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�ાના�ત

�ણનાર પાસે ઉતાર� છ� તો દ�િહક આકષ�ણને પણ 
નજર લાગવી કહ�વાય છ�. સીધી નજર પણ હોય 
છ�. તેમાં સમપ�ણભાવ છ�. અજુ�ન સીધી, એકા� 
નજરથી �ે� ધનુવ�ર બની શ�યો હતો. િભ�ન 
િભ�ન રમતોના ખેલાડીઓને સીધી નજરનો 
ઉપયોગ કરવો પડે છ�. શીખધમ�માં નજરથી 
િનહાલ કરવાનો ઉ�ેખ છ�.

કોઈને �ાંસી નજર હોય છ�. આંખના 
ડૉ�ટરો તેનું ઓપર�શન કરી સીધી નજર બનાવે 
છ� પણ સારી આંખ હોવા છતાં ક�ટલાકની �ાંસી 
નજર હોય છ�. તેમને દર�ક વાતોમાં વાંધો પડે છ�. 
તેઓ સા�ં �ઈ શકતા નથી. ક�ટલાક નફરત ક� 
�સૂસી કરવા માટ� તીરછી નજરનો ઉપયોગ કર� 
છ�. ટૂંક� નજર ધરાવનાર લોકો લાંબી ��� 
રાખીને િવચારતા નથી. તેઓ આ કારણે �ગિત 
પણ કરી શકતા નથી. ક�ટલાકની નજર �ોધી 
હોય છ�. નજર �ારા તેઓ ગુ�સો �ય� કર� છ�. 
માટ� કહ�વાયું છ� ‘��� બદલ દોગે, તો ��� 
બદલ �યેગી.’

નજરને હકારા�મક ���થી �ઈએ તો 
ક�ટલાકની અમી નજર હોય છ�. કોઈનું ભલું, 
ક�યાણ કરવાની ભાવના હોય છ�. ફાધર વગ�સ 
પોલનું પુ�તક છ� ‘જેની આંખમાં અમી તેને 
દુિનયા નમી’. પરમા�માએ ��ીઓને િવશેષ 
વરદાન આ�યું છ�. કોઈ �યિ� ક�વી નજરથી, 
ક�વા ભાવથી તેના તરફ જુએ છ� તે ��ી પકડી પાડે 
છ� અને સાવધ થઈ �ય છ�.

દ�વતાઓની મૂિત�ઓમાં નયનો �દ�ય અને 
�સ�ન બનાવવામાં આવે છ�. ��ા બાબાની 
ત�વીરોમાં આંખો ભાવપૂણ�, �વંત લાગે છ�. 

માનવની સવ� કમ����યો �ારા આપણે સુખદ 
�વન �વી શક�એ છીએ. મા� તેનો યથાથ� 
હકારા�મક અને ક�યાણકારી ઉપયોગ થવો 
જ�રી છ�. સવ� અંગોમાં આંખનું મહ�વપૂણ� �થાન 
છ�. આંખથી ���નાટકમાં મહ�વપૂણ� રોલ અદા 
કરી શક�એ છીએ. જેને આંખો નથી, અંધ છ� 
એમની િજંદગી ક�વી ક�ણાભરી, દદ�નાક હોય 
છ�. આમ છતાં આવી પ�ર��થિતમાં નામ રોશન 
કરનાર આ�માઓ પણ છ�. પં�ડત સુખલાલ�, 
સૂરદાસ વગેર�નો ઉ�ેખ કરી શકાય.

આંખ �વાનું કામ કર� છ�. જેને નજર કહ� 
છ�. નજર અને નયન સંબંધી સાિહ�યમાં વણ�નો, 
લેખો આવે છ�. ‘નયનને બંધ રાખીને... ગઝલ 
મ�દઅંશે સૌ ગુજરાતીઓએ સાંભળી છ� જેમાં 
દ�િહક �ેમની અિભ�યિ� છ�. કિવ કલાપી 
સૂફ�વાદથી �ભાિવત હતા. તેમણે ઈ�રની 
અનુભૂિત કરાવતી ગઝલ લખી છ�. ‘�યાં �યાં 
નજર મારી પડે યાદી ભરી �યાં આપની.’ 
પરમા�માને નહ� �ણવાની નહ� ઓળખવાની 
પ�ાતાપભરી વાણી છ�. ‘મારા નયણાંની આળસ 
ર� ના નીર�યા હ�રને જરી.’ વળી ��ાવ�સોનો 
બાબા ��યેનો �ેમ આ પંિ�માં �ય� થયો છ�. 
‘મેરી આંખોમ� તેરી સૂરત હ� બાબા’ ભ�ો 
અડધી પળ માટ� પણ ભગવાનની નજર યા ��� 
પોતાના ઉપર પડે તે માટ� �િષત હોય છ�.

નજરને િભ�ન િભ�ન રીતે અિભ�ય� 
કરવામાં આવી છ�. માની મીઠી નજર. સંતાનો 
��યે માને �ેમ હોય છ�. તેમાંયે ગુિણયલ સંતાન 
��યે િવશેષ �ેમ હોય છ�. અ�ાનતા, અંધ��ાવશ 
નજર લાગી છ� એમ કહીએ છીએ. તેને આ િવિધ 

તં�ી �થાનેથી

નજર

દીદી મનમોિહની�ની નજરમાં ચમક હતી. 
તેમાંથી કરંટનો પણ અનુભવ થતો હતો. દાદીઓ 
દીદીઓ સાથેની નયન મુલાકાતમાં 
��ાવ�સોની અવ�થાની ઓળખ થાય છ�. 
અ�ય� બાપદાદાની ��� પડતાં ��ાવ�સો, 
િવિશ� �િતભાઓ માલામાલ થઈ જતી હતી. 
મધુવનની મુલાકાત લેનાર આ�માઓ 
�દ�ય�ેહની અનુભૂિત કર� છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�ય છ�. आपक� नजर� से बाबा देखता ह� 

इसिलए आपक� ��� ब�त श��शाली ह�।

િસ��ધ �વ�પ આ�માઓની નજર પડતાં 
જ તે િ�કાલદશ� બનીને ભિવ�યવાણી ઉ�ાર� 
છ�. રાજક�માર િસ�ાથ� પરા�મી રા� થશે અથવા 
મહાન તપ�વી થશે. આ ભિવ�યવાણી સાચી પડી. 
રાજક�માર િસ�ાથ� મહા�મા બુ� બ�યા. રમાના 
િપતા �વામી ગંગે�રાનંદ�ના િશ�ય હતા. તેઓ 
રમાને પોતાની સાથે �વામી ગંગે�રાનંદ પાસે લઈ 

ગયા. તેઓ �યોિતષ પણ �ણતા હતા. તેમની 
નજર રમા ઉપર પડી. તેમણે ભિવ�ય ભા�યું ક� આ 
છોકરી લ� નહ� કર�, મહાન બનશે, આ રમા 
એટલે રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�.

રાજયોગમાં ખુ�ી ���નું મહ�વ છ�. 
ક�ટલાક િહ�નોટીઝમ �ણતા િન�ણાતો માનવોને 
નજરથી સંમોહન ��થિતમાં લાવી દ� છ�. આવી 
�યિ� સાથે દાદી �નક��એ લંડનમાં કાય��મ 
કય� હતો. �યાર�ક કોઈને એમ કહ�તા સાંભળીએ 
છીએ ક� મારી પાસે ક�ઈ નથી. પરમા�માએ તમને જે 
કમ����યો આપી છ� તે ક�ટલી મહાન, સંપ�ન 
બનાવનારી છ� તેની આપણને અનુભૂિત થવી 
જ�રી છ�. ��ાવ�સ બનવાનો, ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગમાં ચાલવાનો ક�ટલો �દુ છ� તે 
અનુભૂિતનો િવષય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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આપણે સારી રીતે �વવું છ� તો વત�માનને 
�યવ��થત કરવો પડશે. આપણે આપણા 
િવચારોને �યવ��થત કરવા પડશે.

�યાર�ક એવું િવચારીએ છીએ ક� ખુશી 
પ�ર��થિતઓ પર આધા�રત છ�. કોઈ ઘણા ગરીબ 
છ�. આજે તેની પાસે ધન નથી. કાલે એની પાસે ધન 
આવી �ય તે ઘણું સા�ં છ�. એનો અથ� એ નથી ક� 
ધન આવી જવાથી ખુશી આવી જશે. ખુશી મનની 
રચના છ�. આપણે તેનો દર�ક પળ� અનુભવ 
કરવાનો છ�.

ભિવ�યનાં વધાર� �વ�ન �વાં એટલે 
વત�માનથી દૂર જઈએ છીએ. િચંતા કરવાની ટ�વ 

છોડો. તેમ કરવાથી �દવસની સમા��ત પણ 
િચંતાથી થશે. �વનમાં સાવધાની જ�રી છ�. 
સાવધાની તો �ેમ છ�, �ેહની શિ� છ� અને િચંતા 
ભયની શિ� છ�. ભય અને �ેહ એક સાથે રહી 
શકતાં નથી.

રાજયોગ આપણને એ શીખવે છ� ક� 
બહારની કોઈ ચીજ આપણને ખુશી આપી શકતી 
નથી. બહારની કોઈ વ�તુથી �� પૂણ� બની શક�શ 
નહ�. �� સદા સંપ�ન છુ. સંપૂણ� છું. ભરપૂર છું અને 
બધું સુંદર છ�. �થાયી ખુશી મેળવવા માટ� 
��ાક�મારીઝ સં�થાની મુલાકાત કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)...ખુશી ચી�માં નથી,
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�ણનાર પાસે ઉતાર� છ� તો દ�િહક આકષ�ણને પણ 
નજર લાગવી કહ�વાય છ�. સીધી નજર પણ હોય 
છ�. તેમાં સમપ�ણભાવ છ�. અજુ�ન સીધી, એકા� 
નજરથી �ે� ધનુવ�ર બની શ�યો હતો. િભ�ન 
િભ�ન રમતોના ખેલાડીઓને સીધી નજરનો 
ઉપયોગ કરવો પડે છ�. શીખધમ�માં નજરથી 
િનહાલ કરવાનો ઉ�ેખ છ�.

કોઈને �ાંસી નજર હોય છ�. આંખના 
ડૉ�ટરો તેનું ઓપર�શન કરી સીધી નજર બનાવે 
છ� પણ સારી આંખ હોવા છતાં ક�ટલાકની �ાંસી 
નજર હોય છ�. તેમને દર�ક વાતોમાં વાંધો પડે છ�. 
તેઓ સા�ં �ઈ શકતા નથી. ક�ટલાક નફરત ક� 
�સૂસી કરવા માટ� તીરછી નજરનો ઉપયોગ કર� 
છ�. ટૂંક� નજર ધરાવનાર લોકો લાંબી ��� 
રાખીને િવચારતા નથી. તેઓ આ કારણે �ગિત 
પણ કરી શકતા નથી. ક�ટલાકની નજર �ોધી 
હોય છ�. નજર �ારા તેઓ ગુ�સો �ય� કર� છ�. 
માટ� કહ�વાયું છ� ‘��� બદલ દોગે, તો ��� 
બદલ �યેગી.’

નજરને હકારા�મક ���થી �ઈએ તો 
ક�ટલાકની અમી નજર હોય છ�. કોઈનું ભલું, 
ક�યાણ કરવાની ભાવના હોય છ�. ફાધર વગ�સ 
પોલનું પુ�તક છ� ‘જેની આંખમાં અમી તેને 
દુિનયા નમી’. પરમા�માએ ��ીઓને િવશેષ 
વરદાન આ�યું છ�. કોઈ �યિ� ક�વી નજરથી, 
ક�વા ભાવથી તેના તરફ જુએ છ� તે ��ી પકડી પાડે 
છ� અને સાવધ થઈ �ય છ�.

દ�વતાઓની મૂિત�ઓમાં નયનો �દ�ય અને 
�સ�ન બનાવવામાં આવે છ�. ��ા બાબાની 
ત�વીરોમાં આંખો ભાવપૂણ�, �વંત લાગે છ�. 

માનવની સવ� કમ����યો �ારા આપણે સુખદ 
�વન �વી શક�એ છીએ. મા� તેનો યથાથ� 
હકારા�મક અને ક�યાણકારી ઉપયોગ થવો 
જ�રી છ�. સવ� અંગોમાં આંખનું મહ�વપૂણ� �થાન 
છ�. આંખથી ���નાટકમાં મહ�વપૂણ� રોલ અદા 
કરી શક�એ છીએ. જેને આંખો નથી, અંધ છ� 
એમની િજંદગી ક�વી ક�ણાભરી, દદ�નાક હોય 
છ�. આમ છતાં આવી પ�ર��થિતમાં નામ રોશન 
કરનાર આ�માઓ પણ છ�. પં�ડત સુખલાલ�, 
સૂરદાસ વગેર�નો ઉ�ેખ કરી શકાય.

આંખ �વાનું કામ કર� છ�. જેને નજર કહ� 
છ�. નજર અને નયન સંબંધી સાિહ�યમાં વણ�નો, 
લેખો આવે છ�. ‘નયનને બંધ રાખીને... ગઝલ 
મ�દઅંશે સૌ ગુજરાતીઓએ સાંભળી છ� જેમાં 
દ�િહક �ેમની અિભ�યિ� છ�. કિવ કલાપી 
સૂફ�વાદથી �ભાિવત હતા. તેમણે ઈ�રની 
અનુભૂિત કરાવતી ગઝલ લખી છ�. ‘�યાં �યાં 
નજર મારી પડે યાદી ભરી �યાં આપની.’ 
પરમા�માને નહ� �ણવાની નહ� ઓળખવાની 
પ�ાતાપભરી વાણી છ�. ‘મારા નયણાંની આળસ 
ર� ના નીર�યા હ�રને જરી.’ વળી ��ાવ�સોનો 
બાબા ��યેનો �ેમ આ પંિ�માં �ય� થયો છ�. 
‘મેરી આંખોમ� તેરી સૂરત હ� બાબા’ ભ�ો 
અડધી પળ માટ� પણ ભગવાનની નજર યા ��� 
પોતાના ઉપર પડે તે માટ� �િષત હોય છ�.

નજરને િભ�ન િભ�ન રીતે અિભ�ય� 
કરવામાં આવી છ�. માની મીઠી નજર. સંતાનો 
��યે માને �ેમ હોય છ�. તેમાંયે ગુિણયલ સંતાન 
��યે િવશેષ �ેમ હોય છ�. અ�ાનતા, અંધ��ાવશ 
નજર લાગી છ� એમ કહીએ છીએ. તેને આ િવિધ 

તં�ી �થાનેથી

નજર

દીદી મનમોિહની�ની નજરમાં ચમક હતી. 
તેમાંથી કરંટનો પણ અનુભવ થતો હતો. દાદીઓ 
દીદીઓ સાથેની નયન મુલાકાતમાં 
��ાવ�સોની અવ�થાની ઓળખ થાય છ�. 
અ�ય� બાપદાદાની ��� પડતાં ��ાવ�સો, 
િવિશ� �િતભાઓ માલામાલ થઈ જતી હતી. 
મધુવનની મુલાકાત લેનાર આ�માઓ 
�દ�ય�ેહની અનુભૂિત કર� છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�ય છ�. आपक� नजर� से बाबा देखता ह� 

इसिलए आपक� ��� ब�त श��शाली ह�।

િસ��ધ �વ�પ આ�માઓની નજર પડતાં 
જ તે િ�કાલદશ� બનીને ભિવ�યવાણી ઉ�ાર� 
છ�. રાજક�માર િસ�ાથ� પરા�મી રા� થશે અથવા 
મહાન તપ�વી થશે. આ ભિવ�યવાણી સાચી પડી. 
રાજક�માર િસ�ાથ� મહા�મા બુ� બ�યા. રમાના 
િપતા �વામી ગંગે�રાનંદ�ના િશ�ય હતા. તેઓ 
રમાને પોતાની સાથે �વામી ગંગે�રાનંદ પાસે લઈ 

ગયા. તેઓ �યોિતષ પણ �ણતા હતા. તેમની 
નજર રમા ઉપર પડી. તેમણે ભિવ�ય ભા�યું ક� આ 
છોકરી લ� નહ� કર�, મહાન બનશે, આ રમા 
એટલે રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�.

રાજયોગમાં ખુ�ી ���નું મહ�વ છ�. 
ક�ટલાક િહ�નોટીઝમ �ણતા િન�ણાતો માનવોને 
નજરથી સંમોહન ��થિતમાં લાવી દ� છ�. આવી 
�યિ� સાથે દાદી �નક��એ લંડનમાં કાય��મ 
કય� હતો. �યાર�ક કોઈને એમ કહ�તા સાંભળીએ 
છીએ ક� મારી પાસે ક�ઈ નથી. પરમા�માએ તમને જે 
કમ����યો આપી છ� તે ક�ટલી મહાન, સંપ�ન 
બનાવનારી છ� તેની આપણને અનુભૂિત થવી 
જ�રી છ�. ��ાવ�સ બનવાનો, ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગમાં ચાલવાનો ક�ટલો �દુ છ� તે 
અનુભૂિતનો િવષય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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આપણે સારી રીતે �વવું છ� તો વત�માનને 
�યવ��થત કરવો પડશે. આપણે આપણા 
િવચારોને �યવ��થત કરવા પડશે.

�યાર�ક એવું િવચારીએ છીએ ક� ખુશી 
પ�ર��થિતઓ પર આધા�રત છ�. કોઈ ઘણા ગરીબ 
છ�. આજે તેની પાસે ધન નથી. કાલે એની પાસે ધન 
આવી �ય તે ઘણું સા�ં છ�. એનો અથ� એ નથી ક� 
ધન આવી જવાથી ખુશી આવી જશે. ખુશી મનની 
રચના છ�. આપણે તેનો દર�ક પળ� અનુભવ 
કરવાનો છ�.

ભિવ�યનાં વધાર� �વ�ન �વાં એટલે 
વત�માનથી દૂર જઈએ છીએ. િચંતા કરવાની ટ�વ 

છોડો. તેમ કરવાથી �દવસની સમા��ત પણ 
િચંતાથી થશે. �વનમાં સાવધાની જ�રી છ�. 
સાવધાની તો �ેમ છ�, �ેહની શિ� છ� અને િચંતા 
ભયની શિ� છ�. ભય અને �ેહ એક સાથે રહી 
શકતાં નથી.

રાજયોગ આપણને એ શીખવે છ� ક� 
બહારની કોઈ ચીજ આપણને ખુશી આપી શકતી 
નથી. બહારની કોઈ વ�તુથી �� પૂણ� બની શક�શ 
નહ�. �� સદા સંપ�ન છુ. સંપૂણ� છું. ભરપૂર છું અને 
બધું સુંદર છ�. �થાયી ખુશી મેળવવા માટ� 
��ાક�મારીઝ સં�થાની મુલાકાત કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)...ખુશી ચી�માં નથી,
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ભગવાનુવાચ - માર� 
ક�વાં બાળકો(��ાવ�સો) 
�ઈએ ?

એવાં બાળકો જેઓ 
સેક�ડમાં મનના સંક�પો 
ઉપર �લ�ટોપ લગાવી 
શક�.

ભગવાનુવાચ - �યથ� સંક�પોને સમા�ત 
કરો અને �ે� સંક�પોની કમાલ જુઓ. જે 
આ�માઓ �વયંને �યથ�થી મુ� કરશે, એમાં જ 
�ે� સંક�પોનું બળ હશે. એમના �ે� સંક�પ જ 
કમાલ કરશે. સવ��ે� સંક�પ છ� �વમાનના 
સંક�પ. આપણે સંક�પશિ�થી જ આપણો 
કારોબાર ચલાવી શક�એ છીએ. બી�ઓના 
સંક�પોને બદલી પણ શક�એ છીએ. કોઈનું પણ 
આવા� કરી શક�એ છીએ. સમ�યાઓને પણ 
સમા�ત કરી શક�એ છીએ. અહ� �ે� સંક�પોના 
ક�ટલાક ચમ�કારી ફાયદાઓની ચચા� કરી છ�.

�વયંને �યથ�થી મુ� કરીએ

આપણે �ઢ સંક�પ કરીએ ક� આપણે �યથ� 
સંક�પોમાં રહ�વું નથી. આ માટ� બાબાની મનાઈ છ�. 
પણ એ માટ� જ�રી છ� ક� આપણે મનુ�યોને ના 
�ઈએ તથા એમના �યવહાર, એમના સં�કાર, 
એમના �વાથ� ક� એમના શ�દોને ના જુઓ. �વું 
હોય તો મા� �વયંને અને પોતાના મહાન લ�યને 
જુઓ. બી�ઓને તો સદા �તા આ�યા, હવે 
�વયંને �વાનો અને સંપ�ન બનવાનો સમય છ�. 
યાદ રાખો ક� � મન�ય સાચા �દલથી �વયંને 
�યથ�થી મુ� કરવા ઈ�છ� છ� તેઓ આ 

મહાન��થિતને અવ�ય જ �ા�ત કરી શકશે.

મનનો ક��ોલ�ગ પાવર આપણી પાસે છ�.

ભગવાનુવાચ - મનનો ક��ોલ�ગ પાવર 
તથા �લ�ગ પાવર આપની પાસે છ� એને કામમાં 
લગાવો. આપણે એ સ�યનો �વીકાર કરીએ ક� 
મન આપણું છ�, આપણે મનના માિલક છીએ. 
આપણે હ�રો વષ�થી મનને મુ� રા�યું હતું 
એટલે મન અહ� �યાં ભટકવા લા�યું. �યાં એને 
�િણક સુખ મ�યું �યાં તે ભાગી ગયું. જેથી હવે 
તેના ઉપર િનયં�ણ જ થતું નથી.

સાધના કરો ક� �� આ�મા �વરા�ય 
અિધકારી છું. મનનો માિલક છું. આ મને મારા 
ક��ોલમાં જ ચાલવાનું છ�. �� મનને ક��ોલ કરી 
શક�� છું. �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. આપણે 
આપણા મન સાથે વાતો કરીએ ક� મારા મન, હવે 
તું ભટક�શ નહ�. ત� હ�રો વષ� ભટક�ને �ઈ લીધું 
તને શું મ�યું ? હવે શાંત થઈ �. મનને સાધવાની 
લાંબા સમય સુધી િનરંતર સાધના કરીએ. � 
આપણામાં �ઢ ઈ�છા હોય તો આપણે આપણા 
મનને ક��ોલ કરી શક�એ છીએ.

મનને શાંત કરવાનો પુ�ષાથ�

ક�ટલાક આ�માઓને તો મન �યથ�નો ભંડાર 
બની ગયું છ�. તેઓ �યથ� જ સાંભળ� છ�. �યથ� જ 
બોલે છ� તથા �યથ�માં રહ�વામાં પોતાની બુિ�મ�ા 
સમજે છ�. આવા આ�માઓનું �વન �યથ� જ ચાલી 
�ય છ�. એમને ઈ�રીય અનુભૂિતઓની �ણ જ 
નથી. તેઓ ખાલી રહ�વા છતાં પોતાને ભરપૂર 
કરવાનો દ�ખાડો કર� છ�. એમના ભા�ય પર તો 
એમણે અ�ુધારા વહાવવી પડશે.

�ે� સંક�પોની કમાલ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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પોતાના �યથ�ને તપાસો. � આપ પર�શાન 
છો તો પોતાના �યથ�ને ચેક કરો. � આપ 
સમ�યાઓથી ઘેરાઈ ગયા છો તો �યથ�થી મુ� 
થઈ �ઓ. �વયંમાં �ે� સંક�પો ભરો. આપણી 
પાસે �ે� સંક�પોનો ભંડાર છ�. ��ય� �ા�ત 
થયેલાં ભગવાનનાં મહાવા�યો છ� એનું અ�યયન 
કરો. �ે� સંક�પોનો આનંદ આપને ��ત કરશે. 
બી�ઓને દોષ આપો નહ�. જે દુઃખી છ� તે જ 
દોિષત છ�.

મનને શાંત કરવા માટ� અશરીરી, �વમાન, 
આ��મક���, સા�ીભાવ તથા શુભભાવનાઓને 
વધારો. આ પાંચ ધારણાઓથી મનની ગિત ધીમી 
થવા લાગે છ�. યાદ રાખો. ખાલી મનમાં જ �યથ�નો 
ભંડાર ભર�લો હોય છ�. અ�તવેળાએ � આપણે 
�વયંને �ાનઅ�તથી ભરી દઈએ. પાંચ �વ�પોનો 
અ�યાસ કરીએ. મુરલીથી તો મન ઘણું જ સુખદ 
અનુભૂિતમાં રહ�શે.

�ાનના બળનો �યોગ કરો

અ�ાને મનને ભટકા�યું છ�. �ાન એને 
��થર કરશે. અ�ાનવશ આ�મા અંધકારમાં 
પહ�ચી ગયો. �ાન એને �કાશમાં લઈ �ય છ� 
તેનાથી મંિઝલ �પ� �ઈ શક�એ છીએ. આમ તો 
�યથ� અનેક કારણોને લીધે ચાલે છ�. તેમાંથી 
આપણે મા� 5 વાતો જ લઈશું.

(૧) કામવાસના તથા દ�હના આકષ�ણવશ 
આવનારા �યથ� સંક�પ. (૨) સમ�યાઓને 
કારણે જ�મતા સંક�પ. (૩) બાળકોની િચંતા 
તથા પોતાના ભિવ�યની િચંતાને કારણે જ�મતા 
સંક�પ. (૪) ભયના કારણે ઉઠનારા �યથ� 
સંક�પ. (૫) બી�ઓનાં કટુવચન, �યવહાર 
તથા ટ�રને કારણ જ�મતા �યથ� સંક�પ.

કામવાસના તથા અપિવ�તાના કારણે 

જ�મતા �યથ� સંક�પોને આ રીતે શાંત કરીએ. �� 
સંપૂણ� દ�વતા હતો, પોતાના દ�વ �વ�પને �દવસમાં 
5 વખત અવ�ય યાદ કરો. �� આ�મા મૂળ �પથી 
પિવ� છું. તે યાદ કરો.

આ રીતે િચંતન કરો ક� ભગવાન પિવ� 
આ�માઓને જ િવશેષ �ેમ કર� છ�. માર� હવે આ 
ઈ�રીય આ�ાને પૂણ� કરવી છ�. � �� અપિવ� 
સંક�પ ક�ં છું તો �� બાબાના કાય�માં િવ�ન�પ છું. 
માર� તો ઈ�રીય કાય�માં પિવ�તાનું યોગદાન 
કરવું છ�. માર� તો પિવ� વાય�ેશન ફ�લાવીને 
�ક�િતને પાવન બનાવવામાં મદદ કરવાની છ�. 
જ�મ જ�મ તો મ� િવકારોમાં વીતા�યા. હવે માર� 
ભગવાનની �ીમત ઉપર ચાલીને પિવ�તાનું સુખ 
લેવું છ�. માર� પિવ� બનીને બાબાની મહાનસેવા 
કરવાની છ�. �� તો પિવ�તાનો અવતાર છું.

�વનમાં �યાર� સમ�યાઓ આવે છ� તો 
મનુ�યના મનમાં અનેક સંક�પ ઉઠ� છ�. �યાર� 
�યાર� સમ�યાઓ અિતઘાતક હોય છ�. આવા 
સમયે મનુ�યે અિતધૈય� અને આ�મિવ�ાસથી કામ 
લેવાનું છ�. �યાર�ક �યાર�ક તો અનઅપેિ�ત 
સમ�યાઓ આવે છ�. તો આ રીતે િચંતન કરો.

સમ�યા આવી છ� તો જશે જ�ર. આ મા�ં 
પેપર છ�. તેમાં માર� સારો નંબર મેળવવાનો છ�. 
મારી સાથે બાબા છ�. �� એમનો સાથ લઈને તથા 
એમની મદદથી સમ�યાઓને સહજ રીતે પાર કરી 
દઈશ.

સમ�યા છ� તો તેનું સમાધાન પણ મારી પાસે 
છ�. � માર� ક�ઈક સહન કરવું પડે તો તે �� સહન 
કરીશ. પરંતુ િવચિલત થઈશ નહ�. બાબાએ મને 
શિ�ઓ આપેલી છ�. એમણે ક�ં છ� ક� મા�ટર 
સવ�શિ�વાનના નશામાં રહ�વાથી હાથી જેવી 
સમ�યા પણ ક�ડી જેવી થઈ જશે. �વયં ભગવાને 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 08

�ાના�ત

ભગવાનુવાચ - માર� 
ક�વાં બાળકો(��ાવ�સો) 
�ઈએ ?

એવાં બાળકો જેઓ 
સેક�ડમાં મનના સંક�પો 
ઉપર �લ�ટોપ લગાવી 
શક�.

ભગવાનુવાચ - �યથ� સંક�પોને સમા�ત 
કરો અને �ે� સંક�પોની કમાલ જુઓ. જે 
આ�માઓ �વયંને �યથ�થી મુ� કરશે, એમાં જ 
�ે� સંક�પોનું બળ હશે. એમના �ે� સંક�પ જ 
કમાલ કરશે. સવ��ે� સંક�પ છ� �વમાનના 
સંક�પ. આપણે સંક�પશિ�થી જ આપણો 
કારોબાર ચલાવી શક�એ છીએ. બી�ઓના 
સંક�પોને બદલી પણ શક�એ છીએ. કોઈનું પણ 
આવા� કરી શક�એ છીએ. સમ�યાઓને પણ 
સમા�ત કરી શક�એ છીએ. અહ� �ે� સંક�પોના 
ક�ટલાક ચમ�કારી ફાયદાઓની ચચા� કરી છ�.

�વયંને �યથ�થી મુ� કરીએ

આપણે �ઢ સંક�પ કરીએ ક� આપણે �યથ� 
સંક�પોમાં રહ�વું નથી. આ માટ� બાબાની મનાઈ છ�. 
પણ એ માટ� જ�રી છ� ક� આપણે મનુ�યોને ના 
�ઈએ તથા એમના �યવહાર, એમના સં�કાર, 
એમના �વાથ� ક� એમના શ�દોને ના જુઓ. �વું 
હોય તો મા� �વયંને અને પોતાના મહાન લ�યને 
જુઓ. બી�ઓને તો સદા �તા આ�યા, હવે 
�વયંને �વાનો અને સંપ�ન બનવાનો સમય છ�. 
યાદ રાખો ક� � મન�ય સાચા �દલથી �વયંને 
�યથ�થી મુ� કરવા ઈ�છ� છ� તેઓ આ 

મહાન��થિતને અવ�ય જ �ા�ત કરી શકશે.

મનનો ક��ોલ�ગ પાવર આપણી પાસે છ�.

ભગવાનુવાચ - મનનો ક��ોલ�ગ પાવર 
તથા �લ�ગ પાવર આપની પાસે છ� એને કામમાં 
લગાવો. આપણે એ સ�યનો �વીકાર કરીએ ક� 
મન આપણું છ�, આપણે મનના માિલક છીએ. 
આપણે હ�રો વષ�થી મનને મુ� રા�યું હતું 
એટલે મન અહ� �યાં ભટકવા લા�યું. �યાં એને 
�િણક સુખ મ�યું �યાં તે ભાગી ગયું. જેથી હવે 
તેના ઉપર િનયં�ણ જ થતું નથી.

સાધના કરો ક� �� આ�મા �વરા�ય 
અિધકારી છું. મનનો માિલક છું. આ મને મારા 
ક��ોલમાં જ ચાલવાનું છ�. �� મનને ક��ોલ કરી 
શક�� છું. �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. આપણે 
આપણા મન સાથે વાતો કરીએ ક� મારા મન, હવે 
તું ભટક�શ નહ�. ત� હ�રો વષ� ભટક�ને �ઈ લીધું 
તને શું મ�યું ? હવે શાંત થઈ �. મનને સાધવાની 
લાંબા સમય સુધી િનરંતર સાધના કરીએ. � 
આપણામાં �ઢ ઈ�છા હોય તો આપણે આપણા 
મનને ક��ોલ કરી શક�એ છીએ.

મનને શાંત કરવાનો પુ�ષાથ�

ક�ટલાક આ�માઓને તો મન �યથ�નો ભંડાર 
બની ગયું છ�. તેઓ �યથ� જ સાંભળ� છ�. �યથ� જ 
બોલે છ� તથા �યથ�માં રહ�વામાં પોતાની બુિ�મ�ા 
સમજે છ�. આવા આ�માઓનું �વન �યથ� જ ચાલી 
�ય છ�. એમને ઈ�રીય અનુભૂિતઓની �ણ જ 
નથી. તેઓ ખાલી રહ�વા છતાં પોતાને ભરપૂર 
કરવાનો દ�ખાડો કર� છ�. એમના ભા�ય પર તો 
એમણે અ�ુધારા વહાવવી પડશે.

�ે� સંક�પોની કમાલ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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પોતાના �યથ�ને તપાસો. � આપ પર�શાન 
છો તો પોતાના �યથ�ને ચેક કરો. � આપ 
સમ�યાઓથી ઘેરાઈ ગયા છો તો �યથ�થી મુ� 
થઈ �ઓ. �વયંમાં �ે� સંક�પો ભરો. આપણી 
પાસે �ે� સંક�પોનો ભંડાર છ�. ��ય� �ા�ત 
થયેલાં ભગવાનનાં મહાવા�યો છ� એનું અ�યયન 
કરો. �ે� સંક�પોનો આનંદ આપને ��ત કરશે. 
બી�ઓને દોષ આપો નહ�. જે દુઃખી છ� તે જ 
દોિષત છ�.

મનને શાંત કરવા માટ� અશરીરી, �વમાન, 
આ��મક���, સા�ીભાવ તથા શુભભાવનાઓને 
વધારો. આ પાંચ ધારણાઓથી મનની ગિત ધીમી 
થવા લાગે છ�. યાદ રાખો. ખાલી મનમાં જ �યથ�નો 
ભંડાર ભર�લો હોય છ�. અ�તવેળાએ � આપણે 
�વયંને �ાનઅ�તથી ભરી દઈએ. પાંચ �વ�પોનો 
અ�યાસ કરીએ. મુરલીથી તો મન ઘણું જ સુખદ 
અનુભૂિતમાં રહ�શે.

�ાનના બળનો �યોગ કરો

અ�ાને મનને ભટકા�યું છ�. �ાન એને 
��થર કરશે. અ�ાનવશ આ�મા અંધકારમાં 
પહ�ચી ગયો. �ાન એને �કાશમાં લઈ �ય છ� 
તેનાથી મંિઝલ �પ� �ઈ શક�એ છીએ. આમ તો 
�યથ� અનેક કારણોને લીધે ચાલે છ�. તેમાંથી 
આપણે મા� 5 વાતો જ લઈશું.

