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�ાના�ત

�દયમોિહની�, દાદી રતનમોિહની� વગેર� હોય. 
આ વખતનું અ�ભુત વાતાવરણ �તાં મીઠા મીઠા 
બાપદાદા પણ �સ�ન થતા હશે. 

આપણે માયા રાવણની દુિનયામાં રહીએ 
છીએ. ગમે તેટલું �યાન રાખીએ છતાં પણ મન, 
વાણી, કમ�થી સૂ�મ પાપો થઈ જતાં હોય છ�. જેમ 
દરરોજ કચરોવાળીને ઘરમાં પોતું કરીએ છીએ તે 
રીતે અંતરમનમાં ડો�કયું કરીને િવકારોના 
સૂ�મ�ભાવને પણ મનન, મંથન, િચંતન, �ાન 
યોગથી દૂર કરીને �વયંને �વ�છ બનાવવા પડે 
છ�. �ાનમાગ�ની વાતો ઘણી સૂ�મ, ગુ� અને 
સાધનાપથની ઉ�નિત માટ� જ�રી છ�.

�યારથી મીઠા બાબાએ આપણને દ�હ અને 
આ�માની િભ�નતા સમ�વી �યારથી દ�હ 
અિભમાન કોને કહ�વાય ? તે સમજતા થયા. મીઠા 
બાબાએ આ�માનુભૂિત, પરમા�માનુભૂિત �ારા 
��ાવ�સ �વનનો પાયો મજબૂત બના�યો. જેથી 
ગમે તેવાં તોફાનો, િવરોધ વંટોળોનો સામનો 
કરીને �વ�થ રહ�વામાં સફળ ર�ા. આપણે 
આિથ�ક રીતે ગમે તેટલી સેવા કરતા હોઈએ, 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓમાં અ�ેસર હોઈએ છતાં 
માન, શાન, પદ, �િત�ા, �શંસા મેળવવાની 
કામના અંશ મા� પણ ના રહ�વી �ઈએ.

રહીમ�એ એમના દોહામાં સુંદર રીતે 
સમ��યું છ�.

सहज िमलै सो दूध सम, मांगा िमलै सो पानी,

कह रहीम वह र� सम िजसम� ख�चातानी.

અથા�� ‘જે �વાભાિવક રીતે મળ� છ� તે દૂધ 
સમાન છ�. માંગવાથી મળ� તે પાણી સમાન છ�. જે 
ખ�ચતાણથી મળ� તે ર� સમાન છ�.’ બાબા 

આ�યા��મક �ાનથી ભરપૂર ગીતોની 
પંિ�ઓ સાંભળતા ં તેમાંથી આ પંિ�ઓ અંતર 
મનને �પશ� ગઈ.

मुखडा देख ले �ाणी जरा दप�न म�

देखले िकतना पु�य ह� िकतना पाप तेर� जीवन मे.

સાકારવાણીની આ પંિ�ઓ ક�ટલી 
�ેરણાદાયી છ�. રાજયોગી �વન �વતા 
��ાવ�સોએ સતત અંતરમનમાં ડો�કયું કરવું 
પડે છ�. �વયંનું અવલોકન, િવ�ેષણ, 
�થ�રણ, આ�મિચંતન કરવું પડે છ�. 
સાધનાના ઊંચા િશખર ઉપર પહ�ચવા માટ� 
િનરંતર આ પુ�ષાથ� કરવો પડે છ�. ભિ�માગ� 
અને રાજયોગના �ાન માગ�માં ઘણું અંતર છ�. 
ભિ�માગ�માં વૈરા�યનાં વ��ો પહ�યા� પછી, �યાગ 
કયા� પછી �વિચંતન િવશેષ રહ�તું નથી. સતત 
મળતાં માનશાન, પદ, �િત�ાથી આપણે �વયંને 
સંપ�ન માની બેસીએ છીએ. �યાર� રાજયોગના 
�ાન માગ�માં �ાનમાં ગમે તેટલાં વષ� થયાં હોય 
છતાં બાબા િમલન, ભ�ીઓ, તાલીમ કાય��મોમાં 
અ�ેસર થવું પડે છ�. ગમે તેટલા જૂના પુરાણા 
��ાવ�સો હોય છતાં પણ તેને આમાંથી મુિ� 
મળતી નથી. ગમે તે કારણ બતાવી �વયં તેમાંથી 
મુિ� મેળવીએ તે જુદી વાત છ�.

એક ઉદાહરણ આપું. આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં ય�નો વહીવટ કરનાર, મ�મા, બાબાની 
પાલના લેનાર, �ખર િવ�ાન, અનેક 
િવશેષતાઓથી સંપ�ન ય�નાં ર�ો એક આદશ� 
િવ�ાથ�ની જેમ �ોતાગણ તરીક� હાજર રહ� છ�. 
મંચ ઉપર િભ�ન િભ�ન આદરણીય દાદીઓ હોય. 
વત�માન સમયનાં દાદીઓ-દાદી �નક��, દાદી 

તં�ી �થાનેથી

અંતરમનમાં ડો�કયું

આપણી યો�યતા, િસિ�ઓ, સમપ�ણને આધાર� 
જે ક�ઈ પદ આપે તેમાં �સ�ન રહ�વું એ ��ાવ�સનું 
કત��ય છ�.

આપણે ઘણાં વષ�થી �ાનમાગ� ઉપર ચાલીએ 
છીએ. તેથી િવકારોને �થૂળ રીતે તો �તી લીધા 
છ�. આમ છતાં ફ�લ�ગ, હતાશા, િનરાશા, �યથ�, 
નકારા�મક િચંતન, અહ� ભાવ જેવા સૂ�મ 
િવકારોને �તવા જ�રી છ�. સફ�દ વ��ોમાં 
નાનકડો પણ કાળો ડાઘ હોય, તો તે તરત જ 
દ�ખાય છ�. સૌનું �યાન તેના તરફ �ય છ�. તેથી 
મોહ, આસિ�, નામ�પની બીમારી, સોનાની 
સાંકળથી મુ� થવું જ�રી છ�. ઘણા ઉ��થાને 
િબરાજેલ, િસિ� �વ�પ ગણાતા સાધકો પણ આ 
નબળાઈઓને કારણે પટકાય છ�. તેની વહ�લી 
મોડી ��ય�તા થાય છ�. ધૂમાડા િવના આગ 
લાગતી નથી.

�ાની, યોગી એને કહ�વાય જેના �વનમાં 
બાબાની મુરલી, યોગની ગહનતા, �ીમતનું 
સંપૂણ� યથાથ� પાલન કરવામાં આવે. કિવએ 
સુંદર ક�ં છ�.

‘હ�રનો મારગ છ� શૂરાનો, 
નહ� કાયરનું કામ �ને.’

વષ�થી �ાનમાં ચાલવા છતાં � �દ�ય 
અનુભૂિતઓ ના થાય, ��થત��ની અવ�થા ના 
બને, ખુશી અને ઉમંગ ઉ�સાહ ના જળવાય તો 
સ�વર� અંતરમનમાં ડો�કયું કરવાની જ�ર છ�. 
�યાર� સમા��ત વષ�નું �ાન થયું. બાબા િમલન 
�ારા અ�ય� બાપદાદાની પાલનાનો પાટ� 
બદલાયો. આ સૌ ચેતવણીની સાયરન સમાન છ�. 
હવેનો સમય અ�ય�વાણીઓના અ�યયન 
�ારા �વયંને સંપ�ન બનાવવાનો છ�. હવે તો 
બાબાની વાણી પુ�તકો �વ�પે મળ� છ�.

�નક�દાદી�ની ક�ટલીયે વાતો �યાન 

ખ�ચનારી છ�. દાદી� તો ઉડતા ફ�ર�તા છ� જ. 103 
વષ� પૂરાં થયાં છતાં દ�શ, િવદ�શોમાં જઈને જે 
વરદાની સેવાઓ કર� છ� તે અવણ�નીય છ�. જેમણે 
સાકાર બાબા, મ�માને �યાં નથી. તેમના માટ� 
દાદી� આદશ�, મહાન �ેરણા��ોત છ�. દાદી� 
વત�માન સમયે ��ાવ�સોને પોતાની એકરસ 
અવ�થા, કમા�તીત અવ�થા તથા ન�ોમોહા 
��થિત બનાવવાની �ેરણા આપે છ�. �ાનયોગને 
અ�તા�મ આપે છ�. વીતેલી વાતોને ભૂલવાનું કહ� 
છ�. જ�ર પડે ઈશારાઓ આપીને જે તે આ�માઓને 
કમ�ની ગહનગિત તથા �ામા પર છોડી દ� છ�. 
આવી આંતરરા�ીય મહાન સં�થાનાં વડા તરીક� 
તેઓ દ�ખાતાં નથી પણ ચૈત�ય ફ�ર�તા �વ�પે 
દ�ખાય છ�. જે ��ાવ�સો અનાવ�યક ભૌિતક 
સ�િ�ની દોડમાં �ય�ત છ� તેમના માટ� આ આંખ 
ઉઘાડવા જેવી વાત છ�.

સ�યિપતા પરમા�માનો પ�રચય મેળવવો 
અને સ�યના માગ� ચાલવું એમાં અંતર છ�. 
ગાંધી� મહાનયોગી પણ હતા. ‘મંગલ�ભાત’ 
પુ��તકામાં એમણે જે �તોની વાત કરી છ� તે તેમના 
�વનમાં, આચરણમાં હતાં. એમની આ�મકથા 
‘સ�યના �યોગો’ સાધનાપથના યા�ીઓ માટ� 
�ેરણા�પ છ�. તેથી રાજયોગી �વન સ�ાઈ, 
સફાઈવાળું અને પારદશ�ક હોવું જ�રી છ�. આપણે 
�વયંને ગમે તે સમ�એ પણ અ�ય આ�માઓ પણ 
તેનાથી �ભાિવત થાય તે જ�રી છ�. િસક�દર િવ� 
િવજેતા બનવા ભારતમાં આ�યો હતો પણ છ��ે 
બધું છોડીને તેને ખાલી હાથે જવું પ�ું.

અ�તવેળાના યોગમાં બાબા અવનવા 
અનુભવો કરાવે છ�. આપણે સૌ પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. િપતા પરમા�માએ આપણને 
પસંદ કયા� છ�. આપણને આપણા પુ�ષાથ�ને 
આધાર� દ�વી દ�વતાપદ આપી ર�ા છ�. સંગમનો આ 
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�દયમોિહની�, દાદી રતનમોિહની� વગેર� હોય. 
આ વખતનું અ�ભુત વાતાવરણ �તાં મીઠા મીઠા 
બાપદાદા પણ �સ�ન થતા હશે. 

આપણે માયા રાવણની દુિનયામાં રહીએ 
છીએ. ગમે તેટલું �યાન રાખીએ છતાં પણ મન, 
વાણી, કમ�થી સૂ�મ પાપો થઈ જતાં હોય છ�. જેમ 
દરરોજ કચરોવાળીને ઘરમાં પોતું કરીએ છીએ તે 
રીતે અંતરમનમાં ડો�કયું કરીને િવકારોના 
સૂ�મ�ભાવને પણ મનન, મંથન, િચંતન, �ાન 
યોગથી દૂર કરીને �વયંને �વ�છ બનાવવા પડે 
છ�. �ાનમાગ�ની વાતો ઘણી સૂ�મ, ગુ� અને 
સાધનાપથની ઉ�નિત માટ� જ�રી છ�.

�યારથી મીઠા બાબાએ આપણને દ�હ અને 
આ�માની િભ�નતા સમ�વી �યારથી દ�હ 
અિભમાન કોને કહ�વાય ? તે સમજતા થયા. મીઠા 
બાબાએ આ�માનુભૂિત, પરમા�માનુભૂિત �ારા 
��ાવ�સ �વનનો પાયો મજબૂત બના�યો. જેથી 
ગમે તેવાં તોફાનો, િવરોધ વંટોળોનો સામનો 
કરીને �વ�થ રહ�વામાં સફળ ર�ા. આપણે 
આિથ�ક રીતે ગમે તેટલી સેવા કરતા હોઈએ, 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓમાં અ�ેસર હોઈએ છતાં 
માન, શાન, પદ, �િત�ા, �શંસા મેળવવાની 
કામના અંશ મા� પણ ના રહ�વી �ઈએ.

રહીમ�એ એમના દોહામાં સુંદર રીતે 
સમ��યું છ�.

सहज िमलै सो दूध सम, मांगा िमलै सो पानी,

कह रहीम वह र� सम िजसम� ख�चातानी.

અથા�� ‘જે �વાભાિવક રીતે મળ� છ� તે દૂધ 
સમાન છ�. માંગવાથી મળ� તે પાણી સમાન છ�. જે 
ખ�ચતાણથી મળ� તે ર� સમાન છ�.’ બાબા 

આ�યા��મક �ાનથી ભરપૂર ગીતોની 
પંિ�ઓ સાંભળતા ં તેમાંથી આ પંિ�ઓ અંતર 
મનને �પશ� ગઈ.

मुखडा देख ले �ाणी जरा दप�न म�

देखले िकतना पु�य ह� िकतना पाप तेर� जीवन मे.

સાકારવાણીની આ પંિ�ઓ ક�ટલી 
�ેરણાદાયી છ�. રાજયોગી �વન �વતા 
��ાવ�સોએ સતત અંતરમનમાં ડો�કયું કરવું 
પડે છ�. �વયંનું અવલોકન, િવ�ેષણ, 
�થ�રણ, આ�મિચંતન કરવું પડે છ�. 
સાધનાના ઊંચા િશખર ઉપર પહ�ચવા માટ� 
િનરંતર આ પુ�ષાથ� કરવો પડે છ�. ભિ�માગ� 
અને રાજયોગના �ાન માગ�માં ઘણું અંતર છ�. 
ભિ�માગ�માં વૈરા�યનાં વ��ો પહ�યા� પછી, �યાગ 
કયા� પછી �વિચંતન િવશેષ રહ�તું નથી. સતત 
મળતાં માનશાન, પદ, �િત�ાથી આપણે �વયંને 
સંપ�ન માની બેસીએ છીએ. �યાર� રાજયોગના 
�ાન માગ�માં �ાનમાં ગમે તેટલાં વષ� થયાં હોય 
છતાં બાબા િમલન, ભ�ીઓ, તાલીમ કાય��મોમાં 
અ�ેસર થવું પડે છ�. ગમે તેટલા જૂના પુરાણા 
��ાવ�સો હોય છતાં પણ તેને આમાંથી મુિ� 
મળતી નથી. ગમે તે કારણ બતાવી �વયં તેમાંથી 
મુિ� મેળવીએ તે જુદી વાત છ�.

એક ઉદાહરણ આપું. આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં ય�નો વહીવટ કરનાર, મ�મા, બાબાની 
પાલના લેનાર, �ખર િવ�ાન, અનેક 
િવશેષતાઓથી સંપ�ન ય�નાં ર�ો એક આદશ� 
િવ�ાથ�ની જેમ �ોતાગણ તરીક� હાજર રહ� છ�. 
મંચ ઉપર િભ�ન િભ�ન આદરણીય દાદીઓ હોય. 
વત�માન સમયનાં દાદીઓ-દાદી �નક��, દાદી 

તં�ી �થાનેથી

અંતરમનમાં ડો�કયું

આપણી યો�યતા, િસિ�ઓ, સમપ�ણને આધાર� 
જે ક�ઈ પદ આપે તેમાં �સ�ન રહ�વું એ ��ાવ�સનું 
કત��ય છ�.

આપણે ઘણાં વષ�થી �ાનમાગ� ઉપર ચાલીએ 
છીએ. તેથી િવકારોને �થૂળ રીતે તો �તી લીધા 
છ�. આમ છતાં ફ�લ�ગ, હતાશા, િનરાશા, �યથ�, 
નકારા�મક િચંતન, અહ� ભાવ જેવા સૂ�મ 
િવકારોને �તવા જ�રી છ�. સફ�દ વ��ોમાં 
નાનકડો પણ કાળો ડાઘ હોય, તો તે તરત જ 
દ�ખાય છ�. સૌનું �યાન તેના તરફ �ય છ�. તેથી 
મોહ, આસિ�, નામ�પની બીમારી, સોનાની 
સાંકળથી મુ� થવું જ�રી છ�. ઘણા ઉ��થાને 
િબરાજેલ, િસિ� �વ�પ ગણાતા સાધકો પણ આ 
નબળાઈઓને કારણે પટકાય છ�. તેની વહ�લી 
મોડી ��ય�તા થાય છ�. ધૂમાડા િવના આગ 
લાગતી નથી.

�ાની, યોગી એને કહ�વાય જેના �વનમાં 
બાબાની મુરલી, યોગની ગહનતા, �ીમતનું 
સંપૂણ� યથાથ� પાલન કરવામાં આવે. કિવએ 
સુંદર ક�ં છ�.

‘હ�રનો મારગ છ� શૂરાનો, 
નહ� કાયરનું કામ �ને.’

વષ�થી �ાનમાં ચાલવા છતાં � �દ�ય 
અનુભૂિતઓ ના થાય, ��થત��ની અવ�થા ના 
બને, ખુશી અને ઉમંગ ઉ�સાહ ના જળવાય તો 
સ�વર� અંતરમનમાં ડો�કયું કરવાની જ�ર છ�. 
�યાર� સમા��ત વષ�નું �ાન થયું. બાબા િમલન 
�ારા અ�ય� બાપદાદાની પાલનાનો પાટ� 
બદલાયો. આ સૌ ચેતવણીની સાયરન સમાન છ�. 
હવેનો સમય અ�ય�વાણીઓના અ�યયન 
�ારા �વયંને સંપ�ન બનાવવાનો છ�. હવે તો 
બાબાની વાણી પુ�તકો �વ�પે મળ� છ�.

�નક�દાદી�ની ક�ટલીયે વાતો �યાન 

ખ�ચનારી છ�. દાદી� તો ઉડતા ફ�ર�તા છ� જ. 103 
વષ� પૂરાં થયાં છતાં દ�શ, િવદ�શોમાં જઈને જે 
વરદાની સેવાઓ કર� છ� તે અવણ�નીય છ�. જેમણે 
સાકાર બાબા, મ�માને �યાં નથી. તેમના માટ� 
દાદી� આદશ�, મહાન �ેરણા��ોત છ�. દાદી� 
વત�માન સમયે ��ાવ�સોને પોતાની એકરસ 
અવ�થા, કમા�તીત અવ�થા તથા ન�ોમોહા 
��થિત બનાવવાની �ેરણા આપે છ�. �ાનયોગને 
અ�તા�મ આપે છ�. વીતેલી વાતોને ભૂલવાનું કહ� 
છ�. જ�ર પડે ઈશારાઓ આપીને જે તે આ�માઓને 
કમ�ની ગહનગિત તથા �ામા પર છોડી દ� છ�. 
આવી આંતરરા�ીય મહાન સં�થાનાં વડા તરીક� 
તેઓ દ�ખાતાં નથી પણ ચૈત�ય ફ�ર�તા �વ�પે 
દ�ખાય છ�. જે ��ાવ�સો અનાવ�યક ભૌિતક 
સ�િ�ની દોડમાં �ય�ત છ� તેમના માટ� આ આંખ 
ઉઘાડવા જેવી વાત છ�.

સ�યિપતા પરમા�માનો પ�રચય મેળવવો 
અને સ�યના માગ� ચાલવું એમાં અંતર છ�. 
ગાંધી� મહાનયોગી પણ હતા. ‘મંગલ�ભાત’ 
પુ��તકામાં એમણે જે �તોની વાત કરી છ� તે તેમના 
�વનમાં, આચરણમાં હતાં. એમની આ�મકથા 
‘સ�યના �યોગો’ સાધનાપથના યા�ીઓ માટ� 
�ેરણા�પ છ�. તેથી રાજયોગી �વન સ�ાઈ, 
સફાઈવાળું અને પારદશ�ક હોવું જ�રી છ�. આપણે 
�વયંને ગમે તે સમ�એ પણ અ�ય આ�માઓ પણ 
તેનાથી �ભાિવત થાય તે જ�રી છ�. િસક�દર િવ� 
િવજેતા બનવા ભારતમાં આ�યો હતો પણ છ��ે 
બધું છોડીને તેને ખાલી હાથે જવું પ�ું.

અ�તવેળાના યોગમાં બાબા અવનવા 
અનુભવો કરાવે છ�. આપણે સૌ પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. િપતા પરમા�માએ આપણને 
પસંદ કયા� છ�. આપણને આપણા પુ�ષાથ�ને 
આધાર� દ�વી દ�વતાપદ આપી ર�ા છ�. સંગમનો આ 
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જે ભગવાનને �યાર�ક 
પોકારતા હતા, જેમના 
આવવાની રાહ �તા 
હતા, તેઓ �વયં પહ�લાં 
સાકાર ��િપતા ��ાના 
તનમાં આવીને આપણને 
અિભભૂત કયા�. એમણે 

પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમસ�ગુ�ના �ણે 
�પોથી આપણી પાલના કરી. જેઓ સાકાર પાલના 
મેળવવામાં ભા�યશાળી બ�યા તે ��ાવ�સો 
ક�ટલી ખુશી અનુભવતા હશે.

1969માં �યાર� ��ાબાબાએ અ�ય��પ 
ધારણ કરી લીધું તો એમના સંપૂણ� ફ�ર�તાના 
�પમાં �વેશ કરીને િશવબાબા પુનઃ દાદી 
�દયમોિહની�ના તનમાં અવત�રત થવા લા�યા. 
જે �મ આજ સુધી ચાલતો ર�ો. એમણે 
રાજયોગની સૂ�મ ��થિતઓનું �ાન આ�યું. એક-
એક આ�માને વરદાન આ�યાં. એ પાલનાનાં 
પચાસ વષ� પૂરાં થયાં. જેમણે પરમા�માની ��� 
લીધી અને વરદાનોથી પોતાની ઝોળી ભરી એ 
��ાવ�સો ભા�યશાળી છ�. આ પરમા�મ કાય� 83 
વષ�થી સતત ચાલતું ર�ં છ�. પહ�લાં સાકાર, પછી 
અ�ય� અને અ�યાર� અિત સૂ�મ પાલના.

પરમા�માને ધરા ઉપર અવતરણ કરતા �યા

�યાર� ��ાબાબા અ�ય� થયા �યાર� 
શ�આતનાં ક�ટલાંક વષ� બાપદાદા (િશવબાબા 
અને ��ાબાબા) સ�તાહમાં બે વખત અવતરણ 
કરતા હતા. અમે એમને ક�ટલીયે વાર સાકારમાં 
અવતરણ કરતા �યા. એમણે �ાનની ગંગા 

વહ�વડાવી. ���નાં સૂ�મ રહ�યોને આપણી 
સમ� ખો�યાં. �વનમાં િનિ�ંત કઈ રીતે રહીએ 
તેની અનેક િવિધઓ સંભળાવી. તનાવમુ�, 
બે�ફકર બાદશાહ બનવાનું રહ�ય સમ��યું. 
અ�યા�મની સવ��ે� ��થિત, સા�ીભાવમાં સવ�ને 
��થત કયા�. �ાનની કોઈ એવી ગુ� વાત એમણે 
બતાવી ના હોય એવું બ�યું નથી. ‘જે બાપ સમ� 
સંસારનો બોજ ઉઠાવે છ� તે શું બાળકોનો બોજ 
નહ� ઉઠાવે.’ આ વા�ય કહીને સવ�ના બોજ દૂર 
કયા�. �યાર� હ�રોની સભામાં આ વાત બાબાએ 
કરી તો એમના �ેમમાં સૌ મ� થઈ ગયાં અને 
બોજમુ� બની ગયાં.

મહાન આ�માઓ સાથે 
િમલન મનાવતાં �યા.

તેઓ સવ�શિ�વાન છ�, િ�કાળદશ� છ�, 
િનરાકાર ���ના બીજ છ�. સવ�ના પરમપૂ�ય 
ઈ�ર છ�. �યાર� તેઓ ધરા પર આવતા હતા �યાર� 
પોતાનું ભગવાનપણું પરમધામમાં મૂક�ને પોતાના 
પ�રવારની વ�ે આવતા હતા. મહાન 
આ�માઓની વ�ે આવતા હતા અને વારંવાર 
યાદ અપાવતા હતા ક� �� તમારો િનરાકાર 
પરમિપતા છું. �� તમને મહાન આ�માઓને મળવા 
આ�યો છું. �� મારા પ�રવારમાં આ�યો છું. આ 
સાંભળીને 25 થી 30 હ�ર ભાઈ બહ�નોની સભા 
પોતાના પરમિપતાના �ેમના તરંગોમાં લહ�રાતી 
હતી. દર�કને એવો અનુભવ થતો હતો ક� આજ તો 
બાબા �ેમના સાગર હતા. તેઓ મને ઘણો �ેમ 
આપી ર�ા હતા. એક સાથે હ�રો - હ�રોને 
�ેમની અનુભૂિત કરાવવી આ �દ�યકમ� મા� 
�ેમના સાગરનું જ હોઈ શક� છ�.

અ�ય� પાલનાની સુવણ� જયંતી
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એમણે અમારાં �વમાનને ��ત કયા�.

એમણે અમારાં �વમાનને ��ત કયા�. અમે 
સવ� કાંઈ ભૂલી ગયા હતા. માયાને વશ થઈ ગયા 
હતા. શા��ોમાં આ વાતોનું એ શ�દોમાં વણ�ન કયુ� 
છ� ક� ��ા પણ િચરિન�ામાં સૂઈ ગયા. િવ�ણુ� 
પણ લાંબા સમય સુધી િન�ામાં લીન થઈ ગયા. 
આપણે જે મહાન આ�માઓ હતા તે ભૂલીને 
િવકારોની ગોદમાં અ�ાનિન�ામાં સૂઈ ગયા હતા. 
�યાર� આપણને �ે� ��િતઓની યાદ અપાવીને 
જગા�ા. એમણે ક�ં, ‘હ� બાળકો, તમે સાધારણ 
નથી, દ�વક�ળના મહાન આ�મા છો. તમે ઈ�રીય 
શિ�ઓથી ભરપૂર મા�ટર સવ�શિ�વાન છો.’

તમે િશવશિ� છો, 
આમ કહીને ઊંચા બના�યાં

એમણે ��િત અપાવી ક� તમે િશવશિ� 
સેના છો. તમારા સુ�ીમ કમા�ડર �વયં 
સવ�શિ�વાન છ�. માયા ગમે તેટલી શિ�શાળી 
હોય પણ તમારો િવજય ન�ી છ�. આ સાંભળીને 
લાખો ��ાવ�સ કામ�ત, �ોધમુ�, અહ�કારથી 
મુ� અને મારાપણાથી મુ� થઈ �યાગી બની 
ગયા. જેમણે સ�મુખમાં ભગવાનની વાણી સાંભળી 
તેઓ ભા�યશાળી છ�. તેઓ એમની અ�તવષા�માં 
ભ��ઈને પિતતમાંથી પાવન થઈ ગયા, અમર થઈ 
ગયા. પરમા�માની �ેમ��� મેળવીને �વયંને ધ�ય 
બનાવી દીધા. �યાર� તેઓ ��� આપતા હતા તો 
કોઈ કોઈ તો િવ�નોથી મુ� થઈ જતા હતા. કોઈ 
બીમારીઓથી મુ� થઈ જતા હતા. કોઈ અશરીરી 
બનીને ગહનશાંિતની અનુભૂિતમાં મ� બની 
જતા. જેઓએ આવા અનુભવો કયા� એમનું સૂતેલું 
ભા�ય �ગી જતું હતું.

શાંિતના સાગરથી ગહનશાંિતની અનુભૂિત

અમે �યું છ� ક� 30 હ�રની સભામાં એમનું 

અવતરણ થતું હતું તો ચાર�બાજુ ગહનશાંિત 
છવાઈ જતી હતી. બધાંનાં મન િનઃસંક�પ બની 
જતાં હતાં. �યાર� તેઓ ��� આપતા હતા તો 
અનેક આ�માઓને એમની પાસેથી વરદાન મળી 
જતાં હતાં. કોઈને યોગીભવ, કોઈને િનિવ��ન 
ભવ, કોઈને િવજયીભવનું વરદાન મ�યું, તો કોઈ 
સદાના માટ� પિવ� બની ગયા. એક સુંદર 
મહાવા�ય છ�. મા�ટર સવ�શિ�વાનના નશામાં 
જે બાળકો રહ� છ� તેમની પાસે િવ�નો ક� 
સમ�યાઓ આવી શકતાં નથી. સફળતા 
એમની આગળ પાછળ આંટા માર� છ�. આ વાતો 
સાંભળીને અમે ઘણા શિ�શાળી અને િનિ�ંત 
થઈ ગયાં.

વણઉકલેલા કોયડાને ઉક��યો

ક�ટલાંક એવાં રહ�યો છ�. જેને મનોિવ�ાની 
પણ ઉક�લી શકતા નથી. બાબાએ ક�ં તમે સવાર� 
3 થી 4 સુધી ઈ�છો એટલું િમલન મારી સાથે 
મનાવી શકો છો. �� પરમ સ�ગુ� ભોળાનાથ 
બનીને બેસું છું. મારી પાસેથી જે ઈ�છો છો તે 
મેળવી શકો છો. આનો અનુભવ લાખો યોગી 
આ�માઓએ કય�.

વરદાની �વ�પની યાદ અપાવી

એમણે અમને વરદાની �વ�પની યાદ 
અપાવી અને એક સુંદર �ે�ટીસ કરાવી ક� રોજ 
સવાર� ઉઠીને સંક�પ કરો ક� મારી સાથે સવ� કાંઈ 
સા�ં થશે. ઉઠતાં જ �ણ ��િતઓનું િતલક કરો ક� 
�� િવજયી ર� છું, િનિવ��ન છું, સફળતામૂત� છું. 
અનેક આ�માઓએ અનુભવ પણ કય� ક� આ �ણ 
વાતો �વનમાં વરદાન બની ગઈ.

એમના જેવા િશ�ક બી� કોઈ નથી.

એમણે આપણને આપણા �ે� ભા�યની 
યાદ અપાવી ક� તમે સવાર� ઉઠીને િવચારો ક� મારા 
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જે ભગવાનને �યાર�ક 
પોકારતા હતા, જેમના 
આવવાની રાહ �તા 
હતા, તેઓ �વયં પહ�લાં 
સાકાર ��િપતા ��ાના 
તનમાં આવીને આપણને 
અિભભૂત કયા�. એમણે 

પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમસ�ગુ�ના �ણે 
�પોથી આપણી પાલના કરી. જેઓ સાકાર પાલના 
મેળવવામાં ભા�યશાળી બ�યા તે ��ાવ�સો 
ક�ટલી ખુશી અનુભવતા હશે.

1969માં �યાર� ��ાબાબાએ અ�ય��પ 
ધારણ કરી લીધું તો એમના સંપૂણ� ફ�ર�તાના 
�પમાં �વેશ કરીને િશવબાબા પુનઃ દાદી 
�દયમોિહની�ના તનમાં અવત�રત થવા લા�યા. 
જે �મ આજ સુધી ચાલતો ર�ો. એમણે 
રાજયોગની સૂ�મ ��થિતઓનું �ાન આ�યું. એક-
એક આ�માને વરદાન આ�યાં. એ પાલનાનાં 
પચાસ વષ� પૂરાં થયાં. જેમણે પરમા�માની ��� 
લીધી અને વરદાનોથી પોતાની ઝોળી ભરી એ 
��ાવ�સો ભા�યશાળી છ�. આ પરમા�મ કાય� 83 
વષ�થી સતત ચાલતું ર�ં છ�. પહ�લાં સાકાર, પછી 
અ�ય� અને અ�યાર� અિત સૂ�મ પાલના.

પરમા�માને ધરા ઉપર અવતરણ કરતા �યા

�યાર� ��ાબાબા અ�ય� થયા �યાર� 
શ�આતનાં ક�ટલાંક વષ� બાપદાદા (િશવબાબા 
અને ��ાબાબા) સ�તાહમાં બે વખત અવતરણ 
કરતા હતા. અમે એમને ક�ટલીયે વાર સાકારમાં 
અવતરણ કરતા �યા. એમણે �ાનની ગંગા 

વહ�વડાવી. ���નાં સૂ�મ રહ�યોને આપણી 
સમ� ખો�યાં. �વનમાં િનિ�ંત કઈ રીતે રહીએ 
તેની અનેક િવિધઓ સંભળાવી. તનાવમુ�, 
બે�ફકર બાદશાહ બનવાનું રહ�ય સમ��યું. 
અ�યા�મની સવ��ે� ��થિત, સા�ીભાવમાં સવ�ને 
��થત કયા�. �ાનની કોઈ એવી ગુ� વાત એમણે 
બતાવી ના હોય એવું બ�યું નથી. ‘જે બાપ સમ� 
સંસારનો બોજ ઉઠાવે છ� તે શું બાળકોનો બોજ 
નહ� ઉઠાવે.’ આ વા�ય કહીને સવ�ના બોજ દૂર 
કયા�. �યાર� હ�રોની સભામાં આ વાત બાબાએ 
કરી તો એમના �ેમમાં સૌ મ� થઈ ગયાં અને 
બોજમુ� બની ગયાં.

મહાન આ�માઓ સાથે 
િમલન મનાવતાં �યા.

તેઓ સવ�શિ�વાન છ�, િ�કાળદશ� છ�, 
િનરાકાર ���ના બીજ છ�. સવ�ના પરમપૂ�ય 
ઈ�ર છ�. �યાર� તેઓ ધરા પર આવતા હતા �યાર� 
પોતાનું ભગવાનપણું પરમધામમાં મૂક�ને પોતાના 
પ�રવારની વ�ે આવતા હતા. મહાન 
આ�માઓની વ�ે આવતા હતા અને વારંવાર 
યાદ અપાવતા હતા ક� �� તમારો િનરાકાર 
પરમિપતા છું. �� તમને મહાન આ�માઓને મળવા 
આ�યો છું. �� મારા પ�રવારમાં આ�યો છું. આ 
સાંભળીને 25 થી 30 હ�ર ભાઈ બહ�નોની સભા 
પોતાના પરમિપતાના �ેમના તરંગોમાં લહ�રાતી 
હતી. દર�કને એવો અનુભવ થતો હતો ક� આજ તો 
બાબા �ેમના સાગર હતા. તેઓ મને ઘણો �ેમ 
આપી ર�ા હતા. એક સાથે હ�રો - હ�રોને 
�ેમની અનુભૂિત કરાવવી આ �દ�યકમ� મા� 
�ેમના સાગરનું જ હોઈ શક� છ�.

અ�ય� પાલનાની સુવણ� જયંતી
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એમણે અમારાં �વમાનને ��ત કયા�.

એમણે અમારાં �વમાનને ��ત કયા�. અમે 
સવ� કાંઈ ભૂલી ગયા હતા. માયાને વશ થઈ ગયા 
હતા. શા��ોમાં આ વાતોનું એ શ�દોમાં વણ�ન કયુ� 
છ� ક� ��ા પણ િચરિન�ામાં સૂઈ ગયા. િવ�ણુ� 
પણ લાંબા સમય સુધી િન�ામાં લીન થઈ ગયા. 
આપણે જે મહાન આ�માઓ હતા તે ભૂલીને 
િવકારોની ગોદમાં અ�ાનિન�ામાં સૂઈ ગયા હતા. 
�યાર� આપણને �ે� ��િતઓની યાદ અપાવીને 
જગા�ા. એમણે ક�ં, ‘હ� બાળકો, તમે સાધારણ 
નથી, દ�વક�ળના મહાન આ�મા છો. તમે ઈ�રીય 
શિ�ઓથી ભરપૂર મા�ટર સવ�શિ�વાન છો.’

તમે િશવશિ� છો, 
આમ કહીને ઊંચા બના�યાં

એમણે ��િત અપાવી ક� તમે િશવશિ� 
સેના છો. તમારા સુ�ીમ કમા�ડર �વયં 
સવ�શિ�વાન છ�. માયા ગમે તેટલી શિ�શાળી 
હોય પણ તમારો િવજય ન�ી છ�. આ સાંભળીને 
લાખો ��ાવ�સ કામ�ત, �ોધમુ�, અહ�કારથી 
મુ� અને મારાપણાથી મુ� થઈ �યાગી બની 
ગયા. જેમણે સ�મુખમાં ભગવાનની વાણી સાંભળી 
તેઓ ભા�યશાળી છ�. તેઓ એમની અ�તવષા�માં 
ભ��ઈને પિતતમાંથી પાવન થઈ ગયા, અમર થઈ 
ગયા. પરમા�માની �ેમ��� મેળવીને �વયંને ધ�ય 
બનાવી દીધા. �યાર� તેઓ ��� આપતા હતા તો 
કોઈ કોઈ તો િવ�નોથી મુ� થઈ જતા હતા. કોઈ 
બીમારીઓથી મુ� થઈ જતા હતા. કોઈ અશરીરી 
બનીને ગહનશાંિતની અનુભૂિતમાં મ� બની 
જતા. જેઓએ આવા અનુભવો કયા� એમનું સૂતેલું 
ભા�ય �ગી જતું હતું.

