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�ાના�ત

પાવનધામો શાંિતની અનુભૂિત કરાવે છ� પણ 
મનની �વ�થતા, બુિ�નું િનયં�ણ જ �થાયી 
શાંિતની અનુભૂિત કરાવી શક� છ�. �ોધ કરતાં, 
લડતાં ઝઘડતાં માનવોને કોઈ �િતભાશાળી 
�યિ� શાંત રહ�વાનું કહ�તાં તેઓ શાંત થઈ �ય 
છ�. પણ મનમાં તો સંઘષ�ના િવચારો, બદલાની 
ભાવનાના િવચારો ચાલતા હોય છ�. ફરીથી �યાર� 
ઉ�ેજક વાતાવરણમાં આવવાનું બને �યાર� 
અશાંિત િભ�ન િભ�ન �વ�પે બહાર નીકળતી 
હોય છ�.

અકમ��યતા એ શાંિત �ળવવાનો યથાથ� 
રાહ નથી. જેની સાથે ��ય� રીતે સંકળાયેલા 
પ�રવારનાં હોઈએ ક� પોતે જેમાં સંકળાયેલા 
હોઈએ તેવાં કાય�માં ખોટું, અનૈિતક થતું હોય 
તો શાંતિચ�ે તેને રોકવાનો પુ�ષાથ� જ�રી છ�. 
માર� શું? એવી અકમ��યતાથી તો અિન�ો વધાર� 
ફાલે �લે છ�. આજનું વાતાવરણ એટલું તમો�ધાન 
છ� ક� તમે શાંિતથી તમા�ં કાય� કરતા હો, પોતે 
પોતાનાં મૂ�યો �માણે �વન �વતાં હો આમ છતાં 
િવ�નસંતોષી ક� મિલન ઈરાદાઓવાળા લોકો 
તમારી શાંિત ભંગ કર� છ�.

આવી પ�ર��થિતમાં મીઠા બાબાનાં 
મહાવા�યો યાદ આવે છ�. �� શાંત �વ�પ આ�મા 
છું, શાંિતના સાગર િશવ િપતાનું સંતાન છું એનો 
સતત અ�યાસ િવ�નિવનાશક બને છ�. શાંિત 
માટ� કોઈપણ �કારનું મૂ�ય ચૂકવવું પડતું નથી. 
તે તો આ�માનો �વધમ� છ�. તેથી �વધમ�ની 
��િતમાં રહ�વું. જેને પોતાના ઘરમાં શાંિત મળતી 
નથી તેને બહાર �યાંય શાંિત મળતી નથી. 
શાંિતને ખરીદી શકાતી નથી.

સાયલે�સ વ�ડ�ની ‘શાંિત સંશોધન 
સિમિત’માં કાય� કરવાનું બ�યું �યારથી િવશેષ�પે 
મન શાંિત િવષયક િવચારોમાં �ય�ત થઈ ગયું. 
વા�તવમાં આપણે શાંિતનું સંશોધન કાય� કરતા 
નથી. પણ સંકલનનું કાય� કરીએ છીએ. શાંિતના 
િવચારો, અનુભૂિતઓ સાવ�િ�ક છ�. દ�શ 
િવદ�શોના અનેક મહાન ��ી પુ�ષોએ, સંતોએ, 
ધમ��થાપકોએ તેની િવભાવના આપી છ�. આદશ� 
ઉદાહરણો ��તુત કયા� છ�.

સાં�ત સમયમાં આ �ે�ે સૌથી મહાન કાય� 
��ાક�મારીઝ સં�થા કરી રહી છ�. મા� 
‘ઓમશાંિત’ના નામથી �ચિલત આ સં�થાના 
સાધકોને �ચાર માટ� િવશેષ ક�ઈ કરવાનું નથી. 
��ાવ�સોનાં મુખારિવંદ, સેવાક���ો, 
��ાક�મારીઝના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ તથા 
આબુરોડનાં ભવનોમાં પગ મૂકતાં જ શાંિતનાં 
વાય�ેશન અનુભવાય છ�. આંતરરા�ીય સં�થા 
યુનોએ ‘પીસમેડલ’ અને ‘પીસ મેસે�જર 
એવોડ�’ આપીને તેનું સ�માન કયુ� છ�.

�યાં સુધી મુખનું મૌન, મનનું મૌન બનતું 
નથી �યાં સુધી આંત�રક શાંિત અનુભવાતી 
નથી. તેથી મનોિન�હથી જ �થાયી શાંિત સંભવી 
શક� છ�. બાબા, મ�માના મુખારિવંદ પર �થાયી 
અને ચુંબક�ય શાંિતની અનુભૂિત થતી હતી. 
મહા�મા બુ�ના શાંત, �વ�થ મુખારિવંદથી 
અંગુિલમાલ જેવો ઘાતક� લૂંટારો પણ �ભાિવત 
થઈ ગયો હતો. તેણે પોતાના �વનનું પ�રવત�ન 
કયુ� હતું.

�ક�િતનાં ર�ય�થાનો, સ�સંગો, 

તં�ી �થાનેથી

શાંિતનું સૂ�મ �વ�પ

જેની �વન જ��રયાતો ઓછી છ�. શાંિત 
ભયુ� આ�યા��મક �વન છ�, કોઈની પાસેથી કોઈ 
અપે�ા નથી, ઈ�રીય મયા�દાઓ િવ��નું કોઈ 
કાય� નથી તે િનરંતર શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
સવ� �કારના �યથ�થી મુ� બનેલો સાધક 
નૈસિગ�ક ઊંઘ અને શાંિતની અનુભૂિત કર� છ�. 
ભૌિતકતા, આ�યા��મકતા વ�ે કોઈ સંઘષ� નથી. 
પણ તે ક�યાણકારી ���કોણથી રંગાયેલો હોય. 
ભવનની ભ�યતા કરતાં �વનની �દ�યતા 
અ��થાને છ�. જેના �વનમાં સંતુ�તા છ�, 
કમ�ના િસ�ાંતનું, �ામા (���ચ�)નું યથાથ� 
�ાન છ� તેવો આ�મા ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ 
શાંત, �વ�થ રહ� છ�. િવચિલત થતો નથી. શાંિત 
મેળવવા માટ� િભ�ન િભ�ન �કારના પુ�ષાથ�ની 
જ�ર છ�. આજનું �વન યં�વ� �વન છ� તેથી � 
નીચેની ધારણાઓ અપનાવીશું તો શાંિતમય 
�વન �વી શક�શું.

તનાવમુ� �વન

શાંિતથી �વવા માટ� તનાવમુ� �વન 
જ�રી છ�. તનાવમુ� �વન �વવા માટ� સતત 
��ત રહ�વું પડે છ�. આજનું �વન ભૌિતકતાની 
ઝાકમઝોળથી અં�યેલું છ�. આધુિનક �વન 
�વતાં લોકો પોતાની આિથ�ક �મતાનો �યાલ 
કયા� િવના િભ�ન િભ�ન વ�તુઓ લોન ક� કરજથી 
ખરીદતાં હોય છ�. ક�ટલાક ��ડીટકાડ� �ારા ધૂમ 
ખરીદી કર� છ�. �યાર� પૈસા ચૂકવવાનો વારો આવે 
છ� �યાર� તે સમય મયા�દામાં ના ચૂકવાતાં વધુ પડતું 
�યાજ, પેન�ટીની શ�આત થાય છ�. ક�ટલાક લોકો 
આમાં બરબાદ થઈ �ય છ�.

સાદું �વન, ઉ� િવચાર, જ��રયાતો 
ઓછી એ શાંિતનો રાહ છ�. કદીયે કાયદા 
િવ��નાં ખોટાં કાય� કરવાં નહ�. ખોટું કરનારને 
મોડે મોડે પણ પકડાઈ જતાં સ� થાય છ�. કદીયે 

રાજકારણીઓ સાથે ઘર�લું સંબંધો રાખવા નહ�. 
રાજકારણીઓ સ�ા મેળવવા, મતો મેળવવા 
સામ, દામ, દ�ડ, ભેદની નીિત અપનાવે છ�. તેથી 
શાંિત હણાઈ �ય છ�.

કદીયે કોઈની સાથે વેર, દુ�મનાવટ રાખવી 
નહ�. તેમાંયે પોતાનાં કરતાં તનમાં શિ�શાળી, 
પૈસે ટક� સ�ાથી સ��, અનેક માનવોની 
શિ�વાળાથી દૂર રહ�વું. તેની સાથે દુ�મનાવટ ના 
કરવી. તેના કારણે ક�ટલાંયનાં ��યુ થાય છ�. 
ખોટા ક�સ થાય છ�. શારી�રક, માનિસક અને 
આિથ�ક ખુવારી વેઠવી પડે છ�. પોતાની આિથ�ક 
�મતાને �યાનમાં રાખીને ધંધો, રોજગાર, કરવાં. 
પછ�ડી �માણે સોડ તાણવી.

માન, શાન, પદ �િત�ા, �િસિ�ના ગુલામ 
ના બનવું. �વાભાિવક રીતે મળ� તે �વીકારવું. પણ 
તે માટ� �ાિતવાદ, જૂથવાદ ક� ભાષાવાદનો આશરો 
ના લેવો.

પા�રવા�રક સંબંધોમાં સ�ભાવના
પાંચે આંગળીઓ સરખી નથી. સંસારમાં 

બધા જ માનવોના �વભાવ, સં�કાર એક સરખા 
હોતા નથી. જૂના જમાનામાં સંયુ� ક�ટુંબો હતાં 
તેથી નહ� કમાનારનું પણ પોષણ થતું. માંદગી ક� 
આક��મક સં�ગોમાં પ�રવારના અ�ય સ�યોનો 
સાથ મળતો. સંગ�ઠત, એકતાવાળા પ�રવાર સામે 
કોઈ પડતું નહ�. આજે તો ઘર ઘરમાં લડાઈ 
ઝઘડા, કલેશ ક�કાસ, કોટ� કચેરીની ઘટનાઓ 
બને છ�. �િસ� ઉ�ોગપિત ધી�ભાઈ અંબાણીના 
નાના પુ� અિનલે એક સમયે મોટા ભાઈ મુક�શ 
સામે પા�રવા�રક િમલકત માટ� ક�સ કર�લા. હમણાં 
અિનલ અંબાણી 480 કરોડ લેણદાર ક�પનીને ના 
ચૂકવે તો �ણ માસની જેલની સ�ની વાત સુ�ીમ 
કોટ� કરી હતી. આવા સમયે અંિતમ તારીખના 
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પાવનધામો શાંિતની અનુભૂિત કરાવે છ� પણ 
મનની �વ�થતા, બુિ�નું િનયં�ણ જ �થાયી 
શાંિતની અનુભૂિત કરાવી શક� છ�. �ોધ કરતાં, 
લડતાં ઝઘડતાં માનવોને કોઈ �િતભાશાળી 
�યિ� શાંત રહ�વાનું કહ�તાં તેઓ શાંત થઈ �ય 
છ�. પણ મનમાં તો સંઘષ�ના િવચારો, બદલાની 
ભાવનાના િવચારો ચાલતા હોય છ�. ફરીથી �યાર� 
ઉ�ેજક વાતાવરણમાં આવવાનું બને �યાર� 
અશાંિત િભ�ન િભ�ન �વ�પે બહાર નીકળતી 
હોય છ�.

અકમ��યતા એ શાંિત �ળવવાનો યથાથ� 
રાહ નથી. જેની સાથે ��ય� રીતે સંકળાયેલા 
પ�રવારનાં હોઈએ ક� પોતે જેમાં સંકળાયેલા 
હોઈએ તેવાં કાય�માં ખોટું, અનૈિતક થતું હોય 
તો શાંતિચ�ે તેને રોકવાનો પુ�ષાથ� જ�રી છ�. 
માર� શું? એવી અકમ��યતાથી તો અિન�ો વધાર� 
ફાલે �લે છ�. આજનું વાતાવરણ એટલું તમો�ધાન 
છ� ક� તમે શાંિતથી તમા�ં કાય� કરતા હો, પોતે 
પોતાનાં મૂ�યો �માણે �વન �વતાં હો આમ છતાં 
િવ�નસંતોષી ક� મિલન ઈરાદાઓવાળા લોકો 
તમારી શાંિત ભંગ કર� છ�.

આવી પ�ર��થિતમાં મીઠા બાબાનાં 
મહાવા�યો યાદ આવે છ�. �� શાંત �વ�પ આ�મા 
છું, શાંિતના સાગર િશવ િપતાનું સંતાન છું એનો 
સતત અ�યાસ િવ�નિવનાશક બને છ�. શાંિત 
માટ� કોઈપણ �કારનું મૂ�ય ચૂકવવું પડતું નથી. 
તે તો આ�માનો �વધમ� છ�. તેથી �વધમ�ની 
��િતમાં રહ�વું. જેને પોતાના ઘરમાં શાંિત મળતી 
નથી તેને બહાર �યાંય શાંિત મળતી નથી. 
શાંિતને ખરીદી શકાતી નથી.

સાયલે�સ વ�ડ�ની ‘શાંિત સંશોધન 
સિમિત’માં કાય� કરવાનું બ�યું �યારથી િવશેષ�પે 
મન શાંિત િવષયક િવચારોમાં �ય�ત થઈ ગયું. 
વા�તવમાં આપણે શાંિતનું સંશોધન કાય� કરતા 
નથી. પણ સંકલનનું કાય� કરીએ છીએ. શાંિતના 
િવચારો, અનુભૂિતઓ સાવ�િ�ક છ�. દ�શ 
િવદ�શોના અનેક મહાન ��ી પુ�ષોએ, સંતોએ, 
ધમ��થાપકોએ તેની િવભાવના આપી છ�. આદશ� 
ઉદાહરણો ��તુત કયા� છ�.

સાં�ત સમયમાં આ �ે�ે સૌથી મહાન કાય� 
��ાક�મારીઝ સં�થા કરી રહી છ�. મા� 
‘ઓમશાંિત’ના નામથી �ચિલત આ સં�થાના 
સાધકોને �ચાર માટ� િવશેષ ક�ઈ કરવાનું નથી. 
��ાવ�સોનાં મુખારિવંદ, સેવાક���ો, 
��ાક�મારીઝના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ તથા 
આબુરોડનાં ભવનોમાં પગ મૂકતાં જ શાંિતનાં 
વાય�ેશન અનુભવાય છ�. આંતરરા�ીય સં�થા 
યુનોએ ‘પીસમેડલ’ અને ‘પીસ મેસે�જર 
એવોડ�’ આપીને તેનું સ�માન કયુ� છ�.

�યાં સુધી મુખનું મૌન, મનનું મૌન બનતું 
નથી �યાં સુધી આંત�રક શાંિત અનુભવાતી 
નથી. તેથી મનોિન�હથી જ �થાયી શાંિત સંભવી 
શક� છ�. બાબા, મ�માના મુખારિવંદ પર �થાયી 
અને ચુંબક�ય શાંિતની અનુભૂિત થતી હતી. 
મહા�મા બુ�ના શાંત, �વ�થ મુખારિવંદથી 
અંગુિલમાલ જેવો ઘાતક� લૂંટારો પણ �ભાિવત 
થઈ ગયો હતો. તેણે પોતાના �વનનું પ�રવત�ન 
કયુ� હતું.

�ક�િતનાં ર�ય�થાનો, સ�સંગો, 

તં�ી �થાનેથી

શાંિતનું સૂ�મ �વ�પ

જેની �વન જ��રયાતો ઓછી છ�. શાંિત 
ભયુ� આ�યા��મક �વન છ�, કોઈની પાસેથી કોઈ 
અપે�ા નથી, ઈ�રીય મયા�દાઓ િવ��નું કોઈ 
કાય� નથી તે િનરંતર શાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
સવ� �કારના �યથ�થી મુ� બનેલો સાધક 
નૈસિગ�ક ઊંઘ અને શાંિતની અનુભૂિત કર� છ�. 
ભૌિતકતા, આ�યા��મકતા વ�ે કોઈ સંઘષ� નથી. 
પણ તે ક�યાણકારી ���કોણથી રંગાયેલો હોય. 
ભવનની ભ�યતા કરતાં �વનની �દ�યતા 
અ��થાને છ�. જેના �વનમાં સંતુ�તા છ�, 
કમ�ના િસ�ાંતનું, �ામા (���ચ�)નું યથાથ� 
�ાન છ� તેવો આ�મા ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ 
શાંત, �વ�થ રહ� છ�. િવચિલત થતો નથી. શાંિત 
મેળવવા માટ� િભ�ન િભ�ન �કારના પુ�ષાથ�ની 
જ�ર છ�. આજનું �વન યં�વ� �વન છ� તેથી � 
નીચેની ધારણાઓ અપનાવીશું તો શાંિતમય 
�વન �વી શક�શું.

તનાવમુ� �વન

શાંિતથી �વવા માટ� તનાવમુ� �વન 
જ�રી છ�. તનાવમુ� �વન �વવા માટ� સતત 
��ત રહ�વું પડે છ�. આજનું �વન ભૌિતકતાની 
ઝાકમઝોળથી અં�યેલું છ�. આધુિનક �વન 
�વતાં લોકો પોતાની આિથ�ક �મતાનો �યાલ 
કયા� િવના િભ�ન િભ�ન વ�તુઓ લોન ક� કરજથી 
ખરીદતાં હોય છ�. ક�ટલાક ��ડીટકાડ� �ારા ધૂમ 
ખરીદી કર� છ�. �યાર� પૈસા ચૂકવવાનો વારો આવે 
છ� �યાર� તે સમય મયા�દામાં ના ચૂકવાતાં વધુ પડતું 
�યાજ, પેન�ટીની શ�આત થાય છ�. ક�ટલાક લોકો 
આમાં બરબાદ થઈ �ય છ�.

સાદું �વન, ઉ� િવચાર, જ��રયાતો 
ઓછી એ શાંિતનો રાહ છ�. કદીયે કાયદા 
િવ��નાં ખોટાં કાય� કરવાં નહ�. ખોટું કરનારને 
મોડે મોડે પણ પકડાઈ જતાં સ� થાય છ�. કદીયે 

રાજકારણીઓ સાથે ઘર�લું સંબંધો રાખવા નહ�. 
રાજકારણીઓ સ�ા મેળવવા, મતો મેળવવા 
સામ, દામ, દ�ડ, ભેદની નીિત અપનાવે છ�. તેથી 
શાંિત હણાઈ �ય છ�.

કદીયે કોઈની સાથે વેર, દુ�મનાવટ રાખવી 
નહ�. તેમાંયે પોતાનાં કરતાં તનમાં શિ�શાળી, 
પૈસે ટક� સ�ાથી સ��, અનેક માનવોની 
શિ�વાળાથી દૂર રહ�વું. તેની સાથે દુ�મનાવટ ના 
કરવી. તેના કારણે ક�ટલાંયનાં ��યુ થાય છ�. 
ખોટા ક�સ થાય છ�. શારી�રક, માનિસક અને 
આિથ�ક ખુવારી વેઠવી પડે છ�. પોતાની આિથ�ક 
�મતાને �યાનમાં રાખીને ધંધો, રોજગાર, કરવાં. 
પછ�ડી �માણે સોડ તાણવી.

માન, શાન, પદ �િત�ા, �િસિ�ના ગુલામ 
ના બનવું. �વાભાિવક રીતે મળ� તે �વીકારવું. પણ 
તે માટ� �ાિતવાદ, જૂથવાદ ક� ભાષાવાદનો આશરો 
ના લેવો.

પા�રવા�રક સંબંધોમાં સ�ભાવના
પાંચે આંગળીઓ સરખી નથી. સંસારમાં 

બધા જ માનવોના �વભાવ, સં�કાર એક સરખા 
હોતા નથી. જૂના જમાનામાં સંયુ� ક�ટુંબો હતાં 
તેથી નહ� કમાનારનું પણ પોષણ થતું. માંદગી ક� 
આક��મક સં�ગોમાં પ�રવારના અ�ય સ�યોનો 
સાથ મળતો. સંગ�ઠત, એકતાવાળા પ�રવાર સામે 
કોઈ પડતું નહ�. આજે તો ઘર ઘરમાં લડાઈ 
ઝઘડા, કલેશ ક�કાસ, કોટ� કચેરીની ઘટનાઓ 
બને છ�. �િસ� ઉ�ોગપિત ધી�ભાઈ અંબાણીના 
નાના પુ� અિનલે એક સમયે મોટા ભાઈ મુક�શ 
સામે પા�રવા�રક િમલકત માટ� ક�સ કર�લા. હમણાં 
અિનલ અંબાણી 480 કરોડ લેણદાર ક�પનીને ના 
ચૂકવે તો �ણ માસની જેલની સ�ની વાત સુ�ીમ 
કોટ� કરી હતી. આવા સમયે અંિતમ તારીખના 
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એક �દવસ પહ�લાં જ અિનલની લેણદાર ક�પનીનાં 
નાણાં મોટાભાઈ મુક�શ અંબાણીએ ચૂક�યાં. 
ભાઈની વહાર� આવી તેની લાજ બચાવી. 
અખબારોએ પણ તેની સારી એવી ન�ધ લીધી. 
તેથી પા�રવા�રક સંબંધો મીઠાશ પૂણ� રાખવા. 
કોઈ એવા સં�ગો હોય તો �યારા �યારા બનવું.

કદીયે કાયદાઓની અવગણના ના કરવી.
સરકાર� બનાવેલા કાયદાઓ અને 

આ�યા��મક �વનની મયા�દાઓનું પાલન કરવું 
જ�રી છ�. સરકારી કાયદાઓના ભંગ બદલ દ�ડ, 
સ� ભોગવવી પડે છ�. આ�યા��મક કાયદાના 
ઉ�ંઘનથી આ�મા ડંખે છ�, ઊંઘ હરામ થાય છ�, 
અશાંિત જ�મે છ�, ચેન પડતું નથી. તેથી 
કાયદાના પાલનમાં જ ફાયદો છ�.

નીિતનો વેપાર - નોકરી
ભલે થોડો નફો મળ� પણ વેપારમાં પણ 

નૈિતકમૂ�યો �ળવી રાખવાં, કાળાબ�ર, 
ભાવવધારો, ઓછું તોલમાલ, ખા� તથા અ�ય 
પદાથ�માં ભેળસેળ, ગુણવ�ા કરતાં હલક� 
વ�તુઓનો વેપાર �ાહકોને પસંદ પડતો નથી. 
મોડા વહ�લા આવો વેપાર કરનારને ખોટ સહન 
કરવી પડે છ�. ભાગીદાર સાથે �ામાિણકતાથી 
વત�વું. તેની સાથે કદી િવ�ાસઘાત, છ�તરિપંડી ના 
કરવી.

નોકરીમાં પોતાના �થાનનું ગૌરવ જળવાય 
તે રીતે સેવા કરવી. આપણાં વાણી, �યવહારથી 
કોઈની સાથે ખરાબ �યવહાર ના કરવો. �મોશન 
ગુણવ�ાથી મેળવવું. કોઈની ચાડી ચુગલી કરી, 
ખોટા માગ�થી �ા��તની આશા ના રાખવી. 
અખબારોમાં એવી ઘટનાઓ બને છ� ક� િન�િ�ના 
આગલા �દવસે ��ાચાર પકડાઈ જતાં િન�િ� 
બગડે છ�. �યાર�ક પે�શન, પી.એફ.નાં નાણાં પણ 
જ�ત થાય છ�. શાંિતની અનુભૂિત માટ� આ સતક�તા 

જ�રી છ�.

ધનનો સદુપયોગ
ધનને �યસન, ફ�શન, િવકારો, ક�સંગ, 

દુરાચારોમાં પડીને વેડફવું નહ�. આવનાર 
�દવસો, િન�િ�, આક��મક સં�ગોનું �યાન 
રાખીને બચત કરવી. સલામત �થળોએથી 
િનયિમત �યાજ મળ� તેવી ગોઠવણ કરવી.

કમાણીનો દસમો ભાગ ઈ�રીય 
સેવાઓમાં, જનિહતનાં કાય�માં વાપરવો. 
આખર� તો સ�કમ�નું ભાથુ જ આ�માની સાથે આવે 
છ�. ધનનો ઉપયોગ કરતાં પહ�લાં �ીમતમાં શું ક�ં 
છ� તેનું �યાન રાખવું. ઈ�રીય કાય�માં કર�લો 
સહયોગ અનેક ઘણો થઈને પરત મળ� છ�.

િચંતા નહ�, િચંતન
દર�કના �દવસો એક સરખા જતા નથી. સુખ 

દુઃખની સંતાક�કડી ચા�યા જ કર� છ�. પ�ર��થિત 
બદલાય છ�, સં�ગો બદલાય છ�, વાતાવરણ 
બદલાય છ� તો મન િચંતાતુર બની �ય છ�. આવા 
સમયે નાસીપાસ ના થતાં ઈ�રીય �ાનના આધાર� 
સમ�યાઓનું સમાધાન શોધવું. તે માટ� ગુણવાન 
િન�ણાતોની સલાહ લેવી. મનને �ાન, ઈ�રીય 
યાદના િચંતનમાં �ય�ત રાખવું.

રાજયોગનો િનયિમત અ�યાસ
ગમે તેવી પ�ર��થિતઓમાં રાજયોગનો 

અ�યાસ િનયિમતપણે કરવો. રાજયોગમાં સવ� 
સમ�યાઓનું સમાધાન છ�. એવા ક�ટલાયે 
રાજયોગીઓ િવકરાળ પ�ર��થિતઓમાંથી બહાર 
નીકળીને િવજયી બ�યા છ�. ઈ�રીય મયા�દાઓનું 
સંપૂણ� પાલન કરનાર ��ાવ�સો િનરંતર શાંિતની 
અનુભૂિત કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

રાખવાનું છ�. મનનું �યાન રાખીશું, તેની દરરોજ 
સફાઈ કરીશું, પોષણ આપીશું, �યાયામ કરીશું તો 
જે વ�તુ બહાર કાઢવાની છ� તે જતી રહ�શે. 
આપણને તેની ખબર પણ નહ� પડે. આપણી 
ખુશીને �ભાિવત કરી શક� તેવી બહારની વાતોમાં 
કોઈ શિ� જ નથી.

કોઈ આપણને સા�ં ખોટું સંભળાવે, કોઈ 
નારાજ થઈ �ય. બાળકો આપણાથી સંતુ� નથી. 
બોસ ગુ�સે થઈ �ય આ બે�ટ��રયા જ છ� જે 
બહારથી આવે છ�. પાણીનો વરસાદ અને 
�યવહારનો વરસાદ એમાં ફરક છ�. વરસાદની 
સીઝનમાં છ�ી, ર�ઈનકોટનો ઉપયોગ કરી શક�� 
છું. પણ ભાવના�મક સુર�ા (ઈમોશનલ 
�ોટ��શન) કરતાં શારી�રક સુર�ા રાખવાનું 
સહ�લું છ�. �યાર� આપણે ભાવના�મક સુર�ા 
રાખવાનું શ� કરીશું �યાર� તે પણ સરળ બની 
જશે. પછી કોઈ આપણને ગમે તે બોલે તેનો 
આપણા પર �ભાવ પડશે નહ�. દા.ત. કોઈએ 
આપણી સાથે સારી રીતે વાત ના કરી, અપમાિનત 
કયા� તો શું દુઃખ નહ� થાય ? આવી પ�ર��થિતમાં 
એ િવચારો ક� શું �� કમ�ર છું ? જેથી બહારના 
�યવહારને મારા ઉપર સવાર થવા દ� ? � 
આપણે આપણો ક��ોલ બહારની પ�ર��થિત પર 
કરીશું, તો અપસેટ થઈ જઈશું. કારણ ક� પડકારો 
ઘણા છ�. જે �દવસ ઋતુ અચાનક બદલાઈ �ય, 
હાલ ગરમી, અડધા કલાક પછી વરસાદ, એના 
અડધા કલાક પછી ખૂબ ઠ�ડી, તો શું આપણે તેની 
સામે જલદીથી �યવ�થા કરી શક�શું ? જે રીતે 
ઋતુનો સામનો કરવા એકદમ તૈયાર હોતા નથી 

આજે આપણું �વન   
શાના પર િનભ�ર છ� ? 
પ�ર��થિત પર. 
પ�ર��થિતમાંયે લોકો પર, 
લોકોના મૂડ પર, લોકોના 
�વભાવ પર િનભ�ર છ�. 
મારા મનની સીમા (�ટ�ટ

ઑફ માઈ�ડ) લોકોના �વભાવ પર િનભ�ર છ� તો 
�� ખુશ કઈ રીતે રહી શક�શ ? મા�ં શારી�રક 
�વા��ય � બહારની ઋતુ પર, બહારના 
ઈ�ફ��શન, બહારના બે�ટ��રયા પર િનભ�ર છ� તો 
�� કઈ રીતે �વ�થ રહી શક�શ ? �યાર� મારા 
શરીરની રોગ �િતકારક �મતા ખતમ થઈ �ય 
છ� �યાર� મને ઈ�ફ��શન થઈ �ય છ�, બે�ટ��રયા 
�મલો કર� છ�, બધા વાયરસ આવી �ય છ�. � �� 
પોતાના શરીરનું �યાન રાખું છું, રોગ �િતકારક 
શિ�ને મજબૂત બનાવું છું તો મારા પર રોગનું 
આ�મણ થતું નથી. જેવી મારી રોગ �િતકારક 
શિ� સમા�ત થઈ �ય છ� �યાર� મને બધાં 
ઈ�ફ��શન થઈ �ય છ�. બે�ટ��રયા �મલો કર� છ� 
બધા વાયરસ આવી �ય છ�. બહારની ઋતુ 
બદલાય, તોફાન થાય, બરફ પડે �યાર� �� પોતાનું 
�યાન ના રાખું અને ક�� ક� ઋતુ બરાબર નથી. 
આટલી ઠ�ડી પડી રહી છ�, બીમાર તો પડી જવાય 
એવા મારા િવચાર છ�. આપણે બીમાર થવું છ� ક� 
�વ�થ રહ�વું છ� તે િવક�પ આપણી પાસે છ�.

પ�ર��થત મારી ખુશી પર ક�ઠારાઘાત ના 
કર�. જે રીતે આપણે પોતાના શરીરનું �યાન 
રાખીએ છીએ તે રીતે આપણા મનનું �યાન 

�સ�નતાના પથ પર

�દવસ દરિમયાનની મનની ��થિતને તપાસો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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એક �દવસ પહ�લાં જ અિનલની લેણદાર ક�પનીનાં 
નાણાં મોટાભાઈ મુક�શ અંબાણીએ ચૂક�યાં. 
ભાઈની વહાર� આવી તેની લાજ બચાવી. 
અખબારોએ પણ તેની સારી એવી ન�ધ લીધી. 
તેથી પા�રવા�રક સંબંધો મીઠાશ પૂણ� રાખવા. 
કોઈ એવા સં�ગો હોય તો �યારા �યારા બનવું.

કદીયે કાયદાઓની અવગણના ના કરવી.
સરકાર� બનાવેલા કાયદાઓ અને 

આ�યા��મક �વનની મયા�દાઓનું પાલન કરવું 
જ�રી છ�. સરકારી કાયદાઓના ભંગ બદલ દ�ડ, 
સ� ભોગવવી પડે છ�. આ�યા��મક કાયદાના 
ઉ�ંઘનથી આ�મા ડંખે છ�, ઊંઘ હરામ થાય છ�, 
અશાંિત જ�મે છ�, ચેન પડતું નથી. તેથી 
કાયદાના પાલનમાં જ ફાયદો છ�.

નીિતનો વેપાર - નોકરી
ભલે થોડો નફો મળ� પણ વેપારમાં પણ 

નૈિતકમૂ�યો �ળવી રાખવાં, કાળાબ�ર, 
ભાવવધારો, ઓછું તોલમાલ, ખા� તથા અ�ય 
પદાથ�માં ભેળસેળ, ગુણવ�ા કરતાં હલક� 
વ�તુઓનો વેપાર �ાહકોને પસંદ પડતો નથી. 
મોડા વહ�લા આવો વેપાર કરનારને ખોટ સહન 
કરવી પડે છ�. ભાગીદાર સાથે �ામાિણકતાથી 
વત�વું. તેની સાથે કદી િવ�ાસઘાત, છ�તરિપંડી ના 
કરવી.

નોકરીમાં પોતાના �થાનનું ગૌરવ જળવાય 
તે રીતે સેવા કરવી. આપણાં વાણી, �યવહારથી 
કોઈની સાથે ખરાબ �યવહાર ના કરવો. �મોશન 
ગુણવ�ાથી મેળવવું. કોઈની ચાડી ચુગલી કરી, 
ખોટા માગ�થી �ા��તની આશા ના રાખવી. 
અખબારોમાં એવી ઘટનાઓ બને છ� ક� િન�િ�ના 
આગલા �દવસે ��ાચાર પકડાઈ જતાં િન�િ� 
બગડે છ�. �યાર�ક પે�શન, પી.એફ.નાં નાણાં પણ 
જ�ત થાય છ�. શાંિતની અનુભૂિત માટ� આ સતક�તા 

જ�રી છ�.

ધનનો સદુપયોગ
ધનને �યસન, ફ�શન, િવકારો, ક�સંગ, 

દુરાચારોમાં પડીને વેડફવું નહ�. આવનાર 
�દવસો, િન�િ�, આક��મક સં�ગોનું �યાન 
રાખીને બચત કરવી. સલામત �થળોએથી 
િનયિમત �યાજ મળ� તેવી ગોઠવણ કરવી.

કમાણીનો દસમો ભાગ ઈ�રીય 
સેવાઓમાં, જનિહતનાં કાય�માં વાપરવો. 
આખર� તો સ�કમ�નું ભાથુ જ આ�માની સાથે આવે 
છ�. ધનનો ઉપયોગ કરતાં પહ�લાં �ીમતમાં શું ક�ં 
છ� તેનું �યાન રાખવું. ઈ�રીય કાય�માં કર�લો 
સહયોગ અનેક ઘણો થઈને પરત મળ� છ�.

િચંતા નહ�, િચંતન
દર�કના �દવસો એક સરખા જતા નથી. સુખ 

દુઃખની સંતાક�કડી ચા�યા જ કર� છ�. પ�ર��થિત 
બદલાય છ�, સં�ગો બદલાય છ�, વાતાવરણ 
બદલાય છ� તો મન િચંતાતુર બની �ય છ�. આવા 
સમયે નાસીપાસ ના થતાં ઈ�રીય �ાનના આધાર� 
સમ�યાઓનું સમાધાન શોધવું. તે માટ� ગુણવાન 
િન�ણાતોની સલાહ લેવી. મનને �ાન, ઈ�રીય 
યાદના િચંતનમાં �ય�ત રાખવું.

રાજયોગનો િનયિમત અ�યાસ
ગમે તેવી પ�ર��થિતઓમાં રાજયોગનો 

અ�યાસ િનયિમતપણે કરવો. રાજયોગમાં સવ� 
સમ�યાઓનું સમાધાન છ�. એવા ક�ટલાયે 
રાજયોગીઓ િવકરાળ પ�ર��થિતઓમાંથી બહાર 
નીકળીને િવજયી બ�યા છ�. ઈ�રીય મયા�દાઓનું 
સંપૂણ� પાલન કરનાર ��ાવ�સો િનરંતર શાંિતની 
અનુભૂિત કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

રાખવાનું છ�. મનનું �યાન રાખીશું, તેની દરરોજ 
સફાઈ કરીશું, પોષણ આપીશું, �યાયામ કરીશું તો 
જે વ�તુ બહાર કાઢવાની છ� તે જતી રહ�શે. 
આપણને તેની ખબર પણ નહ� પડે. આપણી 
ખુશીને �ભાિવત કરી શક� તેવી બહારની વાતોમાં 
કોઈ શિ� જ નથી.

કોઈ આપણને સા�ં ખોટું સંભળાવે, કોઈ 
નારાજ થઈ �ય. બાળકો આપણાથી સંતુ� નથી. 
બોસ ગુ�સે થઈ �ય આ બે�ટ��રયા જ છ� જે 
બહારથી આવે છ�. પાણીનો વરસાદ અને 
�યવહારનો વરસાદ એમાં ફરક છ�. વરસાદની 
સીઝનમાં છ�ી, ર�ઈનકોટનો ઉપયોગ કરી શક�� 
છું. પણ ભાવના�મક સુર�ા (ઈમોશનલ 
�ોટ��શન) કરતાં શારી�રક સુર�ા રાખવાનું 
સહ�લું છ�. �યાર� આપણે ભાવના�મક સુર�ા 
રાખવાનું શ� કરીશું �યાર� તે પણ સરળ બની 
જશે. પછી કોઈ આપણને ગમે તે બોલે તેનો 
આપણા પર �ભાવ પડશે નહ�. દા.ત. કોઈએ 
આપણી સાથે સારી રીતે વાત ના કરી, અપમાિનત 
કયા� તો શું દુઃખ નહ� થાય ? આવી પ�ર��થિતમાં 
એ િવચારો ક� શું �� કમ�ર છું ? જેથી બહારના 
�યવહારને મારા ઉપર સવાર થવા દ� ? � 
આપણે આપણો ક��ોલ બહારની પ�ર��થિત પર 
કરીશું, તો અપસેટ થઈ જઈશું. કારણ ક� પડકારો 
ઘણા છ�. જે �દવસ ઋતુ અચાનક બદલાઈ �ય, 
હાલ ગરમી, અડધા કલાક પછી વરસાદ, એના 
અડધા કલાક પછી ખૂબ ઠ�ડી, તો શું આપણે તેની 
સામે જલદીથી �યવ�થા કરી શક�શું ? જે રીતે 
ઋતુનો સામનો કરવા એકદમ તૈયાર હોતા નથી 

આજે આપણું �વન   
શાના પર િનભ�ર છ� ? 
પ�ર��થિત પર. 
પ�ર��થિતમાંયે લોકો પર, 
લોકોના મૂડ પર, લોકોના 
�વભાવ પર િનભ�ર છ�. 
મારા મનની સીમા (�ટ�ટ

ઑફ માઈ�ડ) લોકોના �વભાવ પર િનભ�ર છ� તો 
�� ખુશ કઈ રીતે રહી શક�શ ? મા�ં શારી�રક 
�વા��ય � બહારની ઋતુ પર, બહારના 
ઈ�ફ��શન, બહારના બે�ટ��રયા પર િનભ�ર છ� તો 
�� કઈ રીતે �વ�થ રહી શક�શ ? �યાર� મારા 
શરીરની રોગ �િતકારક �મતા ખતમ થઈ �ય 
છ� �યાર� મને ઈ�ફ��શન થઈ �ય છ�, બે�ટ��રયા 
�મલો કર� છ�, બધા વાયરસ આવી �ય છ�. � �� 
પોતાના શરીરનું �યાન રાખું છું, રોગ �િતકારક 
શિ�ને મજબૂત બનાવું છું તો મારા પર રોગનું 
આ�મણ થતું નથી. જેવી મારી રોગ �િતકારક 
શિ� સમા�ત થઈ �ય છ� �યાર� મને બધાં 
ઈ�ફ��શન થઈ �ય છ�. બે�ટ��રયા �મલો કર� છ� 
બધા વાયરસ આવી �ય છ�. બહારની ઋતુ 
બદલાય, તોફાન થાય, બરફ પડે �યાર� �� પોતાનું 
�યાન ના રાખું અને ક�� ક� ઋતુ બરાબર નથી. 
આટલી ઠ�ડી પડી રહી છ�, બીમાર તો પડી જવાય 
એવા મારા િવચાર છ�. આપણે બીમાર થવું છ� ક� 
�વ�થ રહ�વું છ� તે િવક�પ આપણી પાસે છ�.

