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િવ�નો, પ�ર��થિતઓને પાર કરવા અશરીરી 
અવ�થામાં રહીને ઊંચે ઉડીશું, ઉ�વ�ગમન કરીશું 
તો તે વાતાવરણમાંથી મુ� રહી શક�શું. 
જ��રયાતો ઘટાડો, મા� શરીર ચાલી શક� તેટલું 
ખાઓ, �વાદ����યના માિલક બનો તો ઘણી 
બધી સમ�યાઓથી મુ� રહી શકશો.

�યાં સુધી �થૂળ, સૂ�મ બોજ છ�. �થૂળ 
િવકારો, સૂ�મ િવકારોમાંથી મુ� થયા નથી �યાં 
સુધી ઉડતીકલામાં જવાનું અઘ�ં છ�. સવ� સંબંધો, 
સવ� બંધનો, સવ� �કારના કમ�ના િહસાબ 
�કતાબના બોજથી મુ� થયા હોઈએ તો 
ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરી શક�એ છીએ. આ 
અંિતમ સમય છ�. તેથી ઉડતીકલા િવના 
આ�યા��મક રીતે ઉ� �થાનના અિધકારી બનવું 
મુ�ક�લ છ�. બાબા કહ� છ� ક� ઉડતીકલાથી સવ�નું 
ભલુ થાય છ�.

�� ફ�ર�તા છું. દ�હ અને દ�હના સંબંધોથી 
ઉપરામ છું. દ�હના સં�કારો ભૂલીને �� પિવ� 
આ�મા છું. એનું િચંતન અને અનુભૂિત કરવાથી 
ઉડતીકલાના પુ�ષાથ�માં આનંદ આવશે. કોઈ 
આપણા �વા��ય િવશે પૂછ� તો કહીએ ક�  क�शल 

हाल ह� फ�र�त� क� चाल ह� મન અને બુિ�ને 
શિ�શાળી ��થિતમાં રાખવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. બીજ�પ અવ�થા બનાવી િવ�ને સકાશ 
આપવાની યો�યતા મેળવવાની છ�.

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરીશું તો ભટકતા 
આ�માઓ, સ�ય�ાન અને �ભુ િમલનના 
�િષત આ�માઓ, અશાંત, િનરાશ, હતાશ 
આ�માઓની સેવા કરી શક�શું. ઉડતી કલાના 

�ારંિભક

એક સમય એવો હતો ક� લોકો મોટ� ભાગે 
ચાલતા. પછી બળદગાડુ, ઘોડાગાડી, સાયકલ 
વગેર�નો ઉપયોગ કરતા. �યાર� હાથી અને 
ઘોડાની મદદથી યુ�ો લડાતાં �યાર� રા�ઓ 
ર�ણ માટ� �ક�ાઓ બનાવતા. અમદાવાદમાં જ 
બાર દરવા� અને કોટ હતા. તેમાંથી 
લાલદરવા�નું અ��ત�વ ર�ં નથી પણ તે વધાર� 
�િસિ�માં છ�. અ�યાર� તો આધુિનક િવમાનો, 
હ�િલકો�ટરો, અ�તન ગાડીઓ વગેર�નો જમાનો 
આ�યો છ�. તેથી ઉ�યન અિત સહજ બની ગયું છ�.

આપણે �થૂળ ઉ�યનની વાત કરી. હવે 
સમયની સમીપતાને �તાં ��ાવ�સોએ 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�માં તી�તા લાવવા 
ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. ઉડતી કલામાં 
ગિત છ�. ઉમંગ, ઉ�સાહની પાંખો છ�. ઉડવાનો 
થનગનાટ છ�. િન�ય અને નીડરતાનો સુમેળ છ�.

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� અને પા�તા

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરવા માટ� ઘણી બધી 
પા�તાની જ�ર છ�. જેઓ નામ�પમાં ફસાયેલા 
ના હોય, ક�િત� મેળવવાની કામનાથી મુ� 
હોય, સદા �ીમતનું સંપૂણ� પાલન કરતા હોય, 
મન, વાણી અને કમ�થી પિવ� હોય, �થૂળની 
સાથે સૂ�મ િવકારોને ��યા હોય, જેઓ 
ન�ોમોહા, ��િત�વ�પમાં ��થત હોય, મા� 
એક પરમા�માના એક બળ અને ભરોસા પર 
�વતા હોય તેવા સાધકો જ ઉડતીકલાનો 
પુ�ષાથ� કરી શક� છ�.

દ�હભાનવાળી દુિનયાની સમ�યાઓ, 

તં�ી �થાનેથી

ઉડતી કલા

પુ�ષાથ� માટ� સદા એ �વમાનમાં રહ�વાનું છ� ક� �� 
િવ�ના સવ� આ�માઓમાં �ે� આ�મા છું. �વયં 
પરમિપતા પરમા�મા મારા મા�યમથી આ સેવા 
કરાવી ર�ા છ�. ઉડતી કલાનો પુ�ષાથ� કરનાર 
��ાવ�સ �ાનમાં પાછળથી આવવા છતાં બાબા 
�ારા વારસાનો પૂરો હ� મેળવી શક� છ�. ઉડતી 
કલાના પુ�ષાથ�માં મનસા સેવા પણ આવી �ય 
છ�. તે માટ� એકા�તાનો, �યથ�થી મુ� થવાનો 
અ�યાસ જ�રી છ�. સવ�શિ�ઓનો અનુભવ 
કરવાથી તે સાધકની �હાની સંપિ� બની �ય છ�. 
��ાવ�સો પણ બાપ સમાન સંપૂણ� બની શક� છ�. 
શાંિતની શિ� �ારા માયાને ઓળખવા માટ� 
એકા�તા જ�રી છ�.

મીઠા અ�ય� બાપદાદા કહ� છ�, ‘अभी 

उडना और उडाना ह�. चलने का टाईम पूरा �आ. 

िजतने हलक�, उतने उड�गे और और� को भी 

उडाय�गे.’  મીઠા ��ાબાબા અશરીરી બનવાનો 
અ�યાસ કરીને આપણી વ�ેથી ઉડી ગયા.

ઉડતી કલાની િસિ�ઓ

�યાર� ઉડતી કળાનો અ�યાસ વધશે 
�યાર� વાણી �ારા સંપક� �ારા, પોતાના 
મુખારિવંદ �ારા ફ�ર�તા�પનો સા�ા�કાર 
કરાવી શકશો. આ સેવા કરનાર �ાન, ગુણો, 
શિ�ઓ અને દુઆઓના ખ�નાથી સંપ�ન 
બનશે. ઉડતીકલા �ારા ઝડપી, શિ�શાળી 
મનસા સેવા કરી શકાય છ�. યોગમાં બેસતાં જ �ણ 
લોકની યા�ા સહજ બની શક� છ�.

�દવસે �દવસે સમય નાજુક આવવાનો છ�. 
પ�ર��થિતઓ બગડશે, વાયુમંડળ બે ઘણું 
દૂિષત બની જશે આમ છતાં સાધક તેના 
�ભાવથી મુ� રહી શકશે. જેમ 
અંતરી�યાનમાંથી સમ� ��વીના ફોટા ખ�ચી 

શકાય છ�. તે રીતે ઉડતીકલાની યો�યતા �ારા 
ચ�ર�વાન, �ે� આ�મા બનાવવાની સેવા કરી 
શકશે.

સાધક નયનોની, ભાવનાની, સંક�પોની 
ભાષાની અિભ�યિ� કરી શકશે. જેથી તે 
અ�ય આ�માઓની સેવા કરી અનુભૂિત કરાવી 
શકશે. એના �વનમાં બેહદની વૈરા�ય�િ� 
��યમાન થશે. ��ાબાબા પણ ઘણા સમયથી 
તી� વૈરા�ય�િ� ધારણ કર�લા દ�ખાતા હતા. 
આવા સાધકો સમજે છ� ક� આ શિ�ઓ 
પરમા�માએ આપેલી છ�. તો તેનો ઉપયોગ િવ� 
સેવા માટ� કરવાનો છ�.

અંિતમ સમયમાં લોકોને સમયનો અભાવ 
હશે. પણ સાધકના સંપ�ન મુખારિવંદથી 
�યવહારથી, અલૌ�કકતાથી આ�માઓને, 
િજ�ાસુઓને બુિ�થી તી�ગિતથી ઉ�યન 
કરાવી શકશો. પોતાની ઉપરામ ��થિતથી સવ� 
બાબતોથી મુ� થઈશું. �યાર� પરમા�મા િપતાના 
સહારાનો અનુભવ થશે. આપને �તાં જ 
િજ�ાસુઓ મ�તક પર �કાશનો, નયનોમાંથી 
�હાિનયતની શિ�નો, મુખથી મધુરતાનો 
�સ�નતાસભર ચહ�રો િનહાળીને આપના ��યે 
પૂ�યભાવ રાખીને ધ�યતા અનુભવશે.

અ�ય� બાપદાદા કહ� છ�, ‘ઉડતીકલા 
સદા હી માયા�ત ઔર િનબ�ધન બના દ�ગી.’ 
(07-03-1984)

આ િવષય અિતગહન છ�. શ�દો �ારા તેને 
સંપૂણ� રીતે વણ�વી શકાય તેમ નથી. રાજયોગી 
�વયં �હાની વૈ�ાિનક બનીને રાજયોગની 
�યોગશાળામાં અ�યાસ કર�, અનુભૂિત કર� 
�યાર� જ તેની મહાનતા, �ે�તા સમ�શે.

- �.ક�. કાિલદાસ
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િવ�નો, પ�ર��થિતઓને પાર કરવા અશરીરી 
અવ�થામાં રહીને ઊંચે ઉડીશું, ઉ�વ�ગમન કરીશું 
તો તે વાતાવરણમાંથી મુ� રહી શક�શું. 
જ��રયાતો ઘટાડો, મા� શરીર ચાલી શક� તેટલું 
ખાઓ, �વાદ����યના માિલક બનો તો ઘણી 
બધી સમ�યાઓથી મુ� રહી શકશો.

�યાં સુધી �થૂળ, સૂ�મ બોજ છ�. �થૂળ 
િવકારો, સૂ�મ િવકારોમાંથી મુ� થયા નથી �યાં 
સુધી ઉડતીકલામાં જવાનું અઘ�ં છ�. સવ� સંબંધો, 
સવ� બંધનો, સવ� �કારના કમ�ના િહસાબ 
�કતાબના બોજથી મુ� થયા હોઈએ તો 
ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરી શક�એ છીએ. આ 
અંિતમ સમય છ�. તેથી ઉડતીકલા િવના 
આ�યા��મક રીતે ઉ� �થાનના અિધકારી બનવું 
મુ�ક�લ છ�. બાબા કહ� છ� ક� ઉડતીકલાથી સવ�નું 
ભલુ થાય છ�.

�� ફ�ર�તા છું. દ�હ અને દ�હના સંબંધોથી 
ઉપરામ છું. દ�હના સં�કારો ભૂલીને �� પિવ� 
આ�મા છું. એનું િચંતન અને અનુભૂિત કરવાથી 
ઉડતીકલાના પુ�ષાથ�માં આનંદ આવશે. કોઈ 
આપણા �વા��ય િવશે પૂછ� તો કહીએ ક�  क�शल 

हाल ह� फ�र�त� क� चाल ह� મન અને બુિ�ને 
શિ�શાળી ��થિતમાં રાખવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. બીજ�પ અવ�થા બનાવી િવ�ને સકાશ 
આપવાની યો�યતા મેળવવાની છ�.

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરીશું તો ભટકતા 
આ�માઓ, સ�ય�ાન અને �ભુ િમલનના 
�િષત આ�માઓ, અશાંત, િનરાશ, હતાશ 
આ�માઓની સેવા કરી શક�શું. ઉડતી કલાના 

�ારંિભક

એક સમય એવો હતો ક� લોકો મોટ� ભાગે 
ચાલતા. પછી બળદગાડુ, ઘોડાગાડી, સાયકલ 
વગેર�નો ઉપયોગ કરતા. �યાર� હાથી અને 
ઘોડાની મદદથી યુ�ો લડાતાં �યાર� રા�ઓ 
ર�ણ માટ� �ક�ાઓ બનાવતા. અમદાવાદમાં જ 
બાર દરવા� અને કોટ હતા. તેમાંથી 
લાલદરવા�નું અ��ત�વ ર�ં નથી પણ તે વધાર� 
�િસિ�માં છ�. અ�યાર� તો આધુિનક િવમાનો, 
હ�િલકો�ટરો, અ�તન ગાડીઓ વગેર�નો જમાનો 
આ�યો છ�. તેથી ઉ�યન અિત સહજ બની ગયું છ�.

આપણે �થૂળ ઉ�યનની વાત કરી. હવે 
સમયની સમીપતાને �તાં ��ાવ�સોએ 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�માં તી�તા લાવવા 
ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. ઉડતી કલામાં 
ગિત છ�. ઉમંગ, ઉ�સાહની પાંખો છ�. ઉડવાનો 
થનગનાટ છ�. િન�ય અને નીડરતાનો સુમેળ છ�.

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� અને પા�તા

ઉડતીકલાનો પુ�ષાથ� કરવા માટ� ઘણી બધી 
પા�તાની જ�ર છ�. જેઓ નામ�પમાં ફસાયેલા 
ના હોય, ક�િત� મેળવવાની કામનાથી મુ� 
હોય, સદા �ીમતનું સંપૂણ� પાલન કરતા હોય, 
મન, વાણી અને કમ�થી પિવ� હોય, �થૂળની 
સાથે સૂ�મ િવકારોને ��યા હોય, જેઓ 
ન�ોમોહા, ��િત�વ�પમાં ��થત હોય, મા� 
એક પરમા�માના એક બળ અને ભરોસા પર 
�વતા હોય તેવા સાધકો જ ઉડતીકલાનો 
પુ�ષાથ� કરી શક� છ�.

દ�હભાનવાળી દુિનયાની સમ�યાઓ, 

તં�ી �થાનેથી

ઉડતી કલા

પુ�ષાથ� માટ� સદા એ �વમાનમાં રહ�વાનું છ� ક� �� 
િવ�ના સવ� આ�માઓમાં �ે� આ�મા છું. �વયં 
પરમિપતા પરમા�મા મારા મા�યમથી આ સેવા 
કરાવી ર�ા છ�. ઉડતી કલાનો પુ�ષાથ� કરનાર 
��ાવ�સ �ાનમાં પાછળથી આવવા છતાં બાબા 
�ારા વારસાનો પૂરો હ� મેળવી શક� છ�. ઉડતી 
કલાના પુ�ષાથ�માં મનસા સેવા પણ આવી �ય 
છ�. તે માટ� એકા�તાનો, �યથ�થી મુ� થવાનો 
અ�યાસ જ�રી છ�. સવ�શિ�ઓનો અનુભવ 
કરવાથી તે સાધકની �હાની સંપિ� બની �ય છ�. 
��ાવ�સો પણ બાપ સમાન સંપૂણ� બની શક� છ�. 
શાંિતની શિ� �ારા માયાને ઓળખવા માટ� 
એકા�તા જ�રી છ�.

મીઠા અ�ય� બાપદાદા કહ� છ�, ‘अभी 

उडना और उडाना ह�. चलने का टाईम पूरा �आ. 

िजतने हलक�, उतने उड�गे और और� को भी 

उडाय�गे.’  મીઠા ��ાબાબા અશરીરી બનવાનો 
અ�યાસ કરીને આપણી વ�ેથી ઉડી ગયા.

ઉડતી કલાની િસિ�ઓ

�યાર� ઉડતી કળાનો અ�યાસ વધશે 
�યાર� વાણી �ારા સંપક� �ારા, પોતાના 
મુખારિવંદ �ારા ફ�ર�તા�પનો સા�ા�કાર 
કરાવી શકશો. આ સેવા કરનાર �ાન, ગુણો, 
શિ�ઓ અને દુઆઓના ખ�નાથી સંપ�ન 
બનશે. ઉડતીકલા �ારા ઝડપી, શિ�શાળી 
મનસા સેવા કરી શકાય છ�. યોગમાં બેસતાં જ �ણ 
લોકની યા�ા સહજ બની શક� છ�.

�દવસે �દવસે સમય નાજુક આવવાનો છ�. 
પ�ર��થિતઓ બગડશે, વાયુમંડળ બે ઘણું 
દૂિષત બની જશે આમ છતાં સાધક તેના 
�ભાવથી મુ� રહી શકશે. જેમ 
અંતરી�યાનમાંથી સમ� ��વીના ફોટા ખ�ચી 

શકાય છ�. તે રીતે ઉડતીકલાની યો�યતા �ારા 
ચ�ર�વાન, �ે� આ�મા બનાવવાની સેવા કરી 
શકશે.

સાધક નયનોની, ભાવનાની, સંક�પોની 
ભાષાની અિભ�યિ� કરી શકશે. જેથી તે 
અ�ય આ�માઓની સેવા કરી અનુભૂિત કરાવી 
શકશે. એના �વનમાં બેહદની વૈરા�ય�િ� 
��યમાન થશે. ��ાબાબા પણ ઘણા સમયથી 
તી� વૈરા�ય�િ� ધારણ કર�લા દ�ખાતા હતા. 
આવા સાધકો સમજે છ� ક� આ શિ�ઓ 
પરમા�માએ આપેલી છ�. તો તેનો ઉપયોગ િવ� 
સેવા માટ� કરવાનો છ�.

અંિતમ સમયમાં લોકોને સમયનો અભાવ 
હશે. પણ સાધકના સંપ�ન મુખારિવંદથી 
�યવહારથી, અલૌ�કકતાથી આ�માઓને, 
િજ�ાસુઓને બુિ�થી તી�ગિતથી ઉ�યન 
કરાવી શકશો. પોતાની ઉપરામ ��થિતથી સવ� 
બાબતોથી મુ� થઈશું. �યાર� પરમા�મા િપતાના 
સહારાનો અનુભવ થશે. આપને �તાં જ 
િજ�ાસુઓ મ�તક પર �કાશનો, નયનોમાંથી 
�હાિનયતની શિ�નો, મુખથી મધુરતાનો 
�સ�નતાસભર ચહ�રો િનહાળીને આપના ��યે 
પૂ�યભાવ રાખીને ધ�યતા અનુભવશે.

અ�ય� બાપદાદા કહ� છ�, ‘ઉડતીકલા 
સદા હી માયા�ત ઔર િનબ�ધન બના દ�ગી.’ 
(07-03-1984)

આ િવષય અિતગહન છ�. શ�દો �ારા તેને 
સંપૂણ� રીતે વણ�વી શકાય તેમ નથી. રાજયોગી 
�વયં �હાની વૈ�ાિનક બનીને રાજયોગની 
�યોગશાળામાં અ�યાસ કર�, અનુભૂિત કર� 
�યાર� જ તેની મહાનતા, �ે�તા સમ�શે.

- �.ક�. કાિલદાસ
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‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી 
પિ�કાનું આ સળ�ગ 48મું વષ� પૂ�ં થઈ ��યુઆરી 2020માં 49મા 
વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 13મું વષ� શ� થશે.

��યુઆરી, 2014થી ‘�ાના�ત’ માિસક તરીક� �ગટ થાય છ�.  2020માં તેને 6 વષ� પૂરાં થશે. 
ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે �કાિશત 
કરી શ�યા છીએ. તે માટ� સૌને અિભનંદન. સૌનો આભાર. ‘શુિ�યા બાબા શુિ�યા આપકા પ�ાપ� 
શુિ�યા.’

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો 
પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ મળશે એવી અપે�ા છ�.

અમારા કાય�માં બાબાએ અમને �ેરણા, �ો�સાહન આપેલ છ�. �ારંભથી જ આદરણીય 
રાજયોિગની સરલાદીદીએ (અ�ય� વતનવાસી તા. 06-06-19) સહયોગ આ�યો હતો. જે 
િચર�મરણીય અને સદા યાદ રહ�શે.

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની ��ાક�મારી નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત બ�યાં 
છ�. એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. રાજયોિગની ��ાક�મારી ઉષાબેને �કાશક તરીક� 
અન�ય ફાળો આ�યો છ�. તેમની સેવાધારીઓની ટીમ, િવશેષ ��ાક�માર હ�મંતભાઈએ પણ સહયોગ 
આ�યો છ�. સાથે સાથે કમીટી મે�બસ�નો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

‘�ાના�ત’નાં ટાઈટલ, ફોટાઓનાં પેજ સુખશાંિતભવનમાં તૈયાર થાય છ�. તે માટ� 
�.ક�.િનક��જભાઈ, �.ક�. નં�દનીબેન તથા કો��યુટર �ણનાર સેવાધારીઓના અમે આભારી છીએ. 
�.ક�. મીનળબેન મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ� તે બદલ તેમનો અને િનયિમત રીતે 
મેગેિઝન �ી�ટ કરી આપનાર �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા
આપણી �ાહક સં�યા ઓછી છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતાપાઠશાળાઓમાં �િ� થઈ છ�. 

ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ 
મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા છ�.

દીદીને ��ધાંજિલ આપવા માટ� તેમજ અ�ય કાય� માટ� સુખશાંિતભવનમાં ગુજરાત ઝોનની 
મીટ�ગ રાખવામાં આવી હતી તેની ��િત�પે �ારંભમાં દીદીની ત�વીર આપી છ�. �ાના�તનું લવાજમ જે 
છ� તેજ રહ�શે. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.
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નારી ધમ�
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)
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�ાના�ત

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી 
પિ�કાનું આ સળ�ગ 48મું વષ� પૂ�ં થઈ ��યુઆરી 2020માં 49મા 
વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 13મું વષ� શ� થશે.

��યુઆરી, 2014થી ‘�ાના�ત’ માિસક તરીક� �ગટ થાય છ�.  2020માં તેને 6 વષ� પૂરાં થશે. 
ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે �કાિશત 
કરી શ�યા છીએ. તે માટ� સૌને અિભનંદન. સૌનો આભાર. ‘શુિ�યા બાબા શુિ�યા આપકા પ�ાપ� 
શુિ�યા.’

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો 
પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ મળશે એવી અપે�ા છ�.

અમારા કાય�માં બાબાએ અમને �ેરણા, �ો�સાહન આપેલ છ�. �ારંભથી જ આદરણીય 
રાજયોિગની સરલાદીદીએ (અ�ય� વતનવાસી તા. 06-06-19) સહયોગ આ�યો હતો. જે 
િચર�મરણીય અને સદા યાદ રહ�શે.

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની ��ાક�મારી નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત બ�યાં 
છ�. એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. રાજયોિગની ��ાક�મારી ઉષાબેને �કાશક તરીક� 
અન�ય ફાળો આ�યો છ�. તેમની સેવાધારીઓની ટીમ, િવશેષ ��ાક�માર હ�મંતભાઈએ પણ સહયોગ 
આ�યો છ�. સાથે સાથે કમીટી મે�બસ�નો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

‘�ાના�ત’નાં ટાઈટલ, ફોટાઓનાં પેજ સુખશાંિતભવનમાં તૈયાર થાય છ�. તે માટ� 
�.ક�.િનક��જભાઈ, �.ક�. નં�દનીબેન તથા કો��યુટર �ણનાર સેવાધારીઓના અમે આભારી છીએ. 
�.ક�. મીનળબેન મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ� તે બદલ તેમનો અને િનયિમત રીતે 
મેગેિઝન �ી�ટ કરી આપનાર �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા
આપણી �ાહક સં�યા ઓછી છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતાપાઠશાળાઓમાં �િ� થઈ છ�. 

ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ 
મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા છ�.

દીદીને ��ધાંજિલ આપવા માટ� તેમજ અ�ય કાય� માટ� સુખશાંિતભવનમાં ગુજરાત ઝોનની 
મીટ�ગ રાખવામાં આવી હતી તેની ��િત�પે �ારંભમાં દીદીની ત�વીર આપી છ�. �ાના�તનું લવાજમ જે 
છ� તેજ રહ�શે. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.
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´WÝëý,� ¦õæ,� ±ëäõå,� Üùè� äÃõßõÞë� ÕþäëèÜë_�

ÕþäëèíÖ�ÞëßíÞí�ãV×ìÖ�CëËÖë�-�CëËÖë�±õÀ�Çá�

ç_Õìkë�çÜëÞ�ÚÞí�Ã´.�VäëÔíÞÖë�çÜëMïÖ�×´�

Éõ� ßíÖõ�Àù´ÕHë�ÕZëí�

±õÀ� Õë_Â×í� µÍí� Þ×í�

åÀÖð_,� Öõäí� É� ßíÖõ�

Àù´ÕHë� çÜëÉ� ±×äë�

Øõå,� Vhëí� ±Þõ� Õðßïðæ�

Ú_ÞõÜë_×í� Àù´�±õÀ� äÃý�

¦ëßë� µøëÖ� ×´� Þ×í

åÀÖð_�ÜëËõ�Þß�±Þõ�Þëßí�±õÀÚí½Þë_�ÕñßÀ�Èõ.�

ÛëßÖíÝ� ç_VÀòìÖÜë_� ±ë� ÕëßVÕìßÀ� ÕñßÀ�

VäwÕÞõ�ìäWb�ÇÖðÛñýÉ�Ö×ë�ÜèëáZÜíÞë�wÕÜë_�

ØåëýääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÜèëáZÜíÞí�Çëß�Ûð½±ù�

¿ÜåÑ� Þëßí� ±Þõ� ÞßÞí� Úõ-Úõ� Ûð½±ùÞð_� É�

ç_Ýð@Ö�VäwÕ�Èõ.

ÞëßíÞí�µIÕìkë�Þ�Öù�ÞßÞë�ÕÃ�¦ëßë�×´�

Èõ�Éõ�ÖõÞð_�åùæHë�Àßõ,�Þ�ÖõÞë�ÜVÖÀ�¦ëßë�×´�Èõ�

Éõ�Þß�Õß�åëçÞ�Àßõ.�Ú_Þõ�åßíßùÞí�µIÕìkë�

ÞëßíÞë�ÃÛý�¦ëßë�É�×´�Èõ.�±ëIÜë�wÕÜë_�Öù�

µIÕìkëÞù�çäëá�É�Þ×í.�ìá_Ã�ÛõØ�ÕHë�åßíß�

±ëÔëßíÖ�Èõ�ÞèÙ�Öù�±ëIÜë�Öù�ìá_Ã�ßìèÖ�Èõ,�

±ÞëìØ�±ìäÞëåí�Èõ.

ÛëßÖÞë� ÔÜýåëVhëùÜë_� ÞëßíÞõ� ÞßÞí�

±Ôë*ìÃÞí�ÀèõäëÜë_�±ëäí�Èõ.�ÖõÞð_�ÖëIÕÝý�±õ�

Þ×í�Àõ�ÕìÖ�ÖõÞë�ÜúìáÀ�ÃðHëùÞð_�ગાયન ના�Àßõ,�
ÞëßíÞí� ±ëKÝëãIÜÀ,� ÔëìÜýÀ� µøëìÖÜë_�

±äßùÔÀ�ÚÞõ.�½õ�Àù´�±ëäð_�Àßõ�Öù�Öõ�VäÝ_Þë�

É� ±Ôëý� ±_ÃÞõ� ÀÜ½õß� Àßõ� Èõ.� ÜëËõ� Þëßí�

ßZëHëíÝ�Éwß�Èõ,�åùæHëíÝ�ÞèÙ.�Õß_Öð�ÞëßíÞù�

ÕHë�ÔÜý�ÚÞí�ßèõ�Èõ.�Éõ�µEÇ�ÔëßHëë±ù�±×ëýÖïû�

ìÞÝÜ,� ç_ÝÜÞõ� ±ëIÜçëÖ� Àßí� ÞöìÖÀ� ÜñSÝù�

¦ëßë�VäÝ_�É�VäÝ_Þí�ßZëë�Àßõ.

ÛëßÖíÝ� ç_VÀòìÖÜë_� Üìèáë±ùÞð_� V×ëÞ�
(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)

નારી ધમ�
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)
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મન ખુશ રહ�, �વા��ય સા�ં રહ�, સંબંધો સારા 
રહ�, તો પહ�લાં જેટલું જે ધન હતું તેનાથી થોડું 
વધાર� મળશે. એનું િચંતન કરતાં આપણને 
નુકસાન થાય છ�. મ��ત�કમાં એવા િવચારો કરો ક� 
પરમા�માનો �ેમ, પરમા�માની શિ� અને સવ�ની 
દુઆઓ મારી સાથે છ�. એટલું બોલી શકો છો ? 
એણે એવાં કમ� કયા� જેથી તે નીચે ર�ો. આપણે 
ઉપર છીએ. એવું ના બોલીએ ક� એણે મારી સાથે 
આવાં કાય� કયા� છ� તો ભગવાન એની સાથે શું 
કરશે ? � ખર�ખર ભગવાન છ� તો જુએ છ� ક� 
એની સાથે શું થશે ?

આપણે જે િવચારીશું, બોલીશું એનાથી એનું 
ભા�ય �ભાિવત થશે ખ�ં ? પણ મ� ભગવાનને 
યાદ કરીને એને દુઆઓ આપી તો કોનું ભા�ય 
બદલાશે ? એમનાં કમ�થી મારી િવચારધારા 
બનતી નથી. મારી િવચારધારા મારા કમ�થી બને 
છ�. મારા સં�કાર છ� સેવા કરવાના. જેની પાસે ઘણું 
બધું છ� તેની સેવા કરવામાં આવતી નથી. જેની 
પાસે ક�ઈ નથી તેની સેવા કરવામાં આવે છ�. તો 
�વયંને યાદ અપાવો ક� મારા સં�કાર સેવાના છ�. 
સવ� ��યે સારા િવચારો કરો. આ િવચારોને દસ 
વાર કાગળ પર લખો, તો મનની બોલવાની ભાષા 
જ બદલાય જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એવા માનવો પણ છ� 
જેમણે અનુભવ કય� હશે 
ક� એમની સાથે ખોટો 
�યવહાર કરવામાં આ�યો. 
કોઈએ ખરાબ રીતથી 
આપણી સાથે વાત કરી, 
તો તે પણ ખરાબ બની

�ય છ�. એક બાબત આપણા સૌમાં રહ�લી છ� તે એ 
ક� આપણે કોઈની સાથે ખોટું કયુ� હશે. હવે કોઈ 
આપણી સાથે ખરાબ વત�ન કર�, તો શું આપણે 
એમને દુઆઓ આપી શક�શું ? દુઆઓ આપી તો 
શક�એ છીએ પણ તે �દલમાંથી નીકળતી નથી. 
હવે ચેક કરીએ ક� તે ખોટું કરી ર�ો છ�. તે દગો 
કરી ર�ો છ�. તે નુકસાન કરી ર�ો છ�, એણે 
આપણે સાથેના સંબંધો તોડી દીધા, એણે સંબંધોને 
કારણે મારી સાથે દગો કય�, મારા �વનમાં 
િવ�નો નાં�યાં. ખોટું તો ઘણું બધું થઈ શક� છ�. તે 
તેના સં�કાર છ�, તે તેનાં કમ� છ�. તે પોતાના 
સં�કાર અને પોતાનાં કમ� અનુસાર �યવહાર કર� 
છ�. આમ કરનારને એવું લાગતું નથી ક� તે ખોટું 
કરી ર�ો છ�. તે જે કમ� કર� છ� તે તેનું ભા�ય લખે 
છ�. કોઈ મારા ધનને નુકસાન પહ�ચાડી શક� છ�. 
મારી પાસે જે હતું તે ચા�યું ગયું. પણ એ િવશે મ� 
ક�વું િવચાયુ� ? તે ન�ી કરશે ક� મારી ખુશીને 
નુકસાન થાય છ� યા નથી થતું ? આપણે તેના ��યે 
નફરત કરતા રહીશું તો આપણા �વા��ય પર 
તેની અસર પડશે. સમ� દદ�, કલહ, �ેશ જે મ� 
કય� તે આપણા સંબંધોને નુકસાન કરશે. એણે 
મા� મારા ધનને નુકસાન પહ�ચા�ું છ� પણ મા�ં 

�સ�નતાના પથ પર

મારા સં�કાર છ� સવ�ને સહયોગ આપી સેવા કરવાના
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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માનવ�વન સૌથી 
વધાર� મૂ�યવાન છ�. જે 
મનુ�ય પોતાના �વનના 
મહ�વને સમજે છ� તે મહાન 
બની �ય છ�. જેણે આ 
ધરા પર અવત�રત 
ભગવાનને ઓળખીને

પોતાનું �વન પિવ� બના�યું અને �દ�યતાના પથ 
પર ચાલી પ�ા એ મનુ�ય �ે� છ�. જેમણે પોતાનું 
સવ��વ િવ�સેવા માટ� પરમા�માને સમપ�ણ કયુ�. 
તેઓ તો એમનાથી પણ �ે� છ�. પરંતુ એના 
કરતાં પણ �ે� અને અિતબુિ�માન એ છ� જેમણે 
પોતાનું �વન યોગયુ� બના�યું. જેઓએ 
પોતાના એક એક સંક�પ તથા પળને મહાન 
બના�યાં. જેમણે પોતાના �વનની અિધકતમ 
પળોને, સવ� �ાસોને યોગયુ� બનીને પરમ 
આનંદમાં �યતીત કરી. જે મન�ત અને 
કમ����ય�ત બની ગયા.

અ�ા��ત, અસંતોષ, પ�ાતાપ

ભગવાનને મેળવીને, એમના સાિન�યની 
અનુભૂિત કરીને, એમના �ારા એમના સંપૂણ� 
�ાનના અિધકારી બનીને અને �દ�યબુિ�ને �ા�ત 
કરીને આપણે િવચારવું �ઈએ ક� ભગવાન �યાર� 
સવ�કાંઈ આપવા આ�યા છ� તો આપણે એમની 
પાસેથી સવ��વ �ા�ત કરીએ. ભિ�માં આપણે 
એમની પાસેથી થોડું થોડું માંગતા આ�યા અ�યાર� 
તેઓ �વયં પોતાનું સવ��વ ક�રબાન કરવા માટ� 
તૈયાર છ�. એમને પોતાની સામે જુઓ. તેઓ કહી 
ર�ા છ� ક� બાળકો, મારી પાસેથી જે ઈ�છો તે 
મેળવી લો. જ�મ જ�મનું જેટલું ભા�ય બનાવવા 

ઈ�છો એટલું બનાવી લો.  ઈ�છો તો �વગ�ની 
બાદશાહી મેળવો. મન ઈ��છત વરદાન મેળવો. 
ઇ�છો તો મુ� અવ�થાને �ા�ત કરો અને ઈ�છો 
તો શિ�ઓના �વામી બનો.

ઈ�છાઓ ઉપર આપણું શાસન હોય

આપણે િચંતન કરીએ ક� આપણા આ 
ઈ�રીય �વનનું લ�ય શું છ� ? પોતાના લ�યને 
એટલું મહાન બનાવો ક� �યથ� માટ� સમય જ ના 
રહ�. માયા આપણાથી દૂર ચાલી �ય. સાંસા�રક 
ઈ�છાઓ ઉપર આપણું શાસન થઈ �ય. સંસારના 
બધા રસ આપણને ફ�કા લાગવા માંડે. સોનું પણ 
માટી સમાન દ�ખાય. એકાંતમાં બેસીને િવચારો ક� 
પૂરા ક�પમાં મા� આજ આપણને સોનેરી તક મળી 
છ�. ભગવાન પાસેથી, પરમ સ�ગુ� પાસેથી દાતા 
તથા િવધાતા પાસેથી સવ��વ �ા��તની તક મળી 
છ�. � આ સોનેરી તક જવા દીધી તો �ાપરથી 
ફરીથી આપણે ભગવાનની સામે મદદનો હાથ 
ફ�લાવીશું. અસંતોષ આપણા અંતમ�નમાં સમાઈ 
ગયો હશે. ઈ�છવા છતાં �ા��તઓ કરી શક�શું 
નહ�. વારંવાર અસફળતાનો અને હારનો કડવો 
�વાદ મળશે. તેથી આપણે �યથ�થી મુ� થઈ 
યોગયુ� બની જઈએ. �વયં સાથે વાતો કરીએ ક� 
ભગવાન પાસે આ�યા હતા શા માટ� અને અ�યાર� 
શું કરી ર�ા છીએ.