શાંિતના સાગરથી ગહનશાંિતની અનુભૂિત

અમે �યું છ� ક� 30 હ�રની સભામાં એમનું 

અવતરણ થતું હતું તો ચાર�બાજુ ગહનશાંિત 
છવાઈ જતી હતી. બધાંનાં મન િનઃસંક�પ બની 
જતાં હતાં. �યાર� તેઓ ��� આપતા હતા તો 
અનેક આ�માઓને એમની પાસેથી વરદાન મળી 
જતાં હતાં. કોઈને યોગીભવ, કોઈને િનિવ��ન 
ભવ, કોઈને િવજયીભવનું વરદાન મ�યું, તો કોઈ 
સદાના માટ� પિવ� બની ગયા. એક સુંદર 
મહાવા�ય છ�. મા�ટર સવ�શિ�વાનના નશામાં 
જે બાળકો રહ� છ� તેમની પાસે િવ�નો ક� 
સમ�યાઓ આવી શકતાં નથી. સફળતા 
એમની આગળ પાછળ આંટા માર� છ�. આ વાતો 
સાંભળીને અમે ઘણા શિ�શાળી અને િનિ�ંત 
થઈ ગયાં.

વણઉકલેલા કોયડાને ઉક��યો

ક�ટલાંક એવાં રહ�યો છ�. જેને મનોિવ�ાની 
પણ ઉક�લી શકતા નથી. બાબાએ ક�ં તમે સવાર� 
3 થી 4 સુધી ઈ�છો એટલું િમલન મારી સાથે 
મનાવી શકો છો. �� પરમ સ�ગુ� ભોળાનાથ 
બનીને બેસું છું. મારી પાસેથી જે ઈ�છો છો તે 
મેળવી શકો છો. આનો અનુભવ લાખો યોગી 
આ�માઓએ કય�.

વરદાની �વ�પની યાદ અપાવી

એમણે અમને વરદાની �વ�પની યાદ 
અપાવી અને એક સુંદર �ે�ટીસ કરાવી ક� રોજ 
સવાર� ઉઠીને સંક�પ કરો ક� મારી સાથે સવ� કાંઈ 
સા�ં થશે. ઉઠતાં જ �ણ ��િતઓનું િતલક કરો ક� 
�� િવજયી ર� છું, િનિવ��ન છું, સફળતામૂત� છું. 
અનેક આ�માઓએ અનુભવ પણ કય� ક� આ �ણ 
વાતો �વનમાં વરદાન બની ગઈ.

એમના જેવા િશ�ક બી� કોઈ નથી.

એમણે આપણને આપણા �ે� ભા�યની 
યાદ અપાવી ક� તમે સવાર� ઉઠીને િવચારો ક� મારા 
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જેવું ભા�યવાન બીજું કોઈ નથી. �� આ�મા ઘણો 
સુખી છું. ઘણો ધનવાન છું અને આ યાદ કરીને 
ખુશીમાં નત�ન કરો. એનાથી તમા�ં સુષુ�ત ભા�ય  
�ગી જશે. તમે �થૂળધનથી પણ સંપ�ન બની 
જશો. તમારા સુખોના �દવસો શ� થશે. આ છ� 
પરમિશ�કનું સૂ�મમાં સૂ�મ િશ�ણ. એમના 
વગર બીજું કોઈ આવું િશ�ણ આપી ના શક�.

જ�મ જ�મની કામનાઓ પૂરી થઈ

આ 50 વષ�માં એમણે અનેકોને મહાન 
યોગી બનાવીને આવનારા મહાપ�રવત�નના 
સમયમાં સવ�ને મદદ કરવા માટ� તૈયાર કયા�. 
ક�ટલાંયને સંપૂણ� પિવ� બનાવીને કિલયુગની ગાઢ 
રાિ�માં પૂિણ�માની જેમ ચમકાવી દીધા. કરોડો 
મનુ�ય આ�માઓએ નવી અને સહજ તનાવમુ� 
બનવાની કળા શીખી. એમને સામે બેઠ�લા �ઈને 
અનેકોની જ�મ જ�મની કામનાઓ પૂણ� થઈ. આ 
અનુભૂિત પરમા�મા િસવાય કોઈ કરાવી ના શક�.

જરા પણ ક�પના નહ�, સવ� કાંઈ પરમ સ�ય

મ� એમને આ ધરા ઉપર અવત�રત થતાં 
હ�રોવાર �યા. મા�ં �વન એમની આ અ�ય� 
પાલનાથી ધ�ય ધ�ય થઈ ગયું. આમાં જરા પણ 
ક�પના નથી. સવ� કાંઈ પરમ સ�ય છ�. એમણે 
�દ�ય બુિ� આપી. સંક�પોને મહાન બનાવી દીધા. 
���માં અલૌ�કકતા ભરી દીધી. સવ� િવકારોને 
મૂળ સિહત ન� કયા� અને આ અલૌ�કક �વનમાં 
પિવ�તાની સંપૂણ� શિ� અપ� દીધી. મ� આ સવ� 
મારી આંખે �યું છ�. અલૌ�કક બુિ�થી અનુભવ 
કય� છ�. મા� ભાવના જ નથી. એમની પાલના 
મેળવીને �વન �સ�નતાસભર બની ગયું. 
�યાર�ક �યાર�ક એ િવચારીએ છીએ ક� તેનું રીટન� 
(બદલો) આપણે ચાર�ય યુગોમાં આપી નહ� 
શક�એ. હવે તો એક જ સંક�પ આવે છ� ક� 
પરમા�માએ આપણને જેવી પાલના આપી છ� તેવી 
પાલના અ�યને પણ આપીએ.     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

��ાક�મારી િશવાની, આપ એક �ેરક વ�ા છો, 
િશ�ક છો. માનવ �યવહાર સંબંિધત આપના 
કાય��મોએ લાખો લોકોનું �વન બદ�યું છ�.

આપની અ�ડ િસિ�ઓ બદલ આપને 
આંતરરા�ીય મિહલા �દવસે (તા. 08-03-2019) નારી 
શિ� પુર�કાર - 2018 આપી ભારતના રા�પિત 
મહામિહમ �ી રામનાથ કોિવંદ� આપનું સ�માન કયુ� છ�.

��ાક�મારીઝ સં�થા, શુભે�છકો, �ાના�તના 
વાચકો આપને લાખ લાખ અિભનંદન પાઠવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અિભનંદન
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જશે. આપણે એ દૂિષત હવામાં રહ�વું પડશે. એનો 
અથ� એ ક� આપણે કિળયુગના કામળામાં રહ�વું 
પડશે. તેનાથી મુ� થવા માટ� દરરોજ આપણે 
ઉ�નત રહ�વું પડશે. � અ�યારથી જ �વયંને 
ઉ�નત બનાવીએ છીએ તે મોટી સેવા છ�. �યાર� 
િવમાનમાં હોઈએ છીએ �યાર� સલામતીની કઈ 
સૂચનાઓ આપવામાં આવે છ� ? ક�ઈક થયું તો સૌ 
�થમ ઓ��સજન મા�ક પહ�રવાં પડે છ�. કોણે 
પહ�રવાં પડશે ? આપણે. તો સૌથી પહ�લાં કોની 
સેવા કરવાની છ� ? આપણી. �વયં પર ઓ��સજન 
મા�ક લગા�યા પછી અ�ય લોકોને લગાવી શક�શું.

દર�ક ઘરમાં સતયુગી આ�મા હોવો �ઈએ. 
જેણે ઘરને ઊંચા વાય�ેશનમાં લઈ જવાની 
જવાબદારી ઉઠાવવાની છ�. � એક ઘર ઉ�નત 
બનશે તો બાક�નાં ઘર પણ ઉ�નત બનશે. પણ 
લોકો એટલું જ િવચાર� છ� ક� માર� મા�ં ઘર 
સંભાળવાનું છ�. આપણે ઉ�નત ��થિતમાં રહ�વા 
માટ� સા��વક ધન, સા��વક અ�ન, સા��વક મન 
બનાવવાં પડશે. સવાર� સવાર� (આઠ પહ�લાં) 
અખબાર, ટી.વી., સમાચાર, ફોન, દુિનયાના 
સમાચારોથી મુ� રહ�વું જ�રી છ�. કિલયુગી 
સમાચારો વાંચશો તો મન કિલયુગવાળું બની 
જશે. સવાર� સવાર� �ાન-યોગ-આ�યા��મક 
િશ�ણ લેશો, તો મન સતયુગવાળું બની જશે. 
આપણે સવ��યવહારોમાં ક�ર�લ રહ�વું પડશે. 
�યાર� �યથ�થી મુ� બનીશું �યાર� જ સમથ� બની 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સવાર� �ાનનો 
ખોરાક લેવા માટ� ઓછામાં 
ઓછો અડધો કલાક 
પોતાના માટ� ફાળવવો 
�ઈએ. �ાનનો ખોરાક 
લીધો. પંદર િમિનટ યોગ 
અ�યાસ કય�. એનો

અથ� એ ક� મ� જે �ાનનો ખોરાક લીધો તેથી માર� 
મારા કાય� �યવહારમાં કઈ રીતે રહ�વું તે ભાવના 
છ�. આટલા સમયમાં મ� મારી િજંદગીને ઉ�નત 
બનાવી. આખો �દવસ સૌની વ�ે બહાર ગયા. 
આપણી િ��ંસી �યાં છ� ? ઉપર. � આપણી 
સાથે થોડી લોઅર (નીચલી) િ��ંસી પર હશે તો 
આપણે એમના તરફ ખ�ચાઈને જઈશું નહ�. 
આપણે એમને ઉપર (ઉ�નતક�ા) લઈને જઈશું. 
તો તેનું આપણે દરરોજ િનરી�ણ કરવાનું છ�. 
તેથી મન સા��વક રહ�શે. � એક મહીના સુધી 
�ાન-યોગનો અ�યાસ કરીશું તો આપણા 
િવચારોમાં સા��વકતા આવશે. એટલી પિવ�તા 
આવશે ક� તેની સામે કોઈ વાતો ટક� શકશે નહ�. 
કોઈ પરિચંતન થશે નહ�. ભિવ�યની કોઈ િચંતા 
રહ�શે નહ�. તેથી દર�ક કામ જલદીથી થશે. આ 
અનુભવ પછી એવું લાગશે ક� આપણે સમય કાઢવો 
નહ� પડે. સમય મળશે. �યાર� આપણી િ��ંસી 
ઊંચી હશે તો દર�ક કાય� જલદીથી થશે. આવનાર 
સમયને �યાનમાં રાખીને આ�યા��મક પુ�ષાથ� 
કરવો પડશે. બહાર હવા �દૂિષત હશે. ગુ�સો � 
ઓછો ના કય� તો તેમાં વધારો થશે. તનાવ દૂર ના 
કય� તો તે વધુ વધશે. દદ� દૂર ના કયુ� તો વધતું 

�સ�નતાના પથ પર

�વયંને ઉ�નત બનાવવા તે સૌથી મોટી સેવા છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 05 May 2019 Page No. 08

�ાના�ત

જેવું ભા�યવાન બીજું કોઈ નથી. �� આ�મા ઘણો 
સુખી છું. ઘણો ધનવાન છું અને આ યાદ કરીને 
ખુશીમાં નત�ન કરો. એનાથી તમા�ં સુષુ�ત ભા�ય  
�ગી જશે. તમે �થૂળધનથી પણ સંપ�ન બની 
જશો. તમારા સુખોના �દવસો શ� થશે. આ છ� 
પરમિશ�કનું સૂ�મમાં સૂ�મ િશ�ણ. એમના 
વગર બીજું કોઈ આવું િશ�ણ આપી ના શક�.

જ�મ જ�મની કામનાઓ પૂરી થઈ

આ 50 વષ�માં એમણે અનેકોને મહાન 
યોગી બનાવીને આવનારા મહાપ�રવત�નના 
સમયમાં સવ�ને મદદ કરવા માટ� તૈયાર કયા�. 
ક�ટલાંયને સંપૂણ� પિવ� બનાવીને કિલયુગની ગાઢ 
રાિ�માં પૂિણ�માની જેમ ચમકાવી દીધા. કરોડો 
મનુ�ય આ�માઓએ નવી અને સહજ તનાવમુ� 
બનવાની કળા શીખી. એમને સામે બેઠ�લા �ઈને 
અનેકોની જ�મ જ�મની કામનાઓ પૂણ� થઈ. આ 
અનુભૂિત પરમા�મા િસવાય કોઈ કરાવી ના શક�.

જરા પણ ક�પના નહ�, સવ� કાંઈ પરમ સ�ય

મ� એમને આ ધરા ઉપર અવત�રત થતાં 
હ�રોવાર �યા. મા�ં �વન એમની આ અ�ય� 
પાલનાથી ધ�ય ધ�ય થઈ ગયું. આમાં જરા પણ 
ક�પના નથી. સવ� કાંઈ પરમ સ�ય છ�. એમણે 
�દ�ય બુિ� આપી. સંક�પોને મહાન બનાવી દીધા. 
���માં અલૌ�કકતા ભરી દીધી. સવ� િવકારોને 
મૂળ સિહત ન� કયા� અને આ અલૌ�કક �વનમાં 
પિવ�તાની સંપૂણ� શિ� અપ� દીધી. મ� આ સવ� 
મારી આંખે �યું છ�. અલૌ�કક બુિ�થી અનુભવ 
કય� છ�. મા� ભાવના જ નથી. એમની પાલના 
મેળવીને �વન �સ�નતાસભર બની ગયું. 
�યાર�ક �યાર�ક એ િવચારીએ છીએ ક� તેનું રીટન� 
(બદલો) આપણે ચાર�ય યુગોમાં આપી નહ� 
શક�એ. હવે તો એક જ સંક�પ આવે છ� ક� 
પરમા�માએ આપણને જેવી પાલના આપી છ� તેવી 
પાલના અ�યને પણ આપીએ.     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

��ાક�મારી િશવાની, આપ એક �ેરક વ�ા છો, 
િશ�ક છો. માનવ �યવહાર સંબંિધત આપના 
કાય��મોએ લાખો લોકોનું �વન બદ�યું છ�.

આપની અ�ડ િસિ�ઓ બદલ આપને 
આંતરરા�ીય મિહલા �દવસે (તા. 08-03-2019) નારી 
શિ� પુર�કાર - 2018 આપી ભારતના રા�પિત 
મહામિહમ �ી રામનાથ કોિવંદ� આપનું સ�માન કયુ� છ�.

��ાક�મારીઝ સં�થા, શુભે�છકો, �ાના�તના 
વાચકો આપને લાખ લાખ અિભનંદન પાઠવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અિભનંદન
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જશે. આપણે એ દૂિષત હવામાં રહ�વું પડશે. એનો 
અથ� એ ક� આપણે કિળયુગના કામળામાં રહ�વું 
પડશે. તેનાથી મુ� થવા માટ� દરરોજ આપણે 
ઉ�નત રહ�વું પડશે. � અ�યારથી જ �વયંને 
ઉ�નત બનાવીએ છીએ તે મોટી સેવા છ�. �યાર� 
િવમાનમાં હોઈએ છીએ �યાર� સલામતીની કઈ 
સૂચનાઓ આપવામાં આવે છ� ? ક�ઈક થયું તો સૌ 
�થમ ઓ��સજન મા�ક પહ�રવાં પડે છ�. કોણે 
પહ�રવાં પડશે ? આપણે. તો સૌથી પહ�લાં કોની 
સેવા કરવાની છ� ? આપણી. �વયં પર ઓ��સજન 
મા�ક લગા�યા પછી અ�ય લોકોને લગાવી શક�શું.

દર�ક ઘરમાં સતયુગી આ�મા હોવો �ઈએ. 
જેણે ઘરને ઊંચા વાય�ેશનમાં લઈ જવાની 
જવાબદારી ઉઠાવવાની છ�. � એક ઘર ઉ�નત 
બનશે તો બાક�નાં ઘર પણ ઉ�નત બનશે. પણ 
લોકો એટલું જ િવચાર� છ� ક� માર� મા�ં ઘર 
સંભાળવાનું છ�. આપણે ઉ�નત ��થિતમાં રહ�વા 
માટ� સા��વક ધન, સા��વક અ�ન, સા��વક મન 
બનાવવાં પડશે. સવાર� સવાર� (આઠ પહ�લાં) 
અખબાર, ટી.વી., સમાચાર, ફોન, દુિનયાના 
સમાચારોથી મુ� રહ�વું જ�રી છ�. કિલયુગી 
સમાચારો વાંચશો તો મન કિલયુગવાળું બની 
જશે. સવાર� સવાર� �ાન-યોગ-આ�યા��મક 
િશ�ણ લેશો, તો મન સતયુગવાળું બની જશે. 
આપણે સવ��યવહારોમાં ક�ર�લ રહ�વું પડશે. 
�યાર� �યથ�થી મુ� બનીશું �યાર� જ સમથ� બની 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સવાર� �ાનનો 
ખોરાક લેવા માટ� ઓછામાં 
ઓછો અડધો કલાક 
પોતાના માટ� ફાળવવો 
�ઈએ. �ાનનો ખોરાક 
લીધો. પંદર િમિનટ યોગ 
અ�યાસ કય�. એનો

અથ� એ ક� મ� જે �ાનનો ખોરાક લીધો તેથી માર� 
મારા કાય� �યવહારમાં કઈ રીતે રહ�વું તે ભાવના 
છ�. આટલા સમયમાં મ� મારી િજંદગીને ઉ�નત 
બનાવી. આખો �દવસ સૌની વ�ે બહાર ગયા. 
આપણી િ��ંસી �યાં છ� ? ઉપર. � આપણી 
સાથે થોડી લોઅર (નીચલી) િ��ંસી પર હશે તો 
આપણે એમના તરફ ખ�ચાઈને જઈશું નહ�. 
આપણે એમને ઉપર (ઉ�નતક�ા) લઈને જઈશું. 
તો તેનું આપણે દરરોજ િનરી�ણ કરવાનું છ�. 
તેથી મન સા��વક રહ�શે. � એક મહીના સુધી 
�ાન-યોગનો અ�યાસ કરીશું તો આપણા 
િવચારોમાં સા��વકતા આવશે. એટલી પિવ�તા 
આવશે ક� તેની સામે કોઈ વાતો ટક� શકશે નહ�. 
કોઈ પરિચંતન થશે નહ�. ભિવ�યની કોઈ િચંતા 
રહ�શે નહ�. તેથી દર�ક કામ જલદીથી થશે. આ 
અનુભવ પછી એવું લાગશે ક� આપણે સમય કાઢવો 
નહ� પડે. સમય મળશે. �યાર� આપણી િ��ંસી 
ઊંચી હશે તો દર�ક કાય� જલદીથી થશે. આવનાર 
સમયને �યાનમાં રાખીને આ�યા��મક પુ�ષાથ� 
કરવો પડશે. બહાર હવા �દૂિષત હશે. ગુ�સો � 
ઓછો ના કય� તો તેમાં વધારો થશે. તનાવ દૂર ના 
કય� તો તે વધુ વધશે. દદ� દૂર ના કયુ� તો વધતું 

�સ�નતાના પથ પર

�વયંને ઉ�નત બનાવવા તે સૌથી મોટી સેવા છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ઈ�છ� છ� ક� મારા િવ�ાથ� સારા હોય. મા-બાપ ઈ�છ� 
છ� ક� અમારાં બાળકો સારાં હોવાં �ઈએ અને 
બાળકો ઈ�છ� ક� અમારા માતા-િપતા સારાં હોવાં 
�ઈએ. જનતા કહ� છ� ક� અમારા નેતા સારા હોવા 
�ઈએ અને નેતા કહ� છ� જનતા સારી હોવી 
�ઈએ. હવે �� એ જ�મે છ� ક� પહ�લાં કોણ સા�ં 
બને ? કહ�વાય છ� ‘� ઓટ� સો અજુ�ન.’ પ�રવત�ન 
કરવામાં જે પહ�લો આવે તે સાચો અજુ�ન છ� અને એ 
અજુ�ન ઈ�રને િ�ય છ�. તે અજુ�ન પરમા�માની 
િનકટ છ�. તે અજુ�ન ઈ�રની આ�ાનું પાલન કર� 
છ�, તો એવા અજુ�ન આપણે બનવાનું છ�. આપણે જ 
�વપ�રવત�ન કરવાનું છ�. � �વપ�રવત�ન નહ� 
કરીએ તો ઉ�નિત પણ થશે નહ� કારણ ક� 
�વઉ�નિત જ �વપ�રવત�નનો આધાર છ�. �વ 
પ�રવત�ન માટ� બી�ઓને નહ� �વયંને જુઓ. 
�યાર� આપણે કોઈની તરફ એક આંગળી 
ઉઠાવીએ છીએ તો એ સમયે આપણી સામે �ણ 
આંગળીઓ હોય છ�. એટલે એ ન�ી છ� ક� કોઈ 
દોિષત છ� તો તેની તુલનામાં �� �ણ ઘણો દોિષત 
છું. તો માર� �ણ ગણું બદલાવું �ઈએ. એટલે 
કહ�વાય છ� ક� �વપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન.

પ�રવત�ન તો જગતમાં થઈ જ ર�ં છ�. એ 
પ�રવત�નને આપણે રોક� શકતા નથી. પણ 
અંદરનું પ�રવત�ન નહ� કરીને મા� બહારના 
પ�રવત�ન તરફ આકિષ�ત થતા રહીશું તો સમય 
આપણને ન� કરી દ�શે. � આપણે સંસારનું 
પ�રવત�ન કરવા ઈ�છીએ છીએ તો પહ�લાં આપણે 
�વયંનું પ�રવત�ન કરવું પડશે. સંસારનું પ�રવત�ન 
કરવા માટ� સમયનું પ�રવત�ન કરવું �ઈએ અને 
સમયના પ�રવત�ન માટ� �વયંનું પ�રવત�ન �ઈએ. 

સંસાર પ�રવત�નશીલ 
છ�. અહ� દર�ક પળ� 
બદલાતા જતા પ�રવેશ 
અને િવ�ાનની આ�ય� 
પમાડે તેવી શોધોથી 
ભૌિતક �ગિત તો થઈ રહી 
છ�. પરંતુ દુઃખની વાત એ 

છ� ક� ભૌિતક �ગિતની સાથે સાથે ચ�ર�નું પણ 
પતન થઈ ર�ં છ�. બહારથી �ગિત અને અંદરથી 
પતન. આ ક�વું અનુકરણ છ�. જેમ કોઈ �યિ� 
શારી�રક સૌ�દય�ની ���ધ માટ� પોતાનો સમય, 
ધન તથા શિ� લગાવી દ� છ�. પરંતુ એના 
અંતરમાં આ�માની શિ� ઘટતી �ય તો એના 
�વનનું કોઈ મૂ�ય રહ�તું નથી. આ રીતે આ 
સંસારમાં બા� સુંદરતા �દન �િત�દન વધતી રહી 
છ�. િવ�ાનના ચમ�કારથી દુિનયાની સુંદરતા 
વધતી રહી છ�. પરંતુ એના અંદરની સુંદરતા 
ઘટતી ગઈ છ�. કોઈ વ�તુનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણું 
સુખ મળ� છ�. પરંતુ એ સુખ અને આનંદ 
અ�પકાળનો હોય છ�. સદાકાળનું સુખ અને 
મનની શાંિત મા� અંદરના આ�માના ચ�ર�નો 
ઉ�ધાર કરવાથી જ મળી શક� છ�.

�વ પ�રવત�ન - પહ�લી આવ�યકતા

આજના આ દૂિષત સંસારમાં ચ�ર�નું 
ઉ�થાન કરવું તે એક મહાન કાય� છ�. પણ ચ�ર�નું 
ઉ�થાન કઈ રીતે થાય ? ચ�ર�નું ઉ�થાન થાય તેમ 
તો સૌ કોઈ ઈ�છ� છ� પણ બી�ઓ માટ� આ ઈ�છા 
રાખે છ� પણ એ વખતે એવું સમજતા નથી ક� માર� 
પણ ચ�ર� ઉ�થાન કરવાનું છ�. એક િવ�ાથ� ઈ�છ� 
છ� ક� મારા િશ�ક સારા હોય અને િશ�ક એવું 

પ�રવત�ન
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 05 May 2019 Page No. 11

�ાના�ત

અિધકારની વાત આવે છ� �યાં પહ�લાં ‘��’ કહીએ 
છીએ. �યાર� િપતા �િવત હતા �યાર� કોઈ પુ� 
એમની પાસે જતો નહોતો પણ �યાર� ��યુ પા�યા 
�યાર� અિધકાર મેળવવા માટ� �યાં હાજર થઈ 
કહ�વા લા�યા પહ�લાં મારો અિધકાર છ�. િપતા 
ઘણો સમજદાર હતો એમણે ��ટ બનાવી તેના 
માટ� વીલ કયુ� હતું. પુ� માટ� નહ�. તેની 
અગમચેતીને કારણે એનું સમ� ધન સેવામાં લાગી 
ગયું. માનવ જે કમ� કર� છ� તેનું ફળ તો તેને મળ� છ�. 
આપણે ફળ મેળવવા ઈ�છીએ છીએ પણ બીજ 
વાવતા નથી તો ફળ કઈ રીતે મળશે ?

�વપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન

આજે દુિનયામાં લોકો િવ�શાંિતની વાત 
કર� છ�. ક�ટલાક લોકો તો એમ કહ� છ� ક� શાંિત 
જેવી કોઈ ચીજ જ નથી. બી� બાજુ લોકો શાંિત 
માટ� પોકાર કર� છ�. શાંિત માટ� િવ�શાંિત સંમેલન 
કરીએ છીએ, ય� કરીએ છીએ. િવ�શાંિત 
લાવવા માટ� �વયંમાં શાંિતની જ�ર છ�. �યિ�ગત 
શાંિત માટ� મનનું પ�રવત�ન જ�રી છ�. તેના માટ� 
��િતનું પ�રવત�ન �ઈએ. ���નું, બોલનું, 
સં�કારોનું, પ�રવત�ન �ઈએ. કમ�નું પ�રવત�ન 
�ઈએ. તો ��િત, ���, બોલ, કમ� અને સં�કાર 
આ પાંચે વાતોના પ�રવત�નના આધાર� 
�વપ�રવત�ન કરી શક�એ છીએ. મનની ��થિતને 
�ે� બનાવવા માટ� સૌ �થમ ��િતનું પ�રવત�ન 
�ઈએ. �વયંને દ�હ ના �તાં ��િત રાખો ક� �� એક 
આ�મા છું. આ �વયંનું બ� મોટું પ�રવત�ન છ�. 
િવ� પ�રવત�નનું કાય� િવ�ના રચિયતા, િવ�ના 
માિલક, સંસારને ચલાવનારા, િવ�ના દાતા, 
ભા�યિવધાતાનું �દ�ય અને અલૌ�કક કત��ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આમેય સંસાર બદલાય ર�ો છ�. પણ સમય 
અનુસાર બદલાય ર�ો છ�. આપણે �વયંમાં 
પ�રવત�ન કરીને સમયને િનકટમાં લાવવાનો છ�. 
�યાર� જ સંસાર પ�રવત�ન શ�ય બનશે.

�વ ઉ�નિત કરવા માટ� આપણે �વયંને 
�વાના છ�. બી�ઓને �ઈને પોતાનો સમય �યથ� 
ના ગુમાવીએ. પોતાના પ�રવત�નને રોક� દ�શો 
નહ�. �ાનમાગ�માંથી કોઈ ખરાબ આદતમાં ફસાઈ 
ગયો છ�. તે મારો િમ� છ�, તો શું માર� પણ ખરાબ 
આદતમાં ફસાઈ જવું ? આવું કદી િવચારશો નહ�.

પડવામાં કોઈ મહ�નત પડતી નથી. ચઢવામાં 
(ઊ�વ�ગમનમાં) મહ�નત પડે છ�. આજે દુિનયામાં 
સંગદોષ અને અ�નદોષ આ બે �કારના એવા દોષ 
છ� જે મનુ�યના પતનમાં મુ�ય ભૂિમકા િનભાવે છ�. 
મનુ�ય એના આકષ�ણમાં આવીને પોતે સવ�નાશ 
કરી ર�ો છ� તે ભૂલી �ય છ�. અ�યાર� �વયંને 
ઓળખવાનો સમય છ�, પરમા�માને ઓળખવાનો 
સમય છ�. પરમા�માને ઓળખીને જે ઊિચત છ� તે જ 
કરો. આજનું કામ કાલ ઉપર ના છોડશો. ક�ટલાક 
લોકો િવચાર� છ� ક� પ�રવત�નની વાતો �� લોકો 
માટ� છ�. �વયંને પૂછો ક� ��ાવ�થા સુધી �વીએ 
તેની કોઈ ગેરંટી છ� ? આજે તો અકાળ� ��યુનું 
વાતાવરણ છ� એટલે જે કરવાનું છ� તે અ�યાર� જ 
કરો. ભિવ�ય ઉપર છોડશો નહ�.

આમેય આ ��� અંિતમ �ાસ લઈ રહી છ�. 
�ાણવાયુના સહાર� ચાલી રહી છ�. આજે એક 
સમ�યા, કાલે બી� કોઈ સમ�યા, ��યુ તો માનવ 
માટ� ટાંપીને બેઠું છ�.

પ�રવત�ન કઈ રીતે કરીએ

પ�રવત�ન કરવા માટ� િવચારો, માર� જ 
પહ�લાં પ�રવત�ન કરવાનું છ�. આજે પ�રવત�ન માટ� 
પહ�લા �� એમ કહ�તા નથી પણ લોભવશ �યાં 
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ઈ�છ� છ� ક� મારા િવ�ાથ� સારા હોય. મા-બાપ ઈ�છ� 
છ� ક� અમારાં બાળકો સારાં હોવાં �ઈએ અને 
બાળકો ઈ�છ� ક� અમારા માતા-િપતા સારાં હોવાં 
�ઈએ. જનતા કહ� છ� ક� અમારા નેતા સારા હોવા 
�ઈએ અને નેતા કહ� છ� જનતા સારી હોવી 
�ઈએ. હવે �� એ જ�મે છ� ક� પહ�લાં કોણ સા�ં 
બને ? કહ�વાય છ� ‘� ઓટ� સો અજુ�ન.’ પ�રવત�ન 
કરવામાં જે પહ�લો આવે તે સાચો અજુ�ન છ� અને એ 
અજુ�ન ઈ�રને િ�ય છ�. તે અજુ�ન પરમા�માની 
િનકટ છ�. તે અજુ�ન ઈ�રની આ�ાનું પાલન કર� 
છ�, તો એવા અજુ�ન આપણે બનવાનું છ�. આપણે જ 
�વપ�રવત�ન કરવાનું છ�. � �વપ�રવત�ન નહ� 
કરીએ તો ઉ�નિત પણ થશે નહ� કારણ ક� 
�વઉ�નિત જ �વપ�રવત�નનો આધાર છ�. �વ 
પ�રવત�ન માટ� બી�ઓને નહ� �વયંને જુઓ. 
�યાર� આપણે કોઈની તરફ એક આંગળી 
ઉઠાવીએ છીએ તો એ સમયે આપણી સામે �ણ 
આંગળીઓ હોય છ�. એટલે એ ન�ી છ� ક� કોઈ 
દોિષત છ� તો તેની તુલનામાં �� �ણ ઘણો દોિષત 
છું. તો માર� �ણ ગણું બદલાવું �ઈએ. એટલે 
કહ�વાય છ� ક� �વપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન.

પ�રવત�ન તો જગતમાં થઈ જ ર�ં છ�. એ 
પ�રવત�નને આપણે રોક� શકતા નથી. પણ 
અંદરનું પ�રવત�ન નહ� કરીને મા� બહારના 
પ�રવત�ન તરફ આકિષ�ત થતા રહીશું તો સમય 
આપણને ન� કરી દ�શે. � આપણે સંસારનું 
પ�રવત�ન કરવા ઈ�છીએ છીએ તો પહ�લાં આપણે 
�વયંનું પ�રવત�ન કરવું પડશે. સંસારનું પ�રવત�ન 
કરવા માટ� સમયનું પ�રવત�ન કરવું �ઈએ અને 
સમયના પ�રવત�ન માટ� �વયંનું પ�રવત�ન �ઈએ. 

સંસાર પ�રવત�નશીલ 
છ�. અહ� દર�ક પળ� 
બદલાતા જતા પ�રવેશ 
અને િવ�ાનની આ�ય� 
પમાડે તેવી શોધોથી 
ભૌિતક �ગિત તો થઈ રહી 
છ�. પરંતુ દુઃખની વાત એ 

છ� ક� ભૌિતક �ગિતની સાથે સાથે ચ�ર�નું પણ 
પતન થઈ ર�ં છ�. બહારથી �ગિત અને અંદરથી 
પતન. આ ક�વું અનુકરણ છ�. જેમ કોઈ �યિ� 
શારી�રક સૌ�દય�ની ���ધ માટ� પોતાનો સમય, 
ધન તથા શિ� લગાવી દ� છ�. પરંતુ એના 
અંતરમાં આ�માની શિ� ઘટતી �ય તો એના 
�વનનું કોઈ મૂ�ય રહ�તું નથી. આ રીતે આ 
સંસારમાં બા� સુંદરતા �દન �િત�દન વધતી રહી 
છ�. િવ�ાનના ચમ�કારથી દુિનયાની સુંદરતા 
વધતી રહી છ�. પરંતુ એના અંદરની સુંદરતા 
ઘટતી ગઈ છ�. કોઈ વ�તુનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણું 
સુખ મળ� છ�. પરંતુ એ સુખ અને આનંદ 
અ�પકાળનો હોય છ�. સદાકાળનું સુખ અને 
મનની શાંિત મા� અંદરના આ�માના ચ�ર�નો 
ઉ�ધાર કરવાથી જ મળી શક� છ�.

�વ પ�રવત�ન - પહ�લી આવ�યકતા

આજના આ દૂિષત સંસારમાં ચ�ર�નું 
ઉ�થાન કરવું તે એક મહાન કાય� છ�. પણ ચ�ર�નું 
ઉ�થાન કઈ રીતે થાય ? ચ�ર�નું ઉ�થાન થાય તેમ 
તો સૌ કોઈ ઈ�છ� છ� પણ બી�ઓ માટ� આ ઈ�છા 
રાખે છ� પણ એ વખતે એવું સમજતા નથી ક� માર� 
પણ ચ�ર� ઉ�થાન કરવાનું છ�. એક િવ�ાથ� ઈ�છ� 
છ� ક� મારા િશ�ક સારા હોય અને િશ�ક એવું 

પ�રવત�ન
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ
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અિધકારની વાત આવે છ� �યાં પહ�લાં ‘��’ કહીએ 
છીએ. �યાર� િપતા �િવત હતા �યાર� કોઈ પુ� 
એમની પાસે જતો નહોતો પણ �યાર� ��યુ પા�યા 
�યાર� અિધકાર મેળવવા માટ� �યાં હાજર થઈ 
કહ�વા લા�યા પહ�લાં મારો અિધકાર છ�. િપતા 
ઘણો સમજદાર હતો એમણે ��ટ બનાવી તેના 
માટ� વીલ કયુ� હતું. પુ� માટ� નહ�. તેની 
અગમચેતીને કારણે એનું સમ� ધન સેવામાં લાગી 
ગયું. માનવ જે કમ� કર� છ� તેનું ફળ તો તેને મળ� છ�. 
આપણે ફળ મેળવવા ઈ�છીએ છીએ પણ બીજ 
વાવતા નથી તો ફળ કઈ રીતે મળશે ?

�વપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન

આજે દુિનયામાં લોકો િવ�શાંિતની વાત 
કર� છ�. ક�ટલાક લોકો તો એમ કહ� છ� ક� શાંિત 
જેવી કોઈ ચીજ જ નથી. બી� બાજુ લોકો શાંિત 
માટ� પોકાર કર� છ�. શાંિત માટ� િવ�શાંિત સંમેલન 
કરીએ છીએ, ય� કરીએ છીએ. િવ�શાંિત 
લાવવા માટ� �વયંમાં શાંિતની જ�ર છ�. �યિ�ગત 
શાંિત માટ� મનનું પ�રવત�ન જ�રી છ�. તેના માટ� 
��િતનું પ�રવત�ન �ઈએ. ���નું, બોલનું, 
સં�કારોનું, પ�રવત�ન �ઈએ. કમ�નું પ�રવત�ન 
�ઈએ. તો ��િત, ���, બોલ, કમ� અને સં�કાર 
આ પાંચે વાતોના પ�રવત�નના આધાર� 
�વપ�રવત�ન કરી શક�એ છીએ. મનની ��થિતને 
�ે� બનાવવા માટ� સૌ �થમ ��િતનું પ�રવત�ન 
�ઈએ. �વયંને દ�હ ના �તાં ��િત રાખો ક� �� એક 
આ�મા છું. આ �વયંનું બ� મોટું પ�રવત�ન છ�. 
િવ� પ�રવત�નનું કાય� િવ�ના રચિયતા, િવ�ના 
માિલક, સંસારને ચલાવનારા, િવ�ના દાતા, 
ભા�યિવધાતાનું �દ�ય અને અલૌ�કક કત��ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આમેય સંસાર બદલાય ર�ો છ�. પણ સમય 
અનુસાર બદલાય ર�ો છ�. આપણે �વયંમાં 
પ�રવત�ન કરીને સમયને િનકટમાં લાવવાનો છ�. 
�યાર� જ સંસાર પ�રવત�ન શ�ય બનશે.

�વ ઉ�નિત કરવા માટ� આપણે �વયંને 
�વાના છ�. બી�ઓને �ઈને પોતાનો સમય �યથ� 
ના ગુમાવીએ. પોતાના પ�રવત�નને રોક� દ�શો 
નહ�. �ાનમાગ�માંથી કોઈ ખરાબ આદતમાં ફસાઈ 
ગયો છ�. તે મારો િમ� છ�, તો શું માર� પણ ખરાબ 
આદતમાં ફસાઈ જવું ? આવું કદી િવચારશો નહ�.