(૧) કામવાસના તથા દ�હના આકષ�ણવશ 
આવનારા �યથ� સંક�પ. (૨) સમ�યાઓને 
કારણે જ�મતા સંક�પ. (૩) બાળકોની િચંતા 
તથા પોતાના ભિવ�યની િચંતાને કારણે જ�મતા 
સંક�પ. (૪) ભયના કારણે ઉઠનારા �યથ� 
સંક�પ. (૫) બી�ઓનાં કટુવચન, �યવહાર 
તથા ટ�રને કારણ જ�મતા �યથ� સંક�પ.

કામવાસના તથા અપિવ�તાના કારણે 

જ�મતા �યથ� સંક�પોને આ રીતે શાંત કરીએ. �� 
સંપૂણ� દ�વતા હતો, પોતાના દ�વ �વ�પને �દવસમાં 
5 વખત અવ�ય યાદ કરો. �� આ�મા મૂળ �પથી 
પિવ� છું. તે યાદ કરો.

આ રીતે િચંતન કરો ક� ભગવાન પિવ� 
આ�માઓને જ િવશેષ �ેમ કર� છ�. માર� હવે આ 
ઈ�રીય આ�ાને પૂણ� કરવી છ�. � �� અપિવ� 
સંક�પ ક�ં છું તો �� બાબાના કાય�માં િવ�ન�પ છું. 
માર� તો ઈ�રીય કાય�માં પિવ�તાનું યોગદાન 
કરવું છ�. માર� તો પિવ� વાય�ેશન ફ�લાવીને 
�ક�િતને પાવન બનાવવામાં મદદ કરવાની છ�. 
જ�મ જ�મ તો મ� િવકારોમાં વીતા�યા. હવે માર� 
ભગવાનની �ીમત ઉપર ચાલીને પિવ�તાનું સુખ 
લેવું છ�. માર� પિવ� બનીને બાબાની મહાનસેવા 
કરવાની છ�. �� તો પિવ�તાનો અવતાર છું.

�વનમાં �યાર� સમ�યાઓ આવે છ� તો 
મનુ�યના મનમાં અનેક સંક�પ ઉઠ� છ�. �યાર� 
�યાર� સમ�યાઓ અિતઘાતક હોય છ�. આવા 
સમયે મનુ�યે અિતધૈય� અને આ�મિવ�ાસથી કામ 
લેવાનું છ�. �યાર�ક �યાર�ક તો અનઅપેિ�ત 
સમ�યાઓ આવે છ�. તો આ રીતે િચંતન કરો.

સમ�યા આવી છ� તો જશે જ�ર. આ મા�ં 
પેપર છ�. તેમાં માર� સારો નંબર મેળવવાનો છ�. 
મારી સાથે બાબા છ�. �� એમનો સાથ લઈને તથા 
એમની મદદથી સમ�યાઓને સહજ રીતે પાર કરી 
દઈશ.

સમ�યા છ� તો તેનું સમાધાન પણ મારી પાસે 
છ�. � માર� ક�ઈક સહન કરવું પડે તો તે �� સહન 
કરીશ. પરંતુ િવચિલત થઈશ નહ�. બાબાએ મને 
શિ�ઓ આપેલી છ�. એમણે ક�ં છ� ક� મા�ટર 
સવ�શિ�વાનના નશામાં રહ�વાથી હાથી જેવી 
સમ�યા પણ ક�ડી જેવી થઈ જશે. �વયં ભગવાને 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 10

�ાના�ત

ક�ં છ� ક� તમે પ�ર��થિતઓ કરતાં પણ વધુ 
શિ�શાળી છો.

સમ�યાઓ આવે તો પોતાની સાધનાને 
વધાર� ગિત આપો. અ�તવેળાના યોગમાં તથા 
મુરલીમાં સમાધાન મળશે. એને ઢીલું ના છોડશો. 
નશામાં રહો ક� �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું અને 
સવ�શિ�વાનની છ�છાયા મારા િશર પર છ�. 
તેનાથી �યથ� સંક�પ સમા�ત થઈ જશે. અલગ 
અલગ �કારની સમ�યાના �યથ� સંક�પ પણ 
અલગ અલગ હોય છ�. �ાનનું બળ વધારતા 
�ઓ તથા નકારા�મક સંક�પોને સકારા�મક 
બનાવતા �ઓ.

બાળકોની િભ�ન િભ�ન સમ�યાઓ માત-
િપતાનો અલૌ�કક �ૃંગાર જ બગાડી દ� છ�. અનેક 
માતાઓ તો બગડેલાં બાળકોને �ઈને �વયં જ 
બીમાર પડી �ય છ�. ભાઈઓને �ોધ આવે છ�. આ 
કિલયુગનો અંત છ�. ચાર� બાજુ તમો�ધાનતા છ�. 
યુવકો સંગદોષમાં આવી �ય તેવું વાતાવરણ છ�. 
જે યુવકોનું પોતાનું લ�ય �પ� હોતું નથી તે જલદી 
માયાના ચ��યૂહમાં ફસાઈ �ય છ�. આવા સમયે 
માતાિપતાનું િચંિતત થવું �વાભાિવક છ�. િચંતા ના 
કરો. �ે� િચંતન તથા �વમાનથી પ�ર��થિતને 
બદલો. પહ�લાં એ િવચારો ક� આ દ�વક�ળના મહાન 
આ�માઓ છ�. અિધકારથી નહ� પણ �વમાન તથા 
�ેમથી એમને સમ�વો. સારી ભાષા વાપરો. એમને 
સારાં વાય�ેશન આપો. એવો સંક�પ કરો ક� 
બાળકો સુધરી જશે. યાદ રાખો ક� જેવું આપ 
વારંવાર િવચારશો તેવું જ થશે. િવચારો ક� મારી 
શુભકામનાઓમાં એમને બદલવાની શિ� છ�. 
તેઓ અવ�ય બદલાશે.

સમ�યા બાબાને સ�પી દો. િવ�ાસ રાખો ક� 
સવ� કાંઈ સા�ં થઈ જશે. સા�ીભાવ પણ રાખો 
અને તેમને સમ�વો. મનુ�ય ડરને કારણે �યથ� 

સંક�પ કર� છ�. મનોિવકારો અને પાપકમ�એ 
મનુ�યમાં ભય ઉ�પ�ન કરી દીધો છ�. એવો ભય 
હોય છ� ક� મને અસફળતા મળશે તો ? �યાર�ક 
નાપાસ થવાનો ડર પણ સતાવે છ�. �યાર�ક 
માયાથી હારી ના જવાય તેવા �યથ� સંક�પો જ�મે 
છ�. �યાર�ક અંધારાનો ભય તો �યાર�ક �દુ 
ટોણાનો ભય, �યાંક ભટકતા આ�માઓનો ભય, 
તો �યાંક ��યુ યા �યાિધઓનો ભય. અપમાન 
તથા સમાજમાં િનંદા થવાનો પણ ડર રહ� છ�. 
કોઈને પાણીનો, કોઈને ક�તરાનો, કોઈને સાપનો 
ભય હોય છ�.

�� આ�મા અજર અમર અિવનાશી છું. 
મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. સવ�શિ�વાન મારી 
સાથે છ�. �� મહાવીર છું, િવજયી છું. આવી 
��િતઓથી ધીર� ધીર� ભય સમા�ત થાય છ�.

પોતાના મનમાં શિ�શાળી સંક�પો કરો ક� 
સ�યના સૂય�ને અસ�યનાં કાળાં વાદળો ઢાંક� 
શકતાં નથી. સ�યને િસિ� મળ� છ�. જે �વાભાિવક 
રીતે િસ� થાય છ�. મારી સાથે ક�ઈપણ ખરાબ થશે 
નહ�. મારી જવાબદારી �વયં ભગવાને ઉઠાવી છ�. 
�� સાચો છું તો મારી કદી હાર થઈ શકતી નથી. 
મારા માટ� �ામા પૂણ� ક�યાણકારી છ�. જેને 
ભગવાન સાથ આપી ર�ા હોય એને ડર ક�વો ? 
માર� તો િનભ�ય બનીને મહાપ�રવત�ન �વાનું છ�. 
મારો િવજય તો ન�ી છ�. આ રીતના િવચારોથી  
િનભ�ય બનો. ક�ઈપણ સમજમાં ના આવે, તો 
િવચારો ડર શા માટ� ? જે ક�ઈ બનશે તેનો સામનો 
કરીશું.

બી�ઓનાં કટુવચન સાંભળીને સારા 
માણસોનાં મન પણ િવચિલત થઈ �ય છ�. તેમાં 
પણ જે પોતાનાં છ� તે કટુવચન બોલે અથવા જેમને 
આપણે ઘણો �ેમ આપીને ઉછ�યા� છ� તે બોલે તો 
મનુ�યનું �દલ તૂટી �ય છ�. કટુવચન, અપમાન 
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તથા ટ�ર યોગીઓનાં મનને અ��થર કરી દ� છ�. 
�વયં નમી જઈને ટ�રથી મુ� રહો. ટ�ર 
�વનને વેર િવખેર કરી દ� છ�. ન�તાનું કવચ 
પહ�રી લો તો કટુવચન�પી બાણ આપને લાગશે 
નહ�. કટુવચનો તરફ �યાન જ આપશો નહ�, 
હસીને આગળ વધી �ઓ. �વમાનમાં રહ�શો તો 
આપનું સ�માન વધશે. િવચાર કરો. � બી� 
મનુ�ય કટુ બોલવાનું નથી છોડતો તો �� મારી �ે� 
��થિત શા માટ� છોડું ? એના કારણે �� મારી 
અવ�થા બગાડીશ નહ�. મારી ��થિત અણમોલ છ� 
અને કટુવચન મૂ�યહીન છ�. કટુવચન કમ�ર 
હોય છ� �યાર� �� શિ�શાળી છું. માર� એનાં 
મૂ�યહીન વચન યાદ રાખવાનાં નથી. માર� તો 
બાબાના અ�તબોલ યાદ રાખવાના છ�. આ એવો 
સમય છ� જેમાં માર� માન-અપમાન, િનંદા-�તુિતમાં 
સમાન રહ�વાનું છ�. આ �કારના િવચારોથી �યથ�ને 
સમા�ત કરો.

�યથ� સંક�પ જેટલા જેટલા સમા�ત થતા 
જશે, આ�મામાં શિ�શાળી સંક�પોનું બળ વધતું 
જશે �યાર� સંક�પોમાં િસિ� મળશે. ક�ટલાક 
લોકોના સુંદર અનુભવ અહ� આ�યા છ�.

પૂનાની એક માતાનો પુ� ક�ટલાય વષ�થી 
ખોવાઈ ગયો હતો. માતા ઘણી દુઃખી હતી. એણે 
આનો ઉપાય પૂ�ો. મ� એમને સલાહ આપી ક� �� 
મા�ટર સવ�શિ�વાન છું આ �વમાન લઈને 21 
�દવસ દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી યોગ કરો 
તથા છ��ે તે આવી �ય તેવા િવચારો કરો. આ 
પુ�ષાથ�નો એવો ચમ�કાર થયો ક� 22મા �દવસે એ 
છોકરાનો ફોન આ�યો ક� મા, �� સારો છું અને તને 
મળવા આવું છું.

રાઉરક�લા (ઉડીસા)ના એક �યાપારીના 5 
કરોડ �િપયા ઉધારીમાં ફસાઈ ગયા હતા. એને 
�માનું દાન કરવાનું શીખવા�ું એને દરરોજ 

દુઆઓ આપો તથા મા�ટર સવ�શિ�વાનનો 
અ�યાસ કરો. મા� 12 �દવસમાં જ બધા પૈસા 
મળી ગયા.

એક MBA થયેલો ક�માર એક અિધકારીની 
નોકરી માટ� ઈ�ટર�યુ આપવા જઈ ર�ો હતો. 
એણે મને પૂ�ું ક� શું ક�ં ? મ� ક�ં મોટો બેજ 
પહ�રીને જ� તથા સંક�પ કરો ક� �� મા�ટર 
સવ�શિ�વાન છું. મને જે ��ો આવડે છ� તેજ મને 
ઈ�ટર�યુમાં પૂછવામાં આવશે. મારી પસંદગી ન�ી 
જ છ�. આ�ય�જનક રીતે એની િનયુિ� ચીફ 
એ�ઝી�યુટીવ ઓ�ફસરના �થાને થઈ.

હ� િવજયી ર�ો ... આપ �યથ�થી મુ� થઈ 
શકો છો. તમારામાં તે સામ�ય� છ�. પોતાનામાં 
મુરલીના �વમાનમાંથી �ે� સંક�પોનું બળ ભરો. 
�યાર� આપ સંક�પથી જ બધાં કાય� કરી શકશો. 
આપને મૂંઝવણોમાં ક� તનાવમાં રહ�વાની જ�ર 
નથી. �વમાનમાં ��થત થઈને સંક�પ કરો અને 
જુઓ ક� તમે જે ઈ�છતા હતા તે થઈ ર�ં છ�. યાદ 
રાખો આપણા �ે� સંક�પોનાં વાય�ેશનથી 
સંસારનું વાયુમંડળ બદલાશે. લોકોનાં દુઃખ દદ� 
સમા�ત થશે. આપને રોજ નવા નવા અનુભવ થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સમય જ �વન છ�. સમયને ગુમાવવો એટલે 
�વનને ગુમાવવું.

• ભગવાનમાં િવ�ાસ રાખવો એટલે ભયથી 
મુ�� મેળવવી.

• બી�ઓ �ારા �ેહ અને સહયોગ �ા�ત 
કરવાનો આધાર છ� ન�તા.

• ���માં રહ�મ અને શુભભાવના હોય તો 
અિભમાન તથા અપમાનની ��� સમા�ત 
થઈ જશે.
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ક�ં છ� ક� તમે પ�ર��થિતઓ કરતાં પણ વધુ 
શિ�શાળી છો.

સમ�યાઓ આવે તો પોતાની સાધનાને 
વધાર� ગિત આપો. અ�તવેળાના યોગમાં તથા 
મુરલીમાં સમાધાન મળશે. એને ઢીલું ના છોડશો. 
નશામાં રહો ક� �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું અને 
સવ�શિ�વાનની છ�છાયા મારા િશર પર છ�. 
તેનાથી �યથ� સંક�પ સમા�ત થઈ જશે. અલગ 
અલગ �કારની સમ�યાના �યથ� સંક�પ પણ 
અલગ અલગ હોય છ�. �ાનનું બળ વધારતા 
�ઓ તથા નકારા�મક સંક�પોને સકારા�મક 
બનાવતા �ઓ.

બાળકોની િભ�ન િભ�ન સમ�યાઓ માત-
િપતાનો અલૌ�કક �ૃંગાર જ બગાડી દ� છ�. અનેક 
માતાઓ તો બગડેલાં બાળકોને �ઈને �વયં જ 
બીમાર પડી �ય છ�. ભાઈઓને �ોધ આવે છ�. આ 
કિલયુગનો અંત છ�. ચાર� બાજુ તમો�ધાનતા છ�. 
યુવકો સંગદોષમાં આવી �ય તેવું વાતાવરણ છ�. 
જે યુવકોનું પોતાનું લ�ય �પ� હોતું નથી તે જલદી 
માયાના ચ��યૂહમાં ફસાઈ �ય છ�. આવા સમયે 
માતાિપતાનું િચંિતત થવું �વાભાિવક છ�. િચંતા ના 
કરો. �ે� િચંતન તથા �વમાનથી પ�ર��થિતને 
બદલો. પહ�લાં એ િવચારો ક� આ દ�વક�ળના મહાન 
આ�માઓ છ�. અિધકારથી નહ� પણ �વમાન તથા 
�ેમથી એમને સમ�વો. સારી ભાષા વાપરો. એમને 
સારાં વાય�ેશન આપો. એવો સંક�પ કરો ક� 
બાળકો સુધરી જશે. યાદ રાખો ક� જેવું આપ 
વારંવાર િવચારશો તેવું જ થશે. િવચારો ક� મારી 
શુભકામનાઓમાં એમને બદલવાની શિ� છ�. 
તેઓ અવ�ય બદલાશે.

સમ�યા બાબાને સ�પી દો. િવ�ાસ રાખો ક� 
સવ� કાંઈ સા�ં થઈ જશે. સા�ીભાવ પણ રાખો 
અને તેમને સમ�વો. મનુ�ય ડરને કારણે �યથ� 

સંક�પ કર� છ�. મનોિવકારો અને પાપકમ�એ 
મનુ�યમાં ભય ઉ�પ�ન કરી દીધો છ�. એવો ભય 
હોય છ� ક� મને અસફળતા મળશે તો ? �યાર�ક 
નાપાસ થવાનો ડર પણ સતાવે છ�. �યાર�ક 
માયાથી હારી ના જવાય તેવા �યથ� સંક�પો જ�મે 
છ�. �યાર�ક અંધારાનો ભય તો �યાર�ક �દુ 
ટોણાનો ભય, �યાંક ભટકતા આ�માઓનો ભય, 
તો �યાંક ��યુ યા �યાિધઓનો ભય. અપમાન 
તથા સમાજમાં િનંદા થવાનો પણ ડર રહ� છ�. 
કોઈને પાણીનો, કોઈને ક�તરાનો, કોઈને સાપનો 
ભય હોય છ�.

�� આ�મા અજર અમર અિવનાશી છું. 
મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. સવ�શિ�વાન મારી 
સાથે છ�. �� મહાવીર છું, િવજયી છું. આવી 
��િતઓથી ધીર� ધીર� ભય સમા�ત થાય છ�.

પોતાના મનમાં શિ�શાળી સંક�પો કરો ક� 
સ�યના સૂય�ને અસ�યનાં કાળાં વાદળો ઢાંક� 
શકતાં નથી. સ�યને િસિ� મળ� છ�. જે �વાભાિવક 
રીતે િસ� થાય છ�. મારી સાથે ક�ઈપણ ખરાબ થશે 
નહ�. મારી જવાબદારી �વયં ભગવાને ઉઠાવી છ�. 
�� સાચો છું તો મારી કદી હાર થઈ શકતી નથી. 
મારા માટ� �ામા પૂણ� ક�યાણકારી છ�. જેને 
ભગવાન સાથ આપી ર�ા હોય એને ડર ક�વો ? 
માર� તો િનભ�ય બનીને મહાપ�રવત�ન �વાનું છ�. 
મારો િવજય તો ન�ી છ�. આ રીતના િવચારોથી  
િનભ�ય બનો. ક�ઈપણ સમજમાં ના આવે, તો 
િવચારો ડર શા માટ� ? જે ક�ઈ બનશે તેનો સામનો 
કરીશું.

બી�ઓનાં કટુવચન સાંભળીને સારા 
માણસોનાં મન પણ િવચિલત થઈ �ય છ�. તેમાં 
પણ જે પોતાનાં છ� તે કટુવચન બોલે અથવા જેમને 
આપણે ઘણો �ેમ આપીને ઉછ�યા� છ� તે બોલે તો 
મનુ�યનું �દલ તૂટી �ય છ�. કટુવચન, અપમાન 
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તથા ટ�ર યોગીઓનાં મનને અ��થર કરી દ� છ�. 
�વયં નમી જઈને ટ�રથી મુ� રહો. ટ�ર 
�વનને વેર િવખેર કરી દ� છ�. ન�તાનું કવચ 
પહ�રી લો તો કટુવચન�પી બાણ આપને લાગશે 
નહ�. કટુવચનો તરફ �યાન જ આપશો નહ�, 
હસીને આગળ વધી �ઓ. �વમાનમાં રહ�શો તો 
આપનું સ�માન વધશે. િવચાર કરો. � બી� 
મનુ�ય કટુ બોલવાનું નથી છોડતો તો �� મારી �ે� 
��થિત શા માટ� છોડું ? એના કારણે �� મારી 
અવ�થા બગાડીશ નહ�. મારી ��થિત અણમોલ છ� 
અને કટુવચન મૂ�યહીન છ�. કટુવચન કમ�ર 
હોય છ� �યાર� �� શિ�શાળી છું. માર� એનાં 
મૂ�યહીન વચન યાદ રાખવાનાં નથી. માર� તો 
બાબાના અ�તબોલ યાદ રાખવાના છ�. આ એવો 
સમય છ� જેમાં માર� માન-અપમાન, િનંદા-�તુિતમાં 
સમાન રહ�વાનું છ�. આ �કારના િવચારોથી �યથ�ને 
સમા�ત કરો.

�યથ� સંક�પ જેટલા જેટલા સમા�ત થતા 
જશે, આ�મામાં શિ�શાળી સંક�પોનું બળ વધતું 
જશે �યાર� સંક�પોમાં િસિ� મળશે. ક�ટલાક 
લોકોના સુંદર અનુભવ અહ� આ�યા છ�.

પૂનાની એક માતાનો પુ� ક�ટલાય વષ�થી 
ખોવાઈ ગયો હતો. માતા ઘણી દુઃખી હતી. એણે 
આનો ઉપાય પૂ�ો. મ� એમને સલાહ આપી ક� �� 
મા�ટર સવ�શિ�વાન છું આ �વમાન લઈને 21 
�દવસ દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી યોગ કરો 
તથા છ��ે તે આવી �ય તેવા િવચારો કરો. આ 
પુ�ષાથ�નો એવો ચમ�કાર થયો ક� 22મા �દવસે એ 
છોકરાનો ફોન આ�યો ક� મા, �� સારો છું અને તને 
મળવા આવું છું.

રાઉરક�લા (ઉડીસા)ના એક �યાપારીના 5 
કરોડ �િપયા ઉધારીમાં ફસાઈ ગયા હતા. એને 
�માનું દાન કરવાનું શીખવા�ું એને દરરોજ 

દુઆઓ આપો તથા મા�ટર સવ�શિ�વાનનો 
અ�યાસ કરો. મા� 12 �દવસમાં જ બધા પૈસા 
મળી ગયા.

એક MBA થયેલો ક�માર એક અિધકારીની 
નોકરી માટ� ઈ�ટર�યુ આપવા જઈ ર�ો હતો. 
એણે મને પૂ�ું ક� શું ક�ં ? મ� ક�ં મોટો બેજ 
પહ�રીને જ� તથા સંક�પ કરો ક� �� મા�ટર 
સવ�શિ�વાન છું. મને જે ��ો આવડે છ� તેજ મને 
ઈ�ટર�યુમાં પૂછવામાં આવશે. મારી પસંદગી ન�ી 
જ છ�. આ�ય�જનક રીતે એની િનયુિ� ચીફ 
એ�ઝી�યુટીવ ઓ�ફસરના �થાને થઈ.

હ� િવજયી ર�ો ... આપ �યથ�થી મુ� થઈ 
શકો છો. તમારામાં તે સામ�ય� છ�. પોતાનામાં 
મુરલીના �વમાનમાંથી �ે� સંક�પોનું બળ ભરો. 
�યાર� આપ સંક�પથી જ બધાં કાય� કરી શકશો. 
આપને મૂંઝવણોમાં ક� તનાવમાં રહ�વાની જ�ર 
નથી. �વમાનમાં ��થત થઈને સંક�પ કરો અને 
જુઓ ક� તમે જે ઈ�છતા હતા તે થઈ ર�ં છ�. યાદ 
રાખો આપણા �ે� સંક�પોનાં વાય�ેશનથી 
સંસારનું વાયુમંડળ બદલાશે. લોકોનાં દુઃખ દદ� 
સમા�ત થશે. આપને રોજ નવા નવા અનુભવ થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સમય જ �વન છ�. સમયને ગુમાવવો એટલે 
�વનને ગુમાવવું.

• ભગવાનમાં િવ�ાસ રાખવો એટલે ભયથી 
મુ�� મેળવવી.

• બી�ઓ �ારા �ેહ અને સહયોગ �ા�ત 
કરવાનો આધાર છ� ન�તા.

• ���માં રહ�મ અને શુભભાવના હોય તો 
અિભમાન તથા અપમાનની ��� સમા�ત 
થઈ જશે.
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�વયંને દ�હથી િભ�ન એક આ�મા સમજતો નથી. 
આજે મનુ�ય યં�વ� િજંદગી �વી ર�ો છ�. તેના 
�વનમાં �ેમ, દયા �વા મળતાં નથી. તે આ�મા 
પરમા�માના િવચારોથી અિલ�ત બની ગયો છ�.

આજે માનવ કમ����યો �ારા એવાં કમ� કર� 
છ� ક� તે કમ����યોનો ગુલામ બની ગયો છ�. તેથી 
હવે �વયંને આ�મા સમ� અને શાંિત, દયા, �ેમ 
વગેર� ગુણોને પોતાના �વનમાં ધારણ કરો.

શીખવાની ��િત અને ન�તા

આ�યા��મક �વનમાં �ગિત અટક� જવાનું 
એક મોટું કારણ છ� ધીર� ધીર� શીખવાની ��િ� મંદ 
થઈ �ય છ�. �યાર� �યિ� યોગી�વનના પથ પર 
ચાલે છ� તો �ારંભમાં તો એને યોગી�વનની એક 
ધૂન લાગે છ�. �વનને બદલી દ�વા માટ� તે ઉ�સાહી 
બને છ�. એના મનમાં યોગી�વનના ઉ� આસને 
પહ�ચવા માટ� તે સમથ� સંક�પ કર� છ�. �યાર� તે 
યોગી�વન િવશે ક�ઈક શીખી લે છ�, બી� લોકો 
કરતાં �ાનમાગ�માં સાધક થોડો આગળ �ય છ�. 
તેને યોગમાં સારા અનુભવ પણ થાય છ� �યાર� તે 
�વયંને અનુભવી સમ�ને ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
વધાર� શીખવાની તેની પહ�લા જેવી �િચ રહ�તી 
નથી.

એનું એક કારણ એ છ� ક� તે બી� યોગ 
અ�યાસીઓને િવિશ� �ા��તમાં �તો નથી. 
એમને પણ �યાંક થોભી જતા જુએ છ� �યાર� 
�વયંને જ સમજદાર સમ�ને બી�ઓ સાથે 
યોગની ચચા� કરવાની, પોતાની �ગિત માટ� 
એમની પાસેથી ક�ઈક �કાશ મેળવવાની ઈ�છા જ 
નથી રહ�તી. સૂ�મ �પમાં એનામાં અહ�કાર આવી 

યં�વ� �વન

વત�માન યુગને 
‘કિલયુગ’ કહ�વામાં આવે 
છ�. પણ વા�તવમાં આ છ� 
કલયુગ અથવા કલહયુગ. 
આ કલહયુગ એટલા માટ� 
છ� ક� �યાં �યાં કલહ અને

કલેશ ફ�લાયેલો છ�. આજે મનુ�ય મોટ�થી બોલે છ� 
ધમાલ મચાવે છ� બી� બાજુ મશીનો અને 
મોટરોના �વિન તરંગોથી વાતાવરણમાં પણ 
કોલાહલ છ�.

બી� બાજુ �ઈએ તો આ યાંિ�ક યુગ છ�. 
કિલયુગમાં મનુ�યનું ખાવું પીવું, રહ�ણીકરણી સવ� 
યં�ો ઉપર આધા�રત છ�. યં�ો મનુ�યે બના�યાં છ� 
પરંતુ આજે પ�ર��થિત એવી બની ગઈ છ� ક� મનુ�ય 
મશીનોનો ગુલામ બની ગયો છ�. તેને મશીનો વગર 
ચાલતું નથી.

મનુ�યના શરીરની તુલના મશીન સાથે 
કરવામાં આવે છ�. આપણા શરીરમાં જે આંખ, 
કાન વગેર� છ� તે શરીર�પી મશીનના પાટ� છ�. તે 
�વાનું, સાંભળવાનું વગેર� કાય�નું યં� છ�. 
કિલયુગમાં મનુ�ય યં�ોનો ગુલામ બની ગયો છ� તે 
રીતે માનવ શરીરની કમ����યોનો ગુલામ બની 
ગયો છ�. એની આંખો જે વ�તુની સુંદરતા જુએ છ� 
તો િવવેક ભૂલીને તેનો ગુલામ બની �ય છ�. મા� 
આંખો જ દગો નથી દ�તી પણ શરીરનાં બી�ં અંગો 
પણ િવષય િવકારો ��યે ખ�ચાય છ�. માનવ કાબુ 
વગરનો બનીને, હોશ કોશ ભૂલીને એમાં �ડાઈ 
�ય છ�. આજે તો મનુ�ય �વયંને દ�હ જ માને છ�. તે 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ક�વો શોખ છ� ? સળગતી રાખ યા સડેલા કચરાને 
મનમાં કાંટાની જેમ યાદ કરવાથી કાંટાઓની 
પથારી બનાવવા બરાબર છ�. � આપણે બી�ની 
ભૂલોને માફ કરી શકતા નથી તો ભગવાન પાસેથી 
પોતાનાં પાપો અને અપરાધોની �મા માંગવા માટ� 
આપણે યો�ય કઈ રીતે બની શક�એ છીએ ?

તેથી આપણે આપણા મનને િવશાળ અથવા 
િવરાટ બનાવીએ અને �મા કરીએ. આ 
કિલયુગનો અંિતમ સમય છ�. ભૂલ તો મોટ� ભાગે 
સૌ કર� છ�. થોડી ઘણી ખરાબ ટ�વો તો સૌમાં છ�. 
એટલે �મા કરો. હવે પોતાના �વનમાં �માનો 
અ�યાય શ� કરો. બીજું કોઈ દાન નથી કરતા તો 
�માનું દાન કરો. �મા નહ� કરવાથી �યિ� 
�વયંને કચરાપેટી બનાવી અણસમજુ બની �ય 
છ�. દયાળુ �ભુનાં દયાળુ બાળકો બનો.

‘�મા’નો અથ� એ નથી ક� દગાબાજ, રીઢો 
ગુનેગાર, અ�યાચારી, દુ�, િનદ�યી �યિ�ને 
માફ કરી દો. એમ કરવાથી તો તે આપણને જ 
ગળી જશે. દુ�ને વારંવાર દુ�તા કરવાની ખુ�ી 
છુટ આપશો નહ�. �મા કરવાનો એ ભાવ નથી ક� 
આપ તલવાર ઉઠાવીને એને અહ�થી સીધા 
ધમ�રાજપુરીમાં મોકલી દો. તે હજુ ખુલી નથી. 
કોઈએ ગમે તેટલી ભૂલ કરી હોય તો ક�ટલીયેવાર 
એ ભૂલોનું પુનરાવત�ન કયુ� છ� ? એ �યિ�નો 
ઈરાદો ક�વો છ� ? તે ક�વા �વભાવનો છ� આ સૌ 
તપાસીને એને �મા કરો. નહ�તર તે આપનેજ 
સાફ કરી દ�શે. અ�ય �કારના દાનની જેમ 
�માદાન પણ પા� �ઈને કરો. તે તપાસો ક� તે 
�મા આપવાથી સુધર� છ� ક� આપણા ઉપર 
આ�મણની તૈયારી કર� છ�. મનથી �મા કરી દો 
પણ પોતાના બચાવનો ઉિચત �બંધ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ય છ� તેની ક�ટલીયવાર એને ખબર જ પડતી 
નથી. હવે તે એમ પણ િવચારતો નથી ક� તેનું 
શરીર છૂટી �ય, તો તેની ગિત ક�વી થશે. એને 
કોઈ વ�ર� યોગી પાસેથી લાભ લેવાની ઈ�છા 
થતી નથી. તે પોતાને સવ� બાબતોમાં ક�શળ 
માનવા લાગે છ�. તે પોતાની ખામીઓ છુપાવીને, 
દબાવીને એક બાજુ રાખી મૂક� છ�. તે િવચાર� છ� ક� 
ખામીઓ તો બધામાં છ�. આ �કાર� �વયંને િનપુણ 
સમ�ને તે એટલો ગવ�ની ગતા�માં ડૂબી �ય છ� ક� 
કોઈ એનું િહત સમ�ને એને દલદલમાંથી બહાર 
કાઢવા ઈ�છ� તો તેને એ પોતાનાથી નીચી ક�ાનો 
યા સમાન ક�ાનો સમ�ને એની સારી ભાવનાની 
કદર કરતો નથી. આવા �યવહારથી સમથ� લોકો 
એના િહત માટ� કહ�વામાં સંકોચ અનુભવે છ�. કોઈ 
એને ક�ઈક કહ�તો તેને પોતાનામાં ‘હ�ત�ેપ’ 
‘અનાિધકાર ચે�ા’, ‘અનુિચત’ તથા ‘�યથ� 
વાત’ માને છ�. તે એમ સમજે છ� ક� આ બધી 
વાતોની એને ખબર છ�. આ ક�ઈ નવી વાત છ� ? તે 
માને છ� ક� આ કમ�રી તો સૌમાં છ�. મા� 
મારામાંજ થોડી છ�. મને જ ક�મ િશખામણ 
આપવામાં આવે છ�. મને િશખામણ આપનાર 
પહ�લાં પોતાની ભૂલ તો સુધાર�. આમ એનામાં 
દ�હઅિભમાન આવી �ય છ�. પોતાને બુિ�માન 
માનીને સદબુિ�ના માગ� પર અનુભવો મેળવવાથી 
વંિચત થઈ �ય છ�.

�માદાન

�મા માગવાની જેમ બી�ઓને �મા 
આપવી તે પણ મહ�વપૂણ� ટ�વ છ�. આપણે � 
બી�ઓની ભૂલને માનસપટલ પર પ�થર પર 
કોતર�લા અ�રની જેમ અં�કત કરી દઈએ છીએ 
તો એને મનમાંથી દૂર કરવા અથા�� ભૂલવાનું નામ 
નથી લેતા તો પોતાના મનને બોજ પૂણ� બનાવી 
દઈએ છીએ. ભૂલોને મનમાં સંઘરી રાખવી આ 
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�વયંને દ�હથી િભ�ન એક આ�મા સમજતો નથી. 
આજે મનુ�ય યં�વ� િજંદગી �વી ર�ો છ�. તેના 
�વનમાં �ેમ, દયા �વા મળતાં નથી. તે આ�મા 
પરમા�માના િવચારોથી અિલ�ત બની ગયો છ�.

આજે માનવ કમ����યો �ારા એવાં કમ� કર� 
છ� ક� તે કમ����યોનો ગુલામ બની ગયો છ�. તેથી 
હવે �વયંને આ�મા સમ� અને શાંિત, દયા, �ેમ 
વગેર� ગુણોને પોતાના �વનમાં ધારણ કરો.

