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�ાના�ત

ક��ણ ભી�મ િપતામહને મળવા ગયા. ભી�મ 
િપતામહ� ક��ણને �� કય� ક� �� પિવ� �વન �વું 
છું. �ે� કમ� ક�ં છું આમ છતાં માર� આવી પીડા 
ક�મ ભોગવવી પડી ?

ક��ણે ઉ�ર આ�યો. આ તમારાં વત�માનનાં 
કમ�નું ફળ નથી પણ પાછલા જ�મના કમ�નું ફળ 
છ�. �યાર� તમે રા� હતા. તમારી સવારી પસાર થઈ 
રહી હતી. તમારી સામેથી સાપ નીક�યો. જેને 
પકડાવીને તમે તેને જંગલમાં ફ�કાવી દીધો. જેમણે 
સાપને ફ��યો �યાં કાંટાળું ઝાળું હતું. સાપ એમાં 
ભરાઈ ગયો. તેને તેના શરીરમાં જેટલા કાંટા 
વા�યા, તેટલાં તીરથી તમાર� વ�ધા�યું પ�ું.

ક��ણે કહ�લી કમ�કહાનીથી ભી�મ િપતામહ 
ભ��ય ગયા. જે �દવસે સાપ મય� તેટલા �દવસે, 
ઉ�રાયણના �દવસે ભી�મ િપતામહ� દ�હ �યાગ 
કય�. ���નાટક અ�ભુત છ�. તેનું �ાન અ�ભુત 
છ�. ��ાવ�સો પ�ાપ� ભા�યશાળી છ� ક� 
િવ�ના કરોડો આ�માઓમાંથી પરમા�માએ 
તમને પસંદ કયા� છ�.

કમ�નો સંબંધ

માનવ �યાર� કમ� કર� �યાર� તેણે કમ� કરતાં 
પહ�લાં તેના આ�દ, મ�ય, અંતનો િવચાર કરવો 
�ઈએ. કમ�ના િસ�ાંતને આંખો-બુિ� સામે 
લાવીને કમ� કરવાં �ઈએ. બંદૂકમાંથી ગોળી 
નીકળ�, બાણથી તીર નીકળ� તો શા કામનું ? જે 
થવાનું છ� તે થઈને રહ�શે. કમ�નો આધાર તમે ક�વા 
િવ�તારમાં રહો છો, ક�વા સંગમાં રહો છો, ક�વો 
ખોરાક ખાઓ છો તેના ઉપર આધા�રત છ�. 
આસપાસનું વાયુમંડળ ઉ�ેજક હોય છ�. 

ગીતાનું ઉપરો� વા�ય આપણને કમ� 
કરવાની કળા શીખવાડે છ�. મીઠા મીઠા િશવબાબા 
અને ��ાબાબાએ આપણને �ે� કમ� 
આચરણમાં અિભ�ય� કરીને બતા�યાં. આ 
ઈ�રીય �ાનમાં આ�મા, પરમા�મા, ���ચ�ના 
�ાનની સાથે, કમ�ની ગહનગિત - કમ�ના 
િસ�ાંતનું �ાન િશરોમિણ છ�.

વા�તિવક �વનમાં બનતી ઘટનાઓ ક� શા��ોમાં 
લખેલી વાતોને જે તે �વ�પમાં ના સમજતાં તેને 
આ�યા��મક, ગૂઢાથ� - રહ�યોથી સમજવાની 
જ�ર છ�. જેની જેવી ��ા તેવું તેનું અથ�ઘટન. 
કમ�નો િસ�ાંત એટલો �યાપક છ� ક� તેનાથી એક 
પણ માનવ છૂટી શકતો નથી. દુિનયાનાં કરોડો 
માનવોનાં કમ�નાં જમા-ઉધારના િહસાબો �ામા 
રાખે છ�. એમાં સમય-સૂચકતા છ�, કોઈપણ 
�કારની ભૂલ થવાનો ભય નથી.

આ િવષયને સમજતાં પહ�લાં ભી�મ િપતામહ 
સાથે બનેલી બે ઘટનાઓનો ઉ�ેખ ક�ં છું.

પાંડવો અને �ૌપદી બાણશૈયા પર સૂતેલા 
િપતામહની ખબર કાઢવા ગયાં. આ વખતે ભી�મ 
િપતામહ �ૌપદી ��યે અિતમાનની નજર� �તા 
હતા. �ૌપદીથી રહ�વાયું નહ�. તેણીએ િપતામહને 
�� કય� ક� �યાર� ભરી સભામાં મારી લાજ 
લૂંટાતી હતી �યાર� તમે ક�મ કશુંયે કરી શ�યા 
નહ�? િપતામહ� ખેદ પામીને ઉ�ર આ�યો. બેટા, 
એ વખતે �� દુય�ધનનું અનાજ ખાતો હતો. તેના 
કારણે મારી મિત મૂંઝાઈ ગઈ હતી. હવે 
બાણશ�યામાં બધું જ �િધર ચા�યું ગયું છ� �યાર� 
મને એ બાબતનો બ� ખેદ થાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

કમ�ની ગહનગિત

�મશાનમાં જતાં વૈરા�ય આવે છ�. િથયેટરમાં 
જતાં દ�િહક ભાવ, આકષ�ણ જ�મે છ�. 
હો��પટલમાં જતાં અ�વ�થ બની જવાય છ�. 
�યાર� સ�સંગમાં જતાં આનંદ મળ� છ�. આમ 
કમ�નો સંબંધ આ પ�રબળો પર આધા�રત છ�.

વત�માનની �ા��તઓનો આધાર

વત�માન ક� પાછલા જ�મમાં હૉ��પટલ 
બંધાવી હશે, તો આરો�ય સા�ં રહ�શે. શાળા 
કૉલેજ બના�યાં હશે, તો તમે િવ�ાન, �ાની 
બનશો. અ�ન�ે� બના�યું હશે તો કદી અ�નની 
અછત રહ�શે નહ�. દાન કર�લું હશે તો ધન કદી 
ખૂટશે નહ�. ધમ�કાય� યો�યતા મુજબ કયા� હશે, 
તો તેનું ફળ સ�ગુણો�પે મળશે.

ઈ�રીય �ાન અને કમ�

કમ�નો િસ�ાંત અટપટો છ�. ��ાવ�સ 
બનીને � કોઈ ભૂલ કરીએ છીએ તો તેની સો 
ગણી સ� ભોગવવી પડે છ�.

પરમા�મા અિલ�ત છ�

કમ� માનવ સાથે �ડાયેલાં છ�. જેવું કમ� તેવું 
ફળ. ક�ટલાક સમથ� ��ાવ�સો - જેઓ પિવ� 
�વન �વતા હતા, ઈ�રીય િનયમો અને 
મયા�દાઓનું પાલન કરતા હતા. કોઈપણ 
�કારનાં �યસનો નહોતાં આમ છતાં પણ તેઓને 
ક��સર આ�દ રોગોના ભોગ બનવું પ�ું. આ 
પાછલા કમ�નો િહસાબ �કતાબ છ�. તેમાં 
પરમા�મા વ�ે આવતા નથી. એક વખત કમ� 
કયા� પછી તેના પ�રણામથી છૂટી શકાતું નથી. 
�યાર� સંિચતકમ� સમા�ત થઈ �ય છ�. 
�ાર�ધનો �ય થાય છ�. �યાર પછી પાછલા 
જ�મોનાં બાક� રહી ગયેલાં કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ શ� થાય છ�. પરમા�મા કોઈના ઉપર 
દયા ક� ક�પા કરી શકતા નથી. સૌ આ�માઓ 

એમનાં સંતાન છ�. આમ છતાં પરમા�માના �ાન 
અને યોગથી અ�શિ�ઓ મળતાં તેની 
પીડાનો અનુભવ થતો નથી.

પા�રવા�રક સંબંધો

પ�રવારમાં માતાિપતા, ભાઈઓ-બહ�નો, 
િમ�ો, દર�કનાં પિત-પ�ીઓ, સંતાનો વગેર� 
પણ ઋણાનુબંધથી આ સંસારમાં �ડાયેલાં છ�. 
પાછલા જ�મોના કમ�ના આધાર� સંબંધો સારા ક� 
ખરાબ રહ� છ�. તેમાં ક�ઈ પણ પ�રવત�ન થઈ 
શકતું નથી. જે પ�રવત�નો થાય છ� તે પણ કમ�ના 
િસ�ાંતને આધાર� થાય છ�. હમણાં મધર ડે 
ઉજવાય ગયો. તે િનિમ� �કાિશત હકારા�મક 
લેખો એ વાતની �તીિત કરાવે છ� ક� ક�ટલાંક એવાં 
સંતાનો હતાં ક� જેઓએ માતાિપતાની અથક સેવા 
કરી. નોકરી ધંધાને બાજુમાં રાખીને પણ માતા 
િપતાની સેવામાં ધ�યતાનો અનુભવ કય�.

અખબારોમાં એવી ઘટનાઓ પણ વાંચવા 
મળ� છ� ક� સંતાનો માતાિપતા સાથે મારપીટ કર� છ�. 
હડધૂત કર� છ�. ખાવા પણ આપતાં નથી. 
��ા�મમાં મૂક� આવે છ� ને �યાર�ક હ�યા પણ 
કર� છ�. આ સૌ ઋણાનુબંધથી બને છ�.

નોકરી-ધંધાના સંબંધો

સંિચત કમ�ને આધાર� સારા �થળ�, 
સ�માનજનક નોકરી મળ� છ�. ધંધામાં �ામાિણક, 
મૂ�યોસભર �વન �વતા પાટ�નર મળ� છ�. �યાર� 
એનાથી િવપરીત નોકરીથી ક�ટાળ�લા ક�ટલાક 
આ�મહ�યા (�વઘાત) કર� છ�. તો ધંધામાં 
અ�માિણકતાને કારણે લોકો દ�વાળું પણ ��ક� છ�. 
દાદા લેખરાજ હીરા ઝવેરાતના �િસ� �યાપારી 
હતા. સારા પાટ�નરને કારણે ધંધામાંથી 
સરળતાથી મુ� થયા અને ઈ�રીય સંદ�શ 
આપવાનું કાય� શ� કયુ�.
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ક��ણ ભી�મ િપતામહને મળવા ગયા. ભી�મ 
િપતામહ� ક��ણને �� કય� ક� �� પિવ� �વન �વું 
છું. �ે� કમ� ક�ં છું આમ છતાં માર� આવી પીડા 
ક�મ ભોગવવી પડી ?

ક��ણે ઉ�ર આ�યો. આ તમારાં વત�માનનાં 
કમ�નું ફળ નથી પણ પાછલા જ�મના કમ�નું ફળ 
છ�. �યાર� તમે રા� હતા. તમારી સવારી પસાર થઈ 
રહી હતી. તમારી સામેથી સાપ નીક�યો. જેને 
પકડાવીને તમે તેને જંગલમાં ફ�કાવી દીધો. જેમણે 
સાપને ફ��યો �યાં કાંટાળું ઝાળું હતું. સાપ એમાં 
ભરાઈ ગયો. તેને તેના શરીરમાં જેટલા કાંટા 
વા�યા, તેટલાં તીરથી તમાર� વ�ધા�યું પ�ું.

ક��ણે કહ�લી કમ�કહાનીથી ભી�મ િપતામહ 
ભ��ય ગયા. જે �દવસે સાપ મય� તેટલા �દવસે, 
ઉ�રાયણના �દવસે ભી�મ િપતામહ� દ�હ �યાગ 
કય�. ���નાટક અ�ભુત છ�. તેનું �ાન અ�ભુત 
છ�. ��ાવ�સો પ�ાપ� ભા�યશાળી છ� ક� 
િવ�ના કરોડો આ�માઓમાંથી પરમા�માએ 
તમને પસંદ કયા� છ�.

કમ�નો સંબંધ

માનવ �યાર� કમ� કર� �યાર� તેણે કમ� કરતાં 
પહ�લાં તેના આ�દ, મ�ય, અંતનો િવચાર કરવો 
�ઈએ. કમ�ના િસ�ાંતને આંખો-બુિ� સામે 
લાવીને કમ� કરવાં �ઈએ. બંદૂકમાંથી ગોળી 
નીકળ�, બાણથી તીર નીકળ� તો શા કામનું ? જે 
થવાનું છ� તે થઈને રહ�શે. કમ�નો આધાર તમે ક�વા 
િવ�તારમાં રહો છો, ક�વા સંગમાં રહો છો, ક�વો 
ખોરાક ખાઓ છો તેના ઉપર આધા�રત છ�. 
આસપાસનું વાયુમંડળ ઉ�ેજક હોય છ�. 

ગીતાનું ઉપરો� વા�ય આપણને કમ� 
કરવાની કળા શીખવાડે છ�. મીઠા મીઠા િશવબાબા 
અને ��ાબાબાએ આપણને �ે� કમ� 
આચરણમાં અિભ�ય� કરીને બતા�યાં. આ 
ઈ�રીય �ાનમાં આ�મા, પરમા�મા, ���ચ�ના 
�ાનની સાથે, કમ�ની ગહનગિત - કમ�ના 
િસ�ાંતનું �ાન િશરોમિણ છ�.

વા�તિવક �વનમાં બનતી ઘટનાઓ ક� શા��ોમાં 
લખેલી વાતોને જે તે �વ�પમાં ના સમજતાં તેને 
આ�યા��મક, ગૂઢાથ� - રહ�યોથી સમજવાની 
જ�ર છ�. જેની જેવી ��ા તેવું તેનું અથ�ઘટન. 
કમ�નો િસ�ાંત એટલો �યાપક છ� ક� તેનાથી એક 
પણ માનવ છૂટી શકતો નથી. દુિનયાનાં કરોડો 
માનવોનાં કમ�નાં જમા-ઉધારના િહસાબો �ામા 
રાખે છ�. એમાં સમય-સૂચકતા છ�, કોઈપણ 
�કારની ભૂલ થવાનો ભય નથી.

આ િવષયને સમજતાં પહ�લાં ભી�મ િપતામહ 
સાથે બનેલી બે ઘટનાઓનો ઉ�ેખ ક�ં છું.

પાંડવો અને �ૌપદી બાણશૈયા પર સૂતેલા 
િપતામહની ખબર કાઢવા ગયાં. આ વખતે ભી�મ 
િપતામહ �ૌપદી ��યે અિતમાનની નજર� �તા 
હતા. �ૌપદીથી રહ�વાયું નહ�. તેણીએ િપતામહને 
�� કય� ક� �યાર� ભરી સભામાં મારી લાજ 
લૂંટાતી હતી �યાર� તમે ક�મ કશુંયે કરી શ�યા 
નહ�? િપતામહ� ખેદ પામીને ઉ�ર આ�યો. બેટા, 
એ વખતે �� દુય�ધનનું અનાજ ખાતો હતો. તેના 
કારણે મારી મિત મૂંઝાઈ ગઈ હતી. હવે 
બાણશ�યામાં બધું જ �િધર ચા�યું ગયું છ� �યાર� 
મને એ બાબતનો બ� ખેદ થાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

કમ�ની ગહનગિત

�મશાનમાં જતાં વૈરા�ય આવે છ�. િથયેટરમાં 
જતાં દ�િહક ભાવ, આકષ�ણ જ�મે છ�. 
હો��પટલમાં જતાં અ�વ�થ બની જવાય છ�. 
�યાર� સ�સંગમાં જતાં આનંદ મળ� છ�. આમ 
કમ�નો સંબંધ આ પ�રબળો પર આધા�રત છ�.

વત�માનની �ા��તઓનો આધાર

વત�માન ક� પાછલા જ�મમાં હૉ��પટલ 
બંધાવી હશે, તો આરો�ય સા�ં રહ�શે. શાળા 
કૉલેજ બના�યાં હશે, તો તમે િવ�ાન, �ાની 
બનશો. અ�ન�ે� બના�યું હશે તો કદી અ�નની 
અછત રહ�શે નહ�. દાન કર�લું હશે તો ધન કદી 
ખૂટશે નહ�. ધમ�કાય� યો�યતા મુજબ કયા� હશે, 
તો તેનું ફળ સ�ગુણો�પે મળશે.

ઈ�રીય �ાન અને કમ�

કમ�નો િસ�ાંત અટપટો છ�. ��ાવ�સ 
બનીને � કોઈ ભૂલ કરીએ છીએ તો તેની સો 
ગણી સ� ભોગવવી પડે છ�.

પરમા�મા અિલ�ત છ�

કમ� માનવ સાથે �ડાયેલાં છ�. જેવું કમ� તેવું 
ફળ. ક�ટલાક સમથ� ��ાવ�સો - જેઓ પિવ� 
�વન �વતા હતા, ઈ�રીય િનયમો અને 
મયા�દાઓનું પાલન કરતા હતા. કોઈપણ 
�કારનાં �યસનો નહોતાં આમ છતાં પણ તેઓને 
ક��સર આ�દ રોગોના ભોગ બનવું પ�ું. આ 
પાછલા કમ�નો િહસાબ �કતાબ છ�. તેમાં 
પરમા�મા વ�ે આવતા નથી. એક વખત કમ� 
કયા� પછી તેના પ�રણામથી છૂટી શકાતું નથી. 
�યાર� સંિચતકમ� સમા�ત થઈ �ય છ�. 
�ાર�ધનો �ય થાય છ�. �યાર પછી પાછલા 
જ�મોનાં બાક� રહી ગયેલાં કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ શ� થાય છ�. પરમા�મા કોઈના ઉપર 
દયા ક� ક�પા કરી શકતા નથી. સૌ આ�માઓ 

એમનાં સંતાન છ�. આમ છતાં પરમા�માના �ાન 
અને યોગથી અ�શિ�ઓ મળતાં તેની 
પીડાનો અનુભવ થતો નથી.

પા�રવા�રક સંબંધો

પ�રવારમાં માતાિપતા, ભાઈઓ-બહ�નો, 
િમ�ો, દર�કનાં પિત-પ�ીઓ, સંતાનો વગેર� 
પણ ઋણાનુબંધથી આ સંસારમાં �ડાયેલાં છ�. 
પાછલા જ�મોના કમ�ના આધાર� સંબંધો સારા ક� 
ખરાબ રહ� છ�. તેમાં ક�ઈ પણ પ�રવત�ન થઈ 
શકતું નથી. જે પ�રવત�નો થાય છ� તે પણ કમ�ના 
િસ�ાંતને આધાર� થાય છ�. હમણાં મધર ડે 
ઉજવાય ગયો. તે િનિમ� �કાિશત હકારા�મક 
લેખો એ વાતની �તીિત કરાવે છ� ક� ક�ટલાંક એવાં 
સંતાનો હતાં ક� જેઓએ માતાિપતાની અથક સેવા 
કરી. નોકરી ધંધાને બાજુમાં રાખીને પણ માતા 
િપતાની સેવામાં ધ�યતાનો અનુભવ કય�.

અખબારોમાં એવી ઘટનાઓ પણ વાંચવા 
મળ� છ� ક� સંતાનો માતાિપતા સાથે મારપીટ કર� છ�. 
હડધૂત કર� છ�. ખાવા પણ આપતાં નથી. 
��ા�મમાં મૂક� આવે છ� ને �યાર�ક હ�યા પણ 
કર� છ�. આ સૌ ઋણાનુબંધથી બને છ�.

નોકરી-ધંધાના સંબંધો

સંિચત કમ�ને આધાર� સારા �થળ�, 
સ�માનજનક નોકરી મળ� છ�. ધંધામાં �ામાિણક, 
મૂ�યોસભર �વન �વતા પાટ�નર મળ� છ�. �યાર� 
એનાથી િવપરીત નોકરીથી ક�ટાળ�લા ક�ટલાક 
આ�મહ�યા (�વઘાત) કર� છ�. તો ધંધામાં 
અ�માિણકતાને કારણે લોકો દ�વાળું પણ ��ક� છ�. 
દાદા લેખરાજ હીરા ઝવેરાતના �િસ� �યાપારી 
હતા. સારા પાટ�નરને કારણે ધંધામાંથી 
સરળતાથી મુ� થયા અને ઈ�રીય સંદ�શ 
આપવાનું કાય� શ� કયુ�.
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કાય� �માણે કમ�ના સંબંધો

કમ�નો િસ�ાંત કમ� સાથે �ડાયેલો છ�. 
કાયદાને �ણકાર વક�લો ભૂલો કર� છ� તો તેમને 
િવશેષ સ� મળ� છ�. લ�કરમાં નોકરી કરનારને 
ભૂલની સ� આકરી મળ� છ�. લોકોના �નમાલને 
ર�વાનું કામ કરનાર પોલીસ �વાથ�માં �ટી �ય 
છ� તો તેની તેને સ� મળ� છ�.

એક �યાયાધીશ સવાર� ફરવા નીક�યા. 
ર�તામાં એક માનવે બી�નું ખૂન કયુ�. �યાયાધીશ 
ખૂનીના ચહ�રાને ઓળખી ગયા હતા. પોતાની સામે 
જ ક�સ ચા�યો. તેમાં કાયદાની આંટીઘૂંટીને 
વક�લોની દલીલોને કારણે �યાયાધીશે �યેલા 
ચહ�રાને બદલે અ�યને સ� મળી. �યાયાધીશે 
ચે�બરમાં બોલાવીને જેને સ� મળી હતી તેને 
પૂ�ું. ગુનેગાર� ક�ં ક� સાહ�બ, આ ખૂન મ� કયુ� 
નહોતું. પહ�લાં મ� એક ખૂન કયુ� હતું. તેમાં િનદ�ષ 
છૂટી ગયો હતો. �યાયાધીશને સંતોષ થયો ક� 
કમ�નો િસ�ાંત એની રીતે કામ કર� છ�.

સાવધાની

��યેક માનવે કમ�નો િસ�ાંત યાદ રાખીને 
કમ� કરવું �ઈએ. ય�ની �થાપના 1936માં થઈ. 
સંગમયુગ સો વષ�નો છ�. 2036માં સંગમયુગ પૂરો 
થશે. બાબાએ કમ�ની ગિતનું �ાન આ�યું છ�.

‘કર લે માનવ કમ� ક� તૂ પહચાન’

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)...

કહીશ ક� આપ આટલો ગુ�સો ક�મ કરી ર�ા છો ?

કારણ ક� મારી એમના ��યેની �િ� સારી 
છ�. પણ મારી �િ� આપના ��યે એ છ� ક� આ 
�કારનો વતા�વ મને પસંદ નથી. તેથી મારી �િ� 
િ�યાના આધાર� છ�. એને મ� આપના ��યે જ�માવી 
હતી. આપણે કોઈને �ઈએ છીએ �યાર� 
�યવહારની ���થી �ઈએ છીએ શ�દ ક� કમ�ના 
આધાર� નહ�. િવચાર, અનુભૂિત અને �િ� આ 
�ણેય િ�યાઓ આપણામાં પહ�લેથી જ થઈ ગઈ 
હોય છ�. �યાર� કોઈ િ�યા વારંવાર થાય છ� તો 
આપણી �િ� પણ તેવી જ થઈ �ય છ�. દા.ત. મ� 
એકવાર આપની સાથે ગુ�સાથી વાત કરી, બી� 
વાર પણ ગુ�સાથી વાત કરી, ચાર વખત ગુ�સાથી 
વાત કરી તો મારી એ ટ�વ બની ગઈ ક� �યાર� વાત 
કરવી છ� તો ગુ�સાથી જ કરીશ.

પછી આ ટ�વ સૌના માટ� બની જશે. એવી 
પણ પ�ર��થિત આવશે ક� મને મારા ઉપર જ ગુ�સો 
આવી જશે. પછી ધીર� ધીર� આ મારા સં�કાર બની 
જશે. આપણે ઓ�ફસમાં ક�ં ક� ગુ�સાથી જ કામ 
કરવું પડે છ�. �યાર� �� ઘેર આવીશ તો બાળકો 
સાથે કઈ રીતે વાત કરીશ ? ગુ�સાથી જ કરીશ. 
બધી આદતોને િમલાવીને મા�ં તેવું જ �યિ��વ 
બની ગયું. �� જેવા િવચારો ઉ�પ�ન કરીશ તેવું 
મા�ં �યિ��વ બનશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેને �વમાનનું અિભમાન નથી તે સદા 
ન�િચ� રહ� છ�.

• બુરાઈની �પધા� છોડીને સારાપણાની �પધા� 
કરો.

• મનને �ભુની થાપણ સમ�ને એને �ે� 
કાય�માં �ડી દો.

• �ેમના સાગર બાપના બાળકો �ેમની ભરપૂર 
ગંગા બનીને રહો.

• ધમ�માં ��થત થઈને કમ� કરનાર જ ધમા��મા છ�.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 08 August 2019 Page No. 06

�ાના�ત

કાય� �માણે કમ�ના સંબંધો

કમ�નો િસ�ાંત કમ� સાથે �ડાયેલો છ�. 
કાયદાને �ણકાર વક�લો ભૂલો કર� છ� તો તેમને 
િવશેષ સ� મળ� છ�. લ�કરમાં નોકરી કરનારને 
ભૂલની સ� આકરી મળ� છ�. લોકોના �નમાલને 
ર�વાનું કામ કરનાર પોલીસ �વાથ�માં �ટી �ય 
છ� તો તેની તેને સ� મળ� છ�.

એક �યાયાધીશ સવાર� ફરવા નીક�યા. 
ર�તામાં એક માનવે બી�નું ખૂન કયુ�. �યાયાધીશ 
ખૂનીના ચહ�રાને ઓળખી ગયા હતા. પોતાની સામે 
જ ક�સ ચા�યો. તેમાં કાયદાની આંટીઘૂંટીને 
વક�લોની દલીલોને કારણે �યાયાધીશે �યેલા 
ચહ�રાને બદલે અ�યને સ� મળી. �યાયાધીશે 
ચે�બરમાં બોલાવીને જેને સ� મળી હતી તેને 
પૂ�ું. ગુનેગાર� ક�ં ક� સાહ�બ, આ ખૂન મ� કયુ� 
નહોતું. પહ�લાં મ� એક ખૂન કયુ� હતું. તેમાં િનદ�ષ 
છૂટી ગયો હતો. �યાયાધીશને સંતોષ થયો ક� 
કમ�નો િસ�ાંત એની રીતે કામ કર� છ�.

સાવધાની

��યેક માનવે કમ�નો િસ�ાંત યાદ રાખીને 
કમ� કરવું �ઈએ. ય�ની �થાપના 1936માં થઈ. 
સંગમયુગ સો વષ�નો છ�. 2036માં સંગમયુગ પૂરો 
થશે. બાબાએ કમ�ની ગિતનું �ાન આ�યું છ�.

‘કર લે માનવ કમ� ક� તૂ પહચાન’

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)...

કહીશ ક� આપ આટલો ગુ�સો ક�મ કરી ર�ા છો ?

કારણ ક� મારી એમના ��યેની �િ� સારી 
છ�. પણ મારી �િ� આપના ��યે એ છ� ક� આ 
�કારનો વતા�વ મને પસંદ નથી. તેથી મારી �િ� 
િ�યાના આધાર� છ�. એને મ� આપના ��યે જ�માવી 
હતી. આપણે કોઈને �ઈએ છીએ �યાર� 
�યવહારની ���થી �ઈએ છીએ શ�દ ક� કમ�ના 
આધાર� નહ�. િવચાર, અનુભૂિત અને �િ� આ 
�ણેય િ�યાઓ આપણામાં પહ�લેથી જ થઈ ગઈ 
હોય છ�. �યાર� કોઈ િ�યા વારંવાર થાય છ� તો 
આપણી �િ� પણ તેવી જ થઈ �ય છ�. દા.ત. મ� 
એકવાર આપની સાથે ગુ�સાથી વાત કરી, બી� 
વાર પણ ગુ�સાથી વાત કરી, ચાર વખત ગુ�સાથી 
વાત કરી તો મારી એ ટ�વ બની ગઈ ક� �યાર� વાત 
કરવી છ� તો ગુ�સાથી જ કરીશ.

પછી આ ટ�વ સૌના માટ� બની જશે. એવી 
પણ પ�ર��થિત આવશે ક� મને મારા ઉપર જ ગુ�સો 
આવી જશે. પછી ધીર� ધીર� આ મારા સં�કાર બની 
જશે. આપણે ઓ�ફસમાં ક�ં ક� ગુ�સાથી જ કામ 
કરવું પડે છ�. �યાર� �� ઘેર આવીશ તો બાળકો 
સાથે કઈ રીતે વાત કરીશ ? ગુ�સાથી જ કરીશ. 
બધી આદતોને િમલાવીને મા�ં તેવું જ �યિ��વ 
બની ગયું. �� જેવા િવચારો ઉ�પ�ન કરીશ તેવું 
મા�ં �યિ��વ બનશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેને �વમાનનું અિભમાન નથી તે સદા 
ન�િચ� રહ� છ�.

• બુરાઈની �પધા� છોડીને સારાપણાની �પધા� 
કરો.

• મનને �ભુની થાપણ સમ�ને એને �ે� 
કાય�માં �ડી દો.

• �ેમના સાગર બાપના બાળકો �ેમની ભરપૂર 
ગંગા બનીને રહો.

• ધમ�માં ��થત થઈને કમ� કરનાર જ ધમા��મા છ�.
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સરલાદીદીને ��ધાંજિલ
�.ક�. નેહાબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

સરલ �વભાવ તમારો. સહનશિ� અપાર. સમાવો સાગર થઈને. સવ�નો 

કય� સ�કાર. સ�ય પથ પર ચલા�યાં. સવ�ને આ�યો �ેહ. સદગુણોથી 
કયા� સ��. સમજણ શિ� દાદ માગી લે તેવી.

રહ�મ�દલ. રસમ િનભાવી ય�ની. ર�ાં જેવાં હતાં તેવાં. રસ �હાની પીધો. રસના �તી અપાર. રવાડે 

ચઢ�લા જે માયાના દીધો સાચો રાહ.

લાખોમાં એક. લાડ લડા�યાં સૌને. લાખ લાખ શુિ�યા આપને. લાગો ય�માં અનોખાં. લાગણીસભર 

સૌ ��યે. લાલ બના�યા અનેક. લાજ રાખી ��ાવ�સની.

દીન હીન ��યે દયાળુ. દીનાનાથનાં સંતાન. દીધો સૌને �ેહ અપાર. દીવા �ગટા�યા આ�માના. 

દીસો �દ�યતાની મૂરત. દીદાર કરાવો દ�વીનો. દીસો અ�નપૂણા�નો અવતાર.

દીસો �દ�ય દ�વી. દીધો દયાનો રાહ. દીવાલો તોડી દ�હની. દીધાં ગુણોનાં દાન. દીધાં �વનમુિ�નાં 

દાન. દીપ �ગટા�યા દ�શ અને િવદ�શોમાં. દીદી તમારા �દ�ય�ેમને ભૂલીએ શી રીતે ?

નહે ભર�લાં નયન તમારાં. નેહાબેનને બના�યાં સ�મ. નેહથી નીરખો. નેમીનાથને િનયિમત કરી 

આ�યું સાચું �ાન. ને� િવના નીર�યા િશવભગવાન. નેણ તમારા અપાવે મુિ� �વનમુિ� રાહ.

�વણ કયુ� િશવવાણીનું. ��ધા િશવ પર અપાર. �વણ સમાં કાય� કયા�. �મ કય� અપાર. �વણ 

કરવા ઉ�સુક આપને. ��ધાથી ��ાવ�સો બ�યા અપાર. ��ધાથી સૌને �યાં.

�ધા ં �યાન ધરો િશવનું સદા, દ�હ દુિનયા સુ�ધાં આવી નહ� યાદ, િસ�ાંતોમાં રહીને ��યાં. 

શીખવા�ું અનેકને, િસ�ધાંતો િશવના સમ��યા, �ાની અ�ાની, અમીર-ગરીબ સુ�ધાં આ�યો 
�ેહ.

જગે ઘૂ�યાં. જમા�ાં �ાનભોજન. જન-જનને આ�યો �ેમ. જગા�ાં અ�ાન અંધકારથી. જશને 

િવસરીને સેવા કરી અપાર. જમાનો તમને વંદી રહ�શે વારંવાર. જગતને �યું �દ�યને�ો થક�.

િલિખતન �વા નહ� મળ� બુલેટીનમાં. િલિમટ બનાવી લ�મણ ર�ખાની. િલિમટમાં ના ર�ાં. સૌને 

રા�યાં સાથે. િલસોટો તેજનો બતાવી સરક� ગયાં દીદી.
॥ ઓમશાંિત ॥ 
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લોકો ગંદા છ�, ખરાબ છ�. તો આપ િવચારો ક� અહ� 
તો બધા જ ખરાબ લોકો છ� તો શું એમના કારણે 
�વનભર દદ�માં ર�� ? શું �� બધા લોકોને બદલી 
શક�� છું ? ના.

� માર� સારી અનુભૂિત કરવી છ� તો માર� 
સારા સંક�પ કરવા પડશે ક� મારી આજુબાજુના 
લોકો સારા છ�. � મારા િવચારો નકારા�મક છ� તો 
મને સારા લોકો પણ ખરાબ લાગશે. પછી તો 
કોઈપણ સા�ં લાગશે નહ�. લોકો તો એના એજ છ� 
પણ મારા િવચારના ���કોણ મુજબ તેઓ મને 
દ�ખાય છ�. જેવું િવચારશો. તેવી અનુભૂિત થશે. 
લોકો ��યે આપણે જેવું િવચારીશું તેવી �િ� 
બનશે. આ તો છ� જ આવા. એમ િવચારતાં 
િવચારતાં િવચારોની એક સાંકળ બની જશે.

એક �યિ� પાસેથી કોઈ સારી અનુભૂિત 
કરી શક� છ�. �યિ� તો તેજ છ� પરંતુ એના ��યે 
અલગ અલગ �કારની અનુભૂિત થઈ શક� છ�. 
પછી અલગ અલગ લોકોનો આપના ��યે અલગ 
���કોણ રહ�શે. �યાર� તમે તો તેજ છો. આપ 
એનામાં �વેશીને અનુભૂિત ઉ�પ�ન કરી શકતા 
નથી. પણ �� તેના િવશે જે િવચા�ં છું તે મુજબ 
આપની �િ� બનતી �ય છ�. જેવી મારી આપના 
��યે �િ� હશે તેવી જ �� આપની સાથે વાત 
કરીશ. પછી એવો જ આપના ��યે મારો �યવહાર 
હશે. પછી તેવું �વાભાિવક રીતે મારા કાય�માં 
આવી જશે. જેઓ મને સારા લાગે છ� એમના ��યે 
�� સારી રીતે વાત કરીશ. તેઓ ગુ�સો કરતા હશે 
તો પણ �� એમની સાથે �ેમથી વાત કરીશ. �� 

ધારી લો ક� અચાનક 
કાયા�લયમાં ક�ઈક ઉપર 
નીચે થઈ ગયું. લોકો ઘણા 
જ નકારા�મકતામાં જઈ 
ર�ા છ�. કો��યુટર ખરાબ 
થઈ ગયું છ�. એમાં ઘણી 
બધી માિહતી હતી. આપ

તરત જ એક િમિનટ થોભી �ઓ અને કહો ક� 
સં�ગોવશા� આમ થયું. �� �� છું, �� આ સમયે 
શું કરી શક�� છું. આપ તે સમયે સંક�પ કરવા માટ� 
ગંભીર હશો ક� આપ કયા �કારના સંક�પ કરી 
ર�ા છો. આપણામાં જે પહ�લી ચીજ ઉ�પ�ન 
કરીએ છીએ તે િવચાર હોય છ�. જે �કાર� આપણે 
િવચારીશું તેવી અનુભૂિત થશે. આ બંનેમાં કદી 
અંતર પડશે નહ�. આપ હકારા�મક સંક�પ કરો 
છો તો સારી અનુભૂિત થશે. નકારા�મક સંક�પ 
કરશો તો નકારા�મક અનુભૂિત થશે. તમે 
હકારા�મક સંક�પ કરો અને આપને નકારા�મક 
અનુભૂિત થાય તેવું નહ� બને. આ શ�ય જ નથી.

