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�ાના�ત

સફાઈ, પારદશ� �વન �વનાર, પરોપકારી, 
દાતા માનવો મળ� છ�. તેઓ �િસિ�નાં ઢોલ પી�ા 
વગર પોતાનું કાય� કર� રાખે છ�. મા� �ાચીન, 
ગૌરવશાળી વારસાને, સંતો, મહ�તો, મહાન 
પુ�ષોને યાદ કરવાથી જ મહાન બની શકાશે 
નહ�. વત�માનમાં આપણે શું કરી ર�ાં છીએ 
તેના આધાર� જ ઉ�થાન યા પતન થાય છ�. તેમાં 
� પ�રવત�ન લાવવું હોય તો બહાનાંબા� 
છોડવી પડશે. ન�ર, પ�રણામલ�ી, જનતા 
અનુભવી શક� તેવાં કાય� કરવાં પડશે.

દ�શના ક�ટલાયે રા�ઓ, મહાન �િતભાઓ 
એમનાં ગુણો, િવશેષતાઓ, �ે� કાય�થી 
લોકોનાં �દયમાં �થાન મેળવતા હતા. આજેય 
લોકો તેમને યાદ કરી, વત�માન �વનને �તાં 
�યથા અનુભવે છ�. સમય, સં�ગો, વાતાવરણ, 
પ�ર��થિતને દોષ આપવા કરતાં આ�મમંથન 
કરવાની જ�ર છ�. मुखडा देख ले �ाणी जरा दप�ण म�..

આજે ટૂંકા ર�તાઓ અપનાવી ગમે તે માગ� 
સ�ા, સ�િ�, ક�િત� મેળવવાના �યાસો થાય છ�. 
મી�ડયા �ારા �િસિ� મેળવીને ખોટાં કાય� 
કરનાર અનેક લોકોને રડાવે છ�, બરબાદ કર� છ�. 
તેની કોઈને પરવા નથી. આપણે વચન પાલન, 
કથની અને કરણીની િભ�નતા, શો બા�, 
ભાડૂતી માણસો �ારા કરાતી મિહમા જેવાં અનેક 
અિન�ોના િશકાર બ�યા છીએ. આજે � કોઈ 
ઊણપ હોય, તો તે િનભ�યતાની સારા ચા�ર�યની 
�યાગની છ�.

�યોજ� વોિશં�ટનના શ�દો છ�, ‘ખોટાં 
બહાનાં કાઢતાં પહ�લાં કોઈ બહાનું ન કાઢવું એ 

કારણ

આજના સમયનું � કોઈ મોટામાં મોટું દૂષણ 
હોય, તો તે બહાનાંબા�નું છ�. દર�ક �ે�ોમાં તેનો 
�ભાવ દ�ખાય છ�. બહાનાં કાઢવાથી થોડા સમય 
માટ� રાહત મળ� છ� પણ � તે ટ�વ, સં�કાર બની 
�ય છ� તો તે �વન માટ� ઘાતક નીવડે છ�. 
પોતાની િન�ફળતા, અયો�યતા, આળસ, 
બેદરકારી છુપાવવા માટ� બહાનાંબા�નો 
આ�ય લેવામાં આવે છ�.

એક સમય હતો �યાર� મૂ�યોસભર, �ે� 
ચા�ર�યવાળા, પોતાના �વીકાર�લા કાય�માં 
સમિપ�ત �વન �વનારા નેતાઓ અને લોકો હતા. 
આવા મહાન આ�માઓનાં �યાગ, તપ�યા, સેવા, 
સમપ�ણ, બિલદાનના કારણે દ�શને આઝાદી મળી. 
પણ �યાર પછી ગાંધી� અને અ�ય નેતાઓના 
િવચારો મુજબ ક�ઈ થયું નહ�. મા� ભૌિતક �ગિત 
અને િવકાસ એ �વનનું સવ��વ નથી પણ સવા�ગી 
�ે� �વન એ મોટામાં મોટી મૂડી છ�.

આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
આળસ, ઈ�યા�, ��ષ, �ણા, િતર�કાર, 
િવ�ાસઘાત, છ�તરપ�ડી, ગુનાખોરી, નૈિતક 
ચા�રિ�યક અધઃપતન ��ાચાર, શોષણ, મિહલા 
બાળકો અને અ�ય �યિ�ઓ સાથે થતાં ક�કમ� 
વગેર�નું લી�ટ ઘણું લાંબુ છ�. તેમાંયે વળી અિધકાર 
માટ� ��િત અને ફરજ માટ� બેદરકારી �વા મળ� 
છ�. સમાજને ક�ઈક આપવાને બદલે સમાજ 
પાસેથી િવશેષ લેવાની મનો�િ�એ આ 
સોહામણી ધરાને નરક બનાવી દીધી છ�.

િવદ�શોમાં ખામીઓ હોવા છતાં સ�ાઈ, 

તં�ી �થાનેથી

બહાનાંબા� - કારણ અને િનવારણ

વધાર� સા�ં છ�.’

બહાનાંબા� �ારા કોઈને સદાને માટ� 
છ�તરી શકાતા નથી. � અિનવાય� ન�ર કારણો 
િવના બહાનાંબા�નો આ�ય લેવામાં આવે તો તે 
પતનનું કારણ બને છ�. બહાનાંબા� કરનાર કદી 
મહાન બની શકતો નથી. િવશેષતાઓ, યો�યતા 
અને િસિ�ઓ એમનાથી સો યોજન દૂર રહ� છ�. 
આજના િવષમ સમયમાં મૂ�યોને, આદશ�ને, 
િસ�ાંતોને ધારણ કરીને �વવાનું કપ�ં બ�યું 
છ�. છતાં �વનારા તો તે �માણે �વે છ�.

િનવારણ

અ�તવેળા અને �વ��થિત

��ાવ�સોએ કોઈપણ �કારનાં બહાનાંથી 
બચવા માટ� અ�તવેળાનો શિ�શાળી યોગ 
કરવો જ�રી છ�. � �વ��થિત ઉપર �યાન રહ�શે 
તો કોઈ િવકટ પ�ર��થિત તથા બહાનું કાઢવાનો 
સમય રહ�તો નથી.

�પ�વ�ા બનવું

આપણે આપણો સમય, શિ�, અનુક�ળતા 
વગેર� �યાનમાં રાખીને જવાબદારી �વીકારતાં 
પહ�લાં �પ�વ�ા બનવું જ�રી છ�. તેથી કોઈપણ 
બહાનું કાઢવાનો સમય રહ�શે નહ�.

દ�નં�દની બનાવવી

�દવસ દરિમયાન કાય� કરવાની યાદી 
આપણે અ�તવેળાએ ન�ી કરી દ�વી �ઈએ. 
જેથી દર�ક કાય�ને �યાય આપી શક�એ. �.ક�. 
મોહનભાઈ િસંઘલ પાસેથી �� આ શી�યો છું. 
દ�નં�દની રાખવાથી સમયનો પણ સમુિચત ઉપયોગ 
થાય છ�.

શ�યતાઓ તપાસો

�યાર� આપણે કોઈ જવાબદારી �વીકારીએ 

�યાર� આપણી કૌટુંિબક, શારી�રક, આિથ�ક, 
સમયની ત�વીર સામે રાખીને �વીકારીએ. વચન 
આપવામાં પણ સતક� રહીએ. િનણ�યશિ�, 
પરખશિ� �ારા માનવ �વભાવ, સં�કારનું 
યથાથ� પરી�ણ કરીને સંપક�માં આવવું �ઈએ. 
જેથી કોઈ બહાનું ના રહ�.

પરાવલંબી ના બનીએ

આપણે આપણી શિ�ઓ, યો�યતાઓ, 
સંબંધો, �મતા મુજબ �લાન�ગ કરવું �ઈએ. 
કોઈને પણ લાગણીસભર બનીને ખા�ી ના 
આપીએ. જેથી તે કાય� થઈ ના શકતાં બહાનું 
કાઢવાથી મુ� બની શક�એ. પછ�ડી �માણે સોડ 
તાણો એ ઉિ�ને યાદ રાખીએ.

િવચારીને ડગ માંડવાં

�યાર� એક કામ પૂ�ં થાય �યાર� બીજું કરવું. 
એક� સાથે ઘણાં બધાં કાય� કરવાથી તે તમામને 
�યાય આપી શકાતો નથી તેથી બહાનાંબા�નો 
આ�ય લેવો પડે છ�. આવી પ�ર��થિતને ટાળવા 
માટ� બધું િવચારીને ડગ માંડીએ.

તમારી ટીમ ચકાસણી કરીને પસંદ કરો

જે �યિ�, સં�થા ક� સમૂહ િસિ�ઓને 
પા�યાં છ� તેઓ એમની િવ�ાસપા�, કાય�દ�, 
કત��યિન�ાવાળી, સારા ચા�ર�યવાળી ટીમને 
કારણે છ�. બ�િવધ �િતભા સંપ�ન ટીમ યશ�વી 
સફળતા અપાવે છ�. પોતાની �શંસા જ કર� તેવા 
ભ�ોની ટીમ સરવાળ� નુકસાન જ કર� છ�. 
િવરોધી મંત�યને પણ સમજવાની, �વીકારવાની 
ત�પરતા હોવી �ઈએ. મા� �શંસા જ મેળવવાનું 
વલણ ખતરનાક સાિબત થાય છ�.

�ન સે�ડન કહ� છ�, ‘કાયદાની 
અવગણના કરીને કોઈ બચી શકતું નથી. એવું 
નથી ક� દર�ક �યિ� કાયદો �ણે છ�, પરંતુ તે 
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સફાઈ, પારદશ� �વન �વનાર, પરોપકારી, 
દાતા માનવો મળ� છ�. તેઓ �િસિ�નાં ઢોલ પી�ા 
વગર પોતાનું કાય� કર� રાખે છ�. મા� �ાચીન, 
ગૌરવશાળી વારસાને, સંતો, મહ�તો, મહાન 
પુ�ષોને યાદ કરવાથી જ મહાન બની શકાશે 
નહ�. વત�માનમાં આપણે શું કરી ર�ાં છીએ 
તેના આધાર� જ ઉ�થાન યા પતન થાય છ�. તેમાં 
� પ�રવત�ન લાવવું હોય તો બહાનાંબા� 
છોડવી પડશે. ન�ર, પ�રણામલ�ી, જનતા 
અનુભવી શક� તેવાં કાય� કરવાં પડશે.