શીખવાની ��િત અને ન�તા

આ�યા��મક �વનમાં �ગિત અટક� જવાનું 
એક મોટું કારણ છ� ધીર� ધીર� શીખવાની ��િ� મંદ 
થઈ �ય છ�. �યાર� �યિ� યોગી�વનના પથ પર 
ચાલે છ� તો �ારંભમાં તો એને યોગી�વનની એક 
ધૂન લાગે છ�. �વનને બદલી દ�વા માટ� તે ઉ�સાહી 
બને છ�. એના મનમાં યોગી�વનના ઉ� આસને 
પહ�ચવા માટ� તે સમથ� સંક�પ કર� છ�. �યાર� તે 
યોગી�વન િવશે ક�ઈક શીખી લે છ�, બી� લોકો 
કરતાં �ાનમાગ�માં સાધક થોડો આગળ �ય છ�. 
તેને યોગમાં સારા અનુભવ પણ થાય છ� �યાર� તે 
�વયંને અનુભવી સમ�ને ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
વધાર� શીખવાની તેની પહ�લા જેવી �િચ રહ�તી 
નથી.

એનું એક કારણ એ છ� ક� તે બી� યોગ 
અ�યાસીઓને િવિશ� �ા��તમાં �તો નથી. 
એમને પણ �યાંક થોભી જતા જુએ છ� �યાર� 
�વયંને જ સમજદાર સમ�ને બી�ઓ સાથે 
યોગની ચચા� કરવાની, પોતાની �ગિત માટ� 
એમની પાસેથી ક�ઈક �કાશ મેળવવાની ઈ�છા જ 
નથી રહ�તી. સૂ�મ �પમાં એનામાં અહ�કાર આવી 

યં�વ� �વન

વત�માન યુગને 
‘કિલયુગ’ કહ�વામાં આવે 
છ�. પણ વા�તવમાં આ છ� 
કલયુગ અથવા કલહયુગ. 
આ કલહયુગ એટલા માટ� 
છ� ક� �યાં �યાં કલહ અને

કલેશ ફ�લાયેલો છ�. આજે મનુ�ય મોટ�થી બોલે છ� 
ધમાલ મચાવે છ� બી� બાજુ મશીનો અને 
મોટરોના �વિન તરંગોથી વાતાવરણમાં પણ 
કોલાહલ છ�.

બી� બાજુ �ઈએ તો આ યાંિ�ક યુગ છ�. 
કિલયુગમાં મનુ�યનું ખાવું પીવું, રહ�ણીકરણી સવ� 
યં�ો ઉપર આધા�રત છ�. યં�ો મનુ�યે બના�યાં છ� 
પરંતુ આજે પ�ર��થિત એવી બની ગઈ છ� ક� મનુ�ય 
મશીનોનો ગુલામ બની ગયો છ�. તેને મશીનો વગર 
ચાલતું નથી.

મનુ�યના શરીરની તુલના મશીન સાથે 
કરવામાં આવે છ�. આપણા શરીરમાં જે આંખ, 
કાન વગેર� છ� તે શરીર�પી મશીનના પાટ� છ�. તે 
�વાનું, સાંભળવાનું વગેર� કાય�નું યં� છ�. 
કિલયુગમાં મનુ�ય યં�ોનો ગુલામ બની ગયો છ� તે 
રીતે માનવ શરીરની કમ����યોનો ગુલામ બની 
ગયો છ�. એની આંખો જે વ�તુની સુંદરતા જુએ છ� 
તો િવવેક ભૂલીને તેનો ગુલામ બની �ય છ�. મા� 
આંખો જ દગો નથી દ�તી પણ શરીરનાં બી�ં અંગો 
પણ િવષય િવકારો ��યે ખ�ચાય છ�. માનવ કાબુ 
વગરનો બનીને, હોશ કોશ ભૂલીને એમાં �ડાઈ 
�ય છ�. આજે તો મનુ�ય �વયંને દ�હ જ માને છ�. તે 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ક�વો શોખ છ� ? સળગતી રાખ યા સડેલા કચરાને 
મનમાં કાંટાની જેમ યાદ કરવાથી કાંટાઓની 
પથારી બનાવવા બરાબર છ�. � આપણે બી�ની 
ભૂલોને માફ કરી શકતા નથી તો ભગવાન પાસેથી 
પોતાનાં પાપો અને અપરાધોની �મા માંગવા માટ� 
આપણે યો�ય કઈ રીતે બની શક�એ છીએ ?

તેથી આપણે આપણા મનને િવશાળ અથવા 
િવરાટ બનાવીએ અને �મા કરીએ. આ 
કિલયુગનો અંિતમ સમય છ�. ભૂલ તો મોટ� ભાગે 
સૌ કર� છ�. થોડી ઘણી ખરાબ ટ�વો તો સૌમાં છ�. 
એટલે �મા કરો. હવે પોતાના �વનમાં �માનો 
અ�યાય શ� કરો. બીજું કોઈ દાન નથી કરતા તો 
�માનું દાન કરો. �મા નહ� કરવાથી �યિ� 
�વયંને કચરાપેટી બનાવી અણસમજુ બની �ય 
છ�. દયાળુ �ભુનાં દયાળુ બાળકો બનો.

‘�મા’નો અથ� એ નથી ક� દગાબાજ, રીઢો 
ગુનેગાર, અ�યાચારી, દુ�, િનદ�યી �યિ�ને 
માફ કરી દો. એમ કરવાથી તો તે આપણને જ 
ગળી જશે. દુ�ને વારંવાર દુ�તા કરવાની ખુ�ી 
છુટ આપશો નહ�. �મા કરવાનો એ ભાવ નથી ક� 
આપ તલવાર ઉઠાવીને એને અહ�થી સીધા 
ધમ�રાજપુરીમાં મોકલી દો. તે હજુ ખુલી નથી. 
કોઈએ ગમે તેટલી ભૂલ કરી હોય તો ક�ટલીયેવાર 
એ ભૂલોનું પુનરાવત�ન કયુ� છ� ? એ �યિ�નો 
ઈરાદો ક�વો છ� ? તે ક�વા �વભાવનો છ� આ સૌ 
તપાસીને એને �મા કરો. નહ�તર તે આપનેજ 
સાફ કરી દ�શે. અ�ય �કારના દાનની જેમ 
�માદાન પણ પા� �ઈને કરો. તે તપાસો ક� તે 
�મા આપવાથી સુધર� છ� ક� આપણા ઉપર 
આ�મણની તૈયારી કર� છ�. મનથી �મા કરી દો 
પણ પોતાના બચાવનો ઉિચત �બંધ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ય છ� તેની ક�ટલીયવાર એને ખબર જ પડતી 
નથી. હવે તે એમ પણ િવચારતો નથી ક� તેનું 
શરીર છૂટી �ય, તો તેની ગિત ક�વી થશે. એને 
કોઈ વ�ર� યોગી પાસેથી લાભ લેવાની ઈ�છા 
થતી નથી. તે પોતાને સવ� બાબતોમાં ક�શળ 
માનવા લાગે છ�. તે પોતાની ખામીઓ છુપાવીને, 
દબાવીને એક બાજુ રાખી મૂક� છ�. તે િવચાર� છ� ક� 
ખામીઓ તો બધામાં છ�. આ �કાર� �વયંને િનપુણ 
સમ�ને તે એટલો ગવ�ની ગતા�માં ડૂબી �ય છ� ક� 
કોઈ એનું િહત સમ�ને એને દલદલમાંથી બહાર 
કાઢવા ઈ�છ� તો તેને એ પોતાનાથી નીચી ક�ાનો 
યા સમાન ક�ાનો સમ�ને એની સારી ભાવનાની 
કદર કરતો નથી. આવા �યવહારથી સમથ� લોકો 
એના િહત માટ� કહ�વામાં સંકોચ અનુભવે છ�. કોઈ 
એને ક�ઈક કહ�તો તેને પોતાનામાં ‘હ�ત�ેપ’ 
‘અનાિધકાર ચે�ા’, ‘અનુિચત’ તથા ‘�યથ� 
વાત’ માને છ�. તે એમ સમજે છ� ક� આ બધી 
વાતોની એને ખબર છ�. આ ક�ઈ નવી વાત છ� ? તે 
માને છ� ક� આ કમ�રી તો સૌમાં છ�. મા� 
મારામાંજ થોડી છ�. મને જ ક�મ િશખામણ 
આપવામાં આવે છ�. મને િશખામણ આપનાર 
પહ�લાં પોતાની ભૂલ તો સુધાર�. આમ એનામાં 
દ�હઅિભમાન આવી �ય છ�. પોતાને બુિ�માન 
માનીને સદબુિ�ના માગ� પર અનુભવો મેળવવાથી 
વંિચત થઈ �ય છ�.

�માદાન

�મા માગવાની જેમ બી�ઓને �મા 
આપવી તે પણ મહ�વપૂણ� ટ�વ છ�. આપણે � 
બી�ઓની ભૂલને માનસપટલ પર પ�થર પર 
કોતર�લા અ�રની જેમ અં�કત કરી દઈએ છીએ 
તો એને મનમાંથી દૂર કરવા અથા�� ભૂલવાનું નામ 
નથી લેતા તો પોતાના મનને બોજ પૂણ� બનાવી 
દઈએ છીએ. ભૂલોને મનમાં સંઘરી રાખવી આ 
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છૂટી જવાનો ભય રહ� છ�. સંપિ� લૂંટાઈ જવાનો 
ભય રહ� છ�. પ�રવારના કોઈ સ�યથી જુદા થવાનો 
ભય થાય છ� અને સૌથી મોટો ભય એ હોય છ� ક� 
મને ક�ઈ થઈના �ય.

એતો ન�ી છ� ક� મેળવેલી ચી� એકને એક 
�દવસે જવાની છ� પણ એનું સુખ મેળવવાને બદલે 
આપણે પૂવ� અનુમાન કરીને ભયમાં �વીએ છીએ. 
પરંતુ ખુશી આપણી રચના છ�, તે ચી�માં નથી 
પણ આપમી અંદર જ છ�.

આપણે કહીએ છીએ ક� � આમ થશે તો 
ખુશી મળશે એનો મતલબ એ છ� ક� આ સમયે 
આપણે ખુશ નથી. આપણે ભયમાં �વીએ છીએ. 
�યાર� આપણે ભિવ�યની િચંતા કરીએ છીએ, તો 
આપણો સમય ક�વો જશે. ડરથી. િજંદગીમાં 
આપણે ભયભીત બનીને ના �વીએ.

આપણે િવચાયુ� હતું ક� એક વષ�માં આમ 
થશે. અલગ અલગ રીતે આપણે ભિવ�ય િવશે 
િવચારીએ છીએ. એક �દવસે િચંતાનું પણ િચંતન 
કરો. િચંતાનો અથ� ક�ઈક ખરાબ થવાનું છ�. 
િચંતામાં સા�ં બનશે તેવો િવચાર નહ� આવે. કોઈ 
દુઘ�ટના, કોઈ ગરબડ થવાની િચંતા રહ� છ�. 
ભિવ�યની ક�પના કરીને આપણે વત�માનમાં 
દદ�માં �વીએ છીએ. આપણા દર�ક કાય�નો �ભાવ 
આપણા �વન ઉપર પડે છ�.

આ બધી િચંતાઓને દૂર કરવા માટ� આપણે 
ટીવી �ઈએ છીએ, ફરવા જઈએ છીએ. તેથી 
દદ�ના િવચારોમાંથી થોડા સમય માટ� મુિ� મળ� 
છ�. પછી જે તે ��થિતમાં આવી જઈએ છીએ. તો 

એવી કઈ વાત છ� જે 
આપણી ખુશી આપણી 
પાસેથી છીનવી લે છ� 
અથવા આપણે ખુશ રહી 
શકતા નથી. સૌથી મોટી 
વાત વીતેલા સમયના 
અનુભવો છ�. જે �દવસો

વીતી ગયા તેને આપણે યાદ કરી કરીને પકડી 
રાખીએ છીએ. જેનો આપણી ખુશી પર �ભાવ પડે 
છ�. �યાર� આપણે તેને છોડી દઈશું અથવા 
વત�માનમાં તેને આવવા દઈશું નહ�, તો આપણે 
ફરીથી આપણી ખુશી િનિમ�ત કરી શક�શું.

ભૂતકાળની જેમ આપણે ભિવ�યના પણ 
બ� િવચારો કરીએ છીએ. �યાંકને �યાંક આપણે 
ખુશી ભિવ�યમાં શોધીએ છીએ. આપણે એવું 
�વીકારી લીધું છ� ક� �યાર� આપણી પાસે અમુક 
ચી� આવશે �યાર� આપણને ખુશી મળશે. આપણું 
બધું �યાન એના પર હોય છ� ક� અમુક વ�તુ બનશે 
એટલે ખુશી મળશે. સાથે એવો િવચાર પણ આવે 
છ� ક� � આમ ના થયું તો ? આ મા� ભય છ�. 
�યાર� આપણી ખુશી કોઈ ચીજ પર િનભ�ર થઈ 
�ય છ� �યાર� ભય �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�. 
�યાં િનભ�રતા છ� �યાં ભયની ભાવના રહ�વાની જ.

આપણે ગમે તેટલો િવચાર કરીએ પણ 
ભયનો િવચાર તો આવી જ જશે. ખુશી અને ભય 
કદી એક સાથે રહી શકતાં નથી. ખુશીની સાથે 
સાથે આપણે ભયના સંક�પ કરવાનું શ� કરી 
દઈએ છીએ ક� � આમ નહ� કરી શક�એ તો. 
સંબંધી મારી સાથે ના ર�ા તો. આપણને નોકરી 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી ચી�માં નથી, આ�મામાં છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

િશવબાબાની છ�છાયામાં ર�ા. અનેક 
અવરોધો, મુ�ક�લીઓમાં, હલચલવાળી 
પ�ર��થિતઓમાં પણ �વ�થ, �સ�ન ર�ા. તેનું 
મુ�ય કારણ િશવબાબાનું સુર�ા કવચ, 
છ�છાયા છ�.

આ ���ચ�માં સૌનો વૈિવ�યસભર પાટ� છ�. 
જે એકબી� સાથે મળતો નથી. ચહ�રા અને 
�યવહારમાં િભ�નતા દ�ખાય છ�. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવામાં સૌનું �દાન િભ�ન િભ�ન છ�. 
સવ�નો િહસાબ �કતાબ પોતપોતાનો છ�. જેવું કમ�, 
જેવી ભાવના તેવું તેનું ફળ મળ� છ�. આમ બાબાના 
બ�યા પછી એ િચંતન ચાલે છ� ક� બાબાએ આપણા 
�વનની દર�ક �થૂળ સૂ�મ બાબતો અંગે ક�ટલું 
ઊંડું �ાન આ�યું છ�.

આજના િવષયના સંદભ�માં મીઠા બાબાએ 
આપેલા સુર�ા કવચોની વાત કરી છ�. મુ�ય�વે છ 
સુર�ા કવચો છ�..

સુર�ા કવચ કઈ કઈ બાબતોમાં જ�રી છ�?

તનનું - બાબાના બ�યા એટલે સમ�યું ક� 
સંગમયુગમાં તન એ મહ�વપૂણ� થાપણ છ�. તનને 
તંદુર�ત રાખવા માટ� બાબાએ મનને �વ�થ 
રાખવાનું �ાન આ�યું. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને કારણે 70 વષ� 
વટાવી ચૂક�લા ��ાવ�સો પણ લૌ�કક-અલૌ�કક 
કાય�માં સિ�ય છ�. રાજયોિગની દાદી �નક�� 
આપણી સામે �ે� ��ાંત છ�. મીઠા બાબાએ 
સા��વક અ�નને આપણા �વનમાં �થાન 
આપીને અનેક �કારના રોગોથી મુ� કયા�. 
આમ ઈ�રીય �ાન યોગ તનનું સુર�ા કવચ છ�.

આજે અ�તન 
વૈ�ાિનક શોધખોળોને 
�તાપે િભ�ન િભ�ન �ે�ે 
સુર�ાના �યાસો કરવામાં 
આવે છ�. પહ�લાં 
તલવારોથી યુ� લડાતાં 
�યાર� ઢાલનો ઉપયોગ

થતો. મુંબઈમાં ચચ�ગેટ િવ�તારમાં આવેલ િ��સ 
વે�સ �યુિઝયમમાં ઢાલ-તલવારો �યાં હતાં. આજે 
ધરતી ઉપર ચાલતાં વાહનો અને આકાશમાં 
ઉડતાં િવમાનો વગેર� માટ� સુર�ાના ઉપાયો 
કરવામાં આવે છ�. તેથી તો હ�લમેટનો ઉપયોગ 
જ�રી છ�. આમ સુર�ાના �બંધો હોવા છતાં પણ 
અક�માતો તો થાય છ�. આ તો થઈ હદની 
સુર�ાની વાતો.

બેહદની સુર�ા

મીઠા મીઠા બાબાએ ��ાવ�સોને 
બેહદની સુર�ાની વાતો સાકાર - 
અ�ય�વાણીઓમાં કરી છ�. જે ��ાવ�સો તે 
�માણે �વે છ� તેઓ સુરિ�ત રહ� છ�, �વ�થ 
મનથી �વે છ�. �યાર� દ�હ અને આ�માની 
િભ�નતાની વાતો �ણી. આ�મ અનુભૂિત કરી 
�યાર પછીથી તો દુિનયાને, �વયંને �વાની 
આપણી ��� જ બદલાઈ ગઈ.

અિવનાશી, �ાનસાગર પરમા�માએ 
અઢળક �ાનર�ો �ારા આપણને સ��યા છ�. જે 
સુર�ા કવચનું કાય� કર� છ�. મર�વા જ�મ, 
પરમા�મામાં �ઢ િન�ય, એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર �વવું, બાબાની છ�છાયામાં રહ�વું તે 
સુર�ા કવચ છ�. ��ાબાબા 93 વષ� સુધી 

સુર�ા કવચ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.
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છૂટી જવાનો ભય રહ� છ�. સંપિ� લૂંટાઈ જવાનો 
ભય રહ� છ�. પ�રવારના કોઈ સ�યથી જુદા થવાનો 
ભય થાય છ� અને સૌથી મોટો ભય એ હોય છ� ક� 
મને ક�ઈ થઈના �ય.

એતો ન�ી છ� ક� મેળવેલી ચી� એકને એક 
�દવસે જવાની છ� પણ એનું સુખ મેળવવાને બદલે 
આપણે પૂવ� અનુમાન કરીને ભયમાં �વીએ છીએ. 
પરંતુ ખુશી આપણી રચના છ�, તે ચી�માં નથી 
પણ આપમી અંદર જ છ�.

આપણે કહીએ છીએ ક� � આમ થશે તો 
ખુશી મળશે એનો મતલબ એ છ� ક� આ સમયે 
આપણે ખુશ નથી. આપણે ભયમાં �વીએ છીએ. 
�યાર� આપણે ભિવ�યની િચંતા કરીએ છીએ, તો 
આપણો સમય ક�વો જશે. ડરથી. િજંદગીમાં 
આપણે ભયભીત બનીને ના �વીએ.

આપણે િવચાયુ� હતું ક� એક વષ�માં આમ 
થશે. અલગ અલગ રીતે આપણે ભિવ�ય િવશે 
િવચારીએ છીએ. એક �દવસે િચંતાનું પણ િચંતન 
કરો. િચંતાનો અથ� ક�ઈક ખરાબ થવાનું છ�. 
િચંતામાં સા�ં બનશે તેવો િવચાર નહ� આવે. કોઈ 
દુઘ�ટના, કોઈ ગરબડ થવાની િચંતા રહ� છ�. 
ભિવ�યની ક�પના કરીને આપણે વત�માનમાં 
દદ�માં �વીએ છીએ. આપણા દર�ક કાય�નો �ભાવ 
આપણા �વન ઉપર પડે છ�.

આ બધી િચંતાઓને દૂર કરવા માટ� આપણે 
ટીવી �ઈએ છીએ, ફરવા જઈએ છીએ. તેથી 
દદ�ના િવચારોમાંથી થોડા સમય માટ� મુિ� મળ� 
છ�. પછી જે તે ��થિતમાં આવી જઈએ છીએ. તો 

એવી કઈ વાત છ� જે 
આપણી ખુશી આપણી 
પાસેથી છીનવી લે છ� 
અથવા આપણે ખુશ રહી 
શકતા નથી. સૌથી મોટી 
વાત વીતેલા સમયના 
અનુભવો છ�. જે �દવસો

વીતી ગયા તેને આપણે યાદ કરી કરીને પકડી 
રાખીએ છીએ. જેનો આપણી ખુશી પર �ભાવ પડે 
છ�. �યાર� આપણે તેને છોડી દઈશું અથવા 
વત�માનમાં તેને આવવા દઈશું નહ�, તો આપણે 
ફરીથી આપણી ખુશી િનિમ�ત કરી શક�શું.

ભૂતકાળની જેમ આપણે ભિવ�યના પણ 
બ� િવચારો કરીએ છીએ. �યાંકને �યાંક આપણે 
ખુશી ભિવ�યમાં શોધીએ છીએ. આપણે એવું 
�વીકારી લીધું છ� ક� �યાર� આપણી પાસે અમુક 
ચી� આવશે �યાર� આપણને ખુશી મળશે. આપણું 
બધું �યાન એના પર હોય છ� ક� અમુક વ�તુ બનશે 
એટલે ખુશી મળશે. સાથે એવો િવચાર પણ આવે 
છ� ક� � આમ ના થયું તો ? આ મા� ભય છ�. 
�યાર� આપણી ખુશી કોઈ ચીજ પર િનભ�ર થઈ 
�ય છ� �યાર� ભય �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�. 
�યાં િનભ�રતા છ� �યાં ભયની ભાવના રહ�વાની જ.

આપણે ગમે તેટલો િવચાર કરીએ પણ 
ભયનો િવચાર તો આવી જ જશે. ખુશી અને ભય 
કદી એક સાથે રહી શકતાં નથી. ખુશીની સાથે 
સાથે આપણે ભયના સંક�પ કરવાનું શ� કરી 
દઈએ છીએ ક� � આમ નહ� કરી શક�એ તો. 
સંબંધી મારી સાથે ના ર�ા તો. આપણને નોકરી 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી ચી�માં નથી, આ�મામાં છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

િશવબાબાની છ�છાયામાં ર�ા. અનેક 
અવરોધો, મુ�ક�લીઓમાં, હલચલવાળી 
પ�ર��થિતઓમાં પણ �વ�થ, �સ�ન ર�ા. તેનું 
મુ�ય કારણ િશવબાબાનું સુર�ા કવચ, 
છ�છાયા છ�.

આ ���ચ�માં સૌનો વૈિવ�યસભર પાટ� છ�. 
જે એકબી� સાથે મળતો નથી. ચહ�રા અને 
�યવહારમાં િભ�નતા દ�ખાય છ�. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવામાં સૌનું �દાન િભ�ન િભ�ન છ�. 
સવ�નો િહસાબ �કતાબ પોતપોતાનો છ�. જેવું કમ�, 
જેવી ભાવના તેવું તેનું ફળ મળ� છ�. આમ બાબાના 
બ�યા પછી એ િચંતન ચાલે છ� ક� બાબાએ આપણા 
�વનની દર�ક �થૂળ સૂ�મ બાબતો અંગે ક�ટલું 
ઊંડું �ાન આ�યું છ�.

આજના િવષયના સંદભ�માં મીઠા બાબાએ 
આપેલા સુર�ા કવચોની વાત કરી છ�. મુ�ય�વે છ 
સુર�ા કવચો છ�..

સુર�ા કવચ કઈ કઈ બાબતોમાં જ�રી છ�?

તનનું - બાબાના બ�યા એટલે સમ�યું ક� 
સંગમયુગમાં તન એ મહ�વપૂણ� થાપણ છ�. તનને 
તંદુર�ત રાખવા માટ� બાબાએ મનને �વ�થ 
રાખવાનું �ાન આ�યું. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને કારણે 70 વષ� 
વટાવી ચૂક�લા ��ાવ�સો પણ લૌ�કક-અલૌ�કક 
કાય�માં સિ�ય છ�. રાજયોિગની દાદી �નક�� 
આપણી સામે �ે� ��ાંત છ�. મીઠા બાબાએ 
સા��વક અ�નને આપણા �વનમાં �થાન 
આપીને અનેક �કારના રોગોથી મુ� કયા�. 
આમ ઈ�રીય �ાન યોગ તનનું સુર�ા કવચ છ�.

આજે અ�તન 
વૈ�ાિનક શોધખોળોને 
�તાપે િભ�ન િભ�ન �ે�ે 
સુર�ાના �યાસો કરવામાં 
આવે છ�. પહ�લાં 
તલવારોથી યુ� લડાતાં 
�યાર� ઢાલનો ઉપયોગ

થતો. મુંબઈમાં ચચ�ગેટ િવ�તારમાં આવેલ િ��સ 
વે�સ �યુિઝયમમાં ઢાલ-તલવારો �યાં હતાં. આજે 
ધરતી ઉપર ચાલતાં વાહનો અને આકાશમાં 
ઉડતાં િવમાનો વગેર� માટ� સુર�ાના ઉપાયો 
કરવામાં આવે છ�. તેથી તો હ�લમેટનો ઉપયોગ 
જ�રી છ�. આમ સુર�ાના �બંધો હોવા છતાં પણ 
અક�માતો તો થાય છ�. આ તો થઈ હદની 
સુર�ાની વાતો.

બેહદની સુર�ા

મીઠા મીઠા બાબાએ ��ાવ�સોને 
બેહદની સુર�ાની વાતો સાકાર - 
અ�ય�વાણીઓમાં કરી છ�. જે ��ાવ�સો તે 
�માણે �વે છ� તેઓ સુરિ�ત રહ� છ�, �વ�થ 
મનથી �વે છ�. �યાર� દ�હ અને આ�માની 
િભ�નતાની વાતો �ણી. આ�મ અનુભૂિત કરી 
�યાર પછીથી તો દુિનયાને, �વયંને �વાની 
આપણી ��� જ બદલાઈ ગઈ.

અિવનાશી, �ાનસાગર પરમા�માએ 
અઢળક �ાનર�ો �ારા આપણને સ��યા છ�. જે 
સુર�ા કવચનું કાય� કર� છ�. મર�વા જ�મ, 
પરમા�મામાં �ઢ િન�ય, એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર �વવું, બાબાની છ�છાયામાં રહ�વું તે 
સુર�ા કવચ છ�. ��ાબાબા 93 વષ� સુધી 

સુર�ા કવચ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.
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મનનું - બાબાએ આપણા મનને 
�વૈરિવહારમાંથી �દ�યિવહાર કરતું બના�યું. 
મનમનાભવના મં�ને લીધે મનને એકા� 
રાખવાનું �થાન મળી ગયું. મન �તે જગત 
�તનું �ાન મ�યું. મન ઉપર િનયં�ણ રાખવા માટ� 
બુિ� �પી લગામ આપી. આમ મનની �દશા અને 
દશા જ બદલી દીધી. મન ક��ોલ વગરનું હતું તે 
હવે �ાન યોગના કવચને કારણે પાળ�લા �ાણી 
જેવું, ક�ાગ�ં બની ગયું. આ છ� મનનું સુર�ા 
કવચ.

ધનનું - બાબાના બ�યા પછી એ �ાન મ�યું 
ક� આપણે ધનના માિલક નથી પણ ��ટી છીએ. 
આપણું સવ��વ બાબાનું છ�. તેથી ઈ�રીય �ીમત 
મુજબ જ તેનો ઉપયોગ કરી શક�એ. મીઠા 
��ાબાબાએ ધનના સદુપયોગનું પોતાના �વન 
�યવહાર �ારા િશ�ણ આ�યું. પહ�લાં ધન ગમે તે 
માગ� જતું. �યસનો, િવકારો, લૌ�કક ઉજવણીઓ, 
નામ માન શાન �િસિ�માં, ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોમાં જતું. બાબાએ આપણને ધનના 
ઉપયોગનો િવવેક આ�યો. સ�પા�ે દાનનું મહ�વ 
સમ��યું. ધનના સદુપયોગથી થતી �ા��તઓ 
અને દુ�પયોગથી થતા નુકસાનનું �ાન આ�યું. 
ધનના સદુપયોગના િભ�ન િભ�ન �ાનયુ� 
ર�તાઓ બતા�યા. ધનને મન�વી રીતે વપરાતું 
અટકાવી તેના ઉપર ઈ�રીય �ીમતનું કવચ 
આ�યું.

સમય-�ાસનું - પહ�લાં આપણો સમય 
ગણ�ી આયોજન િવના વીતી જતો. બાબાએ 
આપણને સંગમયુગના સમયનું મહ�વ સમ��યું. 
કોણ કઈ રીતે સમય વીતાવે છ� તેના આધાર� તેનું 
મૂ�યાંકન થાય છ�. સં�ક�ત સુભાિષતનો અનુવાદ 
છ�. ‘બુિ�માન માણસોનો સમય કા�ય શા�� અને 
િવનોદની ચચા�માં �ય છ�. �યાર� મૂખા�ઓનો 

સમય �યસન, િન�ા અને કલહમાં �ય છ�.’ સમય 
કોઈની રાહ �તો નથી. સંગમયુગની એક એક 
પળ મહ�વની છ�. તેથી તેના સદુપયોગ માટ� 
આપણું �યાન રહ�વું �ઈએ. ભિ�માગ�ની પંિ� 
છ�. ‘તારી એક એક પળ �ય લાખની, તું તો માળા 
ર� જપી લે મારા રામની.’ હવે બાબાએ આપણને 
પળ પળ ઈ�રીય યાદમાં વીતે તે શીખ�યું છ�. 
સમય વીતી �ય છ� ક� િજંદગીમાં કરવા જેવું ના 
કયુ�. પણ અંિતમ સમયે આપણે કશું કરી શકતા 
નથી. આપણું ભા�ય બદલવાનો સમય આપણા 
હાથમાંથી સરક� �ય છ�.

માનવ��યુ પામે છ� �યાર� કહ�વાય છ� ક� તેણે 
છ��ો �ાસ લીધો. માનવ�વનમાં �ાસો�ાસનું 
મહ�વ છ�. હઠયોગ અને િવિભ�ન સાધના 
પ�ધિતઓમાં �ાસને મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. 
આપણો �ાસ સફળ થાય તે આપણું લ�ય હોવું 
�ઈએ. આમ સમય અને �ાસનું કવચ ઈ�રીય 
યાદ છ�.

સંક�પનું - માનવ�વન તરંગો, િવચારો 
અને સંક�પો ઉપર ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
િવચારોનો ઉપયોગ સંક�પ તરીક� થાય છ�. આપણે 
જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ છીએ. આપણા 
િવચારો, સંક�પો ઉપર માતાિપતા, પ�રવારના 
સં�કારોની છાપ હોય છ�. સંગ, અ�યાસ, વાચન, 
લેખન, મનન િચંતન, �વણ વગેર� આપણા 
સંક�પોને �ભાિવત કર� છ�. આપણે પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. બાબાના બ�યા પછી આપણા 
સંક�પો હકારા�મક બ�યા. �યથ�, નકારા�મક 
સંક�પોમાંથી મુિ� મળી. તનાવમાંથી મુિ� 
મળી. ��ા બાબાના �ે� સંક�પો સમ� ભારત 
અને િવ�ના 140 કરતાંયે વધાર� દ�શોમાં વીજળી 
વેગે ફ�લાઈ ગયા. તેનું પ�રણામ એટલે લાખો, 
કરોડો ��ાવ�સો. આ સંક�પોથી જ સતયુગી 

�ાના�ત
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���ની રચના થાય છ�. આપણા િવચારો, 
સંક�પો જ આપણા સુખ-દુઃખ માટ� િનિમ� બને 
છ�. બાબાએ સંક�પશિ�નું ગહન �ાન આ�યું છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ક�ં છ�, ‘અબ સમય 
�માણ શીતલતા ક� શિ� �ારા હર 
પ�ર��થિતમ� અપને સંક�પો ક� ગિતકો, બોલ કો 
શીતલ ઔર ધૈય�વ� બનાઓ. ય�દ સંક�પ ક� 
�પીડ ફા�ટ હોગી તો બ�ત સમય �યથ� �વેગા, 
ક��ોલ નહ� કર સક�ગે. ઈસિલએ શીતલતા ક� 
શિ� ધારણ કરલો તો �યથ� સે વા એ�સીડંટ સે 
બચ �ય�ગે. �યથ� ક� િલએ ક��ોલ�ગ પાવર 
ચાિહએ. એક �યથ� સંક�પકા િહસાબ �કતાબ - 
ઉદાસ હોના, �દલ િશક�ત હોના વા ખુશી 
ગાયબ હોના - યહ ભી એક કા બ�ત ગુણા ક� 
િહસાબ સે અનુભવ હોતા હ�.’ (અ�ય�વાણી 
7-3-84)

સંબંધ - સંપક�નું - આજે સંબંધ, સંપક� 
ઉપર પૂરતું �યાન આપવાની જ�ર છ�. ફ�સબુક, 
ઈ�ટરનેટ વગેર�ના મા�યમથી થતા સંપક� ક�ટલા 
દુઃખદાયી નીવડે છ�. તે અખબારોના મા�યમથી 
�ણવા મળ� છ�. મીઠા બાબા કહ� છ� ક� સંગ તાર� 
ક�સંગ ડૂબાડે. આજના હળાહળ કિલયુગના 
વાતાવરણમાં સંબંધો, સંપક� ઉપર પણ િવશેષ 
�યાન આપવાની જ�ર છ�. લૌ�કક જગતની વાત 
તો બાજુ પર રહી પણ ��ાવ�સો સાથેના સંબંધ - 
સંપક�માં પણ �યાન આપવાની જ�ર છ�. આપણા 
સંબંધો - સંપક� આપણા �વનને ઉ�નત 
બનાવે, તો તે આવકાય� છ� પણ આપણા 
�વનને નીચે લાવે તેવા સંબંધો - સંપક� ગમે 
તેટલા ધન, સ�ા, સ�િ�, �િસિ�થી 
શોભાયમાન હોય તો તે તજવા યો�ય છ�. ત� 
ના શક�એ તો �યારા �યારા, અિલ�ત બનીએ.

મીઠા બાબાએ આપણને દ�વી દ�વતા 

બનવાનું લ�ય આ�યું છ�. આપણે આ�યા��મક 
ઉ�નિત કરીને સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. લૌ�કક સંબંધીઓને પણ િભ�ન 
િભ�ન કાય��મોમાં િનમં�ણ આપીને �ાન યોગનો 
તેમને પ�રચય આપીએ, સંદ�શ આપીએ. �ાનમાં 
ચાલવું ક� ના ચાલવું તે તેમના િનણ�ય, મનોબળ 
ઉપર આધા�રત છ�. બાબાની િભ�ન િભ�ન 
ઈ�રીય સેવાઓમાં આ સંબંધોનો રચના�મક 
ઉપયોગ કરીને તેમની આવડતને, ધનને સફળ 
કરીએ.