બહારનું પ�રવત�ન લાવવાને બદલે આપણે 
અંદરનું પ�રવત�ન કરીએ. � �� તકલીફમાં છું 
�યાર� મને એવું લાગશે ક� તમે આમ કયુ� તેથી �� 
તકલીફમાં છું. માર� મારી તકલીફ (દદ�ને) દૂર 
કરવી છ� આપણે આપણી સાથે �ેમથી બેસીને 
પોતાના િવચારોની ગુણવ�ા બદલવી પડશે. જેમ 
જેમ �� હકારા�મક બનીશ તેમ તેમ આપના ��યે 
મારો ���કોણ બદલાતો જશે.

�� કઈ વાતને કઈ રીતે લ� છું તે મારા પર 
આધા�રત છ�. ધારો ક� આપણી આસપાસના બધા 

�સ�નતાના પથ પર

જેવા િવચાર તેવું �યિ��વ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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સરલાદીદીને ��ધાંજિલ
�.ક�. નેહાબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

સરલ �વભાવ તમારો. સહનશિ� અપાર. સમાવો સાગર થઈને. સવ�નો 

કય� સ�કાર. સ�ય પથ પર ચલા�યાં. સવ�ને આ�યો �ેહ. સદગુણોથી 
કયા� સ��. સમજણ શિ� દાદ માગી લે તેવી.

રહ�મ�દલ. રસમ િનભાવી ય�ની. ર�ાં જેવાં હતાં તેવાં. રસ �હાની પીધો. રસના �તી અપાર. રવાડે 

ચઢ�લા જે માયાના દીધો સાચો રાહ.

લાખોમાં એક. લાડ લડા�યાં સૌને. લાખ લાખ શુિ�યા આપને. લાગો ય�માં અનોખાં. લાગણીસભર 

સૌ ��યે. લાલ બના�યા અનેક. લાજ રાખી ��ાવ�સની.

દીન હીન ��યે દયાળુ. દીનાનાથનાં સંતાન. દીધો સૌને �ેહ અપાર. દીવા �ગટા�યા આ�માના. 

દીસો �દ�યતાની મૂરત. દીદાર કરાવો દ�વીનો. દીસો અ�નપૂણા�નો અવતાર.

દીસો �દ�ય દ�વી. દીધો દયાનો રાહ. દીવાલો તોડી દ�હની. દીધાં ગુણોનાં દાન. દીધાં �વનમુિ�નાં 

દાન. દીપ �ગટા�યા દ�શ અને િવદ�શોમાં. દીદી તમારા �દ�ય�ેમને ભૂલીએ શી રીતે ?

નહે ભર�લાં નયન તમારાં. નેહાબેનને બના�યાં સ�મ. નેહથી નીરખો. નેમીનાથને િનયિમત કરી 

આ�યું સાચું �ાન. ને� િવના નીર�યા િશવભગવાન. નેણ તમારા અપાવે મુિ� �વનમુિ� રાહ.

�વણ કયુ� િશવવાણીનું. ��ધા િશવ પર અપાર. �વણ સમાં કાય� કયા�. �મ કય� અપાર. �વણ 

કરવા ઉ�સુક આપને. ��ધાથી ��ાવ�સો બ�યા અપાર. ��ધાથી સૌને �યાં.

�ધા ં �યાન ધરો િશવનું સદા, દ�હ દુિનયા સુ�ધાં આવી નહ� યાદ, િસ�ાંતોમાં રહીને ��યાં. 

શીખવા�ું અનેકને, િસ�ધાંતો િશવના સમ��યા, �ાની અ�ાની, અમીર-ગરીબ સુ�ધાં આ�યો 
�ેહ.

જગે ઘૂ�યાં. જમા�ાં �ાનભોજન. જન-જનને આ�યો �ેમ. જગા�ાં અ�ાન અંધકારથી. જશને 

િવસરીને સેવા કરી અપાર. જમાનો તમને વંદી રહ�શે વારંવાર. જગતને �યું �દ�યને�ો થક�.

િલિખતન �વા નહ� મળ� બુલેટીનમાં. િલિમટ બનાવી લ�મણ ર�ખાની. િલિમટમાં ના ર�ાં. સૌને 

રા�યાં સાથે. િલસોટો તેજનો બતાવી સરક� ગયાં દીદી.
॥ ઓમશાંિત ॥ 
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લોકો ગંદા છ�, ખરાબ છ�. તો આપ િવચારો ક� અહ� 
તો બધા જ ખરાબ લોકો છ� તો શું એમના કારણે 
�વનભર દદ�માં ર�� ? શું �� બધા લોકોને બદલી 
શક�� છું ? ના.

� માર� સારી અનુભૂિત કરવી છ� તો માર� 
સારા સંક�પ કરવા પડશે ક� મારી આજુબાજુના 
લોકો સારા છ�. � મારા િવચારો નકારા�મક છ� તો 
મને સારા લોકો પણ ખરાબ લાગશે. પછી તો 
કોઈપણ સા�ં લાગશે નહ�. લોકો તો એના એજ છ� 
પણ મારા િવચારના ���કોણ મુજબ તેઓ મને 
દ�ખાય છ�. જેવું િવચારશો. તેવી અનુભૂિત થશે. 
લોકો ��યે આપણે જેવું િવચારીશું તેવી �િ� 
બનશે. આ તો છ� જ આવા. એમ િવચારતાં 
િવચારતાં િવચારોની એક સાંકળ બની જશે.

એક �યિ� પાસેથી કોઈ સારી અનુભૂિત 
કરી શક� છ�. �યિ� તો તેજ છ� પરંતુ એના ��યે 
અલગ અલગ �કારની અનુભૂિત થઈ શક� છ�. 
પછી અલગ અલગ લોકોનો આપના ��યે અલગ 
���કોણ રહ�શે. �યાર� તમે તો તેજ છો. આપ 
એનામાં �વેશીને અનુભૂિત ઉ�પ�ન કરી શકતા 
નથી. પણ �� તેના િવશે જે િવચા�ં છું તે મુજબ 
આપની �િ� બનતી �ય છ�. જેવી મારી આપના 
��યે �િ� હશે તેવી જ �� આપની સાથે વાત 
કરીશ. પછી એવો જ આપના ��યે મારો �યવહાર 
હશે. પછી તેવું �વાભાિવક રીતે મારા કાય�માં 
આવી જશે. જેઓ મને સારા લાગે છ� એમના ��યે 
�� સારી રીતે વાત કરીશ. તેઓ ગુ�સો કરતા હશે 
તો પણ �� એમની સાથે �ેમથી વાત કરીશ. �� 

ધારી લો ક� અચાનક 
કાયા�લયમાં ક�ઈક ઉપર 
નીચે થઈ ગયું. લોકો ઘણા 
જ નકારા�મકતામાં જઈ 
ર�ા છ�. કો��યુટર ખરાબ 
થઈ ગયું છ�. એમાં ઘણી 
બધી માિહતી હતી. આપ

તરત જ એક િમિનટ થોભી �ઓ અને કહો ક� 
સં�ગોવશા� આમ થયું. �� �� છું, �� આ સમયે 
શું કરી શક�� છું. આપ તે સમયે સંક�પ કરવા માટ� 
ગંભીર હશો ક� આપ કયા �કારના સંક�પ કરી 
ર�ા છો. આપણામાં જે પહ�લી ચીજ ઉ�પ�ન 
કરીએ છીએ તે િવચાર હોય છ�. જે �કાર� આપણે 
િવચારીશું તેવી અનુભૂિત થશે. આ બંનેમાં કદી 
અંતર પડશે નહ�. આપ હકારા�મક સંક�પ કરો 
છો તો સારી અનુભૂિત થશે. નકારા�મક સંક�પ 
કરશો તો નકારા�મક અનુભૂિત થશે. તમે 
હકારા�મક સંક�પ કરો અને આપને નકારા�મક 
અનુભૂિત થાય તેવું નહ� બને. આ શ�ય જ નથી.

બહારનું પ�રવત�ન લાવવાને બદલે આપણે 
અંદરનું પ�રવત�ન કરીએ. � �� તકલીફમાં છું 
�યાર� મને એવું લાગશે ક� તમે આમ કયુ� તેથી �� 
તકલીફમાં છું. માર� મારી તકલીફ (દદ�ને) દૂર 
કરવી છ� આપણે આપણી સાથે �ેમથી બેસીને 
પોતાના િવચારોની ગુણવ�ા બદલવી પડશે. જેમ 
જેમ �� હકારા�મક બનીશ તેમ તેમ આપના ��યે 
મારો ���કોણ બદલાતો જશે.

�� કઈ વાતને કઈ રીતે લ� છું તે મારા પર 
આધા�રત છ�. ધારો ક� આપણી આસપાસના બધા 

�સ�નતાના પથ પર

જેવા િવચાર તેવું �યિ��વ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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મનને શાંિતધામનું ઘણું 
આકષ�ણ છ� એટલે મન 
શાંિત માગે છ�. સુખધામ તો 
પાછળથી મળશે પરંતુ 
પહ�લાં દુઃખને દૂર કરવા 
માટ� ઘણી ગહનશાંિત 
�ઈએ. તો �દલથી 

�વાભાિવક રીતે શાંત રહો. તે સદાને માટ� આપણી 
�વાભાિવક શાંિતની ��થિત બની �ય. જેટલો 
શાંિતમાં રહ�વાનો રસ �ગશે એટલું પોતાની મેળ� 
અશાંત થવાનું દૂર થતું જશે. શાંિતનું ક�ટલું બધું 
મૂ�ય છ�. �વમાનમાં પણ રહીએ છીએ. બાબાની 
ન�ક પણ રહીએ છીએ અને પર�પર શાંત 
રહ�વાથી શાંિતની િવશેષ �ક�મત સમ�ય છ�. 
આજકાલ સવ� લોકો એ સમજે છ� ક� મૂ�યો િવના 
ચાલવું મુ�ક�લ છ�. �વનનાં મૂ�યો નથી તો 
સંગઠનમાં ચાલવાનું અને એકલા રહ�વાનું પણ 
કપ�ં લાગે છ�. સેવામાં જે શ�આતમાં મોજ હતી, 
સેવાઓમાંથી જે સુખ મળતું હતું તે અ�યાર� નથી. 
શા માટ� ? કારણ ક� પર�પર જે �ેહ હોવો �ઈએ 
તે નથી. તો આ સવ�નો ઉપાય શું છ� ?

મનની શાંિત કઈ રીતે આવે ? વાણી પર 
અંક�શ �ઈએ. માર� શું બોલવું જ�રી છ�. શું 
બોલવા જેવું નથી. તો જે સમજુ છ� તે વાણી ઉપર 
�યાન આપશે. એ રીતે જે �ાનમાં સમજદાર છ�, 
જેમાં સ�ાઈ અને ગંભીરતા છ� તે સંક�પો પર પણ 
સારી રીતે �યાન આપે છ�. � માર� ખર�ખર શાંત 
રહીને શાંિત ફ�લાવવી છ� તો પહ�લાં પોતાના મનમાં 
શાંિત હોય. એવી શાંિત હોય જેથી અશાંિતનો કદી 
મારા ઉપર ઘેરાવ ન આવે. અશાંિતને લીધે દુઃખ 

થાય છ�. જે ક�ટલાયે જ�મોનાં દુઃખ હતાં તેતો 
છો�ાં. પણ આ જ�મમાં પણ િબચારા ક�ટલાયે 
�કારના ધન, સંબંધ, શરીર, દુિનયાના 
વાતાવરણથી છ�તરાઈ છ�તરાઈને દુઃખી છ�. એટલે 
તેઓ જલદી શાંત થઈ શકતા નથી. � આપણી 
અંદર પણ કોઈ �કારનું દુઃખ છ�, તો એ દુઃખને 
પણ દબાવી શકતા નથી. દબાવવાથી પણ દુઃખ 
જતું નથી. બહારથી કહ�શે હવે સા�ં છ� પરંતુ 
અંદરથી તો એ નહ� કહ� ક� �� સારી રીતે ઠીક છું. 
અંદરનું દુઃખ કઈ રીતે નીકળશે ? �યાં સુધી 
આપણે મનને �ાન મંથન કરી તેનું માખણ 
ખવડાવીને તંદુર�ત બના�યું નથી �યાં સુધી 
અંદરનું દુઃખ નીકળી શકતું નથી. અંદરથી 
પોતાને સમ�ને, બાબા સાથે સારો ગહનસંબંધ 
�ડેલો હોય, કોઈની સાથે કોઈ અણબનાવ ન 
હોય �યાર� મનસા સેવા કરી શક�શું. �યાં સુધી 
સુખમય શાંિત, �ેમમય શાંિત, શિ�મય શાંિત 
અંદર નથી �યાં સુધી મનસા સેવા કઈ રીતે થશે ? 
પહ�લાં સંક�પ પર �યાન આપો, તો વાણી અને કમ� 
પણ એવાં જ બનશે. આપણામાં જે સૂ�મમાં પણ 
ચી�ડયાપણાના અને બોજપૂણ� બનવાના સં�કાર-
�વભાવ છ� તે મનને શાંત થવા દ�તા નથી. આપણા 
સંબંધમાં જે આવે એનું દુઃખ ચા�યું �ય તેવી 
આપણામાં શાંિત હોવી �ઈએ. એની ભાવના પૂણ� 
થઈ �ય. એને �ેમ અને સહારો મળી �ય. સામે 
આવતાં જ એને બળ મળી �ય. ઘણા સમયથી 
અપસેટ યા અસંતુ� રહ�વાનો �વભાવ પણ શાંત 
રહ�વા દ�તો નથી. �વયંનો �વભાવ પણ દુઃખ અને 
અશાંિત માટ� કારણ�પ બને છ�. તેમાંયે બી�નો 
�વભાવ વધાર� દુઃખ આપે છ�. કોઈ એક આ�માના 

મનસા સેવા �યાર� થઈ શક� ?
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�વભાવ અનુસાર પણ અનુક�લન સાધવામાં 
તકલીફ પડે છ�. થોડો પણ કડક �વભાવ 
ધરાવનારની સાથે રહ�વું પણ કપ�ં લાગે છ�. પણ 
�વયંને સમ�ને એકબી�ને સમ�ને આદર 
આપીને ચાલવાથી કોઈના �યિ��વના દબાણ યા 
�ભાવથી દુઃખી અશાંત થવાની આપણી જે ટ�વ છ� 
એને આપણે સુધારી શક�એ છીએ જેથી એમના 
�યિ��વમાં પણ આપમેળ� પ�રવત�ન આવી �ય.

તો પોતાની મનસાને સારી રીતે સમ�વો. 
આપણી જે ખામી છ�, જેનો આપણે એકરાર કય� 
નથી એને પણ સારી રીતે ચેક કરીને પ�રવત�ન 
કરી લો. �વયંની ખામીને અંતમુ�ખ બનીને �ઈએ. 
પોતાની િવચારધારા �ે� છ�, તો બહારવાળા પણ 
તેને સમજે છ�. આહાર, િવચાર, �યવહાર શુ� 
થવાથી જ શાંિત એકઠી થાય છ�. જેનામાં સૂ�મ 
આસિ�, ઈ�છા છ� એની પાસે શાંિત કઈ રીતે 
આવી શક� છ�. �યાર� અનાસ� �િ� હોય �યાર� 
મનસા સેવા થઈ શક� છ�. તો બાબાએ આપણને 
સવ�ને શિ� આપી છ�. �યાર� �વયંની ��થિત શાંત 
હોય �યાર� જ તે કામ કર� છ�. �વયંને થોડા પણ 
દુઃખી ક� અશાંત બનવું પડે તેવી એક પળ પણ ન 
હોવી �ઈએ. દુઃખી અશાંત થયા અથા�� �હાની 
કમાણીમાં ખોટ પડી. જે દુિનયા કહ� છ�, કર� છ� તે 
આપણે કરતા પણ નથી અને કહ�તા પણ નથી. 
એકદમ �યારા છીએ. દુિનયા પણ જુએ છ� ક� આ 
�યારા છ�. જે બાબા �ારા મ�યું છ�, �દલમાં 
સમાવેલું છ� તે �વ�પમાં આ�યું છ�.

વેરભાવ રાખવો, િનરથ�ક કોઈની ટીકા 
કરવી, �પધા�માં આવવું, દલીલો કરવી, ઈ�યા�માં 
આવીને કોઈને પાડવા... આનાથી પોતાને જ 
નુકસાન થાય છ�. તો પહ�લાં આ વાતો જરા સમ� 
�યાર� પોતાની મનસાને સારી રાખી શકશો. બસ 
હવે એટલી જ ધૂન હોય ‘આપણી અંત મિત સારી 

હોય’ અંત મિત ઘણા સમયના આધારથી થશે. 
એની સાિબતી અ�યારની ��થિત આપશે. � 
અ�યાર� આપણી ��થિતમાં ગરબડ છ� તો શંકા છ�. 
તેથી હવે કોઈની સાથે કોઈ િહસાબ-�કતાબ ન 
રહ�. આ �યાન રહ� તો આપણા સં�કાર �ે� બને. 
સૂ�મ કોઈ ઈ�છા-મમતા જ�મી અથા�� જૂના 
સં�કાર છ�. જે �વભાવવશ �ઈ શકાય છ�. તે ન� 
થઈ �ય. એક તરફ �યાગ�િ� હોય, તપ�યા�િત� 
બનીએ �યાર� મનસાસેવા કરી શક�શું.

તો �દલથી જે કરો તેમાં ભા�ય છ�, મહ�નત 
નથી િહ�મત આવે છ�, સાચું �દલ છ�, સાહ�બ 
(પરમા�મા) રા� છ� તો દુઆઓ છ�. મનસા સેવા 
કરવા માટ� આપણી મનસા સૌ �થમ 
સવ�શિ�ઓથી સંપ�ન હોય. અ� 
શિ�ઓમાંથી એક પણનો અભાવ ન હોય. કોઈ 
મૂ�યનો અભાવ છ�. તો �વયંમાં પહ�લાં માનિસક 
શિ� હોય અથા�� મનસા �યાર�ય પણ અપસેટ 
યા દુઃખી ન હોય. દર�ક બાબતનો સામનો કરી 
શક� એટલી શિ�ઓ તો હોવી જ �ઈએ. સહન 
પણ કરી શક�, તો સંતુ� પણ રહી શક�. સવ�શિ� 
હોય. મારાથી આ નહ� થાય એવું કોણે ક�ં ? 
જેનામાં �ાનનો અભાવ છ�. પોતાની કમ�રીથી 
એ વાતને સમ� શકતા નથી, તેથી કોઈને દોષ 
આપીએ છીએ. સામનો કરવાનું પણ શા માટ� 
િવચારીએ ? એ પળ� શાંત તો રહીએ. તે અપમાન 
કર�, તમે સ�માન આપો. બાબાએ જે કયુ� તે તો 
આપણે કરવાનું છ�. તે આપણે કરતા નથી એટલે 
દુઃખી થઈએ છીએ. જે અપમાન સહન કરી શકતા 
નથી તે મનસા સેવા શું કરશે ?

આટલી સારી સારી વાતો િવચારવા અને 
કરવા માટ� છ�. એમાં મનસાને �ય�ત ન રાખતાં 
બી� વાતોમાં �ય�ત રાખશો તો શું થશે ? પછી મ� 
ધોવા માટ� મોટાઓની પાસે આવવું પડશે. તો 
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મનને શાંિતધામનું ઘણું 
આકષ�ણ છ� એટલે મન 
શાંિત માગે છ�. સુખધામ તો 
પાછળથી મળશે પરંતુ 
પહ�લાં દુઃખને દૂર કરવા 
માટ� ઘણી ગહનશાંિત 
�ઈએ. તો �દલથી 

�વાભાિવક રીતે શાંત રહો. તે સદાને માટ� આપણી 
�વાભાિવક શાંિતની ��થિત બની �ય. જેટલો 
શાંિતમાં રહ�વાનો રસ �ગશે એટલું પોતાની મેળ� 
અશાંત થવાનું દૂર થતું જશે. શાંિતનું ક�ટલું બધું 
મૂ�ય છ�. �વમાનમાં પણ રહીએ છીએ. બાબાની 
ન�ક પણ રહીએ છીએ અને પર�પર શાંત 
રહ�વાથી શાંિતની િવશેષ �ક�મત સમ�ય છ�. 
આજકાલ સવ� લોકો એ સમજે છ� ક� મૂ�યો િવના 
ચાલવું મુ�ક�લ છ�. �વનનાં મૂ�યો નથી તો 
સંગઠનમાં ચાલવાનું અને એકલા રહ�વાનું પણ 
કપ�ં લાગે છ�. સેવામાં જે શ�આતમાં મોજ હતી, 
સેવાઓમાંથી જે સુખ મળતું હતું તે અ�યાર� નથી. 
શા માટ� ? કારણ ક� પર�પર જે �ેહ હોવો �ઈએ 
તે નથી. તો આ સવ�નો ઉપાય શું છ� ?

મનની શાંિત કઈ રીતે આવે ? વાણી પર 
અંક�શ �ઈએ. માર� શું બોલવું જ�રી છ�. શું 
બોલવા જેવું નથી. તો જે સમજુ છ� તે વાણી ઉપર 
�યાન આપશે. એ રીતે જે �ાનમાં સમજદાર છ�, 
જેમાં સ�ાઈ અને ગંભીરતા છ� તે સંક�પો પર પણ 
સારી રીતે �યાન આપે છ�. � માર� ખર�ખર શાંત 
રહીને શાંિત ફ�લાવવી છ� તો પહ�લાં પોતાના મનમાં 
શાંિત હોય. એવી શાંિત હોય જેથી અશાંિતનો કદી 
મારા ઉપર ઘેરાવ ન આવે. અશાંિતને લીધે દુઃખ 

થાય છ�. જે ક�ટલાયે જ�મોનાં દુઃખ હતાં તેતો 
છો�ાં. પણ આ જ�મમાં પણ િબચારા ક�ટલાયે 
�કારના ધન, સંબંધ, શરીર, દુિનયાના 
વાતાવરણથી છ�તરાઈ છ�તરાઈને દુઃખી છ�. એટલે 
તેઓ જલદી શાંત થઈ શકતા નથી. � આપણી 
અંદર પણ કોઈ �કારનું દુઃખ છ�, તો એ દુઃખને 
પણ દબાવી શકતા નથી. દબાવવાથી પણ દુઃખ 
જતું નથી. બહારથી કહ�શે હવે સા�ં છ� પરંતુ 
અંદરથી તો એ નહ� કહ� ક� �� સારી રીતે ઠીક છું. 
અંદરનું દુઃખ કઈ રીતે નીકળશે ? �યાં સુધી 
આપણે મનને �ાન મંથન કરી તેનું માખણ 
ખવડાવીને તંદુર�ત બના�યું નથી �યાં સુધી 
અંદરનું દુઃખ નીકળી શકતું નથી. અંદરથી 
પોતાને સમ�ને, બાબા સાથે સારો ગહનસંબંધ 
�ડેલો હોય, કોઈની સાથે કોઈ અણબનાવ ન 
હોય �યાર� મનસા સેવા કરી શક�શું. �યાં સુધી 
સુખમય શાંિત, �ેમમય શાંિત, શિ�મય શાંિત 
અંદર નથી �યાં સુધી મનસા સેવા કઈ રીતે થશે ? 
પહ�લાં સંક�પ પર �યાન આપો, તો વાણી અને કમ� 
પણ એવાં જ બનશે. આપણામાં જે સૂ�મમાં પણ 
ચી�ડયાપણાના અને બોજપૂણ� બનવાના સં�કાર-
�વભાવ છ� તે મનને શાંત થવા દ�તા નથી. આપણા 
સંબંધમાં જે આવે એનું દુઃખ ચા�યું �ય તેવી 
આપણામાં શાંિત હોવી �ઈએ. એની ભાવના પૂણ� 
થઈ �ય. એને �ેમ અને સહારો મળી �ય. સામે 
આવતાં જ એને બળ મળી �ય. ઘણા સમયથી 
અપસેટ યા અસંતુ� રહ�વાનો �વભાવ પણ શાંત 
રહ�વા દ�તો નથી. �વયંનો �વભાવ પણ દુઃખ અને 
અશાંિત માટ� કારણ�પ બને છ�. તેમાંયે બી�નો 
�વભાવ વધાર� દુઃખ આપે છ�. કોઈ એક આ�માના 

મનસા સેવા �યાર� થઈ શક� ?
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�વભાવ અનુસાર પણ અનુક�લન સાધવામાં 
તકલીફ પડે છ�. થોડો પણ કડક �વભાવ 
ધરાવનારની સાથે રહ�વું પણ કપ�ં લાગે છ�. પણ 
�વયંને સમ�ને એકબી�ને સમ�ને આદર 
આપીને ચાલવાથી કોઈના �યિ��વના દબાણ યા 
�ભાવથી દુઃખી અશાંત થવાની આપણી જે ટ�વ છ� 
એને આપણે સુધારી શક�એ છીએ જેથી એમના 
�યિ��વમાં પણ આપમેળ� પ�રવત�ન આવી �ય.

તો પોતાની મનસાને સારી રીતે સમ�વો. 
આપણી જે ખામી છ�, જેનો આપણે એકરાર કય� 
નથી એને પણ સારી રીતે ચેક કરીને પ�રવત�ન 
કરી લો. �વયંની ખામીને અંતમુ�ખ બનીને �ઈએ. 
પોતાની િવચારધારા �ે� છ�, તો બહારવાળા પણ 
તેને સમજે છ�. આહાર, િવચાર, �યવહાર શુ� 
થવાથી જ શાંિત એકઠી થાય છ�. જેનામાં સૂ�મ 
આસિ�, ઈ�છા છ� એની પાસે શાંિત કઈ રીતે 
આવી શક� છ�. �યાર� અનાસ� �િ� હોય �યાર� 
મનસા સેવા થઈ શક� છ�. તો બાબાએ આપણને 
સવ�ને શિ� આપી છ�. �યાર� �વયંની ��થિત શાંત 
હોય �યાર� જ તે કામ કર� છ�. �વયંને થોડા પણ 
દુઃખી ક� અશાંત બનવું પડે તેવી એક પળ પણ ન 
હોવી �ઈએ. દુઃખી અશાંત થયા અથા�� �હાની 
કમાણીમાં ખોટ પડી. જે દુિનયા કહ� છ�, કર� છ� તે 
આપણે કરતા પણ નથી અને કહ�તા પણ નથી. 
એકદમ �યારા છીએ. દુિનયા પણ જુએ છ� ક� આ 
�યારા છ�. જે બાબા �ારા મ�યું છ�, �દલમાં 
સમાવેલું છ� તે �વ�પમાં આ�યું છ�.

વેરભાવ રાખવો, િનરથ�ક કોઈની ટીકા 
કરવી, �પધા�માં આવવું, દલીલો કરવી, ઈ�યા�માં 
આવીને કોઈને પાડવા... આનાથી પોતાને જ 
નુકસાન થાય છ�. તો પહ�લાં આ વાતો જરા સમ� 
�યાર� પોતાની મનસાને સારી રાખી શકશો. બસ 
હવે એટલી જ ધૂન હોય ‘આપણી અંત મિત સારી 

હોય’ અંત મિત ઘણા સમયના આધારથી થશે. 
એની સાિબતી અ�યારની ��થિત આપશે. � 
અ�યાર� આપણી ��થિતમાં ગરબડ છ� તો શંકા છ�. 
તેથી હવે કોઈની સાથે કોઈ િહસાબ-�કતાબ ન 
રહ�. આ �યાન રહ� તો આપણા સં�કાર �ે� બને. 
સૂ�મ કોઈ ઈ�છા-મમતા જ�મી અથા�� જૂના 
સં�કાર છ�. જે �વભાવવશ �ઈ શકાય છ�. તે ન� 
થઈ �ય. એક તરફ �યાગ�િ� હોય, તપ�યા�િત� 
બનીએ �યાર� મનસાસેવા કરી શક�શું.

તો �દલથી જે કરો તેમાં ભા�ય છ�, મહ�નત 
નથી િહ�મત આવે છ�, સાચું �દલ છ�, સાહ�બ 
(પરમા�મા) રા� છ� તો દુઆઓ છ�. મનસા સેવા 
કરવા માટ� આપણી મનસા સૌ �થમ 
સવ�શિ�ઓથી સંપ�ન હોય. અ� 
શિ�ઓમાંથી એક પણનો અભાવ ન હોય. કોઈ 
મૂ�યનો અભાવ છ�. તો �વયંમાં પહ�લાં માનિસક 
શિ� હોય અથા�� મનસા �યાર�ય પણ અપસેટ 
યા દુઃખી ન હોય. દર�ક બાબતનો સામનો કરી 
શક� એટલી શિ�ઓ તો હોવી જ �ઈએ. સહન 
પણ કરી શક�, તો સંતુ� પણ રહી શક�. સવ�શિ� 
હોય. મારાથી આ નહ� થાય એવું કોણે ક�ં ? 
જેનામાં �ાનનો અભાવ છ�. પોતાની કમ�રીથી 
એ વાતને સમ� શકતા નથી, તેથી કોઈને દોષ 
આપીએ છીએ. સામનો કરવાનું પણ શા માટ� 
િવચારીએ ? એ પળ� શાંત તો રહીએ. તે અપમાન 
કર�, તમે સ�માન આપો. બાબાએ જે કયુ� તે તો 
આપણે કરવાનું છ�. તે આપણે કરતા નથી એટલે 
દુઃખી થઈએ છીએ. જે અપમાન સહન કરી શકતા 
નથી તે મનસા સેવા શું કરશે ?

આટલી સારી સારી વાતો િવચારવા અને 
કરવા માટ� છ�. એમાં મનસાને �ય�ત ન રાખતાં 
બી� વાતોમાં �ય�ત રાખશો તો શું થશે ? પછી મ� 
ધોવા માટ� મોટાઓની પાસે આવવું પડશે. તો 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 08 August 2019 Page No. 12

�ાના�ત

�યાર� મન સા�ં હોય, સદા સંતુ� હોય �યાર� 
આપણે મનસાસેવા કરવા માટ� યો�ય બનીએ 
છીએ. જે કામલાયક હોય તેવા િવશે જ િવચારો. 
એટલા માટ� કદી બી�ના ભા�યથી દુઃખી થશો 
નહ�. બી�ના ભા�ય સાથે નારાજ થનાર કદી 
પોતાનું ભા�ય બનાવી શકતા નથી. દર�કનાં 
પોતપોતાનાં કમ� અનુસાર, �યાગ અનુસાર ભા�ય 
છ� એટલે એનાથી નારાજ થશો નહ� એના ગુણ 
ભલે ઉઠાવો પણ તમે તમા�ં િવચાર�લું કરો. 
બી�ના ભા�યથી નારાજ થવું અથા�� પોતાના 
ભા�યને ગુમાવવું. �� જે છું. જેવો છું. આપનો છું. 
આપ મને ચલાવી ર�ા છો. આપની �ીમતથી �� 
આગળ વધી ર�ો છું. વધતો રહીશ. કોઈ વાત 
કોઈ કારણથી પણ રોક� છ� યા �� રોકાઈ �� છું તો 
એમ નહ� કહીએ ક� તે રોક� છ�. પણ �� રોકા� છું. 
દોષ મારો છ�. તો પહ�લાં �લોક�જ, બો�ડેજ અને 
બે�રયર હટાવો.