દ�શના ક�ટલાયે રા�ઓ, મહાન �િતભાઓ 
એમનાં ગુણો, િવશેષતાઓ, �ે� કાય�થી 
લોકોનાં �દયમાં �થાન મેળવતા હતા. આજેય 
લોકો તેમને યાદ કરી, વત�માન �વનને �તાં 
�યથા અનુભવે છ�. સમય, સં�ગો, વાતાવરણ, 
પ�ર��થિતને દોષ આપવા કરતાં આ�મમંથન 
કરવાની જ�ર છ�. मुखडा देख ले �ाणी जरा दप�ण म�..

આજે ટૂંકા ર�તાઓ અપનાવી ગમે તે માગ� 
સ�ા, સ�િ�, ક�િત� મેળવવાના �યાસો થાય છ�. 
મી�ડયા �ારા �િસિ� મેળવીને ખોટાં કાય� 
કરનાર અનેક લોકોને રડાવે છ�, બરબાદ કર� છ�. 
તેની કોઈને પરવા નથી. આપણે વચન પાલન, 
કથની અને કરણીની િભ�નતા, શો બા�, 
ભાડૂતી માણસો �ારા કરાતી મિહમા જેવાં અનેક 
અિન�ોના િશકાર બ�યા છીએ. આજે � કોઈ 
ઊણપ હોય, તો તે િનભ�યતાની સારા ચા�ર�યની 
�યાગની છ�.

�યોજ� વોિશં�ટનના શ�દો છ�, ‘ખોટાં 
બહાનાં કાઢતાં પહ�લાં કોઈ બહાનું ન કાઢવું એ 

કારણ

આજના સમયનું � કોઈ મોટામાં મોટું દૂષણ 
હોય, તો તે બહાનાંબા�નું છ�. દર�ક �ે�ોમાં તેનો 
�ભાવ દ�ખાય છ�. બહાનાં કાઢવાથી થોડા સમય 
માટ� રાહત મળ� છ� પણ � તે ટ�વ, સં�કાર બની 
�ય છ� તો તે �વન માટ� ઘાતક નીવડે છ�. 
પોતાની િન�ફળતા, અયો�યતા, આળસ, 
બેદરકારી છુપાવવા માટ� બહાનાંબા�નો 
આ�ય લેવામાં આવે છ�.

એક સમય હતો �યાર� મૂ�યોસભર, �ે� 
ચા�ર�યવાળા, પોતાના �વીકાર�લા કાય�માં 
સમિપ�ત �વન �વનારા નેતાઓ અને લોકો હતા. 
આવા મહાન આ�માઓનાં �યાગ, તપ�યા, સેવા, 
સમપ�ણ, બિલદાનના કારણે દ�શને આઝાદી મળી. 
પણ �યાર પછી ગાંધી� અને અ�ય નેતાઓના 
િવચારો મુજબ ક�ઈ થયું નહ�. મા� ભૌિતક �ગિત 
અને િવકાસ એ �વનનું સવ��વ નથી પણ સવા�ગી 
�ે� �વન એ મોટામાં મોટી મૂડી છ�.

આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
આળસ, ઈ�યા�, ��ષ, �ણા, િતર�કાર, 
િવ�ાસઘાત, છ�તરપ�ડી, ગુનાખોરી, નૈિતક 
ચા�રિ�યક અધઃપતન ��ાચાર, શોષણ, મિહલા 
બાળકો અને અ�ય �યિ�ઓ સાથે થતાં ક�કમ� 
વગેર�નું લી�ટ ઘણું લાંબુ છ�. તેમાંયે વળી અિધકાર 
માટ� ��િત અને ફરજ માટ� બેદરકારી �વા મળ� 
છ�. સમાજને ક�ઈક આપવાને બદલે સમાજ 
પાસેથી િવશેષ લેવાની મનો�િ�એ આ 
સોહામણી ધરાને નરક બનાવી દીધી છ�.

િવદ�શોમાં ખામીઓ હોવા છતાં સ�ાઈ, 

તં�ી �થાનેથી

બહાનાંબા� - કારણ અને િનવારણ

વધાર� સા�ં છ�.’

બહાનાંબા� �ારા કોઈને સદાને માટ� 
છ�તરી શકાતા નથી. � અિનવાય� ન�ર કારણો 
િવના બહાનાંબા�નો આ�ય લેવામાં આવે તો તે 
પતનનું કારણ બને છ�. બહાનાંબા� કરનાર કદી 
મહાન બની શકતો નથી. િવશેષતાઓ, યો�યતા 
અને િસિ�ઓ એમનાથી સો યોજન દૂર રહ� છ�. 
આજના િવષમ સમયમાં મૂ�યોને, આદશ�ને, 
િસ�ાંતોને ધારણ કરીને �વવાનું કપ�ં બ�યું 
છ�. છતાં �વનારા તો તે �માણે �વે છ�.

િનવારણ

અ�તવેળા અને �વ��થિત

��ાવ�સોએ કોઈપણ �કારનાં બહાનાંથી 
બચવા માટ� અ�તવેળાનો શિ�શાળી યોગ 
કરવો જ�રી છ�. � �વ��થિત ઉપર �યાન રહ�શે 
તો કોઈ િવકટ પ�ર��થિત તથા બહાનું કાઢવાનો 
સમય રહ�તો નથી.

�પ�વ�ા બનવું

આપણે આપણો સમય, શિ�, અનુક�ળતા 
વગેર� �યાનમાં રાખીને જવાબદારી �વીકારતાં 
પહ�લાં �પ�વ�ા બનવું જ�રી છ�. તેથી કોઈપણ 
બહાનું કાઢવાનો સમય રહ�શે નહ�.

દ�નં�દની બનાવવી

�દવસ દરિમયાન કાય� કરવાની યાદી 
આપણે અ�તવેળાએ ન�ી કરી દ�વી �ઈએ. 
જેથી દર�ક કાય�ને �યાય આપી શક�એ. �.ક�. 
મોહનભાઈ િસંઘલ પાસેથી �� આ શી�યો છું. 
દ�નં�દની રાખવાથી સમયનો પણ સમુિચત ઉપયોગ 
થાય છ�.

શ�યતાઓ તપાસો

�યાર� આપણે કોઈ જવાબદારી �વીકારીએ 

�યાર� આપણી કૌટુંિબક, શારી�રક, આિથ�ક, 
સમયની ત�વીર સામે રાખીને �વીકારીએ. વચન 
આપવામાં પણ સતક� રહીએ. િનણ�યશિ�, 
પરખશિ� �ારા માનવ �વભાવ, સં�કારનું 
યથાથ� પરી�ણ કરીને સંપક�માં આવવું �ઈએ. 
જેથી કોઈ બહાનું ના રહ�.

પરાવલંબી ના બનીએ

આપણે આપણી શિ�ઓ, યો�યતાઓ, 
સંબંધો, �મતા મુજબ �લાન�ગ કરવું �ઈએ. 
કોઈને પણ લાગણીસભર બનીને ખા�ી ના 
આપીએ. જેથી તે કાય� થઈ ના શકતાં બહાનું 
કાઢવાથી મુ� બની શક�એ. પછ�ડી �માણે સોડ 
તાણો એ ઉિ�ને યાદ રાખીએ.

િવચારીને ડગ માંડવાં

�યાર� એક કામ પૂ�ં થાય �યાર� બીજું કરવું. 
એક� સાથે ઘણાં બધાં કાય� કરવાથી તે તમામને 
�યાય આપી શકાતો નથી તેથી બહાનાંબા�નો 
આ�ય લેવો પડે છ�. આવી પ�ર��થિતને ટાળવા 
માટ� બધું િવચારીને ડગ માંડીએ.

તમારી ટીમ ચકાસણી કરીને પસંદ કરો

જે �યિ�, સં�થા ક� સમૂહ િસિ�ઓને 
પા�યાં છ� તેઓ એમની િવ�ાસપા�, કાય�દ�, 
કત��યિન�ાવાળી, સારા ચા�ર�યવાળી ટીમને 
કારણે છ�. બ�િવધ �િતભા સંપ�ન ટીમ યશ�વી 
સફળતા અપાવે છ�. પોતાની �શંસા જ કર� તેવા 
ભ�ોની ટીમ સરવાળ� નુકસાન જ કર� છ�. 
િવરોધી મંત�યને પણ સમજવાની, �વીકારવાની 
ત�પરતા હોવી �ઈએ. મા� �શંસા જ મેળવવાનું 
વલણ ખતરનાક સાિબત થાય છ�.

�ન સે�ડન કહ� છ�, ‘કાયદાની 
અવગણના કરીને કોઈ બચી શકતું નથી. એવું 
નથી ક� દર�ક �યિ� કાયદો �ણે છ�, પરંતુ તે 
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ખબર ન હોવાનું બહાનું જ�ર બનાવે છ�.’

�વન સ�ાઈ, સફાઈવાળું, પારદશ� હોવું 
�ઈએ. મન, વાણી અને કમ�ની એક�પતા હોવી 
જ�રી છ�. મંચ ઉપરની વાણી અને �યવહાર 
�વનમાં એક�પતા જ�રી છ�. મોટા કામોને સૌને 
સાથે રાખીને કરીએ તો સફળતા મળશે. 
સંગમયુગમાં પરમા�મા િમલન થયું. સંગમયુગનાં 
થોડાં વષ� બાક� છ�. હવે કરવા જેવો પુ�ષાથ� 
હોય, તો તે �ા�ણ સો ફ�ર�તા બનવાનો છ�. 
સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો છ�. બાક� રહી ગયેલા 
આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવાનો. મનસા 
સેવા કરવાનો છ�. ભગવાન મ�યા પછી 
ભૌિતકતાની દોડમાં ભગવાન અને એમની �ીમત 
ના ભૂલાય તેની સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�. 
િશવબાબાએ આપણને સવા�ગી �ાન આ�યું છ� 
તેથી હવે કોઈપણ �કારની બહાનાંબા� ચાલી 
શક� તેમ નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
એણે એ સમયે પોતાની સમજણ �માણે સા�ં જ કયુ� 
હતું. કોઈ પ�ર��થિતમાં િનણ�ય ખોટો લેવાયો. 
પરંતુ �યિ� નહ�. આવી બાબતો સંબંધોમાં 
કડવાશ જ�માવે છ�. બાળકો � સારા માક�સ ના 
મેળવે તો પિત પ�ી એકબી� ઉપર દોષારોપણ 
કર� છ�. આ કોઈ હરીફાઈ નથી. આપણે એને ખોટો 
અને આપણે સાચા એવું િસ� કરવા ઈ�છીએ 
છીએ. આપણે કદીપણ એના માટ� િજદના કરીએ. 
જેની ભૂલ થાય છ� એ પોતાને દોિષત તો માને જ છ�. 
આપણો એના ��યેનો �યવહાર એ હોવો �ઈએ ક� 
આપણા �યવહારથી એને સુખ આપીએ ? જેથી એ 
ભૂલના દદ�માંથી મુ� થઈ શક�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િનભાવી શકશે. દ�શને પણ સંભાળી શકશે.