મીઠા બાબા કહ� છ�, ‘બાપદાદા કા હર એક 
બ�ે ક� િવશેષતા સે �યાર હ� ઔર હર એક મ� 
કોઈ ન કોઈ િવશેષતા હ� ઈસિલએ સબસે �યાર હ� 
તો આપ ભી હર એક ક� િવશેષતા કો દ�ખો. જૈસે 
હ�સ ર� ચુગતા હ�, પ�થર નહ� ઐસે આપ હોલી 
હ�સ હો આપ કા કામ હ� હર�ક ક� િવશેષતા કો 
દ�ખના ઔર ઉનક� િવશેષતા કો સેવા મ� 
લગાના. ઉ�હ� િવશેષતા ક� ઉમંગ ઉ�સાહમ� 
લાકર, ઉન �ારા ઉનક� િવશેષતા સેવા મ� 
લગાઓ તો ઉનક� દુઆએં આપ કો િમલ�ગી. 
ઔર વહ � સેવા કર�ગા ઉસકા શેયર ભી આપ 
કો િમલેગા.’ (સાકારવાણી 11-12-2018)

બાબાના લાડલા બાળકો � આ સુર�ા 
કવચોમાં રહ�શે, તો સલામત રહ�શે. આવનારી 
િવકટ પ�ર��થિતનો સામનો કરી શક�શું. 
બાબાએ આપણને એવરર�ડી બનવાનું કહી જ 
દીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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• યોગ અ��થી િવકારોનાં બીજને ભ�મ કરી 
દો તો સમય પર તેનાથી બચી શકશો.

• ઈ�રીય યાદ અને ઈ�રીય સેવાની સમતુલા 
�ળવવાથી સવ�ની દુઆઓ મળ� છ�.



મનનું - બાબાએ આપણા મનને 
�વૈરિવહારમાંથી �દ�યિવહાર કરતું બના�યું. 
મનમનાભવના મં�ને લીધે મનને એકા� 
રાખવાનું �થાન મળી ગયું. મન �તે જગત 
�તનું �ાન મ�યું. મન ઉપર િનયં�ણ રાખવા માટ� 
બુિ� �પી લગામ આપી. આમ મનની �દશા અને 
દશા જ બદલી દીધી. મન ક��ોલ વગરનું હતું તે 
હવે �ાન યોગના કવચને કારણે પાળ�લા �ાણી 
જેવું, ક�ાગ�ં બની ગયું. આ છ� મનનું સુર�ા 
કવચ.

ધનનું - બાબાના બ�યા પછી એ �ાન મ�યું 
ક� આપણે ધનના માિલક નથી પણ ��ટી છીએ. 
આપણું સવ��વ બાબાનું છ�. તેથી ઈ�રીય �ીમત 
મુજબ જ તેનો ઉપયોગ કરી શક�એ. મીઠા 
��ાબાબાએ ધનના સદુપયોગનું પોતાના �વન 
�યવહાર �ારા િશ�ણ આ�યું. પહ�લાં ધન ગમે તે 
માગ� જતું. �યસનો, િવકારો, લૌ�કક ઉજવણીઓ, 
નામ માન શાન �િસિ�માં, ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોમાં જતું. બાબાએ આપણને ધનના 
ઉપયોગનો િવવેક આ�યો. સ�પા�ે દાનનું મહ�વ 
સમ��યું. ધનના સદુપયોગથી થતી �ા��તઓ 
અને દુ�પયોગથી થતા નુકસાનનું �ાન આ�યું. 
ધનના સદુપયોગના િભ�ન િભ�ન �ાનયુ� 
ર�તાઓ બતા�યા. ધનને મન�વી રીતે વપરાતું 
અટકાવી તેના ઉપર ઈ�રીય �ીમતનું કવચ 
આ�યું.

સમય-�ાસનું - પહ�લાં આપણો સમય 
ગણ�ી આયોજન િવના વીતી જતો. બાબાએ 
આપણને સંગમયુગના સમયનું મહ�વ સમ��યું. 
કોણ કઈ રીતે સમય વીતાવે છ� તેના આધાર� તેનું 
મૂ�યાંકન થાય છ�. સં�ક�ત સુભાિષતનો અનુવાદ 
છ�. ‘બુિ�માન માણસોનો સમય કા�ય શા�� અને 
િવનોદની ચચા�માં �ય છ�. �યાર� મૂખા�ઓનો 

સમય �યસન, િન�ા અને કલહમાં �ય છ�.’ સમય 
કોઈની રાહ �તો નથી. સંગમયુગની એક એક 
પળ મહ�વની છ�. તેથી તેના સદુપયોગ માટ� 
આપણું �યાન રહ�વું �ઈએ. ભિ�માગ�ની પંિ� 
છ�. ‘તારી એક એક પળ �ય લાખની, તું તો માળા 
ર� જપી લે મારા રામની.’ હવે બાબાએ આપણને 
પળ પળ ઈ�રીય યાદમાં વીતે તે શીખ�યું છ�. 
સમય વીતી �ય છ� ક� િજંદગીમાં કરવા જેવું ના 
કયુ�. પણ અંિતમ સમયે આપણે કશું કરી શકતા 
નથી. આપણું ભા�ય બદલવાનો સમય આપણા 
હાથમાંથી સરક� �ય છ�.

માનવ��યુ પામે છ� �યાર� કહ�વાય છ� ક� તેણે 
છ��ો �ાસ લીધો. માનવ�વનમાં �ાસો�ાસનું 
મહ�વ છ�. હઠયોગ અને િવિભ�ન સાધના 
પ�ધિતઓમાં �ાસને મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. 
આપણો �ાસ સફળ થાય તે આપણું લ�ય હોવું 
�ઈએ. આમ સમય અને �ાસનું કવચ ઈ�રીય 
યાદ છ�.

સંક�પનું - માનવ�વન તરંગો, િવચારો 
અને સંક�પો ઉપર ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
િવચારોનો ઉપયોગ સંક�પ તરીક� થાય છ�. આપણે 
જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ છીએ. આપણા 
િવચારો, સંક�પો ઉપર માતાિપતા, પ�રવારના 
સં�કારોની છાપ હોય છ�. સંગ, અ�યાસ, વાચન, 
લેખન, મનન િચંતન, �વણ વગેર� આપણા 
સંક�પોને �ભાિવત કર� છ�. આપણે પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. બાબાના બ�યા પછી આપણા 
સંક�પો હકારા�મક બ�યા. �યથ�, નકારા�મક 
સંક�પોમાંથી મુિ� મળી. તનાવમાંથી મુિ� 
મળી. ��ા બાબાના �ે� સંક�પો સમ� ભારત 
અને િવ�ના 140 કરતાંયે વધાર� દ�શોમાં વીજળી 
વેગે ફ�લાઈ ગયા. તેનું પ�રણામ એટલે લાખો, 
કરોડો ��ાવ�સો. આ સંક�પોથી જ સતયુગી 

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 16

���ની રચના થાય છ�. આપણા િવચારો, 
સંક�પો જ આપણા સુખ-દુઃખ માટ� િનિમ� બને 
છ�. બાબાએ સંક�પશિ�નું ગહન �ાન આ�યું છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ક�ં છ�, ‘અબ સમય 
�માણ શીતલતા ક� શિ� �ારા હર 
પ�ર��થિતમ� અપને સંક�પો ક� ગિતકો, બોલ કો 
શીતલ ઔર ધૈય�વ� બનાઓ. ય�દ સંક�પ ક� 
�પીડ ફા�ટ હોગી તો બ�ત સમય �યથ� �વેગા, 
ક��ોલ નહ� કર સક�ગે. ઈસિલએ શીતલતા ક� 
શિ� ધારણ કરલો તો �યથ� સે વા એ�સીડંટ સે 
બચ �ય�ગે. �યથ� ક� િલએ ક��ોલ�ગ પાવર 
ચાિહએ. એક �યથ� સંક�પકા િહસાબ �કતાબ - 
ઉદાસ હોના, �દલ િશક�ત હોના વા ખુશી 
ગાયબ હોના - યહ ભી એક કા બ�ત ગુણા ક� 
િહસાબ સે અનુભવ હોતા હ�.’ (અ�ય�વાણી 
7-3-84)

સંબંધ - સંપક�નું - આજે સંબંધ, સંપક� 
ઉપર પૂરતું �યાન આપવાની જ�ર છ�. ફ�સબુક, 
ઈ�ટરનેટ વગેર�ના મા�યમથી થતા સંપક� ક�ટલા 
દુઃખદાયી નીવડે છ�. તે અખબારોના મા�યમથી 
�ણવા મળ� છ�. મીઠા બાબા કહ� છ� ક� સંગ તાર� 
ક�સંગ ડૂબાડે. આજના હળાહળ કિલયુગના 
વાતાવરણમાં સંબંધો, સંપક� ઉપર પણ િવશેષ 
�યાન આપવાની જ�ર છ�. લૌ�કક જગતની વાત 
તો બાજુ પર રહી પણ ��ાવ�સો સાથેના સંબંધ - 
સંપક�માં પણ �યાન આપવાની જ�ર છ�. આપણા 
સંબંધો - સંપક� આપણા �વનને ઉ�નત 
બનાવે, તો તે આવકાય� છ� પણ આપણા 
�વનને નીચે લાવે તેવા સંબંધો - સંપક� ગમે 
તેટલા ધન, સ�ા, સ�િ�, �િસિ�થી 
શોભાયમાન હોય તો તે તજવા યો�ય છ�. ત� 
ના શક�એ તો �યારા �યારા, અિલ�ત બનીએ.

મીઠા બાબાએ આપણને દ�વી દ�વતા 

બનવાનું લ�ય આ�યું છ�. આપણે આ�યા��મક 
ઉ�નિત કરીને સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. લૌ�કક સંબંધીઓને પણ િભ�ન 
િભ�ન કાય��મોમાં િનમં�ણ આપીને �ાન યોગનો 
તેમને પ�રચય આપીએ, સંદ�શ આપીએ. �ાનમાં 
ચાલવું ક� ના ચાલવું તે તેમના િનણ�ય, મનોબળ 
ઉપર આધા�રત છ�. બાબાની િભ�ન િભ�ન 
ઈ�રીય સેવાઓમાં આ સંબંધોનો રચના�મક 
ઉપયોગ કરીને તેમની આવડતને, ધનને સફળ 
કરીએ.

મીઠા બાબા કહ� છ�, ‘બાપદાદા કા હર એક 
બ�ે ક� િવશેષતા સે �યાર હ� ઔર હર એક મ� 
કોઈ ન કોઈ િવશેષતા હ� ઈસિલએ સબસે �યાર હ� 
તો આપ ભી હર એક ક� િવશેષતા કો દ�ખો. જૈસે 
હ�સ ર� ચુગતા હ�, પ�થર નહ� ઐસે આપ હોલી 
હ�સ હો આપ કા કામ હ� હર�ક ક� િવશેષતા કો 
દ�ખના ઔર ઉનક� િવશેષતા કો સેવા મ� 
લગાના. ઉ�હ� િવશેષતા ક� ઉમંગ ઉ�સાહમ� 
લાકર, ઉન �ારા ઉનક� િવશેષતા સેવા મ� 
લગાઓ તો ઉનક� દુઆએં આપ કો િમલ�ગી. 
ઔર વહ � સેવા કર�ગા ઉસકા શેયર ભી આપ 
કો િમલેગા.’ (સાકારવાણી 11-12-2018)

બાબાના લાડલા બાળકો � આ સુર�ા 
કવચોમાં રહ�શે, તો સલામત રહ�શે. આવનારી 
િવકટ પ�ર��થિતનો સામનો કરી શક�શું. 
બાબાએ આપણને એવરર�ડી બનવાનું કહી જ 
દીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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• યોગ અ��થી િવકારોનાં બીજને ભ�મ કરી 
દો તો સમય પર તેનાથી બચી શકશો.

• ઈ�રીય યાદ અને ઈ�રીય સેવાની સમતુલા 
�ળવવાથી સવ�ની દુઆઓ મળ� છ�.
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થઈ પછી �ેતાયુગ શ� થાય છ�. �યાર� નવમી 
ગાદીએ (નવમી પેઢીએ) �ી રામને રા�ય િતલક 
મળતાં, રામસીતાની ડીનાય�ટી શ� થાય છ�. તેથી 
�ી રામની જ�મજયંતીને ‘રામનવમી’ તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�. �યાર� નારાયણ (બાળપણમાં 
�ીક��ણ)ની આઠ ગાદીને કારણે �ીક��ણની 
જ�મજયંતીને ‘જ�મા�મી’ તરીક� મનાવવામાં 
આવે છ�. �ી નારાયણ સૂય�વંશી હતા. �યાર� 
�ેતાયુગના ચં�વંશી દ�વતા �ીરામને �િ�ય 
કહ�વામાં આવે છ�. જેથી રામના હાથમાં યો�ાની 
િનશાની તરીક� ‘ધનુ�ય બાણ’ દશા�વવામાં આવે 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગના બંને યુગોના 2500 
વષ�ના �વગ�ય સુખોવાળા શાસન (રા�ય)ને 
‘રામરા�ય’ તરીક� પણ ઓળખવામાં આવે છ�, 
જેની રા�િપતા મહા�મા ગાંધી બાપુ ખેવના કરતા 
હતા. પરંતુ અફસોસની વાત એ છ� ક� �વતં�તા 
મ�યા પછી, ગાંધી બાપુના ��યુ બાદ ક�વું રા�ય 
આ�યું ? રાવણ રા�ય ? ચૈ� સુદ એકમથી શ� 
થયેલ ચૈ�ી નવરાિ�માં લોકો ઈ�દ�વી, ક�ળદ�વી ક� 
જગતજનની માતાની પૂ�-અચ�ના, અનુ�ાન કર� 
છ�. તે ઉપરાંત ઉનાળાની ગરમી શ� થતાં 
િશયાળાની ઠ�ડી ઋતુમાં વાવણી કર�લ રિવપાકો 
તૈયાર થઈ જવાથી તથા બ�રમાં વેચાવાથી 
ખેડૂતો, વેપારીઓ તથા અ�ય ��ને સારી આવક 
મળવાથી રામનવમી ધામધૂમથી ઉજવાય છ�.

ભારતમાં રામ અને રામ રા�યની ખૂબ જ 
મિહમા છ�. અહ� ભા�યે જ કોઈ એવું ગામ ક� નગર 

આજથી 5000 વષ� પહ�લાં અથા�� ક�પ 
અગાઉ, જે રામનવમીનું પવ� આપણે સૌએ મના�યું 
હતું, તે પવ� પુનઃ હાલ મનાવી ર�ા છીએ. આ 
િવ� નાટક દર�ક 5000 વષ� પછી તે જ �માણે 
(�બ�) પુનરાવિત�ત થાય છ� એનો અથ� એ છ� ક� 
��યેક ઘટના જેમની તેમ પુનરાવત�ન પામે છ�. 
આજે મનાવવામાં આવી રહ�લો રામનવમીનો 
તહ�વાર 5000 વષ� અગાઉ પણ આજ રીતે મના�યો 
હતો. દર 5000 વષ� �બ� રીપીટ થનાર �ામાનું 
રહ�ય કોણે આ�યું ? 

કહ�વાય છ� ક� ‘રામ રા�, રામ ��, રામ 
શા�કાર હ�, બસે નગરી, �યે દાતા, ધમ� કા 
ઉપકાર હ�’ સતયુગના �ારંભમાં જ�મ લેનાર, 
�ીક��ણ અને �ી રાધા બાળપણ વીતા�યા બાદ 
યુવાવયે તેમનો �વયંવર રચાય છ�. તે પછી તેમનો 
રા�યાિભષેક થતાં તેમનાં નામ બદલાઈ �ય છ�. 
�ી રાધા �ી લ�મીનું નામ ધારણ કર� છ� અને 
�ીક��ણ િવ� મહારા� બનતાં �ી નારાયણના 
નામથી ઓળખાય છ�. લ�મી નારાયણનું રા�ય 
(ડીનાય�ટી) આઠ પેઢી સુધી ચાલે છ�. જેમ ક� 
િ�ટીશ શાસનમાં �યોજ� પાંચમો એડવડ� સાતમો 
ક� �ા�સના શાસનમાં લૂઈ સોળમો, એ રીતે 
પાછળના એક જ નામવાળા રા�, તેમના �મ 
નંબરથી ઓળખાય છ�. આ રીતે સતયુગમાં 
લ�મી-નારાયણની આ પેઢી (આઠ રાજધાની) 
ચાલે છ�. દા.ત. લ�મી-નારાયણ સેક�ડ, થડ� ... 
વગેર� આઠમા લ�મી-નારાયણ પછી સતયુગ પૂરો 

�દ�યદશ�ન

મહા�મા ગાંધી - રા�િપતાનું �વ�ન - 
અનોખી રામનવમી �ારા પુનઃ સાચા રામરા�યની �થાપના

�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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હશે ક�, જેમાં રામનું રામમં�દર ન હોય તથા જવ�ે 
જ એવો કોઈ માનવી હશે ક�, જેણે રામકથા અથા�� 
રામાયણની કથા સાંભળી ન હોય. રામાયણ પર 
તો �ફ�મ િનમા�તાઓએ ટી.વી. ધારાવાિહકો 
(સીરીયલો) પણ બનાવી છ�, જે ટી.વી.ના પડદા 
પર ઘણાં બધા લોકોએ �ઈ પણ છ�. પરંતુ જે 
�કારની રામકથા સાંભળવા મળ� છ� તથા 
રામાયણના પા�ો અને ઘટનાઓ �ણીને આ�ય� 
થાય છ� ક�, આ બધું શું સાચું હશે ? રામાયણના 
�સંગોની કહાની શું વા�તિવક છ� ? ક�ટલાંક 
િવવેચકોના મતે રામાયણની કથા વા�તિવક 
ઘટના બનેલી નથી. તેના �સંગો વા�તિવકતાની 
એરણ પર સાચા ઠરી શક� તેમ નથી. જેમ ક� 
સીતાના જ�મની ઘટના �ઈએ. રામાયણમાં 
સીતાનો જ�મ ખેતરમાં હળ ચલાવતાં એક લક�ર-
અણીથી થયેલાં દશા�વેલાં છ�. આ રીતે કોઈ 
મનુ�યનો ક� બાળક�નો જ�મ થઈ શક� નિહ. 
સવ�શિ�માન મહાપુ�ષ રામની પ�ીની ચોરી 
થાય ખરી ? અ�યાર� કિળયુગના સમયે પણ 
પ�ીને ઉપાડી જઈ ક�દી બનાવવાની ઘટના બને, 
એવા કમ�ર પુ�ષ પિતઓ ભા�યે જ �વા મળ�. 
આ ઉપરાંત રાવણને દશ માથા બતા�યાં છ�. 
હક�કતમાં દશ માથા લઈને હરતો-ફરતો, ખાતો-
પીતો, રા�ે સૂતો માનવી હોઈ શક� ખરો ? આવા 
માનવીનું �થાન �યુઝીયમમાં �દશ�ન તરીક� મળ� છ� 
ક�, તેને દશ માથા ક�વી રીતે મ�યાં તે હક�કતમાં 
�ડા ઉતરીએ તો દ�તકથા મુજબ �ણવા મળ� છ� 
ક�, તેણે તપ�યા વખતે ��ા� પર દશ વખત માથું 
કાપી કાપીને બલી ચઢાવેલું, જેથી તેને દશ માથાં 
�ા�ત થયાં એમ માનવામાં આવે છ�. એક વખત 
માથું કાપીને હોમી દીધા પછી, બીજું માથું ક�વી રીતે 
ઘડ પર પાછું આવી �ય ? આમ 10 શીશવાળો 
દશાનન રાવણ �ે�ટીકલ (વા�તિવક) �વનમાં 

�વા ન મળ�. આથી િવચારકો પણ માને છ� ક� 
રામકથા એક ઐિતહાિસક વાતા� નથી. 
રામાયણના પા�ો અને �સંગોનું કોઈક 
આ�યા��મક રહ�ય જુદું જ હશે, જેના ત�ય પર 
�યાન ક����ત કરવું �ઈએ. આમ રામકથા 
કરનારા ક� રામકથા સંભળાવનાર સૌએ 
રામાયણને આ�યા��મક રહ�યોથી ભર�લો ધાિમ�ક 
�ંથ ક� આ�યા��મક �ંથ માનવો �ઈએ.

રામરા�યનું �વ�ન સેવનાર રા�બાપુ 
મહા�મા ગાંધી� �વયં રામભ� હતા. તેઓને 
ઈ.સ. 1948માં ગોળી વાગતાં, તેમના �વનની 
અંિતમ �ણોમાં પણ તેમના મુખેથી ‘હ� રામ’ શ�દ 
નીક�યા હતાં. ગાંધી� રામાયણને એક 
ઐિતહાિસક ��ાંતવાળો �ંથ ન માનીને, ધાિમ�ક 
ક� આ�યા��મક �ંથ જ માનતા હતા. અનેક 
મતમતાંતરોથી મનુ�ય �િમત થાય છ� અને મનમાં 
�� ઉઠ� છ� ક� વા�તવમાં રામ કોણ હતા ?

િનરાકાર ક�યાણકારી િશવે આપેલ 
ઈ�રીય �ાનના આધાર� વા�તિવક સ�ય રહ�ય 
આપણને અ�યાર� મળી રહ�લ છ�. આપ સૌને એ 
પણ �ણીને ઘણી નવાઈ લાગશે ક� રામ �ણ છ�. 
એક રામ જે દશરથના પુ� રા� રામ. જે 
�ેતાયુગમાં થઈ ગયા. �ેતાયુગમાં રામ-સીતાની 
ડીનાય�ટી હતી જેમના રા�યમાં �� સુખી હતી. 
યથા રા� તથા �� સુખી હતી. સુખશાંિત તથા 
સ�િ� સભર રા�ય હતું. લોકો િનરોગી તંદુર�ત 
હતાં. ચોરીચખારીનો કોઈ ડર ન હતો. ચીનના 
મુસાફર હયુ એન શાંગે �ાચીન ભારતની 
મુલાકાત લીધેલી �યાર� વણ�નમાં લ�યું છ� ક�, તે 
સમયે લોકો ઘરને તાળું મારતા ન હતા. ભારતમાં 
અઢળક સોનું હતું તથા લોકો ખૂબ જ સુખી હતા. 
આથી જ લોકો ફરીથી તેવું રામરા�ય ભારતમાં 
આવે તેવું �દલથી ઈ�છી ર�ાં છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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થઈ પછી �ેતાયુગ શ� થાય છ�. �યાર� નવમી 
ગાદીએ (નવમી પેઢીએ) �ી રામને રા�ય િતલક 
મળતાં, રામસીતાની ડીનાય�ટી શ� થાય છ�. તેથી 
�ી રામની જ�મજયંતીને ‘રામનવમી’ તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�. �યાર� નારાયણ (બાળપણમાં 
�ીક��ણ)ની આઠ ગાદીને કારણે �ીક��ણની 
જ�મજયંતીને ‘જ�મા�મી’ તરીક� મનાવવામાં 
આવે છ�. �ી નારાયણ સૂય�વંશી હતા. �યાર� 
�ેતાયુગના ચં�વંશી દ�વતા �ીરામને �િ�ય 
કહ�વામાં આવે છ�. જેથી રામના હાથમાં યો�ાની 
િનશાની તરીક� ‘ધનુ�ય બાણ’ દશા�વવામાં આવે 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગના બંને યુગોના 2500 
વષ�ના �વગ�ય સુખોવાળા શાસન (રા�ય)ને 
‘રામરા�ય’ તરીક� પણ ઓળખવામાં આવે છ�, 
જેની રા�િપતા મહા�મા ગાંધી બાપુ ખેવના કરતા 
હતા. પરંતુ અફસોસની વાત એ છ� ક� �વતં�તા 
મ�યા પછી, ગાંધી બાપુના ��યુ બાદ ક�વું રા�ય 
આ�યું ? રાવણ રા�ય ? ચૈ� સુદ એકમથી શ� 
થયેલ ચૈ�ી નવરાિ�માં લોકો ઈ�દ�વી, ક�ળદ�વી ક� 
જગતજનની માતાની પૂ�-અચ�ના, અનુ�ાન કર� 
છ�. તે ઉપરાંત ઉનાળાની ગરમી શ� થતાં 
િશયાળાની ઠ�ડી ઋતુમાં વાવણી કર�લ રિવપાકો 
તૈયાર થઈ જવાથી તથા બ�રમાં વેચાવાથી 
ખેડૂતો, વેપારીઓ તથા અ�ય ��ને સારી આવક 
મળવાથી રામનવમી ધામધૂમથી ઉજવાય છ�.

ભારતમાં રામ અને રામ રા�યની ખૂબ જ 
મિહમા છ�. અહ� ભા�યે જ કોઈ એવું ગામ ક� નગર 

આજથી 5000 વષ� પહ�લાં અથા�� ક�પ 
અગાઉ, જે રામનવમીનું પવ� આપણે સૌએ મના�યું 
હતું, તે પવ� પુનઃ હાલ મનાવી ર�ા છીએ. આ 
િવ� નાટક દર�ક 5000 વષ� પછી તે જ �માણે 
(�બ�) પુનરાવિત�ત થાય છ� એનો અથ� એ છ� ક� 
��યેક ઘટના જેમની તેમ પુનરાવત�ન પામે છ�. 
આજે મનાવવામાં આવી રહ�લો રામનવમીનો 
તહ�વાર 5000 વષ� અગાઉ પણ આજ રીતે મના�યો 
હતો. દર 5000 વષ� �બ� રીપીટ થનાર �ામાનું 
રહ�ય કોણે આ�યું ? 

કહ�વાય છ� ક� ‘રામ રા�, રામ ��, રામ 
શા�કાર હ�, બસે નગરી, �યે દાતા, ધમ� કા 
ઉપકાર હ�’ સતયુગના �ારંભમાં જ�મ લેનાર, 
�ીક��ણ અને �ી રાધા બાળપણ વીતા�યા બાદ 
યુવાવયે તેમનો �વયંવર રચાય છ�. તે પછી તેમનો 
રા�યાિભષેક થતાં તેમનાં નામ બદલાઈ �ય છ�. 
�ી રાધા �ી લ�મીનું નામ ધારણ કર� છ� અને 
�ીક��ણ િવ� મહારા� બનતાં �ી નારાયણના 
નામથી ઓળખાય છ�. લ�મી નારાયણનું રા�ય 
(ડીનાય�ટી) આઠ પેઢી સુધી ચાલે છ�. જેમ ક� 
િ�ટીશ શાસનમાં �યોજ� પાંચમો એડવડ� સાતમો 
ક� �ા�સના શાસનમાં લૂઈ સોળમો, એ રીતે 
પાછળના એક જ નામવાળા રા�, તેમના �મ 
નંબરથી ઓળખાય છ�. આ રીતે સતયુગમાં 
લ�મી-નારાયણની આ પેઢી (આઠ રાજધાની) 
ચાલે છ�. દા.ત. લ�મી-નારાયણ સેક�ડ, થડ� ... 
વગેર� આઠમા લ�મી-નારાયણ પછી સતયુગ પૂરો 

�દ�યદશ�ન

મહા�મા ગાંધી - રા�િપતાનું �વ�ન - 
અનોખી રામનવમી �ારા પુનઃ સાચા રામરા�યની �થાપના

�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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હશે ક�, જેમાં રામનું રામમં�દર ન હોય તથા જવ�ે 
જ એવો કોઈ માનવી હશે ક�, જેણે રામકથા અથા�� 
રામાયણની કથા સાંભળી ન હોય. રામાયણ પર 
તો �ફ�મ િનમા�તાઓએ ટી.વી. ધારાવાિહકો 
(સીરીયલો) પણ બનાવી છ�, જે ટી.વી.ના પડદા 
પર ઘણાં બધા લોકોએ �ઈ પણ છ�. પરંતુ જે 
�કારની રામકથા સાંભળવા મળ� છ� તથા 
રામાયણના પા�ો અને ઘટનાઓ �ણીને આ�ય� 
થાય છ� ક�, આ બધું શું સાચું હશે ? રામાયણના 
�સંગોની કહાની શું વા�તિવક છ� ? ક�ટલાંક 
િવવેચકોના મતે રામાયણની કથા વા�તિવક 
ઘટના બનેલી નથી. તેના �સંગો વા�તિવકતાની 
એરણ પર સાચા ઠરી શક� તેમ નથી. જેમ ક� 
સીતાના જ�મની ઘટના �ઈએ. રામાયણમાં 
સીતાનો જ�મ ખેતરમાં હળ ચલાવતાં એક લક�ર-
અણીથી થયેલાં દશા�વેલાં છ�. આ રીતે કોઈ 
મનુ�યનો ક� બાળક�નો જ�મ થઈ શક� નિહ. 
સવ�શિ�માન મહાપુ�ષ રામની પ�ીની ચોરી 
થાય ખરી ? અ�યાર� કિળયુગના સમયે પણ 
પ�ીને ઉપાડી જઈ ક�દી બનાવવાની ઘટના બને, 
એવા કમ�ર પુ�ષ પિતઓ ભા�યે જ �વા મળ�. 
આ ઉપરાંત રાવણને દશ માથા બતા�યાં છ�. 
હક�કતમાં દશ માથા લઈને હરતો-ફરતો, ખાતો-
પીતો, રા�ે સૂતો માનવી હોઈ શક� ખરો ? આવા 
માનવીનું �થાન �યુઝીયમમાં �દશ�ન તરીક� મળ� છ� 
ક�, તેને દશ માથા ક�વી રીતે મ�યાં તે હક�કતમાં 
�ડા ઉતરીએ તો દ�તકથા મુજબ �ણવા મળ� છ� 
ક�, તેણે તપ�યા વખતે ��ા� પર દશ વખત માથું 
કાપી કાપીને બલી ચઢાવેલું, જેથી તેને દશ માથાં 
�ા�ત થયાં એમ માનવામાં આવે છ�. એક વખત 
માથું કાપીને હોમી દીધા પછી, બીજું માથું ક�વી રીતે 
ઘડ પર પાછું આવી �ય ? આમ 10 શીશવાળો 
દશાનન રાવણ �ે�ટીકલ (વા�તિવક) �વનમાં 

�વા ન મળ�. આથી િવચારકો પણ માને છ� ક� 
રામકથા એક ઐિતહાિસક વાતા� નથી. 
રામાયણના પા�ો અને �સંગોનું કોઈક 
આ�યા��મક રહ�ય જુદું જ હશે, જેના ત�ય પર 
�યાન ક����ત કરવું �ઈએ. આમ રામકથા 
કરનારા ક� રામકથા સંભળાવનાર સૌએ 
રામાયણને આ�યા��મક રહ�યોથી ભર�લો ધાિમ�ક 
�ંથ ક� આ�યા��મક �ંથ માનવો �ઈએ.

રામરા�યનું �વ�ન સેવનાર રા�બાપુ 
મહા�મા ગાંધી� �વયં રામભ� હતા. તેઓને 
ઈ.સ. 1948માં ગોળી વાગતાં, તેમના �વનની 
અંિતમ �ણોમાં પણ તેમના મુખેથી ‘હ� રામ’ શ�દ 
નીક�યા હતાં. ગાંધી� રામાયણને એક 
ઐિતહાિસક ��ાંતવાળો �ંથ ન માનીને, ધાિમ�ક 
ક� આ�યા��મક �ંથ જ માનતા હતા. અનેક 
મતમતાંતરોથી મનુ�ય �િમત થાય છ� અને મનમાં 
�� ઉઠ� છ� ક� વા�તવમાં રામ કોણ હતા ?

િનરાકાર ક�યાણકારી િશવે આપેલ 
ઈ�રીય �ાનના આધાર� વા�તિવક સ�ય રહ�ય 
આપણને અ�યાર� મળી રહ�લ છ�. આપ સૌને એ 
પણ �ણીને ઘણી નવાઈ લાગશે ક� રામ �ણ છ�. 
એક રામ જે દશરથના પુ� રા� રામ. જે 
�ેતાયુગમાં થઈ ગયા. �ેતાયુગમાં રામ-સીતાની 
ડીનાય�ટી હતી જેમના રા�યમાં �� સુખી હતી. 
યથા રા� તથા �� સુખી હતી. સુખશાંિત તથા 
સ�િ� સભર રા�ય હતું. લોકો િનરોગી તંદુર�ત 
હતાં. ચોરીચખારીનો કોઈ ડર ન હતો. ચીનના 
મુસાફર હયુ એન શાંગે �ાચીન ભારતની 
મુલાકાત લીધેલી �યાર� વણ�નમાં લ�યું છ� ક�, તે 
સમયે લોકો ઘરને તાળું મારતા ન હતા. ભારતમાં 
અઢળક સોનું હતું તથા લોકો ખૂબ જ સુખી હતા. 
આથી જ લોકો ફરીથી તેવું રામરા�ય ભારતમાં 
આવે તેવું �દલથી ઈ�છી ર�ાં છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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રાજયોગ �ારા સંપૂણ� �વા��ય
બી.ક�. ડૉ. જય�ી વાઢ�ર, આયુવ�દ પંચકમ� ફ�ઝીશીયન, ઈસનપુર, અમદાવાદ.

પીએ છીએ. કારણ ક� શરીરનો 25% ભાગ 
પાણીથી બનેલો છ�. તો તેની પૂિત� માટ� પાણીની જ 
આવ�યકતા હોય છ�. આપણે પાણી ગણીને નથી 
પીતા જેથી શરીરમાં પાણીનું લેવલ બેલે�સ થાય. 
આપણા મોઢ�થી પાણીનો �લાસ આપોઆપ છૂટી 
�ય છ�. એટલે ક� તરસ એ શરીરમાં પાણીનો 
અભાવ અને મોઢ�થી પાણીનો �લાસ છૂટવો તે 
શરીરમાં પાણીનું બેલે�સ દશા�વે છ�.

તેવી જ રીતે આપણે �ાસ લેવા માટ� 
ઓ��સજન વાયુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 
કાબ�નડાયો�સાઈડ, નાઈ�ોજન વગેર�નો નિહ 
કારણ ક� શરીરના અંગોના િનમા�ણમાં 
ઓ��સજન વાયુ છ�. જેથી આપણે હર પળ 
ઓ��સજનવાયુ અથા�ત ્ �ાસ લઈએ છીએ. તેવી 
જ રીતે �યાર� શરીરમાં ��વી ત�વની ઉણપ થાય 
આપણે ભોજન લઈએ છીએ અને તેને પચાવવા 
માટ� જઠરા�� નની આવ�યકતા હોય છ�. � બે 
�દવસ ભોજન ન લઈ શક� તો �યિ� તરત ડૉ�ટર 
પાસે જશે અન કહ�શે ડૉ�ટર સાહ�બ ભૂખ નથી 
લાગતી દવા આપો. જેથી મને ભૂખ લાગે અને �� 
જમી શક��.