પ�ર��થત મારી ખુશી પર ક�ઠારાઘાત ના 
કર�. જે રીતે આપણે પોતાના શરીરનું �યાન 
રાખીએ છીએ તે રીતે આપણા મનનું �યાન 

�સ�નતાના પથ પર

�દવસ દરિમયાનની મનની ��થિતને તપાસો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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તે રીતે લોકોના ખરાબ �યવહારનો સામનો કરવા 
એકદમ તૈયાર હોતા નથી. એટલા માટ� �વનમાં 
પડકારો તો આવવાના જ છ�, તો તેનું �યાન 
રાખીએ.

આપણે આ કરવાનું છ�, પેલું કરવાનું છ� તે 
િવચારીએ છીએ પણ આપણી ખુશી માટ� શું 
કરવાનું છ� તે િવચારતા નથી. અ�ય બાબતો ઉપર 
�યાન આપવામાં આપણે આપણી ખુશી ભૂલી 
જઈએ છીએ. � �� �વયં ખુશ રહીશ તો બી�ને 
ખુશી આપી શક�શ.

જેમણે પોતાની ખુશી �ા��તના આધાર� 
બનાવી છ� તેઓ પણ ખુશ રહ�તા નથી, મા� રાહત 
અનુભવે છ� પણ તે ક�ટલા સમય માટ� ? મા� થોડા 
સમય માટ�. આવા લોકોના �વનમાં સુખ 
સગવડનાં સાધનોની �ા��ત વધુ થાય છ�. કારણ ક� 
એમના �વનનો ઉ���ય હોય છ�. ક�ઈક મેળવવું છ�. 
એમણે �વયંને પૂછવું �ઈએ ક� શું સગવડનાં 
સાધનોથી ખુશી મળી ? કારણ ક� એક ઈ�છા પૂરી 
થાય છ� �યાં બી� ઈ�છા આકાર લે છ�. આ ચ� 
હમેશાં ચા�યા કર� છ� પણ ખુશીની મંિઝલ મળતી 
નથી.

એમની ખુશી �ા��તના આધાર પર હોય છ� 
કારણ ક� તે સં�કાર બની �ય છ�. એ વ�તુઓ 
મેળવવા માટ� તેઓ ગમે તે કરવા તૈયાર હોય છ�. 
બીજું આપણે ભિવ�યના આધાર� ખુશી શોધીએ 
છીએ. આમ થશે, તો મને ખુશી મળશે. આ તો 
ઈ�છા થઈ. �� લોકોના �ેમ મેળવવાની ઈ�છા રાખું 
છું. તે લાંબો સમય ચાલે તેવી ઈ�છા રાખું છું. 
�યાર�ક આપણે કહીએ છીએ ક� મારી ઈ�છા પૂરી 
થતી નથી. એક ઈ�છા પૂરી થાય પછી ઈ�છાઓનું 
લી�ટ લંબાતું �ય છ�.

�યાર� આપણે કહીએ છીએ ક� સંક�પો 
આપણા ભા�યનું િનમા�ણ કર� છ�. આજે આપણી 
સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે અતીતના કમ�નું ફળ છ�. 
તેથી કાય� કરતાં આપણે �યાન રાખીએ. જે પળ 
વીતી ગઈ તે પછીની પળને સારી બનાવવાનો 
�ય� કરીએ. આમ કરવાથી આપનામાં એટલી 
શિ� આવી જશે ક� ગમે તેવી પ�ર��થિતનો 
સામનો કરી શક�એ. તો આપણો સમય ભયમાં ક� 
પૂવ� અનુમાનમાં લગા�યો તો આપણે કમ�ર બની 
જઈશું. આમ થવાથી સાધારણ પ�ર��થિતનો પણ 
આપણે સામનો કરી શક�શું નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યુ�ના મેદાનમાં 
ભગવાન પાસેથી ગીતા 
�ાન સાંભળીને અજુ�નને 
આનંદ થયો હશે ક� �વયં 
ભગવાન પાસેથી શાંતિચ� 
��થિતમાં ગીતા �ાન 
સાંભળીને પરમ આનંદની

�ા��ત થઈ હશે. આ ત�ય િવચારણીય છ�. લોકો 
વાંચી ર�ા છ� ક� આ રીતે ગીતા�ાન યુ��ે�માં 
આપવામાં આ�યું, અજુ�નનો મોહ ન� થયો અને 
યુ� કરવા માટ� તૈયાર થયો. હવે આપણે �ઈ 
ર�ા છીએ ક� પુનઃ ગીતા �ાન દાતા �વયં પોતાના 
મુખેથી ગીતાની વાણી ગુંિજત કરી ર�ા છ�.

એ િવચારણીય છ� ક� શું ગીતા �ાનનું 
�યોજન મા� અજુ�નનો મોહ ન� કરવા માટ� જ 
હતું. ગીતા �ાનમાં તો કામિવકારને મહાન દુ�મન 
બતાવીને એને ન� કરવાની વાત કહ�વામાં આવી 
છ�. �ોધ અને લોભને પણ નરકનું �ાર માનવામાં 
આ�યું છ�. �યાગ, સ�યાસ, દાન, પુ�ય, ય�, 
તપની મહાન ચચા� છ�. તો શું આ બધી અજુ�નની 
સમ�યાઓ હતી ? શું એક યો�ાના મોહને દૂર 
કરવાથી ધમ�ની �થાપના થઈ જશે.

ભગવાનનું કાય� �દ�ય હોય છ�.

મારો જ�મ તથા કમ� �દ�ય અલૌ�કક છ�. 
ભગવાનનાં આ મહાવા�ય ચોથા અ�યાયમાં પણ 
સંકિલત છ�. �દ�ય અને અલૌ�કકનો સહજ અથ� છ� 
ક� એમનો જ�મ મનુ�યની જેમ ગભ�થી થતો નથી. 
અભો�ા હોવાને લીધે તેઓ બાળપણ, યુવા, �� 
આયુ�ય પણ ભોગવતા નથી. એમનાં કમ� પણ 

મનુ�ય જેવાં હોતાં નથી. �ી ક��ણની બાલ 
લીલાઓ જેવું િચ�ણ કરવામાં આ�યું છ� એને 
�ઈને િવ�ાનોએ િવચાર કરવો �ઈએ ક� શું તે 
કમ� �દ�ય હતાં ?

પરમા�માનું �દ�યકાય� િવ�પ�રવત�નનું છ� 
અથા�� િવ�ને �વિણ�મ (સતયુગી) બનાવવાનું 
છ�. એ માટ� એમણે સૌને પાવન બનાવવાનાં છ�. 
પાવન બનાવવું એ કોઈ એક �દવસનું કામ નથી 
યા કોઈ ઉપદ�શથી જ પાવન બનાતું નથી. એના 
માટ� માનવે લાંબી તપ�યામાંથી પસાર થવું પડે છ�. 
આ યોગ તપ�યાની ચચા� ગીતાના 2, 3, 4, 5 
અ�યાયોમાં િવ�તારથી કરવામાં આવી છ�. આ 
િન�કામ કમ�યોગનો અ�યાસ કરવાનું પરમા�મા 
�વયં શીખવાડે છ�. પરમા�મા કહ� છ� �� જેવો 
િન�કામ છું તેવા તમે પણ બનો.

એક િવચાર

િનઃશંક �ીમ� ભગવ� ગીતામાં �ાનની 
તથા યોગની ગુ�તા અને �ે�તાનું જે વણ�ન છ� 
તેવું કોઈ બી� પુ�તકમાં નથી. સંપૂણ� �ાનનો સાર 
એમાં સમાયેલો છ�.

મહિષ� વેદ �યાસ એક કિવપણ હતા. એમણે 
સંવાદ શૈલીમાં આ મહાન �ાનને રજૂ કરવાનો 
િવચાર કય� હશે કારણ ક� આ શૈલી અિતિ�ય 
અને સહજ બોધગ�ય છ�.

આપ �વયં િવચાર કરો ક� લેખક� �ાનને 
આગળ ધપાવવા માટ� જ અજુ�નના મોહની ઘટના 
આની સાથે �ડી દીધી છ�. વા�તિવકતા તો એ છ� 
ક� ભગવાને સવ� મનુ�ય મા�ને પિતતમાંથી પાવન 
બનાવવા માટ� આ �ાન આ�યું હતું. મા� એક 

મધુવનમાં ગૂં� રહી છ� ગીતાના ભગવાનની વાણી
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

સ�ગિત થઈ નહ�. યુગ, �ાપરથી અધમ�નો યુગ 
કિલયુગમાં બદલાઈ ગયો. ભગવાન આ�યા હતા 
સ�યધમ�ની �થાપના કરવા પરંતુ અધમ�યુ� 
કિલકાળ આવી ગયો. તો ભગવાનનું તો કાય� પૂ�ં 
થયું નહ�. હવે ભગવાન ફરીથી ��િપતા ��ાના 
�ીમુખ �ારા પોતાનું સંપૂણ� �ાન આપી ર�ા છ�. 
તેને જ સ�યગીતા �ાન કહ�વામાં આવે છ�. એ 
�ાનને સાંભળીને સંસારના ક�ટલાય લાખ લોકો 
પિતતમાંથી પાવન બની ર�ા છ�. એમના 

મનોિવકાર ન� થઈ ર�ા છ�. એમનાં પાપ દૂર થઈ 
ર�ાં છ�. અને તેઓ ઈ�રીય સુખોનો આનંદ 
મેળવી ર�ા છ�.

આવો, આપ પણ ભગવાન �ારા સ�મુખ 
�ાન સાંભળીને અતી���ય સુખનો અનુભવ કરો. 
સ�મુખ બેઠ�લા ભગવાનની ��� મેળવીને ધ�ય 
થઈ �ઓ અને એના પરમ આનંદના તરંગોમાં 
�વયંને આ�ા�દત કરો. આ સુખદ �ણ કોઈ 
ભા�યવાન તથા પુ�યવાન આ�માને જ મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... મધુવનમાં ગૂં�
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તે રીતે લોકોના ખરાબ �યવહારનો સામનો કરવા 
એકદમ તૈયાર હોતા નથી. એટલા માટ� �વનમાં 
પડકારો તો આવવાના જ છ�, તો તેનું �યાન 
રાખીએ.

આપણે આ કરવાનું છ�, પેલું કરવાનું છ� તે 
િવચારીએ છીએ પણ આપણી ખુશી માટ� શું 
કરવાનું છ� તે િવચારતા નથી. અ�ય બાબતો ઉપર 
�યાન આપવામાં આપણે આપણી ખુશી ભૂલી 
જઈએ છીએ. � �� �વયં ખુશ રહીશ તો બી�ને 
ખુશી આપી શક�શ.

જેમણે પોતાની ખુશી �ા��તના આધાર� 
બનાવી છ� તેઓ પણ ખુશ રહ�તા નથી, મા� રાહત 
અનુભવે છ� પણ તે ક�ટલા સમય માટ� ? મા� થોડા 
સમય માટ�. આવા લોકોના �વનમાં સુખ 
સગવડનાં સાધનોની �ા��ત વધુ થાય છ�. કારણ ક� 
એમના �વનનો ઉ���ય હોય છ�. ક�ઈક મેળવવું છ�. 
એમણે �વયંને પૂછવું �ઈએ ક� શું સગવડનાં 
સાધનોથી ખુશી મળી ? કારણ ક� એક ઈ�છા પૂરી 
થાય છ� �યાં બી� ઈ�છા આકાર લે છ�. આ ચ� 
હમેશાં ચા�યા કર� છ� પણ ખુશીની મંિઝલ મળતી 
નથી.

એમની ખુશી �ા��તના આધાર પર હોય છ� 
કારણ ક� તે સં�કાર બની �ય છ�. એ વ�તુઓ 
મેળવવા માટ� તેઓ ગમે તે કરવા તૈયાર હોય છ�. 
બીજું આપણે ભિવ�યના આધાર� ખુશી શોધીએ 
છીએ. આમ થશે, તો મને ખુશી મળશે. આ તો 
ઈ�છા થઈ. �� લોકોના �ેમ મેળવવાની ઈ�છા રાખું 
છું. તે લાંબો સમય ચાલે તેવી ઈ�છા રાખું છું. 
�યાર�ક આપણે કહીએ છીએ ક� મારી ઈ�છા પૂરી 
થતી નથી. એક ઈ�છા પૂરી થાય પછી ઈ�છાઓનું 
લી�ટ લંબાતું �ય છ�.

�યાર� આપણે કહીએ છીએ ક� સંક�પો 
આપણા ભા�યનું િનમા�ણ કર� છ�. આજે આપણી 
સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે અતીતના કમ�નું ફળ છ�. 
તેથી કાય� કરતાં આપણે �યાન રાખીએ. જે પળ 
વીતી ગઈ તે પછીની પળને સારી બનાવવાનો 
�ય� કરીએ. આમ કરવાથી આપનામાં એટલી 
શિ� આવી જશે ક� ગમે તેવી પ�ર��થિતનો 
સામનો કરી શક�એ. તો આપણો સમય ભયમાં ક� 
પૂવ� અનુમાનમાં લગા�યો તો આપણે કમ�ર બની 
જઈશું. આમ થવાથી સાધારણ પ�ર��થિતનો પણ 
આપણે સામનો કરી શક�શું નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યુ�ના મેદાનમાં 
ભગવાન પાસેથી ગીતા 
�ાન સાંભળીને અજુ�નને 
આનંદ થયો હશે ક� �વયં 
ભગવાન પાસેથી શાંતિચ� 
��થિતમાં ગીતા �ાન 
સાંભળીને પરમ આનંદની

�ા��ત થઈ હશે. આ ત�ય િવચારણીય છ�. લોકો 
વાંચી ર�ા છ� ક� આ રીતે ગીતા�ાન યુ��ે�માં 
આપવામાં આ�યું, અજુ�નનો મોહ ન� થયો અને 
યુ� કરવા માટ� તૈયાર થયો. હવે આપણે �ઈ 
ર�ા છીએ ક� પુનઃ ગીતા �ાન દાતા �વયં પોતાના 
મુખેથી ગીતાની વાણી ગુંિજત કરી ર�ા છ�.

એ િવચારણીય છ� ક� શું ગીતા �ાનનું 
�યોજન મા� અજુ�નનો મોહ ન� કરવા માટ� જ 
હતું. ગીતા �ાનમાં તો કામિવકારને મહાન દુ�મન 
બતાવીને એને ન� કરવાની વાત કહ�વામાં આવી 
છ�. �ોધ અને લોભને પણ નરકનું �ાર માનવામાં 
આ�યું છ�. �યાગ, સ�યાસ, દાન, પુ�ય, ય�, 
તપની મહાન ચચા� છ�. તો શું આ બધી અજુ�નની 
સમ�યાઓ હતી ? શું એક યો�ાના મોહને દૂર 
કરવાથી ધમ�ની �થાપના થઈ જશે.

ભગવાનનું કાય� �દ�ય હોય છ�.

મારો જ�મ તથા કમ� �દ�ય અલૌ�કક છ�. 
ભગવાનનાં આ મહાવા�ય ચોથા અ�યાયમાં પણ 
સંકિલત છ�. �દ�ય અને અલૌ�કકનો સહજ અથ� છ� 
ક� એમનો જ�મ મનુ�યની જેમ ગભ�થી થતો નથી. 
અભો�ા હોવાને લીધે તેઓ બાળપણ, યુવા, �� 
આયુ�ય પણ ભોગવતા નથી. એમનાં કમ� પણ 

મનુ�ય જેવાં હોતાં નથી. �ી ક��ણની બાલ 
લીલાઓ જેવું િચ�ણ કરવામાં આ�યું છ� એને 
�ઈને િવ�ાનોએ િવચાર કરવો �ઈએ ક� શું તે 
કમ� �દ�ય હતાં ?

પરમા�માનું �દ�યકાય� િવ�પ�રવત�નનું છ� 
અથા�� િવ�ને �વિણ�મ (સતયુગી) બનાવવાનું 
છ�. એ માટ� એમણે સૌને પાવન બનાવવાનાં છ�. 
પાવન બનાવવું એ કોઈ એક �દવસનું કામ નથી 
યા કોઈ ઉપદ�શથી જ પાવન બનાતું નથી. એના 
માટ� માનવે લાંબી તપ�યામાંથી પસાર થવું પડે છ�. 
આ યોગ તપ�યાની ચચા� ગીતાના 2, 3, 4, 5 
અ�યાયોમાં િવ�તારથી કરવામાં આવી છ�. આ 
િન�કામ કમ�યોગનો અ�યાસ કરવાનું પરમા�મા 
�વયં શીખવાડે છ�. પરમા�મા કહ� છ� �� જેવો 
િન�કામ છું તેવા તમે પણ બનો.

એક િવચાર

િનઃશંક �ીમ� ભગવ� ગીતામાં �ાનની 
તથા યોગની ગુ�તા અને �ે�તાનું જે વણ�ન છ� 
તેવું કોઈ બી� પુ�તકમાં નથી. સંપૂણ� �ાનનો સાર 
એમાં સમાયેલો છ�.

મહિષ� વેદ �યાસ એક કિવપણ હતા. એમણે 
સંવાદ શૈલીમાં આ મહાન �ાનને રજૂ કરવાનો 
િવચાર કય� હશે કારણ ક� આ શૈલી અિતિ�ય 
અને સહજ બોધગ�ય છ�.

આપ �વયં િવચાર કરો ક� લેખક� �ાનને 
આગળ ધપાવવા માટ� જ અજુ�નના મોહની ઘટના 
આની સાથે �ડી દીધી છ�. વા�તિવકતા તો એ છ� 
ક� ભગવાને સવ� મનુ�ય મા�ને પિતતમાંથી પાવન 
બનાવવા માટ� આ �ાન આ�યું હતું. મા� એક 

મધુવનમાં ગૂં� રહી છ� ગીતાના ભગવાનની વાણી
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

સ�ગિત થઈ નહ�. યુગ, �ાપરથી અધમ�નો યુગ 
કિલયુગમાં બદલાઈ ગયો. ભગવાન આ�યા હતા 
સ�યધમ�ની �થાપના કરવા પરંતુ અધમ�યુ� 
કિલકાળ આવી ગયો. તો ભગવાનનું તો કાય� પૂ�ં 
થયું નહ�. હવે ભગવાન ફરીથી ��િપતા ��ાના 
�ીમુખ �ારા પોતાનું સંપૂણ� �ાન આપી ર�ા છ�. 
તેને જ સ�યગીતા �ાન કહ�વામાં આવે છ�. એ 
�ાનને સાંભળીને સંસારના ક�ટલાય લાખ લોકો 
પિતતમાંથી પાવન બની ર�ા છ�. એમના 

મનોિવકાર ન� થઈ ર�ા છ�. એમનાં પાપ દૂર થઈ 
ર�ાં છ�. અને તેઓ ઈ�રીય સુખોનો આનંદ 
મેળવી ર�ા છ�.

આવો, આપ પણ ભગવાન �ારા સ�મુખ 
�ાન સાંભળીને અતી���ય સુખનો અનુભવ કરો. 
સ�મુખ બેઠ�લા ભગવાનની ��� મેળવીને ધ�ય 
થઈ �ઓ અને એના પરમ આનંદના તરંગોમાં 
�વયંને આ�ા�દત કરો. આ સુખદ �ણ કોઈ 
ભા�યવાન તથા પુ�યવાન આ�માને જ મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... મધુવનમાં ગૂં�
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મનુ�યના મોહ�યાગ તથા યુ�થી એનું કાય� પૂ�ં 
થઈ જતું નથી. અહ� લેખક� એક �યિ�ને પા� 
બનાવીને એનું િચ�ણ કયુ� છ�.

700 �ોકોનું િવશાળ �ાન યુ�ના 
મેદાનમાં અ�પ સમયમાં આપવું શ�ય નથી. સાથે 
સાથે કોઈ �યિ� ક�ટલીય મહાન અને િવ�ાન 
હોય એક� સાથે સંપૂણ� �ાનને �હણ કરી શકતી 
નથી.

ક�ટલાક િવ�ાનો એમ તક� કર� છ� ક� 
ભગવાને સમયને રોક� દીધો હતો. તેની કોઈને 
ખબર પણ ના પડે ક� શું ચાલી ર�ં છ�. શું કોઈને એ 
��ના ઉ�ો ક� યુ� ક�મ થતું નથી ? આ વાત 
તક�સંગત નથી. � સવ� શિ�વાન ભગવાન 
સૌના મનને પોતાની શિ�થી બદલી શક� છ� તો 
એમણે અજુ�નને પોતાની બુિ�શિ�થી જ બદલી 
દ�વો �ઈએ. તે પછી આટલા લાંબા ગીતા�ાનની 
શું જ�ર છ� ?

એક રહ�ય

બુિ�માન લોકો આ વાતનો અવ�ય 
�વીકાર કરશે ક� ભગવાનને પણ પોતાના 
�દ�યકમ�, ���ના િવધાન અનુસાર જ કરવાનાં 
હોય છ�. િવધાનની િવ�� તેઓ પણ જતા નથી. 
‘જેવું કમ� તેવું ફળ’. આ િવધાન અટલ છ�. 
ભગવાને પણ બી�ઓની સાથે આ િવધાન 
અનુસાર જ પોતાનું �દ�યકમ� કરવાનું હોય છ�.

તેઓ �વયં કોઈનાં પાપ ન� કરતા નથી 
પરંતુ યોગ શીખવાડે છ� જેનાથી પાપ ન� થઈ 
�ય. તેઓ કોઈને સુખ યા કોઈને દુઃખ આપતા 
નથી. પરંતુ સુખ-દુઃખનું રહ�ય બતાવે છ�. દુઃખોથી 
મુિ� ક�વી થાય, એનું �ાન આપે છ�.

તો પરમા�મા સમયની ગિતને બાંધતા નથી. 
સમય તો પોતાની અબાધ ગિતથી ગિતમાન રહ� 

છ�. સૂય� થોભી �ય છ� પરંતુ સમય નહ�. તો આવો 
આપણે ��ધા અને �ાંિતથી મુ� થઈ ગીતા 
�ાનની ચચા� કરીએ જેથી ગીતાનો અવાજ 
જનજનને સંભળાય.

આજ ગીતા �ાનનો લોપ થયો છ�.

આજે ગીતા પર � આપણે સવ� કરીએ તો 
એક લાખ લોકોમાંથી ક�ટલા લોકો ગીતાના ઉપદ�શ 
�માણે આચરણ કરતા હશે ? કદાચ કોઈ પણ 
નહ�. ક�ટલાક લોકો બાળકોને ગીતા વાંચવા દ�તા 
નથી. તેઓ એવું સમજે છ� ક� ગીતા વાંચીને તે 
સં�યાસી બની જશે. � ક� ગીતા સં�યાસનું શા�� 
નથી. કમ�યોગનું શા�� છ�.

�ીમ� ભગવ�ગીતાના �ે� �ાનને 
લોકોએ મહ�વ આ�યું નથી. આવું ક�મ થયું ? 
આપણે ગીતાનું સ�ય �વ�પ સમાજની સામે રાખી 
શ�યા નથી. બી� વાત કોઈનું �વન પણ 
ગીતાના ઉપદ�શ અનુસાર બ�યું નથી.

� લોકોને ખબર હોત ક� ગીતામાં કમ� દશ�ન 
છ�. સમ�યાઓનું સમાધાન છ�. �વનનો સાર છ�, 
બુિ� િવકાસનો માગ� છ� તો લોકો અવ�ય જ ગીતા 
�ાનની તરફ આક�� થશે.

આજે તો �ીમ� ભગવ� ગીતાનું નામ જ 
રહી ગયું છ�. એનું �ાન તો મોટ� ભાગે લોપ થઈ 
ગયું છ�. �યાં ગીતા �વચન હોય છ� �યાં 
�ોતાઓની સં�યા ઘણી ઓછી હોય છ�. આજે તો 
સવ�નાં મુખો �ફ�મોનાં િવક�તગીત ગણગણતાં 
�વા મળ� છ�. ગીતાના સં�ક�ત �ોકોનો અવાજ 
તો મુ�ક�લીથી સાંભળવા મળ� છ�.

ભા�યકારોને

આજે �ીમ� ભગવ�ગીતા પર અનેક 
ટીકાઓ �ચિલત છ�. કોઈપણ િવ�ાન ગીતાનું 
ભા�ય લખીને �િસિ� મેળવવા ઈ�છ� છ�. પરંતુ 

આપણને એ �ાન હોય ક� ગીતા જેમાં ગુ� રહ�યો 
સમાયેલાં હોય તે મા� બોિ�ક �તર પર લખી 
શકાય નહ�. �દ�યબુિ� તથા સંપૂણ� અનુભવોથી 
સંપ�ન મહાપુ�ષો જ ગીતાના �ોકોની �યા�યા 
બનાવવાના અિધકારી છ�. કારણ ક� બુિ� મા� 
તક� કરી શક� છ�. સ�યના ઊંડાણ સુધી પહ�ચી 
શકતી નથી. ભા�યકારને એ પણ �ાન હોવું જ�રી 
છ� ક� કહ�નાર� કોઈ વાત કયા સંદભ�માં કહી છ�, 
ક�વી પ�ર��થિતઓમાં કહી છ�, કોને કહી છ�, શું 
શીખવાડવા ઈ�છ� છ�.

ગીતાના ટીકાકાર મા� િવ�ાન જ ન હોય 
પણ જેનું �વન સંપૂણ� પિવ�તાની ઊંચાઈ સુધી 
પહ�ચેલું હોય. જેણે યોગનો ગહનતમ અનુભવ 
�ા�ત કર�લો હોય. જેને આ�મ અનુભૂિત હોય અને 
જે કમ� કરવા છતાં પણ અનાસ� રહ�તા હોય.

��યેક ભા�યકાર� ગીતાના �ોકોની 
�યા�યા પોતપોતાના મત અનુસાર કરી છ�. 
આય�સમા�ઓએ અ��ત મત અનુસાર તથા 
અનેક સનાતનીઓના મત અનુસાર કરી છ�. 
આપ સમ� શકો છો ક� આ રીતે સવ��ે� �ાનનું 
મૂળ શું છુપાઈ નહ� �ય. લોકોએ તક�િવતક� કયા� 
પરંતુ ક�ટલીક મુ�ય ભૂલોને કારણ આ 
સ�ય�ાનના તિળયા સુધી માનવ પહ�ચી ના 
શ�યો.

એટલા માટ� �ાનને સંપૂણ� રીતથી �ણવા 
માટ� આપણે આપણી માનિસક ��થિતને એટલી જ 
મહાન બનાવવી પડશે. જેટલી એ મહાન 
િવભૂિતની મનો��થિત હતી, જેના �ીમુખથી આ 
�ાનનો �કાશ થયો હતો.

મહાભારતકાળ અને ગીતા �ાન

આ બંનેથી જ ભારતીય િચર પ�રિચત છ�. 
મહાભારત સી�રયલ �યા પછી આપ સહજ જ આ 

િનણ�ય પર પહ�ચી શકો છો ક� હવે આપણે ફરીથી 
એ મહાભારતના સમય પર આવી પહ��યા છીએ. 
આ ���ચ� પુનરાવત�ન પામે છ�. આ સંપૂણ� સ�ય 
છ�. મહાભારતકાળનાં બધાં િચ�હો આજે દ�ખાઈ 
ર�ાં છ�. સૌથી �લંત વાત તો એ છ� ક� આપણે જે 
િમસાઈ�સ બનાવી છ� એનાં નામ એજ હતાં. જે 
મહાભારત યુ�માં તીરોને આપવામાં આ�યાં હતાં. 
દા.ત. નાગ, અ��, ��વી, િ�શૂલ વગેર�.

સમાજની ��થિત પણ એવી જ છ�. ધમ� 
અસુરિ�ત છ�. પાપી મનુ�ય શિ�શાળી છ�. પુ�ય, 
ઈમાનદારી, પિવ�તા, નૈિતકતા, ચ�ર� અને 
સ�ય - આ સવ� �ાચીન સ�યતાની વાતો વાતોમાં 
જ રહી ગઈ છ�. કહ�વાનું તા�પય� છ� ક� આપણે એક 
વાર ફરીથી મહાભારતકાળમાં આવી પહ��યા 
છીએ. પરંતુ સવ��ે� સુખદ પાસાને આપણે ભૂલી 
ના જઈએ. મહાભારતકાળમાં જ ભગવાનનું કાય� 
ધરા પર ચાલે છ� અને હવે ફરીથી ચાલી ર�ં છ�.

આપ સવ�નું આવા� છ�.

મહાભારતમાં તો બતાવવામાં આ�યું છ� ક� 
ભગવાનની વાણી મા� એક અજુ�નની સામે ચાલી 
હતી અથવા સંજય અને �તરા�� પણ સાંભળી. એ 
આ�ય�ની વાત છ� ક� અજુ�ન તો �ીક��ણના 
પરમિમ� હતા �યાર� પાપી �તરા�ને પણ એ 
વાણી સાંભળવાનું સૌભા�ય મ�યું. પરંતુ ગીતાની 
વાણી સાંભળીને પણ એની સ�ગિત ના થઈ.

ભગવાનના એક જ િમ� ક�મ ? આવો 
આપણે સવ� પણ એના િમ� બની એ યા એમને 
આપણા િમ� બનાવી દઈએ. અ�યાર� તો સવ� 
મનુ�યોમાં કામ, �ોધ, લોભ વગેર� િવકારોનો 
�કોપ છ�. હવે આ મધુવનમાં રોજ ગીતાના 
ભગવાનની વાણી ગૂં� રહી છ�.

ગીતાને જ�મ જ�મ વાંચતા આ�યા પરંતુ 
(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)
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મનુ�યના મોહ�યાગ તથા યુ�થી એનું કાય� પૂ�ં 
થઈ જતું નથી. અહ� લેખક� એક �યિ�ને પા� 
બનાવીને એનું િચ�ણ કયુ� છ�.

700 �ોકોનું િવશાળ �ાન યુ�ના 
મેદાનમાં અ�પ સમયમાં આપવું શ�ય નથી. સાથે 
સાથે કોઈ �યિ� ક�ટલીય મહાન અને િવ�ાન 
હોય એક� સાથે સંપૂણ� �ાનને �હણ કરી શકતી 
નથી.

ક�ટલાક િવ�ાનો એમ તક� કર� છ� ક� 
ભગવાને સમયને રોક� દીધો હતો. તેની કોઈને 
ખબર પણ ના પડે ક� શું ચાલી ર�ં છ�. શું કોઈને એ 
��ના ઉ�ો ક� યુ� ક�મ થતું નથી ? આ વાત 
તક�સંગત નથી. � સવ� શિ�વાન ભગવાન 
સૌના મનને પોતાની શિ�થી બદલી શક� છ� તો 
એમણે અજુ�નને પોતાની બુિ�શિ�થી જ બદલી 
દ�વો �ઈએ. તે પછી આટલા લાંબા ગીતા�ાનની 
શું જ�ર છ� ?

એક રહ�ય

બુિ�માન લોકો આ વાતનો અવ�ય 
�વીકાર કરશે ક� ભગવાનને પણ પોતાના 
�દ�યકમ�, ���ના િવધાન અનુસાર જ કરવાનાં 
હોય છ�. િવધાનની િવ�� તેઓ પણ જતા નથી. 
‘જેવું કમ� તેવું ફળ’. આ િવધાન અટલ છ�. 
ભગવાને પણ બી�ઓની સાથે આ િવધાન 
અનુસાર જ પોતાનું �દ�યકમ� કરવાનું હોય છ�.

તેઓ �વયં કોઈનાં પાપ ન� કરતા નથી 
પરંતુ યોગ શીખવાડે છ� જેનાથી પાપ ન� થઈ 
�ય. તેઓ કોઈને સુખ યા કોઈને દુઃખ આપતા 
નથી. પરંતુ સુખ-દુઃખનું રહ�ય બતાવે છ�. દુઃખોથી 
મુિ� ક�વી થાય, એનું �ાન આપે છ�.

તો પરમા�મા સમયની ગિતને બાંધતા નથી. 
સમય તો પોતાની અબાધ ગિતથી ગિતમાન રહ� 

છ�. સૂય� થોભી �ય છ� પરંતુ સમય નહ�. તો આવો 
આપણે ��ધા અને �ાંિતથી મુ� થઈ ગીતા 
�ાનની ચચા� કરીએ જેથી ગીતાનો અવાજ 
જનજનને સંભળાય.

આજ ગીતા �ાનનો લોપ થયો છ�.

આજે ગીતા પર � આપણે સવ� કરીએ તો 
એક લાખ લોકોમાંથી ક�ટલા લોકો ગીતાના ઉપદ�શ 
�માણે આચરણ કરતા હશે ? કદાચ કોઈ પણ 
નહ�. ક�ટલાક લોકો બાળકોને ગીતા વાંચવા દ�તા 
નથી. તેઓ એવું સમજે છ� ક� ગીતા વાંચીને તે 
સં�યાસી બની જશે. � ક� ગીતા સં�યાસનું શા�� 
નથી. કમ�યોગનું શા�� છ�.

�ીમ� ભગવ�ગીતાના �ે� �ાનને 
લોકોએ મહ�વ આ�યું નથી. આવું ક�મ થયું ? 
આપણે ગીતાનું સ�ય �વ�પ સમાજની સામે રાખી 
શ�યા નથી. બી� વાત કોઈનું �વન પણ 
ગીતાના ઉપદ�શ અનુસાર બ�યું નથી.

� લોકોને ખબર હોત ક� ગીતામાં કમ� દશ�ન 
છ�. સમ�યાઓનું સમાધાન છ�. �વનનો સાર છ�, 
બુિ� િવકાસનો માગ� છ� તો લોકો અવ�ય જ ગીતા 
�ાનની તરફ આક�� થશે.

આજે તો �ીમ� ભગવ� ગીતાનું નામ જ 
રહી ગયું છ�. એનું �ાન તો મોટ� ભાગે લોપ થઈ 
ગયું છ�. �યાં ગીતા �વચન હોય છ� �યાં 
�ોતાઓની સં�યા ઘણી ઓછી હોય છ�. આજે તો 
સવ�નાં મુખો �ફ�મોનાં િવક�તગીત ગણગણતાં 
�વા મળ� છ�. ગીતાના સં�ક�ત �ોકોનો અવાજ 
તો મુ�ક�લીથી સાંભળવા મળ� છ�.

ભા�યકારોને

આજે �ીમ� ભગવ�ગીતા પર અનેક 
ટીકાઓ �ચિલત છ�. કોઈપણ િવ�ાન ગીતાનું 
ભા�ય લખીને �િસિ� મેળવવા ઈ�છ� છ�. પરંતુ 

આપણને એ �ાન હોય ક� ગીતા જેમાં ગુ� રહ�યો 
સમાયેલાં હોય તે મા� બોિ�ક �તર પર લખી 
શકાય નહ�. �દ�યબુિ� તથા સંપૂણ� અનુભવોથી 
સંપ�ન મહાપુ�ષો જ ગીતાના �ોકોની �યા�યા 
બનાવવાના અિધકારી છ�. કારણ ક� બુિ� મા� 
તક� કરી શક� છ�. સ�યના ઊંડાણ સુધી પહ�ચી 
શકતી નથી. ભા�યકારને એ પણ �ાન હોવું જ�રી 
છ� ક� કહ�નાર� કોઈ વાત કયા સંદભ�માં કહી છ�, 
ક�વી પ�ર��થિતઓમાં કહી છ�, કોને કહી છ�, શું 
શીખવાડવા ઈ�છ� છ�.

ગીતાના ટીકાકાર મા� િવ�ાન જ ન હોય 
પણ જેનું �વન સંપૂણ� પિવ�તાની ઊંચાઈ સુધી 
પહ�ચેલું હોય. જેણે યોગનો ગહનતમ અનુભવ 
�ા�ત કર�લો હોય. જેને આ�મ અનુભૂિત હોય અને 
જે કમ� કરવા છતાં પણ અનાસ� રહ�તા હોય.

��યેક ભા�યકાર� ગીતાના �ોકોની 
�યા�યા પોતપોતાના મત અનુસાર કરી છ�. 
આય�સમા�ઓએ અ��ત મત અનુસાર તથા 
અનેક સનાતનીઓના મત અનુસાર કરી છ�. 
આપ સમ� શકો છો ક� આ રીતે સવ��ે� �ાનનું 
મૂળ શું છુપાઈ નહ� �ય. લોકોએ તક�િવતક� કયા� 
પરંતુ ક�ટલીક મુ�ય ભૂલોને કારણ આ 
સ�ય�ાનના તિળયા સુધી માનવ પહ�ચી ના 
શ�યો.

એટલા માટ� �ાનને સંપૂણ� રીતથી �ણવા 
માટ� આપણે આપણી માનિસક ��થિતને એટલી જ 
મહાન બનાવવી પડશે. જેટલી એ મહાન 
િવભૂિતની મનો��થિત હતી, જેના �ીમુખથી આ 
�ાનનો �કાશ થયો હતો.