પડવામાં કોઈ મહ�નત પડતી નથી. ચઢવામાં 
(ઊ�વ�ગમનમાં) મહ�નત પડે છ�. આજે દુિનયામાં 
સંગદોષ અને અ�નદોષ આ બે �કારના એવા દોષ 
છ� જે મનુ�યના પતનમાં મુ�ય ભૂિમકા િનભાવે છ�. 
મનુ�ય એના આકષ�ણમાં આવીને પોતે સવ�નાશ 
કરી ર�ો છ� તે ભૂલી �ય છ�. અ�યાર� �વયંને 
ઓળખવાનો સમય છ�, પરમા�માને ઓળખવાનો 
સમય છ�. પરમા�માને ઓળખીને જે ઊિચત છ� તે જ 
કરો. આજનું કામ કાલ ઉપર ના છોડશો. ક�ટલાક 
લોકો િવચાર� છ� ક� પ�રવત�નની વાતો �� લોકો 
માટ� છ�. �વયંને પૂછો ક� ��ાવ�થા સુધી �વીએ 
તેની કોઈ ગેરંટી છ� ? આજે તો અકાળ� ��યુનું 
વાતાવરણ છ� એટલે જે કરવાનું છ� તે અ�યાર� જ 
કરો. ભિવ�ય ઉપર છોડશો નહ�.

આમેય આ ��� અંિતમ �ાસ લઈ રહી છ�. 
�ાણવાયુના સહાર� ચાલી રહી છ�. આજે એક 
સમ�યા, કાલે બી� કોઈ સમ�યા, ��યુ તો માનવ 
માટ� ટાંપીને બેઠું છ�.

પ�રવત�ન કઈ રીતે કરીએ

પ�રવત�ન કરવા માટ� િવચારો, માર� જ 
પહ�લાં પ�રવત�ન કરવાનું છ�. આજે પ�રવત�ન માટ� 
પહ�લા �� એમ કહ�તા નથી પણ લોભવશ �યાં 
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કત��યપરાયણ હતાં, તેથી તેઓ કમ�બંધનોથી 
લેપાયમાન ન થતાં તેમના કમ� ખર�ખર અકમ� થઈ 
જતા હતા.

િવ�માં ભારતીય દશ�ન અને �ાનની 
સવ��તાને �શંસવામાં આવે છ� એ િવશે કોઈ 
બેમત નથી. જગતના �ે� બૌિ�કોએ આપણાં 
�તીકા�મક િવ�ેષણોનો જ�ર �વીકાર કય� છ�, 
એ વાત સાચી છ�. પરંતુ િવ�ની સામા�ય �� અને 
ખાસ તો યુવાવગ� દાશ�િનક અને �ાનયુ� 
િવ�ેષણોને મા� બુિ�-િવલાસ કહીને તેઓનો 
�પ� ઈ�કાર - અ�વીકાર કર� છ�. આવી િવષમ 
અને �ફોટક પ�ર��થિતમાં ભારતના ‘અવતારી 
પુ�ષો’ દ�વો અને દ�વી-દ�વતાઓના ચ�ર�ોને 
ઈિતહાસની કસોટી પર ખરા સાિબત કરીને જ 
આપણે જનસમાજના ચા�રિ�ક ઉ�થાન તથા 
ક�યાણની ક�ઈક આશા રાખી શક�એ.

પરમા�માના �દ�ય અવતરણનો સમય

બધી વાતો પર િવચાર કયા� પછી ભારતના 
દ�વી-દ�વતાઓ અને એમના સતયુગી દ�વી સમાજ 
સંબંધમાં જે ઈિતહાસ-સંમત અને મયા�દાપૂણ� સૂ�ો 
નીકળ� છ� તેને ટૂંકમાં આ રીતે મૂક� શકાય -

• દ�વતાઓએ કદી કોઈ િહ�સા�મક યુ� 
નહોતા કયા�. એમની સાથે અસુરોનું જે યુ� 
બતાવવામાં આ�યું છ� અને વણ�ન કરવામાં આ�યું 
છ�, તે એમના આ�માઓએ માયાના પાંચ મુ�ય 
િવકારો અને અનેકાનેક - અસં�ય ક���િ�ઓ 
પર િવજય �ા�ત કરવાનું જ �તીકા�મક વણ�ન છ�.

• ‘શિ�ઓ’ પણ ઇિતહાસની હ�તીઓ છ� 
અને �ીક��ણ તથા �ીરામ વગેર� પણ ઇિતહાસ-

ઘણાં �દવસો થયા, 
એક િચંતનશીલ 
આ�યા��મક પુ�ષે અમને 
ક�ઈક આ �કારના શ�દો 
ક�ા હતા - "All our 
Religious Books are 
War Books and All our 

Avatars are Warr iors" અવતારો અને 
દ�વતાઓના ચ�ર�ોની િવસંગિતઓથી ભારતનું 
સમ�ત ધાિમ�ક અને દાશ�િનક સાિહ�ય ભરપૂર છ�. 
આ િવસંગિતઓ એટલી િવિચ�, એટલી િવિવધ 
અને એવી પર�પર િવરોધી છ� ક� શા��કારોએ 
દ�વગણની સફાઈમાં કહ�વું પ�ું ક� ‘દ�વતાઓના 
ચ�ર�ોનું મનુ�યોએ અનુકરણ કરવાનો �ય� 
નિહ કરવો �ઈએ.’

ધાિમ�ક અને દાશ�િનક સાિહ�ય અને 
દ�વચ�ર�ોના પ�માં બી� �ભાવશાળી વાત તેમનું 
�તીકા�મક તથા આ�મવાદી િવ�ેષણ છ�. આ 
િવ�ેષણમાં �યિ�ઓ, ઘટનાઓ અને ચ�ર�ોના 
�વ�પ એકદમ બદલી નાખવામાં આ�યા છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� ગીતાના ‘ધમ��ે�ે ક���ે�ે’ને 
�વનના કાય��ે�માં સ� અને અસ� ��િ�ઓના 
સંઘષ� અથવા ���ના �પમાં િચિ�ત કરવા માટ� 
મહારથીઓ અને યો�ાઓને �ાને���યો, 
કમ����યો, ��િ�ઓ વગેર� �પમાં ��તુત કરવાનો 
�ય� કરવામાં આ�યો છ�. એવી જ રીતે 
દ�વતાઓને �દ�ય પુ�ષ બતાવીને એવો ક�ઈક 
અિભ�ાય ��થર કરવામાં આ�યો છ� ક� આ મહાન 
આ�માઓ િનઃસંગ મન અથવા ઉ�તર મન 
(detached mind or higher mind) થી 

દ�વાસુર સં�ામ અને દ�વ સાિહ�ય
�.ક�. નિલનીબેન, ઘાટકોપર, મુંબઈ
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પુ�ષો છ�. પરંતુ તેઓ ભગવાનના અવતારી પુ�ષો 
નથી, કારણ પરમા�મા તો મા� એક છ� અને તે 
િનરાકાર િશવભગવાન છ�.

• ઈિતહાસની જે પણ સામ�ી સુલભ છ� 
તેના આધાર� માનવ કોઈપણ ઈિતહાસ 5000 
વષ�થી અિધક કોઈપણ રીતે નથી બનતો, તેથી 
િવવેકવાન પુ�ષોએ પૌરાિણક ક�પનાઓને એક 
બાજુએ મૂક�ને ક�પની 5000 વષ�ની અવિધ 
�વીકારીને તે સીમામાં ���ચ�નું િવવેચન કરવું 
�ઈએ.

• આજથી એકાદ હ�ર વષ� પહ�લાં ન તો 
સેના જેવી કોઈ ચીજ હતી ન તો શ��ા�� નામની 
કોઈ વ�તુ હતી. હા, બરોબર 5000 વષ� પહ�લાં 
ભયંકર સંહારા�� અને િવશાળતમ સેનાઓ 
હોવાનું વણ�ન મળ� છ� અને ક�મ ક� આ િવવરણો 
વત�માન સમયના સૈ�ય-સંગઠનો સાથે શત-
�િતશત અને આબે�બ સા�યતા ધરાવે છ�, તેથી 
એ સીધીસટ વાત માનવામાં કોઈને કશો વાંધો 
નિહ હોવો �ઈએ ક� તે જ મહાભારત તે જ 
ગીતા-�કરણ, તે જ શિ�-અસુર સં�ામ અને 
તે જ રામાયણ-કાંડ આજે ફરીથી યથાવ� 
પુનરા�ત થઈ ર�ા છ� ! સાથો સાથ એ પણ માની 
લેવું �ઈએ ક� આ �ણેય પૌરાિણક અને 
�ાગૈિતહાિસક સં�ામો વ�તુતઃ એક જ 
આ�યા��મક સં�ામનું િવિવધ �કાર� કરવામાં 
આવેલું અવલોકન છ�.

• સારાંશપૂવ�ક કહીએ તો આ�મિન� 
બનીને પાંચ િવકારો પર િવજય �ા�ત કરનારા જે 
માનવઆ�માઓ છ� તેમને જ શિ�ઓ, પાંડવો, 
મહાવીર વગેર� �પોમાં મા�યતા �ા�ત થવી �ઈએ.

ભારતમાં જે લોકો દ�હીઅિભમાની નથી 
બની શકતા અને દ�હઅિભમાનથી �િસત થઈ 

મા� પિ�મનું આંધળુ અનુકરણ કરી ર�ા છ�, 
તેમને કૌરવોની સં�ાથી નવાજવા �ઈએ, અને 
યુરોપ-અમે�રકાના જે યુ�ો�માદી તથા દ�હ-
અહ�કારવાદી લોકો બે મુ�ય જૂથોમાં િવભા�ત છ�, 
તેમને જ યાદવોના �પે �વીકારવા �ઈએ ક� જેઓ 
િવ�માંથી સમ�ત સેનાઓ અને સમ� 
શ��ા��ોનો એકસામટો િવનાશ કરી નાખવા 
માટ�, પર�પર લડવા માટ�, ટાંપીને બેઠા છ� !

આ સાથે જ એક િવશેષ વાત તરફ પણ 
�યાન આપવું જ�રી છ�. જે બુિ�માન અને 
આ�યા��મક ��િ�ની �યિ�ઓએ પોતાનો 
િવવેક ગુમા�યો નથી. એમની એવી �પ� ઘોષણા 
છ� ક� વત�માન સમયે દુિનયામાં પરમા�માનું �દ�ય 
અવતરણ અને અલૌ�કક-લોકો�ર કત��ય-
સંપાદનનો સમય છ�, કારણ ક� ��વી પર 
િવ�તર�લા િવશાળ માનવસમાજને સમ� 
િવષમતાઓમાંથી ઊગારવા માટ� હવે એકમા� 
પરમા�મા જ સમથ� છ� ! એટલું જ નિહ સંસારના 
માિલક તરીક� પોતાની એ જવાબદારી િનભાવવા 
માટ� એ પરમિપતા આજે ફરીથી આપણી સમ� 
પધાયા� છ�.

દુિનયામાં પરમા�માની હાજરી અને 
પરમિશ�ક - સતગુ� તરીક�ના કત��ય - સંપાદન 
અંગે �યાન પર લેવા યો�ય વાતો આ મુજબ છ� -

• પરમા�મા એક છ� અને િનરાકાર છ� અને 
તેથી કોઈપણ શરીરધારી આ�માને પરમા�મા 
માની શકાય પણ નિહ અને કહી શકાય પણ નહ�.

• િવ�માં ભારત જ એકમા� એવો દ�શ છ� 
�યાં �વયં િનરાકાર િશવ પરમા�માનું �દ�ય-
અલૌ�કક અવતરણનું ગાયન-પૂજન થાય છ�. 
તેથી વત�માન સમયે ભારતભૂિમમાં આ પરમપિવ� 
અિવનાશી ખંડમાં ��િપતા ��ાના સાકાર 
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કત��યપરાયણ હતાં, તેથી તેઓ કમ�બંધનોથી 
લેપાયમાન ન થતાં તેમના કમ� ખર�ખર અકમ� થઈ 
જતા હતા.

િવ�માં ભારતીય દશ�ન અને �ાનની 
સવ��તાને �શંસવામાં આવે છ� એ િવશે કોઈ 
બેમત નથી. જગતના �ે� બૌિ�કોએ આપણાં 
�તીકા�મક િવ�ેષણોનો જ�ર �વીકાર કય� છ�, 
એ વાત સાચી છ�. પરંતુ િવ�ની સામા�ય �� અને 
ખાસ તો યુવાવગ� દાશ�િનક અને �ાનયુ� 
િવ�ેષણોને મા� બુિ�-િવલાસ કહીને તેઓનો 
�પ� ઈ�કાર - અ�વીકાર કર� છ�. આવી િવષમ 
અને �ફોટક પ�ર��થિતમાં ભારતના ‘અવતારી 
પુ�ષો’ દ�વો અને દ�વી-દ�વતાઓના ચ�ર�ોને 
ઈિતહાસની કસોટી પર ખરા સાિબત કરીને જ 
આપણે જનસમાજના ચા�રિ�ક ઉ�થાન તથા 
ક�યાણની ક�ઈક આશા રાખી શક�એ.

પરમા�માના �દ�ય અવતરણનો સમય

બધી વાતો પર િવચાર કયા� પછી ભારતના 
દ�વી-દ�વતાઓ અને એમના સતયુગી દ�વી સમાજ 
સંબંધમાં જે ઈિતહાસ-સંમત અને મયા�દાપૂણ� સૂ�ો 
નીકળ� છ� તેને ટૂંકમાં આ રીતે મૂક� શકાય -

• દ�વતાઓએ કદી કોઈ િહ�સા�મક યુ� 
નહોતા કયા�. એમની સાથે અસુરોનું જે યુ� 
બતાવવામાં આ�યું છ� અને વણ�ન કરવામાં આ�યું 
છ�, તે એમના આ�માઓએ માયાના પાંચ મુ�ય 
િવકારો અને અનેકાનેક - અસં�ય ક���િ�ઓ 
પર િવજય �ા�ત કરવાનું જ �તીકા�મક વણ�ન છ�.

• ‘શિ�ઓ’ પણ ઇિતહાસની હ�તીઓ છ� 
અને �ીક��ણ તથા �ીરામ વગેર� પણ ઇિતહાસ-

ઘણાં �દવસો થયા, 
એક િચંતનશીલ 
આ�યા��મક પુ�ષે અમને 
ક�ઈક આ �કારના શ�દો 
ક�ા હતા - "All our 
Religious Books are 
War Books and All our 

Avatars are Warr iors" અવતારો અને 
દ�વતાઓના ચ�ર�ોની િવસંગિતઓથી ભારતનું 
સમ�ત ધાિમ�ક અને દાશ�િનક સાિહ�ય ભરપૂર છ�. 
આ િવસંગિતઓ એટલી િવિચ�, એટલી િવિવધ 
અને એવી પર�પર િવરોધી છ� ક� શા��કારોએ 
દ�વગણની સફાઈમાં કહ�વું પ�ું ક� ‘દ�વતાઓના 
ચ�ર�ોનું મનુ�યોએ અનુકરણ કરવાનો �ય� 
નિહ કરવો �ઈએ.’

ધાિમ�ક અને દાશ�િનક સાિહ�ય અને 
દ�વચ�ર�ોના પ�માં બી� �ભાવશાળી વાત તેમનું 
�તીકા�મક તથા આ�મવાદી િવ�ેષણ છ�. આ 
િવ�ેષણમાં �યિ�ઓ, ઘટનાઓ અને ચ�ર�ોના 
�વ�પ એકદમ બદલી નાખવામાં આ�યા છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� ગીતાના ‘ધમ��ે�ે ક���ે�ે’ને 
�વનના કાય��ે�માં સ� અને અસ� ��િ�ઓના 
સંઘષ� અથવા ���ના �પમાં િચિ�ત કરવા માટ� 
મહારથીઓ અને યો�ાઓને �ાને���યો, 
કમ����યો, ��િ�ઓ વગેર� �પમાં ��તુત કરવાનો 
�ય� કરવામાં આ�યો છ�. એવી જ રીતે 
દ�વતાઓને �દ�ય પુ�ષ બતાવીને એવો ક�ઈક 
અિભ�ાય ��થર કરવામાં આ�યો છ� ક� આ મહાન 
આ�માઓ િનઃસંગ મન અથવા ઉ�તર મન 
(detached mind or higher mind) થી 

દ�વાસુર સં�ામ અને દ�વ સાિહ�ય
�.ક�. નિલનીબેન, ઘાટકોપર, મુંબઈ
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પુ�ષો છ�. પરંતુ તેઓ ભગવાનના અવતારી પુ�ષો 
નથી, કારણ પરમા�મા તો મા� એક છ� અને તે 
િનરાકાર િશવભગવાન છ�.

• ઈિતહાસની જે પણ સામ�ી સુલભ છ� 
તેના આધાર� માનવ કોઈપણ ઈિતહાસ 5000 
વષ�થી અિધક કોઈપણ રીતે નથી બનતો, તેથી 
િવવેકવાન પુ�ષોએ પૌરાિણક ક�પનાઓને એક 
બાજુએ મૂક�ને ક�પની 5000 વષ�ની અવિધ 
�વીકારીને તે સીમામાં ���ચ�નું િવવેચન કરવું 
�ઈએ.

• આજથી એકાદ હ�ર વષ� પહ�લાં ન તો 
સેના જેવી કોઈ ચીજ હતી ન તો શ��ા�� નામની 
કોઈ વ�તુ હતી. હા, બરોબર 5000 વષ� પહ�લાં 
ભયંકર સંહારા�� અને િવશાળતમ સેનાઓ 
હોવાનું વણ�ન મળ� છ� અને ક�મ ક� આ િવવરણો 
વત�માન સમયના સૈ�ય-સંગઠનો સાથે શત-
�િતશત અને આબે�બ સા�યતા ધરાવે છ�, તેથી 
એ સીધીસટ વાત માનવામાં કોઈને કશો વાંધો 
નિહ હોવો �ઈએ ક� તે જ મહાભારત તે જ 
ગીતા-�કરણ, તે જ શિ�-અસુર સં�ામ અને 
તે જ રામાયણ-કાંડ આજે ફરીથી યથાવ� 
પુનરા�ત થઈ ર�ા છ� ! સાથો સાથ એ પણ માની 
લેવું �ઈએ ક� આ �ણેય પૌરાિણક અને 
�ાગૈિતહાિસક સં�ામો વ�તુતઃ એક જ 
આ�યા��મક સં�ામનું િવિવધ �કાર� કરવામાં 
આવેલું અવલોકન છ�.

• સારાંશપૂવ�ક કહીએ તો આ�મિન� 
બનીને પાંચ િવકારો પર િવજય �ા�ત કરનારા જે 
માનવઆ�માઓ છ� તેમને જ શિ�ઓ, પાંડવો, 
મહાવીર વગેર� �પોમાં મા�યતા �ા�ત થવી �ઈએ.

ભારતમાં જે લોકો દ�હીઅિભમાની નથી 
બની શકતા અને દ�હઅિભમાનથી �િસત થઈ 

મા� પિ�મનું આંધળુ અનુકરણ કરી ર�ા છ�, 
તેમને કૌરવોની સં�ાથી નવાજવા �ઈએ, અને 
યુરોપ-અમે�રકાના જે યુ�ો�માદી તથા દ�હ-
અહ�કારવાદી લોકો બે મુ�ય જૂથોમાં િવભા�ત છ�, 
તેમને જ યાદવોના �પે �વીકારવા �ઈએ ક� જેઓ 
િવ�માંથી સમ�ત સેનાઓ અને સમ� 
શ��ા��ોનો એકસામટો િવનાશ કરી નાખવા 
માટ�, પર�પર લડવા માટ�, ટાંપીને બેઠા છ� !

આ સાથે જ એક િવશેષ વાત તરફ પણ 
�યાન આપવું જ�રી છ�. જે બુિ�માન અને 
આ�યા��મક ��િ�ની �યિ�ઓએ પોતાનો 
િવવેક ગુમા�યો નથી. એમની એવી �પ� ઘોષણા 
છ� ક� વત�માન સમયે દુિનયામાં પરમા�માનું �દ�ય 
અવતરણ અને અલૌ�કક-લોકો�ર કત��ય-
સંપાદનનો સમય છ�, કારણ ક� ��વી પર 
િવ�તર�લા િવશાળ માનવસમાજને સમ� 
િવષમતાઓમાંથી ઊગારવા માટ� હવે એકમા� 
પરમા�મા જ સમથ� છ� ! એટલું જ નિહ સંસારના 
માિલક તરીક� પોતાની એ જવાબદારી િનભાવવા 
માટ� એ પરમિપતા આજે ફરીથી આપણી સમ� 
પધાયા� છ�.

દુિનયામાં પરમા�માની હાજરી અને 
પરમિશ�ક - સતગુ� તરીક�ના કત��ય - સંપાદન 
અંગે �યાન પર લેવા યો�ય વાતો આ મુજબ છ� -

• પરમા�મા એક છ� અને િનરાકાર છ� અને 
તેથી કોઈપણ શરીરધારી આ�માને પરમા�મા 
માની શકાય પણ નિહ અને કહી શકાય પણ નહ�.

• િવ�માં ભારત જ એકમા� એવો દ�શ છ� 
�યાં �વયં િનરાકાર િશવ પરમા�માનું �દ�ય-
અલૌ�કક અવતરણનું ગાયન-પૂજન થાય છ�. 
તેથી વત�માન સમયે ભારતભૂિમમાં આ પરમપિવ� 
અિવનાશી ખંડમાં ��િપતા ��ાના સાકાર 



તનમાં િનરાકાર િશવ પરમા�માનું અવતરણ 
આપોઆપ િસ� થઈ �ય છ�.

�ક� મા� અ�ય ધમ�ના �ંથોમાં જ નિહ, 
પરંતુ થોડા ભારતીય �ંથોમાં પણ �વગ�-વૈક��ઠને 
આ જગતથી િભ�ન, �યાંક સાતમા આસમાનની 
પાર બતાવવામાં આવે છ�, તો પણ અમરોની �િત 
અથવા દ�વ�િત ભારતમાં �ાચીન ભૂતકાળમાં 
વસતી હોવાની વાત વૈ�દક સાિહ�યમાં સારી રીતે 
અને �પ��પથી દશા�વવામાં આવી છ�. અને સાચે 
જ તે સતયુગી સમાજ જ �વગ�માં સુખોથી સંપ�ન 
ભારતીય સમાજ હતો અને તે યુગમાં ભારત જ 
�વગ� (વૈક��ઠ) હતું. આ રીતે �તાં િન�કષ� એ 
નીકળ� છ� ક� પરમિપતા િશવ ��િપતા ��ા �ારા 
આજે ફરીથી ભારતને નક�માંથી �વગ� બનાવી 
ર�ા છ� અને ભારતના જ મા�યમ વડે આપણાં આ 
િવ�ને ��પિતતમાંથી પાવન �ે�ાચારી 
બનાવવાની ઈ�રીય યોજના ભગવાન િશવના 
િનદ�શન હ�ઠળ કાયા���વત છ�.

• જેમ ક� બધાં ધમ�ની પૌરાિણક ગાથાઓ 
અનુસાર, ��ા અથવા એડમ અથવા આદમ 
અથવા નવી ���રચનાના િનિમ� ‘�થમ પુ�ષ’ 
�ારા જ નવા �ે�તમ �દ�ય-માનવસમાજની 
�થાપનાનું કાય� સંપ�ન થાય છ�, તેથી �પ� રીતે 
વત�માનમાં દ�વલોકમાંથી (��િપતા) ��ા� 
આપણી વ�ે અવત�રત થઈ, એમના જ 
મુખકમળથી પરમા�માએ પોતાનું �ાન અને 
યથાથ� ���ચ�નું રહ�ય �ગટ કરવું �ઈએ અને 
એ રીતે ��ા અને ��ા-મુખવંશાવલી �ારા જ 
પરમા�મા િશવે સતયુગી ���ની સં�થાપના કરવી 
�ઈએ.

• િનમ�લ દ�વ-ચ�ર� અને આદશ� દ�વી-
સમાજ - આજે િવ�માં નવી દુિનયા અને નવી 
સમાજ �યવ�થાની 21મી સદીના સંદભ� બ� જ 

ચચા� થઈ રહી છ�. કોઈપણ િવવેકવાન �યિ� 
�વીકાર કરશે ક� નવું િવ� અને સવ� �કાર� 
એકતાબ� નવો માનવ-સમાજ યુ�ો અને 
શ��ા��ો �ારા નહ�, પરંતુ િવચારોની ઉ�તા 
અને આચરણની �ે�તા �ારા જ �િતફિલત થઈ 
શક� છ�, અને તે તો પરમા�માના �ાન-યોગ વડે 
સાચે જ સંભિવત છ�. આજની દુિનયા અને 
સમાજનો નકશો છ� તેનાથી �પ� થાય છ� ક� 
સેનાઓ અને શ��ોથી સંપ�ન જે દ�ભી-અહ�કારી 
લોકો છ� તેઓ પર�પર લડીને જ ન� થઈ જશે 
અને તેથી નવા િવચારો અને આદશ�ના �િતિનિધ 
લોકોએ તેમની સાથે લડીને તેમના પર િવજય 
�ા�ત કરવાનો કોઈ �� જ રહ�તો નથી.

ગીતા જેવા સ��ંથમાં ભગવાને સાચુ જ ક�ં 
છ� ક�, ‘મારા સંપૂણ� રહ�યને એકમા� મારા �ારા 
જ �ણી શકાય છ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત
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�ાના�ત

જ પડે છ�. વક�લ, ડૉ�ટર, વેપારી ક� 
એડમીની���ટર� તરત જ િનણ�ય લઈને કમ� તો 
કરવું જ પડે. આપણે બધા કમ� સ�યાસી નથી, 
પરંતુ કમ�ચારી છીએ. કમ� કદી િન�ફળ જતું નથી. 
મનુ�યના કમ� જ તેને �ે� ક� �� બનાવે છ�. 
ગીતાશા��માં બોધ�દ િવધાન છ� ક� - 
કમ��યેવાિધકાર�તે મા ફલેષુ કદાચન અથા�ત 
તમારો કમ� કરવાનો જ અિધકાર છ�, કમ�ના 
ફળની �ા��તનો નિહ તેથી િન�કામ ભાવે 
િનઃ�વાથ� ભાવે કત��યિન�ાથી કમ� કરવું �ઈએ. 
આજે તો આનાથી િવ�� મનુ�ય પહ�લા કમ�ના 
ફળને �યાનમાં રાખે છ� અને પછી કમ� કર� છ�. 
મોટાભાગના લોકો તો ધન�ા��તની દોડમાં દોડી 
ર�ા છ� અને ધન મેળવવા માટ� ગમે તે ખરાબ 
કાય�, અર�, ખૂન પણ કરવા તૈયાર થઈ �ય છ�. 
સોપારી લઈને ખૂન કરતાં માનવી કોઈ ખચકાટ 
અનુભવતો નથી. �ાણીઓમાં તો કોઈ ઘોડો બી� 
ઘોડાની ક� એક ક�તરો બી� ક�તરાની િહ�સા 
કરતા નથી. �યાર� મનુ�ય તો એટલી અધમ 
ગિતએ પહ��યો છ� ક� ધન મેળવવા ક� પોતાના 
મનની મુરાદ હાંસલ કરવા આતંકવાદીઓ કોઈ 
વાંકગુના વગર માણસોને મોતને ઘાટ ઉતાર� છ� 
જેનું અ�યારનું ઉદાહરણ આપણી સામે છ� 
પુલવામાનો આતંક� �મલો. લાંચ��ત આ�યા 
િવના કાયદ�સરનું કાય� પણ થઈ શકતું નથી. તેથી 
હાલના સમાજનું નૈિતક અધઃપતન થઈ ગયું છ�. 
માનવી મૂ�યો તો સાવ ભૂલી જ ગયો છ�. કદાચ 

કમ�નો િસ�ાંત અટલ, અફર અને સનાતન 
સ�ય છ�. કમ� કોઈને પણ છોડતું નથી. કમ�નું ફળ 
અવ�ય ભોગવવું જ પડે છ�. જેવું વાવશો તેવું 
લણશો. બાવળના બીજ વાવીને ક�રીના રસનું 
પાન કરી શકાય નિહ. એમ પણ કહ�વાય છ� ક� જેવું 
કરશો તેવું પામશો. જેટલું કરશો તેટલું પામશો. 
કમ�ની ગિત અિત ગુ� છ�. પાંચ કમ����યોથી, જે 
�ણે કમ� કરીએ છીએ તે કમ� બી� જ સેક�ડે ગિત 
કરી ન�ધાવી �ય છ�. નવા કમ� બંધાય છ� અને 
અગાઉના કમ� ભોગવાય છ�. તેથી કમ� કરવાની 
કળા સમજવાની સાથે-સાથે કમ�ફળ ભોગવવાની 
કળા �ણવી જ�રી છ�.

એક કિવએ ક�ં છ� ક�, ‘કોઈ લાખ કર� 
ચતુરાઈ કરમ કા લેખ િમટ� ના ર� ભાઈ....’ ‘કમ� 
કરો ઐસે ભાઈ, � પડે ન �ફર પછતાના, પડે ન 
�ફર પછતાના...’ ક�ટલીક �કોની પાછળ બોધ�દ 
લખાણ  હોય છ� ક� સોચકર સોચો, અથવા સોચ 
સમઝકર સોચો ઔર કમ� કરો. એટલે કોઈપણ 
કમ� કરતા પહ�લાં તે કમ�નું શું પ�રણામ આવશે તે 
પહ�લા િવચારી લઈ સમ�ને કમ� કરવું �ઈએ. 
જેથી પ�તાવાનો વારો આવે નિહ. કમ� ધીરજ 
રાખી કરો. ઉતાવળીયા થઈ યા જ�દબા�માં 
કોઈપણ કાય� કરી નાંખવું ન �ઈએ. કહ�વાય છ� ક� 
ઉતાવળ પ�તાવાની મા છ� અને દુઃખ ઉતાવળનું 
સંતાન છ�.

આ ��� કમ�ભૂિમ છ�, કમ��ે� છ�. �વનમાં 
આપણે દર�ક �ે�માં ક� �યવસાયમાં કમ� તો કરવા 

�દ�યદશ�ન

કમ�નો િસ�ાંત
ઉતાવળ પ�તાવાની જનની છ� તથા દુઃખ ઉતાવળનું સંતાન છ�.

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

• શાંિતની શ��નું િવશેષ યં� છ� ‘શુભ 
સંક�પ’. આ સંક�પના યં� �ારા જે ઈ�છો તે 
િસ�� �વ�પમાં �ઈ શકો છો. એનો �યોગ 
પહ�લાં �વ�િત કરો તનની �યાિધ ઉપર �યોગ 
કરીને જુઓ તો શાંિતની શ�� �ારા 
કમ�બંધનનું �પ, મીઠા સંબંધના �પમાં 
બદલાઈ જશે. કમ�ભોગ - કમ�નું ભાર� બંધન 
શાંિતની શ��થી પાણીની ર�ખા જેવો 
અનુભવ કરાવશે. તો તન પર, મન પર, 
સં�કારો પર શાંિતની શ��નો �યોગ કરો 
અને િસ�� �વ�પ બનો.

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

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



તનમાં િનરાકાર િશવ પરમા�માનું અવતરણ 
આપોઆપ િસ� થઈ �ય છ�.

�ક� મા� અ�ય ધમ�ના �ંથોમાં જ નિહ, 
પરંતુ થોડા ભારતીય �ંથોમાં પણ �વગ�-વૈક��ઠને 
આ જગતથી િભ�ન, �યાંક સાતમા આસમાનની 
પાર બતાવવામાં આવે છ�, તો પણ અમરોની �િત 
અથવા દ�વ�િત ભારતમાં �ાચીન ભૂતકાળમાં 
વસતી હોવાની વાત વૈ�દક સાિહ�યમાં સારી રીતે 
અને �પ��પથી દશા�વવામાં આવી છ�. અને સાચે 
જ તે સતયુગી સમાજ જ �વગ�માં સુખોથી સંપ�ન 
ભારતીય સમાજ હતો અને તે યુગમાં ભારત જ 
�વગ� (વૈક��ઠ) હતું. આ રીતે �તાં િન�કષ� એ 
નીકળ� છ� ક� પરમિપતા િશવ ��િપતા ��ા �ારા 
આજે ફરીથી ભારતને નક�માંથી �વગ� બનાવી 
ર�ા છ� અને ભારતના જ મા�યમ વડે આપણાં આ 
િવ�ને ��પિતતમાંથી પાવન �ે�ાચારી 
બનાવવાની ઈ�રીય યોજના ભગવાન િશવના 
િનદ�શન હ�ઠળ કાયા���વત છ�.

• જેમ ક� બધાં ધમ�ની પૌરાિણક ગાથાઓ 
અનુસાર, ��ા અથવા એડમ અથવા આદમ 
અથવા નવી ���રચનાના િનિમ� ‘�થમ પુ�ષ’ 
�ારા જ નવા �ે�તમ �દ�ય-માનવસમાજની 
�થાપનાનું કાય� સંપ�ન થાય છ�, તેથી �પ� રીતે 
વત�માનમાં દ�વલોકમાંથી (��િપતા) ��ા� 
આપણી વ�ે અવત�રત થઈ, એમના જ 
મુખકમળથી પરમા�માએ પોતાનું �ાન અને 
યથાથ� ���ચ�નું રહ�ય �ગટ કરવું �ઈએ અને 
એ રીતે ��ા અને ��ા-મુખવંશાવલી �ારા જ 
પરમા�મા િશવે સતયુગી ���ની સં�થાપના કરવી 
�ઈએ.

• િનમ�લ દ�વ-ચ�ર� અને આદશ� દ�વી-
સમાજ - આજે િવ�માં નવી દુિનયા અને નવી 
સમાજ �યવ�થાની 21મી સદીના સંદભ� બ� જ 

ચચા� થઈ રહી છ�. કોઈપણ િવવેકવાન �યિ� 
�વીકાર કરશે ક� નવું િવ� અને સવ� �કાર� 
એકતાબ� નવો માનવ-સમાજ યુ�ો અને 
શ��ા��ો �ારા નહ�, પરંતુ િવચારોની ઉ�તા 
અને આચરણની �ે�તા �ારા જ �િતફિલત થઈ 
શક� છ�, અને તે તો પરમા�માના �ાન-યોગ વડે 
સાચે જ સંભિવત છ�. આજની દુિનયા અને 
સમાજનો નકશો છ� તેનાથી �પ� થાય છ� ક� 
સેનાઓ અને શ��ોથી સંપ�ન જે દ�ભી-અહ�કારી 
લોકો છ� તેઓ પર�પર લડીને જ ન� થઈ જશે 
અને તેથી નવા િવચારો અને આદશ�ના �િતિનિધ 
લોકોએ તેમની સાથે લડીને તેમના પર િવજય 
�ા�ત કરવાનો કોઈ �� જ રહ�તો નથી.

ગીતા જેવા સ��ંથમાં ભગવાને સાચુ જ ક�ં 
છ� ક�, ‘મારા સંપૂણ� રહ�યને એકમા� મારા �ારા 
જ �ણી શકાય છ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત
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જ પડે છ�. વક�લ, ડૉ�ટર, વેપારી ક� 
એડમીની���ટર� તરત જ િનણ�ય લઈને કમ� તો 
કરવું જ પડે. આપણે બધા કમ� સ�યાસી નથી, 
પરંતુ કમ�ચારી છીએ. કમ� કદી િન�ફળ જતું નથી. 
મનુ�યના કમ� જ તેને �ે� ક� �� બનાવે છ�. 
ગીતાશા��માં બોધ�દ િવધાન છ� ક� - 
કમ��યેવાિધકાર�તે મા ફલેષુ કદાચન અથા�ત 
તમારો કમ� કરવાનો જ અિધકાર છ�, કમ�ના 
ફળની �ા��તનો નિહ તેથી િન�કામ ભાવે 
િનઃ�વાથ� ભાવે કત��યિન�ાથી કમ� કરવું �ઈએ. 
આજે તો આનાથી િવ�� મનુ�ય પહ�લા કમ�ના 
ફળને �યાનમાં રાખે છ� અને પછી કમ� કર� છ�. 
મોટાભાગના લોકો તો ધન�ા��તની દોડમાં દોડી 
ર�ા છ� અને ધન મેળવવા માટ� ગમે તે ખરાબ 
કાય�, અર�, ખૂન પણ કરવા તૈયાર થઈ �ય છ�. 
સોપારી લઈને ખૂન કરતાં માનવી કોઈ ખચકાટ 
અનુભવતો નથી. �ાણીઓમાં તો કોઈ ઘોડો બી� 
ઘોડાની ક� એક ક�તરો બી� ક�તરાની િહ�સા 
કરતા નથી. �યાર� મનુ�ય તો એટલી અધમ 
ગિતએ પહ��યો છ� ક� ધન મેળવવા ક� પોતાના 
મનની મુરાદ હાંસલ કરવા આતંકવાદીઓ કોઈ 
વાંકગુના વગર માણસોને મોતને ઘાટ ઉતાર� છ� 
જેનું અ�યારનું ઉદાહરણ આપણી સામે છ� 
પુલવામાનો આતંક� �મલો. લાંચ��ત આ�યા 
િવના કાયદ�સરનું કાય� પણ થઈ શકતું નથી. તેથી 
હાલના સમાજનું નૈિતક અધઃપતન થઈ ગયું છ�. 
માનવી મૂ�યો તો સાવ ભૂલી જ ગયો છ�. કદાચ 

કમ�નો િસ�ાંત અટલ, અફર અને સનાતન 
સ�ય છ�. કમ� કોઈને પણ છોડતું નથી. કમ�નું ફળ 
અવ�ય ભોગવવું જ પડે છ�. જેવું વાવશો તેવું 
લણશો. બાવળના બીજ વાવીને ક�રીના રસનું 
પાન કરી શકાય નિહ. એમ પણ કહ�વાય છ� ક� જેવું 
કરશો તેવું પામશો. જેટલું કરશો તેટલું પામશો. 
કમ�ની ગિત અિત ગુ� છ�. પાંચ કમ����યોથી, જે 
�ણે કમ� કરીએ છીએ તે કમ� બી� જ સેક�ડે ગિત 
કરી ન�ધાવી �ય છ�. નવા કમ� બંધાય છ� અને 
અગાઉના કમ� ભોગવાય છ�. તેથી કમ� કરવાની 
કળા સમજવાની સાથે-સાથે કમ�ફળ ભોગવવાની 
કળા �ણવી જ�રી છ�.

