. સંસારી છ�.
6. ભોગના છ�.
7. રચના છ�.
8. દુઃખહતા� - સુખકતા� નથી.
9. િવ�ના માિલક છ�.
10. ૮૪ જ�મ-��યુના ચ�માં આવે છ�.

11. સતયુગના રાજક�માર છ�.
12. સતયુગની શ�આતમાં જ�મ લે છ�.

13. �ય� છ�.
14. પિતત-પાવન નથી.
15. નવ���ના રચિયતા નથી પર�તુ નવ���ની 

રચના છ�.
16. મુ��-�વનમુ��દાતા નથી.
17. �વગ�ય દુિનયાની �થમ રચના છ�.
18. િ�દ�વ, િ�ને�ી, િ�કાલે�ર નથી.
19. િ�લોક�નાથ નથી.
20. �યોિતિબ�દુ �વ�પ નથી.
21. ‘આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા’ ધમ�ના �થાપક 

નથી પર�તુ આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ની 
રચના છ�.

22. શાંિત, �ેમ, પિવ�તા, આનંદ, ગુણ, �ાન, 
સુખના સાગર નથી.

23. સવ� આ�માના િપતા નથી.
24. સવ� આ�માના સદ ્ગિતદાતા નથી.

1. દ�હધારી નથી િવદ�હી છ�.
2. અજ�મા છ�.
3. ��યુ પામતા નથી.
4. િનરાકારી છ�.
5. અસંસારી છ�.
6. ભોગના નથી.
7. રચનાના રચિયતા છ�.
8. દુઃખહતા� - સુખકતા� છ�.
9. સમ�ત ��ાંડના માિલક છ�.
10. કિળયુગના અંતે એક જ વખત પરકાયામાં   

અવત�રત થાય છ�.
11. સતયુગના રાજક�મારના રચિયતા છ�.
12. કિળયુગના અંતે અવત�રત થાય છ�. 

જ�મ લેતા નથી.
13. અ�ય�, ગુ�ત છ�.
14. પિતત - પાવન છ�.
15. નવ ���ના રચિયતા છ�.

16. મુ��-�વનમુ��દાતા છ�.
17. �વગ�ય દુિનયાના રચિયતા છ�.
18. િ�દ�વ, િ�ને�ી, િ�કાલે�ર છ�.
19. િ�લોક�નાથ છ�.
20. અિત સૂ�મમાં સૂ�મ �યોિતિબ�દુ �વ�પ છ�.
21. આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ના �થાપક 

એવ� રચિયતા છ�.

22. શાંિત, �ેમ, પિવ�તા, આનંદ, ગુણ, �ાન, 
સુખના સાગર છ�.

23. સવ� આ�માના પરમિપતા છ�.
24. સવ� આ�માના સ�ગિતદાતા છ�.

ND
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25. પૂ�ય દ�વતા છ�.
26. ��ા, િવ�ણુ, શંકરના રચિયતા નથી.
27. �હ�થી છ� એટલે ક� તેઓની યુગલ રાધા છ�.

28. �ીક��ણ એ ગીતાની Creation છ�.
29. �ીક��ણ એ દ�વ છ�.
30. �ીક��ણ દ�વતાયે નમઃ
31. સ�ય� ક��ણ� સુંદર� કહ�વાય નિહ.
32. જ�મા�મી એ �ીક��ણની જ�મ જયંતી છ�.

33. તે કાળના કાળ મહાકાળ નથી.
34. �ીક��ણનો �વીકાર સવ� ધમ�ના અનુયાયીઓ 

કરતા નથી.
35. �ીક��ણ તો ��વી વાસી છ�.
36. શા��ો અનુસાર ગોપે�રમાં ગોપ એટલે ક� 

�ીક��ણએ િશવની પૂ� કરી હતી. 
રામે�રમાં રામે પણ િશવની પૂ� કરી હતી.

37. �ી એટલે �ે�, �ે� ક��ણ, �ીક��ણ તે જ 
�માણે �ીરામ.

38. �ીક��ણ એ તેના શરીરનું નામ છ�. તેના 
શરીરમાં પણ આ�મા છ�.

39. �ીક��ણ પોતાના 20 જ�મ પછી પૂ�યમાંથી 
પુ�રી બને છ�.

40. ગીતા એ �ીક��ણના પાછલા જ�મની જનની 
છ�. જનેતા છ�, મા છ� ક� જે માની પાલનાથી 
�ીક��ણ નામના મહા�મા, દ�વા�માનો 
સતયુગમાં જ�મ થયો.

41. કોઈ પણ દ�હધારીને પરમા�મા કહ�વાય નિહ. 
(ગીતાના એક �ોક પર આધા�રત �ીક��ણ 

25. પૂ�ય દ�વતા બનાવનારા છ�.
26. ��ા, િવ�ણુ, શંકરના રચિયતા છ�.
27. �હ�થી નથી. તેઓને કોઈ યુગલ હોતી નથી. 

િનર�જન િનરાકાર છ�.
28. િશવ એ ગીતાના Creator છ�.
29. િશવ એ દ�વોના પણ દ�વ અિધદ�વ મહાદ�વ છ�.
30. િશવ પરમા�માયે નમઃ
31. સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ�વાય.
32. મહાિશવરા�ી એ િશવના જ�મની નિહ� પર�તુ 

િશવના અવતરણની રા�ી છ�.
33. તેઓ કાળના પણ કાળ મહાકાળ છ�.
34. �યોિતિબ�દુ �વ�પ િનરાકારનો �વીકાર 

એક યા બી� �વ�પે સવ� ધમ�એ કર�લો છ�.
35. િશવ પરમધામ વાસી છ�.
36. િશવ પુ�રીને પૂ�ય બનાવે છ� તે કોઈની પણ 

પૂ� કરતા નથી કારણ ક� તે Last Authority 
છ�.

37. �યાર� િશવ એ �ે�માં �ે� �ી �ી િશવ છ� 
તેથી તેઓ �ે�ના રચિયતા છ�.

38. અશરીરી િશવ સવ� આ�માના પરમા�મા છ�. 
તે પણ આ�મા છ� જે આ�માનું નામ િશવ છ�. 
તેથી �ીક��ણના શરીરમાં જે આ�મા છ� તેના 
પણ તે પરમા�મા છ�.

39. �યાર� િશવ તો સદાિશવ, સદા પૂ�ય છ�. તેઓ 
કદી પણ પૂ�યમાંથી પુ�રી બનતા નથી. 
પર�તુ િશવ, પુ�રીને પણ પૂ�ય બનાવે છ� તે 
કોઈની પણ પૂ� કરતા નથી.

40. તો પછી �ીક��ણ ગીતાના રચિયતા હોઈ શક� 
નિહ કારણ ક� ગીતા મા� તેની જ ‘મા’ નથી 
પર�તુ સવ� શા��ોની પણ મા છ�. તેથી ગીતાના 
રચિયતા િશવ જ હોઈ શક� ને !

41. પરમ �યોિતિબ��દુ �વ�પ પરમા�મા 
િનરાકાર િશવ િવદ�હી છ� તેથી એક િશવને જ 
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પરમા�મા કહ�વાય. (ગીતા આધા�રત)
42. િશવ પરમા�મા કહ�વાય, ભગવાન નિહ.

43. S u p r e m e  એટલે પરમ. પરમ એટલે 
સવ��, સવ� �ે�, સવ��મ Supreme 
Soul Shiv પરમ આ�મા િશવ.

44. િશવને કોઈ માતા-િપતા હોતા નથી.
45. િશવ તો ગુ�ના પણ ગુ� સતગુ� તેમજ 

સ�ગુ� પણ છ�.
46. િશવ તો �વયં સ�ગિતદાતા છ�. ઈ�રીય 

�ાનથી �ીક��ણના આ�માની સદ ્ગિત થાય 
છ�.

47. િશવ તો �ાનના સાગર તેમજ િશ�કના પણ 
િશ�ક પરમ િશ�ક છ�. તેઓને િવ�ા 
અ�યાસની જ�ર જ ના હોય.

48. િશવ પરમા�મા છ�.
49. િશવ માટ� 30 �દવસનો આખો �ાવણ માસ 

અને 1 �દવસ મહાિશવરા�ી, આમ ક�લ 31 
�દવસ િશવના તહ�વાર મનાવવામાં આવે છ�.

50. િશવ સતબાપ, પરમ િશ�ક સતગુ� છ�.

દ�હધારી છ�.)
42. �ીક��ણ ભગવાન કહ�વાય પર�તુ પરમા�મા 

કહ�વાય નિહ.
43. �ીક��ણને Lord કહ�વાય Lord એટલે 

મહા�મા �ભુ.

44. �ીક��ણને માતા-િપતા હોય છ�.
45. �ીક��ણને તો ગુ� હતા.

46. �ીક��ણની સ�ગિત એ તેમના પાછલા 
જ�મના પુ�ષાથ�નું �ાર�ધ છ�.

47. સતયુગી �ીક��ણ સાં�દપની ઋિષને �યાં િવ�ા 
અ�યાસાથ� જતાં હતાં.

48. �ીક��ણ એ દ�વા�મા, મહા�મા પુ�યા�મા છ�.
49. �ીક��ણ માટ� વષ�માં એક જ તહ�વાર એક જ 

�દવસ મનાવવામાં આવે છ� અને તે છ� 
જ�મા�મી.

50. �ીક��ણ સતબાપ, પરમ િશ�ક, સતગુ� 
નથી.

હ� ! મારા આ�મ� ભાઈઓ,

ઉપરો� 50 તફાવત �ીક��ણ અને �ી �ી િશવ વ�ે દશા�વવાનો મા�ને મા� મામૂલી સ�ય �યાસ 
કર�લો છ�. જરા િવચાર સાગર મંથન કરીએ ક� ઉપરો� બ�ને હ�તીઓમાંથી સવ��, સવ� �ે�, 
સવ��મ Supreme કોણ ? � Supreme Soul િશવ હોય તો પરમા�મા િશવ જ હોઈ શક�. અને આમેય 
તે, પરમા�મા તો એક જ છ� ને ! �યાર� ગીતા તો પરમા�મા એ જ કહ�લી છ� ને ! તો એ વાત તો િસ� થઈ ગઈ 
ક� ગીતાના રચિયતા �વયં િશવ છ�. િશવ પરમા�માના �ાનથી સતયુગી �ીક��ણનો સતયુગમાં જ�મ થયો 
હતો. Shree Krishna is next to God. ગીતા એ �ાન છ� ક� જે �ાન અિહ�સાના પદાથ� પાઠ િશખવે છ�. 
યુ� એ તો િહ�સા છ� ગીતા �ાન તો અિહ�સા પરમો ધમ�ના બોધપાઠ તરફ િનદ�શ કર� છ�. �યાં યુ� ચાલતું 
હોય અને �યાં જ ગીતા�ાન શ�ય છ� ખ�ં ! અને તે પણ એક ને જ ! શું બી�ને ગીતા �ાનની જ�ર નથી ? 
ગીતા તો મનુ�ય મા�ની છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મહારા� તથા ગુજરાતના િવિવધ નગરોમાં પણ 
ગણેશ �થાપન અને ગણેશ િવસજ�ન સુધીના 
�દવસો દરિમયાન મોડી રાત સુધી ભાિવક ભ�ો 
ઠ�ર ઠ�ર િવિવધ �હ�ર કાય��મોનું આયોજન કરી 
ઉજવણી કર� છ�. આ �સંગે વત�માન સમાજની 
��થિત અને િવિવધ થીમ બેઈઝ ગણપિતના 
�વ�પવાળી મૂિત�ઓ કલાકારો તૈયાર કર� છ� જે 
લોકોમાં ખૂબ લોકિ�ય બની �ય છ�. આ 
તહ�વારની સૌથી મોટી ખાિસયત ગણેશ�ની 
િવિવધ આકાર અને સાઈઝની ભ�ય �િતમાઓ 
હોય છ�. ઘણાં લાંબા સમયથી �લા�ટર ઑફ 
પેરીસમાંથી ગણેશ�ની બનતી જે મૂિત�ઓમાં 
કલર, ઑઈલ, ક�િમકલ વગેર�નો ઉપયોગ થતો 
હોવાથી, આ �િતમાઓને નદી ક� તળાવના 
પાણીમાં ડૂબાડવાથી થતું જળ �દૂષણ, માનવ અને 
ક�દરત બંને માટ� આફત સજ� છ�. તેથી આવી 
મૂિત�ઓનાં �થાને છ��ા બે-�ણ વષ�થી ઈકો 
���ડલી કોનસે�ટથી માટીમાંથી ગણેશ�નું સજ�ન 
કરી તેને ફરી માટીમાંજ િવસજ�ન કરવામાં આવી 
ર�ં છ�. જેનાથી પયા�વરણનું નુકસાન, નદી, 
નાળા ક� તળાવોમાં અને �કનારામાં ગંદક� ન થાય 
તથા �વ�છતા જળવાઈ રહ� તેના માટ� સરકાર 
અને �શાસન પણ ઘણાં �ય�ો કરી ભાિવક 
ભ�ોની ભાવનાઓને પણ �ળવી રાખે છ�.

ગણેશનો જ�મ - ગણેશ એ શંકર અને 
પાવ�તીના અયોિનજ પુ� હતાં. તેમનો જ�મ ગભ� 
�ારા થયો નથી. તેમની જ�મકથા �ણવા જેવી 
છ�. એકવાર પાવ�તીએ પોતાના શરીરના મેલમાંથી 
પુ�ષની મૂિત� બનાવી તેને સ�વતા અપ�વાથી 

જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ દ�વા...

માતા �ક� પાવ�તી િપતા મહાદ�વા...

��યેક વષ�માં િશવની મિહમાવાળા �ાવણ 
માસ પછી આવતા, ભાદરવા માસની સુદ ચોથની 
િતિથ, ગણેશ ચતુથ�ના ઉ�સવ તરીક� ધામધૂમથી 
ઉજવાય છ�. ગણેશો�સવ એ ભારતીય િબન-
સાં�દાિયક લોકશાહીનું ઉ�વળ િચ�હ છ�. 
ભારત લોકશાહીને વર�લો દ�શ ગણતં� છ�. આવા 
ગણતં�નો અિધ�ાતા દ�વ ગણેશ છ�. �ાવણ અને 
ભાદરવામાં આવતા તહ�વારોની હારમાળાએ 
લોકોને ભ��ભાવમાં ઓત�ોત કરી દીધા છ�. 
�ીગણેશને િવ�નહતા�, િવ�ન િવનાશક દ�વ તરીક� 
ગણવામાં આવે છ�. અ�યાર� લોકોમાં િવિવધ 
�કારના િવ�નો વધી જવાથી, િવ�નોને હણનાર 
ગણપિતનું મહ�વ ખૂબ જ વધી ગયું છ�. દર�ક 
મંગળ શુભકાય�ના �ાર�ભમાં તથા િવ�ાર�ભે, 
િવવાહ�, �હ�વેશ, કોઈપણ દ�વની પૂ� કરતાં 
પહ�લા �ીગણેશની પૂ� અને આરાધના 
આવ�યક ગણાય છ�. િસ��દાતા, િસ�� 
િવનાયક, �ીગણેશ ઐ�યમાં બાંધી રાખવા માટ�, 
એકમેવ િબન સાં�દાિયક દ�વ �ીગણેશને ગણીને 
આ ઉ�સવનું મહ�વ વધારી દીધું. આ ઉ�સવ 
ગણેશચોથથી અનંત ચૌદશ સુધી ૧૧ �દવસ 
ભપકાભેર મનાવાય છ�. હવે તો સમ� ગુજરાતમાં 
પણ આ તહ�વાર ખૂબ લાંબા સમયથી ઉજવાય છ�. 
જેમાં અમદાવાદ શહ�રમાં મહારા�ીયન લોકો ૧૧ 
�દવસ સુધી ભ�ના િવ�તારમાં ગણપિતના 
મં�દરમાં મધુર સંગીત, નાટક, �યા�યાનો તથા 
સાં�ક�િતક કાય��મો યો�ને હષ�ભેર ભાગ લે છ�. 

�દ�યદશ�ન

ગણેશચતુથ�નો આ�યા��મક સંદ�શ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પરમા�મા કહ�વાય. (ગીતા આધા�રત)
42. િશવ પરમા�મા કહ�વાય, ભગવાન નિહ.

43. S u p r e m e  એટલે પરમ. પરમ એટલે 
સવ��, સવ� �ે�, સવ��મ Supreme 
Soul Shiv પરમ આ�મા િશવ.

44. િશવને કોઈ માતા-િપતા હોતા નથી.
45. િશવ તો ગુ�ના પણ ગુ� સતગુ� તેમજ 

સ�ગુ� પણ છ�.
46. િશવ તો �વયં સ�ગિતદાતા છ�. ઈ�રીય 

�ાનથી �ીક��ણના આ�માની સદ ્ગિત થાય 
છ�.

47. િશવ તો �ાનના સાગર તેમજ િશ�કના પણ 
િશ�ક પરમ િશ�ક છ�. તેઓને િવ�ા 
અ�યાસની જ�ર જ ના હોય.