મહાભારતકાળ અને ગીતા �ાન

આ બંનેથી જ ભારતીય િચર પ�રિચત છ�. 
મહાભારત સી�રયલ �યા પછી આપ સહજ જ આ 

િનણ�ય પર પહ�ચી શકો છો ક� હવે આપણે ફરીથી 
એ મહાભારતના સમય પર આવી પહ��યા છીએ. 
આ ���ચ� પુનરાવત�ન પામે છ�. આ સંપૂણ� સ�ય 
છ�. મહાભારતકાળનાં બધાં િચ�હો આજે દ�ખાઈ 
ર�ાં છ�. સૌથી �લંત વાત તો એ છ� ક� આપણે જે 
િમસાઈ�સ બનાવી છ� એનાં નામ એજ હતાં. જે 
મહાભારત યુ�માં તીરોને આપવામાં આ�યાં હતાં. 
દા.ત. નાગ, અ��, ��વી, િ�શૂલ વગેર�.

સમાજની ��થિત પણ એવી જ છ�. ધમ� 
અસુરિ�ત છ�. પાપી મનુ�ય શિ�શાળી છ�. પુ�ય, 
ઈમાનદારી, પિવ�તા, નૈિતકતા, ચ�ર� અને 
સ�ય - આ સવ� �ાચીન સ�યતાની વાતો વાતોમાં 
જ રહી ગઈ છ�. કહ�વાનું તા�પય� છ� ક� આપણે એક 
વાર ફરીથી મહાભારતકાળમાં આવી પહ��યા 
છીએ. પરંતુ સવ��ે� સુખદ પાસાને આપણે ભૂલી 
ના જઈએ. મહાભારતકાળમાં જ ભગવાનનું કાય� 
ધરા પર ચાલે છ� અને હવે ફરીથી ચાલી ર�ં છ�.

આપ સવ�નું આવા� છ�.

મહાભારતમાં તો બતાવવામાં આ�યું છ� ક� 
ભગવાનની વાણી મા� એક અજુ�નની સામે ચાલી 
હતી અથવા સંજય અને �તરા�� પણ સાંભળી. એ 
આ�ય�ની વાત છ� ક� અજુ�ન તો �ીક��ણના 
પરમિમ� હતા �યાર� પાપી �તરા�ને પણ એ 
વાણી સાંભળવાનું સૌભા�ય મ�યું. પરંતુ ગીતાની 
વાણી સાંભળીને પણ એની સ�ગિત ના થઈ.

ભગવાનના એક જ િમ� ક�મ ? આવો 
આપણે સવ� પણ એના િમ� બની એ યા એમને 
આપણા િમ� બનાવી દઈએ. અ�યાર� તો સવ� 
મનુ�યોમાં કામ, �ોધ, લોભ વગેર� િવકારોનો 
�કોપ છ�. હવે આ મધુવનમાં રોજ ગીતાના 
ભગવાનની વાણી ગૂં� રહી છ�.

ગીતાને જ�મ જ�મ વાંચતા આ�યા પરંતુ 
(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)
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માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�

જગદ�બા સર�વતીનો 
જ�મ સાધારણ ક�ટુંબમાં 
થયો હોવા છતાં પોતાની 
યો�યતાઓના કારણે જ 
એમણે જગતમાતાનું પદ 
�ા�ત કયુ� હતું. ફ� 
અઢાર વષ�ની ઉમંર� જ 

એમણે આ દ�વી ક�ટુંબને પોતાના �વનનું સમપ�ણ 
કયુ� હતું. તેમનો મા�ભાવ એટલો ઉ� ક�ાનો 
હતો ક� દ�વી ઉપરાંત એમનો લૌ�કક પ�રવાર પણ 
એમને માતાના જેવો આદર આપતો. દર�ક જણ 
માતાની જેમ તેમનામાં િવ�ાસ મૂક� શકતું અને 
પોતાના મનની વાત િનભ�યતાથી તેમની સમ� 
રજૂ કરી શકતું.

��ાબાબા પાસેથી એમણે સર�વતીની જેમ 
સવ� �ાન ધારણ કરવાની અ�ભુત �મતા દાખવી 
હતી. �વનમાં કદીયે એમણે એક ભૂલ બી� 
વખત કરી નથી. સતત કાય�શીલતા એ એમનો 
�વભાવ હતો અને �ણે સતત કાય�માંથી જ એ 
��િત� �ા�ત કરતાં હતાં. વીણા સંગાથે એ પોતાના 
મધુર અવાજે ગાતાં �યાર� સા�ા� વીણાવા�દનીનો 
જ સા�ા�કાર થતો. પરમા�માને એમણે સાચી રીતે 
ઓળ�યા. સમિપ�ત થવામાં એમણે �ણનો પણ 
િવલંબ નહોતો કય�. પોતાના આદશ� �યવહાર 
અને શુ� ચા�ર�ય વડે જ એ બી�ઓને ક�ળવણી 
આપતાં. િવ�ની સાચી સેવા ક�મ થઈ શક� તેના 
તેઓ �વંત ઉદાહરણ હતાં.

અ�તવેલે અઢી વાગે ઊઠવું, પરમા�મા સાથે 
ગાઢ સંબંધની અનુભૂિતમાં લવલીન થવું. 
�પ�તાથી દર�ક મુ�ાઓની છણાવટ કરતી 

ગંગાજળ સમાન િનમ�ળ વાણી એ એમના 
�યિ��વની િવિશ�તા હતી. �ાનમાગ� પોતાની 
સાથે અ�યોને પણ લઈ જવા એમણે �વનભર 
સતત પુ�ષાથ� કય�.

24 જૂન, 1965ના �દવસે ફ� િપ�તાલીસ 
વષ�ની �મર� એમણે પોતાના પાિથ�વ શરીરનો 
�યાગ કય�. દ�વી પ�રવાર એમને �ેહથી ‘મ�મા’ 
કહી પુકારતો. ��ાબાબાના �દન�િત�દનના 
કાય�નાં મુ�ય સા�ી જગદ�બા સર�વતી ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયનાં �થમ મુ�ય 
સંચાિલકા પણ હતાં.

ગુણમૂત� જગદ�બા સર�વતી�ની 
અ�તવાણી

(1) માઈનસ અને �લસ કઈ રીતે કરવા - 
આપણે �યાં માઈનસ �લસ (-+)નું િશ�ણ એ જ છ� 
ક� �ે� કમ� કઈ રીતે થાય. �યાર� પાછલાં 
િવકમ�નો બોજ ન હોય �યાર� જ �ે� કમ� બની 
શક� છ�. તે માટ� સૌ �થમ પોતાના િવકમ�ને ભ�મ 
કરવાની શિ� �ઈએ. પહ�લાં બાદબાક� કરીને 
પછીથી વ�ા કરવાના છ�. �ે� કમ�નો સરવાળો 
કરવાનો છ� અને પાછલાં િવકમ�ની બાદબાક� 
કરવા યોગ �ઈએ. અને વ�ા કરવા માટ� �ાન 
�ઈએ. આ �ાનના આજ બે િવષયો છ�. જેનાથી 
બાદબાક� તથા વ�ાકાર કરવાનું બળ મળશે.

(૨) કમ�બંધનને કાપવાની યુિ� કઈ છ�? 
- પહ�લાં તો બુિ�માં એ ધારણા રહ� ક� �� શુ� 
આ�મા છું. આપણે પોતાના જૂના સં�કારોને 
છોડવાના જ છ�. અથા�ત આપણે આપણા અપિવ� 
સં�કારોને �પશ�વાના પણ નથી. આ યુિ�થી 

કમ�બંધન ચુ�ે થઈ જશે.

(૩) મનસાને ક��ોલ કરવાની યુિ� કઈ 
છ� ? - આ સમયે આપણા સંક�પ �યથ� ન જવા 
�ઈએ. તેના ઉપર �યાન રાખવાનું છ�. તે માટ� 
પોતાની બુિ� પરમા�મા સાથે �ડી દઈએ. 
મનસામાં ફાલતુ સંક�પ ચાલવાથી આપણને 
નુકસાન થાય છ�. હવે આપણને �યથ� સંક�પ આવે 
�યાર� �ેક મારવાની શિ� આવડવી �ઈએ. જેમ 
�ાઈવર મોટરને �ેક મારવાનું, વાળવાનું તથા 
તેને લગતી દર�ક બાબતોનું �ાન ધરાવે છ�. તેથી 
અક�માતથી બચી શક� છ�. તે રીતે આપણે પણ 
મનસાને �ેક મારવાની, સંક�પોને વાળવાની 
અથા�ત �યથ�ને શુ� સંક�પ, સમથ� સંક�પમાં 
પ�રવિત�ત કરવાની યુિ� શીખી લઈએ તો 
આપણા મન, વચન, કમ� શુ� બની જશે અને 
ખુશી પણ રહ�શે.

(૪) બાપને ફોલો કઈ રીતે કરવાના છ� ? - 
પરમા�મા બાપના દર�ક ફરમાનને વીસ નખોનું 
�ર આપીને અથા�ત સવ�શિ�ઓ કામે લગાડીને 
ફોલો કરવાનાં છ�. બાપ બેટાનો સંબંધ પણ કમ�થી 
ચાલે છ�. મા� ગોદનું બાળક બનવાનું નથી પણ 
�ે� કમ�થી એમની સાથે સંબંધ �ડવાનો છ�. 
પરમા�મા િપતાનો સંપૂણ� વારસો મેળવવા માટ� 
બાપને પૂરા ફોલો કરવાના છ�. તે માટ� પરમા�માનાં 
જે પણ ફરમાન છ� તેને પોતાની બુિ�માં રાખીને 
�ે�ટીકલ �વનમાં તેને ��યમાન કરવાનાં છ�. 
અને ફોલો કરવાનું છ�.

(૫) �ે��ટકલ �વનનું �વ�પ શું છ� ? - 
કોઈ પણ કાય� �યવહાર કરતી વખતે આ��મક 
��થિતમાં રહીને �યવહાર કરવાનો છ�. સા�ી 
બનીને પાટ� િનભાવવાનો છ�. �હ�થ �યવહારમાં 
રહ�તાં બાળકોને સાચી વાત શીખવાડવા માટ� 
તેમને ધમકાવવા પણ પડે. મૂડ ગંભીર પણ 

બનાવવો પડે જેથી બાળકો સમજે ક� અમને 
ધમકાવી ર�ાં છ�. બહારથી ગંભીર રહીને 
અંદરથી હિષ�ત રહ�વાનું છ�. એવું સમજવું ક� �� 
�ણી સમ�ને �ોધનો પાટ� બ�વી ર�ો છું. આ 
રીતે આ��મક ��થિતમાં રહીને પાટ� બ�વવો તે જ 
�ે��ટકલ �વન છ�.

(૬) તી� પુ�ષાથ� કોને કહ�વાય ? અ�યાર� 
આપણે નવી દુિનયા બનાવવા માટ� િનિમ� છીએ. 
અ�યાર� આપણે જે ક�ઈ કરવાનું છ�. તે નવી દુિનયા 
માટ� કરવાનું છ�. જેમ બાબા નવી દુિનયાની 
�થાપના તથા જૂની દુિનયાનો િવનાશ કરાવી ર�ા 
છ�. તો આપણે પણ �વવા છતાં પહ�લેથી જ 
બુિ�માં આ જૂની દુિનયાનો િવનાશ કરવાનો છ�. 
અથા�ત તેને ભૂલવાની છ�. બુિ�માં એમ લાગે ક� 
આ દુિનયા ઓ��સજન ઉપર છ�. શબ સાથે �ીત 
કરવાની નથી. પોતાની અવ�થાનો ચાટ� �તાં 
રહો ક� જૂની દુિનયાથી આસિ� તૂટી છ�. � 
આસિ� તૂટી છ�, તો એમ સમ� ક� આપણે નવી 
દુિનયાને અનૂ�પ બની ર�ા છીએ. આવો પુ�ષાથ� 
કરવો તે જ તી� પુ�ષાથ� છ�.

(૭) બાપ પારલૌ�કક અને લૌ�કક બાપ 
કઈ રીતે છ� ? જેવી રીતે બાપ અને બેટાનો 
�ે��ટકલ સંબંધ છ�. તે રીતે પારલૌ�કક બાપ, 
પારલૌ�કક પણ છ�. તો લૌ�કક પણ છ�. કારણ ક� 
અ�યાર� તો પરલોકથી આ લોકમાં આ�યા છ�. 
અ�યાર� આ લોકમાં ઉપ��થત છ� તો બાપ સાથેનો 
સવ� સંબંધ મન, વાણી, કમ�થી �ે��ટકલ રીતે 
િનભાવવાનો છ�.

(૮) �વ આ�મા પોતાનો જ શ�ુ અને 
પોતાનો જ િમ� છ�. જે જેવું કરશે તેવું પામશે. - 
ઉપરની વાતની કોઈ ધારણા કરી લે તો બેડો પાર 
થઈ �ય. પોતાના જ કમ�નો િહસાબ-�કતાબ છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�

જગદ�બા સર�વતીનો 
જ�મ સાધારણ ક�ટુંબમાં 
થયો હોવા છતાં પોતાની 
યો�યતાઓના કારણે જ 
એમણે જગતમાતાનું પદ 
�ા�ત કયુ� હતું. ફ� 
અઢાર વષ�ની ઉમંર� જ 

એમણે આ દ�વી ક�ટુંબને પોતાના �વનનું સમપ�ણ 
કયુ� હતું. તેમનો મા�ભાવ એટલો ઉ� ક�ાનો 
હતો ક� દ�વી ઉપરાંત એમનો લૌ�કક પ�રવાર પણ 
એમને માતાના જેવો આદર આપતો. દર�ક જણ 
માતાની જેમ તેમનામાં િવ�ાસ મૂક� શકતું અને 
પોતાના મનની વાત િનભ�યતાથી તેમની સમ� 
રજૂ કરી શકતું.

��ાબાબા પાસેથી એમણે સર�વતીની જેમ 
સવ� �ાન ધારણ કરવાની અ�ભુત �મતા દાખવી 
હતી. �વનમાં કદીયે એમણે એક ભૂલ બી� 
વખત કરી નથી. સતત કાય�શીલતા એ એમનો 
�વભાવ હતો અને �ણે સતત કાય�માંથી જ એ 
��િત� �ા�ત કરતાં હતાં. વીણા સંગાથે એ પોતાના 
મધુર અવાજે ગાતાં �યાર� સા�ા� વીણાવા�દનીનો 
જ સા�ા�કાર થતો. પરમા�માને એમણે સાચી રીતે 
ઓળ�યા. સમિપ�ત થવામાં એમણે �ણનો પણ 
િવલંબ નહોતો કય�. પોતાના આદશ� �યવહાર 
અને શુ� ચા�ર�ય વડે જ એ બી�ઓને ક�ળવણી 
આપતાં. િવ�ની સાચી સેવા ક�મ થઈ શક� તેના 
તેઓ �વંત ઉદાહરણ હતાં.

અ�તવેલે અઢી વાગે ઊઠવું, પરમા�મા સાથે 
ગાઢ સંબંધની અનુભૂિતમાં લવલીન થવું. 
�પ�તાથી દર�ક મુ�ાઓની છણાવટ કરતી 

ગંગાજળ સમાન િનમ�ળ વાણી એ એમના 
�યિ��વની િવિશ�તા હતી. �ાનમાગ� પોતાની 
સાથે અ�યોને પણ લઈ જવા એમણે �વનભર 
સતત પુ�ષાથ� કય�.

24 જૂન, 1965ના �દવસે ફ� િપ�તાલીસ 
વષ�ની �મર� એમણે પોતાના પાિથ�વ શરીરનો 
�યાગ કય�. દ�વી પ�રવાર એમને �ેહથી ‘મ�મા’ 
કહી પુકારતો. ��ાબાબાના �દન�િત�દનના 
કાય�નાં મુ�ય સા�ી જગદ�બા સર�વતી ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયનાં �થમ મુ�ય 
સંચાિલકા પણ હતાં.

ગુણમૂત� જગદ�બા સર�વતી�ની 
અ�તવાણી

(1) માઈનસ અને �લસ કઈ રીતે કરવા - 
આપણે �યાં માઈનસ �લસ (-+)નું િશ�ણ એ જ છ� 
ક� �ે� કમ� કઈ રીતે થાય. �યાર� પાછલાં 
િવકમ�નો બોજ ન હોય �યાર� જ �ે� કમ� બની 
શક� છ�. તે માટ� સૌ �થમ પોતાના િવકમ�ને ભ�મ 
કરવાની શિ� �ઈએ. પહ�લાં બાદબાક� કરીને 
પછીથી વ�ા કરવાના છ�. �ે� કમ�નો સરવાળો 
કરવાનો છ� અને પાછલાં િવકમ�ની બાદબાક� 
કરવા યોગ �ઈએ. અને વ�ા કરવા માટ� �ાન 
�ઈએ. આ �ાનના આજ બે િવષયો છ�. જેનાથી 
બાદબાક� તથા વ�ાકાર કરવાનું બળ મળશે.

(૨) કમ�બંધનને કાપવાની યુિ� કઈ છ�? 
- પહ�લાં તો બુિ�માં એ ધારણા રહ� ક� �� શુ� 
આ�મા છું. આપણે પોતાના જૂના સં�કારોને 
છોડવાના જ છ�. અથા�ત આપણે આપણા અપિવ� 
સં�કારોને �પશ�વાના પણ નથી. આ યુિ�થી 

કમ�બંધન ચુ�ે થઈ જશે.

(૩) મનસાને ક��ોલ કરવાની યુિ� કઈ 
છ� ? - આ સમયે આપણા સંક�પ �યથ� ન જવા 
�ઈએ. તેના ઉપર �યાન રાખવાનું છ�. તે માટ� 
પોતાની બુિ� પરમા�મા સાથે �ડી દઈએ. 
મનસામાં ફાલતુ સંક�પ ચાલવાથી આપણને 
નુકસાન થાય છ�. હવે આપણને �યથ� સંક�પ આવે 
�યાર� �ેક મારવાની શિ� આવડવી �ઈએ. જેમ 
�ાઈવર મોટરને �ેક મારવાનું, વાળવાનું તથા 
તેને લગતી દર�ક બાબતોનું �ાન ધરાવે છ�. તેથી 
અક�માતથી બચી શક� છ�. તે રીતે આપણે પણ 
મનસાને �ેક મારવાની, સંક�પોને વાળવાની 
અથા�ત �યથ�ને શુ� સંક�પ, સમથ� સંક�પમાં 
પ�રવિત�ત કરવાની યુિ� શીખી લઈએ તો 
આપણા મન, વચન, કમ� શુ� બની જશે અને 
ખુશી પણ રહ�શે.

(૪) બાપને ફોલો કઈ રીતે કરવાના છ� ? - 
પરમા�મા બાપના દર�ક ફરમાનને વીસ નખોનું 
�ર આપીને અથા�ત સવ�શિ�ઓ કામે લગાડીને 
ફોલો કરવાનાં છ�. બાપ બેટાનો સંબંધ પણ કમ�થી 
ચાલે છ�. મા� ગોદનું બાળક બનવાનું નથી પણ 
�ે� કમ�થી એમની સાથે સંબંધ �ડવાનો છ�. 
પરમા�મા િપતાનો સંપૂણ� વારસો મેળવવા માટ� 
બાપને પૂરા ફોલો કરવાના છ�. તે માટ� પરમા�માનાં 
જે પણ ફરમાન છ� તેને પોતાની બુિ�માં રાખીને 
�ે�ટીકલ �વનમાં તેને ��યમાન કરવાનાં છ�. 
અને ફોલો કરવાનું છ�.

(૫) �ે��ટકલ �વનનું �વ�પ શું છ� ? - 
કોઈ પણ કાય� �યવહાર કરતી વખતે આ��મક 
��થિતમાં રહીને �યવહાર કરવાનો છ�. સા�ી 
બનીને પાટ� િનભાવવાનો છ�. �હ�થ �યવહારમાં 
રહ�તાં બાળકોને સાચી વાત શીખવાડવા માટ� 
તેમને ધમકાવવા પણ પડે. મૂડ ગંભીર પણ 

બનાવવો પડે જેથી બાળકો સમજે ક� અમને 
ધમકાવી ર�ાં છ�. બહારથી ગંભીર રહીને 
અંદરથી હિષ�ત રહ�વાનું છ�. એવું સમજવું ક� �� 
�ણી સમ�ને �ોધનો પાટ� બ�વી ર�ો છું. આ 
રીતે આ��મક ��થિતમાં રહીને પાટ� બ�વવો તે જ 
�ે��ટકલ �વન છ�.

(૬) તી� પુ�ષાથ� કોને કહ�વાય ? અ�યાર� 
આપણે નવી દુિનયા બનાવવા માટ� િનિમ� છીએ. 
અ�યાર� આપણે જે ક�ઈ કરવાનું છ�. તે નવી દુિનયા 
માટ� કરવાનું છ�. જેમ બાબા નવી દુિનયાની 
�થાપના તથા જૂની દુિનયાનો િવનાશ કરાવી ર�ા 
છ�. તો આપણે પણ �વવા છતાં પહ�લેથી જ 
બુિ�માં આ જૂની દુિનયાનો િવનાશ કરવાનો છ�. 
અથા�ત તેને ભૂલવાની છ�. બુિ�માં એમ લાગે ક� 
આ દુિનયા ઓ��સજન ઉપર છ�. શબ સાથે �ીત 
કરવાની નથી. પોતાની અવ�થાનો ચાટ� �તાં 
રહો ક� જૂની દુિનયાથી આસિ� તૂટી છ�. � 
આસિ� તૂટી છ�, તો એમ સમ� ક� આપણે નવી 
દુિનયાને અનૂ�પ બની ર�ા છીએ. આવો પુ�ષાથ� 
કરવો તે જ તી� પુ�ષાથ� છ�.

(૭) બાપ પારલૌ�કક અને લૌ�કક બાપ 
કઈ રીતે છ� ? જેવી રીતે બાપ અને બેટાનો 
�ે��ટકલ સંબંધ છ�. તે રીતે પારલૌ�કક બાપ, 
પારલૌ�કક પણ છ�. તો લૌ�કક પણ છ�. કારણ ક� 
અ�યાર� તો પરલોકથી આ લોકમાં આ�યા છ�. 
અ�યાર� આ લોકમાં ઉપ��થત છ� તો બાપ સાથેનો 
સવ� સંબંધ મન, વાણી, કમ�થી �ે��ટકલ રીતે 
િનભાવવાનો છ�.

(૮) �વ આ�મા પોતાનો જ શ�ુ અને 
પોતાનો જ િમ� છ�. જે જેવું કરશે તેવું પામશે. - 
ઉપરની વાતની કોઈ ધારણા કરી લે તો બેડો પાર 
થઈ �ય. પોતાના જ કમ�નો િહસાબ-�કતાબ છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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�ાના�ત

આદશ� નારીને 
સુંદરતાની મૂિત� અને 
પૂજનીયા નારાયણીને 
ઉ� �થાને બેસાડી, 
અવા�ચીન સાિહ�યકારોએ 
તેનું નતમ�તક� પૂજન કયુ�. 
િચ�કારોએ તેને િચ�માં 

ઉતારી, અવા�ચીન સાિહ�યકારોની કલમ અને 
વાણી તેમની મહ�ાની ગાથા ગાતાં થાક� નથી.

સર�વતીચં�ની �ેહમૂિત� ક�સુમ, દશ�કની 
સા�વી રોિહણી, આ�મ�ેમને ઓળખી પુ�ષને 
સ�મા�ે દોરતી �હાનાલાલની જયા, શરદબાબુની 
િવ�યા, પ�નાલાલની રાજયણ અને ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થમ 
મુ�ય સંચાિલકા તેજ��વની, સહનશીલ અને 
કા��યમૂિત� માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� આ 
બધાં ��ીપા�ો ખર�જ લૌ�કક ���માં પણ 
અલૌ�કક બની ર�ાં છ�.

‘મા’ શ�દ ક�ટલો મધુર છ�. ‘મા’ શ�દ 
બોલતાં �ણે હ�યું અને મુખ ����ત થઈ �ય છ�. 
‘જનનીની �ડ સખી નિહ જડે ર� લોલ’. એવી 
અ�ડ જનનીનું ર�ખા િચ� આપવું એ તો બ� 
મુ�ક�લભયુ� છ�. આય�નારીનું �વન એટલે 
વા�સ�ય, સેવા, �યાગ અને બિલદાનનું 
મહાકા�ય.

ખર�ખર, �ેમની સા�ાત �િતમા મા જગદ�બા 
સર�વતીનું ર�ખાિચ� શ�દો વડે રજૂ ક�ં છું. 
તેનાથી તમારી સમ� તે સૂ�મ �પે રજૂ થશે. રંગે 

ઉજળાં દૂધ જેવાં, આંખો તેજ�વી, કપાળ 
ચમક�લું, હ�મેશા ����ત અને ��િત�મય દ�ખાય 
�ણે પિવ�તાનું ગુલાબ જ સમ�.

મમતાની �તીિત કરાવતા જગદ�બા 
સર�વતીનો જ�મ સાધારણ ક�ટુંબમાં થયો હોવા 
છતાં પોતાની દ�વી યો�યતાઓના કારણોસર 
એમણે જગતમાતાનું પદ �ા�ત કયુ� હતું. ફ� 18 
વષ�ની નાની વયે જ ��ાક�મારી િવ�ાલયના દ�વી 
પ�રવારને પોતાના �વનનું સમપ�ણ કયુ� હતું. 
તેમનો મા�ભાવ એટલો ઉ� ક�ાનો હતો ક� દ�વી 
અલૌ�કક ઉપરાંત લૌ�કક પ�રવાર પણ એમને 
માતાના જેવો આદર આપતા. એમનું �ેહાળ 
હા�ય, મમતાળુ �વભાવ અને માયાળુ વત�ન �ે� 
�વન માટ�ની કઠોર સાધનામાં પણ બધાના 
�વનમાં અ�તછાંટણાં કરતું. દર�ક �યિ� માની 
જેમ તેમનામાં િવ�ાસ મૂક� પોતાના મનની 
મૂંઝવણો િનભ�યતાથી તેમની સમ� રજૂ કરી 
શકતી નથી.

��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
સં�થાપક ��િપતા ��ાબાપ પાસેથી એમણે 
સર�વતીની જેમ સવ� �ાન ધારણ કરવાની 
અ�ભુત �મતા દાખવી હતી. �વનમાં કદીયે 
એમણે એક ભૂલ બી� વખત કરી નથી. વીણા 
સંગાથે એ પોતાના મધુર અવાજે ગાતાં �યાર� 
સા�ાત વીણાદ�વીનો જ સા�ા�કાર થતો.

‘મા’નું �વન ખૂબ જ સાદું. સાદું ખાવું, સાદું 
પીવું, સાદું પહ�રવું, સાદું રહ�વું અને સાદું �વવું એ 
જ એનું �વનસૂ�. પિવ�તાના �ખર િહમાયતી. 

તેજ��વની, સહનશીલ અને કા��યમૂિત� 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�

�.ક�. કૌિશક એન ભ�, ન�ડયાદ

‘મા’એ �દ�ય ધારણાઓને કારણે �ભુિપતાને 
સાચી રીતે ઓળ�યા. પરમા�માને સમિપ�ત થવામાં 
એમણે �ણનો પણ િવલંબ નહોતો કય�.

જગદ�બા સર�વતી �વન �યવહારની 
ક�ળવણીને વધુ મહ�વ આપતા. આદશ� �યવહાર 
અને શુ� ચા�ર�ય વડે જ એ બી�ઓને ક�ળવણી 
આપતાં. િવ� ક�યાણ માટ�ની સાચી સેવા ક�મ થઈ 
શક� તેના તેઓ �વંત ઉદાહરણ હતાં.

‘મા’ સર�વતી અ�તવેલે અઢી વાગે ઉઠતા. 
�ભુ સાથે ગાઢ સંબંધની અનુભૂિતમાં લવલીન 
થવાનો તો તેમનો િન�ય�મ બની ગયો હતો. 
�પ�તાથી દર�ક મુ�ાઓની છણાવટ કરતી 
ગંગાજળ સમાન િનમ�ળ વાણી એ એમના 
�યિ��વની િવિશ�તા હતી. �ભુ પરાયણ �વન 
�વવા માટ� �ાનમાગ� પોતાની સાથે અ�યોને પણ 
લઈ જવા �વનભર સતત તેઓ �ય�શીલ ર�ા 
હતાં.

�ેહ, મમતા, ઉ�સાહ, કત��ય પરાયણતા 
અને સ�ભાવનાની પિવ� મંગલમૂિત� મા જગદ�બા 
સર�વતી�એ તા. 24 જૂન 1965ના �દવસે ફ� 
45 વષ�ની નાની �મર� જ અ�ય� ��થિત �ા�ત 
કરી પોતના પાિથ�વ શરીરનો �યાગ કય�.

��ાક�મારી િવ�ાલયનો દ�વી પ�રવાર માની 
પાલના આપનાર સર�વતીને �ેહથી ‘મ�મા’ 
કહી બોલાવતા. પરમા�મા િશવના િવ� 
પ�રવત�નના ક�યાણકારી આદ�શોના અને 
��ાબાબાના �દન�િત�દનના કાય�ના મુ�ય 
સા�ી જગદ�બા સર�વતી� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થમ મુ�ય સંચાિલકા 
જ નિહ પરંતુ િવ�ાલયની ઉ�વળ કાર�કદ�ના 
આધાર�તંભ પણ હતા. ચોવીસ જૂને તેમની 
પુ�યિતિથને નતમ�તક� �ણામ કરી તેમને 
અંતઃકરણની ભાવાંજિલ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િનણ�યો લેવાનું જેમના હાથમાં છ� તેમણે 
ભેદભાવને િમટાવવાની ક�શળતા ક�ળવવી �ઈએ. 
િભ�નતા ભલે હો પણ ભેદભાવ નહ�. ઈ�ર� 
‘મા’ની રચના કરી આપણા સૌને તેની પાસેથી આ 
વાત િશખવાની સગવડ કરી આપી છ�. બેટા, તું તો 
મોટો છ�, હવે પછી તારો વારો, તું તો ડા�ો છ�. જેવા 
લાગણીસભર શ�દો �ારા બે બાળકોના ભેદને 
ક�ટલી સરળતાથી િમટાવી દ� છ� !

યુવા બાળકો ક� ��ોને સમજવું અઘ�ં છ� 
પણ અસંભવ તો નથી જ. સમાચાર પ�ોમાં આવતી 
રોજબરોજની સમ�યાઓના મૂળમાં �યાંક આ 
કારણ પણ છૂપાયેલું દ�ખાય છ�. �ે� ચાહ� િશ�ણનું 
હોય, રમત-ગમતનું હોય, રોજગારનું હોય ક� 
સામાિજક, આ�યા��મક ક� અ�ય સં�થાઓ સાથે 
�ડાયેલી �યિ�ઓનું હોય ભેદભાવ એ દૂષણ છ� 

જે િવકાસને �ંધે છ�.

�પીડ અને �પધા�ના વત�માન સમયમાં 
માણસ દોડી ર�ો છ�. જેમાં અચાનક આવી જતા 
ભેદભાવ, અસમાનતાના અવરોધો અક�માતો ન 
સજ� તો જ નવાઈ ! સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�.

િશવબાબા માટ� જ કહ� છ� બાળકો,

- ર�સ કરો રીસ નહ�.
- આગે ચલના હ�, સબકો સાથ લેકર ચલના હ�.
- કમ�રીઓકો નહ� િવશેષતા� કો દ�ખના હ�.
- �કસી ક� ભી લગાવ, દબાવ, ઝુકાવ ઔર 

�ભાવમ� આકર િનણ�ય નહ� લેના હ�.
- મતભેદ હો સકતા હ� પરંતુ મનભેદ નહ�.
- સદા સવ� �િત સ�ભાવ, સમભાવ, શુભભાવ 

રખે.                              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... ભેદભાવ
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�ાના�ત

આદશ� નારીને 
સુંદરતાની મૂિત� અને 
પૂજનીયા નારાયણીને 
ઉ� �થાને બેસાડી, 
અવા�ચીન સાિહ�યકારોએ 
તેનું નતમ�તક� પૂજન કયુ�. 
િચ�કારોએ તેને િચ�માં 

ઉતારી, અવા�ચીન સાિહ�યકારોની કલમ અને 
વાણી તેમની મહ�ાની ગાથા ગાતાં થાક� નથી.

સર�વતીચં�ની �ેહમૂિત� ક�સુમ, દશ�કની 
સા�વી રોિહણી, આ�મ�ેમને ઓળખી પુ�ષને 
સ�મા�ે દોરતી �હાનાલાલની જયા, શરદબાબુની 
િવ�યા, પ�નાલાલની રાજયણ અને ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થમ 
મુ�ય સંચાિલકા તેજ��વની, સહનશીલ અને 
કા��યમૂિત� માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� આ 
બધાં ��ીપા�ો ખર�જ લૌ�કક ���માં પણ 
અલૌ�કક બની ર�ાં છ�.

‘મા’ શ�દ ક�ટલો મધુર છ�. ‘મા’ શ�દ 
બોલતાં �ણે હ�યું અને મુખ ����ત થઈ �ય છ�. 
‘જનનીની �ડ સખી નિહ જડે ર� લોલ’. એવી 
અ�ડ જનનીનું ર�ખા િચ� આપવું એ તો બ� 
મુ�ક�લભયુ� છ�. આય�નારીનું �વન એટલે 
વા�સ�ય, સેવા, �યાગ અને બિલદાનનું 
મહાકા�ય.

ખર�ખર, �ેમની સા�ાત �િતમા મા જગદ�બા 
સર�વતીનું ર�ખાિચ� શ�દો વડે રજૂ ક�ં છું. 
તેનાથી તમારી સમ� તે સૂ�મ �પે રજૂ થશે. રંગે 

ઉજળાં દૂધ જેવાં, આંખો તેજ�વી, કપાળ 
ચમક�લું, હ�મેશા ����ત અને ��િત�મય દ�ખાય 
�ણે પિવ�તાનું ગુલાબ જ સમ�.

મમતાની �તીિત કરાવતા જગદ�બા 
સર�વતીનો જ�મ સાધારણ ક�ટુંબમાં થયો હોવા 
છતાં પોતાની દ�વી યો�યતાઓના કારણોસર 
એમણે જગતમાતાનું પદ �ા�ત કયુ� હતું. ફ� 18 
વષ�ની નાની વયે જ ��ાક�મારી િવ�ાલયના દ�વી 
પ�રવારને પોતાના �વનનું સમપ�ણ કયુ� હતું. 
તેમનો મા�ભાવ એટલો ઉ� ક�ાનો હતો ક� દ�વી 
અલૌ�કક ઉપરાંત લૌ�કક પ�રવાર પણ એમને 
માતાના જેવો આદર આપતા. એમનું �ેહાળ 
હા�ય, મમતાળુ �વભાવ અને માયાળુ વત�ન �ે� 
�વન માટ�ની કઠોર સાધનામાં પણ બધાના 
�વનમાં અ�તછાંટણાં કરતું. દર�ક �યિ� માની 
જેમ તેમનામાં િવ�ાસ મૂક� પોતાના મનની 
મૂંઝવણો િનભ�યતાથી તેમની સમ� રજૂ કરી 
શકતી નથી.

��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
સં�થાપક ��િપતા ��ાબાપ પાસેથી એમણે 
સર�વતીની જેમ સવ� �ાન ધારણ કરવાની 
અ�ભુત �મતા દાખવી હતી. �વનમાં કદીયે 
એમણે એક ભૂલ બી� વખત કરી નથી. વીણા 
સંગાથે એ પોતાના મધુર અવાજે ગાતાં �યાર� 
સા�ાત વીણાદ�વીનો જ સા�ા�કાર થતો.

‘મા’નું �વન ખૂબ જ સાદું. સાદું ખાવું, સાદું 
પીવું, સાદું પહ�રવું, સાદું રહ�વું અને સાદું �વવું એ 
જ એનું �વનસૂ�. પિવ�તાના �ખર િહમાયતી. 

તેજ��વની, સહનશીલ અને કા��યમૂિત� 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�

�.ક�. કૌિશક એન ભ�, ન�ડયાદ

‘મા’એ �દ�ય ધારણાઓને કારણે �ભુિપતાને 
સાચી રીતે ઓળ�યા. પરમા�માને સમિપ�ત થવામાં 
એમણે �ણનો પણ િવલંબ નહોતો કય�.

જગદ�બા સર�વતી �વન �યવહારની 
ક�ળવણીને વધુ મહ�વ આપતા. આદશ� �યવહાર 
અને શુ� ચા�ર�ય વડે જ એ બી�ઓને ક�ળવણી 
આપતાં. િવ� ક�યાણ માટ�ની સાચી સેવા ક�મ થઈ 
શક� તેના તેઓ �વંત ઉદાહરણ હતાં.

‘મા’ સર�વતી અ�તવેલે અઢી વાગે ઉઠતા. 
�ભુ સાથે ગાઢ સંબંધની અનુભૂિતમાં લવલીન 
થવાનો તો તેમનો િન�ય�મ બની ગયો હતો. 
�પ�તાથી દર�ક મુ�ાઓની છણાવટ કરતી 
ગંગાજળ સમાન િનમ�ળ વાણી એ એમના 
�યિ��વની િવિશ�તા હતી. �ભુ પરાયણ �વન 
�વવા માટ� �ાનમાગ� પોતાની સાથે અ�યોને પણ 
લઈ જવા �વનભર સતત તેઓ �ય�શીલ ર�ા 
હતાં.

�ેહ, મમતા, ઉ�સાહ, કત��ય પરાયણતા 
અને સ�ભાવનાની પિવ� મંગલમૂિત� મા જગદ�બા 
સર�વતી�એ તા. 24 જૂન 1965ના �દવસે ફ� 
45 વષ�ની નાની �મર� જ અ�ય� ��થિત �ા�ત 
કરી પોતના પાિથ�વ શરીરનો �યાગ કય�.

��ાક�મારી િવ�ાલયનો દ�વી પ�રવાર માની 
પાલના આપનાર સર�વતીને �ેહથી ‘મ�મા’ 
કહી બોલાવતા. પરમા�મા િશવના િવ� 
પ�રવત�નના ક�યાણકારી આદ�શોના અને 
��ાબાબાના �દન�િત�દનના કાય�ના મુ�ય 
સા�ી જગદ�બા સર�વતી� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થમ મુ�ય સંચાિલકા 
જ નિહ પરંતુ િવ�ાલયની ઉ�વળ કાર�કદ�ના 
આધાર�તંભ પણ હતા. ચોવીસ જૂને તેમની 
પુ�યિતિથને નતમ�તક� �ણામ કરી તેમને 
અંતઃકરણની ભાવાંજિલ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િનણ�યો લેવાનું જેમના હાથમાં છ� તેમણે 
ભેદભાવને િમટાવવાની ક�શળતા ક�ળવવી �ઈએ. 
િભ�નતા ભલે હો પણ ભેદભાવ નહ�. ઈ�ર� 
‘મા’ની રચના કરી આપણા સૌને તેની પાસેથી આ 
વાત િશખવાની સગવડ કરી આપી છ�. બેટા, તું તો 
મોટો છ�, હવે પછી તારો વારો, તું તો ડા�ો છ�. જેવા 
લાગણીસભર શ�દો �ારા બે બાળકોના ભેદને 
ક�ટલી સરળતાથી િમટાવી દ� છ� !