પોતાને સમ�વીને મજબૂત બનવાનું છ�. 
કઠોર નહ� બનો પણ મજબૂત બનો. આવી 
શિ�શાળી મનસા બનાવવા માટ� સાથ અને 
હાથનો અનુભવ બેકબોનનો અનુભવ થશે. મારા 
મ�તક ઉપર પણ બાબાનો હાથ છ�. આપણા 
બેકબોન પણ છ�. છ�છાયાથી ચલાવી ર�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ સંભળાવતાં હતાં. �યાં સુધી �વ�થ ર�ાં �યાં 
સુધી �વયં મુરલી સંભળાવતાં હતાં. તે વખતે 
છ��ાં 15 માસથી દાદીની તિબયત નરમગરમ 
રહ�તી હતી. તેઓ દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હથી �યારી 
ફ�ર�તા ��થિતમાં રહ�તાં હતાં. ગમે તેટલી 
તકલીફ હોય પણ પૂછતાં તેઓ કહ�તાં ક� �� �વ�થ 
છું. એક �દવસ તો ક�ં �� ઘણી સુખી છું. તેઓ આ 
દુિનયામાં રહ�વા છતાં અશરીરી અવ�થામાં 
રહ�તાં. તેઓ સંપૂણ�તાની દ�વી બની ચૂ�યાં હતાં. �� 
એમની સેવા કરતી �યાર� મને લાગતું ક� �� 
વતનવાસી ફ�ર�તાની સેવા કરી રહી છું. એમના 
અંિતમ �દવસોમાં ભાઈબહ�નો દાદી કોટ�જની 
બારીમાંથી, કાચમાંથી એમનાં દશ�ન કરતાં હતાં. 
�યાર� દાદી� કહ�તાં સૌ લાઈનમાં આવે અને ટૉલી 
(�સાદ) લઈને �ય. દર�ક ��ાવ�સ સાથે એમનો 
િજગરી �ેમ હતો. દાદી�નો હસતો ચહ�રો અને 
�ેમભયા� નયન કદી ભૂલાશે નહ�. દાદી� મારા 
�દલનો ધબકાર હતાં જેઓ સદા મારી સાથે છ�. 
સદા મારી સાથે રહ�શે અંતમાં ક�� ક�

‘વો �દન કહાં સે લા�, 

તેરી યાદ � ભૂલાયે.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...
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ર�ાબંધનના �દવસે 
બહ�નોના હ�યાઓમાં 
ભાઈઓ ��યે 
ક�યાણકારી સંક�પોની 
હારમાળાઓ ચાલે છ�. 
ભાઈઓ સુખ, શાંિત અને 
સ�િ� �ા�ત કર� તેવી

લાગણીઓના સૂરો �દયવીણામાંથી ઉઠતા હોય 
છ�. મનુ�ય એ સામાિજક �ાણી છ�. સમાજમાં માનવ 
સામે અવનવા ��ોની વણઝાર આવતી હોય છ�. 
�વયંની સલામતીની, ર�ણની પણ અપે�ા રહ� 
છ�. બહ�નોના �દયમાં ભાઈઓ ��યે �દ�ય, પિવ� 
�ેહની સરવાણીઓ વહ�તી હોય છ�. લાગણીના 
સૂ�માં બંધાયેલ બહ�નોના �દલમાં ભાઈઓ ��યે 
મંગલકારી ભાવનાઓ જ�મે છ�. ભાઈ કોઈ ભેટ 
સોગાદો આપે તે કરતાં બહ�નોની ભાવનાનું પ�ુ 
વધાર� નમતું હોય છ�. િનદ�ષ �ેમની, િનઃ�વાથ� 
�ેમની લાગણીઓ આ િવ�ને �દ�યતાની 
અનુભૂિત કરાવે છ�. આ લૌ�કક િવ�માં લૌ�કક 
���કોણથી ઉજવાતા આ તહ�વારમાં બહ�નોની 
ભાવનાઓ સીિમત હોય છ�. �યાર� પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં �દ�ય 
અવતરણ કરીને તહ�વારોનાં આ�યા��મક રહ�યો 
સમ�વેલાં છ�. તેથી ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં રાજયોગનો અ�યાસ 
કરતાં ભાઈ-બહ�નોની ભાવનાઓ, 
િવચારધારાઓ હદમાંથી બેહદ તરફ �યાણ કર� 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ જે બહ�નો-
ક�યાઓ માતાઓના િશર� �ાનનો કળશ મૂ�યો 
છ� તે બહ�નોની ભાવનાઓ લૌ�કક દુિનયાનાં 

હદનાં બંધનોને વટાવીને સમ� િવ�ને પ�રવાર 
ભાવથી જુએ છ�. આ િવ�માં વસતા તમામ 
આ�માઓ એક જ પરમિપતા પરમા�માનાં સંતાનો 
છ�. તેથી  ની ભાવનાનું મૂત� वसुधैव क�ट��बक�
�વ�પ �દ�ય અલૌ�કક �વન �વનાર બહ�નોમાં 
�વા મળ� છ�. સવ� આ�માઓ ઈ�રીય સંતાન 
હોવાને નાતે ભાઈ-ભાઈ છ�. �યાર� દ�હ��� લુ�ત 
થાય છ� �યાર� ક�વળ આ��મક ભાવની પિવ� ��� 
જ રહી �ય છ�. તેથી હવે આ બહ�નો સમ� 
િવ�ના આ�માઓને ભાઈ-ભાઈની ���થી 
િનહાળ� છ�. �યાર� હાડમાંસના બનેલા, પાંચ 
ત�વોના પૂતળાં આ દ�હની િવ��િત થાય �યાર� જ 
વા�તવમાં પિવ� �ેમની ભાવનાઓ જ�મે છ�. �યાં 
લૌ�કક સંબંધોની ગંધ આવે છ� �યાં દ�હભાનની 
દુગ�ધ આ�યા િવના રહ�તી નથી. તેથી આ 
બહ�નોની ���માં �દ�ય�વનના પંથે �યાણ 
કરતાં જ લૌ�કક સંબંધોની હદની ��� સમા�ત 
થઈ �ય છ�. મનના સાંકડા ભાવો િવરાટની વાટ� 
ગમન કર� છ�. મા� પોતાના લૌ�કક ભાઈઓનું 
ક�યાણ થાય, મંગલ થાય તેવા ભાવો સીિમત ન 
રહ�તાં સમ� િવ�નું ક�યાણ થાય તેવા ઉદાત 
ભાવોનાં આંદોલનો સમ� િવ�માં આ બહ�નો 
વહ�તાં કર� છ�. દર�ક આ�મા �વયંનો યથાથ� 
પ�રચય મેળવે, પરમિપતા પરમા�માનો યથાથ� 
પ�રચય મેળવે અને આતમ �યોિત જગાડીને 
માનવને દુઃખી અશાંત કરતા િવકારોના પં�માંથી 
માનવમા�ને મુિ� મળ� તેવી ભાવનાઓ 
બહ�નોના �દલમાં વહ�તી હોય છ� અને �દન-રાત 
દર�ક આ�માઓને િવકારોમાંથી મુ� કરાવી 
ઈ�રીય સંતાન બનાવવાની ઝંખના હોય છ�. 

ર�ાબંધન
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

• પરમા�મા િપતાના આ�ાકારી બનીને રહો, 
તો ગુ�ત દુઆઓ સમય પર મદદ કરતી 
રહ�શે.

• પોતાની દર�ક ચલન (�યવહાર)થી 
પરમા�માનું નામ બાલા (�િસ�) કરનાર જ 
સાચા સાચા ખુદાઈ િખદમતગાર છ�.

• સફળતામૂત� બનવું છ� તો �વ સેવા અને 
અ�યની સેવા સાથે સાથે કરો.

• નૉલેજફ�લ એને કહ�વાય જેના એકપણ 
સંક�પ તથા બોલ �યથ� ના �ય.

• મનસા અને વાચા સેવાઓ સાથે સાથે કરો 
તો ડબલ ફળ �ા�ત થતું રહ�શે.
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�યાર� મન સા�ં હોય, સદા સંતુ� હોય �યાર� 
આપણે મનસાસેવા કરવા માટ� યો�ય બનીએ 
છીએ. જે કામલાયક હોય તેવા િવશે જ િવચારો. 
એટલા માટ� કદી બી�ના ભા�યથી દુઃખી થશો 
નહ�. બી�ના ભા�ય સાથે નારાજ થનાર કદી 
પોતાનું ભા�ય બનાવી શકતા નથી. દર�કનાં 
પોતપોતાનાં કમ� અનુસાર, �યાગ અનુસાર ભા�ય 
છ� એટલે એનાથી નારાજ થશો નહ� એના ગુણ 
ભલે ઉઠાવો પણ તમે તમા�ં િવચાર�લું કરો. 
બી�ના ભા�યથી નારાજ થવું અથા�� પોતાના 
ભા�યને ગુમાવવું. �� જે છું. જેવો છું. આપનો છું. 
આપ મને ચલાવી ર�ા છો. આપની �ીમતથી �� 
આગળ વધી ર�ો છું. વધતો રહીશ. કોઈ વાત 
કોઈ કારણથી પણ રોક� છ� યા �� રોકાઈ �� છું તો 
એમ નહ� કહીએ ક� તે રોક� છ�. પણ �� રોકા� છું. 
દોષ મારો છ�. તો પહ�લાં �લોક�જ, બો�ડેજ અને 
બે�રયર હટાવો.

પોતાને સમ�વીને મજબૂત બનવાનું છ�. 
કઠોર નહ� બનો પણ મજબૂત બનો. આવી 
શિ�શાળી મનસા બનાવવા માટ� સાથ અને 
હાથનો અનુભવ બેકબોનનો અનુભવ થશે. મારા 
મ�તક ઉપર પણ બાબાનો હાથ છ�. આપણા 
બેકબોન પણ છ�. છ�છાયાથી ચલાવી ર�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ સંભળાવતાં હતાં. �યાં સુધી �વ�થ ર�ાં �યાં 
સુધી �વયં મુરલી સંભળાવતાં હતાં. તે વખતે 
છ��ાં 15 માસથી દાદીની તિબયત નરમગરમ 
રહ�તી હતી. તેઓ દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હથી �યારી 
ફ�ર�તા ��થિતમાં રહ�તાં હતાં. ગમે તેટલી 
તકલીફ હોય પણ પૂછતાં તેઓ કહ�તાં ક� �� �વ�થ 
છું. એક �દવસ તો ક�ં �� ઘણી સુખી છું. તેઓ આ 
દુિનયામાં રહ�વા છતાં અશરીરી અવ�થામાં 
રહ�તાં. તેઓ સંપૂણ�તાની દ�વી બની ચૂ�યાં હતાં. �� 
એમની સેવા કરતી �યાર� મને લાગતું ક� �� 
વતનવાસી ફ�ર�તાની સેવા કરી રહી છું. એમના 
અંિતમ �દવસોમાં ભાઈબહ�નો દાદી કોટ�જની 
બારીમાંથી, કાચમાંથી એમનાં દશ�ન કરતાં હતાં. 
�યાર� દાદી� કહ�તાં સૌ લાઈનમાં આવે અને ટૉલી 
(�સાદ) લઈને �ય. દર�ક ��ાવ�સ સાથે એમનો 
િજગરી �ેમ હતો. દાદી�નો હસતો ચહ�રો અને 
�ેમભયા� નયન કદી ભૂલાશે નહ�. દાદી� મારા 
�દલનો ધબકાર હતાં જેઓ સદા મારી સાથે છ�. 
સદા મારી સાથે રહ�શે અંતમાં ક�� ક�

‘વો �દન કહાં સે લા�, 

તેરી યાદ � ભૂલાયે.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...
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ર�ાબંધનના �દવસે 
બહ�નોના હ�યાઓમાં 
ભાઈઓ ��યે 
ક�યાણકારી સંક�પોની 
હારમાળાઓ ચાલે છ�. 
ભાઈઓ સુખ, શાંિત અને 
સ�િ� �ા�ત કર� તેવી

લાગણીઓના સૂરો �દયવીણામાંથી ઉઠતા હોય 
છ�. મનુ�ય એ સામાિજક �ાણી છ�. સમાજમાં માનવ 
સામે અવનવા ��ોની વણઝાર આવતી હોય છ�. 
�વયંની સલામતીની, ર�ણની પણ અપે�ા રહ� 
છ�. બહ�નોના �દયમાં ભાઈઓ ��યે �દ�ય, પિવ� 
�ેહની સરવાણીઓ વહ�તી હોય છ�. લાગણીના 
સૂ�માં બંધાયેલ બહ�નોના �દલમાં ભાઈઓ ��યે 
મંગલકારી ભાવનાઓ જ�મે છ�. ભાઈ કોઈ ભેટ 
સોગાદો આપે તે કરતાં બહ�નોની ભાવનાનું પ�ુ 
વધાર� નમતું હોય છ�. િનદ�ષ �ેમની, િનઃ�વાથ� 
�ેમની લાગણીઓ આ િવ�ને �દ�યતાની 
અનુભૂિત કરાવે છ�. આ લૌ�કક િવ�માં લૌ�કક 
���કોણથી ઉજવાતા આ તહ�વારમાં બહ�નોની 
ભાવનાઓ સીિમત હોય છ�. �યાર� પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં �દ�ય 
અવતરણ કરીને તહ�વારોનાં આ�યા��મક રહ�યો 
સમ�વેલાં છ�. તેથી ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં રાજયોગનો અ�યાસ 
કરતાં ભાઈ-બહ�નોની ભાવનાઓ, 
િવચારધારાઓ હદમાંથી બેહદ તરફ �યાણ કર� 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ જે બહ�નો-
ક�યાઓ માતાઓના િશર� �ાનનો કળશ મૂ�યો 
છ� તે બહ�નોની ભાવનાઓ લૌ�કક દુિનયાનાં 

હદનાં બંધનોને વટાવીને સમ� િવ�ને પ�રવાર 
ભાવથી જુએ છ�. આ િવ�માં વસતા તમામ 
આ�માઓ એક જ પરમિપતા પરમા�માનાં સંતાનો 
છ�. તેથી  ની ભાવનાનું મૂત� वसुधैव क�ट��बक�
�વ�પ �દ�ય અલૌ�કક �વન �વનાર બહ�નોમાં 
�વા મળ� છ�. સવ� આ�માઓ ઈ�રીય સંતાન 
હોવાને નાતે ભાઈ-ભાઈ છ�. �યાર� દ�હ��� લુ�ત 
થાય છ� �યાર� ક�વળ આ��મક ભાવની પિવ� ��� 
જ રહી �ય છ�. તેથી હવે આ બહ�નો સમ� 
િવ�ના આ�માઓને ભાઈ-ભાઈની ���થી 
િનહાળ� છ�. �યાર� હાડમાંસના બનેલા, પાંચ 
ત�વોના પૂતળાં આ દ�હની િવ��િત થાય �યાર� જ 
વા�તવમાં પિવ� �ેમની ભાવનાઓ જ�મે છ�. �યાં 
લૌ�કક સંબંધોની ગંધ આવે છ� �યાં દ�હભાનની 
દુગ�ધ આ�યા િવના રહ�તી નથી. તેથી આ 
બહ�નોની ���માં �દ�ય�વનના પંથે �યાણ 
કરતાં જ લૌ�કક સંબંધોની હદની ��� સમા�ત 
થઈ �ય છ�. મનના સાંકડા ભાવો િવરાટની વાટ� 
ગમન કર� છ�. મા� પોતાના લૌ�કક ભાઈઓનું 
ક�યાણ થાય, મંગલ થાય તેવા ભાવો સીિમત ન 
રહ�તાં સમ� િવ�નું ક�યાણ થાય તેવા ઉદાત 
ભાવોનાં આંદોલનો સમ� િવ�માં આ બહ�નો 
વહ�તાં કર� છ�. દર�ક આ�મા �વયંનો યથાથ� 
પ�રચય મેળવે, પરમિપતા પરમા�માનો યથાથ� 
પ�રચય મેળવે અને આતમ �યોિત જગાડીને 
માનવને દુઃખી અશાંત કરતા િવકારોના પં�માંથી 
માનવમા�ને મુિ� મળ� તેવી ભાવનાઓ 
બહ�નોના �દલમાં વહ�તી હોય છ� અને �દન-રાત 
દર�ક આ�માઓને િવકારોમાંથી મુ� કરાવી 
ઈ�રીય સંતાન બનાવવાની ઝંખના હોય છ�. 

ર�ાબંધન
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

• પરમા�મા િપતાના આ�ાકારી બનીને રહો, 
તો ગુ�ત દુઆઓ સમય પર મદદ કરતી 
રહ�શે.

• પોતાની દર�ક ચલન (�યવહાર)થી 
પરમા�માનું નામ બાલા (�િસ�) કરનાર જ 
સાચા સાચા ખુદાઈ િખદમતગાર છ�.

• સફળતામૂત� બનવું છ� તો �વ સેવા અને 
અ�યની સેવા સાથે સાથે કરો.

• નૉલેજફ�લ એને કહ�વાય જેના એકપણ 
સંક�પ તથા બોલ �યથ� ના �ય.

• મનસા અને વાચા સેવાઓ સાથે સાથે કરો 
તો ડબલ ફળ �ા�ત થતું રહ�શે.
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�યાર� �વયંની ���, �િ� અને ક�િ�માં પિવ�તા 
અને �ે�તા ન આવે �યાં સુધી બહ�નો સલામત 
નથી. તેથી આ ���ના સવ� આ�માઓ િનિવ�કારી 
�વન �યતીત કરવાનો સંક�પ કર� એ ભાવના 
હોય છ�. તેમ થાય તો જ ર�ાબંધનની �ે� 
ભાવના મૂિત�મંત �વ�પને પામે. નિહતર 
મોટીબહ�ન પોતાના નાનાભાઈ પાસેથી, ધિનક 
બહ�ન પોતાના ગરીબ ભાઈ પાસેથી, દ�શમાં વસતી 
બહ�ન પોતાના િવદ�શમાં વસતા ભાઈ પાસેથી 
પોતાના ર�ણની અપે�ા કઈ રીતે રાખી શક� ? 
વા�તવમાં ર�ાબંધનના મૂળમાં પિવ�તાની 
ધારણાનું બીજ ર�ં છ�. �વામી રામક��ણ પરમહ�સ 
અને શારદામિણદ�વી, ગાંધી� અને ક�તુરબાએ 
પિવ�તા અપનાવી ���ને િનમા�ણ બનાવી આદશ� 
ઉદાહરણો પૂરાં પા�ાં છ�. તેથી પિત-પ�ી 
વ�ેના સંબંધોમાં પણ પિવ�તા અિનવાય� છ�. 
�યાર� માણસ સુખની ઝંખના કર� છ� �યાર� તેણે 
પિવ�તાને તો �થમ �થાન જ આપવું પડે, કારણ 
ક� પિવ�તા એ સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ�તાની 
ધારણાની સાથે સાથે �વધમ�, �વદ�શ, �વલ�, 
�વ�પ, �વલ�ણ, �વામાનની ગહનતામાં જઈ 
તેની યથાથ� અનુભૂિત કરી શકાય છ�.

પહ�લાં �ા�ણો ર�ાબંધન કરતા હતા. હવે 
બહ�નો-ભાઈઓને ર�ાબંધન કર� છ�. ખાસ કરીને 
િશવશિ�ઓના ર�ાબંધનમાં અનેકિવધ 
ભાવનાઓની વણઝાર સમાયેલી છ�. આ પવ�ની 
સાચી સમજ આ��મક �ેહ અને પિવ�તાની 
ધારણા �વાભાિવક બનાવી દ� છ�. આ પવ� 
‘િવષતોડક’ પવ� ‘પુ�ય �દાયક’ પવ� છ�. તેથી 
બહ�નો એ મંગલકારી ભાવ રાખે છ� ક� ભાઈઓ 
િવષયિવકારોના બંધનમાંથી મુ� બની �દ�ય, 
અલૌ�કક અતી���ય સુખની અનુભૂિત કર�. 
કારણ ક� સંગમયુગના આ જ�મની પિવ�તાની 

ધારણા ભિવ�યમાં આવનાર અટલ, અખંડ, 
િનિવ�કારી, િનિવ��ન અને સુખ-શાંિત તથા 
સ�િ�થી ભરપૂર દુિનયા �વગ�ના માિલક બનાવે 
છ�. આ �યાર� જ શ�ય બનશે �યાર� માનવ-માનવ 
વ�ે રહ�લી દ�હભાનની દીવાલ સમા�ત થાય અને 
�ઢ મનોબળ �ારા પિવ�તાના પગરણ થાય. 
પિવ�તાની �િત�ાથી ���, �િ� અને ક�િતની 
પિવ�તા જળવાય તેમ જ કમ�માં પણ �ે�તા 
આવે. �દયના લૌ�કક, �વાથ� સંબંધોનું �પાંતર 
�દ�ય અલૌ�કક ઈ�રીય પ�રવારમાં થાય. 
�િ�ઓનું ઉ�વ�કરણ થાય.

ર�ાબંધન �ારા આ��મક ��િત અને 
પિવ�તાની ધારણાની ર�ાથી અનેક �કારની 
અનુભૂિત થાય છ�. માનવને આજે અનેક �કારની 
અસલામતી અનુભવાય છ�. તેને તનનું ર�ણ, 
ધમ�નું ર�ણ, સિત�વ અથવા પિવ�તાનું ર�ણ, 
કાળના પં�માંથી ર�ણ, સંકટો સમ�યાઓથી 
ર�ણ તેમ જ માયાથી ર�ણની અપે�ા હોય છ�. 
ર�ાબંધનનું પવ� આ સવ� �કારના ર�ણની 
શિ� બ�ે છ�. એટલું જ નહ� ભિવ�યમાં આવનાર 
સતયુગમાં દ�વપદની �ા��ત કરાવી અડધો ક�પ 
સુધી દ�વતાઈ �વનની �ા��ત કરાવે છ�. દ�વી 
બહ�નો ર�ાબંધન કરી ભાઈઓ માટ� િવપુલ 
�ા��તઓના �ારા ખુ�ા કર� છ�. તેના બદલામાં 
કોઈ �થૂળ �ા��તની અપે�ા રાખતી નથી, 
�વીકારતી નથી. ભૌિતક �વ�પની ચીજવ�તુઓ 
ક� રોકડ રકમ આ બહ�નો �વીકારતી નથી. મા� 
ભાઈઓમાં રહ�લા િવકારો, �યસનો, ખરાબ ટ�વો 
આ�દનું દાન �વીકાર� છ� જેથી ભાઈઓ આ 
દોષોમાંથી મુ� બની �વનને સુખ, શાંિત અને 
�દ�યાનંદથી સભર બનાવી શક�.

આ તહ�વાર� ભાઈઓની પણ એ ફરજ થઈ 
�ય છ� ક� આ ���ની સવ� બહ�નો તરફ સવ� 
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આ�માઓ તરફ આ��મક ���, �િ� અને ક�િત 
રાખે. બહ�નો �દ�ય �વનના પથ પર િવહરી શક� 
તે માટ� તેની પિવ�તાની ર�ા માટ� સવ��વ 
�યોછાવર કરી શક�. દ�હના સંબંધોની સમા��ત 
કરી િવકારી ���નું �પાંતર સમા��ત કરી િવકારી 
���નું �પાંતર આ��મક �હાની ���માં કર�, 
બહ�નો ઉપર થતા અ�યાચારો રોકવા માટ� પુ�ષાથ� 
કર�, આ સ�માનની ભાવના �ળવવા માટ� 
ક�ટબ� બને. પરમિપતા પરમા�માએ �યાર� ��ી 
શિ�ને અિ�મ �થાન આપી �ાનનો કળશ 
આ�યો છ� �યાર� તેનું ગૌરવ આંક� ઈ�રીય 
સેવાના કાય�માં, ધરતીને �વગ� બનાવવાના 
પુ�ષાથ�માં પોતાનો સવ� �કારનો સહયોગ આપે. 
પિવ�તાની ધારણા માટ�ના આધાર�તંભો 
��ચય�, સા��વક ખોરાક, સ�સંગ અને �દ�ય 
ગુણોની ધારણા �વયં કર� અને બી�ઓ પાસે પણ 
કરાવડાવે. ���માં આ��મક શુિ� માટ�ના, 
પિવ�તાનાં આંદોલનો વહ�તાં કર�. ���ના દુઃખી 
અને અશાંત આ�માઓને ઈ�ર િમલનના રાહનો 
પ�રચય આપે. �યાગ, તપ�યા અને સેવા �ારા આ 
પવ�ના �ાણને સાથ�ક કરવા ત�પર બને.

ર�ાબંધનનો તહ�વાર એવી રીતે ઉજવવો 
�ઈએ ક� જેથી માનવમાં કોઈ પણ �કારની 
અપિવ�તા અથવા નબળાઈ મનના �ાર� ફરક� 
પણ ન શક�. તેથી ર�ાબંધનના �દવસે સૂ�મ �ઢ 
સંક�પનો તાંતણો અથા�� બંધન બાંધવું �ઈએ ક�-

1. માનિસક સંક�પોમાં પણ અપિવ�તાનો 
�હાર-આ�મણ ન થાય તે માટ� મનસાની �િ�ને 
સંપૂણ� શિ�શાળી બનાવીએ.

2. સદા �વયંની �હાની-આ��મક ભાઈ-
ભાઈની ��થિત �વ-��થિત અથા�� આ��મક ભાઈ-
ભાઈની ��થિત-િનરંતર રહ�વાનો અ�યાસ 
કરીએ.

3. પરિચંતન અને �યથ� બોલચાલને સદાને 
માટ� સમા�ત કરીએ.

4. દર�કના ��યે આ��મક �ેહ, આદર 
રાખીને સંગઠનને એક મત બનાવીએ.

5. સવ� ઈ�રીય મયા�દાઓનું પૂણ� રીતે 
પાલન કરીને દ�વી ગુણવાન બનીએ.

આ ર�ાબંધનના �ાણત�વને અનુસરીને 
���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ધને 
રહ�મ�દલ અને મુખને �દુ બનાવવાં �ઈએ. 
પોતાની નબળાઈઓને �ઢ સંક�પ �ારા સદાને 
માટ� િવદાય કરવાનું આ પવ� છ�. આ સમયે 
પરમા�મા �દ�ય અવતરણ કરીને આપણને 
તહ�વારોના આ�યા��મક રહ�યો સમ�વી 
ભિવ�યમાં આવનાર સતયુગી િવ� માટ� લાયક 
બનાવે છ�. પરમા�માને એવા મનુ�યોની જ�ર છ�, 
જેઓ પિવ�તાના બંધન અપનાવી પિવ� �વન 
�વવા તૈયાર હોય. જેઓને આ યુગનો �ણભંગુર 
�ભાવ પસંદ ન હોય. તેઓ અંધકારમાંથી 
�કાશમાં જવા ઈ�છતા હોય તેઓ માટ� આ પવ� 
સોનેરી તક છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �યાર� પૂર�પૂરા િવકારમુ� બનશો �યાર� 
બુ�� યથાથ� િનણ�ય લઈ શકશે.

• �ામાિણક એ છ� જે �ભુપસંદ અને િવ� 
પસંદ છ�, આરામ પસંદ નહ�.

• એક બી�ના િવચારોને સ�માન આપો તો 
માનનીય આ�મા બની જશો.

• કમલપુ�પ સમાન �યારા બનશો, તો �ભુના 
�ેમનું પા� બની જશો.

• તી� પુ�ષાથ� બનવાની ઈ�છા છ� તો �યાં 
ઈ�છા છ� �યાં ર�તો મળી જશે.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 08 August 2019 Page No. 14

�ાના�ત

�યાર� �વયંની ���, �િ� અને ક�િ�માં પિવ�તા 
અને �ે�તા ન આવે �યાં સુધી બહ�નો સલામત 
નથી. તેથી આ ���ના સવ� આ�માઓ િનિવ�કારી 
�વન �યતીત કરવાનો સંક�પ કર� એ ભાવના 
હોય છ�. તેમ થાય તો જ ર�ાબંધનની �ે� 
ભાવના મૂિત�મંત �વ�પને પામે. નિહતર 
મોટીબહ�ન પોતાના નાનાભાઈ પાસેથી, ધિનક 
બહ�ન પોતાના ગરીબ ભાઈ પાસેથી, દ�શમાં વસતી 
બહ�ન પોતાના િવદ�શમાં વસતા ભાઈ પાસેથી 
પોતાના ર�ણની અપે�ા કઈ રીતે રાખી શક� ? 
વા�તવમાં ર�ાબંધનના મૂળમાં પિવ�તાની 
ધારણાનું બીજ ર�ં છ�. �વામી રામક��ણ પરમહ�સ 
અને શારદામિણદ�વી, ગાંધી� અને ક�તુરબાએ 
પિવ�તા અપનાવી ���ને િનમા�ણ બનાવી આદશ� 
ઉદાહરણો પૂરાં પા�ાં છ�. તેથી પિત-પ�ી 
વ�ેના સંબંધોમાં પણ પિવ�તા અિનવાય� છ�. 
�યાર� માણસ સુખની ઝંખના કર� છ� �યાર� તેણે 
પિવ�તાને તો �થમ �થાન જ આપવું પડે, કારણ 
ક� પિવ�તા એ સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ�તાની 
ધારણાની સાથે સાથે �વધમ�, �વદ�શ, �વલ�, 
�વ�પ, �વલ�ણ, �વામાનની ગહનતામાં જઈ 
તેની યથાથ� અનુભૂિત કરી શકાય છ�.

પહ�લાં �ા�ણો ર�ાબંધન કરતા હતા. હવે 
બહ�નો-ભાઈઓને ર�ાબંધન કર� છ�. ખાસ કરીને 
િશવશિ�ઓના ર�ાબંધનમાં અનેકિવધ 
ભાવનાઓની વણઝાર સમાયેલી છ�. આ પવ�ની 
સાચી સમજ આ��મક �ેહ અને પિવ�તાની 
ધારણા �વાભાિવક બનાવી દ� છ�. આ પવ� 
‘િવષતોડક’ પવ� ‘પુ�ય �દાયક’ પવ� છ�. તેથી 
બહ�નો એ મંગલકારી ભાવ રાખે છ� ક� ભાઈઓ 
િવષયિવકારોના બંધનમાંથી મુ� બની �દ�ય, 
અલૌ�કક અતી���ય સુખની અનુભૂિત કર�. 
કારણ ક� સંગમયુગના આ જ�મની પિવ�તાની 

ધારણા ભિવ�યમાં આવનાર અટલ, અખંડ, 
િનિવ�કારી, િનિવ��ન અને સુખ-શાંિત તથા 
સ�િ�થી ભરપૂર દુિનયા �વગ�ના માિલક બનાવે 
છ�. આ �યાર� જ શ�ય બનશે �યાર� માનવ-માનવ 
વ�ે રહ�લી દ�હભાનની દીવાલ સમા�ત થાય અને 
�ઢ મનોબળ �ારા પિવ�તાના પગરણ થાય. 
પિવ�તાની �િત�ાથી ���, �િ� અને ક�િતની 
પિવ�તા જળવાય તેમ જ કમ�માં પણ �ે�તા 
આવે. �દયના લૌ�કક, �વાથ� સંબંધોનું �પાંતર 
�દ�ય અલૌ�કક ઈ�રીય પ�રવારમાં થાય. 
�િ�ઓનું ઉ�વ�કરણ થાય.

ર�ાબંધન �ારા આ��મક ��િત અને 
પિવ�તાની ધારણાની ર�ાથી અનેક �કારની 
અનુભૂિત થાય છ�. માનવને આજે અનેક �કારની 
અસલામતી અનુભવાય છ�. તેને તનનું ર�ણ, 
ધમ�નું ર�ણ, સિત�વ અથવા પિવ�તાનું ર�ણ, 
કાળના પં�માંથી ર�ણ, સંકટો સમ�યાઓથી 
ર�ણ તેમ જ માયાથી ર�ણની અપે�ા હોય છ�. 
ર�ાબંધનનું પવ� આ સવ� �કારના ર�ણની 
શિ� બ�ે છ�. એટલું જ નહ� ભિવ�યમાં આવનાર 
સતયુગમાં દ�વપદની �ા��ત કરાવી અડધો ક�પ 
સુધી દ�વતાઈ �વનની �ા��ત કરાવે છ�. દ�વી 
બહ�નો ર�ાબંધન કરી ભાઈઓ માટ� િવપુલ 
�ા��તઓના �ારા ખુ�ા કર� છ�. તેના બદલામાં 
કોઈ �થૂળ �ા��તની અપે�ા રાખતી નથી, 
�વીકારતી નથી. ભૌિતક �વ�પની ચીજવ�તુઓ 
ક� રોકડ રકમ આ બહ�નો �વીકારતી નથી. મા� 
ભાઈઓમાં રહ�લા િવકારો, �યસનો, ખરાબ ટ�વો 
આ�દનું દાન �વીકાર� છ� જેથી ભાઈઓ આ 
દોષોમાંથી મુ� બની �વનને સુખ, શાંિત અને 
�દ�યાનંદથી સભર બનાવી શક�.

આ તહ�વાર� ભાઈઓની પણ એ ફરજ થઈ 
�ય છ� ક� આ ���ની સવ� બહ�નો તરફ સવ� 
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આ�માઓ તરફ આ��મક ���, �િ� અને ક�િત 
રાખે. બહ�નો �દ�ય �વનના પથ પર િવહરી શક� 
તે માટ� તેની પિવ�તાની ર�ા માટ� સવ��વ 
�યોછાવર કરી શક�. દ�હના સંબંધોની સમા��ત 
કરી િવકારી ���નું �પાંતર સમા��ત કરી િવકારી 
���નું �પાંતર આ��મક �હાની ���માં કર�, 
બહ�નો ઉપર થતા અ�યાચારો રોકવા માટ� પુ�ષાથ� 
કર�, આ સ�માનની ભાવના �ળવવા માટ� 
ક�ટબ� બને. પરમિપતા પરમા�માએ �યાર� ��ી 
શિ�ને અિ�મ �થાન આપી �ાનનો કળશ 
આ�યો છ� �યાર� તેનું ગૌરવ આંક� ઈ�રીય 
સેવાના કાય�માં, ધરતીને �વગ� બનાવવાના 
પુ�ષાથ�માં પોતાનો સવ� �કારનો સહયોગ આપે. 
પિવ�તાની ધારણા માટ�ના આધાર�તંભો 
��ચય�, સા��વક ખોરાક, સ�સંગ અને �દ�ય 
ગુણોની ધારણા �વયં કર� અને બી�ઓ પાસે પણ 
કરાવડાવે. ���માં આ��મક શુિ� માટ�ના, 
પિવ�તાનાં આંદોલનો વહ�તાં કર�. ���ના દુઃખી 
અને અશાંત આ�માઓને ઈ�ર િમલનના રાહનો 
પ�રચય આપે. �યાગ, તપ�યા અને સેવા �ારા આ 
પવ�ના �ાણને સાથ�ક કરવા ત�પર બને.

ર�ાબંધનનો તહ�વાર એવી રીતે ઉજવવો 
�ઈએ ક� જેથી માનવમાં કોઈ પણ �કારની 
અપિવ�તા અથવા નબળાઈ મનના �ાર� ફરક� 
પણ ન શક�. તેથી ર�ાબંધનના �દવસે સૂ�મ �ઢ 
સંક�પનો તાંતણો અથા�� બંધન બાંધવું �ઈએ ક�-

1. માનિસક સંક�પોમાં પણ અપિવ�તાનો 
�હાર-આ�મણ ન થાય તે માટ� મનસાની �િ�ને 
સંપૂણ� શિ�શાળી બનાવીએ.

2. સદા �વયંની �હાની-આ��મક ભાઈ-
ભાઈની ��થિત �વ-��થિત અથા�� આ��મક ભાઈ-
ભાઈની ��થિત-િનરંતર રહ�વાનો અ�યાસ 
કરીએ.

3. પરિચંતન અને �યથ� બોલચાલને સદાને 
માટ� સમા�ત કરીએ.

4. દર�કના ��યે આ��મક �ેહ, આદર 
રાખીને સંગઠનને એક મત બનાવીએ.

5. સવ� ઈ�રીય મયા�દાઓનું પૂણ� રીતે 
પાલન કરીને દ�વી ગુણવાન બનીએ.

આ ર�ાબંધનના �ાણત�વને અનુસરીને 
���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ધને 
રહ�મ�દલ અને મુખને �દુ બનાવવાં �ઈએ. 
પોતાની નબળાઈઓને �ઢ સંક�પ �ારા સદાને 
માટ� િવદાય કરવાનું આ પવ� છ�. આ સમયે 
પરમા�મા �દ�ય અવતરણ કરીને આપણને 
તહ�વારોના આ�યા��મક રહ�યો સમ�વી 
ભિવ�યમાં આવનાર સતયુગી િવ� માટ� લાયક 
બનાવે છ�. પરમા�માને એવા મનુ�યોની જ�ર છ�, 
જેઓ પિવ�તાના બંધન અપનાવી પિવ� �વન 
�વવા તૈયાર હોય. જેઓને આ યુગનો �ણભંગુર 
�ભાવ પસંદ ન હોય. તેઓ અંધકારમાંથી 
�કાશમાં જવા ઈ�છતા હોય તેઓ માટ� આ પવ� 
સોનેરી તક છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �યાર� પૂર�પૂરા િવકારમુ� બનશો �યાર� 
બુ�� યથાથ� િનણ�ય લઈ શકશે.