કમ����યોના રસોથી મુ� બનીએ

હ�રો વષ�થી દ�હભાનમાં લપેટાઈ ગયેલો 
આ�મા ઈ�રીય રસોથી દૂર રહ�વાના કારણે 
કમ����યોના રસોમાં લપેટાઈ ગયો. સંસારના 
અનેક મનુ�ય અને અનેક �ાનીજન કમ����યોના 

યોગયુ� યા યોગમુ� �વન
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

• સદા હિષ�ત રહ�વા માટ� િવ� �ામાના દર�ક 
��યને સા�ી બનીને જુઓ.

• �યો�રટીની રૉય�ટીનો અનુભવ કરવો અને 
કરાવવો એજ રૉયલ આ�માની િનશાની છ�.
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મન ખુશ રહ�, �વા��ય સા�ં રહ�, સંબંધો સારા 
રહ�, તો પહ�લાં જેટલું જે ધન હતું તેનાથી થોડું 
વધાર� મળશે. એનું િચંતન કરતાં આપણને 
નુકસાન થાય છ�. મ��ત�કમાં એવા િવચારો કરો ક� 
પરમા�માનો �ેમ, પરમા�માની શિ� અને સવ�ની 
દુઆઓ મારી સાથે છ�. એટલું બોલી શકો છો ? 
એણે એવાં કમ� કયા� જેથી તે નીચે ર�ો. આપણે 
ઉપર છીએ. એવું ના બોલીએ ક� એણે મારી સાથે 
આવાં કાય� કયા� છ� તો ભગવાન એની સાથે શું 
કરશે ? � ખર�ખર ભગવાન છ� તો જુએ છ� ક� 
એની સાથે શું થશે ?

આપણે જે િવચારીશું, બોલીશું એનાથી એનું 
ભા�ય �ભાિવત થશે ખ�ં ? પણ મ� ભગવાનને 
યાદ કરીને એને દુઆઓ આપી તો કોનું ભા�ય 
બદલાશે ? એમનાં કમ�થી મારી િવચારધારા 
બનતી નથી. મારી િવચારધારા મારા કમ�થી બને 
છ�. મારા સં�કાર છ� સેવા કરવાના. જેની પાસે ઘણું 
બધું છ� તેની સેવા કરવામાં આવતી નથી. જેની 
પાસે ક�ઈ નથી તેની સેવા કરવામાં આવે છ�. તો 
�વયંને યાદ અપાવો ક� મારા સં�કાર સેવાના છ�. 
સવ� ��યે સારા િવચારો કરો. આ િવચારોને દસ 
વાર કાગળ પર લખો, તો મનની બોલવાની ભાષા 
જ બદલાય જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એવા માનવો પણ છ� 
જેમણે અનુભવ કય� હશે 
ક� એમની સાથે ખોટો 
�યવહાર કરવામાં આ�યો. 
કોઈએ ખરાબ રીતથી 
આપણી સાથે વાત કરી, 
તો તે પણ ખરાબ બની

�ય છ�. એક બાબત આપણા સૌમાં રહ�લી છ� તે એ 
ક� આપણે કોઈની સાથે ખોટું કયુ� હશે. હવે કોઈ 
આપણી સાથે ખરાબ વત�ન કર�, તો શું આપણે 
એમને દુઆઓ આપી શક�શું ? દુઆઓ આપી તો 
શક�એ છીએ પણ તે �દલમાંથી નીકળતી નથી. 
હવે ચેક કરીએ ક� તે ખોટું કરી ર�ો છ�. તે દગો 
કરી ર�ો છ�. તે નુકસાન કરી ર�ો છ�, એણે 
આપણે સાથેના સંબંધો તોડી દીધા, એણે સંબંધોને 
કારણે મારી સાથે દગો કય�, મારા �વનમાં 
િવ�નો નાં�યાં. ખોટું તો ઘણું બધું થઈ શક� છ�. તે 
તેના સં�કાર છ�, તે તેનાં કમ� છ�. તે પોતાના 
સં�કાર અને પોતાનાં કમ� અનુસાર �યવહાર કર� 
છ�. આમ કરનારને એવું લાગતું નથી ક� તે ખોટું 
કરી ર�ો છ�. તે જે કમ� કર� છ� તે તેનું ભા�ય લખે 
છ�. કોઈ મારા ધનને નુકસાન પહ�ચાડી શક� છ�. 
મારી પાસે જે હતું તે ચા�યું ગયું. પણ એ િવશે મ� 
ક�વું િવચાયુ� ? તે ન�ી કરશે ક� મારી ખુશીને 
નુકસાન થાય છ� યા નથી થતું ? આપણે તેના ��યે 
નફરત કરતા રહીશું તો આપણા �વા��ય પર 
તેની અસર પડશે. સમ� દદ�, કલહ, �ેશ જે મ� 
કય� તે આપણા સંબંધોને નુકસાન કરશે. એણે 
મા� મારા ધનને નુકસાન પહ�ચા�ું છ� પણ મા�ં 

�સ�નતાના પથ પર

મારા સં�કાર છ� સવ�ને સહયોગ આપી સેવા કરવાના
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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માનવ�વન સૌથી 
વધાર� મૂ�યવાન છ�. જે 
મનુ�ય પોતાના �વનના 
મહ�વને સમજે છ� તે મહાન 
બની �ય છ�. જેણે આ 
ધરા પર અવત�રત 
ભગવાનને ઓળખીને

પોતાનું �વન પિવ� બના�યું અને �દ�યતાના પથ 
પર ચાલી પ�ા એ મનુ�ય �ે� છ�. જેમણે પોતાનું 
સવ��વ િવ�સેવા માટ� પરમા�માને સમપ�ણ કયુ�. 
તેઓ તો એમનાથી પણ �ે� છ�. પરંતુ એના 
કરતાં પણ �ે� અને અિતબુિ�માન એ છ� જેમણે 
પોતાનું �વન યોગયુ� બના�યું. જેઓએ 
પોતાના એક એક સંક�પ તથા પળને મહાન 
બના�યાં. જેમણે પોતાના �વનની અિધકતમ 
પળોને, સવ� �ાસોને યોગયુ� બનીને પરમ 
આનંદમાં �યતીત કરી. જે મન�ત અને 
કમ����ય�ત બની ગયા.

અ�ા��ત, અસંતોષ, પ�ાતાપ

ભગવાનને મેળવીને, એમના સાિન�યની 
અનુભૂિત કરીને, એમના �ારા એમના સંપૂણ� 
�ાનના અિધકારી બનીને અને �દ�યબુિ�ને �ા�ત 
કરીને આપણે િવચારવું �ઈએ ક� ભગવાન �યાર� 
સવ�કાંઈ આપવા આ�યા છ� તો આપણે એમની 
પાસેથી સવ��વ �ા�ત કરીએ. ભિ�માં આપણે 
એમની પાસેથી થોડું થોડું માંગતા આ�યા અ�યાર� 
તેઓ �વયં પોતાનું સવ��વ ક�રબાન કરવા માટ� 
તૈયાર છ�. એમને પોતાની સામે જુઓ. તેઓ કહી 
ર�ા છ� ક� બાળકો, મારી પાસેથી જે ઈ�છો તે 
મેળવી લો. જ�મ જ�મનું જેટલું ભા�ય બનાવવા 

ઈ�છો એટલું બનાવી લો.  ઈ�છો તો �વગ�ની 
બાદશાહી મેળવો. મન ઈ��છત વરદાન મેળવો. 
ઇ�છો તો મુ� અવ�થાને �ા�ત કરો અને ઈ�છો 
તો શિ�ઓના �વામી બનો.

ઈ�છાઓ ઉપર આપણું શાસન હોય

આપણે િચંતન કરીએ ક� આપણા આ 
ઈ�રીય �વનનું લ�ય શું છ� ? પોતાના લ�યને 
એટલું મહાન બનાવો ક� �યથ� માટ� સમય જ ના 
રહ�. માયા આપણાથી દૂર ચાલી �ય. સાંસા�રક 
ઈ�છાઓ ઉપર આપણું શાસન થઈ �ય. સંસારના 
બધા રસ આપણને ફ�કા લાગવા માંડે. સોનું પણ 
માટી સમાન દ�ખાય. એકાંતમાં બેસીને િવચારો ક� 
પૂરા ક�પમાં મા� આજ આપણને સોનેરી તક મળી 
છ�. ભગવાન પાસેથી, પરમ સ�ગુ� પાસેથી દાતા 
તથા િવધાતા પાસેથી સવ��વ �ા��તની તક મળી 
છ�. � આ સોનેરી તક જવા દીધી તો �ાપરથી 
ફરીથી આપણે ભગવાનની સામે મદદનો હાથ 
ફ�લાવીશું. અસંતોષ આપણા અંતમ�નમાં સમાઈ 
ગયો હશે. ઈ�છવા છતાં �ા��તઓ કરી શક�શું 
નહ�. વારંવાર અસફળતાનો અને હારનો કડવો 
�વાદ મળશે. તેથી આપણે �યથ�થી મુ� થઈ 
યોગયુ� બની જઈએ. �વયં સાથે વાતો કરીએ ક� 
ભગવાન પાસે આ�યા હતા શા માટ� અને અ�યાર� 
શું કરી ર�ા છીએ.

કમ����યોના રસોથી મુ� બનીએ

હ�રો વષ�થી દ�હભાનમાં લપેટાઈ ગયેલો 
આ�મા ઈ�રીય રસોથી દૂર રહ�વાના કારણે 
કમ����યોના રસોમાં લપેટાઈ ગયો. સંસારના 
અનેક મનુ�ય અને અનેક �ાનીજન કમ����યોના 

યોગયુ� યા યોગમુ� �વન
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

• સદા હિષ�ત રહ�વા માટ� િવ� �ામાના દર�ક 
��યને સા�ી બનીને જુઓ.

• �યો�રટીની રૉય�ટીનો અનુભવ કરવો અને 
કરાવવો એજ રૉયલ આ�માની િનશાની છ�.
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ગુલામ થઈ ગયા. સાંસા�રક રસ � પોતાના તરફ 
ખ�ચતો જશે, તો એકા� બની શક�શું નહ�. મન 
બુિ� ભટકતાં રહ�શે અને આપણે યોગયુ� 
હોવાને બદલે યોગમુ� થઈ જઈશું. �વયંને ચેક 
કરી લો. �વાદ����યનો રસ આપણને રોગોના 
િશકાર તો બનાવતો નથી ને ? જેણે �વાદ����યને 
�તી છ� તે સાચો યોગી છ�. આંખોનો રસ આપણા 
મનને ભટકાવી તો નથી ર�ો ને ? કણ�રસ 
આપણને િનંદારસ ભણી લઈ જતો નથી ને ? �યથ� 
બોલ બોલીને આપણે આપણી આંત�રક 
શિ�યોને તો ન� કરી ર�ા નથી ને ? � આવું 
હશે તો આપણે યોગમુ� બની જઈશું.

સાંસા�રક ઈ�છાઓથી ઉપરામ

સંસારમાં વધતું જતું માયાનું �લોભન અનેક 
�ાની અને યોગીજનોને પોતાની લપેટમાં લઈ ર�ં 
છ� અને એને જ �ા��ત અને સાચું સુખ સમ�ને 
એના ચ��યુહમાં અટવાતા જઈએ છીએ. આપણી 
યુવા પેઢીને તો આપણી મહાન ભારતીય 
સં�ક�િતની તો પરવા જ નથી. પા�ા�ય સં�ક�િતના 
�ભાવમાં એમણે એમને કામ અ��માં સળગાવી 
દીધા છ�. કામ ���ત જ �વનનું લ�ય બની ગયું 
છ�. કામ જ સવ� છ� આ અધમ િવચાર� એમને 
પતનની તરફ ધક�લી દીધાં છ�. તેઓ કામુકતાને 
�વનની સફળતા સમ� બેઠાં છ�. સાંસા�રક 
ઈ�છાઓ અને િવકારોની પાછળ દોડવાથી 
બુિ�માન મનુ�ય, �વનનાં સાચાં સુખોથી દૂર જઈ 
ર�ો છ�. �યસનોએ એને ઘેરી લીધો છ�. માનિસક 
રોગોની �ળ એને ન� કરવા માટ� તૈયાર છ�. 
એનાથી એ ભૂલાઈ ગયું છ� ક� અ�યા�મ એ મનુ�ય 
�વનનો પાયો છ�. એના િવના તો ભૌિતકતાની 
ઈમારત આધારહીન છ�, જે �યાર�ય પણ પડી શક� 
છ�. એટલે હવે સમયની સૂ�મતાને ઓળખીને, 
સાંસા�રક ઈ�છાઓ અને મનોિવકારોની 

ઈ�છાઓને ઓછી કરીને ચાલશો તો આપની �ે� 
ઈ�છાઓ પૂરી થઈ જશે. � વધાર� ઈ�છાઓ હશે 
તો �વન યોગયુ� નથી. યોગમુ� �વન 
�ગ��ણા સમાન બની જશે. િવકારોની આગ 
તમને સળગાવીને ભ�મ કરી દ�શે.

ઈલે��ોિનક સાધનોનું આકષ�ણ

એ શંકા વગરની વાત છ� ક� ઈલે��ોિનક 
સાધનો મનુ�ય માટ� વરદાન છ�. માનવ આજે 
વરદાનનો દુ�પયોગ કર� છ� એટલે એના માટ� 
વરદાન શાપ બની �ય છ�. એમાં માિહતી પણ છ� 
તો મનને ભટકાવનારા ક�િવચારો પણ છ�. એમાંથી 
નીકળનારાં તરંગો મ��ત�ક તથા શરીર પણ ઘણો 
ખરાબ �ભાવ પાડે છ�. જે લોકો આમાં વધાર� સમય 
�યતીત કર� છ� એના મ��ત�કની શિ� �ીણ થઈ 
�ય છ�. એકા�તા એના માટ� અ�ય કોઈ જ�મની 
વાત બની �ય છ�. અ�યાસ, લેખનમાં તેઓ સારા 
બની શકતા નથી. જે માતાઓએ પોતાનાં નાનાં 
બાળકોના હાથમાં મોબાઈલ પકડાવી દીધો છ�, તો 
એમ સમ� ક� તેઓ મોતનું આવાહન કરી ર�ા 
છ�. તેનાથી બાળકોના મ��ત�ક પર ખરાબ �ભાવ 
પડે છ�. બાળકોનું મ��ત�ક નાજુક હોવાથી તે 
સંકોચાવા લાગે છ�. આપ �શો ક� તેઓ થોડા 
સમયમાં જ ચી�ડયાપણાના િશકાર બની �ય છ�. 
પર�શાની અને હતાશામાં આવી �ય છ�. એટલે આ 
વરદાનને શાપ ના બનાવો. એનો સંયિમત જ 
ઉપયોગ કરો. સ�ય �ાન ઈ�ટરનેટ પાસેથી નહ� 
પણ �ાનના સાગરથી મળશે. જે �ાની જનો આ 
સાધનોનો ઉપયોગ કર� છ� તેઓ કદી યોગયુ� 
હોતા નથી. તેઓ મોડા સૂએ છ� અને મોડા ઉઠ� છ�. 
એમનું મન નકારા�મકતાથી ભર�લું હોય છ�. 
એમના અંદરની વાસનાઓ �ગવા લાગે છ�. અને 
તેઓ સૌ ડી�ેશન અને માનિસક રોગોનો િશકાર 
જલદીથી બની �ય છ�. જેઓ આ સાધનો સાથે 
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રાતનો સમય �યતીત કર� છ� તેઓને ક�ટલાક 
સમય પછી એમને ઊંઘના સુખથી વંિચત કરી દ� છ�. 
એટલે સમજદાર બનો, બુિ�માન બનો અને આ 
સાધનોને વરદાન પૂરતાં જ સીિમત રહ�વા દો.

�વનને, સમયને અને સંક�પોને મહ�વ 
આપો.

��ાવ�સોનું �વન અણમોલ છ�. એક એક 
સંક�પ મહાન અને એક એક સેક�ડ ઘણી 
મૂ�યવાન છ�. ક�મ છ� આવું ? આ પુ�ષો�મ 
સંગમયુગનો સમય એટલો મૂ�યવાન છ� ક� એનાથી 
સતયુગ અને �ેતાયુગના 2500 વષ�નું એક એક 
�દનનું ભા�યિનમા�ણ કર� છ�. આપણો દર�ક પળ 
અને દર�ક સંક�પ આપણા ભાિવ પાટ�ને ન�ી કર� 
છ�. એટલે સંક�પોને મહાન બનાવો અને સમયને 
સફળ કરો. જે મનુ�ય સમયને ન� કર� છ� સમય 
આવતાં તેને તેનું મૂ�ય સમ�શે. �યાર� સમય વીતી 
ગયો હશે. જે �ાની જનોએ સંક�પોને મહાન 
બના�યા નથી, સંક�પ જ એમને સમ�યાઓનો 
અનુભવ કરાવશે. �યાર� તેઓ પોતાના સંક�પોને 
રોક� શકશે નહ�. સ ંક�પોનો માર જ એના માટ� 
ધમ�રાજપુરીની સ� બની જશે એટલે �વયંને, 
પોતાના �યાગને, પોતાની સમપ�ણમયતાને મહ�વ 
આપીને અંતમુ�ખી બની �ઓ અને પોતાના 
�વનને યોગયુ� બનાવો. જે યોગમુ� બનશે 
તેઓ રોગયુ� બની જશે. એમનું �વન 
િચંતાસભર બની જશે અને તેઓ ખાલી હાથે પાછા 
ફરશે. સમયને મહ�વ આપનાર જ સમયને નવી 
�દશા આપી શક� છ�. તેઓ સમયની ધારાને બદલી 
શક� છ�. તેઓ આ સમયના પણ રા� બની શક� છ�. 
�યથ�માં સમય વીતાવનાર લોકો �ે� સંક�પોથી 
વંિચત રહી �ય છ�. એમના મનમાં ખાલીપણું �વા 
મળ� છ�. એમના મનની ગિત ઘણી ઝડરી બની �ય 
છ�. તેઓ �વનનું સાચું સુખ મેળવી શકતા નથી.

મનોવૈ�ાિનક સવ� અનુસાર, દરરોજ 
મનુ�યના મનમાં 40 હ�ર, તો કોઈના મનમાં 50 
હ�ર તો કોઈના મનમાં 60 હ�ર સંક�પ પણ ઉઠ� 
છ�. એમનો ઊંઘવાનો સમય પમ સંક�પોમાં વીતે છ�. 
એની આંત�રક શિ�ઓ ન� થઈ �ય છ�. 
એનાથી મનુ�ય સફળતાથી દૂર, સુખ, શાંિતથી 
વંિચત અને ભયનો િશકાર બની �ય છ�. 
યોગીજન ઈ�છ� તો દરરોજ એના સંક�પોને 1 
હ�ર સુધી સીિમત પણ કરી શક� છ�. જેના સંક�પ 
એક �દવસમાં એક હ�ર જ રહી જશે. તેઓ 
મહાન યોગી બનીને સંસાર માટ� વરદાન બની 
જશે. પરંતુ જે યોગમુ� રહી જશે એમના 
સંક�પોની �પીડ �દવસે �દવસે વધતી જશે અને 
માનિસક રોગોની પીડાઓથી અિત ક� પામશે.

અ�તવેળાએ પરમા�મ િમલનનું સુખ �ા�ત 
કરીએ.

ઊંઘનું સુખ તો ઘણાં બધાંને આકિષ�ત કર� 
છ�. પરંતુ આજે અનેકોના ભા�યમાં સુખ ર�ં નથી. 
જેઓ ઊંઘને �તનારા અ�તવેળાએ પોતાના 
પરમિપતા સાથે વાતો કર� છ� તેઓ પરમ આનંદ 
�ા�ત કર� છ�. જેઓ િનરાકાર આ�મા બનીને 
િનરાકાર પરમસ�ા સાથે યોગયુ� થાય છ� તેઓ 
િવકમા��ત અને યોગયુ� બનીને આ સંસારમાં 
સૌથી વધાર� શિ�શાળી બની �ય છ�. જે 
યોગીજન અ�તવેળાએ �ાનસૂય� પાસેથી �કાશ 
�ા�ત કર� છ� તેઓ સંસારના અંધકારને સમા�ત 
કર� છ�. જેઓ સવાર� સવાર� ��િત�વ�પમાં ��થત 
થાય છ�, �વમાનધારી બને છ� એમની ��થિત 
મહાન બની �ય છ�. � અ�તવેળાએ આપણે 
અશરીરી અવ�થામાં ��થત થઈએ છીએ તો 
િવ�ને શાંિતનું દાન મળ� છ�. � �વદશ�ન ચ�ધારી 
બનીએ છીએ તો િવ�માં ખુશીઓના �ક�પન 
ફ�લાય છ�. આ સમય ભા�ય બનાવવાની વેળા છ�. 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 12 December 2019 Page No. 10

�ાના�ત

ગુલામ થઈ ગયા. સાંસા�રક રસ � પોતાના તરફ 
ખ�ચતો જશે, તો એકા� બની શક�શું નહ�. મન 
બુિ� ભટકતાં રહ�શે અને આપણે યોગયુ� 
હોવાને બદલે યોગમુ� થઈ જઈશું. �વયંને ચેક 
કરી લો. �વાદ����યનો રસ આપણને રોગોના 
િશકાર તો બનાવતો નથી ને ? જેણે �વાદ����યને 
�તી છ� તે સાચો યોગી છ�. આંખોનો રસ આપણા 
મનને ભટકાવી તો નથી ર�ો ને ? કણ�રસ 
આપણને િનંદારસ ભણી લઈ જતો નથી ને ? �યથ� 
બોલ બોલીને આપણે આપણી આંત�રક 
શિ�યોને તો ન� કરી ર�ા નથી ને ? � આવું 
હશે તો આપણે યોગમુ� બની જઈશું.

સાંસા�રક ઈ�છાઓથી ઉપરામ

સંસારમાં વધતું જતું માયાનું �લોભન અનેક 
�ાની અને યોગીજનોને પોતાની લપેટમાં લઈ ર�ં 
છ� અને એને જ �ા��ત અને સાચું સુખ સમ�ને 
એના ચ��યુહમાં અટવાતા જઈએ છીએ. આપણી 
યુવા પેઢીને તો આપણી મહાન ભારતીય 
સં�ક�િતની તો પરવા જ નથી. પા�ા�ય સં�ક�િતના 
�ભાવમાં એમણે એમને કામ અ��માં સળગાવી 
દીધા છ�. કામ ���ત જ �વનનું લ�ય બની ગયું 
છ�. કામ જ સવ� છ� આ અધમ િવચાર� એમને 
પતનની તરફ ધક�લી દીધાં છ�. તેઓ કામુકતાને 
�વનની સફળતા સમ� બેઠાં છ�. સાંસા�રક 
ઈ�છાઓ અને િવકારોની પાછળ દોડવાથી 
બુિ�માન મનુ�ય, �વનનાં સાચાં સુખોથી દૂર જઈ 
ર�ો છ�. �યસનોએ એને ઘેરી લીધો છ�. માનિસક 
રોગોની �ળ એને ન� કરવા માટ� તૈયાર છ�. 
એનાથી એ ભૂલાઈ ગયું છ� ક� અ�યા�મ એ મનુ�ય 
�વનનો પાયો છ�. એના િવના તો ભૌિતકતાની 
ઈમારત આધારહીન છ�, જે �યાર�ય પણ પડી શક� 
છ�. એટલે હવે સમયની સૂ�મતાને ઓળખીને, 
સાંસા�રક ઈ�છાઓ અને મનોિવકારોની 

ઈ�છાઓને ઓછી કરીને ચાલશો તો આપની �ે� 
ઈ�છાઓ પૂરી થઈ જશે. � વધાર� ઈ�છાઓ હશે 
તો �વન યોગયુ� નથી. યોગમુ� �વન 
�ગ��ણા સમાન બની જશે. િવકારોની આગ 
તમને સળગાવીને ભ�મ કરી દ�શે.

ઈલે��ોિનક સાધનોનું આકષ�ણ

એ શંકા વગરની વાત છ� ક� ઈલે��ોિનક 
સાધનો મનુ�ય માટ� વરદાન છ�. માનવ આજે 
વરદાનનો દુ�પયોગ કર� છ� એટલે એના માટ� 
વરદાન શાપ બની �ય છ�. એમાં માિહતી પણ છ� 
તો મનને ભટકાવનારા ક�િવચારો પણ છ�. એમાંથી 
નીકળનારાં તરંગો મ��ત�ક તથા શરીર પણ ઘણો 
ખરાબ �ભાવ પાડે છ�. જે લોકો આમાં વધાર� સમય 
�યતીત કર� છ� એના મ��ત�કની શિ� �ીણ થઈ 
�ય છ�. એકા�તા એના માટ� અ�ય કોઈ જ�મની 
વાત બની �ય છ�. અ�યાસ, લેખનમાં તેઓ સારા 
બની શકતા નથી. જે માતાઓએ પોતાનાં નાનાં 
બાળકોના હાથમાં મોબાઈલ પકડાવી દીધો છ�, તો 
એમ સમ� ક� તેઓ મોતનું આવાહન કરી ર�ા 
છ�. તેનાથી બાળકોના મ��ત�ક પર ખરાબ �ભાવ 
પડે છ�. બાળકોનું મ��ત�ક નાજુક હોવાથી તે 
સંકોચાવા લાગે છ�. આપ �શો ક� તેઓ થોડા 
સમયમાં જ ચી�ડયાપણાના િશકાર બની �ય છ�. 
પર�શાની અને હતાશામાં આવી �ય છ�. એટલે આ 
વરદાનને શાપ ના બનાવો. એનો સંયિમત જ 
ઉપયોગ કરો. સ�ય �ાન ઈ�ટરનેટ પાસેથી નહ� 
પણ �ાનના સાગરથી મળશે. જે �ાની જનો આ 
સાધનોનો ઉપયોગ કર� છ� તેઓ કદી યોગયુ� 
હોતા નથી. તેઓ મોડા સૂએ છ� અને મોડા ઉઠ� છ�. 
એમનું મન નકારા�મકતાથી ભર�લું હોય છ�. 
એમના અંદરની વાસનાઓ �ગવા લાગે છ�. અને 
તેઓ સૌ ડી�ેશન અને માનિસક રોગોનો િશકાર 
જલદીથી બની �ય છ�. જેઓ આ સાધનો સાથે 
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રાતનો સમય �યતીત કર� છ� તેઓને ક�ટલાક 
સમય પછી એમને ઊંઘના સુખથી વંિચત કરી દ� છ�. 
એટલે સમજદાર બનો, બુિ�માન બનો અને આ 
સાધનોને વરદાન પૂરતાં જ સીિમત રહ�વા દો.

�વનને, સમયને અને સંક�પોને મહ�વ 
આપો.

��ાવ�સોનું �વન અણમોલ છ�. એક એક 
સંક�પ મહાન અને એક એક સેક�ડ ઘણી 
મૂ�યવાન છ�. ક�મ છ� આવું ? આ પુ�ષો�મ 
સંગમયુગનો સમય એટલો મૂ�યવાન છ� ક� એનાથી 
સતયુગ અને �ેતાયુગના 2500 વષ�નું એક એક 
�દનનું ભા�યિનમા�ણ કર� છ�. આપણો દર�ક પળ 
અને દર�ક સંક�પ આપણા ભાિવ પાટ�ને ન�ી કર� 
છ�. એટલે સંક�પોને મહાન બનાવો અને સમયને 
સફળ કરો. જે મનુ�ય સમયને ન� કર� છ� સમય 
આવતાં તેને તેનું મૂ�ય સમ�શે. �યાર� સમય વીતી 
ગયો હશે. જે �ાની જનોએ સંક�પોને મહાન 
બના�યા નથી, સંક�પ જ એમને સમ�યાઓનો 
અનુભવ કરાવશે. �યાર� તેઓ પોતાના સંક�પોને 
રોક� શકશે નહ�. સ ંક�પોનો માર જ એના માટ� 
ધમ�રાજપુરીની સ� બની જશે એટલે �વયંને, 
પોતાના �યાગને, પોતાની સમપ�ણમયતાને મહ�વ 
આપીને અંતમુ�ખી બની �ઓ અને પોતાના 
�વનને યોગયુ� બનાવો. જે યોગમુ� બનશે 
તેઓ રોગયુ� બની જશે. એમનું �વન 
િચંતાસભર બની જશે અને તેઓ ખાલી હાથે પાછા 
ફરશે. સમયને મહ�વ આપનાર જ સમયને નવી 
�દશા આપી શક� છ�. તેઓ સમયની ધારાને બદલી 
શક� છ�. તેઓ આ સમયના પણ રા� બની શક� છ�. 
�યથ�માં સમય વીતાવનાર લોકો �ે� સંક�પોથી 
વંિચત રહી �ય છ�. એમના મનમાં ખાલીપણું �વા 
મળ� છ�. એમના મનની ગિત ઘણી ઝડરી બની �ય 
છ�. તેઓ �વનનું સાચું સુખ મેળવી શકતા નથી.

મનોવૈ�ાિનક સવ� અનુસાર, દરરોજ 
મનુ�યના મનમાં 40 હ�ર, તો કોઈના મનમાં 50 
હ�ર તો કોઈના મનમાં 60 હ�ર સંક�પ પણ ઉઠ� 
છ�. એમનો ઊંઘવાનો સમય પમ સંક�પોમાં વીતે છ�. 
એની આંત�રક શિ�ઓ ન� થઈ �ય છ�. 
એનાથી મનુ�ય સફળતાથી દૂર, સુખ, શાંિતથી 
વંિચત અને ભયનો િશકાર બની �ય છ�. 
યોગીજન ઈ�છ� તો દરરોજ એના સંક�પોને 1 
હ�ર સુધી સીિમત પણ કરી શક� છ�. જેના સંક�પ 
એક �દવસમાં એક હ�ર જ રહી જશે. તેઓ 
મહાન યોગી બનીને સંસાર માટ� વરદાન બની 
જશે. પરંતુ જે યોગમુ� રહી જશે એમના 
સંક�પોની �પીડ �દવસે �દવસે વધતી જશે અને 
માનિસક રોગોની પીડાઓથી અિત ક� પામશે.

અ�તવેળાએ પરમા�મ િમલનનું સુખ �ા�ત 
કરીએ.

ઊંઘનું સુખ તો ઘણાં બધાંને આકિષ�ત કર� 
છ�. પરંતુ આજે અનેકોના ભા�યમાં સુખ ર�ં નથી. 
જેઓ ઊંઘને �તનારા અ�તવેળાએ પોતાના 
પરમિપતા સાથે વાતો કર� છ� તેઓ પરમ આનંદ 
�ા�ત કર� છ�. જેઓ િનરાકાર આ�મા બનીને 
િનરાકાર પરમસ�ા સાથે યોગયુ� થાય છ� તેઓ 
િવકમા��ત અને યોગયુ� બનીને આ સંસારમાં 
સૌથી વધાર� શિ�શાળી બની �ય છ�. જે 
યોગીજન અ�તવેળાએ �ાનસૂય� પાસેથી �કાશ 
�ા�ત કર� છ� તેઓ સંસારના અંધકારને સમા�ત 
કર� છ�. જેઓ સવાર� સવાર� ��િત�વ�પમાં ��થત 
થાય છ�, �વમાનધારી બને છ� એમની ��થિત 
મહાન બની �ય છ�. � અ�તવેળાએ આપણે 
અશરીરી અવ�થામાં ��થત થઈએ છીએ તો 
િવ�ને શાંિતનું દાન મળ� છ�. � �વદશ�ન ચ�ધારી 
બનીએ છીએ તો િવ�માં ખુશીઓના �ક�પન 
ફ�લાય છ�. આ સમય ભા�ય બનાવવાની વેળા છ�. 
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આ સમયે પરમ સ�ગુ� �દલ દઈને વરદાન અને 
શિ�ઓ વહ�ચે છ�. આ સમયે તેઓ પોતાનો 
િનમ�ળ �ેમ અને આશીવા�દ આપે છ�. આપણા 
મ�તક પર હાથ મૂક� છ�. જે �ાનીજન આ સમયે 
ઊંઘે છ� તેઓ સવ� �ા��તઓથી વંિચત થઈ �ય છ�.

રોજ અ�તવેળાએ એક વાર �વયંને 
પરમા�મ �ેમથી ભરપૂર કરી લઈએ. અમે શું હતા 
અને તમે શું બના�યા. આપે અમને �દ�યબુિ� 
આપી. �વન �વવાની કળા શીખવાડી. આ 
અંિતમ જ�મમાં અમારા સાથી બની ગયા. આપે 
અમારા સવ� બોજ લઈ લીધા. આપને મેળવીને અમે 
ઘણા ખુશ થઈ ગયા. પરમ સ�ગુ�, સવ�શિ�માન 
િપતા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમણે આવીને 
આપણને સુખદાયી �વન આ�યું છ�. ઉઠતાં જ 
પોતાને ફ�ર�તા �વ�પમાં ��થત કરીએ અને 
સંક�પ કરીએ ક� િશવબાબા અને ��ાબાબાનો 
�ેમ મળશે. તેઓ અમારી છ�છાયા બની જશે. 
યોગયુ� થવા માટ� સવારના 4 થી 8 વા�યા 
સુધીના સમયને યોગમાં, સુંદર િચંતનમાં, �ાન 
�વણમાં અને �વયંને �વમાનમાં ��થત થઈને 
સમય સફળ બનાવીએ.

મહાન કત��ય તમને બોલાવી ર�ાં છ�.

ભગવાનનાં આ મહાવા�ય ‘સમય તમારી 
રાહ �ઈ ર�ો છ�.’ એ મહાન યોગીઓની �ેરણા 
છ�. જેમનો જ�મ િવ� ક�યાણ માટ� થયો છ�. આ 
ધરતી જ ધમ�રાજપુરી બનશે એવો સમય આવી 
ર�ો છ�. �યાર� માનિસક શારી�રક રોગ મનુ�યોને 
સુખોથી વંિચત કરશે. જેઓએ પાપકમ�માંથી 
આનંદ મેળ�યો છ� તેઓ સ�ઓની પીડા 
ભોગવશે. �ક�િત કોપાયમાન બનશે. સવ� કાંઈ 
પોતાના પેટાળમાં સમાવી લેશે. પાંચે ત�વો ભેગાં 
મળીને આ સંસારમાં તાંડવ��ય કરશે. મોહ 
મનુ�યને અિત પીડા આપશે. વાસનામાં સળગતા 

આ�માઓ પ�ાતાપની અ��માં સળગશે. મોતનો 
ખેલ ખેલાશે. સંસારના અનેક લોકો રા�ે સૂઈ 
શકશે નહ�.