યુવા બાળકો ક� ��ોને સમજવું અઘ�ં છ� 
પણ અસંભવ તો નથી જ. સમાચાર પ�ોમાં આવતી 
રોજબરોજની સમ�યાઓના મૂળમાં �યાંક આ 
કારણ પણ છૂપાયેલું દ�ખાય છ�. �ે� ચાહ� િશ�ણનું 
હોય, રમત-ગમતનું હોય, રોજગારનું હોય ક� 
સામાિજક, આ�યા��મક ક� અ�ય સં�થાઓ સાથે 
�ડાયેલી �યિ�ઓનું હોય ભેદભાવ એ દૂષણ છ� 

જે િવકાસને �ંધે છ�.

�પીડ અને �પધા�ના વત�માન સમયમાં 
માણસ દોડી ર�ો છ�. જેમાં અચાનક આવી જતા 
ભેદભાવ, અસમાનતાના અવરોધો અક�માતો ન 
સજ� તો જ નવાઈ ! સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�.

િશવબાબા માટ� જ કહ� છ� બાળકો,

- ર�સ કરો રીસ નહ�.
- આગે ચલના હ�, સબકો સાથ લેકર ચલના હ�.
- કમ�રીઓકો નહ� િવશેષતા� કો દ�ખના હ�.
- �કસી ક� ભી લગાવ, દબાવ, ઝુકાવ ઔર 

�ભાવમ� આકર િનણ�ય નહ� લેના હ�.
- મતભેદ હો સકતા હ� પરંતુ મનભેદ નહ�.
- સદા સવ� �િત સ�ભાવ, સમભાવ, શુભભાવ 

રખે.                              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... ભેદભાવ
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આ�ાસન ઈનામની �હ�રાત કરી 'runners 
up'ની ઘોષણા કરી ભેદભાવને િમટાવવામાં આવે 
છ�. પણ આજ વાતમાં �યાર�ક ચતુરાઈ વાપરી 
ક�ટલાંક શરતો ઉમેરી એક ને બી�થી આગળ ક� 
પાછળ કરવામાં આવે છ�. મોટાભાગે આમાં કોઈને 
ખુશ કરવા કરતાં અ�યને નારાજ કરવાનો 
અિભગમ વધુ હોય છ�. લાયકાતના ધોરણો 
�યાર�ક �યિ�માં િનરાશા ઉપ�વે છ� જેમ ક�..

1. 25 વષ�નો અનુભવ પરંતુ �મર 50 થી વધુ ક� 
ઓછી.

2. પદ માટ�ની લાયકાત �મર 45 થી ઉપર હોવી 
�ઈએ.

3. �યિ� અપરિણત હોવો જ�રી છ�. આમાં 
�યાંક �મતા અને યો�યતાવાળી �યિ� 
અ�યાય અનુભવે છ�.

�વનમાં સમય �િતસમય આવતી આવી 
અનેક પરી�ાઓ ક� પ�ર��થિતમાં અગાઉ 
સમ��યું તેવા કોઈપણ બાળપણમાં (યુવા ક� 
��ાવ�થાના �ારંભમાં) �યિ�ના મનમાં 
અપમાન, િતર�કાર, નફરતનાં બીજ રોપાય છ�. 
જે આગળ જતાં બદલાની આગમાં પ�રણમે છ�. 
�યિ� આ�મક બની કોઈપણ રીતે બદલો લેવા 
�ેરાય છ�. એમ કરીને પોતાનું સ�માન �ળવવાની 
કોિશશ કર� છ�. બાળ ક�ળવણીના િવષયે હમણાં 
મારા હાથમાં એક પુ�તક આ�યું. જેમાં િશ�ક, 
િવ�ાથ� અને વાલીના સંદભ�માં ખૂબ સુંદર વાત 
�ણવા મળી. જેમાં દાનવીર કણ�ના પા�ની 
�યાસમુિનએ મહાભારતમાં કર�લી રચનાનું 
ઉદાહરણ આપી ઉપરો� વાતની ચચા� કરી છ�.

િવ�ની અનેક સમ�યાઓમાંનું એક કારણ 
અસમાનતા અને માનવીના મનની ભેદભાવભરી 
�િ� છ�. આ ભેદભાવ �યિ�, પ�રવાર - સમાજ - 
દ�શથી માંડી િવ� સુધી �સર� છ�. જે માનવીના 
માનસ પર માઠી અસર પહ�ચાડે છ�. આ ભેદભાવ 
�યાર�ક ��ય� હોય છ� તો �યાર�ક પરો� હોય છ�. 
�યાર�ક �થૂલ તો �યાર�ક સૂ�મ �પે �વામાં આવે 
છ�. જેના બીજ મહ�અંશે બાળપણમાં પડતા હોય 
છ� અને તેના પડઘા સમ� �વનમાં દ�ખાય છ�. 
�વનની મુ�ય �ણ અવ�થા બાળપણ, યુવા અને 
��ાવ�થા છ�. પરંતુ યુવાવ�થાની શ�આત ક� 
��ાવ�થાની શ�આત એ પણ એ સમયનું એક 
�કારનું બાળપણ છ�. એ રીતે દર�ક બાળપણને 
સમજવું અને સાચવવું જ�રી હોય છ�. માટ� જ એક 
યુવાએ ક� એક �� માણસે �વનમાં ક�વી રીતે 
વત�વું તેની સમજ, િશ�ણ ક�ળવણી િવ�ાનો �ારા 
અપાય છ�. આ િશ�ણ અને ક�ળવણી �યિ� 
લેવાનું ચૂક� �ય �યાર� િવિવધ �ે�ોમાં સમ�યા 
ઉ�ભવે છ�.

િવશેષ આજના લેખનના િવષય માટ� જે 
િવચાર ઉ�ભ�યો છ� તેની વાત ક�� તો �વન 
દરિમયાન કોઈ ને કોઈ કાય� ક� �સંગ માટ� આપણે 
ક�ટલાંક બીજ વવાઈ ન �ય તેનું �યાન રાખવું 
ખૂબ જ�રી બને છ�. શાણા માણસો બુિ� વાપરીને 
આ પ�ર��થિતનો ઉક�લ લાવવામાં સફળ થાય છ�. 
તો ક�ટલાંક માણસો ચતુરાઈ વાપરવા જતાં 
િન�ફળ પણ �ય છ�. જેને એક સુંદર ઉદાહરણ 
�ારા સમ�શુ. ખાસ કરીને �પધા�માં �યાર�ક એવું 
બને છ� ક� એકથી �ણ નંબર કોને આપવા. 
ગુણાંકનમાં બ� પાતળો તફાવત હોય છ�. �યાર� 

ભેદભાવ
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)

ગીતા ઉપર નવું સંશોધન
�.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા

ગીતા �ાન કયા યુ� માટ� આપેલ - કૌરવો 
સાથેના ક� કામ-�ોધ �તવા માટ�

ગીતામાં �થમ અ�યાય અને બી� 
અ�યાયની શ�આતના 10 �ોકમાં જ કૌરવો 
સાથેના યુ�ની વાત છ�. પછીના બધા જ 
અ�યાયમાં જે યુ�ની વાત છ� તે આપણી અંદર 
રહ�લા 5 િવકાર કામ, �ોધ વગેર� ઉપર િવજય 
મેળવવાની જ વાત છ�. અ. 3 - �ો. 41, 43માં 
�પ� ક�ં છ� કામ, �ોધ જ તારા શ�ુ છ� તેના ઉપર 
તું િવજય મેળવ. કામ મહાવેરી છ�.

િવકારો �તવા યોગ જ�રી

કામ, �ોધ આ�દ િવકારો ઉપર િવજય 
મેળવવા યોગ શીખવો જ�રી હોવાથી અ. 8 - �ો. 
13માં તથા અ�યાય 6માં યોગની િવિધ શીખવી છ�.

યોગ માટ� આ�મા અને 
પરમા�માનો પ�રચય જ�રી

યોગ શીખવાનું �થમ પગિથયું �વયંનો 
પ�રચય અથા�� આ�માનું �ાન. જે અ. 2 - �ો. 
20 થી 28માં િવ�તારથી જણાવેલ છ�. યોગ અથા�ત 
આ�માનું પરમા�મા સાથે �ડાણ. તે માટ� 
પરમા�માનો સ�ય પ�રચય હોવો જ�રી છ�. 
અ�યાર� સવ�� આ�મા સો પરમા�માનો વાદ 
ફ�લાયેલ છ�. સં�યાસીઓ અને બધા જ મઠ, પંથ, 
સં�દાયમાં આ વાદ �ચિલત છ�. તેથી આ�મા એ જ 
પરમા�મા નથી તે ચોખવટ અ. 15 - �ો. 16માં 
આપેલ છ�. તેમાં �પ� ક�ં છ� ક� ‘અિવનાશી 
આ�માઓ કરતાં પરમા�મા અલગ છ�.’

�વયંનો પ�રચય આપતાં પરમા�મા કહ� છ� 

‘�� અજ�મા, અના�દ છું.’ અ. 11 - �ો. 1 થી 8. 
વધુમાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં લ�યું છ� ક� 
તેઓ સવ� જગતના �ણકાર હોવા છતાં ઈ���યો 
િવનાના છ� તેથી ���ની �થાપના, પાલના અને 
િવનાશ માટ� ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની રચના 
કર� છ�.

ગીતાના અસલ �ાનદાતા કોણ ?

ગીતામાં અ. 4 - �ો. 1-2માં �ીક��ણ 
અજુ�નને કહ� છ� ‘આ �ાન તારા અને મારા જ�મ 
પહ�લાં પણ હતું.’ તો �� થાય છ� ક� આ �ાન 
અસલમાં કોણે આપેલું. � માની લઈએ ક� �ી ક��ણે 
રણમેદાનમાં અજુ�નને આ�યું તો નીચેના ��ોના 
જવાબ મળતા નથી. પરંતુ સાધારણ ��ાના 
શરીરમાં �દ�ય પરકાયા �વેશ કરી િનરાકાર િશવે 
આ�યું તેવું માની લઈએ તો કોઈ �� રહ�તો નથી. 
િનરાકાર િશવ અથા�ત જેની યાદગાર �યોિત�િલંગ 
િશવિલંગ છ� તે. દ�હધારી શંકર નહ�. શંકર પણ 
િશવિલંગનું �યાન ધર� છ�.

(૧) અ. 8 - �ો. 21માં ભગવાન કહ� છ� 
‘પરમધામ મા�ં ધામ છ� �યાં સૂય�-ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી. �ી ક��ણ તો વૈક��ઠ િનવાસી છ� 
�યાર� િશવ પરમધામ િનવાસી છ�.

(૨) અ. 11 - �ો. 8માં ભગવાન કહ� છ� ‘તું 
મને �ઈ નિહ શક� તને �� �દ�ય ચ�ુ આપું છું.’ �ી 
ક��ણ તો ��યમાન છ� �યાર� િનરાકાર િશવ 
અ��ય છ�. તેઓ આ�માઓના િપતા આ�મા 
સમાન �યોિતિબ�દુ છ�.

(૩) અ. 9 - �ો. 11માં ભગવાન કહ� છ� 
‘સાધારણ તનમાં અવત�રત મારી સૌ અવ�ા કર� 
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આ�ાસન ઈનામની �હ�રાત કરી 'runners 
up'ની ઘોષણા કરી ભેદભાવને િમટાવવામાં આવે 
છ�. પણ આજ વાતમાં �યાર�ક ચતુરાઈ વાપરી 
ક�ટલાંક શરતો ઉમેરી એક ને બી�થી આગળ ક� 
પાછળ કરવામાં આવે છ�. મોટાભાગે આમાં કોઈને 
ખુશ કરવા કરતાં અ�યને નારાજ કરવાનો 
અિભગમ વધુ હોય છ�. લાયકાતના ધોરણો 
�યાર�ક �યિ�માં િનરાશા ઉપ�વે છ� જેમ ક�..

1. 25 વષ�નો અનુભવ પરંતુ �મર 50 થી વધુ ક� 
ઓછી.

2. પદ માટ�ની લાયકાત �મર 45 થી ઉપર હોવી 
�ઈએ.

3. �યિ� અપરિણત હોવો જ�રી છ�. આમાં 
�યાંક �મતા અને યો�યતાવાળી �યિ� 
અ�યાય અનુભવે છ�.

�વનમાં સમય �િતસમય આવતી આવી 
અનેક પરી�ાઓ ક� પ�ર��થિતમાં અગાઉ 
સમ��યું તેવા કોઈપણ બાળપણમાં (યુવા ક� 
��ાવ�થાના �ારંભમાં) �યિ�ના મનમાં 
અપમાન, િતર�કાર, નફરતનાં બીજ રોપાય છ�. 
જે આગળ જતાં બદલાની આગમાં પ�રણમે છ�. 
�યિ� આ�મક બની કોઈપણ રીતે બદલો લેવા 
�ેરાય છ�. એમ કરીને પોતાનું સ�માન �ળવવાની 
કોિશશ કર� છ�. બાળ ક�ળવણીના િવષયે હમણાં 
મારા હાથમાં એક પુ�તક આ�યું. જેમાં િશ�ક, 
િવ�ાથ� અને વાલીના સંદભ�માં ખૂબ સુંદર વાત 
�ણવા મળી. જેમાં દાનવીર કણ�ના પા�ની 
�યાસમુિનએ મહાભારતમાં કર�લી રચનાનું 
ઉદાહરણ આપી ઉપરો� વાતની ચચા� કરી છ�.

િવ�ની અનેક સમ�યાઓમાંનું એક કારણ 
અસમાનતા અને માનવીના મનની ભેદભાવભરી 
�િ� છ�. આ ભેદભાવ �યિ�, પ�રવાર - સમાજ - 
દ�શથી માંડી િવ� સુધી �સર� છ�. જે માનવીના 
માનસ પર માઠી અસર પહ�ચાડે છ�. આ ભેદભાવ 
�યાર�ક ��ય� હોય છ� તો �યાર�ક પરો� હોય છ�. 
�યાર�ક �થૂલ તો �યાર�ક સૂ�મ �પે �વામાં આવે 
છ�. જેના બીજ મહ�અંશે બાળપણમાં પડતા હોય 
છ� અને તેના પડઘા સમ� �વનમાં દ�ખાય છ�. 
�વનની મુ�ય �ણ અવ�થા બાળપણ, યુવા અને 
��ાવ�થા છ�. પરંતુ યુવાવ�થાની શ�આત ક� 
��ાવ�થાની શ�આત એ પણ એ સમયનું એક 
�કારનું બાળપણ છ�. એ રીતે દર�ક બાળપણને 
સમજવું અને સાચવવું જ�રી હોય છ�. માટ� જ એક 
યુવાએ ક� એક �� માણસે �વનમાં ક�વી રીતે 
વત�વું તેની સમજ, િશ�ણ ક�ળવણી િવ�ાનો �ારા 
અપાય છ�. આ િશ�ણ અને ક�ળવણી �યિ� 
લેવાનું ચૂક� �ય �યાર� િવિવધ �ે�ોમાં સમ�યા 
ઉ�ભવે છ�.

િવશેષ આજના લેખનના િવષય માટ� જે 
િવચાર ઉ�ભ�યો છ� તેની વાત ક�� તો �વન 
દરિમયાન કોઈ ને કોઈ કાય� ક� �સંગ માટ� આપણે 
ક�ટલાંક બીજ વવાઈ ન �ય તેનું �યાન રાખવું 
ખૂબ જ�રી બને છ�. શાણા માણસો બુિ� વાપરીને 
આ પ�ર��થિતનો ઉક�લ લાવવામાં સફળ થાય છ�. 
તો ક�ટલાંક માણસો ચતુરાઈ વાપરવા જતાં 
િન�ફળ પણ �ય છ�. જેને એક સુંદર ઉદાહરણ 
�ારા સમ�શુ. ખાસ કરીને �પધા�માં �યાર�ક એવું 
બને છ� ક� એકથી �ણ નંબર કોને આપવા. 
ગુણાંકનમાં બ� પાતળો તફાવત હોય છ�. �યાર� 

ભેદભાવ
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)

ગીતા ઉપર નવું સંશોધન
�.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા

ગીતા �ાન કયા યુ� માટ� આપેલ - કૌરવો 
સાથેના ક� કામ-�ોધ �તવા માટ�

ગીતામાં �થમ અ�યાય અને બી� 
અ�યાયની શ�આતના 10 �ોકમાં જ કૌરવો 
સાથેના યુ�ની વાત છ�. પછીના બધા જ 
અ�યાયમાં જે યુ�ની વાત છ� તે આપણી અંદર 
રહ�લા 5 િવકાર કામ, �ોધ વગેર� ઉપર િવજય 
મેળવવાની જ વાત છ�. અ. 3 - �ો. 41, 43માં 
�પ� ક�ં છ� કામ, �ોધ જ તારા શ�ુ છ� તેના ઉપર 
તું િવજય મેળવ. કામ મહાવેરી છ�.

િવકારો �તવા યોગ જ�રી

કામ, �ોધ આ�દ િવકારો ઉપર િવજય 
મેળવવા યોગ શીખવો જ�રી હોવાથી અ. 8 - �ો. 
13માં તથા અ�યાય 6માં યોગની િવિધ શીખવી છ�.

યોગ માટ� આ�મા અને 
પરમા�માનો પ�રચય જ�રી

યોગ શીખવાનું �થમ પગિથયું �વયંનો 
પ�રચય અથા�� આ�માનું �ાન. જે અ. 2 - �ો. 
20 થી 28માં િવ�તારથી જણાવેલ છ�. યોગ અથા�ત 
આ�માનું પરમા�મા સાથે �ડાણ. તે માટ� 
પરમા�માનો સ�ય પ�રચય હોવો જ�રી છ�. 
અ�યાર� સવ�� આ�મા સો પરમા�માનો વાદ 
ફ�લાયેલ છ�. સં�યાસીઓ અને બધા જ મઠ, પંથ, 
સં�દાયમાં આ વાદ �ચિલત છ�. તેથી આ�મા એ જ 
પરમા�મા નથી તે ચોખવટ અ. 15 - �ો. 16માં 
આપેલ છ�. તેમાં �પ� ક�ં છ� ક� ‘અિવનાશી 
આ�માઓ કરતાં પરમા�મા અલગ છ�.’

�વયંનો પ�રચય આપતાં પરમા�મા કહ� છ� 

‘�� અજ�મા, અના�દ છું.’ અ. 11 - �ો. 1 થી 8. 
વધુમાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં લ�યું છ� ક� 
તેઓ સવ� જગતના �ણકાર હોવા છતાં ઈ���યો 
િવનાના છ� તેથી ���ની �થાપના, પાલના અને 
િવનાશ માટ� ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની રચના 
કર� છ�.

ગીતાના અસલ �ાનદાતા કોણ ?

ગીતામાં અ. 4 - �ો. 1-2માં �ીક��ણ 
અજુ�નને કહ� છ� ‘આ �ાન તારા અને મારા જ�મ 
પહ�લાં પણ હતું.’ તો �� થાય છ� ક� આ �ાન 
અસલમાં કોણે આપેલું. � માની લઈએ ક� �ી ક��ણે 
રણમેદાનમાં અજુ�નને આ�યું તો નીચેના ��ોના 
જવાબ મળતા નથી. પરંતુ સાધારણ ��ાના 
શરીરમાં �દ�ય પરકાયા �વેશ કરી િનરાકાર િશવે 
આ�યું તેવું માની લઈએ તો કોઈ �� રહ�તો નથી. 
િનરાકાર િશવ અથા�ત જેની યાદગાર �યોિત�િલંગ 
િશવિલંગ છ� તે. દ�હધારી શંકર નહ�. શંકર પણ 
િશવિલંગનું �યાન ધર� છ�.

(૧) અ. 8 - �ો. 21માં ભગવાન કહ� છ� 
‘પરમધામ મા�ં ધામ છ� �યાં સૂય�-ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી. �ી ક��ણ તો વૈક��ઠ િનવાસી છ� 
�યાર� િશવ પરમધામ િનવાસી છ�.

(૨) અ. 11 - �ો. 8માં ભગવાન કહ� છ� ‘તું 
મને �ઈ નિહ શક� તને �� �દ�ય ચ�ુ આપું છું.’ �ી 
ક��ણ તો ��યમાન છ� �યાર� િનરાકાર િશવ 
અ��ય છ�. તેઓ આ�માઓના િપતા આ�મા 
સમાન �યોિતિબ�દુ છ�.

(૩) અ. 9 - �ો. 11માં ભગવાન કહ� છ� 
‘સાધારણ તનમાં અવત�રત મારી સૌ અવ�ા કર� 
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છ�.’ �ી ક��ણની અવ�ા કોઈ ન કર� પરંતુ આપણા 
જેવા દાઢી-મુંછવાળા ��ાના શરીરમાં અવતરીત 
િશવની અવ�ા જ�ર થાય.

(૪) અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં લ�યું છ� 
પરમા�મા સવ� જગતના સંસારના �ણકાર હોવા 
છતાં ઈ��યો િવનાના છ� તેથી �થાપના, પાલના, 
િવનાશ માટ� ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની રચના 
કર� છ�. �ી ક��ણ ઈ���યો િવનાના નથી �યાર� 
�યોિતિબંદુ િશવ ઈ���યો િવનાના છ�. બ�ા, 
િવ�ણુ, શંકરની રચના કરનાર પણ િશવ જ છ�. 
તેથી તેમની યાદગાર િશવિલંગ ઉપર બીલીપ� 
ચઢાવાય છ�. તેમને અં�ે�માં GOD કહ�વામાં આવે 
છ�. G for Generate - �થાપના, O for Operate - 
પાલના, અને D for Distruct - િવનાશ. ક��ણને 
GOD નહ� LORD Krishna કહ� છ�.

(૫) અ. 4 - �ો. 7-8માં ભગવાન કહ� છ�, 
‘અધમ�નો નાશ કરી ધમ�ની �થાપના કરવા �� 
અવત�ં છું.’ �ી ક��ણના ��યુ બાદ તો કળીયુગ 
આ�યો ધમ�ની �થાપના તો થઈ જ નિહ. ��વી 
ઉપર અધમ� વધી જવાથી પાંડવો િહમાલય ઉપર 
જઈ ગળી મયા� �યાર� િશવ કિલયુગનાં અંતે 
��ાતનમાં આવી સ�ય ગીતા �ાન આપી 
કિલયુગનો િવનાશ કરી સતયુગ �થાપે છ�.

(૬) અ. 4 - �ો. 1-2માં �ી ક��ણ કહ� છ� 
‘આ �ાન તારા અને મારા જ�મ પહ�લાં પણ હતું.’ 
આનો અથ� એ જ થાય છ� ક� ગીતાના મૂળભૂત 
�ાનદાતા ક��ણ નથી. ઓરી�નલ ગીતા �ાન 
આપનાર બીજું કોઈ છ�.

(૭) અ. 7 - �ો. 25 તથા અ. 10 - �ો. 
3માં ભગવાન કહ� છ�. ‘�� અજ�મા, અ�ય� 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છું.’ �ી ક��ણે તો માતાના 
ક�ખેથી જ�મ લીધો, દ�વક� અને વાસુદ�વના પુ� 

હતા અને પારધીના તીરથી ��યુ પામેલા. �યાર� 
િનરાકાર િશવ અજ�મા, અ�ય� અને 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છ�.

(૮) અ. ૭ - �ો. 24માં ભગવાન કહ� છ� 
‘અ�ાનીઓ મને અ�ય� મન-ઈ���યોથી પર 
એવા પરમા�માને સાધારણ મનુ�ય સમજે છ�.’ �ી 
ક��ણને કોઈ સાધારણ મનુ�ય નિહ સમજે. આપણા 
જેવા સાધારણ દાઢી-મૂછ વાળા ��ાતનમાં 
અવતર�લ પરમા�માને જ સાધારણ મનુ�ય સમ� 
અવ�ા કર� છ�.

ગીતાના અસલ (મૂળભૂત) �ાનદાતા 
િનરાકાર િશવની પૂ� ફ� ભારતમાં જ નિહ. 
પરંતુ િવ�ભરમાં થાય છ�. ફ� િહ�દુ જ નિહ 
પરંતુ બાક�ના બધા ધમ�માં પણ તેમની પૂ� 
િવિવધ �વ�પે થાય છ�. જેમ ક� મુ�લીમો મ�ામાં 
ગોળ પ�થર (સંગ એ અસવદ) �વ�પે (GOD is 
Light).

ભારતમાં રામે�ર (રામના પણ ઈ�ર) 
ગોપે�ર (�ી ક��ણના ઈ�ર) અમરનાથ, 
િવ�નાથ વગેર� સ�કડો િવિવધ નામથી પુ�ય છ�.

ગીતા ઉપર િશવને બદલે �ી ક��ણનું નામ 
ક�મ આ�યું ?

ગીતાના અસલ �ાનદાતાનો પ�રચય 
ગીતામાંથી જ મળી રહ� છ� તો પછી શા��કારોએ 
પરમા�માનું અસલ નામ છુપા�યું ક�મ ? િનરાકાર 
િશવ ઉવાચ એવા શ�દો ગીતામાં ક�મ �વા મળતા 
નથી ? આનું સંભિવત એક જ કારણ હોઈ શક� છ�. 
િશવ અને શંકરને એક કરી દીધેલ હોવાથી િશવનું 
નામ �ગટ કરવામાં આવે તો પણ બધા શંકરને જ 
ગીતાના ભગવાન માની લે જે દ�હધારી છ�. તેથી 
કોકડુ વધુ ગુંચવાય કારણ ક� ગીતામાં સવ�� 
િનરાકારને જ ભગવાન ક�ા છ�. �યાર� શંકર તો 

દ�હધારી છ�. તેથી અસલ ગીતાના જે અવશેષો 
�ા�ત થયા તેને �ી ક��ણ - અજુ�ન સંવાદ �પે 
ગોઠવી ગીતા બનાવી પછી તેને મહાભારત સાથે 
�ડવા અજુ�નને િવષાદ થયો તેવું બહાનું આગળ 
ધરી દીધું. બાક� ગીતા �ાન િવષાદ મુ� કરી 
યુ� કરવા �ેર� તેવું છ� જ નહ�. ઉલટું મનુ�યને 
યોગી બનાવી કામ �ોધથી મુ� કરાવનાર છ�. 
કામ, �ોધથી મુ� થયેલો અજુ�ન શું તેના 
સગાવહાલા સૌનો સંહાર કરશે ? કદાિપ નહ�.

ઈિતહાસકારો ગીતા િવષે શું કહ� છ�.

ગીતા ઉપર 108 થી વધુ પુ�તકો લખાયેલ 
છ�. જેમાં પર�પર ઘણો િવરોધાભાસ છ�. જેમ ક� 
શંકરાચાય� અ��તવાદ અથા�ત આ�મા સો 
પરમા�માનો વાદ સાિબત કય� છ�. �યાર� 
માધવાચાય� ��તવાદ અથા�� આ�માથી પરમા�મા 
અલગ છ� તેવો િવ�� વાદ સાિબત કર�લ છ�. આવું 
બનવાનું કારણ સમ�એ.

ક�પ પહ�લાં િનરાકાર િશવે આપેલ ગીતા 
�ાનના અવશેષો ઉપરથી મૂળ ગીતા બનેલી જેમાં 
ફ�રફાર થતા ગયા અને છ��ે �ીક��ણ - અજુ�ન 
સંવાદવાળી ગીતા બની. જે આપણી સમ� છ�. 
તેની અંદર �ાન છ� િનરાકારનું અને ઉપર નામ છ� 
દ�હધારી �ી ક��ણનું. આથી બંનેનો તાલ બેસાડવા 
સૌ િવ�ાનોએ �ય�ો કરી 108 થી વધુ પુ�તકો 
લખી ના�યા.

ગીતાની સૌ �થમ રચના થયા પછી �યાર� 
ક�વા ફ�રફાર થયા તે િવષે ઈિતહાસકારો શું કહ� છ� 
તે �ઈએ.

રાધાક��ણન ગીતા પેજ 17માં અને 
Religions of India (1609)ના પેજ 396માં 
ઈિતહાસકાર હોપ�ક�સે લ�યું છ� ક� મૂળ ગીતા 
િનિહસં�દાય રચના હતી પછી તેમાંથી િવ�ણુગાથા 

કરતી કિવતા �પે બનાવી અને તે બાદ ઈ.સ. 100 
આસપાસ ક��ણ-અજુ�ન સંવાદ વાળી ગીતા બની.

Relions of India (1620) પેજ 12-14 
ઉપર ઈિતહાસકાર ફક��હાર� લખેલું છ� ક� ગીતા 
પહ�લાં ઉપિનષદના �પમાં હતી. બાદમાં 
ક��ણવાદીઓએ વત�માન �વ�પ આ�યું. તેમાં બી� 
ઈિતહાસકાર ગવ� લખે છ� ક� ગીતા પહ�લાં 
સાં�યયોગ સંબંધી �ંથ હતો જે ઈસ પૂવ� 200 
આસપાસ લખાયેલ પછી ઈ.સ. 100 આસપાસ 
વેદા�તના અનુયાયી �ારા વત�માન �વ�પે 
લખવામાં આવી.

હવે સ�ય ગીતા �ાન સા�તાિહક કોસ� �ારા

ગીતામાં આપેલ વચન અનુસાર यदा यदा िह 

धम��य પરમા�મા િનરાકાર િશવ ��ાતનમાં 
પરકાયા �વેશ કરી ક�પ પહ�લાંવાળું સ�ય ગીતા 
�ાન આપી ર�ા છ�. જે ��ાક�મારીઝ ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય ઉપર સાત �દવસના કોસ� �ારા 
મેળવી શકાય છ�.

�થમ �દવસ - આ�માનું �ાન - ગીતાના 
અ. 2 - �ો. 20 થી 28માં બતાવેલ આ�માનો 
પ�રચય તથા અ. 15 - �ો. 1 થી 6માં ��લોક 
તથા સાકારી દુિનયાની જે માિહતી છ� તે હવે 
િવ�તારથી મેળવો.

બી� �દવસ - પરમા�માનો પ�રચય - 
ગીતામાં ઘણા બધા �ોકમાં પરમા�માનો પ�રચય 
મળ� છ�. અ. 11 - �ો. 8, અ. 15 - �ો. 1 થી 6, 
અ. 13 - �ો. 13 થી 16, અ. 8 - �ો. 21, અ. 7 
- �ો. 25, અ. 10 - �ો. 3. હવે પરમા�માનો 
સંપૂણ� પ�રચય એમના �ારા અપાયેલ �ણો.

�ી� �દવસ - પરમા�માનું કત��ય - 
ગીતામાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં ��ા �ારા 
�થાપના, િવ�ણુ �ારા પાલના અને શંકર �ારા 
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છ�.’ �ી ક��ણની અવ�ા કોઈ ન કર� પરંતુ આપણા 
જેવા દાઢી-મુંછવાળા ��ાના શરીરમાં અવતરીત 
િશવની અવ�ા જ�ર થાય.

(૪) અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં લ�યું છ� 
પરમા�મા સવ� જગતના સંસારના �ણકાર હોવા 
છતાં ઈ��યો િવનાના છ� તેથી �થાપના, પાલના, 
િવનાશ માટ� ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની રચના 
કર� છ�. �ી ક��ણ ઈ���યો િવનાના નથી �યાર� 
�યોિતિબંદુ િશવ ઈ���યો િવનાના છ�. બ�ા, 
િવ�ણુ, શંકરની રચના કરનાર પણ િશવ જ છ�. 
તેથી તેમની યાદગાર િશવિલંગ ઉપર બીલીપ� 
ચઢાવાય છ�. તેમને અં�ે�માં GOD કહ�વામાં આવે 
છ�. G for Generate - �થાપના, O for Operate - 
પાલના, અને D for Distruct - િવનાશ. ક��ણને 
GOD નહ� LORD Krishna કહ� છ�.

(૫) અ. 4 - �ો. 7-8માં ભગવાન કહ� છ�, 
‘અધમ�નો નાશ કરી ધમ�ની �થાપના કરવા �� 
અવત�ં છું.’ �ી ક��ણના ��યુ બાદ તો કળીયુગ 
આ�યો ધમ�ની �થાપના તો થઈ જ નિહ. ��વી 
ઉપર અધમ� વધી જવાથી પાંડવો િહમાલય ઉપર 
જઈ ગળી મયા� �યાર� િશવ કિલયુગનાં અંતે 
��ાતનમાં આવી સ�ય ગીતા �ાન આપી 
કિલયુગનો િવનાશ કરી સતયુગ �થાપે છ�.

(૬) અ. 4 - �ો. 1-2માં �ી ક��ણ કહ� છ� 
‘આ �ાન તારા અને મારા જ�મ પહ�લાં પણ હતું.’ 
આનો અથ� એ જ થાય છ� ક� ગીતાના મૂળભૂત 
�ાનદાતા ક��ણ નથી. ઓરી�નલ ગીતા �ાન 
આપનાર બીજું કોઈ છ�.

(૭) અ. 7 - �ો. 25 તથા અ. 10 - �ો. 
3માં ભગવાન કહ� છ�. ‘�� અજ�મા, અ�ય� 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છું.’ �ી ક��ણે તો માતાના 
ક�ખેથી જ�મ લીધો, દ�વક� અને વાસુદ�વના પુ� 

હતા અને પારધીના તીરથી ��યુ પામેલા. �યાર� 
િનરાકાર િશવ અજ�મા, અ�ય� અને 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છ�.

(૮) અ. ૭ - �ો. 24માં ભગવાન કહ� છ� 
‘અ�ાનીઓ મને અ�ય� મન-ઈ���યોથી પર 
એવા પરમા�માને સાધારણ મનુ�ય સમજે છ�.’ �ી 
ક��ણને કોઈ સાધારણ મનુ�ય નિહ સમજે. આપણા 
જેવા સાધારણ દાઢી-મૂછ વાળા ��ાતનમાં 
અવતર�લ પરમા�માને જ સાધારણ મનુ�ય સમ� 
અવ�ા કર� છ�.

ગીતાના અસલ (મૂળભૂત) �ાનદાતા 
િનરાકાર િશવની પૂ� ફ� ભારતમાં જ નિહ. 
પરંતુ િવ�ભરમાં થાય છ�. ફ� િહ�દુ જ નિહ 
પરંતુ બાક�ના બધા ધમ�માં પણ તેમની પૂ� 
િવિવધ �વ�પે થાય છ�. જેમ ક� મુ�લીમો મ�ામાં 
ગોળ પ�થર (સંગ એ અસવદ) �વ�પે (GOD is 
Light).

ભારતમાં રામે�ર (રામના પણ ઈ�ર) 
ગોપે�ર (�ી ક��ણના ઈ�ર) અમરનાથ, 
િવ�નાથ વગેર� સ�કડો િવિવધ નામથી પુ�ય છ�.

ગીતા ઉપર િશવને બદલે �ી ક��ણનું નામ 
ક�મ આ�યું ?

ગીતાના અસલ �ાનદાતાનો પ�રચય 
ગીતામાંથી જ મળી રહ� છ� તો પછી શા��કારોએ 
પરમા�માનું અસલ નામ છુપા�યું ક�મ ? િનરાકાર 
િશવ ઉવાચ એવા શ�દો ગીતામાં ક�મ �વા મળતા 
નથી ? આનું સંભિવત એક જ કારણ હોઈ શક� છ�. 
િશવ અને શંકરને એક કરી દીધેલ હોવાથી િશવનું 
નામ �ગટ કરવામાં આવે તો પણ બધા શંકરને જ 
ગીતાના ભગવાન માની લે જે દ�હધારી છ�. તેથી 
કોકડુ વધુ ગુંચવાય કારણ ક� ગીતામાં સવ�� 
િનરાકારને જ ભગવાન ક�ા છ�. �યાર� શંકર તો 

દ�હધારી છ�. તેથી અસલ ગીતાના જે અવશેષો 
�ા�ત થયા તેને �ી ક��ણ - અજુ�ન સંવાદ �પે 
ગોઠવી ગીતા બનાવી પછી તેને મહાભારત સાથે 
�ડવા અજુ�નને િવષાદ થયો તેવું બહાનું આગળ 
ધરી દીધું. બાક� ગીતા �ાન િવષાદ મુ� કરી 
યુ� કરવા �ેર� તેવું છ� જ નહ�. ઉલટું મનુ�યને 
યોગી બનાવી કામ �ોધથી મુ� કરાવનાર છ�. 
કામ, �ોધથી મુ� થયેલો અજુ�ન શું તેના 
સગાવહાલા સૌનો સંહાર કરશે ? કદાિપ નહ�.

ઈિતહાસકારો ગીતા િવષે શું કહ� છ�.

ગીતા ઉપર 108 થી વધુ પુ�તકો લખાયેલ 
છ�. જેમાં પર�પર ઘણો િવરોધાભાસ છ�. જેમ ક� 
શંકરાચાય� અ��તવાદ અથા�ત આ�મા સો 
પરમા�માનો વાદ સાિબત કય� છ�. �યાર� 
માધવાચાય� ��તવાદ અથા�� આ�માથી પરમા�મા 
અલગ છ� તેવો િવ�� વાદ સાિબત કર�લ છ�. આવું 
બનવાનું કારણ સમ�એ.

ક�પ પહ�લાં િનરાકાર િશવે આપેલ ગીતા 
�ાનના અવશેષો ઉપરથી મૂળ ગીતા બનેલી જેમાં 
ફ�રફાર થતા ગયા અને છ��ે �ીક��ણ - અજુ�ન 
સંવાદવાળી ગીતા બની. જે આપણી સમ� છ�. 
તેની અંદર �ાન છ� િનરાકારનું અને ઉપર નામ છ� 
દ�હધારી �ી ક��ણનું. આથી બંનેનો તાલ બેસાડવા 
સૌ િવ�ાનોએ �ય�ો કરી 108 થી વધુ પુ�તકો 
લખી ના�યા.

ગીતાની સૌ �થમ રચના થયા પછી �યાર� 
ક�વા ફ�રફાર થયા તે િવષે ઈિતહાસકારો શું કહ� છ� 
તે �ઈએ.