48. િશવ પરમા�મા છ�.
49. િશવ માટ� 30 �દવસનો આખો �ાવણ માસ 

અને 1 �દવસ મહાિશવરા�ી, આમ ક�લ 31 
�દવસ િશવના તહ�વાર મનાવવામાં આવે છ�.

50. િશવ સતબાપ, પરમ િશ�ક સતગુ� છ�.

દ�હધારી છ�.)
42. �ીક��ણ ભગવાન કહ�વાય પર�તુ પરમા�મા 

કહ�વાય નિહ.
43. �ીક��ણને Lord કહ�વાય Lord એટલે 

મહા�મા �ભુ.

44. �ીક��ણને માતા-િપતા હોય છ�.
45. �ીક��ણને તો ગુ� હતા.

46. �ીક��ણની સ�ગિત એ તેમના પાછલા 
જ�મના પુ�ષાથ�નું �ાર�ધ છ�.

47. સતયુગી �ીક��ણ સાં�દપની ઋિષને �યાં િવ�ા 
અ�યાસાથ� જતાં હતાં.

48. �ીક��ણ એ દ�વા�મા, મહા�મા પુ�યા�મા છ�.
49. �ીક��ણ માટ� વષ�માં એક જ તહ�વાર એક જ 

�દવસ મનાવવામાં આવે છ� અને તે છ� 
જ�મા�મી.

50. �ીક��ણ સતબાપ, પરમ િશ�ક, સતગુ� 
નથી.

હ� ! મારા આ�મ� ભાઈઓ,

ઉપરો� 50 તફાવત �ીક��ણ અને �ી �ી િશવ વ�ે દશા�વવાનો મા�ને મા� મામૂલી સ�ય �યાસ 
કર�લો છ�. જરા િવચાર સાગર મંથન કરીએ ક� ઉપરો� બ�ને હ�તીઓમાંથી સવ��, સવ� �ે�, 
સવ��મ Supreme કોણ ? � Supreme Soul િશવ હોય તો પરમા�મા િશવ જ હોઈ શક�. અને આમેય 
તે, પરમા�મા તો એક જ છ� ને ! �યાર� ગીતા તો પરમા�મા એ જ કહ�લી છ� ને ! તો એ વાત તો િસ� થઈ ગઈ 
ક� ગીતાના રચિયતા �વયં િશવ છ�. િશવ પરમા�માના �ાનથી સતયુગી �ીક��ણનો સતયુગમાં જ�મ થયો 
હતો. Shree Krishna is next to God. ગીતા એ �ાન છ� ક� જે �ાન અિહ�સાના પદાથ� પાઠ િશખવે છ�. 
યુ� એ તો િહ�સા છ� ગીતા �ાન તો અિહ�સા પરમો ધમ�ના બોધપાઠ તરફ િનદ�શ કર� છ�. �યાં યુ� ચાલતું 
હોય અને �યાં જ ગીતા�ાન શ�ય છ� ખ�ં ! અને તે પણ એક ને જ ! શું બી�ને ગીતા �ાનની જ�ર નથી ? 
ગીતા તો મનુ�ય મા�ની છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મહારા� તથા ગુજરાતના િવિવધ નગરોમાં પણ 
ગણેશ �થાપન અને ગણેશ િવસજ�ન સુધીના 
�દવસો દરિમયાન મોડી રાત સુધી ભાિવક ભ�ો 
ઠ�ર ઠ�ર િવિવધ �હ�ર કાય��મોનું આયોજન કરી 
ઉજવણી કર� છ�. આ �સંગે વત�માન સમાજની 
��થિત અને િવિવધ થીમ બેઈઝ ગણપિતના 
�વ�પવાળી મૂિત�ઓ કલાકારો તૈયાર કર� છ� જે 
લોકોમાં ખૂબ લોકિ�ય બની �ય છ�. આ 
તહ�વારની સૌથી મોટી ખાિસયત ગણેશ�ની 
િવિવધ આકાર અને સાઈઝની ભ�ય �િતમાઓ 
હોય છ�. ઘણાં લાંબા સમયથી �લા�ટર ઑફ 
પેરીસમાંથી ગણેશ�ની બનતી જે મૂિત�ઓમાં 
કલર, ઑઈલ, ક�િમકલ વગેર�નો ઉપયોગ થતો 
હોવાથી, આ �િતમાઓને નદી ક� તળાવના 
પાણીમાં ડૂબાડવાથી થતું જળ �દૂષણ, માનવ અને 
ક�દરત બંને માટ� આફત સજ� છ�. તેથી આવી 
મૂિત�ઓનાં �થાને છ��ા બે-�ણ વષ�થી ઈકો 
���ડલી કોનસે�ટથી માટીમાંથી ગણેશ�નું સજ�ન 
કરી તેને ફરી માટીમાંજ િવસજ�ન કરવામાં આવી 
ર�ં છ�. જેનાથી પયા�વરણનું નુકસાન, નદી, 
નાળા ક� તળાવોમાં અને �કનારામાં ગંદક� ન થાય 
તથા �વ�છતા જળવાઈ રહ� તેના માટ� સરકાર 
અને �શાસન પણ ઘણાં �ય�ો કરી ભાિવક 
ભ�ોની ભાવનાઓને પણ �ળવી રાખે છ�.

ગણેશનો જ�મ - ગણેશ એ શંકર અને 
પાવ�તીના અયોિનજ પુ� હતાં. તેમનો જ�મ ગભ� 
�ારા થયો નથી. તેમની જ�મકથા �ણવા જેવી 
છ�. એકવાર પાવ�તીએ પોતાના શરીરના મેલમાંથી 
પુ�ષની મૂિત� બનાવી તેને સ�વતા અપ�વાથી 

જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ દ�વા...

માતા �ક� પાવ�તી િપતા મહાદ�વા...

��યેક વષ�માં િશવની મિહમાવાળા �ાવણ 
માસ પછી આવતા, ભાદરવા માસની સુદ ચોથની 
િતિથ, ગણેશ ચતુથ�ના ઉ�સવ તરીક� ધામધૂમથી 
ઉજવાય છ�. ગણેશો�સવ એ ભારતીય િબન-
સાં�દાિયક લોકશાહીનું ઉ�વળ િચ�હ છ�. 
ભારત લોકશાહીને વર�લો દ�શ ગણતં� છ�. આવા 
ગણતં�નો અિધ�ાતા દ�વ ગણેશ છ�. �ાવણ અને 
ભાદરવામાં આવતા તહ�વારોની હારમાળાએ 
લોકોને ભ��ભાવમાં ઓત�ોત કરી દીધા છ�. 
�ીગણેશને િવ�નહતા�, િવ�ન િવનાશક દ�વ તરીક� 
ગણવામાં આવે છ�. અ�યાર� લોકોમાં િવિવધ 
�કારના િવ�નો વધી જવાથી, િવ�નોને હણનાર 
ગણપિતનું મહ�વ ખૂબ જ વધી ગયું છ�. દર�ક 
મંગળ શુભકાય�ના �ાર�ભમાં તથા િવ�ાર�ભે, 
િવવાહ�, �હ�વેશ, કોઈપણ દ�વની પૂ� કરતાં 
પહ�લા �ીગણેશની પૂ� અને આરાધના 
આવ�યક ગણાય છ�. િસ��દાતા, િસ�� 
િવનાયક, �ીગણેશ ઐ�યમાં બાંધી રાખવા માટ�, 
એકમેવ િબન સાં�દાિયક દ�વ �ીગણેશને ગણીને 
આ ઉ�સવનું મહ�વ વધારી દીધું. આ ઉ�સવ 
ગણેશચોથથી અનંત ચૌદશ સુધી ૧૧ �દવસ 
ભપકાભેર મનાવાય છ�. હવે તો સમ� ગુજરાતમાં 
પણ આ તહ�વાર ખૂબ લાંબા સમયથી ઉજવાય છ�. 
જેમાં અમદાવાદ શહ�રમાં મહારા�ીયન લોકો ૧૧ 
�દવસ સુધી ભ�ના િવ�તારમાં ગણપિતના 
મં�દરમાં મધુર સંગીત, નાટક, �યા�યાનો તથા 
સાં�ક�િતક કાય��મો યો�ને હષ�ભેર ભાગ લે છ�. 

�દ�યદશ�ન

ગણેશચતુથ�નો આ�યા��મક સંદ�શ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 24

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 25

�ાના�ત

જ રીતે હ� માનવ, તું પણ એક વખત નેટમાં જ 
ફસાઈશ. અને સાચે જ આજે માનવ નેટમાં ફસાઈ 
ગયો છ�. દર થોડા સમયે તે નેટ ચેક કરતો રહ� છ� 
ક� કોઈ મેસેજ આ�યો. સે�ફ� પાડીને અપલોડ 
કરતો રહ� છ� અને લાઈ�સ મેળવવાની ખેવના 
કરતો રહ� છ�. લાઈક ન મળી ક� ઓછી મળી તો મુડ 
ઓફ થાય છ�, િનરાશ થાય છ�. �યાર�ક તો 
ડી�ેશનમાં પણ આવી �ય છ�.

એક મહાનગરની કૉલેજ ક�યાને 
મોબાઈલનો નશો વળ�યો. પોતાનો સેલફોન 
લઈને તે �મમાં જ સમય પસાર કરવા લાગી. 
આખો �દવસ કૉલેજના િમ�ો સાથે વાત કરવી, 
એસ.એમ.એસ., �હૉ�સ એપ મેસેજની લેવડદ�વડ 
અને લાઈ�સ ડીસલાઈ�સ. બધાને પસ�નલી 
મળવાનું ટાળતી અને તે અંતે ડી�ેશનનો િશકાર 
બનીને એકલવાયાપણાને કારણે આપઘાતનો 
�યાસ પણ કય�. દ�શના અનેક શહ�રોમાં આવા તો 
અનેક યુવાનો આ મોબાઈલ અને ઈ�ટરનેટના 
સાધનોના �યસનમાં ડૂબેલા છ�. આ �યસન વળી 
દા� ક� ��સના �યસન કરતાં પણ વધું ભયંકર છ�. 
કારણ ક� શરાબ અને ��સના �યસની સમાજમાં 
સર�આમ નશો કરતા નથી ક� કરી શકતા નથી. 
પણ મોબાઈલને તો �ટ�ટસ સી�બોલ માનવામાં 
આવે છ�. એટલે મોબાઈલ ફોનનો વધુ ઉપયોગ કર� 
તો મા-બાપ પણ ખુશ થાય છ�. એકદમ નાના 
બાળકો પણ મોબાઈલનો ઉપયોગ કર� તો મા-બાપ 
તો પોતાના િમ� સંબંધીઓમાં પણ બાળકના 
વખાણ કરતા ફર� છ�. પણ તે જ બાળકો મોટા 
થઈને મોબાઈલ ક� નેટના બંધાણી થઈ �ય �યાર� 
તેઓ દુઃખી દુઃખી થઈ �ય છ�. 

આજે માનવ દોડી ર�ો છ�. તેને થોભવા 
માટ�નો પણ સમય નથી. કહ�વાય છ� ક� પહ�લા 
માનવ પાસે ઘ�ડયાળ નહતું, પણ સમય હતો. 
આજે તેની પાસે મ�ઘા ઘ�ડયાળો છ�, પણ સમય 
નથી.

આ દોડ ભૌિતકતાની છ�. િવ�ાનયુગની 
દ�ણ છ�. તનાવ�ા��ત માટ�ની દોડ છ�. તે દોડે છ� સુખ 
પાછળ પણ સુખ ઝાંઝવાના જળની જેમ ભાસે છ�. 
સુખ ખોવાઈ ગયું છ�. આપણે ખોળીએ છીએ પણ 
મળતું નથી.

સુખ �યાં ગુમ થયું છ� ?

૧.  ટ�કનોલો�નો અિતવપરાશ

આજનો યુગ ટ�કનોલો�નો છ�. યાદ કરો 
કો��યુટર યુગની શ�આત. �યાર� કો��યુટર �ારા 
આપણા કાય� સરળ થઈ ગયા. આજે તો મશીન 
સંચાલન વગેર� કો��યુટર એઈડેડ થઈ ગયા. 
સીવીલ, મીક�નીકલ, ઈલે��ીકલ, ક�મીકલ, 
મેટાલ�કલ, �ો�ગ, મશીન�ગ, �ા�સમીશન, 
�ોસેસ ક� માઈન�ગ, એ��નીયર�ગમાં, �ીલ�ગમાં 
તેનો ઉપયોગ માનવબળથી થતા કાય�ને સરળ 
બનાવવાની સાથે ઝડપી પણ થઈ ગયા. આ 
ટ�કનોલો� ધીર� ધીર� ઓ�ફસો, કચેરીઓ, 
સંક�લોમાંથી ઘર સુધી પહ�ચી ગઈ અને હવે 
માનવના હાથમાં મોબાઈલ �વ�પે ગોઠવાઈ ગઈ 
છ�. આજે બધા એકબી�ને પૂછ� છ� - તમે નેટ પર, 
�હૉ�સ એપ પર, ફ�સબુક ક� �ીટર પર છો ને ?

કહ�વાય છ� ક� માનવે �થમ જ વાર �યાર� 
માછલીનો િશકાર કય� �યાર� માછલીએ માનવને 
શાપ આ�યો ક� જેમ �� આજે નેટમાં ફસાઈ છું તેવી 

સુખનું સરનામું
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

ગૌરીપુ� ગણેશ ઉ�પ�ન થયા. પોતે �ાન કરવા 
જતાં અંદર કોઈ આવી ન �ય તે માટ� �હ�ાર� 
ચોક� કરવાનું કાય� ગણેશને સો�યું. તે દરિમયાન 
તપ કરીને પાવ�તીપિત શંકર ઘેર પાછા ફયા� 
�યાર�, પર�પર ઓળખાણ ન હોવાથી ગણેશે 
શંકરને અંદર જતા રો�યા. �યાર� શંકર� �ોિધત 
થઈને િ�શૂળથી ગણેશનું મ�તક છ�દી નાં�યું. આ 
વાતની ખબર પડતાં પાવ�તીએ ક�પાંત કરી 
િવલાપ કરતાં ગણેશ તેમનો પુ� છ� તેવું જણા�યું. 
એક દ�તકથા મુજબ પાવ�તીએ ��ાને આ વાત 
કરી. ��ાએ નગરમાં બી� �દવસે સવાર� જે 
�ાણી �થમ મળ� તેનું મ�તક છ�દી, તેનું ��યાપ�ણ 
કરવાનું ક�ં. સૌ �થમ ગજ (હાથી) મળતાં તેનું 
મ�તક છ�દી ��યારોપણ કયુ�, જેથી ગણેશ 
સ�વન થયા અને ગ�નન કહ�વાયા. શંકર� 
તેમને ગણોના નાયક પદ� નીમવાથી તે ગણનાયક 
ગણેશ તરીક� ઓળખાયા. શંકર� વરદાન આપતાં 
ક�ં ક� સવ� માંગિલક શુભ કાય�માં સવ� દ�વોમાં 
�થમ પૂજન ગણેશનું થશે. તેથી તે મંગલમૂિત� 
િવ�નહતા� દ�વ તરીક� �િસ� થયા. ગણેશ 
પુરાણમાં ગણેશને ભાલચં�, િ�ને�ી, �ાનભૂષણ 
ક�ા છ�. ગણેશ િશવપુ� અને અયોિનજ પુ� છ�. 
ગણેશની સગુણ અને િનગુ�ણ બંને ઉપાસના 
દશા�વી છ�. સૌરપુરાણમાં ગણેશને િશવ તરીક� 
દશા��યા છ� અને દિ�ણ ભારતમાં ક�કણ - 
ગૌમંતકમાં ગણેશપૂ� િશવિલંગ �પે થાય છ�. એક 
દ�તકથા મુજબ ગણેશ �થમ આય�તર લોકોના 
�ામ દ�વતા હતા. �ત આચરનારા આય�તર 
લોકોને �ા�ય ક�ા છ�. ગણેશને �ા�યપિત ક� 
�ા�યોના અિધ�ાતા દ�વ કહ�વામાં આવે છ�.

પવ�નું મહ�વ - આજના �વત�માન સમયમાં 
�યાર� સવ�� મૂ�યોનું અથા�ત સદગુણોનું સદ�તર 
ધોવાણ થઈ ગયું છ� �યાર� ગણેશો�સવનું મહ�વ 

ખૂબ વધી �ય છ�. િસ�ાંત વગરની રાજનીિત, 
નીિતિવહીન વેપાર, માનવતા શૂ�ય િવ�ાન, 
અંધ��ાયુ� ભ��, �ેમરિહત �ભુ�વ, પિવ� 
િશ�ણ�ે�માં પણ ��ાચાર, ધાિમ�ક 
સાધુસંતોમાં પણ પાપલીલાનો �વેશ, પોલીસના 
વહીવટમાં ર�કનું ભ�ક બનવું. નાની બાળાઓ 
પર બળા�કાર, આતંકવાદ અને િહ�સાથી 
ભય��ત માનવ�વન, કૌભાંડોની બોલબાલા.. 
ચાર� બાજુ (ચૌ તરફ) ગુણોની કારમી અછત 
વતા�તી હોય તેવા સમયમાં ગુણોના પિત ગણપિતનું 
મહ�વ ટોચના અ��થાને િબરાજે છ�.