આવા સમયમાં �ે� યોગીજન પોતાની 
પિવ����થી વાય�ેશન (�ક�પન) ફ�લાવીને 
અનેકોને રોગમુ� કરશે. પોતાનાં શાંિતનાં 
તરંગો ફ�લાવીને અશાંિતના અ��માં સળગતા 
આ�માઓને શીતળ કરશે. ભયથી પી�ડત 
મનુ�યોને, દુઃખોથી દાઝતા �દલોને, શિ�ઓનાં 
�ક�પન આપીને એને �વવાની અનુભૂિત 
કરાવશે. મહાન યોગી બી�ઓને મુિ�નું 
વરદાન આપશે. તેઓ જ દુઃખ હતા�, 
ભા�યિવધાતા બની જશે. જેઓએ યોગમુ� 
બનીને �વન વીતા�યું છ�, તેઓ પ�તાવો કરીને 
ખાલી હાથે સંસારમાંથી િવદાય લેશે.

ભગવાનુવાચ છ� ‘િવજયમાળામાં અંતસુધી 
ક�ટલીક સીટો ખાલી રાખવામાં આવે છ�.’ એટલે 
�ાન યોગના માગ� પર અંિતમ સમયમાં આવનાર 
મહાન તપ�વી અને પિવ� આ�મા બનીને સીટ 
મેળવી શક� છ�. તેથી જેણે મહાન લ�યને �ા�ત 
કરવાનું છ�, તેઓ �વનને યોગયુ�, સંસારથી 
અિલ�ત, અ�યંત શિ�શાળી બનાવે અને તેઓ 
સવ� માટ� દુઃખહતા� બને. તેઓ ��િત �વ�પ અને 
�વમાનધારી બને. અશરીરી��થિત અને આ��મક 
���નો અ�યાસ કર�. દરરોજ કમ��ે� પર રહ�વા 
છતાં આખો �દવસ �ે� ��િતનો અ�યાસ કર� તો 
�વન એની મેળ� યો�યુ� બની જશે. વાત લગન 
લગાડવાની છ�. માગ� તો ઘણો સરળ છ�. દરરોજ 
એકાંતમાં પણ ઈ�રીય યાદમાં રહો. �વયંના �ે� 
પુ�ષાથ� માટ�, �વયંને સમય આપો તો થોડા 
સમયમાં પણ �ે� ��થિત �ા�ત કરી શકશો. 
આવનારો સમય યોગીઓનો હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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��યુ પર દુઃખ શા માટ� ?
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

જ�મ અને ��યુ એ 
એક િસ�ાની બે બાજુ છ�. 
આ�માનું કદી ��યુ થતુ 
નથી. શરીરના પાંચ ત�વો 
��યુ બાદ પાંચ ત�વોમાં 
ભળી �ય છ�. ��યુ એટલે 
આ�મા પોતાનો �ેસ

(પોશાક) અને એ�ેસ (સરનામું) બદલે છ�. એક 
�થાન અને શરીર �પી વ��નો �યાગ કરીને, 
બી� �થાન પર નવાં વ�� ધારણ કર� છ�. આ 
શરીર �પી મકાનના આપણે ગમે તેટલા જૂના 
ભાડુઆત ક�મ ના હોઈએ પરંતુ એક �દવસ આ 
મકાન ખાલી કરવું પડે છ�. જૂના ભાડુઆતને 
મકાન ખાલી કરાવી શકતા નથી. એવો અહ�નો 
કાયદો ચાલી શકતો નથી. ��યુ એક અ�ભુત 
ઘટના છ�. જેમાં આ�મા �વનનાં કમ�, સં�કાર 
પોતાની સાથે લઈ �ય છ�. એટલે ��યુને િચરિન�ા 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. ��યુ અનેક �કાર� આવે 
છ�. કોઈ કોઈ �યિ� ઘણી દુઃખી થઈને મર� છ� તો 
કોઈ હાટ�એટ�કમાં અચાનક મરી �ય છ�. કોઈ 
યા�ા દરિમયાન મર� છ�, તો કોઈ ફાંસીએ લટક�ને 
મર� છ�. આ સવ�ની પાછળ એમનાં કમ� જ 
જવાબદાર છ�. 

કોઈ િવરલા મનુ�ય હોય છ� જેઓ �ભુ 
�મરણ કરતાં યા સ�સંગ કરતાં કરતાં શરીર છોડે 
છ�. કહ�વાય છ� ક� ‘જેવી અંત મિત તેવી ગિત’. અંત 
સમયમાં મનુ�યની બુિ� જેનામાં હોય છ� તે 
અનુસાર તેની ગિત થાય છ�. એટલે મનુ�ય �યાર� 
��યુની ન�ક હોય છ� �યાર� એની પાસે ગીતા 
વાંચવામાં આવે છ�. ભજન ગાવામાં આવે છ�. એને 

પરમા�માની યાદ અપાવવામાં આવે છ�. માનવના 
જ�મની સાથે જ એની ��યુની તારીખ �થળ વગેર� 
ન�ી હોય છ�. જે રીતે ફળ �યાર� પાક� �ય છ� તો 
એની મેળ� જ જમીન પર પડી �ય છ�. જમીન પર 
પ�ા પછી એના બીજમાંથી નવા ��ની શ�આત 
થાય છ�. એ રીતે પણ ��યુ એ �વનનો અંત નથી. 
પણ નવા �વનનું �વેશ�ાર છ�. �વન િ�ક�ટની 
રમતની જેમ અિનિ�ત છ�. િ�ક�ટની રમતમાં 
બ�ેબાજને એ ખબર નથી હોતી ક� �યો દડો 
આખરી છ�. એ રીતે મનુ�યને પણ ખબર પડતી 
નથી ક� �યો �ાસ આખરી છ�. �ાની પુ�ષો 
��યુના અ��ત�વને �વીકારતા નથી. તેઓ કહ� છ� 
ક� િવ�માં કોઈપણ ચીજનો નાશ થતો નથી. 
ભ�ો તો કહ� છ� ક� ��યુ તો મંગલકારી ઘટના છ�. 
કારણ ક� ભગવાનના ઘેરથી તેડું આ�યું હોય છ�. 
કમ�યોગી કહ� છ� - ��યુ એટલે �વન �પી વેપારનો 
િહસાબ આપવા ભગવાનના ઘેર જવું. ��યુથી 
માનવ મર� છ�. તેના કરતાં ��યુના ભયથી વધાર� 
મર� છ�. એક ગામમાં �લેગનો રોગ ફ�લાયો હતો. 
તેમાં �લેગ કરતાં તેના ભયથી વધાર� લોકો મયા� તો 
�� ઉઠ� છ� ક� ��યુ ભયભીત શા માટ� કર� છ�? 
એનાં કારણો આ �કાર� છ�.

1. મનુ�યને ��યુના સંબંધમાં કોઈ પણ �કારનું 
�ાન નથી એટલે ભય લાગે છ�. 

2. ઘર સાથે, ઘરની �થાવર જંગમ સંપિ� ��યે 
આસિ� હોય છ� અને એને છોડવાનું દુઃખ 
થાય છ�. 

3. જે સંબંધીઓ સાથે �વન વીતા�યું એનો મોહ 
ખ�ચે છ�. 
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આ સમયે પરમ સ�ગુ� �દલ દઈને વરદાન અને 
શિ�ઓ વહ�ચે છ�. આ સમયે તેઓ પોતાનો 
િનમ�ળ �ેમ અને આશીવા�દ આપે છ�. આપણા 
મ�તક પર હાથ મૂક� છ�. જે �ાનીજન આ સમયે 
ઊંઘે છ� તેઓ સવ� �ા��તઓથી વંિચત થઈ �ય છ�.

રોજ અ�તવેળાએ એક વાર �વયંને 
પરમા�મ �ેમથી ભરપૂર કરી લઈએ. અમે શું હતા 
અને તમે શું બના�યા. આપે અમને �દ�યબુિ� 
આપી. �વન �વવાની કળા શીખવાડી. આ 
અંિતમ જ�મમાં અમારા સાથી બની ગયા. આપે 
અમારા સવ� બોજ લઈ લીધા. આપને મેળવીને અમે 
ઘણા ખુશ થઈ ગયા. પરમ સ�ગુ�, સવ�શિ�માન 
િપતા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમણે આવીને 
આપણને સુખદાયી �વન આ�યું છ�. ઉઠતાં જ 
પોતાને ફ�ર�તા �વ�પમાં ��થત કરીએ અને 
સંક�પ કરીએ ક� િશવબાબા અને ��ાબાબાનો 
�ેમ મળશે. તેઓ અમારી છ�છાયા બની જશે. 
યોગયુ� થવા માટ� સવારના 4 થી 8 વા�યા 
સુધીના સમયને યોગમાં, સુંદર િચંતનમાં, �ાન 
�વણમાં અને �વયંને �વમાનમાં ��થત થઈને 
સમય સફળ બનાવીએ.

મહાન કત��ય તમને બોલાવી ર�ાં છ�.

ભગવાનનાં આ મહાવા�ય ‘સમય તમારી 
રાહ �ઈ ર�ો છ�.’ એ મહાન યોગીઓની �ેરણા 
છ�. જેમનો જ�મ િવ� ક�યાણ માટ� થયો છ�. આ 
ધરતી જ ધમ�રાજપુરી બનશે એવો સમય આવી 
ર�ો છ�. �યાર� માનિસક શારી�રક રોગ મનુ�યોને 
સુખોથી વંિચત કરશે. જેઓએ પાપકમ�માંથી 
આનંદ મેળ�યો છ� તેઓ સ�ઓની પીડા 
ભોગવશે. �ક�િત કોપાયમાન બનશે. સવ� કાંઈ 
પોતાના પેટાળમાં સમાવી લેશે. પાંચે ત�વો ભેગાં 
મળીને આ સંસારમાં તાંડવ��ય કરશે. મોહ 
મનુ�યને અિત પીડા આપશે. વાસનામાં સળગતા 

આ�માઓ પ�ાતાપની અ��માં સળગશે. મોતનો 
ખેલ ખેલાશે. સંસારના અનેક લોકો રા�ે સૂઈ 
શકશે નહ�.

આવા સમયમાં �ે� યોગીજન પોતાની 
પિવ����થી વાય�ેશન (�ક�પન) ફ�લાવીને 
અનેકોને રોગમુ� કરશે. પોતાનાં શાંિતનાં 
તરંગો ફ�લાવીને અશાંિતના અ��માં સળગતા 
આ�માઓને શીતળ કરશે. ભયથી પી�ડત 
મનુ�યોને, દુઃખોથી દાઝતા �દલોને, શિ�ઓનાં 
�ક�પન આપીને એને �વવાની અનુભૂિત 
કરાવશે. મહાન યોગી બી�ઓને મુિ�નું 
વરદાન આપશે. તેઓ જ દુઃખ હતા�, 
ભા�યિવધાતા બની જશે. જેઓએ યોગમુ� 
બનીને �વન વીતા�યું છ�, તેઓ પ�તાવો કરીને 
ખાલી હાથે સંસારમાંથી િવદાય લેશે.

ભગવાનુવાચ છ� ‘િવજયમાળામાં અંતસુધી 
ક�ટલીક સીટો ખાલી રાખવામાં આવે છ�.’ એટલે 
�ાન યોગના માગ� પર અંિતમ સમયમાં આવનાર 
મહાન તપ�વી અને પિવ� આ�મા બનીને સીટ 
મેળવી શક� છ�. તેથી જેણે મહાન લ�યને �ા�ત 
કરવાનું છ�, તેઓ �વનને યોગયુ�, સંસારથી 
અિલ�ત, અ�યંત શિ�શાળી બનાવે અને તેઓ 
સવ� માટ� દુઃખહતા� બને. તેઓ ��િત �વ�પ અને 
�વમાનધારી બને. અશરીરી��થિત અને આ��મક 
���નો અ�યાસ કર�. દરરોજ કમ��ે� પર રહ�વા 
છતાં આખો �દવસ �ે� ��િતનો અ�યાસ કર� તો 
�વન એની મેળ� યો�યુ� બની જશે. વાત લગન 
લગાડવાની છ�. માગ� તો ઘણો સરળ છ�. દરરોજ 
એકાંતમાં પણ ઈ�રીય યાદમાં રહો. �વયંના �ે� 
પુ�ષાથ� માટ�, �વયંને સમય આપો તો થોડા 
સમયમાં પણ �ે� ��થિત �ા�ત કરી શકશો. 
આવનારો સમય યોગીઓનો હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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��યુ પર દુઃખ શા માટ� ?
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

જ�મ અને ��યુ એ 
એક િસ�ાની બે બાજુ છ�. 
આ�માનું કદી ��યુ થતુ 
નથી. શરીરના પાંચ ત�વો 
��યુ બાદ પાંચ ત�વોમાં 
ભળી �ય છ�. ��યુ એટલે 
આ�મા પોતાનો �ેસ

(પોશાક) અને એ�ેસ (સરનામું) બદલે છ�. એક 
�થાન અને શરીર �પી વ��નો �યાગ કરીને, 
બી� �થાન પર નવાં વ�� ધારણ કર� છ�. આ 
શરીર �પી મકાનના આપણે ગમે તેટલા જૂના 
ભાડુઆત ક�મ ના હોઈએ પરંતુ એક �દવસ આ 
મકાન ખાલી કરવું પડે છ�. જૂના ભાડુઆતને 
મકાન ખાલી કરાવી શકતા નથી. એવો અહ�નો 
કાયદો ચાલી શકતો નથી. ��યુ એક અ�ભુત 
ઘટના છ�. જેમાં આ�મા �વનનાં કમ�, સં�કાર 
પોતાની સાથે લઈ �ય છ�. એટલે ��યુને િચરિન�ા 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. ��યુ અનેક �કાર� આવે 
છ�. કોઈ કોઈ �યિ� ઘણી દુઃખી થઈને મર� છ� તો 
કોઈ હાટ�એટ�કમાં અચાનક મરી �ય છ�. કોઈ 
યા�ા દરિમયાન મર� છ�, તો કોઈ ફાંસીએ લટક�ને 
મર� છ�. આ સવ�ની પાછળ એમનાં કમ� જ 
જવાબદાર છ�. 

કોઈ િવરલા મનુ�ય હોય છ� જેઓ �ભુ 
�મરણ કરતાં યા સ�સંગ કરતાં કરતાં શરીર છોડે 
છ�. કહ�વાય છ� ક� ‘જેવી અંત મિત તેવી ગિત’. અંત 
સમયમાં મનુ�યની બુિ� જેનામાં હોય છ� તે 
અનુસાર તેની ગિત થાય છ�. એટલે મનુ�ય �યાર� 
��યુની ન�ક હોય છ� �યાર� એની પાસે ગીતા 
વાંચવામાં આવે છ�. ભજન ગાવામાં આવે છ�. એને 

પરમા�માની યાદ અપાવવામાં આવે છ�. માનવના 
જ�મની સાથે જ એની ��યુની તારીખ �થળ વગેર� 
ન�ી હોય છ�. જે રીતે ફળ �યાર� પાક� �ય છ� તો 
એની મેળ� જ જમીન પર પડી �ય છ�. જમીન પર 
પ�ા પછી એના બીજમાંથી નવા ��ની શ�આત 
થાય છ�. એ રીતે પણ ��યુ એ �વનનો અંત નથી. 
પણ નવા �વનનું �વેશ�ાર છ�. �વન િ�ક�ટની 
રમતની જેમ અિનિ�ત છ�. િ�ક�ટની રમતમાં 
બ�ેબાજને એ ખબર નથી હોતી ક� �યો દડો 
આખરી છ�. એ રીતે મનુ�યને પણ ખબર પડતી 
નથી ક� �યો �ાસ આખરી છ�. �ાની પુ�ષો 
��યુના અ��ત�વને �વીકારતા નથી. તેઓ કહ� છ� 
ક� િવ�માં કોઈપણ ચીજનો નાશ થતો નથી. 
ભ�ો તો કહ� છ� ક� ��યુ તો મંગલકારી ઘટના છ�. 
કારણ ક� ભગવાનના ઘેરથી તેડું આ�યું હોય છ�. 
કમ�યોગી કહ� છ� - ��યુ એટલે �વન �પી વેપારનો 
િહસાબ આપવા ભગવાનના ઘેર જવું. ��યુથી 
માનવ મર� છ�. તેના કરતાં ��યુના ભયથી વધાર� 
મર� છ�. એક ગામમાં �લેગનો રોગ ફ�લાયો હતો. 
તેમાં �લેગ કરતાં તેના ભયથી વધાર� લોકો મયા� તો 
�� ઉઠ� છ� ક� ��યુ ભયભીત શા માટ� કર� છ�? 
એનાં કારણો આ �કાર� છ�.

1. મનુ�યને ��યુના સંબંધમાં કોઈ પણ �કારનું 
�ાન નથી એટલે ભય લાગે છ�. 

2. ઘર સાથે, ઘરની �થાવર જંગમ સંપિ� ��યે 
આસિ� હોય છ� અને એને છોડવાનું દુઃખ 
થાય છ�. 

3. જે સંબંધીઓ સાથે �વન વીતા�યું એનો મોહ 
ખ�ચે છ�. 
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��યેક �ણને, �ાસને આપણે સફળ કરવાનાં છ�.

��યુ પછી આ�મા �યાં �ય છ�.

��યુ બાદ મનુ�યા�મા મનુ�ય યોિનમાં જ 
જ�મ લે છ�. કદી પણ આ�મા પશુ યોિનમાં જ�મ 
લેતો નથી. પોતાના પાપ કમ� યા પુ�ય કમ�ના 
િહસાબે તે દુઃખી યા સુખી પ�રવારમાં જ�મ લે છ�. 
કોઈનાં કમ� ખરાબ હોય, તો િભખારી, ચોર યા 
ડાક�ના ઘેર જ�મ મળ� છ�.

�� ઉઠ� ક� શું માનવ ��યુ પર િવજય 
મેળવી શક� છ� ? જવાબ છ� હા. ��યુને ટાળી 
શકાતું નથી પણ તેના ઉપર િવજય મેળવી શકાય 

છ�. િવ�ાને ઘણી �ગિત કરી છ� જેનાથી આયુ�ય 
લંબાવી શકાય છ� પણ ��યુને ટાળી શકાતું નથી. 
��યુ�ત બનવા માટ� કાળોના કાળ, મહાકાળ 
પરમા�મા અમરનાથ જ આપણી મદદ કરી શક� છ�. 
એટલા માટ� રાજયોગ �ે� સાધન છ�. રાજયોગ 
અથા�� શરીરના ભાનથી �વયંને અલગ આ�મા 
િન�ય કરવાનો છ� અને �વવા છતાં મરવાનો 
અ�યાસ કરવાનો છ�. ભગવાનની યાદમાં રહીને, 
કમ�યોગી બની, �ે� કમ�ની મૂડી �ારા આપણે 
��યુંજય બની શક�એ છીએ. સમ� િવ� નાટકનું 
આ અંિતમ ��ય ભજવાય ર�ં છ� એટલે યાદ 
રાખો ‘અબ ઘર �ના હ�.’      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

4. �વનમાં કર�લાં પાપકમ� યાદ આવે છ�. તેની 
સ�નો ભય હોય છ�. જે રીતે �દવસમાં કર�લાં 
કમ� રાતે �વ�નામાં આવે છ� તે રીતે �વનભર 
કર�લાં કમ� ��યુ સમયે એક ફ��મ જેમ દ�ખાય 
છ�. 

5. મનુ�યને એ ખબર પડતી નથી ક� હવે મારો 
જ�મ �યાં થશે, ક�વી ��થિતમાં થશે વગેર� ..

6. એકલવાયાપણાનો ભય.

�યાર� શરીર બ�યું �યાર� તે શુ� �વ�પમાં 
હતું પરંતુ �વનકાળમાં ઘણાં બધાં પાપ થાય છ� એ 
કારણે શરીરનું ત�વ અશુ� થઈ �ય છ�. ��યુના 
સમયે �યાર� શરીર �ક�િતને અિપ�ત કરવામાં આવે 
�યાર� દર�ક ત�વની શુિ� માટ� િવિધઓ કરવામાં 
આવે છ�. જેમ �ત શરીરના મુખમાં ગંગાજળ 
નાંખીને જળ ત�વનું શુિ�કરણ, ઘીના �યોગથી 
અ�� ત�વનું શુિ�કરણ, ચંદન �ારા વાયુનું 
શુિ�કરણ, તુલસી �ારા આકાશનું શુિ�કરણ 
અને વધેલી રાખને ગંગામાં તરતી મૂક�ને ભૂિમ 
ત�વનું શુિ�કરણ માનવામાં આવે છ�.

��યુની પાછળ દુઃખી થઈને રડતા રહ�વાથી 
�દવંગત આ�માને ઘણું દુઃખ થાય છ�. તે સૂ�મ 
�પમાં આ સૌ જુએ છ�. આના ઉપર એક વાતા� યાદ 
આવે છ�. એકવાર એક નાની બાળક�ની મા મરી 
ગઈ. છોકરીને મા ��યે બ� આસિ� હતી એટલે 
તેણી �દનરાત માને યાદ કરીને બ� રડતી હતી. 
એક �દવસે છોકરીએ �વ�નમાં �યું તો અહ�થી 
ગયેલા આ�માઓનાં સૂ�મ શરીર �યાં. એની 
વ�ે એની મા પણ હતી. જેણે િશર પર કાળા 
પાણીથી ભર�લો ઘડો મૂ�યો હતો. તે બ� ઉદાસ 
અને દુઃખી લાગતી હતી. આ �ઈને છોકરીને 
વધાર� દુઃખ થયું. તે વધાર� રડવા લાગી. બી� 
�દવસે �વ�નમાં એણે એ સમૂહને �યો. આજ માના 

િશર પર કાળા પાણીના બે ઘડા હતા. છોકરીએ 
િહ�મત રાખીને માને પૂ�ું ક�, ‘મા તું આટલી 
ઉદાસ ક�મ છો ? અને ત� તારા િશર પર આ શું 
ઉઠા�યું છ�. કાલે એક ઘડો હતો આજે બે ઘડા 
�યાંથી આ�યા ?’ મા એ પોતાની છોકરીને ક�ં, 
‘મારી ઉદાસીનું કારણ તા�ં દુઃખ છ� અને આ બે 
ઘડામાં તારાં આંસુ ભર�લાં છ�. બેટી, તું રડવાનું 
બંધ કર, નહ�તર માર� વધાર� તકલીફ ભોગવવી 
પડશે.’ આ સાંભળીને છોકરીએ તરત જ રડવાનું 
બંધ કરી દીધું.

� જનાર આ�માને સૌ મળીને શાંત અને 
�વ�થ મનથી પરમા�માને યાદ કર� તો એને 
શાંિતનું દાન મળ� છ�. આ સ�સંગ ક�ટલાક �દવસો 
સુધી ઘરમાં થવો �ઈએ. જનારની અંિતમ ઈ�છા 
શું હતી તે પૂરી કરવી �ઈએ. ��યુ એક હક�કત 
છ�. જેનો સામનો આપણે �યાર�ક તો કરવો પડે છ�. 
એટલે ��યુને સહજ બનાવવાની તૈયારી 
અ�યારથી જ કરીએ. ક�ટલાક �� જન તો 
પોતાની અંિતમયા�ા માટ� કપડાંની તૈયારી કરીને 
�ય છ�. શું કપડાંની તૈયારી જ પૂરતી છ� ? 
િબલક�લ નહ�. જેટલું બની શક� તેટલાં �ે� 
સં�કારોની સાથે લઈ જવાની તૈયારી કરવી 
�ઈએ. બાળક જ�મે છ� �યાર� મુ�ી બંધ હોય છ�. તે 
પાછલા જ�મનાં કમ�નું �ાર�ધ ગુ�ત�પમાં લઈને 
�ય છ�. મનુ�ય મર� છ� �યાર� તેના બ�ને હાથ 
ખુ�ા હોય છ�. તે આ �થૂળ જગતની કોઈપણ 
વ�તુ, સાધન, સામ�ી પોતાની સાથે લઈ જઈ 
શકતો નથી એટલે િસક�દર� પોતાના લોકોને ક�ં 
હતું ક� �યાર� �� મરી �� �યાર� મારા બ�ને હાથ 
ખુ�ા રાખ� જેથી લોકો જુએ ક� િસક�દર 
આટલા મોટા સા�ા�યનો સ�ાટ હતો પરંતુ �યાર� 
ગયો �યાર� તેના હાથ ખાલી હતા. એકલા આ�યા 
હતા એકલા જ જવાનું છ�. એટલા માટ� �વનની 
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��યેક �ણને, �ાસને આપણે સફળ કરવાનાં છ�.

��યુ પછી આ�મા �યાં �ય છ�.

��યુ બાદ મનુ�યા�મા મનુ�ય યોિનમાં જ 
જ�મ લે છ�. કદી પણ આ�મા પશુ યોિનમાં જ�મ 
લેતો નથી. પોતાના પાપ કમ� યા પુ�ય કમ�ના 
િહસાબે તે દુઃખી યા સુખી પ�રવારમાં જ�મ લે છ�. 
કોઈનાં કમ� ખરાબ હોય, તો િભખારી, ચોર યા 
ડાક�ના ઘેર જ�મ મળ� છ�.

�� ઉઠ� ક� શું માનવ ��યુ પર િવજય 
મેળવી શક� છ� ? જવાબ છ� હા. ��યુને ટાળી 
શકાતું નથી પણ તેના ઉપર િવજય મેળવી શકાય 

છ�. િવ�ાને ઘણી �ગિત કરી છ� જેનાથી આયુ�ય 
લંબાવી શકાય છ� પણ ��યુને ટાળી શકાતું નથી. 
��યુ�ત બનવા માટ� કાળોના કાળ, મહાકાળ 
પરમા�મા અમરનાથ જ આપણી મદદ કરી શક� છ�. 
એટલા માટ� રાજયોગ �ે� સાધન છ�. રાજયોગ 
અથા�� શરીરના ભાનથી �વયંને અલગ આ�મા 
િન�ય કરવાનો છ� અને �વવા છતાં મરવાનો 
અ�યાસ કરવાનો છ�. ભગવાનની યાદમાં રહીને, 
કમ�યોગી બની, �ે� કમ�ની મૂડી �ારા આપણે 
��યુંજય બની શક�એ છીએ. સમ� િવ� નાટકનું 
આ અંિતમ ��ય ભજવાય ર�ં છ� એટલે યાદ 
રાખો ‘અબ ઘર �ના હ�.’      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

4. �વનમાં કર�લાં પાપકમ� યાદ આવે છ�. તેની 
સ�નો ભય હોય છ�. જે રીતે �દવસમાં કર�લાં 
કમ� રાતે �વ�નામાં આવે છ� તે રીતે �વનભર 
કર�લાં કમ� ��યુ સમયે એક ફ��મ જેમ દ�ખાય 
છ�. 

5. મનુ�યને એ ખબર પડતી નથી ક� હવે મારો 
જ�મ �યાં થશે, ક�વી ��થિતમાં થશે વગેર� ..

6. એકલવાયાપણાનો ભય.

�યાર� શરીર બ�યું �યાર� તે શુ� �વ�પમાં 
હતું પરંતુ �વનકાળમાં ઘણાં બધાં પાપ થાય છ� એ 
કારણે શરીરનું ત�વ અશુ� થઈ �ય છ�. ��યુના 
સમયે �યાર� શરીર �ક�િતને અિપ�ત કરવામાં આવે 
�યાર� દર�ક ત�વની શુિ� માટ� િવિધઓ કરવામાં 
આવે છ�. જેમ �ત શરીરના મુખમાં ગંગાજળ 
નાંખીને જળ ત�વનું શુિ�કરણ, ઘીના �યોગથી 
અ�� ત�વનું શુિ�કરણ, ચંદન �ારા વાયુનું 
શુિ�કરણ, તુલસી �ારા આકાશનું શુિ�કરણ 
અને વધેલી રાખને ગંગામાં તરતી મૂક�ને ભૂિમ 
ત�વનું શુિ�કરણ માનવામાં આવે છ�.

��યુની પાછળ દુઃખી થઈને રડતા રહ�વાથી 
�દવંગત આ�માને ઘણું દુઃખ થાય છ�. તે સૂ�મ 
�પમાં આ સૌ જુએ છ�. આના ઉપર એક વાતા� યાદ 
આવે છ�. એકવાર એક નાની બાળક�ની મા મરી 
ગઈ. છોકરીને મા ��યે બ� આસિ� હતી એટલે 
તેણી �દનરાત માને યાદ કરીને બ� રડતી હતી. 
એક �દવસે છોકરીએ �વ�નમાં �યું તો અહ�થી 
ગયેલા આ�માઓનાં સૂ�મ શરીર �યાં. એની 
વ�ે એની મા પણ હતી. જેણે િશર પર કાળા 
પાણીથી ભર�લો ઘડો મૂ�યો હતો. તે બ� ઉદાસ 
અને દુઃખી લાગતી હતી. આ �ઈને છોકરીને 
વધાર� દુઃખ થયું. તે વધાર� રડવા લાગી. બી� 
�દવસે �વ�નમાં એણે એ સમૂહને �યો. આજ માના 

િશર પર કાળા પાણીના બે ઘડા હતા. છોકરીએ 
િહ�મત રાખીને માને પૂ�ું ક�, ‘મા તું આટલી 
ઉદાસ ક�મ છો ? અને ત� તારા િશર પર આ શું 
ઉઠા�યું છ�. કાલે એક ઘડો હતો આજે બે ઘડા 
�યાંથી આ�યા ?’ મા એ પોતાની છોકરીને ક�ં, 
‘મારી ઉદાસીનું કારણ તા�ં દુઃખ છ� અને આ બે 
ઘડામાં તારાં આંસુ ભર�લાં છ�. બેટી, તું રડવાનું 
બંધ કર, નહ�તર માર� વધાર� તકલીફ ભોગવવી 
પડશે.’ આ સાંભળીને છોકરીએ તરત જ રડવાનું 
બંધ કરી દીધું.

� જનાર આ�માને સૌ મળીને શાંત અને 
�વ�થ મનથી પરમા�માને યાદ કર� તો એને 
શાંિતનું દાન મળ� છ�. આ સ�સંગ ક�ટલાક �દવસો 
સુધી ઘરમાં થવો �ઈએ. જનારની અંિતમ ઈ�છા 
શું હતી તે પૂરી કરવી �ઈએ. ��યુ એક હક�કત 
છ�. જેનો સામનો આપણે �યાર�ક તો કરવો પડે છ�. 
એટલે ��યુને સહજ બનાવવાની તૈયારી 
અ�યારથી જ કરીએ. ક�ટલાક �� જન તો 
પોતાની અંિતમયા�ા માટ� કપડાંની તૈયારી કરીને 
�ય છ�. શું કપડાંની તૈયારી જ પૂરતી છ� ? 
િબલક�લ નહ�. જેટલું બની શક� તેટલાં �ે� 
સં�કારોની સાથે લઈ જવાની તૈયારી કરવી 
�ઈએ. બાળક જ�મે છ� �યાર� મુ�ી બંધ હોય છ�. તે 
પાછલા જ�મનાં કમ�નું �ાર�ધ ગુ�ત�પમાં લઈને 
�ય છ�. મનુ�ય મર� છ� �યાર� તેના બ�ને હાથ 
ખુ�ા હોય છ�. તે આ �થૂળ જગતની કોઈપણ 
વ�તુ, સાધન, સામ�ી પોતાની સાથે લઈ જઈ 
શકતો નથી એટલે િસક�દર� પોતાના લોકોને ક�ં 
હતું ક� �યાર� �� મરી �� �યાર� મારા બ�ને હાથ 
ખુ�ા રાખ� જેથી લોકો જુએ ક� િસક�દર 
આટલા મોટા સા�ા�યનો સ�ાટ હતો પરંતુ �યાર� 
ગયો �યાર� તેના હાથ ખાલી હતા. એકલા આ�યા 
હતા એકલા જ જવાનું છ�. એટલા માટ� �વનની 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)...નારી ધમ�
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ક�ઈક નવું કરી બતાડવાની તમ�ના હોય. 
નવીનતા �વનને ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર કરી દ� 
છ�. સદા બુિ�માં એ રહ� ક� ક�ઈ નવું કરવું છ�. કોઈ 
ચ�ડયાતું કરવું છ�. તે જ જૂની ચાલ, જૂના 
ઉપાયોના બદલે �વનમાં નવીનતા લાવીએ.

સાચા �દલથી બેહદ ઈ�રીય સેવા કરીએ

�દલથી સેવા કરવાથી, િનઃ�વાથ�, િન�કામ 
સેવા કરવાથી �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર 
બની �ય છ�. �દવસભર એ લ�ય રહ� ક� માર� 
અથક બનીને સેવા કરવી છ�. બેહદની સેવા માટ� 
િનિમ� બનવું છ�. બી�ઓની સાચા �દલથી સેવા 
કરતાં દુઆઓ મળ� છ�. આ દુઆઓ �વનને 
ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બનાવી દ� છ�.

સફળતાનું �મરણ

�વનમાં સફળતા અને િન�ફળતા બ�ને 
મળ� છ�. પણ ઉમંગ ઉ�સાહ સંપ�ન �વન બનાવવા 
માટ� પોતાની સફળતાઓનું લી�ટ બનાવો એને 
યાદ કરીને ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનો. 
આ રીતે �વનમાં કઈ કઈ �ા��તઓ થઈ છ� એ 
�ા��તઓનું �મરણ કરીને �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી 
ભરપૂર બનાવો.

સવ� સમથ� સાથી ભગવાનની ��િત

સદ�વ ��િતમાં રાખો ક� સવ� સમથ� 
સવ�શિ�માન �વયં ભગવાન મારી સાથે છ�. 
�યાર� હ�ર ભુ�ધારી ભગવાન મારી સાથે છ� તો 
િચંતા શા માટ� કરવી ? જેને મહાન �યિ�નો સાથ 
મળી �ય છ� એનો ઉમંગ ઉ�સાહ ક�ટલાયે ગણો 
વધી �ય છ�.

ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર �વન એ ઘણી 
મોટી ઉપલ��ધ છ�. મોટામાં મોટું લ�ય હાંસલ 
કરવા માટ� ઉમંગ ઉ�સાહ સદ�વ જળવાઈ રહ�. 
ઉમંગ ઉ�સાહ માનવની રગ રગમાં વહ�ના�ં લોહી 
છ�. ઉમંગ ઉ�સાહ એટલો હોય ક� �દવસમાં જે કોઈ 
આપણને મળ� તે પણ ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર થઈ 
�ય. ઉમંગ ઉ�સાહથી �વનને સંપ�ન બનાવવા 
માટ� નીચેની વાતો પર �યાન આપીએ.

અસંભવને સંભવ કરવું

જે કાય� અસંભવ લાગતું હોય તેને સંભવ 
બનાવીએ. જે કાય� કરવા સામા�ય લોકો મુ�ક�લ 
સમજે તેને આપણે �ા�ત કરીએ તો �વનમાં અિત 
ઉમંગ ઉ�સાહ આવી �ય છ�. આ�મા ઉમંગમાં 
એવો ઉડે છ� ક� રગરગમાં ખુશી છવાઈ �ય છ�.

િવશેષતા દશ�ન

ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર રહ�વા માટ� સદ�વ 
�વયંની અને સવ�ની િવશેષતાઓને જુઓ. 
િવશેષતાઓનું જ િચંતન કરો. િવશેષતાઓનું જ 
વણ�ન કરીએ. ભગવાને મને કઈ કઈ િવશેષતાઓ 
આપી છ� એનું લી�ટ બનાવો અને એને સદ�વ 
��િતમાં રાખો. ભગવાને કોઈને િવશેષતા ના 
આપી હોય તેવું નહ� બને. એની િવશેષતાને 
�યાનમાં રાખીને એની તરફ આદરની ���થી 
જુઓ. આ રીતે સવ�ને આદરની ���થી �વાથી, 
એને અને �વયંને પણ મહાન આ�મા, િવશેષ 
આ�મા સમજવાથી આપણું �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી 
ભરપૂર બની જશે.