• �ામાિણક એ છ� જે �ભુપસંદ અને િવ� 
પસંદ છ�, આરામ પસંદ નહ�.

• એક બી�ના િવચારોને સ�માન આપો તો 
માનનીય આ�મા બની જશો.

• કમલપુ�પ સમાન �યારા બનશો, તો �ભુના 
�ેમનું પા� બની જશો.

• તી� પુ�ષાથ� બનવાની ઈ�છા છ� તો �યાં 
ઈ�છા છ� �યાં ર�તો મળી જશે.
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ભારત 
બીનસાં�દાિયક રા� 
હોવા છતાં ભારત જ એક 
એવો દ�શ છ� �યાં દર�ક 
ધમ�ના અનુયાયીઓ 
િનવાસ કર� છ�. તેથી 
કોઈને કોઈ ધમ� સાથે

સંબંિધત તહ�વારો ઉજવાયા કર� છ�. આ દ�શમાં 
ઉજવાતા સવ� તહ�વારો સાથે અહ�ની સં�ક�િત, 
સામાિજક તથા રાજનૈિતક, ધાિમ�ક તેમજ 
ઐિતહાિસક ���કોણ કોઈને કોઈ રીતે સંબંધ 
ધરાવે છ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીનું પવ� પણ ભારત સાથે 
સંબંધ ધરાવે છ�. િવદ�શો સાથે નહ�. િહ�દી 
સાિહ�યકાળમાં આજ સુધી જેટલા પણ િવ�ાન 
લેખકોએ �ી ક��ણ જ�મા�મી પર સમય 
�િતસમય જે ક�ઈ પણ િવચારો �દિશ�ત કયા� છ� 
અને ટીકા�ટ�પણી કરી છ� એ સૌ કરતાં જુદું આ 
પાવન પવ�નું અ�ભુત પરંતુ સ�ય આ�યા��મક 
રહ�ય જણાવીશ.

ભારતવાસી �ી ક��ણ જ�મા�મીના આ 
પવ�ને પરંપરાગત તેમજ �ાચીન મા�યતાઓને 
આધાર� ઉજવતા આ�યા છ�. લગભગ આ ઉ�સવ 
ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહામાનવોની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. આજે પણ �યાર� આવા જ 
ભ�ય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવે છ� 
�યાર� જૂનામાં જૂની ધૂંધળી ��િતઓ પણ એકવાર 
ફરીથી મનુ�યના માનસપટ પર ઊપસી આવે છ�. 
એક સમય હશે �યાર� સા�ાત �ી ક��ણ આ ધરતી 
પર િબરાજમાન હશે, પરંતુ �� એ છ� ક� �ી ક��ણ 

કોણ હતા ? એમનો જ�મ �યાર� અને �યાં થયો 
તથા �ી ક��ણ જ�મા�મીનું આટલું મહ�વ શા માટ� 
છ� ?

�ી ક��ણ કોણ હતા ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર સામા�ય 
લોકોનું મંત�ય છ� ક� �ી ક��ણ ગીતાના ભગવાન 
છ�. ગીતાના ભગવાનને �ી ક��ણ માનવા એટલું જ 
અસ�ય હશે, જેટલું પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ની 
આ�મકથા ઉપર �ીમતી ઈ��દરા ગાંધીનું નામ 
લખવું ? વા�તવમાં તો �ી ક��ણ પરમા�મા નહોતા 
ક� ના એમણે ગીતાનું �ાન આ�યું હતું. �ી ક��ણ તો 
સોળ� કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મ હતા. �યાર� ગીતા �ાનદાતા તો 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ છ�. જેઓને જ 
પિતતપાવન, �ાનસાગર, િ�કાલદશ�, 
અકાલમૂત� તથા જ�મમરણથી �યારા, �કાશ 
�વ�પ અને સવ�શિ�માન કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ �ી ક��ણે તો માના ઉદર �ારા જ�મ લીધો 
હતો તથા માબાપ �ારા પાલના લઈને રાજગુ� 
પાસેથી િશ�ણ �હણ કયુ� હતું. �યાર� સૌ એ �ણે 
છ� અને માને છ� ક� પરમા�મા માતાના ઉદર �ારા 
જ�મ લેતા નથી. કારણ ક� ભગવાન તો �વયં 
પાલનહાર છ� તથા સૌના પરમ િશ�ક અને 
સ�ગુ� છ�. એમને કોઈ ભણાવી શક� નહ�.

વા�તવમાં સ�યતા એ છ� ક� �ી ક��ણ સોળ� 
કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતયુગી પાવન 
���ના �થમ-મહારાજક�માર છ�. પરમા�મા િશવ 
�ારા સંભળાવવામાં આવેલી ગીતાના �ાનનું 
સાર�પમાં મનન મંથન કરીને �ી ક��ણે 

�ીક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી DD
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ભગવાન આ ��� ઉપર આવવાથી �ાપર પછી 
કિલયુગ અથા�� વત�માન દુઃખ રોગ આ�દ 
અિભશાપ મનુ�ય આ�માને ભોગવવા મ�યાં ? તો 
પછી ભગવાનના અવતરણનો મનુ�યા�માઓને 
શો લાભ ? ભગવાન તો દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. 
પરંતુ � ઉપરો� �ચિલત મા�યતાને સાચી 
માનવામાં આવે તો �ાપર પછી સુખની દુિનયા 
આજે આપણી સમ� હોવી �ઈએ પરંતુ એમ 
નથી. ગીતાના ભગવાન િશવ હવે વત�માન સમયે 
�વયં અવત�રત થઈને પોતાનો સ�ય પ�રચય 
આપી ર�ા છ�. વા�તવમાં �યાર� �ી ક��ણનો જ�મ 
આ ��� ઉપર થાય છ� તે �દવસથી જ સતયુગનો 
આરંભ થાય છ�. પછી દુઃખ, રોગ, કલહ-કલેશ 
વગેર�નું નામિનશાન રહ�તું નથી. એ �ણીતું છ� ક� 
�ી ક��ણનો જ�મ જેલમાં થયો હતો. એનો પણ 
સાચો અથ� એ છ� ક� �ી ક��ણનો જ�મ એવા 
વાતાવરણમાં થયો હતો ક� �યાર� આ સંસાર 
માયા�પી િવકારોની અંધારી કોટડીમાં બંધ થાય 
છ�. એમનો જ�મ થવાથી ક�સ અથા�� કામ જેને 
શા��ોમાં ‘મહાશ�ુ‘ કહ�વામાં આવે છ�, તેનો 
સંહાર થઈ �ય છ�. પછી કોઈપણ �ાણી આ 
દુિનયામાં દુઃખી અને અશાંત રહ�તું નથી.

�ી ક��ણને મળવાનો સમય

� િવવેકનો આધાર લઈને આપણે 
િન�પ�ભાવથી �ી ક��ણના જ�મો�સવ પર િવચાર 
કરીએ તો એ સ�ય િન�કષ�ને અવગણી નહ� 
શકાય ક� જે પ�ર��થિતઓમાં �ી ક��ણનો જ�મ 
થયો હતો તે વાતાવરણ હવે ફરીથી રચાઈ ર�ં છ�. 
આજે િવ�ને આપણે િવકારોની જં�રોમાં 
બંધાયેલું અ�ાનની અંધારી જેલ કોટડીમાં, 
�ભુ�ીિતથી િવપરીત મહાકાળના મુખની તરફ 
તી� ગિતએ ધસતું નથી �ઈ ર�ા ? ��ય�ને 
�માણની જ�ર રહ�તી નથી. વત�માન 

પૂવ��વનમાં ધારણ કય� હતો. જેના ફલ�વ�પે 
ભિવ�યમાં એમને �થમ મહારાજક�માર �ી ક��ણ 
તથા �વયંવર પછી �ી નારાયણનું પદ મળ� છ�. આ 
રીતે �ી ક��ણ ગીતા પુ� છ� �યાર� ગીતા પિત ક�વળ 
પરમા�મા િશવ જ છ�. �ી ક��ણ સમ� ���ના 
માિલક બને છ�. �યાર� ભગવાન િશવ �ણ લોકના 
�વામી છ�. �ી ક��ણને પોતાનું શરીર છ� પરંતુ 
પરમા�મા તો િનરાકાર સૂ�માિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ છ�. જેમની યાદગાર ભારતમાં િશવિલંગ છ�. 
�ી ક��ણના ક�પમાં ક�લ 84 જ�મ થાય છ�. જેમાં 8 
જ�મ સતયુગ 12 જ�મ �ેતાયુગ, 21 જ�મ �ાપર 
તથા 42 જ�મ કિળયુગ અને એક જ�મ 
કિળયુગના અંત અને સતયુગના આ�દમાં 
પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં થાય છ�. 84મા જ�મના 
અંતમાં �યાર� �ી ક��ણનો આ�મા અ�ય સમ�ત 
િવ�ના આ�માઓ સિહત તમો�ધાન બની �ય છ� 
તેવા સમય પર ગીતાના ભગવાન િશવ પોતાના 
મહાવા�યો અનુસાર પોતાનો વાયદો િનભાવવા, 
આ ��� ઉપર અવત�રત થાય છ�. ઈ�રીય �ાન 
તેમજ સહજ રાજયોગ શીખવાડીને સવ� પિતત 
આ�માઓને પુનઃપાવન બનાવે છ� અથા�� તેઓ 
�ી ક��ણ જેમને ‘�યામસુંદર’ પણ કહ�વામાં આવે 
છ�. તેમને �યામ (તમો�ધાન)માંથી સુંદર 
(સતો�ધાન) બનાવી દ� છ�. �ી નારાયણના નામે 
આઠ રાજગાદીઓ ચાલે છ�. નવમી ગાદી રામની 
હોય છ�. તેથી �ી ક��ણની જ�મા�મી તથા �ી 
રામની નવમી ઉજવવામાં આવે છ�.

�ી ક��ણનો જ�મ �યાર� થયો હતો ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર �ી ક��ણનો 
જ�મ �ાપરમાં થયો હતો એમ કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ એ િવચારવા જેવું છ� ક� �ી ક��ણ �ાપરમાં 
હોય તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય 
તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય તો શું 



�ાના�ત
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ભારત 
બીનસાં�દાિયક રા� 
હોવા છતાં ભારત જ એક 
એવો દ�શ છ� �યાં દર�ક 
ધમ�ના અનુયાયીઓ 
િનવાસ કર� છ�. તેથી 
કોઈને કોઈ ધમ� સાથે

સંબંિધત તહ�વારો ઉજવાયા કર� છ�. આ દ�શમાં 
ઉજવાતા સવ� તહ�વારો સાથે અહ�ની સં�ક�િત, 
સામાિજક તથા રાજનૈિતક, ધાિમ�ક તેમજ 
ઐિતહાિસક ���કોણ કોઈને કોઈ રીતે સંબંધ 
ધરાવે છ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીનું પવ� પણ ભારત સાથે 
સંબંધ ધરાવે છ�. િવદ�શો સાથે નહ�. િહ�દી 
સાિહ�યકાળમાં આજ સુધી જેટલા પણ િવ�ાન 
લેખકોએ �ી ક��ણ જ�મા�મી પર સમય 
�િતસમય જે ક�ઈ પણ િવચારો �દિશ�ત કયા� છ� 
અને ટીકા�ટ�પણી કરી છ� એ સૌ કરતાં જુદું આ 
પાવન પવ�નું અ�ભુત પરંતુ સ�ય આ�યા��મક 
રહ�ય જણાવીશ.

ભારતવાસી �ી ક��ણ જ�મા�મીના આ 
પવ�ને પરંપરાગત તેમજ �ાચીન મા�યતાઓને 
આધાર� ઉજવતા આ�યા છ�. લગભગ આ ઉ�સવ 
ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહામાનવોની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. આજે પણ �યાર� આવા જ 
ભ�ય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવે છ� 
�યાર� જૂનામાં જૂની ધૂંધળી ��િતઓ પણ એકવાર 
ફરીથી મનુ�યના માનસપટ પર ઊપસી આવે છ�. 
એક સમય હશે �યાર� સા�ાત �ી ક��ણ આ ધરતી 
પર િબરાજમાન હશે, પરંતુ �� એ છ� ક� �ી ક��ણ 

કોણ હતા ? એમનો જ�મ �યાર� અને �યાં થયો 
તથા �ી ક��ણ જ�મા�મીનું આટલું મહ�વ શા માટ� 
છ� ?

�ી ક��ણ કોણ હતા ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર સામા�ય 
લોકોનું મંત�ય છ� ક� �ી ક��ણ ગીતાના ભગવાન 
છ�. ગીતાના ભગવાનને �ી ક��ણ માનવા એટલું જ 
અસ�ય હશે, જેટલું પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ની 
આ�મકથા ઉપર �ીમતી ઈ��દરા ગાંધીનું નામ 
લખવું ? વા�તવમાં તો �ી ક��ણ પરમા�મા નહોતા 
ક� ના એમણે ગીતાનું �ાન આ�યું હતું. �ી ક��ણ તો 
સોળ� કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મ હતા. �યાર� ગીતા �ાનદાતા તો 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ છ�. જેઓને જ 
પિતતપાવન, �ાનસાગર, િ�કાલદશ�, 
અકાલમૂત� તથા જ�મમરણથી �યારા, �કાશ 
�વ�પ અને સવ�શિ�માન કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ �ી ક��ણે તો માના ઉદર �ારા જ�મ લીધો 
હતો તથા માબાપ �ારા પાલના લઈને રાજગુ� 
પાસેથી િશ�ણ �હણ કયુ� હતું. �યાર� સૌ એ �ણે 
છ� અને માને છ� ક� પરમા�મા માતાના ઉદર �ારા 
જ�મ લેતા નથી. કારણ ક� ભગવાન તો �વયં 
પાલનહાર છ� તથા સૌના પરમ િશ�ક અને 
સ�ગુ� છ�. એમને કોઈ ભણાવી શક� નહ�.

વા�તવમાં સ�યતા એ છ� ક� �ી ક��ણ સોળ� 
કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતયુગી પાવન 
���ના �થમ-મહારાજક�માર છ�. પરમા�મા િશવ 
�ારા સંભળાવવામાં આવેલી ગીતાના �ાનનું 
સાર�પમાં મનન મંથન કરીને �ી ક��ણે 

�ીક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી DD
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ભગવાન આ ��� ઉપર આવવાથી �ાપર પછી 
કિલયુગ અથા�� વત�માન દુઃખ રોગ આ�દ 
અિભશાપ મનુ�ય આ�માને ભોગવવા મ�યાં ? તો 
પછી ભગવાનના અવતરણનો મનુ�યા�માઓને 
શો લાભ ? ભગવાન તો દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. 
પરંતુ � ઉપરો� �ચિલત મા�યતાને સાચી 
માનવામાં આવે તો �ાપર પછી સુખની દુિનયા 
આજે આપણી સમ� હોવી �ઈએ પરંતુ એમ 
નથી. ગીતાના ભગવાન િશવ હવે વત�માન સમયે 
�વયં અવત�રત થઈને પોતાનો સ�ય પ�રચય 
આપી ર�ા છ�. વા�તવમાં �યાર� �ી ક��ણનો જ�મ 
આ ��� ઉપર થાય છ� તે �દવસથી જ સતયુગનો 
આરંભ થાય છ�. પછી દુઃખ, રોગ, કલહ-કલેશ 
વગેર�નું નામિનશાન રહ�તું નથી. એ �ણીતું છ� ક� 
�ી ક��ણનો જ�મ જેલમાં થયો હતો. એનો પણ 
સાચો અથ� એ છ� ક� �ી ક��ણનો જ�મ એવા 
વાતાવરણમાં થયો હતો ક� �યાર� આ સંસાર 
માયા�પી િવકારોની અંધારી કોટડીમાં બંધ થાય 
છ�. એમનો જ�મ થવાથી ક�સ અથા�� કામ જેને 
શા��ોમાં ‘મહાશ�ુ‘ કહ�વામાં આવે છ�, તેનો 
સંહાર થઈ �ય છ�. પછી કોઈપણ �ાણી આ 
દુિનયામાં દુઃખી અને અશાંત રહ�તું નથી.

�ી ક��ણને મળવાનો સમય

� િવવેકનો આધાર લઈને આપણે 
િન�પ�ભાવથી �ી ક��ણના જ�મો�સવ પર િવચાર 
કરીએ તો એ સ�ય િન�કષ�ને અવગણી નહ� 
શકાય ક� જે પ�ર��થિતઓમાં �ી ક��ણનો જ�મ 
થયો હતો તે વાતાવરણ હવે ફરીથી રચાઈ ર�ં છ�. 
આજે િવ�ને આપણે િવકારોની જં�રોમાં 
બંધાયેલું અ�ાનની અંધારી જેલ કોટડીમાં, 
�ભુ�ીિતથી િવપરીત મહાકાળના મુખની તરફ 
તી� ગિતએ ધસતું નથી �ઈ ર�ા ? ��ય�ને 
�માણની જ�ર રહ�તી નથી. વત�માન 

પૂવ��વનમાં ધારણ કય� હતો. જેના ફલ�વ�પે 
ભિવ�યમાં એમને �થમ મહારાજક�માર �ી ક��ણ 
તથા �વયંવર પછી �ી નારાયણનું પદ મળ� છ�. આ 
રીતે �ી ક��ણ ગીતા પુ� છ� �યાર� ગીતા પિત ક�વળ 
પરમા�મા િશવ જ છ�. �ી ક��ણ સમ� ���ના 
માિલક બને છ�. �યાર� ભગવાન િશવ �ણ લોકના 
�વામી છ�. �ી ક��ણને પોતાનું શરીર છ� પરંતુ 
પરમા�મા તો િનરાકાર સૂ�માિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ છ�. જેમની યાદગાર ભારતમાં િશવિલંગ છ�. 
�ી ક��ણના ક�પમાં ક�લ 84 જ�મ થાય છ�. જેમાં 8 
જ�મ સતયુગ 12 જ�મ �ેતાયુગ, 21 જ�મ �ાપર 
તથા 42 જ�મ કિળયુગ અને એક જ�મ 
કિળયુગના અંત અને સતયુગના આ�દમાં 
પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં થાય છ�. 84મા જ�મના 
અંતમાં �યાર� �ી ક��ણનો આ�મા અ�ય સમ�ત 
િવ�ના આ�માઓ સિહત તમો�ધાન બની �ય છ� 
તેવા સમય પર ગીતાના ભગવાન િશવ પોતાના 
મહાવા�યો અનુસાર પોતાનો વાયદો િનભાવવા, 
આ ��� ઉપર અવત�રત થાય છ�. ઈ�રીય �ાન 
તેમજ સહજ રાજયોગ શીખવાડીને સવ� પિતત 
આ�માઓને પુનઃપાવન બનાવે છ� અથા�� તેઓ 
�ી ક��ણ જેમને ‘�યામસુંદર’ પણ કહ�વામાં આવે 
છ�. તેમને �યામ (તમો�ધાન)માંથી સુંદર 
(સતો�ધાન) બનાવી દ� છ�. �ી નારાયણના નામે 
આઠ રાજગાદીઓ ચાલે છ�. નવમી ગાદી રામની 
હોય છ�. તેથી �ી ક��ણની જ�મા�મી તથા �ી 
રામની નવમી ઉજવવામાં આવે છ�.

�ી ક��ણનો જ�મ �યાર� થયો હતો ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર �ી ક��ણનો 
જ�મ �ાપરમાં થયો હતો એમ કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ એ િવચારવા જેવું છ� ક� �ી ક��ણ �ાપરમાં 
હોય તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય 
તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય તો શું 
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ધમ��લાિનના આ સમય પર ગીતાના ભગવાન 
િ�મૂિત� િશવ પોતાનો વાયદો િનભાવવા ફરીથી આ 
��� પર ગીતા�ાન આપી ર�ા છ�, �યાર� બી� 
બાજુ લોકો ભગવાનને સાધારણ તનમાં આવેલા 
�ઈને એમને ઓળખી શકતા નથી. ગીતા�ાન 
�ારા �વયં �ી ક��ણનો આ�મા આ સમયે પાવન 
બનીને નવી સતયુગી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
કરી ર�ો છ�. હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
ક��ણના એ ��ાળુ ભ�ોને કહી ર�ા ક� � તેઓ 
�ી ક��ણને મળવા ઈ�છ� છ� અથવા એમનો ��ય� 
સા�ા�કાર કરવા ઈ�છ� છ� તો એમણે સતયુગી 
સંપૂણ� િનિવ�કારી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
આજથી જ આરંભી દ�વો �ઈએ. જેના માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગ જ એવી 
યુિ�ઓ છ� જેના િનરંતર અ�યાસ �ારા જ 
આપણે સતયુગી રાજધાનીમાં �વેશ કરી શક�એ 
છીએ.

�ી ક��ણ આવી ર�ા છ�.

કદાચ આપ િવ�ાસ નહ� કરો પરંતુ આ 
એક સ�ય છ� ક� ઘણા ઝડપી િનકટમાં ભિવ�યમાં 
આ ���ના મહાિવનાશ પછી તરત જ �ી ક��ણ 
આ ��� પર �વગ� અથવા વૈક��ઠના �થમ 
મહારાજક�મારના �પમાં જ�મ લેશે. આ અ�ભુત 
પરંતુ સ�ય સમાચારનું રહ�યો�ઘાટન �વયં 
િ�કાલદશ�, અકાલમૂત�, �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�મા િશવે ��િપતા ��ાના મુખ �ારા કયુ� 
છ�. તેથી ભગવાન કહ� છ� ક� � �ી ક��ણને મળવા 
ઈ�છતા હો તો અ�યાર� પિવ� બનો અને યોગી 
બનો નિહતર �યાર�ય �ી ક��ણને મળવાની ઈ�છા 
પૂરી કરી શકશો નહ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીના આ પાવન પવ� પર �� 
દ�શવાસીઓને આ�હ કરીશ ક� તેઓ �ી ક��ણ 
��યે કોરી ભાવના ��ાથી મા� સામાિજક 

રીત�રવાજ અથા�� બા� આડંબર પૂરાં ન કર� પણ 
આ પાવન પવ� �ારા �વયં �ી ક��ણ જેવા 
િનિવ�કારી દ�વતા બનવાની �ેરણા મેળવે અને 
આજે જ પોતાના �વન માટ� નરમાંથી �ી 
નારાયણ તથા નારીમાંથી �ી લ�મી બનવાનું 
લ�ય ધારણ કર�. �યાર� દર�ક ભારતવાસીના 
મનમાં આ શુ� લ�ય હશે �યાર� જ આપણું �હ�થ 
�વન �ી લ�મી-નારાયણ જેવું �સ�ન બની 
શકશે. એ �યાનમાં રાખવાનું છ� ક� �ી ક��ણ સંપૂણ� 
િનિવ�કારી દ�વતા હતા એમના પર ગોપીઓનાં ચીર 
હરણનું લાંછન લગાવવું તે મહા પાપ છ�. એમના 
મુગુટમાં મોરનાં પીછાં એમની સંપૂણ� પિવ�તાનું 
�તીક છ�. મોર જ એવું પ�ી છ� જેને પિવ� 
માનવામાં આવે છ�. તેથી હવે િવકારો �પી િવષ 
પીવાનું અને પીવડાવવાનું બંધ કરો �યાર� જ �ી 
ક��ણ જ�મા�મીનો વા�તિવક આનંદ �ા�ત કરી 
શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નહ�તર મારા િશ�યો તને મારી નાખશે. આ ક�ટલું 
મહાન હકારા�મક િચંતન છ�. આપણી સામે મીઠા 
��ાબાબા એક આદશ� મોડલ �પે છ�. એમણે 
એમના �વન �યવહારથી અનેક આ�માઓનાં 
�વન બદલી દીધાં. એમને �દ�ય બના�યાં. 
બાબાની સામે િભ�ન િભ�ન પ�ર��થિતઓ આવી, 
સમ�યાઓ આવી, િવરોધો થયા આમ છતાં 
બાબાનું િચંતન �ે� જ ર�ં. એમણે સૌને માફ 
કરીને કદીયે વાણી �ારા એનો �િતભાવ આ�યો 
નહોતો. સૌના ��યે રહ�મ�દલ બની ર�ા.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...
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ધીર-ધીર� �� એમની 
�યિ�ગત સેવા પણ 
કરવા લાગી. કહ�વાય છ� 
ક� સેવા એજ મેવા છ�. 
એમની સેવાના બળને 
લીધે મારામાં ઘણી 
યો�યતાઓ આવવા 
લાગી. દાદી�એ મને મુ�ય તથા �ે� સેવા 
શીખવાડી. આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનવરદાર, ઈમાનદાર, ફ�ઈથ�લ, એક 
બાબા બીજું કોઈ નહ�. સદા એ�યુર�ટ, એવરર�ડી 
અને �દલની સ�ાઈ સફાઈ. આ �ે� 
ધારણાઓને મ� �દલની િત�રીમાં સંભાળીને રાખી 
દીધી. જેનાથી મારામાં િવશેષ સામ�ય� આવવા 
લા�યું. એકવાર દાદી�એ મને ક�ં, �ઓ 
�યુિઝયમ સ�વીને આવો. મ� મનમાં િવચાયુ� ક� �� 
�વયં �યવ��થત કપડાં પહ�રતી નથી તો 
�યુિઝયમમાં રાખેલાં મોડ�સને કઈ રીતે સ�વીશ? 
મારા �દલની આ શંકા મ� દાદી� સમ� રજૂ કરી. 
તો દાદી�એ ક�ં, તમે �ઓ, તમે મોડ�સ સ�વી 
શકશો. દાદી�નો મારામાં આ િવ�ાસ �ઈને 
મારી બુિ� િવચારવા લાગી. એક દર� ભાઈનો 
સહયોગ લઈને મ� �યુિઝયમ સ�વવાની સેવા પૂરી 
કરી અને દાદી�ને બતાવી. દાદી�એ મને ઘણો 
�ેમ આ�યો. આ રીતે દાદી� આ�ા પણ કરતાં 
હતાં અને કાય� કરવાની શિ� પણ આપતાં હતાં. 
જેમ નાના બાળકોને કહ�વામાં આવે છ� એ રીતે 
દાદી� મને કહ�તાં હતાં મુ�ની, આ કામ કરીને 

સન 1967માં �યાર� 
સાકારબાબાને મળવાની 
પુિનત તક મળી તો 
બાબાએ વરદાન આ�યું ક� 
બેટીને બાબા મધુવનમાં 
રાખશે અને તે બાબાનો 
ભંડારો સંભાળશે. ��, 
1969માં �યાર� 
ક�યાઓનો �થમ 

�િશ�ણ કાય��મ થયો તો એમાં �ડાઈ ગઈ. આ 
કાય��મ પછી �યારા બાબાના વરદાનને સાકાર 
કરતાં મીઠાં દાદી �કાશમિણ�એ મને ય�નો 
�ટોક સંભાળવાની જવાબદારી સ�પી. દાદી� 
�ેમની મૂરત હતાં. �યાર� મ� એમને પહ�લીવાર 
�યાં હતાં. �યારથી �દલનો �ેહ ઘણી ગહનતાથી 
�વા મ�યો. દાદી� મને ‘લવલી બેબી’ કહીને 
સંબોધન કરતાં હતાં. એમનું આ લાડ �યાર ભર�લું 
સંબોધન મારા �દલને �પશ� જતું હતું. �� એમની 
ન�ક જવા ઈ�છતી હતી. એટલે રોજ રા�ે 
ગૂડનાઈટ કરવા જતી હતી. તેઓ મને ભેટીને 
મુરલી વાંચતાં રહ�તાં હતાં. પછી કહ�તાં હતાં 
‘લવલી બેબી’ ગૂડનાઈટ. દાદી�નું સા��ન�ય 
મેળવવા માટ� �� એમને ક�ા કરતી હતી, દાદી�, 
મને સેવા બતાવો. મને પહ�લાંમાં પહ�લી સેવા 
એમના િહ�દી પ�ો લખવાની મળી. તેઓ જેમ 
બોલતાં હતાં તે �માણે �� લખતી જતી હતી. આ 
રીતે મને દાદી�ની ન�ક જવાનું પરમ સૌભા�ય 
મ�યું.

દાદી �કાશમિણ�

મારા �દલનો ધબકાર
�.ક�. મુ�નીબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

મુ�ય �શાિસકા
1969-2007
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ધમ��લાિનના આ સમય પર ગીતાના ભગવાન 
િ�મૂિત� િશવ પોતાનો વાયદો િનભાવવા ફરીથી આ 
��� પર ગીતા�ાન આપી ર�ા છ�, �યાર� બી� 
બાજુ લોકો ભગવાનને સાધારણ તનમાં આવેલા 
�ઈને એમને ઓળખી શકતા નથી. ગીતા�ાન 
�ારા �વયં �ી ક��ણનો આ�મા આ સમયે પાવન 
બનીને નવી સતયુગી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
કરી ર�ો છ�. હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
ક��ણના એ ��ાળુ ભ�ોને કહી ર�ા ક� � તેઓ 
�ી ક��ણને મળવા ઈ�છ� છ� અથવા એમનો ��ય� 
સા�ા�કાર કરવા ઈ�છ� છ� તો એમણે સતયુગી 
સંપૂણ� િનિવ�કારી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
આજથી જ આરંભી દ�વો �ઈએ. જેના માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગ જ એવી 
યુિ�ઓ છ� જેના િનરંતર અ�યાસ �ારા જ 
આપણે સતયુગી રાજધાનીમાં �વેશ કરી શક�એ 
છીએ.

�ી ક��ણ આવી ર�ા છ�.

કદાચ આપ િવ�ાસ નહ� કરો પરંતુ આ 
એક સ�ય છ� ક� ઘણા ઝડપી િનકટમાં ભિવ�યમાં 
આ ���ના મહાિવનાશ પછી તરત જ �ી ક��ણ 
આ ��� પર �વગ� અથવા વૈક��ઠના �થમ 
મહારાજક�મારના �પમાં જ�મ લેશે. આ અ�ભુત 
પરંતુ સ�ય સમાચારનું રહ�યો�ઘાટન �વયં 
િ�કાલદશ�, અકાલમૂત�, �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�મા િશવે ��િપતા ��ાના મુખ �ારા કયુ� 
છ�. તેથી ભગવાન કહ� છ� ક� � �ી ક��ણને મળવા 
ઈ�છતા હો તો અ�યાર� પિવ� બનો અને યોગી 
બનો નિહતર �યાર�ય �ી ક��ણને મળવાની ઈ�છા 
પૂરી કરી શકશો નહ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીના આ પાવન પવ� પર �� 
દ�શવાસીઓને આ�હ કરીશ ક� તેઓ �ી ક��ણ 
��યે કોરી ભાવના ��ાથી મા� સામાિજક 

રીત�રવાજ અથા�� બા� આડંબર પૂરાં ન કર� પણ 
આ પાવન પવ� �ારા �વયં �ી ક��ણ જેવા 
િનિવ�કારી દ�વતા બનવાની �ેરણા મેળવે અને 
આજે જ પોતાના �વન માટ� નરમાંથી �ી 
નારાયણ તથા નારીમાંથી �ી લ�મી બનવાનું 
લ�ય ધારણ કર�. �યાર� દર�ક ભારતવાસીના 
મનમાં આ શુ� લ�ય હશે �યાર� જ આપણું �હ�થ 
�વન �ી લ�મી-નારાયણ જેવું �સ�ન બની 
શકશે. એ �યાનમાં રાખવાનું છ� ક� �ી ક��ણ સંપૂણ� 
િનિવ�કારી દ�વતા હતા એમના પર ગોપીઓનાં ચીર 
હરણનું લાંછન લગાવવું તે મહા પાપ છ�. એમના 
મુગુટમાં મોરનાં પીછાં એમની સંપૂણ� પિવ�તાનું 
�તીક છ�. મોર જ એવું પ�ી છ� જેને પિવ� 
માનવામાં આવે છ�. તેથી હવે િવકારો �પી િવષ 
પીવાનું અને પીવડાવવાનું બંધ કરો �યાર� જ �ી 
ક��ણ જ�મા�મીનો વા�તિવક આનંદ �ા�ત કરી 
શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નહ�તર મારા િશ�યો તને મારી નાખશે. આ ક�ટલું 
મહાન હકારા�મક િચંતન છ�. આપણી સામે મીઠા 
��ાબાબા એક આદશ� મોડલ �પે છ�. એમણે 
એમના �વન �યવહારથી અનેક આ�માઓનાં 
�વન બદલી દીધાં. એમને �દ�ય બના�યાં. 
બાબાની સામે િભ�ન િભ�ન પ�ર��થિતઓ આવી, 
સમ�યાઓ આવી, િવરોધો થયા આમ છતાં 
બાબાનું િચંતન �ે� જ ર�ં. એમણે સૌને માફ 
કરીને કદીયે વાણી �ારા એનો �િતભાવ આ�યો 
નહોતો. સૌના ��યે રહ�મ�દલ બની ર�ા.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...
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ધીર-ધીર� �� એમની 
�યિ�ગત સેવા પણ 
કરવા લાગી. કહ�વાય છ� 
ક� સેવા એજ મેવા છ�. 
એમની સેવાના બળને 
લીધે મારામાં ઘણી 
યો�યતાઓ આવવા 
લાગી. દાદી�એ મને મુ�ય તથા �ે� સેવા 
શીખવાડી. આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનવરદાર, ઈમાનદાર, ફ�ઈથ�લ, એક 
બાબા બીજું કોઈ નહ�. સદા એ�યુર�ટ, એવરર�ડી 
અને �દલની સ�ાઈ સફાઈ. આ �ે� 
ધારણાઓને મ� �દલની િત�રીમાં સંભાળીને રાખી 
દીધી. જેનાથી મારામાં િવશેષ સામ�ય� આવવા 
લા�યું. એકવાર દાદી�એ મને ક�ં, �ઓ 
�યુિઝયમ સ�વીને આવો. મ� મનમાં િવચાયુ� ક� �� 
�વયં �યવ��થત કપડાં પહ�રતી નથી તો 
�યુિઝયમમાં રાખેલાં મોડ�સને કઈ રીતે સ�વીશ? 
મારા �દલની આ શંકા મ� દાદી� સમ� રજૂ કરી. 
તો દાદી�એ ક�ં, તમે �ઓ, તમે મોડ�સ સ�વી 
શકશો. દાદી�નો મારામાં આ િવ�ાસ �ઈને 
મારી બુિ� િવચારવા લાગી. એક દર� ભાઈનો 
સહયોગ લઈને મ� �યુિઝયમ સ�વવાની સેવા પૂરી 
કરી અને દાદી�ને બતાવી. દાદી�એ મને ઘણો 
�ેમ આ�યો. આ રીતે દાદી� આ�ા પણ કરતાં 
હતાં અને કાય� કરવાની શિ� પણ આપતાં હતાં. 
જેમ નાના બાળકોને કહ�વામાં આવે છ� એ રીતે 
દાદી� મને કહ�તાં હતાં મુ�ની, આ કામ કરીને 

સન 1967માં �યાર� 
સાકારબાબાને મળવાની 
પુિનત તક મળી તો 
બાબાએ વરદાન આ�યું ક� 
બેટીને બાબા મધુવનમાં 
રાખશે અને તે બાબાનો 
ભંડારો સંભાળશે. ��, 
1969માં �યાર� 
ક�યાઓનો �થમ 

�િશ�ણ કાય��મ થયો તો એમાં �ડાઈ ગઈ. આ 
કાય��મ પછી �યારા બાબાના વરદાનને સાકાર 
કરતાં મીઠાં દાદી �કાશમિણ�એ મને ય�નો 
�ટોક સંભાળવાની જવાબદારી સ�પી. દાદી� 
�ેમની મૂરત હતાં. �યાર� મ� એમને પહ�લીવાર 
�યાં હતાં. �યારથી �દલનો �ેહ ઘણી ગહનતાથી 
�વા મ�યો. દાદી� મને ‘લવલી બેબી’ કહીને 
સંબોધન કરતાં હતાં. એમનું આ લાડ �યાર ભર�લું 
સંબોધન મારા �દલને �પશ� જતું હતું. �� એમની 
ન�ક જવા ઈ�છતી હતી. એટલે રોજ રા�ે 
ગૂડનાઈટ કરવા જતી હતી. તેઓ મને ભેટીને 
મુરલી વાંચતાં રહ�તાં હતાં. પછી કહ�તાં હતાં 
‘લવલી બેબી’ ગૂડનાઈટ. દાદી�નું સા��ન�ય 
મેળવવા માટ� �� એમને ક�ા કરતી હતી, દાદી�, 
મને સેવા બતાવો. મને પહ�લાંમાં પહ�લી સેવા 
એમના િહ�દી પ�ો લખવાની મળી. તેઓ જેમ 
બોલતાં હતાં તે �માણે �� લખતી જતી હતી. આ 
રીતે મને દાદી�ની ન�ક જવાનું પરમ સૌભા�ય 
મ�યું.