રાધાક��ણન ગીતા પેજ 17માં અને 
Religions of India (1609)ના પેજ 396માં 
ઈિતહાસકાર હોપ�ક�સે લ�યું છ� ક� મૂળ ગીતા 
િનિહસં�દાય રચના હતી પછી તેમાંથી િવ�ણુગાથા 

કરતી કિવતા �પે બનાવી અને તે બાદ ઈ.સ. 100 
આસપાસ ક��ણ-અજુ�ન સંવાદ વાળી ગીતા બની.

Relions of India (1620) પેજ 12-14 
ઉપર ઈિતહાસકાર ફક��હાર� લખેલું છ� ક� ગીતા 
પહ�લાં ઉપિનષદના �પમાં હતી. બાદમાં 
ક��ણવાદીઓએ વત�માન �વ�પ આ�યું. તેમાં બી� 
ઈિતહાસકાર ગવ� લખે છ� ક� ગીતા પહ�લાં 
સાં�યયોગ સંબંધી �ંથ હતો જે ઈસ પૂવ� 200 
આસપાસ લખાયેલ પછી ઈ.સ. 100 આસપાસ 
વેદા�તના અનુયાયી �ારા વત�માન �વ�પે 
લખવામાં આવી.

હવે સ�ય ગીતા �ાન સા�તાિહક કોસ� �ારા

ગીતામાં આપેલ વચન અનુસાર यदा यदा िह 

धम��य પરમા�મા િનરાકાર િશવ ��ાતનમાં 
પરકાયા �વેશ કરી ક�પ પહ�લાંવાળું સ�ય ગીતા 
�ાન આપી ર�ા છ�. જે ��ાક�મારીઝ ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય ઉપર સાત �દવસના કોસ� �ારા 
મેળવી શકાય છ�.

�થમ �દવસ - આ�માનું �ાન - ગીતાના 
અ. 2 - �ો. 20 થી 28માં બતાવેલ આ�માનો 
પ�રચય તથા અ. 15 - �ો. 1 થી 6માં ��લોક 
તથા સાકારી દુિનયાની જે માિહતી છ� તે હવે 
િવ�તારથી મેળવો.

બી� �દવસ - પરમા�માનો પ�રચય - 
ગીતામાં ઘણા બધા �ોકમાં પરમા�માનો પ�રચય 
મળ� છ�. અ. 11 - �ો. 8, અ. 15 - �ો. 1 થી 6, 
અ. 13 - �ો. 13 થી 16, અ. 8 - �ો. 21, અ. 7 
- �ો. 25, અ. 10 - �ો. 3. હવે પરમા�માનો 
સંપૂણ� પ�રચય એમના �ારા અપાયેલ �ણો.

�ી� �દવસ - પરમા�માનું કત��ય - 
ગીતામાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં ��ા �ારા 
�થાપના, િવ�ણુ �ારા પાલના અને શંકર �ારા 
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પરમા�મા વાદ �ગટ થયો. તેથી આજે િવ�માં 400 
થી વધુ મહાન �યિ�ઓ પોતાને પરમા�મા કહ�વા 
લા�યા છ�. સં�યાસીઓ તથા મોટાભાગના મઠ, 
પંથ, સં�દાય આ વાદ �વીકારીને ચાલી ર�ા છ�. 
પરંતુ આ વાદનું ગીતામાં જ ભગવાને ખંડન કયુ� 
છ�.

1. ગીતામાં અ. 15 - �ો. 16માં લખેલું છ�. 
‘અિવનાશી આ�માઓ કરતાં પરમા�મા અલગ 
છ�.’

2. ગીતામાં અ. 11 - �ો. 8માં ભગવાન 
કહ� છ� ‘�� અજ�મા, અ�ય�, અ��ય� છું.’ 
આ�માઓ તો પુનજ��મ લે છ�.

3. ગીતામાં અ. 15 - �ો. 6માં લ�યું છ� �� 
��લોકનો િનવાસી છું. �યાં સૂય� - ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી. આ�માઓ તો ��� ઉપર પુનજ��મ 
લેતા રહ� છ�.

4. ગીતામાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં 
લ�યું છ�. ‘પરમા�મા સવ� જગતના �ણકાર હોવા 
છતાં ઈ���યો િવનાના છ�. તેઓ ���ની �થાપના, 
પાલના, િવનાશ માટ� ��ા િવ�ણુ શંકરની રચના 
કર� છ�.’ તેથી જ પરમા�માને િશવ અને 
આ�માઓને શાલી�ામ કહ� છ�. તેથી જ તેમને 
GOD કહ� છ�. અને આ�માને SOUL કહ� છ�. પૂ� 
માટ� પણ વ�ે મોટું એક જ િશવિલંગ અને 
આજુબાજુ સ�કડો નાના િલંગ (શાલી�ામ) 
બનાવવામાં આવે છ�.

5. ગીતામાં અ. 4 - �ો. 7-8માં પરમા�મા 
કહ� છ�. ‘અધમ�નો નાશ કરી ધમ�ની �થાપના 
કરવા �� અવત�ં છું. � આ�મા એ જ પરમા�મા 
હોય તો અધમ� વધે જ નિહ. આ�મા એ જ 
પરમા�મા હોય તો અધમ�નો નાશ કરવા 
પરમધામથી કોણ આવીને ગીતા �ાન આપે છ� ?

િવનાશ ક�વી રીતે કરાવે છ� તે અને અ. 9 - �ો. 
10માં દશા�વેલ ���ચ�ની િવ�તારથી માિહતી 
મેળવો.

ચોથો �દવસ - ક�પ�� - ગીતામાં અ. 15 - 
�ો. 1 થી 4માં બતાવેલ ઉલટા ક�પ��ની 
િવ�તારથી માિહતી મેળવો.

પાંચમો �દવસ - 84 જ�મોની સીડી - આ 
સીડીની માિહતી ગીતામાંથી અ��ય થઈ ગયેલ છ�. 
ફ� ક�વા કમ� �ારા �યાં જ�મ મળ� તેવી થોડીક 
માિહતી અ. 6 - �ો. 40 થી 45માં છ�. હવે પૂરા 
ક�પમાં આ�માઓ ક�ટલા જ�મ ક�વા �વ�પે લે છ� તે 
સંપૂણ� માિહતી મેળવો.

છ�ો �દવસ - ગીતા - અ. 4 -  �ો. 7-8માં 
ભગવાન કહ� છ� ‘અધમ� વધે �યાર� �� ધમ� �થાપવા 
આવું છું.’ હવે ગીતા તો ઘેર ઘેર છ� તો ફરી એનું 
એ ગીતા �ાન આપવા આવવાની શી જ�ર ? સ�ય 
હક�કત એ છ� ક� અવશેષો ઉપરથી બનેલી 
ગીતામાં તો 1% થી 2% જ �ાન આ�યું છ� બાક�નું 
ખોવાઈ ગયેલ છ�. તેથી જ ઘેર ઘેર ગીતા હોવા છતાં 
પરમા�માને �બ� આવી ફરી િવ�તારથી �ાન 
અને યોગ શીખવવો પડે છ�. સતયુગી દ�વી-દ�વતા 
સમાન પિવ� બનાવી ��ા �ારા �થાપનાનું 
કત��ય કરાવવું પડે છ�.

સાતમો �દવસ - રાજયોગ - ગીતામાં અ. 
6માં યોગ િવષે ઘણા �ોક છ�. તથા અ. 8 - �ો. 
13માં પણ યોગની િવિધ બતાવેલ છ� હવે ફરી 
િવ�તારથી રાજયોગ શીખવા આ િવ�િવ�ાલયમાં 
�ે�ટીકલ તાલીમ અપાય છ�.

આ�મા સો પરમા�મા વાદ િમ�યા �મણ છ�.

ગીતામાં શ�દો િનરાકારના છ� અને ઉપર 
નામ દ�હધારી �ી ક��ણનું આવવાથી �ી ક��ણનો 
આ�મા એ જ પરમા�મા થઈ ગયા. અને આ�મા સો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

બાબાના વા�રસ બનીએ..
�.ક�. વા�રસભાઈ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ

બાળકોને જ�મ આપે છ�. ‘બાલક સો માિલક’ 
પરંતુ ક�વી રીતે બનીશું ?

વારસો હ�મેશા િપતા �ારા મળ� છ�. બાબા 
પાસે બેહદનો વારસો છ�. �ાનનો ખ�નો, સવ� 
ગુણોનો ખ�નો, સવ� શિ�નો ખ�નો, સવ� 
સુખોનો ખ�નો, આનંદનો ખ�નો, �ેમનો 
ખ�નો, પિવ�તાનો ખ�નો વગેર�. �ાનના 
ખ�નામાં સાકાર મુરલી અને અ�ય� વાણી એ 
બે �ોપટ� છ�. સવ� ગુણોના ખ�નામાં �દ�યગુણોનો 
ગુલદ�તો છ�. સવ� શિ�નાં ખ�નામાં 
અ�શિ�ઓ છ�. સવ� સુખોના ખ�નામાં 
અતી���ય સુખ છ�. જેટલા આ ખ�નાથી ભરપૂર 
થઈશું એટલા િવ�ના માિલક બનીશું. બાળક 
બનતા અિધકારી બની જઈએ છીએ. િપતા પાસે 
જે વારસો હોય છ� તે બાળકને િવલ કરી દ� છ�. 
અિધકારી એટલે �ા��ત �વ�પ. �યાર� આપણે 
કોષ� કરી લઈએ છીએ. એટલે એ �દવસથી 
બાબાના બાળકનો જ�મ થયો કહ�વાય. ધ�ય છ� 
જેઓને ભગવાનનું બાળક બની પરમા�મ પાલના 
�ા�ત થવાનું ભા�ય મ�યું છ�.

િશવબાબા �ાન અને યોગ �ારા આપણી 
પાલના કર� છ�. અ�તવેલે ઊઠાડવાની િ�યાથી 
લઈ રા�ે સુવડાવવા સુધી સંપૂણ� પાલના કર� છ�. 
મુરલી એ આપણી મા છ�. જેના �ારા પાલના લઈએ 
છીએ. અલૌ�કક જ�મ થતાં જ �ાનદૂધ મળી �ય 
છ�. જેનાથી આપણે હ��ધી-વે�ધી-હ��પી રહીએ 
છીએ. આપણે રચના છીએ અને બાબા રચિયતા 
છ�. જે રચના કર� છ� એમને પાલના કરવી જ પડે 
છ�. બસ બાળક ખુશ હોય એટલે માતાિપતાને પણ 
�યાલ હોય છ�. બાળકને માંગવું નથી પડતું. 

આપણે સૌ એક પ�રવારના સ�ય છીએ. 
જેમ ક� પરમધામ ક� આ��મક ���એ આ��મક 
પ�રવાર, �દ�યગુણોથી સ� એવા દ�વી પ�રવાર 
ક� જે બ� ઓછી સં�યામાં હોય છ�. વત�માન સમય 
સંગમયુગમાં �ે� પ�રવાર એટલે �ા�ણ 
પ�રવાર. આપણે બેહદના બાપના સંતાનો હોવાથી 
બેહદના પ�રવારના સ�ય (��ાવ�સ) છીએ. 
પરમધામ ઘર કહ�વાય અને ઘરમાં માિલક તો હોય 
જ ને ? પરમધામ ઘર તો એક જ છ�. પરંતુ િવશાળ 
હોવાથી દર�ક આ�માઓ માિલક છ�. �યારબાદ 
��વી પર પહ�લો જ�મ �વગ�માં થાય એટલે પૂરા 
િવ�ના માિલક કહ�વાય. �યાર� બાળકનો જ�મ 
થાય એટલે િપતાની સવ� �ોપટ�નો હકદાર - 
વારસદાર બની જ �ય છ�. બાબા પણ મુરલીમાં 
કહ� છ� ક� ‘બ�ા પૈદા �આ ઔર વા�રસ બના.’ 
સતયુગમાં �વગ�નો વારસો મળશે. ખુશીની વાત 
એ છ� ક� �યાં દીકરો-દીકરી બ�ને વારસાના 
સમાન અિધકારી હોય છ�. રાજક�માર - 
રાજક�મારી, િવ� મહારાજન - િવ� મહારાણી 
હોય છ�. બંને િવ�ના માિલક હશે. પરંતુ એ પણ 
અહીનાં પુ�ષાથ� અનુસાર પદની �ા��ત થશે. 
વત�માનમાં શું ?

આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી બની વત�માન 
સંગમયુગમાં �વયં પરમિપતાની પાલના લઈ, 
એમની સવ� અલૌ�કક �ોપટ�ના માિલક બની, સવ� 
ખ�નાના અિધકારી બની સાચા વારસદાર 
બનીએ છીએ. આ અલૌ�કક જ�મ જ છ� જેમાં 
�ભુપાલના મળ� છ�. પરમિપતાનો સાકારમાં 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. અહીયાં પરમિપતા 
િશવબાબા છ� ક� જે ��ા માતા �ારા મુખવંશાવલી 
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પરમા�મા વાદ �ગટ થયો. તેથી આજે િવ�માં 400 
થી વધુ મહાન �યિ�ઓ પોતાને પરમા�મા કહ�વા 
લા�યા છ�. સં�યાસીઓ તથા મોટાભાગના મઠ, 
પંથ, સં�દાય આ વાદ �વીકારીને ચાલી ર�ા છ�. 
પરંતુ આ વાદનું ગીતામાં જ ભગવાને ખંડન કયુ� 
છ�.

1. ગીતામાં અ. 15 - �ો. 16માં લખેલું છ�. 
‘અિવનાશી આ�માઓ કરતાં પરમા�મા અલગ 
છ�.’

2. ગીતામાં અ. 11 - �ો. 8માં ભગવાન 
કહ� છ� ‘�� અજ�મા, અ�ય�, અ��ય� છું.’ 
આ�માઓ તો પુનજ��મ લે છ�.

3. ગીતામાં અ. 15 - �ો. 6માં લ�યું છ� �� 
��લોકનો િનવાસી છું. �યાં સૂય� - ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી. આ�માઓ તો ��� ઉપર પુનજ��મ 
લેતા રહ� છ�.

4. ગીતામાં અ. 13 - �ો. 13 થી 16માં 
લ�યું છ�. ‘પરમા�મા સવ� જગતના �ણકાર હોવા 
છતાં ઈ���યો િવનાના છ�. તેઓ ���ની �થાપના, 
પાલના, િવનાશ માટ� ��ા િવ�ણુ શંકરની રચના 
કર� છ�.’ તેથી જ પરમા�માને િશવ અને 
આ�માઓને શાલી�ામ કહ� છ�. તેથી જ તેમને 
GOD કહ� છ�. અને આ�માને SOUL કહ� છ�. પૂ� 
માટ� પણ વ�ે મોટું એક જ િશવિલંગ અને 
આજુબાજુ સ�કડો નાના િલંગ (શાલી�ામ) 
બનાવવામાં આવે છ�.

5. ગીતામાં અ. 4 - �ો. 7-8માં પરમા�મા 
કહ� છ�. ‘અધમ�નો નાશ કરી ધમ�ની �થાપના 
કરવા �� અવત�ં છું. � આ�મા એ જ પરમા�મા 
હોય તો અધમ� વધે જ નિહ. આ�મા એ જ 
પરમા�મા હોય તો અધમ�નો નાશ કરવા 
પરમધામથી કોણ આવીને ગીતા �ાન આપે છ� ?

િવનાશ ક�વી રીતે કરાવે છ� તે અને અ. 9 - �ો. 
10માં દશા�વેલ ���ચ�ની િવ�તારથી માિહતી 
મેળવો.

ચોથો �દવસ - ક�પ�� - ગીતામાં અ. 15 - 
�ો. 1 થી 4માં બતાવેલ ઉલટા ક�પ��ની 
િવ�તારથી માિહતી મેળવો.

પાંચમો �દવસ - 84 જ�મોની સીડી - આ 
સીડીની માિહતી ગીતામાંથી અ��ય થઈ ગયેલ છ�. 
ફ� ક�વા કમ� �ારા �યાં જ�મ મળ� તેવી થોડીક 
માિહતી અ. 6 - �ો. 40 થી 45માં છ�. હવે પૂરા 
ક�પમાં આ�માઓ ક�ટલા જ�મ ક�વા �વ�પે લે છ� તે 
સંપૂણ� માિહતી મેળવો.

છ�ો �દવસ - ગીતા - અ. 4 -  �ો. 7-8માં 
ભગવાન કહ� છ� ‘અધમ� વધે �યાર� �� ધમ� �થાપવા 
આવું છું.’ હવે ગીતા તો ઘેર ઘેર છ� તો ફરી એનું 
એ ગીતા �ાન આપવા આવવાની શી જ�ર ? સ�ય 
હક�કત એ છ� ક� અવશેષો ઉપરથી બનેલી 
ગીતામાં તો 1% થી 2% જ �ાન આ�યું છ� બાક�નું 
ખોવાઈ ગયેલ છ�. તેથી જ ઘેર ઘેર ગીતા હોવા છતાં 
પરમા�માને �બ� આવી ફરી િવ�તારથી �ાન 
અને યોગ શીખવવો પડે છ�. સતયુગી દ�વી-દ�વતા 
સમાન પિવ� બનાવી ��ા �ારા �થાપનાનું 
કત��ય કરાવવું પડે છ�.

સાતમો �દવસ - રાજયોગ - ગીતામાં અ. 
6માં યોગ િવષે ઘણા �ોક છ�. તથા અ. 8 - �ો. 
13માં પણ યોગની િવિધ બતાવેલ છ� હવે ફરી 
િવ�તારથી રાજયોગ શીખવા આ િવ�િવ�ાલયમાં 
�ે�ટીકલ તાલીમ અપાય છ�.

આ�મા સો પરમા�મા વાદ િમ�યા �મણ છ�.

ગીતામાં શ�દો િનરાકારના છ� અને ઉપર 
નામ દ�હધારી �ી ક��ણનું આવવાથી �ી ક��ણનો 
આ�મા એ જ પરમા�મા થઈ ગયા. અને આ�મા સો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

બાબાના વા�રસ બનીએ..
�.ક�. વા�રસભાઈ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ

બાળકોને જ�મ આપે છ�. ‘બાલક સો માિલક’ 
પરંતુ ક�વી રીતે બનીશું ?

વારસો હ�મેશા િપતા �ારા મળ� છ�. બાબા 
પાસે બેહદનો વારસો છ�. �ાનનો ખ�નો, સવ� 
ગુણોનો ખ�નો, સવ� શિ�નો ખ�નો, સવ� 
સુખોનો ખ�નો, આનંદનો ખ�નો, �ેમનો 
ખ�નો, પિવ�તાનો ખ�નો વગેર�. �ાનના 
ખ�નામાં સાકાર મુરલી અને અ�ય� વાણી એ 
બે �ોપટ� છ�. સવ� ગુણોના ખ�નામાં �દ�યગુણોનો 
ગુલદ�તો છ�. સવ� શિ�નાં ખ�નામાં 
અ�શિ�ઓ છ�. સવ� સુખોના ખ�નામાં 
અતી���ય સુખ છ�. જેટલા આ ખ�નાથી ભરપૂર 
થઈશું એટલા િવ�ના માિલક બનીશું. બાળક 
બનતા અિધકારી બની જઈએ છીએ. િપતા પાસે 
જે વારસો હોય છ� તે બાળકને િવલ કરી દ� છ�. 
અિધકારી એટલે �ા��ત �વ�પ. �યાર� આપણે 
કોષ� કરી લઈએ છીએ. એટલે એ �દવસથી 
બાબાના બાળકનો જ�મ થયો કહ�વાય. ધ�ય છ� 
જેઓને ભગવાનનું બાળક બની પરમા�મ પાલના 
�ા�ત થવાનું ભા�ય મ�યું છ�.

િશવબાબા �ાન અને યોગ �ારા આપણી 
પાલના કર� છ�. અ�તવેલે ઊઠાડવાની િ�યાથી 
લઈ રા�ે સુવડાવવા સુધી સંપૂણ� પાલના કર� છ�. 
મુરલી એ આપણી મા છ�. જેના �ારા પાલના લઈએ 
છીએ. અલૌ�કક જ�મ થતાં જ �ાનદૂધ મળી �ય 
છ�. જેનાથી આપણે હ��ધી-વે�ધી-હ��પી રહીએ 
છીએ. આપણે રચના છીએ અને બાબા રચિયતા 
છ�. જે રચના કર� છ� એમને પાલના કરવી જ પડે 
છ�. બસ બાળક ખુશ હોય એટલે માતાિપતાને પણ 
�યાલ હોય છ�. બાળકને માંગવું નથી પડતું. 

આપણે સૌ એક પ�રવારના સ�ય છીએ. 
જેમ ક� પરમધામ ક� આ��મક ���એ આ��મક 
પ�રવાર, �દ�યગુણોથી સ� એવા દ�વી પ�રવાર 
ક� જે બ� ઓછી સં�યામાં હોય છ�. વત�માન સમય 
સંગમયુગમાં �ે� પ�રવાર એટલે �ા�ણ 
પ�રવાર. આપણે બેહદના બાપના સંતાનો હોવાથી 
બેહદના પ�રવારના સ�ય (��ાવ�સ) છીએ. 
પરમધામ ઘર કહ�વાય અને ઘરમાં માિલક તો હોય 
જ ને ? પરમધામ ઘર તો એક જ છ�. પરંતુ િવશાળ 
હોવાથી દર�ક આ�માઓ માિલક છ�. �યારબાદ 
��વી પર પહ�લો જ�મ �વગ�માં થાય એટલે પૂરા 
િવ�ના માિલક કહ�વાય. �યાર� બાળકનો જ�મ 
થાય એટલે િપતાની સવ� �ોપટ�નો હકદાર - 
વારસદાર બની જ �ય છ�. બાબા પણ મુરલીમાં 
કહ� છ� ક� ‘બ�ા પૈદા �આ ઔર વા�રસ બના.’ 
સતયુગમાં �વગ�નો વારસો મળશે. ખુશીની વાત 
એ છ� ક� �યાં દીકરો-દીકરી બ�ને વારસાના 
સમાન અિધકારી હોય છ�. રાજક�માર - 
રાજક�મારી, િવ� મહારાજન - િવ� મહારાણી 
હોય છ�. બંને િવ�ના માિલક હશે. પરંતુ એ પણ 
અહીનાં પુ�ષાથ� અનુસાર પદની �ા��ત થશે. 
વત�માનમાં શું ?

આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી બની વત�માન 
સંગમયુગમાં �વયં પરમિપતાની પાલના લઈ, 
એમની સવ� અલૌ�કક �ોપટ�ના માિલક બની, સવ� 
ખ�નાના અિધકારી બની સાચા વારસદાર 
બનીએ છીએ. આ અલૌ�કક જ�મ જ છ� જેમાં 
�ભુપાલના મળ� છ�. પરમિપતાનો સાકારમાં 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. અહીયાં પરમિપતા 
િશવબાબા છ� ક� જે ��ા માતા �ારા મુખવંશાવલી 
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અિધકારી બની �ય છ�.

આ�ાકારી

માતા-િપતા પોતાના �વનથી અનુભવી બને 
છ�. એટલે એ બાળકનું ઘડતર પોતાના 
અનુભવોથી ભિવ�ય બનાવે છ�. બાળકને િશ�ા 
લાગે પણ માત-િપતાનો એ �ેમ હોય છ�. બાળકને 
ઉ� બનાવવાનો. જે ભૂલો એમણે કરી છ� એ 
બાળક ન કર� એ માટ� નૉલેજ આપે છ�. ઓછા 
સમયમાં વધુ �ા��ત કરવી એટલે આ�ાકારી 
બનવું. સૌ �થમ બાબાની આ�ા, �ીમતની આ�ા 
બે આપણી �થમ આ�ા છ�. �ીમતની આ�ામાં 
અ�તવેળા, મુરલી�ાસ, નુમાશામ, �ા�ફક 
ક��ોલ વગેર�નો સમાવેશ થાય છ�. સૌથી �ે� 
બનવાનો માગ� �ીમત �ારા મળ� છ�. ઉ� પદ અને 
ઉ� ��થિતનો આધાર �ીમત છ�. �વ- ઉ�નિત 
કરવાનો �ે� માગ� �ીમત છ�. �ીમત �ે� તે 
�ે� મત છ�. ગુ�ના પણ ગુ� સ�ગુ�ની આ�ા 
એટલે �ીમત. એ પછી આપણા મ�મા - બાબાની 
આ�ા, દાદીઓની આ�ા, દીદીઓની આ�ા, 
િનિમ� ટીચર બહ�નોની આ�ા, વ�ર� 
ભાઈઓની આ�ા વગેર�. આ બધા �ારા પણ 
બાબા આ�ા અપાવી આપણને �ે� બનાવે છ�. 
આ�ા એટલે �ાનનો �ે��ટકલ અનુભવ કરી 
બી�ને આગળ વધારનારા અનુભવો. આ�ામાં 
શુભભાવના અને દુઆ હોય છ� ક� જે િવશેષતા 
આપણામાં છ� તેનો ઉપયોગ સેવામાં થાય અને 
આપણે એક કદમ આગળ વધીએ. આ�ા 
સફળતા તરફ લઈ જતો માગ� છ�. ઉ� ��થિત 
બનાવવાનો આધાર છ�. કોઈ કાય� ક� ��િ� ન પણ 
આવડતી હોય છતાં આ�ા માનીએ એટલે વરદાન 
મળી �ય છ�. આ વરદાન આપણને અિવનાશી 
સં�કારી બનાવે છ�.

વા�રસ બાળકોની િનશાની

• ��ાબાપને પૂરા-પૂરા ફૉલો કરશે.

• શૂ�ોના સંગથી પોતાની સંભાળ રાખશે. 
�યાર�ય પણ એમના સંગમાં આવી બાબાની 
�ીમતમાં મનમત િમ�સ નહ� કર�.

• �વયંનો સાચો-સાચો પોતામેલ બાબાને 
સંભળાવશે.

• એક - બેને સાવધાન કરી ઉ�નિતને �ા�ત 
કરતા રહ�શે.

• �યાર�ય પણ બાબાનો હાથ છોડવાનો સંક�પ 
પણ કરશે નિહ.

હાં � પાઠધારી

આપણા સૌમાં કોઈને કોઈ િવશેષતા ભર�લી 
હોઈ છ�. આ િવશેષતા આપણા અલૌ�કક જ�મથી 
જ બાબા તરફથી મળ�લી ગી�ટ હોય છ�. બાબા 
કાય�માં દર�કની િવશેષતાને જૂએ છ� અને તે �માણે 
સેવામાં આગળ વધારતા હોય છ�. સેવા મળ� તે 
સમયે આપણી પાસે સમય ન પણ હોય, �ણકારી 
ના હોય, કાય� કરી શક� તેમ ના પણ હોય, �ય�ત 
હોઈએ, આવડત ના હોય છતાં પણ એ સમયે હાં 
� કહ�વું એટલે દુઆઓને પા� બની જઈએ છીએ. 
પછી ભલે એ સેવા કરવા કોઈ કારણ રજૂ કરીએ. 
પરંતુ પહ�લા આપણા મુખેથી હાં� નીકળવું જ 
�ઈએ. આ સેવા એક ચા�સ હોય છ�. આગળ 
વધવાનો જે પહ�લા આપણા પાસે આવે છ�. બાબાની 
આપણા ��યે આશ હોય છ� ક� આ બાળક કાય� પૂ� 
કરી બતાવશે. બાબા કહ� છ� ના � કહ�નાર 
ના��તક છ�. બાબા સંપૂણ� વારસો આપી સવ� 
બાળકોને મહારા� - મહારાણી બનાવવા ઈ�છ� 
છ�. પરંતુ આપણે જ થોડા હદના િવચારો, 
પૂવ�કાલનાં અનુભવો, મોહ અને આસિ�ના 
બંધનથી અને િન�યબુિ� ન હોવાથી વારસદાર 

ચલાવશે �યાં ચાલવાનું હોય અને �યાં આપણું 
ક�યાણ હોય છ�. તનમાં કોઈ બીમારી આવે તો 
િન�ય રાખવો અને �ામાની ઢાલ રાખવી. મનની 
અવ�થા હલચલ થાય તો કમ����યોને ��થર કરી 
લઈએ અને સમય-સં�ગોને પસાર થઈ �ય તેની 
રાહ �વી તથા ધન વત�માન સમયમાં બાબાની 
સેવામાં સફળ કરીશું. ભિવ�યમાં તો ધનવાન 
લોકો આવશે અને કહ�શે ક� અમા�ં ધન સફળ 
કરો પરંતુ �યાર� બાબા કહ�શે ‘ટુ લેટ’ કહ�વત છ� 
ક�, �કસીક� દબી રહી ધૂલ મ�, �કસીક� રા� ખાય, 
�કસીક� ચોર લૂટ �ય �કસી ક� આગ જલાય 
સફલ હો ઉસક� � ધની ક� નામ લગાય.’

એટલે �યાર�ય કોઈ વાત સાંભળી, 
અફવાઓથી ક� �યથ�થી �ાનમાં સંશય ન લાવવો. 
િન�યથી િવજય છ�. સમપ�ણથી �દલ દપ�ણ બની 
�ય છ�.

તો આપણને આ નાનકડા સંગમયુગનો 
જ�મ �ા�ત થયો છ�, બી� એક પણ ક�પમા ન મળ� 
એવા પરમિપતાનો વારસો �ા�ત થઈ ર�ો છ� તો 
સમયની રાહ ન �તાં સેક�ડ-સેક�ડને સફળ કરી 
21 જ�મનો વારસો જમા કરી લઈએ અને બાબાનાં 
લાડલા વા�રસ બનીએ એ શુભિચંતન સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નંબરવાર બની �ય છ�. ય�ની શ�આતમાં 
બાબાની આ�ાથી દાદીઓ બાળકોને ભણાવતાં. 
�વયં 14 વષ�ના અને 10 વષ�ના બાળકોને 
ભણાવવા, ક�વી રીતે ? શું કરવું ? કાંઈ પણ 
િવચારતા નહ�, બસ બાબાની આ�ાને હાં � કહી 
�ે��ટકલમાં લાવતાં. ખુશી-ખુશી સેવાનો �વીકાર 
કરી આગળ વધતા. એ જ રીતે મ�મા પણ 
બાબાની આ�ાને હાં � કહી કાય�માં લાવતા. 
એટલે જ નં. 1 વારસદાર બની ગયા. આ 
િવશેષતાની ગી�ટની લી�ટથી આપણે લા�ટ સો 
ફા�ટ જઈ શક�એ છીએ.

િન�ય અને સમપ�ણ બુિ�

બાળક નાનું હોય એટલે િવ�જગતનું �ાન 
ક� બુિ� હોતી નથી એટલે બાબા કહ� છ� ક� અ�યાર 
સુધી જે કાંઈ સાંભ�યું છ�, શા��ોનું �ાન મ�યું છ�, 
એ બધું  ભૂલી �ઓ. સમપ�ણ બુિ� બની �ઓ. 
તો �ાન સાગરનો સંપૂણ� વારસો તમારો અિધકાર 
બની જશે. બાબાનાં �ાનને જેટલું �ે��ટકલમાં 
લાવીશું એટલા વારસાનાં અિધકારી બનીશું. 
�યાર� આપણું �વન બાબાએ સંભાળી લીધું છ� તો 
બુિ� પણ સમપ�ણ થઈ �ય છ�. ��ાબાબા તન-
મન-ધનથી સમપ�ણ થયા તો નં.1 વારસદાર બની 
ગયા. આ શરીર બાબાનો રથ છ�. એ �યાં 

પોતાના કમ�ને ઠીક રાખવાના છ�. એવું નહ� ક� 
કમ�ને જ દોષ આપવાનો છ� ક� આપણા કમ� જ 
એવા છ�. કમ� પણ આપણા કરવાથી બ�યાં. હવે 
જેવા કમ� કરીશું તેવો �ામા બનશે. તો �ામા પર, 
ભા�ય પર કમ� પર દોષારોપણ કરવાનું નથી. 
પુ�ષાથ� કરીને �ચું ભા�ય બનાવવાનું છ�. કોઈના 
પર દોષારોપણ કરીને પોતે હળવા બનીને ચાલવું 
તે નબળાઈની િનશાની છ�.

(૯) એવી કઈ વાત બુિ�માં રહ�, તો 
પુ�ષાથ� સરળ બને ? - આપણે આંખો �ારા જે 
કાંઈ �ઈ ર�ાં છીએ તે િવનાશી છ�. તેમાં 
આસિ� રાખવાથી મને ક�ઈ જ મળવાનું નથી. 
એટલે તેનાથી બુિ� હટાવીને નવી દુિનયામાં 
માલામાલ બનીશું. આ �િવત દુિનયાને િવનાશી 
�વી અને આવનારી દુિનયાને �િવત �વી. આ 
રીતે પુ�ષાથ� કરવો સરળ બનશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... માતે�રી જગદ�બા
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અિધકારી બની �ય છ�.

આ�ાકારી

માતા-િપતા પોતાના �વનથી અનુભવી બને 
છ�. એટલે એ બાળકનું ઘડતર પોતાના 
અનુભવોથી ભિવ�ય બનાવે છ�. બાળકને િશ�ા 
લાગે પણ માત-િપતાનો એ �ેમ હોય છ�. બાળકને 
ઉ� બનાવવાનો. જે ભૂલો એમણે કરી છ� એ 
બાળક ન કર� એ માટ� નૉલેજ આપે છ�. ઓછા 
સમયમાં વધુ �ા��ત કરવી એટલે આ�ાકારી 
બનવું. સૌ �થમ બાબાની આ�ા, �ીમતની આ�ા 
બે આપણી �થમ આ�ા છ�. �ીમતની આ�ામાં 
અ�તવેળા, મુરલી�ાસ, નુમાશામ, �ા�ફક 
ક��ોલ વગેર�નો સમાવેશ થાય છ�. સૌથી �ે� 
બનવાનો માગ� �ીમત �ારા મળ� છ�. ઉ� પદ અને 
ઉ� ��થિતનો આધાર �ીમત છ�. �વ- ઉ�નિત 
કરવાનો �ે� માગ� �ીમત છ�. �ીમત �ે� તે 
�ે� મત છ�. ગુ�ના પણ ગુ� સ�ગુ�ની આ�ા 
એટલે �ીમત. એ પછી આપણા મ�મા - બાબાની 
આ�ા, દાદીઓની આ�ા, દીદીઓની આ�ા, 
િનિમ� ટીચર બહ�નોની આ�ા, વ�ર� 
ભાઈઓની આ�ા વગેર�. આ બધા �ારા પણ 
બાબા આ�ા અપાવી આપણને �ે� બનાવે છ�. 
આ�ા એટલે �ાનનો �ે��ટકલ અનુભવ કરી 
બી�ને આગળ વધારનારા અનુભવો. આ�ામાં 
શુભભાવના અને દુઆ હોય છ� ક� જે િવશેષતા 
આપણામાં છ� તેનો ઉપયોગ સેવામાં થાય અને 
આપણે એક કદમ આગળ વધીએ. આ�ા 
સફળતા તરફ લઈ જતો માગ� છ�. ઉ� ��થિત 
બનાવવાનો આધાર છ�. કોઈ કાય� ક� ��િ� ન પણ 
આવડતી હોય છતાં આ�ા માનીએ એટલે વરદાન 
મળી �ય છ�. આ વરદાન આપણને અિવનાશી 
સં�કારી બનાવે છ�.

વા�રસ બાળકોની િનશાની

• ��ાબાપને પૂરા-પૂરા ફૉલો કરશે.

• શૂ�ોના સંગથી પોતાની સંભાળ રાખશે. 
�યાર�ય પણ એમના સંગમાં આવી બાબાની 
�ીમતમાં મનમત િમ�સ નહ� કર�.

• �વયંનો સાચો-સાચો પોતામેલ બાબાને 
સંભળાવશે.

• એક - બેને સાવધાન કરી ઉ�નિતને �ા�ત 
કરતા રહ�શે.

• �યાર�ય પણ બાબાનો હાથ છોડવાનો સંક�પ 
પણ કરશે નિહ.

હાં � પાઠધારી

આપણા સૌમાં કોઈને કોઈ િવશેષતા ભર�લી 
હોઈ છ�. આ િવશેષતા આપણા અલૌ�કક જ�મથી 
જ બાબા તરફથી મળ�લી ગી�ટ હોય છ�. બાબા 
કાય�માં દર�કની િવશેષતાને જૂએ છ� અને તે �માણે 
સેવામાં આગળ વધારતા હોય છ�. સેવા મળ� તે 
સમયે આપણી પાસે સમય ન પણ હોય, �ણકારી 
ના હોય, કાય� કરી શક� તેમ ના પણ હોય, �ય�ત 
હોઈએ, આવડત ના હોય છતાં પણ એ સમયે હાં 
� કહ�વું એટલે દુઆઓને પા� બની જઈએ છીએ. 
પછી ભલે એ સેવા કરવા કોઈ કારણ રજૂ કરીએ. 
પરંતુ પહ�લા આપણા મુખેથી હાં� નીકળવું જ 
�ઈએ. આ સેવા એક ચા�સ હોય છ�. આગળ 
વધવાનો જે પહ�લા આપણા પાસે આવે છ�. બાબાની 
આપણા ��યે આશ હોય છ� ક� આ બાળક કાય� પૂ� 
કરી બતાવશે. બાબા કહ� છ� ના � કહ�નાર 
ના��તક છ�. બાબા સંપૂણ� વારસો આપી સવ� 
બાળકોને મહારા� - મહારાણી બનાવવા ઈ�છ� 
છ�. પરંતુ આપણે જ થોડા હદના િવચારો, 
પૂવ�કાલનાં અનુભવો, મોહ અને આસિ�ના 
બંધનથી અને િન�યબુિ� ન હોવાથી વારસદાર 

ચલાવશે �યાં ચાલવાનું હોય અને �યાં આપણું 
ક�યાણ હોય છ�. તનમાં કોઈ બીમારી આવે તો 
િન�ય રાખવો અને �ામાની ઢાલ રાખવી. મનની 
અવ�થા હલચલ થાય તો કમ����યોને ��થર કરી 
લઈએ અને સમય-સં�ગોને પસાર થઈ �ય તેની 
રાહ �વી તથા ધન વત�માન સમયમાં બાબાની 
સેવામાં સફળ કરીશું. ભિવ�યમાં તો ધનવાન 
લોકો આવશે અને કહ�શે ક� અમા�ં ધન સફળ 
કરો પરંતુ �યાર� બાબા કહ�શે ‘ટુ લેટ’ કહ�વત છ� 
ક�, �કસીક� દબી રહી ધૂલ મ�, �કસીક� રા� ખાય, 
�કસીક� ચોર લૂટ �ય �કસી ક� આગ જલાય 
સફલ હો ઉસક� � ધની ક� નામ લગાય.’