નવાં નવાં કાય� કરવાં

લોકો જે દુિનયામાં કરી ર�ા છ� એનાથી 

ઉમંગ ઉ�સાહ સંપ�ન �વન
બી.ક�. ભારતભૂષણ, પાનીપત

યોગની ગહન અનુભૂિતઓ

ઉમંગ ઉ�સાહભયુ� �વન બનાવવાનું છ� તો 
પોતાના �વનને યોગની અનુભૂિતઓથી ભરી દો. 
િવશેષ �પે કમ�યોગનો અનુભવ કરો. દર�ક કમ� 
કરતી વખતે યોગની અનુભૂિત કરો અને દરરોજ 
િવશેષ સમય ફાળવીને ઓછામાં ઓછું બે અથવા 
�ણ કલાક ગહન અનુભૂિતવાળો યોગ કરો તો 
�વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બની જશે.

યોગની ગહન અનુભૂિતઓ

ઉમંગ ઉ�સાહભયુ� �વન બનાવવાનું છ� તો 
પોતાના �વનને યોગની અનુભૂિતઓથી ભરી દો. 
િવશેષ�પે કમ�યોગનો અનુભૂિત કરો. દર�ક કમ� 
કરતી વખતે યોગની અનુભૂિત કરો અને દરરોજ 
િવશેષ સમય ફાળવીને ઓછામાં ઓછું બે અથવા 
�ણ કલાક ગહન અનુભૂિતવાળો યોગ કરો તો 
�વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બની જશે.

દર�ક વાતમાં ક�યાણ છ�

ક�યાણકારી સંગમયુગમાં ક�યાણકારી 
િશવ િપતા પરમા�માનાં આપણે સંતાન છીએ તેથી 
ડગલે ડગલે ક�યાણ જ સમાયેલું છ�. � આ �ઢ 
િન�ય રહ� તો આપણે ક�યાણમાં જ રહીશું. ભલે 

�યાર�ક સામે આવેલી પ�ર��થિતમાં અક�યાણ 
લાગે પણ ઊંડાણથી �તાં એમાં મોટું ક�યાણ 
દ�ખાશે. એ પ�ર��થિતથી આપણી સહનશિ� 
વધશે. ભગવાનનો આભાર માનો ક� એમણે 
સહનશિ� વધારવાની તક આપી. આ 
ક�યાણમાં િન�ય હોવાથી ખુશીનો પારો વધી 
જશે.

�ાનનું ઊંડાણ

�ાન ઉપર ઉપરથી સાંભળી લેવાથી જેટલો 
નશો ચઢતો નથી તેટલો ઊંડાણમાં જવાથી 
રોમરોમ ખુશીથી ભરપૂર થઈ �ય છ�. એટલે ઉમંગ 
ઉ�સાહ સંપ�ન �વન �વવા માટ� �ાનની 
ગહનતામાં �ઓ એટલા માટ� દરરોજ સમય 
ન�ી કરીને િવચારસાગર મંથન કરો.

સવ�નો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવાની સેવા

જેટલી અ�યનો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવાની 
સેવા કરીશું તેટલો �વયંમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધતો 
જશે. �દવસ દરિમયાન જે કોઈ મળ� તેની સાથે 
ઉમંગ ઉ�સાહભરી વાતો કરો. બી�ઓનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ વધારવાથી �વયંથી પણ સદ�વ ઉમંગ 
ઉ�સાહ સંપ�ન રહીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આમ તો આપણે સૌ વત�માન સમયે સમ�યાઓ 
દુિવધાઓ અને પ�ર��થતઓના �ાળામુખીની 
ટોચ પર બેઠા છીએ અને ભિવ�યને �ઈ ર�ા 
છીએ. આપણને ખબર નથી ક� �ક�િતના દુઃખના 
પહાડો �યાર� િવ�ફોટ થઈ હાહાકારનો લાવા 
વહ�વડાવે અને તેથી જ એવા સમયે સંપૂણ� 
િવવેકશીલ મન વડે આપણા સમાધાનના 
અંદાજપ�ના આંકડા સાવધાનીથી મૂકવાના છ�.

િમ�ો, આ છ� આપણા પોતાના �વનનું 
અંદાજપ�. જેને આપણે ખૂબ બારીકાઈથી સમ� 
િવચારોની સમય સાથે તાલ મેળવીને િવવેક 
બુિ�ના આંકડાઓ ભરીને �વન વહ�વાર 
ચલાવવાનો છ� અને એ રીતે આપણા િમ�મંડળ 
પ�રવારમાં પણ આ સાચી સમજ સમ�વીએ અને 
માનવી આગળ ને આગળ પગલાં પાડતો રહ� એવી 
શુભકામનાઓ સાથે... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...�વનના અંદાજપ�
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ક�ઈક નવું કરી બતાડવાની તમ�ના હોય. 
નવીનતા �વનને ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર કરી દ� 
છ�. સદા બુિ�માં એ રહ� ક� ક�ઈ નવું કરવું છ�. કોઈ 
ચ�ડયાતું કરવું છ�. તે જ જૂની ચાલ, જૂના 
ઉપાયોના બદલે �વનમાં નવીનતા લાવીએ.

સાચા �દલથી બેહદ ઈ�રીય સેવા કરીએ

�દલથી સેવા કરવાથી, િનઃ�વાથ�, િન�કામ 
સેવા કરવાથી �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર 
બની �ય છ�. �દવસભર એ લ�ય રહ� ક� માર� 
અથક બનીને સેવા કરવી છ�. બેહદની સેવા માટ� 
િનિમ� બનવું છ�. બી�ઓની સાચા �દલથી સેવા 
કરતાં દુઆઓ મળ� છ�. આ દુઆઓ �વનને 
ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બનાવી દ� છ�.

સફળતાનું �મરણ

�વનમાં સફળતા અને િન�ફળતા બ�ને 
મળ� છ�. પણ ઉમંગ ઉ�સાહ સંપ�ન �વન બનાવવા 
માટ� પોતાની સફળતાઓનું લી�ટ બનાવો એને 
યાદ કરીને ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનો. 
આ રીતે �વનમાં કઈ કઈ �ા��તઓ થઈ છ� એ 
�ા��તઓનું �મરણ કરીને �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી 
ભરપૂર બનાવો.

સવ� સમથ� સાથી ભગવાનની ��િત

સદ�વ ��િતમાં રાખો ક� સવ� સમથ� 
સવ�શિ�માન �વયં ભગવાન મારી સાથે છ�. 
�યાર� હ�ર ભુ�ધારી ભગવાન મારી સાથે છ� તો 
િચંતા શા માટ� કરવી ? જેને મહાન �યિ�નો સાથ 
મળી �ય છ� એનો ઉમંગ ઉ�સાહ ક�ટલાયે ગણો 
વધી �ય છ�.

ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર �વન એ ઘણી 
મોટી ઉપલ��ધ છ�. મોટામાં મોટું લ�ય હાંસલ 
કરવા માટ� ઉમંગ ઉ�સાહ સદ�વ જળવાઈ રહ�. 
ઉમંગ ઉ�સાહ માનવની રગ રગમાં વહ�ના�ં લોહી 
છ�. ઉમંગ ઉ�સાહ એટલો હોય ક� �દવસમાં જે કોઈ 
આપણને મળ� તે પણ ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર થઈ 
�ય. ઉમંગ ઉ�સાહથી �વનને સંપ�ન બનાવવા 
માટ� નીચેની વાતો પર �યાન આપીએ.

અસંભવને સંભવ કરવું

જે કાય� અસંભવ લાગતું હોય તેને સંભવ 
બનાવીએ. જે કાય� કરવા સામા�ય લોકો મુ�ક�લ 
સમજે તેને આપણે �ા�ત કરીએ તો �વનમાં અિત 
ઉમંગ ઉ�સાહ આવી �ય છ�. આ�મા ઉમંગમાં 
એવો ઉડે છ� ક� રગરગમાં ખુશી છવાઈ �ય છ�.

િવશેષતા દશ�ન

ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર રહ�વા માટ� સદ�વ 
�વયંની અને સવ�ની િવશેષતાઓને જુઓ. 
િવશેષતાઓનું જ િચંતન કરો. િવશેષતાઓનું જ 
વણ�ન કરીએ. ભગવાને મને કઈ કઈ િવશેષતાઓ 
આપી છ� એનું લી�ટ બનાવો અને એને સદ�વ 
��િતમાં રાખો. ભગવાને કોઈને િવશેષતા ના 
આપી હોય તેવું નહ� બને. એની િવશેષતાને 
�યાનમાં રાખીને એની તરફ આદરની ���થી 
જુઓ. આ રીતે સવ�ને આદરની ���થી �વાથી, 
એને અને �વયંને પણ મહાન આ�મા, િવશેષ 
આ�મા સમજવાથી આપણું �વન ઉમંગ ઉ�સાહથી 
ભરપૂર બની જશે.

નવાં નવાં કાય� કરવાં

લોકો જે દુિનયામાં કરી ર�ા છ� એનાથી 

ઉમંગ ઉ�સાહ સંપ�ન �વન
બી.ક�. ભારતભૂષણ, પાનીપત

યોગની ગહન અનુભૂિતઓ

ઉમંગ ઉ�સાહભયુ� �વન બનાવવાનું છ� તો 
પોતાના �વનને યોગની અનુભૂિતઓથી ભરી દો. 
િવશેષ �પે કમ�યોગનો અનુભવ કરો. દર�ક કમ� 
કરતી વખતે યોગની અનુભૂિત કરો અને દરરોજ 
િવશેષ સમય ફાળવીને ઓછામાં ઓછું બે અથવા 
�ણ કલાક ગહન અનુભૂિતવાળો યોગ કરો તો 
�વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બની જશે.

યોગની ગહન અનુભૂિતઓ

ઉમંગ ઉ�સાહભયુ� �વન બનાવવાનું છ� તો 
પોતાના �વનને યોગની અનુભૂિતઓથી ભરી દો. 
િવશેષ�પે કમ�યોગનો અનુભૂિત કરો. દર�ક કમ� 
કરતી વખતે યોગની અનુભૂિત કરો અને દરરોજ 
િવશેષ સમય ફાળવીને ઓછામાં ઓછું બે અથવા 
�ણ કલાક ગહન અનુભૂિતવાળો યોગ કરો તો 
�વન ઉમંગ ઉ�સાહથી ભરપૂર બની જશે.

દર�ક વાતમાં ક�યાણ છ�

ક�યાણકારી સંગમયુગમાં ક�યાણકારી 
િશવ િપતા પરમા�માનાં આપણે સંતાન છીએ તેથી 
ડગલે ડગલે ક�યાણ જ સમાયેલું છ�. � આ �ઢ 
િન�ય રહ� તો આપણે ક�યાણમાં જ રહીશું. ભલે 

�યાર�ક સામે આવેલી પ�ર��થિતમાં અક�યાણ 
લાગે પણ ઊંડાણથી �તાં એમાં મોટું ક�યાણ 
દ�ખાશે. એ પ�ર��થિતથી આપણી સહનશિ� 
વધશે. ભગવાનનો આભાર માનો ક� એમણે 
સહનશિ� વધારવાની તક આપી. આ 
ક�યાણમાં િન�ય હોવાથી ખુશીનો પારો વધી 
જશે.

�ાનનું ઊંડાણ

�ાન ઉપર ઉપરથી સાંભળી લેવાથી જેટલો 
નશો ચઢતો નથી તેટલો ઊંડાણમાં જવાથી 
રોમરોમ ખુશીથી ભરપૂર થઈ �ય છ�. એટલે ઉમંગ 
ઉ�સાહ સંપ�ન �વન �વવા માટ� �ાનની 
ગહનતામાં �ઓ એટલા માટ� દરરોજ સમય 
ન�ી કરીને િવચારસાગર મંથન કરો.

સવ�નો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવાની સેવા

જેટલી અ�યનો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારવાની 
સેવા કરીશું તેટલો �વયંમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધતો 
જશે. �દવસ દરિમયાન જે કોઈ મળ� તેની સાથે 
ઉમંગ ઉ�સાહભરી વાતો કરો. બી�ઓનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ વધારવાથી �વયંથી પણ સદ�વ ઉમંગ 
ઉ�સાહ સંપ�ન રહીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આમ તો આપણે સૌ વત�માન સમયે સમ�યાઓ 
દુિવધાઓ અને પ�ર��થતઓના �ાળામુખીની 
ટોચ પર બેઠા છીએ અને ભિવ�યને �ઈ ર�ા 
છીએ. આપણને ખબર નથી ક� �ક�િતના દુઃખના 
પહાડો �યાર� િવ�ફોટ થઈ હાહાકારનો લાવા 
વહ�વડાવે અને તેથી જ એવા સમયે સંપૂણ� 
િવવેકશીલ મન વડે આપણા સમાધાનના 
અંદાજપ�ના આંકડા સાવધાનીથી મૂકવાના છ�.

િમ�ો, આ છ� આપણા પોતાના �વનનું 
અંદાજપ�. જેને આપણે ખૂબ બારીકાઈથી સમ� 
િવચારોની સમય સાથે તાલ મેળવીને િવવેક 
બુિ�ના આંકડાઓ ભરીને �વન વહ�વાર 
ચલાવવાનો છ� અને એ રીતે આપણા િમ�મંડળ 
પ�રવારમાં પણ આ સાચી સમજ સમ�વીએ અને 
માનવી આગળ ને આગળ પગલાં પાડતો રહ� એવી 
શુભકામનાઓ સાથે... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...�વનના અંદાજપ�
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કારણ છ� ક� આ�મિવ�ાસની કમી. હા, દર�ક �ણે 
તેમને પોતાના ઉપર અિવ�ાસ ર�ા કર� છ�. તેઓ 
પૂરા મનથી પોતાનું કોઈ પણ કામ કરી શકતા ન 
હોવાથી તેમને કોઈ પણ કાય�માં �યાર�ય સફળતા 
મળતી જ નથી અને અંતે એમાંથી ઉ�પ�ન થયેલા 
આવેશ, અશાંિત અને દુઃખને કારણે િનરાશાનો 
જ�મ થાય છ�.

અનુભવે એમ �વામાં આ�યું છ� ક�, કોઈ 
પણ �ે�માં અથવા કોઈ પણ કાય�માં સફળતા 
મેળવવા માટ� �િચ, સમય અને �થાનની 
અનુક�ળતા અને સામ�ય� તથા યો�યતા પણ 
�ઈએ. � એ ન હોય અને સફળતાની ઈ�છા 
કાયમ ર�ા કર� તો છ�વટ� િનરાશા િસવાય બીજું 
કશું જ હાથ લાગતું નથી. એટલે જ આપણે એ 
સમજવું �ઈએ ક� �ચા લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� 
પહ�લાં નાનાં કદમ ઉઠાવવાં પડે છ�. ઘણી વખત 
આપણે એ હક�કત ભૂલી જઈએ છીએ ક� સંસારમાં 
એવી કોઈ �યિ� પેદા નથી થઈ જેના �વનમાં 
આપિ�ઓ અને િન�ફળતાઓ ન આવી હોય. 
આપિ�ઓ, મુસીબતો અને અસફળતાઓ તો 
ફ� એ �ણવા માટ� જ આવે છ� ક� �યિ� ક�ટલી 
હદ સુધી પોતાની અંદર સાહસ રાખીને ટક� શક� 
છ�. સંઘષ�ની �ણોમાં હાર માની લેવી એ મનુ�યની 
સૌથી મોટી ભૂલ છ�. યાદ રહ� ક� મનુ�યની અંદર 
એવી શિ�ઓ રહ�લી છ� જેના થક� તે ઓછા 
સમયમાં પણ પોતાને મનગમતી સફળતાને હાંસલ 
કરી શક� છ�, પરંતુ એને માટ� િવ�ાસ અને 
લગનની જ�ર પડે છ�. પોતાની અ�પ શિ�ઓનો 

તુ આશા ઔર િવ�ાસ હમાર�...

આશા અને િનરાશાની �ણો મનુ�યના 
�વનમાં રાત અને �દવસની જેમ આવતી-જતી 
રહ� છ�. એક બાજુ �યાં આશા �વનમાં સં�વની 
શિ�ઓનો સંચાર કર� છ� �યાં જ બી� બાજુ 
િનરાશા મનુ�યને મોતના મુખ તરફ એટલે ક� 
��યુની શૈયા તરફ દોરી �ય છ�. કારણ ક� િનરાશ 
�યિ� પોતાની ઈ�છાઓની અપૂિત� પર રાત-
�દવસ ��ાતાપના આંસુઓ વહ�વડા�યા કર� છ� 
અને કાયમ ઉદાસ રહીને દુઃખમાં ડૂબેલા રહ� છ�. 
એટલા માટ� એમ કહ�વામાં આવે છ� ક� િનરાશા 
એવી લાગણી છ� જે માણસને આ�મહ�યા કરવા 
સુધી મજબૂર કરી દ� છ�, �યાર� ��યુના મુખમાં 
જતો મનુ�ય પોતાના આશાવાદી િવચારોના બળ� 
ફરીથી �વવા લાગે છ�. અંતઃ મનુ�યને માટ� એ 
જ�રી છ� ક� તે પોતાની �તને િનરાશા નામની 
ખતરનાક બીમારીથી બચાવીને રાખે. અ�યથા એ 
તેનાં તન, મન, ધન, સમય અને શિ�ઓ પણ 
ન� કરી દ�શે.

મનુ�ય �વન માટ� િનરાશા અ�વાભાિવક 
છ�. કારણ ક� એ એક �કારનો માનિસક રોગ છ�. 
પોતાની ઈ�છાઓની અપૂિત�ને કારણે તેનું સાહસ 
પણ તૂટી �ય છ�. અંતે તે હાર �વીકારી િનરાશ 
થઈને બેસી �ય છ�. તેના મનમાં અંદરખાને એવો 
િવ�ાસ થઈ �ય છ� ક� હવે �� કોઈ કામનો નથી ક� 
કામની નથી અને સુખ, શાંિત મેળવી શક� એવી 
કોઈ લાયકાત તેનામાં નથી. મનોવૈ�ાિનકોના 
મતાનુસાર મનુ�યની અંદર વધતી િનરાશાનું મૂળ 

�દ�યદશ�ન

આશાવાદી �વન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

િવચારી શકતા નથી કારણક� આપણી તક�શિ� 
મંદ પડી �યછ�. મનની આ અરાજકતાને કારણે 
જ આપણી શિ�ઓનું પતન થાય છ� અને 
આપણને કોઈ પણ કાય�માં સફળતા મળતી જ 
નથી.

કહ�વાય છ� ક� જે �યિ� આશાવાદી છ� તે 
પોતાના ઉ�વળ ભિવ�યના �વ�નને પૂણ� કરવાને 
માટ� િનરંતર �ય�ો કયા� કર� છ�, સાધનો ભેગાં 
કર� છ� અને અંતે સફળ થઈને જ રહ� છ�. જે 
લ�મણીના છોડની જેમ નાની અમથી મુ�ક�લી 
આવવાથી સંકોચાઈ �ય છ�, અવરોધોને રાઈને 
બદલે મોટો પહાડ સમજે છ� તેમને માટ� પોતાનું 
માનિસક સંતુલન બનાવી રાખવું તેમ જ પોતાની 
�તને સંભાળી શકવું ખૂબ જ મોટી સમ�યા બની 
�ય છ� અને તોઓ દર�ક કામમાં વારંવાર અસફળ 
જ થયા કર� છ�. એક ખૂણામાં મોઢું ચડાવીને બેસીને 
પોતાની િનરાશા િવશે સતત િવચારતા રહીને 
મનુ�ય એટલો બધો નકારા�મક બની �ય છ� ક�, 
નાનામાં નાનું કામ કરવામાં પણ તે શંકાશીલ થઈ 
�ય છ� અને કામ શ� કરતાં પહ�લાં જ તેના મનમાં 
પહ�લો િવચાર એવો જ ઉઠ� છ� ક� મારાથી આ કામ 
નહ� જ થાય. આ નકારા�મક લાગણી એટલી 
અશુભ હોય છ� ક� એ કોઈ પણ િનરાશ થઈને બેસી 
જવું એ ક�ઈ �વન �વવાની કોઈ યો�ય રીત નથી 
ક� કોઈ �વનનો ર�તો પણ નથી. કારણ ક� દર�ક 
રાત પછી �દવસ છ� અને છ� જ.

િન�ફળતાની પાછળ સફળતાઓ અવ�ય 
છૂપાયેલી હોય છ� પણ આપણે તેની બી� બાજુ 
�તા જ નથી. એક નાનકડો કરોળીયો પણ ઘણું 
બધું શીખવી �ય છ� ક�, તે ક�ટલી બધી વાર દીવાલ 
પરથી નીચે પડી �ય છ�, તો પણ તરત જ પાછો 
પોતે દીવાલ પર ચડવાનું ફરી શ� કરી દ� છ�. 

ઉપયોગ કરીને પણ મનગમતી સફળતાઓ �ા�ત 
કરવામાં આવી હોય એવાં ઘણાં ઉદાહરણો 
આપણી સમ� છ�. અમે�રકાના �ેિસડે�ટ અ�ાહમ 
િલંકન ગરીબીમાંથી �હાઈટ હાઉસ સુધીની સફર 
ખેડી, બરાક ઓબામા ક� જેઓ અમે�રકાના 
સૌ�થમ અ�ેત �મુખ બ�યા. ગરીબી અને 
આંસુઓને પી સૌને હસાવનાર િવ� િવ�યાત 
હા�ય કલાકાર ચાલ� ચેપલીન પણ એટલા જ 
સફળ ર�ાં. અમે�રકાના �ફ�મ �ો�ુસર અને 
વોઈશ એ�ટર છાપાઓ વેચવાનું કામ કરનાર 22 
(બાવીસ) ઓ�કાર ઍવોડ� િવજેતા વૉ�ડ �ડઝની, 
રા�િપતા મહા�મા ગાંધીને આઝાદી મેળવવા 
ક�ટક�ટલી અસફળતાઓમાંથી પસાર થવું પ�ું 
હતું. મુંબઈના ર�તાઓ ઉપર પેન વેચનાર આજે 
બોલીવુડની દુિનયાના પગથીયા ચડનારા હા�ય 
કલાકાર ��હી લીવર, સુ�િસ� વૈ�ાિનક 
આઈન�ટાઈન, �વામી િવવેકાનંદ, મધર ટ�ર�સા, 
ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈ ક� એ��ોનેટ સુનીતા 
િવિલયમ પણ અનેક સંઘષ�નો સામનો કરીને 
આગળ વ�યા. આ બધાને સૌ �થમ તો 
િન�ફળતાઓ જ સાંપડી હતી. આ સૌ હ�તીઓએ 
િન�ફળતાને ખંખેરી પુનઃ ઉભા થઈ �યેય સુધી 
પહ�ચવા કામને વળગી ર�ા અને િવ�ને ક�ઈને 
ક�ઈ યોગદાન અપણ� કર�લ છ�.

એટલે આપણે એ સારી રીતે સમ� લેવું 
�ઈએ ક� �યાં સુધી મનમાં કોઈ શંકા અથવા તો 
ભય ર�ા કર� છ� �યાં સુધી જ મુ�ક�લી રહ� છ�. પરંતુ 
� આપણે પોતાના સાહસ અને આ�મિવ�ાસ વડે 
શંકા અને ભયને બહાર ફ�ક� દઈએ તો પછી 
આપણને સફળ થતાં કોઈ પણ વ�તુ અથવા 
પ�ર��થિત રોક� શક� નહ�. ખર�ખર સાહસ હારતાં 
જ આપણી અંદરની િનણ�યશિ� ન� થઈ �ય 
છ� અને આપણે કોઈ પણ િવષય પર બરોબર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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કારણ છ� ક� આ�મિવ�ાસની કમી. હા, દર�ક �ણે 
તેમને પોતાના ઉપર અિવ�ાસ ર�ા કર� છ�. તેઓ 
પૂરા મનથી પોતાનું કોઈ પણ કામ કરી શકતા ન 
હોવાથી તેમને કોઈ પણ કાય�માં �યાર�ય સફળતા 
મળતી જ નથી અને અંતે એમાંથી ઉ�પ�ન થયેલા 
આવેશ, અશાંિત અને દુઃખને કારણે િનરાશાનો 
જ�મ થાય છ�.

અનુભવે એમ �વામાં આ�યું છ� ક�, કોઈ 
પણ �ે�માં અથવા કોઈ પણ કાય�માં સફળતા 
મેળવવા માટ� �િચ, સમય અને �થાનની 
અનુક�ળતા અને સામ�ય� તથા યો�યતા પણ 
�ઈએ. � એ ન હોય અને સફળતાની ઈ�છા 
કાયમ ર�ા કર� તો છ�વટ� િનરાશા િસવાય બીજું 
કશું જ હાથ લાગતું નથી. એટલે જ આપણે એ 
સમજવું �ઈએ ક� �ચા લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� 
પહ�લાં નાનાં કદમ ઉઠાવવાં પડે છ�. ઘણી વખત 
આપણે એ હક�કત ભૂલી જઈએ છીએ ક� સંસારમાં 
એવી કોઈ �યિ� પેદા નથી થઈ જેના �વનમાં 
આપિ�ઓ અને િન�ફળતાઓ ન આવી હોય. 
આપિ�ઓ, મુસીબતો અને અસફળતાઓ તો 
ફ� એ �ણવા માટ� જ આવે છ� ક� �યિ� ક�ટલી 
હદ સુધી પોતાની અંદર સાહસ રાખીને ટક� શક� 
છ�. સંઘષ�ની �ણોમાં હાર માની લેવી એ મનુ�યની 
સૌથી મોટી ભૂલ છ�. યાદ રહ� ક� મનુ�યની અંદર 
એવી શિ�ઓ રહ�લી છ� જેના થક� તે ઓછા 
સમયમાં પણ પોતાને મનગમતી સફળતાને હાંસલ 
કરી શક� છ�, પરંતુ એને માટ� િવ�ાસ અને 
લગનની જ�ર પડે છ�. પોતાની અ�પ શિ�ઓનો 

તુ આશા ઔર િવ�ાસ હમાર�...

આશા અને િનરાશાની �ણો મનુ�યના 
�વનમાં રાત અને �દવસની જેમ આવતી-જતી 
રહ� છ�. એક બાજુ �યાં આશા �વનમાં સં�વની 
શિ�ઓનો સંચાર કર� છ� �યાં જ બી� બાજુ 
િનરાશા મનુ�યને મોતના મુખ તરફ એટલે ક� 
��યુની શૈયા તરફ દોરી �ય છ�. કારણ ક� િનરાશ 
�યિ� પોતાની ઈ�છાઓની અપૂિત� પર રાત-
�દવસ ��ાતાપના આંસુઓ વહ�વડા�યા કર� છ� 
અને કાયમ ઉદાસ રહીને દુઃખમાં ડૂબેલા રહ� છ�. 
એટલા માટ� એમ કહ�વામાં આવે છ� ક� િનરાશા 
એવી લાગણી છ� જે માણસને આ�મહ�યા કરવા 
સુધી મજબૂર કરી દ� છ�, �યાર� ��યુના મુખમાં 
જતો મનુ�ય પોતાના આશાવાદી િવચારોના બળ� 
ફરીથી �વવા લાગે છ�. અંતઃ મનુ�યને માટ� એ 
જ�રી છ� ક� તે પોતાની �તને િનરાશા નામની 
ખતરનાક બીમારીથી બચાવીને રાખે. અ�યથા એ 
તેનાં તન, મન, ધન, સમય અને શિ�ઓ પણ 
ન� કરી દ�શે.

મનુ�ય �વન માટ� િનરાશા અ�વાભાિવક 
છ�. કારણ ક� એ એક �કારનો માનિસક રોગ છ�. 
પોતાની ઈ�છાઓની અપૂિત�ને કારણે તેનું સાહસ 
પણ તૂટી �ય છ�. અંતે તે હાર �વીકારી િનરાશ 
થઈને બેસી �ય છ�. તેના મનમાં અંદરખાને એવો 
િવ�ાસ થઈ �ય છ� ક� હવે �� કોઈ કામનો નથી ક� 
કામની નથી અને સુખ, શાંિત મેળવી શક� એવી 
કોઈ લાયકાત તેનામાં નથી. મનોવૈ�ાિનકોના 
મતાનુસાર મનુ�યની અંદર વધતી િનરાશાનું મૂળ 

�દ�યદશ�ન

આશાવાદી �વન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

િવચારી શકતા નથી કારણક� આપણી તક�શિ� 
મંદ પડી �યછ�. મનની આ અરાજકતાને કારણે 
જ આપણી શિ�ઓનું પતન થાય છ� અને 
આપણને કોઈ પણ કાય�માં સફળતા મળતી જ 
નથી.

કહ�વાય છ� ક� જે �યિ� આશાવાદી છ� તે 
પોતાના ઉ�વળ ભિવ�યના �વ�નને પૂણ� કરવાને 
માટ� િનરંતર �ય�ો કયા� કર� છ�, સાધનો ભેગાં 
કર� છ� અને અંતે સફળ થઈને જ રહ� છ�. જે 
લ�મણીના છોડની જેમ નાની અમથી મુ�ક�લી 
આવવાથી સંકોચાઈ �ય છ�, અવરોધોને રાઈને 
બદલે મોટો પહાડ સમજે છ� તેમને માટ� પોતાનું 
માનિસક સંતુલન બનાવી રાખવું તેમ જ પોતાની 
�તને સંભાળી શકવું ખૂબ જ મોટી સમ�યા બની 
�ય છ� અને તોઓ દર�ક કામમાં વારંવાર અસફળ 
જ થયા કર� છ�. એક ખૂણામાં મોઢું ચડાવીને બેસીને 
પોતાની િનરાશા િવશે સતત િવચારતા રહીને 
મનુ�ય એટલો બધો નકારા�મક બની �ય છ� ક�, 
નાનામાં નાનું કામ કરવામાં પણ તે શંકાશીલ થઈ 
�ય છ� અને કામ શ� કરતાં પહ�લાં જ તેના મનમાં 
પહ�લો િવચાર એવો જ ઉઠ� છ� ક� મારાથી આ કામ 
નહ� જ થાય. આ નકારા�મક લાગણી એટલી 
અશુભ હોય છ� ક� એ કોઈ પણ િનરાશ થઈને બેસી 
જવું એ ક�ઈ �વન �વવાની કોઈ યો�ય રીત નથી 
ક� કોઈ �વનનો ર�તો પણ નથી. કારણ ક� દર�ક 
રાત પછી �દવસ છ� અને છ� જ.

િન�ફળતાની પાછળ સફળતાઓ અવ�ય 
છૂપાયેલી હોય છ� પણ આપણે તેની બી� બાજુ 
�તા જ નથી. એક નાનકડો કરોળીયો પણ ઘણું 
બધું શીખવી �ય છ� ક�, તે ક�ટલી બધી વાર દીવાલ 
પરથી નીચે પડી �ય છ�, તો પણ તરત જ પાછો 
પોતે દીવાલ પર ચડવાનું ફરી શ� કરી દ� છ�. 

ઉપયોગ કરીને પણ મનગમતી સફળતાઓ �ા�ત 
કરવામાં આવી હોય એવાં ઘણાં ઉદાહરણો 
આપણી સમ� છ�. અમે�રકાના �ેિસડે�ટ અ�ાહમ 
િલંકન ગરીબીમાંથી �હાઈટ હાઉસ સુધીની સફર 
ખેડી, બરાક ઓબામા ક� જેઓ અમે�રકાના 
સૌ�થમ અ�ેત �મુખ બ�યા. ગરીબી અને 
આંસુઓને પી સૌને હસાવનાર િવ� િવ�યાત 
હા�ય કલાકાર ચાલ� ચેપલીન પણ એટલા જ 
સફળ ર�ાં. અમે�રકાના �ફ�મ �ો�ુસર અને 
વોઈશ એ�ટર છાપાઓ વેચવાનું કામ કરનાર 22 
(બાવીસ) ઓ�કાર ઍવોડ� િવજેતા વૉ�ડ �ડઝની, 
રા�િપતા મહા�મા ગાંધીને આઝાદી મેળવવા 
ક�ટક�ટલી અસફળતાઓમાંથી પસાર થવું પ�ું 
હતું. મુંબઈના ર�તાઓ ઉપર પેન વેચનાર આજે 
બોલીવુડની દુિનયાના પગથીયા ચડનારા હા�ય 
કલાકાર ��હી લીવર, સુ�િસ� વૈ�ાિનક 
આઈન�ટાઈન, �વામી િવવેકાનંદ, મધર ટ�ર�સા, 
ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈ ક� એ��ોનેટ સુનીતા 
િવિલયમ પણ અનેક સંઘષ�નો સામનો કરીને 
આગળ વ�યા. આ બધાને સૌ �થમ તો 
િન�ફળતાઓ જ સાંપડી હતી. આ સૌ હ�તીઓએ 
િન�ફળતાને ખંખેરી પુનઃ ઉભા થઈ �યેય સુધી 
પહ�ચવા કામને વળગી ર�ા અને િવ�ને ક�ઈને 
ક�ઈ યોગદાન અપણ� કર�લ છ�.

એટલે આપણે એ સારી રીતે સમ� લેવું 
�ઈએ ક� �યાં સુધી મનમાં કોઈ શંકા અથવા તો 
ભય ર�ા કર� છ� �યાં સુધી જ મુ�ક�લી રહ� છ�. પરંતુ 
� આપણે પોતાના સાહસ અને આ�મિવ�ાસ વડે 
શંકા અને ભયને બહાર ફ�ક� દઈએ તો પછી 
આપણને સફળ થતાં કોઈ પણ વ�તુ અથવા 
પ�ર��થિત રોક� શક� નહ�. ખર�ખર સાહસ હારતાં 
જ આપણી અંદરની િનણ�યશિ� ન� થઈ �ય 
છ� અને આપણે કોઈ પણ િવષય પર બરોબર 
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િજંદગીમાં એક જ અંદાજપ� કામ આવતું 
નથી. સમયે-સમયે એનો નકશો બદલવો પડે છ�. 
પણ આપણે તો નફાની ઝંખનામાં આપણા 
�વનના અંદાજપ�ને એવું તો સંતાડી દીધું છ� ક� 
ખા�પૂરક અંદાજપ�માંથી �વનની જમા બાજુને 
ઉધારી શકતા નથી. કારણ ક� આપણે આપણા 
અંદાજપ�નો િવવેક શૂ�ય વેપાર કરીએ છીએ. 
સંબંધોની મયા�દાઓનું ઉ�ંઘન કરીએ છીએ. 
વળી આપણી ચંચળતા વાર� વાર� આપણને 
અંદાજપ�ના આંકડા બદલવા �ેર� છ�. �યાર�ક તો 
એવુંય બને છ� ક� અણધાયા� બનાવો આપણા 
અંદાજપ�ને ઊંધુ વાળી દ� છ�. �યાર� �દશા શૂ�ય 
બ�યા િવના કઈ આવકના િવવેકના આંકડાઓને 
�યાં મૂકવા ક� �યા આંકડાઓની બાદબાક� પર 
છ�કો મૂકવો એનો બુિ�થી તરત જ િનણ�ય કરી 
લેવો પડે છ�.