એક કિવએ ક�ં છ� ક�, ‘કોઈ લાખ કર� 
ચતુરાઈ કરમ કા લેખ િમટ� ના ર� ભાઈ....’ ‘કમ� 
કરો ઐસે ભાઈ, � પડે ન �ફર પછતાના, પડે ન 
�ફર પછતાના...’ ક�ટલીક �કોની પાછળ બોધ�દ 
લખાણ  હોય છ� ક� સોચકર સોચો, અથવા સોચ 
સમઝકર સોચો ઔર કમ� કરો. એટલે કોઈપણ 
કમ� કરતા પહ�લાં તે કમ�નું શું પ�રણામ આવશે તે 
પહ�લા િવચારી લઈ સમ�ને કમ� કરવું �ઈએ. 
જેથી પ�તાવાનો વારો આવે નિહ. કમ� ધીરજ 
રાખી કરો. ઉતાવળીયા થઈ યા જ�દબા�માં 
કોઈપણ કાય� કરી નાંખવું ન �ઈએ. કહ�વાય છ� ક� 
ઉતાવળ પ�તાવાની મા છ� અને દુઃખ ઉતાવળનું 
સંતાન છ�.

આ ��� કમ�ભૂિમ છ�, કમ��ે� છ�. �વનમાં 
આપણે દર�ક �ે�માં ક� �યવસાયમાં કમ� તો કરવા 

�દ�યદશ�ન

કમ�નો િસ�ાંત
ઉતાવળ પ�તાવાની જનની છ� તથા દુઃખ ઉતાવળનું સંતાન છ�.

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

• શાંિતની શ��નું િવશેષ યં� છ� ‘શુભ 
સંક�પ’. આ સંક�પના યં� �ારા જે ઈ�છો તે 
િસ�� �વ�પમાં �ઈ શકો છો. એનો �યોગ 
પહ�લાં �વ�િત કરો તનની �યાિધ ઉપર �યોગ 
કરીને જુઓ તો શાંિતની શ�� �ારા 
કમ�બંધનનું �પ, મીઠા સંબંધના �પમાં 
બદલાઈ જશે. કમ�ભોગ - કમ�નું ભાર� બંધન 
શાંિતની શ��થી પાણીની ર�ખા જેવો 
અનુભવ કરાવશે. તો તન પર, મન પર, 
સં�કારો પર શાંિતની શ��નો �યોગ કરો 
અને િસ�� �વ�પ બનો.

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

• �યુ�રટીની રૉય�ટીમાં રહો, તો હદનાં 
આકષ�ણોથી �યારા બની જશો.
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ધોતાં, કચરા-પોતાં, �કચનમાં સફાઈ, ડેકોર�શન 
તથા ડાંસ વગેર�માં ભાગ લેતી કરી દીધી. �યાર� 
સુરત હતી �યાર� શાળામાં બ� જ ઓછા માક�સ 
આવતા હતા. �યાં �� ગુજરાતી િમ�ડયમમાં ભણતી 
હતી. અહ� આ�યા પછી �� ��લીશ િમ�ડયમમાં 
ભણવા લાગી. મારા માક�સ પણ વધવા લા�યા.

હૉ�ટ�લની �યવ�થા, �વ�છતા અને લાઈફ 
�ટાઈલ મને ગમી ગયાં. અહ�નું વાતાવરણ 
સુરિ�ત અને ભોજન શુ� છ�. ગુજરાતમાં આવી 
બી.ક�. ક�યા હૉ�ટ�લ બીજે �યાંય નથી. મારા માટ� 
તો આ ઘર જ છ�. ઘર� હતી �યાર� શ�દ પણ બોલી 
નહોતી શકતી. હવે બધાં સાથે હળી-મળી 

આનંદથી રહી શક�� છું. અહ� મને �વનનું લ�ય 
�ા�ત થયું છ�. તેમજ મારામાં આ�મિવ�ાસ અને 
�ઢતામાં �િ� થઈ છ�.

2019 જૂનથી ક�યાિશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળવવા માટ� �બ� યા ફોનથી સંપક� કરી શકો 
છો.

બી.ક�. સં�યાબેન (સંચાિલકા)
આ�યા��મક િશ�ણ�હ,
ગુ�ક�પા સોસાયટી, શાંિતનગર,
નાના ક��ભનાથ રોડ, નડીયાદ.
 ફોન નં. 0268-2521830

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કોઈ ખરાબ કમ� માટ� તેનો આ�મા અંદર ડંખતો 
હોય તો પણ અંતરા�માનો અવાજ દબાવી દઈ, 
િવવેકનું અને શાણપણનું ખૂન કરી દઈ અધમ 
કાય� કર� છ�.

એક ��ાંત િવચારણીય છ�. નીિત અને 
અનીિત નામની બે સખીઓ વ�� ઉતારી 
સરોવરમાં �ાન કરવા પડી. �યાર બાદ અનીિત 
નામની ��ી પહ�લા સરોવરમાંથી બહાર આવી 
નીિતના વ�� પહ�રીને સમાજમાં ફરવા લાગી. 
અ�યાર� અનીિતને કાય�નીિતમાં ખપાવાય છ�. 
��ાચાર િશ�ાચાર ગણી �યવહાર થાય છ�. 
રાતોરાત ઓછી મહ�નતે પૈસાદાર બની જઈ લોકો 
�વનધોરણ �ચું લઈ જવા માંગે છ�. પરંતુ વધાર� 
મહ�વ તો �વનની ગુણવ�ા વધારવાનું છ� અને તે 
માટ� મૂ�યો અપનાવવા પડે, ગીતાના આધાર� જે 
નીિત અને ધમ�નું આચરણ નથી કરતો તેને �વન 
�વવાનો કોઈ અિધકાર નથી. કમ� કરતા �યાન 
એ રાખવાનું કહ� છ� ક� મારા કમ�થી કોઈનું અિહત 

ન થાય ક� કોઈને દુઃખ ન પહ�ચે. કમ� કરતા 
અહમભાવ �ય�ને �� ની જ�યાએ અમે અને 
અમારાની ભાવના સેવવાથી સાચી સેવા થશે.

કોઈપણ કાય� ભલે �ણે ક� અ�ણે કરવામાં 
આ�યું હોય, પરંતુ તેનું સા�ં ક� નરસું ફળ છોડીને 
�ય છ�. � આપણે કમ�ને �ે� બનાવવા ઈ�છતા 
હોઈએ તો આપણી મનો�િ�, ��� અને ��િત 
�ે� બનાવવી પડશે, કારણ ક� તે કમ�નું બીજ છ�. 
કમ� કરતા પહ�લા અને પછી આ�મા ડંખે (કો��યસ 
બાઈટ) થાય તેવું કોઈ કમ� ન કરવું �ઈએ. �વો 
અને �વવા દોના િસ�ાંતને લ�યમાં રાખી 
સૂઝબૂઝપૂવ�ક કમ� કરો. કમ�નો િસ�ાંત િવ�ના 
બધા કાયદાઓનો કાયદો છ�. કમ� કરાવનાર 
આ�માને �ણી આ��મક ��થિતમાં થતું કમ� �ે� 
કમ�, પુ�ય વધારી સુખ આપે છ�.

ગીત - કર લે, કર લે, કમ� ક� તૂ પહ�ચાન, હ� 
માનવ કર લે તૂ પહ�ચાન....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)...આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
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બાળાઓને �યિ��વના િવકાસ સાથે સાથે 
સં�કાર િસંચન અને આ�યા��મક િવકાસની 
અનેક તકો �ા�ત થાય છ�. શારી�રક, બૌ��ધક, 
સામાિજક તથા સાં�ક�િતક �પધા�ઓમાં ભાગ લઈ 
પુર�કારો તથા �માણપ� �ા�ત કર� છ�. માઉ�ટ 
આબુમાં જઈ �ટ�જ પર સાં�ક�િતક કૌશ�યોની 
અિભ�યિ� કરતી રહ� છ�. અહ� તેઓને 
સમૂહ�વનમાં �વ�છતા, સાદગી, પર�પર 
સહયોગ, �વિનયં�ણ, �ામાિણકતા, પરોપકાર 
અને નૈિતકતાના પાઠો શીખવા મળ� છ�. તેઓમાં 
આ�મિવ�ાસની સાથે આ�યા��મક અિભ�િચમાં 
પણ �િ� થાય છ�.

આજ સુધીમાં સ�કડો ક�યાઓએ અહ�ની 
ક�યા હૉ�ટ�લમાં રહીને �વનની ક�ળવણી �ા�ત 
કરી િવકાસ કય� છ�. તેમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પરમા�માના આ સેવા ય�માં �વન પણ સમિપ�ત 
કયુ� છ�.

હવે વાંચો, ક�યા િશ�ણ�હમાં રહ�તી 
ક�યાઓના અનુભવો.

ક�. પૂનમ (થડ� યર, સાય�સ કૉલેજ) -

મારો લૌ�કક જ�મ ક�છ-માંડવી ન�કના 
બીદડા ગામમાં. અહ� બચપણથી �� ��ાક�મારી 
સં�થાના સંપક�માં આવી. ધો. 12 સુધી મ� માંડવીની 
હાઈ�ક�લમાં અ�યાસ કય�. બાબાનું �ાન તેમજ 
�વન પ�િત મને ખૂબ પસંદ પ�ાં. કૉલેજ 
િશ�ણ માટ� મને િચંતા હતી ક� કૉલેજના 
વાતાવરણમાં સંગદોષને કારણે પરમા�માનો 
પિવ� માગ� ચૂક� તો નહ� જવાય ને ? િશવબાબાને 
પણ મારી િચંતા તો હોય જ ને ? મને ર�તો મળી 

ન�ડયાદ નગરની મ�યમાં, ગુ�ક�પા 
સોસાયટીમાં, આજથી 28 વષ� પૂવ� 1989ના જૂન 
માસથી મા� 6 ક�યાઓથી શ� કરવામાં આવેલ 
ક�યા છા�ાલયમાંથી અ�યાર સુધીમાં સ�કડો 
ક�યાઓએ આ�યા��મક વાતાવરણમાં રહીને, 
શાળા-કૉલેજના બા� િશ�ણની સાથે સાથે 
સવ�� પરમા�મા �ાનની પાલના તથા સમિપ�ત 
બહ�નોની �ેહભરી સંભાળ નીચે, સં�કાર િસંચન 
અને બ�મુખી �યિ��વ િવકાસ �ારા �વન 
ઘડતર કયુ� છ�. પચાસ જેટલી ક�યાઓ માટ� 
સુચા� �પે સગવડ ધરાવતા આ છા�ાલયમાં 2001 
થી 2005 - પાંચ વષ� સુધી ‘��ાક�મારીઝ 
��ઈન�ગ’ ના 6 માસ સુધીના કોષ�નું પણ આયોજન 
કરવામાં આ�યું હતું. જેમાંથી િશવ પરમા�માના 
િવ� પ�રવત�નના મહાન સેવાકાય�માં અનેક 
ક�યાઓએ પોતાનું �વન સમિપ�ત કર�લ છ�. આજે 
પણ ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના સેવાક���ોમાં 
તેઓ સેવારત છ�.

ગુજરાત સરકાર અને ક��� સરકાર� પણ 
ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમ� અનેક �કાર� 
�ો�સાહન આપી સહાયની યોજનાઓ બનાવી છ�. 
માતા-િપતા પણ ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમજવા 
લા�યાં હોવાં છતાં તેઓનાં મનમાં �વત�માન 
સમયના કલુિષત વાતાવરણમાં પોતાની 
ક�યાઓના સં�કાર અને સુર�ા સંબંધી સતત 
િચંતા રહ�તી હોય છ�. ��ાક�મારી સં�થા સાથે 
�ડાયેલાં તેમજ સંપક�-સંબંધ ધરાવતાં વાલીઓ 
પોતાની ક�યાઓને આ છા�ાલયમાં �વેશ 
અપાવીને િનિ�ંતતાનો સુખદ અનુભવ કર� છ�. 
અહ� રહીને શાળા-કૉલેજમાં અ�યાસ કરતી 

�ાના�ત

આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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�ાના�ત

ધોતાં, કચરા-પોતાં, �કચનમાં સફાઈ, ડેકોર�શન 
તથા ડાંસ વગેર�માં ભાગ લેતી કરી દીધી. �યાર� 
સુરત હતી �યાર� શાળામાં બ� જ ઓછા માક�સ 
આવતા હતા. �યાં �� ગુજરાતી િમ�ડયમમાં ભણતી 
હતી. અહ� આ�યા પછી �� ��લીશ િમ�ડયમમાં 
ભણવા લાગી. મારા માક�સ પણ વધવા લા�યા.

હૉ�ટ�લની �યવ�થા, �વ�છતા અને લાઈફ 
�ટાઈલ મને ગમી ગયાં. અહ�નું વાતાવરણ 
સુરિ�ત અને ભોજન શુ� છ�. ગુજરાતમાં આવી 
બી.ક�. ક�યા હૉ�ટ�લ બીજે �યાંય નથી. મારા માટ� 
તો આ ઘર જ છ�. ઘર� હતી �યાર� શ�દ પણ બોલી 
નહોતી શકતી. હવે બધાં સાથે હળી-મળી 

આનંદથી રહી શક�� છું. અહ� મને �વનનું લ�ય 
�ા�ત થયું છ�. તેમજ મારામાં આ�મિવ�ાસ અને 
�ઢતામાં �િ� થઈ છ�.

2019 જૂનથી ક�યાિશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળવવા માટ� �બ� યા ફોનથી સંપક� કરી શકો 
છો.

બી.ક�. સં�યાબેન (સંચાિલકા)
આ�યા��મક િશ�ણ�હ,
ગુ�ક�પા સોસાયટી, શાંિતનગર,
નાના ક��ભનાથ રોડ, નડીયાદ.
 ફોન નં. 0268-2521830

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કોઈ ખરાબ કમ� માટ� તેનો આ�મા અંદર ડંખતો 
હોય તો પણ અંતરા�માનો અવાજ દબાવી દઈ, 
િવવેકનું અને શાણપણનું ખૂન કરી દઈ અધમ 
કાય� કર� છ�.

એક ��ાંત િવચારણીય છ�. નીિત અને 
અનીિત નામની બે સખીઓ વ�� ઉતારી 
સરોવરમાં �ાન કરવા પડી. �યાર બાદ અનીિત 
નામની ��ી પહ�લા સરોવરમાંથી બહાર આવી 
નીિતના વ�� પહ�રીને સમાજમાં ફરવા લાગી. 
અ�યાર� અનીિતને કાય�નીિતમાં ખપાવાય છ�. 
��ાચાર િશ�ાચાર ગણી �યવહાર થાય છ�. 
રાતોરાત ઓછી મહ�નતે પૈસાદાર બની જઈ લોકો 
�વનધોરણ �ચું લઈ જવા માંગે છ�. પરંતુ વધાર� 
મહ�વ તો �વનની ગુણવ�ા વધારવાનું છ� અને તે 
માટ� મૂ�યો અપનાવવા પડે, ગીતાના આધાર� જે 
નીિત અને ધમ�નું આચરણ નથી કરતો તેને �વન 
�વવાનો કોઈ અિધકાર નથી. કમ� કરતા �યાન 
એ રાખવાનું કહ� છ� ક� મારા કમ�થી કોઈનું અિહત 

ન થાય ક� કોઈને દુઃખ ન પહ�ચે. કમ� કરતા 
અહમભાવ �ય�ને �� ની જ�યાએ અમે અને 
અમારાની ભાવના સેવવાથી સાચી સેવા થશે.

કોઈપણ કાય� ભલે �ણે ક� અ�ણે કરવામાં 
આ�યું હોય, પરંતુ તેનું સા�ં ક� નરસું ફળ છોડીને 
�ય છ�. � આપણે કમ�ને �ે� બનાવવા ઈ�છતા 
હોઈએ તો આપણી મનો�િ�, ��� અને ��િત 
�ે� બનાવવી પડશે, કારણ ક� તે કમ�નું બીજ છ�. 
કમ� કરતા પહ�લા અને પછી આ�મા ડંખે (કો��યસ 
બાઈટ) થાય તેવું કોઈ કમ� ન કરવું �ઈએ. �વો 
અને �વવા દોના િસ�ાંતને લ�યમાં રાખી 
સૂઝબૂઝપૂવ�ક કમ� કરો. કમ�નો િસ�ાંત િવ�ના 
બધા કાયદાઓનો કાયદો છ�. કમ� કરાવનાર 
આ�માને �ણી આ��મક ��થિતમાં થતું કમ� �ે� 
કમ�, પુ�ય વધારી સુખ આપે છ�.

ગીત - કર લે, કર લે, કમ� ક� તૂ પહ�ચાન, હ� 
માનવ કર લે તૂ પહ�ચાન....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)...આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
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બાળાઓને �યિ��વના િવકાસ સાથે સાથે 
સં�કાર િસંચન અને આ�યા��મક િવકાસની 
અનેક તકો �ા�ત થાય છ�. શારી�રક, બૌ��ધક, 
સામાિજક તથા સાં�ક�િતક �પધા�ઓમાં ભાગ લઈ 
પુર�કારો તથા �માણપ� �ા�ત કર� છ�. માઉ�ટ 
આબુમાં જઈ �ટ�જ પર સાં�ક�િતક કૌશ�યોની 
અિભ�યિ� કરતી રહ� છ�. અહ� તેઓને 
સમૂહ�વનમાં �વ�છતા, સાદગી, પર�પર 
સહયોગ, �વિનયં�ણ, �ામાિણકતા, પરોપકાર 
અને નૈિતકતાના પાઠો શીખવા મળ� છ�. તેઓમાં 
આ�મિવ�ાસની સાથે આ�યા��મક અિભ�િચમાં 
પણ �િ� થાય છ�.

આજ સુધીમાં સ�કડો ક�યાઓએ અહ�ની 
ક�યા હૉ�ટ�લમાં રહીને �વનની ક�ળવણી �ા�ત 
કરી િવકાસ કય� છ�. તેમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પરમા�માના આ સેવા ય�માં �વન પણ સમિપ�ત 
કયુ� છ�.

હવે વાંચો, ક�યા િશ�ણ�હમાં રહ�તી 
ક�યાઓના અનુભવો.

ક�. પૂનમ (થડ� યર, સાય�સ કૉલેજ) -

મારો લૌ�કક જ�મ ક�છ-માંડવી ન�કના 
બીદડા ગામમાં. અહ� બચપણથી �� ��ાક�મારી 
સં�થાના સંપક�માં આવી. ધો. 12 સુધી મ� માંડવીની 
હાઈ�ક�લમાં અ�યાસ કય�. બાબાનું �ાન તેમજ 
�વન પ�િત મને ખૂબ પસંદ પ�ાં. કૉલેજ 
િશ�ણ માટ� મને િચંતા હતી ક� કૉલેજના 
વાતાવરણમાં સંગદોષને કારણે પરમા�માનો 
પિવ� માગ� ચૂક� તો નહ� જવાય ને ? િશવબાબાને 
પણ મારી િચંતા તો હોય જ ને ? મને ર�તો મળી 

ન�ડયાદ નગરની મ�યમાં, ગુ�ક�પા 
સોસાયટીમાં, આજથી 28 વષ� પૂવ� 1989ના જૂન 
માસથી મા� 6 ક�યાઓથી શ� કરવામાં આવેલ 
ક�યા છા�ાલયમાંથી અ�યાર સુધીમાં સ�કડો 
ક�યાઓએ આ�યા��મક વાતાવરણમાં રહીને, 
શાળા-કૉલેજના બા� િશ�ણની સાથે સાથે 
સવ�� પરમા�મા �ાનની પાલના તથા સમિપ�ત 
બહ�નોની �ેહભરી સંભાળ નીચે, સં�કાર િસંચન 
અને બ�મુખી �યિ��વ િવકાસ �ારા �વન 
ઘડતર કયુ� છ�. પચાસ જેટલી ક�યાઓ માટ� 
સુચા� �પે સગવડ ધરાવતા આ છા�ાલયમાં 2001 
થી 2005 - પાંચ વષ� સુધી ‘��ાક�મારીઝ 
��ઈન�ગ’ ના 6 માસ સુધીના કોષ�નું પણ આયોજન 
કરવામાં આ�યું હતું. જેમાંથી િશવ પરમા�માના 
િવ� પ�રવત�નના મહાન સેવાકાય�માં અનેક 
ક�યાઓએ પોતાનું �વન સમિપ�ત કર�લ છ�. આજે 
પણ ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના સેવાક���ોમાં 
તેઓ સેવારત છ�.

ગુજરાત સરકાર અને ક��� સરકાર� પણ 
ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમ� અનેક �કાર� 
�ો�સાહન આપી સહાયની યોજનાઓ બનાવી છ�. 
માતા-િપતા પણ ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમજવા 
લા�યાં હોવાં છતાં તેઓનાં મનમાં �વત�માન 
સમયના કલુિષત વાતાવરણમાં પોતાની 
ક�યાઓના સં�કાર અને સુર�ા સંબંધી સતત 
િચંતા રહ�તી હોય છ�. ��ાક�મારી સં�થા સાથે 
�ડાયેલાં તેમજ સંપક�-સંબંધ ધરાવતાં વાલીઓ 
પોતાની ક�યાઓને આ છા�ાલયમાં �વેશ 
અપાવીને િનિ�ંતતાનો સુખદ અનુભવ કર� છ�. 
અહ� રહીને શાળા-કૉલેજમાં અ�યાસ કરતી 

�ાના�ત

આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 05 May 2019 Page No. 18

�ાના�ત
ગયો. �� જે સેવાક��� પર જતી હતી તે ક���ના 
િનિમ� બી. ક�. લીનાબહ�ને ન�ડયાદમાં ચાલતા 
ક�યા િશ�ણ �હમાં ફોન કરીને મારા માટ� 
સાય�સ કૉલેજમાં એડિમશન માટ� વાત કરી. મને 
ક�ં, ‘ન�ડયાદની બહ�નોએ સાય�સ કૉલેજના 
િ���સપાલને મળીને તા�ં એડિમશન ન�ી કરી 
આ�યું.’ આ સમાચારથી �� હ�શભેર ન�ડયાદ 
ક�યા છા�ાલયમાં 2016ના જૂનમાં આવી પહ�ચી. 
હૉ�ટ�લમાં તથા કૉલેજમાં �� વાઈટ �ેસ અને બેજ 
પહ�રીને જ �� છું. કોલેજની મારી ����સ તેમજ 
�ોફ�સરો નવાઈ પામી અનેક ��ો પણ પૂછ� છ�. �� 
હ�શભેર તેમની સાથે આ�યા��મક �ાન, 
રાજયોગ અને �ે� લાઈફ �ટાઈલની ચચા� ક�ં 
છું. તેમને જવાબ આપું છું ક� આ વાઈટ �ેસ અને 
બેજ તો પીસ અને �યોરીટીના �તીક છ�. જે, મને 
ગોડલી �ટુડ�ટની અને ભિવ�યમાં આવનાર 
નૂતન િવ� માટ� તૈયાર થવાની ��િત આપે છ�. 
��ાક�મારી એ કોઈ ધાિમ�ક સં�થા નહ� પણ મારો 
ઈ�રદ� પ�રવાર છ�. અહ� હૉ�ટ�લની દીદીઓની 
�ેહભરી પાલના તથા ક�મારીઓ સાથેની 
��િ�ઓ વ�ે મને મારા ઘરની યાદ સતાવતી 
નથી. સંપૂણ� સુર�ા આપતી આ હૉ�ટ�લમાં મારી 
ખૂબીઓ ખૂબ જ િવકસી છ�. જેમ ક� singing, 
dancing, art & craft, speech, card making 
વગેર�... અ�યાસ અને આ�યા��મક �ટડી વ�ે 
બેલે�સ રાખી સફળતા �ા�ત ક�ં છું. �� કૉલેજમાં 
થતી �પધા�ઓ તેમજ છા�ાલયમાં થતાં સાં�ક�િતક 
કાય��મોમાં પણ ભાગ લ� છું. કૉલેજમાં જે કોઈ 
���ડસનો પ�રચય થાય છ� તેઓને �� બાબાના 
�ાનથી માિહતગાર કરી સેવાનો આનંદ મેળવું છું. 
આથી મારી ખુશીનો પાર નથી રહ�તો. 
અ�તવેળાનો યોગ, વહ�લી સવાર� બાબાની મુરલી 
તથા િનયિમત નુમાશામનો યોગ અમે ચૂકતાં નથી. 

હૉ�ટ�લ સામેના ‘આનંદ પાક�’માં અમે 
અવારનવાર રમીએ પણ છીએ. માઉ�ટ આબુ, 
િવદ�શો તથા િવિવધ સેવાક���ોથી આવતાં 
મહારથી ભાઈ-બહ�નોના �ાસીસ પણ અમારા 
�વન ઘડતરમાં �ેરણાદાયી બને છ�. અહ�ના 
પુ�તકાલયનો પણ અમે લાભ લઈએ છીએ. 
કૉલેજના મારા િમ�ો પણ મને �ઈ ‘ઓ� શાંિત’ 
બોલતા થઈ ગયાં છ�. અહ� ન આવી હોત તો મને 
આવું સુરિ�ત વાતાવરણ બીજે ન મ�યું હોત. 
સંગઠનમાં રહ�વાથી ઉમંગ-ઉ�સાહ અને 
�યિ��વના ગુણોનો િવકાસ થાય છ�.

આજે �� મારી કૉલેજની best speaker 
બની શક� છું તે ફ� બાબાની મદદને લીધે જ.

પહ�લાં �� ખૂબ જ િજ�ી હતી અહ� આ�યા 
પછી મારા ગુ�સામાં ઘટાડો થયો છ�. સૌની સાથે 
Adjust થઈ છું અને અંતમુ�ખી બની છું. પેપસ� આવે 
�યાર� બાબાની મદદ મળી રહ�તી હોય છ�. અહ�થી 
બહાર જતાં પૂવ� દરરોજ બાબાની ��િત, 
દીદીઓની ��� અને શુભભાવના લઈને જવાનું 
હોય છ� તેથી બહારના કલુિષત વાતાવરણ - 
વાય�ેશનની અમારા પર અસર ન થાય.

બાબા માટ� મનમાં ગીત ગૂંજતું રહ� છ� ક� -

‘સબ ક�છ તો િમલ ગયા હ�, તુજે ચાહને ક� બાદ,

અબ �યા �કસી સે માંગુ, તુજે પાને ક� બાદ...’

ક�મારી આરતી (ધોરણ 11 આટ�સ) -

ધોરણ 10 સુધી મ� િશવરાજપુર (પાવાગઢ 
પાસે)ની શાળામાં અ�યાસ કય� હતો. ધોરણ 11 
થી મ� ન�ડયાદના ક�યા િશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળ�યો. બહારની દુિનયાના રંગ અને સંગથી 
�વયંને બચાવવાની મોટી સમ�યાનું િનવારણ 
એટલે બાબાનું આ ક�યા િશ�ણ�હ. મારા માતા-
િપતાને મારી િચંતા હતી ક� દીકરી માયાના સંગમાં 

�ાના�ત
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ન આવી �ય. અહ� હૉ�ટ�લમાં લાવવાનો �ેય 
અમારી દીદી �માબેનને �ય છ�. તેમના લીધે જ �� 
આજે બાબાની છ�છાયામાં સુરિ�ત અને ખુશ છું. 
તેમની �� �દલથી આભારી છું. મારા માતા-િપતા 
100 ટકા િચંતાથી મુ� થઈ ગયાં છ�. ભગવાનના 
ઘરમાં રહ�વાનું ભા�ય મળ� એથી િવશેષ ખુશીની 
વાત બી� શી હોય શક� ? અહ� આવતાં પહ�લાં 
�ાના�તમાં કોમલબેન અને િશ�પાબેનનો 
અનુભવ વાંચીને મને �ેરણા મળી હતી.

શ�આતમાં અહ�ની સાદગી અને િનયમોને 
�ણીને મને આશા નહતી ક� �� આવું �વન 
અપનાવી શક�શ, પરંતુ અહ�ની બહ�નોનો �ેહ 
અને બાબાની પાલનાથી �યાર� ઘડાઈ ગઈ એની 
મને ખબર પણ ન પડી. હવે તો અહ�ની જ લાઈફ 
રોયલ લાગે છ� અને બહારની દુિનયા બનાવટી 
લાગે છ�. મારા માતા-િપતામાં મને ખૂબ જ મોહ 
હોવાને કારણે મને એ વાતની િચંતા હતી ક� મ�મી-
પ�પા વગર �� રહી શક�શ ક� નહ�. મારી સખીઓ 
િવના મને ગમશે ક� નહ�, પરંતુ બાબાએ મને �ેમ 
જ એટલો આ�યો ક� ઘરની ક� સખીઓની જ�ર જ 
ન પડી. હવે તો બાબાના આ આિશયાનાથી દૂર 
જવાનો સંક�પ પણ નથી આવતો.

અહ� રહીને અમને અમારી િવશેષતાઓનો 
િવકાસ કરવાની તક મળ� છ�. ડાંસ, િસંગીગ, 
�પીચ ક� �ામા યા વાચા ક� કમ�ણા સેવામાં બધી 
ક�યાઓને સરખી તક મળ� છ�. ઘર� હતી �યાર� 
સેવાનો એટલો ઉમંગ નહોતો. અહ� એક બી�ને 
�ઈને સેવાનો ઉમંગ-ઉ�સાહ વ�યો છ�. શાળામાં 
સખીઓને બાબાનો પ�રચય આપતાં શીખી ગઈ 
છું. વાઈટ �ેસ અને બેઝ સાથે શાળામાં મને �ઈને 
સૌને નવાઈ લાગે છ�. અહ�ની લાઈફ િવશે મને 
��ો પૂછ� છ� �યાર� બાબાએ આપેલા �ાનની 
સમજ અને રોયલ લાઈફ અને રીયલ લાઈફ 

વ�ેના તફાવતની વાત સમ�વું છું. એક 
સામા�ય અને નાના ગામડાની �� ક�મારી, મને તો 
હજુ પણ સપના જેવું જ લાગે છ�. ક�ટલા ઊંચા 
ભા�યની બાબા ગેરંટી આપે છ�. �યાર� નવા 
ભવનના ઑ�ડટો�રયમના �ટ�જ પર �� ડાંસ, રાસ 
ક� ગરબામાં ભાગ લ� છું �યાર� મને એમ થાય છ� ક� 
અહ� આવી ન હોત તો આ બધું �યાર�ય આવડત 
નહ�. બાબાનો �ેમ, મે�ડટ�શન અને દીદીઓના 
મો�ટવેશનને લીધેજ �� આગળ વધી શક� છું. 
�દયમાં ગીત ગું� ઊઠ� છ� -

�દલ ક� િસતાર કા ગાતા તાર-તાર હ�, બાબા 
હી સંસાર મેરા બાબા હી સંસાર હ� -

સુરતથી આવેલી ભૂિમકા -

�� છ��ા �ણ વષ�થી ��ાક�મારીઝ હો�ટ�લ, 
ન�ડયાદમાં રહીને બી.કોમ. ��લીશ િમ�ડયમમાં 
અ�યાસ ક�ં છું. પહ�લાં �� અહ� આવવા માટ� 
તૈયાર ન હતી. મારા મ�મી-પ�પાએ ઘણું સમ��યા 
પછી �� હૉ�ટ�લમાં રહ�વા આવી. અહ� આ�યા પછી 
પણ માર� હૉ�ટ�લમાં નહોતું રહ�વું. મ� ફોન કરીને 
પ�પાને અહ� બોલા�યા અને સુરત લઈ જવાનો 
આ�હ કય�. મારા પ�પાએ ક�ં, ‘અહ� તા�ં 
ઉ�વળ ભિવ�ય બનશે. � સુરત આવવાની હઠ 
કરશે તો તને સુરત કૉલેજમાં મોકલીશ નહ�. 
ન�ી કરી લે - આગળ ભણવું ક� ઘર� બેસવું છ�.’

�� અહ� રહી ગઈ. કારણ માર� તો આગળ 
ભણવું હતું. અહ� આવીને મારામાં ઘણું બધું 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. અહ�ની બહ�નોનો �યાર, 
સાથ, મો�ટવેશનને લીધે �� અહ� રહી ગઈ. ઘર� 
હતી �યાર� મારામાં �દના સં�કાર બ� જ હતા. 
અહ�ના વાતાવરણમાં એ સં�કાર ખતમ થઈ ગયા 
છ�. ઘર� હતી �યાર� મને ક�ઈ જ આવડતું ન હતું. 
અહ� બહ�નોએ મને રસોઈ બનાવતાં, કપડાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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ગયો. �� જે સેવાક��� પર જતી હતી તે ક���ના 
િનિમ� બી. ક�. લીનાબહ�ને ન�ડયાદમાં ચાલતા 
ક�યા િશ�ણ �હમાં ફોન કરીને મારા માટ� 
સાય�સ કૉલેજમાં એડિમશન માટ� વાત કરી. મને 
ક�ં, ‘ન�ડયાદની બહ�નોએ સાય�સ કૉલેજના 
િ���સપાલને મળીને તા�ં એડિમશન ન�ી કરી 
આ�યું.’ આ સમાચારથી �� હ�શભેર ન�ડયાદ 
ક�યા છા�ાલયમાં 2016ના જૂનમાં આવી પહ�ચી. 
હૉ�ટ�લમાં તથા કૉલેજમાં �� વાઈટ �ેસ અને બેજ 
પહ�રીને જ �� છું. કોલેજની મારી ����સ તેમજ 
�ોફ�સરો નવાઈ પામી અનેક ��ો પણ પૂછ� છ�. �� 
હ�શભેર તેમની સાથે આ�યા��મક �ાન, 
રાજયોગ અને �ે� લાઈફ �ટાઈલની ચચા� ક�ં 
છું. તેમને જવાબ આપું છું ક� આ વાઈટ �ેસ અને 
બેજ તો પીસ અને �યોરીટીના �તીક છ�. જે, મને 
ગોડલી �ટુડ�ટની અને ભિવ�યમાં આવનાર 
નૂતન િવ� માટ� તૈયાર થવાની ��િત આપે છ�. 
��ાક�મારી એ કોઈ ધાિમ�ક સં�થા નહ� પણ મારો 
ઈ�રદ� પ�રવાર છ�. અહ� હૉ�ટ�લની દીદીઓની 
�ેહભરી પાલના તથા ક�મારીઓ સાથેની 
��િ�ઓ વ�ે મને મારા ઘરની યાદ સતાવતી 
નથી. સંપૂણ� સુર�ા આપતી આ હૉ�ટ�લમાં મારી 
ખૂબીઓ ખૂબ જ િવકસી છ�. જેમ ક� singing, 
dancing, art & craft, speech, card making 
વગેર�... અ�યાસ અને આ�યા��મક �ટડી વ�ે 
બેલે�સ રાખી સફળતા �ા�ત ક�ં છું. �� કૉલેજમાં 
થતી �પધા�ઓ તેમજ છા�ાલયમાં થતાં સાં�ક�િતક 
કાય��મોમાં પણ ભાગ લ� છું. કૉલેજમાં જે કોઈ 
���ડસનો પ�રચય થાય છ� તેઓને �� બાબાના 
�ાનથી માિહતગાર કરી સેવાનો આનંદ મેળવું છું. 
આથી મારી ખુશીનો પાર નથી રહ�તો. 
અ�તવેળાનો યોગ, વહ�લી સવાર� બાબાની મુરલી 
તથા િનયિમત નુમાશામનો યોગ અમે ચૂકતાં નથી. 

હૉ�ટ�લ સામેના ‘આનંદ પાક�’માં અમે 
અવારનવાર રમીએ પણ છીએ. માઉ�ટ આબુ, 
િવદ�શો તથા િવિવધ સેવાક���ોથી આવતાં 
મહારથી ભાઈ-બહ�નોના �ાસીસ પણ અમારા 
�વન ઘડતરમાં �ેરણાદાયી બને છ�. અહ�ના 
પુ�તકાલયનો પણ અમે લાભ લઈએ છીએ. 
કૉલેજના મારા િમ�ો પણ મને �ઈ ‘ઓ� શાંિત’ 
બોલતા થઈ ગયાં છ�. અહ� ન આવી હોત તો મને 
આવું સુરિ�ત વાતાવરણ બીજે ન મ�યું હોત. 
સંગઠનમાં રહ�વાથી ઉમંગ-ઉ�સાહ અને 
�યિ��વના ગુણોનો િવકાસ થાય છ�.

આજે �� મારી કૉલેજની best speaker 
બની શક� છું તે ફ� બાબાની મદદને લીધે જ.

પહ�લાં �� ખૂબ જ િજ�ી હતી અહ� આ�યા 
પછી મારા ગુ�સામાં ઘટાડો થયો છ�. સૌની સાથે 
Adjust થઈ છું અને અંતમુ�ખી બની છું. પેપસ� આવે 
�યાર� બાબાની મદદ મળી રહ�તી હોય છ�. અહ�થી 
બહાર જતાં પૂવ� દરરોજ બાબાની ��િત, 
દીદીઓની ��� અને શુભભાવના લઈને જવાનું 
હોય છ� તેથી બહારના કલુિષત વાતાવરણ - 
વાય�ેશનની અમારા પર અસર ન થાય.