એટલે �યાર�ય કોઈ વાત સાંભળી, 
અફવાઓથી ક� �યથ�થી �ાનમાં સંશય ન લાવવો. 
િન�યથી િવજય છ�. સમપ�ણથી �દલ દપ�ણ બની 
�ય છ�.

તો આપણને આ નાનકડા સંગમયુગનો 
જ�મ �ા�ત થયો છ�, બી� એક પણ ક�પમા ન મળ� 
એવા પરમિપતાનો વારસો �ા�ત થઈ ર�ો છ� તો 
સમયની રાહ ન �તાં સેક�ડ-સેક�ડને સફળ કરી 
21 જ�મનો વારસો જમા કરી લઈએ અને બાબાનાં 
લાડલા વા�રસ બનીએ એ શુભિચંતન સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નંબરવાર બની �ય છ�. ય�ની શ�આતમાં 
બાબાની આ�ાથી દાદીઓ બાળકોને ભણાવતાં. 
�વયં 14 વષ�ના અને 10 વષ�ના બાળકોને 
ભણાવવા, ક�વી રીતે ? શું કરવું ? કાંઈ પણ 
િવચારતા નહ�, બસ બાબાની આ�ાને હાં � કહી 
�ે��ટકલમાં લાવતાં. ખુશી-ખુશી સેવાનો �વીકાર 
કરી આગળ વધતા. એ જ રીતે મ�મા પણ 
બાબાની આ�ાને હાં � કહી કાય�માં લાવતા. 
એટલે જ નં. 1 વારસદાર બની ગયા. આ 
િવશેષતાની ગી�ટની લી�ટથી આપણે લા�ટ સો 
ફા�ટ જઈ શક�એ છીએ.

િન�ય અને સમપ�ણ બુિ�

બાળક નાનું હોય એટલે િવ�જગતનું �ાન 
ક� બુિ� હોતી નથી એટલે બાબા કહ� છ� ક� અ�યાર 
સુધી જે કાંઈ સાંભ�યું છ�, શા��ોનું �ાન મ�યું છ�, 
એ બધું  ભૂલી �ઓ. સમપ�ણ બુિ� બની �ઓ. 
તો �ાન સાગરનો સંપૂણ� વારસો તમારો અિધકાર 
બની જશે. બાબાનાં �ાનને જેટલું �ે��ટકલમાં 
લાવીશું એટલા વારસાનાં અિધકારી બનીશું. 
�યાર� આપણું �વન બાબાએ સંભાળી લીધું છ� તો 
બુિ� પણ સમપ�ણ થઈ �ય છ�. ��ાબાબા તન-
મન-ધનથી સમપ�ણ થયા તો નં.1 વારસદાર બની 
ગયા. આ શરીર બાબાનો રથ છ�. એ �યાં 

પોતાના કમ�ને ઠીક રાખવાના છ�. એવું નહ� ક� 
કમ�ને જ દોષ આપવાનો છ� ક� આપણા કમ� જ 
એવા છ�. કમ� પણ આપણા કરવાથી બ�યાં. હવે 
જેવા કમ� કરીશું તેવો �ામા બનશે. તો �ામા પર, 
ભા�ય પર કમ� પર દોષારોપણ કરવાનું નથી. 
પુ�ષાથ� કરીને �ચું ભા�ય બનાવવાનું છ�. કોઈના 
પર દોષારોપણ કરીને પોતે હળવા બનીને ચાલવું 
તે નબળાઈની િનશાની છ�.

(૯) એવી કઈ વાત બુિ�માં રહ�, તો 
પુ�ષાથ� સરળ બને ? - આપણે આંખો �ારા જે 
કાંઈ �ઈ ર�ાં છીએ તે િવનાશી છ�. તેમાં 
આસિ� રાખવાથી મને ક�ઈ જ મળવાનું નથી. 
એટલે તેનાથી બુિ� હટાવીને નવી દુિનયામાં 
માલામાલ બનીશું. આ �િવત દુિનયાને િવનાશી 
�વી અને આવનારી દુિનયાને �િવત �વી. આ 
રીતે પુ�ષાથ� કરવો સરળ બનશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... માતે�રી જગદ�બા
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�ટની તલવાર શા કામની ? તેણે પ�ીસ �ટ 
લાંબી તલવાર અને �યાન કરાવવા આ�યા.

પંદર �દવસની મુદત બાદ ગુ�-િશ�યની 
�ડી સમરાગંણમાં ઉતરી. ન�ી કર�લો સમય 
થતાં જ ગુ�દ�વ પ�ીસ �ટ લાંબા �યાનમાંથી �ણ 
�ટ લાંબી તલવાર બહાર કાઢીને વીજળીવેગે 
ક�મારસેન તરફ ધ�યા. ક�મારસેન હ� તો પ�ીસ 
�ટ લાંબી તલવાર કાઢતો હતો �યાં તો ગુ�દ�વે 
તેમની તલવાર તેની પર ધરી દીધી. ક�મારસેનના 
તો મોતીયા જ મરી ગયા.

ગુ�દ�વ તમે ��યા અને �� હાય�. કહ�તાં 
ક�મારસેન ગુ�દ�વના પગમાં જ પડી ગયો. ગુ�દ�વે 
િપતાના વા�સ�યથી ક�ં, બેટા, �યાનમાં રાખજે. 
આજ સુધી મ� તને જે જે િવ�ા શીખવી છ�, તેનો 
છ��ો પણ અગ�યનો પાઠ શીખવું છું. િવ�ાનો કદી 
ગવ� ન કરતો. િવ�ા િવનયથી જ શોભે છ�.

માનવીને િવનયી બનાવવામાં િશ�ણ�ે� 
ક�ઈક ફાળો આપી શક�. એટલે ક� િવ�ાથ� 
અવ�થામાં જ ચા�ર�ય ઘડતરનું પણ િશ�ણ 
આપવું ઘટ�. �ક�લ-કૉલેજમાં આ માટ� નૈિતક 
િશ�ણ દાખલ કરી શકાય. � �ક�લમાંથી જ 
બાળકોને ચા�ર�યનું િશ�ણ મળ� તો બાળકો મોટા 
થઈને, �ાતક થઈને િવ�ાપીઠમાંથી બહાર 
નીકળ� �યાર� તેમનું ઘડતર િવનયશીલ હોય અને 
તેઓ સમાજને વધુ ઉપયોગી થઈ શક�. આવા 
�કારનું મૂ�યિન� િશ�ણ િવ�ાથ�ઓને �ક�લોમાં 
આપવામાં આવે તો બાળકો મૂ�યિન� િશ�ણથી 
વધુ મૂ�યવાન બને અને મૂ�યોની મહ�કથી પોતાના 
�વનની સાથે સાથે સમાજને પણ મહ�કતું બનાવી 
શક�. તેનાથી ભાિવ પેઢી િવનયી, ચા�ર�યવાન 
અને મૂ�યવાન બનશે તે િનઃશંક હક�કત છ�. 
��ાક�મારી િવ�ાલયે આ �દશામાં ટચ ધ 

િવનયથી શોભે છ�. એ વાતને સાથ�ક કરી છ�. આમ 
િવ�ાનો મુ�ય આધાર છ� િવનય. િવવેકશૂ�ય, 
અધકચ�ં �ાન ક� િવ�ા માનવીને અિભમાની 
બનાવે છ�. વધુ ઊંડાણ ભર�લું �ાન િવવેકપૂણ� �ાન 
િવનયમાં પ�રવત�ન પામે છ�. એટલે જ વધુ ઉ� 
ભણેલા વધુ િવનયી હોય છ�. આ વાત આપણે એક 
��ાંતથી સમ�એ. ઘણાં વષ� પહ�લાં અલકાપુરી 
નામે એક નગરી હતી. તેના રા�ને ક�મારસેન 
નામે એક પુ� હતો. પાંચ વષ�ની �મર� ક�મારસેનને 
ગુ�દ�વ દયાનંદના આ�મમાં િવ�ા ભણવા 
મોક�યો. પંદર વષ�નો થતાંમાં તો તે બધી િવ�ામાં 
પારંગત બની ગયો અને યુ� શા��માં તો તેણે 
ખાસ �વીણતા મેળવી.

ક�મારસેન જેટલો હ�િશયાર હતો. એટલો જ 
ગિવ�� હતો. તેણે ગુ�દ�વને જણા�યું. ગુ�દ�વ, 
આપે મને બધી જ િવ�ા ભણાવી છ�. ખાસ કરીને 
યુ�માં તો મને કોઈ હરાવી શક� તેમ નથી. પણ 
મારી એક જ ઈ�છા છ�.

ગુ�એ પૂ�ું બોલ બેટા, તારી શી ઈ�છા છ�? 
ક�મારસેને ક�ં ક� ગુ�� માર� તમારી સાથે યુ� 
કરવું છ�. મારી ઈ�છા તમાર� પૂણ� કરવી જ પડશે. 
�યાર� ગુ��એ ક�ં ક� અર� બેટા, �� તો હવે �� 
થયો છું અને અશ� પણ છું. �� તારી સાથે ક�વી 
રીતે યુ� ક�ં ?

ક�મારસેનને સમ�વવા ખૂબ જ �ય�ો કયા� 
પણ તે મા�યો જ નહ�. એટલે પંદર �દવસની મુદત 
પછી યુ� કરવાનું ગુ�દ�વે કબૂલ કયુ�. રાજક�માર 
ગુ�દ�વના આશીવા�દ લઈને મહ�લે ગયો પણ 
ગુ�દ�વ યુ�ની ક�વી તૈયારી કર� છ� તે �વા માટ� 
�સૂસો રા�યા. તેમણે આવીને ખબર આ�યા ક� 
ગુ�દ�વે લુહારને પ�ીસ �ટ લાંબુ તલવારનું �યાન 
તૈયાર કરવા આ�યું છ�. ક�મારસેને મા�યું પ�ીસ 
�ટ દૂરથી ગુ�દ�વ મને વાર કરશે �યાર� �ણ 

શાળાના આખા પ�રસરની સફાઈ ઉડીને તમારી 
આંખે વળગે એવી કરવામાં આવે છ�. આ શાળામાં 
મા� ગામના જ નહ� આજુબાજુના ગામના 
િવ�ાથ�ઓ પણ ભણવા માટ� આવે છ�.

તમને થશે ક� સરકારી શાળાને આવી 
આધુિનક બનાવવા માટ� સરકાર� બ� મોટી �ા�ટ 
આપી હશે! ના ભાઈ, ના, સરકારની મદદ વગર 
આ બધું શ�ય બ�યું છ�. શાળાના આચાય� 
સુભાષભાઈ રાઠોડનો એકનો એક દીકરો બાર 
સાય�સમાં અ�યાસ કરતો હતો. સુભાષભાઈએ 
દીકરાના ઉ� અ�યાસ માટ� બ� મોટી રકમ 
ભેગી કરી રાખી હતી. ભગવાનને કરવું એમનો 
દીકરો અક�માતમાં ��યુ પા�યો. દીકરાના 
અ�યાસ માટ� જમા કર�લી રકમ એમ જ પડી રહી. 
સુભાષભાઈએ ન�ી કયુ� ક� મારી શાળાના બધા જ 
દીકરા-દીકરીઓ મારા જ દીકરા અને દીકરીઓ 
છ�. એટલે એમણે ભેગી કર�લી તમામ રકમ તથા 
દીકરાની વીમા પોલીસીની મળ�લી રકમ શાળાને 
દાનમાં આપી દીધી હતી. એમાંથી શાળાને 
આધુિનક બનાવવાનો �ારંભ કય�. પછી તો બી� 
ક�ટલાય દાતાઓનો સાથ સહકાર મ�યો. સરકાર� 
પણ જુદી જુદી યોજનામાંથી �ા�ટોની ફાળવણી 
કરી અને પ�રણામ �વ�પે આ ગામની આ 
સરકારી �ાથિમક શાળા મા� ગુજરાતની જ નહ� 
પણ સમ� ભારતની �થમ ડી�ટલ શાળા બની 
ગઈ.

ખર�ખર આ સરકારી શાળા મિહમા યો�ય 
છ�. �વનચા�ર�યથી શોભે છ�. એનું વત�માન સમયે 
આનાથી ઉ�મ ઉદાહરણ બીજું હોય શક� નહ�. 
ખર�ખર મિહમા યો�ય છ�. આ શાળા જે િવ�ા 

જે કામ કરવું હોય એ થઈ શક� જ�ર હોય છ� 
મા� િન�ા, સમપ�ણ અને િવનયની.

ભારત દ�શના ગુજરાતમાં રાજકોટ 
િજ�ાના લોધીકા તાલુકામાં સાંગણવા નામનું 
એક ગામ છ�. એમાં એક સરકારી શાળા આવેલી 
છ�. ગામની વ�તી મા� 1500ની જ છ�. જેમાંથી 
લગભગ 50% જેટલા લોકો રાજકોટ શહ�રમાં વસે 
છ�. સામા�ય રીતે સરકારી શાળાઓની ભૌિતક 
��થિત અને િશ�ણની ગુણવ�ા ક�વી હોય છ� એ 
જગ�હ�ર છ�. આ �ાથિમક શાળાને �યા પછી 
કોઈપણ માણસ અચંબામાં પડી �ય. થોડીવાર તો 
મુલાકાતીને એમ જ લાગે ક� �� કોઈ સરકારી 
શાળામાં નહ�, પણ ખાનગી શાળામાં અને તે પણ 
હાઈફાઈ ખાનગી શાળામાં આવી ગયો છું.

આ �ાથિમક શાળામાં અ�યાર� 150 
િવ�ાથ�ઓ અ�યાસ કર� છ�. શાળામાં 8 �મ છ�. 
અને તમામ �મ �માટ� �ાસ છ�. એટલે લાખો 
�િપયાના ખચ� દર�ક �ાસ �મને ઓડીઓ-
િવડીયો મા�યમથી સ� કરવામાં આ�યા છ�. 
શાળાનું આખું ક��પસ વાઈફાઈથી સ� છ�. 
બાળકો અ�યાસ માટ� પાટી-પેન અને નોટબુક 
પેનની સાથે સાથે ટ�બનો પણ ઉપયોગ કર� છ�. 
બધી જ ટ��ટ ટ�બ પર ચાલે છ�. શાળાના બધા 
બાળકોને �ેસમાં ��સનું પે�ટ અને ટી-શટ� 
આપવામાં આવે છ�. સવાર� �ાથ�નાસભામાં બાળકો 
જ સંચાલન કર� છ�. �ાથ�ના ગાય છ�. સંગીતના 
સૂરતાલ સાથે અને બાળકો જ િવ�ા�યાસ �વયં 
કર� છ�. િવિવધ માિહતીઓ આપે છ�. લોક�િચ 
સમાચાર આપે છ�. શાળાના �માટ� �ાસને 
ઓપર�ટ કરવાનું િવ�ાથ�ઓ �તે જ કામ કર� છ�. 

િવનયથી િવ�ાથ� દીિ�ત બને
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)
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�ટની તલવાર શા કામની ? તેણે પ�ીસ �ટ 
લાંબી તલવાર અને �યાન કરાવવા આ�યા.

પંદર �દવસની મુદત બાદ ગુ�-િશ�યની 
�ડી સમરાગંણમાં ઉતરી. ન�ી કર�લો સમય 
થતાં જ ગુ�દ�વ પ�ીસ �ટ લાંબા �યાનમાંથી �ણ 
�ટ લાંબી તલવાર બહાર કાઢીને વીજળીવેગે 
ક�મારસેન તરફ ધ�યા. ક�મારસેન હ� તો પ�ીસ 
�ટ લાંબી તલવાર કાઢતો હતો �યાં તો ગુ�દ�વે 
તેમની તલવાર તેની પર ધરી દીધી. ક�મારસેનના 
તો મોતીયા જ મરી ગયા.

ગુ�દ�વ તમે ��યા અને �� હાય�. કહ�તાં 
ક�મારસેન ગુ�દ�વના પગમાં જ પડી ગયો. ગુ�દ�વે 
િપતાના વા�સ�યથી ક�ં, બેટા, �યાનમાં રાખજે. 
આજ સુધી મ� તને જે જે િવ�ા શીખવી છ�, તેનો 
છ��ો પણ અગ�યનો પાઠ શીખવું છું. િવ�ાનો કદી 
ગવ� ન કરતો. િવ�ા િવનયથી જ શોભે છ�.

માનવીને િવનયી બનાવવામાં િશ�ણ�ે� 
ક�ઈક ફાળો આપી શક�. એટલે ક� િવ�ાથ� 
અવ�થામાં જ ચા�ર�ય ઘડતરનું પણ િશ�ણ 
આપવું ઘટ�. �ક�લ-કૉલેજમાં આ માટ� નૈિતક 
િશ�ણ દાખલ કરી શકાય. � �ક�લમાંથી જ 
બાળકોને ચા�ર�યનું િશ�ણ મળ� તો બાળકો મોટા 
થઈને, �ાતક થઈને િવ�ાપીઠમાંથી બહાર 
નીકળ� �યાર� તેમનું ઘડતર િવનયશીલ હોય અને 
તેઓ સમાજને વધુ ઉપયોગી થઈ શક�. આવા 
�કારનું મૂ�યિન� િશ�ણ િવ�ાથ�ઓને �ક�લોમાં 
આપવામાં આવે તો બાળકો મૂ�યિન� િશ�ણથી 
વધુ મૂ�યવાન બને અને મૂ�યોની મહ�કથી પોતાના 
�વનની સાથે સાથે સમાજને પણ મહ�કતું બનાવી 
શક�. તેનાથી ભાિવ પેઢી િવનયી, ચા�ર�યવાન 
અને મૂ�યવાન બનશે તે િનઃશંક હક�કત છ�. 
��ાક�મારી િવ�ાલયે આ �દશામાં ટચ ધ 

િવનયથી શોભે છ�. એ વાતને સાથ�ક કરી છ�. આમ 
િવ�ાનો મુ�ય આધાર છ� િવનય. િવવેકશૂ�ય, 
અધકચ�ં �ાન ક� િવ�ા માનવીને અિભમાની 
બનાવે છ�. વધુ ઊંડાણ ભર�લું �ાન િવવેકપૂણ� �ાન 
િવનયમાં પ�રવત�ન પામે છ�. એટલે જ વધુ ઉ� 
ભણેલા વધુ િવનયી હોય છ�. આ વાત આપણે એક 
��ાંતથી સમ�એ. ઘણાં વષ� પહ�લાં અલકાપુરી 
નામે એક નગરી હતી. તેના રા�ને ક�મારસેન 
નામે એક પુ� હતો. પાંચ વષ�ની �મર� ક�મારસેનને 
ગુ�દ�વ દયાનંદના આ�મમાં િવ�ા ભણવા 
મોક�યો. પંદર વષ�નો થતાંમાં તો તે બધી િવ�ામાં 
પારંગત બની ગયો અને યુ� શા��માં તો તેણે 
ખાસ �વીણતા મેળવી.

ક�મારસેન જેટલો હ�િશયાર હતો. એટલો જ 
ગિવ�� હતો. તેણે ગુ�દ�વને જણા�યું. ગુ�દ�વ, 
આપે મને બધી જ િવ�ા ભણાવી છ�. ખાસ કરીને 
યુ�માં તો મને કોઈ હરાવી શક� તેમ નથી. પણ 
મારી એક જ ઈ�છા છ�.

ગુ�એ પૂ�ું બોલ બેટા, તારી શી ઈ�છા છ�? 
ક�મારસેને ક�ં ક� ગુ�� માર� તમારી સાથે યુ� 
કરવું છ�. મારી ઈ�છા તમાર� પૂણ� કરવી જ પડશે. 
�યાર� ગુ��એ ક�ં ક� અર� બેટા, �� તો હવે �� 
થયો છું અને અશ� પણ છું. �� તારી સાથે ક�વી 
રીતે યુ� ક�ં ?

ક�મારસેનને સમ�વવા ખૂબ જ �ય�ો કયા� 
પણ તે મા�યો જ નહ�. એટલે પંદર �દવસની મુદત 
પછી યુ� કરવાનું ગુ�દ�વે કબૂલ કયુ�. રાજક�માર 
ગુ�દ�વના આશીવા�દ લઈને મહ�લે ગયો પણ 
ગુ�દ�વ યુ�ની ક�વી તૈયારી કર� છ� તે �વા માટ� 
�સૂસો રા�યા. તેમણે આવીને ખબર આ�યા ક� 
ગુ�દ�વે લુહારને પ�ીસ �ટ લાંબુ તલવારનું �યાન 
તૈયાર કરવા આ�યું છ�. ક�મારસેને મા�યું પ�ીસ 
�ટ દૂરથી ગુ�દ�વ મને વાર કરશે �યાર� �ણ 

શાળાના આખા પ�રસરની સફાઈ ઉડીને તમારી 
આંખે વળગે એવી કરવામાં આવે છ�. આ શાળામાં 
મા� ગામના જ નહ� આજુબાજુના ગામના 
િવ�ાથ�ઓ પણ ભણવા માટ� આવે છ�.

તમને થશે ક� સરકારી શાળાને આવી 
આધુિનક બનાવવા માટ� સરકાર� બ� મોટી �ા�ટ 
આપી હશે! ના ભાઈ, ના, સરકારની મદદ વગર 
આ બધું શ�ય બ�યું છ�. શાળાના આચાય� 
સુભાષભાઈ રાઠોડનો એકનો એક દીકરો બાર 
સાય�સમાં અ�યાસ કરતો હતો. સુભાષભાઈએ 
દીકરાના ઉ� અ�યાસ માટ� બ� મોટી રકમ 
ભેગી કરી રાખી હતી. ભગવાનને કરવું એમનો 
દીકરો અક�માતમાં ��યુ પા�યો. દીકરાના 
અ�યાસ માટ� જમા કર�લી રકમ એમ જ પડી રહી. 
સુભાષભાઈએ ન�ી કયુ� ક� મારી શાળાના બધા જ 
દીકરા-દીકરીઓ મારા જ દીકરા અને દીકરીઓ 
છ�. એટલે એમણે ભેગી કર�લી તમામ રકમ તથા 
દીકરાની વીમા પોલીસીની મળ�લી રકમ શાળાને 
દાનમાં આપી દીધી હતી. એમાંથી શાળાને 
આધુિનક બનાવવાનો �ારંભ કય�. પછી તો બી� 
ક�ટલાય દાતાઓનો સાથ સહકાર મ�યો. સરકાર� 
પણ જુદી જુદી યોજનામાંથી �ા�ટોની ફાળવણી 
કરી અને પ�રણામ �વ�પે આ ગામની આ 
સરકારી �ાથિમક શાળા મા� ગુજરાતની જ નહ� 
પણ સમ� ભારતની �થમ ડી�ટલ શાળા બની 
ગઈ.

ખર�ખર આ સરકારી શાળા મિહમા યો�ય 
છ�. �વનચા�ર�યથી શોભે છ�. એનું વત�માન સમયે 
આનાથી ઉ�મ ઉદાહરણ બીજું હોય શક� નહ�. 
ખર�ખર મિહમા યો�ય છ�. આ શાળા જે િવ�ા 

જે કામ કરવું હોય એ થઈ શક� જ�ર હોય છ� 
મા� િન�ા, સમપ�ણ અને િવનયની.

ભારત દ�શના ગુજરાતમાં રાજકોટ 
િજ�ાના લોધીકા તાલુકામાં સાંગણવા નામનું 
એક ગામ છ�. એમાં એક સરકારી શાળા આવેલી 
છ�. ગામની વ�તી મા� 1500ની જ છ�. જેમાંથી 
લગભગ 50% જેટલા લોકો રાજકોટ શહ�રમાં વસે 
છ�. સામા�ય રીતે સરકારી શાળાઓની ભૌિતક 
��થિત અને િશ�ણની ગુણવ�ા ક�વી હોય છ� એ 
જગ�હ�ર છ�. આ �ાથિમક શાળાને �યા પછી 
કોઈપણ માણસ અચંબામાં પડી �ય. થોડીવાર તો 
મુલાકાતીને એમ જ લાગે ક� �� કોઈ સરકારી 
શાળામાં નહ�, પણ ખાનગી શાળામાં અને તે પણ 
હાઈફાઈ ખાનગી શાળામાં આવી ગયો છું.

આ �ાથિમક શાળામાં અ�યાર� 150 
િવ�ાથ�ઓ અ�યાસ કર� છ�. શાળામાં 8 �મ છ�. 
અને તમામ �મ �માટ� �ાસ છ�. એટલે લાખો 
�િપયાના ખચ� દર�ક �ાસ �મને ઓડીઓ-
િવડીયો મા�યમથી સ� કરવામાં આ�યા છ�. 
શાળાનું આખું ક��પસ વાઈફાઈથી સ� છ�. 
બાળકો અ�યાસ માટ� પાટી-પેન અને નોટબુક 
પેનની સાથે સાથે ટ�બનો પણ ઉપયોગ કર� છ�. 
બધી જ ટ��ટ ટ�બ પર ચાલે છ�. શાળાના બધા 
બાળકોને �ેસમાં ��સનું પે�ટ અને ટી-શટ� 
આપવામાં આવે છ�. સવાર� �ાથ�નાસભામાં બાળકો 
જ સંચાલન કર� છ�. �ાથ�ના ગાય છ�. સંગીતના 
સૂરતાલ સાથે અને બાળકો જ િવ�ા�યાસ �વયં 
કર� છ�. િવિવધ માિહતીઓ આપે છ�. લોક�િચ 
સમાચાર આપે છ�. શાળાના �માટ� �ાસને 
ઓપર�ટ કરવાનું િવ�ાથ�ઓ �તે જ કામ કર� છ�. 

િવનયથી િવ�ાથ� દીિ�ત બને
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)
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�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

રચના થઈ રહી છ�, �વગ� બની ર�ં છ� - ‘તાર� આ 
કામ કરવાનું છ�.’ એવો સંક�ત દ�ખાયો. દાદા 
લેખરાજે કલક�ાની પેઢીના ભાગીદાર સાથે પૂણ� 
િવચાર િવમશ� કરી, િહસાબ �કતાબ કરી તેમના 
ભાગની સંપિત લઈ પરત હ�દરાબાદ આ�યા. દાદા 
લેખરાજને િવ�ણુ ચતુભુ�જના પણ સા�ા�કાર થયા 
હતા. �યાર પછી જે સા�ા�કાર થયો જેમાં 
િશવિપતા ઉપરથી �યોિત િબંદુ �વ�પે નીચે ઉતરી 
દાદા લેખરાજના મ��તકમાં સમાઈ �ય છ�, તે 
સમયે એક �દ�ય �વિન સંભળાયો - િન�નંદ 
�વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, �ાન �વ�પ� 
િશવોહ�. દાદા લેખરાજની 60 વષ� પછીની �મર� 
આ સા�ા�કારો થયા બાદ, �યવસાય છોડી, 
પ�રવારના બધા સ�યોને ભેગા કરી િવ��ત ચચા� 
િવચારણાના અંતે લૌ�કક �વનથી િન�� થયા. 
પા�રવા�રક િમલકતનું ��ટ બના�યું. દાદા 
લેખરાજને થયેલા સા�ા�કારની વાતો ફ�લાવા 
લાગી. લોકો મળવા આવતા. લોકોને દાદા 
લેખરાજમાં ક��ણનાં દશ�ન થતાં. ખાસ ��ીઓ 
વધાર� પુ�ષો ઓછા. લંડનના Times મેગેિઝનમાં 
�રપોટ� છપાયો. �યાર બાદ દ�શ પરદ�શના લોકો 
વધાર� મળવા આવતા. ઓમરાધે (પાછળથી 
જગદ�બા સર�વતી) 16 વષ�ની �મર� અને રમા 
(પાછળથી દાદી �કાશમિણ) 14 વષ�ની �મર� 
લેખરાજ દાદાને મ�યા. આ બંને સાધનામાં �ડાઈ 
ગયાં. રાધે ભજનો અને ગીતો ગાવામાં હ�િશયાર 
હતાં. રમાને �ીમ� ભગવ�ગીતા ક�ઠ�થ હતી. 
આમ અ�ય બાિલકાઓ �ડાતી ગઈ, સં�યા 
વધતી ગઈ અને તેમાંથી જ ‘ઓમ મંડળી’ની 
�થાપના થઈ વષ� 1936માં નાની બાિલકાઓ 
�વે�છાએ �ડાવા લાગી. વાલીઓનો િવરોધ છતાં 
સમિપ�ત થતી ગઈ. ઓમ મંડળી હ�દરાબાદથી 
કરાંચી ગઈ �યાર� 385 સ�યો હતા. વષ� 1937 થી 

1950 - 14 વષ� કરાંચીમાં ભાડાના મકાનોમાં 
સં�થાની �ક�લ ચાલતી હતી.

િ�ટીશ સ�તનતે િહ�દુ�તાનને આઝાદી 
આપી. િહ�દુ�તાનના ભાગલા થયા. તા. 14-08-
1947ના રોજ પા�ક�તાન �વતં� દ�શ બ�યો. તે 
વખતે િસંધ �ા�તના �થમ CM દાદા લેખરાજના 
િમ� હતા. દ�શના ભાગલા, ભૂિમના ભાગલા, 
નાગ�રકોનાં �થળાંતર, િહ�સા, અશાંિત, 
અસલામતી વ�ે વષ� 1950માં િશવબાબાનો 
આદ�શ થયો. ‘પવ�ત પર �ઓ’ િસંધ �ાંતના 
CMએ જહાજ આ�યું. બધાએ તેમના સામાન સાથે 
સહીસલામત કરાંચી છો�ું. આ જહાજ ભારતના 
ઓખા બંદર� પહ��યું. 385 સ�યો ��ઈનથી આબુ 
પહ��યા. માઉ�ટ આબુના, ભરતપુરના રા�ના 
મહ�લમાં સં�થાના સ�યો રહ�વા લા�યા. વષ� 1950. 
ઉબડખાબડ પથરાળ જમીન પર �મય�થી 
છ�છાયા બનવા લાગી. મદદ મળતી રહી. 
આ�યા��મક સતસંગમાં સં�યા વધવા લાગી. 
આ�યા��મક �ાનનો ફ�લાવો થતો ગયો, તેમ તેમ 
મદદના હાથ લંબાતા ગયા. શીશ પર છ�છાયાઓ 
બનતી ગઈ.

વષ� 1952માં જગદ�બા સર�વતી (મ�મા)ને 1 
માસ માટ� �દ�હી મુકામે, બાબાએ સેવા માટ� 
મોક�યાં �યાર� જ આ સં�થાનું આબુ િસવાયનું 
�થમ સેવાક��� �દ�હીમાં શ� થયું. તે પછી થોડા 
સમયે કાનપુરમાં બીજું સેવાક��� શ� થયું. 
પાછળથી સેવાક���ો ખુલતાં ગયાં, ખુલતાં ગયાં... 
વષ� 1971 થી િવદ�શ સેવાની શ�આત થઈ.

મુ�ય સેવા �થળ - 

માઉ�ટ આબુ પર આવેલું પાંડવ ભવન એ આ 
સં�થાનું આંતરરા�ીય હ�ડ�ાટ�ર છ�. 
પાંડવભવન, ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 

�કાશમિણ� મુ�ય �શાિસકા પદ� ર�ાં. યુનો 
તરફથી પીસ મેડલ તથા શાંિતદૂતના 
પુર�કારો મ�યા છ�.

સં�થાના હાલના મુ�ય �શાિસકા - 

 દાદી �નક�� (�મર વષ� 103 થી વધુ)

આ સં�થા સંયુ� રા� સંઘ (UNO) ની વષ� 
1980 થી િબનસરકારી સ�ય છ�. યુિનસેફ 
(U N I C E F )  ની આિથ�ક અને સામાિજક 
પ�રષદની 1982 થી સલાહકાર સ�ય બની છ�. વષ� 
1987માં યુિનસેફમાં સ�ય પદ �ા�ત થયું. તા. 7-
3-1994ના રોજ ��િપતા ��ાબાબાની ��િતમાં 
ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડીને ભારત સરકાર� 
સં�થાનું તથા તેના �ારા અપાતા િશ�ણનું 
બ�માન કયુ�.

સં�થાના �થાપક - 

 દાદા લેખરાજનો જ�મ વષ� 1876માં (િસંધ 
�ાંત) હાલ પા�ક�તાનમાં થયો. દાદા લેખરાજ 
ઝવેરીના �યવસાયમાં આગળ વ�યા. જમીનદારો, 
�ગીરદારો, રા� મહારા�ઓ સાથે ધંધાક�ય 
સંબંધો હતા. હ�દરાબાદ િસવાય કલક�ામાં પણ 
ભાગીદાર સાથે ઝવેરાતનો ધંધો ચાલતો હતો. 
એક વખત બનારસમાં િમ�ના બંગલાના 
બગીચામાં બેસી �યાન ધરતા હતા તે સમયે �થમ 
સા�ા�કાર થયો. અણુયુ�, �હયુ� અને 
ક�દરતી આપદાઓથી ���નો નાશ દ�ખાયો. �થમ 
સા�ા�કારને સમજવા માટ� ગહન �યાનમાં રહ�વા 
લા�યા, એકા�તમાં રહ�વા લા�યા, �યાર� બી� 
સા�ા�કાર થયો. જેમાં ઉપરથી તારા સમાન 
આ�માઓ નીચે ઉતરી ર�ા છ�, નવી દુિનયાની 

ય�નું નામ - રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� 
ગીતા �ાન ય�.

ય� સં�થા - ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય (હાલનું નામ)

સં�થાની �થાપના - એક પા�રવા�રક સંગઠનના 
�પમાં - વષ� 1936. સંગઠને સં�થાનું �પ 
ધારણ કયુ� - વષ� 1937

સંગઠન સં�થાનું મૂળ �થળ - હ�દરાબાદ, િસંધ 
�ાંત હાલ પા�ક�તાનમાં છ�.

સં�થાનું હાલનું આંતરરા�ીય મથક - 
પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ, રાજ�થાન, 
ભારત (1950થી)

સં�થાનું જૂનું નામ - ઓમ મંડળી.

સેવાનાં મા�યમ - આ�યા��મક મેળા, ઝાંખી, 
�દશ�ન, �ેહિમલન, સંમેલનો, પ�રષદો, 
સા�તાિહક પા��મ, રાજયોગ િશિબર, 
સામિયકો, સાિહ�ય વગેર�.

મુ�ય િવષયો - ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, 
�દ�ય ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય સેવા.

સં�થાના િનરાકાર �થાપક - પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ.

સં�થાના સાકાર �થાપક - ��િપતા ��ા.

સં�થાનાં �થમ મુ�ય �શાિસકા - રાજયોિગની 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી વષ� 1937 થી 
1965.

સંયુ� રીતે સં�થાનો કાય�ભાર સંભા�યો - દાદી 
�કાશમિણ� અને દીદી મનમોિહની� એ વષ� 
1965 થી 1983. 1969 થી 2007 સુધી દાદી 
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ય� સેવા
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

રચના થઈ રહી છ�, �વગ� બની ર�ં છ� - ‘તાર� આ 
કામ કરવાનું છ�.’ એવો સંક�ત દ�ખાયો. દાદા 
લેખરાજે કલક�ાની પેઢીના ભાગીદાર સાથે પૂણ� 
િવચાર િવમશ� કરી, િહસાબ �કતાબ કરી તેમના 
ભાગની સંપિત લઈ પરત હ�દરાબાદ આ�યા. દાદા 
લેખરાજને િવ�ણુ ચતુભુ�જના પણ સા�ા�કાર થયા 
હતા. �યાર પછી જે સા�ા�કાર થયો જેમાં 
િશવિપતા ઉપરથી �યોિત િબંદુ �વ�પે નીચે ઉતરી 
દાદા લેખરાજના મ��તકમાં સમાઈ �ય છ�, તે 
સમયે એક �દ�ય �વિન સંભળાયો - િન�નંદ 
�વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, �ાન �વ�પ� 
િશવોહ�. દાદા લેખરાજની 60 વષ� પછીની �મર� 
આ સા�ા�કારો થયા બાદ, �યવસાય છોડી, 
પ�રવારના બધા સ�યોને ભેગા કરી િવ��ત ચચા� 
િવચારણાના અંતે લૌ�કક �વનથી િન�� થયા. 
પા�રવા�રક િમલકતનું ��ટ બના�યું. દાદા 
લેખરાજને થયેલા સા�ા�કારની વાતો ફ�લાવા 
લાગી. લોકો મળવા આવતા. લોકોને દાદા 
લેખરાજમાં ક��ણનાં દશ�ન થતાં. ખાસ ��ીઓ 
વધાર� પુ�ષો ઓછા. લંડનના Times મેગેિઝનમાં 
�રપોટ� છપાયો. �યાર બાદ દ�શ પરદ�શના લોકો 
વધાર� મળવા આવતા. ઓમરાધે (પાછળથી 
જગદ�બા સર�વતી) 16 વષ�ની �મર� અને રમા 
(પાછળથી દાદી �કાશમિણ) 14 વષ�ની �મર� 
લેખરાજ દાદાને મ�યા. આ બંને સાધનામાં �ડાઈ 
ગયાં. રાધે ભજનો અને ગીતો ગાવામાં હ�િશયાર 
હતાં. રમાને �ીમ� ભગવ�ગીતા ક�ઠ�થ હતી. 
આમ અ�ય બાિલકાઓ �ડાતી ગઈ, સં�યા 
વધતી ગઈ અને તેમાંથી જ ‘ઓમ મંડળી’ની 
�થાપના થઈ વષ� 1936માં નાની બાિલકાઓ 
�વે�છાએ �ડાવા લાગી. વાલીઓનો િવરોધ છતાં 
સમિપ�ત થતી ગઈ. ઓમ મંડળી હ�દરાબાદથી 
કરાંચી ગઈ �યાર� 385 સ�યો હતા. વષ� 1937 થી 

1950 - 14 વષ� કરાંચીમાં ભાડાના મકાનોમાં 
સં�થાની �ક�લ ચાલતી હતી.