દાદી �કાશમિણ�

મારા �દલનો ધબકાર
�.ક�. મુ�નીબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

મુ�ય �શાિસકા
1969-2007
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�ઓ. તેઓ ઘણા �ેમથી કહ�તાં હતાં અને એમની 
આ �ેમની શિ�એ ય� સેવાનાં નાનામાં નાનાં 
અને મોટામાં મોટા કાય� પણ મને શીખવાડી દીધાં. 
એમના નયનોમાંથી �ેમ વરસતો હતો. �યાર� 
તેઓ �ેમથી ‘મુનડી’ કહીને બોલાવતાં હતાં તો 
મા�ં રોમ રોમ ખીલી ઉઠતું હતું.

દાદીના અંગ સંગ રહ�વાને કારણે કોઈ પણ 
યો�યતા ધારણ કરવામાં મને ખાસ મહ�નત પડી 
નહ�. જેમ પારસની સાથે રહીને લોખંડ પણ પારસ 
બની �ય છ� એ રીતે દાદી�ના સંગમાં રહીને મને 
પણ યો�ય બનાવી. સવારથી સાંજ સુધીની �ય�ત 
�દનચયા�માં સ�કડો વાર એમની સમ� જવું પડતું 
એમની �ેમભરી ��� પડતી અને મારી અંદર 
ઉમંગ ઉ�સાહની લહ�રો ઉઠવા લાગતી. એમના 
સામી�યમાં થાક કોને કહ�વાય તે ખબર પડતી 
નહોતી. મને એવો અનુભવ થતો હતો ક� આ નજર 
દાદી�ની નહ� પણ �વયં ભગવાનની છ�. જે મને 
ધ�ય બનાવી રહી છ�. એમના �પશ� મા�થી 
મારામાં શિ�નો સંચાર થતો હતો. મા�ં મન સદા 
આ પંિ�ઓ ગણગણવા લાગતું હતું.

‘તુમકો અપના નસીબ સમ� હ�,

સબસે �યાદા કરીબ સમ� હ�.

તુમકો પાકર �વયં સે દાદી�,

સાર� જગકો ગરીબ સમ� હ�.’

ઓમશાંિતભવન, �ાન સરોવર, શાંિતવન 
વગેર� ય�નાં મોટાં મોટાં ભવનોને સ�વવાનો પૂરો 
�બંધ દાદી�એ મને શીખ�યો. દાદી� ખરીદવાની 
ચી� સાથે બેસીને લખાવતાં હતાં. દાદી�ની દર�ક 
આ�ાને સાકાર કરવા �� �દલથી �ડાઈ જતી 
હતી. મને ઘણી ખુશી મળતી હતી. દાદી� ઘણાં જ 
રહ�મ�દલ અને મમતાની મૂરત હતાં. કદી કોઈ 
વાત મનમાં રાખતાં નહોતાં. �� નાની હતી. 

કોઈવાર ભૂલ કરી દ�તી તો દાદી �ેમથી સમ�વતાં 
હતાં. તેઓ �માનાં સાગર હતાં. દર�ક ભૂલને 
ભૂલાવીને �ેમથી આગળ ધપાવતાં હતાં. દાદી �વયં 
સંતુ� રહ�તાં હતાં. એમના બોલ હતા ‘સવ� ય� 
વ�સ સદા ખુશ અને સંતુ� રહ�વાં �ઈએ.’ કોઈને 
ક�ઈ �ઈએ તો તેને બાબાના ભંડારામાંથી અવ�ય 
મળવું �ઈએ. આવી એમની ભાવના હતી.

દાદી�ને સમ� ��ાવ�સો ��યે અપાર �ેમ 
હતો. જે એમની સામે આવે તેનું દાદી� 
�સ�નતાથી �વાગત કરતાં હતાં. તેઓ કહ�તાં 
હતાં આવો ! આવો ! તેઓ િન�ા�ત અને અથક 
સેવાધારી હતાં. �યાર� અમે એમને કહ�તાં હતાં 
દાદી, અમુક �યિ� આપને મળવા આવી છ� તો 
પથારીમાંથી ઉઠીને પણ મળવા માટ� તૈયાર રહ�તાં 
હતાં. તેઓ તપ�વીમૂત� હતાં. રા�ે બે વાગે ઉઠીને 
તપ�યા કરતાં હતાં. અ�તવેળાનો યોગ િનયિમત 
કરતાં એ સમયે બાબા પાસેથી એમને ઘણી બધી 
�ેરણાઓ મળતી હતી. જે તેઓ સંભળાવતાં હતાં.

ય�માં હ�રો ભાઈબહ�નો અને અનેક 
વી.આઈ.પી. આવતા હતા. તેઓ દર�કને મળતાં 
હતાં. 30 હ�ર ભાઈ-બહ�નો આવે છતાં સૌને 
લાઈનમાં ��� આપતાં જેથી તેઓ અતી���ય 
સુખનો આનંદ માણતાં હતાં. દર�ક કાય� કરવામાં 
તેમનો ઉમંગ ઉ�સાહ �વા મળતો. તેઓ �યાગ 
અને સાદગીની મૂરત હતાં. �યારા બાબાનાં 
�લોગન ‘જે ખવડાવો, જે પહ�રાવો, �યાં બેસાડો’- 
એની પૂણ� ધારણા એમના �વનમાં �વા મળતી. 
તેઓ મા�ટર પાલનહાર હતાં. એક હ�ર 
ય�વ�સો અને દસ હ�ર િનિમ� િશિ�કાઓ 
સિહત સૌને પણ બાપ સમાન પાલના આપતાં હતાં.

મુરલી ��યે એમને િવશેષ �ેમ હતો. 
�દવસમાં �ણવાર �વયં મુરલી વાંચતાં હતાં. વગ�માં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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દાદી �કાશમિણ� 

અલૌ�કક મા યોગિશિ�કા અને �ે� માગ�દિશ�કા
�.ક�. રાજુભાઈ, માઉ�ટ આબુ

દાદી�ને આપણે 
સહ�� ભુ�ઓવાળી 
ચૈત�ય દ�વી કહીએ તો 
તેમાં કોઈ અિતશયોિ� 
નથી. દાદી�નો સરળ 
�વભાવ, નૈસિગ�ક 
�સ�નતા, એમનાં પિવ�

શિ�શાળી �ક�પન દર�ક આ�માને ચુંબકની જેમ 
પોતાના તરફ ખ�ચી લેતાં હતાં. મ� મારા �વનનાં 
36 વષ� દાદી�ની સાથે વીતા�યાં છ�. દાદી�ની 
સાથે વીતેલા �દવસોનો એક લાંબો ઈિતહાસ લખી 
શકાય તેમ છ�. પરંતુ થોડા શ�દોમાં ક�� તો 
દાદી�ના સાિન�યમાં જે કોઈ આ�યું તે �ભાિવત 
થયા વગર ર�ં નહ�. ��ા બાબાના અ�ય� 
થયા પછી દાદી�એ ય�નું સુકાન સંભા�યું. 
પોતાના ને��વમાં દર વષ� એક નવા ભવનનું 
િનમા�ણ કરા�યું. દાદી�ના સંક�પમાં એટલી 
શિ� હતી ક� સંક�પ આ�યો અને કાય� િસ� થયું. 
કદી દાદીએ એવું િવચાયુ� નહ� ક� આ થઈ શકશે 
નહ�. બાબાએ સંક�પ આ�યો છ� તે સાકાર થવાનો 
જ છ�. એમના અટલ િન�યથી સવ� સાધનો 
પોતાની મેળ� હાજર થવા લા�યાં. મને યાદ છ� 
�યાર� ઓમશાંિતભવન બ�યું, દાદી�એ ક�ં, 
આપણી પાસે ય�માં એટલું બજેટ નથી પણ 
બાબાને 3 હ�ર સીટનો હૉલ �ઈએ. સવ� ભાઈ 
બહ�નો રોજ સાંજે 4-6 કલાક કાર સેવા કરો. 
દાદી�નું સવ� સાથે પ�થર તોડવું લાઈનમાં ઊભા 
રહીને પ�થર ઉઠાવવા અને દર�કની �દલથી 
�શંસા કરવી, પોતાના હાથે ટોલી ખવડાવવી, 

સવ�નો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવો આવી અ�ભુત 
પાલના હતી. તેઓ ક�મારો, ક�મારીઓને સાચા 
�દલથી �ેમ આપતાં હતાં. એટલા માટ� �યાર� કોઈ 
નાનામાં નાનું અને મોટામાં મોટું કામ હોય તો 
દાદી�એ કદી કોઈને ના કહી નથી. દાદી�ના 
ઈશારા પર ક�મારોનું �ુપ, બહ�નોનું �ુપ સ�વર� 
સેવા માટ� હાજર થઈ જતું હતું. ભલે કોયલા 
ઉઠાવવાના હોય, ધોબીઘાટની સેવા હોય, 
અનાજની બોરીઓ ઉઠાવવાની સેવા હોય, મકાન 
બનાવવા માટ� મજૂરો જેવું કાય� હોય, વાસણો 
માંજવાનાં હોય, ઘરની સફાઈ કરવાની હોય - 
દર�ક કાય�માં દાદી� આગળ ર�ાં. સૌમાં ઉમંગ-
ઉ�સાહ ભરી ય�ના નાના �વ�પને એટલું િવશાળ 
બના�યું. આ આપણાં દાદી�ની ક�શળ �શાસનની 
કળા છ�. �� મધુવનમાં સન 1971માં પહ�લી વાર 
આ�યો. દાદી� સાથેની પહ�લી મુલાકાતમાં જ 
એવો અનુભવ કય� ક� દાદી ખર�ખર આપણાં 
અલૌ�કક મા છ�. ઘણા જ �ેમથી બાબાની ઝૂંપડી 
પાસેના હ�ચકામાં મને સાથે બેસા�ો અને ઘણી 
મીઠી મીઠી વાતો કરી. એિ�લ, 1972માં �� ફરીથી 
મધુવન આ�યો �યારથી જ દાદી-દીદીની ઘણી 
સમીપ રહ�વાનું સુખ મેળ�યું. સવ� કાંઈ બંને 
દાદીઓએ શીખવા�ું. બડી દીદી 
મનમોિહની�ના અ�ય� થયા પછી 1983 થી 
દાદી�ની સાથે ય�ના �થૂળ-સૂ�મ કારોબારમાં 
સહયોગી બનવાનું ભા�ય મ�યું. દાદી�ની 
�ેરણાથી સન 1988થી જ મુરલીની નીચે વરદાન, 
�લોગન વગેર� લખવાનું કાય� શ� કયુ�. પ�પુ�પ 
તૈયાર કરીને �યાર� દાદી� પાસે પાસ કરાવતો 
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�ઓ. તેઓ ઘણા �ેમથી કહ�તાં હતાં અને એમની 
આ �ેમની શિ�એ ય� સેવાનાં નાનામાં નાનાં 
અને મોટામાં મોટા કાય� પણ મને શીખવાડી દીધાં. 
એમના નયનોમાંથી �ેમ વરસતો હતો. �યાર� 
તેઓ �ેમથી ‘મુનડી’ કહીને બોલાવતાં હતાં તો 
મા�ં રોમ રોમ ખીલી ઉઠતું હતું.

દાદીના અંગ સંગ રહ�વાને કારણે કોઈ પણ 
યો�યતા ધારણ કરવામાં મને ખાસ મહ�નત પડી 
નહ�. જેમ પારસની સાથે રહીને લોખંડ પણ પારસ 
બની �ય છ� એ રીતે દાદી�ના સંગમાં રહીને મને 
પણ યો�ય બનાવી. સવારથી સાંજ સુધીની �ય�ત 
�દનચયા�માં સ�કડો વાર એમની સમ� જવું પડતું 
એમની �ેમભરી ��� પડતી અને મારી અંદર 
ઉમંગ ઉ�સાહની લહ�રો ઉઠવા લાગતી. એમના 
સામી�યમાં થાક કોને કહ�વાય તે ખબર પડતી 
નહોતી. મને એવો અનુભવ થતો હતો ક� આ નજર 
દાદી�ની નહ� પણ �વયં ભગવાનની છ�. જે મને 
ધ�ય બનાવી રહી છ�. એમના �પશ� મા�થી 
મારામાં શિ�નો સંચાર થતો હતો. મા�ં મન સદા 
આ પંિ�ઓ ગણગણવા લાગતું હતું.

‘તુમકો અપના નસીબ સમ� હ�,

સબસે �યાદા કરીબ સમ� હ�.

તુમકો પાકર �વયં સે દાદી�,

સાર� જગકો ગરીબ સમ� હ�.’

ઓમશાંિતભવન, �ાન સરોવર, શાંિતવન 
વગેર� ય�નાં મોટાં મોટાં ભવનોને સ�વવાનો પૂરો 
�બંધ દાદી�એ મને શીખ�યો. દાદી� ખરીદવાની 
ચી� સાથે બેસીને લખાવતાં હતાં. દાદી�ની દર�ક 
આ�ાને સાકાર કરવા �� �દલથી �ડાઈ જતી 
હતી. મને ઘણી ખુશી મળતી હતી. દાદી� ઘણાં જ 
રહ�મ�દલ અને મમતાની મૂરત હતાં. કદી કોઈ 
વાત મનમાં રાખતાં નહોતાં. �� નાની હતી. 

કોઈવાર ભૂલ કરી દ�તી તો દાદી �ેમથી સમ�વતાં 
હતાં. તેઓ �માનાં સાગર હતાં. દર�ક ભૂલને 
ભૂલાવીને �ેમથી આગળ ધપાવતાં હતાં. દાદી �વયં 
સંતુ� રહ�તાં હતાં. એમના બોલ હતા ‘સવ� ય� 
વ�સ સદા ખુશ અને સંતુ� રહ�વાં �ઈએ.’ કોઈને 
ક�ઈ �ઈએ તો તેને બાબાના ભંડારામાંથી અવ�ય 
મળવું �ઈએ. આવી એમની ભાવના હતી.

દાદી�ને સમ� ��ાવ�સો ��યે અપાર �ેમ 
હતો. જે એમની સામે આવે તેનું દાદી� 
�સ�નતાથી �વાગત કરતાં હતાં. તેઓ કહ�તાં 
હતાં આવો ! આવો ! તેઓ િન�ા�ત અને અથક 
સેવાધારી હતાં. �યાર� અમે એમને કહ�તાં હતાં 
દાદી, અમુક �યિ� આપને મળવા આવી છ� તો 
પથારીમાંથી ઉઠીને પણ મળવા માટ� તૈયાર રહ�તાં 
હતાં. તેઓ તપ�વીમૂત� હતાં. રા�ે બે વાગે ઉઠીને 
તપ�યા કરતાં હતાં. અ�તવેળાનો યોગ િનયિમત 
કરતાં એ સમયે બાબા પાસેથી એમને ઘણી બધી 
�ેરણાઓ મળતી હતી. જે તેઓ સંભળાવતાં હતાં.

ય�માં હ�રો ભાઈબહ�નો અને અનેક 
વી.આઈ.પી. આવતા હતા. તેઓ દર�કને મળતાં 
હતાં. 30 હ�ર ભાઈ-બહ�નો આવે છતાં સૌને 
લાઈનમાં ��� આપતાં જેથી તેઓ અતી���ય 
સુખનો આનંદ માણતાં હતાં. દર�ક કાય� કરવામાં 
તેમનો ઉમંગ ઉ�સાહ �વા મળતો. તેઓ �યાગ 
અને સાદગીની મૂરત હતાં. �યારા બાબાનાં 
�લોગન ‘જે ખવડાવો, જે પહ�રાવો, �યાં બેસાડો’- 
એની પૂણ� ધારણા એમના �વનમાં �વા મળતી. 
તેઓ મા�ટર પાલનહાર હતાં. એક હ�ર 
ય�વ�સો અને દસ હ�ર િનિમ� િશિ�કાઓ 
સિહત સૌને પણ બાપ સમાન પાલના આપતાં હતાં.

મુરલી ��યે એમને િવશેષ �ેમ હતો. 
�દવસમાં �ણવાર �વયં મુરલી વાંચતાં હતાં. વગ�માં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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દાદી �કાશમિણ� 

અલૌ�કક મા યોગિશિ�કા અને �ે� માગ�દિશ�કા
�.ક�. રાજુભાઈ, માઉ�ટ આબુ

દાદી�ને આપણે 
સહ�� ભુ�ઓવાળી 
ચૈત�ય દ�વી કહીએ તો 
તેમાં કોઈ અિતશયોિ� 
નથી. દાદી�નો સરળ 
�વભાવ, નૈસિગ�ક 
�સ�નતા, એમનાં પિવ�

શિ�શાળી �ક�પન દર�ક આ�માને ચુંબકની જેમ 
પોતાના તરફ ખ�ચી લેતાં હતાં. મ� મારા �વનનાં 
36 વષ� દાદી�ની સાથે વીતા�યાં છ�. દાદી�ની 
સાથે વીતેલા �દવસોનો એક લાંબો ઈિતહાસ લખી 
શકાય તેમ છ�. પરંતુ થોડા શ�દોમાં ક�� તો 
દાદી�ના સાિન�યમાં જે કોઈ આ�યું તે �ભાિવત 
થયા વગર ર�ં નહ�. ��ા બાબાના અ�ય� 
થયા પછી દાદી�એ ય�નું સુકાન સંભા�યું. 
પોતાના ને��વમાં દર વષ� એક નવા ભવનનું 
િનમા�ણ કરા�યું. દાદી�ના સંક�પમાં એટલી 
શિ� હતી ક� સંક�પ આ�યો અને કાય� િસ� થયું. 
કદી દાદીએ એવું િવચાયુ� નહ� ક� આ થઈ શકશે 
નહ�. બાબાએ સંક�પ આ�યો છ� તે સાકાર થવાનો 
જ છ�. એમના અટલ િન�યથી સવ� સાધનો 
પોતાની મેળ� હાજર થવા લા�યાં. મને યાદ છ� 
�યાર� ઓમશાંિતભવન બ�યું, દાદી�એ ક�ં, 
આપણી પાસે ય�માં એટલું બજેટ નથી પણ 
બાબાને 3 હ�ર સીટનો હૉલ �ઈએ. સવ� ભાઈ 
બહ�નો રોજ સાંજે 4-6 કલાક કાર સેવા કરો. 
દાદી�નું સવ� સાથે પ�થર તોડવું લાઈનમાં ઊભા 
રહીને પ�થર ઉઠાવવા અને દર�કની �દલથી 
�શંસા કરવી, પોતાના હાથે ટોલી ખવડાવવી, 

સવ�નો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવો આવી અ�ભુત 
પાલના હતી. તેઓ ક�મારો, ક�મારીઓને સાચા 
�દલથી �ેમ આપતાં હતાં. એટલા માટ� �યાર� કોઈ 
નાનામાં નાનું અને મોટામાં મોટું કામ હોય તો 
દાદી�એ કદી કોઈને ના કહી નથી. દાદી�ના 
ઈશારા પર ક�મારોનું �ુપ, બહ�નોનું �ુપ સ�વર� 
સેવા માટ� હાજર થઈ જતું હતું. ભલે કોયલા 
ઉઠાવવાના હોય, ધોબીઘાટની સેવા હોય, 
અનાજની બોરીઓ ઉઠાવવાની સેવા હોય, મકાન 
બનાવવા માટ� મજૂરો જેવું કાય� હોય, વાસણો 
માંજવાનાં હોય, ઘરની સફાઈ કરવાની હોય - 
દર�ક કાય�માં દાદી� આગળ ર�ાં. સૌમાં ઉમંગ-
ઉ�સાહ ભરી ય�ના નાના �વ�પને એટલું િવશાળ 
બના�યું. આ આપણાં દાદી�ની ક�શળ �શાસનની 
કળા છ�. �� મધુવનમાં સન 1971માં પહ�લી વાર 
આ�યો. દાદી� સાથેની પહ�લી મુલાકાતમાં જ 
એવો અનુભવ કય� ક� દાદી ખર�ખર આપણાં 
અલૌ�કક મા છ�. ઘણા જ �ેમથી બાબાની ઝૂંપડી 
પાસેના હ�ચકામાં મને સાથે બેસા�ો અને ઘણી 
મીઠી મીઠી વાતો કરી. એિ�લ, 1972માં �� ફરીથી 
મધુવન આ�યો �યારથી જ દાદી-દીદીની ઘણી 
સમીપ રહ�વાનું સુખ મેળ�યું. સવ� કાંઈ બંને 
દાદીઓએ શીખવા�ું. બડી દીદી 
મનમોિહની�ના અ�ય� થયા પછી 1983 થી 
દાદી�ની સાથે ય�ના �થૂળ-સૂ�મ કારોબારમાં 
સહયોગી બનવાનું ભા�ય મ�યું. દાદી�ની 
�ેરણાથી સન 1988થી જ મુરલીની નીચે વરદાન, 
�લોગન વગેર� લખવાનું કાય� શ� કયુ�. પ�પુ�પ 
તૈયાર કરીને �યાર� દાદી� પાસે પાસ કરાવતો 
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�યાર� દાદી ઘણી મિહમા કરતાં અને કહતાં. તમે 
ઘણું સા�ં લ�યું છ�. હમણાં હમણાં જ મોકલો. �યાં 
સુધી દાદી� પાંડવભવનમાં ર�ાં રોજ બપોર� ઘણો 
ઓછો આરામ કરતાં હતાં. તેઓ બપોર� �ણ વાગે 
પોતાના ઓરડામાં જતાં અને ચાર વાગે મને 
એમની પાસે બોલાવતાં. મને કહ�તાં ક� દાદીને 
આજે આ આ િવચારો આ�યા છ�. તે લખીને લાવો. 
બધાંની પાસે મોકલો. દાદીને �યાર�ક િવ� સેવા 
માટ� નવા નવા �લાન યાદ આવતા તો �યાર�ક 
ગરીબ ગામનાં ભોળાં બાળકો યાદ આવતાં. દાદી 
કહ�તાં એમને જ�ર બાબાનો સંદ�શ મળવો �ઈએ. 
કોઈપણ ઈ�રીય સંદ�શથી વંિચત ના રહ�. �યાર�ક 
દાદીને ��ાવ�સોની ઉ�નિત માટ�, �યાર�ક 
ય�ની �િ� માટ� �યાર�ક ય�ની સુર�ા માટ� 
ઘણા જ તી�ગિતથી સંક�પો આવતાં. દાદી� 
તરત મને બોલાવતાં અને કહ�તાં હમણાં હમણાં જ 
લખીને લાવો. આજે જ સૌને ટપાલથી મોકલો. 
�યાર� કદી દાદી�ની પાસે કોઈ બહ�ન યા ભાઈની 
બીમારીના સમાચાર આવતા તો દાદી� એ સમયે 
કહ�તાં તમે એને ફોન કરો, દાદી સાથે વાત 
કરાવો. પ� મોકલો. દાદીની યાદ લખો. એને કોઈ 
સહયોગ �ઈએ તો પૂછો. એ સમયે દાદી�નું 
મા��વ�પ �વામાં આવતું.

દાદી� કોઈ પણ કાય� કરાવવા માટ� ભાર 
નહોતાં મૂકતાં પણ એટલું જ�ર કહ�તાં ક� આ 
તારીખે દાદી ઉ�ઘાટન કરશે. ગમે તે કરો પણ આ 
કાય� પૂણ� થવું જ �ઈએ. સૌ ઘણા �ેમથી �દવસ-
રાત લગાવીને એ કાય�ને પૂણ� કરી દ�તાં હતાં. 
ઓમશાંિતભવન, �ાન સરોવર, શાંિતવન વગેર� 
સંક�લો તેનું ��ય� �માણ છ�. દાદી� િવ�ાની દ�વી 
હતાં. �યાર� એમની પાસે પ� લખવા બેસતો �યાર� 
દાદી�ના �દલમાંથી અણમોલ ર� નીકળતાં. 
વ�ે કોઈ મળવા આવે તો ફરીથી લખાવવાનું શ� 

કરી દ�તાં. દાદી�એ 16-17 વષ� સુધી સતત 
સવ�ભાઈ બહ�નોને મારા �ારા પ�ો લખા�યા. 
દાદી�ને ય�ની એક એક વ�તુની, દર�ક 
િવભાગની સંપૂણ� માિહતી હતી. દર�કને નામ દઈને 
સંબોધન કરીને બોલાવતાં. એમની �મરણશિ� 
એટલી તેજ હતી ક� તેઓ કોઈનું નામ ભૂલી જતાં 
નહોતાં. દર�ક સે�ટરના આવક �વકનો િહસાબ 
દાદી �વયં �તાં. ક�ટલો ખચ� છ� ક�ટલી આવક છ� 
તેની પૂરી માિહતી દાદી પાસે હતી. તેઓ કહ�તાં ક� 
ઓછામાં ઓછું છ માસ ચાલે તેટલું ક�રયાણું, 
વ�તુઓ સે�ટર પાસે હોવાં �ઈએ. દાદી�ને અમે 
દુગા�ના �પમાં પણ�યાં. ક�ટલાય િવકારી, દુગુ�ણ, 
�યસન છોડવાનો સંક�પ કર� છ�. દાદી� 
શીતલા�પમાં એમને �મા પણ કરી દ�તાં હતાં. 
અને ભિવ�ય માટ� એમનામાં શિ� ભરી દ�તાં 
હતાં. ક�ટલીયે વાર દાદીને કાલીના �પમાં પણ 
�યાં. કોઈ દાદી સમ� સાચું બોલતાં નહોતાં, 
છુપાવવાની કોિશશ કરતાં તો �યાર�ક દાદી એમને 
કદી કદી કાલી �પનો પણ સા�ા�કાર કરાવતાં એ 
સમયે દાદી�ના �વ�પમાં લવ અને લૉનું બેલે�સ 
�વા મળતું. કોઈ એમની સામે અસ�ય બોલી 
શકતું નહોતું આવાં ક�ટલાંયે ��યો અને અનુભવો 
�યા છ�. 25 ઑગ�ટ, 2007ના �દવસે એમની 
બીમારી વખતે મોટા ભાઈઓ, દાદીઓ 
��ાક�મારી બહ�નોની સાથે �� પણ હતો. દાદી 
એમની સવ� શિ�ઓ અમારામાં ભરીને ��ય�તા 
અને સંપ�નતાના કાય�માં ફા�ટ સેવા માટ� વતનમાં 
ઉડી ગયાં. અમારાં દાદી અ�યાર� પણ અમારી સાથે 
છ�. દાદી�ની મહાનતા અને �દ�યગુણો કદી 
િવસરાય તેમ નથી. એનું રીટન� કરવું એજ 
દાદી�ને યથાથ� ��ાંજિલ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત
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તપ�વી અને માળાના સાચા મણકા બનીને �ઓ. 
આપણે િવજયી માળાના િવજયી ર� છીએ. 
એટલે જ અહ�થી િવજયી ર� બનીને જવાનું છ�. 
હવે ઘેર જવાનું છ�. યુવા સમજે છ� ક� હજુ તો આપણે 
યુવા છીએ. પરંતુ બાબા કહ� છ� આપ સવ� 
વાન��થી છો. વાન��થીઓની બુિ�માં એ રહ� છ� 
ક� ગમે �યાર� આતમ પંછી ઉડી �ય, અમે તૈયાર 
છીએ. એક એક પાંડવ પોતાનું એવું બેલે�સ સીટ 
બનાવે જેથી ધમ�રાજપુરીમાં �લોથી �વાગત થાય. 
આપને સલામ કરીને વતનમાં મોકલે. અંતમાં 
બાબા હાથ ફ�લાવીને કહ�, આવો બાળકો એમ 
ગળ� લગાડીને વતનમાં મોકલે એવી ��થિત 
બનાવવાની છ�. બાબાની �ીમત અનુસાર આપણાં 
મન, વચન, કમ� હોય. બાબા આપણને �માણપ� 
આપે ક� આ ��ાવ�સ સં�કારોમાં, સંક�પોમાં, 
��� �િ� સૌમાં પાસ વીથ ઑનર છ�. આવી 
કમાલ કરો �યાર� કહીશું સમિપ�ત. આવી કમાલ 
ના કરી બતાવી તો સમિપ�ત થઈને શું કયુ� ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ સંગમયુગ પુ�ષો�મયુગ છ�. એને 
ચઢતીકળાનો, વરદાની યુગ પણ કહ�વાય છ�. આ 
યુગમાં આપ સૌને સમિપ�ત થવાનું ભા�ય મ�યું છ�. 
આ ભા�ય પણ કોટોમાં કોઈ, કોઈમાં પણ કોઈને 
મળ� છ�. તો આપ સમિપ�ત પાંડવોને �ઈને ઘણી 
ખુશી થાય છ�. મારા �દલની આશ છ� ક� આપ એવી 
ભ�ી કરો જેને �ઈને બાબાની આશાઓ પૂરી 
થાય. આપણા સૌની એક આશ છ� ક� બાબાને 
��ય� કરીએ. આ આશ હજુ સુધી ક�મ પૂરી થઈ 
નથી ? મારી આશ છ� ક� આપણા ય�માં જે પણ 
પાંડવ છ�. તે એવું કરી બતાવે જેથી દર�ક કહ� ક� 
મારી ��થિત બાબાના �ાન અને યોગ મુજબ છ�. 
િનિવ��ન છ�. અથા�� આપણે બાબાનાં માયા�ત 
બાળકો છીએ. માયા કમ�ર બનાવે છ� એવું તો 
સાંભ�યું છ�. પણ હવે આપણે માયા�ત છીએ એવો 
િસ�ો લાગવો �ઈએ. એવું અહ� ભ�ીની 
�િત�ાનું �માણ બાબાને મળવું �ઈએ. પાંડવ 
એટલે જેણે �ીતબુિ�નું ��ય� ફળ બતા�યું. ભલે 
એની સામે ગમે તેટલી પરી�ાઓ આવે, જંગલમાં 
પણ જવું પડે પણ િવજયી બનીને બતાવે. આપ 
પાંડવ અહ�થી આવી એકતાનો પાયો મજબૂત 
બનાવીને �ઓ તો આપને �ઈને સૌ કહ� ક� આ 
�દુની નગરી (મધુવન)થી પૂરા બદલાઈને આ�યા 
છ�. જે ક�ઈ નાની મોટી વાતો હોય તે સવ� સમા�ત 
કરીને �ઓ. આપણે બાબાનાં સાચાં બાળકો 
છીએ એવી અનુભૂિત કરીને �ઓ. આ ભ�ીમાં 
ક�ઈક નવીનતા કરીને �ઓ. બાબા ઈ�છ� છ� ક� 
સવ�શ �યાગી બનો, વૈરાગી બનો. સમિપ�તનો અથ� 
જ છ� સવ�શ �યાગી. સમિપ�ત એટલે જૂની દુિનયાથી 
પૂરા વૈરાગી, પાકા સ�યાસી, પાકા �યાગી, પાકા 

સમિપ�ત અથા�� સવ�શ �યાગી
રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, શાંિતવન, આબુરોડ
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�ાના�ત

�યાર� દાદી ઘણી મિહમા કરતાં અને કહતાં. તમે 
ઘણું સા�ં લ�યું છ�. હમણાં હમણાં જ મોકલો. �યાં 
સુધી દાદી� પાંડવભવનમાં ર�ાં રોજ બપોર� ઘણો 
ઓછો આરામ કરતાં હતાં. તેઓ બપોર� �ણ વાગે 
પોતાના ઓરડામાં જતાં અને ચાર વાગે મને 
એમની પાસે બોલાવતાં. મને કહ�તાં ક� દાદીને 
આજે આ આ િવચારો આ�યા છ�. તે લખીને લાવો. 
બધાંની પાસે મોકલો. દાદીને �યાર�ક િવ� સેવા 
માટ� નવા નવા �લાન યાદ આવતા તો �યાર�ક 
ગરીબ ગામનાં ભોળાં બાળકો યાદ આવતાં. દાદી 
કહ�તાં એમને જ�ર બાબાનો સંદ�શ મળવો �ઈએ. 
કોઈપણ ઈ�રીય સંદ�શથી વંિચત ના રહ�. �યાર�ક 
દાદીને ��ાવ�સોની ઉ�નિત માટ�, �યાર�ક 
ય�ની �િ� માટ� �યાર�ક ય�ની સુર�ા માટ� 
ઘણા જ તી�ગિતથી સંક�પો આવતાં. દાદી� 
તરત મને બોલાવતાં અને કહ�તાં હમણાં હમણાં જ 
લખીને લાવો. આજે જ સૌને ટપાલથી મોકલો. 
�યાર� કદી દાદી�ની પાસે કોઈ બહ�ન યા ભાઈની 
બીમારીના સમાચાર આવતા તો દાદી� એ સમયે 
કહ�તાં તમે એને ફોન કરો, દાદી સાથે વાત 
કરાવો. પ� મોકલો. દાદીની યાદ લખો. એને કોઈ 
સહયોગ �ઈએ તો પૂછો. એ સમયે દાદી�નું 
મા��વ�પ �વામાં આવતું.