બાબા માટ� મનમાં ગીત ગૂંજતું રહ� છ� ક� -

‘સબ ક�છ તો િમલ ગયા હ�, તુજે ચાહને ક� બાદ,

અબ �યા �કસી સે માંગુ, તુજે પાને ક� બાદ...’

ક�મારી આરતી (ધોરણ 11 આટ�સ) -

ધોરણ 10 સુધી મ� િશવરાજપુર (પાવાગઢ 
પાસે)ની શાળામાં અ�યાસ કય� હતો. ધોરણ 11 
થી મ� ન�ડયાદના ક�યા િશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળ�યો. બહારની દુિનયાના રંગ અને સંગથી 
�વયંને બચાવવાની મોટી સમ�યાનું િનવારણ 
એટલે બાબાનું આ ક�યા િશ�ણ�હ. મારા માતા-
િપતાને મારી િચંતા હતી ક� દીકરી માયાના સંગમાં 

�ાના�ત
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ન આવી �ય. અહ� હૉ�ટ�લમાં લાવવાનો �ેય 
અમારી દીદી �માબેનને �ય છ�. તેમના લીધે જ �� 
આજે બાબાની છ�છાયામાં સુરિ�ત અને ખુશ છું. 
તેમની �� �દલથી આભારી છું. મારા માતા-િપતા 
100 ટકા િચંતાથી મુ� થઈ ગયાં છ�. ભગવાનના 
ઘરમાં રહ�વાનું ભા�ય મળ� એથી િવશેષ ખુશીની 
વાત બી� શી હોય શક� ? અહ� આવતાં પહ�લાં 
�ાના�તમાં કોમલબેન અને િશ�પાબેનનો 
અનુભવ વાંચીને મને �ેરણા મળી હતી.

શ�આતમાં અહ�ની સાદગી અને િનયમોને 
�ણીને મને આશા નહતી ક� �� આવું �વન 
અપનાવી શક�શ, પરંતુ અહ�ની બહ�નોનો �ેહ 
અને બાબાની પાલનાથી �યાર� ઘડાઈ ગઈ એની 
મને ખબર પણ ન પડી. હવે તો અહ�ની જ લાઈફ 
રોયલ લાગે છ� અને બહારની દુિનયા બનાવટી 
લાગે છ�. મારા માતા-િપતામાં મને ખૂબ જ મોહ 
હોવાને કારણે મને એ વાતની િચંતા હતી ક� મ�મી-
પ�પા વગર �� રહી શક�શ ક� નહ�. મારી સખીઓ 
િવના મને ગમશે ક� નહ�, પરંતુ બાબાએ મને �ેમ 
જ એટલો આ�યો ક� ઘરની ક� સખીઓની જ�ર જ 
ન પડી. હવે તો બાબાના આ આિશયાનાથી દૂર 
જવાનો સંક�પ પણ નથી આવતો.

અહ� રહીને અમને અમારી િવશેષતાઓનો 
િવકાસ કરવાની તક મળ� છ�. ડાંસ, િસંગીગ, 
�પીચ ક� �ામા યા વાચા ક� કમ�ણા સેવામાં બધી 
ક�યાઓને સરખી તક મળ� છ�. ઘર� હતી �યાર� 
સેવાનો એટલો ઉમંગ નહોતો. અહ� એક બી�ને 
�ઈને સેવાનો ઉમંગ-ઉ�સાહ વ�યો છ�. શાળામાં 
સખીઓને બાબાનો પ�રચય આપતાં શીખી ગઈ 
છું. વાઈટ �ેસ અને બેઝ સાથે શાળામાં મને �ઈને 
સૌને નવાઈ લાગે છ�. અહ�ની લાઈફ િવશે મને 
��ો પૂછ� છ� �યાર� બાબાએ આપેલા �ાનની 
સમજ અને રોયલ લાઈફ અને રીયલ લાઈફ 

વ�ેના તફાવતની વાત સમ�વું છું. એક 
સામા�ય અને નાના ગામડાની �� ક�મારી, મને તો 
હજુ પણ સપના જેવું જ લાગે છ�. ક�ટલા ઊંચા 
ભા�યની બાબા ગેરંટી આપે છ�. �યાર� નવા 
ભવનના ઑ�ડટો�રયમના �ટ�જ પર �� ડાંસ, રાસ 
ક� ગરબામાં ભાગ લ� છું �યાર� મને એમ થાય છ� ક� 
અહ� આવી ન હોત તો આ બધું �યાર�ય આવડત 
નહ�. બાબાનો �ેમ, મે�ડટ�શન અને દીદીઓના 
મો�ટવેશનને લીધેજ �� આગળ વધી શક� છું. 
�દયમાં ગીત ગું� ઊઠ� છ� -

�દલ ક� િસતાર કા ગાતા તાર-તાર હ�, બાબા 
હી સંસાર મેરા બાબા હી સંસાર હ� -

સુરતથી આવેલી ભૂિમકા -

�� છ��ા �ણ વષ�થી ��ાક�મારીઝ હો�ટ�લ, 
ન�ડયાદમાં રહીને બી.કોમ. ��લીશ િમ�ડયમમાં 
અ�યાસ ક�ં છું. પહ�લાં �� અહ� આવવા માટ� 
તૈયાર ન હતી. મારા મ�મી-પ�પાએ ઘણું સમ��યા 
પછી �� હૉ�ટ�લમાં રહ�વા આવી. અહ� આ�યા પછી 
પણ માર� હૉ�ટ�લમાં નહોતું રહ�વું. મ� ફોન કરીને 
પ�પાને અહ� બોલા�યા અને સુરત લઈ જવાનો 
આ�હ કય�. મારા પ�પાએ ક�ં, ‘અહ� તા�ં 
ઉ�વળ ભિવ�ય બનશે. � સુરત આવવાની હઠ 
કરશે તો તને સુરત કૉલેજમાં મોકલીશ નહ�. 
ન�ી કરી લે - આગળ ભણવું ક� ઘર� બેસવું છ�.’

�� અહ� રહી ગઈ. કારણ માર� તો આગળ 
ભણવું હતું. અહ� આવીને મારામાં ઘણું બધું 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. અહ�ની બહ�નોનો �યાર, 
સાથ, મો�ટવેશનને લીધે �� અહ� રહી ગઈ. ઘર� 
હતી �યાર� મારામાં �દના સં�કાર બ� જ હતા. 
અહ�ના વાતાવરણમાં એ સં�કાર ખતમ થઈ ગયા 
છ�. ઘર� હતી �યાર� મને ક�ઈ જ આવડતું ન હતું. 
અહ� બહ�નોએ મને રસોઈ બનાવતાં, કપડાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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�યથ� એટલે નકામું (નકારા�મક) ફોગટ. 
�યાિધ એટલે રોગ. નકામા િવચાર �પી વાયુને 
ચકરાવે ચડાવતો રોગ એ માનિસક રોગ છ�. 
શારી�રક રોગ કરતાં માનિસક રોગ વધુ 
ખતરનાક હોય છ�. સ� િવચાર કરતાં �યથ� 
િવચારની �પીડ યાને ઝડપ વધુ હોય છ�. જેમ 
વેગીલું વાહન જેની ઝડપ અિત હોવાથી કાબૂ 
બહાર થઈ �ય છ� ને અક�માત કરી બેસે છ� તેમ 
આ �યથ� િવચારનો વેગ કાબૂ બહાર જતાં તે પણ 
અક�માત કરી બેસે છ� જેને પ�રણામે લડાઈ ઝગડા 
કરી બેસે છ� અને �યાર�ક તો �વલેણ બની �ય 
છ�. કાં તો અ�યનો �વ લઈ બેસાય અથવા 
આપઘાત કરી બેસાય છ�. આ છ� �યથ� િવચાર 
વાયુના �યાિધથી થતું નુકસાન.

આવા નુકસાનકારક �યથ� િવચારને લીધે 
ઈ�ર સાથે યોગ �યાંથી લાગે ? ન ઈ�છવા છતાં 
�યથ� િવચારને વંટોળ� ચડેલું મન શાંત હોતું નથી. 
પ�રણામે શાંિતના જે સાગર છ� એ ઈ�ર સાથે 
અનુસંધાન ન થવાથી યોગ કરવા બેસવા છતાં 
યોગ લાગતો નથી. આ છ� �યથ� િવચાર વાયુના 
�યાિધથી થતું મોટામાં મોટું નુકસાન. ઈ�ર સાથે 
યોગ ન લાગવાથી યોગ �ારા થતા મબલખ લાભો 
મળતા નથી.

આપણું મન કાબુમાં ન હોવાથી ન ઈ�છવા 
છતાં �યથ� િવચારના વાયુના વંટોળ� ચડી જવાય 
છ�. આમ થવાનું કારણ આપણે ઈ�ર ��યે 
શરણાગત ભાવ દાખ�યો નથી તે જ છ�. ઈ�રને 
શરણે જનાર ઈ�રના �ાનનું જ મનન િચંતન કર� 
છ�. ઈ�રીય �ાનનું મનન િચંતન કરવાથી �યથ� 
િવચારને બદલે સમથ� િવચાર આવે છ� જેનાથી 

યોગ લાગી �ય છ�. ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
એટલા માટ� રોજ રોજ ઈ�રીય �ાનની મુરલી 
સંભળાવાય છ�. �ાન મુરલીના �વણથી આપણા 
મનમાં �ાનનો �ટોક આવી �ય છ�. આ �ાનના 
મનન િચંતનથી એ �ાનગંગા વહાવનાર �ાનના 
સાગર સાથે યોગ લાગી �ય છ�.

આ ઉપરાંત �યથ� િવચાર વાયુના િવકરાળ 
�યાિધથી બચવા ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
‘�વમાન’નું ભાન કરાવાય છ�. જેમક� ‘�� મા�ટર 
સવ� શિ�વાન છું’ અથા�� �� સવ� શિ�વાન િશવ 
પરમા�માનું સંતાન છું. આવા �વમાનધારીને શું 
નબળા �યથ� િવચાર આવે ? �વમાનથી �યથ� 
િવચારવાયુનો વંટોળ શમી �ય છ� અને સમથ� 
સંક�પ શ� થઈ �ય છ�. આવા �વમાનીનો યોગ 
ઈ�ર સાથે લાગતા વાર લાગતી નથી.

પોતાને ઈ�રનું સંતાન સમજનાર અ�નદોષ 
અને સંગદોષમાં ફસાશે નિહ. જેનાથી �થૂલ અને 
સૂ�મ પિવ�તાનું જતન થાય છ�. આ પિવ�તાનું 
બળ પિવ�તાના સાગર સાથે યોગ સાધવામાં મદદ 
કર� છ�.

કહ�વાય છ� ક� નવરો માણસ ન�ખોદ વાળ� 
અથા�� ન કરવાનું કરી બેસે. અં�ે�માં આને કહ� 
છ�, Idle Mind is Devil's Workshop. આચારનું 
મૂળ િવચારમાં છ�. િવચાર ઉ�ભવે છ� મનમાંથી 
તેથી આ મનને નવ�ં ન રાખતાં સદા શુભ કાય�માં 
��� રાખવાથી તે નકામા / ફોગટ / �યથ� િવચાર 
નહ� કર�. આ માટ� ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
ઈ�રીય યાદ અને ઈ�રીય સેવાનું બેલે�સ 
(સમતોલન) રાખવાનું શીખવાય છ�. તેથી મન કાં 
તો ઈ�રની યાદમાં હોય, કાં તો ઈ�રીય સેવામાં 

�યથ� િવચાર વાયુનો �યાિધ છ� ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�ાના�ત
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હોય. મનને આવું ��� રાખવાથી તેને �યથ� 
િવચાર કરવાની �રસદ જ મળતી નથી !

પોઝીટીવ િવચારની �ે�ટીસથી અથા�� 
સકારા�મક િવચારથી પણ મનમાં �યથ� િવચાર 
ઉ�ભવતા નથી. પોઝીટીવ િવચાર આપણને 
આશાવાદી બનાવે છ�. િહ�મતવાન બનાવે છ� અને 
આપણા શુભ કાય�માં સફળતા અપાવે છ�.

આ�માનું એ લ�ણ છ� ક� એ જેના સંગમાં રહ� 
એવો એ બની �ય છ�. તો ઉ�મ સંગ ઈ�રીય સંગ 
જ છ� ને ? ક�સંગથી મનમાં �યથ� િવચારનું ભારણ 
વધે છ�. ભાર� મનની હાલત દયાજનક હોય છ�. જેમ 
પાંચ મણની બોરી ઉપાડનાર મજૂર વાંકો વળી 
�ય છ�. પરસેવે ર�બઝેબ થઈ �ય છ� અને થાક� 
�ય છ� તેમ �યથ� િવચારના ભારવાળું મન 
ઉિ�� હોય છ�. ભાર� મન ઈ�રને યાદ કરવા 
ઉડી શકતું નથી. પરમધામવાસી પાસે પહ�ચી 
શકતું નથી અને પરમા�મ િમલનનો પરમાનંદ 
પામી શકતું નથી. �ેહપૂવ�ક પરમા�માની યાદ ન 
કરી શકવાથી આપણાં જનમોજનમનાં પાપ 
બળતાં નથી. એટલું જ નહ� પણ યોગબળથી થતી 
�વગ�ય સુખ-શાંિતની કમાણી પણ થઈ શકતી 
નથી. આવી કમાણી કરવાનો આ છ��ો જ�મ � 
એળ� �ય તો પછી પ�તાવો કરનારની લાઈનમાં 
ઊભા રહ�વાનો વારો આવે. પરંતુ આપણે એવા 
થવું નથી. પ�તાવાના આંસુ સારવા નથી. આપણે 
તો આ છ��ો જ�મ સાથ�ક કરવો છ�, ખ�ં ?

તો ચાલો, આ િવકરાળ �યથ� િવચાર વાયુના 
�યાિધને દૂર કરીએ. એ માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય�પી 
હૉ�પટલમાં દાખલ થઈ જઈએ. અને સમથ� 
િવચારોના સંગાથે સવ� શિ�વાન િશવ પરમા�મા 
સાથે યોગ લગાવી અલૌ�કક કમાણી કરીને 
માલામાલ બની જઈએ.

આ તક� સારા સમાચાર જણાવતાં આનંદ 
થાય છ� ક� T.V.માં ��ાક�મારીઝની 24 કલાક 
સમથ� િવચારોના કાય��મો આપતી ચેનલ (�� 
ઓફ) �ઈ શકાય છ�. તે ચેનલનું નામ છ�. ‘પીસ 
ઓફ માઈ�ડ’. ક�બલ / ડી.ટી.એચ.ના 
ઓપર�ટરને કહ�વાથી આ ચેનલની ગોઠવણ કરી 
શકાય છ�. મનને ખુશ ખુશાલ કરતા, બુિ�ને 
�દ�ય બનાવતા અને સં�કારનું િસંચન કરતા આ 
‘પીસ ઓફ માઈ�ડ’ના કાય��મો �� અને �યથ� 
િવચારના વાયુના �યાિધથી મુ� થવાનો 
અખતરો કરી ��. �યાં પૈસા બેસે છ� ? મફત છ� 
શારી�રક રોગથી પણ ભયંકર આ માનિસક 
રોગથી મુ� થવા � પૈસા ખરચવા પડે તો એ પણ 
લેખે લગા�યા કહ�વાય ને ?

તનને તગડું કરવા �યાસ કરીએ છીએ પણ 
મનની માવજત કરવાનું ભૂલી જવાય છ� ને ? તો 
ચાલો. આજે મનના આ �યાિધને મટાડવા 
ક�તિન�યી બનીએ. આપના આ �દશામાં થયેલ 
�માિણક �ય�ોમાં આપ �લંત સફળતા મેળવો 
એવી હા�દ�ક શુભે�છાનો ગુલદ�તો આપને અપ�ણ 
કરતાં આનંદનો અનુભવ થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�યાર� િવકમ� અને પાપોનું બેલે�સ શૂ�ય હોય તથા 
સતકમ� અને પુ�યનું ખાતુ ભરપૂર બને એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... જ�મ - �વન -

સમય ચાલી ર�ો છ�. તેની પળપળનો ઉપયોગ 
આ�મઉ�થાન માટ� કરીએ તેવી શુભભાવના, 
શુભકામના સાથે િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી
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�યથ� એટલે નકામું (નકારા�મક) ફોગટ. 
�યાિધ એટલે રોગ. નકામા િવચાર �પી વાયુને 
ચકરાવે ચડાવતો રોગ એ માનિસક રોગ છ�. 
શારી�રક રોગ કરતાં માનિસક રોગ વધુ 
ખતરનાક હોય છ�. સ� િવચાર કરતાં �યથ� 
િવચારની �પીડ યાને ઝડપ વધુ હોય છ�. જેમ 
વેગીલું વાહન જેની ઝડપ અિત હોવાથી કાબૂ 
બહાર થઈ �ય છ� ને અક�માત કરી બેસે છ� તેમ 
આ �યથ� િવચારનો વેગ કાબૂ બહાર જતાં તે પણ 
અક�માત કરી બેસે છ� જેને પ�રણામે લડાઈ ઝગડા 
કરી બેસે છ� અને �યાર�ક તો �વલેણ બની �ય 
છ�. કાં તો અ�યનો �વ લઈ બેસાય અથવા 
આપઘાત કરી બેસાય છ�. આ છ� �યથ� િવચાર 
વાયુના �યાિધથી થતું નુકસાન.

આવા નુકસાનકારક �યથ� િવચારને લીધે 
ઈ�ર સાથે યોગ �યાંથી લાગે ? ન ઈ�છવા છતાં 
�યથ� િવચારને વંટોળ� ચડેલું મન શાંત હોતું નથી. 
પ�રણામે શાંિતના જે સાગર છ� એ ઈ�ર સાથે 
અનુસંધાન ન થવાથી યોગ કરવા બેસવા છતાં 
યોગ લાગતો નથી. આ છ� �યથ� િવચાર વાયુના 
�યાિધથી થતું મોટામાં મોટું નુકસાન. ઈ�ર સાથે 
યોગ ન લાગવાથી યોગ �ારા થતા મબલખ લાભો 
મળતા નથી.

આપણું મન કાબુમાં ન હોવાથી ન ઈ�છવા 
છતાં �યથ� િવચારના વાયુના વંટોળ� ચડી જવાય 
છ�. આમ થવાનું કારણ આપણે ઈ�ર ��યે 
શરણાગત ભાવ દાખ�યો નથી તે જ છ�. ઈ�રને 
શરણે જનાર ઈ�રના �ાનનું જ મનન િચંતન કર� 
છ�. ઈ�રીય �ાનનું મનન િચંતન કરવાથી �યથ� 
િવચારને બદલે સમથ� િવચાર આવે છ� જેનાથી 

યોગ લાગી �ય છ�. ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
એટલા માટ� રોજ રોજ ઈ�રીય �ાનની મુરલી 
સંભળાવાય છ�. �ાન મુરલીના �વણથી આપણા 
મનમાં �ાનનો �ટોક આવી �ય છ�. આ �ાનના 
મનન િચંતનથી એ �ાનગંગા વહાવનાર �ાનના 
સાગર સાથે યોગ લાગી �ય છ�.

આ ઉપરાંત �યથ� િવચાર વાયુના િવકરાળ 
�યાિધથી બચવા ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
‘�વમાન’નું ભાન કરાવાય છ�. જેમક� ‘�� મા�ટર 
સવ� શિ�વાન છું’ અથા�� �� સવ� શિ�વાન િશવ 
પરમા�માનું સંતાન છું. આવા �વમાનધારીને શું 
નબળા �યથ� િવચાર આવે ? �વમાનથી �યથ� 
િવચારવાયુનો વંટોળ શમી �ય છ� અને સમથ� 
સંક�પ શ� થઈ �ય છ�. આવા �વમાનીનો યોગ 
ઈ�ર સાથે લાગતા વાર લાગતી નથી.

પોતાને ઈ�રનું સંતાન સમજનાર અ�નદોષ 
અને સંગદોષમાં ફસાશે નિહ. જેનાથી �થૂલ અને 
સૂ�મ પિવ�તાનું જતન થાય છ�. આ પિવ�તાનું 
બળ પિવ�તાના સાગર સાથે યોગ સાધવામાં મદદ 
કર� છ�.

કહ�વાય છ� ક� નવરો માણસ ન�ખોદ વાળ� 
અથા�� ન કરવાનું કરી બેસે. અં�ે�માં આને કહ� 
છ�, Idle Mind is Devil's Workshop. આચારનું 
મૂળ િવચારમાં છ�. િવચાર ઉ�ભવે છ� મનમાંથી 
તેથી આ મનને નવ�ં ન રાખતાં સદા શુભ કાય�માં 
��� રાખવાથી તે નકામા / ફોગટ / �યથ� િવચાર 
નહ� કર�. આ માટ� ��ાક�મારી િવ�ાલયમાં 
ઈ�રીય યાદ અને ઈ�રીય સેવાનું બેલે�સ 
(સમતોલન) રાખવાનું શીખવાય છ�. તેથી મન કાં 
તો ઈ�રની યાદમાં હોય, કાં તો ઈ�રીય સેવામાં 

�યથ� િવચાર વાયુનો �યાિધ છ� ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�ાના�ત
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હોય. મનને આવું ��� રાખવાથી તેને �યથ� 
િવચાર કરવાની �રસદ જ મળતી નથી !

પોઝીટીવ િવચારની �ે�ટીસથી અથા�� 
સકારા�મક િવચારથી પણ મનમાં �યથ� િવચાર 
ઉ�ભવતા નથી. પોઝીટીવ િવચાર આપણને 
આશાવાદી બનાવે છ�. િહ�મતવાન બનાવે છ� અને 
આપણા શુભ કાય�માં સફળતા અપાવે છ�.

આ�માનું એ લ�ણ છ� ક� એ જેના સંગમાં રહ� 
એવો એ બની �ય છ�. તો ઉ�મ સંગ ઈ�રીય સંગ 
જ છ� ને ? ક�સંગથી મનમાં �યથ� િવચારનું ભારણ 
વધે છ�. ભાર� મનની હાલત દયાજનક હોય છ�. જેમ 
પાંચ મણની બોરી ઉપાડનાર મજૂર વાંકો વળી 
�ય છ�. પરસેવે ર�બઝેબ થઈ �ય છ� અને થાક� 
�ય છ� તેમ �યથ� િવચારના ભારવાળું મન 
ઉિ�� હોય છ�. ભાર� મન ઈ�રને યાદ કરવા 
ઉડી શકતું નથી. પરમધામવાસી પાસે પહ�ચી 
શકતું નથી અને પરમા�મ િમલનનો પરમાનંદ 
પામી શકતું નથી. �ેહપૂવ�ક પરમા�માની યાદ ન 
કરી શકવાથી આપણાં જનમોજનમનાં પાપ 
બળતાં નથી. એટલું જ નહ� પણ યોગબળથી થતી 
�વગ�ય સુખ-શાંિતની કમાણી પણ થઈ શકતી 
નથી. આવી કમાણી કરવાનો આ છ��ો જ�મ � 
એળ� �ય તો પછી પ�તાવો કરનારની લાઈનમાં 
ઊભા રહ�વાનો વારો આવે. પરંતુ આપણે એવા 
થવું નથી. પ�તાવાના આંસુ સારવા નથી. આપણે 
તો આ છ��ો જ�મ સાથ�ક કરવો છ�, ખ�ં ?

તો ચાલો, આ િવકરાળ �યથ� િવચાર વાયુના 
�યાિધને દૂર કરીએ. એ માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય�પી 
હૉ�પટલમાં દાખલ થઈ જઈએ. અને સમથ� 
િવચારોના સંગાથે સવ� શિ�વાન િશવ પરમા�મા 
સાથે યોગ લગાવી અલૌ�કક કમાણી કરીને 
માલામાલ બની જઈએ.

આ તક� સારા સમાચાર જણાવતાં આનંદ 
થાય છ� ક� T.V.માં ��ાક�મારીઝની 24 કલાક 
સમથ� િવચારોના કાય��મો આપતી ચેનલ (�� 
ઓફ) �ઈ શકાય છ�. તે ચેનલનું નામ છ�. ‘પીસ 
ઓફ માઈ�ડ’. ક�બલ / ડી.ટી.એચ.ના 
ઓપર�ટરને કહ�વાથી આ ચેનલની ગોઠવણ કરી 
શકાય છ�. મનને ખુશ ખુશાલ કરતા, બુિ�ને 
�દ�ય બનાવતા અને સં�કારનું િસંચન કરતા આ 
‘પીસ ઓફ માઈ�ડ’ના કાય��મો �� અને �યથ� 
િવચારના વાયુના �યાિધથી મુ� થવાનો 
અખતરો કરી ��. �યાં પૈસા બેસે છ� ? મફત છ� 
શારી�રક રોગથી પણ ભયંકર આ માનિસક 
રોગથી મુ� થવા � પૈસા ખરચવા પડે તો એ પણ 
લેખે લગા�યા કહ�વાય ને ?

તનને તગડું કરવા �યાસ કરીએ છીએ પણ 
મનની માવજત કરવાનું ભૂલી જવાય છ� ને ? તો 
ચાલો. આજે મનના આ �યાિધને મટાડવા 
ક�તિન�યી બનીએ. આપના આ �દશામાં થયેલ 
�માિણક �ય�ોમાં આપ �લંત સફળતા મેળવો 
એવી હા�દ�ક શુભે�છાનો ગુલદ�તો આપને અપ�ણ 
કરતાં આનંદનો અનુભવ થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�યાર� િવકમ� અને પાપોનું બેલે�સ શૂ�ય હોય તથા 
સતકમ� અને પુ�યનું ખાતુ ભરપૂર બને એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... જ�મ - �વન -

સમય ચાલી ર�ો છ�. તેની પળપળનો ઉપયોગ 
આ�મઉ�થાન માટ� કરીએ તેવી શુભભાવના, 
શુભકામના સાથે િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી



�� િનરાકાર છું એટલે ક� મારો કોઈ આકાર નથી 
છતાં પણ �� �યોિતિબંદુ �વ�પ છું, �� કોઈ ��ીના 
ક�ખેથી જ�મ લેતો નથી પરંતુ પિતત �� શરીરમાં 
પર કાયામાં �વેશ કરી અવત�રત થા� છું. કારણ 
ક� �� પર કાયામાં �વેશવાને યો�ય છું પરંતુ જ�મ 
લેવાને યો�ય નથી. �� જ�મ-મરણના ચ�માં પણ 
આવતો નથી, �યાર� �યાર� કિળયુગના અંતના 
પણ અંતે ધમ�ના નામે અધમ� �યાપી �ય, માનવ 
��ાચારી, �યિભચારી, પાપાચારી, દુરાચારી, 
િવકારી, પિતત બની �ય છ� �યાર� �યાર� ક�પ 
ક�પ �� જ�મ લેતો નથી પરંતુ અવત�રત થઈ, 
પિવ� �ા�ણોની રચના કરી તેમજ ક�યાણકારી 
પુ�ષો�મ સંગમયુગની �થાપના કરી, ગીતા�ાન 
આપી, �ણ ધમ� અનુ�મે �ા�ણ ધમ�, આ�દ 
સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ� અને �િ�ય ધમ�ની 
�થાપના કરીને નવી સતયુગી તેમજ �ેતાયુગી 
દુિનયાની �થાપના ક�ં છું.

�ીક��ણ એ ગીતા�ાનની સતયુગી 
Creation છ�. ગીતા એ �ીક��ણની પાછલા જ�મની 
માતા હતી ક� જેનાથી સતયુગમાં �ીક��ણના �પમાં 
�ીક��ણનો જ�મ થયો. તેઓને તેમના પાછલા 
જ�મમાં અજ�મા, િનરાકારી, અશરીરી, 
અસંસારી, �યોિતિબંદુ �વ�પ, અભો�ા, 
અવત�રત પરમ િપતા પરમા�મા િશવ એ 
ગીતા�ાન આ�યું હતું. કોઈ ��ીના ક�ખેથી 
�ીક��ણનો જ�મ થયો હતો. તેઓ દ�હધારી હતાં. 
સંસારી હતાં. સાકારી હતાં, તેઓને સુખની 
ભોગના હતી, તેઓ જ�મ-મરણના ચ�માં આ�યા 
હતાં. ગીતાના રચિયતા િનરાકાર પરમ િપતા 
પરમા�માએ ગીતામાં ક�ં છ� ક� જે કોઈ, કોઈ 

ગીતાના રચિયતા ક� ગીતાના ભગવાન 
કોણ તેમજ ગીતાની રચના �યાર� કરવામાં આવી 
અને ગીતા�ાન �યાર� આપવામાં આ�યું ? આ 
અનેક ��ાથ� છ�. � ક� ગીતામાં માનનારો 
મોટાભાગનો સમુદાય િહ�દુ છ�. �ીક��ણ, �ી રામ 
જેવા દ�વતા ક� ભગવાનમાં માનનારો વગ� િહ�દુ છ�. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� િહ�દુ કોઈ ધમ� નથી 
પરંતુ િહ�દુ�વમાં રાચનારો સમાજ પોતાને િહ�દુ 
ધમ� માને છ�. આ િહ�દુમાંનો મોટા ભાગનો વગ� 
ગીતામાં પણ માને છ� પરંતુ ખેદની તેમજ ભૂલ 
ભર�લી વાત તો એ છ� ક� તેઓ ગીતાના રચિયતા 
અને ગીતાના ભગવાન ક��ણ છ� એવું માની બેઠા 
છ�. આપણે તેમ કહીએ ક� ગીતાના રચિયતા 
પરમિપતા પરમા�મા છ�. તો તેઓ કહ�શે ક� સાચી 
વાત છ� કારણ ક� તેઓ �ીક��ણ ને જ પરમિપતા 
પરમા�મા માને છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� પરમ 
િપતા પરમા�મા િશવ છ�. પરંતુ િહ�દુ ધમ� વૈ�ણવો 
િશવને માનતા હોતા નથી. તેમ છતાં પણ ગીતાના 
રચિયતા ક� ગીતાના ભગવાન કોણ ? એ � િસ� 
ક� સાિબત કરવું હોય તો ગીતાના ક�ટલાક 
�ોકનું વણ�ન કરવું જ�રી છ�.

ગીતાના ભગવાન કહ� છ� ક� ‘�� અજ�મા છું 
એટલે ક� માર� મા�ં પોતાનું શરીર નથી, �� 
અસંસારી છું એટલે ક� માર� મારો પોતાનો સંસાર 
નથી એટલે ક� માર� મારા માતા-િપતા ક� ભાઈ-
બહ�ન ક� પુ�-પુ�ી, પ�ી ક� કોઈ પણ સાંસા�રક 
સંબંધી નથી. �� અભો�ા છું એટલે ક� માર� કોઈ 
પણ �કારની સુખ-દુઃખની ભોગના પણ નથી. �� 
અજર, અમર, અિવનાશી છું એટલે ક� માર� 
���વ નથી, ��યુ નથી, મારો િવનાશ થતો નથી. 
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��ીના ક�ખેથી જ�મ ધારણ કર�, દ�હ ધારણ કર�, 
સંસારી બને, સુખની ભોગના ભોગવે. જ�મ-
મરણના ચ�માં આવે તેને પરમા�મા કહ�વાય નિહ. 
ગીતાના રચિયતાને �ીક��ણ જેવો મિહમા નથી 
તેથી તે ગીતાના રચિયતા પરમા�મા િશવ જ છ�.

�ીક��ણ એ તેના શરીરનું નામ છ�. કોઈપણ 
શરીરધારીના શરીરમાં આ�મા હોય જ. �ીક��ણ 
દ�હધારી છ� તેથી તેના શરીરમાં આ�મા હોય જ. 
શરીર ��યુ પામે પછી તે શરીર �ીક��ણનું હોય ક� 
�ીરામનું હોય. દ�હધારીના િપતા દ�હધારી જ હોય 
અને દ�હધારીના સંતાન પણ દ�હધારી જ હોય. 
પરંતુ આ�માના િપતા આ�મા જેવા જ પરમ આ�મા 
એટલે ક� પરમા�મા જ હોય. તેનો અથ� એ થયો ક� 
�ીક��ણ પરમા�મા નથી કારણ ક� તે દ�હધારી છ�.

દ�વા�મા �ીક��ણ તો સતયુગના નાના 
બાળક હતાં. તે કઈ રીતે ગીતા�ાન આપી શક� ! 
દ�વા�મા �ીક��ણ સતયુગની �થમ Creation હતી. 
તેઓ સતયુગના રાજક�માર હતાં ક� જે સમયે જે 
માનવો હતાં તેઓ પણ �ીક��ણની જેમ દ�વા�માઓ 
હતા. દ�વા�મા એટલે 16 કળાએ સંપૂણ�. સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, સંપૂણ� પિવ�, મયા�દા પુ�ષો�મ. આ 
સતયુગી દ�વા�માઓ �ેમ, પિવ�તા, સ�યતા, 
સંતુ�તા, ધૈય�તા, મધુરતા, ન�તા, િનભ�યતા, 
હિષ�તમુખતા, અંતમુ�ખતા, ઉદારતા, િનયિમતતા, 
સરલતા, િનરઅહ�કારીતા, �ે�તા, �ામાિણકતા 
જેવા દ�વીગુણ ધરાવતા હતાં. આવા સતયુગમાં 
ગીતા�ાનની �યાં જ�ર ! વળી આવા સતયુગમાં 
સવ� આ�માના િપતા પરમ િપતા પરમા�માએ 
�ીક��ણના શરીરમાં પણ આવવાની �યાં જ�ર ! 
ગીતા�ાનની જ��રયાત હોય છ� કિળયુગના અંતે. 
વળી કિળયુગના અંતે દ�વા�મા �ીક��ણનો જ�મ 
થતો નથી. તેમનો જ�મ થાય છ� સતયુગમાં.

�ીક��ણને Lord (ભગવાન) કહ�વામાં આવે 

છ� �યાર� સવ� આ�માના િપતા પરમ િપતા િનરાકાર 
િશવને God (પરમા�મા) કહ�વામાં આવે છ�.

ગીતા એ કોઈ ધમ�શા�� નથી પરંતુ ગીતા 
એ �ણ ધમ� (�ા�ણ ધમ�, આ�દ સનાતન દ�વી-
દ�વતા ધમ�, �િ�ય ધમ�) અને �ણ યુગ (પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ, સતયુગ, �ેતાયુગ)ની �થાપના કરતું 
ઈ�રીય �ાન છ�. ઈ�રીય �ાન એટલે ઈ�ર 
�ારા અપાયેલું �ાન. ઈ�ર �ારા આપવામાં 
આવતું ઈ�રીય �ાન એટલે ક� ગીતા �ાનની 
જ��રયાત કિળયુગના અંતે જ પડે ક� જે સમયે 
ક��ણનો આ�મા 84મા છ��ા જ�મમાં હોય ક� જે 
સમયે 84 જ�મવાળા ક��ણના આ�મા સિહત 
કિળયુગી આ�માઓ પિતત, પાપાચારી, 
�યિભચારી, ��ાચારી, દુરાચારી, િવકારી બની 
ગયા હોય છ�. �ીક��ણ �પી શરીરમાં �વેશેલા 
આ�મા 82 શરીર બદલતાં બદલતાં �યાર� 83માં 
શરીરમાં �વેશે છ� �યાર� તે શરીરનું નામ પડે છ� 
દાદા લેખરાજ. (�ીક��ણ to દાદા લેખરાજ) ક� જે 
સમયે હળાહળ કિળયુગ હોય છ� �યાર� સવ� 
આ�માના િપતા �યોિતિબંદુ �વ�પ િનરાકાર પરમ 
િપતા પરમા�મા િશવ દાદા લેખરાજના તનમાં �વેશ 
કર� છ� અને તેમને જ કહ� છ� ક� ‘પરમ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�... �ાન �વ�પ� 
િશવોહ�  િશવોહ�... િન�નંદ �વ�� િશવોહ� 
િશવોહ�...’ તું દાદા લેખરાજ નથી, તું ��ા છો, 
તું જ ભિવ�યમાં સતયુગી �ીક��ણ બનનાર છો.’ 
અને પછી તો સાચા સાચા ગીતા�ાનનો સીલસીલો 
શ� થયો.

પોતાને િહ�દુ ધમ� સમ� બેઠ�લો સમુદાય 
તેવું માને છ� ક� �ીક��ણનો જ�મ �ાપરયુગમાં થયો 
હતો અને �ાપરયુગમાં �ીક��ણએ ગીતા�ાન 
આ�યું હતું. ના છૂટક� તેવું માની લઈએ ક� ધારો ક� 
�ીક��ણનો જ�મ �ાપરયુગમાં થયો અને 
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�� િનરાકાર છું એટલે ક� મારો કોઈ આકાર નથી 
છતાં પણ �� �યોિતિબંદુ �વ�પ છું, �� કોઈ ��ીના 
ક�ખેથી જ�મ લેતો નથી પરંતુ પિતત �� શરીરમાં 
પર કાયામાં �વેશ કરી અવત�રત થા� છું. કારણ 
ક� �� પર કાયામાં �વેશવાને યો�ય છું પરંતુ જ�મ 
લેવાને યો�ય નથી. �� જ�મ-મરણના ચ�માં પણ 
આવતો નથી, �યાર� �યાર� કિળયુગના અંતના 
પણ અંતે ધમ�ના નામે અધમ� �યાપી �ય, માનવ 
��ાચારી, �યિભચારી, પાપાચારી, દુરાચારી, 
િવકારી, પિતત બની �ય છ� �યાર� �યાર� ક�પ 
ક�પ �� જ�મ લેતો નથી પરંતુ અવત�રત થઈ, 
પિવ� �ા�ણોની રચના કરી તેમજ ક�યાણકારી 
પુ�ષો�મ સંગમયુગની �થાપના કરી, ગીતા�ાન 
આપી, �ણ ધમ� અનુ�મે �ા�ણ ધમ�, આ�દ 
સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ� અને �િ�ય ધમ�ની 
�થાપના કરીને નવી સતયુગી તેમજ �ેતાયુગી 
દુિનયાની �થાપના ક�ં છું.