િ�ટીશ સ�તનતે િહ�દુ�તાનને આઝાદી 
આપી. િહ�દુ�તાનના ભાગલા થયા. તા. 14-08-
1947ના રોજ પા�ક�તાન �વતં� દ�શ બ�યો. તે 
વખતે િસંધ �ા�તના �થમ CM દાદા લેખરાજના 
િમ� હતા. દ�શના ભાગલા, ભૂિમના ભાગલા, 
નાગ�રકોનાં �થળાંતર, િહ�સા, અશાંિત, 
અસલામતી વ�ે વષ� 1950માં િશવબાબાનો 
આદ�શ થયો. ‘પવ�ત પર �ઓ’ િસંધ �ાંતના 
CMએ જહાજ આ�યું. બધાએ તેમના સામાન સાથે 
સહીસલામત કરાંચી છો�ું. આ જહાજ ભારતના 
ઓખા બંદર� પહ��યું. 385 સ�યો ��ઈનથી આબુ 
પહ��યા. માઉ�ટ આબુના, ભરતપુરના રા�ના 
મહ�લમાં સં�થાના સ�યો રહ�વા લા�યા. વષ� 1950. 
ઉબડખાબડ પથરાળ જમીન પર �મય�થી 
છ�છાયા બનવા લાગી. મદદ મળતી રહી. 
આ�યા��મક સતસંગમાં સં�યા વધવા લાગી. 
આ�યા��મક �ાનનો ફ�લાવો થતો ગયો, તેમ તેમ 
મદદના હાથ લંબાતા ગયા. શીશ પર છ�છાયાઓ 
બનતી ગઈ.

વષ� 1952માં જગદ�બા સર�વતી (મ�મા)ને 1 
માસ માટ� �દ�હી મુકામે, બાબાએ સેવા માટ� 
મોક�યાં �યાર� જ આ સં�થાનું આબુ િસવાયનું 
�થમ સેવાક��� �દ�હીમાં શ� થયું. તે પછી થોડા 
સમયે કાનપુરમાં બીજું સેવાક��� શ� થયું. 
પાછળથી સેવાક���ો ખુલતાં ગયાં, ખુલતાં ગયાં... 
વષ� 1971 થી િવદ�શ સેવાની શ�આત થઈ.

મુ�ય સેવા �થળ - 

માઉ�ટ આબુ પર આવેલું પાંડવ ભવન એ આ 
સં�થાનું આંતરરા�ીય હ�ડ�ાટ�ર છ�. 
પાંડવભવન, ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 

�કાશમિણ� મુ�ય �શાિસકા પદ� ર�ાં. યુનો 
તરફથી પીસ મેડલ તથા શાંિતદૂતના 
પુર�કારો મ�યા છ�.

સં�થાના હાલના મુ�ય �શાિસકા - 

 દાદી �નક�� (�મર વષ� 103 થી વધુ)

આ સં�થા સંયુ� રા� સંઘ (UNO) ની વષ� 
1980 થી િબનસરકારી સ�ય છ�. યુિનસેફ 
(U N I C E F )  ની આિથ�ક અને સામાિજક 
પ�રષદની 1982 થી સલાહકાર સ�ય બની છ�. વષ� 
1987માં યુિનસેફમાં સ�ય પદ �ા�ત થયું. તા. 7-
3-1994ના રોજ ��િપતા ��ાબાબાની ��િતમાં 
ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડીને ભારત સરકાર� 
સં�થાનું તથા તેના �ારા અપાતા િશ�ણનું 
બ�માન કયુ�.

સં�થાના �થાપક - 

 દાદા લેખરાજનો જ�મ વષ� 1876માં (િસંધ 
�ાંત) હાલ પા�ક�તાનમાં થયો. દાદા લેખરાજ 
ઝવેરીના �યવસાયમાં આગળ વ�યા. જમીનદારો, 
�ગીરદારો, રા� મહારા�ઓ સાથે ધંધાક�ય 
સંબંધો હતા. હ�દરાબાદ િસવાય કલક�ામાં પણ 
ભાગીદાર સાથે ઝવેરાતનો ધંધો ચાલતો હતો. 
એક વખત બનારસમાં િમ�ના બંગલાના 
બગીચામાં બેસી �યાન ધરતા હતા તે સમયે �થમ 
સા�ા�કાર થયો. અણુયુ�, �હયુ� અને 
ક�દરતી આપદાઓથી ���નો નાશ દ�ખાયો. �થમ 
સા�ા�કારને સમજવા માટ� ગહન �યાનમાં રહ�વા 
લા�યા, એકા�તમાં રહ�વા લા�યા, �યાર� બી� 
સા�ા�કાર થયો. જેમાં ઉપરથી તારા સમાન 
આ�માઓ નીચે ઉતરી ર�ા છ�, નવી દુિનયાની 

ય�નું નામ - રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� 
ગીતા �ાન ય�.

ય� સં�થા - ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય (હાલનું નામ)

સં�થાની �થાપના - એક પા�રવા�રક સંગઠનના 
�પમાં - વષ� 1936. સંગઠને સં�થાનું �પ 
ધારણ કયુ� - વષ� 1937

સંગઠન સં�થાનું મૂળ �થળ - હ�દરાબાદ, િસંધ 
�ાંત હાલ પા�ક�તાનમાં છ�.

સં�થાનું હાલનું આંતરરા�ીય મથક - 
પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ, રાજ�થાન, 
ભારત (1950થી)

સં�થાનું જૂનું નામ - ઓમ મંડળી.

સેવાનાં મા�યમ - આ�યા��મક મેળા, ઝાંખી, 
�દશ�ન, �ેહિમલન, સંમેલનો, પ�રષદો, 
સા�તાિહક પા��મ, રાજયોગ િશિબર, 
સામિયકો, સાિહ�ય વગેર�.

મુ�ય િવષયો - ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, 
�દ�ય ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય સેવા.

સં�થાના િનરાકાર �થાપક - પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ.

સં�થાના સાકાર �થાપક - ��િપતા ��ા.

સં�થાનાં �થમ મુ�ય �શાિસકા - રાજયોિગની 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી વષ� 1937 થી 
1965.

સંયુ� રીતે સં�થાનો કાય�ભાર સંભા�યો - દાદી 
�કાશમિણ� અને દીદી મનમોિહની� એ વષ� 
1965 થી 1983. 1969 થી 2007 સુધી દાદી 
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��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓ �ારા થાય છ�.

ભારતમાં તથા િવદ�શમાં ય� સેવા -

Peace of Mind ચેનલ સં�થાની પોતાની જ 
છ�. જે વષ� 2011 થી શ� થઈ છ�. આબુ રોડ ��થિત 
શાંિતવનના મનમોિહની સંક�લમાં પોતાનો 
‘ગોડલી વુડ’ �ટુ�ડયો છ� જે વષ� 2012 થી શ� થયો 
છ�. આ ચેનલ મારફતે શાંિતવનના ડાયમંડ 
હૉલમાં થતા બાબા અવતરણના ભ�ીઓના 
િશિબરોના તેમજ પાંડવભવન અને �ાન 
સરોવરના થતા કાય��મોનું �વંત �સારણ દ�શ 
િવદ�શમાં ઘર ઘર સુધી પહ�ચાડવામાં આવે છ�. 24 
કલાક ચાલતી, પીસ ઑફ માઈ�ડ ચેનલ મારફતે 
સવાર� વંચાતી મુરલીનું �સારણ ઘર ઘર આ�મા 
આ�મા સુધી પહ�ચે છ�. મુરલી મંથન, મનન િચંતન 
યોગ અ�યાસના કાય��મો, િવિવધ અને િવિશ� 
મુ�ાઓ પર ચાલતા કાય��મો, બાબાના બાળકોને 
લાભા��વત કર� છ�. આ ચેનલથી ય�સેવાનો 
�યાપ, િવ�તાર અને સઘનતા વધી છ�. હવે તો 
ઈ�ટરનેટ મારફતે મુરલી બાબાના બાળકોને 
તેમના મોબાઈલ પર મોકલાય છ�. બાબાના જે 
બાળકો ગીતા પાઠશાળા / સેવાક���થી દૂર હોય, 
�યવસાયમાં હોય તો પણ તેમની િ�ય મુરલી મીસ 
થતી નથી.

િહ�દી ગુજરાતી સિહત ભારતની િવિવધ 
ભાષાઓમાં �િસ� થતા �ાના�ત તથા અ�ય 
મેગેિઝન �ારા ઈ�રીય �ાન દ�શ િવદ�શમાં 
બાબાના બાળકો સુધી પહ�ચાડવાની સેવા ચાલુ 
છ�. �નક� દાદી, ગુલઝાર દાદી, રતનમોિહની 
દાદી, િશવાની બેન, ઉષાબેન, ગીતાબેન, 
શીલુદીદી, આશાબેન, સૂરજભાઈ, િનવ�રભાઈ, 
�ીજમોહનભાઈ  જેવા મહાન �ાની આ�માઓની 
ક�િતઓ �ારા સેવા થઈ રહી છ�. મધુબન, 
શાંિતવન, �ાન સરોવર પર સેવાઓ આપતા 

િવ�ાલયનું મુ�ય સેવાક��� છ�. અહ� આવાસ 
િનવાસ ભવનો છ�. મોટો સભાખંડ છ�. િવ�ભરના 
140 દ�શોમાંના 8500 થી વધુ સેવાક���ોનું 
સંચાલન અહ�થી જ થાય છ�. આ જ મુ�ય 
તપ�થલી છ�. બાબાના બાળકો અહ� ખાસ આવી 
ચાર યા�ા �થળો (૧) બાબાની ઝૂંપડી (૨) 
બાબાનો કમરો (૩) િહ��ી હોલ (૪) શાંિત 
�તંભની મુલાકાત લઈ પોતાના �ા�ણ �વનમાં 
સંક�પોને શિ�શાળી બનાવે છ�. સં�થાનો 
ઈિતહાસ અને સંભારણાનું સં�હ�થાન છ�. �ાન 
સરોવર પણ માઉ�ટ આબુ પર છ�. આવાસ િનવાસ 
ભવનો છ�. કાયમી �યુિઝયમ છ�. હામ�ની હૉલના બે 
સભાખંડો છ�. બાબાના રિશયન બાળકોએ 
આપેલી ક�પ��ની ક�િતથી પરમધામની 
સંક�પના તાદ��ય થાય છ�.

બાબાના બાળકોની સં�યા વધતી ગઈ, 
પ�રવાર મોટો થતો ગયો તેમ માઉ�ટ આબુ પરનાં 
ભવનો નાનાં પડવા લા�યાં. િવશાળ સં�યામાં 
બાબાના બાળકોને આ�યા��મક �ાન આપવા 
આબુરોડ પર તળ�ટીમાં �ીજું સંક�લ બનાવવામાં 
આ�યું, તે શાંિતવન  ! ચાર મોટાં આવાસિનવાસ 
ભવનો સાથેનું મનમોિહનીવન સંક�લ બનાવવામાં 
આ�યું છ�. 25000 �ે�કો/�ોતાઓને સમાવનાર 
ડાયમંડ હૉલ છ�. જેને કોઈ પીલર નથી. બી� એક 
કો�ફર�સ હૉલ પણ છ�. �ણ માળનું બાબાનું ભોલે 
ભંડારાનું િબ�ડ�ગ છ�. સોલર એન�થી ચાલતું 
મોટું રસોઈઘર છ�. ટીચસ� બહ�નો તથા 
સેવાધારીઓ માટ� િનવાસ ભવનો છ�.

પાંડવભવન, �ાનસરોવર અને શાંિતવનમાં 
�ાન િશિબરો, યોગભ�ીઓ, બાબાના 
અવતરણના - બાબા િમલનના કાય��મો, દાદા, 
દાદીઓ અને દીદીઓના �વચનો ચાલતાં જ રહ� 
છ�. ભારતના અને િવદ�શના બાબાના બાળકો 

આવી �ાન લે છ�, સેવાઓ કર� છ�. સેવા કરવાના 
શુભ �ઢ સંક�પો સાથે પરત પોત પોતાના 
વતનમાં, પાઠશાળાઓમાં, સેવાક��� પર જઈ 
બાબાના ય�ની સેવાઓ કર� છ�.

માઉ�ટ આબુ પર �લોબલ હૉ��પટલ છ�. 
માઉ�ટ આબુ એ જંગલ અને િગ�રવાસીઓનો 
પછાત િવ�તાર છ�. આજુબાજુની જનતાની 
આરો�યને લગતી તમામ સેવાઓ આપે છ�. 
રોગિનદાન ક��પ પણ થાય છ�. બાબાના બાળકોને 
માટ� પણ આરો�ય િવષયક સેવાઓ આપે છ�. 
આબુરોડમાં પણ િભ�ન િભ�ન રોગોની 
હૉ��પટલો, ��ા�મ વગેર�ની �થાપના થઈ છ�. 
િભ�ન િભ�ન ભવનો બ�યાં છ�. દાદી �કાશમિણ� 
પાક�, માઉ�ટ આબુમાં દાદી �નક�� પાક� પણ છ�.

માઉ�ટ આબુ પર પીસપાક� - સુંદર બગીચો છ�. 
�ક�િતની ગોદ છ�. �થાયી �દશ�ન �ારા 
આ�યા��મક �ાન આપવામાં આવે છ�. પીસપાક�ની 
શાંિતથી તન મન ����ત બને છ�.

સં�થાએ પૂરા િવ�ના િવશાળ ફલક પર 
ય�સેવા કરવા સા� તેની પોતાની 20 સેવા- 
શાખાઓનું આયોજન કર�લ છ�. જેમાં ધાિમ�ક 
�ભાગ, યુવા �ભાગ, મિહલા �ભાગ, કલા અને 
સં�ક�િત �ભાગ, �ામ િવકાસ �ભાગ, �યવસાય 
અને ઉ�ોગ �ભાગ, િશ�ા �ભાગ, સમાજ સેવા 
�ભાગ, વૈ�ાિનક અને અિભયંતા �ભાગ, 
�શાસન �ભાગ, સંપક� �ભાગ, જનસંચાર 
મા�યમ �ભાગ, તબીબી �ભાગ, �યાિયક 
�ભાગ, પ�રવહન અને પય�ટન �ભાગ, �પોટ�સ 
�ભાગ, સુર�ા �ભાગ, રાજનીિત �ભાગ, �પાક� 
�ભાગ વગેર� છ�.

આ સેવાશાખાઓનું સંચાલન સમિપ�ત 
િન�ણાત, જે તે શાખાને અનુ�પ અ�યાસી 

�ાની આ�માઓનાં પુ�તકો પણ ય� સેવાનું 
મા�યમ છ�.

સમિપ�ત થયેલી બહ�નોને શાંિતવનમાં ખાસ 
તાલીમ આપી �િશિ�ત કરવામાં આવે છ�. આવી 
��ાક�મારી બહ�નો સેવાક��� / ગીતા પાઠશાળામાં 
જઈ સેવા કર� છ�. શાંિતવન અને �ાન સરોવર 
સંક�લોમાં આવાસ િનવાસની િવશાળ સુિવધાઓ 
છ�. મોટા મોટા સભાખંડો છ� �યાં દ�શ િવદ�શથી, 
બાબાના બાળકોને બોલાવી બાબા અવતરણના 
કાય��મો, યોગ, િશિબરોમાં ભાગ લઈ �ાન લે છ�. 
યોગ શીખે છ�. આવા બાળકો ગીતા પાઠશાળા / 
સેવાક���ો પર જઈને સેવાનો �યાપ વધાર� છ�.

ભારતના િવિવધ ઝોન પાડવામાં આ�યા છ� જે 
તે ઝોનના ઈ�ચાજ� ��ાક�મારી બહ�નો મારફતે 
સંચાલન કરી સેવાક���ો ખૂલતાં �ય છ�. િવદ�શોમાં 
પણ ખંડો ઉપખંડોમાં સેવાક���ો ખૂલતાં �ય છ�. 
આવા સેવાક���ો મારફતે ભારતમાં અને િવદ�શમાં 
ય�સેવા થઈ રહી છ�.

ભારતભરના રા�યોમાં િજ�ા મથકોએ મુ�ય 
સેવાક���ો �થાપવામાં આ�યા છ�. આવા મુ�ય 
સેવાક���ોના સહયોગમાં નગરી / તાલુકા 
મથકોએ સહાયક સેવાક���ો �થાપવામાં આ�યા 
છ�. આ સેવાક���ો �ારા શહ�રની સોસાયટીઓમાં 
અને ગામડાઓમાં ગીતાપાઠશાળાઓ ખોલવામાં 
આવી છ�. આ રીતે ય�સેવાનો િવ�તાર વ�યો છ�. 
સેવાક���ો �ારા �સંગોપાત �દશ�ની ગોઠવાય છ�. 
િશવરા�ી જેવા ઉ�સવો ઉજવાય છ�. ર�ાબંધન, 
િમલન સમારંભો જેવા કાય��મો િશિબરો �ારા 
બાબાના બાળકોમાં ઉ�સાહ અને �શ વધે છ�. આ 
રીતે શહ�ર શહ�ર ગામ ગામ, ઘર ઘર સુધી 
બાબાના રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�નો ફ�લાવો કરવા ય�સેવા થઈ રહી છ�.
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��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓ �ારા થાય છ�.

ભારતમાં તથા િવદ�શમાં ય� સેવા -

Peace of Mind ચેનલ સં�થાની પોતાની જ 
છ�. જે વષ� 2011 થી શ� થઈ છ�. આબુ રોડ ��થિત 
શાંિતવનના મનમોિહની સંક�લમાં પોતાનો 
‘ગોડલી વુડ’ �ટુ�ડયો છ� જે વષ� 2012 થી શ� થયો 
છ�. આ ચેનલ મારફતે શાંિતવનના ડાયમંડ 
હૉલમાં થતા બાબા અવતરણના ભ�ીઓના 
િશિબરોના તેમજ પાંડવભવન અને �ાન 
સરોવરના થતા કાય��મોનું �વંત �સારણ દ�શ 
િવદ�શમાં ઘર ઘર સુધી પહ�ચાડવામાં આવે છ�. 24 
કલાક ચાલતી, પીસ ઑફ માઈ�ડ ચેનલ મારફતે 
સવાર� વંચાતી મુરલીનું �સારણ ઘર ઘર આ�મા 
આ�મા સુધી પહ�ચે છ�. મુરલી મંથન, મનન િચંતન 
યોગ અ�યાસના કાય��મો, િવિવધ અને િવિશ� 
મુ�ાઓ પર ચાલતા કાય��મો, બાબાના બાળકોને 
લાભા��વત કર� છ�. આ ચેનલથી ય�સેવાનો 
�યાપ, િવ�તાર અને સઘનતા વધી છ�. હવે તો 
ઈ�ટરનેટ મારફતે મુરલી બાબાના બાળકોને 
તેમના મોબાઈલ પર મોકલાય છ�. બાબાના જે 
બાળકો ગીતા પાઠશાળા / સેવાક���થી દૂર હોય, 
�યવસાયમાં હોય તો પણ તેમની િ�ય મુરલી મીસ 
થતી નથી.

િહ�દી ગુજરાતી સિહત ભારતની િવિવધ 
ભાષાઓમાં �િસ� થતા �ાના�ત તથા અ�ય 
મેગેિઝન �ારા ઈ�રીય �ાન દ�શ િવદ�શમાં 
બાબાના બાળકો સુધી પહ�ચાડવાની સેવા ચાલુ 
છ�. �નક� દાદી, ગુલઝાર દાદી, રતનમોિહની 
દાદી, િશવાની બેન, ઉષાબેન, ગીતાબેન, 
શીલુદીદી, આશાબેન, સૂરજભાઈ, િનવ�રભાઈ, 
�ીજમોહનભાઈ  જેવા મહાન �ાની આ�માઓની 
ક�િતઓ �ારા સેવા થઈ રહી છ�. મધુબન, 
શાંિતવન, �ાન સરોવર પર સેવાઓ આપતા 

િવ�ાલયનું મુ�ય સેવાક��� છ�. અહ� આવાસ 
િનવાસ ભવનો છ�. મોટો સભાખંડ છ�. િવ�ભરના 
140 દ�શોમાંના 8500 થી વધુ સેવાક���ોનું 
સંચાલન અહ�થી જ થાય છ�. આ જ મુ�ય 
તપ�થલી છ�. બાબાના બાળકો અહ� ખાસ આવી 
ચાર યા�ા �થળો (૧) બાબાની ઝૂંપડી (૨) 
બાબાનો કમરો (૩) િહ��ી હોલ (૪) શાંિત 
�તંભની મુલાકાત લઈ પોતાના �ા�ણ �વનમાં 
સંક�પોને શિ�શાળી બનાવે છ�. સં�થાનો 
ઈિતહાસ અને સંભારણાનું સં�હ�થાન છ�. �ાન 
સરોવર પણ માઉ�ટ આબુ પર છ�. આવાસ િનવાસ 
ભવનો છ�. કાયમી �યુિઝયમ છ�. હામ�ની હૉલના બે 
સભાખંડો છ�. બાબાના રિશયન બાળકોએ 
આપેલી ક�પ��ની ક�િતથી પરમધામની 
સંક�પના તાદ��ય થાય છ�.

બાબાના બાળકોની સં�યા વધતી ગઈ, 
પ�રવાર મોટો થતો ગયો તેમ માઉ�ટ આબુ પરનાં 
ભવનો નાનાં પડવા લા�યાં. િવશાળ સં�યામાં 
બાબાના બાળકોને આ�યા��મક �ાન આપવા 
આબુરોડ પર તળ�ટીમાં �ીજું સંક�લ બનાવવામાં 
આ�યું, તે શાંિતવન  ! ચાર મોટાં આવાસિનવાસ 
ભવનો સાથેનું મનમોિહનીવન સંક�લ બનાવવામાં 
આ�યું છ�. 25000 �ે�કો/�ોતાઓને સમાવનાર 
ડાયમંડ હૉલ છ�. જેને કોઈ પીલર નથી. બી� એક 
કો�ફર�સ હૉલ પણ છ�. �ણ માળનું બાબાનું ભોલે 
ભંડારાનું િબ�ડ�ગ છ�. સોલર એન�થી ચાલતું 
મોટું રસોઈઘર છ�. ટીચસ� બહ�નો તથા 
સેવાધારીઓ માટ� િનવાસ ભવનો છ�.

પાંડવભવન, �ાનસરોવર અને શાંિતવનમાં 
�ાન િશિબરો, યોગભ�ીઓ, બાબાના 
અવતરણના - બાબા િમલનના કાય��મો, દાદા, 
દાદીઓ અને દીદીઓના �વચનો ચાલતાં જ રહ� 
છ�. ભારતના અને િવદ�શના બાબાના બાળકો 

આવી �ાન લે છ�, સેવાઓ કર� છ�. સેવા કરવાના 
શુભ �ઢ સંક�પો સાથે પરત પોત પોતાના 
વતનમાં, પાઠશાળાઓમાં, સેવાક��� પર જઈ 
બાબાના ય�ની સેવાઓ કર� છ�.

માઉ�ટ આબુ પર �લોબલ હૉ��પટલ છ�. 
માઉ�ટ આબુ એ જંગલ અને િગ�રવાસીઓનો 
પછાત િવ�તાર છ�. આજુબાજુની જનતાની 
આરો�યને લગતી તમામ સેવાઓ આપે છ�. 
રોગિનદાન ક��પ પણ થાય છ�. બાબાના બાળકોને 
માટ� પણ આરો�ય િવષયક સેવાઓ આપે છ�. 
આબુરોડમાં પણ િભ�ન િભ�ન રોગોની 
હૉ��પટલો, ��ા�મ વગેર�ની �થાપના થઈ છ�. 
િભ�ન િભ�ન ભવનો બ�યાં છ�. દાદી �કાશમિણ� 
પાક�, માઉ�ટ આબુમાં દાદી �નક�� પાક� પણ છ�.

માઉ�ટ આબુ પર પીસપાક� - સુંદર બગીચો છ�. 
�ક�િતની ગોદ છ�. �થાયી �દશ�ન �ારા 
આ�યા��મક �ાન આપવામાં આવે છ�. પીસપાક�ની 
શાંિતથી તન મન ����ત બને છ�.

સં�થાએ પૂરા િવ�ના િવશાળ ફલક પર 
ય�સેવા કરવા સા� તેની પોતાની 20 સેવા- 
શાખાઓનું આયોજન કર�લ છ�. જેમાં ધાિમ�ક 
�ભાગ, યુવા �ભાગ, મિહલા �ભાગ, કલા અને 
સં�ક�િત �ભાગ, �ામ િવકાસ �ભાગ, �યવસાય 
અને ઉ�ોગ �ભાગ, િશ�ા �ભાગ, સમાજ સેવા 
�ભાગ, વૈ�ાિનક અને અિભયંતા �ભાગ, 
�શાસન �ભાગ, સંપક� �ભાગ, જનસંચાર 
મા�યમ �ભાગ, તબીબી �ભાગ, �યાિયક 
�ભાગ, પ�રવહન અને પય�ટન �ભાગ, �પોટ�સ 
�ભાગ, સુર�ા �ભાગ, રાજનીિત �ભાગ, �પાક� 
�ભાગ વગેર� છ�.

આ સેવાશાખાઓનું સંચાલન સમિપ�ત 
િન�ણાત, જે તે શાખાને અનુ�પ અ�યાસી 

�ાની આ�માઓનાં પુ�તકો પણ ય� સેવાનું 
મા�યમ છ�.

સમિપ�ત થયેલી બહ�નોને શાંિતવનમાં ખાસ 
તાલીમ આપી �િશિ�ત કરવામાં આવે છ�. આવી 
��ાક�મારી બહ�નો સેવાક��� / ગીતા પાઠશાળામાં 
જઈ સેવા કર� છ�. શાંિતવન અને �ાન સરોવર 
સંક�લોમાં આવાસ િનવાસની િવશાળ સુિવધાઓ 
છ�. મોટા મોટા સભાખંડો છ� �યાં દ�શ િવદ�શથી, 
બાબાના બાળકોને બોલાવી બાબા અવતરણના 
કાય��મો, યોગ, િશિબરોમાં ભાગ લઈ �ાન લે છ�. 
યોગ શીખે છ�. આવા બાળકો ગીતા પાઠશાળા / 
સેવાક���ો પર જઈને સેવાનો �યાપ વધાર� છ�.

ભારતના િવિવધ ઝોન પાડવામાં આ�યા છ� જે 
તે ઝોનના ઈ�ચાજ� ��ાક�મારી બહ�નો મારફતે 
સંચાલન કરી સેવાક���ો ખૂલતાં �ય છ�. િવદ�શોમાં 
પણ ખંડો ઉપખંડોમાં સેવાક���ો ખૂલતાં �ય છ�. 
આવા સેવાક���ો મારફતે ભારતમાં અને િવદ�શમાં 
ય�સેવા થઈ રહી છ�.

ભારતભરના રા�યોમાં િજ�ા મથકોએ મુ�ય 
સેવાક���ો �થાપવામાં આ�યા છ�. આવા મુ�ય 
સેવાક���ોના સહયોગમાં નગરી / તાલુકા 
મથકોએ સહાયક સેવાક���ો �થાપવામાં આ�યા 
છ�. આ સેવાક���ો �ારા શહ�રની સોસાયટીઓમાં 
અને ગામડાઓમાં ગીતાપાઠશાળાઓ ખોલવામાં 
આવી છ�. આ રીતે ય�સેવાનો િવ�તાર વ�યો છ�. 
સેવાક���ો �ારા �સંગોપાત �દશ�ની ગોઠવાય છ�. 
િશવરા�ી જેવા ઉ�સવો ઉજવાય છ�. ર�ાબંધન, 
િમલન સમારંભો જેવા કાય��મો િશિબરો �ારા 
બાબાના બાળકોમાં ઉ�સાહ અને �શ વધે છ�. આ 
રીતે શહ�ર શહ�ર ગામ ગામ, ઘર ઘર સુધી 
બાબાના રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�નો ફ�લાવો કરવા ય�સેવા થઈ રહી છ�.
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ગીતાપાઠશાળા / સેવાક���ોપર રોજ રોજ 
બાબાના �ાનના મહાવા�યો - મુરલી વંચાય છ�. 
સ�યોની અનુક�ળતા મુજબ મુરલી �ાસ 
સવારનો અથવા સાંજનો રખાય છ�. ક�ટલાક 
સેવાક���ો પર બંને સમય - સવાર સાંજ રખાય છ�. 
ગીતાપાઠશાળા ક� સેવાક���ોના વાિષ�કો�સવ 
હોય, િશવરા�ી મહો�સવ હોય, લોકમેળા હોય, 
મ�મા ક� ��ા બાબાના ��િત �દવસો હોય - તેવા 
સમયે ભ�ી �દશ�ન, િમલન કાય��મો થાય છ�. 
યોગ ભ�ી, સામૂિહક યોગના કાય��મો પણ થાય 
છ�. આ રીતે ગીતા પાઠશાળાઓ પણ ય�સેવામાં 
સહયોગી થાય છ�.

સંગમયુગ પર ઓલરાઉ�ડ સેવા કરવાની તક 
મળવી એ પણ ��� રંગમંચ પરના નાટકમાં એક 
િગ�ટ સમાન છ�. જે આ�માઓ પૂરા �ેમથી ય�ની 
ઓલરાઉ�ડ સેવા કર� છ�. તેમને સવ� �ા��તઓનો 
�ભુ �સાદ આપોઆપ મળી �ય છ�, તેવા 
આ�માઓ િનિવ��ન રહ� છ�. એક જ વાર સેવા કરી 
અને હ�ર વાર સેવાનું ફળ �ા�ત થઈ ગયું. સદા 
�થૂલ સેવા (ભૌિતક �વ�પે કર�લી સેવા) અને 
સૂ�મ સેવા (મનસા સેવા) કરનારનું લંગર 
(િશવબાબા સાથેનું �ડાણ) લાગી રહ� છ�. 
કોઈપણ આ�માને સંતુ� કરવો એ મોટી સેવા છ�.

િશવબાબાએ રચેલો �� ય� બેહદનો છ�, જે 
�વરા�ય અપાવે છ�. આ ય�ના રચિયતા બાબા 
છ�, તો તમે બાબાના બાળકો પણ રચનામાં 
ભાગીદાર છો. આ ય�થી બાબાના બાળકોનું 
ભિવ�ય હીરા જેવું બની ર�ં છ�, એટલે જ બાબાનો 
ય�, એ અમારો ય�, એમ બાળકો સમજે છ�. આ 
ય�માં આખુંય જૂનું િવ� �વાહા થવાનું છ�. ય� 
એવો મોટો ય� છ� ક� મનુ�ય કોડીમાંથી હીરા જેવો 
બનવાનો છ�. ��ાચારીમાંથી �ે�ાચારી 
બનવાનો છ�. બાબા તેમના બાળકો પાસે મા� ૩ 

ડગલાં ��વીની માગણી કર� છ�, એટલે ક� ગીતા 
પાઠશાળા / સેવાક��� માટ� એક �મ / હૉલ / 
મકાનની �યવ�થા કરો તો ગીતાપાઠશાળા / 
સેવાક���માં �ાન લેનાર બાળકોનું 21 જ�મોનું 
ભા�ય સુધરી �ય. બાબા કહ�તા રહ� છ� ક� આ �� 
ય�નો �ભાવ તો ખૂબ જ વધશે. તોફાનો સામે 
આવશે, િવ�નો પણ આવશે પરંતુ સ�યની નાવ 
હાલશે ખરી ડોલશે ખરી પણ ડૂબશે નિહ ! જે વ�સ 
ય�ના કામમાં 1 �િપયો પણ આપશે તે સતયુગમાં 
પ�ાપિત બનશે.

રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન 
ય� �ારા, િશવસંતાનો વડે જ નવી દુિનયાની 
�થાપના થઈ રહી છ�. સતયુગી દુિનયા દૂર નથી. 
માટ� જ આપ સૌ ય� સેવાના સહયોગી બનો. 
ય�સેવામાં નથી �ડાયા તો �ડાઈ �ઓ. �ડાઈ 
ગયા છો, તો ય� સેવાનો િવ�તાર અને ગહનતા 
વધારો, એવી શુભકામના તથા શુભ ભાવના સહ.  

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- Peace of Mind ચેનલ પરના તા. 28/ 29-
06-2017ના રોજ �સા�રત થયેલું શીલુદીદીનું 
�વચન.

- �.ક�. મોિહનીબેન, �ાંિતજ સેવાક���નું 
માગ�દશ�ન.

નામથી ઓળખાયા. તેમને ‘માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી’ તરીક�નું િબ�દ પણ મ�યું. તેઓ 
સવ�� િશવશિ� બ�યા.

મ�માનો જ�મ અ�તસરમાં સાધારણ 
પ�રવારમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ નામ રાધા હતું. 
તેઓ િહ�દી ભાષા ઉપરાંત િસંધી, ગુ�મુખી, અં�ે� 
ભાષાનું �ાન ધરાવતા હતા. તેઓ �ક�લમાં 
ભણવામાં હ�િશયાર હતા અને �થમ નંબર 
મેળવતા. તેમની યાદશિ� અ�ભુત હતી. તેમનો 
ક�ઠ સુરીલો હતો. તેઓ વીણા વગાડવામાં િનપુણ 
હતા. તેઓના તન અને મન ખૂબ જ મનમોહક 
સુંદર હતાં. તેમનું શરીર સંતુિલત બાંધાવાળું હતું. 
તેમના ને�ો કમળના �લ જેવા �દ�ય હતા. તેઓને 
કમર સુધી ઝુલતા લાંબા કાળા ભ�મર વાળ હતા. 
તેમના ચહ�રા પર �દ�ય તેજ આ�મા હતો. તેઓનું 
�યિ��વ ચુંબક�ય હતું. તેઓ કોમળતા, 
સરળતા, પિવ�તા, સાદગી, �ેહ, ન�તા જેવા 
ગુણોનો અવતાર હતા. તેમના વ��ય અને 
કત��ય મહાન હતાં. �શાસક�ય વહીવટી આવડત 
ઉ�મ હતી. તેઓ આ�યા��મક શિ�ઓના �ટોક 
હાઉસ જેમ હતા.

‘�યાં �યાં નારીઓની પૂ� થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓ �મણ કર� છ�.’ એવા ગુણગાન કરનારા 
ભારત દ�શમાં સદીઓ માટ� કપરો સમય આ�યો ક� 
�યાં નારીઓની દુદ�શા થઈ. ��ીઓને ઘરની ચાર 
દીવાલોમાં પૂરાઈ રહીને ક�દી ક� દાસી તરીક� �વન 

નવરાિ� પવ�માં દ�વીઓની આરતી ઉતારતાં 
ઉ�ારણ કરીએ છીએ ક�, ‘િશવશિ�ની આરતી 
જે કોઈ ગાશે તે �વગ� �શે.’ દ�વીઓની અથા�� 
િશવશિ�ઓની ઉપાસના સવ�� થાય છ�. તે કોણ 
છ� ? �યાર� આવીને ગઈ ? �યાર� થઈ ગઈ ? સવ� 
િશવશિ�ઓમાં િશરોમિણ સવ�� કોણ ? તેમનું 
�વનચ�ર� �ણવું ખૂબ જ જ�રી છ�. િવ�ાની 
દ�વી છ�, સર�વતી, જગતમાતા છ� - જગદ�બા.

શા��ોની એક દ�તકથા �માણે �યાર� સમ� 
િવ�માં અસુરોનું સા�ા�ય છવાય �ય છ� અને 
દ�વતાઓને રહ�વાનું �થાન મળતું નથી �યાર� બધા 
દ�વતાઓ મદદ લેવા માટ� ��ા� પાસે �ય છ�. 
તેમની વાત સાંભળી ��ા�એ એક મુખપુ�ી 
ઉ�પ�ન કરી. તથા િવ�ણુએ તેને �દ�ય 
અલંકારોથી શણગારી. શંકર�એ તેને સંહાર 
માટ� િ�શૂળ આ�યું તથા ઈ��રા�એ અ��ો-
શ��ો �દાન કયા�. ��ા�એ  આદ�શ આ�યો ક�, 
‘� બેટી, અસુરો હારી ગયા અને દ�વતાઓની 
�ત થઈ. આ કથા કિળયુગના અંિતમ સમય તથા 
સતયુગની શ�આતના સમયની વ�ેના 
સંિધકાળના સમયની અથા�� સંગમયુગની કથા 
છ�. આ નાનો સંગમયુગ અ�યાર� ચાલી ર�ો છ�. 
અસુરો અથા�� આસુરી �િ�ઓનો સંહાર કરનાર 
��ાની આ મુખપુ�ી જગદ�બા સર�વતી તરીક� 
ઓળખાય છ�. ‘��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય’માં તેઓ ‘મ�મા’ના �લામણા 

�દ�યદશ�ન

મ�મા - જગદ�બા સર�વતી
આસુરી �િ�ઓનો સંહાર કરનાર ��ાની આ મુખપુ�ી 

જગતમાં જગદ�બા સર�વતી તરીક� ઓળખાયા.
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવનયથી િવ�ાથ�

લાઈટના મૂ�યિન� િશ�ણના અિભયાનની 
શ�આત �ક�લોથી કરી દીધી છ�. જે વત�માન સમયે 
િવ�ાથ�ઓને િશિ�તની સાથે સાથે દીિ�ત પણ 
બનાવી રહી છ�. િમ�ો, આપણા આ મૂ�યિન� 
િશ�ણ ટચ ધી લાઈટના અિભયાનને �દલથી 
શુભકામનાઓ સાથે વધાવી લઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ગીતાપાઠશાળા / સેવાક���ોપર રોજ રોજ 
બાબાના �ાનના મહાવા�યો - મુરલી વંચાય છ�. 
સ�યોની અનુક�ળતા મુજબ મુરલી �ાસ 
સવારનો અથવા સાંજનો રખાય છ�. ક�ટલાક 
સેવાક���ો પર બંને સમય - સવાર સાંજ રખાય છ�. 
ગીતાપાઠશાળા ક� સેવાક���ોના વાિષ�કો�સવ 
હોય, િશવરા�ી મહો�સવ હોય, લોકમેળા હોય, 
મ�મા ક� ��ા બાબાના ��િત �દવસો હોય - તેવા 
સમયે ભ�ી �દશ�ન, િમલન કાય��મો થાય છ�. 
યોગ ભ�ી, સામૂિહક યોગના કાય��મો પણ થાય 
છ�. આ રીતે ગીતા પાઠશાળાઓ પણ ય�સેવામાં 
સહયોગી થાય છ�.