આમ જેમ પાંચત�વોથી બનેલું શરીર જે 
નાશવંત છ�. સમય અનુસાર પ�રવત�નશીલ છ�. તે 
24 કલાક પાંચત�વોની માંગણી કર� છ�. તેમ આ 
શરીરનાં રહ�લ ચૈત�યશિ� આ�મા એ 7 ગુણોનું 
�વ�પ છ�. તે પણ હર પળ આ સાત ગુણોની ઝંખના 
કરતું હોય છ�. માટ� જ દર�ક �યિ� શાંિત, �ેમ, 
આનંદ, શિ�, સુખ વગેર� ગુણો કોઈને કોઈ 
સંબંધ, �યિ�, વ�તુ ક� વૈભવમાં શોધતો હોય 
છીએ. તો કોઈ �યિ� આ ગુણોને પો�ટ ક� 

વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશન (WHO)ની 
સંપૂણ� �વા��યની �યા�યા �માણે - સંપૂણ� 
�વા��ય એટલે શારી�રક �વા��ય, માનિસક 
�વા��ય, આ�યા��મક �વા��ય અને સામાિજક 
�વા��ય.

આ ચાર�ય �કારનું �વા��ય એટલે સંપૂણ� 
�વા��ય. રાજયોગ સંપૂણ� �વા��ય મેળવવા માટ�નું 
સવ��મ મા�યમ છ�. યોગ - અથા�ત ્ યાદ, ��િત, 
િમલન, સંબંધ, કને�શન ક� �ડાણ. રાજયોગ 
અથા�ત ્ રા�ઈ �ા� ત કરવાનો યોગ. રા�ઈ એટલે 
�યિ� પોતાની ઈ���યો પર રા�ય કરી શક�. 
સંયમ �ળવી શક� છ�. અિધકાર �ા� ત કરી શક� 
છ�. તે માટ�નો યોગ એટલે જ રાજયોગ. રાજયોગ 
મેડીટ�શનમાં �યિ� સૌ�થમ �વયંનો સ�ય 
પ�રચય �ા� ત કરી. �વયંની સ�ય �વ�પની 
અનુભૂિત કર� છ�. �વયંના સ�ય ગુણો જેમ ક�, 
શાંિત, �ેમ, આનંદ, સુખ, શિ�, પિવ�તા, 
�ાનનો અનુભવ કરી શક� છ�. એટલું જ નિહ, 
�યિ� પોતાની િવશેષતાને ઓળખી શક� છ�. તેને 
પોતાના પસ�નલ (�યિ�ગત) ક� �ોફ�શનલ 
�વનમાં તેનો ઉપયોગ કરી �ગિતના પંથે આગળ 
વધી પોતાનું �વન સુખ-શાંિતમય અને સ�િ�થી 
ભરપૂર કરી શક� છ�.

દર�ક મનુ�યા�મા પાંચત�વો (��વી, જળ, 
અ�� ન, વાયુ, આકાશ)થી બનેલું શરીર + 
આ�માનો સંયોગ છ�. જેવી રીતે આ�મા પાંચ 
ત�વોથી બનેલા શરીરમાં રહ� છ� અને તે પાંચત�વો 
(શરીર)ની સભાનતામાં રહ� છ�. માટ� જ 24 કલાક 
પાંચત�વોની માંગણી કરતું હોય છ�. જેમ ક�, �યાર� 
પણ આપણને તરસ લાગે છ�. આપણે પાણી જ 

�ાના�ત �ાના�ત
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પોઝીશનના �પમાં શોધતો હોય છ�.

પરમા�મા કહ� છ� ક� હ� આ�મા! આપ પોતે જ 
શાંત �વ�પ છો. શાંિત એ આ�માનો �વધમ� છ�. 
આ�મા પોતે જ સુખ �વ�પ છ�. આ�મા �ેમ �વ�પ 
છ�. આ�મા શિ� �વ�પ છ�. આ�મા �ાન �વ�પ 
છ�. આ�મા આનંદ �વ�પ છ�. આ�મા પિવ� �વ�પ 
છ�.આ�મા સવ� શિ� �વ�પ છ�. મા� જ�ર છ�. 
�યિ� પોતાની સાચી ઓળખ �ા�ત કર�. �વયંના 
સ�ય �વ�પની અનુભૂિત કર�. જે �યિ� રાજયોગ 
�ારા �ા�ત કરી શક� છ� અને આ જ રાજયોગનું 
�થમ પગિથયું છ�.

�યાર� �યિ� રાજયોગ મેડીટ�શન કર� છ�. 
�યાર� તે પરમા�માના પણ સ�ય �વ�પનો પ�રચય 
�ા�ત કરી. પરમા�મા સાથે મનબુિ�થી સંબંધ 
�ડી અથવા મનબુિ� �ારા પરમા�માને યાદ કરી 
ડાયર��ટ પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી પરમા�મ 
�દ�યગુણોની અનુભૂિત સહ �ા��ત કરી �વયંના 
આ�માને �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર કરી શક� છ�.

યોગ શ�દ લેટીન ભાષા મેડરીથી આવેલ છ�. 
મેડરી અથા�� ટુ હીલ (To Heal) �ઝવવું. �યાર� 
�યિ� કોઈ પણ રોગોથી પીડાય છ�. શારી�રક, 
માનિસક ક� સામાિજક રીતે બીમાર બને છ�. �યાર� 
આ�માના કોઈ એક ક� વધુ ગુણની ઉણપના કારણે 
જ જે તે રોગ ઉ�પ�ન થતો �વા મળતો હોય છ�. 
આજ વૈ�ાિનક રીતે પણ પુરવાર થયેલ છ�. આજે 
95% થતી બીમારીઓ માનિસક હોય છ�. તેનું 
કારણ મનોબળની ઉણપ ક� નકારા�મક િચંતન.

મન એ આ�માની સૂ�મ શિ� છ�. મનનું 
કાય� છ� - િવચારોનું િનમા�ણ કરવાનું. � મન 
નકારા�મક િવચારો કર� તો મન નબળું બને છ�. � 
સકારા�મક િવચારો કર� તો મન સશ� બને છ�. 
મનોબળ વધે છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� સકારા�મક 
(Positive) િવચારોનું િનમા�ણ કર� છ�. સકારા�મક 
(Positive) અનુભૂિત પણ કર� છ�. જેથી કરીને 
આ�માનું હીલ�ગ થાય છ�. આ�માના ગુણોની �િ� 
થાય છ�. મનોબળ વધે છ�. ��યેક િવચાર એ 
આ�માની શિ� છ�. � તે િવચાર સકારા�મક 
(Positive) હોય તો આ�માની શિ� વધે, મનની 
શિ� વધે, મનોબળ મજબૂત બને છ�. � િવચાર 
નકારા�મક (Negative) હોય તો આ�મા અને 
મનની શિ� ઘટ� છ�. મનોબળ ઓછું થાય છ�.

�યાર� કોઈ �યિ� સારા કમ� વારંવાર કર� 
છ�. તો તે સુકમ�થી �યિ�ના સુંદર ચ�ર�નું 
િનમા�ણ થાય છ�. તે અનુસાર તે સમાજમાં યો�ય 
પદ ક� સ�માનની �ા��તની અનુભૂિત કરી શક� છ�. 
જેથી સામાિજક �વા��યનું પાસુ સબળું બને છ�.

��યેક િવચાર એ આ�માની શિ� છ�, 
એન� છ�. � �યિ� સારા િવચારોનું િનમા�ણ 
હ�મેશા કર� અથા�� Positive (સકારા�મક) 
િવચારોનું િનમા�ણ કર� તો મનની શિ� વધે છ�, 
મનોબળ વધે છ�.

‘મ�મ મનના માનવીને િહમાલય પણ નથી 
નડતો.’ અથા�� જેમનું મનોબળ �ે� હોય તેઓને 
સંસારની નાની-નાની વાતો, તકલીફો, 
સમ�યાઓ તેમની મનઃ��થિતના આધાર� 
સકારા�મક િચંતન કરી દર�ક સમ�યાઓનું 
સમાધાન ખૂબ જ સરળતાપૂવ�ક કરી લે છ� અને 
િનિ�ત અને ખુશનુમા �વન �વી શક� છ�. 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસથી તેમનામાં સમય 
અનુસાર �યિ�, વ�તુ ક� પ�ર��થિત સાથે 
એડજ�ટ કરવાની કળા િવકિસત થાય છ�. સમય 
અનુસાર અ�ય �યિ�ઓને જ��રયાત મુજબ, 
શારી�રક, માનિસક ક� આિથ�ક સહયોગ આપી 
તેમને આગળ વધારવાની ભાવના ક�ળવાય છ�. 
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રાજયોગ �ારા સંપૂણ� �વા��ય
બી.ક�. ડૉ. જય�ી વાઢ�ર, આયુવ�દ પંચકમ� ફ�ઝીશીયન, ઈસનપુર, અમદાવાદ.

પીએ છીએ. કારણ ક� શરીરનો 25% ભાગ 
પાણીથી બનેલો છ�. તો તેની પૂિત� માટ� પાણીની જ 
આવ�યકતા હોય છ�. આપણે પાણી ગણીને નથી 
પીતા જેથી શરીરમાં પાણીનું લેવલ બેલે�સ થાય. 
આપણા મોઢ�થી પાણીનો �લાસ આપોઆપ છૂટી 
�ય છ�. એટલે ક� તરસ એ શરીરમાં પાણીનો 
અભાવ અને મોઢ�થી પાણીનો �લાસ છૂટવો તે 
શરીરમાં પાણીનું બેલે�સ દશા�વે છ�.

તેવી જ રીતે આપણે �ાસ લેવા માટ� 
ઓ��સજન વાયુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 
કાબ�નડાયો�સાઈડ, નાઈ�ોજન વગેર�નો નિહ 
કારણ ક� શરીરના અંગોના િનમા�ણમાં 
ઓ��સજન વાયુ છ�. જેથી આપણે હર પળ 
ઓ��સજનવાયુ અથા�ત ્ �ાસ લઈએ છીએ. તેવી 
જ રીતે �યાર� શરીરમાં ��વી ત�વની ઉણપ થાય 
આપણે ભોજન લઈએ છીએ અને તેને પચાવવા 
માટ� જઠરા�� નની આવ�યકતા હોય છ�. � બે 
�દવસ ભોજન ન લઈ શક� તો �યિ� તરત ડૉ�ટર 
પાસે જશે અન કહ�શે ડૉ�ટર સાહ�બ ભૂખ નથી 
લાગતી દવા આપો. જેથી મને ભૂખ લાગે અને �� 
જમી શક��.

આમ જેમ પાંચત�વોથી બનેલું શરીર જે 
નાશવંત છ�. સમય અનુસાર પ�રવત�નશીલ છ�. તે 
24 કલાક પાંચત�વોની માંગણી કર� છ�. તેમ આ 
શરીરનાં રહ�લ ચૈત�યશિ� આ�મા એ 7 ગુણોનું 
�વ�પ છ�. તે પણ હર પળ આ સાત ગુણોની ઝંખના 
કરતું હોય છ�. માટ� જ દર�ક �યિ� શાંિત, �ેમ, 
આનંદ, શિ�, સુખ વગેર� ગુણો કોઈને કોઈ 
સંબંધ, �યિ�, વ�તુ ક� વૈભવમાં શોધતો હોય 
છીએ. તો કોઈ �યિ� આ ગુણોને પો�ટ ક� 

વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશન (WHO)ની 
સંપૂણ� �વા��યની �યા�યા �માણે - સંપૂણ� 
�વા��ય એટલે શારી�રક �વા��ય, માનિસક 
�વા��ય, આ�યા��મક �વા��ય અને સામાિજક 
�વા��ય.

આ ચાર�ય �કારનું �વા��ય એટલે સંપૂણ� 
�વા��ય. રાજયોગ સંપૂણ� �વા��ય મેળવવા માટ�નું 
સવ��મ મા�યમ છ�. યોગ - અથા�ત ્ યાદ, ��િત, 
િમલન, સંબંધ, કને�શન ક� �ડાણ. રાજયોગ 
અથા�ત ્ રા�ઈ �ા� ત કરવાનો યોગ. રા�ઈ એટલે 
�યિ� પોતાની ઈ���યો પર રા�ય કરી શક�. 
સંયમ �ળવી શક� છ�. અિધકાર �ા� ત કરી શક� 
છ�. તે માટ�નો યોગ એટલે જ રાજયોગ. રાજયોગ 
મેડીટ�શનમાં �યિ� સૌ�થમ �વયંનો સ�ય 
પ�રચય �ા� ત કરી. �વયંની સ�ય �વ�પની 
અનુભૂિત કર� છ�. �વયંના સ�ય ગુણો જેમ ક�, 
શાંિત, �ેમ, આનંદ, સુખ, શિ�, પિવ�તા, 
�ાનનો અનુભવ કરી શક� છ�. એટલું જ નિહ, 
�યિ� પોતાની િવશેષતાને ઓળખી શક� છ�. તેને 
પોતાના પસ�નલ (�યિ�ગત) ક� �ોફ�શનલ 
�વનમાં તેનો ઉપયોગ કરી �ગિતના પંથે આગળ 
વધી પોતાનું �વન સુખ-શાંિતમય અને સ�િ�થી 
ભરપૂર કરી શક� છ�.

દર�ક મનુ�યા�મા પાંચત�વો (��વી, જળ, 
અ�� ન, વાયુ, આકાશ)થી બનેલું શરીર + 
આ�માનો સંયોગ છ�. જેવી રીતે આ�મા પાંચ 
ત�વોથી બનેલા શરીરમાં રહ� છ� અને તે પાંચત�વો 
(શરીર)ની સભાનતામાં રહ� છ�. માટ� જ 24 કલાક 
પાંચત�વોની માંગણી કરતું હોય છ�. જેમ ક�, �યાર� 
પણ આપણને તરસ લાગે છ�. આપણે પાણી જ 
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પોઝીશનના �પમાં શોધતો હોય છ�.

પરમા�મા કહ� છ� ક� હ� આ�મા! આપ પોતે જ 
શાંત �વ�પ છો. શાંિત એ આ�માનો �વધમ� છ�. 
આ�મા પોતે જ સુખ �વ�પ છ�. આ�મા �ેમ �વ�પ 
છ�. આ�મા શિ� �વ�પ છ�. આ�મા �ાન �વ�પ 
છ�. આ�મા આનંદ �વ�પ છ�. આ�મા પિવ� �વ�પ 
છ�.આ�મા સવ� શિ� �વ�પ છ�. મા� જ�ર છ�. 
�યિ� પોતાની સાચી ઓળખ �ા�ત કર�. �વયંના 
સ�ય �વ�પની અનુભૂિત કર�. જે �યિ� રાજયોગ 
�ારા �ા�ત કરી શક� છ� અને આ જ રાજયોગનું 
�થમ પગિથયું છ�.

�યાર� �યિ� રાજયોગ મેડીટ�શન કર� છ�. 
�યાર� તે પરમા�માના પણ સ�ય �વ�પનો પ�રચય 
�ા�ત કરી. પરમા�મા સાથે મનબુિ�થી સંબંધ 
�ડી અથવા મનબુિ� �ારા પરમા�માને યાદ કરી 
ડાયર��ટ પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી પરમા�મ 
�દ�યગુણોની અનુભૂિત સહ �ા��ત કરી �વયંના 
આ�માને �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર કરી શક� છ�.

યોગ શ�દ લેટીન ભાષા મેડરીથી આવેલ છ�. 
મેડરી અથા�� ટુ હીલ (To Heal) �ઝવવું. �યાર� 
�યિ� કોઈ પણ રોગોથી પીડાય છ�. શારી�રક, 
માનિસક ક� સામાિજક રીતે બીમાર બને છ�. �યાર� 
આ�માના કોઈ એક ક� વધુ ગુણની ઉણપના કારણે 
જ જે તે રોગ ઉ�પ�ન થતો �વા મળતો હોય છ�. 
આજ વૈ�ાિનક રીતે પણ પુરવાર થયેલ છ�. આજે 
95% થતી બીમારીઓ માનિસક હોય છ�. તેનું 
કારણ મનોબળની ઉણપ ક� નકારા�મક િચંતન.

મન એ આ�માની સૂ�મ શિ� છ�. મનનું 
કાય� છ� - િવચારોનું િનમા�ણ કરવાનું. � મન 
નકારા�મક િવચારો કર� તો મન નબળું બને છ�. � 
સકારા�મક િવચારો કર� તો મન સશ� બને છ�. 
મનોબળ વધે છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� સકારા�મક 
(Positive) િવચારોનું િનમા�ણ કર� છ�. સકારા�મક 
(Positive) અનુભૂિત પણ કર� છ�. જેથી કરીને 
આ�માનું હીલ�ગ થાય છ�. આ�માના ગુણોની �િ� 
થાય છ�. મનોબળ વધે છ�. ��યેક િવચાર એ 
આ�માની શિ� છ�. � તે િવચાર સકારા�મક 
(Positive) હોય તો આ�માની શિ� વધે, મનની 
શિ� વધે, મનોબળ મજબૂત બને છ�. � િવચાર 
નકારા�મક (Negative) હોય તો આ�મા અને 
મનની શિ� ઘટ� છ�. મનોબળ ઓછું થાય છ�.

�યાર� કોઈ �યિ� સારા કમ� વારંવાર કર� 
છ�. તો તે સુકમ�થી �યિ�ના સુંદર ચ�ર�નું 
િનમા�ણ થાય છ�. તે અનુસાર તે સમાજમાં યો�ય 
પદ ક� સ�માનની �ા��તની અનુભૂિત કરી શક� છ�. 
જેથી સામાિજક �વા��યનું પાસુ સબળું બને છ�.

��યેક િવચાર એ આ�માની શિ� છ�, 
એન� છ�. � �યિ� સારા િવચારોનું િનમા�ણ 
હ�મેશા કર� અથા�� Positive (સકારા�મક) 
િવચારોનું િનમા�ણ કર� તો મનની શિ� વધે છ�, 
મનોબળ વધે છ�.

‘મ�મ મનના માનવીને િહમાલય પણ નથી 
નડતો.’ અથા�� જેમનું મનોબળ �ે� હોય તેઓને 
સંસારની નાની-નાની વાતો, તકલીફો, 
સમ�યાઓ તેમની મનઃ��થિતના આધાર� 
સકારા�મક િચંતન કરી દર�ક સમ�યાઓનું 
સમાધાન ખૂબ જ સરળતાપૂવ�ક કરી લે છ� અને 
િનિ�ત અને ખુશનુમા �વન �વી શક� છ�. 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસથી તેમનામાં સમય 
અનુસાર �યિ�, વ�તુ ક� પ�ર��થિત સાથે 
એડજ�ટ કરવાની કળા િવકિસત થાય છ�. સમય 
અનુસાર અ�ય �યિ�ઓને જ��રયાત મુજબ, 
શારી�રક, માનિસક ક� આિથ�ક સહયોગ આપી 
તેમને આગળ વધારવાની ભાવના ક�ળવાય છ�. 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 22

કોઈના પણ અવગુણોને સમાવી સદાય સવ�ના 
ગુણો તરફ �યાન ક�ળવવાનો ���કોણ વધે છ�, 
મનની એકા�તા, યાદશિ� વધે છ�. �વનમાં 
ખુશી અને �વા��ય વધે છ�. �વન �વવાનો 
���કોણ સકારા�મક (Positive) બને છ�.

Morden Medical Science (આધુિનક 
તબીબી િવ�ાન) અનુસાર �યાર� �યિ� મનની 
શાંિત, ખુશી ક� આનંદનો અનુભવ કર� છ� �યાર� 
તેમના Brainમાં Positive િવચારોને કારણે 
Positive હોમ��સનું િનમા�ણ થાય છ�. જેમ ક� 
Serotonin, Dopamine, Epinephrin, Non - 
Epinephrin - જેવા અંતઃ��ાવો � પૂરતા 
�માણમાં Brainમાં ઉ�પ�ન થાય તો શરીરમાં 
�વા��યનું અનુવત�ન થાય છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� ખુશી, 
આનંદ, પરમ સુખ અને શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
જેથી ઉપરો� બધા જ અંતઃ��ાવો પૂરતા 
�માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. �યિ� શારી�રક અને 
માનિસક રીતે �વ�થતાની અનુભૂિત કર� છ�. જેમ 
ક�, Serotonin  હોમ�ન એ સે��લ નવ�સ િસ�ટમ 
(C N S ) ને મજબૂત બનાવે છ�. જેથી દર�ક 
�ાને���યો અને કમ����યો સતેજ બને છ�. 
કરોડર�ુ મજબૂત બને છ�. �યૂરોલો�કલ 
સમ�યાઓ દૂર થાય છ�.

�યિ� �વનમાં ખુશી, �ેમ, આનંદ અને 
શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. ખુશી એ સવ� રોગોની 
દવા છ�. કહ�વાય છ� ક�, ‘ખુશી જૈસી ખુરાક નહ�, 
ખુશી જૈસી કોઈ દવા નિહ.’ જેના કારણે 
પાચનશિ� સિ�ય બને છ�. કારણ ક� સેરોટોનીન 
અંતઃ��ાવ GI Tract (Gastro - Intestine 
tract)માં વધુ પડતો �વા મળતો હોય છ�. �યાર� 
�યિ� ખુશીનો અનુભવ કર� છ� �યાર� આ 
અંતઃ��ાવ પૂરતા �માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. 

પાચનશિ� સિ�ય બને છ�. મેદ�વીતામાં આ 
અંતઃ��ાવનું �માણ અપૂરતું હોય છ�. જે 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસથી િનવારી શકાય.

Serotonin અંતઃ��ાવની ખામીને લીધે 
આજકાલ ડી�ેશન ખૂબ જ વધી ર�ં છ�. 
ડી�ેશનથી પી�ડત દદ�ઓ માટ� રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો િનયિમત અ�યાસ વરદાન�પ 
પુરવાર થયેલો છ�.

આ ઉપરાંત Epinephrin અને Non 
Epinephrin અંતઃ��ાવ heart function (�દયની 
ગિત)ને મજબૂત બનાવે છ�. �દયના �ાયુઓને 
મજબૂતી આપે છ�. �લડ�ેશર અને લોહીમાં 
સુગરને બેલે�સ કરવામાં મુ�ય�વે કારણભૂત હોય 
છ�. જે �યિ�ઓ �વનમાં ડર, ગુ�સો જેવા 
નકારા�મક ભાવનાઓથી પીડાતા હોય તેમને 
�લડ�ેશર અને ડાયાબીટીશ જેવા રોગ થાય છ� 
અને ખુશી, શાંિત, �ેમના િવચારોથી �ેઈનમાં 
અંતઃ��ાવો પૂરતા �માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. જેથી 
�દય, પે���યાસ, ક�ડની જેવા શરીરનાં મહ�વનાં 
અંગોની સુર�ા થાય છ�. તે અંગોની કાય��મતા 
સિ�ય બને છ�.

Dopamine અંતઃ��ાવ �વનમાં ઉમંગ-
ઉ�સાહ વધારીને �યિ�ને �ગિતશીલ બનાવે છ�. 
રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� પરમ આનંદની 
અનુભૂિત કરી શક� છ�.

આ રીતે રાજયોગના અ�યાસથી �યિ� 
શારી�રક, માનિસક, સામાિજક અને 
આ�યા��મક દર�ક �કારનું સંપૂણ� �વા��ય �ા�ત 
કરી શક� છ�. � રાજયોગનો િનયિમત િવિધપૂવ�ક 
અ�યાસ કરવામાં આવે તો આપણે પણ સંપૂણ� 
�વા��ય �ા�ત કરી શક�એ છીએ.

એક વૈ�ાિનક �યોગ અનુસાર - 2014માં 

�ાના�ત �ાના�ત
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અમે�રકાની હાવ�ડ યુિનવિસ�ટીમાં એક �યોગ 
કરવામાં આવેલ હતો. જેમાં એક �યિ�ને 
બો�બેમાં બેસાડવામાં આ�યો અને બી� �યિ�ને 
4000 માઈલ દૂર પે�રસમાં બેસાડવામાં આવી. બંને 
�યિ�નાં શરીર ઈલે��ોડસ લગાવી દ�વામાં 
આ�યા. અને �યારબાદ બો�બેમાં બેઠ�લા �યિ�ને 
કહ�વામાં આ�યું ક� તમે પે�રસમાં બેઠ�લ �યિ� માટ� 
િવચાર કરો. તે �યિ�એ પે�રસમાં બેઠ�લ �યિ� 
માટ� િવચાર કય�. તે સમયે તે (બો�બે વાળા) 
�યિ�ના EEG મશીનમાં જે �ેઈન પેટન� �વા 
મળી. થોડી જ �ણોમાં પે�રસમાં બેઠ�લા �યિ�ના 
EEG મશીનમાં પણ તે જ �કારની EEG પેટન� 
�વા મળી તે પરથી �ેઈન ટુ �ેઈન કને�શન 
િવચારોથી થાય છ�. તે સાિબત થાય છ�. પરંતુ 
આપણે �ણીએ છીએ ક� િવચારો Brainમાં નિહ 
પણ મનમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. તો mind to mind 
(મન થી મન)નું �ડાણ શ�ય છ�. � એક 

�યિ�નાં િવચાર બી� �યિ� સુધી પહ�ચી શક� 
તો �યિ�ના િવચાર પરમા�મા સુધી જ�રથી 
પહ�ચી શક� જ. પરમા�મા તો શાંિતના સાગર, 
�ેમના સાગર, આનંદ, ખુશીના સાગર, સુખદાતા 
પિવ�તાના સાગર છ�.

તો રાજયોગના મા�યમ �ારા જે આ�મા 
પરમા�મા સાથે મન-બુિ�થી Con n e c t i o n 
( સંબંધ) �ડે તો આ�મામાં ઉપરો� 
�દ�યગુણોની �િ� અને �દ�ય ગુણોની અનુભૂિત 
િનિ�ંત થાય જ. અને પરમા�મા તો સદાય 
ક�યાણકારી, આનંદથી ભરપૂર, શાંિતમય, 
સુખમય ��થિત સવ� શિ� સંપ�ન છ� જ. તો 
એમની સાથે �યાર� આ�મા મન-બુિ�થી સંબંધ 
�ડે છ� �યાર� આ�મા પરમ સુખ-શાંિત આનંદની 
�ા��ત કર� છ� અને મનુ�ય�વનનું અંિતમ લ�ય 
પણ એ જ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બી� રામ જે ઘટ-ઘટ િબરાજે. અથા�� 
આપણાં સૌની અંદર રહ�લો રામ એટલે ક� આપણે 
આ�મા. આ�માને રામ પણ કહ�વાય. ઘણા �ણતાં 
અ�ણતાં શરીરનું નામ આ�મારામ રાખે છ�, પણ 
તેનો વા�તિવક અથ� સમજતાં નથી. તેથી 
રામનવમીના શુભ અવસર પર અથા�� �ેતાયુગી 
રા� રામનાં શુભ જ�મો�સવ પર, આપણે એ 
�ણવાનો શુભ સંક�પ કરીએ ક�, �ી� સાચા રામ 
કોણ છ� ? ગાંધીબાપુના રામરા�યનાં �વ�નને 
કોણ સાકાર કરશે ? તો આવો, આ રામનવમીના 
અવસર પર રામરા�યના �થાપકને જ�રથી 
ઓળખીએ.

ગીત - ક� રામરા�ય આને વાલા હ�... ક� 
રામરા�ય આને વાલા હ�....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... મહા�મા ગાંધી

• પોતાની ઝોળી �ાનર�ોથી ભરીને એનું દાન 
કરીને ઘણા આ�માઓના ક�યાણ માટ� 
િનિમ� બનવાનું છ�. સૌના િ�ય બનવાનું છ�. 
અપાર ખુશીમાં રહ�વાનું છ�.

• ઘણી ધીરજ, ગંભીરતા અને સમજથી 
પરમા�માને યાદ કરવા એજ એ�યુર�ટ યાદ છ�. 
જે એ�યુર�ટ યાદમાં રહ� છ� એમને વધાર� 
શ�� મળ� છ�. પાપનો બોજ ઉતરી �ય છ�. 
આ�મા સતો�ધાન બને છ�. એમનું આયુ�ય 
વધે છ�. એમને પરમા�મા િપતાની સચ�લાઈટ 
મળ� છ�.

• બી�ઓ �ારા �ેહ અને સહયોગ �ા�ત 
કરવાનો આધાર છ� ન�તા.
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કોઈના પણ અવગુણોને સમાવી સદાય સવ�ના 
ગુણો તરફ �યાન ક�ળવવાનો ���કોણ વધે છ�, 
મનની એકા�તા, યાદશિ� વધે છ�. �વનમાં 
ખુશી અને �વા��ય વધે છ�. �વન �વવાનો 
���કોણ સકારા�મક (Positive) બને છ�.

Morden Medical Science (આધુિનક 
તબીબી િવ�ાન) અનુસાર �યાર� �યિ� મનની 
શાંિત, ખુશી ક� આનંદનો અનુભવ કર� છ� �યાર� 
તેમના Brainમાં Positive િવચારોને કારણે 
Positive હોમ��સનું િનમા�ણ થાય છ�. જેમ ક� 
Serotonin, Dopamine, Epinephrin, Non - 
Epinephrin - જેવા અંતઃ��ાવો � પૂરતા 
�માણમાં Brainમાં ઉ�પ�ન થાય તો શરીરમાં 
�વા��યનું અનુવત�ન થાય છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� ખુશી, 
આનંદ, પરમ સુખ અને શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
જેથી ઉપરો� બધા જ અંતઃ��ાવો પૂરતા 
�માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. �યિ� શારી�રક અને 
માનિસક રીતે �વ�થતાની અનુભૂિત કર� છ�. જેમ 
ક�, Serotonin  હોમ�ન એ સે��લ નવ�સ િસ�ટમ 
(C N S ) ને મજબૂત બનાવે છ�. જેથી દર�ક 
�ાને���યો અને કમ����યો સતેજ બને છ�. 
કરોડર�ુ મજબૂત બને છ�. �યૂરોલો�કલ 
સમ�યાઓ દૂર થાય છ�.

�યિ� �વનમાં ખુશી, �ેમ, આનંદ અને 
શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. ખુશી એ સવ� રોગોની 
દવા છ�. કહ�વાય છ� ક�, ‘ખુશી જૈસી ખુરાક નહ�, 
ખુશી જૈસી કોઈ દવા નિહ.’ જેના કારણે 
પાચનશિ� સિ�ય બને છ�. કારણ ક� સેરોટોનીન 
અંતઃ��ાવ GI Tract (Gastro - Intestine 
tract)માં વધુ પડતો �વા મળતો હોય છ�. �યાર� 
�યિ� ખુશીનો અનુભવ કર� છ� �યાર� આ 
અંતઃ��ાવ પૂરતા �માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. 

પાચનશિ� સિ�ય બને છ�. મેદ�વીતામાં આ 
અંતઃ��ાવનું �માણ અપૂરતું હોય છ�. જે 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસથી િનવારી શકાય.

Serotonin અંતઃ��ાવની ખામીને લીધે 
આજકાલ ડી�ેશન ખૂબ જ વધી ર�ં છ�. 
ડી�ેશનથી પી�ડત દદ�ઓ માટ� રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો િનયિમત અ�યાસ વરદાન�પ 
પુરવાર થયેલો છ�.

આ ઉપરાંત Epinephrin અને Non 
Epinephrin અંતઃ��ાવ heart function (�દયની 
ગિત)ને મજબૂત બનાવે છ�. �દયના �ાયુઓને 
મજબૂતી આપે છ�. �લડ�ેશર અને લોહીમાં 
સુગરને બેલે�સ કરવામાં મુ�ય�વે કારણભૂત હોય 
છ�. જે �યિ�ઓ �વનમાં ડર, ગુ�સો જેવા 
નકારા�મક ભાવનાઓથી પીડાતા હોય તેમને 
�લડ�ેશર અને ડાયાબીટીશ જેવા રોગ થાય છ� 
અને ખુશી, શાંિત, �ેમના િવચારોથી �ેઈનમાં 
અંતઃ��ાવો પૂરતા �માણમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. જેથી 
�દય, પે���યાસ, ક�ડની જેવા શરીરનાં મહ�વનાં 
અંગોની સુર�ા થાય છ�. તે અંગોની કાય��મતા 
સિ�ય બને છ�.

Dopamine અંતઃ��ાવ �વનમાં ઉમંગ-
ઉ�સાહ વધારીને �યિ�ને �ગિતશીલ બનાવે છ�. 
રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� પરમ આનંદની 
અનુભૂિત કરી શક� છ�.

આ રીતે રાજયોગના અ�યાસથી �યિ� 
શારી�રક, માનિસક, સામાિજક અને 
આ�યા��મક દર�ક �કારનું સંપૂણ� �વા��ય �ા�ત 
કરી શક� છ�. � રાજયોગનો િનયિમત િવિધપૂવ�ક 
અ�યાસ કરવામાં આવે તો આપણે પણ સંપૂણ� 
�વા��ય �ા�ત કરી શક�એ છીએ.

એક વૈ�ાિનક �યોગ અનુસાર - 2014માં 

�ાના�ત �ાના�ત
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અમે�રકાની હાવ�ડ યુિનવિસ�ટીમાં એક �યોગ 
કરવામાં આવેલ હતો. જેમાં એક �યિ�ને 
બો�બેમાં બેસાડવામાં આ�યો અને બી� �યિ�ને 
4000 માઈલ દૂર પે�રસમાં બેસાડવામાં આવી. બંને 
�યિ�નાં શરીર ઈલે��ોડસ લગાવી દ�વામાં 
આ�યા. અને �યારબાદ બો�બેમાં બેઠ�લા �યિ�ને 
કહ�વામાં આ�યું ક� તમે પે�રસમાં બેઠ�લ �યિ� માટ� 
િવચાર કરો. તે �યિ�એ પે�રસમાં બેઠ�લ �યિ� 
માટ� િવચાર કય�. તે સમયે તે (બો�બે વાળા) 
�યિ�ના EEG મશીનમાં જે �ેઈન પેટન� �વા 
મળી. થોડી જ �ણોમાં પે�રસમાં બેઠ�લા �યિ�ના 
EEG મશીનમાં પણ તે જ �કારની EEG પેટન� 
�વા મળી તે પરથી �ેઈન ટુ �ેઈન કને�શન 
િવચારોથી થાય છ�. તે સાિબત થાય છ�. પરંતુ 
આપણે �ણીએ છીએ ક� િવચારો Brainમાં નિહ 
પણ મનમાં ઉ�પ�ન થાય છ�. તો mind to mind 
(મન થી મન)નું �ડાણ શ�ય છ�. � એક 

�યિ�નાં િવચાર બી� �યિ� સુધી પહ�ચી શક� 
તો �યિ�ના િવચાર પરમા�મા સુધી જ�રથી 
પહ�ચી શક� જ. પરમા�મા તો શાંિતના સાગર, 
�ેમના સાગર, આનંદ, ખુશીના સાગર, સુખદાતા 
પિવ�તાના સાગર છ�.