દાદી� કોઈ પણ કાય� કરાવવા માટ� ભાર 
નહોતાં મૂકતાં પણ એટલું જ�ર કહ�તાં ક� આ 
તારીખે દાદી ઉ�ઘાટન કરશે. ગમે તે કરો પણ આ 
કાય� પૂણ� થવું જ �ઈએ. સૌ ઘણા �ેમથી �દવસ-
રાત લગાવીને એ કાય�ને પૂણ� કરી દ�તાં હતાં. 
ઓમશાંિતભવન, �ાન સરોવર, શાંિતવન વગેર� 
સંક�લો તેનું ��ય� �માણ છ�. દાદી� િવ�ાની દ�વી 
હતાં. �યાર� એમની પાસે પ� લખવા બેસતો �યાર� 
દાદી�ના �દલમાંથી અણમોલ ર� નીકળતાં. 
વ�ે કોઈ મળવા આવે તો ફરીથી લખાવવાનું શ� 

કરી દ�તાં. દાદી�એ 16-17 વષ� સુધી સતત 
સવ�ભાઈ બહ�નોને મારા �ારા પ�ો લખા�યા. 
દાદી�ને ય�ની એક એક વ�તુની, દર�ક 
િવભાગની સંપૂણ� માિહતી હતી. દર�કને નામ દઈને 
સંબોધન કરીને બોલાવતાં. એમની �મરણશિ� 
એટલી તેજ હતી ક� તેઓ કોઈનું નામ ભૂલી જતાં 
નહોતાં. દર�ક સે�ટરના આવક �વકનો િહસાબ 
દાદી �વયં �તાં. ક�ટલો ખચ� છ� ક�ટલી આવક છ� 
તેની પૂરી માિહતી દાદી પાસે હતી. તેઓ કહ�તાં ક� 
ઓછામાં ઓછું છ માસ ચાલે તેટલું ક�રયાણું, 
વ�તુઓ સે�ટર પાસે હોવાં �ઈએ. દાદી�ને અમે 
દુગા�ના �પમાં પણ�યાં. ક�ટલાય િવકારી, દુગુ�ણ, 
�યસન છોડવાનો સંક�પ કર� છ�. દાદી� 
શીતલા�પમાં એમને �મા પણ કરી દ�તાં હતાં. 
અને ભિવ�ય માટ� એમનામાં શિ� ભરી દ�તાં 
હતાં. ક�ટલીયે વાર દાદીને કાલીના �પમાં પણ 
�યાં. કોઈ દાદી સમ� સાચું બોલતાં નહોતાં, 
છુપાવવાની કોિશશ કરતાં તો �યાર�ક દાદી એમને 
કદી કદી કાલી �પનો પણ સા�ા�કાર કરાવતાં એ 
સમયે દાદી�ના �વ�પમાં લવ અને લૉનું બેલે�સ 
�વા મળતું. કોઈ એમની સામે અસ�ય બોલી 
શકતું નહોતું આવાં ક�ટલાંયે ��યો અને અનુભવો 
�યા છ�. 25 ઑગ�ટ, 2007ના �દવસે એમની 
બીમારી વખતે મોટા ભાઈઓ, દાદીઓ 
��ાક�મારી બહ�નોની સાથે �� પણ હતો. દાદી 
એમની સવ� શિ�ઓ અમારામાં ભરીને ��ય�તા 
અને સંપ�નતાના કાય�માં ફા�ટ સેવા માટ� વતનમાં 
ઉડી ગયાં. અમારાં દાદી અ�યાર� પણ અમારી સાથે 
છ�. દાદી�ની મહાનતા અને �દ�યગુણો કદી 
િવસરાય તેમ નથી. એનું રીટન� કરવું એજ 
દાદી�ને યથાથ� ��ાંજિલ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત
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તપ�વી અને માળાના સાચા મણકા બનીને �ઓ. 
આપણે િવજયી માળાના િવજયી ર� છીએ. 
એટલે જ અહ�થી િવજયી ર� બનીને જવાનું છ�. 
હવે ઘેર જવાનું છ�. યુવા સમજે છ� ક� હજુ તો આપણે 
યુવા છીએ. પરંતુ બાબા કહ� છ� આપ સવ� 
વાન��થી છો. વાન��થીઓની બુિ�માં એ રહ� છ� 
ક� ગમે �યાર� આતમ પંછી ઉડી �ય, અમે તૈયાર 
છીએ. એક એક પાંડવ પોતાનું એવું બેલે�સ સીટ 
બનાવે જેથી ધમ�રાજપુરીમાં �લોથી �વાગત થાય. 
આપને સલામ કરીને વતનમાં મોકલે. અંતમાં 
બાબા હાથ ફ�લાવીને કહ�, આવો બાળકો એમ 
ગળ� લગાડીને વતનમાં મોકલે એવી ��થિત 
બનાવવાની છ�. બાબાની �ીમત અનુસાર આપણાં 
મન, વચન, કમ� હોય. બાબા આપણને �માણપ� 
આપે ક� આ ��ાવ�સ સં�કારોમાં, સંક�પોમાં, 
��� �િ� સૌમાં પાસ વીથ ઑનર છ�. આવી 
કમાલ કરો �યાર� કહીશું સમિપ�ત. આવી કમાલ 
ના કરી બતાવી તો સમિપ�ત થઈને શું કયુ� ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ સંગમયુગ પુ�ષો�મયુગ છ�. એને 
ચઢતીકળાનો, વરદાની યુગ પણ કહ�વાય છ�. આ 
યુગમાં આપ સૌને સમિપ�ત થવાનું ભા�ય મ�યું છ�. 
આ ભા�ય પણ કોટોમાં કોઈ, કોઈમાં પણ કોઈને 
મળ� છ�. તો આપ સમિપ�ત પાંડવોને �ઈને ઘણી 
ખુશી થાય છ�. મારા �દલની આશ છ� ક� આપ એવી 
ભ�ી કરો જેને �ઈને બાબાની આશાઓ પૂરી 
થાય. આપણા સૌની એક આશ છ� ક� બાબાને 
��ય� કરીએ. આ આશ હજુ સુધી ક�મ પૂરી થઈ 
નથી ? મારી આશ છ� ક� આપણા ય�માં જે પણ 
પાંડવ છ�. તે એવું કરી બતાવે જેથી દર�ક કહ� ક� 
મારી ��થિત બાબાના �ાન અને યોગ મુજબ છ�. 
િનિવ��ન છ�. અથા�� આપણે બાબાનાં માયા�ત 
બાળકો છીએ. માયા કમ�ર બનાવે છ� એવું તો 
સાંભ�યું છ�. પણ હવે આપણે માયા�ત છીએ એવો 
િસ�ો લાગવો �ઈએ. એવું અહ� ભ�ીની 
�િત�ાનું �માણ બાબાને મળવું �ઈએ. પાંડવ 
એટલે જેણે �ીતબુિ�નું ��ય� ફળ બતા�યું. ભલે 
એની સામે ગમે તેટલી પરી�ાઓ આવે, જંગલમાં 
પણ જવું પડે પણ િવજયી બનીને બતાવે. આપ 
પાંડવ અહ�થી આવી એકતાનો પાયો મજબૂત 
બનાવીને �ઓ તો આપને �ઈને સૌ કહ� ક� આ 
�દુની નગરી (મધુવન)થી પૂરા બદલાઈને આ�યા 
છ�. જે ક�ઈ નાની મોટી વાતો હોય તે સવ� સમા�ત 
કરીને �ઓ. આપણે બાબાનાં સાચાં બાળકો 
છીએ એવી અનુભૂિત કરીને �ઓ. આ ભ�ીમાં 
ક�ઈક નવીનતા કરીને �ઓ. બાબા ઈ�છ� છ� ક� 
સવ�શ �યાગી બનો, વૈરાગી બનો. સમિપ�તનો અથ� 
જ છ� સવ�શ �યાગી. સમિપ�ત એટલે જૂની દુિનયાથી 
પૂરા વૈરાગી, પાકા સ�યાસી, પાકા �યાગી, પાકા 

સમિપ�ત અથા�� સવ�શ �યાગી
રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, શાંિતવન, આબુરોડ
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ને �સાદ વેચવાની ર� છ�,
ફરકતી નથી, પણ ફફડતી ધ� છ�.’

કિવએ માિમ�ક કટા� �ારા ઘણું બધું કહી 
દીધું છ�.

હકારા�મક િચંતનનો પાયો

નકારા�મક બાબતોથી મુ� થવા આપણે 
હકારા�મક િચંતન િવશે િવચારીએ છીએ. પણ 
સતત હકારા�મક િચંતન કરવું એ પણ તપ�યા છ�. 
િચંતન કરવાનું કામ મન કર� છ�. તેથી ગીતાકાર� 
અ�યાય - 6 �ોક 35માં લ�યું છ� ‘હ� મહાબાહો! 
ખર�ખર મન ચંચળ અને વશ કરવું મુ�ક�લ છ� તો 
પણ હ� ક�તેય અ�યાસ અને વૈરા�ય વડે તે વશ 
થાય છ�.’

અહ� આપણે એ �વીકારવું પડશે ક� જે સાધક 
સંતુ�, હિષ�તમુખ, આ�મો�નિતની ઈ�છાવાળો, 
તનાવમુ�, �ેહયુ� �યવહારવાળો, ઉદાર 
�દયવાળો, આ�મિવ�ાસથી ભરપૂર, િન�કામ 
સેવાધારી, પિવ�તાના �તે બંધાયેલો અને 
ઈ�રીય �ીમતનું પાલન કરનારો હશે તે જ 
�થાયી રીતે હકારા�મક િચંતન કરી શકશે.

હકારા�મક િચંતનના ફાયદા

દરરોજ 20 િમિનટ ચાલવાથી ખુશીની 
અનુભૂિત થાય છ�. ઘણાં મહાન ��ી-પુ�ષો 
ચાલતાં ચાલતાં પણ િચંતન કર� છ�. 
‘�દ�યભા�કર’ દ�િનક સોમવાર� પોઝીટીવ �યુઝ 
આપે છ�. પેનેસે�વેિનયા યુિનવિસ�ટીની રીસચ� 
અનુસાર રોજ 5 થી 10 િમિનટ પોિઝ�ટવ �યુઝ 
વાંચવા અને તેને અ�યને વહ�ચવા તેથી માનવીમાં 

�યાર� ચાર� બાજુ અંધકાર છવાયેલો હોય છ� 
�યાર� જ �કાશનું મૂ�ય સમ�ય છ�. આજના 
હળાહળ કિલયુગમાં �યાર� ચાર� બાજુ 
નકારા�મક બાબતોનું આિધપ�ય છ� �યાર� 
હકારા�મક િચંતનનું મહ�વ સમ�ય છ�. આજે 
તનાવ, ઈ�યા�, વેરઝેર, આતંકવાદ, િહ�સા, 
ધમ�ઝનૂનતા, બદલો લેવાની ભાવના, પરદશ�ન, 
પરિચંતનનો �ભાવ િવશેષ �વા મળ� છ�. 
નકારા�મક બાબતોનો શરીર પર પણ �ભાવ 
�વા મળ� છ�. વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશનના 
અંદાજ �માણે 2020 સુધીમાં ડી�ેશન - ��યુનું 
બીજું સૌથી મોટું કારણ બની જશે. અમે�રકન 
હાટ� એસોિસએશનના જણા�યા �માણ ે હાઈ 
લેવલના અવાજના સંપક�માં આવતા જ મગજ 
તરફની �િતિ�યા મળવા લાગે છ�. તેનાથી પેદા 
થતા ���સને કારણે ર�વાિહનીઓમાં સો� 
આવે છ�. આ સો�ને કારણે હાટ� એટ�કનો ��ોક 
આવી શક� છ�.

�યસન, ફ�શન, િવકારોની �િ�ને કારણે 
આજે માનવની �વનશૈલી બદલાય ગઈ છ�. જેના 
પણ સંપક�માં આવીએ તેના મુખેથી સાંભળ�લી 
વાતોમાં, િવચારોમાં નકારા�મકતાનું �માણ 
િવશેષ �વા મળ� છ�. �ાચીન ભારતીય �દ�ય-
સં�ક�િતની, ગાંધીવાદની અસરો લુ�ત થઈ રહી છ�. 
�યાર� ધમ� ઉપર આપણી નજર �ય છ� �યાર� �યાં 
ક�વી પ�ર��થિત છ� તેનું બયાન કિવ જગદીશ 
િ�વેદી કર� છ�.

‘અહ� છ� ભલામણ, અહ� ભાવ તાલો,
અહ� �ાહકો છ� ને અહ� છ� દલાલો,

િચંતન

હકારા�મક િચંતન (Positive Thinking)
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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તે સમયનું મૂ�ય સમ�ને સવ��કારના �યથ�થી 
મુ� બની સમયને સફળ કરશે. તે શુભિચંતક 
હશે. સુખ દુઃખમાં સમાન રહ�શે. તે સમ�યા�પ 
નહ� બને, સમાધાન �વ�પ બનશો. હકારા�મક 
િચંતનથી એકા�તાની શિ� વધે છ�. જે 
યોગા�યાસમાં સહાયક બને છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર સાધક �વયંનું 
િનરી�ણ કરી, એકરાર કરવાની શિ�નો 
ઉપયોગ કરીને સં�કાર પ�રવત�ન કરશે. તે માટ� 
પરમા�માએ આપેલ ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગનું િશ�ણ મેળવવું જ�રી છ�. જે પરમા�મા 
��ાક�મારીઝ સં�થામાં આપી ર�ા છ�.

ગીતાકાર� અ�યાય 9 �ોક 2માં તેનું 
વણ�ન કયુ� છ�. ‘આ �ાન સવ� િવ�ામાં �ે�, 
ગુ�તમાં ગુ�ત, પિવ� અને ઉ�મ તથા ��ય� 
છ�. ધમ�ને અનુસરતું, અિવનાશી અને કરવામાં 
(આચરણમાં લાવવામાં) સુલભ છ�.’

હકારા�મક િચંતન કરનાર અ�ય 
આ�માઓને ઉપયોગી બનવા છતાં પણ મદદ 
કયા�ની એને અનુભૂિત થવા દ�તો નથી. મરીઝનો 
શેર છ�.

‘કોઈ એવો �દલદાર જગતમાં નજર આવે,
આપી દ� મદદ �ક�તુ લાચાર ના બનાવે.’

હકારા�મક િચંતન કરનાર સાધક� સતત 
પોતાની બુિ�ને ��ત રાખવી પડશે. મીઠા બાબા 
કહ� છ�, ‘અપની �ંચ કરતે રહો ડાયરી રખો. 
સાર� �દનમ� હમારા બુિ�યોગ કહાં ગયા ?’ 
�વામી દયાનંદ સર�વતીએ આય�સમાજની 
�થાપના કરી. તેઓ ઘણા �િસ� થયા. 
િવરોધીઓએ એમના રસોઈયાને ફોડીને દૂધમાં 
ઝેર અપા�યું. ઝેરની અસર થતાં જ દયાનંદ� 
રસોઈયાને ક�ં, લે આ પૈસા, તું અહ�થી ભાગ. 

હ��પીનેસનું લેવલ 60 ટકા જેટલું વધી �ય છ�.

પોિઝ�ટિવટીથી થનાર ફાયદાઓ િવશે 
સાઈ��ટ�ફક રીસચ� થયેલું છ�. હકારા�મક 
િચંતનથી �વનની િભ�ન િભ�ન સમ�યાઓ 
ઉક�લવાની �મતા વધે છ�. ને��વની કલા િવકસે 
છ�. હકારા�મક િચંતનથી 58 ટકાથી વધુ 
સફળતાની તક મળ� છ�. તે સવ� સાથે સારી રીતે 
સંબંધો િનભાવી શક� છ�.

િ��ટન યુિનવિસ�ટીની �રસચ�ને માનીએ તો 
ખુશનુમા લોકો સંબંધો સારી રીતે િનભાવે છ�. 
હાવ�ડ� યુિનવિસ�ટીની �રસચ� અનુસાર �દયરોગ, 
ડાયાબીટીસનો ખતરો 39 ટકા ઘટી �ય છ�. 8 વષ� 
વય વધે છ�. અથા�� વધુ �વી શકાય છ�. આપણે 
પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ. પરમા�મા સાથે 
આપણે સવ� સંબંધો ��ા છ� અને અગિણત 
�ા��તઓ કરી છ�. આપણામાં શાંિત અને 
સહનશીલતામાં વધારો થાય છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર કાંટાઓ વ�ે 
ખીલેલા ગુલાબને �ઈને �સ�ન થશે. મીઠા 
બાબાએ આપેલી �ીમત અનુસાર ખરાબમાં પણ 
ખરાબ માણસના ગુણ �શે. આપણે �યાં ખરાબ 
માણસ મર� �યાર� લોકો એના એક બે ગુણ 
ઉઠાવીને તેની �શંસા કર� છ�. હકારા�મક િચંતન 
એ શીખવે છ� ક� જેટલો અ�યને �ેમ, આદર 
આપશો તેટલી તેમના તરફથી �ા��ત થશે. 
યુ��ધિ�રને બધા માનવો સારા લાગતા હતા. 
રામ લંકા િવજય પછી �થમ ક�ક�યીને મળ� છ�. 
ક�ક�યી ��યે લોકોની �ફટકાર અને પ�ાતાપથી તે 
દુઃખી હશે આમ હકારા�મક િચંતનથી ક�ક�યીને 
�થમ મળ� છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર �ા��તઓનાં 
ગુણ ગાન કરશે. અભાવોનાં રોદણાં રડશે નહ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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ને �સાદ વેચવાની ર� છ�,
ફરકતી નથી, પણ ફફડતી ધ� છ�.’

કિવએ માિમ�ક કટા� �ારા ઘણું બધું કહી 
દીધું છ�.

હકારા�મક િચંતનનો પાયો

નકારા�મક બાબતોથી મુ� થવા આપણે 
હકારા�મક િચંતન િવશે િવચારીએ છીએ. પણ 
સતત હકારા�મક િચંતન કરવું એ પણ તપ�યા છ�. 
િચંતન કરવાનું કામ મન કર� છ�. તેથી ગીતાકાર� 
અ�યાય - 6 �ોક 35માં લ�યું છ� ‘હ� મહાબાહો! 
ખર�ખર મન ચંચળ અને વશ કરવું મુ�ક�લ છ� તો 
પણ હ� ક�તેય અ�યાસ અને વૈરા�ય વડે તે વશ 
થાય છ�.’

અહ� આપણે એ �વીકારવું પડશે ક� જે સાધક 
સંતુ�, હિષ�તમુખ, આ�મો�નિતની ઈ�છાવાળો, 
તનાવમુ�, �ેહયુ� �યવહારવાળો, ઉદાર 
�દયવાળો, આ�મિવ�ાસથી ભરપૂર, િન�કામ 
સેવાધારી, પિવ�તાના �તે બંધાયેલો અને 
ઈ�રીય �ીમતનું પાલન કરનારો હશે તે જ 
�થાયી રીતે હકારા�મક િચંતન કરી શકશે.

હકારા�મક િચંતનના ફાયદા

દરરોજ 20 િમિનટ ચાલવાથી ખુશીની 
અનુભૂિત થાય છ�. ઘણાં મહાન ��ી-પુ�ષો 
ચાલતાં ચાલતાં પણ િચંતન કર� છ�. 
‘�દ�યભા�કર’ દ�િનક સોમવાર� પોઝીટીવ �યુઝ 
આપે છ�. પેનેસે�વેિનયા યુિનવિસ�ટીની રીસચ� 
અનુસાર રોજ 5 થી 10 િમિનટ પોિઝ�ટવ �યુઝ 
વાંચવા અને તેને અ�યને વહ�ચવા તેથી માનવીમાં 

�યાર� ચાર� બાજુ અંધકાર છવાયેલો હોય છ� 
�યાર� જ �કાશનું મૂ�ય સમ�ય છ�. આજના 
હળાહળ કિલયુગમાં �યાર� ચાર� બાજુ 
નકારા�મક બાબતોનું આિધપ�ય છ� �યાર� 
હકારા�મક િચંતનનું મહ�વ સમ�ય છ�. આજે 
તનાવ, ઈ�યા�, વેરઝેર, આતંકવાદ, િહ�સા, 
ધમ�ઝનૂનતા, બદલો લેવાની ભાવના, પરદશ�ન, 
પરિચંતનનો �ભાવ િવશેષ �વા મળ� છ�. 
નકારા�મક બાબતોનો શરીર પર પણ �ભાવ 
�વા મળ� છ�. વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશનના 
અંદાજ �માણે 2020 સુધીમાં ડી�ેશન - ��યુનું 
બીજું સૌથી મોટું કારણ બની જશે. અમે�રકન 
હાટ� એસોિસએશનના જણા�યા �માણ ે હાઈ 
લેવલના અવાજના સંપક�માં આવતા જ મગજ 
તરફની �િતિ�યા મળવા લાગે છ�. તેનાથી પેદા 
થતા ���સને કારણે ર�વાિહનીઓમાં સો� 
આવે છ�. આ સો�ને કારણે હાટ� એટ�કનો ��ોક 
આવી શક� છ�.

�યસન, ફ�શન, િવકારોની �િ�ને કારણે 
આજે માનવની �વનશૈલી બદલાય ગઈ છ�. જેના 
પણ સંપક�માં આવીએ તેના મુખેથી સાંભળ�લી 
વાતોમાં, િવચારોમાં નકારા�મકતાનું �માણ 
િવશેષ �વા મળ� છ�. �ાચીન ભારતીય �દ�ય-
સં�ક�િતની, ગાંધીવાદની અસરો લુ�ત થઈ રહી છ�. 
�યાર� ધમ� ઉપર આપણી નજર �ય છ� �યાર� �યાં 
ક�વી પ�ર��થિત છ� તેનું બયાન કિવ જગદીશ 
િ�વેદી કર� છ�.

‘અહ� છ� ભલામણ, અહ� ભાવ તાલો,
અહ� �ાહકો છ� ને અહ� છ� દલાલો,

િચંતન

હકારા�મક િચંતન (Positive Thinking)
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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તે સમયનું મૂ�ય સમ�ને સવ��કારના �યથ�થી 
મુ� બની સમયને સફળ કરશે. તે શુભિચંતક 
હશે. સુખ દુઃખમાં સમાન રહ�શે. તે સમ�યા�પ 
નહ� બને, સમાધાન �વ�પ બનશો. હકારા�મક 
િચંતનથી એકા�તાની શિ� વધે છ�. જે 
યોગા�યાસમાં સહાયક બને છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર સાધક �વયંનું 
િનરી�ણ કરી, એકરાર કરવાની શિ�નો 
ઉપયોગ કરીને સં�કાર પ�રવત�ન કરશે. તે માટ� 
પરમા�માએ આપેલ ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગનું િશ�ણ મેળવવું જ�રી છ�. જે પરમા�મા 
��ાક�મારીઝ સં�થામાં આપી ર�ા છ�.

ગીતાકાર� અ�યાય 9 �ોક 2માં તેનું 
વણ�ન કયુ� છ�. ‘આ �ાન સવ� િવ�ામાં �ે�, 
ગુ�તમાં ગુ�ત, પિવ� અને ઉ�મ તથા ��ય� 
છ�. ધમ�ને અનુસરતું, અિવનાશી અને કરવામાં 
(આચરણમાં લાવવામાં) સુલભ છ�.’

હકારા�મક િચંતન કરનાર અ�ય 
આ�માઓને ઉપયોગી બનવા છતાં પણ મદદ 
કયા�ની એને અનુભૂિત થવા દ�તો નથી. મરીઝનો 
શેર છ�.

‘કોઈ એવો �દલદાર જગતમાં નજર આવે,
આપી દ� મદદ �ક�તુ લાચાર ના બનાવે.’

હકારા�મક િચંતન કરનાર સાધક� સતત 
પોતાની બુિ�ને ��ત રાખવી પડશે. મીઠા બાબા 
કહ� છ�, ‘અપની �ંચ કરતે રહો ડાયરી રખો. 
સાર� �દનમ� હમારા બુિ�યોગ કહાં ગયા ?’ 
�વામી દયાનંદ સર�વતીએ આય�સમાજની 
�થાપના કરી. તેઓ ઘણા �િસ� થયા. 
િવરોધીઓએ એમના રસોઈયાને ફોડીને દૂધમાં 
ઝેર અપા�યું. ઝેરની અસર થતાં જ દયાનંદ� 
રસોઈયાને ક�ં, લે આ પૈસા, તું અહ�થી ભાગ. 

હ��પીનેસનું લેવલ 60 ટકા જેટલું વધી �ય છ�.

પોિઝ�ટિવટીથી થનાર ફાયદાઓ િવશે 
સાઈ��ટ�ફક રીસચ� થયેલું છ�. હકારા�મક 
િચંતનથી �વનની િભ�ન િભ�ન સમ�યાઓ 
ઉક�લવાની �મતા વધે છ�. ને��વની કલા િવકસે 
છ�. હકારા�મક િચંતનથી 58 ટકાથી વધુ 
સફળતાની તક મળ� છ�. તે સવ� સાથે સારી રીતે 
સંબંધો િનભાવી શક� છ�.

િ��ટન યુિનવિસ�ટીની �રસચ�ને માનીએ તો 
ખુશનુમા લોકો સંબંધો સારી રીતે િનભાવે છ�. 
હાવ�ડ� યુિનવિસ�ટીની �રસચ� અનુસાર �દયરોગ, 
ડાયાબીટીસનો ખતરો 39 ટકા ઘટી �ય છ�. 8 વષ� 
વય વધે છ�. અથા�� વધુ �વી શકાય છ�. આપણે 
પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ. પરમા�મા સાથે 
આપણે સવ� સંબંધો ��ા છ� અને અગિણત 
�ા��તઓ કરી છ�. આપણામાં શાંિત અને 
સહનશીલતામાં વધારો થાય છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર કાંટાઓ વ�ે 
ખીલેલા ગુલાબને �ઈને �સ�ન થશે. મીઠા 
બાબાએ આપેલી �ીમત અનુસાર ખરાબમાં પણ 
ખરાબ માણસના ગુણ �શે. આપણે �યાં ખરાબ 
માણસ મર� �યાર� લોકો એના એક બે ગુણ 
ઉઠાવીને તેની �શંસા કર� છ�. હકારા�મક િચંતન 
એ શીખવે છ� ક� જેટલો અ�યને �ેમ, આદર 
આપશો તેટલી તેમના તરફથી �ા��ત થશે. 
યુ��ધિ�રને બધા માનવો સારા લાગતા હતા. 
રામ લંકા િવજય પછી �થમ ક�ક�યીને મળ� છ�. 
ક�ક�યી ��યે લોકોની �ફટકાર અને પ�ાતાપથી તે 
દુઃખી હશે આમ હકારા�મક િચંતનથી ક�ક�યીને 
�થમ મળ� છ�.

હકારા�મક િચંતન કરનાર �ા��તઓનાં 
ગુણ ગાન કરશે. અભાવોનાં રોદણાં રડશે નહ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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ગગનમાં રહ�તા સુંદર ફ�ર�તા સૌનાં લાડીલા ઓ દાદી�,
સૂ�મ વતનથી �વાસ કરતાં આ�માઓના ક�યાણી.

અિખલ ��ાંડના �વામી િશવબાબા, જેને બના�યા સાથી,
બાબાના પગલે અમને ચલાવતા પકડી �હાની કર કમળથી.

ઊંચું અમા�ં ભા�ય બના�યું, રહ�તા સદા પુ�ષાથ�,
�યારભરી વાણી તમારી િશ�ાઓ દ�તા �યારી-�યારી,

િવચારો જેમના થનગનાટ કરતા સેવામાં િવ� ક�યાણી,
અગિણત બાળકો દ�શિવદ�શમાં �હાની સેવાધારી.

પાલના તમારી �ેહભરી, �યવહાર ક�શળતાને િચ� �સ�ન,
દ�વતા બનવાની �દ�યકલા શીખવી, �હાલા �કાશમિણદાદી�.

દાદી� દાદી� બાળકો કહ�તાં દ�શિવદ�શના સાથી,
સુવાસ ફ�લાવી દીધી આ જગમાં સતયુગી દ�વતાની.

મીઠી મધુર વાણીથી �દયને ભરતા અનુપમ પાલના થક�,
�ાન ગહન સરળ શ�દોમાં કહ�તાં �હાની રાજક�મારી.

અંતરના આનંદથી ઉ�સવો ઉજવતાં રોમરોમ ઊિમ�થી ભરી,
ભૂલશું નહ� અમે િમલન �દયના �હાલા �કાશમિણદાદી�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. �નક�બેન, રાજકોટ

�ાના�ત

દીદીને છોકરી જ ક�ાં હતાં. િશવાનીબેનને 
સાંભળવાનો �ણે િન�ય�મ બની ગયો. 
�ડસે�બરનો મિહનો હતો. સાંજે સં�કાર પર �ગટ 
થતો �ો�ામ વળી પાછો રા�ે 11 વાગે પણ રીપીટ 
થતો હતો. વળી પાછા રા�ે 11 વાગે પણ એ �ો�ામ 
ફરીથી �વાની લગની લાગી. આવું આવું તો ઘણા 
વખત સુધી ચા�યું.

એક સાંજે �� મારા �મમાં બેસીને િશવાની-
બેનની અ�તવાણી સાંભળી રહી હતી �યાં મારા 
યુગલે �મમાં �વેશ લીધો. મને વ��ય 
સાંભળવામાં લીન �ઈ તેઓ પણ ઝૂલામાં બેસી 
સાંભળવા લા�યા. અ�તવાણીના અ�તે કામ 
કરવું શ� કયુ�. તીર િનશાને પર લગ ગયા થા.

‘આ બેન તો જુઓ ક�ટલું સરસ બોલે છ�.’ 
તેઓ મુ�ધભાવે સાંભળી ર�ાં. મને પણ ગ�યું. 
‘�ને તું તપાસ તો કર આ આ�મ �યાં છ�?’ 
એમણે પૂ�ું. સં�કાર ચેનલનું �સારણ પૂ�ં 
થવાની તૈયારીમાં હતું. કાય��મના અંતે �સા�રત 
થતી �હ�રાતે દ�ખા દીધી. જેમાં દશા�વવામાં આ�યું 
હતું ક� ‘��ાક�મારી િવ� િવ�ાલયનો સાત 
�દવસીય કોષ� િનઃશુ�ક શીખવાડવામાં આવે છ�. 
તમે તમારા નજદીકના કોઈપણ �.ક�. ક���નો 
સંપક� કરી શકો છો. ફોન. નં. સંપક� અથ� લ�યા 
હતા.

તપાસ કરતાં કાર�લીબાગ વી.આઈ.પી. રોડ 
પરનું ક��� મારા ઘરની સૌથી પાસેનું ક��� હતું. 
એક સાંજે �� અને મારા યુગલ ક��� પર પહ�ચી 
ગયાં. બધી �ણકારી મેળવી લીધી. આ અગાઉ 

ઘણી વાર યોગમાં બેસું તો યાદ ક�ં ક� મારી 
આ યા�ા ક�વી રીતે શ� થઈ ? યા�ા અને એ પણ 
લૌ�કક નહ� અલૌ�કક યા�ા. �હાની નશો જ તો. 
નશાની અવ�થાએ અંધકાર હડસેલાઈ ગયોને 
શતશત દીવાની �યોત ઝગમગી ઉઠી.

બ�કની �બમાંથી િન�� થયે હ� થોડોક જ 
સમય થયો હશે. સિવ�સના સમ� સમય દરિમયાન 
અ�ય કોઈ ��િ� તમે ધારો તો પણ ન કરી શકો. 
સદાય સમયની ખ�ચ અને ઉ�પદની જવાબદારી 
તમને એમ કરતાં રોક�. ઘણી વાર કમ�ચારીઓ 
��ો કરતાં, ‘મેડમ તમે આટલાં બધાં એ�ટીવ 
છો તો િન�ત થઈને શું કરશો ? તમે સમય 
�યવ��થત રીતે �યતીત થાય એ માટ� ક�ઈ િવચાયુ� 
છ� ?’ ક�ઈક તો કરીશ જ’ મારો જવાબ રહ�તો.

અને એ િન�િ� પછીની ��િતનું �ભાત 
ઉ�યું. સમય જ સમય હતો. ટી.વી. પર આવતી 
બધી જ ધાિમ�ક ચેનલો જેવી ક� આ�થા, સાધના, 
સં�કાર વગેર� �વામાં િજંદગીની બી� ઈિનંગની 
શ�આત થઈ.

એમાંની એક સં�કાર ચેનલે સં�કાર 
બદલવાનું કાય� શ� કયુ�. રીમોટનું બટન �ીક 
થયું ને સાથે ��ાક�મારી િશવાનીબેન �ગટ થયાં. 
�ેત વ��ધારી સૌ�ય સરલ, ��ધાની દ�વીને �ઈ 
અનાયાસ જ મુખમાંથી શ�દો સરી પ�ાં. ‘શું આ 
છોકરીની વાણી છ� ? શું એની બોલવાની છટા છ� ! 
ધીર ગંભીર છતાં રમણીક રજૂઆત સાથે �ાન-
ગંગા વહાવી રહી છ�.’

હ� પણ મને પૂર�પૂ�ં યાદ છ� મ� િશવાની-

રાજયોગી �વનના અનુભવની અિભ�યિ�

�હાની યા�ા
�.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા

સાઈલે�ટ અને ડીટ�ચ ન�ોમોહા 
બનીને, વતનમાં જવા પોતે મ�માનો 
માસ અને તારીખ પણ 6 જૂન (એટલે 
છ�ો મિહનો) પસંદ કરી લીધી. એટલે 
ક� તારીખને �તા દીદી� આપણા 
સૌની સાથે જ છ�, છ� અને છ� જ. 21 
જ�મની બાદશાહી લેનાર આ મહાન 
આ�માએ પણ હો��પટલની યા�ા પણ 
િનિમ� મા� 21 �દવસની અને 
િવદાયની સફરનું િવજય મૂ�ત� બપોર� 
12.10 મીનીટ� બાબાની ગોદ લીધી. 
અ�યાર� પણ દીદી�ની ઉપ��થિતનો 
અહ�સાસ તથા પહ�લાની જેમ જ દીદીનું 
માગ�દશ�ન અને �ેરણા દીદી કરાવી 
ર�ાનો અનુભવ થાય છ�. સેવાનું 
ભા�ય લઈને જ આ�યા હતાં. તેમનું 
સંપૂણ� �વન રાત-�દવસ સેવામય જ 
ર�ં એટલે છ��ે તેઓએ પોતાની 
િવદાય યા�ા �ારા દ�શ-િવદ�શમાં સેવા 
કરતાં કરતાં જ ગયા.