ગણેશનો અથ� - ગણેશ અથા�ત ગણપિતનું 
આ�યા��મક રહ�ય સમજવા જેવું છ�. ગણેશ 
અથા�� ગુણોના ઈ�ર. અહ� ગણ શ�દ ગુણો માટ� 
વપરાયો છ�. ગણપિત અથા�� ગુણોમાં નાયક, 
ગુણોમાં અ�ેસર. આમ ગણેશ ગુણોના ભંડાર 
તરીક� ઓળખાય છ�.

શંકર-પાવ�તીના બે સંતાન કાિત�ક�ય અને 
ગણપિત. બંને વ�ે એ શરત લાગી ક�, ચાર� 
ધામની યા�ા કરીને સૌ �થમ કોણ આવી ઈનામ 
�તે ? કાિત�ક�ય પોતાના મોરપ�ી �પી વાહનમાં 
ગગનિવહાર શ� કયા�. દુદાળા-મોટા પેટવાળા 
પર�તુ બુ��શાળી-િવવેક� ગણપિતએ માતા-
િપતાની ચાર� બાજુ �દિ�ણા ફરી �થમ નંબર 
મેળ�યો. કહ�વાય છ� ક�, પોતાના જ�મદાતા માતા-
િપતાની સેવાનું પુ�ય એ ચારધામની યા�ાના પુ�ય 
કરતાં ચ�ઢયાતું છ�. �વણક�માર� પણ માતા-
િપતાની સેવા કરીને ઈિતહાસમાં પોતાનું નામ 
અમર કરી દીધું. હાલના જુવાનીયા પુ�ો, 
અસહાય બની ગયેલ �� માતા-િપતાને ��ા�મ 
ક� ઘરડાઘરમાં મોકલી દ�. તે ક�ટલુ ઉિચત ગણાય? 
મા-બાપને ��ા�મમાં મોકલી, ગમે તેટલા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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જ રીતે હ� માનવ, તું પણ એક વખત નેટમાં જ 
ફસાઈશ. અને સાચે જ આજે માનવ નેટમાં ફસાઈ 
ગયો છ�. દર થોડા સમયે તે નેટ ચેક કરતો રહ� છ� 
ક� કોઈ મેસેજ આ�યો. સે�ફ� પાડીને અપલોડ 
કરતો રહ� છ� અને લાઈ�સ મેળવવાની ખેવના 
કરતો રહ� છ�. લાઈક ન મળી ક� ઓછી મળી તો મુડ 
ઓફ થાય છ�, િનરાશ થાય છ�. �યાર�ક તો 
ડી�ેશનમાં પણ આવી �ય છ�.

એક મહાનગરની કૉલેજ ક�યાને 
મોબાઈલનો નશો વળ�યો. પોતાનો સેલફોન 
લઈને તે �મમાં જ સમય પસાર કરવા લાગી. 
આખો �દવસ કૉલેજના િમ�ો સાથે વાત કરવી, 
એસ.એમ.એસ., �હૉ�સ એપ મેસેજની લેવડદ�વડ 
અને લાઈ�સ ડીસલાઈ�સ. બધાને પસ�નલી 
મળવાનું ટાળતી અને તે અંતે ડી�ેશનનો િશકાર 
બનીને એકલવાયાપણાને કારણે આપઘાતનો 
�યાસ પણ કય�. દ�શના અનેક શહ�રોમાં આવા તો 
અનેક યુવાનો આ મોબાઈલ અને ઈ�ટરનેટના 
સાધનોના �યસનમાં ડૂબેલા છ�. આ �યસન વળી 
દા� ક� ��સના �યસન કરતાં પણ વધું ભયંકર છ�. 
કારણ ક� શરાબ અને ��સના �યસની સમાજમાં 
સર�આમ નશો કરતા નથી ક� કરી શકતા નથી. 
પણ મોબાઈલને તો �ટ�ટસ સી�બોલ માનવામાં 
આવે છ�. એટલે મોબાઈલ ફોનનો વધુ ઉપયોગ કર� 
તો મા-બાપ પણ ખુશ થાય છ�. એકદમ નાના 
બાળકો પણ મોબાઈલનો ઉપયોગ કર� તો મા-બાપ 
તો પોતાના િમ� સંબંધીઓમાં પણ બાળકના 
વખાણ કરતા ફર� છ�. પણ તે જ બાળકો મોટા 
થઈને મોબાઈલ ક� નેટના બંધાણી થઈ �ય �યાર� 
તેઓ દુઃખી દુઃખી થઈ �ય છ�. 

આજે માનવ દોડી ર�ો છ�. તેને થોભવા 
માટ�નો પણ સમય નથી. કહ�વાય છ� ક� પહ�લા 
માનવ પાસે ઘ�ડયાળ નહતું, પણ સમય હતો. 
આજે તેની પાસે મ�ઘા ઘ�ડયાળો છ�, પણ સમય 
નથી.

આ દોડ ભૌિતકતાની છ�. િવ�ાનયુગની 
દ�ણ છ�. તનાવ�ા��ત માટ�ની દોડ છ�. તે દોડે છ� સુખ 
પાછળ પણ સુખ ઝાંઝવાના જળની જેમ ભાસે છ�. 
સુખ ખોવાઈ ગયું છ�. આપણે ખોળીએ છીએ પણ 
મળતું નથી.

સુખ �યાં ગુમ થયું છ� ?

૧.  ટ�કનોલો�નો અિતવપરાશ

આજનો યુગ ટ�કનોલો�નો છ�. યાદ કરો 
કો��યુટર યુગની શ�આત. �યાર� કો��યુટર �ારા 
આપણા કાય� સરળ થઈ ગયા. આજે તો મશીન 
સંચાલન વગેર� કો��યુટર એઈડેડ થઈ ગયા. 
સીવીલ, મીક�નીકલ, ઈલે��ીકલ, ક�મીકલ, 
મેટાલ�કલ, �ો�ગ, મશીન�ગ, �ા�સમીશન, 
�ોસેસ ક� માઈન�ગ, એ��નીયર�ગમાં, �ીલ�ગમાં 
તેનો ઉપયોગ માનવબળથી થતા કાય�ને સરળ 
બનાવવાની સાથે ઝડપી પણ થઈ ગયા. આ 
ટ�કનોલો� ધીર� ધીર� ઓ�ફસો, કચેરીઓ, 
સંક�લોમાંથી ઘર સુધી પહ�ચી ગઈ અને હવે 
માનવના હાથમાં મોબાઈલ �વ�પે ગોઠવાઈ ગઈ 
છ�. આજે બધા એકબી�ને પૂછ� છ� - તમે નેટ પર, 
�હૉ�સ એપ પર, ફ�સબુક ક� �ીટર પર છો ને ?

કહ�વાય છ� ક� માનવે �થમ જ વાર �યાર� 
માછલીનો િશકાર કય� �યાર� માછલીએ માનવને 
શાપ આ�યો ક� જેમ �� આજે નેટમાં ફસાઈ છું તેવી 

સુખનું સરનામું
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

ગૌરીપુ� ગણેશ ઉ�પ�ન થયા. પોતે �ાન કરવા 
જતાં અંદર કોઈ આવી ન �ય તે માટ� �હ�ાર� 
ચોક� કરવાનું કાય� ગણેશને સો�યું. તે દરિમયાન 
તપ કરીને પાવ�તીપિત શંકર ઘેર પાછા ફયા� 
�યાર�, પર�પર ઓળખાણ ન હોવાથી ગણેશે 
શંકરને અંદર જતા રો�યા. �યાર� શંકર� �ોિધત 
થઈને િ�શૂળથી ગણેશનું મ�તક છ�દી નાં�યું. આ 
વાતની ખબર પડતાં પાવ�તીએ ક�પાંત કરી 
િવલાપ કરતાં ગણેશ તેમનો પુ� છ� તેવું જણા�યું. 
એક દ�તકથા મુજબ પાવ�તીએ ��ાને આ વાત 
કરી. ��ાએ નગરમાં બી� �દવસે સવાર� જે 
�ાણી �થમ મળ� તેનું મ�તક છ�દી, તેનું ��યાપ�ણ 
કરવાનું ક�ં. સૌ �થમ ગજ (હાથી) મળતાં તેનું 
મ�તક છ�દી ��યારોપણ કયુ�, જેથી ગણેશ 
સ�વન થયા અને ગ�નન કહ�વાયા. શંકર� 
તેમને ગણોના નાયક પદ� નીમવાથી તે ગણનાયક 
ગણેશ તરીક� ઓળખાયા. શંકર� વરદાન આપતાં 
ક�ં ક� સવ� માંગિલક શુભ કાય�માં સવ� દ�વોમાં 
�થમ પૂજન ગણેશનું થશે. તેથી તે મંગલમૂિત� 
િવ�નહતા� દ�વ તરીક� �િસ� થયા. ગણેશ 
પુરાણમાં ગણેશને ભાલચં�, િ�ને�ી, �ાનભૂષણ 
ક�ા છ�. ગણેશ િશવપુ� અને અયોિનજ પુ� છ�. 
ગણેશની સગુણ અને િનગુ�ણ બંને ઉપાસના 
દશા�વી છ�. સૌરપુરાણમાં ગણેશને િશવ તરીક� 
દશા��યા છ� અને દિ�ણ ભારતમાં ક�કણ - 
ગૌમંતકમાં ગણેશપૂ� િશવિલંગ �પે થાય છ�. એક 
દ�તકથા મુજબ ગણેશ �થમ આય�તર લોકોના 
�ામ દ�વતા હતા. �ત આચરનારા આય�તર 
લોકોને �ા�ય ક�ા છ�. ગણેશને �ા�યપિત ક� 
�ા�યોના અિધ�ાતા દ�વ કહ�વામાં આવે છ�.

પવ�નું મહ�વ - આજના �વત�માન સમયમાં 
�યાર� સવ�� મૂ�યોનું અથા�ત સદગુણોનું સદ�તર 
ધોવાણ થઈ ગયું છ� �યાર� ગણેશો�સવનું મહ�વ 

ખૂબ વધી �ય છ�. િસ�ાંત વગરની રાજનીિત, 
નીિતિવહીન વેપાર, માનવતા શૂ�ય િવ�ાન, 
અંધ��ાયુ� ભ��, �ેમરિહત �ભુ�વ, પિવ� 
િશ�ણ�ે�માં પણ ��ાચાર, ધાિમ�ક 
સાધુસંતોમાં પણ પાપલીલાનો �વેશ, પોલીસના 
વહીવટમાં ર�કનું ભ�ક બનવું. નાની બાળાઓ 
પર બળા�કાર, આતંકવાદ અને િહ�સાથી 
ભય��ત માનવ�વન, કૌભાંડોની બોલબાલા.. 
ચાર� બાજુ (ચૌ તરફ) ગુણોની કારમી અછત 
વતા�તી હોય તેવા સમયમાં ગુણોના પિત ગણપિતનું 
મહ�વ ટોચના અ��થાને િબરાજે છ�.

ગણેશનો અથ� - ગણેશ અથા�ત ગણપિતનું 
આ�યા��મક રહ�ય સમજવા જેવું છ�. ગણેશ 
અથા�� ગુણોના ઈ�ર. અહ� ગણ શ�દ ગુણો માટ� 
વપરાયો છ�. ગણપિત અથા�� ગુણોમાં નાયક, 
ગુણોમાં અ�ેસર. આમ ગણેશ ગુણોના ભંડાર 
તરીક� ઓળખાય છ�.

શંકર-પાવ�તીના બે સંતાન કાિત�ક�ય અને 
ગણપિત. બંને વ�ે એ શરત લાગી ક�, ચાર� 
ધામની યા�ા કરીને સૌ �થમ કોણ આવી ઈનામ 
�તે ? કાિત�ક�ય પોતાના મોરપ�ી �પી વાહનમાં 
ગગનિવહાર શ� કયા�. દુદાળા-મોટા પેટવાળા 
પર�તુ બુ��શાળી-િવવેક� ગણપિતએ માતા-
િપતાની ચાર� બાજુ �દિ�ણા ફરી �થમ નંબર 
મેળ�યો. કહ�વાય છ� ક�, પોતાના જ�મદાતા માતા-
િપતાની સેવાનું પુ�ય એ ચારધામની યા�ાના પુ�ય 
કરતાં ચ�ઢયાતું છ�. �વણક�માર� પણ માતા-
િપતાની સેવા કરીને ઈિતહાસમાં પોતાનું નામ 
અમર કરી દીધું. હાલના જુવાનીયા પુ�ો, 
અસહાય બની ગયેલ �� માતા-િપતાને ��ા�મ 
ક� ઘરડાઘરમાં મોકલી દ�. તે ક�ટલુ ઉિચત ગણાય? 
મા-બાપને ��ા�મમાં મોકલી, ગમે તેટલા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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�ાના�ત

�ઈને પણ આનંદ આવે છ�, તેવી રીતે જે પણ 
કાંઈ, જેટલી પણ �ો�ટીટી (સં�યા)માં મળ� તેને 
માણતા મનને શીખવાડીએ તો �વનમાં સુખ જ 
સુખ લાગશે. � અધ� ખાલી �લાસ તરફ નજર 
રાખીશું તો અ���ત, ખાલીપો, અસફળતા, 
હતો�સાહ, અસંતુ�તા જ વધશે, દુઃખની ફ�લ�ગ 
વધશે.

વા�તવમાં જે �માણે દુિનયામાં આપણી પાસે 
ધન, વ�તુ, વૈભવ મળ�લા છ�. તે દુિનયાના અનેક 
માનવો કરતાં વધુ છ�, પણ છતાંય હજુ વધુ 
�ા��તની ઈ�છા અને તે �ા�ત કરવા માટ�ની દોડ તે 
ખુશીને માણવા નથી દ�તું.

એક ધનવાન માણસ હતો. સુંદર વૈભવી 
બોટ વસાવી હતી. એક વખત એકલોજ તે બોટમાં 
સમુ�માં નીકળી પ�ો. મધદ�રયે પહ��યો તો 
તોફાન આ�યું. બોટ દ�રયામાં તોફાની ઉછળતા 
મો�નો મારો સહન ન કરી શકતા ડૂબી ગઈ. તે 
લાઈફ જેક�ટના સહાર� દ�રયામાં તરવા લા�યો. 
તરતો તરતો એક ટાપુ પર પહ�ચી ગયો. માનવ 
વ�તી િવહોણા એ નાનકડા ટાપુ પર ચાર� તરફ 
દ�રયા િસવાય ક�ઈ જ નહોતું દ�ખાતું. તેણે ટાપુ પર 
ઝાડ પાન ફળ ખાઈને �દવસો પસાર કરવા માં�ા. 
તેની ��ધા હવે તો ઉડવા માંડી. થોડા �દવસો પછી 
તેને થયું હવે તો આ ટાપુ પર જ મા�ં �વન છ� તો 
ચાલને રહ�વા માટ� નાનકડું ઝૂંપડુ બાં�યું. રાિ� હવે 
આરામથી સુવાશે એમ ધારીને સૂકા ઘાસની સુંદર 
પથારી પણ બનાવી કાઢી... પણ અચાનક 
વાતાવરણ બદલાયું િવજળીના કડાકા-ભડાકા 
થવા માં�ા.. અને ઝૂંપડીમાં સૂવા �ય એ પહ�લાં 
જ ઝૂંપડી પર િવજળી પડી અને સૂક� ડાળીઓ 
પાંદડા ઘાસની બનેલી ઝૂંપડી ભડભડ સળગવા 
લાગી. ખૂબ િનરાશ થઈને તે ઈ�રને લડવા 
લા�યો... મ� તા�ં શું બગા�ું છ� ક� ત� મારી સાથે 

આવું કયુ�. મા�ં આવું નાનકડું સુખ પણ તારાથી ન 
�વાયું. આમ િવચારીને માથે હાથ - દઈને બેઠો 
હતો �યાં જ.. એક બોટ ટાપુના �કનાર� આવી. 
બોટમાંથી ઉતરીને બે માણસો તેની પાસે આ�યા. 
તેમણે ક�ં અમે તમને બચાવવા આ�યા છીએ. 
તમા�ં સળગતું ઝૂંપડું �ઈને અમને થયું ક� આ 
અવાવ� ટાપુ પર જ�ર કોઈ ફસાઈ ગયું છ�. તમે 
ઝૂંપડું સળગા�યું ન હોત તો અમને ખબર જ ન 
પડત ક� અહ� કોઈ છ�... એ માણસની આંખોમાંથી 
આંસુ ધડધડ વહ�વા માં�ા. ઈ�રની તે વાર�વાર� 
માફ� માંગવા લા�યો. હ� ભગવાન, ક�ણાિનિધ, 
મને �યાં ખબર હતી ક� મને બચાવવા માટ� જ ત� 
આ ઝૂંપડુ સળગા�યું છ�.