એવી િવવેકબુિ� �યાર� જ અનુભવાય 
�યાર� આપણા મન બુ�નો તાર એક િનરાકાર 
પરમા�મા િશવિપતા સાથે �ડાયેલા રહ�. 
બુિ�વાનોનાં બુિ�વાન આપણા સવ� 
આ�માઓના િપતા િશવ એક જ છ� જે પરમિપતા 
િશવના આપણે સૌ �વા�માઓ સંતાન છીએ એ 
સવ�શિ�વાન િપતાજ આપણને સૌને ઈ�રીય 
�ાન �દ�ય ગુણો અને પરમા�મ શિ� �દાન કર� 
છ� જે થક� આપણે �વન �યવહાર આ�મીયતાથી 
ચલાવી ર�ા છીએ અને �વનનું અંદાજપ� 
સુચા��પથી ચલાવી ર�ા છીએ.

બીજું આપણું અંદાજપ� બી� અનેક 
અંદાજપ�ો સાથે એક યા બી� �કાર� સલં� છ�. 

અંદાજપ� એટલે ભાિવનો િહસાબ. 
અંદાજપ� એટલે �ગિત માટ�ની આપણી શિ� 
અનુસારની મથામણના �વન ગિણતના પદો. 
અલાઉ�ીનનો �દુઈ િચરાગ અંદાજપ�ને સુખના 
સાધનોથી ભરી શકતો નથી. એમાં તો �યિ� તે 
સમૂહનો પુ�ષાથ� જ �વ�નને વા�તિવકતામાં લાવી 
શક� છ�. �વના આ�મ દુઃખને અિવરત ગાયા 
કરવાથી ક� વંટોળમાં િવસમી જવાથી ��ો 
આગળ પૂણ�િવરામ મૂક� શકાતું નથી.

�વન એક શા�ત ગાયન છ�. એના સૂરો 
બેસૂરા ના બની �ય માટ� આપણે આપણા 
અંદાજપ�નું સરવૈયું માંડતા રહીએ છીએ. પણ 
ઘણીવાર તૂટી �ય ક� આંગળીઓ કામ ન આપે 
�યાર� અિન�છાએ પણ લયની ભાષા ભૂલાય �ય 
છ�. �યિ� ક� સમૂહ અંદાજપ�નો તાળો ન મળ� તો 
નવું અંદાજપ� રજૂ કરવું પડે છ�. પણ આપણે પોતે 
જ આપણા અંદાજમાં કાચા પડતાં હોઈએ તો 
આપણા બધાં �ય�ો પાણીમાં બેસી �ય છ�.

લૂંટથી લોભાવાનું આપણને ગમે છ�. બી�નું 
અંદાજપ� �ઈને આપણને ઈષા� થાય છ� અને તેથી 
આપણા અંદાજપ�નો િહસાબ બરાબર કરવા 
આપણે આપણી િવવેક બુિ�ને અભરાઈ પર 
ચઢાવી દઈએ છીએ. આપણે સાધનોના 
શુિ�કરણ પરનું લ� પણ ચૂક� જઈએ છીએ. 
લ�ય વેધ કરનારો માનવી મા� આંકડાની 
ઈ���ળમાં અટવાતો નથી. એ સમ�તના િહતને 
પોતાનું ગણીને િવવેક બુિ�થી જ િનણ�ય લે છ�. 
િવવેકના આંકડાઓની સમતુલા ન સચવાય તો 
વજન બરાબર આવતું નથી. એવું જ �યિ� ક� 
રા�ના અંદાજપ�નું છ�.

�વનનાં અંદાજપ�માં િવવેકના આંકડાઓ
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)

વારંવાર મળતી િન�ફળતા પછી તેને એક વખત 
તો સફળ થઈ પોતાનું �ળું બનાવી જ લે છ� અને 
પોતાનો િશકાર તે પકડે છ�. વારંવાર મળતી 
િન�ફળતાઓને તે નજર અંદાજ કર� છ� �યાર� 
સફળતા તેના ગળાનો હાર બની �ય છ�. તે તેની 
મંિઝલ સુધી પહ�ચી �ય છ�. તેથી પોતાની અંદર 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

આપણે આશાવાદને સદાય જગાડીને રાખવાની 
જ�ર છ� અને િનરાશા�પી નકારા�મકતાઓથી 
પોતાને બચાવીને રાખવાની જ�ર જણાય છ�.

પરમા�માનું આપેલ આ �ોગન સદા યાદ 
રહ� ક� - સફળતા મારો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

◌ ‘��યુ એ �વનનો અંત નથી, બી� �વનની શ�આત છ�.’
◌ ‘સંસાર મુસાફરખાનું છ�. આપણે મુસાફર છીએ, 
  �ટ�શન આવે સૌએ ઉતરવાનું છ�.’
◌ ‘શરીર એક મોટર છ� તો આ�મા તેનો �ાયવર છ�.’
◌ ‘શરીર મોબાઈલ છ�, આ�મા સીમકાડ� છ�.’
◌ ‘મરનારની િચતાને ચાહનાર કોઈ હોતું નથી, 
 કહ� છ� પાછળ મરી જઈશ પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી. 
 દ�હને સળગતો �ઈ આગમાં કોઈ પડતું નથી,  
 અર� આગમાં તો શું રાખને પણ કોઈ અડતું નથી.’
◌ ‘ન �પ રહ�ગા, ન ધન રહ�ગા, ન જવાની રહ�ગી, 
  ક�વલ તુ�હાર� જ�મ ક� પૂરી કહાની યહાં રહ�ગી.’
◌ ‘બાળપણમાં �થમ છ�ીનું વ�� િખ�સા િવનાનું હોય છ�, 
  અને છ��ે ��યુનું કફન પણ િખ�સા િવનાનું હોય છ�. 
 �વનભર જે િખ�સા ભરતાં ર�ાં તે સાથે નથી આવતાં, 
  સારા કમ� અને �ભુની યાદ જ તારી સાથે આવનાર છ�.’
◌ ‘જે કર� �ભુનું �મરણ હ�મેશા, તેનું મરણ પણ સુધર� જ�ર.’
◌ ‘જે ઉ�યું છ� તે આથમે છ�, જે ખી�યું છ� તે કરમાય છ�, 
  આ અટલ િનયમ છ� સમ�ત ���નો.’
◌ ‘ઉદય અને અ�ત એ સમયની ગિતના બે પાસા છ�, 
  આપણી પાસે આથમી ગયેલો સૂરજ બીજે ઉગીને �કાશ આપે છ�.’
◌ ‘કમ� કરો ઐસે ભાઈ તુમ, પડે ના એક �દન પછતાના.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

��યુ �સંગ પર �લોગન
સંકલન - �.ક�. િવનુભાઈ, સુખશાંિતભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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િજંદગીમાં એક જ અંદાજપ� કામ આવતું 
નથી. સમયે-સમયે એનો નકશો બદલવો પડે છ�. 
પણ આપણે તો નફાની ઝંખનામાં આપણા 
�વનના અંદાજપ�ને એવું તો સંતાડી દીધું છ� ક� 
ખા�પૂરક અંદાજપ�માંથી �વનની જમા બાજુને 
ઉધારી શકતા નથી. કારણ ક� આપણે આપણા 
અંદાજપ�નો િવવેક શૂ�ય વેપાર કરીએ છીએ. 
સંબંધોની મયા�દાઓનું ઉ�ંઘન કરીએ છીએ. 
વળી આપણી ચંચળતા વાર� વાર� આપણને 
અંદાજપ�ના આંકડા બદલવા �ેર� છ�. �યાર�ક તો 
એવુંય બને છ� ક� અણધાયા� બનાવો આપણા 
અંદાજપ�ને ઊંધુ વાળી દ� છ�. �યાર� �દશા શૂ�ય 
બ�યા િવના કઈ આવકના િવવેકના આંકડાઓને 
�યાં મૂકવા ક� �યા આંકડાઓની બાદબાક� પર 
છ�કો મૂકવો એનો બુિ�થી તરત જ િનણ�ય કરી 
લેવો પડે છ�.

એવી િવવેકબુિ� �યાર� જ અનુભવાય 
�યાર� આપણા મન બુ�નો તાર એક િનરાકાર 
પરમા�મા િશવિપતા સાથે �ડાયેલા રહ�. 
બુિ�વાનોનાં બુિ�વાન આપણા સવ� 
આ�માઓના િપતા િશવ એક જ છ� જે પરમિપતા 
િશવના આપણે સૌ �વા�માઓ સંતાન છીએ એ 
સવ�શિ�વાન િપતાજ આપણને સૌને ઈ�રીય 
�ાન �દ�ય ગુણો અને પરમા�મ શિ� �દાન કર� 
છ� જે થક� આપણે �વન �યવહાર આ�મીયતાથી 
ચલાવી ર�ા છીએ અને �વનનું અંદાજપ� 
સુચા��પથી ચલાવી ર�ા છીએ.

બીજું આપણું અંદાજપ� બી� અનેક 
અંદાજપ�ો સાથે એક યા બી� �કાર� સલં� છ�. 

અંદાજપ� એટલે ભાિવનો િહસાબ. 
અંદાજપ� એટલે �ગિત માટ�ની આપણી શિ� 
અનુસારની મથામણના �વન ગિણતના પદો. 
અલાઉ�ીનનો �દુઈ િચરાગ અંદાજપ�ને સુખના 
સાધનોથી ભરી શકતો નથી. એમાં તો �યિ� તે 
સમૂહનો પુ�ષાથ� જ �વ�નને વા�તિવકતામાં લાવી 
શક� છ�. �વના આ�મ દુઃખને અિવરત ગાયા 
કરવાથી ક� વંટોળમાં િવસમી જવાથી ��ો 
આગળ પૂણ�િવરામ મૂક� શકાતું નથી.

�વન એક શા�ત ગાયન છ�. એના સૂરો 
બેસૂરા ના બની �ય માટ� આપણે આપણા 
અંદાજપ�નું સરવૈયું માંડતા રહીએ છીએ. પણ 
ઘણીવાર તૂટી �ય ક� આંગળીઓ કામ ન આપે 
�યાર� અિન�છાએ પણ લયની ભાષા ભૂલાય �ય 
છ�. �યિ� ક� સમૂહ અંદાજપ�નો તાળો ન મળ� તો 
નવું અંદાજપ� રજૂ કરવું પડે છ�. પણ આપણે પોતે 
જ આપણા અંદાજમાં કાચા પડતાં હોઈએ તો 
આપણા બધાં �ય�ો પાણીમાં બેસી �ય છ�.

લૂંટથી લોભાવાનું આપણને ગમે છ�. બી�નું 
અંદાજપ� �ઈને આપણને ઈષા� થાય છ� અને તેથી 
આપણા અંદાજપ�નો િહસાબ બરાબર કરવા 
આપણે આપણી િવવેક બુિ�ને અભરાઈ પર 
ચઢાવી દઈએ છીએ. આપણે સાધનોના 
શુિ�કરણ પરનું લ� પણ ચૂક� જઈએ છીએ. 
લ�ય વેધ કરનારો માનવી મા� આંકડાની 
ઈ���ળમાં અટવાતો નથી. એ સમ�તના િહતને 
પોતાનું ગણીને િવવેક બુિ�થી જ િનણ�ય લે છ�. 
િવવેકના આંકડાઓની સમતુલા ન સચવાય તો 
વજન બરાબર આવતું નથી. એવું જ �યિ� ક� 
રા�ના અંદાજપ�નું છ�.

�વનનાં અંદાજપ�માં િવવેકના આંકડાઓ
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)

વારંવાર મળતી િન�ફળતા પછી તેને એક વખત 
તો સફળ થઈ પોતાનું �ળું બનાવી જ લે છ� અને 
પોતાનો િશકાર તે પકડે છ�. વારંવાર મળતી 
િન�ફળતાઓને તે નજર અંદાજ કર� છ� �યાર� 
સફળતા તેના ગળાનો હાર બની �ય છ�. તે તેની 
મંિઝલ સુધી પહ�ચી �ય છ�. તેથી પોતાની અંદર 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

આપણે આશાવાદને સદાય જગાડીને રાખવાની 
જ�ર છ� અને િનરાશા�પી નકારા�મકતાઓથી 
પોતાને બચાવીને રાખવાની જ�ર જણાય છ�.

પરમા�માનું આપેલ આ �ોગન સદા યાદ 
રહ� ક� - સફળતા મારો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

◌ ‘��યુ એ �વનનો અંત નથી, બી� �વનની શ�આત છ�.’
◌ ‘સંસાર મુસાફરખાનું છ�. આપણે મુસાફર છીએ, 
  �ટ�શન આવે સૌએ ઉતરવાનું છ�.’
◌ ‘શરીર એક મોટર છ� તો આ�મા તેનો �ાયવર છ�.’
◌ ‘શરીર મોબાઈલ છ�, આ�મા સીમકાડ� છ�.’
◌ ‘મરનારની િચતાને ચાહનાર કોઈ હોતું નથી, 
 કહ� છ� પાછળ મરી જઈશ પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી. 
 દ�હને સળગતો �ઈ આગમાં કોઈ પડતું નથી,  
 અર� આગમાં તો શું રાખને પણ કોઈ અડતું નથી.’
◌ ‘ન �પ રહ�ગા, ન ધન રહ�ગા, ન જવાની રહ�ગી, 
  ક�વલ તુ�હાર� જ�મ ક� પૂરી કહાની યહાં રહ�ગી.’
◌ ‘બાળપણમાં �થમ છ�ીનું વ�� િખ�સા િવનાનું હોય છ�, 
  અને છ��ે ��યુનું કફન પણ િખ�સા િવનાનું હોય છ�. 
 �વનભર જે િખ�સા ભરતાં ર�ાં તે સાથે નથી આવતાં, 
  સારા કમ� અને �ભુની યાદ જ તારી સાથે આવનાર છ�.’
◌ ‘જે કર� �ભુનું �મરણ હ�મેશા, તેનું મરણ પણ સુધર� જ�ર.’
◌ ‘જે ઉ�યું છ� તે આથમે છ�, જે ખી�યું છ� તે કરમાય છ�, 
  આ અટલ િનયમ છ� સમ�ત ���નો.’
◌ ‘ઉદય અને અ�ત એ સમયની ગિતના બે પાસા છ�, 
  આપણી પાસે આથમી ગયેલો સૂરજ બીજે ઉગીને �કાશ આપે છ�.’
◌ ‘કમ� કરો ઐસે ભાઈ તુમ, પડે ના એક �દન પછતાના.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

��યુ �સંગ પર �લોગન
સંકલન - �.ક�. િવનુભાઈ, સુખશાંિતભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ના પડે. શાંિતથી સૂઈ શક�એ. અશાંિતનું મૂળ 
િવકારોમાં છ�. �યાં સુધી િવકારોનો �યાગ કરીશું 
નહ� �યાં સુધી શાંિત આપણા માટ� �જનો દૂર છ�.

�વનશૈલી

આપણી �વનશૈલી ‘સાદું �વન અને ઉ� 
િવચાર’ની હોવી �ઈએ. િપતા�ી ��િપતા ��ા, 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી, ગાંધી�, �વામી 
િવવેકાનંદ વગેર�ની �વનશૈલી �ે� હતી. 
તેઓએ અ�યના ક�યાણમાં જ પોતાનું સુખ �યું. 
�વયં સાદગીમાં ર�ા અને અનેક લોકોને શાંિતથી 
�વવાનું શીખવા�ું. તેમણે જનજનને શાંિતનો 
સંદ�શો આ�યો.

મહા�મા બુ� પાસે એક સુક�શી (�કસા 
ગૌતમી) નામની િવધવા બહ�ન પોતાના એકના 
એક પુ� સુમે�ંનું �ત શરીર લઈને �ય છ� અને 
બુ�ને �ાથ�ના કરતાં િવનવણી કર� છ� ક� ‘હ� 
મહા�મા� મારા એકના એક પુ� સુમે�ંને સ�વન 
કરો.’

મહા�મા બુ�� ક�ં ક� બહ�ન સુક�શી તું 
ગામમાં � અને કોઈ એવા ઘેરથી એક મુ�ી રાઈના 
દાણા લઈ આવ. જે ઘરમાં �યાર�ય કોઈનું ��યુ ન 
થયું હોય.

સુક�શી ઘેર ઘેર ફર� છ� �યાર� કોઈ ઘર એવું 
નથી મળતું જે ઘરમાં કોઈનું ��યુ ન થયું હોય. 
�યાર� સુક�શી સમ� �ય છ� ક� ��યુ તો અિનવાય� 
છ�.

ઉપરનું ��ાંત આપણને આ�ાસન આપે છ� 
ક� પ�રવારમાંથી સગાં સંબંધી ક� અ�યનું ��યુ થાય 
�યાર� દુઃખી, અશાંત ના બનવું �ઈએ. 
��ાક�મારી બહ�નો આવા દુઃખમય સમયમાં 
તેઓના ઘેર જઈને શાંિત સંદ�શ આપે છ�, શાંિત 
�વચનો કર� છ�.

તનાવ માટ� આપણી મહ�વાકાં�ાઓ 
જવાબદાર છ�. કહ�વત છ� ક� ‘પછ�ડી �માણે સોડ 
તાણીએ’ અથા�� આપણી �મતા મુજબ કાય�ને 
હાથમાં લઈએ. કોઈનું અનુકરણ કરવું, કોઈની 
સાથે �પધા�ભાવ રાખવો તેનાથી અશાંિત મળ� છ�. 
િસક�દર િવ�િવજેતા બનવા માટ� ભારત આ�યો 
હતો. બીમાર પડતાં તેને પોતાનું ��યુ ન�ક 
દ�ખાયું. તેણે સાથીઓને ક�ં ક� �� મરી �� �યાર� 
મારા બંને હાથ શબની નનામીની બહાર રાખ�. 
તેથી દુિનયા �ણે ક� િસક�દર પોતાની સાથે કશું યે 
લઈ ગયો નથી.

અશાંિત જ�મે છ� અભાવોના િચંતનમાંથી. 
દુિનયામાં દર�કને પોતાની ઈ�છા મુજબનું સવ�કાંઈ 
મળતું નથી. માનવે અભાવોના િચંતનને બદલે 
�ા��તનો આનંદ અનુભવવો �ઈએ. દુિનયામાં 
એવાં અનેક લોકો છ� તેમની તુલનામાં આપણે 
સુખી છીએ.

કોઈની �ગિત, ઉ�નિત થાય, આગળ વધે 
તે માટ� શુભકામનાઓ રાખીને આનંદ અનુભવવો 
�ઈએ. મંથરાએ ક�ક�યીની કાન ભંભેરણી કરી. 
સવાર� તો અયો�યાના રા� બનવાનું હતું. આમ 
છતાં ક�ક�યીએ દશરથ રા� પાસે વરદાન માગી 
રામને ચૌદ વષ�નો વનવાસ આ�યો. સુખી રાજવી 
પ�રવારમાં અશાંિતનાં વાદળો ઘેરાઈ ગયાં. આમ 
છતાં રામ, લ�મણ અને સીતા પણ�ક��ટર બનાવીને 
શાંિતથી ર�ાં.

શાંિત સ�કાય�થી મળ� છ�. આપણે રા�ે સૂઈ 
જઈએ �યાર� આપણો આ�મા આપણને ડંખે નહ�. 
શાંિતથી ઊંઘ આવે �યાર� સમજવું ક� આપણાં કાય� 
સારાં છ�. તેથી એવાં કાય� કરીએ જેનાથી પ�તાવું 

સમ� િવ�માં 
ચાર�બાજુ અશાંિત �વા 
મળ� છ�. ઘર ઘરમાં 
અશાંિત છ�. માનવ 
અશાંિતથી �ાસી ગયો છ�. 
તે શાંિતની શોધમાં 
ભટ�યા કર� છ�.

આપણે શાંિત મેળવવા ઈ�છીએ છીએ. પણ 
શાંિત મેળવવા માટ� ક�ટલીક બાબતો ઉપર �યાન 
આપવાની જ�ર છ�. શાંિત માટ� �વનશૈલી 
બદલવાની જ�ર છ�. અહ� આપણે શાંિત 
મેળવવાના પુ�ષાથ�ની બાબતો િવશે ચચા� કરીશું.

તનાવ
અશાંિતના મૂળમાં તનાવ છ�. તનાવ જ�માવે 

તેવી પ�ર��થતઓ આપણને ઠ�રઠ�ર �વા મળ� છ�. 
તે માટ� આપણે �યથ� ઈ�છાઓથી મુ� થવું જ�રી 
છ�. �વન ઉ�થાન માટ� ઉપયોગી, શૈ�િણક તેમજ 
િભ�ન િભ�ન �થાને પહ�ચવાની ઈ�છા જ�રી છ�. 
આમ ગીતાકાર� ક�ં છ� ક� આપણે સવ� 
કામનાઓનો �યાગ કરવાની જ�ર છ�. િન��હી 
બનીને �વવું જ�રી છ�. આજે મોહ અને મમતાનાં 
બંધનો દુઃખ આપે છ� તેનાથી મુ� થઈએ. સૌથી 
મોટો િવકાર અહ�કાર છ� જે શાંિત મેળવવામાં 
બાધક છ�. આમ શાંિત મેળવવા માટ� કામનાઓનો 
�યાગ જ�રી છ�. ��હા રા�યા િવના કાય�, સેવા 
કરવી જ�રી છ�. મમતા અને અહ�કારનો �યાગ 
જ�રી છ�.

આપણે શાંત �વ�પ આ�માનો અને શાંિત 
સાગર પરમા�માનો પ�રચય મેળ�યો. શાંિતની 
અનુભૂિત થતાં, શાંિતની અનુભૂિત સરળ લાગે છ�.

આ ���નાટકનો ઈિતહાસ છ� ક� જે થવાનું 
હોય છ� તે થઈને રહ� છ�. તેમાં આપણું ડહાપણ 
ચાલતું નથી. ઉદય અ�ત, રાત-�દવસ, જનમ-
��યુ, શોક-આનંદ, ચડતી-પડતી આ બધું ચા�યા 
કર� છ�. સા�ીભાવે, ઉપરામભાવે તેનો �વીકાર 
કરીને શાંિતમાં રહ�વું �ઈએ.

મોત સમયે �વનનો સાર એજ સમ�ય છ�.

‘પાપી પણ પાવન બને, 
એવા અનુભવ થાય છ�. 
નામ જેઓએ લીધું નહોતું
કદી �વનમાં રામનું
એમને ઊંચક� જનાર
રામ કહ�તા �ય છ�.’

��યુ માનવને શાંિતનો સંદ�શ આપે છ�. ય� 
યુિધિ�રને �� પૂછ� છ� ક� ‘આ દુિનયામાં સૌથી 
મોટા આ�ય�ની વાત કઈ છ� ?’ યુિધિ�ર જવાબ 
આપે છ�, ‘માણસને મરવાનું ન�ી છ� એમ છતાં એ 
મરવાનો નથી એવો જ �યવહાર કર� છ�.’

જેઓ આખી િજંદગી ધન સંચય માટ� િજંદગી 
�વે છ� �યાર� અંિતમ પળો આવે છ� �યાર� િચંતા 
થાય છ� ક� મ� સાથે લઈ �� એવાં કમ� તો કયા� 
નથી.

આ બધી વાતોને આધાર� �વનશૈલી 
ઈ�રીય િનયમો અને મયા�દાઓને આધાર� 
બનાવવી �ઈએ. પાણી આવે તે પહ�લાં પાળ 
બાંધવી જ�રી છ�. ગીતા અનુસાર ��થત��ની 
અવ�થા ધારણ કરવી �ઈએ.

શાંિતપૂણ� �યવહાર

પ�રવારમાં િમ�ો સંબંધીઓમાં પડોશમાં ક� 
સહકાય�કરો વ�ે શાંિતનું વાતાવરણ �થાિપત 
થઈ શક� તે માટ� સૌની સાથે શાંિતપૂણ� �યવહારની 
જ�ર છ�. મહ� અંશે આપણે પ�રવારના સ�યો 

શાંિત મેળવવાનો પુ�ષાથ�
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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ના પડે. શાંિતથી સૂઈ શક�એ. અશાંિતનું મૂળ 
િવકારોમાં છ�. �યાં સુધી િવકારોનો �યાગ કરીશું 
નહ� �યાં સુધી શાંિત આપણા માટ� �જનો દૂર છ�.

�વનશૈલી

આપણી �વનશૈલી ‘સાદું �વન અને ઉ� 
િવચાર’ની હોવી �ઈએ. િપતા�ી ��િપતા ��ા, 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી, ગાંધી�, �વામી 
િવવેકાનંદ વગેર�ની �વનશૈલી �ે� હતી. 
તેઓએ અ�યના ક�યાણમાં જ પોતાનું સુખ �યું. 
�વયં સાદગીમાં ર�ા અને અનેક લોકોને શાંિતથી 
�વવાનું શીખવા�ું. તેમણે જનજનને શાંિતનો 
સંદ�શો આ�યો.

મહા�મા બુ� પાસે એક સુક�શી (�કસા 
ગૌતમી) નામની િવધવા બહ�ન પોતાના એકના 
એક પુ� સુમે�ંનું �ત શરીર લઈને �ય છ� અને 
બુ�ને �ાથ�ના કરતાં િવનવણી કર� છ� ક� ‘હ� 
મહા�મા� મારા એકના એક પુ� સુમે�ંને સ�વન 
કરો.’

મહા�મા બુ�� ક�ં ક� બહ�ન સુક�શી તું 
ગામમાં � અને કોઈ એવા ઘેરથી એક મુ�ી રાઈના 
દાણા લઈ આવ. જે ઘરમાં �યાર�ય કોઈનું ��યુ ન 
થયું હોય.

સુક�શી ઘેર ઘેર ફર� છ� �યાર� કોઈ ઘર એવું 
નથી મળતું જે ઘરમાં કોઈનું ��યુ ન થયું હોય. 
�યાર� સુક�શી સમ� �ય છ� ક� ��યુ તો અિનવાય� 
છ�.

ઉપરનું ��ાંત આપણને આ�ાસન આપે છ� 
ક� પ�રવારમાંથી સગાં સંબંધી ક� અ�યનું ��યુ થાય 
�યાર� દુઃખી, અશાંત ના બનવું �ઈએ. 
��ાક�મારી બહ�નો આવા દુઃખમય સમયમાં 
તેઓના ઘેર જઈને શાંિત સંદ�શ આપે છ�, શાંિત 
�વચનો કર� છ�.

તનાવ માટ� આપણી મહ�વાકાં�ાઓ 
જવાબદાર છ�. કહ�વત છ� ક� ‘પછ�ડી �માણે સોડ 
તાણીએ’ અથા�� આપણી �મતા મુજબ કાય�ને 
હાથમાં લઈએ. કોઈનું અનુકરણ કરવું, કોઈની 
સાથે �પધા�ભાવ રાખવો તેનાથી અશાંિત મળ� છ�. 
િસક�દર િવ�િવજેતા બનવા માટ� ભારત આ�યો 
હતો. બીમાર પડતાં તેને પોતાનું ��યુ ન�ક 
દ�ખાયું. તેણે સાથીઓને ક�ં ક� �� મરી �� �યાર� 
મારા બંને હાથ શબની નનામીની બહાર રાખ�. 
તેથી દુિનયા �ણે ક� િસક�દર પોતાની સાથે કશું યે 
લઈ ગયો નથી.

અશાંિત જ�મે છ� અભાવોના િચંતનમાંથી. 
દુિનયામાં દર�કને પોતાની ઈ�છા મુજબનું સવ�કાંઈ 
મળતું નથી. માનવે અભાવોના િચંતનને બદલે 
�ા��તનો આનંદ અનુભવવો �ઈએ. દુિનયામાં 
એવાં અનેક લોકો છ� તેમની તુલનામાં આપણે 
સુખી છીએ.

કોઈની �ગિત, ઉ�નિત થાય, આગળ વધે 
તે માટ� શુભકામનાઓ રાખીને આનંદ અનુભવવો 
�ઈએ. મંથરાએ ક�ક�યીની કાન ભંભેરણી કરી. 
સવાર� તો અયો�યાના રા� બનવાનું હતું. આમ 
છતાં ક�ક�યીએ દશરથ રા� પાસે વરદાન માગી 
રામને ચૌદ વષ�નો વનવાસ આ�યો. સુખી રાજવી 
પ�રવારમાં અશાંિતનાં વાદળો ઘેરાઈ ગયાં. આમ 
છતાં રામ, લ�મણ અને સીતા પણ�ક��ટર બનાવીને 
શાંિતથી ર�ાં.

શાંિત સ�કાય�થી મળ� છ�. આપણે રા�ે સૂઈ 
જઈએ �યાર� આપણો આ�મા આપણને ડંખે નહ�. 
શાંિતથી ઊંઘ આવે �યાર� સમજવું ક� આપણાં કાય� 
સારાં છ�. તેથી એવાં કાય� કરીએ જેનાથી પ�તાવું 

સમ� િવ�માં 
ચાર�બાજુ અશાંિત �વા 
મળ� છ�. ઘર ઘરમાં 
અશાંિત છ�. માનવ 
અશાંિતથી �ાસી ગયો છ�. 
તે શાંિતની શોધમાં 
ભટ�યા કર� છ�.

આપણે શાંિત મેળવવા ઈ�છીએ છીએ. પણ 
શાંિત મેળવવા માટ� ક�ટલીક બાબતો ઉપર �યાન 
આપવાની જ�ર છ�. શાંિત માટ� �વનશૈલી 
બદલવાની જ�ર છ�. અહ� આપણે શાંિત 
મેળવવાના પુ�ષાથ�ની બાબતો િવશે ચચા� કરીશું.

તનાવ
અશાંિતના મૂળમાં તનાવ છ�. તનાવ જ�માવે 

તેવી પ�ર��થતઓ આપણને ઠ�રઠ�ર �વા મળ� છ�. 
તે માટ� આપણે �યથ� ઈ�છાઓથી મુ� થવું જ�રી 
છ�. �વન ઉ�થાન માટ� ઉપયોગી, શૈ�િણક તેમજ 
િભ�ન િભ�ન �થાને પહ�ચવાની ઈ�છા જ�રી છ�. 
આમ ગીતાકાર� ક�ં છ� ક� આપણે સવ� 
કામનાઓનો �યાગ કરવાની જ�ર છ�. િન��હી 
બનીને �વવું જ�રી છ�. આજે મોહ અને મમતાનાં 
બંધનો દુઃખ આપે છ� તેનાથી મુ� થઈએ. સૌથી 
મોટો િવકાર અહ�કાર છ� જે શાંિત મેળવવામાં 
બાધક છ�. આમ શાંિત મેળવવા માટ� કામનાઓનો 
�યાગ જ�રી છ�. ��હા રા�યા િવના કાય�, સેવા 
કરવી જ�રી છ�. મમતા અને અહ�કારનો �યાગ 
જ�રી છ�.

આપણે શાંત �વ�પ આ�માનો અને શાંિત 
સાગર પરમા�માનો પ�રચય મેળ�યો. શાંિતની 
અનુભૂિત થતાં, શાંિતની અનુભૂિત સરળ લાગે છ�.

આ ���નાટકનો ઈિતહાસ છ� ક� જે થવાનું 
હોય છ� તે થઈને રહ� છ�. તેમાં આપણું ડહાપણ 
ચાલતું નથી. ઉદય અ�ત, રાત-�દવસ, જનમ-
��યુ, શોક-આનંદ, ચડતી-પડતી આ બધું ચા�યા 
કર� છ�. સા�ીભાવે, ઉપરામભાવે તેનો �વીકાર 
કરીને શાંિતમાં રહ�વું �ઈએ.

મોત સમયે �વનનો સાર એજ સમ�ય છ�.

‘પાપી પણ પાવન બને, 
એવા અનુભવ થાય છ�. 
નામ જેઓએ લીધું નહોતું
કદી �વનમાં રામનું
એમને ઊંચક� જનાર
રામ કહ�તા �ય છ�.’

��યુ માનવને શાંિતનો સંદ�શ આપે છ�. ય� 
યુિધિ�રને �� પૂછ� છ� ક� ‘આ દુિનયામાં સૌથી 
મોટા આ�ય�ની વાત કઈ છ� ?’ યુિધિ�ર જવાબ 
આપે છ�, ‘માણસને મરવાનું ન�ી છ� એમ છતાં એ 
મરવાનો નથી એવો જ �યવહાર કર� છ�.’

જેઓ આખી િજંદગી ધન સંચય માટ� િજંદગી 
�વે છ� �યાર� અંિતમ પળો આવે છ� �યાર� િચંતા 
થાય છ� ક� મ� સાથે લઈ �� એવાં કમ� તો કયા� 
નથી.

આ બધી વાતોને આધાર� �વનશૈલી 
ઈ�રીય િનયમો અને મયા�દાઓને આધાર� 
બનાવવી �ઈએ. પાણી આવે તે પહ�લાં પાળ 
બાંધવી જ�રી છ�. ગીતા અનુસાર ��થત��ની 
અવ�થા ધારણ કરવી �ઈએ.

શાંિતપૂણ� �યવહાર

પ�રવારમાં િમ�ો સંબંધીઓમાં પડોશમાં ક� 
સહકાય�કરો વ�ે શાંિતનું વાતાવરણ �થાિપત 
થઈ શક� તે માટ� સૌની સાથે શાંિતપૂણ� �યવહારની 
જ�ર છ�. મહ� અંશે આપણે પ�રવારના સ�યો 

શાંિત મેળવવાનો પુ�ષાથ�
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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સરળ સમજ છ�. રા�ઈ �ા�ત કરવાનો યોગ. 
રા�ઈ એટલે મનુ�યે �વયંની ઈ���યો પર સંયમ, 
િનયં�ણ ક� િવજય �ા�ત કરી �વયં પર રા�ય 
કરવાનો અિધકાર.

સહજ રાજયોગની �ાથિમક સમજ છ�. ‘�� 
સૂ�મ �યોિતિબંદુ આ�મા છું, ના ક� શરીર.’ 
શરીર તો કાય� કરવાનું સાધન મા� છ�. આ 
સ�ાઈને �ણીને આ�માની ��થિતમાં રહીને 
પરમા�મા જે સવ� આ�માઓના પરમિપતા છ� તેમને 
દર�ક કમ�માં યાદ કરવા અને સાથમાં રાખવા. આ 
�ાથિમક િવિધ પછીના �મમાં સૌ �થમનો �યાસ.

�વયંનો સ�ય પ�રચય

�વયંનો સ�ય પ�રચય (સે�ફ 
રીયલાઈઝેશન) જેમાંથી �વયંના �વ�પની 
અનુભૂિતનો આરંભ થાય છ�. દરરોજ �વયંના માટ� 
થોડો સમય ફાળવીને એકાંતમાં બેસી હળવાશથી 
પોતાની �તને પૂછો ક� - શું �� મારી �તને ચા�� 
છું? શું �� મારી �તને �ેમ ક�ં છું ? શું �� મારી �વ 
ઉ�નિત માટ� સમય ફાજલ રાખું છું ? દર�ક સં�ગો 
ક� પ�ર��થિતમાં સહયોગ લેવો અને સહયોગ 
આપવો મને પસંદ છ� ? મને શું શું ગમે છ� ? શું શું 
ગમતું નથી ? જે નથી ગમતું છતાં કરવું પડી ર�ં 
છ�? જે મને પસંદ છ� તે જ �� ક�ં છું ? મારામાં કઈ 
કઈ િવશેષતાઓ છ� ? જે િવશેષતાઓ હોય તેની 
યાદી બનાવો. આ બધાં ��ો પોતાની �તને પૂછી 
પોતે જ સ�ય જવાબ / માિહતી બહાર લાવો. આ છ� 
�વયંનું �વયં સાથેનું (કને�શન) �ડાણ... આ 
�માણેનું આ�મિચંતન �વ-ઉ�નિત માટ�નું 
સવ��મ સાધન છ�. તે પછી પ�રવારનાં સ�યો, 

સંપૂણ� �વા��ય એ છ� ક� જે શારી�રક, 
માનિસક, બૌિ�ક, નૈિતક, આિથ�ક અને 
સામાિજક - આ છ �કાર� યથાથ� ��થિતમાં હોય. 
વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશન (WHO) સં�થાએ 
સંપૂણ� �વા��યની �યા�યા આપી છ� તે �માણે 
સંપૂણ� �વા��ય એટલે શારી�રક �વા��ય, 
માનિસક �વા��ય, આ�યા��મક �વા��ય અને 
સામાિજક �વા��ય.