તો રાજયોગના મા�યમ �ારા જે આ�મા 
પરમા�મા સાથે મન-બુિ�થી Con n e c t i o n 
( સંબંધ) �ડે તો આ�મામાં ઉપરો� 
�દ�યગુણોની �િ� અને �દ�ય ગુણોની અનુભૂિત 
િનિ�ંત થાય જ. અને પરમા�મા તો સદાય 
ક�યાણકારી, આનંદથી ભરપૂર, શાંિતમય, 
સુખમય ��થિત સવ� શિ� સંપ�ન છ� જ. તો 
એમની સાથે �યાર� આ�મા મન-બુિ�થી સંબંધ 
�ડે છ� �યાર� આ�મા પરમ સુખ-શાંિત આનંદની 
�ા��ત કર� છ� અને મનુ�ય�વનનું અંિતમ લ�ય 
પણ એ જ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બી� રામ જે ઘટ-ઘટ િબરાજે. અથા�� 
આપણાં સૌની અંદર રહ�લો રામ એટલે ક� આપણે 
આ�મા. આ�માને રામ પણ કહ�વાય. ઘણા �ણતાં 
અ�ણતાં શરીરનું નામ આ�મારામ રાખે છ�, પણ 
તેનો વા�તિવક અથ� સમજતાં નથી. તેથી 
રામનવમીના શુભ અવસર પર અથા�� �ેતાયુગી 
રા� રામનાં શુભ જ�મો�સવ પર, આપણે એ 
�ણવાનો શુભ સંક�પ કરીએ ક�, �ી� સાચા રામ 
કોણ છ� ? ગાંધીબાપુના રામરા�યનાં �વ�નને 
કોણ સાકાર કરશે ? તો આવો, આ રામનવમીના 
અવસર પર રામરા�યના �થાપકને જ�રથી 
ઓળખીએ.

ગીત - ક� રામરા�ય આને વાલા હ�... ક� 
રામરા�ય આને વાલા હ�....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... મહા�મા ગાંધી

• પોતાની ઝોળી �ાનર�ોથી ભરીને એનું દાન 
કરીને ઘણા આ�માઓના ક�યાણ માટ� 
િનિમ� બનવાનું છ�. સૌના િ�ય બનવાનું છ�. 
અપાર ખુશીમાં રહ�વાનું છ�.

• ઘણી ધીરજ, ગંભીરતા અને સમજથી 
પરમા�માને યાદ કરવા એજ એ�યુર�ટ યાદ છ�. 
જે એ�યુર�ટ યાદમાં રહ� છ� એમને વધાર� 
શ�� મળ� છ�. પાપનો બોજ ઉતરી �ય છ�. 
આ�મા સતો�ધાન બને છ�. એમનું આયુ�ય 
વધે છ�. એમને પરમા�મા િપતાની સચ�લાઈટ 
મળ� છ�.

• બી�ઓ �ારા �ેહ અને સહયોગ �ા�ત 
કરવાનો આધાર છ� ન�તા.



કરવાનો �ય� કરીએ.

યોગીએ આ યોગ પોતાના ખેતરમાં કરવો 
પડે. ખેતરની અંદર અથવા ખેતરના શેઢા પર ઝાડ 
હોય તો ઝાડની શીતળ છાયામાં જમીનનું જ 
આસન �હણ કરવું. ઝાડ ન હોય તો ખેતરની 
ખુ�ી જમીન પર બેસવું. શ�ય હોય તો ખેતરના 
મ�યમાં અથવા ખેતરના ઝાડ પર િશવબાબાનો 
�વજ લગાવેલો હોય તો સા�ં. આ િશવ �વજની 
સામે બેસીને શાંતિચ�ે મન બુિ�ને એકા� કરીને 
યોગ કરવો ઉ�મ ગણાશે.

યોગ િવિધ - ઓમશાંિત ! ઓમશાંિત ! 
ઓમશાંિત !

�� એક શુ� પરમ પિવ� આ�મા છું.  
પરમિપતા પરમા�માનું સંતાન છું. મુજ આ�માએ 
ધારણ કર�લા દ�હના મ��ત�કમાંના �ક��ટ 
િસંહાસન પર િબરાજમાન છું. �� આ�મા સાકારી 
દ�હમાંથી બહાર નીકળી વાયુ મંડળમાંથી પસાર 
થઈ ચં�, સૂય�, તારાગણમાંથી પણ પાર, �ચે અને 
�ચે જઈ સૂ�મ દુિનયામાંથી પસાર થઈ મુજ 
આ�માના અને પરમિપતા પરમા�માના કાયમી 
િનવાસ �થાન પરમધામ પહોચું છું. હવે �� મારા 
વતનમાં છું. મારા પોતાના ઘરમાં છું. મારા િપતાની 
સ�મુખ છું. પરમ િપતા પરમા�મા િશવબાબા 
િનરંજન િનરાકાર અજર અમર અિવનાશી 
�યોિત િબંદુ�પ છ�. �કાશપુંજ છ�. િશવબાબા 
શાંિતના સાગર છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, 
સવ�ગુણ સંપ�ન છ�. �ાનના સાગર છ�. 
સવ�શિ�માન છ�, એવા િવ�ના સવ��મ 
શિ�શાળી, િવ�ના તમામ �દ�ય ખ�નાઓથી 

આધુિનક િવ�ાને સંશોધન �ે�ે અનેક 
િસિ�ઓ �ા�ત કરી છ�. સમય અને ખચ�માં બચત 
થાય અને અિધકતમ ઉ�પાદન થાય, અિધકતમ 
મૂ�ય મળ� તે માટ� અવનવાં યં�ો, િસંચાઈની 
પ�િતઓ, સંશોિધત િબયારણો િવ�ાને 
િવકસા�યાં છ�. સાથે સાથે પાક સંર�ણ માટ� 
જંતુનાશક દવાઓ અને ઉ�પાદન�િ� માટ� 
રાસાયિણક ખાતરોનો વપરાશ વધતો �ય છ�. 
ખેતીની જમીન ઘટતી �ય છ�. િસંચાઈની �યવ�થા 
વધતી �ય છ�. વધુ ઉ�પાદન લેવા એકની એક જ 
જમીનમાં વષ�માં બે થી �ણ પાક લેવા પડે છ�, તેથી 
ખેતી પાકોમાં રોગ વધતા �ય છ�. રોગ િનયં�ણ 
કરવા રાસાયિણક દવાઓનો છ�ટકાવ કરવો પડે 
છ�. પ�રણામે જંતુનાશક દવાઓનો વપરાશ વધતો 
�ય છ�. રાસાયિણક ખાતરોથી ખેતરોની 
જમીનની ક�દરતી રીતે રહ�તી �મતા અને ક�દરતી 
ફળ�ુપતા ઘટતી �ય છ�. આ બધાના લીધે 
ખેતરોમાં પેદા થતું અનાજ, શાકભા� અને 
ફળોમાં માનવશરીરને હાિનકારક રાસાયિણક 
��યોના અંશ આવી �ય છ�. એવી ખેતીમાંથી પેદા 
થતા (બાય �ોડ�ટ) પશુઓના ઘાસચારામાં પણ 
જંતુનાશકોના અંશ આવી �ય છ�. પ�રણામે દૂધ 
અને દૂધની બનાવટોમાં પણ જંતુનાશક 
રસાયણોની હાજરી હોય છ�. પ�રણામે મનુ�યોનાં 
આરો�ય બગડે છ�. અ�યાર� તન અને મનના રોગો 
વધતા �ય છ�. તેના િવક�પ તરીક� ક�િમકલ મુ� 
ખોરાક, �દ�ય ગુણયુ� અને પિવ� ખોરાક માટ� 
યોગથી પકવેલી ખેતી તરફ નજર �ય છ�. ખેતીમાં 
રાજયોગનો ઉપયોગ ક�વી રીતે થાય, યોગથી 
ખેતી ક�વી રીતે થાય તેનું િચંતન આ ક�િતમાં 
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યોગથી ખેતી, ખેતીમાં યોગ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

�ાના�ત
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ભરપૂર િશવબાબાની સામે ઉભો છું. િશવબાબા 
મારા િપતા છ�. �� આ�મા, િશવબાબાનું િ�ય સંતાન 
છું. બાબાના �યોિત િબંદુમાંથી અનેક �કરણો મુજ 
આ�મા પર વરસી ર�ા છ�. અિવરત વરસી ર�ા 
છ�. મુજ આ�મા પર, �દ�ય �કરણોનો ધોધ વરસી 
ર�ો છ�. આ �કરણોમાં બાબાના ખ�નાઓ 
સમાયેલા છ�.

પરમિપતા પરમા�મા શાંિતના સાગર છ�. 
િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી �ેત રંગના 
શીતળ અને શાંિતથી ભરપૂર �કરણો મુજ આ�મા 
પર વરસી ર�ાં છ�. એક-એક �કરણ શાંિતની 
શિ�થી ભરપૂર છ�. એક પછી એક અનેક 
�કરણો મુજ આ�મા પર વરસી ર�ા છ�. �� આ�મા 
આ બધા જ �કરણોને મારામાં સમાવી ર�ો છું. મુજ 
આ�મામાં શાંિત સમાઈ રહી છ�. મા�ં મન અને 
બુિ� ધીર� ધીર� શાંત અને ��થર થઈ ર�ા છ�. 
મારા મન અને બુિ�નું ભટકવું િબલક�લ બંધ થઈ 
ગયું છ�. �� આ�મા શાંિતથી ભરપૂર થઈ ર�ો છું. �� 
આ�મા શાંત �વ�પ થઈ ર�ો છું. (આ આખી િ�યા 
7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) હવે �� આ�મા શાંત 
�વ�પ છું.

પરમિપતા પરમા�મા પિવ�તાના સાગર 
છ�. િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી, �ેત રંગના 
શીતળ અને પિવ� �કરણો મુજ આ�મા પર પડી 
ર�ાં છ�. �� આ�મા પિવ�તાના એક એક �કરણને 
મારામાં સમાવી ર�ો છું. એક પછી એક અનેક 
�કરણો મારા પર વરસી ર�ા છ�. મુજ આ�મામાં 
પિવ�તાની શિ� સમાઈ રહી છ�. મા�ં મન અને 
બુિ� પિવ� બની રહી છ�. �� આ�મા પિવ� બનતો 
�� છું. મુજ આ�માની આજુ-બાજુ પિવ�તાનું 
આભામંડળ રચાઈ ર�ં છ�. �� આ�મા પિવ� �વ�પ 
બની ર�ો છું. (આ આખી િ�યા 7 વાર 
પુનરાવત�ન કરવી). �� આ�મા પિવ� �વ�પ છું.

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા સવ�ગુણ 
સંપ�ન છ�. િશવબાબા શાંિતના સાગર છ�. �ેમના 
સાગર છ�. પિવ�તાના સાગર છ�. �ાનના સાગર 
છ�. ક�ણાના સાગર છ�. સવ�શિ�માન છ�. 
અતી���ય સુખના સાગર છ�. િશવબાબાના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવતા આછા લીલા રંગના 
�દ�ય ગુણોથી ભરપૂર એવા �દ�ય �કરણો સમ� 
િવ� ઉપર ફ�લાઈ ર�ાં છ� એજ �કરણો મુજ 
આ�મા ઉપર પણ વરસી ર�ાં છ�. એક એક �કરણ 
મુજ આ�મામાં એક એક �દ�યગુણ સંિચત કરી 
ર�ાં છ�. �� આ�મા આ �દ�યગુણોને ધારણ કરી 
ર�ો છું. તેમ તેમ મુજ આ�મામાં રહ�લા જ�મ 
જ�માંતરના દુગુ�ણો અને ખરાબ સં�કારો 
આ�મામાંથી બહાર જઈ ર�ા છ�. �દ�યગુણયુ� 
�કરણોને ધારણ કરતા કરતા મુજ આ�મામાં 7 
�દ�યગુણો સમાઈ ર�ા છ�. ધીમે ધીમે �� આ�મા 
�દ�યગુણોને ધારણ કરીને સતોગુણી બની ર�ો 
છું. (આ આખી િ�યા 7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) 
હવે �� આ�મા ગુણમૂત� છું.

પરમિપતા પરમા�મા સવ�શિ�માન છ�. �� 
આ�મા સવ�શિ�માન િપતાનું સંતાન છું. 
િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી પાછા લાલ રંગના 
શિ�થી ભરપૂર શિ�શાળી �કરણો મુજ આ�મા 
પર વરસી ર�ાં છ�. આ �કરણોમાં અ�શિ�ઓ - 
સમાયેલી છ�. �� આ�મા સંગમયુગમાં પાટ� બ�વતો 
હતો �યાર� મને બાબાએ આ અ�શિ�ઓ - 
સમેટવાની, સહન કરવાની, સમાવી લેવાની, 
પરખ કરવાની, િનણ�ય કરવાની, સહયોગ 
કરવાની, સંક�લવાની અને સામનો કરવાની - 
આપી હતી. પરંતુ ���ચ�માં જ�મ દર જ�મ 
કિલયુગના અંતે મ� આ શિ�ઓ ગુમાવી દીધી 
હતી. એ જ અ�શિ�ઓ સંગમયુગે મને બાબા 
પુનઃ�દાન કરી ર�ા છ�. મુજ આ�માની અંદર જ 

�ાના�ત



કરવાનો �ય� કરીએ.

યોગીએ આ યોગ પોતાના ખેતરમાં કરવો 
પડે. ખેતરની અંદર અથવા ખેતરના શેઢા પર ઝાડ 
હોય તો ઝાડની શીતળ છાયામાં જમીનનું જ 
આસન �હણ કરવું. ઝાડ ન હોય તો ખેતરની 
ખુ�ી જમીન પર બેસવું. શ�ય હોય તો ખેતરના 
મ�યમાં અથવા ખેતરના ઝાડ પર િશવબાબાનો 
�વજ લગાવેલો હોય તો સા�ં. આ િશવ �વજની 
સામે બેસીને શાંતિચ�ે મન બુિ�ને એકા� કરીને 
યોગ કરવો ઉ�મ ગણાશે.

યોગ િવિધ - ઓમશાંિત ! ઓમશાંિત ! 
ઓમશાંિત !

�� એક શુ� પરમ પિવ� આ�મા છું.  
પરમિપતા પરમા�માનું સંતાન છું. મુજ આ�માએ 
ધારણ કર�લા દ�હના મ��ત�કમાંના �ક��ટ 
િસંહાસન પર િબરાજમાન છું. �� આ�મા સાકારી 
દ�હમાંથી બહાર નીકળી વાયુ મંડળમાંથી પસાર 
થઈ ચં�, સૂય�, તારાગણમાંથી પણ પાર, �ચે અને 
�ચે જઈ સૂ�મ દુિનયામાંથી પસાર થઈ મુજ 
આ�માના અને પરમિપતા પરમા�માના કાયમી 
િનવાસ �થાન પરમધામ પહોચું છું. હવે �� મારા 
વતનમાં છું. મારા પોતાના ઘરમાં છું. મારા િપતાની 
સ�મુખ છું. પરમ િપતા પરમા�મા િશવબાબા 
િનરંજન િનરાકાર અજર અમર અિવનાશી 
�યોિત િબંદુ�પ છ�. �કાશપુંજ છ�. િશવબાબા 
શાંિતના સાગર છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, 
સવ�ગુણ સંપ�ન છ�. �ાનના સાગર છ�. 
સવ�શિ�માન છ�, એવા િવ�ના સવ��મ 
શિ�શાળી, િવ�ના તમામ �દ�ય ખ�નાઓથી 

આધુિનક િવ�ાને સંશોધન �ે�ે અનેક 
િસિ�ઓ �ા�ત કરી છ�. સમય અને ખચ�માં બચત 
થાય અને અિધકતમ ઉ�પાદન થાય, અિધકતમ 
મૂ�ય મળ� તે માટ� અવનવાં યં�ો, િસંચાઈની 
પ�િતઓ, સંશોિધત િબયારણો િવ�ાને 
િવકસા�યાં છ�. સાથે સાથે પાક સંર�ણ માટ� 
જંતુનાશક દવાઓ અને ઉ�પાદન�િ� માટ� 
રાસાયિણક ખાતરોનો વપરાશ વધતો �ય છ�. 
ખેતીની જમીન ઘટતી �ય છ�. િસંચાઈની �યવ�થા 
વધતી �ય છ�. વધુ ઉ�પાદન લેવા એકની એક જ 
જમીનમાં વષ�માં બે થી �ણ પાક લેવા પડે છ�, તેથી 
ખેતી પાકોમાં રોગ વધતા �ય છ�. રોગ િનયં�ણ 
કરવા રાસાયિણક દવાઓનો છ�ટકાવ કરવો પડે 
છ�. પ�રણામે જંતુનાશક દવાઓનો વપરાશ વધતો 
�ય છ�. રાસાયિણક ખાતરોથી ખેતરોની 
જમીનની ક�દરતી રીતે રહ�તી �મતા અને ક�દરતી 
ફળ�ુપતા ઘટતી �ય છ�. આ બધાના લીધે 
ખેતરોમાં પેદા થતું અનાજ, શાકભા� અને 
ફળોમાં માનવશરીરને હાિનકારક રાસાયિણક 
��યોના અંશ આવી �ય છ�. એવી ખેતીમાંથી પેદા 
થતા (બાય �ોડ�ટ) પશુઓના ઘાસચારામાં પણ 
જંતુનાશકોના અંશ આવી �ય છ�. પ�રણામે દૂધ 
અને દૂધની બનાવટોમાં પણ જંતુનાશક 
રસાયણોની હાજરી હોય છ�. પ�રણામે મનુ�યોનાં 
આરો�ય બગડે છ�. અ�યાર� તન અને મનના રોગો 
વધતા �ય છ�. તેના િવક�પ તરીક� ક�િમકલ મુ� 
ખોરાક, �દ�ય ગુણયુ� અને પિવ� ખોરાક માટ� 
યોગથી પકવેલી ખેતી તરફ નજર �ય છ�. ખેતીમાં 
રાજયોગનો ઉપયોગ ક�વી રીતે થાય, યોગથી 
ખેતી ક�વી રીતે થાય તેનું િચંતન આ ક�િતમાં 
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યોગથી ખેતી, ખેતીમાં યોગ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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ભરપૂર િશવબાબાની સામે ઉભો છું. િશવબાબા 
મારા િપતા છ�. �� આ�મા, િશવબાબાનું િ�ય સંતાન 
છું. બાબાના �યોિત િબંદુમાંથી અનેક �કરણો મુજ 
આ�મા પર વરસી ર�ા છ�. અિવરત વરસી ર�ા 
છ�. મુજ આ�મા પર, �દ�ય �કરણોનો ધોધ વરસી 
ર�ો છ�. આ �કરણોમાં બાબાના ખ�નાઓ 
સમાયેલા છ�.

પરમિપતા પરમા�મા શાંિતના સાગર છ�. 
િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી �ેત રંગના 
શીતળ અને શાંિતથી ભરપૂર �કરણો મુજ આ�મા 
પર વરસી ર�ાં છ�. એક-એક �કરણ શાંિતની 
શિ�થી ભરપૂર છ�. એક પછી એક અનેક 
�કરણો મુજ આ�મા પર વરસી ર�ા છ�. �� આ�મા 
આ બધા જ �કરણોને મારામાં સમાવી ર�ો છું. મુજ 
આ�મામાં શાંિત સમાઈ રહી છ�. મા�ં મન અને 
બુિ� ધીર� ધીર� શાંત અને ��થર થઈ ર�ા છ�. 
મારા મન અને બુિ�નું ભટકવું િબલક�લ બંધ થઈ 
ગયું છ�. �� આ�મા શાંિતથી ભરપૂર થઈ ર�ો છું. �� 
આ�મા શાંત �વ�પ થઈ ર�ો છું. (આ આખી િ�યા 
7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) હવે �� આ�મા શાંત 
�વ�પ છું.

પરમિપતા પરમા�મા પિવ�તાના સાગર 
છ�. િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી, �ેત રંગના 
શીતળ અને પિવ� �કરણો મુજ આ�મા પર પડી 
ર�ાં છ�. �� આ�મા પિવ�તાના એક એક �કરણને 
મારામાં સમાવી ર�ો છું. એક પછી એક અનેક 
�કરણો મારા પર વરસી ર�ા છ�. મુજ આ�મામાં 
પિવ�તાની શિ� સમાઈ રહી છ�. મા�ં મન અને 
બુિ� પિવ� બની રહી છ�. �� આ�મા પિવ� બનતો 
�� છું. મુજ આ�માની આજુ-બાજુ પિવ�તાનું 
આભામંડળ રચાઈ ર�ં છ�. �� આ�મા પિવ� �વ�પ 
બની ર�ો છું. (આ આખી િ�યા 7 વાર 
પુનરાવત�ન કરવી). �� આ�મા પિવ� �વ�પ છું.

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા સવ�ગુણ 
સંપ�ન છ�. િશવબાબા શાંિતના સાગર છ�. �ેમના 
સાગર છ�. પિવ�તાના સાગર છ�. �ાનના સાગર 
છ�. ક�ણાના સાગર છ�. સવ�શિ�માન છ�. 
અતી���ય સુખના સાગર છ�. િશવબાબાના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવતા આછા લીલા રંગના 
�દ�ય ગુણોથી ભરપૂર એવા �દ�ય �કરણો સમ� 
િવ� ઉપર ફ�લાઈ ર�ાં છ� એજ �કરણો મુજ 
આ�મા ઉપર પણ વરસી ર�ાં છ�. એક એક �કરણ 
મુજ આ�મામાં એક એક �દ�યગુણ સંિચત કરી 
ર�ાં છ�. �� આ�મા આ �દ�યગુણોને ધારણ કરી 
ર�ો છું. તેમ તેમ મુજ આ�મામાં રહ�લા જ�મ 
જ�માંતરના દુગુ�ણો અને ખરાબ સં�કારો 
આ�મામાંથી બહાર જઈ ર�ા છ�. �દ�યગુણયુ� 
�કરણોને ધારણ કરતા કરતા મુજ આ�મામાં 7 
�દ�યગુણો સમાઈ ર�ા છ�. ધીમે ધીમે �� આ�મા 
�દ�યગુણોને ધારણ કરીને સતોગુણી બની ર�ો 
છું. (આ આખી િ�યા 7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) 
હવે �� આ�મા ગુણમૂત� છું.

પરમિપતા પરમા�મા સવ�શિ�માન છ�. �� 
આ�મા સવ�શિ�માન િપતાનું સંતાન છું. 
િશવબાબાના �યોિતિબંદુમાંથી પાછા લાલ રંગના 
શિ�થી ભરપૂર શિ�શાળી �કરણો મુજ આ�મા 
પર વરસી ર�ાં છ�. આ �કરણોમાં અ�શિ�ઓ - 
સમાયેલી છ�. �� આ�મા સંગમયુગમાં પાટ� બ�વતો 
હતો �યાર� મને બાબાએ આ અ�શિ�ઓ - 
સમેટવાની, સહન કરવાની, સમાવી લેવાની, 
પરખ કરવાની, િનણ�ય કરવાની, સહયોગ 
કરવાની, સંક�લવાની અને સામનો કરવાની - 
આપી હતી. પરંતુ ���ચ�માં જ�મ દર જ�મ 
કિલયુગના અંતે મ� આ શિ�ઓ ગુમાવી દીધી 
હતી. એ જ અ�શિ�ઓ સંગમયુગે મને બાબા 
પુનઃ�દાન કરી ર�ા છ�. મુજ આ�માની અંદર જ 
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એક શિ�ક��� છ�. આ શિ�ક���માં આ 
�કરણોને સંક����ત કરી ર�ો છું. શિ�ઓને 
સમાવી ર�ો છું. શિ�થી ભરપૂર એવા એક એક 
�કરણને, �� આ�મામાં સમાવી ર�ો છું. તેમ તેમ 
મુજ આ�મામાં અ�શિ�ઓ અને બાબાની 
અનેક શિ�ઓ સંિચત થઈ રહી છ�. �� આ�મા 
મા�ટર શિ�માન બની ર�ો છું. (આ આખી 
િ�યા 7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) હવે �� આ�મા 
મા�ટર સવ�શિ�માન છું. હવે �� આ�મા 
િશવબાબાના શાંિત, પિવ�તા, દ�વીગુણો, 
દ�વીશિ�ઓ અને બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર 
થયો છું. િશવબાબાને કો�ટ કો�ટ નમન કરી 
પરમધામથી સાકારી દુિનયામાં પરત જઈ ર�ો છું. 
પરમધામથી આકારી દુિનયા, ન��ો, તારાગણ, 
સૂય�, ચં�, પાર કરી સાકારી દુિનયામાં મ� ધારણ 
કર�લ સાકારી દ�હમાં પરત ફ�ં છું. બે �ક��ટ વ�ે 
��થર થઈ દ�હનો કારોબાર પુનઃસંભાળું છું.

પરમિપતા પરમા�માએ આ ���ની પાલના 
કરવા સા� �ક�િતના પાંચ ત�વો - અ��, ��વી, 
વાયુ, જલ, આકાશની રચના કરી છ�. તેમાંનું એક 
ત�વ છ� ��વી અને ��વીનો એક ભાગ છ� જમીન. 
જમીનનો એક અંશ છ� મા�ં ખેતર. �� આ�મા મ� 
ધારણ કર�લ દ�હસિહત મારા ખેતરની જમીન પર 
મારા ખુ�ા પગે, ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ઉભો છું.

હવે �� આ�મા બાબા પાસેથી મેળવેલ શાંિત, 
પિવ�તા, દ�વીગુણ અને શિ�ઓના પાવર�લ 
વાઈ�ેશન મારા ધારણ કર�લ દ�હના અંગ અંગમાં 
�વાિહત કરી ર�ો છું. આ પાવર�લ વાઈ�ેશન 
ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ��� �ારા ખેતરની જમીન પર 
�વાિહત થઈ ર�ા છ�. અને મ� ધારણ કર�લ દ�હના 
ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ��� આપતાં આપતાં ખુ�ા પગે 
ચાલતા ખેતરની �દિ�ણા (જમીન બાજુએ) કરી 
ર�ો છું. ��� અને પગના �પશ� �ારા શાંિત, 

પિવ�તા, દ�વીગુણ અને દ�વીશિ�ઓના 
પાવર�લ વાઈ�ેશન ખેતરની જમીનના કણ કણ 
સુધી પહ�ચી ર�ા છ�. જમીનનો કણ કણ શાંિત, 
પિવ�તા, દ�વીગુણ અને ઈ�રીય શિ�ઓથી 
ભરપૂર થઈ ર�ા છ�. િશવબાબાની યાદમાં રહી 
શિ�શાળી �ક�પનો પહ�ચાડતો પહ�ચાડતો મારા 
ખેતરની �દિ�ણા પૂણ� ક�ં છું. હવે મારા ખેતરની 
વ�ોવચ ઉભો રહી સમ� ખેતરને ��� આપી 
ર�ો છું. મારા ખેતરની જમીન શાંત બની રહી છ�. 
પિવ� બની રહી છ�. �દ�યગુણથી ભરપૂર થઈ રહી 
છ� અને �દ�યશિ�ઓથી ભરપૂર થઈ રહી છ�.

અ�યાર� કિલયુગના અંત સમયે �ક�િતના 
પાંચે ત�વો ગુ�સાઈત છ�. મારા ખેતરની જમીન 
પણ અશાંત, અપિવ�, ગુણરિહત અને ઉપજ પેદા 
કરવા માટ� અશ� હતી. પરંતુ િશવબાબાના 
ખ�નાથી ભરપૂર થઈ મુજ આ�માએ પહ�ચાડેલા 
શાંિત, પિવ�તા, દ�વીગુણ અને શિ�ઓના 
પાવર�લ વાઈ�ેશનથી મારા ખેતરની જમીન 
શાંત, પિવ�, �દ�યગુણધારી અને શિ�સંપ�ન 
થવાથી સતોગુણી બની છ�. ઉપ�ઉ બની રહી છ�. 
ધન ધા�યના ઢગલા કરવા માટ� સ�મ છ�. મા�ં 
અને મારા પ�રવારનું ક�યાણ કરનારી બની રહી 
છ�. મારા ખેતરની જમીન જે અ�ન, શાકભા�, 
ફળ પકવશે તે મનને શાંિત આપનાર, પિવ�તા 
�દ�યગુણધારી અને �દ�ય-શિ�ઓથી ભરપૂર 
કરનાર હશે.

ઉપરો� યોગ ખેતરમાં વાવણી પૂવ� 
કરવામાં આવે તો ઉ�મ ફળ મળ�. ખેતરમાં ખેતી 
પાક વા�યા બાદ અમુક ચો�સ �દવસે (દાખલા 
તરીક� દર રિવવાર�) કરવામાં આવે તો પ�રણામ 
સા�ં મળશે.

યૌિગક ખેતી કરવા માટ� રાસાયિણક 
ખાતરોનો ઉપયોગ અને રાસાયિણક દવાઓનો 

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 27

છ�ટકાવ તથા િબયારણ જમીનમાં વાવતી વખતે 
મા� છાણીયું ખાતર ક� ક��પો�ટ ખાતર વાપરવું 
�ઈએ. શ�આતમાં એકાદ બે વષ� ખેતી પાકમાં 
પેદાશ ઘટશે પરંતુ િનરંતર યૌિગક ખેતીથી 
ઉ�પાદન યથાવત સા�ં મળશે. એકના એક જ 
ખેતરમાં આ યૌિગક ખેતી કરનારાઓના અનુભવ 
સાંભળીએ છીએ ક� ઉ�પાદન સા�ં મળ� છ�. યૌિગક 
ખેતી જે ખેતરમાં કરવામાં આવે તે ખેતરમાં વ�ે 
શેઢા પર ક� કોઈ ઝાડ પર િશવ�વજ લહ�રાવાથી 
અને તેની સામે બેસી યોગ કરવાથી પિવ� અને 
શિ�શાળી વાઈ�ેશન ખેતરની જમીન પર અને 
ખેતી પાક પર િનરંતર પહ�ચતા રહ�શે.

યૌિગક ખેતીની ઉપજ ખા�ા�ન શાકભા� 
અને ફળને આહારમાં લેવાથી માનવ શરીરમાં 
હાિનકારક રાસાયિણક ��યો જમા થતા નથી. 
વળી તે ખોરાકમાં ઈ�રીય ગુણ અને શિ�ઓ 
હોવાથી તમોગુણ ઘટશે સતોગુણ વધશે. આરો�ય 
સચવાશે. શારી�રક ક� માનિસક રોગોથી બચી 
શકાય છ�. યૌિગક ખેતીના પાકના પોષણ�મ 

ભાવ મળી રહ�શે. બ�રમાં માલની ખપત જ�દી 
થશે. યૌિગક ખેતીથી ખેતરની જમીનની 
ફળ�ુપતા ઘટશે નહ�. જંતુનાશક દવાઓથી ખેતી 
પાકમાં થતા કો��લીક�શનમાંથી બચી શકાય. 
યૌિગક ખેતીની સબપેદાશ - ઘાસચારો ખાનાર 
ગાય ભ�સના દૂધ અને દૂધની બનાવટો પણ 
રાસાયિણક ��યરિહત હશે.

રાજયોગી િમ�ો ! ખેતીમાં યોગનો ઉપયોગ 
કરવાથી તમારી જમીન તથા તમારા પ�રવારનું 
આરો�ય સુધરશે. દૂધ અને દૂધની બનાવટોના 
ભો�ાઓના આરો�ય સુધરશે. પિવ� અને શુ� 
આહાર તનને તંદુર�ત અને મનને પિવ� 
બનાવશે. યોગથી પકવેલ ખેતપેદાશને આહારમાં 
લેવાતી પરમિપતા પરમા�માની યાદ આવશે. આપ 
આપના પોતાના ખેતરમાં વાવણીથી લણણી સુધી 
દર અઠવા�ડયે એક �દવસ ગહન યોગ કરી �યોગ 
તો કરી જુઓ ? આપને ચો�સ ફાયદો થશે એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ .. 

ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત

�ાના�ત 2019ના વષ�નું લવાજમ ઉઘરાવતી વખતે અમારા �ાહકોનું ખાસ �યાન દોરીએ 
છીએ ક�, ‘શાંિત ઝંખો છો ને ? તો ‘શાંિતની દુિનયા’ િવષેનો તં�ી લેખ આ અંકમાં સૌ �થમ શાંિતથી 
વાંચ�.’ આપના આ ઉમદા આ�ટ�કલ બદલ આપને એવા જ ઉમદા અિભનંદન પાઠવે છ�.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

�ાનથી ભર�લા મહાવા�યોનું મનન-�મરણ કરવાથી નકામા (�યથ�) િવચારો આવતા નથી. 
�ાના�તના લેખોને બે-�ણ વાર વાંચી જઈએ તો વાંચતા-વાંચતા પણ થોડા સમય માટ� બીન જ�રી 
િવચારો આવતા નથી. એને �વનમાં ઉતારવાથી (ધારણ કરવાથી) આપણે સમથ� અને શિ�શાળી 
બની જઈશું.                                                              બી.ક�. �યો�સના, સરભાણ

તં�ીને પ�ો
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એક શિ�ક��� છ�. આ શિ�ક���માં આ 
�કરણોને સંક����ત કરી ર�ો છું. શિ�ઓને 
સમાવી ર�ો છું. શિ�થી ભરપૂર એવા એક એક 
�કરણને, �� આ�મામાં સમાવી ર�ો છું. તેમ તેમ 
મુજ આ�મામાં અ�શિ�ઓ અને બાબાની 
અનેક શિ�ઓ સંિચત થઈ રહી છ�. �� આ�મા 
મા�ટર શિ�માન બની ર�ો છું. (આ આખી 
િ�યા 7 વાર પુનરાવત�ન કરવી) હવે �� આ�મા 
મા�ટર સવ�શિ�માન છું. હવે �� આ�મા 
િશવબાબાના શાંિત, પિવ�તા, દ�વીગુણો, 
દ�વીશિ�ઓ અને બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર 
થયો છું. િશવબાબાને કો�ટ કો�ટ નમન કરી 
પરમધામથી સાકારી દુિનયામાં પરત જઈ ર�ો છું. 
પરમધામથી આકારી દુિનયા, ન��ો, તારાગણ, 
સૂય�, ચં�, પાર કરી સાકારી દુિનયામાં મ� ધારણ 
કર�લ સાકારી દ�હમાં પરત ફ�ં છું. બે �ક��ટ વ�ે 
��થર થઈ દ�હનો કારોબાર પુનઃસંભાળું છું.