આપણે કાંઈક ખરાબ થાય �યાર� નાસીપાસ 
થઈ જઈએ છીએ, ઈ�રને ક� નસીબને દોષ દઈએ 
છીએ. સં�ગો, પ�ર��થિત, મુ�ક�લીઓ, સુખ, 
દુઃખ, અણધારી છલના ક� સહાય તો આપણા પૂવ� 
કમ�ને આધાર� જ આવે છ� એટલે પરમા�મા અને 
કમ�ના �યાયમાં � ��ા િવ�ાસ રાખીને ચાલીશું 
તો હ�મેશા સુખી રહી શક�શું.

હ�લન ક�લર� ક�ં હતું ક� �યાર� ઈ�ર સુખનો 
એક દરવા� બંધ કરી દ� છ� �યાર� બી� અનેક 
દરવા� ખોલી દ� છ�. આપણે બંધ થયેલા બારણાને 
�તા ક� તેના પર માથા પછાડતા બેસી રહીએ 
છીએ. એટલે � દર�ક �સંગને ક� તેના પ�રણામને 
ક�યાણકારી સમ�ને �વન �વીએ તો સુખને 
�ા�ત કરી શક�એ.

આમ સુખની શોધમાં સુખની વ�ે રહીને 
છતાં દુઃખની �ા��તના જ ર�દણા રડતાં આપણે 
�દવસો, મહીનાઓ, વષ� પસાર કરીએ છીએ. એ 
સુખનું સરનામું મેળવવા યા�ાઓ કરીએ છીએ, 
મનોર�જનના સાધનો વસાવીએ છીએ, પીકનીકો 
પર ક� હીલ �ટ�શન, નદી ક� દ�રયા �કનાર� - દ�શમાં 
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મોબાઈલના એડી�ટ �ય��ઓ સમાજથી 
દૂર રહ�વાનું પસંદ કર� છ�. ઈ�ટરનેટ પર ચેટ�ગ 
કરતી વખતે તેઓ પોતાની નબળાઈ છુપાવી શક� 
છ� પણ �બ� મળવામાં તેઓને ડર રહ� છ� ક� 
તેઓની નબળાઈ, અક�શળતા (inefficiency) ક� 
લઘુતા�ંથીને લોકો �ણી શક�. અને એટલે જ 
ડી�ેશનના િશકાર બને છ�. મુંબઈના એક 
મનોિચ�ક�સક કહ� છ� ક� તેમની પાસે સારવાર માટ� 
આવતા દદ�ઓમાંથી ૪૦ ટકા તો મોબાઈલ ક� 
ઈ�ટરનેટને કારણે સો�યલ એ�કઝાઈટી 
�ડસઓડ�રનો ભોગ બનેલા હોય છ�.

૨. ખુશીને વત�માનમાં શોધીએ અને તેનો 
આનંદ લઈએ.

આપણા માનવમનની એ િવિચ�તા છ� ક� તે 
વત�માનનું સુખ લેવાને બદલે કયાં તો ભૂતકાળના 
િવચાર અથવા તેની સાથેની સરખામણીમાં સરી 
પડીને હાલના સુખનો આનંદ લઈ શકતું નથી. 
હાલમાં �યાપારમાં મળ�લા હ�રો ક� લાખોના 
લાભની ખુશી માણવાને બદલે મન થોડા �દવસ પૂવ� 
આવેલ આવાજ �સંગમાં ગુમાવેલા લાખો �િપયાનો 
ગમ મમળાવવા બેસી �ય છ�.

તેનાથી વધાર� નુકસાનકારક તો આજે 
મળ�લ �ા��તથી સંતોષ ન પામતા વધુને વધુ અ�ય 
�ા��તઓને મેળવવામાં આજની ખુશી પણ ગુમાવી 
બેસે છ�.

એક �ય�� સામા�ય કાય� કરીને બે ટ�ક 
રોટલાને પામતો. સાંજે ભણવા માટ�ના કોસ�ના 
�ાસીસ ભરતો જેથી તે ડી�ી મેળવીને પ�રવારને 
વધુ કાંઈક આપી શક�. પરી�ાનું સુંદર પ�રણામ 
આ�યું. તેને એક ક�પનીમાં સારી પો�ટ મળી ગઈ. 
પ�રવારને તે સુંદર ભોજન કપડા વગેર� અપાવી 
શ�યો. પણ વધુ પામવાની લાલચમાં વધુ ભણતર 

અને પ�રવારથી વધુ દૂર થઈ ગયો. હવે તે 
સીનીયર મેનેજર બની ગયો. તેને પસંદ એવું એક 
�ી બીએચક� ટ�નામે�ટ પણ લઈ લીધું. આ રિવવાર 
તે ઘરમાં �વેશીને ખૂબ ખુશ હતો. પૂરા પ�રવારને 
સુંદર મીજબાની આપી. આખો �દવસ વીતા�યો. 
આનંદ �મોદ કરતા રાિ� પડી. તેણે પ�ીને ક�ં 
હવેથી દર�ક સાંજ અહ� �� તમારી સાથે જ 
વીતાવીશ. મોડી રા�ે સૂઈ ગયા અને સવાર� તો 
હાટ�એટ�કથી ��યુ થઈ ગયું.

આખી િજંદગી દોડભાગમાં પ�રવારની 
સાથેની નાની નાની ખુશીઓનો ભોગ આપીને 
મોટી ખુશી મેળવવાની દોડમાં �વન તો સમા�ત 
થઈ ગયું. પા�રવા�રક ખુશીઓ ગુમાવી આખા 
જ�મભર બસ ગોરખધંધા અને એક ન પૂરી 
થનારી દોડમાં ગોઠવાઈને જઈને આપણે સુખનો 
આ�વાદ ભૂલી જઈએ છીએ. સામે આવેલા સુખને 
પાછું ઠ�લીએ છીએ અને કાલે ભોગવવાનો વાયદો 
કરીએ છીએ પણ કાલનો ને કાળનો ભરોસો શું?

૩.  �વનમાં દર�ક બાબતમાં ભલાઈ રહ�લી છ� - 
તે સમ�એ.

પરમા�મા િશવબાબાએ ખૂબ સુંદર અને 
સહજ, સરળ રીતે આ િવ� નાટક - �ામાનું �ાન 
આપી દીધું છ�, જેમાં દર�ક �સંગોનું પ�રણામ 
આપણે ધારીએ તે �માણે, તેનાથી વધાર� ક� ઓછું 
ક� િવપરીત આવે તો પણ િવચલીત ન થઈને તે 
પ�રણામ ક�યાણકારી જ છ� તે સમ�વી દીધું છ�. 
�વનમાં ભર�લો �લાસ જ હ�મેશા મળ� તે શ�ય 
નથી એટલે અધૂરા �લાસને પણ અધ�ભર�લા ભાગ 
તરફ �ઈને આટલું તો મ�યું એવી ખુશીને લઈને 
ચાલવામાં જ ભલાઈ છ�. સુખે ક� દુઃખે જે તે કમ� તો 
કરવાના જ છ� �યાર� દુઃખી થવું તે કોઈપણ રીતે 
યો�ય નથી. નાના બાળકને જેમ �દવાસળીના 
ખોખા ક� નાની મોટી તૂટ�લી ફ�ટ�લી લખોટીઓ ને 
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�ઈને પણ આનંદ આવે છ�, તેવી રીતે જે પણ 
કાંઈ, જેટલી પણ �ો�ટીટી (સં�યા)માં મળ� તેને 
માણતા મનને શીખવાડીએ તો �વનમાં સુખ જ 
સુખ લાગશે. � અધ� ખાલી �લાસ તરફ નજર 
રાખીશું તો અ���ત, ખાલીપો, અસફળતા, 
હતો�સાહ, અસંતુ�તા જ વધશે, દુઃખની ફ�લ�ગ 
વધશે.

વા�તવમાં જે �માણે દુિનયામાં આપણી પાસે 
ધન, વ�તુ, વૈભવ મળ�લા છ�. તે દુિનયાના અનેક 
માનવો કરતાં વધુ છ�, પણ છતાંય હજુ વધુ 
�ા��તની ઈ�છા અને તે �ા�ત કરવા માટ�ની દોડ તે 
ખુશીને માણવા નથી દ�તું.

એક ધનવાન માણસ હતો. સુંદર વૈભવી 
બોટ વસાવી હતી. એક વખત એકલોજ તે બોટમાં 
સમુ�માં નીકળી પ�ો. મધદ�રયે પહ��યો તો 
તોફાન આ�યું. બોટ દ�રયામાં તોફાની ઉછળતા 
મો�નો મારો સહન ન કરી શકતા ડૂબી ગઈ. તે 
લાઈફ જેક�ટના સહાર� દ�રયામાં તરવા લા�યો. 
તરતો તરતો એક ટાપુ પર પહ�ચી ગયો. માનવ 
વ�તી િવહોણા એ નાનકડા ટાપુ પર ચાર� તરફ 
દ�રયા િસવાય ક�ઈ જ નહોતું દ�ખાતું. તેણે ટાપુ પર 
ઝાડ પાન ફળ ખાઈને �દવસો પસાર કરવા માં�ા. 
તેની ��ધા હવે તો ઉડવા માંડી. થોડા �દવસો પછી 
તેને થયું હવે તો આ ટાપુ પર જ મા�ં �વન છ� તો 
ચાલને રહ�વા માટ� નાનકડું ઝૂંપડુ બાં�યું. રાિ� હવે 
આરામથી સુવાશે એમ ધારીને સૂકા ઘાસની સુંદર 
પથારી પણ બનાવી કાઢી... પણ અચાનક 
વાતાવરણ બદલાયું િવજળીના કડાકા-ભડાકા 
થવા માં�ા.. અને ઝૂંપડીમાં સૂવા �ય એ પહ�લાં 
જ ઝૂંપડી પર િવજળી પડી અને સૂક� ડાળીઓ 
પાંદડા ઘાસની બનેલી ઝૂંપડી ભડભડ સળગવા 
લાગી. ખૂબ િનરાશ થઈને તે ઈ�રને લડવા 
લા�યો... મ� તા�ં શું બગા�ું છ� ક� ત� મારી સાથે 

આવું કયુ�. મા�ં આવું નાનકડું સુખ પણ તારાથી ન 
�વાયું. આમ િવચારીને માથે હાથ - દઈને બેઠો 
હતો �યાં જ.. એક બોટ ટાપુના �કનાર� આવી. 
બોટમાંથી ઉતરીને બે માણસો તેની પાસે આ�યા. 
તેમણે ક�ં અમે તમને બચાવવા આ�યા છીએ. 
તમા�ં સળગતું ઝૂંપડું �ઈને અમને થયું ક� આ 
અવાવ� ટાપુ પર જ�ર કોઈ ફસાઈ ગયું છ�. તમે 
ઝૂંપડું સળગા�યું ન હોત તો અમને ખબર જ ન 
પડત ક� અહ� કોઈ છ�... એ માણસની આંખોમાંથી 
આંસુ ધડધડ વહ�વા માં�ા. ઈ�રની તે વાર�વાર� 
માફ� માંગવા લા�યો. હ� ભગવાન, ક�ણાિનિધ, 
મને �યાં ખબર હતી ક� મને બચાવવા માટ� જ ત� 
આ ઝૂંપડુ સળગા�યું છ�.

આપણે કાંઈક ખરાબ થાય �યાર� નાસીપાસ 
થઈ જઈએ છીએ, ઈ�રને ક� નસીબને દોષ દઈએ 
છીએ. સં�ગો, પ�ર��થિત, મુ�ક�લીઓ, સુખ, 
દુઃખ, અણધારી છલના ક� સહાય તો આપણા પૂવ� 
કમ�ને આધાર� જ આવે છ� એટલે પરમા�મા અને 
કમ�ના �યાયમાં � ��ા િવ�ાસ રાખીને ચાલીશું 
તો હ�મેશા સુખી રહી શક�શું.

હ�લન ક�લર� ક�ં હતું ક� �યાર� ઈ�ર સુખનો 
એક દરવા� બંધ કરી દ� છ� �યાર� બી� અનેક 
દરવા� ખોલી દ� છ�. આપણે બંધ થયેલા બારણાને 
�તા ક� તેના પર માથા પછાડતા બેસી રહીએ 
છીએ. એટલે � દર�ક �સંગને ક� તેના પ�રણામને 
ક�યાણકારી સમ�ને �વન �વીએ તો સુખને 
�ા�ત કરી શક�એ.

આમ સુખની શોધમાં સુખની વ�ે રહીને 
છતાં દુઃખની �ા��તના જ ર�દણા રડતાં આપણે 
�દવસો, મહીનાઓ, વષ� પસાર કરીએ છીએ. એ 
સુખનું સરનામું મેળવવા યા�ાઓ કરીએ છીએ, 
મનોર�જનના સાધનો વસાવીએ છીએ, પીકનીકો 
પર ક� હીલ �ટ�શન, નદી ક� દ�રયા �કનાર� - દ�શમાં 
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મોબાઈલના એડી�ટ �ય��ઓ સમાજથી 
દૂર રહ�વાનું પસંદ કર� છ�. ઈ�ટરનેટ પર ચેટ�ગ 
કરતી વખતે તેઓ પોતાની નબળાઈ છુપાવી શક� 
છ� પણ �બ� મળવામાં તેઓને ડર રહ� છ� ક� 
તેઓની નબળાઈ, અક�શળતા (inefficiency) ક� 
લઘુતા�ંથીને લોકો �ણી શક�. અને એટલે જ 
ડી�ેશનના િશકાર બને છ�. મુંબઈના એક 
મનોિચ�ક�સક કહ� છ� ક� તેમની પાસે સારવાર માટ� 
આવતા દદ�ઓમાંથી ૪૦ ટકા તો મોબાઈલ ક� 
ઈ�ટરનેટને કારણે સો�યલ એ�કઝાઈટી 
�ડસઓડ�રનો ભોગ બનેલા હોય છ�.

૨. ખુશીને વત�માનમાં શોધીએ અને તેનો 
આનંદ લઈએ.

આપણા માનવમનની એ િવિચ�તા છ� ક� તે 
વત�માનનું સુખ લેવાને બદલે કયાં તો ભૂતકાળના 
િવચાર અથવા તેની સાથેની સરખામણીમાં સરી 
પડીને હાલના સુખનો આનંદ લઈ શકતું નથી. 
હાલમાં �યાપારમાં મળ�લા હ�રો ક� લાખોના 
લાભની ખુશી માણવાને બદલે મન થોડા �દવસ પૂવ� 
આવેલ આવાજ �સંગમાં ગુમાવેલા લાખો �િપયાનો 
ગમ મમળાવવા બેસી �ય છ�.

તેનાથી વધાર� નુકસાનકારક તો આજે 
મળ�લ �ા��તથી સંતોષ ન પામતા વધુને વધુ અ�ય 
�ા��તઓને મેળવવામાં આજની ખુશી પણ ગુમાવી 
બેસે છ�.

એક �ય�� સામા�ય કાય� કરીને બે ટ�ક 
રોટલાને પામતો. સાંજે ભણવા માટ�ના કોસ�ના 
�ાસીસ ભરતો જેથી તે ડી�ી મેળવીને પ�રવારને 
વધુ કાંઈક આપી શક�. પરી�ાનું સુંદર પ�રણામ 
આ�યું. તેને એક ક�પનીમાં સારી પો�ટ મળી ગઈ. 
પ�રવારને તે સુંદર ભોજન કપડા વગેર� અપાવી 
શ�યો. પણ વધુ પામવાની લાલચમાં વધુ ભણતર 

અને પ�રવારથી વધુ દૂર થઈ ગયો. હવે તે 
સીનીયર મેનેજર બની ગયો. તેને પસંદ એવું એક 
�ી બીએચક� ટ�નામે�ટ પણ લઈ લીધું. આ રિવવાર 
તે ઘરમાં �વેશીને ખૂબ ખુશ હતો. પૂરા પ�રવારને 
સુંદર મીજબાની આપી. આખો �દવસ વીતા�યો. 
આનંદ �મોદ કરતા રાિ� પડી. તેણે પ�ીને ક�ં 
હવેથી દર�ક સાંજ અહ� �� તમારી સાથે જ 
વીતાવીશ. મોડી રા�ે સૂઈ ગયા અને સવાર� તો 
હાટ�એટ�કથી ��યુ થઈ ગયું.

આખી િજંદગી દોડભાગમાં પ�રવારની 
સાથેની નાની નાની ખુશીઓનો ભોગ આપીને 
મોટી ખુશી મેળવવાની દોડમાં �વન તો સમા�ત 
થઈ ગયું. પા�રવા�રક ખુશીઓ ગુમાવી આખા 
જ�મભર બસ ગોરખધંધા અને એક ન પૂરી 
થનારી દોડમાં ગોઠવાઈને જઈને આપણે સુખનો 
આ�વાદ ભૂલી જઈએ છીએ. સામે આવેલા સુખને 
પાછું ઠ�લીએ છીએ અને કાલે ભોગવવાનો વાયદો 
કરીએ છીએ પણ કાલનો ને કાળનો ભરોસો શું?

૩.  �વનમાં દર�ક બાબતમાં ભલાઈ રહ�લી છ� - 
તે સમ�એ.