�પેશભાઈ - મ� �યાંક વાં�યું હતું ક� એક 
લેખક રોડ ઉપર ચાલનાર નાના છોકરાને પોતાના 
ઘેર લઈ ગયા. લેખક� એને ઘરની સફાઈનું કામ 
સ��યું. એ છોકરાએ ઘણી સારી સફાઈ કરી. 
લેખક એનાથી એટલા �ભાિવત થયા ક� એમણે 
એને �ક�લમાં દાખલ કરા�યો. આગળ જતાં એ 
છોકરો પણ લેખક બની ગયો.

સૂય�ભાઈ - બાબા પોતાની �વનકહાનીમાં 
સંભળાવતા હતા ક� બાબા એક ઝવેરીને �યાં 
નોકરી માટ� ગયા હતા. એમણે પોતાનું કાય� એટલું 
�ામાિણકતાથી કયુ� ક� ઝવેરીએ એમને ભાગીદાર 
બના�યા. આમ બાબા ધીર� ધીર� �િસ� ઝવેરી 
બની ગયા. તમને સ�પાયેલી જવાબદારી નાની 
હોય ક� મોટી એ �યિ��વ માટ� ઘણી જ�રી છ�.

�પેશભાઈ - તો જવાબદાર બનીને કાય� 
કરીએ. આપણે �યાં કમ�ને પૂ� માનવામાં આવે છ� 
તો કાય� ��ાથી પૂ�ભાવથી કરીએ. આ આપણા 
�યિ��વને શોભાવશે. ઘણા આગળ વધારશે.

॥ ઓમશાંિત ॥
(��તુિત - �.ક�. �પેશ)

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... �યિ��વ િવકાસ

(પેજ નં. 13 અનુસંધાન)... સંબંધોના સંસારમાં
બની જશે. � આપણે પોતાના આંત�રક િવકાસ 
પર �વિનભ�ર નહ� બનીશું તો બી�ઓ સાથે 
સંબંધ માટ� ઝઝૂમવું પડશે. અપે�ા સંતોષાતી નથી 
તો ડી�ેશન, પીડા, અિન�ાથી એકલવાયા �દવસો 
વીતાવા પડશે. યાદ રાખીએ ક�,

હમ ઈ�ર ક�, ઈ�ર હમારા ર�ક, 
યહ ભરોસા છૂટ� નહ�.

� ક�છ હોતા, ક�યાણકારી હોતા, 
યે િન�ય ભૂલે નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 11 November 2019 Page No. 07

બાબાના �દલને ખુશ 
કરવા માટ�, બધી �મર 
સફળ કરવા માટ� સેવામાં 
ઉપ��થત થયાં છીએ. 
બી� કોઈ વાત યાદ 
આવતી નથી પણ બાબાનાં 
સારાં સારાં મહાવા�યો

જ�ર યાદ આવે છ�. �� કોઈ �ફકર કરતી નથી, 
ભાર� બનતી નથી. કોઈ સમયે ભાર� થઈ જવાય, 
છતાં પણ જલદીથી પળમાં હળવા થઈ �ઓ. ક�ઈ 
વાત નહ�. જવા દો. શાંિતથી કામ લો. આ 
અિભનય નથી રૉયલ રા�ઈ છ�. બાબા ક�ઈ કયા� 
િવના રા� બ�યા નથી. બાબાને ગાળો પણ ખાવી 
પડી. બાળકોના પણ ક�ટલાય �કારના ખેલ �યા. 
સારાં સારાં બાળકો જે બાબા બાબા કહ�તાં હતાં 
તેઓ કહ�વા લા�યાં. કોણ બાબા �� તો �� છું. 
બાળકો મને પણ કહ�વા લા�યાં તમે સવ� મૂખ� છો. 
તમે તમા�ં �વન ગુમાવો છો. તમે તમારા માટ� તો 
િવચારો. આવાં સારાં સારાં બાળકોને પણ 
સંશયબુિ� બનતાં �યાં છ�. એનાથી બચવા માટ� 
સંગ અને અ�નની બ� જ સંભાળ કરવી �ઈએ.

બાબાએ જે પર�� જણાવી છ� તે મુજબ 
જેટલા પર�� પાળીશું તેટલો ફાયદો છ�. પહ�લાં 
પહ�લાં, �યાર� સેવામાં નીક�યાં �યાર� ક�ઈજ 
ખાવાનું નહોતું. મા� રોટલી અને મીઠું ખાતાં હતાં. 
છતાં પણ તે ઘણા �ેમથી ખાતાં હતાં. એ �દવસોમાં 
આ બધું સા�ં લાગતું હતું. �યાગ તપ�યાથી જે સેવા 
થઈ છ� તે અ�યાર� પણ કામમાં આવી રહી છ�. 
પોતાની મેળ� જ ઈ�છીએ તે બની �ય છ�. �યાર�ય 

�ાના�ત

અ�તધારા

�યાગ - તપ�યાની મૂિત� બનો તો સેવા એની મેળ� થતી રહ�શે
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

ભૂલથી પણ ક�ઈ માંગવું પડતું નથી. પહ�લાં 
ટૂથપે�ટ, �શનો પણ ઉપયોગ કરતાં નહોતાં. 
લીમડાનું દાતણ કરતાં હતાં. જે બાબા કહ�તા હતા 
તે કરતાં હતાં. અ�યાર� પણ એ જ ક�� છું ક� સમય 
અને સંક�પ સફળ કરો. મારો એક પણ સંક�પ 
નકામો ના �ય. બાબા કહ� છ� ક� �� બેઠો છું ને સવ� 
કાંઈ થઈ જશે. મોટી વાત નથી એનો અનુભવ 
કરો.

�વયં પરમા�મા આપણી સેવાથી હાજર છ�. 
બાબા આપણને મદદ કર� છ� તેથી તો આપણે 
બાબાનાં મદદગાર બ�યાં છીએ. મા�ં એ ભા�ય છ� 
ક� તમે મને આવી ભ�ીમાં બોલાવો છો. કોણ �ણે 
કાલે હોઈશ ક� ક�મ ? તો આપ સૌની �મર પણ 
સફળ થઈ �ય. મા� �યાગ અને તપ�યાની મૂિત� 
બનો તો સેવા એની મેળ� વધતી જશે. ઘણા 
�કારની સેવાઓ થઈ છ� પણ તે સુખ, શાંિત, 
�ેમથી થઈ છ�. જેવી અમે સેવાઓ કરી છ� તેવી સેવા 
િનિમ� બનીને કરો. સૌને સાથે રાખીને સેવા 
કરશો તો કોઈ �� નહ� રહ�. અ�યાર� ગહન 
પુ�ષાથ� કરીને એકબી�ને સંતુ� કરવાની આ 
પળો છ� હવે ગુ�ત પુ�ષાથ�, તી� પુ�ષાથ�, રોયલ 
પુ�ષાથ� બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ અને 
બુ��ને રહ�મ�દલ બનાવો.

• �દયના બાગમાં �ભુ વીણા તુજ �ેમની વાગી 
સંકટ �પી ક�ટક ગયા લગની તુજ નેહની 
લાગી.
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�ાના�ત

ખબર ન હોવાનું બહાનું જ�ર બનાવે છ�.’

�વન સ�ાઈ, સફાઈવાળું, પારદશ� હોવું 
�ઈએ. મન, વાણી અને કમ�ની એક�પતા હોવી 
જ�રી છ�. મંચ ઉપરની વાણી અને �યવહાર 
�વનમાં એક�પતા જ�રી છ�. મોટા કામોને સૌને 
સાથે રાખીને કરીએ તો સફળતા મળશે. 
સંગમયુગમાં પરમા�મા િમલન થયું. સંગમયુગનાં 
થોડાં વષ� બાક� છ�. હવે કરવા જેવો પુ�ષાથ� 
હોય, તો તે �ા�ણ સો ફ�ર�તા બનવાનો છ�. 
સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો છ�. બાક� રહી ગયેલા 
આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવાનો. મનસા 
સેવા કરવાનો છ�. ભગવાન મ�યા પછી 
ભૌિતકતાની દોડમાં ભગવાન અને એમની �ીમત 
ના ભૂલાય તેની સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�. 
િશવબાબાએ આપણને સવા�ગી �ાન આ�યું છ� 
તેથી હવે કોઈપણ �કારની બહાનાંબા� ચાલી 
શક� તેમ નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
એણે એ સમયે પોતાની સમજણ �માણે સા�ં જ કયુ� 
હતું. કોઈ પ�ર��થિતમાં િનણ�ય ખોટો લેવાયો. 
પરંતુ �યિ� નહ�. આવી બાબતો સંબંધોમાં 
કડવાશ જ�માવે છ�. બાળકો � સારા માક�સ ના 
મેળવે તો પિત પ�ી એકબી� ઉપર દોષારોપણ 
કર� છ�. આ કોઈ હરીફાઈ નથી. આપણે એને ખોટો 
અને આપણે સાચા એવું િસ� કરવા ઈ�છીએ 
છીએ. આપણે કદીપણ એના માટ� િજદના કરીએ. 
જેની ભૂલ થાય છ� એ પોતાને દોિષત તો માને જ છ�. 
આપણો એના ��યેનો �યવહાર એ હોવો �ઈએ ક� 
આપણા �યવહારથી એને સુખ આપીએ ? જેથી એ 
ભૂલના દદ�માંથી મુ� થઈ શક�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િનભાવી શકશે. દ�શને પણ સંભાળી શકશે.