વત�માન સમયમાં આ બધાંમાંથી એકપણ 
�કારનું સંપૂણ� �વા��ય �વા મળતું નથી તેનું 
કારણ પણ એ છ� ક� આપણી �વનશૈલી જ પૂરી 
રીતે અ�વ�થ બની ગઈ છ�. દવાઓ એક 
બીમારીને સારી કર� �યાં તેની આડઅસરો બી� 
બીમારીને લાવી દ� છ�. શરીરને તંદુર�ત કરવાની 
દવાઓ ક� િનં�ા માટ�ની દવાઓ �કડનીને ક� 
આંખોને, મનને અ�વ�થ ક� �ીણ કરી દ� છ�. 
શિ�હીન બનાવી દ� છ�. એ િસવાય આજે 
કોઈપણ મનુ�યમાં નૈિતક, આિથ�ક અને 
સામાિજક �વા��યની અનુભૂિત ક� મહ�સૂસતા ના 
હોવાના કારણે આ �ણે ��થિતઓ પણ પતનના 
આર� પહ�ચી ચૂક� છ�. આવા કપરા સમયમાં 
મનુ�યને સંપુણ� �વા��ય �દાન કરવાવાળો એક જ 
માગ� છ� - સહજ રાજયોગ. જે �વયં પરમા�માએ 
િશખવાડેલો છ�.

�ાનથી વધાર� સારી બી� કોઈ દવા આ 
દુિનયામાં નથી. �ાન અથા�� સમજ-સ�ાઈની 
મહ�સૂસતા ક� અનુભૂિત. સહજ રાજયોગથી �ા�ત 
થનાર સ�ાઈની સમજ મનુ�યને દર�ક �કાર� 
િનરોગી બનાવી શક� છ�. રાજયોગ સંપૂણ� �વા��ય 
�ા��તનું સવ��મ મા�યમ છ�. રાજયોગની સાદી-
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સંપૂણ� �વા��ય �ા��તમાગ�
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

સાથે વધાર� રહીએ છીએ તો દર�કની સાથેનો 
આપણો �યવહાર તપાસીએ.

નાના બાળક સામે ઊંચા સાદ� બોલીએ તો 
તેને ગમતું નથી. �યાર�ક બાળકો રડે છ�. એમના 
ઉપર આપણા �યવહારની ખરાબ છાપ પડે છ�. તો 
બાળકોને �લ સમ�ને તેની સાથેનો �યવહાર �દુ 
બનાવવો �ઈએ.

��ી એ પ�રવાર�પી વતુ�ળનું મ�યિબંદુ છ�. 
�યાંથી સવ� સંબંધોની િ��યાઓ ખ�ચાય છ�. ��ી 
�ેમ, �યાગ અને બિલદાનની સા�ા� મૂિત� છ�.  य� 

नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� देवता અથા�� �યાં ��ીઓ 
��યે પૂ�યભાવ રાખવામાં આવે છ�. �યાં દ�વતાઓ 
પણ �સ�ન થાય છ�.

�યાં ��ીઓ ��યે આદર, સ�માન, �ેમની 
લાગણી �ય� થાય છ� તે ઘર �વગ� બને છ�. 
માનવને � ઘરમાં શાંિત મળતી નથી તો બહાર, 
બીજેથી તેને કદી શાંિત મળશે નહ�.

પ�રવારના સૌ સ�યો ��યે �ેમ, આદરનું 
�થાન હોવું �ઈએ. માતા િપતા અને વડીલો ��યે 
પૂ�યભાવ હોય છ� તે ઘરમાં શાંિત જળવાઈ રહ� છ�.

સુખ દુઃખનો આધાર આપણા વત�ન ઉપર 
છ�. ઘરમાં �ોધ, �ેશ, ક�કાસનું વાતાવરણ હશે 
�યાં શાંિત અને સુખ ટકશે નહ�. કોઈનું મહ�વ 
ઓછું ના આંક�એ. કોઈના ��યે �ણા, િતર�કાર, 
અવગણનાનો ભાવ આવવા ના દઈએ.

�યાં ��યેક માનવ ��યે હકારા�મક 
�યવહાર હોય છ� �યાં શાંિત હોય છ�. તમે ક�વા 
વાતાવરણ, લ�ામાં રહો છો. તમારો ખોરાક ક�વો 
છ�, તમારો સંગ ક�વો છ� તેના ઉપર શાંિતનો 
આધાર છ�.

શાંિત એ આ�માનો �વધમ� છ�. શાંિતના 
સાગર પરમિપતા પરમા�મા િશવ આપણા િપતા છ�. 

આપણા �વધમ�, �વમાન, કત��ય શાંિત છ�. 
શાંિતધામ આપણ આ�માઓનું અસલી ઘર છ�. � 
આની ��િત સતત રહ� તો શાંિત જળવાઈ રહ� છ�. 
શાંિત એ આપણા ગળાનો હાર છ� તેથી શાંિત 
મેળવવા માટ� બહાર �યાંય ભટકવાની જ�ર 
નથી.

અયથાથ� ��ય, �ા�ય સાધનોનો ઉપયોગ 
આપણી શાંિત હણે છ�. અખબારોમાં તેમજ સો�યલ 
મી�ડયામાં આવતા નકારા�મક ��યો, વાતો 
આપણી શાંિતને હણી દ� છ�.

આ ભારતભૂિમમાં પહ�લાં ઘર ઘરમાં શાંિત 
હતી. સંતોષી �વન હતું. �વન જ��રયાતો ઓછી 
હતી તે સૌ �સ�નતાથી �વતાં હતાં. આ લોકો 
પરગજુ, પરોપકારી હતાં. કોઈનું કામ કરવામાં, 
સહયોગ આપવામાં આનંદની અનુભૂિત કરતાં 
હતાં. આિત�યભાવના હતી પણ જેમ જેમ 
પિ�મની અસર વધતી ગઈ. જ��રયાતો વધતી 
ગઈ �વાથ� વધતો ગયો તેમ નૈિતક અને ચા�રિ�ક 
અધઃપતન વધતું ગયું. તેથી ક�દરતી શાંિત હણાઈ 
ગઈ. આજે તો શાંિતથી ઊંઘ લેવા માટ� દવાઓનો 
સહારો લેવામાં આવે છ�.

શાંિત મેળવવી હોય તો ઈ�છાઓને સીિમત 
કરો. �સ�નતામાં �િ� કરો. આપણા ઋિષ 
મુિનઓનું �વન �ક�િતની ગોદમાં સુખ શાંિત અને 
�દ�ય આનંદથી વીતતું હતું. આ�મના 
વાતાવરણમાં િહ�સક પશુઓ પણ શાંત થઈ જતાં 
હતાં.

આજનો માનવ જેમ જેમ �ક�િતથી દૂર ગયો. 
સીમે�ટ ક���ટનાં જંગલોમાં વસતો ગયો તેમ તેમ 
તેની શાંિત હણાઈ જવા લાગી. શાંિત મેળવવા માટ� 
અહ� આ�યાં છો તેનો આનંદ છ�. આપને આપના 
શાંિત �યાસોમાં અચૂક સફળતા મળશે. એવી 
અંતરમનની શુભકામના.          ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સરળ સમજ છ�. રા�ઈ �ા�ત કરવાનો યોગ. 
રા�ઈ એટલે મનુ�યે �વયંની ઈ���યો પર સંયમ, 
િનયં�ણ ક� િવજય �ા�ત કરી �વયં પર રા�ય 
કરવાનો અિધકાર.

સહજ રાજયોગની �ાથિમક સમજ છ�. ‘�� 
સૂ�મ �યોિતિબંદુ આ�મા છું, ના ક� શરીર.’ 
શરીર તો કાય� કરવાનું સાધન મા� છ�. આ 
સ�ાઈને �ણીને આ�માની ��થિતમાં રહીને 
પરમા�મા જે સવ� આ�માઓના પરમિપતા છ� તેમને 
દર�ક કમ�માં યાદ કરવા અને સાથમાં રાખવા. આ 
�ાથિમક િવિધ પછીના �મમાં સૌ �થમનો �યાસ.

�વયંનો સ�ય પ�રચય

�વયંનો સ�ય પ�રચય (સે�ફ 
રીયલાઈઝેશન) જેમાંથી �વયંના �વ�પની 
અનુભૂિતનો આરંભ થાય છ�. દરરોજ �વયંના માટ� 
થોડો સમય ફાળવીને એકાંતમાં બેસી હળવાશથી 
પોતાની �તને પૂછો ક� - શું �� મારી �તને ચા�� 
છું? શું �� મારી �તને �ેમ ક�ં છું ? શું �� મારી �વ 
ઉ�નિત માટ� સમય ફાજલ રાખું છું ? દર�ક સં�ગો 
ક� પ�ર��થિતમાં સહયોગ લેવો અને સહયોગ 
આપવો મને પસંદ છ� ? મને શું શું ગમે છ� ? શું શું 
ગમતું નથી ? જે નથી ગમતું છતાં કરવું પડી ર�ં 
છ�? જે મને પસંદ છ� તે જ �� ક�ં છું ? મારામાં કઈ 
કઈ િવશેષતાઓ છ� ? જે િવશેષતાઓ હોય તેની 
યાદી બનાવો. આ બધાં ��ો પોતાની �તને પૂછી 
પોતે જ સ�ય જવાબ / માિહતી બહાર લાવો. આ છ� 
�વયંનું �વયં સાથેનું (કને�શન) �ડાણ... આ 
�માણેનું આ�મિચંતન �વ-ઉ�નિત માટ�નું 
સવ��મ સાધન છ�. તે પછી પ�રવારનાં સ�યો, 

સંપૂણ� �વા��ય એ છ� ક� જે શારી�રક, 
માનિસક, બૌિ�ક, નૈિતક, આિથ�ક અને 
સામાિજક - આ છ �કાર� યથાથ� ��થિતમાં હોય. 
વ�ડ� હ��થ ઓગ�નાઈઝેશન (WHO) સં�થાએ 
સંપૂણ� �વા��યની �યા�યા આપી છ� તે �માણે 
સંપૂણ� �વા��ય એટલે શારી�રક �વા��ય, 
માનિસક �વા��ય, આ�યા��મક �વા��ય અને 
સામાિજક �વા��ય.

વત�માન સમયમાં આ બધાંમાંથી એકપણ 
�કારનું સંપૂણ� �વા��ય �વા મળતું નથી તેનું 
કારણ પણ એ છ� ક� આપણી �વનશૈલી જ પૂરી 
રીતે અ�વ�થ બની ગઈ છ�. દવાઓ એક 
બીમારીને સારી કર� �યાં તેની આડઅસરો બી� 
બીમારીને લાવી દ� છ�. શરીરને તંદુર�ત કરવાની 
દવાઓ ક� િનં�ા માટ�ની દવાઓ �કડનીને ક� 
આંખોને, મનને અ�વ�થ ક� �ીણ કરી દ� છ�. 
શિ�હીન બનાવી દ� છ�. એ િસવાય આજે 
કોઈપણ મનુ�યમાં નૈિતક, આિથ�ક અને 
સામાિજક �વા��યની અનુભૂિત ક� મહ�સૂસતા ના 
હોવાના કારણે આ �ણે ��થિતઓ પણ પતનના 
આર� પહ�ચી ચૂક� છ�. આવા કપરા સમયમાં 
મનુ�યને સંપુણ� �વા��ય �દાન કરવાવાળો એક જ 
માગ� છ� - સહજ રાજયોગ. જે �વયં પરમા�માએ 
િશખવાડેલો છ�.

�ાનથી વધાર� સારી બી� કોઈ દવા આ 
દુિનયામાં નથી. �ાન અથા�� સમજ-સ�ાઈની 
મહ�સૂસતા ક� અનુભૂિત. સહજ રાજયોગથી �ા�ત 
થનાર સ�ાઈની સમજ મનુ�યને દર�ક �કાર� 
િનરોગી બનાવી શક� છ�. રાજયોગ સંપૂણ� �વા��ય 
�ા��તનું સવ��મ મા�યમ છ�. રાજયોગની સાદી-
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સંપૂણ� �વા��ય �ા��તમાગ�
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

સાથે વધાર� રહીએ છીએ તો દર�કની સાથેનો 
આપણો �યવહાર તપાસીએ.

નાના બાળક સામે ઊંચા સાદ� બોલીએ તો 
તેને ગમતું નથી. �યાર�ક બાળકો રડે છ�. એમના 
ઉપર આપણા �યવહારની ખરાબ છાપ પડે છ�. તો 
બાળકોને �લ સમ�ને તેની સાથેનો �યવહાર �દુ 
બનાવવો �ઈએ.

��ી એ પ�રવાર�પી વતુ�ળનું મ�યિબંદુ છ�. 
�યાંથી સવ� સંબંધોની િ��યાઓ ખ�ચાય છ�. ��ી 
�ેમ, �યાગ અને બિલદાનની સા�ા� મૂિત� છ�.  य� 

नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� देवता અથા�� �યાં ��ીઓ 
��યે પૂ�યભાવ રાખવામાં આવે છ�. �યાં દ�વતાઓ 
પણ �સ�ન થાય છ�.

�યાં ��ીઓ ��યે આદર, સ�માન, �ેમની 
લાગણી �ય� થાય છ� તે ઘર �વગ� બને છ�. 
માનવને � ઘરમાં શાંિત મળતી નથી તો બહાર, 
બીજેથી તેને કદી શાંિત મળશે નહ�.

પ�રવારના સૌ સ�યો ��યે �ેમ, આદરનું 
�થાન હોવું �ઈએ. માતા િપતા અને વડીલો ��યે 
પૂ�યભાવ હોય છ� તે ઘરમાં શાંિત જળવાઈ રહ� છ�.

સુખ દુઃખનો આધાર આપણા વત�ન ઉપર 
છ�. ઘરમાં �ોધ, �ેશ, ક�કાસનું વાતાવરણ હશે 
�યાં શાંિત અને સુખ ટકશે નહ�. કોઈનું મહ�વ 
ઓછું ના આંક�એ. કોઈના ��યે �ણા, િતર�કાર, 
અવગણનાનો ભાવ આવવા ના દઈએ.

�યાં ��યેક માનવ ��યે હકારા�મક 
�યવહાર હોય છ� �યાં શાંિત હોય છ�. તમે ક�વા 
વાતાવરણ, લ�ામાં રહો છો. તમારો ખોરાક ક�વો 
છ�, તમારો સંગ ક�વો છ� તેના ઉપર શાંિતનો 
આધાર છ�.

શાંિત એ આ�માનો �વધમ� છ�. શાંિતના 
સાગર પરમિપતા પરમા�મા િશવ આપણા િપતા છ�. 

આપણા �વધમ�, �વમાન, કત��ય શાંિત છ�. 
શાંિતધામ આપણ આ�માઓનું અસલી ઘર છ�. � 
આની ��િત સતત રહ� તો શાંિત જળવાઈ રહ� છ�. 
શાંિત એ આપણા ગળાનો હાર છ� તેથી શાંિત 
મેળવવા માટ� બહાર �યાંય ભટકવાની જ�ર 
નથી.

અયથાથ� ��ય, �ા�ય સાધનોનો ઉપયોગ 
આપણી શાંિત હણે છ�. અખબારોમાં તેમજ સો�યલ 
મી�ડયામાં આવતા નકારા�મક ��યો, વાતો 
આપણી શાંિતને હણી દ� છ�.

આ ભારતભૂિમમાં પહ�લાં ઘર ઘરમાં શાંિત 
હતી. સંતોષી �વન હતું. �વન જ��રયાતો ઓછી 
હતી તે સૌ �સ�નતાથી �વતાં હતાં. આ લોકો 
પરગજુ, પરોપકારી હતાં. કોઈનું કામ કરવામાં, 
સહયોગ આપવામાં આનંદની અનુભૂિત કરતાં 
હતાં. આિત�યભાવના હતી પણ જેમ જેમ 
પિ�મની અસર વધતી ગઈ. જ��રયાતો વધતી 
ગઈ �વાથ� વધતો ગયો તેમ નૈિતક અને ચા�રિ�ક 
અધઃપતન વધતું ગયું. તેથી ક�દરતી શાંિત હણાઈ 
ગઈ. આજે તો શાંિતથી ઊંઘ લેવા માટ� દવાઓનો 
સહારો લેવામાં આવે છ�.

શાંિત મેળવવી હોય તો ઈ�છાઓને સીિમત 
કરો. �સ�નતામાં �િ� કરો. આપણા ઋિષ 
મુિનઓનું �વન �ક�િતની ગોદમાં સુખ શાંિત અને 
�દ�ય આનંદથી વીતતું હતું. આ�મના 
વાતાવરણમાં િહ�સક પશુઓ પણ શાંત થઈ જતાં 
હતાં.

આજનો માનવ જેમ જેમ �ક�િતથી દૂર ગયો. 
સીમે�ટ ક���ટનાં જંગલોમાં વસતો ગયો તેમ તેમ 
તેની શાંિત હણાઈ જવા લાગી. શાંિત મેળવવા માટ� 
અહ� આ�યાં છો તેનો આનંદ છ�. આપને આપના 
શાંિત �યાસોમાં અચૂક સફળતા મળશે. એવી 
અંતરમનની શુભકામના.          ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ક�યાણકારી, સવ� ગુણોના સાગર, સવ� 
શિ�માન, પિતત પાવન, સુખકતા� અને દુઃખ 
હતા�, િ�ને�ી, િ�કાલદશ�, િ�લોક�નાથ, મનુ�ય 
આ�માઓની મુિ� અને �વનમુિ�ના દાતા છ�. 
સવ� આ�માઓના પરમિપતા ક�ટલા મહાન છ� !

સામા�ય રીતે આપણે ભગવાનને મયા�દા 
પુ�ષો�મથી નવા�એ છીએ �યાર� એ સમજ �પ� 
હોવી જ�રી છ� ક� આ�મા જે કમ� કર� છ� તેનું સા�ં 
નરસું ફળ પણ આ�માઓએ જ સુખ દુઃખના �પમાં 
ભોગવવાનું હોય છ�, તેમાં સહયોગી બનવામાં 
ભગવાનની મયા�દા છ�. ગીતામાં ભગવાને ક�ં છ� 
ક� માર� �વયંને ��� પર અવત�રત થઈને કમ�ની 
ક�ઠનાઈનો ઉક�લ કરવાનો હોય છ�. આપણા કમ� - 
આપણા આહાર, �યવહાર, વેપાર, આચરણ 
વગેર�ના �પમાં જ �ય� અથવા મૂત� બને છ�.

હવે દર�ક આ�માએ �વયંમાં આ�મિચંતન 
કરવાનું છ� ક� ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધી સંવાદ 
કરવા મારા �વભાવમાં શું શું જ�રી છ� ? મારામાં 
ક�ઈ ક�ઈ કમી-કમ�રીઓ ક� અ�ાનતા છ� ક� �� 
આટલા વષ�થી ભગવાનથી દૂર અંતર� છું ? મ� 
�યાર� પણ ભગવાન સમ� સાફ-�પ� રહી ખેદ ક� 
�મા માંગી છ� ? પારદશ�કતા બતાવી છ� ? �યાર� 
પણ સુખ દુઃખની વાતો કરી છ� ? પરમિપતા સાથે 
તેમનું સંતાન બનીને હળવા મનથી શાંિત, 
શિ�ના સહયોગ માટ� અરજ કરી છ� ? િન�વાથ� 
ભાવે ભગવાનની શરણમાં સમ�િપત થઈ, �ેમમાં 
િવવશ થઈ લવલીન થઈ જવાનું છ�. મનબુિ�થી 
પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં સીધા સંપક� �ારા 
તેમની પાસેથી �દ�યગુણોની અનુભૂિત કરતાં 
�વયંને �દ�યગુણોથી ભરપૂર કરવાનો પુ�ષાથ� 
કરવાનો છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� સકારા�મક 
િવચારોનું િનમા�ણ કર� છ� જેનાથી આ�માના સાતે 

ગુણોની �િ� થાય છ�. મનોબળ વધે છ�, 
આ�મશિ� તેજ બને છ�, �યિ� સારા કમ� 
વારંવાર કર� છ�, જેનાથી �વનમાં સુંદર ચા�ર�યનું 
િનમા�ણ થાય છ�. �વયંમાં પારાવાર ખુશી, આનંદ 
અનુભવાય છ�.

રાજયોગ �ારા સવા�ગી �વા��ય

મનનું �વા��ય - મનને તંદુર�ત રાખવાનો 
ખોરાક છ� શાંિત. શાંિત આ�માનો મૂળ ગુણ છ�, 
�વભાવ છ�. આપણે �યાર� �વયંને દ�હ ક� શરીરથી 
ઓળખીએ છીએ �યાર� મન િનિ�તપણે અ�વ�થ 
રહ� છ�. પરંતુ ‘�� આ�મા છું’ની સમજ સાથે સાથે 
‘પરમિપતા પરમા�મા જે શાંિતના સાગર છ� તેમનું 
�� સંતાન છું’ એ યાદ રાખીએ �યાર� મન �વ�થ 
બની શાંિત અને શીતળતાનો અનુભવ કર� છ�. 
મનની તંદુર�તી અિત મૂ�યવાન છ� ક�મ ક� મન 
આ�માની એક શિ� છ� જે સંક�પોને ઉ�પ�ન કર� 
છ�. સંક�પ એટલે િવચાર. જે ઉ�પ�ન થતાંની સાથે 
જ કમ����યો તે �માણેના કમ� કર� છ�. કમ� જ �વન 
છ�. મન તંદુર�ત તો સંક�પ તથા કમ� પણ �ે� 
બનશે.

બૌિ�ક �વા��ય - બુિ�ના �વા��યને 
માપવાની મુ�ય �ણ બાબતો છ�. પારખવાની, 
િનણ�ય કરવાની અને એકા�તાની �મતા. 
બુિ�ની ��થરતાના આ �ણ બીજ છ�. અિત 
�ય�તતામાં બુિ�ને ��થર રહ�વાની તક મળતી 
નથી. સહજ રાજયોગના અ�યાસથી �યથ� 
િવચારો ક� �વાથ�નો �યાગ સહજ બની �ય છ� 
અને તે પછી �ય�ત રહ�વામાં પણ બુ�ને ��થર 
રાખવાની �મતા આવી �ય છ�. ��થરતાની આ 
�ણે શિ�ઓનો િવકાસ થતાં બૌિ�ક �વા��ય 
�ઢતાપૂવ�કનું બની રહ� છ�.

શારી�રક �વા��ય - શરીરને તંદુર�ત 
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પરમા�મા સાથેનો સંપક� - સંબંધ

�વયંના સ�ય પ�રચય બાદ �વયંના 
ભગવાન, ગૉડ, પરમા�મા ક� જેમનામાં આ�થા 
હોય તેમની સાથેના સંબંધ, સંપક� સાધવા માટ� 
�વયં એકાંતમાં બેસીને �વયંને પૂછો ક� - શું �� 
ભગવાન સાથેના સંબંધ-સંપક�માં �ડાયેલો છું ? 
� �ડાયેલો હોય તો �યા કારણસર અને શા માટ� 
�ડાયો છું ?

મોટા ભાગના લોકો પોતાના અંગત �વાથ� ક� 
લાભ જેવા ક� પુ�-�ા��ત, ધન �ા��ત, રોગ-
બીમારીમાંથી મુિ�, વેપાર ઉ�નિત વગેર� અનેક 
�કારની માંગણીઓ સાથે િભખારી�પના સંબંધો 
િનભાવતા હોય છ� જે નીચલી ક�ાના છ�. ભગવાન 
સાથે તો એકાંતમાં બેસી ‘�� તારો અને તું મારો’ 
એવી �દયપૂવ�કની િન�વાથ� સમપ�ણની ભાવનાથી 
વાતો ક� સંવાદ કરતાં કરતાં �ડાણ ક� સંપક�માં 
સફળ થવાનું છ�. આ જ માગ� નરિસંહ મહ�તા, 
સુદામા, મીરાંબાઈ જેવા અનેક ભારતીય સંત-
ભ�ોનો તેમના �વનનો સફળ ઈિતહાસ 
આપણી સમ� મોજૂદ છ�. ભગવાનને કોઈ ય�, 
આરતી ક� સંગીતની જ�ર નથી. ભગવાન તો 
સાચી િન�વાથ� ભાવનાનો ભૂ�યો છ�. અહ� કોઈ 
ભાષા ક� િશિ�ત-અિશિ�તના પણ કોઈ ભેદ 
નથી. આ�માની સ�ાઈ-સફાઈ, િનદ�ષતા જ 
�વયં ઉ�નિતમય બની �ય છ�.

પરમા�મા / ભગવાનનો પ�રચય

ભગવાન સાથે સંપક� / સંવાદ કરવા માટ� 
તેમના સ�ય �વ�પનો પ�રચય પણ હોવો જ�રી છ�. 
જેમ આ�મા સૂ�મ �યોિતિબંદુ છ�. તેમ સ�યિપતા 
પરમા�મા સૂ�મ પરંતુ �દ�ય �યોિતિબંદુ છ�. અથા�� 
પરમા�મા �પમાં િબંદુ પણ ગુણોમાં િસંધુ સમાન છ�. 
તેઓ શાંિતના સાગર, સદાિશવ, િવ� 

પાડોશીઓ, સગાસંબંધીઓ, િમ�ો વગેર� સાથે 
�દયપૂવ�કના િન�વાથ� સંબંધો કોની કોની સાથે 
છ�? ચેક કરો. િવચારો �વયંમાં પારદશ�કતા ના 
હોય, શંકા-ક�શંકા, વહ�મ, ડરના ઘેરાવામાં હોવ 
તો સુખ, શાંિત, આનંદ, ખુશી ક�વી રીતે મળ� ? 
દર�ક� પારદશ� બનવું જ પડશે. શંકા-ક�શંકા, 
વહ�મ, ડરનું પણ સમાધાન કરવું પડશે. �યાર બાદ 
અ�ય સાથેના �હાની �ડાણથી �વયંમાં �ેહાળ, 
�ેમાળભરી ઉ�નિતના અનુભવ થશે.

મનુ�ય �ક�િતના પાંચ ત�વો (��વી, જળ, 
વાયુ, અ�� અને આકાશ)થી બનેલો દ�હ ક� 
શરીર અને તેમાં �યાર� પરમધામવાસી આ�મા 
�વેશે છ� �યાર� મનુ�યા�મા બને છ�. એ રીતે શરીર 
અને આ�મા બંને અલગ-અલગ છ�. છતાં બંને 
પર�પર સંયોગી છ�. શરીરમાં આ�માનો �વેશ થતાં 
જ તે પાંચ ત�વોની સભાનતામાં સતત રહ� છ�. 
શરીર સમયાનુસાર પ�રવત�નશીલ રહ� છ� અને 
તેનો અંત નાશવંત છ� �યાર� આ�મા એક 
ચૈત�યસ�ા સાત અના�દ ગુણોનો ધારક છ� તથા 
અજર, અમર, અિવનાશી છ�.

જેમ શરીર �ક�િતના પાંચ ત�વોથી ��યેક 
પળ� ટકતું હોય છ� તેમ આ�મા તેના સાત ગુણોની 
દર�ક પળ� ઝંખના કરતું હોય છ�. તે સતત શાંિત, 
�ેમ, આનંદ, શિ�, સુખ, �ાન વગેર�ની 
ઝંખનામાં કોઈને કોઈ �યિ�, વ�તુ, વૈભવ ક� 
યા�ાઓમાં ફરતો શોધતો રહ�તો હોય છ�.

ગીતામાં ભગવાન કહ� છ� ક� હ� આ�માઓ ! 
તમે પોતે જ શાંત �વ�પ છો. શાંિત એ તમારો 
�વધમ� છ�. તમે પોતે જ �ેમ�વ�પ છો. સુખ �વ�પ 
છો, શિ� �વ�પ છો, �ાન અને પિવ� �વ�પ 
છો. મા� જ�ર છ� દર�ક આ�માએ �વયંની સાચી 
ઓળખ કરી લેવાની આ �વયં ઓળખ એ 
રાજયોગનું �થમ પગિથયું છ�.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 12 December 2019 Page No. 26

�ાના�ત

ક�યાણકારી, સવ� ગુણોના સાગર, સવ� 
શિ�માન, પિતત પાવન, સુખકતા� અને દુઃખ 
હતા�, િ�ને�ી, િ�કાલદશ�, િ�લોક�નાથ, મનુ�ય 
આ�માઓની મુિ� અને �વનમુિ�ના દાતા છ�. 
સવ� આ�માઓના પરમિપતા ક�ટલા મહાન છ� !

સામા�ય રીતે આપણે ભગવાનને મયા�દા 
પુ�ષો�મથી નવા�એ છીએ �યાર� એ સમજ �પ� 
હોવી જ�રી છ� ક� આ�મા જે કમ� કર� છ� તેનું સા�ં 
નરસું ફળ પણ આ�માઓએ જ સુખ દુઃખના �પમાં 
ભોગવવાનું હોય છ�, તેમાં સહયોગી બનવામાં 
ભગવાનની મયા�દા છ�. ગીતામાં ભગવાને ક�ં છ� 
ક� માર� �વયંને ��� પર અવત�રત થઈને કમ�ની 
ક�ઠનાઈનો ઉક�લ કરવાનો હોય છ�. આપણા કમ� - 
આપણા આહાર, �યવહાર, વેપાર, આચરણ 
વગેર�ના �પમાં જ �ય� અથવા મૂત� બને છ�.

હવે દર�ક આ�માએ �વયંમાં આ�મિચંતન 
કરવાનું છ� ક� ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધી સંવાદ 
કરવા મારા �વભાવમાં શું શું જ�રી છ� ? મારામાં 
ક�ઈ ક�ઈ કમી-કમ�રીઓ ક� અ�ાનતા છ� ક� �� 
આટલા વષ�થી ભગવાનથી દૂર અંતર� છું ? મ� 
�યાર� પણ ભગવાન સમ� સાફ-�પ� રહી ખેદ ક� 
�મા માંગી છ� ? પારદશ�કતા બતાવી છ� ? �યાર� 
પણ સુખ દુઃખની વાતો કરી છ� ? પરમિપતા સાથે 
તેમનું સંતાન બનીને હળવા મનથી શાંિત, 
શિ�ના સહયોગ માટ� અરજ કરી છ� ? િન�વાથ� 
ભાવે ભગવાનની શરણમાં સમ�િપત થઈ, �ેમમાં 
િવવશ થઈ લવલીન થઈ જવાનું છ�. મનબુિ�થી 
પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં સીધા સંપક� �ારા 
તેમની પાસેથી �દ�યગુણોની અનુભૂિત કરતાં 
�વયંને �દ�યગુણોથી ભરપૂર કરવાનો પુ�ષાથ� 
કરવાનો છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં �યિ� સકારા�મક 
િવચારોનું િનમા�ણ કર� છ� જેનાથી આ�માના સાતે 

ગુણોની �િ� થાય છ�. મનોબળ વધે છ�, 
આ�મશિ� તેજ બને છ�, �યિ� સારા કમ� 
વારંવાર કર� છ�, જેનાથી �વનમાં સુંદર ચા�ર�યનું 
િનમા�ણ થાય છ�. �વયંમાં પારાવાર ખુશી, આનંદ 
અનુભવાય છ�.

રાજયોગ �ારા સવા�ગી �વા��ય

મનનું �વા��ય - મનને તંદુર�ત રાખવાનો 
ખોરાક છ� શાંિત. શાંિત આ�માનો મૂળ ગુણ છ�, 
�વભાવ છ�. આપણે �યાર� �વયંને દ�હ ક� શરીરથી 
ઓળખીએ છીએ �યાર� મન િનિ�તપણે અ�વ�થ 
રહ� છ�. પરંતુ ‘�� આ�મા છું’ની સમજ સાથે સાથે 
‘પરમિપતા પરમા�મા જે શાંિતના સાગર છ� તેમનું 
�� સંતાન છું’ એ યાદ રાખીએ �યાર� મન �વ�થ 
બની શાંિત અને શીતળતાનો અનુભવ કર� છ�. 
મનની તંદુર�તી અિત મૂ�યવાન છ� ક�મ ક� મન 
આ�માની એક શિ� છ� જે સંક�પોને ઉ�પ�ન કર� 
છ�. સંક�પ એટલે િવચાર. જે ઉ�પ�ન થતાંની સાથે 
જ કમ����યો તે �માણેના કમ� કર� છ�. કમ� જ �વન 
છ�. મન તંદુર�ત તો સંક�પ તથા કમ� પણ �ે� 
બનશે.

બૌિ�ક �વા��ય - બુિ�ના �વા��યને 
માપવાની મુ�ય �ણ બાબતો છ�. પારખવાની, 
િનણ�ય કરવાની અને એકા�તાની �મતા. 
બુિ�ની ��થરતાના આ �ણ બીજ છ�. અિત 
�ય�તતામાં બુિ�ને ��થર રહ�વાની તક મળતી 
નથી. સહજ રાજયોગના અ�યાસથી �યથ� 
િવચારો ક� �વાથ�નો �યાગ સહજ બની �ય છ� 
અને તે પછી �ય�ત રહ�વામાં પણ બુ�ને ��થર 
રાખવાની �મતા આવી �ય છ�. ��થરતાની આ 
�ણે શિ�ઓનો િવકાસ થતાં બૌિ�ક �વા��ય 
�ઢતાપૂવ�કનું બની રહ� છ�.

શારી�રક �વા��ય - શરીરને તંદુર�ત 
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પરમા�મા સાથેનો સંપક� - સંબંધ

�વયંના સ�ય પ�રચય બાદ �વયંના 
ભગવાન, ગૉડ, પરમા�મા ક� જેમનામાં આ�થા 
હોય તેમની સાથેના સંબંધ, સંપક� સાધવા માટ� 
�વયં એકાંતમાં બેસીને �વયંને પૂછો ક� - શું �� 
ભગવાન સાથેના સંબંધ-સંપક�માં �ડાયેલો છું ? 
� �ડાયેલો હોય તો �યા કારણસર અને શા માટ� 
�ડાયો છું ?

મોટા ભાગના લોકો પોતાના અંગત �વાથ� ક� 
લાભ જેવા ક� પુ�-�ા��ત, ધન �ા��ત, રોગ-
બીમારીમાંથી મુિ�, વેપાર ઉ�નિત વગેર� અનેક 
�કારની માંગણીઓ સાથે િભખારી�પના સંબંધો 
િનભાવતા હોય છ� જે નીચલી ક�ાના છ�. ભગવાન 
સાથે તો એકાંતમાં બેસી ‘�� તારો અને તું મારો’ 
એવી �દયપૂવ�કની િન�વાથ� સમપ�ણની ભાવનાથી 
વાતો ક� સંવાદ કરતાં કરતાં �ડાણ ક� સંપક�માં 
સફળ થવાનું છ�. આ જ માગ� નરિસંહ મહ�તા, 
સુદામા, મીરાંબાઈ જેવા અનેક ભારતીય સંત-
ભ�ોનો તેમના �વનનો સફળ ઈિતહાસ 
આપણી સમ� મોજૂદ છ�. ભગવાનને કોઈ ય�, 
આરતી ક� સંગીતની જ�ર નથી. ભગવાન તો 
સાચી િન�વાથ� ભાવનાનો ભૂ�યો છ�. અહ� કોઈ 
ભાષા ક� િશિ�ત-અિશિ�તના પણ કોઈ ભેદ 
નથી. આ�માની સ�ાઈ-સફાઈ, િનદ�ષતા જ 
�વયં ઉ�નિતમય બની �ય છ�.