સંગમયુગ પર ઓલરાઉ�ડ સેવા કરવાની તક 
મળવી એ પણ ��� રંગમંચ પરના નાટકમાં એક 
િગ�ટ સમાન છ�. જે આ�માઓ પૂરા �ેમથી ય�ની 
ઓલરાઉ�ડ સેવા કર� છ�. તેમને સવ� �ા��તઓનો 
�ભુ �સાદ આપોઆપ મળી �ય છ�, તેવા 
આ�માઓ િનિવ��ન રહ� છ�. એક જ વાર સેવા કરી 
અને હ�ર વાર સેવાનું ફળ �ા�ત થઈ ગયું. સદા 
�થૂલ સેવા (ભૌિતક �વ�પે કર�લી સેવા) અને 
સૂ�મ સેવા (મનસા સેવા) કરનારનું લંગર 
(િશવબાબા સાથેનું �ડાણ) લાગી રહ� છ�. 
કોઈપણ આ�માને સંતુ� કરવો એ મોટી સેવા છ�.

િશવબાબાએ રચેલો �� ય� બેહદનો છ�, જે 
�વરા�ય અપાવે છ�. આ ય�ના રચિયતા બાબા 
છ�, તો તમે બાબાના બાળકો પણ રચનામાં 
ભાગીદાર છો. આ ય�થી બાબાના બાળકોનું 
ભિવ�ય હીરા જેવું બની ર�ં છ�, એટલે જ બાબાનો 
ય�, એ અમારો ય�, એમ બાળકો સમજે છ�. આ 
ય�માં આખુંય જૂનું િવ� �વાહા થવાનું છ�. ય� 
એવો મોટો ય� છ� ક� મનુ�ય કોડીમાંથી હીરા જેવો 
બનવાનો છ�. ��ાચારીમાંથી �ે�ાચારી 
બનવાનો છ�. બાબા તેમના બાળકો પાસે મા� ૩ 

ડગલાં ��વીની માગણી કર� છ�, એટલે ક� ગીતા 
પાઠશાળા / સેવાક��� માટ� એક �મ / હૉલ / 
મકાનની �યવ�થા કરો તો ગીતાપાઠશાળા / 
સેવાક���માં �ાન લેનાર બાળકોનું 21 જ�મોનું 
ભા�ય સુધરી �ય. બાબા કહ�તા રહ� છ� ક� આ �� 
ય�નો �ભાવ તો ખૂબ જ વધશે. તોફાનો સામે 
આવશે, િવ�નો પણ આવશે પરંતુ સ�યની નાવ 
હાલશે ખરી ડોલશે ખરી પણ ડૂબશે નિહ ! જે વ�સ 
ય�ના કામમાં 1 �િપયો પણ આપશે તે સતયુગમાં 
પ�ાપિત બનશે.

રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન 
ય� �ારા, િશવસંતાનો વડે જ નવી દુિનયાની 
�થાપના થઈ રહી છ�. સતયુગી દુિનયા દૂર નથી. 
માટ� જ આપ સૌ ય� સેવાના સહયોગી બનો. 
ય�સેવામાં નથી �ડાયા તો �ડાઈ �ઓ. �ડાઈ 
ગયા છો, તો ય� સેવાનો િવ�તાર અને ગહનતા 
વધારો, એવી શુભકામના તથા શુભ ભાવના સહ.  

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- Peace of Mind ચેનલ પરના તા. 28/ 29-
06-2017ના રોજ �સા�રત થયેલું શીલુદીદીનું 
�વચન.

- �.ક�. મોિહનીબેન, �ાંિતજ સેવાક���નું 
માગ�દશ�ન.

નામથી ઓળખાયા. તેમને ‘માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી’ તરીક�નું િબ�દ પણ મ�યું. તેઓ 
સવ�� િશવશિ� બ�યા.

મ�માનો જ�મ અ�તસરમાં સાધારણ 
પ�રવારમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ નામ રાધા હતું. 
તેઓ િહ�દી ભાષા ઉપરાંત િસંધી, ગુ�મુખી, અં�ે� 
ભાષાનું �ાન ધરાવતા હતા. તેઓ �ક�લમાં 
ભણવામાં હ�િશયાર હતા અને �થમ નંબર 
મેળવતા. તેમની યાદશિ� અ�ભુત હતી. તેમનો 
ક�ઠ સુરીલો હતો. તેઓ વીણા વગાડવામાં િનપુણ 
હતા. તેઓના તન અને મન ખૂબ જ મનમોહક 
સુંદર હતાં. તેમનું શરીર સંતુિલત બાંધાવાળું હતું. 
તેમના ને�ો કમળના �લ જેવા �દ�ય હતા. તેઓને 
કમર સુધી ઝુલતા લાંબા કાળા ભ�મર વાળ હતા. 
તેમના ચહ�રા પર �દ�ય તેજ આ�મા હતો. તેઓનું 
�યિ��વ ચુંબક�ય હતું. તેઓ કોમળતા, 
સરળતા, પિવ�તા, સાદગી, �ેહ, ન�તા જેવા 
ગુણોનો અવતાર હતા. તેમના વ��ય અને 
કત��ય મહાન હતાં. �શાસક�ય વહીવટી આવડત 
ઉ�મ હતી. તેઓ આ�યા��મક શિ�ઓના �ટોક 
હાઉસ જેમ હતા.

‘�યાં �યાં નારીઓની પૂ� થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓ �મણ કર� છ�.’ એવા ગુણગાન કરનારા 
ભારત દ�શમાં સદીઓ માટ� કપરો સમય આ�યો ક� 
�યાં નારીઓની દુદ�શા થઈ. ��ીઓને ઘરની ચાર 
દીવાલોમાં પૂરાઈ રહીને ક�દી ક� દાસી તરીક� �વન 

નવરાિ� પવ�માં દ�વીઓની આરતી ઉતારતાં 
ઉ�ારણ કરીએ છીએ ક�, ‘િશવશિ�ની આરતી 
જે કોઈ ગાશે તે �વગ� �શે.’ દ�વીઓની અથા�� 
િશવશિ�ઓની ઉપાસના સવ�� થાય છ�. તે કોણ 
છ� ? �યાર� આવીને ગઈ ? �યાર� થઈ ગઈ ? સવ� 
િશવશિ�ઓમાં િશરોમિણ સવ�� કોણ ? તેમનું 
�વનચ�ર� �ણવું ખૂબ જ જ�રી છ�. િવ�ાની 
દ�વી છ�, સર�વતી, જગતમાતા છ� - જગદ�બા.

શા��ોની એક દ�તકથા �માણે �યાર� સમ� 
િવ�માં અસુરોનું સા�ા�ય છવાય �ય છ� અને 
દ�વતાઓને રહ�વાનું �થાન મળતું નથી �યાર� બધા 
દ�વતાઓ મદદ લેવા માટ� ��ા� પાસે �ય છ�. 
તેમની વાત સાંભળી ��ા�એ એક મુખપુ�ી 
ઉ�પ�ન કરી. તથા િવ�ણુએ તેને �દ�ય 
અલંકારોથી શણગારી. શંકર�એ તેને સંહાર 
માટ� િ�શૂળ આ�યું તથા ઈ��રા�એ અ��ો-
શ��ો �દાન કયા�. ��ા�એ  આદ�શ આ�યો ક�, 
‘� બેટી, અસુરો હારી ગયા અને દ�વતાઓની 
�ત થઈ. આ કથા કિળયુગના અંિતમ સમય તથા 
સતયુગની શ�આતના સમયની વ�ેના 
સંિધકાળના સમયની અથા�� સંગમયુગની કથા 
છ�. આ નાનો સંગમયુગ અ�યાર� ચાલી ર�ો છ�. 
અસુરો અથા�� આસુરી �િ�ઓનો સંહાર કરનાર 
��ાની આ મુખપુ�ી જગદ�બા સર�વતી તરીક� 
ઓળખાય છ�. ‘��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય’માં તેઓ ‘મ�મા’ના �લામણા 

�દ�યદશ�ન

મ�મા - જગદ�બા સર�વતી
આસુરી �િ�ઓનો સંહાર કરનાર ��ાની આ મુખપુ�ી 

જગતમાં જગદ�બા સર�વતી તરીક� ઓળખાયા.
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવનયથી િવ�ાથ�

લાઈટના મૂ�યિન� િશ�ણના અિભયાનની 
શ�આત �ક�લોથી કરી દીધી છ�. જે વત�માન સમયે 
િવ�ાથ�ઓને િશિ�તની સાથે સાથે દીિ�ત પણ 
બનાવી રહી છ�. િમ�ો, આપણા આ મૂ�યિન� 
િશ�ણ ટચ ધી લાઈટના અિભયાનને �દલથી 
શુભકામનાઓ સાથે વધાવી લઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સે�ટરો �થાપવામાં હાપુડ વગેર� �થળોએ થયેલા 
િવરોધો વ�ે પણ તેઓ િશવબાબાના એક બળ 
એક ભરોસાથી અણનમ ર�ા.

મુરલીમાં વેરાયટી �ામા, વેરાયટી પાટ� 
તરીક� ��ાવ�સોનું િવ�ેષણ કયુ� પણ ગરીબ-
ધિનક, સ�ાધીશ - સ�ા વગરના િશિ�ત - 
અિશિ�ત, ��ી-પુ�ષ એવા કોઈપણ �કારના ભેદ 
વગર સૌની સાથે સમાન �હાની �ેમ આ�યો, 
પાલના કરી.

��ાબાબાએ જે ��ાવ�સો (બહ�નો-
ભાઈઓ)ને ઓળખીને જે વરદાનો આ�યાં તે 
િનિમ� આ�માઓ આજે િવ�માં સં�થાનું, �વયંનું 
નામ રોશન કરી ર�ાં છ�. બાબાના વરદાનોની 
છ�છાયામાં અિત ઉ�ેખનીય િસિ�ઓ મેળવી 
ર�ાં છ�.

�યાર� ય�માં અં�ે� �ણનાર, ડી�ીધારી, 
િવશેષ યો�યતાવાળા ��ાવ�સો નહોતા �યાર� 
બાબાએ અવનવી વાતો (આગાહીઓ નહ�) કરી 
હતી. તે આજની વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. 
િવ�ના 140 દ�શોમાં ઈ�રીય સંદ�શ પહ��યો છ�. 
દ�શના, િવદ�શોના અનેક િવશેષ પદવીધારી, 
િવશેષતાઓ સંપ�ન, નામી�ામી �િતિ�ત 
�િતભાઓ આજે ય�માં છ�. જેમાં વીસ વ�ગોની 
સેવાઓએ કમાલ કરી છ�. તેનો અણસાર 
સાકારવાણીઓમાં છ�.

�જકોઠીમાં નીકળ�લા સાપને પણ બ�ે 
કહીને સંબોધન કરનાર બાબાએ પોતાની હ�યા 
કરવા આવેલા લોકોનું પણ �વન પ�રવત�ન કયુ�. 
તેમને માફ કરી દીધા. કલ�ામાં �દશ�ની 

��ાવ�સ બ�યા હોય ક� ��ાવ�સ 
બનવાનુ હોય તેમણે બાબાની �વન કહાનીના બે 
ભાગ અચૂક વાંચવા જ�રી છ�.

93 વષ� સુધી મીઠા ��ાબાબાએ �વનના 
અંિતમ �દવસ સુધી સેવા કરી તે આ�યા��મક 
�વનના ઈિતહાસમાં સુવણ� અ�ર� લખાશે.

બાબાએ જે સમપ�ણ કયુ�. તેની કોઈની સાથે 
તુલના થઈ શક� તેમ નથી. ��ાબાપ સમાન 
કહીને કોઈને િબરદાવીએ, આદર જ�ર આપીએ. 
પણ ��ાિપતાનું મહાન �વન આપણી સામે છ�.

વૈરા�યનાં વ��ો, િતલક, માળા વગેર� 
ઓળખ િચ�હો રા�યા િવના મા� સફ�દ વ��ોમાં 
અિત સાદગીમાં ર�ા. જ��રયાતો ઘણી ઓછી. 
સ�ા, સ�િ�, સુખ સગવડો, સંબંધો, સ�માન 
વગેર� કોઈના પણ �ભાવમાં આ�યા નહ�.

��થત��ની અવ�થામાં ર�ા. મ�મા, 
પ�રવારનાં �વજનોએ દ�હ�યાગ કયા�. 
નારાયણદાદા ય� છોડીને મુંબઈ ગયા પણ 
બાબાની અવ�થા એકરસ રહી. િવચિલત થયા 
નહ�. �દ�યતા, �સ�નતા અંત સુધી જળવાઈ રહી.

સવ��વ �યાગી બ�યા છતાં �યાગનો ભાવ 
વાણી ક� �યવહારમાં આ�યો નહ�. દ�હભાન તો 
એટલું ઓગાળી દીધું ક� �વયંને પરમા�માની 
પ�ી, ��ાવ�સોની માતા વગેર� શ�દો કહીને 
એમણે િનરંતર દ�હી અિભમાની, િવર� 
��થિતની અનુભૂિત કરાવી.

બેગરી પાટ� વખતે, પીક�ટ�ગ વખતે, કોટ�માં 
ક�સ ચાલતી વખતે, બદનામીના અનેક �સંગો 
વખતે, અખબારોમાં આવેલા ખોટા �ચાર વખતે, 

પાવરહાઉસ બની અ�ય આ�માઓને િવકારો પર 
�ત મેળવવામાં મદદ�પ બ�યા. જગદ�બાની િસંહ 
પર સવારી બતાવવાનું કારણ એ છ� ક�, તેમણે 
િસંહ જેવા બળવાન કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર �પી િવકારો પર સંપૂણ� �ત મેળવી. 
સર�વતીનું વાહન, મોર, સફ�દ વ�� અને હાથમાં 
વીણા બતા�યા છ�. મોર પિવ�તાનું �િતક રા�ીય 
પંખી છ�. મ�મા મન-વચન-કમ�થી સંપૂણ� પિવ� 
હતા અને �ેત વ��ો પહ�રતા હતા. વીણાવાદન 
સમો તેમનો મધુર મીઠો ક�ઠ અને દુઃખ દદ�ભયા� 
માનવીઓના દુઃખ દૂર કરી ખુશી �દાન કરતો.

1951માં 14 વષ�ની ગહન તપ�યા પછી આ 
સં�થા કરાંચીથી માઉ�ટ આબુમાં �થળાંતરણ 
પામી અને પછી આિથ�ક સંકડામણના બેગરી 
પાટ�માં પણ મ�માએ કરકસરતાપૂવ�ક ક�શળતાથી 
વહીવટ કય�. ભારતમાં િવિવધ શહ�રોમાં �થપાતા 
જતા સે�ટરોમાં તેઓ થોડા થોડા સમયાંતર� આંટો 
મારી ��ાક�માર ભાઈ-બહ�નોમાં આ�યા��મક 
શિ� ભરતા. મિહલાઓના સશિ�કરણ માટ� 
તેઓ િનિમ� બ�યા તથા િશવશિ� 
પાંડવસેનાના સૂ�ધાર �હાની સેનાપિત બનીને 
ર�ાં. 28 વષ� સુધી સળ�ગ િનરંતર યોગ અને 
સેવાનો અથાક પ�ર�મ કરી, અનેક 
આ�માઓની �યોત જગાવી, આશર� 44 વષ�ની 
યુવાન �મર� તારીખ 24 જુન, 1965 ગુ�વારના 
રોજ જગદ�બા સર�વતીએ પોતાનો પાિથ�વ દ�હ 
છો�ો. દર વષ� 24મી જુન તેમની પુ�યિતિથને 
‘મ�મા ડે’ તરીક� સમ� િવ�ના પાંચ ખંડોમાં સવ� 
��ાક�માર ભાઈ-બહ�નો ��ાક�મારીઝના સવ� 
સેવાક���ો પર િવશેષ ઉ�સવના �પે મનાવે છ�.

�યારી મ�માને મારા �ેહના ��ધાસુમન 
સમપ�ણ�...

જગદ�બે માં જગ ક�યાણી...॥ ઓમશાંિત ॥ 

વીતાવવું પડતું. ��ીઓને નક�નું �ાર તથા 
તાડનની અિધકારી ગણી મૂઢ માર મારવામાં 
આવતો. આવા સમયે ઈ.સ. 1936માં ��ીઓના 
ઉ�ધારક તરીક� માતાઓ તથા ક�યાઓને 
માનભય� દર�ો આપનાર એક િવરલ સં�થા 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ �ારા �થપાઈ જેનું નામ 
છ� - ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય. આ સં�થામાં �ાનનો કળશ બહ�નોના 
માથા પર મૂકાયો છ�. િવ�ભરમાં 150 થી વધુ 
દ�શોમાં �સર�લી આ આંતરરા�ીય સં�થાનો 
વહીવટ મિહલાઓ �ારા ઉ�મ રીતે થાય છ�. જે 
નારી સશિ�કરણનો બેનમૂન નમૂનો છ�.

��ાક�મારી સં�થાનમાં �ારંભકાળમાં જ 
રાધા નામની પંદર�ક વષ�ની ક�યા �ડાઈ. જેમનું 
નામ ‘ઓમ રાધે’માં બદલાઈ ગયું. અસાધારણ 
બુિ�મ�ા, આવડત અને �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર 
‘ઓમ રાધે’ સં�થામાં તરત સૌ �થમ નંબર પર 
આવી ગયાં અને આ સં�થાના િનિમ� �થાપક 
‘��િપતા ��ા’નો જમણા હાથ સમાન બ�યા. 
અંત સં�થામાં તેઓ િવ�ાની દ�વી સર�વતી અને 
જગત માતા જગદ�બાનો �કરદાર (રોલ) 
ભજવનાર મ�માના નામથી ઓળખાવા લા�યા. 
બાળકોથી માંડીને ��ો સિહત સૌ તેમને મ�મા 
કહ�તા. ��િપતા ��ાની મુખપુ�ી - માનસપુ�ી 
જગદ�બા સર�વતી �થમ મુ�ય �શાિસકા મુ�ય 
ટીચર બ�યા. મ�માએ ઈ�રીય િનયમો મુજબ 
સં�થાનો ખૂબ જ સુંદર વહીવટ કય�. સં�થામાં 
બહ�નોની મોટા �માણમાં સં�યા હોવાથી તેમની 
અ�ભુત પાલના કરી.

બાલ ��ચા�રણી મ�માએ ઈ�રીય �ાન 
અને રાજયોગનો ગહન િનરંતર અ�યાસ કય� 
અને િસંહ સમાન બળવાન િવષય - િવકારો પર 
�ત મેળવી, આ�યા��મક શિ�ઓના 

િચંતન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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સે�ટરો �થાપવામાં હાપુડ વગેર� �થળોએ થયેલા 
િવરોધો વ�ે પણ તેઓ િશવબાબાના એક બળ 
એક ભરોસાથી અણનમ ર�ા.

મુરલીમાં વેરાયટી �ામા, વેરાયટી પાટ� 
તરીક� ��ાવ�સોનું િવ�ેષણ કયુ� પણ ગરીબ-
ધિનક, સ�ાધીશ - સ�ા વગરના િશિ�ત - 
અિશિ�ત, ��ી-પુ�ષ એવા કોઈપણ �કારના ભેદ 
વગર સૌની સાથે સમાન �હાની �ેમ આ�યો, 
પાલના કરી.

��ાબાબાએ જે ��ાવ�સો (બહ�નો-
ભાઈઓ)ને ઓળખીને જે વરદાનો આ�યાં તે 
િનિમ� આ�માઓ આજે િવ�માં સં�થાનું, �વયંનું 
નામ રોશન કરી ર�ાં છ�. બાબાના વરદાનોની 
છ�છાયામાં અિત ઉ�ેખનીય િસિ�ઓ મેળવી 
ર�ાં છ�.

�યાર� ય�માં અં�ે� �ણનાર, ડી�ીધારી, 
િવશેષ યો�યતાવાળા ��ાવ�સો નહોતા �યાર� 
બાબાએ અવનવી વાતો (આગાહીઓ નહ�) કરી 
હતી. તે આજની વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. 
િવ�ના 140 દ�શોમાં ઈ�રીય સંદ�શ પહ��યો છ�. 
દ�શના, િવદ�શોના અનેક િવશેષ પદવીધારી, 
િવશેષતાઓ સંપ�ન, નામી�ામી �િતિ�ત 
�િતભાઓ આજે ય�માં છ�. જેમાં વીસ વ�ગોની 
સેવાઓએ કમાલ કરી છ�. તેનો અણસાર 
સાકારવાણીઓમાં છ�.

�જકોઠીમાં નીકળ�લા સાપને પણ બ�ે 
કહીને સંબોધન કરનાર બાબાએ પોતાની હ�યા 
કરવા આવેલા લોકોનું પણ �વન પ�રવત�ન કયુ�. 
તેમને માફ કરી દીધા. કલ�ામાં �દશ�ની 

��ાવ�સ બ�યા હોય ક� ��ાવ�સ 
બનવાનુ હોય તેમણે બાબાની �વન કહાનીના બે 
ભાગ અચૂક વાંચવા જ�રી છ�.

93 વષ� સુધી મીઠા ��ાબાબાએ �વનના 
અંિતમ �દવસ સુધી સેવા કરી તે આ�યા��મક 
�વનના ઈિતહાસમાં સુવણ� અ�ર� લખાશે.

બાબાએ જે સમપ�ણ કયુ�. તેની કોઈની સાથે 
તુલના થઈ શક� તેમ નથી. ��ાબાપ સમાન 
કહીને કોઈને િબરદાવીએ, આદર જ�ર આપીએ. 
પણ ��ાિપતાનું મહાન �વન આપણી સામે છ�.

વૈરા�યનાં વ��ો, િતલક, માળા વગેર� 
ઓળખ િચ�હો રા�યા િવના મા� સફ�દ વ��ોમાં 
અિત સાદગીમાં ર�ા. જ��રયાતો ઘણી ઓછી. 
સ�ા, સ�િ�, સુખ સગવડો, સંબંધો, સ�માન 
વગેર� કોઈના પણ �ભાવમાં આ�યા નહ�.

��થત��ની અવ�થામાં ર�ા. મ�મા, 
પ�રવારનાં �વજનોએ દ�હ�યાગ કયા�. 
નારાયણદાદા ય� છોડીને મુંબઈ ગયા પણ 
બાબાની અવ�થા એકરસ રહી. િવચિલત થયા 
નહ�. �દ�યતા, �સ�નતા અંત સુધી જળવાઈ રહી.

સવ��વ �યાગી બ�યા છતાં �યાગનો ભાવ 
વાણી ક� �યવહારમાં આ�યો નહ�. દ�હભાન તો 
એટલું ઓગાળી દીધું ક� �વયંને પરમા�માની 
પ�ી, ��ાવ�સોની માતા વગેર� શ�દો કહીને 
એમણે િનરંતર દ�હી અિભમાની, િવર� 
��થિતની અનુભૂિત કરાવી.

બેગરી પાટ� વખતે, પીક�ટ�ગ વખતે, કોટ�માં 
ક�સ ચાલતી વખતે, બદનામીના અનેક �સંગો 
વખતે, અખબારોમાં આવેલા ખોટા �ચાર વખતે, 

પાવરહાઉસ બની અ�ય આ�માઓને િવકારો પર 
�ત મેળવવામાં મદદ�પ બ�યા. જગદ�બાની િસંહ 
પર સવારી બતાવવાનું કારણ એ છ� ક�, તેમણે 
િસંહ જેવા બળવાન કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર �પી િવકારો પર સંપૂણ� �ત મેળવી. 
સર�વતીનું વાહન, મોર, સફ�દ વ�� અને હાથમાં 
વીણા બતા�યા છ�. મોર પિવ�તાનું �િતક રા�ીય 
પંખી છ�. મ�મા મન-વચન-કમ�થી સંપૂણ� પિવ� 
હતા અને �ેત વ��ો પહ�રતા હતા. વીણાવાદન 
સમો તેમનો મધુર મીઠો ક�ઠ અને દુઃખ દદ�ભયા� 
માનવીઓના દુઃખ દૂર કરી ખુશી �દાન કરતો.

1951માં 14 વષ�ની ગહન તપ�યા પછી આ 
સં�થા કરાંચીથી માઉ�ટ આબુમાં �થળાંતરણ 
પામી અને પછી આિથ�ક સંકડામણના બેગરી 
પાટ�માં પણ મ�માએ કરકસરતાપૂવ�ક ક�શળતાથી 
વહીવટ કય�. ભારતમાં િવિવધ શહ�રોમાં �થપાતા 
જતા સે�ટરોમાં તેઓ થોડા થોડા સમયાંતર� આંટો 
મારી ��ાક�માર ભાઈ-બહ�નોમાં આ�યા��મક 
શિ� ભરતા. મિહલાઓના સશિ�કરણ માટ� 
તેઓ િનિમ� બ�યા તથા િશવશિ� 
પાંડવસેનાના સૂ�ધાર �હાની સેનાપિત બનીને 
ર�ાં. 28 વષ� સુધી સળ�ગ િનરંતર યોગ અને 
સેવાનો અથાક પ�ર�મ કરી, અનેક 
આ�માઓની �યોત જગાવી, આશર� 44 વષ�ની 
યુવાન �મર� તારીખ 24 જુન, 1965 ગુ�વારના 
રોજ જગદ�બા સર�વતીએ પોતાનો પાિથ�વ દ�હ 
છો�ો. દર વષ� 24મી જુન તેમની પુ�યિતિથને 
‘મ�મા ડે’ તરીક� સમ� િવ�ના પાંચ ખંડોમાં સવ� 
��ાક�માર ભાઈ-બહ�નો ��ાક�મારીઝના સવ� 
સેવાક���ો પર િવશેષ ઉ�સવના �પે મનાવે છ�.

�યારી મ�માને મારા �ેહના ��ધાસુમન 
સમપ�ણ�...

જગદ�બે માં જગ ક�યાણી...॥ ઓમશાંિત ॥ 

વીતાવવું પડતું. ��ીઓને નક�નું �ાર તથા 
તાડનની અિધકારી ગણી મૂઢ માર મારવામાં 
આવતો. આવા સમયે ઈ.સ. 1936માં ��ીઓના 
ઉ�ધારક તરીક� માતાઓ તથા ક�યાઓને 
માનભય� દર�ો આપનાર એક િવરલ સં�થા 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ �ારા �થપાઈ જેનું નામ 
છ� - ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય. આ સં�થામાં �ાનનો કળશ બહ�નોના 
માથા પર મૂકાયો છ�. િવ�ભરમાં 150 થી વધુ 
દ�શોમાં �સર�લી આ આંતરરા�ીય સં�થાનો 
વહીવટ મિહલાઓ �ારા ઉ�મ રીતે થાય છ�. જે 
નારી સશિ�કરણનો બેનમૂન નમૂનો છ�.

��ાક�મારી સં�થાનમાં �ારંભકાળમાં જ 
રાધા નામની પંદર�ક વષ�ની ક�યા �ડાઈ. જેમનું 
નામ ‘ઓમ રાધે’માં બદલાઈ ગયું. અસાધારણ 
બુિ�મ�ા, આવડત અને �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર 
‘ઓમ રાધે’ સં�થામાં તરત સૌ �થમ નંબર પર 
આવી ગયાં અને આ સં�થાના િનિમ� �થાપક 
‘��િપતા ��ા’નો જમણા હાથ સમાન બ�યા. 
અંત સં�થામાં તેઓ િવ�ાની દ�વી સર�વતી અને 
જગત માતા જગદ�બાનો �કરદાર (રોલ) 
ભજવનાર મ�માના નામથી ઓળખાવા લા�યા. 
બાળકોથી માંડીને ��ો સિહત સૌ તેમને મ�મા 
કહ�તા. ��િપતા ��ાની મુખપુ�ી - માનસપુ�ી 
જગદ�બા સર�વતી �થમ મુ�ય �શાિસકા મુ�ય 
ટીચર બ�યા. મ�માએ ઈ�રીય િનયમો મુજબ 
સં�થાનો ખૂબ જ સુંદર વહીવટ કય�. સં�થામાં 
બહ�નોની મોટા �માણમાં સં�યા હોવાથી તેમની 
અ�ભુત પાલના કરી.

બાલ ��ચા�રણી મ�માએ ઈ�રીય �ાન 
અને રાજયોગનો ગહન િનરંતર અ�યાસ કય� 
અને િસંહ સમાન બળવાન િવષય - િવકારો પર 
�ત મેળવી, આ�યા��મક શિ�ઓના 

િચંતન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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પરમા�મા િશવ ફરી સ�ય ગીતા �ાન આપી 
સનાતન ધમ� જેને પાછળથી િહ�દુ�તાન દ�શ 
ઉપરથી િહ�દુ કહી ના�યુ તે સનાતન ધમ�ની 
પુનઃ�થાપના કરી ર�ા છ�. આ નવો કોઈ ધમ� ક� 
સં�દાય નથી પરંતુ ગીતા �ાનની પુનરા�િત થઈ 
રહી છ�. ગીતાના ભગવાન એક જ �યિ� 
(અજુ�ન) માટ� નહોતા આ�યા. આપણા સૌની 
ગિત-સદગિત કરવા આ�યા છ�. તો આવો અને 
ભિવ�યના 21 જ�મોનો દ�વી વારસો મેળવો. 
િનં�ામાંથી �ગો. કિલયુગ પૂણા��િતને આર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... ગીતા પર નવું 

સળગાવનાર િવરોધીઓ સામે ક�મ કરવાનું સૂચન 
મળતાં બાબાએ ક�ં, ‘બાપ કભી બ�� પર ક�સ 
કર સકતા હ� ?’ મા� તેમણે વીમો લેવાની જ વાત 
કરી.

�ારંભમાં થયેલા સા�ા�કારો, અણુશ��ોની 
�પધા�, �ાક�િતક આપદાઓની વાતો આજે 
વા�તિવક બની ચૂક� છ�. દ�રયા �કનાર� રહ�લાં 
શહ�રો પાણીમાં િવિલન થઈ જશે એવું બાબાએ 
સાકારવાણીઓમાં કહ�લું છ�. આજે વૈ�ાિનકો 
�લોબલ વૉમ�ગની વાતો કહીને તેનું સમથ�ન કર� 
છ� ક� અિત ગરમીને કારણે િહમાલય ઓગળશે 
જેનાથી દ�રયાની સપાટી ઊંચી થશે અને શહ�રો 
ડૂબી જશે. આજે અિતશય ઊંચાં બ�માળી 
બી�ડ�ગો બની ર�ાં છ�. �યાર� ��ાવ�સોએ 
બાબાની �ાક�િતક આપદાઓ, િવનાશકારક 
વાવાઝોડાં, સુનામી વગેર�નાં ��યો નજર સમ� 
લાવવાં �ઈએ. થોડા સમય પહ�લાં ‘પુ�રટી’માં 
િચ� સાથેનો લેખ આવેલો છ�.

�યાર� �ણ પગલાં જમીન પણ મળતી 
નહોતી. દાદીઓએ, દીદીઓએ અિતક�ો વેઠીને 
બાબાની સેવા કરી. આજે બાબાએ ક�ા મુજબ 
દ�શ િવદ�શોમાં ભ�ય ભવનો બની ગયાં છ�. બની 
ર�ાં છ�. મી�ડયા તેમજ િભ�ન િભ�ન �ે�ની 
�િતભાઓ, વડા�ધાન, રા�પિત, સુ�ીમ કોટ�ના 
�યાયાધીશો વગેર� આજે સં�થાનું સ�માન કર� છ�. 
તેના પાયામાં ��ાબાબાએ વહ�લી સવાર� બે વાગે 
ઉઠીને તથા િનરંતર કર�લી યોગ તપ�યા અને 
િવ�માં મોકલેલાં વાય�ેશનો અને સકાશ છ�.

આવી તો અનેક વાતો છ�. સાગરને 
ગાગરમાં સમાવીને િવચારો લ�યાં છ�. �.ક�. 
િબ�નીબહ�ને (�લોબલ હૉ��પટલ) ય�ના 
ઈિતહાસ સાથે પીએચ.ડી. કર�લ છ�. પણ એકલા 
��ાબાબાનું �વન પણ પીએચ.ડી. કરવા માટ� 
અણમોલ િવષય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંતુ�તાની સીટ પર બેસીને 
પ�ર��થિતઓનો ખેલ �વો એજ સંતુ�મિણ 
બનવું છ�.

• ઉપકાર, દયા અને �મા - આ માનવનાં પરમ 
કત��ય છ�.

• ���ની કયામત (િવનાશ) પહ�લાં પોતાની 
ખામીઓ અને નબળાઈઓની કયામત કરો.

• �યુ�રટીની રૉય�ટીમાં રહો, તો હદનાં 
આકષ�ણોથી �યારા બની જશો.



Ê»ÉyyÉ~ÉÖ2 LÉÉlÉà{ÉÒ "«ÉÉàNÉ §ÉNÉÉ´Éà 2ÉàNÉ' Ê¶ÉÊ¥É2©ÉÉÅ «ÉÉàNÉÉSÉÉ«ÉÇ ¨ÉÉlÉÉ qÖöº«ÉÅlÉ§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ, HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 ¨ÉÉlÉÉ §É2lÉ§ÉÉ>, ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>, 
>{É2´¾úÒ±É G±É¥É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ WðäÊ©É{ÉÒ¥Éà{É, {É«É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉàqöÒ, ¦É.HÖí. Ê´ÉV«ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ Ê¶ÉÊ¥É2{ÉÉ ±ÉÉ§ÉÉoÉÔ+Éà.  

~ÉÉ`òeôÒ©ÉÉÅ BJP wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ »ÉÅ©Éà±É{É'©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É 
+É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¡É«ÉÉ¥Éà{É, ©ÉÅSÉ A~É2 MLA ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÚ{É©É§ÉÉ>, 

BJP ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ> lÉoÉÉ Yð±±ÉÉ{ÉÒ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ+Éà. 

2ÉWðHíÉà`ò{ÉÒ NÉÉà±eô{É V«ÉÖÊ¥É±ÉÒ +ÅlÉNÉÇlÉ 15 ÊHí.©ÉÒ{ÉÒ "»´ÉÌiÉ©É 5qö«ÉÉmÉÉ' 
wöÉ2É +Hí»©ÉÉlÉ{ÉÉ Ê´É»lÉÉ2Éà©ÉÉÅ »ÉHíÉ¶É +{Éà ´ÉÉ«É¦Éà¶É{É{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ 

¦É.HÖ. +ÅWÖð¥Éà{É, ¦É.HÖ. 2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. NÉÒlÉÉ¥Éà{É +{Éà ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.   

»ÉÖ2lÉ ´É2ÉUïÉ2Éàeô »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ "»´ÉSUïlÉÉ XNÉÞÊlÉ ¥ÉÉ³ ´«ÉÎGlÉl´É Ê´ÉHíÉ»É Ê¶ÉÊ¥É2'©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É, 
¦É.HÖí. WðäÊ©É{ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ Ê¶ÉÊ¥É2©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉ2 ¥ÉÉ³HíÉà.   

+©ÉqöÉ´ÉÉqö ´É»mÉÉ~ÉÖ2©ÉÉÅ ¥ÉÉ³HíÉà{ÉÉ »É©É2 Hàí©~É "£í{É >{É yÉÒ »É{É'©ÉÉÅ 
¦É.HÖ. {ÉÒ®ø¥Éà{É, ¦É.HÖ. X{ÉHíÒ¥Éà{É, ¡ÉÉà. 2Ê¶©É¥Éà{É, `òÉà2{`ò{ÉÉ 

+àG]ÒñH«ÉÖ`òÒ´É eôÉ«É2à÷G`ò2 ©ÉÉà¾ú{É§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ, ´ÉÉ±ÉÒ+Éà +{Éà ¥ÉÉ³HíÉà. 

2ÉWðHíÉà`ò +´ÉyÉ~ÉÖ2Ò »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ A{ÉÉ³Ö ´ÉàHàí¶É{É qö2Ê©É«ÉÉ{É 
¥ÉÉ³HíÉà ©ÉÉ`àò "2Éàeô »Éà£í`òÒ XNÉÞÊlÉ'{ÉÒ 3 Êqö´É»ÉÒ«É Ê¶ÉÊ¥É2©ÉÉÅ 

§ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉ2 ¥ÉÉ³HíÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. 2à÷LÉÉ¥Éà{É.
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´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É ¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É{ÉÒ
>¹É2Ò«É »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÖ´ÉiÉÇ Wð«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ 70©ÉÉ Wð{©ÉÉàl»É´É +{Éà 
108 »É©ÉÌ~ÉlÉ §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà{ÉÉ »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉ2Éà¾ú{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ 

¡É»ÉÅNÉà qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. SÉJíyÉÉ2Ò¥Éà{É »ÉÉoÉà ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ Ê¶É´ÉÉ{ÉÅqö +É¸É©É{ÉÉ ´ÉÉÌºÉHí Al»É´É ¡É»ÉÅNÉà ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ ‘©É{É{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà’ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ ´«ÉÉL«ÉÉ{É ¥ÉÉqö 
»´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ +y«ÉÉl©ÉÉ{ÉÅqöYð ©É¾úÉ2ÉWð, ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ lÉÉ>´ÉÉ{ÉoÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É «ÉÖ´ÉÉ §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà »ÉÉoÉà »É©ÉÚ¾ú lÉ»´ÉÒ2. Ê¶É´ÉÉ{ÉÅqö 

+É¸É©É{ÉÉ +º`ò ±ÉK©ÉÒ ©ÉÅÊqö2©ÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ §ÉÊNÉ{ÉÒ ~ÉÚ{É©É¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ +y«ÉÉl©É{ÉÅqöYð ©É¾úÉ2ÉWð. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ GMDC ¾úÉà±É LÉÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ ‘ÊüüJí+à`òÓNÉ «ÉÉà2 eàô»`òÒ{ÉÒ’ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ 
+à{É.Hàí.¡ÉÉà`òÒ{É HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ SÉà2©Éà{É ¨ÉÉlÉÉ Ê{É©Éà¶É§ÉÉ>, ©Éà{ÉàYÅðNÉ eôÉ«É2à÷G`ò2 ¨ÉÉlÉÉ Ê{É±Éà¶É§ÉÉ>, »ÉÉà{É±É¥Éà{É, 

+ÉÊ¶ÉlÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà-»ÉÉoÉà ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É{Éà ©ÉÉà©Éà{`òÉà +~ÉÇiÉ Hí2lÉÉÅ Hí©ÉÉÇ £íÉA{eàô¶É{É{ÉÉÅ £íÉA{eô2 
§ÉÊNÉ{ÉÒ Ê¡É«ÉÉÅ¶ÉÒ¥Éà{É, £íÉA{eô2 ¨ÉÉlÉÉ ÊSÉ2ÅYð´É§ÉÉ>. 