પરમા�મા િશવબાબાએ ખૂબ સુંદર અને 
સહજ, સરળ રીતે આ િવ� નાટક - �ામાનું �ાન 
આપી દીધું છ�, જેમાં દર�ક �સંગોનું પ�રણામ 
આપણે ધારીએ તે �માણે, તેનાથી વધાર� ક� ઓછું 
ક� િવપરીત આવે તો પણ િવચલીત ન થઈને તે 
પ�રણામ ક�યાણકારી જ છ� તે સમ�વી દીધું છ�. 
�વનમાં ભર�લો �લાસ જ હ�મેશા મળ� તે શ�ય 
નથી એટલે અધૂરા �લાસને પણ અધ�ભર�લા ભાગ 
તરફ �ઈને આટલું તો મ�યું એવી ખુશીને લઈને 
ચાલવામાં જ ભલાઈ છ�. સુખે ક� દુઃખે જે તે કમ� તો 
કરવાના જ છ� �યાર� દુઃખી થવું તે કોઈપણ રીતે 
યો�ય નથી. નાના બાળકને જેમ �દવાસળીના 
ખોખા ક� નાની મોટી તૂટ�લી ફ�ટ�લી લખોટીઓ ને 
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તથા િવદ�શમાં ફરી વળીએ છીએ પણ સુખ �યાં 
છુપાઈને બેઠું છ� ?

અ�ાવ� મુિન પાસે જઈને જનક રા�એ 
ક�ં - માર� સુખી થવું છ� મુિન કહ� - તારી પાસે બધું 
જ છ� છતાં તું દુઃખી છ� ? રા� જનક - બધે બધું જ 
સેટ હોવા છતાં �� અપસેટ છું. સુખની અનુભૂિત 
નથી થતી. �વનમાં ખાલીપો અનુભવાય છ�. મુિન 
- તાર� સંપૂણ� સુખી થવું હોય તો તું મને શું આપીશ? 
રા� - મા�ં બધું જ - રાજપાટ પણ આપી દઈશ. 
પણ મને સુખનું સરનામું આપો. મુિન - બસ એટલું 
જ આપીશ. બીજું શું તું આપીશ ? રા� જનક - 
મારી પાસેનું હતું તે બધું જ આપી દીધું. હવે મારી 
પાસે કશું જ નથી. અ�ાવ� કહ� - આ તું જે કાંઈ 
આપી ર�ો છ� તે તા�ં પોતાનું નથી. રા�ય તને 
િપતા પાસેથી મ�યું. મને તો તા�ં પોતાનું હોય તે 
આપ - જનક રા� મૂંઝાઈ ગયા... અ�ાવ� કહ� - 
� તાર� સંપૂણ� સુખી જ થવું હોય તો તા�ં મન છ� તે 
મને આપ.

પોતાની આકાં�ાઓને પૂરી ન કરી શકવાના 
કારણે િન�ફળતાની હાર �વીકારી શકતા નથી. 
�વનના �યાપારમાં એક બા� હારીને બી� 
�વનની બા� પણ હારી �ય છ�. કોઈ પોતાના 
અહમને, અપમાનના ઘૂંટ પી ન શકવાના કારણે, 
ઝેર ઘોળ� છ�.

મુ�ક�લીઓ �વનમાં લખાયેલી છ�. મુ�ક�લી 
િવના �વન નીરસ છ�. મુસીબતોનો આપણે 
િતર�કાર ક�મ કરીએ છીએ ? મુસીબતો જ 
આપણને આગળ વધાર� છ�. મુસીબતો આપણા 
�વનમાં �ટ�િપગ �ટોનનું કામ કર� છ�. જેવી રીતે 
આપણે કોઈપણ જ�યાએ જવું હોય અ��યો 
ર�તો હોય �યાર�, માગ�દશ�ક પ�થરના આધાર� 
મંિઝલને શોધીએ છીએ. જેવી રીતે સીડી ચડીને 
આપણે લ�યને હાંસલ કરીએ છીએ. સીડીના 
છ��ા પગિથયે પહ��યા પછી આપણે સફળતાનો 
અહ�સાસ કરીએ છીએ. પર�તુ સીડીનાં દર�ક 
પગિથયાનો આપણી સફળતામાં ખૂબ મોટો ફાળો 
છ�. આ મુ�ો પણ આપણા �વનમાં ખૂબ ખૂબ 
અગ�યનો ભાગ ભજવે છ�.

મુ�ક�લીઓ આપણને મજબૂત બનાવે છ�. 
દાખલા તરીક� એકવાર સાય�સના િવ�ાથ�ઓને 
�યોગ બતાવતા �ોફ�સર કહ� છ� ક�, ટ�બલ ઉપર જે 
�ડું પ�ું છ� તેમાંથી હમણાં જ આ કોશેટામાંથી 
એક પતંિગયુ બહાર નીકળશે, પતંિગયાને બહાર 
નીકળવામાં તકલીફ જ�ર પડશે. પર�તુ કોઈપણ 
િવ�ાથ�એ કોશેટો તોડીને તેને મદદ કરવાની 
નથી. આવું કહીને �ોફ�સર કોઈ બી� કામથી 
બહાર �ય છ�. િવ�ાથ�ઓ આ ��યને �ઈ ર�ા 
છ�. એમાંથી એક િવ�ાથ� પતંિગયાના સંઘષ�ને �ઈ 

‘मु��कल कोई आन पड़ी तो घबराने से �या होगा?

जीने क� तरक�ब िनकालो मर जाने से �या होगा ?’

�વન એટલે જ સંઘષ�, હાર-�ત, ઉતાર-
ચઢાવ, દુઃખ-સુખ, શાંિત-અશાંિત, વ�ેની 
સંતાક�કડીનો દાવ છ�. �વનમાં �યાર� ખુશી, 
�ત, સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદની છોળો લહ�રાતી 
હોય �યાર� આપણે ખૂબ ખુશીમાં રહ�તા હોઈએ 
છીએ. આપણા પગ ધરતી ઉપર પણ હોતા નથી, 
અને �યાર� દુઃખ, અશાંિત, હાર આવે �યાર� 
આપણે ખૂબ હારી જઈએ છીએ. ચાર� બાજુ અપાર 
રોશનીની વ�ે પણ પોતાને ગાઢ અંધકારમાં 
ડૂબેલા અનુભવ કરીએ છીએ. િનરાશા �વનને 
એવી તો ઘેરી વળ� છ�, ક� ચાર�બાજુ કોઈ આશાનું 
�કરણ નજર� આવતું નથી.

�વનના દરવા�માં ઘણીવાર એવા કોઈ 
તાળા જેને હ�ર ચાવી લગાવીએ તો પણ ખુલતા 
નથી અને �યાર� વધુ િનરાશા આવી �ય છ�. હવે 
આ દરવા�ને કઈ રીતે ખોલવા, કદાચ એકાદ 
બંધ દરવા�ને ખોલી પણ લઈએ છીએ. પર�તુ 
બી� અનેક તાળા ચાર� બાજુ બંધ �વા મળ� છ� 
અને આ બંધ તાળા િનરાશાના વધુ ગાઢ 
અંધકારમાં ધક�લી દ� છ�. ઘણીવાર િનરાશા એટલી 
હદ� આવી �ય છ�, ક� કોઈ માગ� મળતો નથી. અને 
આખર� �વન ટૂંકાવી દ�વા િસવાય બી� કોઈ 
ઉપાય નજર� આવતો નથી. આપણે સૌ �ણીએ 
છીએ ક� ઘણીવાર કોઈ િવ�ાથ� પોતાની 
િન�ફળતા પાછળ �વનને હોમી દ� છ�, તો કોઈ 
યુવાનો પોતાના મનપસંદ સાથીને ન પામી 
શકવાના કારણે �વન ન� કર� છ�. કોઈ �યાપારી 

�વન - સંઘષ� અને સફળતા
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

�થૂળ ધન-પૈસો, પદ-�િત�ા, મોટર-ચાકર 
બધુ હોવા છતાં આ ભૌિતકતા સુખ �દાન નથી 
કરતું. અને મળ� તે બધુ �િણક હોય છ�. િવનાશી 
સુખ હોય છ�. માનવમન ઝંખે છ� શા�ત સુખ, 
અતી���ય સુખ. ભૌિતકતા �ધાન આ દુિનયામાં 
આવું સુખ �ા�ત કરવા માટ� મનને અમન (શાંત) 
કરવું પડે. સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� મન તેવા માનવી. 
મન ક� �તે �ત હ�, મનક� હાર� હાર. પરમા�મા કહ� 
છ� - મનમનાભવ. તા�ં મન મને આપી દ�. પછી મન 
જ પોતાનું નથી તો તે �યાંય ચ�ટશે નહ�, દુ�યવી 
વૈભવો, �ા��ત પાછળ દોડશે નહ�. એટલે મન જ 
સુખનું સાચુ સરનામું છ� અને મનમનાભવ - �યાં 
પહ�ચવાનો માગ� છ�. તો ચાલો આપણે સૈ 
મનમનાભવની ��થિતમાં ��થત થઈને અતી���ય 
સુખને �ા�ત કરીએ. આવો છ� ને ? 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

દશા�વે છ�. ગજકણ� �ાન�વણની સાથે-સાથે તેના 
મનન-િચંતન અને �વનમાં ધારણાનું �તીક છ�. 
ગજદ�ત ચતુરાઈ તથા �સ�નતાના સૂચક છ�. 
ગ�દર ગંભીરતા અને સમાવવાની શ��ના 
�તીક છ�. આપણે ગણેશની જેમ ગુણોને ધારણ 
કરીને મૂ�યિન� સમાજની �થાપનામાં સહયોગ 
આપીશું તો ગણેશચતુથ�ની યથાથ� ઉજવણી કરી 
કહ�વાશે.

ગણપિત બા�પા મો�રયા... મંગલમૂિત� 
મો�રયા... પુ��વશ� લોકરીયા....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)...�દ�યદશ�ન

દાનપુ�ય કરો, મં�દર ક� શાળા બનાવો, પર�તુ મા-
બાપની આંતરડીના કકળાટથી મળતો �ાપ, 
સુખશાંિતથી �વવા દ�તો નથી. ગણપિતનો આદશ� 
માત-િપતાની �દલથી સેવા કરવાનો અનેરો સંદ�શ 
પૂરો પાડે છ�. પ�રવારમાં પર�પર �ેમ, આદર, 
સુમેળ, સંપ, શાંિત, �યાગ, સહયોગ, સેવાભાવ, 
એકતા જેવા મૂ�યો િવકસાવવા �ઈએ.

ગણપિતના ગુણો - ગણપિતની ગ�નનની 
મુખાક�િત અને અંગો િવિવધ સદગુણોને �દિશ�ત 
કર� છ�. ગજિશર ડહાપણ અને િવ�સનીયતા - 
વફાદારીનું �તીક છ�. ગજચાલ, �મા, ક�ણા 
અને સમ���તાના ગુણ દશા�વે છ�. ગજસૂંઢ 
શ��ની સાથે ન�તા સૂચવે છ�. ગજને� દીઘ���� 
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તથા િવદ�શમાં ફરી વળીએ છીએ પણ સુખ �યાં 
છુપાઈને બેઠું છ� ?

અ�ાવ� મુિન પાસે જઈને જનક રા�એ 
ક�ં - માર� સુખી થવું છ� મુિન કહ� - તારી પાસે બધું 
જ છ� છતાં તું દુઃખી છ� ? રા� જનક - બધે બધું જ 
સેટ હોવા છતાં �� અપસેટ છું. સુખની અનુભૂિત 
નથી થતી. �વનમાં ખાલીપો અનુભવાય છ�. મુિન 
- તાર� સંપૂણ� સુખી થવું હોય તો તું મને શું આપીશ? 
રા� - મા�ં બધું જ - રાજપાટ પણ આપી દઈશ. 
પણ મને સુખનું સરનામું આપો. મુિન - બસ એટલું 
જ આપીશ. બીજું શું તું આપીશ ? રા� જનક - 
મારી પાસેનું હતું તે બધું જ આપી દીધું. હવે મારી 
પાસે કશું જ નથી. અ�ાવ� કહ� - આ તું જે કાંઈ 
આપી ર�ો છ� તે તા�ં પોતાનું નથી. રા�ય તને 
િપતા પાસેથી મ�યું. મને તો તા�ં પોતાનું હોય તે 
આપ - જનક રા� મૂંઝાઈ ગયા... અ�ાવ� કહ� - 
� તાર� સંપૂણ� સુખી જ થવું હોય તો તા�ં મન છ� તે 
મને આપ.

પોતાની આકાં�ાઓને પૂરી ન કરી શકવાના 
કારણે િન�ફળતાની હાર �વીકારી શકતા નથી. 
�વનના �યાપારમાં એક બા� હારીને બી� 
�વનની બા� પણ હારી �ય છ�. કોઈ પોતાના 
અહમને, અપમાનના ઘૂંટ પી ન શકવાના કારણે, 
ઝેર ઘોળ� છ�.

મુ�ક�લીઓ �વનમાં લખાયેલી છ�. મુ�ક�લી 
િવના �વન નીરસ છ�. મુસીબતોનો આપણે 
િતર�કાર ક�મ કરીએ છીએ ? મુસીબતો જ 
આપણને આગળ વધાર� છ�. મુસીબતો આપણા 
�વનમાં �ટ�િપગ �ટોનનું કામ કર� છ�. જેવી રીતે 
આપણે કોઈપણ જ�યાએ જવું હોય અ��યો 
ર�તો હોય �યાર�, માગ�દશ�ક પ�થરના આધાર� 
મંિઝલને શોધીએ છીએ. જેવી રીતે સીડી ચડીને 
આપણે લ�યને હાંસલ કરીએ છીએ. સીડીના 
છ��ા પગિથયે પહ��યા પછી આપણે સફળતાનો 
અહ�સાસ કરીએ છીએ. પર�તુ સીડીનાં દર�ક 
પગિથયાનો આપણી સફળતામાં ખૂબ મોટો ફાળો 
છ�. આ મુ�ો પણ આપણા �વનમાં ખૂબ ખૂબ 
અગ�યનો ભાગ ભજવે છ�.

મુ�ક�લીઓ આપણને મજબૂત બનાવે છ�. 
દાખલા તરીક� એકવાર સાય�સના િવ�ાથ�ઓને 
�યોગ બતાવતા �ોફ�સર કહ� છ� ક�, ટ�બલ ઉપર જે 
�ડું પ�ું છ� તેમાંથી હમણાં જ આ કોશેટામાંથી 
એક પતંિગયુ બહાર નીકળશે, પતંિગયાને બહાર 
નીકળવામાં તકલીફ જ�ર પડશે. પર�તુ કોઈપણ 
િવ�ાથ�એ કોશેટો તોડીને તેને મદદ કરવાની 
નથી. આવું કહીને �ોફ�સર કોઈ બી� કામથી 
બહાર �ય છ�. િવ�ાથ�ઓ આ ��યને �ઈ ર�ા 
છ�. એમાંથી એક િવ�ાથ� પતંિગયાના સંઘષ�ને �ઈ 

‘मु��कल कोई आन पड़ी तो घबराने से �या होगा?

जीने क� तरक�ब िनकालो मर जाने से �या होगा ?’

�વન એટલે જ સંઘષ�, હાર-�ત, ઉતાર-
ચઢાવ, દુઃખ-સુખ, શાંિત-અશાંિત, વ�ેની 
સંતાક�કડીનો દાવ છ�. �વનમાં �યાર� ખુશી, 
�ત, સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદની છોળો લહ�રાતી 
હોય �યાર� આપણે ખૂબ ખુશીમાં રહ�તા હોઈએ 
છીએ. આપણા પગ ધરતી ઉપર પણ હોતા નથી, 
અને �યાર� દુઃખ, અશાંિત, હાર આવે �યાર� 
આપણે ખૂબ હારી જઈએ છીએ. ચાર� બાજુ અપાર 
રોશનીની વ�ે પણ પોતાને ગાઢ અંધકારમાં 
ડૂબેલા અનુભવ કરીએ છીએ. િનરાશા �વનને 
એવી તો ઘેરી વળ� છ�, ક� ચાર�બાજુ કોઈ આશાનું 
�કરણ નજર� આવતું નથી.