પરમિપતા પરમા�માએ આ ���ની પાલના 
કરવા સા� �ક�િતના પાંચ ત�વો - અ��, ��વી, 
વાયુ, જલ, આકાશની રચના કરી છ�. તેમાંનું એક 
ત�વ છ� ��વી અને ��વીનો એક ભાગ છ� જમીન. 
જમીનનો એક અંશ છ� મા�ં ખેતર. �� આ�મા મ� 
ધારણ કર�લ દ�હસિહત મારા ખેતરની જમીન પર 
મારા ખુ�ા પગે, ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ઉભો છું.

હવે �� આ�મા બાબા પાસેથી મેળવેલ શાંિત, 
પિવ�તા, દ�વીગુણ અને શિ�ઓના પાવર�લ 
વાઈ�ેશન મારા ધારણ કર�લ દ�હના અંગ અંગમાં 
�વાિહત કરી ર�ો છું. આ પાવર�લ વાઈ�ેશન 
ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ��� �ારા ખેતરની જમીન પર 
�વાિહત થઈ ર�ા છ�. અને મ� ધારણ કર�લ દ�હના 
ખુ�ા ચમ�ચ�ુથી ��� આપતાં આપતાં ખુ�ા પગે 
ચાલતા ખેતરની �દિ�ણા (જમીન બાજુએ) કરી 
ર�ો છું. ��� અને પગના �પશ� �ારા શાંિત, 

પિવ�તા, દ�વીગુણ અને દ�વીશિ�ઓના 
પાવર�લ વાઈ�ેશન ખેતરની જમીનના કણ કણ 
સુધી પહ�ચી ર�ા છ�. જમીનનો કણ કણ શાંિત, 
પિવ�તા, દ�વીગુણ અને ઈ�રીય શિ�ઓથી 
ભરપૂર થઈ ર�ા છ�. િશવબાબાની યાદમાં રહી 
શિ�શાળી �ક�પનો પહ�ચાડતો પહ�ચાડતો મારા 
ખેતરની �દિ�ણા પૂણ� ક�ં છું. હવે મારા ખેતરની 
વ�ોવચ ઉભો રહી સમ� ખેતરને ��� આપી 
ર�ો છું. મારા ખેતરની જમીન શાંત બની રહી છ�. 
પિવ� બની રહી છ�. �દ�યગુણથી ભરપૂર થઈ રહી 
છ� અને �દ�યશિ�ઓથી ભરપૂર થઈ રહી છ�.

અ�યાર� કિલયુગના અંત સમયે �ક�િતના 
પાંચે ત�વો ગુ�સાઈત છ�. મારા ખેતરની જમીન 
પણ અશાંત, અપિવ�, ગુણરિહત અને ઉપજ પેદા 
કરવા માટ� અશ� હતી. પરંતુ િશવબાબાના 
ખ�નાથી ભરપૂર થઈ મુજ આ�માએ પહ�ચાડેલા 
શાંિત, પિવ�તા, દ�વીગુણ અને શિ�ઓના 
પાવર�લ વાઈ�ેશનથી મારા ખેતરની જમીન 
શાંત, પિવ�, �દ�યગુણધારી અને શિ�સંપ�ન 
થવાથી સતોગુણી બની છ�. ઉપ�ઉ બની રહી છ�. 
ધન ધા�યના ઢગલા કરવા માટ� સ�મ છ�. મા�ં 
અને મારા પ�રવારનું ક�યાણ કરનારી બની રહી 
છ�. મારા ખેતરની જમીન જે અ�ન, શાકભા�, 
ફળ પકવશે તે મનને શાંિત આપનાર, પિવ�તા 
�દ�યગુણધારી અને �દ�ય-શિ�ઓથી ભરપૂર 
કરનાર હશે.

ઉપરો� યોગ ખેતરમાં વાવણી પૂવ� 
કરવામાં આવે તો ઉ�મ ફળ મળ�. ખેતરમાં ખેતી 
પાક વા�યા બાદ અમુક ચો�સ �દવસે (દાખલા 
તરીક� દર રિવવાર�) કરવામાં આવે તો પ�રણામ 
સા�ં મળશે.

યૌિગક ખેતી કરવા માટ� રાસાયિણક 
ખાતરોનો ઉપયોગ અને રાસાયિણક દવાઓનો 
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છ�ટકાવ તથા િબયારણ જમીનમાં વાવતી વખતે 
મા� છાણીયું ખાતર ક� ક��પો�ટ ખાતર વાપરવું 
�ઈએ. શ�આતમાં એકાદ બે વષ� ખેતી પાકમાં 
પેદાશ ઘટશે પરંતુ િનરંતર યૌિગક ખેતીથી 
ઉ�પાદન યથાવત સા�ં મળશે. એકના એક જ 
ખેતરમાં આ યૌિગક ખેતી કરનારાઓના અનુભવ 
સાંભળીએ છીએ ક� ઉ�પાદન સા�ં મળ� છ�. યૌિગક 
ખેતી જે ખેતરમાં કરવામાં આવે તે ખેતરમાં વ�ે 
શેઢા પર ક� કોઈ ઝાડ પર િશવ�વજ લહ�રાવાથી 
અને તેની સામે બેસી યોગ કરવાથી પિવ� અને 
શિ�શાળી વાઈ�ેશન ખેતરની જમીન પર અને 
ખેતી પાક પર િનરંતર પહ�ચતા રહ�શે.

યૌિગક ખેતીની ઉપજ ખા�ા�ન શાકભા� 
અને ફળને આહારમાં લેવાથી માનવ શરીરમાં 
હાિનકારક રાસાયિણક ��યો જમા થતા નથી. 
વળી તે ખોરાકમાં ઈ�રીય ગુણ અને શિ�ઓ 
હોવાથી તમોગુણ ઘટશે સતોગુણ વધશે. આરો�ય 
સચવાશે. શારી�રક ક� માનિસક રોગોથી બચી 
શકાય છ�. યૌિગક ખેતીના પાકના પોષણ�મ 

ભાવ મળી રહ�શે. બ�રમાં માલની ખપત જ�દી 
થશે. યૌિગક ખેતીથી ખેતરની જમીનની 
ફળ�ુપતા ઘટશે નહ�. જંતુનાશક દવાઓથી ખેતી 
પાકમાં થતા કો��લીક�શનમાંથી બચી શકાય. 
યૌિગક ખેતીની સબપેદાશ - ઘાસચારો ખાનાર 
ગાય ભ�સના દૂધ અને દૂધની બનાવટો પણ 
રાસાયિણક ��યરિહત હશે.

રાજયોગી િમ�ો ! ખેતીમાં યોગનો ઉપયોગ 
કરવાથી તમારી જમીન તથા તમારા પ�રવારનું 
આરો�ય સુધરશે. દૂધ અને દૂધની બનાવટોના 
ભો�ાઓના આરો�ય સુધરશે. પિવ� અને શુ� 
આહાર તનને તંદુર�ત અને મનને પિવ� 
બનાવશે. યોગથી પકવેલ ખેતપેદાશને આહારમાં 
લેવાતી પરમિપતા પરમા�માની યાદ આવશે. આપ 
આપના પોતાના ખેતરમાં વાવણીથી લણણી સુધી 
દર અઠવા�ડયે એક �દવસ ગહન યોગ કરી �યોગ 
તો કરી જુઓ ? આપને ચો�સ ફાયદો થશે એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ .. 

ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત

�ાના�ત 2019ના વષ�નું લવાજમ ઉઘરાવતી વખતે અમારા �ાહકોનું ખાસ �યાન દોરીએ 
છીએ ક�, ‘શાંિત ઝંખો છો ને ? તો ‘શાંિતની દુિનયા’ િવષેનો તં�ી લેખ આ અંકમાં સૌ �થમ શાંિતથી 
વાંચ�.’ આપના આ ઉમદા આ�ટ�કલ બદલ આપને એવા જ ઉમદા અિભનંદન પાઠવે છ�.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

�ાનથી ભર�લા મહાવા�યોનું મનન-�મરણ કરવાથી નકામા (�યથ�) િવચારો આવતા નથી. 
�ાના�તના લેખોને બે-�ણ વાર વાંચી જઈએ તો વાંચતા-વાંચતા પણ થોડા સમય માટ� બીન જ�રી 
િવચારો આવતા નથી. એને �વનમાં ઉતારવાથી (ધારણ કરવાથી) આપણે સમથ� અને શિ�શાળી 
બની જઈશું.                                                              બી.ક�. �યો�સના, સરભાણ

તં�ીને પ�ો
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ફ�ર�તાની જેમ િનિલ��ત અને �યારાં બની હરતાં-
ફરતાં આ ડબલિવદ�શીઓને �તાં જ હરકોઈને 
એવો સંક�પ થતો હશે ક� આવું અનોખું અને 
અ�ડ �વન પ�રવત�ન એ ઉપરવાળાની નહ� તો 
કોની કમાલ છ� ?

બાપદાદા સાથે િમલન મનાવી એક િવદ�શી-
યુગલ ન�ડયાદ ‘�ભુશરણ�’ ભવનમાં પધાયુ�. 
િનિમ� �.ક�. પૂિણ�માબેને મુરલીવાચન બાદ તેમનું 
�ાસ સમ� પુ�પોથી �વાગત કયુ� અને પ�રચય 
આ�યો. ‘આ છ� શાિલનીબેન અને આ છ� 
શાંતુભાઈ. બ�ને િશકાગો, યુ.એસ.એ.માં રહ� છ�. 
આપણે એમનો અનુભવ સાંભળીશું.’

શાિલનીબેનનો અનુભવ દમદાર અને 
�ેરણાદાયી હતો. તેઓ ભવન પર જ રોકાયાં 
હોવાથી તેમની સાથે ચાર-પાંચ વખત બેઠક થઈ. 
તેમનો અનુભવ અસ�, દુઃખ, વેદના, યાતના 
અને હતાશા વ�ે બાપદાદાની ગુ�ત મદદની 
અનુભૂિતનો તેમજ રસ�દ લાગવાથી આપ સૌ 
સમ� રજૂ ક�ં છું.

‘29 વષ� પહ�લાં અમે મુંબઈ, બોરીવલીમાં 
રહ�તાં હતાં. પ�રવારમાં ચાર સ�યો હતાં. �� મારા 
યુગલ શાંતુભાઈ, 11 વષ�ની દીકરી �દિત અને 8 
વષ�નો દીકરો કાિત�ક. દીકરી ઘણી ડાહી હતી. 
દીકરો થડ� �ટા�ડડ�માં હતો, ખૂબ જ હ�િશયાર. 
અમે અમીર નહોતાં, તો ગરીબ પણ નહોતાં. 
�વનમાં કોઈ �ો�લેમ હતો નિહ. િમડલ �ાસ 
મેન, અમે સુખી હતાં. માયાનગરી મુંબઈમાં મોજથી 
રહ�તાં હતાં.’ વધુ વણ�ન કર� તે પહ�લાં મ� ક�ં, 
‘તમારા �વનમાં આવેલ પેપરની વાત કહો 

િશયાળાની કડકડતી ઠ�ડીમાં ઉ�ર�ુવ 
ન�કના �થળોએ બરફના થર �મી �ય છ� 
�યાર� પાણીની શોધ માટ� તથા ��િવષાને કારણે 
�યાંના િનવાસી એવાં સફ�દ અને રંગબેરંગી 
ચાંચવાળા સુંદર યાયાવર પ�ીઓ ગુજરાતના 
નળસરોવરના કાંઠ�, માનવવ�તીથી દૂર એકાંત 
અને શાંત તથા સુરિ�ત �થળ� દર વષ� આવી 
પહ�ચે છ�. ��ન, સુરખાબ, �લેિમંગો, ક��જ, 
�ટલોર, પેિલકન તથા ભા�યેજ �વા મળ� તેવા 
ખડમોર વગેર� પ�ીઓ હ�રો માઈલોનો અથક 
�વાસ કરી સુરિ�ત �થળો શી રીતે શોધી લેતાં 
હશે ! ક�દરતની ક�ર�માનો આ અ�ભુત ન�રો 
�વા �ક�િત �ેમીઓ ઊમટી પડે છ�.

એ જ રીતે િવિવધ દ�શ, બોલી, �વનશૈલી 
અને સં�કાર ધરાવતાં ડબલ િવદ�શી આતમ-
પંછીઓ બાબાની અવતરણભૂિમ - મધુવન પર, 
હ�સોની કતારની જેમ આ�માની �યાસ બુઝાવવા 
િમલનમેળામાં આવી પહ�ચે છ�. બાપદાદાને 
મળવાની તેઓની તરસ, લગન, ઉ�સાહ અને 
ઉમંગ �શંસા યો�ય હોય છ�. િહલ�ટ�શનોએ જઈ 
મોજમ�માં ભટકવાને બદલે મા� મધુવન 
તપોભૂિમમાં રહી સાધના અને આ�ાદક શાંિતમાં 
પોતાનો અમૂ�ય સમય પસાર કરવામાં પરમ 
આનંદ સમજે છ�.

રંગબેરંગી માયાના ભપકાવાળી દુિનયામાં 
રહ�વા છતાં, બાપદાદાની �ીમતનો હાથ અને 
��િતનો સાથ પકડીને ચાલનારાં આ ડબલિવદ�શી 
આતમપંછીઓના ચહ�રા ખીલેલાં પુ�પો જેવાં 
તાજગીપૂણ� લાગશે. તેમની આંખોમાં �હાની 
�યારની ચમક દ�ખાશે. મધુવન તપ�યાભૂિમ પર 

યે મુ��કલ� સે કહ દો, મેરા ખુદા બડા હ�...
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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શાિલનીબેન, એમાં મને રસ છ�.’

‘મારા ભા�યમાં જે કસોટી આવી, તે ખૂબ જ 
ભાર� હતી. વેઠવાનું મારી એકલીનું ગજું નહોતું. 
મને એ તો ખબર હતી ક� સુખ-દુઃખ �વનમાં રાત-
�દનની જેમ આવે છ� ને �ય છ�. પરંતુ મારાં દુઃખની 
તો લાંબી રાિ� જ ચાલી. ��યુપય�ત રહ� તેવી 
યાતના હતી. થોડીવાર થોભીને વળી બો�યાં, 
પેપર હતું દીકરા કાિત�કનું, એ હતો અમારા ઘરનો 
િચરાગ. સૌને ખૂબ જ વહાલો. �ક�લમાં પણ 
ટીચસ�નો લાડકો. સદા હસતોને રમતો. ભણવામાં 
પણ હ�િશયાર. 1991ની 23 �ડસે�બરની સાંજે 
�ક�લેથી તાવ સાથે આ�યો. મને કહ�, ‘મ�મી, ખૂબ 
જ થાક લાગે છ�, ચલાતું નથી.’ એમ કહી 
પથારીમાં પ�ો. આ પહ�લાં પણ તેને અવારનવાર 
તાવ તો આવતો રહ�તો. ડૉ�ટસ�ની દવાથી ઠીક 
પણ થઈ જતું. આ વખતે મ� �યું, શરીર તો તેનું 
ધગધગતું હતું. બીજે �દવસે �ક�લે જવાની તેનામાં 
શિ� નહોતી. ડૉ�ટર બોલા�યા. સામા�ય દવા-
ઈ�જે�શનથી કોઈ ફરક ના પ�ો. એકાએક 
એવી બીમારી લાગુ પડી ગઈ ક� ધીર� ધીર� તેની 
બોલવાની શિ� ઘટી ગઈ. ચાલવાનું બંધ થઈ 
ગયું. સાંભળવાનું ય અટક� ગયું...’ 
શાિલનીબેનની આંખોમાં આંસુ ધસી આ�યાં. 
અવાજ �ંધાઈને અટક� ગયો.

એકાદ િમિનટ પછી મ� પૂ�ું, ‘કાિત�ક તમને 
ઓળખી તો શ�ો હતો ને ?’ મંદ અવાજે તેઓ 
બો�યાં, ‘આંખોની રોશની પણ ઓલવાઈ ગઈ 
હતી - સંપૂણ� રીતે �ડસેબલ. �તે ખાઈ પણ ના 
શક�. એક એક અંગ, એક એક ઈ���ય િન���ય. 
ચમચીથી ખવડાવું. �દવસ-રાત સતત ર�ા કર�. 
તેનું માથું દુઃખતું હશે ક� પેટમાં પીડા થતી હશે... 
બોલે જ નિહ. ખબર શી રીતે પડે ? ડૉ�ટર� ક�ં, 
�વાહી ખોરાક ફ�ફસામાં �ય છ�. તેને �યુમોિનયા 

છ�. સારી હૉ��પટલમાં બતાવો. તેના ગળાની નસ 
સુકાઈ ગયેલી. સાત વાર હૉ��પટલમાં દાખલ 
કય�. કોઈ ફરક નિહ.’ મ� પૂ�ું, ‘તમાર� રાતભર 
�ગવાનું થાય...?’ મને અટકાવતાં બો�યાં, 
‘માથા પર હાથ પસવાયા� ક�ં, છાતી પર હાથ 
પસવા�ં �યાર� માંડ ઊંઘે. થોડીવાર શાંતુભાઈ પણ 
મને સાથ આપે. વારાફરતી અમે બ�ને રા�ે તેની 
સંભાળ રાખતાં, મ� પૂ�ું, �દવસે તમાર� ઘરનાં 
કામકાજ હોય, બહાર ખરીદવા જવાનું હોય �યાર� 
.....? ‘�યાર� દીકરી �દિત તેને સંભાળી લે. 
ચમચીથી ખવડાવે ક� સુવડાવે પણ.’ ‘મુંબઈમાં તો 
ઘણાં િન�ણાત ડૉ�ટસ� હોય છ�.’ લાંબો �ાસ લઈને 
તેમણે જવાબ આ�યો, ઘણાં �યુરોલો��ટોને 
બતાવી �યું. ભૂત-ભુવા, તં�-મં� કશું બાક� 
રા�યું નહોતું. છ��ે િહ�દુ� હૉ��પટલના ડૉ�ટર 
ઉદાણીએ ક�ં, બેન, મગજમાં �હાઈટ મેટર 
(સફ�દ પદાથ�) હોય છ� તે �ડ��ોય (ન�) થઈ 
ગયો છ�. તેની બુિ�માં કોઈ જ મેસેજ પહ�ચતો 
નથી, તેથી તેની કોઈ ઈ���ય કામ કરતી નથી. 
આ રોગને મે�ડકલ ભાષામાં એિ�નલ �યૂકો 
�ડ��ોફ�’ Adrinal Luco Distrophyના નામે 
ઓળખાય છ�. તેનું ટૂંક� નામ ADL છ�. આ રોગની 
કોઈ દવા શોધાઈ નથી. બચવાની કોઈ આશા 
નથી. માંડ પંદર�ક �દવસ કાઢી શકાશે. આ શ�દો 
સાંભળીને �� ભાંગી પડી. આંખો વરસતી અટકતી 
નહોતી. શાંતુભાઈએ મને સંભાળી લીધી. અમે ઘર� 
પહ��યા ક� તરત જ �� છુ�� મ�એ રડી પડી.

થોડીવારના મૌન પછી મ� પૂ�ું, ‘ડૉ�ટરની 
આગાહીનું શું થયું ? બાબાનો હાથ તમે �યાર�, શી 
રીતે પક�ો.’ ‘કાિત�કની દશા અને અમારી 
દયાજનક હાલતની �ણ પડોશમાં રહ�તા 
રિસલાબેનને હતી. એક �દવસ તેઓએ આવીને 
ક�ં, શાિલનીબેન, ડૉ�ટરોએ ભલે હાથ ધોઈ 
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ફ�ર�તાની જેમ િનિલ��ત અને �યારાં બની હરતાં-
ફરતાં આ ડબલિવદ�શીઓને �તાં જ હરકોઈને 
એવો સંક�પ થતો હશે ક� આવું અનોખું અને 
અ�ડ �વન પ�રવત�ન એ ઉપરવાળાની નહ� તો 
કોની કમાલ છ� ?

બાપદાદા સાથે િમલન મનાવી એક િવદ�શી-
યુગલ ન�ડયાદ ‘�ભુશરણ�’ ભવનમાં પધાયુ�. 
િનિમ� �.ક�. પૂિણ�માબેને મુરલીવાચન બાદ તેમનું 
�ાસ સમ� પુ�પોથી �વાગત કયુ� અને પ�રચય 
આ�યો. ‘આ છ� શાિલનીબેન અને આ છ� 
શાંતુભાઈ. બ�ને િશકાગો, યુ.એસ.એ.માં રહ� છ�. 
આપણે એમનો અનુભવ સાંભળીશું.’

શાિલનીબેનનો અનુભવ દમદાર અને 
�ેરણાદાયી હતો. તેઓ ભવન પર જ રોકાયાં 
હોવાથી તેમની સાથે ચાર-પાંચ વખત બેઠક થઈ. 
તેમનો અનુભવ અસ�, દુઃખ, વેદના, યાતના 
અને હતાશા વ�ે બાપદાદાની ગુ�ત મદદની 
અનુભૂિતનો તેમજ રસ�દ લાગવાથી આપ સૌ 
સમ� રજૂ ક�ં છું.

‘29 વષ� પહ�લાં અમે મુંબઈ, બોરીવલીમાં 
રહ�તાં હતાં. પ�રવારમાં ચાર સ�યો હતાં. �� મારા 
યુગલ શાંતુભાઈ, 11 વષ�ની દીકરી �દિત અને 8 
વષ�નો દીકરો કાિત�ક. દીકરી ઘણી ડાહી હતી. 
દીકરો થડ� �ટા�ડડ�માં હતો, ખૂબ જ હ�િશયાર. 
અમે અમીર નહોતાં, તો ગરીબ પણ નહોતાં. 
�વનમાં કોઈ �ો�લેમ હતો નિહ. િમડલ �ાસ 
મેન, અમે સુખી હતાં. માયાનગરી મુંબઈમાં મોજથી 
રહ�તાં હતાં.’ વધુ વણ�ન કર� તે પહ�લાં મ� ક�ં, 
‘તમારા �વનમાં આવેલ પેપરની વાત કહો 

િશયાળાની કડકડતી ઠ�ડીમાં ઉ�ર�ુવ 
ન�કના �થળોએ બરફના થર �મી �ય છ� 
�યાર� પાણીની શોધ માટ� તથા ��િવષાને કારણે 
�યાંના િનવાસી એવાં સફ�દ અને રંગબેરંગી 
ચાંચવાળા સુંદર યાયાવર પ�ીઓ ગુજરાતના 
નળસરોવરના કાંઠ�, માનવવ�તીથી દૂર એકાંત 
અને શાંત તથા સુરિ�ત �થળ� દર વષ� આવી 
પહ�ચે છ�. ��ન, સુરખાબ, �લેિમંગો, ક��જ, 
�ટલોર, પેિલકન તથા ભા�યેજ �વા મળ� તેવા 
ખડમોર વગેર� પ�ીઓ હ�રો માઈલોનો અથક 
�વાસ કરી સુરિ�ત �થળો શી રીતે શોધી લેતાં 
હશે ! ક�દરતની ક�ર�માનો આ અ�ભુત ન�રો 
�વા �ક�િત �ેમીઓ ઊમટી પડે છ�.

એ જ રીતે િવિવધ દ�શ, બોલી, �વનશૈલી 
અને સં�કાર ધરાવતાં ડબલ િવદ�શી આતમ-
પંછીઓ બાબાની અવતરણભૂિમ - મધુવન પર, 
હ�સોની કતારની જેમ આ�માની �યાસ બુઝાવવા 
િમલનમેળામાં આવી પહ�ચે છ�. બાપદાદાને 
મળવાની તેઓની તરસ, લગન, ઉ�સાહ અને 
ઉમંગ �શંસા યો�ય હોય છ�. િહલ�ટ�શનોએ જઈ 
મોજમ�માં ભટકવાને બદલે મા� મધુવન 
તપોભૂિમમાં રહી સાધના અને આ�ાદક શાંિતમાં 
પોતાનો અમૂ�ય સમય પસાર કરવામાં પરમ 
આનંદ સમજે છ�.

રંગબેરંગી માયાના ભપકાવાળી દુિનયામાં 
રહ�વા છતાં, બાપદાદાની �ીમતનો હાથ અને 
��િતનો સાથ પકડીને ચાલનારાં આ ડબલિવદ�શી 
આતમપંછીઓના ચહ�રા ખીલેલાં પુ�પો જેવાં 
તાજગીપૂણ� લાગશે. તેમની આંખોમાં �હાની 
�યારની ચમક દ�ખાશે. મધુવન તપ�યાભૂિમ પર 

યે મુ��કલ� સે કહ દો, મેરા ખુદા બડા હ�...
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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શાિલનીબેન, એમાં મને રસ છ�.’

‘મારા ભા�યમાં જે કસોટી આવી, તે ખૂબ જ 
ભાર� હતી. વેઠવાનું મારી એકલીનું ગજું નહોતું. 
મને એ તો ખબર હતી ક� સુખ-દુઃખ �વનમાં રાત-
�દનની જેમ આવે છ� ને �ય છ�. પરંતુ મારાં દુઃખની 
તો લાંબી રાિ� જ ચાલી. ��યુપય�ત રહ� તેવી 
યાતના હતી. થોડીવાર થોભીને વળી બો�યાં, 
પેપર હતું દીકરા કાિત�કનું, એ હતો અમારા ઘરનો 
િચરાગ. સૌને ખૂબ જ વહાલો. �ક�લમાં પણ 
ટીચસ�નો લાડકો. સદા હસતોને રમતો. ભણવામાં 
પણ હ�િશયાર. 1991ની 23 �ડસે�બરની સાંજે 
�ક�લેથી તાવ સાથે આ�યો. મને કહ�, ‘મ�મી, ખૂબ 
જ થાક લાગે છ�, ચલાતું નથી.’ એમ કહી 
પથારીમાં પ�ો. આ પહ�લાં પણ તેને અવારનવાર 
તાવ તો આવતો રહ�તો. ડૉ�ટસ�ની દવાથી ઠીક 
પણ થઈ જતું. આ વખતે મ� �યું, શરીર તો તેનું 
ધગધગતું હતું. બીજે �દવસે �ક�લે જવાની તેનામાં 
શિ� નહોતી. ડૉ�ટર બોલા�યા. સામા�ય દવા-
ઈ�જે�શનથી કોઈ ફરક ના પ�ો. એકાએક 
એવી બીમારી લાગુ પડી ગઈ ક� ધીર� ધીર� તેની 
બોલવાની શિ� ઘટી ગઈ. ચાલવાનું બંધ થઈ 
ગયું. સાંભળવાનું ય અટક� ગયું...’ 
શાિલનીબેનની આંખોમાં આંસુ ધસી આ�યાં. 
અવાજ �ંધાઈને અટક� ગયો.

એકાદ િમિનટ પછી મ� પૂ�ું, ‘કાિત�ક તમને 
ઓળખી તો શ�ો હતો ને ?’ મંદ અવાજે તેઓ 
બો�યાં, ‘આંખોની રોશની પણ ઓલવાઈ ગઈ 
હતી - સંપૂણ� રીતે �ડસેબલ. �તે ખાઈ પણ ના 
શક�. એક એક અંગ, એક એક ઈ���ય િન���ય. 
ચમચીથી ખવડાવું. �દવસ-રાત સતત ર�ા કર�. 
તેનું માથું દુઃખતું હશે ક� પેટમાં પીડા થતી હશે... 
બોલે જ નિહ. ખબર શી રીતે પડે ? ડૉ�ટર� ક�ં, 
�વાહી ખોરાક ફ�ફસામાં �ય છ�. તેને �યુમોિનયા 

છ�. સારી હૉ��પટલમાં બતાવો. તેના ગળાની નસ 
સુકાઈ ગયેલી. સાત વાર હૉ��પટલમાં દાખલ 
કય�. કોઈ ફરક નિહ.’ મ� પૂ�ું, ‘તમાર� રાતભર 
�ગવાનું થાય...?’ મને અટકાવતાં બો�યાં, 
‘માથા પર હાથ પસવાયા� ક�ં, છાતી પર હાથ 
પસવા�ં �યાર� માંડ ઊંઘે. થોડીવાર શાંતુભાઈ પણ 
મને સાથ આપે. વારાફરતી અમે બ�ને રા�ે તેની 
સંભાળ રાખતાં, મ� પૂ�ું, �દવસે તમાર� ઘરનાં 
કામકાજ હોય, બહાર ખરીદવા જવાનું હોય �યાર� 
.....? ‘�યાર� દીકરી �દિત તેને સંભાળી લે. 
ચમચીથી ખવડાવે ક� સુવડાવે પણ.’ ‘મુંબઈમાં તો 
ઘણાં િન�ણાત ડૉ�ટસ� હોય છ�.’ લાંબો �ાસ લઈને 
તેમણે જવાબ આ�યો, ઘણાં �યુરોલો��ટોને 
બતાવી �યું. ભૂત-ભુવા, તં�-મં� કશું બાક� 
રા�યું નહોતું. છ��ે િહ�દુ� હૉ��પટલના ડૉ�ટર 
ઉદાણીએ ક�ં, બેન, મગજમાં �હાઈટ મેટર 
(સફ�દ પદાથ�) હોય છ� તે �ડ��ોય (ન�) થઈ 
ગયો છ�. તેની બુિ�માં કોઈ જ મેસેજ પહ�ચતો 
નથી, તેથી તેની કોઈ ઈ���ય કામ કરતી નથી. 
આ રોગને મે�ડકલ ભાષામાં એિ�નલ �યૂકો 
�ડ��ોફ�’ Adrinal Luco Distrophyના નામે 
ઓળખાય છ�. તેનું ટૂંક� નામ ADL છ�. આ રોગની 
કોઈ દવા શોધાઈ નથી. બચવાની કોઈ આશા 
નથી. માંડ પંદર�ક �દવસ કાઢી શકાશે. આ શ�દો 
સાંભળીને �� ભાંગી પડી. આંખો વરસતી અટકતી 
નહોતી. શાંતુભાઈએ મને સંભાળી લીધી. અમે ઘર� 
પહ��યા ક� તરત જ �� છુ�� મ�એ રડી પડી.

થોડીવારના મૌન પછી મ� પૂ�ું, ‘ડૉ�ટરની 
આગાહીનું શું થયું ? બાબાનો હાથ તમે �યાર�, શી 
રીતે પક�ો.’ ‘કાિત�કની દશા અને અમારી 
દયાજનક હાલતની �ણ પડોશમાં રહ�તા 
રિસલાબેનને હતી. એક �દવસ તેઓએ આવીને 
ક�ં, શાિલનીબેન, ડૉ�ટરોએ ભલે હાથ ધોઈ 
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ના�યા પણ સજ�નોનો પણ સજ�ન એવો ભગવાન, 
જેને અમે િશવબાબા કહીએ છીએ, એમનો સહારો 
લો. અહ� બોરીવલીમાં ��ાક�મારી સે�ટર પર 
ચાલો, �� તમને લઈ જ�. તેઓ તમને રાજયોગ 
શીખવાડશે. જેનાથી તમા�ં દુઃખ દૂર થશે. ખૂબ જ 
શાંિત મળશે. ભગવાન હાજરાહજૂર છ�. 
િશવબાબા જ�ર તમારી સહાય કરશે. 
રિસલાબેનના શ�દોએ મારા હતાશ મનમાં 
આશાની િચનગારી �ગટાવાનું કાય� કયુ�. મ� સાત 
�દવસનો કોસ� લીધો. રાજયોગના અ�યાસમાં મન 
પરો�યું. બી.ક�. �દ�યાબેને ક�ં, તમે તમારા 
�દલની વાત રોજ અ�તવેળાએ બાબાને કરો. 
તેઓ છ� જ દુઃખ હતા�, સુખ કતા� અને પરમક�પાળુ 
આપણાં સૌનાં પરમિપતા. બાબાને �દલથી વાત 
કરો, તમા�ં દુઃખ જ�ર હલક�� થઈ જશે. તેમના 
શ�દો સાચા પ�ાં. પહાડ જેવું કઠણ મા�ં દુઃખ 
પીગળવા લા�યું. રોજ મુરલી�ાસમાં જવા લાગી. 
રાજયોગના અ�યાસથી, અ�તવેળાની 
�હ�રહાનથી કાિત�કની યાતના ઓછી થવા લાગી. 
મારી હાલતમાં પ�રવત�ન �ઈ શાંતુભાઈ પણ 
બાબાના બાળક બની ગયા. પંદર �દવસવાળી 
ડૉ�ટરની આગાહી ખોટી પડી.’

‘માઠું ના લગાડો તો એક વાત પૂછું બેન ?’ 
મ� સંકોચ સાથે પૂ�ું. તેમણે ક�ં ‘િનઃસંકોચ 
પૂછો.’ ‘�ાનમાં આવતાં પહ�લાં, કાિત�કના 
અસા�ય રોગને કારણે હતાશ બનીને તમને કદીક 
આપઘાત કરવાના િવચારો આવતાં હતાં?’ તેમણે 
િનખાલસતાથી ક�ં, ‘હા, ઘણીવાર ર�લવેના પાટા 
પર જઈ �વનનો અંત લાવવાના ક� ઝેર પી લેવાના 
િવચારો આવતાં હતા. કારણ ક� કાિત�કની 
બીમારીએ �વન એવું બરબાદ કરી દીધું હતું ક� 
અમે �વતાં મડદાં જેવાં, નીરસ થઈ ગયાં હતાં. 
કાિત�કને ર�ઢો મૂક�ને �યાંય જવાય જ નિહ. ન 

કોઈના �સંગમાં, ન કોઈની બીમારીમાં ખબર 
લેવા. પછી િવચાર આવતો ક� �� તો મારા �વનનો 
અંત લાવી દ�... પછી કાિત�કનું કોણ ? એ િવચાર� 
મરવાના િવચારોને દૂર કયા�.’