�ીક��ણ એ ગીતા�ાનની સતયુગી 
Creation છ�. ગીતા એ �ીક��ણની પાછલા જ�મની 
માતા હતી ક� જેનાથી સતયુગમાં �ીક��ણના �પમાં 
�ીક��ણનો જ�મ થયો. તેઓને તેમના પાછલા 
જ�મમાં અજ�મા, િનરાકારી, અશરીરી, 
અસંસારી, �યોિતિબંદુ �વ�પ, અભો�ા, 
અવત�રત પરમ િપતા પરમા�મા િશવ એ 
ગીતા�ાન આ�યું હતું. કોઈ ��ીના ક�ખેથી 
�ીક��ણનો જ�મ થયો હતો. તેઓ દ�હધારી હતાં. 
સંસારી હતાં. સાકારી હતાં, તેઓને સુખની 
ભોગના હતી, તેઓ જ�મ-મરણના ચ�માં આ�યા 
હતાં. ગીતાના રચિયતા િનરાકાર પરમ િપતા 
પરમા�માએ ગીતામાં ક�ં છ� ક� જે કોઈ, કોઈ 

ગીતાના રચિયતા ક� ગીતાના ભગવાન 
કોણ તેમજ ગીતાની રચના �યાર� કરવામાં આવી 
અને ગીતા�ાન �યાર� આપવામાં આ�યું ? આ 
અનેક ��ાથ� છ�. � ક� ગીતામાં માનનારો 
મોટાભાગનો સમુદાય િહ�દુ છ�. �ીક��ણ, �ી રામ 
જેવા દ�વતા ક� ભગવાનમાં માનનારો વગ� િહ�દુ છ�. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� િહ�દુ કોઈ ધમ� નથી 
પરંતુ િહ�દુ�વમાં રાચનારો સમાજ પોતાને િહ�દુ 
ધમ� માને છ�. આ િહ�દુમાંનો મોટા ભાગનો વગ� 
ગીતામાં પણ માને છ� પરંતુ ખેદની તેમજ ભૂલ 
ભર�લી વાત તો એ છ� ક� તેઓ ગીતાના રચિયતા 
અને ગીતાના ભગવાન ક��ણ છ� એવું માની બેઠા 
છ�. આપણે તેમ કહીએ ક� ગીતાના રચિયતા 
પરમિપતા પરમા�મા છ�. તો તેઓ કહ�શે ક� સાચી 
વાત છ� કારણ ક� તેઓ �ીક��ણ ને જ પરમિપતા 
પરમા�મા માને છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� પરમ 
િપતા પરમા�મા િશવ છ�. પરંતુ િહ�દુ ધમ� વૈ�ણવો 
િશવને માનતા હોતા નથી. તેમ છતાં પણ ગીતાના 
રચિયતા ક� ગીતાના ભગવાન કોણ ? એ � િસ� 
ક� સાિબત કરવું હોય તો ગીતાના ક�ટલાક 
�ોકનું વણ�ન કરવું જ�રી છ�.

ગીતાના ભગવાન કહ� છ� ક� ‘�� અજ�મા છું 
એટલે ક� માર� મા�ં પોતાનું શરીર નથી, �� 
અસંસારી છું એટલે ક� માર� મારો પોતાનો સંસાર 
નથી એટલે ક� માર� મારા માતા-િપતા ક� ભાઈ-
બહ�ન ક� પુ�-પુ�ી, પ�ી ક� કોઈ પણ સાંસા�રક 
સંબંધી નથી. �� અભો�ા છું એટલે ક� માર� કોઈ 
પણ �કારની સુખ-દુઃખની ભોગના પણ નથી. �� 
અજર, અમર, અિવનાશી છું એટલે ક� માર� 
���વ નથી, ��યુ નથી, મારો િવનાશ થતો નથી. 
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��ીના ક�ખેથી જ�મ ધારણ કર�, દ�હ ધારણ કર�, 
સંસારી બને, સુખની ભોગના ભોગવે. જ�મ-
મરણના ચ�માં આવે તેને પરમા�મા કહ�વાય નિહ. 
ગીતાના રચિયતાને �ીક��ણ જેવો મિહમા નથી 
તેથી તે ગીતાના રચિયતા પરમા�મા િશવ જ છ�.

�ીક��ણ એ તેના શરીરનું નામ છ�. કોઈપણ 
શરીરધારીના શરીરમાં આ�મા હોય જ. �ીક��ણ 
દ�હધારી છ� તેથી તેના શરીરમાં આ�મા હોય જ. 
શરીર ��યુ પામે પછી તે શરીર �ીક��ણનું હોય ક� 
�ીરામનું હોય. દ�હધારીના િપતા દ�હધારી જ હોય 
અને દ�હધારીના સંતાન પણ દ�હધારી જ હોય. 
પરંતુ આ�માના િપતા આ�મા જેવા જ પરમ આ�મા 
એટલે ક� પરમા�મા જ હોય. તેનો અથ� એ થયો ક� 
�ીક��ણ પરમા�મા નથી કારણ ક� તે દ�હધારી છ�.

દ�વા�મા �ીક��ણ તો સતયુગના નાના 
બાળક હતાં. તે કઈ રીતે ગીતા�ાન આપી શક� ! 
દ�વા�મા �ીક��ણ સતયુગની �થમ Creation હતી. 
તેઓ સતયુગના રાજક�માર હતાં ક� જે સમયે જે 
માનવો હતાં તેઓ પણ �ીક��ણની જેમ દ�વા�માઓ 
હતા. દ�વા�મા એટલે 16 કળાએ સંપૂણ�. સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, સંપૂણ� પિવ�, મયા�દા પુ�ષો�મ. આ 
સતયુગી દ�વા�માઓ �ેમ, પિવ�તા, સ�યતા, 
સંતુ�તા, ધૈય�તા, મધુરતા, ન�તા, િનભ�યતા, 
હિષ�તમુખતા, અંતમુ�ખતા, ઉદારતા, િનયિમતતા, 
સરલતા, િનરઅહ�કારીતા, �ે�તા, �ામાિણકતા 
જેવા દ�વીગુણ ધરાવતા હતાં. આવા સતયુગમાં 
ગીતા�ાનની �યાં જ�ર ! વળી આવા સતયુગમાં 
સવ� આ�માના િપતા પરમ િપતા પરમા�માએ 
�ીક��ણના શરીરમાં પણ આવવાની �યાં જ�ર ! 
ગીતા�ાનની જ��રયાત હોય છ� કિળયુગના અંતે. 
વળી કિળયુગના અંતે દ�વા�મા �ીક��ણનો જ�મ 
થતો નથી. તેમનો જ�મ થાય છ� સતયુગમાં.

�ીક��ણને Lord (ભગવાન) કહ�વામાં આવે 

છ� �યાર� સવ� આ�માના િપતા પરમ િપતા િનરાકાર 
િશવને God (પરમા�મા) કહ�વામાં આવે છ�.

ગીતા એ કોઈ ધમ�શા�� નથી પરંતુ ગીતા 
એ �ણ ધમ� (�ા�ણ ધમ�, આ�દ સનાતન દ�વી-
દ�વતા ધમ�, �િ�ય ધમ�) અને �ણ યુગ (પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ, સતયુગ, �ેતાયુગ)ની �થાપના કરતું 
ઈ�રીય �ાન છ�. ઈ�રીય �ાન એટલે ઈ�ર 
�ારા અપાયેલું �ાન. ઈ�ર �ારા આપવામાં 
આવતું ઈ�રીય �ાન એટલે ક� ગીતા �ાનની 
જ��રયાત કિળયુગના અંતે જ પડે ક� જે સમયે 
ક��ણનો આ�મા 84મા છ��ા જ�મમાં હોય ક� જે 
સમયે 84 જ�મવાળા ક��ણના આ�મા સિહત 
કિળયુગી આ�માઓ પિતત, પાપાચારી, 
�યિભચારી, ��ાચારી, દુરાચારી, િવકારી બની 
ગયા હોય છ�. �ીક��ણ �પી શરીરમાં �વેશેલા 
આ�મા 82 શરીર બદલતાં બદલતાં �યાર� 83માં 
શરીરમાં �વેશે છ� �યાર� તે શરીરનું નામ પડે છ� 
દાદા લેખરાજ. (�ીક��ણ to દાદા લેખરાજ) ક� જે 
સમયે હળાહળ કિળયુગ હોય છ� �યાર� સવ� 
આ�માના િપતા �યોિતિબંદુ �વ�પ િનરાકાર પરમ 
િપતા પરમા�મા િશવ દાદા લેખરાજના તનમાં �વેશ 
કર� છ� અને તેમને જ કહ� છ� ક� ‘પરમ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�... �ાન �વ�પ� 
િશવોહ�  િશવોહ�... િન�નંદ �વ�� િશવોહ� 
િશવોહ�...’ તું દાદા લેખરાજ નથી, તું ��ા છો, 
તું જ ભિવ�યમાં સતયુગી �ીક��ણ બનનાર છો.’ 
અને પછી તો સાચા સાચા ગીતા�ાનનો સીલસીલો 
શ� થયો.

પોતાને િહ�દુ ધમ� સમ� બેઠ�લો સમુદાય 
તેવું માને છ� ક� �ીક��ણનો જ�મ �ાપરયુગમાં થયો 
હતો અને �ાપરયુગમાં �ીક��ણએ ગીતા�ાન 
આ�યું હતું. ના છૂટક� તેવું માની લઈએ ક� ધારો ક� 
�ીક��ણનો જ�મ �ાપરયુગમાં થયો અને 

�ાના�ત
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(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

આજે કનૈયો �વયં મારી પાસે આ�યો છ�. �� એનો 
હાથ પકડી લ�. પોતાનો હાથ લાકડીના સહાર� 
કનૈયાને પકડવા લંબા�યો. �ીક��ણ એમના 
મનનો ભાવ સમ� ગયા. સૂરદાસનો હાથ ધીર� 
ધીર� આગળ વધી ર�ો હતો. મા� એમના ઘરથી 
થોડું અંતર ર�ં એટલે તેઓ લાકડી છોડીને 
ચા�યા ગયા. કનૈયાએ લાઠી છોડી દીધી તો 
સૂરદાસ �યાક�ળ બની ગયા. એમની આંખોમાંથી 
આંસુ વહ�વા લા�યાં. તેઓ બો�યા, �� આંધળો છું, 
આવા આંધળાની લાકડી છોડીને જવામાં તારી 
કઈ બહાદુરી છ�. એમના મુખમાંથી વેદનાના શ�દો 
નીકળી પ�ા.

‘બાંહ છુડા ક� �ત હ�, િનબ�લ �ની મોહી.

�દય છોડ ક� �ય તો મ� મદ� બખાનૂ તોહી.

મને િનબ�ળ સમ�ને મારો હાથ છોડીને 
�ઓ છો, પણ મારા �દયમાંથી �ઓ તો �� તમને 
�ણું, �ી ક��ણએ ક�ં, બાબા, � �� આપના જેવા 
ભ�ોના �દયમાંથી ચા�યો �� તો �યાં રહીશ ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગીતા�ાન આ�યું તો પછી �ાપરયુગ બાદ સતયુગ 
એટલે ક� �વગ�ય સુવણ�યુગ આવવો �ઈએ ને ! 
પરંતુ તેને બદલે તો અ�ાન�પી અંધકારયુગ 
કિળયુગ આ�યો. સ�ય તો એ છ� ક� ગીતા�ાનથી 
જ સતયુગી �વગ�ય સુવણ�યુગની �થાપના થાય જ 
અને હવે સતયુગી �વગ�ય સુવણ�યુગની 
�થાપનાનું કાય� અિવરત પણે ચાલી ર�ં છ�. આ 
કાય� છ��ા 83 વષ�થી િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમ િપતા પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ા મુખ 
વંશાવલી પિવ� �ા�ણ વ�સો �ારા ચાલી ર�ં છ� 
ક� જે કાય� હવે 19 વષ�માં પૂણ� કરવાનું છ�.

બાબાએ Ultimatum આપી દીધું છ�. પરંતુ 
કાશ ! દુ�યવી મનુ�ય આ બાબતથી અ�ાત છ�.

હવે અ�ાન�પી અંધકારમય કિળયુગની 
િવદાય અને �ાન�પી �કાશમય સતયુગી 
સુવણ�યુગના આગમનના વધામણાંના એંધાણ 
ન�કના જ વષ�માં ��યમાન થશે. હાહાકાર પછી 
જય જયકાર થશે. ન�કના ભિવ�યમાં જ 
�ીક��ણની પધરામણી ભિવ�ય સુવણ�કાલીન 
ભારતભૂિમ પર થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વન બદલાઈ �ય હો બાબાના �ાનથી

 બોલી બદલીશું, િવચાર બદલીશું

�વરા�ય અિધકારી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 ��� બદલીશું, �િ� બદલીશું

�વગ�ના માિલક બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 દ�હભાન છોડીશું, બી�ને સુખ આપીશું.

દ�વી-દ�વતા બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 િન�ા છોડીશું, અ�તવેલા કરીશું.

21 જ�મના સુખી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 પાંચ િવકાર છોડીશું, િનયિમત યોગ કરીશું

િ�કાલદશ� બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 માયા�ત બનીશું, અવગુણ કાઢીશું

સવ�ગુણી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 કમ� સુધારીશું બદલીને બતાવીશું

સતયુગ લાવીશું હો બાબાના �ાનથી

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગીત
�.ક�. ઊિમ�લાબેન, પીપાવાવ (રાજુલા)
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છ��ા દસેક વષ�થી ‘�ાના�ત’ િનયિમત વાંચું છું. મારા મતે ‘�ાના�ત’માં �િસ� થતી ��યેક 
ક�િતઓ વાંચકને ઊ�વ�ગિત તરફ દોરી જનારી હોય છ�. દર મિહને ક�ઈકનું ક�ઈક નવું �ાન મળતું 
રહ�વાથી વાંચકની આ��મક ��થિત પણ શિ�શાળી બનતી �ય છ�. વળી તં�ી �થાનેથી િનયિમત 
લખાતી �થમ ક�િત તો �ે�તાની તમામ સીમાઓ પાર કરી જનારી હોય છ�. ફ��ુઆરી 2019ના 
અંકમાં ‘ફ�ર�તાપણાની અવ�થા’ એ લેખ વાંચીને �ણે ક� સવ� �કારના બોજથી હલકા બની ર�ા 
હોવાની અનુભૂિત સહજ રીતે જ થયા િવના રહ�તી નથી. બાપદાદાના રાહ પર વષ� સુધી અિવરત 
યોગસાધનાના બળ� ઊંચી ��થિતને પામનારી આપણી દાદીઓના લેખો પણ �વ પ�રવત�ન માટ� અિત 
મૂ�યવાન ર�ા છ�. વળી ��ાક�મારીઝ સં�થાની િવિવધ આ�યા��મક અને રચના�મક ��િ�ઓથી 
વાંચકોને માિહતગાર કરતી રંગીન તસવીરો પણ ‘�ાના�ત’ની શોભામાં અિભ�િ� કર� છ�. આમ 
સવ� �કાર� ઉ�મ �ાનના અ�તસમું સં�થાનું આ મુખપ� જે હદમાં રહીને બેહદની ��થિતને પમાડના�ં 
છ�. અંતમાં ગુજ�રધરા અને ગુજરાતી ભાષાના ગૌરવસમા ‘�ાના�ત’ માિસકને મારી અનેક અનેક 
શુભકામનાઓ પાઠવું છું.

�.ક�. ક�શુભાઈ જે. પટ�લ (િન�ત િશ�ક, કાલીપુરા)

તં�ીને પ�ો

‘�ાના�ત’માં બાબાના �ાનને ઉ�ક�� સાિહ�ય સામ�ી �ારા પીરસીને આપ સારી સેવા કરી 
ર�ા છો.

અમારી ક�યા હૉ�ટ�લમાં થતી ��િ�ઓ અને ક�યાઓના �યિ��વ િવકાસ તથા સં�કાર 
િસંચન માટ� રખાતી કાળ� સંબંધી માિહતી આપતો લેખ દર વષ� મોકલીએ છીએ. એ રીતે આ વષ� 
પણ �ણ ક�યાના અનુભવો સાથે લેખ તૈયાર કરીને મોક�યો છ�. આપના �વા��ય માટ� શુભ ભાવના 
સાથે.

�.ક�. ચં�વદન ચો�સી (ન�ડયાદ)

• �દ�યગુણોના સવ� અલંકારોથી સજેલા રહો, 
તો અહ�કાર આવશે નહ�.

• જેની ઈ�રીય યાદની �યોિત સદા �ગતી રહ� 
છ� તેઓ �ા�ણ (��ાવ�સ) ક�ળના દીપક 
બને છ�.

• પોતાની �ે��િ�થી વાયુમંડળને �ે� 
બનાવવું એ સાચી સેવા છ�.

• અંદરની ��થિતનું દપ�ણ ચહ�રો છ�. ચહ�રો કદી 
શુ�ક ના હોય, ખુશીવાળો હોય.

• ઉપરામ ��થિત �ારા ઉડતીકલામાં ઉડતા 
રહો, તો કમ��પી ડાળીના બંધનમાં ફસાશો 
નહ�.

• સાહસને સાથી બનાવી લો, તો દર�ક કમ�માં 
સફળતા મળતી રહ�શે.
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�ાના�ત

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

આજે કનૈયો �વયં મારી પાસે આ�યો છ�. �� એનો 
હાથ પકડી લ�. પોતાનો હાથ લાકડીના સહાર� 
કનૈયાને પકડવા લંબા�યો. �ીક��ણ એમના 
મનનો ભાવ સમ� ગયા. સૂરદાસનો હાથ ધીર� 
ધીર� આગળ વધી ર�ો હતો. મા� એમના ઘરથી 
થોડું અંતર ર�ં એટલે તેઓ લાકડી છોડીને 
ચા�યા ગયા. કનૈયાએ લાઠી છોડી દીધી તો 
સૂરદાસ �યાક�ળ બની ગયા. એમની આંખોમાંથી 
આંસુ વહ�વા લા�યાં. તેઓ બો�યા, �� આંધળો છું, 
આવા આંધળાની લાકડી છોડીને જવામાં તારી 
કઈ બહાદુરી છ�. એમના મુખમાંથી વેદનાના શ�દો 
નીકળી પ�ા.

‘બાંહ છુડા ક� �ત હ�, િનબ�લ �ની મોહી.

�દય છોડ ક� �ય તો મ� મદ� બખાનૂ તોહી.

મને િનબ�ળ સમ�ને મારો હાથ છોડીને 
�ઓ છો, પણ મારા �દયમાંથી �ઓ તો �� તમને 
�ણું, �ી ક��ણએ ક�ં, બાબા, � �� આપના જેવા 
ભ�ોના �દયમાંથી ચા�યો �� તો �યાં રહીશ ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગીતા�ાન આ�યું તો પછી �ાપરયુગ બાદ સતયુગ 
એટલે ક� �વગ�ય સુવણ�યુગ આવવો �ઈએ ને ! 
પરંતુ તેને બદલે તો અ�ાન�પી અંધકારયુગ 
કિળયુગ આ�યો. સ�ય તો એ છ� ક� ગીતા�ાનથી 
જ સતયુગી �વગ�ય સુવણ�યુગની �થાપના થાય જ 
અને હવે સતયુગી �વગ�ય સુવણ�યુગની 
�થાપનાનું કાય� અિવરત પણે ચાલી ર�ં છ�. આ 
કાય� છ��ા 83 વષ�થી િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમ િપતા પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ા મુખ 
વંશાવલી પિવ� �ા�ણ વ�સો �ારા ચાલી ર�ં છ� 
ક� જે કાય� હવે 19 વષ�માં પૂણ� કરવાનું છ�.

બાબાએ Ultimatum આપી દીધું છ�. પરંતુ 
કાશ ! દુ�યવી મનુ�ય આ બાબતથી અ�ાત છ�.

હવે અ�ાન�પી અંધકારમય કિળયુગની 
િવદાય અને �ાન�પી �કાશમય સતયુગી 
સુવણ�યુગના આગમનના વધામણાંના એંધાણ 
ન�કના જ વષ�માં ��યમાન થશે. હાહાકાર પછી 
જય જયકાર થશે. ન�કના ભિવ�યમાં જ 
�ીક��ણની પધરામણી ભિવ�ય સુવણ�કાલીન 
ભારતભૂિમ પર થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વન બદલાઈ �ય હો બાબાના �ાનથી

 બોલી બદલીશું, િવચાર બદલીશું

�વરા�ય અિધકારી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 ��� બદલીશું, �િ� બદલીશું

�વગ�ના માિલક બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 દ�હભાન છોડીશું, બી�ને સુખ આપીશું.

દ�વી-દ�વતા બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 િન�ા છોડીશું, અ�તવેલા કરીશું.

21 જ�મના સુખી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 પાંચ િવકાર છોડીશું, િનયિમત યોગ કરીશું

િ�કાલદશ� બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 માયા�ત બનીશું, અવગુણ કાઢીશું

સવ�ગુણી બનીશું હો બાબાના �ાનથી

 કમ� સુધારીશું બદલીને બતાવીશું

સતયુગ લાવીશું હો બાબાના �ાનથી

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગીત
�.ક�. ઊિમ�લાબેન, પીપાવાવ (રાજુલા)
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�ાના�ત

છ��ા દસેક વષ�થી ‘�ાના�ત’ િનયિમત વાંચું છું. મારા મતે ‘�ાના�ત’માં �િસ� થતી ��યેક 
ક�િતઓ વાંચકને ઊ�વ�ગિત તરફ દોરી જનારી હોય છ�. દર મિહને ક�ઈકનું ક�ઈક નવું �ાન મળતું 
રહ�વાથી વાંચકની આ��મક ��થિત પણ શિ�શાળી બનતી �ય છ�. વળી તં�ી �થાનેથી િનયિમત 
લખાતી �થમ ક�િત તો �ે�તાની તમામ સીમાઓ પાર કરી જનારી હોય છ�. ફ��ુઆરી 2019ના 
અંકમાં ‘ફ�ર�તાપણાની અવ�થા’ એ લેખ વાંચીને �ણે ક� સવ� �કારના બોજથી હલકા બની ર�ા 
હોવાની અનુભૂિત સહજ રીતે જ થયા િવના રહ�તી નથી. બાપદાદાના રાહ પર વષ� સુધી અિવરત 
યોગસાધનાના બળ� ઊંચી ��થિતને પામનારી આપણી દાદીઓના લેખો પણ �વ પ�રવત�ન માટ� અિત 
મૂ�યવાન ર�ા છ�. વળી ��ાક�મારીઝ સં�થાની િવિવધ આ�યા��મક અને રચના�મક ��િ�ઓથી 
વાંચકોને માિહતગાર કરતી રંગીન તસવીરો પણ ‘�ાના�ત’ની શોભામાં અિભ�િ� કર� છ�. આમ 
સવ� �કાર� ઉ�મ �ાનના અ�તસમું સં�થાનું આ મુખપ� જે હદમાં રહીને બેહદની ��થિતને પમાડના�ં 
છ�. અંતમાં ગુજ�રધરા અને ગુજરાતી ભાષાના ગૌરવસમા ‘�ાના�ત’ માિસકને મારી અનેક અનેક 
શુભકામનાઓ પાઠવું છું.

�.ક�. ક�શુભાઈ જે. પટ�લ (િન�ત િશ�ક, કાલીપુરા)

તં�ીને પ�ો

‘�ાના�ત’માં બાબાના �ાનને ઉ�ક�� સાિહ�ય સામ�ી �ારા પીરસીને આપ સારી સેવા કરી 
ર�ા છો.

અમારી ક�યા હૉ�ટ�લમાં થતી ��િ�ઓ અને ક�યાઓના �યિ��વ િવકાસ તથા સં�કાર 
િસંચન માટ� રખાતી કાળ� સંબંધી માિહતી આપતો લેખ દર વષ� મોકલીએ છીએ. એ રીતે આ વષ� 
પણ �ણ ક�યાના અનુભવો સાથે લેખ તૈયાર કરીને મોક�યો છ�. આપના �વા��ય માટ� શુભ ભાવના 
સાથે.

�.ક�. ચં�વદન ચો�સી (ન�ડયાદ)

• �દ�યગુણોના સવ� અલંકારોથી સજેલા રહો, 
તો અહ�કાર આવશે નહ�.

• જેની ઈ�રીય યાદની �યોિત સદા �ગતી રહ� 
છ� તેઓ �ા�ણ (��ાવ�સ) ક�ળના દીપક 
બને છ�.

• પોતાની �ે��િ�થી વાયુમંડળને �ે� 
બનાવવું એ સાચી સેવા છ�.

• અંદરની ��થિતનું દપ�ણ ચહ�રો છ�. ચહ�રો કદી 
શુ�ક ના હોય, ખુશીવાળો હોય.

• ઉપરામ ��થિત �ારા ઉડતીકલામાં ઉડતા 
રહો, તો કમ��પી ડાળીના બંધનમાં ફસાશો 
નહ�.

• સાહસને સાથી બનાવી લો, તો દર�ક કમ�માં 
સફળતા મળતી રહ�શે.
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સં�કાર પ�રવત�ન

સં�કાર પ�રવત�ન માટ� ઝાટક� બનવું પડે. 
મ�મા, દાદીઓ નાની વયે ઓમમંડળીમાં આ�યાં. 
ક�ટલાંક ��ાક�મારીઝ નામકરણ પછીથી આ�યાં. 
પણ �દ�ય સા�ા�કારોથી �દ�ય અનુભૂિતઓ થતાં 
જૂના, પુરાણા સં�કારો ઝાટક� બનીને બદલી 
દીધા. તે માટ� બ� સમય ના લીધો. લૌ�કક 
સં�કારો, ખાનપાન, રીિત �રવા�, રહ�ણીકરણી 
બદલવી, પિવ�તાની ધારણા કરવી આ બધી 
સામા�ય વાતો નથી. પણ આ મહાન આ�માઓએ 
તી� પુ�ષાથ�થી સં�કાર પ�રવત�ન કરીને સમાજને 
ચ�કાવી દીધો. જે સં�થાનો પાયો જ આટલો 
મજબૂત હોય તેને કોણ ડગાવી શક� ? તી� 
પુ�ષાથ� �ારા સં�કાર પ�રવત�ન એવું હોય ક� જેમાં 
મન, વાણી, કમ�ની એક�પતા રહ�. આ�મા 
�વરા�ય અિધકારી બને. જૂના પુરાણા સં�કારો, 
પાછલા જ�મના �યથ� સં�કારો દ�ધ થઈ �ય. 
એકા�તાપૂણ�, �ઢ મનોબળથી તી� પુ�ષાથ� 
કરતાં સં�કારો �દ�ય બને છ�. ટૂંકમાં જે મહાન 
આ�માઓ બ�યા છ�, ય�માં નામ રોશન કયુ� છ�. 
�િસિ� પા�યાં છ� તેઓ સં�કાર પ�રવત�નની 
ઉ�ેખનીય �િતભાઓ છ�.

સમયનું મૂ�ય

સમા��તવષ�ની ઘોષણા થઈ. અ�ય� 
બાપદાદાના િમલનમાં પ�રવત�ન થયું. િવ�ની 
પ�ર��થિત �ફોટક છ�. બી� િવ�યુ�માં 
�પાનના હીરોશીમા અને નાગાસાક� ઉપર 
ફ�કાયેલાં બ�બ કરતાં આજે અિત આધુિનક, 

તી� પુ�ષાથ�ની આ�યા��મક પ�રભાષા 
આપીએ તો તી� પુ�ષાથ� એટલે ઝડપી, 
પ�રણામલ�ી, ��� સંપ�ન, ક�યાણકારી 
પુ�ષાથ�. ‘એકવાર જે ભૂલ થઈ તે ફરીથી ના 
થાય.’ એવું મ�માએ કહ�લું છ�. આ છ� તી� 
પુ�ષાથ�ની સચોટ પ�રભાષા.

તી� પુ�ષાથ�માં મુ�ય�વે ચાર બાબતોને 
આવરી લેવી જ�રી છ�. (૧) સં�કાર પ�રવત�ન, 
(૨) સમયનું મૂ�ય (૩) સમપ�ણભાવ અને (૪) 
સેવાભાવ. આ ચાર� િવષયોમાં તી� પુ�ષાથ�નું 
કાય��ે� આવી �ય છ�. અમુક ગુણો, શિ�ઓ, 
િવશેષતાઓ ધારણ કરીએ છીએ �યાર� તેની સાથે 
�ડાયેલાં અ�ય ગુણો, શિ�ઓ પણ તેમાંથી મળ� 
છ�. �ાન, ગુણ, શિ�ઓથી �દ�યતાની �િ� 
થાય છ�. 

મીઠા બાબાએ ‘તી� પુ�ષાથ�’ િવશે ક�ં છ�, 
‘જે સવ� ��યે ક�યાણકારી �િ� અને શુભિચંતક 
ભાવ રાખે છ� તે તી� પુ�ષાથ� છ�. ભલે કોઈ 
વારંવાર પછાડવાનો �યાસ કર�, મનને ડગમગ 
કર�, િવ�ન�પ બને છતાં પણ આપનો એના ��યે 
સદા શુભિચંતકનો અડોલ ભાવ રહ�. વાતોને 
કારણે ભાવના બદલાય પણ દર�ક પ�ર��થિતમાં 
�િ� અને ભાવ યથાથ� હોય તો આપના ઉપર 
એનો �ભાવ પડશે નહ�. પછી કોઈપણ �યથ� 
વાતો �વામાં નહ� આવે. સમય બચી જશે. આ 
છ� િવ� ક�યાણકારી અવ�થા.’ (સાકારવાણી, 
તા. 28-12-2016) 

હવે ચાર મુ�ાઓની વાત કરીએ.

�ાના�ત
િચંતન

તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ�
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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ઘાતક�, િવનાશકારી અણુશ��ોનું િનમા�ણ થઈ 
ર�ં છ�. આ અણુશ��ોનો જેના ઉપર �હાર થશે તે 
તો નહ� બચે સાથે સાથે �હાર કરનારા પણ નહ� 
બચે. ઘડીના છ�ા ભાગમાં ન બનવાનું બની જશે. 
સંગમયુગ પૂણ� થવામાં છ� �યાર� સંગમયુગની પળ� 
પળ ક�મતી છ�, મૂ�યવાન છ�. તેનો પ�રણામલ�ી 
ઉપયોગ કરવો એટલે તી� પુ�ષાથ�.

સમપ�ણ ભાવ

સમપ�ણ માટ� હવે રાહ �વાનો સમય નથી. 
તન, મન, ધન, સમય, સંક�પ, �ાસ, બાબાને, 
ય�ને સમિપ�ત કરવામાં કોઈ ચોઘ�ડયું �વાની 
જ�ર નથી. તેના માટ� કમૂરતાં નડતાં નથી. 
સ�કાય� �ે� કાય� �યાર� કરીએ �યાર� તે 
ક�યાણકારી જ છ�. પોતાનું ભા�ય બનાવનાર છ�. 
સમપ�ણ લૂલુ લંગડુ ના હોય. પોતે સમપ�ણની પાક� 
�િ�યા ના કરી હોય, તો પાછળથી સંતાનોની મિત 
બદલાતાં એ સમપ�ણ ધોવાઈ �ય છ�.

ધનનું તો સમપ�ણ કયુ� પણ પછીથી આહાર, 
આરામ અને આળસમાં સમય ગયો. કોઈ 
પ�રણામલ�ી, ઉ�ેખનીય સેવા ના કરી તો જમા 
ખાતું ઘટતું જશે. ઉધારખાતું વધતું જશે. 
સમપ�ણની યથાથ� પ�રભાષા �ણવા માટ� સાત 
�દવસ ચાલેલી અ�ય�વાણીઓનું અ�યયન 
કરવું જ�રી છ�. તેને �યાગનો સ�તાહ કોસ� કહ� છ�. 
સમપ�ણની �દ�યખુશી ચહ�રા ઉપર દ�ખાવી �ઈએ. 
�વનની સંતુ�તા અને ધ�યતાની િનરંતર 
અનુભૂિત થાય. તેનાથી િવ��ની વાતો �વા મળ� 
તો કહી શકાય ક� આ સમપ�ણ અધૂ�ં છ�. �દલનું 
નથી, �દમાગનું છ�.

સેવાભાવ

�હાની સેવા એવી હોવી �ઈએ જે 
આ�માઓને �પશ� �ય. �વન પ�રવત�ન માટ� 

િનિમ� બને. દુઃખી, અશાંત, હતાશ, િનરાશ 
આ�માઓના ચહ�રાઓ આનંદથી ખીલી ઉઠ�. 
�દયના ઉમંગ, ઉ�સાહથી કર�લી સેવા સફળ થાય 
છ�. જે ��ાક�મારી બહ�નો, ��ાવ�સો લગનથી, 
સમિપ�તભાવથી, પારદિશ�તાથી, િન�કામભાવથી 
સેવા કર� છ� તેનું સુંદર પ�રણામ અવ�ય મળ� છ�. 
િભ�ન િભ�ન ઉ�ેખનીય શોધો કરનાર 
િશવશિ�ઓએ આ�યા��મક ઈિતહાસમાં 
અ�યાય રચી પોતાનું નામ રોશન કયુ� છ�.

�વઉ�નિતની સેવા સંગઠનમાં કરવાથી તે 
અસરકારક બને છ�. તેનાથી ઉમંગ, ઉ�સાહભયા� 
વાયુમંડળથી ચમ�કારી પ�રણામો મળ� છ�. યોગના 
િવિભ�ન કાય��મો, ભ�ીઓ, �ાનના િભ�ન 
િભ�ન િવષયોનાં અિધકારી વ�ાઓ �ારા 
�વચનો, સાકાર અને અ�ય�વાણીઓનું 
અ�યયન જ�રી છ�.

બાબા કહ� છ� ક� બીન િવવાદા�પદ, �વન-
મૂ�યોને અ�તા�મ આપી સેવા થાય છ� પણ આ 
નવી દુિનયાનું નવું �ાન છ� તેનો પણ સંદ�શ મળવો 
�ઈએ. રાજયોગી જગદીશચં�નું ‘નઈ દુિનયાકા 
નયા �ાન’ પુ�તક આ માટ� ઉપયોગી બનશે. 
સેવામાં મા� �ેમ, પાલના અને �સ�નતાનું 
�માણપ� પૂરતું નથી. પણ �વયં પરમા�મા ��� 
પ�રવત�નનું આ કાય� કરાવી ર�ા છ�. તેની 
��ય�તા થાય તે જ�રી છ�. �પાક� �ારા થતી 
પ�રણામલ�ી સેવાઓ ઉ�ેખનીય બને છ�. અ�ય 
વ�ગો પણ ન�ધપા� સેવાઓ કર� છ�.

સેવામાં �પધા�ભાવ નહ� પણ સ�ભાવના 
હોય. વધાર� ખચ� કરીને, ભ�ય સ�વટથી સેવા 
થાય પણ તે અપૂરતી છ�. ચહ�રા અને ચલન �ારા 
સેવા થાય તો તે અસરકારક બને છ�. સેવા કોઈના 
ઉપર લાદી શકાતી નથી. તે �વયંમાંથી જ�મે છ�. જે 
��ાવ�સ બાબા ��યેના �ેમ, ઉમંગ, ઉ�સાહથી 

�ાના�ત
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સં�કાર પ�રવત�ન

સં�કાર પ�રવત�ન માટ� ઝાટક� બનવું પડે. 
મ�મા, દાદીઓ નાની વયે ઓમમંડળીમાં આ�યાં. 
ક�ટલાંક ��ાક�મારીઝ નામકરણ પછીથી આ�યાં. 
પણ �દ�ય સા�ા�કારોથી �દ�ય અનુભૂિતઓ થતાં 
જૂના, પુરાણા સં�કારો ઝાટક� બનીને બદલી 
દીધા. તે માટ� બ� સમય ના લીધો. લૌ�કક 
સં�કારો, ખાનપાન, રીિત �રવા�, રહ�ણીકરણી 
બદલવી, પિવ�તાની ધારણા કરવી આ બધી 
સામા�ય વાતો નથી. પણ આ મહાન આ�માઓએ 
તી� પુ�ષાથ�થી સં�કાર પ�રવત�ન કરીને સમાજને 
ચ�કાવી દીધો. જે સં�થાનો પાયો જ આટલો 
મજબૂત હોય તેને કોણ ડગાવી શક� ? તી� 
પુ�ષાથ� �ારા સં�કાર પ�રવત�ન એવું હોય ક� જેમાં 
મન, વાણી, કમ�ની એક�પતા રહ�. આ�મા 
�વરા�ય અિધકારી બને. જૂના પુરાણા સં�કારો, 
પાછલા જ�મના �યથ� સં�કારો દ�ધ થઈ �ય. 
એકા�તાપૂણ�, �ઢ મનોબળથી તી� પુ�ષાથ� 
કરતાં સં�કારો �દ�ય બને છ�. ટૂંકમાં જે મહાન 
આ�માઓ બ�યા છ�, ય�માં નામ રોશન કયુ� છ�. 
�િસિ� પા�યાં છ� તેઓ સં�કાર પ�રવત�નની 
ઉ�ેખનીય �િતભાઓ છ�.