�વનના દરવા�માં ઘણીવાર એવા કોઈ 
તાળા જેને હ�ર ચાવી લગાવીએ તો પણ ખુલતા 
નથી અને �યાર� વધુ િનરાશા આવી �ય છ�. હવે 
આ દરવા�ને કઈ રીતે ખોલવા, કદાચ એકાદ 
બંધ દરવા�ને ખોલી પણ લઈએ છીએ. પર�તુ 
બી� અનેક તાળા ચાર� બાજુ બંધ �વા મળ� છ� 
અને આ બંધ તાળા િનરાશાના વધુ ગાઢ 
અંધકારમાં ધક�લી દ� છ�. ઘણીવાર િનરાશા એટલી 
હદ� આવી �ય છ�, ક� કોઈ માગ� મળતો નથી. અને 
આખર� �વન ટૂંકાવી દ�વા િસવાય બી� કોઈ 
ઉપાય નજર� આવતો નથી. આપણે સૌ �ણીએ 
છીએ ક� ઘણીવાર કોઈ િવ�ાથ� પોતાની 
િન�ફળતા પાછળ �વનને હોમી દ� છ�, તો કોઈ 
યુવાનો પોતાના મનપસંદ સાથીને ન પામી 
શકવાના કારણે �વન ન� કર� છ�. કોઈ �યાપારી 

�વન - સંઘષ� અને સફળતા
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

�થૂળ ધન-પૈસો, પદ-�િત�ા, મોટર-ચાકર 
બધુ હોવા છતાં આ ભૌિતકતા સુખ �દાન નથી 
કરતું. અને મળ� તે બધુ �િણક હોય છ�. િવનાશી 
સુખ હોય છ�. માનવમન ઝંખે છ� શા�ત સુખ, 
અતી���ય સુખ. ભૌિતકતા �ધાન આ દુિનયામાં 
આવું સુખ �ા�ત કરવા માટ� મનને અમન (શાંત) 
કરવું પડે. સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� મન તેવા માનવી. 
મન ક� �તે �ત હ�, મનક� હાર� હાર. પરમા�મા કહ� 
છ� - મનમનાભવ. તા�ં મન મને આપી દ�. પછી મન 
જ પોતાનું નથી તો તે �યાંય ચ�ટશે નહ�, દુ�યવી 
વૈભવો, �ા��ત પાછળ દોડશે નહ�. એટલે મન જ 
સુખનું સાચુ સરનામું છ� અને મનમનાભવ - �યાં 
પહ�ચવાનો માગ� છ�. તો ચાલો આપણે સૈ 
મનમનાભવની ��થિતમાં ��થત થઈને અતી���ય 
સુખને �ા�ત કરીએ. આવો છ� ને ? 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

દશા�વે છ�. ગજકણ� �ાન�વણની સાથે-સાથે તેના 
મનન-િચંતન અને �વનમાં ધારણાનું �તીક છ�. 
ગજદ�ત ચતુરાઈ તથા �સ�નતાના સૂચક છ�. 
ગ�દર ગંભીરતા અને સમાવવાની શ��ના 
�તીક છ�. આપણે ગણેશની જેમ ગુણોને ધારણ 
કરીને મૂ�યિન� સમાજની �થાપનામાં સહયોગ 
આપીશું તો ગણેશચતુથ�ની યથાથ� ઉજવણી કરી 
કહ�વાશે.

ગણપિત બા�પા મો�રયા... મંગલમૂિત� 
મો�રયા... પુ��વશ� લોકરીયા....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)...�દ�યદશ�ન

દાનપુ�ય કરો, મં�દર ક� શાળા બનાવો, પર�તુ મા-
બાપની આંતરડીના કકળાટથી મળતો �ાપ, 
સુખશાંિતથી �વવા દ�તો નથી. ગણપિતનો આદશ� 
માત-િપતાની �દલથી સેવા કરવાનો અનેરો સંદ�શ 
પૂરો પાડે છ�. પ�રવારમાં પર�પર �ેમ, આદર, 
સુમેળ, સંપ, શાંિત, �યાગ, સહયોગ, સેવાભાવ, 
એકતા જેવા મૂ�યો િવકસાવવા �ઈએ.

ગણપિતના ગુણો - ગણપિતની ગ�નનની 
મુખાક�િત અને અંગો િવિવધ સદગુણોને �દિશ�ત 
કર� છ�. ગજિશર ડહાપણ અને િવ�સનીયતા - 
વફાદારીનું �તીક છ�. ગજચાલ, �મા, ક�ણા 
અને સમ���તાના ગુણ દશા�વે છ�. ગજસૂંઢ 
શ��ની સાથે ન�તા સૂચવે છ�. ગજને� દીઘ���� 



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 30

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 09 September 2018 Page No. 31

�ાના�ત

ન શ�યો, તેને ઊભા થઈને થોડો કોશેટો તોડીને 
પતંિગયાને બહાર નીકળવામાં સરળતા કરી 
આપી. પતંિગયું તો બહાર નીકળી ગયું. પર�તુ 
થોડીકવાર પછી �ોફ�સર� આવીને પૂ�ું �યાર� 
�ણવા મ�યું ક� આ પતંિગયું પોતાની �તે જ નહ� 
પણ બી�ની મદદથી બહાર આ�યું છ�. �યાર� 
�ોફ�સર� િવ�ાથ�ને ક�ં ક� આ પતંિગયાની પાંખો 
હવે કમ�ર બની જશે. � આ પતંિગયુ પોતાની 
�તે જ સંઘષ� કરીને બહાર નીક�યું હોત તો તેની 
પાંખો ખૂબ મજબૂત બની હોત. હવે આ પતંિગયુ 
ઉડવા માટ� સ�મ બની શકશે નહ�. કહ�વાનો 
ભાવ સંઘષ� કરીને આપણે �વનમાં મજબૂત 
બનીએ છીએ.

કોઈપણ રમતમાં �િત�પધ�ના હોય તો 
રમવાની મ� આવતી નથી. નાના બાળકો 
સંતાક�કડીની રમત રમે છ� �યાર� ગમે તેવી 
જ�યાએ છુપાઈને પણ તેને શોધવાવાળાનો 
�તે�ર રહ�તો જ હોય છ�. એ કોઈ મને શોધવા ક�મ 
નથી આવતા અને � કોઈ શોધવા આવવાનું જ 
નથી, તો સંતાવાનો શું અથ� ?

કોઈપણ રમત હોય ખોખો હોય ક�બડી, 
ફ�ટબોલ, િ�ક�ટ ક� પછી ક��તી દર�ક રમતમાં 
�િત�પધ� આપણા સમાન ન હોય તો રમતની મ� 
માણી શકાતી નથી. ક��તીના પહ�લવાનને પણ 
મ� �યાર� જ આવે છ�. �યાર� પોતાનો �િત�પધ� 
પોતાના બરાબર ક� પોતાનાથી પણ ચ�ઢયાતો 
હોય. તેને હરાવવામાં ખૂબ ખુશી થાય છ�. � 
કમ�ર �િત�પધ� હોય તો કોઈ પણ ખેલાડી 
િવચાર� છ�, કમ�રને હરાવવા એ કોઈ મહાનતા 
નથી. પર�તુ મજબૂત �િત�પધ�ને હરાવવાની પણ 
મ� ક�ઈક ઓર છ�.

સફળતા અને સંઘષ� એક િસ�ાની બે બાજુ 
સમાન છ�. સંઘષ� િવના સફળતા નથી અને 

સફળતા માટ� સંઘષ�ની જ�ર પડે છ�.

વૈ�ાિનકોએ જેટલી પણ નવી શોધ કરી છ�. 
તેની પાછળ જ��રયાત જવાબદાર છ�. � �વનમાં 
જ��રયાત જ ન હોય તો કદાચ તે શોધો ન થઈ 
શક� હોત. આમ ચીજનો અભાવ એટલે 
જ��રયાત. આ મુ�ક�લીઓ આપણા �વનમાં 
વરદાનનું કામ કર� છ�. આપણે મુ�ક�લીઓથી દૂર 
ભાગવાનું નથી, પર�તુ મુ�ક�લીઓનો સામનો કરી 
વધુ મજબૂત બની સફળતા મેળવવાની છ�. 
રોજબરોજ આવતી મુ�ક�લીઓ માટ� વધુ સારી 
તૈયારી કરીને િજંદગીના મેદાનમાં ઉતરવાનું છ�. 
�યાર� જ સફળતા મળશે એ વાત સદા યાદ 
રાખવાની જ�ર છ�.

મુ�ક�લીઓની સામે આપણે જે ર�તો 
અપનાવીએ છીએ. કદાચ તે પ�િતથી સફળતા ન 
મળ� તો આપણે �વન �વવાની પ�િત 
બદલવાની જ�ર છ�. સફળતા માટ�નો એક ર�તો 
બંધ થાય તેથી શું થઈ ગયું. બી� હ�ર ર�તા 
નવા ખુલી શક� છ�.

એક પ�રવારમાં માછલીઘરમાં રાખેલી 
માછલીને બાળક રોજ ખાવાનું આપતો હતો. 
બાળકને એકવાર મ�તી સૂઝી અને તેણે માછલી 
અને ખાવાનું છ� તેની વ�ે પારદશ�ક કાચનો 
ટુકડો રાખી દીધો. માછલી તરતા તરતા ખાવાનું 
�ઈને ખાવા તો આવવા લાગી, પર�તુ તેનું નાક 
કોઈ ચીજથી અથડાતું હતું. માછલીને સામે ખોરાક 
દ�ખાતો હતો. પર�તુ તે લઈ શકતી નહોતી. 
માછલીને િવચાર આ�યો ક� રોજ તો આ જ રીતે 
ખોરાક લેતી હતી. પર�તુ આજે આ એવું શું છ� જે 
ખોરાક લઈ શકતી નથી. એકવાર, બે વાર, ચાર 
વાર માછલી તરતી તરતી આવે અને ખાવાનો 
�યાસ કર�, પણ ખોરાક મેળવી શકતી નહોતી. 
એવામાં માછલીઘરમાં રહ�લી બી� માછલી બી� 

તે કદી આગળ વધી શક� નહ� તે મા�યતા 
ભૂલભર�લી છ�. �વનમાં અનેક પ�ર��થિતઓમાં 
ભલે આપણને હાર મળ� પર�તુ આપણે હારવાનું 
નથી, હારમાં પણ �તને �વીકારીને આગળ 
ચાલવાનું છ�. આપણા �વનપથ પર અનેક 
મુ�ક�લીઓ આપણને હરાવવાનો �યાસ કર� છ�. 
પર�તુ આપણે રોજ દર�ક કદમમાં નવી ઉ�� સાથે 
નવા ઉમંગ ઉ�સાહ સાથે અને નવી તરક�બો સાથે 
મુસીબતને પણ હરાવવાનો સફળ �યાસ કરીએ 
તો સફળતા આપણા કદમ ચૂમશે. અનેક 
મુસીબતો આપણા માટ� સફળતાના 1000 દરવા� 
ખોલીને આપણું �વાગત કરશે.

આપણે ચાલવાની શ�આત તો કરી. બનેલા 
ર�તાઓ પર તો બધા જ ચાલે છ�. પર�તુ નવી ક�ડી 
આપણે ક�ડારવાની છ�. ઘણા લોકો મુસીબતને 
પહાડના �પમાં ગણતા હોય છ�. િબહારમાં એક 
માંગી નામના માનવ થઈ ગયા. તેઓ વષ� સુધી 
એકલા પણ પહાડને તોડવામાં લાગેલા. એવી રીતે 
અનેક ઉદાહરણો આપણા �વન માટ� �ેરણા�પ 
બની શક� છ� જે પણ મહાન બ�યા છ� તે બધાનો 
માગ� કોઈ સરળ સુગમ હતો નહ� પર�તુ મુ�ક�લીઓ 
ભયા� માગ�ને પણ એમને સરળ બના�યો છ�. 
મુસીબતની ઘડીમાં િહ�મત રાખીને સફળતા મેળવી 
છ�. હારનો �યાર�ય �વીકાર કય� નથી.

આપણે �વનપથ પર આગળ વધીએ છીએ 
�યાર� બાળપણથી જ �વનના અંત સુધી �વન 
પથ પર મખમલી ચાદર િબછાવેલી મળવાની નથી. 
માગ�માં તો મખમલી ચાદર પણ આવી શક� છ�. 
કાંટાળા ઝાડી-ઝાંખરા અને પ�થરો પણ આવી 
શક� છ�. પર�તુ આપણે મખમલી ચાદર �ઈને 
આરામ કરવાનો નથી અને કાંટાવાળો પથ �ઈને 
પાછા વળવાનું નથી. આપણા �વનમાં પથરાયેલા 

અલગ ર�તાથી આવી અને ખાવાનું ખાવા લાગી. 
આપણે પણ ઘણીવાર એક જ પ�િતથી સંઘષ�નો 
સામનો કરતાં રહીએ છીએ, પર�તુ જ�ર પડે તો 
માગ� પણ બદલવો પડશે. જે લોકો આવા 
�ાંિતકારી િવચારો ધરાવે છ�. તેમનો િવરોધ તો 
જ�ર થવાનો, કોઈપણ બદલાય તો િવરોધ તો 
થાય જ છ�. પર�તુ જે લોકો આ સંઘષ�થી ડરતા નથી 
તે નવો ઈિતહાસ બનાવે છ�. આપણે પણ ઘણીવાર 
એક જ પ�િતથી સંઘષ�નો સામનો કરતાં રહીએ 
છીએ, પર�તુ જ�ર પડે તો માગ� પણ બદલવો પડશે. 
જે લોકો આવા �ાંિતકારી િવચારો ધરાવે છ�. 
તેમનો િવરોધ તો જ�ર થવાનો કોઈપણ બદલાય 
તો િવરોધ તો થાય જ છ�. પર�તુ જે લોકો આ 
સંઘષ�થી ડરતા નથી તે નવો ઈિતહાસ બનાવે છ�. 
આપણે પણ સફળતા માટ� જે િવિવધ પ�િત 
અપનાવીએ છીએ � તે પ�િતઓથી સફળતા ન 
મળ� તો પ�િત બદલવાની જ�ર છ�. જ�ર પડે તો 
માગ� પણ બદલી શકાય છ�. તો આપણે સફળતાને 
ચાર કદમ આગળ જ અનુભવ કરીશું. પર�તુ 
હારીને બેઠ�લી �ય�� માટ� ખુદ સફળતા દરવા� 
ખટખટાવે તો પણ ખોલવાની િહ�મત નથી. િવચાર 
કરીએ સફળતા �યાંથી મળ� માટ� ગભરાવો નહ� 
આગળ વધો.

તરવૈયાઓ કોઈ પહ�લાથી જ તરવૈયા હોતા 
નથી. જેને તરતાં શીખવું છ�, એ તો પાણીમાં 
જંપલાવે છ�. �થમ વાર ડૂબવાનો પણ અનુભવ 
જ�ર થાય છ�. પર�તુ ધીર� ધીર� ડૂબવાનો ડર 
આપણને તરતા શીખવાડી દ� છ� � આપણે �કનાર� 
બેઠાં બેઠાં જ તરવૈયા બનવાનું �વ�ન �તા રહીએ 
તો તે �યથ� છ�. આમ �વનમાં પણ અનેક 
મુસીબતોનો સામનો કરીશું �યાર� જ સફળતાનો 
હાર આપણને મળશે.

�વનનું બીજું નામ જ સંઘષ� છ�. જે હાર� છ�. (અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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ન શ�યો, તેને ઊભા થઈને થોડો કોશેટો તોડીને 
પતંિગયાને બહાર નીકળવામાં સરળતા કરી 
આપી. પતંિગયું તો બહાર નીકળી ગયું. પર�તુ 
થોડીકવાર પછી �ોફ�સર� આવીને પૂ�ું �યાર� 
�ણવા મ�યું ક� આ પતંિગયું પોતાની �તે જ નહ� 
પણ બી�ની મદદથી બહાર આ�યું છ�. �યાર� 
�ોફ�સર� િવ�ાથ�ને ક�ં ક� આ પતંિગયાની પાંખો 
હવે કમ�ર બની જશે. � આ પતંિગયુ પોતાની 
�તે જ સંઘષ� કરીને બહાર નીક�યું હોત તો તેની 
પાંખો ખૂબ મજબૂત બની હોત. હવે આ પતંિગયુ 
ઉડવા માટ� સ�મ બની શકશે નહ�. કહ�વાનો 
ભાવ સંઘષ� કરીને આપણે �વનમાં મજબૂત 
બનીએ છીએ.

કોઈપણ રમતમાં �િત�પધ�ના હોય તો 
રમવાની મ� આવતી નથી. નાના બાળકો 
સંતાક�કડીની રમત રમે છ� �યાર� ગમે તેવી 
જ�યાએ છુપાઈને પણ તેને શોધવાવાળાનો 
�તે�ર રહ�તો જ હોય છ�. એ કોઈ મને શોધવા ક�મ 
નથી આવતા અને � કોઈ શોધવા આવવાનું જ 
નથી, તો સંતાવાનો શું અથ� ?

કોઈપણ રમત હોય ખોખો હોય ક�બડી, 
ફ�ટબોલ, િ�ક�ટ ક� પછી ક��તી દર�ક રમતમાં 
�િત�પધ� આપણા સમાન ન હોય તો રમતની મ� 
માણી શકાતી નથી. ક��તીના પહ�લવાનને પણ 
મ� �યાર� જ આવે છ�. �યાર� પોતાનો �િત�પધ� 
પોતાના બરાબર ક� પોતાનાથી પણ ચ�ઢયાતો 
હોય. તેને હરાવવામાં ખૂબ ખુશી થાય છ�. � 
કમ�ર �િત�પધ� હોય તો કોઈ પણ ખેલાડી 
િવચાર� છ�, કમ�રને હરાવવા એ કોઈ મહાનતા 
નથી. પર�તુ મજબૂત �િત�પધ�ને હરાવવાની પણ 
મ� ક�ઈક ઓર છ�.