�પેશભાઈ - મ� �યાંક વાં�યું હતું ક� એક 
લેખક રોડ ઉપર ચાલનાર નાના છોકરાને પોતાના 
ઘેર લઈ ગયા. લેખક� એને ઘરની સફાઈનું કામ 
સ��યું. એ છોકરાએ ઘણી સારી સફાઈ કરી. 
લેખક એનાથી એટલા �ભાિવત થયા ક� એમણે 
એને �ક�લમાં દાખલ કરા�યો. આગળ જતાં એ 
છોકરો પણ લેખક બની ગયો.

સૂય�ભાઈ - બાબા પોતાની �વનકહાનીમાં 
સંભળાવતા હતા ક� બાબા એક ઝવેરીને �યાં 
નોકરી માટ� ગયા હતા. એમણે પોતાનું કાય� એટલું 
�ામાિણકતાથી કયુ� ક� ઝવેરીએ એમને ભાગીદાર 
બના�યા. આમ બાબા ધીર� ધીર� �િસ� ઝવેરી 
બની ગયા. તમને સ�પાયેલી જવાબદારી નાની 
હોય ક� મોટી એ �યિ��વ માટ� ઘણી જ�રી છ�.

�પેશભાઈ - તો જવાબદાર બનીને કાય� 
કરીએ. આપણે �યાં કમ�ને પૂ� માનવામાં આવે છ� 
તો કાય� ��ાથી પૂ�ભાવથી કરીએ. આ આપણા 
�યિ��વને શોભાવશે. ઘણા આગળ વધારશે.

॥ ઓમશાંિત ॥
(��તુિત - �.ક�. �પેશ)

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... �યિ��વ િવકાસ

(પેજ નં. 13 અનુસંધાન)... સંબંધોના સંસારમાં
બની જશે. � આપણે પોતાના આંત�રક િવકાસ 
પર �વિનભ�ર નહ� બનીશું તો બી�ઓ સાથે 
સંબંધ માટ� ઝઝૂમવું પડશે. અપે�ા સંતોષાતી નથી 
તો ડી�ેશન, પીડા, અિન�ાથી એકલવાયા �દવસો 
વીતાવા પડશે. યાદ રાખીએ ક�,

હમ ઈ�ર ક�, ઈ�ર હમારા ર�ક, 
યહ ભરોસા છૂટ� નહ�.

� ક�છ હોતા, ક�યાણકારી હોતા, 
યે િન�ય ભૂલે નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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બાબાના �દલને ખુશ 
કરવા માટ�, બધી �મર 
સફળ કરવા માટ� સેવામાં 
ઉપ��થત થયાં છીએ. 
બી� કોઈ વાત યાદ 
આવતી નથી પણ બાબાનાં 
સારાં સારાં મહાવા�યો

જ�ર યાદ આવે છ�. �� કોઈ �ફકર કરતી નથી, 
ભાર� બનતી નથી. કોઈ સમયે ભાર� થઈ જવાય, 
છતાં પણ જલદીથી પળમાં હળવા થઈ �ઓ. ક�ઈ 
વાત નહ�. જવા દો. શાંિતથી કામ લો. આ 
અિભનય નથી રૉયલ રા�ઈ છ�. બાબા ક�ઈ કયા� 
િવના રા� બ�યા નથી. બાબાને ગાળો પણ ખાવી 
પડી. બાળકોના પણ ક�ટલાય �કારના ખેલ �યા. 
સારાં સારાં બાળકો જે બાબા બાબા કહ�તાં હતાં 
તેઓ કહ�વા લા�યાં. કોણ બાબા �� તો �� છું. 
બાળકો મને પણ કહ�વા લા�યાં તમે સવ� મૂખ� છો. 
તમે તમા�ં �વન ગુમાવો છો. તમે તમારા માટ� તો 
િવચારો. આવાં સારાં સારાં બાળકોને પણ 
સંશયબુિ� બનતાં �યાં છ�. એનાથી બચવા માટ� 
સંગ અને અ�નની બ� જ સંભાળ કરવી �ઈએ.

બાબાએ જે પર�� જણાવી છ� તે મુજબ 
જેટલા પર�� પાળીશું તેટલો ફાયદો છ�. પહ�લાં 
પહ�લાં, �યાર� સેવામાં નીક�યાં �યાર� ક�ઈજ 
ખાવાનું નહોતું. મા� રોટલી અને મીઠું ખાતાં હતાં. 
છતાં પણ તે ઘણા �ેમથી ખાતાં હતાં. એ �દવસોમાં 
આ બધું સા�ં લાગતું હતું. �યાગ તપ�યાથી જે સેવા 
થઈ છ� તે અ�યાર� પણ કામમાં આવી રહી છ�. 
પોતાની મેળ� જ ઈ�છીએ તે બની �ય છ�. �યાર�ય 

�ાના�ત

અ�તધારા

�યાગ - તપ�યાની મૂિત� બનો તો સેવા એની મેળ� થતી રહ�શે
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

ભૂલથી પણ ક�ઈ માંગવું પડતું નથી. પહ�લાં 
ટૂથપે�ટ, �શનો પણ ઉપયોગ કરતાં નહોતાં. 
લીમડાનું દાતણ કરતાં હતાં. જે બાબા કહ�તા હતા 
તે કરતાં હતાં. અ�યાર� પણ એ જ ક�� છું ક� સમય 
અને સંક�પ સફળ કરો. મારો એક પણ સંક�પ 
નકામો ના �ય. બાબા કહ� છ� ક� �� બેઠો છું ને સવ� 
કાંઈ થઈ જશે. મોટી વાત નથી એનો અનુભવ 
કરો.

�વયં પરમા�મા આપણી સેવાથી હાજર છ�. 
બાબા આપણને મદદ કર� છ� તેથી તો આપણે 
બાબાનાં મદદગાર બ�યાં છીએ. મા�ં એ ભા�ય છ� 
ક� તમે મને આવી ભ�ીમાં બોલાવો છો. કોણ �ણે 
કાલે હોઈશ ક� ક�મ ? તો આપ સૌની �મર પણ 
સફળ થઈ �ય. મા� �યાગ અને તપ�યાની મૂિત� 
બનો તો સેવા એની મેળ� વધતી જશે. ઘણા 
�કારની સેવાઓ થઈ છ� પણ તે સુખ, શાંિત, 
�ેમથી થઈ છ�. જેવી અમે સેવાઓ કરી છ� તેવી સેવા 
િનિમ� બનીને કરો. સૌને સાથે રાખીને સેવા 
કરશો તો કોઈ �� નહ� રહ�. અ�યાર� ગહન 
પુ�ષાથ� કરીને એકબી�ને સંતુ� કરવાની આ 
પળો છ� હવે ગુ�ત પુ�ષાથ�, તી� પુ�ષાથ�, રોયલ 
પુ�ષાથ� બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ અને 
બુ��ને રહ�મ�દલ બનાવો.

• �દયના બાગમાં �ભુ વીણા તુજ �ેમની વાગી 
સંકટ �પી ક�ટક ગયા લગની તુજ નેહની 
લાગી.
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ઘાની હાલત શું થશે. દર�ક વખતે આપણે આ 
તપાસવું પડશે ક� વાતને પકડી રાખવાથી નુકસાન 
કોને થાય છ� ? કોઈ વાતને પકડી રાખવાથી 
વા�તવમાં મને જ નુકસાન થાય છ�. આપણે એ 
બધી વાતોને આપણા માટ� જ ભૂલીએ. બી�ઓ 
માટ� નહ�. આપ પોતાના ક�યાણ માટ� એ વાતો 
ભૂલી �ઓ. જેની સાથે આપણે દરરોજ સાથે 
રહ�વાનું છ� એમના ��યે ગુ�સો આવે છ�. � આ 
વાતોને અંદરને અંદર રાખીશું, તો એ મોટું �� 
િચ�હ છ�. આવી પ�ર��થિતમાં આપણે માનિસક 
��થિત ક�વી રહ�શે ?

મારી અપે�ાઓ પૂરી ના થઈ પણ મારા 
ગુ�સાને કોઈ �યાજબી કહ�શે નહ�. આપણે સાથે 
રહ�વાનું છ� છતાં નકારા�મક ઉ��ની સાથે આપણે 
કાય� કરીએ છીએ. આપણે આપણા મ��ત�કમાં જે 
રાખીશું તેજ બહાર આવશે. જેના કારણે 
પર�પરના સંબંધોમાં અંતરાય પેદા થશે. 
ક�ટલીકવાર આપણે એ વાતને શોધવાની કોિશશ 
કરીએ છીએ ક� આવી પ�ર��થિત ક�મ આવી ? 
એની પાછળ આપણો ઉ���ય શું હોય છ� ? આપણે 
એને બતાવવાની કોિશશ કરીએ છીએ ક� આ 
તારી ભૂલ છ�. �� સાચો છું. એની ભૂલનો એ 
એકરાર કર� તેવી આપણે અપે�ા રાખીએ છીએ. 
આ િશખામણ કોના માટ� છ� ? વીતેલી ઘટનાનું 
િવવરણ કોના માટ� થઈ ર�ં છ� ? મા� એને 
સમ�વવા માટ�.

�યાર� આપણે બેસીએ છીએ �યાર� આપણી 
ઉ��ની ક�ા એ હોય છ� ક� �� એને સમ�વી દ�. 
તમે ખોટા છો. એમણે ખોટું સમ�ને કયુ� નહોતું. 

આપણે � �ોધને 
રોક�શું નહ� તો તે 
િનરાશાના �પમાં બદલાઈ 
�ય છ�. ઘણીવાર આપણે 
કહીએ છીએ આજે �� બ� 
િનરાશ થઈ ગયો છું. મારી 
ચી� મારા અનુસાર 

બનતી નથી �યાર� િનરાશા થાય છ�. એમાં પણ 
આપણે બી� લોકોને બદલવાની કોિશશ કરીએ 
છીએ. પ�ર��થિતઓને સંભાળવાની કોિશશ 
કરીએ છીએ. એના માટ� માર� �વયંને સમ�વવું 
પડશે ક� લોકો અને પ�ર��થિત પોતાની રીતે 
ચા�યા કરશે. મારી ભૂિમકા એ જ છ� ક� �� એમને 
સલાહ આપું, માગ�દશ�ન આપું. એના પછી �� 
�વયંને રોક� દ�.