અનેક િવશેષતાઓ અને 
ગુણોથી સં�પ�ન એવા સરલાદીદી� 
79 વષ�ની આયુમાં પોતાના �વન 
�ારા અચાનક અને એવરર��ીનો 
સંદ�શ આપી અનંતની યા�ાએ 
મહા�યાણ કરી ગયા. સરલાદીદી 
સંગમયુગનું સંભારણું સૌના માટ� બની 
ગયા. દીદી� આપને �દયના પુ�પોથી 
શત શત નમન... �ેહ સુમન અપ�ણ..

ગીત - તેરા વો �યાર હ� દીદી, વો 
સમ�યા નહ� �તા... બરસ �તા હ� 
નયનો સે, વો બતલાયા નહ� �તા...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન). �દ�ય દશ�ન
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ગગનમાં રહ�તા સુંદર ફ�ર�તા સૌનાં લાડીલા ઓ દાદી�,
સૂ�મ વતનથી �વાસ કરતાં આ�માઓના ક�યાણી.

અિખલ ��ાંડના �વામી િશવબાબા, જેને બના�યા સાથી,
બાબાના પગલે અમને ચલાવતા પકડી �હાની કર કમળથી.

ઊંચું અમા�ં ભા�ય બના�યું, રહ�તા સદા પુ�ષાથ�,
�યારભરી વાણી તમારી િશ�ાઓ દ�તા �યારી-�યારી,

િવચારો જેમના થનગનાટ કરતા સેવામાં િવ� ક�યાણી,
અગિણત બાળકો દ�શિવદ�શમાં �હાની સેવાધારી.

પાલના તમારી �ેહભરી, �યવહાર ક�શળતાને િચ� �સ�ન,
દ�વતા બનવાની �દ�યકલા શીખવી, �હાલા �કાશમિણદાદી�.

દાદી� દાદી� બાળકો કહ�તાં દ�શિવદ�શના સાથી,
સુવાસ ફ�લાવી દીધી આ જગમાં સતયુગી દ�વતાની.

મીઠી મધુર વાણીથી �દયને ભરતા અનુપમ પાલના થક�,
�ાન ગહન સરળ શ�દોમાં કહ�તાં �હાની રાજક�મારી.

અંતરના આનંદથી ઉ�સવો ઉજવતાં રોમરોમ ઊિમ�થી ભરી,
ભૂલશું નહ� અમે િમલન �દયના �હાલા �કાશમિણદાદી�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. �નક�બેન, રાજકોટ

�ાના�ત

દીદીને છોકરી જ ક�ાં હતાં. િશવાનીબેનને 
સાંભળવાનો �ણે િન�ય�મ બની ગયો. 
�ડસે�બરનો મિહનો હતો. સાંજે સં�કાર પર �ગટ 
થતો �ો�ામ વળી પાછો રા�ે 11 વાગે પણ રીપીટ 
થતો હતો. વળી પાછા રા�ે 11 વાગે પણ એ �ો�ામ 
ફરીથી �વાની લગની લાગી. આવું આવું તો ઘણા 
વખત સુધી ચા�યું.

એક સાંજે �� મારા �મમાં બેસીને િશવાની-
બેનની અ�તવાણી સાંભળી રહી હતી �યાં મારા 
યુગલે �મમાં �વેશ લીધો. મને વ��ય 
સાંભળવામાં લીન �ઈ તેઓ પણ ઝૂલામાં બેસી 
સાંભળવા લા�યા. અ�તવાણીના અ�તે કામ 
કરવું શ� કયુ�. તીર િનશાને પર લગ ગયા થા.

‘આ બેન તો જુઓ ક�ટલું સરસ બોલે છ�.’ 
તેઓ મુ�ધભાવે સાંભળી ર�ાં. મને પણ ગ�યું. 
‘�ને તું તપાસ તો કર આ આ�મ �યાં છ�?’ 
એમણે પૂ�ું. સં�કાર ચેનલનું �સારણ પૂ�ં 
થવાની તૈયારીમાં હતું. કાય��મના અંતે �સા�રત 
થતી �હ�રાતે દ�ખા દીધી. જેમાં દશા�વવામાં આ�યું 
હતું ક� ‘��ાક�મારી િવ� િવ�ાલયનો સાત 
�દવસીય કોષ� િનઃશુ�ક શીખવાડવામાં આવે છ�. 
તમે તમારા નજદીકના કોઈપણ �.ક�. ક���નો 
સંપક� કરી શકો છો. ફોન. નં. સંપક� અથ� લ�યા 
હતા.

તપાસ કરતાં કાર�લીબાગ વી.આઈ.પી. રોડ 
પરનું ક��� મારા ઘરની સૌથી પાસેનું ક��� હતું. 
એક સાંજે �� અને મારા યુગલ ક��� પર પહ�ચી 
ગયાં. બધી �ણકારી મેળવી લીધી. આ અગાઉ 

ઘણી વાર યોગમાં બેસું તો યાદ ક�ં ક� મારી 
આ યા�ા ક�વી રીતે શ� થઈ ? યા�ા અને એ પણ 
લૌ�કક નહ� અલૌ�કક યા�ા. �હાની નશો જ તો. 
નશાની અવ�થાએ અંધકાર હડસેલાઈ ગયોને 
શતશત દીવાની �યોત ઝગમગી ઉઠી.

બ�કની �બમાંથી િન�� થયે હ� થોડોક જ 
સમય થયો હશે. સિવ�સના સમ� સમય દરિમયાન 
અ�ય કોઈ ��િ� તમે ધારો તો પણ ન કરી શકો. 
સદાય સમયની ખ�ચ અને ઉ�પદની જવાબદારી 
તમને એમ કરતાં રોક�. ઘણી વાર કમ�ચારીઓ 
��ો કરતાં, ‘મેડમ તમે આટલાં બધાં એ�ટીવ 
છો તો િન�ત થઈને શું કરશો ? તમે સમય 
�યવ��થત રીતે �યતીત થાય એ માટ� ક�ઈ િવચાયુ� 
છ� ?’ ક�ઈક તો કરીશ જ’ મારો જવાબ રહ�તો.

અને એ િન�િ� પછીની ��િતનું �ભાત 
ઉ�યું. સમય જ સમય હતો. ટી.વી. પર આવતી 
બધી જ ધાિમ�ક ચેનલો જેવી ક� આ�થા, સાધના, 
સં�કાર વગેર� �વામાં િજંદગીની બી� ઈિનંગની 
શ�આત થઈ.

એમાંની એક સં�કાર ચેનલે સં�કાર 
બદલવાનું કાય� શ� કયુ�. રીમોટનું બટન �ીક 
થયું ને સાથે ��ાક�મારી િશવાનીબેન �ગટ થયાં. 
�ેત વ��ધારી સૌ�ય સરલ, ��ધાની દ�વીને �ઈ 
અનાયાસ જ મુખમાંથી શ�દો સરી પ�ાં. ‘શું આ 
છોકરીની વાણી છ� ? શું એની બોલવાની છટા છ� ! 
ધીર ગંભીર છતાં રમણીક રજૂઆત સાથે �ાન-
ગંગા વહાવી રહી છ�.’

હ� પણ મને પૂર�પૂ�ં યાદ છ� મ� િશવાની-

રાજયોગી �વનના અનુભવની અિભ�યિ�

�હાની યા�ા
�.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા

સાઈલે�ટ અને ડીટ�ચ ન�ોમોહા 
બનીને, વતનમાં જવા પોતે મ�માનો 
માસ અને તારીખ પણ 6 જૂન (એટલે 
છ�ો મિહનો) પસંદ કરી લીધી. એટલે 
ક� તારીખને �તા દીદી� આપણા 
સૌની સાથે જ છ�, છ� અને છ� જ. 21 
જ�મની બાદશાહી લેનાર આ મહાન 
આ�માએ પણ હો��પટલની યા�ા પણ 
િનિમ� મા� 21 �દવસની અને 
િવદાયની સફરનું િવજય મૂ�ત� બપોર� 
12.10 મીનીટ� બાબાની ગોદ લીધી. 
અ�યાર� પણ દીદી�ની ઉપ��થિતનો 
અહ�સાસ તથા પહ�લાની જેમ જ દીદીનું 
માગ�દશ�ન અને �ેરણા દીદી કરાવી 
ર�ાનો અનુભવ થાય છ�. સેવાનું 
ભા�ય લઈને જ આ�યા હતાં. તેમનું 
સંપૂણ� �વન રાત-�દવસ સેવામય જ 
ર�ં એટલે છ��ે તેઓએ પોતાની 
િવદાય યા�ા �ારા દ�શ-િવદ�શમાં સેવા 
કરતાં કરતાં જ ગયા.

અનેક િવશેષતાઓ અને 
ગુણોથી સં�પ�ન એવા સરલાદીદી� 
79 વષ�ની આયુમાં પોતાના �વન 
�ારા અચાનક અને એવરર��ીનો 
સંદ�શ આપી અનંતની યા�ાએ 
મહા�યાણ કરી ગયા. સરલાદીદી 
સંગમયુગનું સંભારણું સૌના માટ� બની 
ગયા. દીદી� આપને �દયના પુ�પોથી 
શત શત નમન... �ેહ સુમન અપ�ણ..

ગીત - તેરા વો �યાર હ� દીદી, વો 
સમ�યા નહ� �તા... બરસ �તા હ� 
નયનો સે, વો બતલાયા નહ� �તા...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન). �દ�ય દશ�ન
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�ાના�ત

અને હ�તુ પસંદ છ� પણ અમે આજે સાંજે �ય�ત હોઈ 
આવતી કાલથી કોષ� શ� કરીએ તો ક�વું રહ�શે ? 
એમણે ક�ં. O.K. ચાલશે.’

અને બી� �દવસથી કોષ�ની સુમંગલ 
શ�આત થઈ. આ અગાઉ આ સં�થા િવષે �યાંય 
કશુંજ સાંભ�યું ન હોતું. િબલક�લ કોરી �લેટ જેવું 
અમા�ં �વન હતું. એટલે �વનપુ�તકનાં કોરા 
કાગળ પર આસાનીથી લખાણની શ�આત થઈ 
ગઈ. સં�થાનું મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ ��થત છ�, 
નારીમાંથી લ�મી અને નરમાંથી નારાયણ 
બનાવવાનું ભગીરથ કાય� આ સં�થા કરી રહી છ�, 
ધાિમ�ક િવિધિવધાનથી અને અંધ��ાથી પર� રહી 
�વનોપયોગી રાજયોગ શીખવાડવાનું તથા 
લોકોનું �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરી દ�વાનું એમનું 
લ�ય છ� �ણી �સ�નતા થઈ અને એ ભા�યશાળી 
�દવસ એટલે તા. 11-01-2010. �� શરીર નહ� 
પણ એક �યોિતિબંદુ આ�મા છું એવા પાદુભા�વનો 
�દવસ એટલે તા. 11-01-2010.

તે �દવસથી આજપય�ત આ �હાની 
યા�ા ચાલુ જ છ�. દર�ક ધાિમ�ક સં�થાઓ 
તહ�વારોની ઉજવણી તો કરતી જ હોય છ�. 
પણ અહ� જે િશ�ત હોય છ� એની અ�ય 
સં�થાઓમાં ઉણપ વતા�ય. દર�ક� દર�ક 
તહ�વાર �સંગોની ઉજવણીમાં �હાિનયત 
અને અલૌ�કકતા તાણાવાણાની જેમ 
વણાયેલી �વા મળ�. �દનની શ�આત �દ�ય 
મહાવા�યો (મુરલી)થી શ� થઈ, �દ�યયોગ 
અને �દ�ય ગીતોથી સાંજે િવરામ પામે એ 
ધ�યતા નહ� તો બીજું શું ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

1976ની સાલમાં અમે આબુ ફરવા માટ� ગયા હતા. 
�યાર� હાલનું ‘મધુબન’ જે છ� તેની ક�તૂહલ ખાતર 
મુલાકાત લીધી હતી. વરસોનાં વહાણાં વહી ગયાં. 
અને �યારથી મનમાં એક ઓળખ બનાવી લીધી 
હતી. ‘��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ 
એટલે લાંબુ લચક નામ ! અને એમની અનુયાયી 
બહ�નો જે �ેત સાડીમાં અને સંપૂણ� હાથ ઢ�કાઈ 
�ય એવી લાંબી બાંયના �લાઉઝ સાથે સુસ��ત 
હોય એ જ ને !

આવી ઉપરછ�ી ઓળખ મ� ક���માં �વેશ 
લીધો. આજની અલબેલી સાંજ અમારા માટ� 
શુકનવંતી નીવડી. િમ� વતુ�ળમાં કોઈકના 
લ��સંગ અથ� અમે ‘ઋિષમંડપ’ પાટ� �લોટમાં 
જઈ ર�ાં હતાં. ર�તામાં જ સે�ટર આ�યું અને 
બધી માિહતી એક� કરી લતાબેન નામનાં એક 
��ાક�મારીબેને માિહતી આપવાની સાથે સાથે 
કોષ� કરાવવાની શ�આત એજ �દવસથી શ� કરી 
દીધી. વ�ેથી એમને રોકવા અયો�ય લા�યું પણ 
પછી િવવેકપૂવ�ક જણા�યું ક� ‘અમને તમારી સં�થા 
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��ધાંજિલ
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�તાં હતાં રોજ જેની વાટ, એ દીદી આજે િસધા�યાં.
કરતાં હતાં જે આપણને લાડ, એ દીદી આજે િસધા�યાં. 
�તાં લાગે એ ફ�ર�તા... બાબા �ડે એના �ર�તા.
યોગયુ� પૂણ� િવરામ... એવાં દીદી આજે િસધા�યાં.
સોચે કર� િહતકારી... બોલે એ િમતકારી.
ખવડાવે ખુશીનો ખોરાક... એવાં દીદી આજે િસધા�યાં.

�ાના�ત

િવરલ િવભૂિત રાજયોિગની સરલાદીદી�

8 માચ�, 1940માં આંતરરા�ીય મિહલા 
�દને જ�મ લેનાર એક અ�ડ બેિમસાલ મિહલાએ 
સમ� િવ�માં પોતાના �વન �ારા ઈ�રીય સંદ�શ 
આપવાનું કાય� કરી જે સુગંધ ગુજરાતમાં અને 
ભારતમાં ચોમેર �સરાવી તે કદાિપ અ�ય કોઈ 
કરી જ ન શક� તેવો અિભ�ન પાટ� તેમણે ભજ�યો 
છ�. સાકાર માત-િપતાની પાલના લેનાર, સદાય 
ય�ને વફાદાર, ઈમાનદાર, દાદીઓ અને વ�ર� 
ભાઈ-બહ�નો તથા સાથી-સંગીઓના �દલમાં �થાન 
મેળવનાર, િન�ાવાન, અથક કોઠાસૂઝ, સમય 
�માણે ધીર-ગંભીર, ખૂબ જ સારા આયોજક, 
સદાય કાય�માં નવીનતાનું સૂ� આપનાર, 
ગુજરાતની એકતા અને અખં�ડતતા બનાવી રાખી 
ય�માં ગુજરાતનું �થાન �થમ નંબર પર જ રહ� 
તેવા ઉ� સંક�પધારી દીદી� એક અ�ડ 
બેિમસાલ �વન �વી ગયાં. બેહદ ય� 
ઈિતહાસમાં દીદી�નો પાટ� ખૂબ જ િવશેષ અનોખો 
ર�ો છ�. જેવું તેમનું નામ ‘સરલા’ તેવા નામ 
�માણેના સરલ �વભાવના ગુણોની ખાણ દીદી� 
�વયં� િ�ય, લોકિ�ય અને બાપદાદા તથા 
દાદીઓના પણ અિત િ�ય બની ગયા હતાં.

દીદી� સાથે બા�યઅવ�થાના અનુભવો

મારો સૌથી �થમ પ�રચય જૂન, 1980માં 
ગાંધીનગરના એક કાય��મમાં પધાર�લા 
પિવ�તાના તપબળથી જ તેજ�વી, �દ�ય, 
�ભાવશાળી, �જરમાન, રોયલ �યિ��વના 
ધની એવા સરલાદીદીના ખૂબ જ સાદા ક�બીનેટ 

જનનીની �ડ સખી નહી જડે ર� લોલ.... 
સરલાદીદીનું નામ સકલ િવ�માં આજે કોઈ ન 
�ણતું હોય તેવું બને જ નહ�. ��ાક�મારીઝ 
સં�થાના આ�સં�થાપક સાકાર િપતા�ી 
��ાબાબાની દીઘ� ��� અને મ�માના એક 
વરદાનના કારણે આજે ગુજરાતને એક અનોખું 
ર� �ા�ત થયેલ. િવ� િનયંતાએ એમની ખૂબ જ 
નવરાશના પળોમાં ક�વી સુંદર અને અ�ડ રચના 
ઘડી જે આપણને સૌને આપણા આદરણીય 
સરલાદીદી� મ�યા.

મારી કલમ આદરણીય દીદી�ને સમિપ�ત

આ કલમ પરમ ��ધેય, પરમ વંદનીય, 
પરમ પૂ�ય, �ાતઃ �મરણીય, ગુજરાતની 
રાજધાનીના રા�, ગુજરાતના �હાની ગવન�ર, 
�હાની ગવન�મે�ટના મુ�યમં�ી, સમગ� િવ�ની મા 
અ�નપૂણા�, રાજયોિગની તપ��વની આદરણીય 
સરલાદીદી�ને સમિપ�ત ક�ં છું. ��ાક�મારી 
નં�દની તરીક�ના મારા અલૌ�કક �યિ��વના 
ઘડવૈયા, મારા ગુ�, �િશ�ક, મારા ઓ�ફસર 
(ઉ� અિધકારી) અને મારી અલૌ�કક મા એટલે 
આદરણીય સરલાદીદી. આજે �� જે કાંઈ પણ છું 
તેની પાછળ દીદીની અથાક મહ�નત, દીદીનો �ેમ, 
પાલના, ��ન�ગ, તેમનું એક ભિવ�ય��ાનું િવઝન 
જ છ�. દીદીએ મને આપેલ �ો�સાહન, દીદીની મારા 
��યેની આશાઓ, ��યેક કાય�માં સાથ-સહકાર, 
સહયોગ, મને સતત ઉમંગ ઉ�સાહ અને 
આશીવા�દ જ છ�. આજની મારી આ કલમના એક-
એક શ�દો લખવા માટ� કલમને કાગળ પર 
લખવા.

�દ�યદશ�ન

મારી અલૌ�કક મમતામયી મા - ��ધેય સરલાદીદી�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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અને હ�તુ પસંદ છ� પણ અમે આજે સાંજે �ય�ત હોઈ 
આવતી કાલથી કોષ� શ� કરીએ તો ક�વું રહ�શે ? 
એમણે ક�ં. O.K. ચાલશે.’

અને બી� �દવસથી કોષ�ની સુમંગલ 
શ�આત થઈ. આ અગાઉ આ સં�થા િવષે �યાંય 
કશુંજ સાંભ�યું ન હોતું. િબલક�લ કોરી �લેટ જેવું 
અમા�ં �વન હતું. એટલે �વનપુ�તકનાં કોરા 
કાગળ પર આસાનીથી લખાણની શ�આત થઈ 
ગઈ. સં�થાનું મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ ��થત છ�, 
નારીમાંથી લ�મી અને નરમાંથી નારાયણ 
બનાવવાનું ભગીરથ કાય� આ સં�થા કરી રહી છ�, 
ધાિમ�ક િવિધિવધાનથી અને અંધ��ાથી પર� રહી 
�વનોપયોગી રાજયોગ શીખવાડવાનું તથા 
લોકોનું �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરી દ�વાનું એમનું 
લ�ય છ� �ણી �સ�નતા થઈ અને એ ભા�યશાળી 
�દવસ એટલે તા. 11-01-2010. �� શરીર નહ� 
પણ એક �યોિતિબંદુ આ�મા છું એવા પાદુભા�વનો 
�દવસ એટલે તા. 11-01-2010.

તે �દવસથી આજપય�ત આ �હાની 
યા�ા ચાલુ જ છ�. દર�ક ધાિમ�ક સં�થાઓ 
તહ�વારોની ઉજવણી તો કરતી જ હોય છ�. 
પણ અહ� જે િશ�ત હોય છ� એની અ�ય 
સં�થાઓમાં ઉણપ વતા�ય. દર�ક� દર�ક 
તહ�વાર �સંગોની ઉજવણીમાં �હાિનયત 
અને અલૌ�કકતા તાણાવાણાની જેમ 
વણાયેલી �વા મળ�. �દનની શ�આત �દ�ય 
મહાવા�યો (મુરલી)થી શ� થઈ, �દ�યયોગ 
અને �દ�ય ગીતોથી સાંજે િવરામ પામે એ 
ધ�યતા નહ� તો બીજું શું ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

1976ની સાલમાં અમે આબુ ફરવા માટ� ગયા હતા. 
�યાર� હાલનું ‘મધુબન’ જે છ� તેની ક�તૂહલ ખાતર 
મુલાકાત લીધી હતી. વરસોનાં વહાણાં વહી ગયાં. 
અને �યારથી મનમાં એક ઓળખ બનાવી લીધી 
હતી. ‘��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ 
એટલે લાંબુ લચક નામ ! અને એમની અનુયાયી 
બહ�નો જે �ેત સાડીમાં અને સંપૂણ� હાથ ઢ�કાઈ 
�ય એવી લાંબી બાંયના �લાઉઝ સાથે સુસ��ત 
હોય એ જ ને !

આવી ઉપરછ�ી ઓળખ મ� ક���માં �વેશ 
લીધો. આજની અલબેલી સાંજ અમારા માટ� 
શુકનવંતી નીવડી. િમ� વતુ�ળમાં કોઈકના 
લ��સંગ અથ� અમે ‘ઋિષમંડપ’ પાટ� �લોટમાં 
જઈ ર�ાં હતાં. ર�તામાં જ સે�ટર આ�યું અને 
બધી માિહતી એક� કરી લતાબેન નામનાં એક 
��ાક�મારીબેને માિહતી આપવાની સાથે સાથે 
કોષ� કરાવવાની શ�આત એજ �દવસથી શ� કરી 
દીધી. વ�ેથી એમને રોકવા અયો�ય લા�યું પણ 
પછી િવવેકપૂવ�ક જણા�યું ક� ‘અમને તમારી સં�થા 
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��ધાંજિલ
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�તાં હતાં રોજ જેની વાટ, એ દીદી આજે િસધા�યાં.
કરતાં હતાં જે આપણને લાડ, એ દીદી આજે િસધા�યાં. 
�તાં લાગે એ ફ�ર�તા... બાબા �ડે એના �ર�તા.
યોગયુ� પૂણ� િવરામ... એવાં દીદી આજે િસધા�યાં.
સોચે કર� િહતકારી... બોલે એ િમતકારી.
ખવડાવે ખુશીનો ખોરાક... એવાં દીદી આજે િસધા�યાં.

�ાના�ત

િવરલ િવભૂિત રાજયોિગની સરલાદીદી�

8 માચ�, 1940માં આંતરરા�ીય મિહલા 
�દને જ�મ લેનાર એક અ�ડ બેિમસાલ મિહલાએ 
સમ� િવ�માં પોતાના �વન �ારા ઈ�રીય સંદ�શ 
આપવાનું કાય� કરી જે સુગંધ ગુજરાતમાં અને 
ભારતમાં ચોમેર �સરાવી તે કદાિપ અ�ય કોઈ 
કરી જ ન શક� તેવો અિભ�ન પાટ� તેમણે ભજ�યો 
છ�. સાકાર માત-િપતાની પાલના લેનાર, સદાય 
ય�ને વફાદાર, ઈમાનદાર, દાદીઓ અને વ�ર� 
ભાઈ-બહ�નો તથા સાથી-સંગીઓના �દલમાં �થાન 
મેળવનાર, િન�ાવાન, અથક કોઠાસૂઝ, સમય 
�માણે ધીર-ગંભીર, ખૂબ જ સારા આયોજક, 
સદાય કાય�માં નવીનતાનું સૂ� આપનાર, 
ગુજરાતની એકતા અને અખં�ડતતા બનાવી રાખી 
ય�માં ગુજરાતનું �થાન �થમ નંબર પર જ રહ� 
તેવા ઉ� સંક�પધારી દીદી� એક અ�ડ 
બેિમસાલ �વન �વી ગયાં. બેહદ ય� 
ઈિતહાસમાં દીદી�નો પાટ� ખૂબ જ િવશેષ અનોખો 
ર�ો છ�. જેવું તેમનું નામ ‘સરલા’ તેવા નામ 
�માણેના સરલ �વભાવના ગુણોની ખાણ દીદી� 
�વયં� િ�ય, લોકિ�ય અને બાપદાદા તથા 
દાદીઓના પણ અિત િ�ય બની ગયા હતાં.

દીદી� સાથે બા�યઅવ�થાના અનુભવો

મારો સૌથી �થમ પ�રચય જૂન, 1980માં 
ગાંધીનગરના એક કાય��મમાં પધાર�લા 
પિવ�તાના તપબળથી જ તેજ�વી, �દ�ય, 
�ભાવશાળી, �જરમાન, રોયલ �યિ��વના 
ધની એવા સરલાદીદીના ખૂબ જ સાદા ક�બીનેટ 

જનનીની �ડ સખી નહી જડે ર� લોલ.... 
સરલાદીદીનું નામ સકલ િવ�માં આજે કોઈ ન 
�ણતું હોય તેવું બને જ નહ�. ��ાક�મારીઝ 
સં�થાના આ�સં�થાપક સાકાર િપતા�ી 
��ાબાબાની દીઘ� ��� અને મ�માના એક 
વરદાનના કારણે આજે ગુજરાતને એક અનોખું 
ર� �ા�ત થયેલ. િવ� િનયંતાએ એમની ખૂબ જ 
નવરાશના પળોમાં ક�વી સુંદર અને અ�ડ રચના 
ઘડી જે આપણને સૌને આપણા આદરણીય 
સરલાદીદી� મ�યા.

મારી કલમ આદરણીય દીદી�ને સમિપ�ત

આ કલમ પરમ ��ધેય, પરમ વંદનીય, 
પરમ પૂ�ય, �ાતઃ �મરણીય, ગુજરાતની 
રાજધાનીના રા�, ગુજરાતના �હાની ગવન�ર, 
�હાની ગવન�મે�ટના મુ�યમં�ી, સમગ� િવ�ની મા 
અ�નપૂણા�, રાજયોિગની તપ��વની આદરણીય 
સરલાદીદી�ને સમિપ�ત ક�ં છું. ��ાક�મારી 
નં�દની તરીક�ના મારા અલૌ�કક �યિ��વના 
ઘડવૈયા, મારા ગુ�, �િશ�ક, મારા ઓ�ફસર 
(ઉ� અિધકારી) અને મારી અલૌ�કક મા એટલે 
આદરણીય સરલાદીદી. આજે �� જે કાંઈ પણ છું 
તેની પાછળ દીદીની અથાક મહ�નત, દીદીનો �ેમ, 
પાલના, ��ન�ગ, તેમનું એક ભિવ�ય��ાનું િવઝન 
જ છ�. દીદીએ મને આપેલ �ો�સાહન, દીદીની મારા 
��યેની આશાઓ, ��યેક કાય�માં સાથ-સહકાર, 
સહયોગ, મને સતત ઉમંગ ઉ�સાહ અને 
આશીવા�દ જ છ�. આજની મારી આ કલમના એક-
એક શ�દો લખવા માટ� કલમને કાગળ પર 
લખવા.

�દ�યદશ�ન

મારી અલૌ�કક મમતામયી મા - ��ધેય સરલાદીદી�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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સાઈઝના �લેક એ�ડ વાઈટ ફોટો ધોતા ધોતા ને 
ફોટાને �લેઝ�ગ (સાદી ભાષામાં જણાવું તો ફોટાને 
ઈ��ી કરવી) કરતાં થયો. �યાર� જ મનમાં થયું 
આવા દીદીને તો માર� �વા જ છ�, મળવું જ છ� અને 
બાપદાદા તે સંક�પને તરત જ બી� �દવસે 
સતગુ�વાર� સાકાર કરા�યો (�યાર� �� ધોરણ 6માં 
અ�યાસ કરતી હતી. અમદાવાદથી સાદી 
એસ.ટી.ની બસમાં બેસીને પધાર�લા સરલાદીદીની 
અમી���, વા�સ�ય સાથે-સાથે �ાન ર�ો અને 
ભોગ સાથે સાકારમાં �થમ મુલાકાત થઈ. દીદી 
ખોળામાં બેસાડી મુખમાં મૂક�લ ટોલીનો �વાદ અને 
મમતામયી માની ગોદી મુજ આ�માને અંત સુધી 
મળી રહી તે �� મા�ં સ�ભા�ય સમજું છું. તે સૌ 
�થમ દીદી�ની અપલક પાવર�લ, �દ�ય ���, 
તે પળ તે �ણ આજે પણ નજર સામે તરી આવે છ�. 
બસ તે પછી તો ગાંધીનગરથી ક�લાસદીદીની સાથે 
એક બાિલકાના �પે અવારનવાર ગોરધન-
વાડીના ટ�કરા પર આવેલ રાજયોગ ભવન ખાતે 
આવવા જવાનો સીલસીલો ચાલુ થયો. ઈ�રીય 
સેવાઓમાં, સા�ક�િતક કાય��મોમાં, ઝાંખી પાટ� �લે 
કરવા, ક�મારીઓની ભ�ી, �ાસ ક� ��ાક�મારી 
બહ�નો સાથે અમદાવાદ આવવાનું દીદીને મળવાનું 
એક બહાનું જ હતું.

મને બરાબર યાદ છ� ક� �યાર� �� ધોરણ 7માં 
અ�યાસ કરતી હતી �યાર� ઐસી લાગી લગન, 
મીરાં હો ગઈ મગન ગીત પર મીરાં બનીને ��ય 
કયુ�. તે ��ય �ણે દીદીના મનમાં વસી ગયું હોય ક� 
ક�મ ? અથવા તો દીદીનો મારા ઉપર અપાર �ેમ 
કહો, અવારનવાર દીદી� મને ફોન કરી સંદ�શો 
આપીને થોડા-થોડા �દવસે બોલાવીને કાય��મોમાં 
તે ��યની ક�િત રજૂ કરવા માટ� મને ચા�સ 
આપતાં. એક વખત તો દીદી આબુ ગયાં હતાં �યાં 
બાળકોનાં �ો�ામમાં ગવન�રનું અચાનક 

આગમન થતાં મને ખાસ યાદ કરીને ટ�લીિ��ટર 
�ારા મેસેજ મોકલીને તા�કાિલક સાંજ સુધીમાં 
આબુ પહ�ચી મીરાનું ��ય રજૂ કરવા આદ�શ પણ 
કય� હતો. આ �સંગનું વણ�ન એટલા માટ� ક�ં છું 
ક� સામેવાળા આ�માની �ોલીટીને પારખવાની 
દીદીમાં અજબ શિ� હતી.

એક વાર અચાનક દાદી �નક� અને 
સરલાદીદી�ની ત�કાલીન ગુજરાતના ગવન�ર 
�ી િ�જક�માર નહ��ની સાથે મુલાકાત ગોઠવાઈ. 
તે સમયે ગવન�ર હાઉસમાં દાદી�ની મુલાકાતના 
ફોટા પાડવા માટ� સરલાદીદી�એ ફોટા પાડવાની 
�યવ�થા કરવા માટ� ક�લાસદીદીને સૂચના આપી. 
�� સફ�દ �ોક પહ�રી બેઈઝ પહ�રી ક�મેરો અને 
�લેશગન ખભે ભરાવી સાયકલ લઈને ગવન�ર 
હાઉસ પહ�ચી ગઈ. ગવન�ર આવે તે પહ�લા દાદી, 
દીદી સૌ બહ�નો બેઠા હતાં. સરલાદીદીએ મને 
પૂ�ું ક� - ‘બેટા, તું ફોટા પાડવા માટ� આવી છ�?’ 
મ� ક�ં - � દીદી. �યાર� દીદી�એ મારો પ�રચય 
આદરણીય દાદી �નક�� સાથે કરા�યો. ગવન�ર 
�ી મ�યાં �યાર� તેમની સાથે પણ પ�રચય કરા�યો 
ક�, આપણી સં�થામાં બાળકો પણ આવી સેવાઓ 
આપે છ�. આ છ� દીદી�ની િનમા�ણતાનું �લંત 
ઉદાહરણ. તેઓને ફોટા પડે તે મહ�વનું ન હતું 
પણ એક નાના બાળકની ઓળખાણ કરાવી તેની 
િવશેષતાઓને ��ય� કરવી તે તેઓનું લ�ય 
રહ�તું. (આજે પણ તે ફાઈલ ફોટો છ�.)

દીદી�એ મને બનાવી ��ાક�મારી

8 નવે�બર, 1989ના રોજ દાદી ચં�મિણ� 
�લેનમાં અમદાવાદ એરપોટ� પર ઉતયા�. તેઓને 
માઉ�ટ આબુ ઝડપથી પહ�ચવાનું હોવાથી તેઓ 
અમદાવાદ સેવાક��� પર જવાને બદલે ગાંધીનગર 
સેવાક��� પર ��શ થવા કારમાં પહ��યા. તે સમયે 
ગાંધીનગર સેવાક���ની �લવાડી નાની હતી. 
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સેવાક��� પરથી શ�ય તેટલા ભાઈ-બહ�નોને 
ટ�લીફોન મારફતે �ણ કરી ક� દાદી ચં�મિણ� 
સેવાક��� પર અડધો કલાકમાં (સાંજે 6.00 
કલાક�) પહ�ચી ર�ા છ�. દાદી�ની ���નો લાભ 
લેવા અમે આશર� 15-20 ભાઈ-બહ�નો પહ��યા. 
બહાર બગીચામાં �ાસ કરાવી મીઠી ��� સાથે 
ટોલી આપી �યાર� દાદીએ �� પૂ�ો ક� - ક�મારી 
આપ �યા કર રહ� હો ? મ� ક�ં દાદી અભી પઢાઈ 
પૂરી �ઈ ઔર લૌ�કક ક�પની મ� ��ન�ગ ચલ રહી હ�. 
દાદી�એ ક�ં ક� - �યા તુ�હ� પૈસે કમાના જ�રી 
હ�? મ� ક�ં ક�, ના દાદી�. બાજુમાં લૌ�કક િપતા� 
સાથે ઉભા હતાં તેમને પૂ�ું ક�, આ દીકરી કોની 
છ� ? તો િપતા�એ પણ ક�ં ક�, એ તો બાબાની જ 
છ�. અમો તો િનિમ�મા� છીએ. �યાર� સરલા-
દીદી�એ ક�ં ક� - બાબાને તારા જેવા હ��ડસની 
ખૂબ જ જ�ર છ�. તું અ�યાર� જ મારી સાથે 
સુખશાંિતભવન સેવામાં ચાલ. ન�કના ભિવ�યમાં 
ગાંધીનગર સેવાક���નો 10મો વાિષ�ક ઉ�સવ 19-
10-1989 હતો. તે યાદગાર �દવસે ગાંધીનગર 
સેવાક���ની �વંત સૌગાતના �પે ક�લાસદીદીએ 
મને સરલાદીદીને સ�પી. સાંજે 5.30 કલાક� 
ઈ�ટરનેશનલ યોગ (�ી� રિવવારના) �દવસે 
સુખશાંિતભવનમાં પગ મૂકતા જ દીદીએ 
આશીવા�દભય� હાથ માથા પર મૂ�યો એટલે ક� 
બાપદાદા, દાદીઓ-દીદીઓની છ�છાયા બની 

ગઈ તથા દીદી� સદાય તેમની સાથે મને સેવા 
કરવાનો અવસર આપી સાથે જ રાખી છ�.