પરમા�મા / ભગવાનનો પ�રચય

ભગવાન સાથે સંપક� / સંવાદ કરવા માટ� 
તેમના સ�ય �વ�પનો પ�રચય પણ હોવો જ�રી છ�. 
જેમ આ�મા સૂ�મ �યોિતિબંદુ છ�. તેમ સ�યિપતા 
પરમા�મા સૂ�મ પરંતુ �દ�ય �યોિતિબંદુ છ�. અથા�� 
પરમા�મા �પમાં િબંદુ પણ ગુણોમાં િસંધુ સમાન છ�. 
તેઓ શાંિતના સાગર, સદાિશવ, િવ� 

પાડોશીઓ, સગાસંબંધીઓ, િમ�ો વગેર� સાથે 
�દયપૂવ�કના િન�વાથ� સંબંધો કોની કોની સાથે 
છ�? ચેક કરો. િવચારો �વયંમાં પારદશ�કતા ના 
હોય, શંકા-ક�શંકા, વહ�મ, ડરના ઘેરાવામાં હોવ 
તો સુખ, શાંિત, આનંદ, ખુશી ક�વી રીતે મળ� ? 
દર�ક� પારદશ� બનવું જ પડશે. શંકા-ક�શંકા, 
વહ�મ, ડરનું પણ સમાધાન કરવું પડશે. �યાર બાદ 
અ�ય સાથેના �હાની �ડાણથી �વયંમાં �ેહાળ, 
�ેમાળભરી ઉ�નિતના અનુભવ થશે.

મનુ�ય �ક�િતના પાંચ ત�વો (��વી, જળ, 
વાયુ, અ�� અને આકાશ)થી બનેલો દ�હ ક� 
શરીર અને તેમાં �યાર� પરમધામવાસી આ�મા 
�વેશે છ� �યાર� મનુ�યા�મા બને છ�. એ રીતે શરીર 
અને આ�મા બંને અલગ-અલગ છ�. છતાં બંને 
પર�પર સંયોગી છ�. શરીરમાં આ�માનો �વેશ થતાં 
જ તે પાંચ ત�વોની સભાનતામાં સતત રહ� છ�. 
શરીર સમયાનુસાર પ�રવત�નશીલ રહ� છ� અને 
તેનો અંત નાશવંત છ� �યાર� આ�મા એક 
ચૈત�યસ�ા સાત અના�દ ગુણોનો ધારક છ� તથા 
અજર, અમર, અિવનાશી છ�.

જેમ શરીર �ક�િતના પાંચ ત�વોથી ��યેક 
પળ� ટકતું હોય છ� તેમ આ�મા તેના સાત ગુણોની 
દર�ક પળ� ઝંખના કરતું હોય છ�. તે સતત શાંિત, 
�ેમ, આનંદ, શિ�, સુખ, �ાન વગેર�ની 
ઝંખનામાં કોઈને કોઈ �યિ�, વ�તુ, વૈભવ ક� 
યા�ાઓમાં ફરતો શોધતો રહ�તો હોય છ�.

ગીતામાં ભગવાન કહ� છ� ક� હ� આ�માઓ ! 
તમે પોતે જ શાંત �વ�પ છો. શાંિત એ તમારો 
�વધમ� છ�. તમે પોતે જ �ેમ�વ�પ છો. સુખ �વ�પ 
છો, શિ� �વ�પ છો, �ાન અને પિવ� �વ�પ 
છો. મા� જ�ર છ� દર�ક આ�માએ �વયંની સાચી 
ઓળખ કરી લેવાની આ �વયં ઓળખ એ 
રાજયોગનું �થમ પગિથયું છ�.
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રાખનાર મુ�ય ઘટકો છ�. હોમ��સ. સંક�પોના 
આધાર� �વાિહત થવાવાળા રસાયણો મનની 
લાગણીને શરીરનાં દર�ક �વંતકોશ સુધી 
પહ�ચાડવા માટ�ના િનિમ� બનેલાં છ�. શરીર 
અંગોની �િ�, મગજની કાય�શૈલી, ગાઢ િનં�ા, 
પાચનિ�યા, ઈ���યોની યથાથ� કાય��ણાલી વગેર� 
અનેક બાબતો હોમ��સના �વાહ પર અવલંિબત 
છ�. શરીરમાં લગભગ 50 જેટલાં હોમ��સ કાય�રત 
હોય છ�. બધાં હોમ��સના સમતોલનથી મનુ�ય 
િ�યાશીલ અને તંદુર�ત રહ� છ�. ગામા ઍિમનો 
�યુ�ટ�રક ઍિસડ (�એબીએ) હોમ��સ. જે 
મગજને આરામ આપે છ�. સોમૈટો�ોિપન હોમ��સ 
જે શરીરના અંગોની �િ� કર� છ�. મેલટૉિનન 
ઊંઘની સાયકલને િનયિમત કર� છ�, �ેિલન જે 
ભૂખને વધાર� છ�. આ બધાં હોમ��સ ગાઢ િનં�ામાં 
�યાર� મન�ારા ડે�ટા તરંગો નીકળ� છ� �યાર� 
વધાર� �માણમાં �વાિહત બને છ�.. પરંતુ વૈ�ાિનકો 
�ારા એ િસ� થયું છ� ક� સહજ રાજયોગના 
અ�યાસ સમયે મન �ારા ગાઢ શાંિતની અનુભૂિત 
કરવામાં સૌથી વધાર� શિ�શાળી ડે�ટા તરંગો 
નીકળ� છ�, જે હોમ��સના �વાહને ઝડપથી સુધાર� 
છ� ક� સમતોલ કર� છ�.

શુ� આહારનું પણ ઘણું મહ�વ છ�. ભોજન 
બનાવવાવાળાઓના દૂિષત માનિસક તરંગોની 
અસર આહાર પર અને ભોજન �વીકાર કરનારા 
- બંને પર પડે છ�. જે �વા��ય અવરોધક છ�. 
રાજયોગી અપિવ� ખાન-પાન અને અશુ�તાથી 
દૂર રહ� છ�.

શારી�રક તંદુર�તીનું એક મહ�વનું ઘટક છ� 
- ઊંઘ. અિનં�ા અનેક બીમારીઓનું મૂળ છ�. 
સંબંધોમાં કડવાશ, જવાબદારીઓનો બોજ, 
અયો�ય �વનશૈલી જેવી અનેક બાબતોના 
કારણે ઊંઘ કરવાનો સમય િચંતા કરવામાં પસાર 

થાય છ�. સહજ રાજયોગના િનયિમત �યોગથી 
સમય-�િત-સમય દર�ક સમ�યાઓનાં યો�ય 
સમાધાન મળ� છ� જે ��િચ�ને �સ�નિચ� 
બનાવે છ�, �યિ�ની ઊંઘ �ગાઢ બને છ�.

નૈિતક �વા��ય - કમ�ના ફળનું �ાન 
મનુ�યને નૈિતકમાગ� બતાવે છ�. કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ પાંચ િવકારો �ારા �િણક સુખ 
�ા�ત કરવાની ઈ�છા રાખવી એને કહ�વાય છ� 
અનીિત. કમ�-િવકારોના ચેપથી મુ� હોય �યાર� 
તેને કહીશું નૈિતક. િવકારોના ગુલામ બની કર�લા 
કમ�ને પાપ કહીએ છ� અને �દ�યગુણો પર 
આધા�રત કમ� છ� પુ�ય. ‘જેવી કરણી તેવી 
ભરણી.’ પુ�ય કમ�થી સુખ, શાંિત, સ�િ�ની 
�ા��ત અને પાપકમ�થી દુઃખ, અશાંિત અને અભાવ 
રહ� છ�. કમ����યો પર �ઢ કાબૂ રહ� એના માટ� 
સહજ રાજયોગ �ારા આઠ �કારની શિ�ઓ 
�ા�ત થાય છ�. એમાં મુ�ય છ�. સહનશિ�, 
સમાવવાની શિ�, સંક�લવાની શિ�, ગુણો અને 
શિ�ઓના ર�ા કવચથી મનુ�ય નૈિતક 
ધોરણોમાં �ઢ, શિ�શાળી બને છ�. મૂ�યો 
આધા�રત કમ�થી અંિતમ સમયે ધમ�રા�ની સ� 
ભોગવવી પડતી નથી.

આિથ�ક �વા��ય - ધનથી ભરપૂર રહ�વું 
એને આિથ�ક તંદુર�તી ના કહ�વાય. કમાવાની 
અને ખચ� કરવાની િવિધ પર આિથ�ક તંદુર�તી 
િનભ�ર છ�. લોભ એક િવકાર છ�. રાજયોગના 
અ�યાસી બ�યા પછી દૂરાચારથી કમાવામાં અને 
અશુ� કામનાઓમાં ખચ� કરી �યય કરવામાંથી 
મુિ� મળ� છ�. જેમ કમળ ક�ચડમાં રહ�વા છતાં 
પણ �વ�છ રહ� છ� તેમ �પંચભયા� દૂિષત 
વાતાવરણમાં રહ�વા છતાં તે િન�વાથ� અને �વ�છ 
રહ� છ�. �માિણકતાની કમાણીનો સકારા�મક અને 
ક�યાણકારી કાય�માં સ�ઉપયોગ થતાં કમાણી 

સંબંધી અ�ય કોઈ ડર રહ�વા પામતો નથી.

સામાિજક �વા��ય - મા�ં, તા�ં, �િત, 
ધમ�, ભાષા, વણ� વગેર� અનેક �કારના 
ભેદભાવથી આજે મનુ�ય પોતાપણાની ભાવનાને 
ખોઈ બેઠો છ�. એનું કારણ પણ એ છ� ક� તે પોતે 
પોતાને જ ઓળખવાથી દૂર થઈ ગયો છ�. આપણે 
સૌ એક પરમિપતાના સંતાન છીએ એ સ�ાઈને 
�ણતા નથી. સહજ રાજયોગ એ સ�ાઈના દશ�ન 
કરાવે છ�. સાચા �ાનથી મનો�િ�ના બધા 
ભેદભાવ દૂર થઈ ભાઈચારાની, પોતાપણાની 
ભાવના ��ત થઈ �ય છ�. આજે એવા અનેક 
��ાંતો મોજૂદ છ�. જેઓએ �વયંનું પ�રવત�ન કરી 
સમાજમાં સેવાધારી બની ગયા છ�. એમાંનું એક 
��ાંત - ચંબલ ખીણનો ખૂનખાર, ભયાનક ડાક� 
પંચમિસહ આજે રાજયોગના માગ� �વયં પ�રવત�ન 
કરી માનવ સેવાથ� મહાસેવક તરીક� સમ�િપત થઈ 
સામાિજક સેવાનું �ેયકાય� કરી ર�ા છ�.

રાજયોગ �ારા સૂ�મ-શિ�ઓની �ા��તઓ

આજે દર�ક મનુ�ય કોઈ નવી ને નવી 
સમ�યાઓથી પીડાતો આગળ વધી ર�ો છ�. દર�ક 
એમાંથી મુ� રહ�વાની ઝંખના જ�ર કર� છ� છતાં 
બહાર આવી શકતો નથી, કારણ છ� સાચી 
િવિધના �ાનનો અભાવ. રાજયોગ �ારા આપણે 
મૂળ આઠ શિ�ઓ ૧. સમેટવાની ૨. સહન 
કરવાની ૩. સમાવવાની ૪. પરખવાની ૫. િનણ�ય 
કરવાની ૬. સામનો કરવાની ૭. સહયોગ 
કરવાની ૮. સંક�લવાની સાથે અ�ય આઠ સૂ�મ 
શિ�ઓ �ારા �વનને સાચી �દશા આપી કમળ 
સમાન પિવ�-તંદુર�ત બનાવી શક�એ છ�. સૂ�મ 
શિ�ઓ �વન પ�રવત�નમાં કઈ રીતે મદદ કર� 
છ�. તે સંિ��તમાં �ણીએ.

અનુભવથી મહ�સૂસતાની શિ� - �યાર� 

આપણે �વયંની કમી-કમ�રીઓનો અનુભવ 
કરીએ છીએ �યાર� તે �ણ આપણા માટ� અણમોલ 
બની �ય છ�. કારણ ક� એ �ણે �ાનથી આપણે 
એ બધી નકારા�મકતાઓ દૂર કરવાનો સંક�પ 
કરીએ છ� સાથે સાથે અ�ય આ�માઓની કમી-
કમ�રીઓને એમની અવલંિબત ��થિતઓના 
અનુભવ કરીને એમના ��યે પણ દયાભાવનાના 
સંક�પ કરીએ એટલે �વયં સાથે અ�યના સં�કાર 
પ�રવત�ન માટ� પરમા�મા પાસેથી સકાશ �ા�ત કરી 
અ�ય આ�માઓ સુધી પહ�ચાડી શક�એ છ�.

પ�રવત�ન શિ� - અનુભવશિ�ની 
�ા��તથી પ�રવત�ન શિ� આપમેળ� જ કામ કર� 
છ�. પરમા�મા દરરોજ આપણને �ાન �ારા અનેક 
ઈશારા આપે છ� તેમાંથી કઈ િશ�ા મારા 
પ�રવત�નમાં મદદ કરશે તેની ખબર હોતી નથી 
છતાં �વનમાં કોઈપણ �ણે ચમ�કા�રક 
પ�રવત�ન આવી શક� છ� માટ� અજુ�નની જેમ 
ભગવાનના દર�ક ઈશારાનું અજ�ન કરવું અિત 
જ�રી છ�.

મનનશિ� - રાજયોગના �ાનના 
ઊંડાણમાં ઉતરી જવું એ જ મનનશિ� છ�. 
પરમા�માની �ીમત ક� િશ�ા પર બુિ� ક����ત 
કરી એના રહ�યને �ણીને મનનશિ�ને 
શિ�શાળી બનાવી શકાય છ�.

એકા�તાની શિ� - એક પરમા�માની 
િનરંતર યાદ આપણને એકા�િચ� બનાવે છ�. 
જેનાથી બુિ�નું ભટકવાનું બંધ થઈ �ય છ� અને 
શુભ-સંક�પો �ારા �વયંને સુરિ�ત રાખી શક�એ 
છીએ. લાંબા સમયના અ�યાસ �ારા અંતમુ�ખી 
બની હ�મેશા સુખી રહી શક�એ છીએ.

સ�યતાની શિ� - સ�યિપતાના સંતાન 
�યાર� પણ સ�યતાનો સાથ છોડશે નહ�. કારણ ક� 
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રાખનાર મુ�ય ઘટકો છ�. હોમ��સ. સંક�પોના 
આધાર� �વાિહત થવાવાળા રસાયણો મનની 
લાગણીને શરીરનાં દર�ક �વંતકોશ સુધી 
પહ�ચાડવા માટ�ના િનિમ� બનેલાં છ�. શરીર 
અંગોની �િ�, મગજની કાય�શૈલી, ગાઢ િનં�ા, 
પાચનિ�યા, ઈ���યોની યથાથ� કાય��ણાલી વગેર� 
અનેક બાબતો હોમ��સના �વાહ પર અવલંિબત 
છ�. શરીરમાં લગભગ 50 જેટલાં હોમ��સ કાય�રત 
હોય છ�. બધાં હોમ��સના સમતોલનથી મનુ�ય 
િ�યાશીલ અને તંદુર�ત રહ� છ�. ગામા ઍિમનો 
�યુ�ટ�રક ઍિસડ (�એબીએ) હોમ��સ. જે 
મગજને આરામ આપે છ�. સોમૈટો�ોિપન હોમ��સ 
જે શરીરના અંગોની �િ� કર� છ�. મેલટૉિનન 
ઊંઘની સાયકલને િનયિમત કર� છ�, �ેિલન જે 
ભૂખને વધાર� છ�. આ બધાં હોમ��સ ગાઢ િનં�ામાં 
�યાર� મન�ારા ડે�ટા તરંગો નીકળ� છ� �યાર� 
વધાર� �માણમાં �વાિહત બને છ�.. પરંતુ વૈ�ાિનકો 
�ારા એ િસ� થયું છ� ક� સહજ રાજયોગના 
અ�યાસ સમયે મન �ારા ગાઢ શાંિતની અનુભૂિત 
કરવામાં સૌથી વધાર� શિ�શાળી ડે�ટા તરંગો 
નીકળ� છ�, જે હોમ��સના �વાહને ઝડપથી સુધાર� 
છ� ક� સમતોલ કર� છ�.

શુ� આહારનું પણ ઘણું મહ�વ છ�. ભોજન 
બનાવવાવાળાઓના દૂિષત માનિસક તરંગોની 
અસર આહાર પર અને ભોજન �વીકાર કરનારા 
- બંને પર પડે છ�. જે �વા��ય અવરોધક છ�. 
રાજયોગી અપિવ� ખાન-પાન અને અશુ�તાથી 
દૂર રહ� છ�.

શારી�રક તંદુર�તીનું એક મહ�વનું ઘટક છ� 
- ઊંઘ. અિનં�ા અનેક બીમારીઓનું મૂળ છ�. 
સંબંધોમાં કડવાશ, જવાબદારીઓનો બોજ, 
અયો�ય �વનશૈલી જેવી અનેક બાબતોના 
કારણે ઊંઘ કરવાનો સમય િચંતા કરવામાં પસાર 

થાય છ�. સહજ રાજયોગના િનયિમત �યોગથી 
સમય-�િત-સમય દર�ક સમ�યાઓનાં યો�ય 
સમાધાન મળ� છ� જે ��િચ�ને �સ�નિચ� 
બનાવે છ�, �યિ�ની ઊંઘ �ગાઢ બને છ�.

નૈિતક �વા��ય - કમ�ના ફળનું �ાન 
મનુ�યને નૈિતકમાગ� બતાવે છ�. કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ પાંચ િવકારો �ારા �િણક સુખ 
�ા�ત કરવાની ઈ�છા રાખવી એને કહ�વાય છ� 
અનીિત. કમ�-િવકારોના ચેપથી મુ� હોય �યાર� 
તેને કહીશું નૈિતક. િવકારોના ગુલામ બની કર�લા 
કમ�ને પાપ કહીએ છ� અને �દ�યગુણો પર 
આધા�રત કમ� છ� પુ�ય. ‘જેવી કરણી તેવી 
ભરણી.’ પુ�ય કમ�થી સુખ, શાંિત, સ�િ�ની 
�ા��ત અને પાપકમ�થી દુઃખ, અશાંિત અને અભાવ 
રહ� છ�. કમ����યો પર �ઢ કાબૂ રહ� એના માટ� 
સહજ રાજયોગ �ારા આઠ �કારની શિ�ઓ 
�ા�ત થાય છ�. એમાં મુ�ય છ�. સહનશિ�, 
સમાવવાની શિ�, સંક�લવાની શિ�, ગુણો અને 
શિ�ઓના ર�ા કવચથી મનુ�ય નૈિતક 
ધોરણોમાં �ઢ, શિ�શાળી બને છ�. મૂ�યો 
આધા�રત કમ�થી અંિતમ સમયે ધમ�રા�ની સ� 
ભોગવવી પડતી નથી.

આિથ�ક �વા��ય - ધનથી ભરપૂર રહ�વું 
એને આિથ�ક તંદુર�તી ના કહ�વાય. કમાવાની 
અને ખચ� કરવાની િવિધ પર આિથ�ક તંદુર�તી 
િનભ�ર છ�. લોભ એક િવકાર છ�. રાજયોગના 
અ�યાસી બ�યા પછી દૂરાચારથી કમાવામાં અને 
અશુ� કામનાઓમાં ખચ� કરી �યય કરવામાંથી 
મુિ� મળ� છ�. જેમ કમળ ક�ચડમાં રહ�વા છતાં 
પણ �વ�છ રહ� છ� તેમ �પંચભયા� દૂિષત 
વાતાવરણમાં રહ�વા છતાં તે િન�વાથ� અને �વ�છ 
રહ� છ�. �માિણકતાની કમાણીનો સકારા�મક અને 
ક�યાણકારી કાય�માં સ�ઉપયોગ થતાં કમાણી 

સંબંધી અ�ય કોઈ ડર રહ�વા પામતો નથી.

સામાિજક �વા��ય - મા�ં, તા�ં, �િત, 
ધમ�, ભાષા, વણ� વગેર� અનેક �કારના 
ભેદભાવથી આજે મનુ�ય પોતાપણાની ભાવનાને 
ખોઈ બેઠો છ�. એનું કારણ પણ એ છ� ક� તે પોતે 
પોતાને જ ઓળખવાથી દૂર થઈ ગયો છ�. આપણે 
સૌ એક પરમિપતાના સંતાન છીએ એ સ�ાઈને 
�ણતા નથી. સહજ રાજયોગ એ સ�ાઈના દશ�ન 
કરાવે છ�. સાચા �ાનથી મનો�િ�ના બધા 
ભેદભાવ દૂર થઈ ભાઈચારાની, પોતાપણાની 
ભાવના ��ત થઈ �ય છ�. આજે એવા અનેક 
��ાંતો મોજૂદ છ�. જેઓએ �વયંનું પ�રવત�ન કરી 
સમાજમાં સેવાધારી બની ગયા છ�. એમાંનું એક 
��ાંત - ચંબલ ખીણનો ખૂનખાર, ભયાનક ડાક� 
પંચમિસહ આજે રાજયોગના માગ� �વયં પ�રવત�ન 
કરી માનવ સેવાથ� મહાસેવક તરીક� સમ�િપત થઈ 
સામાિજક સેવાનું �ેયકાય� કરી ર�ા છ�.

રાજયોગ �ારા સૂ�મ-શિ�ઓની �ા��તઓ

આજે દર�ક મનુ�ય કોઈ નવી ને નવી 
સમ�યાઓથી પીડાતો આગળ વધી ર�ો છ�. દર�ક 
એમાંથી મુ� રહ�વાની ઝંખના જ�ર કર� છ� છતાં 
બહાર આવી શકતો નથી, કારણ છ� સાચી 
િવિધના �ાનનો અભાવ. રાજયોગ �ારા આપણે 
મૂળ આઠ શિ�ઓ ૧. સમેટવાની ૨. સહન 
કરવાની ૩. સમાવવાની ૪. પરખવાની ૫. િનણ�ય 
કરવાની ૬. સામનો કરવાની ૭. સહયોગ 
કરવાની ૮. સંક�લવાની સાથે અ�ય આઠ સૂ�મ 
શિ�ઓ �ારા �વનને સાચી �દશા આપી કમળ 
સમાન પિવ�-તંદુર�ત બનાવી શક�એ છ�. સૂ�મ 
શિ�ઓ �વન પ�રવત�નમાં કઈ રીતે મદદ કર� 
છ�. તે સંિ��તમાં �ણીએ.

અનુભવથી મહ�સૂસતાની શિ� - �યાર� 

આપણે �વયંની કમી-કમ�રીઓનો અનુભવ 
કરીએ છીએ �યાર� તે �ણ આપણા માટ� અણમોલ 
બની �ય છ�. કારણ ક� એ �ણે �ાનથી આપણે 
એ બધી નકારા�મકતાઓ દૂર કરવાનો સંક�પ 
કરીએ છ� સાથે સાથે અ�ય આ�માઓની કમી-
કમ�રીઓને એમની અવલંિબત ��થિતઓના 
અનુભવ કરીને એમના ��યે પણ દયાભાવનાના 
સંક�પ કરીએ એટલે �વયં સાથે અ�યના સં�કાર 
પ�રવત�ન માટ� પરમા�મા પાસેથી સકાશ �ા�ત કરી 
અ�ય આ�માઓ સુધી પહ�ચાડી શક�એ છ�.

પ�રવત�ન શિ� - અનુભવશિ�ની 
�ા��તથી પ�રવત�ન શિ� આપમેળ� જ કામ કર� 
છ�. પરમા�મા દરરોજ આપણને �ાન �ારા અનેક 
ઈશારા આપે છ� તેમાંથી કઈ િશ�ા મારા 
પ�રવત�નમાં મદદ કરશે તેની ખબર હોતી નથી 
છતાં �વનમાં કોઈપણ �ણે ચમ�કા�રક 
પ�રવત�ન આવી શક� છ� માટ� અજુ�નની જેમ 
ભગવાનના દર�ક ઈશારાનું અજ�ન કરવું અિત 
જ�રી છ�.

મનનશિ� - રાજયોગના �ાનના 
ઊંડાણમાં ઉતરી જવું એ જ મનનશિ� છ�. 
પરમા�માની �ીમત ક� િશ�ા પર બુિ� ક����ત 
કરી એના રહ�યને �ણીને મનનશિ�ને 
શિ�શાળી બનાવી શકાય છ�.

એકા�તાની શિ� - એક પરમા�માની 
િનરંતર યાદ આપણને એકા�િચ� બનાવે છ�. 
જેનાથી બુિ�નું ભટકવાનું બંધ થઈ �ય છ� અને 
શુભ-સંક�પો �ારા �વયંને સુરિ�ત રાખી શક�એ 
છીએ. લાંબા સમયના અ�યાસ �ારા અંતમુ�ખી 
બની હ�મેશા સુખી રહી શક�એ છીએ.

સ�યતાની શિ� - સ�યિપતાના સંતાન 
�યાર� પણ સ�યતાનો સાથ છોડશે નહ�. કારણ ક� 
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રંગના શીતળ અને શાંિતથી ભરપૂર �કરણો / 
તરંગો સમ� િવ� ઉપર િનરંતર �વાિહત થઈ 
ર�ા છ�. ટાવર ઑફ પીસની પાસે જ અને સામે જ 
ઉભેલા આ�મા ઉપર શાંિતથી ભરપૂર અને 
શિ�શાળી �કરણો પડી ર�ાં છ�. અિવરત પડી 
ર�ાં છ�. આ�મા શાંિતથી ભરપૂર �કરણોને 
આ�મામાં સમાવી ર�ો છ�. આ�માના ઘટકો મન 
અને બુિ� ભટકવાનું બંધ કરીને ધીર� ધીર� શાંત 
બની �ય છ�. આ�મામાં બાબાની શાંિતની શિ� 
સમાતી �ય છ�. સમાતી �ય છ�. છ��ે આ�મા 
શાંત �વ�પ બની �ય છ�. િવ�ભરના અશાંત 
આ�માઓ ટાવર ઑફ પીસ પાસેથી 
અ�તવેળાએ, સં�યાવેળાએ શાંિતથી ભરપૂર થઈ 
શક� છ�. આવા લાંબાગાળાનો આ�માનો પુ�ષાથ� 
આ�માને શાંત બનાવે છ�. ટાવર ઑફ પીસ 
આ�માને શાંિત �દાન કર� છ�. રા�ય, દ�શ ક� િવ� 
શાંિત માટ� તથા �ક�િતનાં પાંચ ત�વોને શાંત કરવા 
સામૂિહક યોગ અવ�ય ફળદાયી બને.

ટાવર ઑફ �યોરીટી

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
પિવ�તાના ટાવર છ�. યોગી આ�મા પરમધામમાં 
પહ�ચી બાબાની સામે ઉભો રહ�, �યાર� ટાવર ઑફ 
�યોરીટી પરથી �ેત રંગનાં શીતળ, પિવ� �કરણો 
સમ� િવ� પર પહ�ચી ર�ા છ�. આજ પિવ� 
�કરણો આ�મા ઉપર પણ ઘિન� મા�ામાં વરસી 
ર�ાં છ�. આ�મા પિવ�તાનાં �કરણોને પોતાનામાં 
સમાવતો �ય છ�. સમાવતો �ય છ�. આવી રોજ-
રોજની અ�તવેળાની �ે�ટીસથી આ�મા પિવ� 
�વ�પ બનતો �ય છ�. આવી લાંબા ગાળાની યોગ 
�ે�ટીસથી આ�મા બધા જ �કારના િવકારો પર 
િવજય મેળવી શક� છ�. આ�મા પોતાનામાં રહ�લા 
પાંચ િવચારો (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર)ને કાયમ માટ� છોડી પાવન બની �ય છ�.

ટાવર ઑફ એન�

આ�મા ���રંગમંચ પર પોતાનો પાટ� 
બ�વવા પરમધામથી સતયુગી િવ�માં આવે છ� 
�યાર� તો અ� શિ�ઓ (સમેટવાની, સહન 
કરવાની, સમાવી લેવાની, પરખ કરવાની, 
િનણ�ય કરવાની, સહયોગ કરવાની, સંક�ણ� 
કરવાની અને સામનોકરવાની)થી ભરપૂર થઈને 
આવે છ�. પરંતુ જ�મ દર જ�મ, સતયુગથી 
કિલયુગ સુધી પાટ� બ�વતાં બ�વતાં તેની 
શિ�ઓ ગુમાવતો �ય છ�. કિલયુગના અંતે  
શિ�હીન ક�ગાળ બની �ય છ�.

બાબા સવ�શિ�માન છ�. બાબા ટાવર ઑફ 
એન� છ�. શિ�હીન આ�મા પરમધામમાં યોગ 
દરિમયાન ટાવર ઑફ એન�ની સામે ઉભો હોય 
છ� �યાર� શિ�ના ટાવર પરથી આછા લાલ રંગનાં 
શિ�થી ભરપૂર �કરણો આ�મા પર વરસી ર�ાં 
હોય છ�. આ�માની અંદર જ એક શિ� ક��� છ�, 
જે સૂ�માિતસૂ�મ છ�. આ શિ� ક���માં બાબાના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવેલી શિ�નાં �કરણો 
સંક����ત થાય છ�. આ�મામાં શિ�ઓનો સંચય 
થાય છ�. આ�મા શિ�શાળી બનતો �ય છ�. 
લાંબાગાળાની યોગ �ે�ટીસથી આ�મામાં બાબાની 
શિ�ઓ સમાતી �ય છ�, સમાતી �ય છ� અને 
આ�મા મા�ટર સવ� શિ�માન બને છ�.

ટાવર ઑફ નોલેજ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ ટાવર 
ઑફ નોલેજ છ�. બાબાનું �થાન સવ�� �ચાઈએ 
પરમધામમાં આવેલું છ�. બાબા તેમના રથ 
��ાબાબાના મા�યમથી રોજ રોજ �ાન મુરલી, 
નોન�ટોપ તેમના સંતાનોને સંભળાવી ર�ા છ�. 
િવ�ાનની આધુિનક ટ�કનોલો�થી આ સેવા 
િનયિમત ચો�સતાપૂણ� િશવસંતાનોને મળી રહી 

આધુિનક જમાનામાં ટાવર શ�દ 
અિપ�રિચત ર�ો નથી. દર�ક �યિ� - �િહણી, 
�યાપારી, િવ�ાથ� ક� વય�ક હોય મોબાઈલ વાપર� 
છ�, જે ટાવરના મા�યમથી કામ કર� છ�. એ�ફલ 
ટાવર, (પે�રસ, �ા�સ) બુજ � ખલીફા (દુબઈ), 
�ચા મકાનોને પણ ટાવર તરીક�ની ઓળખાણ, 
મોટી ઘ�ડયાળને �ચા ટાવર પર ગોઠવીને 
સમયસૂચના આપતાં ટાવર, મોબાઈલ ટાવર 
વગેર� ટાવરોથી �યિ�ઓ સુપ�રિચત છ� જ પરંતુ 
એક એવું અનોખુ ટાવર જે પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ પોતે જ ટાવર તરીક� કામ કર� છ�. જે સામા�ય 
મનુ�ય �ણતો નથી પરંતુ ��ા વ�સોના �યાલમાં 
આવી ગયું છ�. ટાવર તો �ચુ જ હોય ? બાબાનું 
ટાવર પણ �ચું જ છ�. સાકાર દુિનયાથી ઉપર, પાંચ 
ત�વોની દુિનયાથી પાર, ચં�-સૂય� તારાગણથી 
પણ પાર, સૂ�મ દુિનયાથી પણ �ચે તે �ચા �થાન 
પર પરમધામમાં બાબાનું ટાવર છ�.

મોબાઈલ ટાવરની કાય��ણાલી

મોબાઈલ ધારક તેના મોબાઈલ પર, ���ન 
પર, સંપક� કરવાના મોબાઈલ ધારકનો નંબર 
ગોઠવે છ�. તે પછી �વીચ દબાવી મોબાઈલમાંથી 
નીકળતા ઈલે��ોમે�ગે�ટક વે�સ(EMV) મારફતે 
�ડાણ મેળવે છ�. પછી સંદ�શો મોકલે છ�. ન�કનું 
મોબાઈલ ટાવર તે સંદ�શાને ઝીલે છ� અને 
અવકાશમાંના સેટ�લાઈટ પર �ા�સમીટ કર� છ�. 
સેટ�લાઈટ તે વે�સને ઝીલે છ� પછી �ર�લે�ટ કરીને 
જમીન પરના તે નંબરનો મોબાઈલ ફોન જે 
િવ�તારમાં હોય તે િવ�તારના મોબાઈલ ટાવર પર 
પહ�ચાડે છ�. ધરતી પરના મોબાઈલ ટાવર પરથી 
સંપક� કરવાના મોબાઈલ ફોન પર વે�સ પહ�ચે છ�, 

અને સંપક� સંધાય છ�. આ રીતે વાતા�લાપ સંદ�શા 
�યવહાર થાય છ�.

આ�મા પરમા�માનું ટ�લીકો�યુિનક�શન

ધિન� યાદ દરિમયાન મનુ�યા�મા સાકારી 
દુિનયામાં હોય છ�. બાબા પરમધામમાં િબરાજેલા 
છ�. યાદ દરિમયાન આ�માના આ��મક તરંગો 
બાબા સુધી પહ�ચે છ�, ��યુ�ર �પે બાબાની 
શિ�ઓ અને �લેિસંગ આ�મા સુધી પહ�ચે છ�. 
યોગ દરિમયાન આ�મા પરમધામમાં િશવબાબાના 
ટાવર સામે ઉપ��થત હોય છ�. આ�મા જે 
�હ�રહાન કર� તેના ��યુ�રમાં બાબાના ટાવર 
પરથી શિ�ઓ મેળવે છ�. બાબા તો 
સવ�શિ�માન છ�. િવિવધ શિ�ઓ અને 
ખ�નાના ભંડાર છ�, તેથી બાબાના ટાવરો પણ 
િવિવધ છ�, જેમ ક� 1. ટાવર ઑફ પીસ (શાંિતનો 
�તંભ) 2. ટાવર ઑફ �યૉરીટી (પિવ�તાનો 
�તંભ) 3. ટાવર ઑફ નોલેજ (�ાનનો �તંભ) 4. 
ટાવર ઑફ એન� (શિ�નો �તંભ) 5. ટાવર 
ઑફ લવ (�ેમનો �તંભ) 6. ટાવર ઑફ હ��પીનેસ 
(સુખનો �તંભ) 7. �દ�ય ગુણોનો �તંભ 8. ક�ણા 
દયાનો �તંભ. રાજયોગી આ�મા, યોગ દરિમયાન 
જે ટાવરની સામે ઉપ��થત થઈ �હ�રહાન કર�, 
ઘિન� �ડાણ કર�, તે �માણે તે ટાવરની 
શિ�ઓ આ�મા મેળવે છ�. આ�મા બાબાની તે 
શિ�થી ભરપૂર થાય છ�.