સમયનું મૂ�ય

સમા��તવષ�ની ઘોષણા થઈ. અ�ય� 
બાપદાદાના િમલનમાં પ�રવત�ન થયું. િવ�ની 
પ�ર��થિત �ફોટક છ�. બી� િવ�યુ�માં 
�પાનના હીરોશીમા અને નાગાસાક� ઉપર 
ફ�કાયેલાં બ�બ કરતાં આજે અિત આધુિનક, 

તી� પુ�ષાથ�ની આ�યા��મક પ�રભાષા 
આપીએ તો તી� પુ�ષાથ� એટલે ઝડપી, 
પ�રણામલ�ી, ��� સંપ�ન, ક�યાણકારી 
પુ�ષાથ�. ‘એકવાર જે ભૂલ થઈ તે ફરીથી ના 
થાય.’ એવું મ�માએ કહ�લું છ�. આ છ� તી� 
પુ�ષાથ�ની સચોટ પ�રભાષા.

તી� પુ�ષાથ�માં મુ�ય�વે ચાર બાબતોને 
આવરી લેવી જ�રી છ�. (૧) સં�કાર પ�રવત�ન, 
(૨) સમયનું મૂ�ય (૩) સમપ�ણભાવ અને (૪) 
સેવાભાવ. આ ચાર� િવષયોમાં તી� પુ�ષાથ�નું 
કાય��ે� આવી �ય છ�. અમુક ગુણો, શિ�ઓ, 
િવશેષતાઓ ધારણ કરીએ છીએ �યાર� તેની સાથે 
�ડાયેલાં અ�ય ગુણો, શિ�ઓ પણ તેમાંથી મળ� 
છ�. �ાન, ગુણ, શિ�ઓથી �દ�યતાની �િ� 
થાય છ�. 

મીઠા બાબાએ ‘તી� પુ�ષાથ�’ િવશે ક�ં છ�, 
‘જે સવ� ��યે ક�યાણકારી �િ� અને શુભિચંતક 
ભાવ રાખે છ� તે તી� પુ�ષાથ� છ�. ભલે કોઈ 
વારંવાર પછાડવાનો �યાસ કર�, મનને ડગમગ 
કર�, િવ�ન�પ બને છતાં પણ આપનો એના ��યે 
સદા શુભિચંતકનો અડોલ ભાવ રહ�. વાતોને 
કારણે ભાવના બદલાય પણ દર�ક પ�ર��થિતમાં 
�િ� અને ભાવ યથાથ� હોય તો આપના ઉપર 
એનો �ભાવ પડશે નહ�. પછી કોઈપણ �યથ� 
વાતો �વામાં નહ� આવે. સમય બચી જશે. આ 
છ� િવ� ક�યાણકારી અવ�થા.’ (સાકારવાણી, 
તા. 28-12-2016) 

હવે ચાર મુ�ાઓની વાત કરીએ.

�ાના�ત
િચંતન

તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ�
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ
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ઘાતક�, િવનાશકારી અણુશ��ોનું િનમા�ણ થઈ 
ર�ં છ�. આ અણુશ��ોનો જેના ઉપર �હાર થશે તે 
તો નહ� બચે સાથે સાથે �હાર કરનારા પણ નહ� 
બચે. ઘડીના છ�ા ભાગમાં ન બનવાનું બની જશે. 
સંગમયુગ પૂણ� થવામાં છ� �યાર� સંગમયુગની પળ� 
પળ ક�મતી છ�, મૂ�યવાન છ�. તેનો પ�રણામલ�ી 
ઉપયોગ કરવો એટલે તી� પુ�ષાથ�.

સમપ�ણ ભાવ

સમપ�ણ માટ� હવે રાહ �વાનો સમય નથી. 
તન, મન, ધન, સમય, સંક�પ, �ાસ, બાબાને, 
ય�ને સમિપ�ત કરવામાં કોઈ ચોઘ�ડયું �વાની 
જ�ર નથી. તેના માટ� કમૂરતાં નડતાં નથી. 
સ�કાય� �ે� કાય� �યાર� કરીએ �યાર� તે 
ક�યાણકારી જ છ�. પોતાનું ભા�ય બનાવનાર છ�. 
સમપ�ણ લૂલુ લંગડુ ના હોય. પોતે સમપ�ણની પાક� 
�િ�યા ના કરી હોય, તો પાછળથી સંતાનોની મિત 
બદલાતાં એ સમપ�ણ ધોવાઈ �ય છ�.

ધનનું તો સમપ�ણ કયુ� પણ પછીથી આહાર, 
આરામ અને આળસમાં સમય ગયો. કોઈ 
પ�રણામલ�ી, ઉ�ેખનીય સેવા ના કરી તો જમા 
ખાતું ઘટતું જશે. ઉધારખાતું વધતું જશે. 
સમપ�ણની યથાથ� પ�રભાષા �ણવા માટ� સાત 
�દવસ ચાલેલી અ�ય�વાણીઓનું અ�યયન 
કરવું જ�રી છ�. તેને �યાગનો સ�તાહ કોસ� કહ� છ�. 
સમપ�ણની �દ�યખુશી ચહ�રા ઉપર દ�ખાવી �ઈએ. 
�વનની સંતુ�તા અને ધ�યતાની િનરંતર 
અનુભૂિત થાય. તેનાથી િવ��ની વાતો �વા મળ� 
તો કહી શકાય ક� આ સમપ�ણ અધૂ�ં છ�. �દલનું 
નથી, �દમાગનું છ�.

સેવાભાવ

�હાની સેવા એવી હોવી �ઈએ જે 
આ�માઓને �પશ� �ય. �વન પ�રવત�ન માટ� 

િનિમ� બને. દુઃખી, અશાંત, હતાશ, િનરાશ 
આ�માઓના ચહ�રાઓ આનંદથી ખીલી ઉઠ�. 
�દયના ઉમંગ, ઉ�સાહથી કર�લી સેવા સફળ થાય 
છ�. જે ��ાક�મારી બહ�નો, ��ાવ�સો લગનથી, 
સમિપ�તભાવથી, પારદિશ�તાથી, િન�કામભાવથી 
સેવા કર� છ� તેનું સુંદર પ�રણામ અવ�ય મળ� છ�. 
િભ�ન િભ�ન ઉ�ેખનીય શોધો કરનાર 
િશવશિ�ઓએ આ�યા��મક ઈિતહાસમાં 
અ�યાય રચી પોતાનું નામ રોશન કયુ� છ�.

�વઉ�નિતની સેવા સંગઠનમાં કરવાથી તે 
અસરકારક બને છ�. તેનાથી ઉમંગ, ઉ�સાહભયા� 
વાયુમંડળથી ચમ�કારી પ�રણામો મળ� છ�. યોગના 
િવિભ�ન કાય��મો, ભ�ીઓ, �ાનના િભ�ન 
િભ�ન િવષયોનાં અિધકારી વ�ાઓ �ારા 
�વચનો, સાકાર અને અ�ય�વાણીઓનું 
અ�યયન જ�રી છ�.

બાબા કહ� છ� ક� બીન િવવાદા�પદ, �વન-
મૂ�યોને અ�તા�મ આપી સેવા થાય છ� પણ આ 
નવી દુિનયાનું નવું �ાન છ� તેનો પણ સંદ�શ મળવો 
�ઈએ. રાજયોગી જગદીશચં�નું ‘નઈ દુિનયાકા 
નયા �ાન’ પુ�તક આ માટ� ઉપયોગી બનશે. 
સેવામાં મા� �ેમ, પાલના અને �સ�નતાનું 
�માણપ� પૂરતું નથી. પણ �વયં પરમા�મા ��� 
પ�રવત�નનું આ કાય� કરાવી ર�ા છ�. તેની 
��ય�તા થાય તે જ�રી છ�. �પાક� �ારા થતી 
પ�રણામલ�ી સેવાઓ ઉ�ેખનીય બને છ�. અ�ય 
વ�ગો પણ ન�ધપા� સેવાઓ કર� છ�.

સેવામાં �પધા�ભાવ નહ� પણ સ�ભાવના 
હોય. વધાર� ખચ� કરીને, ભ�ય સ�વટથી સેવા 
થાય પણ તે અપૂરતી છ�. ચહ�રા અને ચલન �ારા 
સેવા થાય તો તે અસરકારક બને છ�. સેવા કોઈના 
ઉપર લાદી શકાતી નથી. તે �વયંમાંથી જ�મે છ�. જે 
��ાવ�સ બાબા ��યેના �ેમ, ઉમંગ, ઉ�સાહથી 

�ાના�ત
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સેવા કર� છ�. તે સેવાને દીપાવે છ�. સેવા કોઈ નાની 
ક� મોટી હોતી નથી. ચાહ� વાણીની હોય, ધનની 
હોય, કમ�ણા સેવા હોય પણ તેમાં આપણો ભાવ 
અને ભાવના ક�વી છ� તે મહ�વનું છ�. આજના 
અ�તન સંચાર સાધનોના જમાનામાં સેવામાં પણ 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. �ોજે�ટર શો ભૂલાઈ ગયા છ�. 
એક વખતે મુિ�ત મુરલી ધનની જેમ મહ�વ પામતી 
હતી. આજે ટી.વી., ઈ�ટરનેટ, મોબાઈલના 
મા�યમથી તે સહજ �ા�ય છ�. મુરલીની �ા�યતા 
વધી છ� પણ મુરલી �ારા થતી �વન પ�રવત�નની 
�િ�યા ઘટી છ�. ર��ડયો, ટી.વી. સાયબર મી�ડયા 
�ારા થતી સેવા ઝડપી અને દ�શ તથા દુિનયાના 
ખૂણે ખૂણે પહ�ચે છ�. આવા મા�યમથી રાજયોિગની 

��ાક�મારી િશવાનીબેન જેવા સમથ� વ�ાઓ જે 
સેવા કર� છ� તેના ફલ�વ�પે ��ાવ�સો અને 
ભવનિનમા�ણની મા�ા વધતી �ય છ�.

ટૂંકમાં તી� પુ�ષાથ� કરવાનો આ અવસર 
છ�. ખાણમાંથી નીકળ�લા હીરાને ચમકદાર 
બનાવનાર તી� પુ�ષાથ� છ�. સમયને સોનેરી 
બનાવવાની આ પળો છ�. �વનને ધ�ય 
બનાવવાની મંિઝલ એટલે તી� આ�યા��મક 
પુ�ષાથ�. આપ સૌ તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ� �ારા 
િસિ� સંપ�ન બનો, બાબાની ��ય�તા માટ� 
િનિમ� બનો એવી અંતરમનની શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

રાખો. એ માનવે િવચાયુ� ક� આ ��ાંતો 
કબીર�એ મારા માટ� મૂ�યાં. એ માનવને સમ�ઈ 
ગયું ક� �હ�થી હોય ક� િમ�તા બંનેમાં સુમેળ, 
પર�પર િવ�ાસ ઘણો જ જ�રી છ�. કોઈની સાથે 
વેર ના રાખો. ઝઘડા ના કરો. જ�ર પડતાં 
એકબી�ની સમજણ અને સંમિતથી �યવહાર 
કરો.

�દયથી કોઈ દૂર નહ� કરી શક�.

એકવાર સંત સૂરદાસને કોઈએ ભજન 
કરવા આમં�ણ આ�યું. ભજન પતી ગયા પછી 
એમને એમના ઘેર પહ�ચાડવાનું કોઈને �યાન ર�ં 
નહ�. સૂરદાસે પણ એમને તકલીફ આપવી નથી 
એમ િવચાયુ�. અને �વયં હાથમાં લાકડી લઈને 
ગોિવંદ કરતાં અંધારી રાતે ચાલતા ઘર તરફ 
નીકળી પ�ા. ર�તામાં એક ક�વો આવતો હતો. 
તેઓ લાકડી પછાડતા પછાડતા ભગવાનનું નામ 
લેતા લેતા આગળ વધી ર�ા હતા. એમના પગ 
અને ક�વા વ�ે મા� થોડું જ અંતર ર�ં હતું. �યાર� 
એમને લા�યું ક� કોઈએ એમની લાકડી પકડી છ�. 
સૂરદાસે પૂ�ું તમે કોણ છો ? તો ઉ�ર મ�યો ક� 
બાબા �� એક બાળક છું. �� પણ આપનાં ભજન 
સાંભળીને પાછો ફરી ર�ો હતો. આપનાં ભજન 
સાંભળવાં મને બ� જ ગમે છ�. મ� �યું ક� આપ 
ખોટા ર�તે જઈ ર�ા છો એટલે �� અહ� આવી 
ગયો. ચાલો, �� આપને આપના ઘર સુધી મૂક� 
આવું. સૂરદાસે પૂ�ું, બેટા તા�ં નામ શું છ� ? તો 
ઉ�ર મ�યો ક� બાબા હજુ સુધી મારી માએ મા�ં 
નામ પા�ું નથી. તો �� તને કયા નામથી બોલાવુ ? 
બાબા, ગમે તે નામે બોલાવશો તો ચાલશે. સૂરદાસે 
ર�તામાં એ બાળકને ક�ટલાયે સવાલો પૂ�ા. 
એમને લા�યું ક� કનૈયો ના હોય ? એમને લા�યું ક� 

પર�પર સમજણથી આવે ઝઘડાનો ઉક�લ

કબીર� રોજ સ�સંગ કરતા હતા. લોકો 
આવતા જતા રહ�તા. એક માનવ સ�સંગ પૂરો થયો 
છતાં બેસી ર�ો. કબીર� બો�યા, કહો ક�ઈ કામ 
છ� ? તો તે માનવે ક�ં ક� �� ઘણે દૂરથી આવું છું. 
માર� આપનું માગ�દશ�ન લેવું છ�. શું પૂછવું છ� ? બોલો 
એમ કબીર� ક�ં. તે કહ�વા લા�યો ક� �� �હ�થી 
છું. મારા ઘરમાં ઝઘડા થયા જ કર� છ�. �� આપની 
પાસેથી એ �ણવા ઈ�છું છું ક� ઝઘડા કઈ રીતે દૂર 
થાય ? કબીર� ચૂપ ર�ા પછી થોડીવારમાં કબીર� 
એમનાં પ�ીને ક�ં ક� ફાનસ સળગાવી લાવો. 
કબીરનાં પ�ી ફાનસ સળગાવી લા�યાં. તે 
કબીર�ની પાસે મૂક�. તે માનવ િવચારવા લા�યો 
ક� આટલી બપોર� ફાનસ સળગાવી લાવવાનો શો 
અથ� ? તે માનવ િવચારવા લા�યો ક� માર� શું ?

પછી કબીર�એ ક�ં ક� ક�ઈક મીઠું 
(િમઠાઈ) લાવો. તો એમનાં પ�ી નમક�ન લઈને 
આ�યાં. એ માનવે િવચાયુ� ક� આ તો પાગલનું ઘર 
છ�. િમઠાઈને બદલે નમક�ન, �દવસમાં ફાનસ. તે 
માનવે ક�ં કબીર� �� �� છું. તે માનવ 
િવચારવા લા�યો ક� �� �યાં ફસાઈ ગયો.

કબીર� સમ� ગયા ક� આપને આપના 
ઝઘડાનો ઉક�લ મ�યો ક� નહ� ? કબીર�એ ક�ં 
ક� મ� ફાનસ સળગાવી લાવવાનું ક�ં તો મારી 
પ�ી એમ કહી શકતી હતી ક� શું તમે પાગલ થઈ 
ગયા છો ? આટલી બપોર� ફાનસ લાવવાનું શું કામ 
છ�. એણે િવચાયુ� ક� કોઈ કામથી મંગાવી હશે. તે 
િમઠાઈને બદલે નમક�ન આપી ગઈ તો મ� િવચાયુ� 
ક� ઘરમાં િમઠાઈ નહ� હોય. એમાં ઝઘડવાનું શું ? 
તમે પણ સમ�. ઝઘડા કરવાનું છોડો. એક 
બી�ની વાતને સમ�. એકબી�માં િવ�ાસ 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)

�વા��યવધ�ક આદતો
• નરણે કોઠ� ��ફાળું પાણી પીવાની આદત 

લાભદાયી છ�. તેનાથી શરીરમાંના ઝેરી ત�વો 
બહાર ��કાઈ �ય છ�.

• દર�ક રંગના શાક-ફળ ખાવા જેમક� 
સફરજન, ક���સકમ મરચાં, બેરીઝ, 
પાંદડાયુ� ભા�ઓ, આ સઘળામાંથી પોષક 
ત�વો મળ� છ�.

• રોિજંદા આહારમાં દૂધ ક� દૂધની બનાવટનો 
સમાવેશ અવ�ય કરવો. તે હાડકાને મજબૂત 
કર� છ�.

• �દવસમાં ઓછામાં ઓછી 15 િમિનટ વૉક 
કરવું. એટલો સમય પણ ન મળતો હોય તો 
શાક લેવા ચાલતા જવું અથવા તો એક બસ 
�ટોપ જેટલું ચાલવું.

• રોજ ડાયરીમાં એક એવી વાત લખો જેનાથી 
તમને હકારા�મક એન� મળ�. પોતાની ઊણપ 
વાંચવા કરતાં સારી વાતો વાંચવાથી તન-મન 

સુધર� છ�.

• ઠ�ડા પીણા પીવા કરતાં પાણી ક� ફળોનો રસ 
પીવો.

• પપૈયું િનયિમત ખાવું. પપૈયાના સેવનથી 
શરીરને પોટ�િશયમ તેમજ િવટાિમન એ મળ� 
છ�.

• �દવસ દરિમયાન એક �યિ�ને કો�પલીમે�ટ 
અવ�ય આપવું તેનાથી તમે ���તા 
અનુભવશો અને ���સ પણ દૂર થશે.

• સવાર� 15 િમિનટ તડકામાં બેસવાની આદત 
પાડો. સૂય�ના �કરણો �ડ�ેશન દૂર કરવા 
સ�મ છ�.

• દાંતે �દવસમાં બે વાર �શ કરવું. મુખ દુગ�ધ 
તેમજ મ�માના બે�ટ��રયા દૂર થાય છ�.

• જંક �ડ ન ખાવા. બગીચામાં ટહ�લવું.

(સિહયર)
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સેવા કર� છ�. તે સેવાને દીપાવે છ�. સેવા કોઈ નાની 
ક� મોટી હોતી નથી. ચાહ� વાણીની હોય, ધનની 
હોય, કમ�ણા સેવા હોય પણ તેમાં આપણો ભાવ 
અને ભાવના ક�વી છ� તે મહ�વનું છ�. આજના 
અ�તન સંચાર સાધનોના જમાનામાં સેવામાં પણ 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. �ોજે�ટર શો ભૂલાઈ ગયા છ�. 
એક વખતે મુિ�ત મુરલી ધનની જેમ મહ�વ પામતી 
હતી. આજે ટી.વી., ઈ�ટરનેટ, મોબાઈલના 
મા�યમથી તે સહજ �ા�ય છ�. મુરલીની �ા�યતા 
વધી છ� પણ મુરલી �ારા થતી �વન પ�રવત�નની 
�િ�યા ઘટી છ�. ર��ડયો, ટી.વી. સાયબર મી�ડયા 
�ારા થતી સેવા ઝડપી અને દ�શ તથા દુિનયાના 
ખૂણે ખૂણે પહ�ચે છ�. આવા મા�યમથી રાજયોિગની 

��ાક�મારી િશવાનીબેન જેવા સમથ� વ�ાઓ જે 
સેવા કર� છ� તેના ફલ�વ�પે ��ાવ�સો અને 
ભવનિનમા�ણની મા�ા વધતી �ય છ�.

ટૂંકમાં તી� પુ�ષાથ� કરવાનો આ અવસર 
છ�. ખાણમાંથી નીકળ�લા હીરાને ચમકદાર 
બનાવનાર તી� પુ�ષાથ� છ�. સમયને સોનેરી 
બનાવવાની આ પળો છ�. �વનને ધ�ય 
બનાવવાની મંિઝલ એટલે તી� આ�યા��મક 
પુ�ષાથ�. આપ સૌ તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ� �ારા 
િસિ� સંપ�ન બનો, બાબાની ��ય�તા માટ� 
િનિમ� બનો એવી અંતરમનની શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત
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રાખો. એ માનવે િવચાયુ� ક� આ ��ાંતો 
કબીર�એ મારા માટ� મૂ�યાં. એ માનવને સમ�ઈ 
ગયું ક� �હ�થી હોય ક� િમ�તા બંનેમાં સુમેળ, 
પર�પર િવ�ાસ ઘણો જ જ�રી છ�. કોઈની સાથે 
વેર ના રાખો. ઝઘડા ના કરો. જ�ર પડતાં 
એકબી�ની સમજણ અને સંમિતથી �યવહાર 
કરો.

�દયથી કોઈ દૂર નહ� કરી શક�.

એકવાર સંત સૂરદાસને કોઈએ ભજન 
કરવા આમં�ણ આ�યું. ભજન પતી ગયા પછી 
એમને એમના ઘેર પહ�ચાડવાનું કોઈને �યાન ર�ં 
નહ�. સૂરદાસે પણ એમને તકલીફ આપવી નથી 
એમ િવચાયુ�. અને �વયં હાથમાં લાકડી લઈને 
ગોિવંદ કરતાં અંધારી રાતે ચાલતા ઘર તરફ 
નીકળી પ�ા. ર�તામાં એક ક�વો આવતો હતો. 
તેઓ લાકડી પછાડતા પછાડતા ભગવાનનું નામ 
લેતા લેતા આગળ વધી ર�ા હતા. એમના પગ 
અને ક�વા વ�ે મા� થોડું જ અંતર ર�ં હતું. �યાર� 
એમને લા�યું ક� કોઈએ એમની લાકડી પકડી છ�. 
સૂરદાસે પૂ�ું તમે કોણ છો ? તો ઉ�ર મ�યો ક� 
બાબા �� એક બાળક છું. �� પણ આપનાં ભજન 
સાંભળીને પાછો ફરી ર�ો હતો. આપનાં ભજન 
સાંભળવાં મને બ� જ ગમે છ�. મ� �યું ક� આપ 
ખોટા ર�તે જઈ ર�ા છો એટલે �� અહ� આવી 
ગયો. ચાલો, �� આપને આપના ઘર સુધી મૂક� 
આવું. સૂરદાસે પૂ�ું, બેટા તા�ં નામ શું છ� ? તો 
ઉ�ર મ�યો ક� બાબા હજુ સુધી મારી માએ મા�ં 
નામ પા�ું નથી. તો �� તને કયા નામથી બોલાવુ ? 
બાબા, ગમે તે નામે બોલાવશો તો ચાલશે. સૂરદાસે 
ર�તામાં એ બાળકને ક�ટલાયે સવાલો પૂ�ા. 
એમને લા�યું ક� કનૈયો ના હોય ? એમને લા�યું ક� 

પર�પર સમજણથી આવે ઝઘડાનો ઉક�લ

કબીર� રોજ સ�સંગ કરતા હતા. લોકો 
આવતા જતા રહ�તા. એક માનવ સ�સંગ પૂરો થયો 
છતાં બેસી ર�ો. કબીર� બો�યા, કહો ક�ઈ કામ 
છ� ? તો તે માનવે ક�ં ક� �� ઘણે દૂરથી આવું છું. 
માર� આપનું માગ�દશ�ન લેવું છ�. શું પૂછવું છ� ? બોલો 
એમ કબીર� ક�ં. તે કહ�વા લા�યો ક� �� �હ�થી 
છું. મારા ઘરમાં ઝઘડા થયા જ કર� છ�. �� આપની 
પાસેથી એ �ણવા ઈ�છું છું ક� ઝઘડા કઈ રીતે દૂર 
થાય ? કબીર� ચૂપ ર�ા પછી થોડીવારમાં કબીર� 
એમનાં પ�ીને ક�ં ક� ફાનસ સળગાવી લાવો. 
કબીરનાં પ�ી ફાનસ સળગાવી લા�યાં. તે 
કબીર�ની પાસે મૂક�. તે માનવ િવચારવા લા�યો 
ક� આટલી બપોર� ફાનસ સળગાવી લાવવાનો શો 
અથ� ? તે માનવ િવચારવા લા�યો ક� માર� શું ?

પછી કબીર�એ ક�ં ક� ક�ઈક મીઠું 
(િમઠાઈ) લાવો. તો એમનાં પ�ી નમક�ન લઈને 
આ�યાં. એ માનવે િવચાયુ� ક� આ તો પાગલનું ઘર 
છ�. િમઠાઈને બદલે નમક�ન, �દવસમાં ફાનસ. તે 
માનવે ક�ં કબીર� �� �� છું. તે માનવ 
િવચારવા લા�યો ક� �� �યાં ફસાઈ ગયો.

કબીર� સમ� ગયા ક� આપને આપના 
ઝઘડાનો ઉક�લ મ�યો ક� નહ� ? કબીર�એ ક�ં 
ક� મ� ફાનસ સળગાવી લાવવાનું ક�ં તો મારી 
પ�ી એમ કહી શકતી હતી ક� શું તમે પાગલ થઈ 
ગયા છો ? આટલી બપોર� ફાનસ લાવવાનું શું કામ 
છ�. એણે િવચાયુ� ક� કોઈ કામથી મંગાવી હશે. તે 
િમઠાઈને બદલે નમક�ન આપી ગઈ તો મ� િવચાયુ� 
ક� ઘરમાં િમઠાઈ નહ� હોય. એમાં ઝઘડવાનું શું ? 
તમે પણ સમ�. ઝઘડા કરવાનું છોડો. એક 
બી�ની વાતને સમ�. એકબી�માં િવ�ાસ 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)

�વા��યવધ�ક આદતો
• નરણે કોઠ� ��ફાળું પાણી પીવાની આદત 

લાભદાયી છ�. તેનાથી શરીરમાંના ઝેરી ત�વો 
બહાર ��કાઈ �ય છ�.

• દર�ક રંગના શાક-ફળ ખાવા જેમક� 
સફરજન, ક���સકમ મરચાં, બેરીઝ, 
પાંદડાયુ� ભા�ઓ, આ સઘળામાંથી પોષક 
ત�વો મળ� છ�.

• રોિજંદા આહારમાં દૂધ ક� દૂધની બનાવટનો 
સમાવેશ અવ�ય કરવો. તે હાડકાને મજબૂત 
કર� છ�.

• �દવસમાં ઓછામાં ઓછી 15 િમિનટ વૉક 
કરવું. એટલો સમય પણ ન મળતો હોય તો 
શાક લેવા ચાલતા જવું અથવા તો એક બસ 
�ટોપ જેટલું ચાલવું.

• રોજ ડાયરીમાં એક એવી વાત લખો જેનાથી 
તમને હકારા�મક એન� મળ�. પોતાની ઊણપ 
વાંચવા કરતાં સારી વાતો વાંચવાથી તન-મન 

સુધર� છ�.

• ઠ�ડા પીણા પીવા કરતાં પાણી ક� ફળોનો રસ 
પીવો.

• પપૈયું િનયિમત ખાવું. પપૈયાના સેવનથી 
શરીરને પોટ�િશયમ તેમજ િવટાિમન એ મળ� 
છ�.

• �દવસ દરિમયાન એક �યિ�ને કો�પલીમે�ટ 
અવ�ય આપવું તેનાથી તમે ���તા 
અનુભવશો અને ���સ પણ દૂર થશે.

• સવાર� 15 િમિનટ તડકામાં બેસવાની આદત 
પાડો. સૂય�ના �કરણો �ડ�ેશન દૂર કરવા 
સ�મ છ�.

• દાંતે �દવસમાં બે વાર �શ કરવું. મુખ દુગ�ધ 
તેમજ મ�માના બે�ટ��રયા દૂર થાય છ�.

• જંક �ડ ન ખાવા. બગીચામાં ટહ�લવું.

(સિહયર)
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�વદશ�ન ચ�
�.ક�. બાબુભાઈ , મોરબી

‘બાબા કહતે હ� �ક �વદશ�ન ચ� ઘુમાઓ, તો માયા કા ગલા કટ �યેગા.’

પરમધામથી આવી, �ક��ટ મ�યમાં બેઠો આ�મા, �યાર�ક ખુશ, �યાર�ક અશાંત થાય વાતવાતમાં.

આ�માની છ� �ણ શિ�ઓ, મન, બુિ� અને સં�કાર, �ણે મળીને રથને (દ�હ) ચલાવે.

બુિ� િનણ�ય લે, મન કર� િવચાર, જેવા કમ� કર� તેવા બને �વભાવ - સં�કાર.

સતયુગમાં સતો�ધાન, પિવ�તા, સુખ પારાવાર, સુખ, શાંિત, સ�િ�, �યાં છ� અપરમપાર.

પાવન ભારતમાં છ�, લ�મી-નારાયણનું રાજ, �ક�િત છ� દાસી, મા�યા િવના દ� સુખ-સાજ.

પૂ�ય દ�વતાઓ �ાર�ધ ભોગવે, કરવા નથી પડતા કોઈ કામ કાજ.

ફળ, �લથી ભરપૂર, ધરતી સ�વે, �ક�િતના સૌ�દય�માં છ� �પ રાજ.

દાસને નથી નાનપ ક� કોઈ ખામી. સતયુગ, �ેતા સુખની દુિનયા, �યાં નથી કોઈ ગુલામી.

આ છ� રામરા�યની સ�ય વાત, થોડા સમયમાં ફરીથી આવશે નૂતન �ભાત.

�ાપરયુગથી આવે છ� રાવણ રાજ, દ�વતાઓના ઉતરી ગયા, પિવ�તાના તાજ.

ભિ�નો માગ� શ� થયો, બ�યા િશવ (સોમનાથ)ના મં�દર,

અ�યિભચારી, ર�ગુણી ભિ�, �યાં પણ છ� શુભ િવચાર,

રા� પરદુઃખ ભંજન, િવ�મા�દ�ય કર� િશવની પૂ�.

�� �ેમી, સાંભળ� સ�ના ��ો, યો�ય િનણ�ય તૂત� જ સ�,

પછીથી આ�યા ઈ�ાહીમ, ગૌતમ, �ાઈ�ટ ધમ�ના ગુ�

એક પછી એક વ�યા ધમ�, લડાઈ, ઝગડા થયા શ�

મૂિત�પૂ�, મં�દરો વ�યા, ઉતરતી કલાથી ચાલે રાજ,

ર�ગુણી બ�યા તમોગુણી, ભૂલી ભાન બ�યા �યિભચારી.

�યિભચારી, તમો�ધાન ચાલે રાવણનું �� પર રાજ.

�વાથ� વ�યા, લોભે હલચલ મચાવી, �ોધથી ચલાવે રાજ...

દુઃખી અશાંત, રોગી, કામી, ગુંડાગીરી છ� હરામીનું રાજ,

��ના મતે રા� ચૂંટાય, િશર પરથી ઉતરી ગયા તાજ,

ઉઘાડે માથે... પહ�યા� કપડે ઉઘાડા, �ધાનો બ�યા તમસ રાજ..

�ાપર, કિલયુગ મળી, 63 જ�મ ચાલે િવકમ�નું રાજ..

પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગ આ�યો, હીરાતુ�ય સમય લા�યો,

આવા સમયે આ�યા િશવ, ��ા તનનો લઈ આધાર,

પ�રચય આપી પોતાનો, સમ�વે છ� ગીતા �ાનનો સાર,

રાજયોગી, હોલીહ�સ આ�માઓ, લૂંટ� સુખ અપાર, િશવનું ક�ં ન માને તે, ધમ�રાજ પુરીમાં ખાશે માર...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

બાદ 1913થી રિશયા પણ તે જ �દવસે મિહલા 
�દવસ ઉજવતું હતું. જમ�નીમાં 1914થી 
મિહલાઓને મતાિધકાર આપવામાં આવેલો. વષ� 
1917માં મિહલા �દવસની ઉજવણી દરિમયાન 
રિશયામાં ભૂખમરો ડામવા સ�ટ પી� સ�બગન� ી 
મિહલાઓ �ારા ‘રોટી અને શાંિત’ માટ� �થમ 
િવ� યુ� સમા�ત કરવા ઐિતહાિસક ચળવળ 
ચલાવવામાં આવેલી. હડતાલની અસર એટલી 
�રદાર રહી ક� સરકારને સ�ા છોડવી પડી. �યાર 
બાદ વચગાળાની સરકાર� માંગ �વીકારી અને 
મિહલાઓને મતાિધકાર પણ આપવામાં આ�યો.

આ સમયે રિશયામાં જુિલયન ક�લે�ડર 
ચાલતું હતું અને બાક� િવ�માં �ેગે�રયન 
ક�લે�ડર. આ બં�નેમાં થોડો તફાવત હતો. 
જુિલયન ક�લે�ડર �માણે માચ�ની 8 તારીખ હતી. 
�યાર બાદ આ તફાવતને સરભર કરવા 
રિશયાએ �ેગે�રયન ક�લે�ડર �વીકાયુ� અને 
�યારથી 8 માચ� આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ 
તરીક� મનાવવાનું શ� થયું. પરંતુ એ સમયે 
મી�ડયાની ભૂિમકા નિહવ� હતી તેથી પૂરા િવ�માં 
તેનો �ચાર ન થયો.

મિહલા અિધકારો િવષે ��િત લાવવા 8 
માચ� સમ�ત િવ�માં ઝનૂન અને ઉ�સાહ સાથે 
કાય��મો ચલાવવામાં આવે છ�. ભારતવષ�માં પણ 
આ �દવસે મિહલાઓના અિધકારો અને એમની 
��થિત સુધારવા િવષેનો વા�તિવક સંદ�શ 
ફ�લાવવામાં આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ એક 
મોટી ભૂિમકા ભજવી રહ�લ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ િવ�ભરમાં 
દર વષ� 8 માચ�ના રોજ મનાવવામાં આવે છ�. 
સામા�ય રીતે સમ�ત મિહલા �િતને સ�માન 
આપવા, એમનાં કાય�ની �શંસા કરી �ો�સાિહત 
કરવા અને તેમના ઉ�થાન માટ�ની યોજનાઓ 
કાયા���વત કરવા માટ� મનાવવામાં આવે છ� કારણ 
ક� મિહલા સમાજનું અિભ�ન અંગ છ�. જેઓ 
આિથ�ક, સમાિજક અને રાજનૈિતક કાય�માં 
અગ�યની ભૂિમકા િનભાવે છ�.

મિહલા �દવસની ઉજવણી િવષે ભૂતકાળમાં 
ડો�કયું કરીએ તો વષ� 1910ના ઓગ�ટ માસમાં 
�થમવાર િવદ�શમાં કોપેહ�ગન ખાતે આંતરરા�ીય 
મિહલા સંમેલન �ારા આયોિજત ��તીય 
આંતરરા�ીય સમાજવાદીની એક મીટ�ગ 
દરિમયાન દર વષ� મિહલા �દવસ ઉજવણીનો 
��તાવ રાખવામાં આ�યો હતો. છ�વટ� અમે�રકન 
અને જમ�ન સમાજવાદી લુઈસ �એ�ઝના સહકાર 
વડે મિહલા �દવસની ઉજવણી દર વષ� કરવાની 
મંજૂરી મળી. � ક� તેમાં કોઈ તારીખ ન�ી 
કરવામાં આવી ન હતી. આઠ માસ બાદ 
ઓ���યા, જમ�ની, ડેનમાક� અને �વી�ઝરલે�ડમાં 
�થમ વખત 19 માચ� 1911માં મિહલા �દવસની 
ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવેલ. જેમાં 
�દશ�ન, મિહલા પર�ડ, બેનર, �વચન જેવા 
કાય��મો આયોિજત કરવામાં આવેલા. આ સમયે 
મિહલાઓના મતાિધકાર, સાવ�જિનક 
કાયા�લયોમાં નોકરી રોજગારમાં લ�િગક ભેદભાવ 
વગેર� મુ�ાઓ રાખવામાં આ�યા હતા. એ સમયે 
અમે�રકામાં દર વષ� ફ��ુઆરી માસના અંિતમ 
રિવવાર� રા�ીય મિહલા �દવસ ઉજવાતો. �યાર 

આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ
�.ક�.  ઊિમ�લાબેન, અં�ર (ક�છ)
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�ાના�ત

�વદશ�ન ચ�
�.ક�. બાબુભાઈ , મોરબી

‘બાબા કહતે હ� �ક �વદશ�ન ચ� ઘુમાઓ, તો માયા કા ગલા કટ �યેગા.’

પરમધામથી આવી, �ક��ટ મ�યમાં બેઠો આ�મા, �યાર�ક ખુશ, �યાર�ક અશાંત થાય વાતવાતમાં.

આ�માની છ� �ણ શિ�ઓ, મન, બુિ� અને સં�કાર, �ણે મળીને રથને (દ�હ) ચલાવે.

બુિ� િનણ�ય લે, મન કર� િવચાર, જેવા કમ� કર� તેવા બને �વભાવ - સં�કાર.

સતયુગમાં સતો�ધાન, પિવ�તા, સુખ પારાવાર, સુખ, શાંિત, સ�િ�, �યાં છ� અપરમપાર.

પાવન ભારતમાં છ�, લ�મી-નારાયણનું રાજ, �ક�િત છ� દાસી, મા�યા િવના દ� સુખ-સાજ.

પૂ�ય દ�વતાઓ �ાર�ધ ભોગવે, કરવા નથી પડતા કોઈ કામ કાજ.

ફળ, �લથી ભરપૂર, ધરતી સ�વે, �ક�િતના સૌ�દય�માં છ� �પ રાજ.