મ�મા સમાન દીદી�ને �દયાંજિલ
06-06-2019નાં રોજ સરલાદીદીએ સાકાર 

દ�હ�યાગ કરી અ�ય� વતનવાસી બ�યા. દીદીનું 
શ�આતથી જ માતે�રી જગદ�બા ��યે �ેહ અને 
અલૌ�કક ખ�ચાણ હતું. દીદીને દીદી બનાવનાર 
માતે�રી સર�વતી જ હતાં. દીદીનાં લૌ�કકમાં 
િ�વેણીબાની િવશેષ મમતા અને મોહ હતો. �યાર� 
મ�માએ દીદીની િવશેષતાઓની દીઘ���� �ઈને 
ક�ં ક�, સરલા �યા તુમ એક મા ક� ખાતીર સાર� 
જગત ક� મા નહી બનોગી ? દીદી� કાયમ તેમના 
મ�મા સાથેના અનુભવોમાં કહ�તા ક�, મ�માએ 
તેમને સમપ�ણ કરા�યા. મ�મા પૂછતાં ક� તુમ મ�મા 
જૈસી બનોગી ? મુઝે તો મ�મા બ�ત અ�છી લગતી 
હ�, તો જ�ર મ� મ�મા જૈસી બનૂંગી. દીદી� એક 
વખત મ�માને કહ�તા હતાં ક� મ�મા મુજે આપક� 
�ા�ણી બનના હ�. �યાર� સાકાર બાબાએ દીદીની 
વાત સાંભળી લીધી અને ક�ં ક�, તુમ કો તો મ�મા 
ક� સાથ નહ� રહના હ�, બાબા તો તુ�હ� બેહદ સેવા 
�થાન ગુજરાત મ� ભેજના ચાહતે હ�. ગુજરાતી ક�લ 
કા ઉ�ધાર કરના હ�, મ�મા-બાબાના વરદાને 
દીદીને ગુજરાતની મા બનાવી દીધા.

દીદી હ�મેશા મ�માને યાદ કરતાં એટલે 
તેમણે છ��ે પોતાને મન, બુિ�થી સમેટીને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)
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સાઈઝના �લેક એ�ડ વાઈટ ફોટો ધોતા ધોતા ને 
ફોટાને �લેઝ�ગ (સાદી ભાષામાં જણાવું તો ફોટાને 
ઈ��ી કરવી) કરતાં થયો. �યાર� જ મનમાં થયું 
આવા દીદીને તો માર� �વા જ છ�, મળવું જ છ� અને 
બાપદાદા તે સંક�પને તરત જ બી� �દવસે 
સતગુ�વાર� સાકાર કરા�યો (�યાર� �� ધોરણ 6માં 
અ�યાસ કરતી હતી. અમદાવાદથી સાદી 
એસ.ટી.ની બસમાં બેસીને પધાર�લા સરલાદીદીની 
અમી���, વા�સ�ય સાથે-સાથે �ાન ર�ો અને 
ભોગ સાથે સાકારમાં �થમ મુલાકાત થઈ. દીદી 
ખોળામાં બેસાડી મુખમાં મૂક�લ ટોલીનો �વાદ અને 
મમતામયી માની ગોદી મુજ આ�માને અંત સુધી 
મળી રહી તે �� મા�ં સ�ભા�ય સમજું છું. તે સૌ 
�થમ દીદી�ની અપલક પાવર�લ, �દ�ય ���, 
તે પળ તે �ણ આજે પણ નજર સામે તરી આવે છ�. 
બસ તે પછી તો ગાંધીનગરથી ક�લાસદીદીની સાથે 
એક બાિલકાના �પે અવારનવાર ગોરધન-
વાડીના ટ�કરા પર આવેલ રાજયોગ ભવન ખાતે 
આવવા જવાનો સીલસીલો ચાલુ થયો. ઈ�રીય 
સેવાઓમાં, સા�ક�િતક કાય��મોમાં, ઝાંખી પાટ� �લે 
કરવા, ક�મારીઓની ભ�ી, �ાસ ક� ��ાક�મારી 
બહ�નો સાથે અમદાવાદ આવવાનું દીદીને મળવાનું 
એક બહાનું જ હતું.

મને બરાબર યાદ છ� ક� �યાર� �� ધોરણ 7માં 
અ�યાસ કરતી હતી �યાર� ઐસી લાગી લગન, 
મીરાં હો ગઈ મગન ગીત પર મીરાં બનીને ��ય 
કયુ�. તે ��ય �ણે દીદીના મનમાં વસી ગયું હોય ક� 
ક�મ ? અથવા તો દીદીનો મારા ઉપર અપાર �ેમ 
કહો, અવારનવાર દીદી� મને ફોન કરી સંદ�શો 
આપીને થોડા-થોડા �દવસે બોલાવીને કાય��મોમાં 
તે ��યની ક�િત રજૂ કરવા માટ� મને ચા�સ 
આપતાં. એક વખત તો દીદી આબુ ગયાં હતાં �યાં 
બાળકોનાં �ો�ામમાં ગવન�રનું અચાનક 

આગમન થતાં મને ખાસ યાદ કરીને ટ�લીિ��ટર 
�ારા મેસેજ મોકલીને તા�કાિલક સાંજ સુધીમાં 
આબુ પહ�ચી મીરાનું ��ય રજૂ કરવા આદ�શ પણ 
કય� હતો. આ �સંગનું વણ�ન એટલા માટ� ક�ં છું 
ક� સામેવાળા આ�માની �ોલીટીને પારખવાની 
દીદીમાં અજબ શિ� હતી.

એક વાર અચાનક દાદી �નક� અને 
સરલાદીદી�ની ત�કાલીન ગુજરાતના ગવન�ર 
�ી િ�જક�માર નહ��ની સાથે મુલાકાત ગોઠવાઈ. 
તે સમયે ગવન�ર હાઉસમાં દાદી�ની મુલાકાતના 
ફોટા પાડવા માટ� સરલાદીદી�એ ફોટા પાડવાની 
�યવ�થા કરવા માટ� ક�લાસદીદીને સૂચના આપી. 
�� સફ�દ �ોક પહ�રી બેઈઝ પહ�રી ક�મેરો અને 
�લેશગન ખભે ભરાવી સાયકલ લઈને ગવન�ર 
હાઉસ પહ�ચી ગઈ. ગવન�ર આવે તે પહ�લા દાદી, 
દીદી સૌ બહ�નો બેઠા હતાં. સરલાદીદીએ મને 
પૂ�ું ક� - ‘બેટા, તું ફોટા પાડવા માટ� આવી છ�?’ 
મ� ક�ં - � દીદી. �યાર� દીદી�એ મારો પ�રચય 
આદરણીય દાદી �નક�� સાથે કરા�યો. ગવન�ર 
�ી મ�યાં �યાર� તેમની સાથે પણ પ�રચય કરા�યો 
ક�, આપણી સં�થામાં બાળકો પણ આવી સેવાઓ 
આપે છ�. આ છ� દીદી�ની િનમા�ણતાનું �લંત 
ઉદાહરણ. તેઓને ફોટા પડે તે મહ�વનું ન હતું 
પણ એક નાના બાળકની ઓળખાણ કરાવી તેની 
િવશેષતાઓને ��ય� કરવી તે તેઓનું લ�ય 
રહ�તું. (આજે પણ તે ફાઈલ ફોટો છ�.)

દીદી�એ મને બનાવી ��ાક�મારી

8 નવે�બર, 1989ના રોજ દાદી ચં�મિણ� 
�લેનમાં અમદાવાદ એરપોટ� પર ઉતયા�. તેઓને 
માઉ�ટ આબુ ઝડપથી પહ�ચવાનું હોવાથી તેઓ 
અમદાવાદ સેવાક��� પર જવાને બદલે ગાંધીનગર 
સેવાક��� પર ��શ થવા કારમાં પહ��યા. તે સમયે 
ગાંધીનગર સેવાક���ની �લવાડી નાની હતી. 
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સેવાક��� પરથી શ�ય તેટલા ભાઈ-બહ�નોને 
ટ�લીફોન મારફતે �ણ કરી ક� દાદી ચં�મિણ� 
સેવાક��� પર અડધો કલાકમાં (સાંજે 6.00 
કલાક�) પહ�ચી ર�ા છ�. દાદી�ની ���નો લાભ 
લેવા અમે આશર� 15-20 ભાઈ-બહ�નો પહ��યા. 
બહાર બગીચામાં �ાસ કરાવી મીઠી ��� સાથે 
ટોલી આપી �યાર� દાદીએ �� પૂ�ો ક� - ક�મારી 
આપ �યા કર રહ� હો ? મ� ક�ં દાદી અભી પઢાઈ 
પૂરી �ઈ ઔર લૌ�કક ક�પની મ� ��ન�ગ ચલ રહી હ�. 
દાદી�એ ક�ં ક� - �યા તુ�હ� પૈસે કમાના જ�રી 
હ�? મ� ક�ં ક�, ના દાદી�. બાજુમાં લૌ�કક િપતા� 
સાથે ઉભા હતાં તેમને પૂ�ું ક�, આ દીકરી કોની 
છ� ? તો િપતા�એ પણ ક�ં ક�, એ તો બાબાની જ 
છ�. અમો તો િનિમ�મા� છીએ. �યાર� સરલા-
દીદી�એ ક�ં ક� - બાબાને તારા જેવા હ��ડસની 
ખૂબ જ જ�ર છ�. તું અ�યાર� જ મારી સાથે 
સુખશાંિતભવન સેવામાં ચાલ. ન�કના ભિવ�યમાં 
ગાંધીનગર સેવાક���નો 10મો વાિષ�ક ઉ�સવ 19-
10-1989 હતો. તે યાદગાર �દવસે ગાંધીનગર 
સેવાક���ની �વંત સૌગાતના �પે ક�લાસદીદીએ 
મને સરલાદીદીને સ�પી. સાંજે 5.30 કલાક� 
ઈ�ટરનેશનલ યોગ (�ી� રિવવારના) �દવસે 
સુખશાંિતભવનમાં પગ મૂકતા જ દીદીએ 
આશીવા�દભય� હાથ માથા પર મૂ�યો એટલે ક� 
બાપદાદા, દાદીઓ-દીદીઓની છ�છાયા બની 

ગઈ તથા દીદી� સદાય તેમની સાથે મને સેવા 
કરવાનો અવસર આપી સાથે જ રાખી છ�.

મ�મા સમાન દીદી�ને �દયાંજિલ
06-06-2019નાં રોજ સરલાદીદીએ સાકાર 

દ�હ�યાગ કરી અ�ય� વતનવાસી બ�યા. દીદીનું 
શ�આતથી જ માતે�રી જગદ�બા ��યે �ેહ અને 
અલૌ�કક ખ�ચાણ હતું. દીદીને દીદી બનાવનાર 
માતે�રી સર�વતી જ હતાં. દીદીનાં લૌ�કકમાં 
િ�વેણીબાની િવશેષ મમતા અને મોહ હતો. �યાર� 
મ�માએ દીદીની િવશેષતાઓની દીઘ���� �ઈને 
ક�ં ક�, સરલા �યા તુમ એક મા ક� ખાતીર સાર� 
જગત ક� મા નહી બનોગી ? દીદી� કાયમ તેમના 
મ�મા સાથેના અનુભવોમાં કહ�તા ક�, મ�માએ 
તેમને સમપ�ણ કરા�યા. મ�મા પૂછતાં ક� તુમ મ�મા 
જૈસી બનોગી ? મુઝે તો મ�મા બ�ત અ�છી લગતી 
હ�, તો જ�ર મ� મ�મા જૈસી બનૂંગી. દીદી� એક 
વખત મ�માને કહ�તા હતાં ક� મ�મા મુજે આપક� 
�ા�ણી બનના હ�. �યાર� સાકાર બાબાએ દીદીની 
વાત સાંભળી લીધી અને ક�ં ક�, તુમ કો તો મ�મા 
ક� સાથ નહ� રહના હ�, બાબા તો તુ�હ� બેહદ સેવા 
�થાન ગુજરાત મ� ભેજના ચાહતે હ�. ગુજરાતી ક�લ 
કા ઉ�ધાર કરના હ�, મ�મા-બાબાના વરદાને 
દીદીને ગુજરાતની મા બનાવી દીધા.

દીદી હ�મેશા મ�માને યાદ કરતાં એટલે 
તેમણે છ��ે પોતાને મન, બુિ�થી સમેટીને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)
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ખુશી આપણા હાથમાં છ�.

ઝઘડો થયા પછી જે કડવાશ મનમાં રહી 
�ય છ� તે આપણી ચોઈસ હોય છ�. માફ કરી દો. 
છૂટી �ઓ કડવાશમાંથી કારણ ક� કડવાશ અને 
મીઠાશ બંને �વાદ ભેગા નથી થઈ શકતા. તમાર� 
મીઠાશ �ઈતી હોય તો કડવાશ છોડવી પડશે અને 
કડવાશ નહ� છોડો તો મીઠાશ મળવાની નથી.

તો ખુશ રહ�વું આપણી જ જવાબદારી છ�. 
ફરજ છ�. તો બી�ઓના ભરોસે છોડશો તો એ 
લોકો લાપરવાહ રહ�શે, કામચોર રહ�શે અને 
તેનાથી તમારી ખુશી �ખમાશે. તો આ ફરજ �તે 
જ િનભાવો. માફ કરો. ખુશ રહો.

લોકો તો લોકો જ છ�, જેવા છ� તેવા જ રહ�વાના

આપણે જેમ-જેમ મોટા થતાં જઈએ છીએ 
તેમ તેમ આપણે મજબૂત ક� િનબ�ળ બનીએ છીએ. 
આપણી આસપાસના લોકો આપણને મજબૂત 
બનાવી શક� છ� ક� િનબ�ળ બનાવી શક� છ�. �યાર�ક 
આપણી પાસે ચોઈસ નથી હોતી ક� આપણે ક�વા 
લોકોની વ�ે રહ�વું છ�. આપણને િબલક�લ ન 
ગમતા લોકો જ આપણા ફ�િમલી મે�બર ક� સહકમ� 
હોઈ શક� છ�. તેમને આપણે બદલી નથી શકતા. 
ક�ટલાક લોકોને હ��ડલ કરવા સહ�લા છ� તો 
ક�ટલાકને હ��ડલ કરવા મુ�ક�લ છ�. તેઓ જેવા છ� 
તેવા જ રહ�વાના છ�. તે તેમના લોહીમાં જ છ�. તે 
તમારા જેવા નથી અને તમારી ખુશી માટ� તમારા 
જેવા બની પણ શકવાના નથી. તો માફ� આપો 
અને તેમને તેમના હવાલે છોડી દો. કારણ ક� 
તમારા લાખ �ય�ો છતાં લોકો જેવા છ� તેવા જ 
રહ�વાના.

િજંદગી ટૂંક� છ�.

આપણે બધા જ �ણીએ છીએ ક� િજંદગી 
ટૂંક� છ�. આપણે એ અનુભવી પણ શક�એ છીએ. 
આપણું બાળપણ �યાં જતું રહ� છ� એ �યાલ નથી 
આવતો. જવાનીને જતા તો ચાર �દવસ લાગે છ� 
અને છ��ે ઘડપણ આખું આપણે ફ�રયાદો 
કરવામાં કાઢી નાખીએ છીએ.

શું તમે માં�ની જેમ 39 વષ� �વનમાં કોઈના 
માટ� નફરત પાળીને �વવા માંગો છો ? માફ� નિહ 
આપો તો તમા�ં મન બદલાની, નફરતની, 
ગુ�સાની ભાવનાથી ભર�લું રહ�શે. �યાં સુધી આ 
નેગે�ટવ ભાવનાઓ તમારા મનમાં રહ�શે �યાં સુધી 
તમે �વનમાં શાંિત, સંતોષ અને ખુશી મહ�સૂસ 
નહ� કરી શકો. સમ� લો ક� એટલા વરસ ના 
��યા બરાબર છ�. એમાંય પાછી િજંદગી ટૂંક� છ�. 
ટૂંક� �દગીનો મોટો ભાગ તમે વેડફ� નાખો છો. 
પછી ��ાવ�થામાં ��યા જેવું લાગતું જ નથી.

તો મનમાંથી નફરત, �ણા, બદલાની 
ભાવના અને ગુ�સો કાઢી નાખો અને �વવાનું શ� 
કરો. કારણ ક�, �દગી ટૂંક� છ�.

આપણી ખુશી આપણી ફરજ છ�.

આપણે ઘણીવાર બી�ઓ સાથે એટલા માટ� 
ઝઘડીએ છીએ ક� આપણી ફ�રયાદ હોય છ� ક� એ 
લોકો આપણી �ઈએ તેવી દરકાર (care) નથી 
લેતા ક� આપણને �ઈએ તેવો ને તેટલો �ેમ નથી 
આપતા.

તમારી �તને પૂછો. શું બી�ઓ જ તમને 
ખુશ રાખી શક� છ� ? તમને ખુશ રાખવાની 
જવાબદારી બી�ઓની છ� ? યાદ રાખો, આપણી 

માફ કરવું શા માટ� જ�રી કામ છ� ?
ડૉ. જયે�� બારડ, અમદાવાદ
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માફ� કડવાશ િમટાવશે

ઝઘડો તો થવાનો અને તેનાથી �દલમાં 
કડવાશ પણ પેદા થવાની. માફ�થી જ તમે આ 
કડવાશ દૂર કરી શકો છો. પોિઝ�ટવ લાગણી 
નેગે�ટવ લાગણીને દૂર કર� છ�. �ેમ ધીર� ધીર� 
�દલમાંથી કડવાશ િમટાવી દ�શે. તમને માફ� 
આ�યા પછી મનની શાંિત મળશે.

આપણે એમ માનીએ છીએ ક� સામેવાળાને 
સબક શીખવાડીને ક� સામેવાળાનું નુકસાન કરીને 
ક� સામેવાળાથી બદલો લઈને જ આપણને મનની 
શાંિત મળશે. કડવાશ દૂર થશે. આપણને ચૈન 
મળશે.

પરંતુ શું ખર�ખર એવું થાય છ� ? નથી થતું. 
ઉલટાનું અજંપો વધે છ�.

આપણે માફ� આપીને સામેવાળા સામે �ે� 
બદલો લઈ શક�એ છીએ.

માફ� આપવી એટલે ‘ફા�ટ �રકવરી’

આપણે બધા જ એકબી�નું �દલ દુખાવીએ 
છીએ. શરીરના ઘા સમય જતાં વહ�લા-મોડા મટી 
�ય છ�. પણ �દલ પર પડેલા ઘા �વનના અંત 
સુધી �ઝાતા નથી. તમારા દુ�મનને માફ કરીને 
તમે આ ઘાને ઝડપથી િમટાવી શકો છો. આ ઘા 
તમારા મનના ઊંડાણમાં પડેલા છ�. એટલે બદલો 
લેવાથી તે નિહ મળ�. તેના માટ� માફ� જ એકમા� 
ઉપચાર છ�. સામેવાળો માફ� માંગે તેની રાહ ન 
�શો.

ઝઘડો આપણા શરીરનું તાપમાન અને 
લોહીનું દબાણ વધાર� છ�. માનિસક પીડા આપણા 
ઘાને �ઝવા નિહ દ�. માફ� એ સૌથી ઉ�મ ‘���સ 
બ�ટર’ છ�. તે લોહીનું દબાણ નીચું લાવે છ�. હાટ� 
એટ�ક આવતા અટકાવે છ�. 

॥ ઓમ શાંિત ॥

માફ� આપો અને શીખો

સમય સૌથી મોટો િશ�ક છ�. આપણી દર�ક 
ભૂલ આપણને કોઈ ને કોઈ સબક શીખવાડી �ય 
છ�. લોકોને માફ કરી દો પરંતુ તેમાંથી તમે જે 
સબક શીખો છો તેને યાદ રાખો. તેને ભૂલી ન 
�ઓ. આ સબકને �વનમાં અપનાવી તમે 
તમારી �તને પહ�લાથી વધાર� બે�ટ બનાવી શકો 
છો. આગળ ઉપર �વનમાં �યાર� પણ આવી 
�યિ� ક� આવી જ પ�ર��થિતનો ભેટો થશે �યાર� 
તમે શીખેલો આ સબક જ તમારા કામમાં આવશે. 
વધારામાં બી�ઓને જ નહ� પણ પોતાની �તને 
પણ પોતાની ભૂલો માટ� માફ કરો અને એમાંથી 
કોઈ સબક શીખો.

તમે ના તો સામેવાળાને માફ� આપો છો ના 
તો તેમાંથી કોઈ સબક શીખો છો, ઉ�ટાની 
નફરતમાં પીડાયા કરો છો. તેથી તરત માફ� 
આપો. શીખો અને આગળ વધો.

�ેમ આપશો તો �ેમ મળશે, તે જ રીતે 
માફ� આપશો તો માફ� મળશે.

માફ� આપવી એટલે સામેવાળા સાથે ઝઘડો 
થયા પછી પણ તેના ��યે �ેમ બતાવવો. જેટલું 
વધાર� માફ કરો તમે તેટલા જ ઓછા ઝઘડામાં 
ફસાશો. લોકો સાથે ન� બનો. લોકોને �યાર કરો 
અને આ જ �ેમ અનેક ગણો થઈને તમારી પાસે 
આવશે. ક�દરતનો આ જ તો િનયમ છ�.

‘તમે જે આપો છો, 

વળીને તે જ પાછું મળ� છ�.’

તમારી પાસે ચોઈસ છ� ક� તમાર� �ેમને પસંદ 
કરવો છ� ક� નફરતને. પસંદગી તમારા હાથમાં છ�. 
�ેમ આપશો તો �ેમ મેળવશો. નફરત આપશો તો 
નફરત મેળવશો. માફ� આપશો તો માફ� 
મેળવશો. તમારી ચોઈસ શું છ� ?
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ખુશી આપણા હાથમાં છ�.

ઝઘડો થયા પછી જે કડવાશ મનમાં રહી 
�ય છ� તે આપણી ચોઈસ હોય છ�. માફ કરી દો. 
છૂટી �ઓ કડવાશમાંથી કારણ ક� કડવાશ અને 
મીઠાશ બંને �વાદ ભેગા નથી થઈ શકતા. તમાર� 
મીઠાશ �ઈતી હોય તો કડવાશ છોડવી પડશે અને 
કડવાશ નહ� છોડો તો મીઠાશ મળવાની નથી.

તો ખુશ રહ�વું આપણી જ જવાબદારી છ�. 
ફરજ છ�. તો બી�ઓના ભરોસે છોડશો તો એ 
લોકો લાપરવાહ રહ�શે, કામચોર રહ�શે અને 
તેનાથી તમારી ખુશી �ખમાશે. તો આ ફરજ �તે 
જ િનભાવો. માફ કરો. ખુશ રહો.

લોકો તો લોકો જ છ�, જેવા છ� તેવા જ રહ�વાના

આપણે જેમ-જેમ મોટા થતાં જઈએ છીએ 
તેમ તેમ આપણે મજબૂત ક� િનબ�ળ બનીએ છીએ. 
આપણી આસપાસના લોકો આપણને મજબૂત 
બનાવી શક� છ� ક� િનબ�ળ બનાવી શક� છ�. �યાર�ક 
આપણી પાસે ચોઈસ નથી હોતી ક� આપણે ક�વા 
લોકોની વ�ે રહ�વું છ�. આપણને િબલક�લ ન 
ગમતા લોકો જ આપણા ફ�િમલી મે�બર ક� સહકમ� 
હોઈ શક� છ�. તેમને આપણે બદલી નથી શકતા. 
ક�ટલાક લોકોને હ��ડલ કરવા સહ�લા છ� તો 
ક�ટલાકને હ��ડલ કરવા મુ�ક�લ છ�. તેઓ જેવા છ� 
તેવા જ રહ�વાના છ�. તે તેમના લોહીમાં જ છ�. તે 
તમારા જેવા નથી અને તમારી ખુશી માટ� તમારા 
જેવા બની પણ શકવાના નથી. તો માફ� આપો 
અને તેમને તેમના હવાલે છોડી દો. કારણ ક� 
તમારા લાખ �ય�ો છતાં લોકો જેવા છ� તેવા જ 
રહ�વાના.

િજંદગી ટૂંક� છ�.

આપણે બધા જ �ણીએ છીએ ક� િજંદગી 
ટૂંક� છ�. આપણે એ અનુભવી પણ શક�એ છીએ. 
આપણું બાળપણ �યાં જતું રહ� છ� એ �યાલ નથી 
આવતો. જવાનીને જતા તો ચાર �દવસ લાગે છ� 
અને છ��ે ઘડપણ આખું આપણે ફ�રયાદો 
કરવામાં કાઢી નાખીએ છીએ.

શું તમે માં�ની જેમ 39 વષ� �વનમાં કોઈના 
માટ� નફરત પાળીને �વવા માંગો છો ? માફ� નિહ 
આપો તો તમા�ં મન બદલાની, નફરતની, 
ગુ�સાની ભાવનાથી ભર�લું રહ�શે. �યાં સુધી આ 
નેગે�ટવ ભાવનાઓ તમારા મનમાં રહ�શે �યાં સુધી 
તમે �વનમાં શાંિત, સંતોષ અને ખુશી મહ�સૂસ 
નહ� કરી શકો. સમ� લો ક� એટલા વરસ ના 
��યા બરાબર છ�. એમાંય પાછી િજંદગી ટૂંક� છ�. 
ટૂંક� �દગીનો મોટો ભાગ તમે વેડફ� નાખો છો. 
પછી ��ાવ�થામાં ��યા જેવું લાગતું જ નથી.

તો મનમાંથી નફરત, �ણા, બદલાની 
ભાવના અને ગુ�સો કાઢી નાખો અને �વવાનું શ� 
કરો. કારણ ક�, �દગી ટૂંક� છ�.

આપણી ખુશી આપણી ફરજ છ�.

આપણે ઘણીવાર બી�ઓ સાથે એટલા માટ� 
ઝઘડીએ છીએ ક� આપણી ફ�રયાદ હોય છ� ક� એ 
લોકો આપણી �ઈએ તેવી દરકાર (care) નથી 
લેતા ક� આપણને �ઈએ તેવો ને તેટલો �ેમ નથી 
આપતા.

તમારી �તને પૂછો. શું બી�ઓ જ તમને 
ખુશ રાખી શક� છ� ? તમને ખુશ રાખવાની 
જવાબદારી બી�ઓની છ� ? યાદ રાખો, આપણી 

માફ કરવું શા માટ� જ�રી કામ છ� ?
ડૉ. જયે�� બારડ, અમદાવાદ
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માફ� કડવાશ િમટાવશે

ઝઘડો તો થવાનો અને તેનાથી �દલમાં 
કડવાશ પણ પેદા થવાની. માફ�થી જ તમે આ 
કડવાશ દૂર કરી શકો છો. પોિઝ�ટવ લાગણી 
નેગે�ટવ લાગણીને દૂર કર� છ�. �ેમ ધીર� ધીર� 
�દલમાંથી કડવાશ િમટાવી દ�શે. તમને માફ� 
આ�યા પછી મનની શાંિત મળશે.

આપણે એમ માનીએ છીએ ક� સામેવાળાને 
સબક શીખવાડીને ક� સામેવાળાનું નુકસાન કરીને 
ક� સામેવાળાથી બદલો લઈને જ આપણને મનની 
શાંિત મળશે. કડવાશ દૂર થશે. આપણને ચૈન 
મળશે.

પરંતુ શું ખર�ખર એવું થાય છ� ? નથી થતું. 
ઉલટાનું અજંપો વધે છ�.

આપણે માફ� આપીને સામેવાળા સામે �ે� 
બદલો લઈ શક�એ છીએ.

માફ� આપવી એટલે ‘ફા�ટ �રકવરી’

આપણે બધા જ એકબી�નું �દલ દુખાવીએ 
છીએ. શરીરના ઘા સમય જતાં વહ�લા-મોડા મટી 
�ય છ�. પણ �દલ પર પડેલા ઘા �વનના અંત 
સુધી �ઝાતા નથી. તમારા દુ�મનને માફ કરીને 
તમે આ ઘાને ઝડપથી િમટાવી શકો છો. આ ઘા 
તમારા મનના ઊંડાણમાં પડેલા છ�. એટલે બદલો 
લેવાથી તે નિહ મળ�. તેના માટ� માફ� જ એકમા� 
ઉપચાર છ�. સામેવાળો માફ� માંગે તેની રાહ ન 
�શો.

ઝઘડો આપણા શરીરનું તાપમાન અને 
લોહીનું દબાણ વધાર� છ�. માનિસક પીડા આપણા 
ઘાને �ઝવા નિહ દ�. માફ� એ સૌથી ઉ�મ ‘���સ 
બ�ટર’ છ�. તે લોહીનું દબાણ નીચું લાવે છ�. હાટ� 
એટ�ક આવતા અટકાવે છ�. 

॥ ઓમ શાંિત ॥

માફ� આપો અને શીખો

સમય સૌથી મોટો િશ�ક છ�. આપણી દર�ક 
ભૂલ આપણને કોઈ ને કોઈ સબક શીખવાડી �ય 
છ�. લોકોને માફ કરી દો પરંતુ તેમાંથી તમે જે 
સબક શીખો છો તેને યાદ રાખો. તેને ભૂલી ન 
�ઓ. આ સબકને �વનમાં અપનાવી તમે 
તમારી �તને પહ�લાથી વધાર� બે�ટ બનાવી શકો 
છો. આગળ ઉપર �વનમાં �યાર� પણ આવી 
�યિ� ક� આવી જ પ�ર��થિતનો ભેટો થશે �યાર� 
તમે શીખેલો આ સબક જ તમારા કામમાં આવશે. 
વધારામાં બી�ઓને જ નહ� પણ પોતાની �તને 
પણ પોતાની ભૂલો માટ� માફ કરો અને એમાંથી 
કોઈ સબક શીખો.

તમે ના તો સામેવાળાને માફ� આપો છો ના 
તો તેમાંથી કોઈ સબક શીખો છો, ઉ�ટાની 
નફરતમાં પીડાયા કરો છો. તેથી તરત માફ� 
આપો. શીખો અને આગળ વધો.

�ેમ આપશો તો �ેમ મળશે, તે જ રીતે 
માફ� આપશો તો માફ� મળશે.

માફ� આપવી એટલે સામેવાળા સાથે ઝઘડો 
થયા પછી પણ તેના ��યે �ેમ બતાવવો. જેટલું 
વધાર� માફ કરો તમે તેટલા જ ઓછા ઝઘડામાં 
ફસાશો. લોકો સાથે ન� બનો. લોકોને �યાર કરો 
અને આ જ �ેમ અનેક ગણો થઈને તમારી પાસે 
આવશે. ક�દરતનો આ જ તો િનયમ છ�.

‘તમે જે આપો છો, 

વળીને તે જ પાછું મળ� છ�.’

તમારી પાસે ચોઈસ છ� ક� તમાર� �ેમને પસંદ 
કરવો છ� ક� નફરતને. પસંદગી તમારા હાથમાં છ�. 
�ેમ આપશો તો �ેમ મેળવશો. નફરત આપશો તો 
નફરત મેળવશો. માફ� આપશો તો માફ� 
મેળવશો. તમારી ચોઈસ શું છ� ?
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��� ચ�ના �ભુ એક જ છો �ાતા,

 મહામૂલા અિવનાશી �ાનર�ોના દાતા

સદાિશવ ક�યાણકારી છ� અિવનાશી નામ

 નક�ને �વગ� રચવાનું �ે� જ છ� કામ

સૂ�માતીત સૂ�મ �યોિતિબંદુ છ� �વ�પ

 પર� પર� �ભુ રહ� છ� પરમધામ.

િ�કાલદશ�, િ�લોક�નાથ જ �ે� છ� અદા

 �વા�માઓનો �હાની ભાઈચારો સદા.

આ�માઓ શાને ફસાયા છો શ�ુિવકાર�

 �ેસઠ જ�મોથી �હ� ખાધી જ ઠોકરો

િવકારી માનવ છ� કૌરવ જ આજે

 મહાભારત જગ-�ણે ક���ે� જ આજે

લેખરાજ ભવનને કૌરવ આગ જ ચાંપે.

 પાંચ પાંડવ સદા િશવ સહ�જે જ ઉગાર�

�ાન, યોગને સતકમ�ના જ સાથે

 �ાપર-કિલયુગના િવકમ� જ કાપે

�ાણ-�ક�િતને �ભુ પાવન જ બનાવે

 આબુ પહાડી પાંડવભવન ભારતમાં જ આવે

��િપતા ��ા-વ�સોની િવનંતી �વીકારો

 કામ, �ોધા�દ સઘળા િવકારો જ �યાગો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

દયાના સાગરને આવી જ દયા,

 અમ જગ-�વા�માઓ પિતત જ થયા.

િવનાશકાળ� �ભુ-િવપરીત બુિ� જ આજે,

 સંગમકાળ� �ભુ-�ીતબુિ� જ લાગે.

ક�પ-સં�યાએ �ભુ ધરા પર પધાર�.

 કિલ-રજની િનરાકાર િશવ સાકાર પધાર�.

સંગમયુગે �ભુ લેખરાજ દ�હ� જ આવે,

 આ દ�હ-��િપતા ��ાથી જ ઓળખાવે.

ધમ��લાિનયે િશવ ‘ભારત’માં જ આવે,

 ગીતાનો એ વાયદો અચૂક જ િનભાવે.

�યિભચારી ભિ� ભગવાન જ છોડાવે,

 સાકાર િશવ ગીતા સાર જ સમ�વે.

િશવજયંતીથી ગીતા જયંતી જ આવે,

 ગીતા જયંતીથી �ીક��ણ જયંતી જ આવે.

રાજયોગ િશખવી �હને �વરા�ય જ આપે,

 ��િપતા ��ા �ારા િશવ �વગ� જ �થાપે.

ચોયા�શીના ચ�માં આ�મા જ નાચે,

 એકવીસ જ�મ વૈક��ઠ રસ જ ચાખે.

�� િશવનો અિવનાશી નાતો જ �યારો,

 બાપ, િશ�ક, સ�ગુ�નો �ેહ જ �યારો.

આ�મા-પરમા�માનો �ભુ સંબંધ જ સમ�વે.

 કોઈ નથી કોઈનું આખી અવિનમાં આજે,

ક�યાણકારી િશવ
�.ક�. કરમશીભાઈ, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.
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