સફળતા અને સંઘષ� એક િસ�ાની બે બાજુ 
સમાન છ�. સંઘષ� િવના સફળતા નથી અને 

સફળતા માટ� સંઘષ�ની જ�ર પડે છ�.

વૈ�ાિનકોએ જેટલી પણ નવી શોધ કરી છ�. 
તેની પાછળ જ��રયાત જવાબદાર છ�. � �વનમાં 
જ��રયાત જ ન હોય તો કદાચ તે શોધો ન થઈ 
શક� હોત. આમ ચીજનો અભાવ એટલે 
જ��રયાત. આ મુ�ક�લીઓ આપણા �વનમાં 
વરદાનનું કામ કર� છ�. આપણે મુ�ક�લીઓથી દૂર 
ભાગવાનું નથી, પર�તુ મુ�ક�લીઓનો સામનો કરી 
વધુ મજબૂત બની સફળતા મેળવવાની છ�. 
રોજબરોજ આવતી મુ�ક�લીઓ માટ� વધુ સારી 
તૈયારી કરીને િજંદગીના મેદાનમાં ઉતરવાનું છ�. 
�યાર� જ સફળતા મળશે એ વાત સદા યાદ 
રાખવાની જ�ર છ�.

મુ�ક�લીઓની સામે આપણે જે ર�તો 
અપનાવીએ છીએ. કદાચ તે પ�િતથી સફળતા ન 
મળ� તો આપણે �વન �વવાની પ�િત 
બદલવાની જ�ર છ�. સફળતા માટ�નો એક ર�તો 
બંધ થાય તેથી શું થઈ ગયું. બી� હ�ર ર�તા 
નવા ખુલી શક� છ�.

એક પ�રવારમાં માછલીઘરમાં રાખેલી 
માછલીને બાળક રોજ ખાવાનું આપતો હતો. 
બાળકને એકવાર મ�તી સૂઝી અને તેણે માછલી 
અને ખાવાનું છ� તેની વ�ે પારદશ�ક કાચનો 
ટુકડો રાખી દીધો. માછલી તરતા તરતા ખાવાનું 
�ઈને ખાવા તો આવવા લાગી, પર�તુ તેનું નાક 
કોઈ ચીજથી અથડાતું હતું. માછલીને સામે ખોરાક 
દ�ખાતો હતો. પર�તુ તે લઈ શકતી નહોતી. 
માછલીને િવચાર આ�યો ક� રોજ તો આ જ રીતે 
ખોરાક લેતી હતી. પર�તુ આજે આ એવું શું છ� જે 
ખોરાક લઈ શકતી નથી. એકવાર, બે વાર, ચાર 
વાર માછલી તરતી તરતી આવે અને ખાવાનો 
�યાસ કર�, પણ ખોરાક મેળવી શકતી નહોતી. 
એવામાં માછલીઘરમાં રહ�લી બી� માછલી બી� 

તે કદી આગળ વધી શક� નહ� તે મા�યતા 
ભૂલભર�લી છ�. �વનમાં અનેક પ�ર��થિતઓમાં 
ભલે આપણને હાર મળ� પર�તુ આપણે હારવાનું 
નથી, હારમાં પણ �તને �વીકારીને આગળ 
ચાલવાનું છ�. આપણા �વનપથ પર અનેક 
મુ�ક�લીઓ આપણને હરાવવાનો �યાસ કર� છ�. 
પર�તુ આપણે રોજ દર�ક કદમમાં નવી ઉ�� સાથે 
નવા ઉમંગ ઉ�સાહ સાથે અને નવી તરક�બો સાથે 
મુસીબતને પણ હરાવવાનો સફળ �યાસ કરીએ 
તો સફળતા આપણા કદમ ચૂમશે. અનેક 
મુસીબતો આપણા માટ� સફળતાના 1000 દરવા� 
ખોલીને આપણું �વાગત કરશે.

આપણે ચાલવાની શ�આત તો કરી. બનેલા 
ર�તાઓ પર તો બધા જ ચાલે છ�. પર�તુ નવી ક�ડી 
આપણે ક�ડારવાની છ�. ઘણા લોકો મુસીબતને 
પહાડના �પમાં ગણતા હોય છ�. િબહારમાં એક 
માંગી નામના માનવ થઈ ગયા. તેઓ વષ� સુધી 
એકલા પણ પહાડને તોડવામાં લાગેલા. એવી રીતે 
અનેક ઉદાહરણો આપણા �વન માટ� �ેરણા�પ 
બની શક� છ� જે પણ મહાન બ�યા છ� તે બધાનો 
માગ� કોઈ સરળ સુગમ હતો નહ� પર�તુ મુ�ક�લીઓ 
ભયા� માગ�ને પણ એમને સરળ બના�યો છ�. 
મુસીબતની ઘડીમાં િહ�મત રાખીને સફળતા મેળવી 
છ�. હારનો �યાર�ય �વીકાર કય� નથી.

આપણે �વનપથ પર આગળ વધીએ છીએ 
�યાર� બાળપણથી જ �વનના અંત સુધી �વન 
પથ પર મખમલી ચાદર િબછાવેલી મળવાની નથી. 
માગ�માં તો મખમલી ચાદર પણ આવી શક� છ�. 
કાંટાળા ઝાડી-ઝાંખરા અને પ�થરો પણ આવી 
શક� છ�. પર�તુ આપણે મખમલી ચાદર �ઈને 
આરામ કરવાનો નથી અને કાંટાવાળો પથ �ઈને 
પાછા વળવાનું નથી. આપણા �વનમાં પથરાયેલા 

અલગ ર�તાથી આવી અને ખાવાનું ખાવા લાગી. 
આપણે પણ ઘણીવાર એક જ પ�િતથી સંઘષ�નો 
સામનો કરતાં રહીએ છીએ, પર�તુ જ�ર પડે તો 
માગ� પણ બદલવો પડશે. જે લોકો આવા 
�ાંિતકારી િવચારો ધરાવે છ�. તેમનો િવરોધ તો 
જ�ર થવાનો, કોઈપણ બદલાય તો િવરોધ તો 
થાય જ છ�. પર�તુ જે લોકો આ સંઘષ�થી ડરતા નથી 
તે નવો ઈિતહાસ બનાવે છ�. આપણે પણ ઘણીવાર 
એક જ પ�િતથી સંઘષ�નો સામનો કરતાં રહીએ 
છીએ, પર�તુ જ�ર પડે તો માગ� પણ બદલવો પડશે. 
જે લોકો આવા �ાંિતકારી િવચારો ધરાવે છ�. 
તેમનો િવરોધ તો જ�ર થવાનો કોઈપણ બદલાય 
તો િવરોધ તો થાય જ છ�. પર�તુ જે લોકો આ 
સંઘષ�થી ડરતા નથી તે નવો ઈિતહાસ બનાવે છ�. 
આપણે પણ સફળતા માટ� જે િવિવધ પ�િત 
અપનાવીએ છીએ � તે પ�િતઓથી સફળતા ન 
મળ� તો પ�િત બદલવાની જ�ર છ�. જ�ર પડે તો 
માગ� પણ બદલી શકાય છ�. તો આપણે સફળતાને 
ચાર કદમ આગળ જ અનુભવ કરીશું. પર�તુ 
હારીને બેઠ�લી �ય�� માટ� ખુદ સફળતા દરવા� 
ખટખટાવે તો પણ ખોલવાની િહ�મત નથી. િવચાર 
કરીએ સફળતા �યાંથી મળ� માટ� ગભરાવો નહ� 
આગળ વધો.

તરવૈયાઓ કોઈ પહ�લાથી જ તરવૈયા હોતા 
નથી. જેને તરતાં શીખવું છ�, એ તો પાણીમાં 
જંપલાવે છ�. �થમ વાર ડૂબવાનો પણ અનુભવ 
જ�ર થાય છ�. પર�તુ ધીર� ધીર� ડૂબવાનો ડર 
આપણને તરતા શીખવાડી દ� છ� � આપણે �કનાર� 
બેઠાં બેઠાં જ તરવૈયા બનવાનું �વ�ન �તા રહીએ 
તો તે �યથ� છ�. આમ �વનમાં પણ અનેક 
મુસીબતોનો સામનો કરીશું �યાર� જ સફળતાનો 
હાર આપણને મળશે.

�વનનું બીજું નામ જ સંઘષ� છ�. જે હાર� છ�. (અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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સીટીઝન’ �ુપનો કાય��મ ��ાભોજન સાથે 
સંપ�ન થયેલ.

ખેડૂત સંમેલન - દહ�ગામ સેવાક��� �ારા 
ઉજેડીયા ગામના (350) થી વધુ ખેડૂત ભાઈ-
બહ�નોનું સંમેલન ��ાભોજન સાથે સુંદર રીતે 
આયો�ત થયેલ.

બી.ક�. ભાઈ-બહ�નોની ભ�ી - તલોદ, 
કલોલ, લોટસ હાઉસ, ક�બેરનગર, રિખયાલ 
અને અ�ય સેવાક���ોના િનિમ� ટીચસ� બહ�નોએ 
પોતાના �ાસના ભાઈ-બહ�નો માટ� િભ�ન - 
િભ�ન �દવસે ‘ઈ����થ’માં ‘િવશેષ ભ�ી’નો 
કાય��મ આયો�ત કય� અને તે �થાન પર 
શ��શાળી વાય�ેશન ફ�લા�યા.

િવ� યોગ �દવસ પર �થાિનક શાળાઓના 
બાળકોનો યોગાસનનો કાય��મ ઉજવાયો.

સા�તાિહક કોષ� - ન�કના ૩ �થાનો પર 
કોષ�ના કાય��મ બાદ એક નવી ગીતાપાઠશાળા 
�ાર�ભ થયેલ છ�.

મ�મા �દવસ પર િવશેષ �ેહિમલન - 
GGRCમાં બંગલો તથા �લેટનું િનવાસ �થાન 
લેનાર સવ� મે�બસ� ભાઈ-બહ�નોના પ�રવાર 
સાથેનો સુંદર કાય��મ ‘મ�મા �દવસ’ પર 
મનાવવામાં આ�યો. �ાર�ભમાં સૌ ભાઈ-બહ�નોએ 
િનમા�ણ થઈ રહ�લ િવશેષ મ�માના �થાન પાસે જઈ 
મ�માને પુ�પાંજિલ અપ�ણ કરીને મ�માના 
�ેરણાદાયી �વનમાંથી �વ પુ�ષાથ� માટ� સંક�પ 
લીધા. �યાર બાદ તૈયાર થયેલ (6) સે�પલ હાઉસ 
બંગલાઓનું અવલોકન કર�લ.

ગરવી ગુજરાત માટ� ગૌરવશાળી �થાન 
બની રહ�નાર, અનોખું અને અ��તીય ‘ગુજરાત 
�લોબલ રી�ીટ સે�ટર’ તેના િનમા�ણ કાય�ની 
સાથે-સાથે જ ‘સેવા’ અને ‘�વ ઉ�નિત’ની 
ખૂ�બુ ફ�લાવી રહ�લ છ�. નદી �કનારાની શોભા,  
સંપૂણ� એકાંતમય વાતાવરણ, બેહદની િવશાળતા 
અને �ીનરીનું આ�ાદક વાતાવરણ એ �થાનની 
ઓળખ બની ગયેલ છ�. �યાં કદમ મૂકનાર સૌ 
કોઈના મનમાં અને �દલમાં તે ભૂિમનું આકષ�ણ 
વસી �ય છ�. GGRCમાં થઈ રહ�લ નાનાં-મોટાં 
કાય��મોની આવો, ઝાંખી કરીએ...

ઓમશાંિત િ�ક�ટ ટુના�મે�ટ - ‘સુખશાંિત 
ભવન’ અને ‘લોટસ હાઉસ’ના સવ� સમિપ�ત 
ભાઈઓની િ�ક�ટ મેચ ખૂબ જ ઉમંગ અને 
ઉ�સાહભયા� વાતાવરણમાં આયો�ત થઈ. �.ક�. 
નં�દનીબેન અને �.ક�. ભારતીબેનની 
ઉપ��થિતમાં રમાયેલ મેચમાં (50) જેટલાં 
ભાઈઓએ ભાગ લીધો. ‘લોટસ’ની ટીમને 
િવજેતાનું સ�માન �ા�ત થયું.

GGRCની કિમટીની મીટ�ગ - GGRCના 
િવશાળ �ોજે�ટના એ��નીયસ�, આક�ટ�ક, 
કો��ા�ટસ� તથા અ�ય એ�સપટ� અને અનુભવી 
(40) જેટલાં ભાઈઓની પૂરા �દવસની મીટ�ગ 
�.ક�. ઉષાબેન, �.ક�. નેહાબેન, ડૉ. મુક�શભાઈ 
અને બી.ક�. િવનુભાઈની ઉપ��થિતમાં 
સફળતાપૂવ�ક સંપ�ન થઈ.

સીનીયર સીટીઝન �ુપની સેવા - રિખયાલ 
સેવાક���ના સંપક�ના (150) જેટલાં ‘સીનીયર 

GGRCના આંગણેથી....

GGRCની ‘ઈ����થ’ ભૂિમ પર સેવાઓની રીમઝીમ..
�.ક�. િવનુભાઈ, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગુજરાત - ગાંધીનગર સે. 28, ગાંધીનગર 
સે. 24, ગાંધીનગર સે. 2, વાવોલ, કલોલ, 
તલોદ, બરોડા - અટલાદરા, ભાવનગર, 
મહ�સાણા, પાટણ, બ�ચરા�, આણંદ, 
સંતરામપુર, િહ�મતનગર, ઈડર, બાયડ, 
પોરબંદર, રાણાવાવ, ક�શોદ, મોડાસા, વ�ભ 
િવ�ાનગર, આ�દપુર, બારડોલી, વડોદરા - 
માંજલપુર, તારાપુર, વડોદરા - અલકાપુરી, 
ભ�ચ

ભારત - બી.ક�. કોલોની, િશવમણી, મુંબઈ, 
બ�ગલોર, આસામ, ઉ�ૈન, ચંદીગઢ, �વાલીયર, 
હ�દરાબાદ, જયપુર

િવદ�શ - ટ��સાસ, ક�લીફોન�યા , 
વોિશંગટન, લંડન, ક�વૈત, કતાર-દોહા, મ�કત-
ઓમાન, ઓ���લીયા, આિ�કા �ા�ઝાનીયા, 
ટોર��ટો - ક�નેડા.

બેહદના આ �થાનમાં ‘િનવાસ �થાન’ માટ� 
શુભ સંક�પ ધરાવતાં બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો સંપક� 
કરી શક� છ�.

�.ક�. ડૉ. મુક�શભાઈ - 81411 46444,  
�.ક�. િવનુભાઈ - 98796 12187

Email : divineggrc@gmail.com
Website : www.divineggrc.com

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભ�ી �ાર�ભમાં મહ�સાણાથી િવશેષ પધાર�લ 
�.ક�. સરલાબેને ‘તપ�યા વષ�’માં તપ�યા �ારા 
�ે� ��થિતના પુ�ષાથ� પર ખૂબ જ ગહરાઈ પૂવ�ક 
�ાસનો લાભ આ�યો. ક�લ (400) જેટલાં ભાઈ-
બહ�નોનું ‘�ેહિમલન’, ‘ભ�ી’, ‘��ાભોજન’ 
અને ‘મીટ�ગ’ના પૂરા �દવસના કાય��મનો સૌએ 
ઉમંગ-ઉ�સાહ સાથે આનંદ લીધો. આદરણીય 
સરલાદીદીએ પધારીને મ�મા સાથેના તેઓના 
અનુભવોથી સૌને લાભા��વત કયા�.

આ રીતે GGRCની ‘ઈ����થ’ ભૂિમ 
‘સેવા’ અને ‘�વ પુ�ષાથ�’ના �ે� વાય�ેશનથી 
િનર�તર ફલીભૂત થઈ રહ�લ છ�.

G G R C  �ોજે�ટના મે�બસ� - 
અમદાવાદથી ઓ���િલયા સુધી - બેહદના આ 
�ોજે�ટમાં િભ�ન િભ�ન સેવાક���ોના પાયાની �ટ 
સમાન બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો ક� જેઓ પોતાનું 
‘િનવાસ �થાન’ ન�ધાવીને મે�બસ� બનેલ છ�.

અમદાવાદ - સુખશાંિત ભવન, રાજયોગ 
ભવન, લોટસ હાઉસ, ક�બેર નગર, ઈસનપુર, 
વટવા, નારોલ, ઘોડાસર, વ�ાલ, ઈ�ડીયા 
કોલોની, ઠ�રબાપા નગર, વ��ાપુર, બોપલ - 
બાલે�ર, બોપલ-ઘુમા, અડાલજ, મહાદ�વનગર, 
મેમનગર, સેટ�લાઈટ, નવર�ગપુરા, સોલા, ગોતા.

• સમય પર સવ�શ��ઓને કાય�માં લગાવવી એજ મા�ટર સવ� શ��માન બનવું છ�.