ક�ટલીકવાર આપણને બી�ઓ ��યે ગુ�સો 
આવે છ� તો આપણે એને એટલું વધાર� લઈએ છીએ 
ક� આપણને ગુ�સા િસવાય ક�ઈ દ�ખાતું નથી. 
કોઈએ મારી સાથે ખોટો �યવહાર કય� છ�, કોઈએ 
મારી સાથે દગો કય� છ�, કોઈએ મારા �વનને 
બરબાદ કરી દીધું છ� તો એના કારણે મને ગુ�સો 
આવે છ�. તે �યિ� મને ગમતી જ નથી. એની કોઈ 
વાતનો મારા ઉપર એટલો �ભાવ પ�ો છ� ક� �� 
�વનભર ભૂલી શકતી નથી.

વા�તવમાં તેને �� ભૂલવા જ નથી ઈ�છતી. 
ક�ટલીક વાર એ િજદ મારા �વનનું લ�ય બની 
�ય છ�. આપણે એવું કહીએ છીએ ક� લાગેલો ઘા 
િવસરાતો નથી, એ જ સા�ં છ�. પરંતુ ઘા � તેજ 
ર�ો અને દર�ક વખતે યાદ આવતો ર�ો, તો એ 

�સ�નતાના પથ પર

િનરાશ ના થાવ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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વત�માન સમયે 
સમાજની અનેક 
સમ�યાઓનું મૂળ કારણ 
છ� �યિ�ઓ �ારા 
પોતાના કાય� ��યે 
બેદરકારી અને િશ�તનો 
અભાવ. આ વાતોને

જ�મ આપીએ છીએ. પોતાના સંપક�માં આવનાર 
અનેક લોકો માટ� િવ�નનું કારણ બની જઈએ 
છીએ. આ વાતો ઉપર �યાન ન આપવાથી આપણી 
આસપાસનું સમ� વાયુમંડળ �દૂિષત બની �ય 
છ�. જે પર�પર કટુતા અને વૈમન�યને જ�મ આપે 
છ�. આ વાતોને �યાનમાં રાખીને આપણે આપણા 
�યિ��વને ઘણું �ે� બનાવી શક�એ છીએ. આ 
સવ� િબંદુઓ ઉપર સમાધાનકારક ચચા� અહ� 
��તુત કરી છ� જે બી.ક�. સૂય�ભાઈ તથા બી.ક�. 
�પેશભાઈ વ�ેની છ�.

�પેશભાઈ - કોઈને સા�ં લાગે એ માટ� 
આપણે કોઈ કાય� દ�ખાડવા માટ� ના કરીએ. આ 
આપણા �વભાવમાં આવી �ય, �વન �યવહારમાં 
આવી �ય. પછી આપણે એકલા હોઈએ ક� 100 
માણસોની વ�ે હોઈએ. આપણે એકલા રહ�તા 
હોઈએ તે રીતે રહીએ.

સૂય�ભાઈ - જુઓ એવું ના લાગે ક� 4 લોકો 
બેઠા છ� તેઓ મને શું કહ�શે. એટલે માર� આવું 
બોલવું �ઈએ, માર� આમ બેસવું �ઈએ, માર� 
આમ �વું �ઈએ. આ અ�પકાલીન સમાધાન 
હશે. પણ � આપણો �વભાવ બનાવી લઈએ તો 
આપણે એમાં િવચારવું પણ નહ� પડે. બધું 
�વાભાિવક રીતે જ થઈ જશે.

�પેશભાઈ - એનો અથ� એ થયો ક� � 
આપણે આપણું સા�ં �યવહા�રક �વન બનાવવું 
છ� તો આપણે સારી ટ�વોને, િશ�ાચારને આપણા 
�વનમાં �થાન આપવું �ઈએ.

સૂય�ભાઈ - �યિ��વ િવકાસ માટ� સમયની 
�િતબ�તા એક મહ�વપૂણ� આવ�યકતા છ�. 
ક�ટલાક લોકો આ િવષયમાં બેદરકાર રહ� છ�. 
િવદ�શના એક સમાચાર છ�. નોકરી મેળવવા 
આવેલો યુવક ઈ�ટર�યુમાં 5 િમિનટ મોડો 
પહ��યો. આ કારણે તેને નોકરી આપવામાં આવી 
નહ�. એને ક�ં � તમને સમયનું મહ�વ નથી તો 
તમે કાયા�લયમાં કામને મહ�વ કઈ રીતે આપશો ? 
એટલે સમયનું પાલન કરવું તે ઘણી સારી ટ�વ છ�. 
જે �યિ� સમયના પહ�લાં પોતાનું કાય� કર� છ� તે 
વા�તવમાં બુિ�માન છ�.

�પેશભાઈ - તમે સાચું ક�ં નેપોિલયને ક�ં 
હતું ક� કોઈપણ �થળ� 5 િમિનટ મોડા પહ�ચવાને 
બદલે 3 િમિનટ વહ�લા પહ�ચી જવું તે ક�યાણકારી 
છ�. � આપ 5 િમિનટ મોડા પડો છો તો આપના 
�યિ��વનો જે �ભાવ હોવો �ઈએ તે સમા�ત થઈ 
�ય છ�. પછી ભલે તમે ગમે તેટલું સા�ં કાય� કરી 
ર�ા છો, ગમે તેટલું સા�ં ભાષણ કરો છો પણ 
તમારી છબીનો �ભાવ જતો નથી.

સૂય�ભાઈ - તેનું કારણ જેમને આપની રાહ 
�વી પડે છ� એમના માટ� �તી�ાની પળો ઘણી 
લાંબી બની �ય છ�. આ જે 5 િમિનટ એમણે રાહ 
�ઈ એ 5 િમિનટમાં એમણે એ �યિ� િવશે ઘણું 
નકારા�મક િવચારી લીધું ક� આ માણસ છ� જ એવો 
સદા એ મોડો જ આવે છ� એને સમયનું કાંઈ મહ�વ 
નથી આ �કાર� એમનો �ભાવ ઓછો થઈ જશે.

�યિ��વ િવકાસ માટ� દર�ક કાય� પૂ�ની જેમ કરીએ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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ઘાની હાલત શું થશે. દર�ક વખતે આપણે આ 
તપાસવું પડશે ક� વાતને પકડી રાખવાથી નુકસાન 
કોને થાય છ� ? કોઈ વાતને પકડી રાખવાથી 
વા�તવમાં મને જ નુકસાન થાય છ�. આપણે એ 
બધી વાતોને આપણા માટ� જ ભૂલીએ. બી�ઓ 
માટ� નહ�. આપ પોતાના ક�યાણ માટ� એ વાતો 
ભૂલી �ઓ. જેની સાથે આપણે દરરોજ સાથે 
રહ�વાનું છ� એમના ��યે ગુ�સો આવે છ�. � આ 
વાતોને અંદરને અંદર રાખીશું, તો એ મોટું �� 
િચ�હ છ�. આવી પ�ર��થિતમાં આપણે માનિસક 
��થિત ક�વી રહ�શે ?

મારી અપે�ાઓ પૂરી ના થઈ પણ મારા 
ગુ�સાને કોઈ �યાજબી કહ�શે નહ�. આપણે સાથે 
રહ�વાનું છ� છતાં નકારા�મક ઉ��ની સાથે આપણે 
કાય� કરીએ છીએ. આપણે આપણા મ��ત�કમાં જે 
રાખીશું તેજ બહાર આવશે. જેના કારણે 
પર�પરના સંબંધોમાં અંતરાય પેદા થશે. 
ક�ટલીકવાર આપણે એ વાતને શોધવાની કોિશશ 
કરીએ છીએ ક� આવી પ�ર��થિત ક�મ આવી ? 
એની પાછળ આપણો ઉ���ય શું હોય છ� ? આપણે 
એને બતાવવાની કોિશશ કરીએ છીએ ક� આ 
તારી ભૂલ છ�. �� સાચો છું. એની ભૂલનો એ 
એકરાર કર� તેવી આપણે અપે�ા રાખીએ છીએ. 
આ િશખામણ કોના માટ� છ� ? વીતેલી ઘટનાનું 
િવવરણ કોના માટ� થઈ ર�ં છ� ? મા� એને 
સમ�વવા માટ�.

�યાર� આપણે બેસીએ છીએ �યાર� આપણી 
ઉ��ની ક�ા એ હોય છ� ક� �� એને સમ�વી દ�. 
તમે ખોટા છો. એમણે ખોટું સમ�ને કયુ� નહોતું. 

આપણે � �ોધને 
રોક�શું નહ� તો તે 
િનરાશાના �પમાં બદલાઈ 
�ય છ�. ઘણીવાર આપણે 
કહીએ છીએ આજે �� બ� 
િનરાશ થઈ ગયો છું. મારી 
ચી� મારા અનુસાર 

બનતી નથી �યાર� િનરાશા થાય છ�. એમાં પણ 
આપણે બી� લોકોને બદલવાની કોિશશ કરીએ 
છીએ. પ�ર��થિતઓને સંભાળવાની કોિશશ 
કરીએ છીએ. એના માટ� માર� �વયંને સમ�વવું 
પડશે ક� લોકો અને પ�ર��થિત પોતાની રીતે 
ચા�યા કરશે. મારી ભૂિમકા એ જ છ� ક� �� એમને 
સલાહ આપું, માગ�દશ�ન આપું. એના પછી �� 
�વયંને રોક� દ�.

ક�ટલીકવાર આપણને બી�ઓ ��યે ગુ�સો 
આવે છ� તો આપણે એને એટલું વધાર� લઈએ છીએ 
ક� આપણને ગુ�સા િસવાય ક�ઈ દ�ખાતું નથી. 
કોઈએ મારી સાથે ખોટો �યવહાર કય� છ�, કોઈએ 
મારી સાથે દગો કય� છ�, કોઈએ મારા �વનને 
બરબાદ કરી દીધું છ� તો એના કારણે મને ગુ�સો 
આવે છ�. તે �યિ� મને ગમતી જ નથી. એની કોઈ 
વાતનો મારા ઉપર એટલો �ભાવ પ�ો છ� ક� �� 
�વનભર ભૂલી શકતી નથી.