ટાવર ઑફ પીસ

રાજયોગી આ�મા યોગ અવ�થા દરિમયાન 
પરમધામમાં પહ�ચી બાબાની સામે ઉભો હોય છ�. 
બાબા ટાવર ઑફ પીસ (શાંિત �તંભ) છ�. બાબા 
�કાશ પુંજ છ�. બાબાના �યોિત િબંદુમાંથી �ેત 

શિ�ઓનું ટાવર
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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રંગના શીતળ અને શાંિતથી ભરપૂર �કરણો / 
તરંગો સમ� િવ� ઉપર િનરંતર �વાિહત થઈ 
ર�ા છ�. ટાવર ઑફ પીસની પાસે જ અને સામે જ 
ઉભેલા આ�મા ઉપર શાંિતથી ભરપૂર અને 
શિ�શાળી �કરણો પડી ર�ાં છ�. અિવરત પડી 
ર�ાં છ�. આ�મા શાંિતથી ભરપૂર �કરણોને 
આ�મામાં સમાવી ર�ો છ�. આ�માના ઘટકો મન 
અને બુિ� ભટકવાનું બંધ કરીને ધીર� ધીર� શાંત 
બની �ય છ�. આ�મામાં બાબાની શાંિતની શિ� 
સમાતી �ય છ�. સમાતી �ય છ�. છ��ે આ�મા 
શાંત �વ�પ બની �ય છ�. િવ�ભરના અશાંત 
આ�માઓ ટાવર ઑફ પીસ પાસેથી 
અ�તવેળાએ, સં�યાવેળાએ શાંિતથી ભરપૂર થઈ 
શક� છ�. આવા લાંબાગાળાનો આ�માનો પુ�ષાથ� 
આ�માને શાંત બનાવે છ�. ટાવર ઑફ પીસ 
આ�માને શાંિત �દાન કર� છ�. રા�ય, દ�શ ક� િવ� 
શાંિત માટ� તથા �ક�િતનાં પાંચ ત�વોને શાંત કરવા 
સામૂિહક યોગ અવ�ય ફળદાયી બને.

ટાવર ઑફ �યોરીટી

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
પિવ�તાના ટાવર છ�. યોગી આ�મા પરમધામમાં 
પહ�ચી બાબાની સામે ઉભો રહ�, �યાર� ટાવર ઑફ 
�યોરીટી પરથી �ેત રંગનાં શીતળ, પિવ� �કરણો 
સમ� િવ� પર પહ�ચી ર�ા છ�. આજ પિવ� 
�કરણો આ�મા ઉપર પણ ઘિન� મા�ામાં વરસી 
ર�ાં છ�. આ�મા પિવ�તાનાં �કરણોને પોતાનામાં 
સમાવતો �ય છ�. સમાવતો �ય છ�. આવી રોજ-
રોજની અ�તવેળાની �ે�ટીસથી આ�મા પિવ� 
�વ�પ બનતો �ય છ�. આવી લાંબા ગાળાની યોગ 
�ે�ટીસથી આ�મા બધા જ �કારના િવકારો પર 
િવજય મેળવી શક� છ�. આ�મા પોતાનામાં રહ�લા 
પાંચ િવચારો (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર)ને કાયમ માટ� છોડી પાવન બની �ય છ�.

ટાવર ઑફ એન�

આ�મા ���રંગમંચ પર પોતાનો પાટ� 
બ�વવા પરમધામથી સતયુગી િવ�માં આવે છ� 
�યાર� તો અ� શિ�ઓ (સમેટવાની, સહન 
કરવાની, સમાવી લેવાની, પરખ કરવાની, 
િનણ�ય કરવાની, સહયોગ કરવાની, સંક�ણ� 
કરવાની અને સામનોકરવાની)થી ભરપૂર થઈને 
આવે છ�. પરંતુ જ�મ દર જ�મ, સતયુગથી 
કિલયુગ સુધી પાટ� બ�વતાં બ�વતાં તેની 
શિ�ઓ ગુમાવતો �ય છ�. કિલયુગના અંતે  
શિ�હીન ક�ગાળ બની �ય છ�.

બાબા સવ�શિ�માન છ�. બાબા ટાવર ઑફ 
એન� છ�. શિ�હીન આ�મા પરમધામમાં યોગ 
દરિમયાન ટાવર ઑફ એન�ની સામે ઉભો હોય 
છ� �યાર� શિ�ના ટાવર પરથી આછા લાલ રંગનાં 
શિ�થી ભરપૂર �કરણો આ�મા પર વરસી ર�ાં 
હોય છ�. આ�માની અંદર જ એક શિ� ક��� છ�, 
જે સૂ�માિતસૂ�મ છ�. આ શિ� ક���માં બાબાના 
�યોિતિબંદુમાંથી આવેલી શિ�નાં �કરણો 
સંક����ત થાય છ�. આ�મામાં શિ�ઓનો સંચય 
થાય છ�. આ�મા શિ�શાળી બનતો �ય છ�. 
લાંબાગાળાની યોગ �ે�ટીસથી આ�મામાં બાબાની 
શિ�ઓ સમાતી �ય છ�, સમાતી �ય છ� અને 
આ�મા મા�ટર સવ� શિ�માન બને છ�.

ટાવર ઑફ નોલેજ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ ટાવર 
ઑફ નોલેજ છ�. બાબાનું �થાન સવ�� �ચાઈએ 
પરમધામમાં આવેલું છ�. બાબા તેમના રથ 
��ાબાબાના મા�યમથી રોજ રોજ �ાન મુરલી, 
નોન�ટોપ તેમના સંતાનોને સંભળાવી ર�ા છ�. 
િવ�ાનની આધુિનક ટ�કનોલો�થી આ સેવા 
િનયિમત ચો�સતાપૂણ� િશવસંતાનોને મળી રહી 

આધુિનક જમાનામાં ટાવર શ�દ 
અિપ�રિચત ર�ો નથી. દર�ક �યિ� - �િહણી, 
�યાપારી, િવ�ાથ� ક� વય�ક હોય મોબાઈલ વાપર� 
છ�, જે ટાવરના મા�યમથી કામ કર� છ�. એ�ફલ 
ટાવર, (પે�રસ, �ા�સ) બુજ � ખલીફા (દુબઈ), 
�ચા મકાનોને પણ ટાવર તરીક�ની ઓળખાણ, 
મોટી ઘ�ડયાળને �ચા ટાવર પર ગોઠવીને 
સમયસૂચના આપતાં ટાવર, મોબાઈલ ટાવર 
વગેર� ટાવરોથી �યિ�ઓ સુપ�રિચત છ� જ પરંતુ 
એક એવું અનોખુ ટાવર જે પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ પોતે જ ટાવર તરીક� કામ કર� છ�. જે સામા�ય 
મનુ�ય �ણતો નથી પરંતુ ��ા વ�સોના �યાલમાં 
આવી ગયું છ�. ટાવર તો �ચુ જ હોય ? બાબાનું 
ટાવર પણ �ચું જ છ�. સાકાર દુિનયાથી ઉપર, પાંચ 
ત�વોની દુિનયાથી પાર, ચં�-સૂય� તારાગણથી 
પણ પાર, સૂ�મ દુિનયાથી પણ �ચે તે �ચા �થાન 
પર પરમધામમાં બાબાનું ટાવર છ�.

મોબાઈલ ટાવરની કાય��ણાલી

મોબાઈલ ધારક તેના મોબાઈલ પર, ���ન 
પર, સંપક� કરવાના મોબાઈલ ધારકનો નંબર 
ગોઠવે છ�. તે પછી �વીચ દબાવી મોબાઈલમાંથી 
નીકળતા ઈલે��ોમે�ગે�ટક વે�સ(EMV) મારફતે 
�ડાણ મેળવે છ�. પછી સંદ�શો મોકલે છ�. ન�કનું 
મોબાઈલ ટાવર તે સંદ�શાને ઝીલે છ� અને 
અવકાશમાંના સેટ�લાઈટ પર �ા�સમીટ કર� છ�. 
સેટ�લાઈટ તે વે�સને ઝીલે છ� પછી �ર�લે�ટ કરીને 
જમીન પરના તે નંબરનો મોબાઈલ ફોન જે 
િવ�તારમાં હોય તે િવ�તારના મોબાઈલ ટાવર પર 
પહ�ચાડે છ�. ધરતી પરના મોબાઈલ ટાવર પરથી 
સંપક� કરવાના મોબાઈલ ફોન પર વે�સ પહ�ચે છ�, 

અને સંપક� સંધાય છ�. આ રીતે વાતા�લાપ સંદ�શા 
�યવહાર થાય છ�.

આ�મા પરમા�માનું ટ�લીકો�યુિનક�શન

ધિન� યાદ દરિમયાન મનુ�યા�મા સાકારી 
દુિનયામાં હોય છ�. બાબા પરમધામમાં િબરાજેલા 
છ�. યાદ દરિમયાન આ�માના આ��મક તરંગો 
બાબા સુધી પહ�ચે છ�, ��યુ�ર �પે બાબાની 
શિ�ઓ અને �લેિસંગ આ�મા સુધી પહ�ચે છ�. 
યોગ દરિમયાન આ�મા પરમધામમાં િશવબાબાના 
ટાવર સામે ઉપ��થત હોય છ�. આ�મા જે 
�હ�રહાન કર� તેના ��યુ�રમાં બાબાના ટાવર 
પરથી શિ�ઓ મેળવે છ�. બાબા તો 
સવ�શિ�માન છ�. િવિવધ શિ�ઓ અને 
ખ�નાના ભંડાર છ�, તેથી બાબાના ટાવરો પણ 
િવિવધ છ�, જેમ ક� 1. ટાવર ઑફ પીસ (શાંિતનો 
�તંભ) 2. ટાવર ઑફ �યૉરીટી (પિવ�તાનો 
�તંભ) 3. ટાવર ઑફ નોલેજ (�ાનનો �તંભ) 4. 
ટાવર ઑફ એન� (શિ�નો �તંભ) 5. ટાવર 
ઑફ લવ (�ેમનો �તંભ) 6. ટાવર ઑફ હ��પીનેસ 
(સુખનો �તંભ) 7. �દ�ય ગુણોનો �તંભ 8. ક�ણા 
દયાનો �તંભ. રાજયોગી આ�મા, યોગ દરિમયાન 
જે ટાવરની સામે ઉપ��થત થઈ �હ�રહાન કર�, 
ઘિન� �ડાણ કર�, તે �માણે તે ટાવરની 
શિ�ઓ આ�મા મેળવે છ�. આ�મા બાબાની તે 
શિ�થી ભરપૂર થાય છ�.

ટાવર ઑફ પીસ

રાજયોગી આ�મા યોગ અવ�થા દરિમયાન 
પરમધામમાં પહ�ચી બાબાની સામે ઉભો હોય છ�. 
બાબા ટાવર ઑફ પીસ (શાંિત �તંભ) છ�. બાબા 
�કાશ પુંજ છ�. બાબાના �યોિત િબંદુમાંથી �ેત 

શિ�ઓનું ટાવર
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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છ�. ભારતના અવકાશમાં મૂક�લા સેટ�લાઈટ તથા 
ધરતી પરના ટાવરો મારફતે ઈ�ટરનેટ �ારા 
િશવસંતાનોને તેમના મોબાઈલ પર િનયિમત 
મુરલી �ારા �ાન મળી ર�ં છ�. ટીવી ચેનલના 
મા�યમથી પણ િશવસંતાનોને ઘર ઘર સુધી મુરલી 
પહ�ચે છ�. બાબાએ લખાવેલી, ��ાબાબાએ 
લખેલી ચાહ� સાકાર મુરલી હો, અ�ય� મુરલી 
હો, િશવસંતાનોને સેવાક���ોના મા�યમથી ગીતા 
પાઠશાળા સુધી વાંચવા મળ� છ�. વળી મુરલીના 
અંશ વા�યો, ચેનલ પરથી 24 કલાક િશવસંતાનો 
વાંચી શક� છ�. દાદીઓ, દીદીઓ, રાજયોગી 
પુ�ષાથ� ભાઈઓના �ાન �વચનોનો લાભ પણ 
ટીવીના મા�યમથી મળ� છ�. �ાન િશિબરો, યોગ 
િશિબરો, ભ�ીઓ તથા િવિશ� કાય��મોના 
�ાનનો લાભ પણ િવ�ભરમાં તેમના બાળકોને 
મળ� છ�. બાબાના �ાન ટાવરની કમાલ તો જુઓ ? 
કોઈપણ િશવસંતાન �ાન મેળ�યા િવના બાક� 
રહી ન �ય એવું આ �ાન ટાવર છ�. સતકમ�નું 
�ાન આપે છ� તેમના સંતાનોને �ાનનો �ંગાર કર� 
છ�. સંગમયુગે આ�માને સતયુગી દુિનયામાં 
ઉ�પદ� પહ�ચવા માટ� તૈયાર કરનાર િશવબાબા 
જ છ�. આ બધુ �ાન ડાયર��ટ-ઈનડાયર��ટ 
િશવબાબા જ આપે છ�. તેથી જ તો િશવબાબા 
ટાવર ઑફ નોલેજ છ�.

�દ�ય ગુણોનું ટાવર

ભગવાન િશવ �દ�યગુણોના ભંડાર છ�. 
અંતમુ�ખતા, િનરહ�કા�રતા, િનભ�યતા, સંતુ�તા, 
િનિવ�કારીતા આવા અનેક �દ�ય ગુણો બાબાના 
ખ�નામાં છ�. અને ભરપૂર છ�. �યાર� રાજયોગી 
આ�મા પરમધામમાં �દ�યગુણોના ટાવર એવા 
િશવબાબાની સામે ઉપ��થત હોય છ� �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માના �દ�યગુણોનો �વાહ ચાલુ 
થઈ �ય છ� બાબા તરફથી આ�મા તરફ �દ�ય 

ગુણોથી ભરપૂર �કરણો વર�યા કર� છ�. એક એક 
�કરણ �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર છ�. આવા �કરણો 
આ�મામાં રહ�લા જ�મજ�મા�તરના દુગુ�ણો અને 
ખરાબ સં�કારો આ�મામાંથી બહાર નીકળતા 
�ય છ� અને આ�મા બાબાના �દ�ય ગુણોથી 
ભરપૂર થતો �ય છ�. લાંબા ગાળાની યોગ 
�ે�ટીસથી આ�મા દુગુ�ણ રિહત અને �દ�યગુણોથી 
ભરપૂર થઈ �ય છ�. સતયુગમાં જવાવાળા 
આ�માઓએ આ સંગમયુગે જ �દ�ય ગુણોથી 
ભરપૂર થવું પડશે અને તેવા જ આ�માઓ 
સતયુગમાં ઉ�પદ� િબરાજશે. તો આ�માઓ રોજ 
રોજ અ�તવેળાએ �દ�યગુણોના ટાવર પાસેથી 
�દ�યગુણો ભરી લો.

ટાવર ઑફ લવ

બાબા, તેમના સંતાનોને અ�તવેળાએ ક�વી 
રીતે જગાડે છ� ? ‘ઉઠો મેર� લાડલો �ગો’ ક�વા 
�ેમથી જગાડે છ� ? ‘મેર� ચૈત�ય ઠાક�રો’ કહીને 
�ેમથી પાલના કર� છ�. બાબા મુરલીની શ�આતમાં 
જ ‘મીઠ� બ�ે’ કહીને સંબોધે છ�. આખીયે મુરલી 
દરિમયાન ક�ટલા �ેમથી બાળકોને �ાનની સમજ 
આપે છ�. સહ�લાઈથી સમ�વે છ�. છ��ે મુરલીના 
અંતે ‘મીઠ� મીઠ� િસક�લધે બ�� �િત માતિપતા 
બાપદાદાના યાદ �યાર અને નમ�તે કહ� છ�. આવો 
િનઃ�વાથ�, અલૌ�કક �ેમ મેળવનાર, લવ�લ 
�ભુની પાલના મેળવનાર આ�માઓ �ભુ પસંદ 
આ�માઓ બની �ય છ�.

ક�ણાનું ટાવર

બાબાની �વ મા� પર ક�ણા છ�. �યાર� 
�યાર� િશવસંતાનો દુઃખી થાય છ� �યાર� �યાર� 
બાબાને તેમના ��યે ક�ણા ઉપજે છ�. બાબા તો 
સુખ દુઃખથી �યારા છ�. બાબા દુઃખી આ�માઓને 
સુખી બનાવવા િચંતન કર� છ�. આ�માઓને સુખી 

કરવા �ાન આપે છ�. મદદ માટ� હાથ લંબાવે છ�. 
આ�મા િશવબાબા તરફ એક ડગલુ ચાલે તો, 
બાબા આ�મા તરફ દસ ડગલાં સામે આવે છ�. 
આ�મા બાબાને યાદ કર� તો બાબા આ�મા પાસે 
હાજર થઈ �ય છ�. �ીમત આપે છ�, સ�ય માગ� 
બતાવે છ�, સુખનો ર�તો બતાવે છ� આનાથી વધાર� 
ક�ણા શું હોય ? ક�ણાના ટાવર પરથી બાબાની 
ક�ણા તેમના સંતાનો પર વરસી રહી છ�.

ટાવર ઑફ હ�પીનેસ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
અતી���ય સુખ આપનાર સુખના સાગર છ�. 
બાબાનું આપેલું �ાન સુખ દાતા છ�. િશવબાબા 
તેમના સંતાનોને સ�ય કથા સંભળાવી સ�ય�ાન 
આપી સતકમ� કરાવી પુ�યનું ખાતું વધારી સુખી 
કર� છ�. બાબાની �ીમત પર નહ� ચાલનાર, 
પરમત પર ચાલનાર આ�મા જ દુઃખી થાય છ�. 
બાબા, તેમના સંતાનો ગરીબ, ક�ગાળ ન બને તે 
માટ� પોતાના ખ�ના ખૂ�ા રાખી અ�તવેળાએ 
આ�માઓને આ�ાન કર� છ�. મ� મારા ખ�ના 
ખુ�ા રાખી મૂ�યા છ�. જે �ઈએ, જેટલું �ઈએ 
ઝોળી ભરી ભરીને લઈ �ઓ. બાબા તેમના 
સંતાનોને મા�ટર ક�બેર બનાવી ર�ા છ�. 21 જ�મો 
માટ� સુખ શાંિત અને સ�િ� આપી ર�ા છ�. 
અતી���ય સુખના દાતા િશવબાબા ટાવર ઑફ 
હ��પીનેસ છ�.

િ�ય આ�મ� તમાર� શું �ઈએ ? જે ખ�નો 
�ઈએ તે ખ�નો મેળવવા પરમધામમાંના 
ટાવરની સામે ઉપ��થત થઈ �ઓ ? �રિસવ�ગ 
એ��ટનાને ગોઠવો, બાબા પાસેથી આવતી િવિવધ 
શિ�ઓના �કરણોને ક�ચ કરો, શિ�ઓને 
તમારા પોતાનામાં સમાવતા �ઓ અને બાબાની 
શિ�ઓથી ભરપૂર થાઓ એવી શુભકામના શુભ 
ભાવના સહ..                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સ�યને �માણની જ�ર રહ�તી નથી. સાચો મનુ�ય 
પોતે જ લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવાર સાથે 
હ�મેશા સ�ાઈમાં રહ� છ�, ‘સ�યમેવ જયતે’ સાથ�ક 
બનાવી શક� છ�.

િનભ�યતાની શિ� - �યાં સ�ાઈ હોય છ� 
�યાં નીડરતા �વયં આવી �ય છ� ક�મ ક� સ�ાઈને 
�યાર� પણ િવ�ન નડતું નથી. રાજયોગનું �ાન 
દર�ક પ�ર��થિતમાં િનભ�ય રાખે છ�.

�માની શિ� - �વયંની ભૂલો માટ� �મા 
માંગવાવાળા અને અ�ય આ�મા �ારા ખોટી ક� 
િનંદનીય છ�તરપ�ડીના કમ� માટ� તેઓને �મા 
કરવાવાળાજ મહાન બને છ�. �માની શિ� 
સંતુ�તા �દાન કરવાવાળી છ�. સંતુ�તા �માનું 
વા�તિવક �વ�પ છ�. સવ� �િત �માશીલ બનવું, 
ના ક� �વયં �િત.

શીતળતાની શિ� - પરમા�મા િપતા 
શીતળતાના સાગર છ� એમની છ�છાયાનાં શીતળ 
�કરણો િવકાર, લગાવ અને પ�ાતાપના અ��ને 
અંશ સિહત શીતળ કરી દ� છ� - અંશથી જ વંશ પેદા 
થાય છ�.

ચૈત�ય આ�માનો સવ�� પરમા�માના 
યથાથ� �વ�પ સાથે �ેમમય સંપક� ક� સંવાદ એ જ 
રાજયોગ છ�. ��યુ પહ�લાં આ�મ �વ�પ, પરમા�મ 
�વ�પનું �ાન અને અનુભવ �ા�ત થતાં જ 
અમરતા �દાન થાય છ�, જે વત�માન તમો�ધાન 
વાતાવરણમાં અિત જ�રી છ�. આ જગતનું 
અ��ત�વ છ� �યાં સુધી સા�ં અને નરસું બંને બનતા 
રહ�શે પણ � બુિ� સ�ગ હશે તો યાતનાઓ 
નહ�વ� લાગશે. આ અંગેનું �ાન દર�ક રાજયોગ 
સેવાક���માં કોઈપણ �તની ફ� વગર આપવામાં 
આવે છ�. સૌને હા�દ�ક આમં�ણ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સંપૂણ� �વા��ય
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છ�. ભારતના અવકાશમાં મૂક�લા સેટ�લાઈટ તથા 
ધરતી પરના ટાવરો મારફતે ઈ�ટરનેટ �ારા 
િશવસંતાનોને તેમના મોબાઈલ પર િનયિમત 
મુરલી �ારા �ાન મળી ર�ં છ�. ટીવી ચેનલના 
મા�યમથી પણ િશવસંતાનોને ઘર ઘર સુધી મુરલી 
પહ�ચે છ�. બાબાએ લખાવેલી, ��ાબાબાએ 
લખેલી ચાહ� સાકાર મુરલી હો, અ�ય� મુરલી 
હો, િશવસંતાનોને સેવાક���ોના મા�યમથી ગીતા 
પાઠશાળા સુધી વાંચવા મળ� છ�. વળી મુરલીના 
અંશ વા�યો, ચેનલ પરથી 24 કલાક િશવસંતાનો 
વાંચી શક� છ�. દાદીઓ, દીદીઓ, રાજયોગી 
પુ�ષાથ� ભાઈઓના �ાન �વચનોનો લાભ પણ 
ટીવીના મા�યમથી મળ� છ�. �ાન િશિબરો, યોગ 
િશિબરો, ભ�ીઓ તથા િવિશ� કાય��મોના 
�ાનનો લાભ પણ િવ�ભરમાં તેમના બાળકોને 
મળ� છ�. બાબાના �ાન ટાવરની કમાલ તો જુઓ ? 
કોઈપણ િશવસંતાન �ાન મેળ�યા િવના બાક� 
રહી ન �ય એવું આ �ાન ટાવર છ�. સતકમ�નું 
�ાન આપે છ� તેમના સંતાનોને �ાનનો �ંગાર કર� 
છ�. સંગમયુગે આ�માને સતયુગી દુિનયામાં 
ઉ�પદ� પહ�ચવા માટ� તૈયાર કરનાર િશવબાબા 
જ છ�. આ બધુ �ાન ડાયર��ટ-ઈનડાયર��ટ 
િશવબાબા જ આપે છ�. તેથી જ તો િશવબાબા 
ટાવર ઑફ નોલેજ છ�.

�દ�ય ગુણોનું ટાવર

ભગવાન િશવ �દ�યગુણોના ભંડાર છ�. 
અંતમુ�ખતા, િનરહ�કા�રતા, િનભ�યતા, સંતુ�તા, 
િનિવ�કારીતા આવા અનેક �દ�ય ગુણો બાબાના 
ખ�નામાં છ�. અને ભરપૂર છ�. �યાર� રાજયોગી 
આ�મા પરમધામમાં �દ�યગુણોના ટાવર એવા 
િશવબાબાની સામે ઉપ��થત હોય છ� �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માના �દ�યગુણોનો �વાહ ચાલુ 
થઈ �ય છ� બાબા તરફથી આ�મા તરફ �દ�ય 

ગુણોથી ભરપૂર �કરણો વર�યા કર� છ�. એક એક 
�કરણ �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર છ�. આવા �કરણો 
આ�મામાં રહ�લા જ�મજ�મા�તરના દુગુ�ણો અને 
ખરાબ સં�કારો આ�મામાંથી બહાર નીકળતા 
�ય છ� અને આ�મા બાબાના �દ�ય ગુણોથી 
ભરપૂર થતો �ય છ�. લાંબા ગાળાની યોગ 
�ે�ટીસથી આ�મા દુગુ�ણ રિહત અને �દ�યગુણોથી 
ભરપૂર થઈ �ય છ�. સતયુગમાં જવાવાળા 
આ�માઓએ આ સંગમયુગે જ �દ�ય ગુણોથી 
ભરપૂર થવું પડશે અને તેવા જ આ�માઓ 
સતયુગમાં ઉ�પદ� િબરાજશે. તો આ�માઓ રોજ 
રોજ અ�તવેળાએ �દ�યગુણોના ટાવર પાસેથી 
�દ�યગુણો ભરી લો.

ટાવર ઑફ લવ

બાબા, તેમના સંતાનોને અ�તવેળાએ ક�વી 
રીતે જગાડે છ� ? ‘ઉઠો મેર� લાડલો �ગો’ ક�વા 
�ેમથી જગાડે છ� ? ‘મેર� ચૈત�ય ઠાક�રો’ કહીને 
�ેમથી પાલના કર� છ�. બાબા મુરલીની શ�આતમાં 
જ ‘મીઠ� બ�ે’ કહીને સંબોધે છ�. આખીયે મુરલી 
દરિમયાન ક�ટલા �ેમથી બાળકોને �ાનની સમજ 
આપે છ�. સહ�લાઈથી સમ�વે છ�. છ��ે મુરલીના 
અંતે ‘મીઠ� મીઠ� િસક�લધે બ�� �િત માતિપતા 
બાપદાદાના યાદ �યાર અને નમ�તે કહ� છ�. આવો 
િનઃ�વાથ�, અલૌ�કક �ેમ મેળવનાર, લવ�લ 
�ભુની પાલના મેળવનાર આ�માઓ �ભુ પસંદ 
આ�માઓ બની �ય છ�.

ક�ણાનું ટાવર

બાબાની �વ મા� પર ક�ણા છ�. �યાર� 
�યાર� િશવસંતાનો દુઃખી થાય છ� �યાર� �યાર� 
બાબાને તેમના ��યે ક�ણા ઉપજે છ�. બાબા તો 
સુખ દુઃખથી �યારા છ�. બાબા દુઃખી આ�માઓને 
સુખી બનાવવા િચંતન કર� છ�. આ�માઓને સુખી 

કરવા �ાન આપે છ�. મદદ માટ� હાથ લંબાવે છ�. 
આ�મા િશવબાબા તરફ એક ડગલુ ચાલે તો, 
બાબા આ�મા તરફ દસ ડગલાં સામે આવે છ�. 
આ�મા બાબાને યાદ કર� તો બાબા આ�મા પાસે 
હાજર થઈ �ય છ�. �ીમત આપે છ�, સ�ય માગ� 
બતાવે છ�, સુખનો ર�તો બતાવે છ� આનાથી વધાર� 
ક�ણા શું હોય ? ક�ણાના ટાવર પરથી બાબાની 
ક�ણા તેમના સંતાનો પર વરસી રહી છ�.

ટાવર ઑફ હ�પીનેસ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
અતી���ય સુખ આપનાર સુખના સાગર છ�. 
બાબાનું આપેલું �ાન સુખ દાતા છ�. િશવબાબા 
તેમના સંતાનોને સ�ય કથા સંભળાવી સ�ય�ાન 
આપી સતકમ� કરાવી પુ�યનું ખાતું વધારી સુખી 
કર� છ�. બાબાની �ીમત પર નહ� ચાલનાર, 
પરમત પર ચાલનાર આ�મા જ દુઃખી થાય છ�. 
બાબા, તેમના સંતાનો ગરીબ, ક�ગાળ ન બને તે 
માટ� પોતાના ખ�ના ખૂ�ા રાખી અ�તવેળાએ 
આ�માઓને આ�ાન કર� છ�. મ� મારા ખ�ના 
ખુ�ા રાખી મૂ�યા છ�. જે �ઈએ, જેટલું �ઈએ 
ઝોળી ભરી ભરીને લઈ �ઓ. બાબા તેમના 
સંતાનોને મા�ટર ક�બેર બનાવી ર�ા છ�. 21 જ�મો 
માટ� સુખ શાંિત અને સ�િ� આપી ર�ા છ�. 
અતી���ય સુખના દાતા િશવબાબા ટાવર ઑફ 
હ��પીનેસ છ�.

િ�ય આ�મ� તમાર� શું �ઈએ ? જે ખ�નો 
�ઈએ તે ખ�નો મેળવવા પરમધામમાંના 
ટાવરની સામે ઉપ��થત થઈ �ઓ ? �રિસવ�ગ 
એ��ટનાને ગોઠવો, બાબા પાસેથી આવતી િવિવધ 
શિ�ઓના �કરણોને ક�ચ કરો, શિ�ઓને 
તમારા પોતાનામાં સમાવતા �ઓ અને બાબાની 
શિ�ઓથી ભરપૂર થાઓ એવી શુભકામના શુભ 
ભાવના સહ..                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સ�યને �માણની જ�ર રહ�તી નથી. સાચો મનુ�ય 
પોતે જ લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવાર સાથે 
હ�મેશા સ�ાઈમાં રહ� છ�, ‘સ�યમેવ જયતે’ સાથ�ક 
બનાવી શક� છ�.

િનભ�યતાની શિ� - �યાં સ�ાઈ હોય છ� 
�યાં નીડરતા �વયં આવી �ય છ� ક�મ ક� સ�ાઈને 
�યાર� પણ િવ�ન નડતું નથી. રાજયોગનું �ાન 
દર�ક પ�ર��થિતમાં િનભ�ય રાખે છ�.

�માની શિ� - �વયંની ભૂલો માટ� �મા 
માંગવાવાળા અને અ�ય આ�મા �ારા ખોટી ક� 
િનંદનીય છ�તરપ�ડીના કમ� માટ� તેઓને �મા 
કરવાવાળાજ મહાન બને છ�. �માની શિ� 
સંતુ�તા �દાન કરવાવાળી છ�. સંતુ�તા �માનું 
વા�તિવક �વ�પ છ�. સવ� �િત �માશીલ બનવું, 
ના ક� �વયં �િત.

શીતળતાની શિ� - પરમા�મા િપતા 
શીતળતાના સાગર છ� એમની છ�છાયાનાં શીતળ 
�કરણો િવકાર, લગાવ અને પ�ાતાપના અ��ને 
અંશ સિહત શીતળ કરી દ� છ� - અંશથી જ વંશ પેદા 
થાય છ�.

ચૈત�ય આ�માનો સવ�� પરમા�માના 
યથાથ� �વ�પ સાથે �ેમમય સંપક� ક� સંવાદ એ જ 
રાજયોગ છ�. ��યુ પહ�લાં આ�મ �વ�પ, પરમા�મ 
�વ�પનું �ાન અને અનુભવ �ા�ત થતાં જ 
અમરતા �દાન થાય છ�, જે વત�માન તમો�ધાન 
વાતાવરણમાં અિત જ�રી છ�. આ જગતનું 
અ��ત�વ છ� �યાં સુધી સા�ં અને નરસું બંને બનતા 
રહ�શે પણ � બુિ� સ�ગ હશે તો યાતનાઓ 
નહ�વ� લાગશે. આ અંગેનું �ાન દર�ક રાજયોગ 
સેવાક���માં કોઈપણ �તની ફ� વગર આપવામાં 
આવે છ�. સૌને હા�દ�ક આમં�ણ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સંપૂણ� �વા��ય
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�ેરણાિબંદુ
�યાં ��ો ના હોય, તેને સભા ના કહ�વાય. 

न सा सभा य� न स��त वृ�ः। આ વા�ય લોકસભાના 
સભાભવનમાં પણ લ�યું છ�.

યાદગાર પંિ�ઓ
ઊભાં ર�ાં ના હોત તો, ત�વીરની ચચા� કરત.
આ અમે ઊભાં છીએ ત�વીરમાં, શું બોલીએ ?

- રમેશ પાર�ખ

• આપની મૌિલક, સ�વશાળી, અ�યાસપૂણ� ક�િતઓ આવકાય� છ�. • ક�િત સુવા�ય અ�રોમાં 

લીટીવાળા કાગળમાં લખાયેલી અથવા લેસરક�પોઝ કર�લી હોવી �ઈએ. • ક�િતની એક નકલ અચૂક 

આપની પાસે રાખીને જ અસલ ક�િત મોકલવી, ઝેરો� નહ�. • ક�િત બ� લાંબી ના હોવી �ઈએ. 

સંિ��તમાં સારાંશ તેમજ સરળતા હોવી �ઈએ. • એકના એક વા�યને અલગ અલગ રીતે રીપીટ 

કયા� કરતા સારમાં વૈિવ�યતા હોવી �ઈએ. • ક�િતમાં �ડણી, વા�ય રચનાની શુિ� જ�રી છ�. • 

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

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

લખાણોમાંથી ક� સં�થાના �કાિશત સાિહ�યમાંથી ઉતારા કર�લી ક�િતઓ મોકલશો નહ�. ક�િત અંગેની 

સવ� જવાબદારી જે તે લેખકની રહ�શે. • આ ગુજરાતી માિસક છ�. તેથી ગુજરાતીમાં જ લખાયેલી 

ક�િતઓ આવકાય� છ�. અં�ે� યા િહ�દી લેખકો, સા�ં ગુજરાતી �ણનાર પાસેથી ગુજરાતીમાં 

અનુવાદ કરાવીને ક�િત મોકલી શકશે. • �ાના�તનું સંપાદન તથા ક�પોઝ કાય� ઘણું એડવા�સમાં 

થાય છ�. દર મિહને િનયિમત �કાશન માટ� આ જ�રી છ�. • અનુભવની ક�િતઓ િનિમ� ટીચરને 

વંચાવીને મોકલવી. જૂના લેખકો પણ આ સૂચનાનું પાલન કર�. • ક�િત મ�યા પછી છ માસ જેટલો 

ગાળો �કાશનમાં લાગશે. • ક�િતમાં લેખકના ફોટો�ાફની જ�ર હશે, તો અમે જણાવીશું. • આ 

સૂચનાઓની ન�ધ આપની પાસે અચૂક રાખશો. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લેખકોને ન� િનવેદન

કિવની આ પંિ�ઓ મમ�ભેદક છ�. દૂરની 

વાત નથી કરવી પણ 2019ની સંસદસ�યોની 

ચૂંટણી વખતના વાતાવરણની વાત ક�ં છું. બધા 

જ રાજક�ય પ�ો એક સમાન લાગતા હતા. 

એકબી�થી ચ�ડયાતા હતા. તેઓ �વન 

મૂ�યોની વાતો કઈ રીતે કરી શક� ?  કારણ ક� 

બધા જ એ ત�વીરમાં ઊભેલા હતા.
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