દાસને નથી નાનપ ક� કોઈ ખામી. સતયુગ, �ેતા સુખની દુિનયા, �યાં નથી કોઈ ગુલામી.

આ છ� રામરા�યની સ�ય વાત, થોડા સમયમાં ફરીથી આવશે નૂતન �ભાત.

�ાપરયુગથી આવે છ� રાવણ રાજ, દ�વતાઓના ઉતરી ગયા, પિવ�તાના તાજ.

ભિ�નો માગ� શ� થયો, બ�યા િશવ (સોમનાથ)ના મં�દર,

અ�યિભચારી, ર�ગુણી ભિ�, �યાં પણ છ� શુભ િવચાર,

રા� પરદુઃખ ભંજન, િવ�મા�દ�ય કર� િશવની પૂ�.

�� �ેમી, સાંભળ� સ�ના ��ો, યો�ય િનણ�ય તૂત� જ સ�,

પછીથી આ�યા ઈ�ાહીમ, ગૌતમ, �ાઈ�ટ ધમ�ના ગુ�

એક પછી એક વ�યા ધમ�, લડાઈ, ઝગડા થયા શ�

મૂિત�પૂ�, મં�દરો વ�યા, ઉતરતી કલાથી ચાલે રાજ,

ર�ગુણી બ�યા તમોગુણી, ભૂલી ભાન બ�યા �યિભચારી.

�યિભચારી, તમો�ધાન ચાલે રાવણનું �� પર રાજ.

�વાથ� વ�યા, લોભે હલચલ મચાવી, �ોધથી ચલાવે રાજ...

દુઃખી અશાંત, રોગી, કામી, ગુંડાગીરી છ� હરામીનું રાજ,

��ના મતે રા� ચૂંટાય, િશર પરથી ઉતરી ગયા તાજ,

ઉઘાડે માથે... પહ�યા� કપડે ઉઘાડા, �ધાનો બ�યા તમસ રાજ..

�ાપર, કિલયુગ મળી, 63 જ�મ ચાલે િવકમ�નું રાજ..

પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગ આ�યો, હીરાતુ�ય સમય લા�યો,

આવા સમયે આ�યા િશવ, ��ા તનનો લઈ આધાર,

પ�રચય આપી પોતાનો, સમ�વે છ� ગીતા �ાનનો સાર,

રાજયોગી, હોલીહ�સ આ�માઓ, લૂંટ� સુખ અપાર, િશવનું ક�ં ન માને તે, ધમ�રાજ પુરીમાં ખાશે માર...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

બાદ 1913થી રિશયા પણ તે જ �દવસે મિહલા 
�દવસ ઉજવતું હતું. જમ�નીમાં 1914થી 
મિહલાઓને મતાિધકાર આપવામાં આવેલો. વષ� 
1917માં મિહલા �દવસની ઉજવણી દરિમયાન 
રિશયામાં ભૂખમરો ડામવા સ�ટ પી� સ�બગન� ી 
મિહલાઓ �ારા ‘રોટી અને શાંિત’ માટ� �થમ 
િવ� યુ� સમા�ત કરવા ઐિતહાિસક ચળવળ 
ચલાવવામાં આવેલી. હડતાલની અસર એટલી 
�રદાર રહી ક� સરકારને સ�ા છોડવી પડી. �યાર 
બાદ વચગાળાની સરકાર� માંગ �વીકારી અને 
મિહલાઓને મતાિધકાર પણ આપવામાં આ�યો.

આ સમયે રિશયામાં જુિલયન ક�લે�ડર 
ચાલતું હતું અને બાક� િવ�માં �ેગે�રયન 
ક�લે�ડર. આ બં�નેમાં થોડો તફાવત હતો. 
જુિલયન ક�લે�ડર �માણે માચ�ની 8 તારીખ હતી. 
�યાર બાદ આ તફાવતને સરભર કરવા 
રિશયાએ �ેગે�રયન ક�લે�ડર �વીકાયુ� અને 
�યારથી 8 માચ� આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ 
તરીક� મનાવવાનું શ� થયું. પરંતુ એ સમયે 
મી�ડયાની ભૂિમકા નિહવ� હતી તેથી પૂરા િવ�માં 
તેનો �ચાર ન થયો.

મિહલા અિધકારો િવષે ��િત લાવવા 8 
માચ� સમ�ત િવ�માં ઝનૂન અને ઉ�સાહ સાથે 
કાય��મો ચલાવવામાં આવે છ�. ભારતવષ�માં પણ 
આ �દવસે મિહલાઓના અિધકારો અને એમની 
��થિત સુધારવા િવષેનો વા�તિવક સંદ�શ 
ફ�લાવવામાં આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ એક 
મોટી ભૂિમકા ભજવી રહ�લ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ િવ�ભરમાં 
દર વષ� 8 માચ�ના રોજ મનાવવામાં આવે છ�. 
સામા�ય રીતે સમ�ત મિહલા �િતને સ�માન 
આપવા, એમનાં કાય�ની �શંસા કરી �ો�સાિહત 
કરવા અને તેમના ઉ�થાન માટ�ની યોજનાઓ 
કાયા���વત કરવા માટ� મનાવવામાં આવે છ� કારણ 
ક� મિહલા સમાજનું અિભ�ન અંગ છ�. જેઓ 
આિથ�ક, સમાિજક અને રાજનૈિતક કાય�માં 
અગ�યની ભૂિમકા િનભાવે છ�.

મિહલા �દવસની ઉજવણી િવષે ભૂતકાળમાં 
ડો�કયું કરીએ તો વષ� 1910ના ઓગ�ટ માસમાં 
�થમવાર િવદ�શમાં કોપેહ�ગન ખાતે આંતરરા�ીય 
મિહલા સંમેલન �ારા આયોિજત ��તીય 
આંતરરા�ીય સમાજવાદીની એક મીટ�ગ 
દરિમયાન દર વષ� મિહલા �દવસ ઉજવણીનો 
��તાવ રાખવામાં આ�યો હતો. છ�વટ� અમે�રકન 
અને જમ�ન સમાજવાદી લુઈસ �એ�ઝના સહકાર 
વડે મિહલા �દવસની ઉજવણી દર વષ� કરવાની 
મંજૂરી મળી. � ક� તેમાં કોઈ તારીખ ન�ી 
કરવામાં આવી ન હતી. આઠ માસ બાદ 
ઓ���યા, જમ�ની, ડેનમાક� અને �વી�ઝરલે�ડમાં 
�થમ વખત 19 માચ� 1911માં મિહલા �દવસની 
ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવેલ. જેમાં 
�દશ�ન, મિહલા પર�ડ, બેનર, �વચન જેવા 
કાય��મો આયોિજત કરવામાં આવેલા. આ સમયે 
મિહલાઓના મતાિધકાર, સાવ�જિનક 
કાયા�લયોમાં નોકરી રોજગારમાં લ�િગક ભેદભાવ 
વગેર� મુ�ાઓ રાખવામાં આ�યા હતા. એ સમયે 
અમે�રકામાં દર વષ� ફ��ુઆરી માસના અંિતમ 
રિવવાર� રા�ીય મિહલા �દવસ ઉજવાતો. �યાર 

આંતરરા�ીય મિહલા �દવસ
�.ક�.  ઊિમ�લાબેન, અં�ર (ક�છ)
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સતયુગી દુિનયામાં િવ�ભરના બધા જ 
આ�માઓ જઈ શકતા નથી. સતયુગમાં, 
શ�આતમાં નવ લાખ જશે અને સતયુગના અંતે બે 
કરોડ આ�માઓ હશે. તો સતયુગી દુિનયામાં 
જનાર આ�માઓને આ છ��ા જ�મ સમયે ક�વા 
પ�રવારમાં જ�મ મળશે ? છ��ો જ�મ કયા 
પ�રવારમાં લેવો તે આ�મા ન�ી કરી શકતો નથી. 
પરંતુ પાછલા કમ�નો િહસાબ, જૂના સં�કારો અને 
આ�મા-આ�મા સાથેના સંબંધોથી ન�ી થાય છ�. 
પાછલા જ�મોના સતકમ� અને પુ�યના ખાતા 
અનુસાર આ�યા��મક વલણવાળા, સં�કારી, 
પિવ� આચરણવાળા પ�રવારમાં મળશે, જેથી 
કરીને સતસંગ, સુસં�કાર, વાયુમંડળના કારણે 
ગીતા�ાન ય�માં �ડાશે, �ે� પુ�ષાથ� કરશે, 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ મેળવશે, બાક�ના 
આ�માઓને િવપ�રત પ�રવાર અને િવપ�રત 
પ�ર��થિતઓના લીધે સતયુગ, �ેતાયુગમાં �થાન 
નહ� મળ�. બાબા ઘણી બધી મુરલીઓમાં કહ� છ� - 
આ ક�પના છ��ા જ�મ સમયે પુ�ષાથ� કરી જેવી 
િસિ�ઓ, પ�ર��થિતઓ પદ �ા�ત કરશે તેવી જ 
�ા��ત ક�પે ક�પે થશે. માટ� જ આ છ��ો જ�મ 
અિત મહ�વનો છ�. છ��ો જ�મ સારી જ�યાએ 
મળશે તો પુ�ષાથ� કરવામાં વાયુમંડળ અનુક�ળ 
હશે, પ�રવારના સ�યો સહયોગી બની શકશે, 
�ેરણા મળશે, ઉ�સાહ ઉમંગ વધશે, પ�રણામે 
�ે� પુ�ષાથ� કરી સતકમ� અને પુ�યનું ખાતું 
ભરપૂર હશે.

�વન - સંગમયુગી �ા�ણ �વન �વતા 
�ા�ણનું લ�ય શું હોય ? ... સતયુગી દુિનયામાં 
જવાનું અને ઉ� પદ મેળવવાનું પણ તે માટ� 

પરમિપતા પરમા�મા, િશવે રચેલી આ 
���ના ���ચ�નો િનદ�શક કાંટો, ઘ�ડયાળના 
કાંટાની જેમ, અિવરત આગળ ધપી ર�ો છ�. 
િનદ�શક કાંટો સંગમયુગ પરથી પસાર થઈ ર�ો છ� 
અને તે પણ સંગમયુગના અંત તરફ ન�ક 
પહ�ચતો �ય છ�. સંગમયુગ, પ�રવત�નનો યુગ છ�. 
���નું પ�રવત�ન અને આ�માઓનાં �વપ�રવત�ન 
એકમેક સાથે સંકળાયેલાં છ�. આ�માઓના 84 
જ�મો પૈક�નો આ છ��ો જ�મ ચાલી ર�ો છ�. 
આ�માએ આ ક�પમાં છ��ો ‘જ�મ’ લઈ, છ��ું 
શરીર ધારણ કરી, �ા�ણ ‘�વન’ �વીને છ��ે 
‘જવાનું’ છ�. પરમધામ. એટલે જ આ છ��ા 
જ�મનું છ��ા �વનનું અને છ��ે પરત જવાનું 
િવશેષ મહ�વ છ�. પાછલા 83 જ�મોના જ�મનું 
�વનનું અને એક દ�હ છોડી બી� દ�હમાં જવાનું 
મહ�વ નહોતું એટલું મહ�વ આ છ��ા ‘જ�મનું’ 
છ��ા ‘�વનનું’ અને છ��ે ‘જવાનું’ છ�.

જ�મ - સંગમયુગ છ� આ�માઓ અને 
પરમા�માના િમલનનો. બાબા આને નદીઓ અને 
સાગરનો મેળો કહ� છ�. સંગમ એટલે જ િમલન. 
આ�માઓના પરમા�મા સાથેના િમલનથી 
આ�માઓમાં નવી ચેતના, નવી ઉ��, �ાન અને 
અનેક �કારની શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. 
સંગમયુગે જ બાબા પિતત ધરા પર આવી 
આ�માઓને પાવન બનાવે છ�. �દ�ય �ાન આપે 
છ�, �દ�યગુણો આપે છ�. બાબાએ રચેલા ગીતા�ાન 
ય�માં, આ�માઓ �ડાઈ પુ�ષાથ� કર� છ�. આ 
બધા એવા આ�માઓ છ� ક� જેઓ સતયુગી 
દુિનયામાં જવાવાળા પુ�ષાથ� આ�માઓ છ� અને 
તેમનો જ આ ક�પમાં આ છ��ો જ�મ છ�.
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િશ�ક, પરમ િમ�, પરમ સાથી હોવાનો 
આ�મીયતાથી અનુભવ કરતો હોય, �� ��ા 
મુખવંશાવલી �ા�ણ છું મને બાબાએ િવશેષ 
જવાબદારીઓ સ�પી છ� તેમ સમજતો હોય અને 
િનભાવતો હોય, ‘મેરા તો એક િશવબાબા દૂસરા 
ન કોઈ’ પાઠ પાકો કય� હોય, લૌ�કક પ�રવારની 
જવાબદારી િનભાવવા છતાં ન�ોમોહા બ�યો 
હોય, િશવબાબાના વારસાથી ભરપૂર - 
શાંત�વ�પ, પિવ� �વ�પ, ગુણમૂત� મા�ટર �ાન 
સૂય�, મા�ટર સવ� શિ�માન બ�યો હોય, 
બાબાના વરદાનોથી ભરપૂર બ�યો હોય, 
કમ�ર, અશાંત, અશ� આ�માઓ ��યે 
મા�ટર �લીસ�લ મા�ટર લવ�લ રહ�તો હોય, 
રોયલ રીતભાત હોય, ફ�ર�તા�પ હોય. ભગવાને 
મને આ ધરતી પર ખાસ હ�તુસર મોક�યો છ� માર� 
ક�ઈક િવશેષ થઈને પરત પરમધામ જવાનું છ� તેવું 
સમજતો હોય, બાબાએ આપેલી પરખશિ� 
અનુસાર જ�રતમંદ આ�માઓને �ાનદાન, 
શાંિતદાન, ગુણદાન, શિ�દાન કરતો હોય, 
િશવબાબાના �ાનય�માં ��ય� ક� પરો� રીતે 
સહયોગી થતો હોય, ગીતા �ાન ય�માં તન-મન-
ધનથી સહયોગી થતો હોય, બાપદાદા, દાદીઓ, 
દીદીઓ અને અ�ય આ�માઓની દુઆઓથી 
ભરપૂર હોય અને અ�ય આ�માઓને દુઆઓ 
આપતો હોય.

આખા �દવસની �દનચયા�ને અંતે રા�ે સૂતી 
વખતે �દવસ દરિમયાન ��યે અ��યે પાપકમ�, 
અમાનવીય વતા�વ ક� ભૂલો થઈ હોય તે, બાબાની 
આગળ ખૂ�ા �દલથી �હ�ર કરી, ફરી આવા 
ભૂલ / કમ�નું પુનરાવત�ન ન થાય, એવી બાબાને 
ખા�ી આપી, જે તે આ�માની તથા બાબાની માફ� 
માગી, એકરાર કરી ગુડનાઈટ કરી સૂવા �ય... 
આવું માનતો હોય, ચાલતો હોય અને �વતો 

પુ�ષાથ� ક�વો હોવો �ઈએ ? �ા�ણ �વન ક�વું 
હોવું �ઈએ ? સંક�પો ક�વા હોવા �ઈએ ? કમ� 
ક�વાં હોવાં �ઈએ ? �વન શૈલી ક�વી હોવી 
�ઈએ?

જે આ�મા... બાબાનો બાળક બ�યો હોય, 
�ા�ણ �વન �વીકાયુ� હોય, સવાર� ઉઠતાંવેત 
��ાબાબાને તથા િશવબાબાને અિત �ેમથી, 
અંતરના �ડાણથી યાદ કરી ગુડમોિન�ગ કરતો 
હોય, સુખી �વન મ�યાથી બાબાને થ��સ કહ�તો 
હોય, અ�તવેળાનો યોગ િનયિમત કરતો હોય, 
િનયિમત બાબાની મુરલી વાંચતો / સાંભળતો 
હોય, બાબાનું �ાન ધારણ કરતો હોય, ગીતા 
�ાન ય�માં સહયોગી બનતો હોય, ય� સેવામાં 
ત�પર રહ�તો હોય, િશવબાબાની અ�યિભચારી 
યાદમાં રહ�તો હોય, યોગી�વન હોય, સેવાકાય� 
કરતાં ક� �યવસાિયક કામ કરતાં બાબાની યાદમાં 
રહી કમ�યોગી હોય, બાબાની યાદમાં રહી, 
બનાવેલું પિવ� ભોજન લેતો હોય અને બાબાની 
યાદમાં ભોજન �હણ કરતો હોય, લૌ�કક 
સંબંધોમાં તોડ િનભાવતાં �યારા અને �યારા હોય, 
દ�હઅિભમાન છોડી આ�મઅિભમાની ��થિતમાં 
રહ�તો હોય, પરદશ�ન, પરિચંતન, પરમત, 
પરપીડન અને �પંચથી મુ� રહી ઈ�રીય સેવા 
અને સામાિજક સેવામાં પરમાથ� સેવા કરતો હોય, 
કરન કરાવનહાર સેવા કરાવે છ�. �� િનિમ� છું 
એમ સમજતો હોય અને માનતો હોય, કોઈપણ 
કમ� કરતી વખતે બાબાને સાથે રાખી િન�કામભાવે 
કમ� કરતો હોય, બાબાએ આપેલી / સ�પેલી 
જવાબદારીઓ િનભાવતો હોય, બાબાની ઈ�રીય 
ગોદનો અનુભવ કરતો હોય, બાપદાદાની 
છ�છાયામાં રહ�તો હોય અને અનુભવ કરતો 
હોય, િશવ પ�રવારમાં રહી સેવાકાય�માં સહયોગી 
બનતો હોય, િશવબાબા મારા પરમ ગુ�, પરમ 

જ�મ - �વન - જવાનું
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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સતયુગી દુિનયામાં િવ�ભરના બધા જ 
આ�માઓ જઈ શકતા નથી. સતયુગમાં, 
શ�આતમાં નવ લાખ જશે અને સતયુગના અંતે બે 
કરોડ આ�માઓ હશે. તો સતયુગી દુિનયામાં 
જનાર આ�માઓને આ છ��ા જ�મ સમયે ક�વા 
પ�રવારમાં જ�મ મળશે ? છ��ો જ�મ કયા 
પ�રવારમાં લેવો તે આ�મા ન�ી કરી શકતો નથી. 
પરંતુ પાછલા કમ�નો િહસાબ, જૂના સં�કારો અને 
આ�મા-આ�મા સાથેના સંબંધોથી ન�ી થાય છ�. 
પાછલા જ�મોના સતકમ� અને પુ�યના ખાતા 
અનુસાર આ�યા��મક વલણવાળા, સં�કારી, 
પિવ� આચરણવાળા પ�રવારમાં મળશે, જેથી 
કરીને સતસંગ, સુસં�કાર, વાયુમંડળના કારણે 
ગીતા�ાન ય�માં �ડાશે, �ે� પુ�ષાથ� કરશે, 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ મેળવશે, બાક�ના 
આ�માઓને િવપ�રત પ�રવાર અને િવપ�રત 
પ�ર��થિતઓના લીધે સતયુગ, �ેતાયુગમાં �થાન 
નહ� મળ�. બાબા ઘણી બધી મુરલીઓમાં કહ� છ� - 
આ ક�પના છ��ા જ�મ સમયે પુ�ષાથ� કરી જેવી 
િસિ�ઓ, પ�ર��થિતઓ પદ �ા�ત કરશે તેવી જ 
�ા��ત ક�પે ક�પે થશે. માટ� જ આ છ��ો જ�મ 
અિત મહ�વનો છ�. છ��ો જ�મ સારી જ�યાએ 
મળશે તો પુ�ષાથ� કરવામાં વાયુમંડળ અનુક�ળ 
હશે, પ�રવારના સ�યો સહયોગી બની શકશે, 
�ેરણા મળશે, ઉ�સાહ ઉમંગ વધશે, પ�રણામે 
�ે� પુ�ષાથ� કરી સતકમ� અને પુ�યનું ખાતું 
ભરપૂર હશે.

�વન - સંગમયુગી �ા�ણ �વન �વતા 
�ા�ણનું લ�ય શું હોય ? ... સતયુગી દુિનયામાં 
જવાનું અને ઉ� પદ મેળવવાનું પણ તે માટ� 

પરમિપતા પરમા�મા, િશવે રચેલી આ 
���ના ���ચ�નો િનદ�શક કાંટો, ઘ�ડયાળના 
કાંટાની જેમ, અિવરત આગળ ધપી ર�ો છ�. 
િનદ�શક કાંટો સંગમયુગ પરથી પસાર થઈ ર�ો છ� 
અને તે પણ સંગમયુગના અંત તરફ ન�ક 
પહ�ચતો �ય છ�. સંગમયુગ, પ�રવત�નનો યુગ છ�. 
���નું પ�રવત�ન અને આ�માઓનાં �વપ�રવત�ન 
એકમેક સાથે સંકળાયેલાં છ�. આ�માઓના 84 
જ�મો પૈક�નો આ છ��ો જ�મ ચાલી ર�ો છ�. 
આ�માએ આ ક�પમાં છ��ો ‘જ�મ’ લઈ, છ��ું 
શરીર ધારણ કરી, �ા�ણ ‘�વન’ �વીને છ��ે 
‘જવાનું’ છ�. પરમધામ. એટલે જ આ છ��ા 
જ�મનું છ��ા �વનનું અને છ��ે પરત જવાનું 
િવશેષ મહ�વ છ�. પાછલા 83 જ�મોના જ�મનું 
�વનનું અને એક દ�હ છોડી બી� દ�હમાં જવાનું 
મહ�વ નહોતું એટલું મહ�વ આ છ��ા ‘જ�મનું’ 
છ��ા ‘�વનનું’ અને છ��ે ‘જવાનું’ છ�.

જ�મ - સંગમયુગ છ� આ�માઓ અને 
પરમા�માના િમલનનો. બાબા આને નદીઓ અને 
સાગરનો મેળો કહ� છ�. સંગમ એટલે જ િમલન. 
આ�માઓના પરમા�મા સાથેના િમલનથી 
આ�માઓમાં નવી ચેતના, નવી ઉ��, �ાન અને 
અનેક �કારની શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. 
સંગમયુગે જ બાબા પિતત ધરા પર આવી 
આ�માઓને પાવન બનાવે છ�. �દ�ય �ાન આપે 
છ�, �દ�યગુણો આપે છ�. બાબાએ રચેલા ગીતા�ાન 
ય�માં, આ�માઓ �ડાઈ પુ�ષાથ� કર� છ�. આ 
બધા એવા આ�માઓ છ� ક� જેઓ સતયુગી 
દુિનયામાં જવાવાળા પુ�ષાથ� આ�માઓ છ� અને 
તેમનો જ આ ક�પમાં આ છ��ો જ�મ છ�.
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િશ�ક, પરમ િમ�, પરમ સાથી હોવાનો 
આ�મીયતાથી અનુભવ કરતો હોય, �� ��ા 
મુખવંશાવલી �ા�ણ છું મને બાબાએ િવશેષ 
જવાબદારીઓ સ�પી છ� તેમ સમજતો હોય અને 
િનભાવતો હોય, ‘મેરા તો એક િશવબાબા દૂસરા 
ન કોઈ’ પાઠ પાકો કય� હોય, લૌ�કક પ�રવારની 
જવાબદારી િનભાવવા છતાં ન�ોમોહા બ�યો 
હોય, િશવબાબાના વારસાથી ભરપૂર - 
શાંત�વ�પ, પિવ� �વ�પ, ગુણમૂત� મા�ટર �ાન 
સૂય�, મા�ટર સવ� શિ�માન બ�યો હોય, 
બાબાના વરદાનોથી ભરપૂર બ�યો હોય, 
કમ�ર, અશાંત, અશ� આ�માઓ ��યે 
મા�ટર �લીસ�લ મા�ટર લવ�લ રહ�તો હોય, 
રોયલ રીતભાત હોય, ફ�ર�તા�પ હોય. ભગવાને 
મને આ ધરતી પર ખાસ હ�તુસર મોક�યો છ� માર� 
ક�ઈક િવશેષ થઈને પરત પરમધામ જવાનું છ� તેવું 
સમજતો હોય, બાબાએ આપેલી પરખશિ� 
અનુસાર જ�રતમંદ આ�માઓને �ાનદાન, 
શાંિતદાન, ગુણદાન, શિ�દાન કરતો હોય, 
િશવબાબાના �ાનય�માં ��ય� ક� પરો� રીતે 
સહયોગી થતો હોય, ગીતા �ાન ય�માં તન-મન-
ધનથી સહયોગી થતો હોય, બાપદાદા, દાદીઓ, 
દીદીઓ અને અ�ય આ�માઓની દુઆઓથી 
ભરપૂર હોય અને અ�ય આ�માઓને દુઆઓ 
આપતો હોય.

આખા �દવસની �દનચયા�ને અંતે રા�ે સૂતી 
વખતે �દવસ દરિમયાન ��યે અ��યે પાપકમ�, 
અમાનવીય વતા�વ ક� ભૂલો થઈ હોય તે, બાબાની 
આગળ ખૂ�ા �દલથી �હ�ર કરી, ફરી આવા 
ભૂલ / કમ�નું પુનરાવત�ન ન થાય, એવી બાબાને 
ખા�ી આપી, જે તે આ�માની તથા બાબાની માફ� 
માગી, એકરાર કરી ગુડનાઈટ કરી સૂવા �ય... 
આવું માનતો હોય, ચાલતો હોય અને �વતો 

પુ�ષાથ� ક�વો હોવો �ઈએ ? �ા�ણ �વન ક�વું 
હોવું �ઈએ ? સંક�પો ક�વા હોવા �ઈએ ? કમ� 
ક�વાં હોવાં �ઈએ ? �વન શૈલી ક�વી હોવી 
�ઈએ?

જે આ�મા... બાબાનો બાળક બ�યો હોય, 
�ા�ણ �વન �વીકાયુ� હોય, સવાર� ઉઠતાંવેત 
��ાબાબાને તથા િશવબાબાને અિત �ેમથી, 
અંતરના �ડાણથી યાદ કરી ગુડમોિન�ગ કરતો 
હોય, સુખી �વન મ�યાથી બાબાને થ��સ કહ�તો 
હોય, અ�તવેળાનો યોગ િનયિમત કરતો હોય, 
િનયિમત બાબાની મુરલી વાંચતો / સાંભળતો 
હોય, બાબાનું �ાન ધારણ કરતો હોય, ગીતા 
�ાન ય�માં સહયોગી બનતો હોય, ય� સેવામાં 
ત�પર રહ�તો હોય, િશવબાબાની અ�યિભચારી 
યાદમાં રહ�તો હોય, યોગી�વન હોય, સેવાકાય� 
કરતાં ક� �યવસાિયક કામ કરતાં બાબાની યાદમાં 
રહી કમ�યોગી હોય, બાબાની યાદમાં રહી, 
બનાવેલું પિવ� ભોજન લેતો હોય અને બાબાની 
યાદમાં ભોજન �હણ કરતો હોય, લૌ�કક 
સંબંધોમાં તોડ િનભાવતાં �યારા અને �યારા હોય, 
દ�હઅિભમાન છોડી આ�મઅિભમાની ��થિતમાં 
રહ�તો હોય, પરદશ�ન, પરિચંતન, પરમત, 
પરપીડન અને �પંચથી મુ� રહી ઈ�રીય સેવા 
અને સામાિજક સેવામાં પરમાથ� સેવા કરતો હોય, 
કરન કરાવનહાર સેવા કરાવે છ�. �� િનિમ� છું 
એમ સમજતો હોય અને માનતો હોય, કોઈપણ 
કમ� કરતી વખતે બાબાને સાથે રાખી િન�કામભાવે 
કમ� કરતો હોય, બાબાએ આપેલી / સ�પેલી 
જવાબદારીઓ િનભાવતો હોય, બાબાની ઈ�રીય 
ગોદનો અનુભવ કરતો હોય, બાપદાદાની 
છ�છાયામાં રહ�તો હોય અને અનુભવ કરતો 
હોય, િશવ પ�રવારમાં રહી સેવાકાય�માં સહયોગી 
બનતો હોય, િશવબાબા મારા પરમ ગુ�, પરમ 

જ�મ - �વન - જવાનું
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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હોય, તો તે આ�માનું �વન �ે� �ા�ણ ‘�વન’ 
છ�. �ે� �ા�ણ �વન �વનાર આ�મા જ તેનું 
લ�ય હાંસલ કરી શકશે �ે� �ા�ણ �વન જ 
સતયુગી દુિનયામાં �ે� પદ અપાવી શકશે.

જવાનું - પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન 
િશવે રચેલા રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય� પૂણા��િત તરફ આગળ ધપી ર�ો છ�. 
નવી �દ�ય પાવન ���ની રચના થઈ રહી છ�. 
જૂની પિતત ���નો નાશ કરાશે, એ પહ�લાં 
સતયુગી દુિનયાની �થાપના થશે. બધા જ 
આ�માઓ પરત વતનમાં પરમધામ શાંિતધામ 
જશે. ‘જવાનું’ તો બધા જ આ�માઓને છ�. 
��ાવ�સ બનેલા આ�માઓ જશે અને ��ાવ�સ 
નહ� બનેલા આ�માઓ પણ જશે. પરંતુ બંનેના 
પરત જવાની અવ�થામાં તફાવત હશે. શું તફાવત 
હશે ?

ભિ�માગ�માં - બ�ીનાથ, ગંગાસાગર, 
રામે�ર જેવી લાંબી યા�ામાં જનાર યા�ી પોતાની 
સાથે ઘરનો ના�તો લઈ �ય છ�. લંચબો�સ લઈ 
�ય છ�. �ાનમાગ� ચાલનારા આ�માઓ પરત 
વતનમાં જતી વખતે પોતાની સાથે સતકમ� અને 
પુ�યનું ભાથું લઈને �ય છ�. ‘જવાનું’ છ� તો ખાલી 
હાથે શું કામ જવું ? જવાનું લ�ય પણ ન�ી જ હોય 
છ�. સતયુગમાં, ઉ� પદ પર, સુખશાંિતની 
દુિનયામાં ! ઉ� પદ મેળવવા માટ�નો પુ�ષાથ� પણ 
ઉ� કો�ટનો હોય, લાંબાગાળાનો હોય અને તી� 
હોય. જવાનું છ� રા�યભા�ય લેવા, રા� મહારા� 
બનવા. તો રા�ય કોની ઉપર કરવાનું ? તે માટ� 
�� પણ �ઈશે. સતયુગી દુિનયામાં �� મેળવવા 
આ સંગમયુગે �ાનય�માં આ�માઓને �ડાવા 

અને એવા સહયોગી અનેક આ�માઓને ય� સેવા 
આપી, સતયુગમાં જવાવાળા આ�માઓને પણ આ 
સંગમયુગે જ તૈયાર કરવાના રહ�શે. પરમધામ 
આ�માએ એકલા જવાનું નથી, આ�માએ સેવા 
આપી તૈયાર કર�લા આ�માઓને સાથી રાખી 
બાબાની સાથે જવાનું છ�. બાબાની યાદમાં રહી 
કમ�યોગી બનવાનું છ�. ય�સેવામાં સેવાધારી 
બનવાનું છ�. રાજયોગી બની િવકારો અને પાપોને 
ભ�મ કરવાના છ�. �ાન ધારણ કરવાનું છ�. છ��ા 
જ�મના સમયે બાબાની યાદ, �ાન ધારણા, ય� 
સેવા અને યોગમાં પા�ા થઈ ઉ� ગુણાંકથી 
ઉ�ીણ� થવાનું છ�. આવા તૈયાર થઈને પરત 
પરમધામ ‘જવાનું’ છ�.

આગળના જ�મોના પાપો અને િવકમ�ના 
સરવાળા થતા થતા મોટું �ા�ડ ટોટલ બ�યું છ�. 
પાપો અને િવકારોનો ભાર પણ આ�મા પર ચડેલો 
છ�. બાબાની યાદ અને રાજયોગથી ભાર 
ઉતારવાનો છ�. હલકા થવાનું છ�. ફ�ર�તા 
બનવાનું છ�. વજન ઓછું કરો તો જ ઉડી શકાશે. 
પરમધામ બોજમુ� થઈને જવાનું છ�. 
�વનમુિ�માં જવું છ� તો ટીપટોપ થઈને ‘જવાનું’ 
છ�. સતયુગમાં ચાલતી રીતરસમ મુજબ સ�ધ�ને 
‘જવાનું’ છ�. દ�વીગુણો, દ�વીશિ�ઓ, શાંિત, 
પિવ�તાથી સ� થવાનું છ� અને પછી પરત 
પરમધામ ‘જવાનું’ છ�.

િ�ય આ�મ� ! આપનો આ અંિતમ ‘જ�મ’ 
ઈ�રીય ક�ળના �ે� પ�રવારમાં થયો છ�. યોગી 
કમ�યોગી અને સહયોગી �ે� ‘�વન’ બની રહ� 
અને શતાયુના અંતે પરત પરમધામ ‘જવાનું’ થાય 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)



2ÉWðHíÉà`ò NÉÉ«ÉHí´ÉÉeôÒ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É 2à÷±É{ÉNÉ2©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ ]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ 
HíÉà2~ÉÉà2à÷`ò2 ¨ÉÉlÉÉ÷ +lÉÖ±É§ÉÉ>, GEB {ÉÉ +à{YðÊ{É«É2 ¨ÉÉlÉÉ §É2lÉ§ÉÉ>, 

¦É.HÖ. W«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö {«ÉÖ ©ÉÊiÉ{ÉNÉ2 »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "´ÉÉÌºÉHí Al»É´É' ¡É»ÉÅNÉà 2É©ÉÉà±É 
~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É{ÉÉ PI ¨ÉÉlÉÉ Hàí.Yð.qö´Éà{Éà »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí.»ÉÉà{É±É¥Éà{É, 

¦É.HÖ.{ÉÅqöÉ¥Éà{É, ¨ÉÉlÉÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ> lÉoÉÉ +{«É ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà. 

»ÉÖ2lÉ HíÒ©É LÉÉlÉà "+àHí ~ÉmÉ ¡É§ÉÖ Hàí {ÉÉ©É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ +É«ÉÇ{É 
+àHàíeô©ÉÒ{ÉÉ `Äò»`òÒ Êüü´É2±É§ÉÉ>, »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHíÉ{ÉÅqö `Äò»`ò{ÉÉ {ÉÉNÉ2§ÉÉ>, 
~ÉÚ´ÉÇ +ÉSÉÉ«ÉÇ ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖLÉqàö´É§ÉÉ>, ¦É.HÖ. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. {ÉªÉlÉÉ¥Éà{É.

´«ÉÉ2É©ÉÉÅ "2ÉWð«ÉÉàNÉ'{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ{É©ÉÉ³É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É, HíÉHí2É~ÉÉ2 
oÉ©ÉÇ±É ~ÉÉ´É2 »`àò¶É{É{ÉÉ ¡ÉÉàWðàG`ò eôÉ«É2à÷G`ò2 ¨ÉÉlÉÉ÷ 2Å÷Wð{É »É2{É, 
´«ÉÉ~ÉÉ2Ò »ÉÅWð«É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É +{Éà ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É. 

Hàí¶ÉÉàqö©ÉÉÅ ¾úÉà³Ò ¡ÉÉN`ò«Éò ¥ÉÉqö MLA +2Ë´Éqö§ÉÉ>, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ 
¡É©ÉÖLÉ «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ>, »ÉÉ©ÉÉYðHí HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ ¨ÉÉlÉÉ ¡É´ÉÒiÉ§ÉÉ>, +àeô´ÉÉàHàí` 
¨ÉÉlÉÉ Êqö{ÉÖ§ÉÉ>, ¦É.HÖ. ®ø~ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. qöKÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É.

©ÉÖÅ¥É> ©É±ÉÉeô©ÉÉÅ "Ê´É¹É +É2ÉàN«É Êqö´É»Éà' ¤íÒ ©ÉàeôÒHí±É Hàí©~É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É 
Hí2lÉÉÅ `òÒ.´ÉÒ. +{Éà Ê£í±©É Hí±ÉÉHíÉ2 eôÉè. ´Éàqö oÉÉ~É2, BMC ¥ÉNÉÒSÉÉ{ÉÉ 

»ÉÖ¡ÉÒ`àò{eô{`ò ¨ÉÉlÉÉ +àSÉ.~ÉÒ.NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ +{Éà ¦É.HÖí. ¶ÉÉà§ÉÉ¥Éàà{É. 

qöÒ´É©ÉÉÅ ~ÉÉà±ÉÒ»É Ê´É§ÉÉNÉ, ¾úÉà©ÉNÉÉeÇô lÉoÉÉ IRB Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ »`òÉ£í ©ÉÉ`àò 
+É«ÉÉàYðlÉ "lÉ{ÉÉ´É©ÉÖHílÉí Yð´É{É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ÷ ¡É´ÉSÉ{É Hí2lÉÉÅ NCC{ÉÉ 
{Éà´É±É Hí©ÉÉ{eôÓNÉ +ÉàÊ£í»É2 ¦É.HÖí. Ê¶É´É»ÉÓNÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖ. NÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

´ÉeôÉàqö2É N±ÉÉà¥É±É ¾úÉà»~ÉÒ`ò±É wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ "+É>û Hàí©~É'{ÉÖÅ qöÒ~É 
¡ÉVWð´É±É{É Hí2Ò AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É, eôÉè. HàílÉ{É§ÉÉ> ~É`àò±É, 

eôÉè. ¡ÉÊqö~É§ÉÉ> ¶Éàcó, eôÉè. Hí2iÉ§ÉÉ> SÉÉä¾úÉiÉ.    
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