વા�તવમાં તેને �� ભૂલવા જ નથી ઈ�છતી. 
ક�ટલીક વાર એ િજદ મારા �વનનું લ�ય બની 
�ય છ�. આપણે એવું કહીએ છીએ ક� લાગેલો ઘા 
િવસરાતો નથી, એ જ સા�ં છ�. પરંતુ ઘા � તેજ 
ર�ો અને દર�ક વખતે યાદ આવતો ર�ો, તો એ 

�સ�નતાના પથ પર

િનરાશ ના થાવ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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વત�માન સમયે 
સમાજની અનેક 
સમ�યાઓનું મૂળ કારણ 
છ� �યિ�ઓ �ારા 
પોતાના કાય� ��યે 
બેદરકારી અને િશ�તનો 
અભાવ. આ વાતોને

જ�મ આપીએ છીએ. પોતાના સંપક�માં આવનાર 
અનેક લોકો માટ� િવ�નનું કારણ બની જઈએ 
છીએ. આ વાતો ઉપર �યાન ન આપવાથી આપણી 
આસપાસનું સમ� વાયુમંડળ �દૂિષત બની �ય 
છ�. જે પર�પર કટુતા અને વૈમન�યને જ�મ આપે 
છ�. આ વાતોને �યાનમાં રાખીને આપણે આપણા 
�યિ��વને ઘણું �ે� બનાવી શક�એ છીએ. આ 
સવ� િબંદુઓ ઉપર સમાધાનકારક ચચા� અહ� 
��તુત કરી છ� જે બી.ક�. સૂય�ભાઈ તથા બી.ક�. 
�પેશભાઈ વ�ેની છ�.

�પેશભાઈ - કોઈને સા�ં લાગે એ માટ� 
આપણે કોઈ કાય� દ�ખાડવા માટ� ના કરીએ. આ 
આપણા �વભાવમાં આવી �ય, �વન �યવહારમાં 
આવી �ય. પછી આપણે એકલા હોઈએ ક� 100 
માણસોની વ�ે હોઈએ. આપણે એકલા રહ�તા 
હોઈએ તે રીતે રહીએ.

સૂય�ભાઈ - જુઓ એવું ના લાગે ક� 4 લોકો 
બેઠા છ� તેઓ મને શું કહ�શે. એટલે માર� આવું 
બોલવું �ઈએ, માર� આમ બેસવું �ઈએ, માર� 
આમ �વું �ઈએ. આ અ�પકાલીન સમાધાન 
હશે. પણ � આપણો �વભાવ બનાવી લઈએ તો 
આપણે એમાં િવચારવું પણ નહ� પડે. બધું 
�વાભાિવક રીતે જ થઈ જશે.

�પેશભાઈ - એનો અથ� એ થયો ક� � 
આપણે આપણું સા�ં �યવહા�રક �વન બનાવવું 
છ� તો આપણે સારી ટ�વોને, િશ�ાચારને આપણા 
�વનમાં �થાન આપવું �ઈએ.

સૂય�ભાઈ - �યિ��વ િવકાસ માટ� સમયની 
�િતબ�તા એક મહ�વપૂણ� આવ�યકતા છ�. 
ક�ટલાક લોકો આ િવષયમાં બેદરકાર રહ� છ�. 
િવદ�શના એક સમાચાર છ�. નોકરી મેળવવા 
આવેલો યુવક ઈ�ટર�યુમાં 5 િમિનટ મોડો 
પહ��યો. આ કારણે તેને નોકરી આપવામાં આવી 
નહ�. એને ક�ં � તમને સમયનું મહ�વ નથી તો 
તમે કાયા�લયમાં કામને મહ�વ કઈ રીતે આપશો ? 
એટલે સમયનું પાલન કરવું તે ઘણી સારી ટ�વ છ�. 
જે �યિ� સમયના પહ�લાં પોતાનું કાય� કર� છ� તે 
વા�તવમાં બુિ�માન છ�.

�પેશભાઈ - તમે સાચું ક�ં નેપોિલયને ક�ં 
હતું ક� કોઈપણ �થળ� 5 િમિનટ મોડા પહ�ચવાને 
બદલે 3 િમિનટ વહ�લા પહ�ચી જવું તે ક�યાણકારી 
છ�. � આપ 5 િમિનટ મોડા પડો છો તો આપના 
�યિ��વનો જે �ભાવ હોવો �ઈએ તે સમા�ત થઈ 
�ય છ�. પછી ભલે તમે ગમે તેટલું સા�ં કાય� કરી 
ર�ા છો, ગમે તેટલું સા�ં ભાષણ કરો છો પણ 
તમારી છબીનો �ભાવ જતો નથી.

સૂય�ભાઈ - તેનું કારણ જેમને આપની રાહ 
�વી પડે છ� એમના માટ� �તી�ાની પળો ઘણી 
લાંબી બની �ય છ�. આ જે 5 િમિનટ એમણે રાહ 
�ઈ એ 5 િમિનટમાં એમણે એ �યિ� િવશે ઘણું 
નકારા�મક િવચારી લીધું ક� આ માણસ છ� જ એવો 
સદા એ મોડો જ આવે છ� એને સમયનું કાંઈ મહ�વ 
નથી આ �કાર� એમનો �ભાવ ઓછો થઈ જશે.

�યિ��વ િવકાસ માટ� દર�ક કાય� પૂ�ની જેમ કરીએ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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�પેશભાઈ - � 5 િમિનટ માટ� 200 લોકોએ 
આપની રાહ �ઈ આમ 1000 માણસોનો આપના 
��યે સંક�પ ચાલશે તે નકારા�મક હશે. આ 
�િતિ�યાનો ચો�સ �ભાવ આપણા ઉપર પડે છ�.

સૂય�ભાઈ - ક�ટલાક લોકો એવા હોય છ� 
જેઓ સમય પર �યાંય પહ�ચતા નથી. ગાડી 
પકડવાની હોય છતાં તેઓ મોડા પડે છ�. ગાડી ભલે 
મોડી પડે પણ આપણી તો સમય ��યે �િતબ�ધતા 
હોવી �ઈએ. જે આપણા �યિ��વ માટ� મોટું 
આકષ�ણ જ�માવે છ�. એનાથી આપણો સમય પણ 
બચશે આપણે � સમયને મહ�વ આપીશું તો 
સમય આપણું મહ�વ કરશે.

�પેશભાઈ - આજે જે �દનચયા� બનેલી છ� 
તેમાં દોડધામમાં કાય� શ� કરીએ છીએ. 
ઓ�ફસમાં જવા નીકળશે તો ઘણા મોડા નીકળશે 
પછી ઝડપથી ગાડી ચલાવશે. પોતાનાં બધાં કાય� 
પણ ધમાલપૂવ�કનાં બની જશે.

સૂય�ભાઈ - દોડભાગ કરવાનું કારણ એ છ� 
ક� મોડા ઉ�ા. મોડા ઉ�ા તો સવ� કાય� મોડાં 
કરવાં પ�ાં. તેથી જલદી જલદી ઓ�ફસમાં જશો 
પછી ગુ�સો પટાવાળા ઉપર ઠાલવશો ક� મા�ં ટ�બલ 
બરાબર સાફ કયુ� નથી. � તમે મોડા પડશો તો તે 
પણ મોડો પડશે. વા�તવમાં સમયસર પહ�ચવું, 
સમયસર કાય� કરવું એ સૌથી મોટી ચીજ છ�.

�પેશભાઈ - આ જે રઘવાટનો સમય છ� તે 
�યાંકને �યાંક આપણા �યિ��વ માટ� ડાઘ બની 
�ય છ�.

સૂય�ભાઈ - બરાબર, આપણા બાબા હતા 
તો તેઓ �ાસમાં જતા તો ��ાવ�સો પોતાની 
ઘ�ડયાળ મેળવતા હતા ક� બાબા 6.10 પર આ�યા 
છ� તો તેઓ સમયસર આવતા. આગળ પાછળ 
નહ�. બાબાના �યિ��વનો �ભાવ બી�ઓ ઉપર 

પડતો હતો. બાબા ચો�સ સમયે પોતાના 
ઓરડામાંથી નીકળશે. સમય પર તેઓ �ાન 
કરવા જશે. સમયપર પ� લખવા બેસશે. સૌને 
મળવા માટ� હાજર રહ�શે. એમ નહ� ક� લોકો રાહ 
�ઈ ર�ા છ� ક� બાબા �યાર� આવશે ? કલાકો 
સુધી રાહ �વી પડે તે યથાથ� નથી. સમય પાલન 
�યિ��વની શોભા છ�.

�પેશભાઈ - સમય પાલનની વાત એ 
શીખવાડે છ� ક� પોતાનું �વન એવું બનાવવું છ� તો 
ઘણા બધા લોકો સમયને મહ�વ આપવા લાગે છ�. 
આજે મારી પાસે એક મેસેજ આ�યો ક� જેમાં એમણે 
લ�યું હતું ક� સંસારમાં કોઈ �યિ� એટલી અમીર 
નથી ક� જે સમયને ખરીદી શક�. જે પળ વીતી ગઈ 
તેને લાખો, કરોડો �િપયા ખચ�વા છતાં પાછી લાવી 
શકતા નથી.

સૂય�ભાઈ - બરાબર. કોઈએ લ�યું છ� ક� 
એક સેક�ડના 100માં ભાગનું મહ�વ એ દોડવીરને 
પૂછીએ જેણે સુવણ�પદકની જ�યાએ રજતપદક 
મ�યો. તો મા� 0.5 સેક�ડ પાછળ રહી ગયા.

�પેશભાઈ - � પી.ટી. ઉષાની સાથે પણ 
એવું બ�યું ક� તે થોડા અંતરથી પાછળ રહી ગઈ. 
જેથી ભારતને ચં�ક મળી શ�યો નહ�. સમય 
બ�ધતાની સાથે �યાવહા�રક �વનમાં પણ આ 
વાતોનો સમાવેશ કરવો �ઈએ.

સૂય�ભાઈ - માનવે સમય બ�તાની સાથે 
ઘણા જવાબદાર પણ બનવું �ઈએ. જવાબદારી- 
પૂવ�ક કાય� કરવું એનું પણ �વનમાં મહ�વ છ�. 
અમે એવા લોકો પણ �યા છ� ક� જેમને જવાબદારી 
આપવામાં આવી પણ બેદરકાર ર�ા. કામ થઈ 
જશે, કરી લઈશું પછી સમય આવે �યાર� દોડધામ 
કરીએ છીએ. જે નાની નાની જવાબદારી 
િનભાવવામાં સ�મ છ�. તે મોટી જવાબદારી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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�વનની યા�ામાં ઘણીવાર આપણને 
એકલવાયાપણાનો અનુભવ થાય છ� �વનભર 
સાથ િનભાવવાનું જેમણે વચન આપેલું હોય છ� 
તેવા લોકો પણ �યાર�ક આપણો સાથ છોડી દ� છ�. 
એવા પણ �દવસો આવે છ� ક� જે આપણા દર�ક 
બોલનું ઉમંગ ઉ�સાહથી પાલન કરનારા અને 
આપણને �ેમ આપનાર, ઉ�સાહ વધારનાર પણ 
ર�તામાં �યાંક અટવાઈ �ય છ�.