• સંગમના સમયે દુઃખની લહ�રોની ક�ટલીયે વાતો સામે આવશે પર�તુ આપને તે દુઃખની લહ�રો દુઃખી નહ� 
કર�. જેમ ગરમીની ઋતુમાં ગરમી હશે પણ �વયંને તેનાથી બચાવવા તે આપણા ઉપર છ�. તો દુઃખની 
વાતો સાંભળવા છતાં પણ �દલ પર એનો �ભાવ ના પડે. �યાર� આવી દુઃખની લહ�રોથી �યારા બનો 
�યાર� �ભુના �યારા બનશો. તો જેઓ �યારા અને પરમા�મા �યારા છ� તેઓ ખુશીના ખ�નાથી ભરપૂર 
રહ� છ�.

• સંક�પ પણ બુ��નું ભોજન છ�. અશુ� યા �યથ� ભોજન કયુ� તો સદા તંદુર�ત રહી શકશો નહ�. �યથ� 
ચીજને ફ�ક� દ�વામાં આવે છ�. એકઠી કરવામાં આવતી નથી. એટલે �યથ� સંક�પને પણ સમા�ત કરો.
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સીટીઝન’ �ુપનો કાય��મ ��ાભોજન સાથે 
સંપ�ન થયેલ.

ખેડૂત સંમેલન - દહ�ગામ સેવાક��� �ારા 
ઉજેડીયા ગામના (350) થી વધુ ખેડૂત ભાઈ-
બહ�નોનું સંમેલન ��ાભોજન સાથે સુંદર રીતે 
આયો�ત થયેલ.

બી.ક�. ભાઈ-બહ�નોની ભ�ી - તલોદ, 
કલોલ, લોટસ હાઉસ, ક�બેરનગર, રિખયાલ 
અને અ�ય સેવાક���ોના િનિમ� ટીચસ� બહ�નોએ 
પોતાના �ાસના ભાઈ-બહ�નો માટ� િભ�ન - 
િભ�ન �દવસે ‘ઈ����થ’માં ‘િવશેષ ભ�ી’નો 
કાય��મ આયો�ત કય� અને તે �થાન પર 
શ��શાળી વાય�ેશન ફ�લા�યા.

િવ� યોગ �દવસ પર �થાિનક શાળાઓના 
બાળકોનો યોગાસનનો કાય��મ ઉજવાયો.

સા�તાિહક કોષ� - ન�કના ૩ �થાનો પર 
કોષ�ના કાય��મ બાદ એક નવી ગીતાપાઠશાળા 
�ાર�ભ થયેલ છ�.

મ�મા �દવસ પર િવશેષ �ેહિમલન - 
GGRCમાં બંગલો તથા �લેટનું િનવાસ �થાન 
લેનાર સવ� મે�બસ� ભાઈ-બહ�નોના પ�રવાર 
સાથેનો સુંદર કાય��મ ‘મ�મા �દવસ’ પર 
મનાવવામાં આ�યો. �ાર�ભમાં સૌ ભાઈ-બહ�નોએ 
િનમા�ણ થઈ રહ�લ િવશેષ મ�માના �થાન પાસે જઈ 
મ�માને પુ�પાંજિલ અપ�ણ કરીને મ�માના 
�ેરણાદાયી �વનમાંથી �વ પુ�ષાથ� માટ� સંક�પ 
લીધા. �યાર બાદ તૈયાર થયેલ (6) સે�પલ હાઉસ 
બંગલાઓનું અવલોકન કર�લ.

ગરવી ગુજરાત માટ� ગૌરવશાળી �થાન 
બની રહ�નાર, અનોખું અને અ��તીય ‘ગુજરાત 
�લોબલ રી�ીટ સે�ટર’ તેના િનમા�ણ કાય�ની 
સાથે-સાથે જ ‘સેવા’ અને ‘�વ ઉ�નિત’ની 
ખૂ�બુ ફ�લાવી રહ�લ છ�. નદી �કનારાની શોભા,  
સંપૂણ� એકાંતમય વાતાવરણ, બેહદની િવશાળતા 
અને �ીનરીનું આ�ાદક વાતાવરણ એ �થાનની 
ઓળખ બની ગયેલ છ�. �યાં કદમ મૂકનાર સૌ 
કોઈના મનમાં અને �દલમાં તે ભૂિમનું આકષ�ણ 
વસી �ય છ�. GGRCમાં થઈ રહ�લ નાનાં-મોટાં 
કાય��મોની આવો, ઝાંખી કરીએ...

ઓમશાંિત િ�ક�ટ ટુના�મે�ટ - ‘સુખશાંિત 
ભવન’ અને ‘લોટસ હાઉસ’ના સવ� સમિપ�ત 
ભાઈઓની િ�ક�ટ મેચ ખૂબ જ ઉમંગ અને 
ઉ�સાહભયા� વાતાવરણમાં આયો�ત થઈ. �.ક�. 
નં�દનીબેન અને �.ક�. ભારતીબેનની 
ઉપ��થિતમાં રમાયેલ મેચમાં (50) જેટલાં 
ભાઈઓએ ભાગ લીધો. ‘લોટસ’ની ટીમને 
િવજેતાનું સ�માન �ા�ત થયું.

GGRCની કિમટીની મીટ�ગ - GGRCના 
િવશાળ �ોજે�ટના એ��નીયસ�, આક�ટ�ક, 
કો��ા�ટસ� તથા અ�ય એ�સપટ� અને અનુભવી 
(40) જેટલાં ભાઈઓની પૂરા �દવસની મીટ�ગ 
�.ક�. ઉષાબેન, �.ક�. નેહાબેન, ડૉ. મુક�શભાઈ 
અને બી.ક�. િવનુભાઈની ઉપ��થિતમાં 
સફળતાપૂવ�ક સંપ�ન થઈ.

સીનીયર સીટીઝન �ુપની સેવા - રિખયાલ 
સેવાક���ના સંપક�ના (150) જેટલાં ‘સીનીયર 

GGRCના આંગણેથી....

GGRCની ‘ઈ����થ’ ભૂિમ પર સેવાઓની રીમઝીમ..
�.ક�. િવનુભાઈ, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગુજરાત - ગાંધીનગર સે. 28, ગાંધીનગર 
સે. 24, ગાંધીનગર સે. 2, વાવોલ, કલોલ, 
તલોદ, બરોડા - અટલાદરા, ભાવનગર, 
મહ�સાણા, પાટણ, બ�ચરા�, આણંદ, 
સંતરામપુર, િહ�મતનગર, ઈડર, બાયડ, 
પોરબંદર, રાણાવાવ, ક�શોદ, મોડાસા, વ�ભ 
િવ�ાનગર, આ�દપુર, બારડોલી, વડોદરા - 
માંજલપુર, તારાપુર, વડોદરા - અલકાપુરી, 
ભ�ચ

ભારત - બી.ક�. કોલોની, િશવમણી, મુંબઈ, 
બ�ગલોર, આસામ, ઉ�ૈન, ચંદીગઢ, �વાલીયર, 
હ�દરાબાદ, જયપુર

િવદ�શ - ટ��સાસ, ક�લીફોન�યા , 
વોિશંગટન, લંડન, ક�વૈત, કતાર-દોહા, મ�કત-
ઓમાન, ઓ���લીયા, આિ�કા �ા�ઝાનીયા, 
ટોર��ટો - ક�નેડા.

બેહદના આ �થાનમાં ‘િનવાસ �થાન’ માટ� 
શુભ સંક�પ ધરાવતાં બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો સંપક� 
કરી શક� છ�.

�.ક�. ડૉ. મુક�શભાઈ - 81411 46444,  
�.ક�. િવનુભાઈ - 98796 12187

Email : divineggrc@gmail.com
Website : www.divineggrc.com

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભ�ી �ાર�ભમાં મહ�સાણાથી િવશેષ પધાર�લ 
�.ક�. સરલાબેને ‘તપ�યા વષ�’માં તપ�યા �ારા 
�ે� ��થિતના પુ�ષાથ� પર ખૂબ જ ગહરાઈ પૂવ�ક 
�ાસનો લાભ આ�યો. ક�લ (400) જેટલાં ભાઈ-
બહ�નોનું ‘�ેહિમલન’, ‘ભ�ી’, ‘��ાભોજન’ 
અને ‘મીટ�ગ’ના પૂરા �દવસના કાય��મનો સૌએ 
ઉમંગ-ઉ�સાહ સાથે આનંદ લીધો. આદરણીય 
સરલાદીદીએ પધારીને મ�મા સાથેના તેઓના 
અનુભવોથી સૌને લાભા��વત કયા�.

આ રીતે GGRCની ‘ઈ����થ’ ભૂિમ 
‘સેવા’ અને ‘�વ પુ�ષાથ�’ના �ે� વાય�ેશનથી 
િનર�તર ફલીભૂત થઈ રહ�લ છ�.

G G R C  �ોજે�ટના મે�બસ� - 
અમદાવાદથી ઓ���િલયા સુધી - બેહદના આ 
�ોજે�ટમાં િભ�ન િભ�ન સેવાક���ોના પાયાની �ટ 
સમાન બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો ક� જેઓ પોતાનું 
‘િનવાસ �થાન’ ન�ધાવીને મે�બસ� બનેલ છ�.

અમદાવાદ - સુખશાંિત ભવન, રાજયોગ 
ભવન, લોટસ હાઉસ, ક�બેર નગર, ઈસનપુર, 
વટવા, નારોલ, ઘોડાસર, વ�ાલ, ઈ�ડીયા 
કોલોની, ઠ�રબાપા નગર, વ��ાપુર, બોપલ - 
બાલે�ર, બોપલ-ઘુમા, અડાલજ, મહાદ�વનગર, 
મેમનગર, સેટ�લાઈટ, નવર�ગપુરા, સોલા, ગોતા.

• સમય પર સવ�શ��ઓને કાય�માં લગાવવી એજ મા�ટર સવ� શ��માન બનવું છ�.

• સંગમના સમયે દુઃખની લહ�રોની ક�ટલીયે વાતો સામે આવશે પર�તુ આપને તે દુઃખની લહ�રો દુઃખી નહ� 
કર�. જેમ ગરમીની ઋતુમાં ગરમી હશે પણ �વયંને તેનાથી બચાવવા તે આપણા ઉપર છ�. તો દુઃખની 
વાતો સાંભળવા છતાં પણ �દલ પર એનો �ભાવ ના પડે. �યાર� આવી દુઃખની લહ�રોથી �યારા બનો 
�યાર� �ભુના �યારા બનશો. તો જેઓ �યારા અને પરમા�મા �યારા છ� તેઓ ખુશીના ખ�નાથી ભરપૂર 
રહ� છ�.

• સંક�પ પણ બુ��નું ભોજન છ�. અશુ� યા �યથ� ભોજન કયુ� તો સદા તંદુર�ત રહી શકશો નહ�. �યથ� 
ચીજને ફ�ક� દ�વામાં આવે છ�. એકઠી કરવામાં આવતી નથી. એટલે �યથ� સંક�પને પણ સમા�ત કરો.
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�ાના�ત

યોગ�ારા આ�મબોધ કરવા માટ� શરીરનું 
�વ�થ રહ�વું જ�રી છ�. શરીરને હાડમાંસનું પાંજ�ં 
કહીને એની ઉપે�ા કરી શકાય નહ�. આ�મા માટ� 
અનેક �કારની ઉ�� �ા�ત કરવા માટ� શરીરનું 
સુ�યવ��થત તં� ઉપયોગી છ�. રાજયોગને 
�વનનું અિભ�ન અંગ બનાવીને �ય�� િવિશ� 
�ા��ત પણ કરી શક� છ�. �વનશ��ને સદુપયોગી 
ન બનાવવાથી તે શરીર અને મનને િનર�ક�શ 
બનાવી શક� છ�. નકારા�મક વલણો મનોરોગ 
જ�માવે છ�. રાજયોગ �ારા માનિસક, શારી�રક 
રોગોનો ઈલાજ થાય છ�.

यु� સં�ક�ત ધાતુ પરથી યોગ શ�દ બ�યો 
છ�. તેનો અથ� છ� આ�માનું પરમા�મા સાથે �ડાણ. 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ની ભાવના �વા��યને તંદુર�ત 
રાખે છ�. િચંતાથી મુ� થવું જ�રી છ�. નકારા�મક 
િવચારોથી મનને કચરાપેટી ન બનાવીએ. તે રીતે 
મા� �ભના �વાદને અ�ીમતા આપી ગમે તેવું 
ભોજન પણ ન લઈએ. તે સા��વક તથા �વા��ય 
માટ� ઉપયોગી બને તેવું હોવું �ઈએ.

રાજયોગ �ારા આ��મક ��થિતમાં, 
ઈ�રીય યાદમાં રહ�વાથી �વનને શ�� મળ� છ�. 
રાજયોગથી આપણે આપણા �ય���વનો સુંદર 
િવકાસ કરી શક�એ છીએ. રાજયોગી પોતાની 
આ�યા��મક શ��થી �ક�િત, �િ�, ��િ�ને શુ� 
બનાવે છ�. આહાર િવહાર, �યવહારને સમતુલા 
આપી �વનને સંયમી બનાવે છ�. રાજયોગનો 

સૂ�મ શરીર પર પણ શુભ �ભાવ પડવાથી �વન 
ફ�ર�તા સમાન બની �ય છ�. �યાયામથી તન 
તંદુર�ત રહ� છ�. ઈ�રીય લગનમાં મગન રહ�વાથી 
મન કળી-પુ�પની જેમ ખીલી ઉઠ� છ�. રાજયોગથી 
મનોિવકારો દ�ધ થતાં �વન �દ�યગુણોના 
ગુલદ�તાથી મહ�કતું થઈ �ય છ�.

આજે લોકો શ��, સાધન, સંપિ� �ારા 
સુખ શોધે છ� પણ રાજયોગી બનીને સુ�યવ��થત 
�વન �વવાથી આંત�રક, યથાથ� �સ�નતાનો 
અનુભવ થાય છ�. રાજયોગથી િવચારોમાં �ઢતા 
આવે છ�. �ઢ મનોબળ ક�ળવી આપ �વનના 
કોઈપણ �ે�ે આગળ વધી શકો છો. આજે 
�દન�િત�દન નૈિતક, ચા�રિ�યક અધઃપતનની 
મા�ા વધતી �ય છ� �યાર� તેનાથી સુરિ�ત રહ�વા 
રાજયોગ �ારા �વનમૂ�યોની ધારણા કરવાની 
છ�.

સેવા, સ�કાર, સમભાવથી મનનો મેલ દૂર 
કરીએ. ઘરને મં�દર જેવું બનાવવા માટ� સંપૂણ� 
પિવ�તાનું પાલન કરીએ. રાજયોગના ગહન 
અ�યાસ �ારા કમ����યોને શીતલ, સુખદાયી 
અને કમલપુ�પ સમાન બનાવીએ. રાજયોગથી 
મન, બુ��, સં�કારો પર િવજય મેળવી િવકારોથી 
સંપૂણ� મુ� બનીએ. આમ, રાજયોગ �ારા તન, 
મનને શીતલ તથા સુખદાયી બનાવી શક�એ 
છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોગથી બને તન-મન શીતલ સુખદાયી
�.ક�. રામલખન, શાંિતવન, આબુરોડ
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NÉÖWð2ÉlÉ N±ÉÉà¥É±É 2Ò`ÄòÒ`ò »Éà{`ò2 (GGRC) >{rö¡É»üüoÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ 
+±ÉÉäÊHíHí »É©ÉÉ2Éà¾ú©ÉÉÅ +É¶ÉÒ´ÉÇSÉ{É +É~ÉlÉÉÅ 

2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ,  ¦É.HÖí.»É2±ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ.{Éà¾úÉ¥Éà{É, 
¦É.HÖ.AºÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. +©É2¥Éà{É. 

{Éä2Éà¥ÉÒ ©É»ÉÉ> ©ÉÉ2É LÉÉlÉà "+à{ÉSÉÉà2Éà ´ÉÉ>eô±ÉÉ>£í Hàí©~É'©ÉÉÅ 
+É«ÉÉàYðlÉ ©ÉàeôÒ`àò¶É{É{ÉÉÅ HíÉ«ÉÇJ©É ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ©ÉÉÊ±ÉHí 

¨ÉÉlÉÉ +É±É¤àeô lÉoÉÉ »`òÉ£í »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ´ÉàqöÉÅlÉÒ¥Éà{É 
lÉoÉÉ ¦É.HÖí. qöÒÊ~lÉ¥Éà{É. 

´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò LÉÉlÉà "NÉÒlÉÉ[ÉÉ{É ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ lÉoÉÉ +{ÉÖ§É´É »ÉÅy«ÉÉ' 
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí.eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É, +àeô´ÉÉàHàí`òò §ÉÊNÉ{ÉÒ 

Hí±~É{ÉÉ¥Éà{É, ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò ¨ÉÉlÉÉ lÉÖ±É»ÉÒ2É©É ©Éà¾úúSÉÅqö, 
¡ÉÉà~É`òÒ Hí{»É±`ò{` ¸ÉÒ Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ>. 
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