આ તો તેમના વીતી ગયેલા ભૂતકાળની 
વાતો હતી. મારી સામે જે શાિલનીબેન હતાં તેમના 
ચહ�રા પર દુઃખ ક� યાતનાની કોઈ ર�ખા નથી રહી. 
અ�યાર� તો તેઓ બાબાના િન�યબુિ� બાળક 
બની ગયાં છ�. એકદમ �વ�થ, સુખી અને �સ�ન.

વાતને આગળ વધારતા મ� પૂ�ું, 
‘કાિત�કની ક�વી સેવા કરવાની જવાબદારી રહ�તી 
હતી?’ ‘એ તો સંપૂણ� �ડસેબલ હતો. �તે કોઈ 
કામ કરી શકતો નહોતો. સદા પથારીવશ. 
નવડાવવાનું, રડે એટલે પસવારવાનું, ચમચીથી 
જમાડવાનું, મળ-મૂ� અને વ��ોને સાફ કરવાનું. 
તે વખતે મુંબઈમાં ડાયપર નહોતાં મળતાં. અમે 
2000ની સાલમાં િશકાગો ગયાં. �યાર� �યાં ડાયપર 
મ�યાં.’ મારા મનમાં એક સવાલ �યારનો ય 
સળવળતો હતો. પૂછું ક� ના પૂછું ? પૂછવાની િહ�મત 
ચાલતી નહોતી તો યે પૂછાઈ ગયો. ‘કાિત�કને પણ 
થતી અસ� અને કારમી પીડામાંથી મુ� કરી 
દ�વાનો િવચાર કદી મનમાં... ’ મ� વા�ય પૂ�ં ના 
કયુ�. તરત જ તેઓ બો�યાં, ‘ના, ના, કદી નિહ. 
ભાઈ, કદી તેનાથી છૂટવાનો મને િવચાર નથી 
આ�યો. �� મા છું ને ? કોઈ મા તેના સંતાનની 
સેવાથી કદી થાક� નિહ. સંતાનને ખાતર તે �તે 
�વ પણ આપી દ�શે.’ આ સાંભળીને અગાઉ 
વાંચેલી એક વાત યાદ આવી ગઈ.

ઉપર, ભગવાનને �યાં �વા�મા અને ઈ�ર 
વ�ેનો સંવાદ હતો. ભગવાને ક�ં, ‘બેટા, તું 
નીચે ધરતી પર જ�મ લેવા � અને �વનનો 
��યુલોકમાં અનુભવ કર.’ �વા�માએ ક�ં, 
‘માર� આ અમરલોક અને તમને છોડીને �યાંય 

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 04 April 2019 Page No. 31

જવું નથી. �ભો, મને અ�ણી દુિનયામાં શા માટ� 
ધક�લો છો ? અહ� ચેનથી રહ�વા દો ને. �યાં મા�ં છ� 
કોણ? કોણ મારી કાળ� રાખશે ? ઈ�ર� ક�ં, 
‘નીચે ધરતી પર તારી સંભાળ રાખનારની 
�યવ�થા મ� કરી રાખી છ�. એ તને મારી જેમ �ેમથી 
સાચવશે તને જરા પણ ઓછું નિહ આવવા દ�.’ 
સાચે જ એક માતાના �દયમાં તેના બાળક માટ� 
અપાર �ેમ હોય છ�. ભગવાન તો દૂર દૂર ઉપર રહ� 
છ� પરંતુ વા�સ�યની મૂિત� માના �દયમાં તેમણે 
પોતાનો ગુ�ત વાસ અચૂક રા�યો હશે.

2000ની સાલમાં અમે યુ.એસ.એ. જવાની 
તૈયારી કરી. મારી નાની બેન �યાં હતી. તેણે 
અમારી ફાઈલ મૂક� હતી. અમે ચાર� સ�યો 
અમે�રકન એ�બસીમાં િવઝા માટ� પહ��યા. 
કાિત�કને ગોદમાં લીધેલો. 17 વષ�નો હોવા છતાં 
વજન અને કદ 3-4 વષ�ના બાળક જેટલું હતું. 
મનમાં ડર હતો ક� કાિત�કની �ડસેબલ હાલત 
�ઈને ગોરો અમે�રકન વીઝા આપવાનો ઈ�કાર 
કરી દ�શે તો ? ��, શાંતુભાઈ અને દીકરી ઈ�ટર�યુ 
માટ� ઓ�ફસમાં ગયાં. કાિત�કને બહાર સુવાડી 
કોઈકને દ�ખર�ખ રાખવા કહ�લું. ઓ�ફસર� પૂ�ું. 
Where is your son ? અમે ક�ં, તે �ડસેબલ છ� તે 
ફાઈલમાં જણા�યું જ છ�. તેને બહાર સુવડાવેલો છ�. 
કશું બોલવાનો ક� સાંભળવાનો નથી. ગોરા 
ઓ�ફસર� કાિત�કને �વાનો આ�હ ના રા�યો. 
તેણે અમે�રકાના ડૉ�ટર મોસરને ફોન �ડી 
સંમિત માંગી. ડૉ. મોસર સાથે ડૉ. ઉદાણીએ 
કાિત�કના ક�સની બધી વાત કરી ક�સ�ટ કયા� જ 
હતા. ડૉ. મોસર� ફોન પર સંમિત આપી દીધી. 
હાશ!, ચાર�યના િવઝા મંજૂર થઈ ગયા. મનમાં 
બાબાને લાખ લાખ થ��સ ક�ાં. છ� ને બાબાની 
કમાલ ! ગોરા ઓ�ફસર� કાિત�કની હાલત નજર� 
�ઈ હોત તો વીઝા મંજૂર કયા� જ ન હોત.’

‘િશકાગોમાં આ�યા બાદ ��ાક�મારી 
સે�ટરનું સરનામું મેળવી લીધું. મુંબઈ, 
બોરીવલીના સે�ટરની જેમ રોજ સેવાક��� પર 
મુરલી �ાસ માટ� જઈ ના શક�એ પરંતુ બાબાની 
અ�તવાણી અને અ�તવેળાનો યોગ, ભોગ બધું 
જ િવિધસર કરતાં. 2001માં દાદી �નક�� રી�ીટ 
સે�ટર સાન�ાંિસ�કો આ�યાં �યાર� તેમની 
મુલાકાત દરિમયાન કાિત�કનો ફોટો બતાવી તેની 
હાલતનું વણ�ન કયુ�. દાદીએ એક િવશેષ વાત 
કહી, ‘તુમ ઈસ આ�મા કો રોજ મુરલી સુનાઓ. 
�ફર ઉસક� પાસ બૈઠકર યોગ કરો.’ ઘેર આવી 
દાદીએ આપેલ ભોગ મ� તેને ખવડા�યો. રા�ે બે 
વાગે ઊઠી બાબા સાથે �હ�રહાન અને યોગ 
કરતી. ઘરમાં શિ�શાળી વાય�ેશન પેદા થયું. 
તેનું રડવાનું ધીર� ધીર� બંધ થઈ ગયું. રા�ે તે પણ 
ઊંઘતો, મને પણ આરામ મળતો. મુરલી અને 
યોગના �તાપે તેનું માથું દુઃખવાનું બંધ થઈ ગયું. 
પહ�લાં સખત ફ�ટ આવતી તે પણ બંધ થઈ ગઈ. 
તેના બધાં દાંત કાળા પડી ગયાં હતાં, તે એક પછી 
એક પડીને સફ�દ નવા દાંત આવવા લા�યા. હતો 
તે બિધર પરંતુ �� �યાર� કહ�તી ક� કાિત�ક બેટા, 
બાબાની મુરલી સાંભળીશું ? તે મારા તરફ મુખ 
ફ�રવતો. ચહ�રો ચમકતો અને ખુશી પણ દ�ખાતી. 
બાબાનો હાથ પક�ા પછીનું આ પ�રવત�ન 
અનુભવીને અમારી બાબા ��યેની લગની ઓર 
વધી ગઈ. મને �બ મળતી હતી, પણ કાિત�કને 
આવી હાલતમાં એકલો મૂકતાં �વ શી રીતે ચાલે?

‘બાપદાદાની સીઝનમાં એકવાર 
શાંિતવનમાં બી.ક�. સૂરજભાઈને મ�યાં. તેમણે 
ક�ં, ‘બાબા કો ભોગ લગાને ક� બાદ, રોજ સાત 
બાર મન હી મન બોલના - મ� પરમ પિવ� આ�મા, 
મા�ટર સવ�શિ�માન ��, બાબા આપ ઈસ આ�મા 
કો સકાશ દ�ના. �ફર ઉસે જલ યા દૂધ દ�ના.’ મ� એ 
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ના�યા પણ સજ�નોનો પણ સજ�ન એવો ભગવાન, 
જેને અમે િશવબાબા કહીએ છીએ, એમનો સહારો 
લો. અહ� બોરીવલીમાં ��ાક�મારી સે�ટર પર 
ચાલો, �� તમને લઈ જ�. તેઓ તમને રાજયોગ 
શીખવાડશે. જેનાથી તમા�ં દુઃખ દૂર થશે. ખૂબ જ 
શાંિત મળશે. ભગવાન હાજરાહજૂર છ�. 
િશવબાબા જ�ર તમારી સહાય કરશે. 
રિસલાબેનના શ�દોએ મારા હતાશ મનમાં 
આશાની િચનગારી �ગટાવાનું કાય� કયુ�. મ� સાત 
�દવસનો કોસ� લીધો. રાજયોગના અ�યાસમાં મન 
પરો�યું. બી.ક�. �દ�યાબેને ક�ં, તમે તમારા 
�દલની વાત રોજ અ�તવેળાએ બાબાને કરો. 
તેઓ છ� જ દુઃખ હતા�, સુખ કતા� અને પરમક�પાળુ 
આપણાં સૌનાં પરમિપતા. બાબાને �દલથી વાત 
કરો, તમા�ં દુઃખ જ�ર હલક�� થઈ જશે. તેમના 
શ�દો સાચા પ�ાં. પહાડ જેવું કઠણ મા�ં દુઃખ 
પીગળવા લા�યું. રોજ મુરલી�ાસમાં જવા લાગી. 
રાજયોગના અ�યાસથી, અ�તવેળાની 
�હ�રહાનથી કાિત�કની યાતના ઓછી થવા લાગી. 
મારી હાલતમાં પ�રવત�ન �ઈ શાંતુભાઈ પણ 
બાબાના બાળક બની ગયા. પંદર �દવસવાળી 
ડૉ�ટરની આગાહી ખોટી પડી.’

‘માઠું ના લગાડો તો એક વાત પૂછું બેન ?’ 
મ� સંકોચ સાથે પૂ�ું. તેમણે ક�ં ‘િનઃસંકોચ 
પૂછો.’ ‘�ાનમાં આવતાં પહ�લાં, કાિત�કના 
અસા�ય રોગને કારણે હતાશ બનીને તમને કદીક 
આપઘાત કરવાના િવચારો આવતાં હતાં?’ તેમણે 
િનખાલસતાથી ક�ં, ‘હા, ઘણીવાર ર�લવેના પાટા 
પર જઈ �વનનો અંત લાવવાના ક� ઝેર પી લેવાના 
િવચારો આવતાં હતા. કારણ ક� કાિત�કની 
બીમારીએ �વન એવું બરબાદ કરી દીધું હતું ક� 
અમે �વતાં મડદાં જેવાં, નીરસ થઈ ગયાં હતાં. 
કાિત�કને ર�ઢો મૂક�ને �યાંય જવાય જ નિહ. ન 

કોઈના �સંગમાં, ન કોઈની બીમારીમાં ખબર 
લેવા. પછી િવચાર આવતો ક� �� તો મારા �વનનો 
અંત લાવી દ�... પછી કાિત�કનું કોણ ? એ િવચાર� 
મરવાના િવચારોને દૂર કયા�.’

આ તો તેમના વીતી ગયેલા ભૂતકાળની 
વાતો હતી. મારી સામે જે શાિલનીબેન હતાં તેમના 
ચહ�રા પર દુઃખ ક� યાતનાની કોઈ ર�ખા નથી રહી. 
અ�યાર� તો તેઓ બાબાના િન�યબુિ� બાળક 
બની ગયાં છ�. એકદમ �વ�થ, સુખી અને �સ�ન.

વાતને આગળ વધારતા મ� પૂ�ું, 
‘કાિત�કની ક�વી સેવા કરવાની જવાબદારી રહ�તી 
હતી?’ ‘એ તો સંપૂણ� �ડસેબલ હતો. �તે કોઈ 
કામ કરી શકતો નહોતો. સદા પથારીવશ. 
નવડાવવાનું, રડે એટલે પસવારવાનું, ચમચીથી 
જમાડવાનું, મળ-મૂ� અને વ��ોને સાફ કરવાનું. 
તે વખતે મુંબઈમાં ડાયપર નહોતાં મળતાં. અમે 
2000ની સાલમાં િશકાગો ગયાં. �યાર� �યાં ડાયપર 
મ�યાં.’ મારા મનમાં એક સવાલ �યારનો ય 
સળવળતો હતો. પૂછું ક� ના પૂછું ? પૂછવાની િહ�મત 
ચાલતી નહોતી તો યે પૂછાઈ ગયો. ‘કાિત�કને પણ 
થતી અસ� અને કારમી પીડામાંથી મુ� કરી 
દ�વાનો િવચાર કદી મનમાં... ’ મ� વા�ય પૂ�ં ના 
કયુ�. તરત જ તેઓ બો�યાં, ‘ના, ના, કદી નિહ. 
ભાઈ, કદી તેનાથી છૂટવાનો મને િવચાર નથી 
આ�યો. �� મા છું ને ? કોઈ મા તેના સંતાનની 
સેવાથી કદી થાક� નિહ. સંતાનને ખાતર તે �તે 
�વ પણ આપી દ�શે.’ આ સાંભળીને અગાઉ 
વાંચેલી એક વાત યાદ આવી ગઈ.

ઉપર, ભગવાનને �યાં �વા�મા અને ઈ�ર 
વ�ેનો સંવાદ હતો. ભગવાને ક�ં, ‘બેટા, તું 
નીચે ધરતી પર જ�મ લેવા � અને �વનનો 
��યુલોકમાં અનુભવ કર.’ �વા�માએ ક�ં, 
‘માર� આ અમરલોક અને તમને છોડીને �યાંય 
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જવું નથી. �ભો, મને અ�ણી દુિનયામાં શા માટ� 
ધક�લો છો ? અહ� ચેનથી રહ�વા દો ને. �યાં મા�ં છ� 
કોણ? કોણ મારી કાળ� રાખશે ? ઈ�ર� ક�ં, 
‘નીચે ધરતી પર તારી સંભાળ રાખનારની 
�યવ�થા મ� કરી રાખી છ�. એ તને મારી જેમ �ેમથી 
સાચવશે તને જરા પણ ઓછું નિહ આવવા દ�.’ 
સાચે જ એક માતાના �દયમાં તેના બાળક માટ� 
અપાર �ેમ હોય છ�. ભગવાન તો દૂર દૂર ઉપર રહ� 
છ� પરંતુ વા�સ�યની મૂિત� માના �દયમાં તેમણે 
પોતાનો ગુ�ત વાસ અચૂક રા�યો હશે.

2000ની સાલમાં અમે યુ.એસ.એ. જવાની 
તૈયારી કરી. મારી નાની બેન �યાં હતી. તેણે 
અમારી ફાઈલ મૂક� હતી. અમે ચાર� સ�યો 
અમે�રકન એ�બસીમાં િવઝા માટ� પહ��યા. 
કાિત�કને ગોદમાં લીધેલો. 17 વષ�નો હોવા છતાં 
વજન અને કદ 3-4 વષ�ના બાળક જેટલું હતું. 
મનમાં ડર હતો ક� કાિત�કની �ડસેબલ હાલત 
�ઈને ગોરો અમે�રકન વીઝા આપવાનો ઈ�કાર 
કરી દ�શે તો ? ��, શાંતુભાઈ અને દીકરી ઈ�ટર�યુ 
માટ� ઓ�ફસમાં ગયાં. કાિત�કને બહાર સુવાડી 
કોઈકને દ�ખર�ખ રાખવા કહ�લું. ઓ�ફસર� પૂ�ું. 
Where is your son ? અમે ક�ં, તે �ડસેબલ છ� તે 
ફાઈલમાં જણા�યું જ છ�. તેને બહાર સુવડાવેલો છ�. 
કશું બોલવાનો ક� સાંભળવાનો નથી. ગોરા 
ઓ�ફસર� કાિત�કને �વાનો આ�હ ના રા�યો. 
તેણે અમે�રકાના ડૉ�ટર મોસરને ફોન �ડી 
સંમિત માંગી. ડૉ. મોસર સાથે ડૉ. ઉદાણીએ 
કાિત�કના ક�સની બધી વાત કરી ક�સ�ટ કયા� જ 
હતા. ડૉ. મોસર� ફોન પર સંમિત આપી દીધી. 
હાશ!, ચાર�યના િવઝા મંજૂર થઈ ગયા. મનમાં 
બાબાને લાખ લાખ થ��સ ક�ાં. છ� ને બાબાની 
કમાલ ! ગોરા ઓ�ફસર� કાિત�કની હાલત નજર� 
�ઈ હોત તો વીઝા મંજૂર કયા� જ ન હોત.’

‘િશકાગોમાં આ�યા બાદ ��ાક�મારી 
સે�ટરનું સરનામું મેળવી લીધું. મુંબઈ, 
બોરીવલીના સે�ટરની જેમ રોજ સેવાક��� પર 
મુરલી �ાસ માટ� જઈ ના શક�એ પરંતુ બાબાની 
અ�તવાણી અને અ�તવેળાનો યોગ, ભોગ બધું 
જ િવિધસર કરતાં. 2001માં દાદી �નક�� રી�ીટ 
સે�ટર સાન�ાંિસ�કો આ�યાં �યાર� તેમની 
મુલાકાત દરિમયાન કાિત�કનો ફોટો બતાવી તેની 
હાલતનું વણ�ન કયુ�. દાદીએ એક િવશેષ વાત 
કહી, ‘તુમ ઈસ આ�મા કો રોજ મુરલી સુનાઓ. 
�ફર ઉસક� પાસ બૈઠકર યોગ કરો.’ ઘેર આવી 
દાદીએ આપેલ ભોગ મ� તેને ખવડા�યો. રા�ે બે 
વાગે ઊઠી બાબા સાથે �હ�રહાન અને યોગ 
કરતી. ઘરમાં શિ�શાળી વાય�ેશન પેદા થયું. 
તેનું રડવાનું ધીર� ધીર� બંધ થઈ ગયું. રા�ે તે પણ 
ઊંઘતો, મને પણ આરામ મળતો. મુરલી અને 
યોગના �તાપે તેનું માથું દુઃખવાનું બંધ થઈ ગયું. 
પહ�લાં સખત ફ�ટ આવતી તે પણ બંધ થઈ ગઈ. 
તેના બધાં દાંત કાળા પડી ગયાં હતાં, તે એક પછી 
એક પડીને સફ�દ નવા દાંત આવવા લા�યા. હતો 
તે બિધર પરંતુ �� �યાર� કહ�તી ક� કાિત�ક બેટા, 
બાબાની મુરલી સાંભળીશું ? તે મારા તરફ મુખ 
ફ�રવતો. ચહ�રો ચમકતો અને ખુશી પણ દ�ખાતી. 
બાબાનો હાથ પક�ા પછીનું આ પ�રવત�ન 
અનુભવીને અમારી બાબા ��યેની લગની ઓર 
વધી ગઈ. મને �બ મળતી હતી, પણ કાિત�કને 
આવી હાલતમાં એકલો મૂકતાં �વ શી રીતે ચાલે?

‘બાપદાદાની સીઝનમાં એકવાર 
શાંિતવનમાં બી.ક�. સૂરજભાઈને મ�યાં. તેમણે 
ક�ં, ‘બાબા કો ભોગ લગાને ક� બાદ, રોજ સાત 
બાર મન હી મન બોલના - મ� પરમ પિવ� આ�મા, 
મા�ટર સવ�શિ�માન ��, બાબા આપ ઈસ આ�મા 
કો સકાશ દ�ના. �ફર ઉસે જલ યા દૂધ દ�ના.’ મ� એ 
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�માણે જઈને કરવા માં�ું. કાિત�કમાં ખૂબ જ 
ફરક પડી ગયો. શાંતુભાઈ તેને �હીલચેરમાં લઈ 
જઈ �ાન કરાવતા. તેના વાળ કાપીને દાઢી પણ 
કરી આપતા. અમે�રકામાં તો ડાયપર અવેલેબલ 
હતા, તેથી ખૂબ જ ચો�ખાઈ રહ�તી. તેની વેદના 
ઓછી થવાથી િનરાંતે સૂઈ જતો. મા�ં સમ� 
ટ��શન, િચંતા-�ફકર ને સેવાનો બોજ બધું લાઈટ 
(હ�ક��) થઈ ગયું.

મુંબઈના �યૂરોલો��ટ� તો કહ�લું ક� 
કાિત�કનો રોગ જ એવો છ� ક� તે પંદર�ક �દવસ માંડ 
કાઢશે. તે પછી પંદર વષ� વહી ગયાં. કાિત�કની 
હાલત સુધરી ગઈ હતી. વેદના બંધ. રડવાનું બંધ. 
છ� ને બાબાની કમાલ !

ગયા વષ� - 2017ની બી� ફ��ુઆરીએ 
કાિત�ક� દોઢ વાગે અંિતમ િવદાય લીધી �યાર� �� 
હૉ��પટલમાં I.C.U.માં હતી. દીકરીને કાિત�કની 
દ�ખભાળ માટ� બોલાવી લીધી હતી. તેનો ફોન 
આવવાથી �� અને શાંતુભાઈ ઘેર આ�યાં. તેનામાં 
ચૈત�ય ના દ�ખાયું. એ��યુલ�સ બોલાવી. તેઓએ 
કાિત�કને તપાસી �ત �હ�ર કય�.

બે �દવસ બાદ તેની અંિતમ સં�કારિવિધ 
(િ�મેશન)માં �.ક�. બહ�નો અને ભાઈઓ તેમજ 
અ�ય �ેહી સંબંધીઓ બસો જેટલાં ભેગાં થયાં 
હતાં. તેને રાજક�માર �ીક��ણની જેમ સ�વેલો. 
લોકોએ તેના પર �લોના હારોનો ઢગ ખડક� દીધો 
હતો. અજબની શાંિતના વાય�ેશન હતાં. મારી 
આંખ જરા પણ ભીની ન થઈ.

કોઈ સંતમહા�માની િવદાય જેવું ભ�ય ��ય 
બની ગયું હતું. �.ક�. બહ�ને કાિત�કના આ�માની 

શાંિત અને સ�ગિત માટ� શુભભાવના દશા�વી 
પરમા�માના િવ�પ�રવત�નના ક�યાણકારી 
કત��યની સમજ આપી. �� પોતે પણ �વ�થતાપૂવ�ક 
�પીચ આપી શક�. મારી આંખમાં અ�ુનું ટીપું પણ 
નહોતું, નહોતો ક�ઠ �ંધાયો. લોકોને નવાઈ 
લાગી.’

મ� અનુભ�યું, શાિલનીબહ�ને દુઃખનો 
ગોવધ�ન પવ�ત બાબાની સહાયથી સહજ પાર કરી 
દીધો. ‘અહ� �ભુશરણ�’ ભવનમાં તમારા �દવસો 
ક�વા �ય છ�.’ મારા ��ના ઉ�રમાં એમણે ક�ં, 
‘ક�ટલું સુંદર, ભ�ય અને મધુવનની ભાસના 
આપતું આ ભવન બ�યું છ� ! અહ� ચાર� તરફ 
�હાની શાંિત અને ખુશીનો અનુભવ ક�ં છું. એમ 
લાગે છ�, �ણે �વગ�ના સુખનો અનુભવ કરી રહી 
છું. પૂિણ�માબેનનો �ેહ, કાળ� અને નાની 
બહ�નોની સેવા મેળવીને �� પોતાને ભા�યશાળી 
અનુભવી રહી છું. લાગે છ� આ સુખ મારા 
પૂવ�જ�મના કોઈ પુ�યનું જ ફળ હોવું �ઈએ. મ� 
મારી બ�ને આંખોમાં મોિતયાનું ઓપર�શન 
કરા�યું. િબિપનમામા તેમના �ણીતા િન�ણાત 
ડૉ�ટર પાસે મને લઈ ગયા હતા. �દવસમાં પાંચ-છ 
વખત જુદા-જુદા �ૉ�સ નાંખવાના હતાં. નાની 
બહ�નો મને �ેહથી ટીપાં નાંખી આપતી. લાગે છ� 
અહ� મ� બેહદનો મીઠો સંગમયુગી �ભુપ�રવાર 
�ા�ત કય� છ�. બહારની દુિનયામાં અનેક ��ો 
હશે, અહ� �ભુશરણ� ભવનમાં ખર�ખર �� 
બાપદાદાની મીઠી ગોદ અને મોજનો અનુભવ કરી 
રહી છું, જે ચીરકાળ સુધી મારી ��િતમાં લહ�રાયા 
કરશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત

Published and Printed by BK Sarlaben R. Somiya for Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Ahmedabad. 

Printed at Shreedhar Printers Pvt. Ltd., J & K Block No. 4, Ravi Estate, Dudheshwar Road, Ahmedabad - 380 004. Published 

from Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Sukh Shanti Bhavan, Bhulabhai Park Road, Kankaria, 

Ahmedabad - 380 022, Gujarat State, India. Edited by Prof. Dr. Kalidas D. Prajapati.



NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É §ÉÉ2lÉ{ÉNÉ2 wöÉ2É "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÊlÉÊoÉ+Éà{Éà 
+Éy«ÉÉÎl©ÉHí ÊSÉmÉ ¡Éqö¶ÉÇ{É »É©ÉX´ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

qöÒ´É2ÉiÉÉ-¥ÉÉ±ÉÉNÉÉ©É LÉÉlÉà "Ê¶É´Éy´ÉX2Éà¾úiÉ'©ÉÉÅ NÉÉä¶ÉÉ³É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ 2´ÉYð§ÉÉ>, 
»ÉÉ©ÉÉÊWðHí HíÉ«ÉÇHí2 {É2¶ÉÒ§ÉÉ>, ~ÉÚ´ÉÇ »É2~ÉÅSÉ ±ÉÉPÉÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É.

+ÉiÉÅqö©ÉÉÅ "»É´ÉÇyÉ©ÉÇ »É©É§ÉÉ´É »{Éà¾úÊ©É±É{É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ £íÉyÉ2 Ê´ÉWð«É
©ÉàHí´ÉÉ{É, Wðä{É ©ÉÚÌlÉ~ÉÚWðHí ¨ÉÉlÉÉ Ê´É{ÉÉàqö§ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú, ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ 
§ÉÊNÉ{ÉÒ Ê´É2ÉWð HíÉä2, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. HÖí»ÉÖ©É¥Éà{É.

{É±ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'+à Ê¶É´É-¶ÉÅHí2{ÉÒ SÉälÉ{«É ]ñÉÅLÉÒ{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ 
WðWð ¨ÉÉlÉÉ ©É¾àú¶É§ÉÉ>, ±ÉÉà¾úÉiÉÉ »É©ÉÉWð{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¾ú2à÷¶É§ÉÉ>, 
KÉÊmÉ«É »É©ÉÉWð{ÉÉ +OÉiÉÒ yÉÒ®ø§ÉÉ XeàôX, ¦É.HÖí. 2Ò{ÉÉ¥Éà{É.
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yÉÉ2Ò©ÉÉÅ "35 ÊHí±ÉÉà PÉÒ{ÉÉ Ê¶É´É±ÉÓNÉ' qö¶ÉÇ{Éà ~ÉyÉÉ2à÷±É ©ÉÉ©É±ÉlÉqöÉ2 
¨ÉÉlÉÉ ¡ÉlÉÉ~ÉË»É¾ú, MLA ¨ÉÉlÉÉ ©É{É»ÉÖLÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É. 

Aqö´ÉÉeôÉ©ÉÉÅ "»´ÉÉ»o«É Ê¶ÉÊ¥É2'©ÉÉÅ ±ÉÉ«É{É ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>, ±ÉÉ«É{É 
Ê¥É~ÉÒ{É§ÉÉ>, eôÉè. WÚð±ÉÒ¥Éà{É, eôÉè. >2É{ÉÒ¥Éà{É, HÞíÊºÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ 
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´«ÉÉ~ÉÉ2Ò zÉÖ´É§ÉÉ>, ´ÉÒ©ÉÉ HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ ©Éà{ÉàWð2 Wð«Éà¶É§ÉÉ>, 

¦É.HÖí. yÉÌ©Éº`òÉ¥Éà{É.  
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+ÉSÉÉ«ÉÇ eôÒ.+à©É.´ÉÉ±ÉÉ, ¾ú2Ò+Éà©É »ÉlÉ»ÉÅNÉ ©ÉÅeô³{ÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ ´Éà±ÉÉ¥Éà{É.

´«ÉÉ2É÷©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' ´É{É»ÉÅ2KÉHí Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÒ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Hí©ÉÇSÉÉ2Ò+Éà{Éà
>¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ CFO ¨ÉÉlÉÉ »ÉÉà{É´ÉiÉàYð, 
{ÉÉ«É¥É ´É{É»ÉÅ2KÉHí +ÊyÉHíÉ2Ò +É{ÉÅqö§ÉÉ>, ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É.

©ÉÖÅ¥É> Ê´É±Éà~ÉÉ±ÉÉÇ LÉÉlÉà ~ÉÖ±É´ÉÉ©ÉÉ©ÉÉÅ ¶É¾úÒqö 40 CRPF{ÉÉ Wð´ÉÉ{ÉÉà{Éà 
¸ÉyyÉÉÅWðÊ±É ©ÉÉ`àò ¶ÉÉÅÊlÉ«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖ. +{É»ÉÖ±ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.

B]ñÉ©ÉÉÅ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ Ê¶ÉKÉHíÉà +{Éà §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÉ »{Éà¾úÊ©É±É{É©ÉÉÅ 
¶ÉÉ³É{ÉÉ `Äò»`òÒNÉiÉ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. ¾úºÉÉÇ¥Éà{É. 
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qöÒ´É »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "ÊmÉ´ÉàiÉÒ ©É¾úÉàl»É´É'©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É Hí2lÉÉÅ 
¦É.HÖí. ¶ÉÒ±ÉÖ¥Éà{É, G±ÉàHí`ò2 ¨ÉÉlÉÉ ¾úà©ÉÅlÉHÖí©ÉÉ2 IAS, WðWð Wð«É´ÉÅlÉ§ÉÉ> 

Xqö´É, Ê¶ÉKÉiÉ Ê{É«ÉÉ©ÉHí ¨ÉÉlÉÉ Êqö±ÉÉ´É2§ÉÉ>, ©É{É»ÉÖ2Ò »ÉÖ}ÉÒ 
Wð©ÉÉlÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ NÉ£í2§ÉÉ>, £íÉyÉ2 2É©ÉÉqöÒ+Éà»É, ¦É.HÖí. qö©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É LÉÉlÉà "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
qöÒ~É ¡ÉV´É±É{É Hí2lÉÉÅ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ, NÉÖWð2ÉlÉ ¾úÉ>HíÉà`Çò{ÉÉ 
WðWð »ÉlÉÒºÉ§ÉÉ> ´ÉÉà2É, +©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ DDO +®øiÉ ©É¾àú¶É ¥ÉÉ¥ÉÖ IAS, 

AMTS{ÉÉ `ÄòÉÊ£íHí eôÉ«É2à÷G`ò2 YðlÉà{rö§ÉÉ>, ¦É.HÖí. +©É2¥Éà{É.  

+©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' R D ©«ÉÖ]ñÒHí±É 
OÉÖ~É wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ "Ê¥É{ÉÉHíÉ NÉÒlÉ©ÉÉ±ÉÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 

2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ{ÉÖÅ ©ÉÉà©Éà{`òÉà +É~ÉÒ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ 
©Éà«É2¸ÉÒ §ÉÊNÉ{ÉÒ Ê¥ÉWð±É¥Éà{É ~É`àò±É, »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. +©É2¥Éà{É.  

Wð±ÉÉ±É~ÉÉà2 »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "qö¶ÉÉÊüü¥q lÉoÉÉ Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ ©É¾úÉàl»É´É'©ÉÉÅ 
qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É (¶ÉÉÅÊlÉ´É{É), {ÉNÉ2 

¡ÉÉoÉÊ©ÉHí Ê¶ÉKÉiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ +y«ÉKÉ ¨ÉÉlÉÉ ©ÉyÉÖ§ÉÉ>, +ÊyÉHí Ê´ÉHíÉ»É 
Hí©ÉÒ¶É{É2 ¨ÉÉlÉÉ ±ÉK©ÉiÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É.

"+Éè±É ©ÉÒÊeô«ÉÉ HíÉA{»ÉÒ±É' wöÉ2É ¦É.HÖí. {ÉÅÊqö{ÉÒ¥Éà{É{Éà ©ÉÒÊeô«ÉÉ-»ÉÉ©ÉÉÊWðHí
Hàí`àòNÉ2Ò ©ÉÉ`àò ´ÉºÉÇ-2019{ÉÉà +à´ÉÉàeÇô +É~ÉlÉÉÅ AVWðä{É{ÉÉÅ SÉälÉ{«É ©É¾úÉ¡É§ÉÖ 

§ÉNÉ´ÉÉ{É¶É2iÉ ¥ÉÉ~ÉÖ lÉoÉÉ »ÉàJàí`ò2Ò §ÉÊNÉ{ÉÒ Aº©ÉÉ ¶ÉÉ¾ú, +y«ÉKÉ 
¨ÉÉlÉÉ [ÉÉ{Éà{rö Ê´É¹ÉHí©ÉÉÇ, yÉ©ÉÉÇSÉÉ«ÉÇ +ÊLÉ±Éà¹É2qöÉ»ÉYð ©É¾úÉ2ÉWð.  

ÊHí±±ÉÉ ~ÉÉ2eôÒ©ÉÉÅ "¾àú±±ÉÉà ¾àú~~ÉÒ{Éà»É ©Éà³É'HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ´ÉÖeô Ê£í±©É 
+Ê§É{ÉàmÉÒ OÉà»ÉÒ Ë»É¾ú, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ £íÉ±NÉÖ{ÉÒ¥Éà{É, 

AvÉàNÉ~ÉÊlÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>, ¦É.HÖ. 2Å÷Wð{É¥Éà{É, ¦É.HÖí. ~ÉÉ®ø±É¥Éà{É, 
¦É.HÖí. lÉ~ÉÊ»´É{ÉÒ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2ÉàÊ¾úlÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. Ê´É{ÉÖ§ÉÉ>. 