�વનમાં મોટા ભાગે સંબંધો અપે�ાવાળા 
હોય છ�. સંબંધની પણ એક સીમા હોય છ�. તેનાથી 
આગળ તેઓ વધી શકતા નથી. ક�ટલાક સંબંધો 
નોકરી - ધંધાના કારણે, ક�ટલાક સામાિજક અને 
ક�ટલાક ઔપચા�રક હોય છ�. તેમાંથી ભા�યે જ 
કોઈ સંબંધ ગહન, અપે�ા વગરનો અને સવા�ગ 
સુંદર હોય છ�. જેમાં પર�પર અહ�ભાવની ટ�ર 
હોય તે ગહનતા સુધી પહ�ચી શકતા નથી. �યાં 
અિભમાન ઘવાય છ� યા અપે�ા પૂરી થતી નથી 
તેઓ ર�તાથી અલગ �દશામાં િવપરીત બનવા 
લાગે છ�.

સંબંધોમાં આ�મમંથનની જ�ર છ�

આવી ��થિતમાં આપણે આ�મમંથન 
કરવાની જ�ર છ�. આ ભૌિતક જગતમાં આવીને 
આપણે ચૈત�યશિ� આ�માઓ �ક�િતનાં પાંચ 
ત�વોથી બનેલું શરીર ધારણ કરીને �વા�મા 
બની �વનયા�ાનો �ારંભ કરીએ છીએ. 
પ�રવત�ન એ સંસારનો િનયમ છ�. દર�ક ચીજ 
નવીમાંથી જૂની બને છ�. અને છ�વટ� તે તૂટી �ટીને 
પાછી પાંચ ત�વોમાં ભળી �ય છ�. �ક�િતના 
�ભાવમાં આવીને સમયાંતર� ચૈત�યશિ� 
આ�માઓ સતો, ર�, તમો ��થિતને �ા�ત કર� છ�. 

આપણા પોતાના મૂળ ગુણોથી િવક�ત બનીને 
િવ��ત થઈ �ય છ�. આ ���નાટકમાં દર�ક 
આ�મા દર�ક રીતે પોતાની રીતે અનોખો છ�, 
અ��તીય છ�. દર�કના િવચાર, કમ�, ગુણ, સં�કાર 
િભ�ન છ�. દર�ક આ�મા પોતાના ગુણ, કમ�માં પણ 
�થાયી, ��થર નથી. આવા સમયે કોઈ સદા અને 
સંપૂણ� �પથી આપણા બનીને રહ� તેવું �યાંથી 
બને? આપણી આ ઈ�છાઓ યા અપે�ાઓ જ 
અ�ાન ભર�લી છ�. દ�હના સંબંધોની એ નબળાઈ 
છ� ક� સંબંધ થતાં જ આપણે તેના ઉપર આધા�રત 
બનીએ છીએ. આપણે આપણી મૌિલકતા ગુમાવી 
બેસીએ છીએ.

�ેમ�વાહ િનરંતર ગિતશીલ છ�.

મનુ�યનો �ેહપણ ગિતશીલ છ� જે હ�મેશાં 
એકની સાથે, એક સરખો રહ�તો નથી. જેમ નદી 
યા�ા કર� છ� એ રીતે �ેમ પણ એક લાંબી યા�ા પર 
નીકળ�લી નદી સમાન છ�. ગંગો�ીથી નીકળીને 
ગંગા જેમ સાગર સુધી �ય છ�, વ�ે �યાંય પણ 
અટકતી નથી એ રીતે માનવમનનો �ેમ �યાંય 
પણ, કોઈ એક �થાને અટકતો નથી. �ારંભમાં તે 
�યાર�ક �થૂળ પર થોભીને પાિથ�વ બની �ય છ� 
�યાંક ઘણો ઉછળ� છ�, ક�દ� છ�. �યાંક દુિનયાની 
ઊંચી દીવાલો ક�દીને આગળ વધે છ�. �યાંક 
ગહનતામાં જઈને સમુ�ના તિળયે પહ�ચવાનો 
અનુભવ કરાવે છ�. તે �ેમ �યાંક અલગ અલગ 
�યિ�ઓમાં વહ�ચાઈને અિખલમાં િવ��ત થઈ 
�ય છ�.

સંબંધોમાં ક�િ�મતા, દ�ભ અને દ�ખાડો

શ�આતમાં કોઈ એક �યિ� ઉપર 
અટક�લો �ેમ એનાથી આગળ બી� કોઈ મંિઝલ 

સંબંધોના સંસારમાં પ�રવત�ન
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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�પેશભાઈ - � 5 િમિનટ માટ� 200 લોકોએ 
આપની રાહ �ઈ આમ 1000 માણસોનો આપના 
��યે સંક�પ ચાલશે તે નકારા�મક હશે. આ 
�િતિ�યાનો ચો�સ �ભાવ આપણા ઉપર પડે છ�.

સૂય�ભાઈ - ક�ટલાક લોકો એવા હોય છ� 
જેઓ સમય પર �યાંય પહ�ચતા નથી. ગાડી 
પકડવાની હોય છતાં તેઓ મોડા પડે છ�. ગાડી ભલે 
મોડી પડે પણ આપણી તો સમય ��યે �િતબ�ધતા 
હોવી �ઈએ. જે આપણા �યિ��વ માટ� મોટું 
આકષ�ણ જ�માવે છ�. એનાથી આપણો સમય પણ 
બચશે આપણે � સમયને મહ�વ આપીશું તો 
સમય આપણું મહ�વ કરશે.

�પેશભાઈ - આજે જે �દનચયા� બનેલી છ� 
તેમાં દોડધામમાં કાય� શ� કરીએ છીએ. 
ઓ�ફસમાં જવા નીકળશે તો ઘણા મોડા નીકળશે 
પછી ઝડપથી ગાડી ચલાવશે. પોતાનાં બધાં કાય� 
પણ ધમાલપૂવ�કનાં બની જશે.

સૂય�ભાઈ - દોડભાગ કરવાનું કારણ એ છ� 
ક� મોડા ઉ�ા. મોડા ઉ�ા તો સવ� કાય� મોડાં 
કરવાં પ�ાં. તેથી જલદી જલદી ઓ�ફસમાં જશો 
પછી ગુ�સો પટાવાળા ઉપર ઠાલવશો ક� મા�ં ટ�બલ 
બરાબર સાફ કયુ� નથી. � તમે મોડા પડશો તો તે 
પણ મોડો પડશે. વા�તવમાં સમયસર પહ�ચવું, 
સમયસર કાય� કરવું એ સૌથી મોટી ચીજ છ�.

�પેશભાઈ - આ જે રઘવાટનો સમય છ� તે 
�યાંકને �યાંક આપણા �યિ��વ માટ� ડાઘ બની 
�ય છ�.

સૂય�ભાઈ - બરાબર, આપણા બાબા હતા 
તો તેઓ �ાસમાં જતા તો ��ાવ�સો પોતાની 
ઘ�ડયાળ મેળવતા હતા ક� બાબા 6.10 પર આ�યા 
છ� તો તેઓ સમયસર આવતા. આગળ પાછળ 
નહ�. બાબાના �યિ��વનો �ભાવ બી�ઓ ઉપર 

પડતો હતો. બાબા ચો�સ સમયે પોતાના 
ઓરડામાંથી નીકળશે. સમય પર તેઓ �ાન 
કરવા જશે. સમયપર પ� લખવા બેસશે. સૌને 
મળવા માટ� હાજર રહ�શે. એમ નહ� ક� લોકો રાહ 
�ઈ ર�ા છ� ક� બાબા �યાર� આવશે ? કલાકો 
સુધી રાહ �વી પડે તે યથાથ� નથી. સમય પાલન 
�યિ��વની શોભા છ�.

�પેશભાઈ - સમય પાલનની વાત એ 
શીખવાડે છ� ક� પોતાનું �વન એવું બનાવવું છ� તો 
ઘણા બધા લોકો સમયને મહ�વ આપવા લાગે છ�. 
આજે મારી પાસે એક મેસેજ આ�યો ક� જેમાં એમણે 
લ�યું હતું ક� સંસારમાં કોઈ �યિ� એટલી અમીર 
નથી ક� જે સમયને ખરીદી શક�. જે પળ વીતી ગઈ 
તેને લાખો, કરોડો �િપયા ખચ�વા છતાં પાછી લાવી 
શકતા નથી.

સૂય�ભાઈ - બરાબર. કોઈએ લ�યું છ� ક� 
એક સેક�ડના 100માં ભાગનું મહ�વ એ દોડવીરને 
પૂછીએ જેણે સુવણ�પદકની જ�યાએ રજતપદક 
મ�યો. તો મા� 0.5 સેક�ડ પાછળ રહી ગયા.

�પેશભાઈ - � પી.ટી. ઉષાની સાથે પણ 
એવું બ�યું ક� તે થોડા અંતરથી પાછળ રહી ગઈ. 
જેથી ભારતને ચં�ક મળી શ�યો નહ�. સમય 
બ�ધતાની સાથે �યાવહા�રક �વનમાં પણ આ 
વાતોનો સમાવેશ કરવો �ઈએ.

સૂય�ભાઈ - માનવે સમય બ�તાની સાથે 
ઘણા જવાબદાર પણ બનવું �ઈએ. જવાબદારી- 
પૂવ�ક કાય� કરવું એનું પણ �વનમાં મહ�વ છ�. 
અમે એવા લોકો પણ �યા છ� ક� જેમને જવાબદારી 
આપવામાં આવી પણ બેદરકાર ર�ા. કામ થઈ 
જશે, કરી લઈશું પછી સમય આવે �યાર� દોડધામ 
કરીએ છીએ. જે નાની નાની જવાબદારી 
િનભાવવામાં સ�મ છ�. તે મોટી જવાબદારી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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�વનની યા�ામાં ઘણીવાર આપણને 
એકલવાયાપણાનો અનુભવ થાય છ� �વનભર 
સાથ િનભાવવાનું જેમણે વચન આપેલું હોય છ� 
તેવા લોકો પણ �યાર�ક આપણો સાથ છોડી દ� છ�. 
એવા પણ �દવસો આવે છ� ક� જે આપણા દર�ક 
બોલનું ઉમંગ ઉ�સાહથી પાલન કરનારા અને 
આપણને �ેમ આપનાર, ઉ�સાહ વધારનાર પણ 
ર�તામાં �યાંક અટવાઈ �ય છ�.

�વનમાં મોટા ભાગે સંબંધો અપે�ાવાળા 
હોય છ�. સંબંધની પણ એક સીમા હોય છ�. તેનાથી 
આગળ તેઓ વધી શકતા નથી. ક�ટલાક સંબંધો 
નોકરી - ધંધાના કારણે, ક�ટલાક સામાિજક અને 
ક�ટલાક ઔપચા�રક હોય છ�. તેમાંથી ભા�યે જ 
કોઈ સંબંધ ગહન, અપે�ા વગરનો અને સવા�ગ 
સુંદર હોય છ�. જેમાં પર�પર અહ�ભાવની ટ�ર 
હોય તે ગહનતા સુધી પહ�ચી શકતા નથી. �યાં 
અિભમાન ઘવાય છ� યા અપે�ા પૂરી થતી નથી 
તેઓ ર�તાથી અલગ �દશામાં િવપરીત બનવા 
લાગે છ�.

સંબંધોમાં આ�મમંથનની જ�ર છ�

આવી ��થિતમાં આપણે આ�મમંથન 
કરવાની જ�ર છ�. આ ભૌિતક જગતમાં આવીને 
આપણે ચૈત�યશિ� આ�માઓ �ક�િતનાં પાંચ 
ત�વોથી બનેલું શરીર ધારણ કરીને �વા�મા 
બની �વનયા�ાનો �ારંભ કરીએ છીએ. 
પ�રવત�ન એ સંસારનો િનયમ છ�. દર�ક ચીજ 
નવીમાંથી જૂની બને છ�. અને છ�વટ� તે તૂટી �ટીને 
પાછી પાંચ ત�વોમાં ભળી �ય છ�. �ક�િતના 
�ભાવમાં આવીને સમયાંતર� ચૈત�યશિ� 
આ�માઓ સતો, ર�, તમો ��થિતને �ા�ત કર� છ�. 

આપણા પોતાના મૂળ ગુણોથી િવક�ત બનીને 
િવ��ત થઈ �ય છ�. આ ���નાટકમાં દર�ક 
આ�મા દર�ક રીતે પોતાની રીતે અનોખો છ�, 
અ��તીય છ�. દર�કના િવચાર, કમ�, ગુણ, સં�કાર 
િભ�ન છ�. દર�ક આ�મા પોતાના ગુણ, કમ�માં પણ 
�થાયી, ��થર નથી. આવા સમયે કોઈ સદા અને 
સંપૂણ� �પથી આપણા બનીને રહ� તેવું �યાંથી 
બને? આપણી આ ઈ�છાઓ યા અપે�ાઓ જ 
અ�ાન ભર�લી છ�. દ�હના સંબંધોની એ નબળાઈ 
છ� ક� સંબંધ થતાં જ આપણે તેના ઉપર આધા�રત 
બનીએ છીએ. આપણે આપણી મૌિલકતા ગુમાવી 
બેસીએ છીએ.

�ેમ�વાહ િનરંતર ગિતશીલ છ�.

મનુ�યનો �ેહપણ ગિતશીલ છ� જે હ�મેશાં 
એકની સાથે, એક સરખો રહ�તો નથી. જેમ નદી 
યા�ા કર� છ� એ રીતે �ેમ પણ એક લાંબી યા�ા પર 
નીકળ�લી નદી સમાન છ�. ગંગો�ીથી નીકળીને 
ગંગા જેમ સાગર સુધી �ય છ�, વ�ે �યાંય પણ 
અટકતી નથી એ રીતે માનવમનનો �ેમ �યાંય 
પણ, કોઈ એક �થાને અટકતો નથી. �ારંભમાં તે 
�યાર�ક �થૂળ પર થોભીને પાિથ�વ બની �ય છ� 
�યાંક ઘણો ઉછળ� છ�, ક�દ� છ�. �યાંક દુિનયાની 
ઊંચી દીવાલો ક�દીને આગળ વધે છ�. �યાંક 
ગહનતામાં જઈને સમુ�ના તિળયે પહ�ચવાનો 
અનુભવ કરાવે છ�. તે �ેમ �યાંક અલગ અલગ 
�યિ�ઓમાં વહ�ચાઈને અિખલમાં િવ��ત થઈ 
�ય છ�.

સંબંધોમાં ક�િ�મતા, દ�ભ અને દ�ખાડો

શ�આતમાં કોઈ એક �યિ� ઉપર 
અટક�લો �ેમ એનાથી આગળ બી� કોઈ મંિઝલ 

સંબંધોના સંસારમાં પ�રવત�ન
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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નથી એવું સમ�ને એકમાંજ સમાઈને �વે છ�. 
આવો �ેમ �િતિ�ત બની �ય છ�. ખાડાનાં 
પાણીની જેમ દુગ�ધ આપનાર બની �ય છ�. એના 
કારણે �યિ�નો �ેમ ગમે તેટલો ઊંચો હોય ગહન 
હોય, છતાં પણ તે ઉબ પેદા કરનાર બની �ય છ�. 
મૂળ �પથી જે િવકાસશીલ �વતં� અને કોઈ 
અગ�ય મંિઝલના આકષ�ણમાં ભર�લો હોય છ�. તે 
�થિગત, પરાધીન, સંક�િચત �દશાહીન બની �ય 
છ�. આ બંને ભૂલી ના શકાય તેવી પીડા આપે છ�. 
આવા �ેમમાં અપે�ા, આ�ેપ અને આિધપ�યની 
ભાવના મળી �ય છ�. તે પછી ઉ�ાસથી ભર�લો 
�ેમ કલેશ, કડવાશની પ�ડમાં આવીને દોષપૂણ� 
બની �ય છ�. એક બી�ની ન�ક આવેલા 
�વનસાથી બનીને �વવા ઈ�છ� છ�. એક બી� 
વગર પોતાનું અ��ત�વ નથી એવું સમજે છ� છતાં 
પણ એકબી�ના સાિન�યમાં �ાસ પણ લઈ 
શકતાં નથી. તેઓ િનરાશાની ઊંડી ખીણમાં પડીને 
શું કરવું તેની સમજણ ના પડતાં બાક�ની િજંદગી 
�વી �ય છ�. ક�ટલીકવાર પર�પરના સંબંધોની 
નાની મોટી અફવાઓ, ગેરસમજ યા નકારા�મક 
ધારણા, ઊંડા �ેમને, પણ હલાવી દ� છ�. આવી 
ખોટી અફવાઓના ઊંડાણમાં ગયા િવના, �વયંના 
િન�કષ� પર એને માની લે છ� પ�રણામે સંબંધોમાં 
િતરાડ પડે છ� અને એકબી�ને બરબાદ કરવા 
તૈયાર થાય છ�. ન�કના દો�ત દુ�મન બની �ય 
છ�. તડપી તડપીને, �વજનોની િવ��માં જઈને 
જેની સાથે �ેમલ� કયા� હોય એવી �યિ�માં 
�યાર� �ેમની ઓટ આવે છ� એકબી�ને છ�તયા� 
હોય એવું લાગે છ�. તેથી નીરસતા આવવા લાગે છ� 
અને એકબી�ની જ��રયાતમાં ઓટ આવે છ�. 
જેની સાથે રહ�વા, �ેમ મેળવવા ક�ટલા તડ�યા હોય 
છ� આવી �યિ� સાથે ફરીથી એકાંતની �ણો 
વીતાવવી હોય યા સહ�વાસ કરવાનો હોય તો 

સમય કાપવામાં તકલીફ પડે છ�. એ રીતે પુ�-
પુ�ીઓ મોટાં થાય છ�, લ� કરી લે છ� તે પછી 
એમનો માતાિપતા તરફનો �યવહાર ઘણો જ 
બદલાય �ય છ�. એમાં �ેમને બદલે ઔપચા�રકતા 
આવી �ય છ�. એવું પણ �વા મ�યું છ� ક� માબાપ 
માટ� ક�ઈક કરવું પડે તો પૈસાની ગણ�ી શ� થઈ 
�ય છ�. તેઓ પોતાની પ�ી બાળકો માટ� ઉમંગ, 
ઉ�સાહથી ખચ� કર� છ�. બધા જ સંબંધોમાં આવું 
નથી પણ આજકાલ સંબંધ ક�િ�મ, ��ષપૂણ�, મા� 
દ�ખાડાના બની ગયા છ� એમાં ગહનતા, સ�યતા 
અને િનખાલસતા ભા�યે જ �વા મળ� છ�. આપ � 
આ�માના �વભાવ અને અ��ત�વની ઈ�છાથી 
િવ�� જઈને �વશો તો દુઃખ િવના તમે શું 
મેળવશો ? આવી પ�ર��થિતમાં આ�યા��મકતા 
આપણી મદદ કર� છ�.

માનવ આ�માઓની હદને સમ�એ

આ�યા��મક �ાન એક એવો અલૌ�કક 
�યાસ છ� જે આપણી બુિ�ને રોશન કર� છ�. 
આપણને ��ત કર� છ�. જે રીતે �કાશમાં સવ�કાંઈ 
�પ� દ�ખાય છ�, સમ� શકાય છ� તે રીતે 
આ�યા��મક �ાન �વન અને સંસાર સંબંિધત 
મૂળભૂત સ�યોને �પ� કર� છ�. જેનાથી �વનમાં 
બનનારી, અનુભવમાં આવનારી દર�ક ઘટના, 
ત�ય, �યિ�, પ�રવત�ન સૌ �પ� સમ� શકાય 
છ�. મનુ�યા�માની શિ�, ગુણ સીિમત છ�. 
પ�રવત�નશીલ છ�. સાધના અને સંયમથી �યિ�, 
મહા�મા, ધમા��મા, પુ�યા�મા, દ�વતા બને છ�. આ 
સૌ �ક�િતના આધારથી સંસારયા�ા પર ગિતશીલ 
છ�. સૌની સાથે �ક�િતનો તેજ અના�દ િનયમ કામ 
કર� છ�. જે આ�યું છ� તે જશે. જે શરીર ધારણ કર� 
છ� તે શરીર છોડે પણ છ�. તેથી આ સૌ આપણા 
�વનના �થાયી �તંભ બની શકતા નથી. એમની 
યાદ, ઉપાસના, સાધના વગેર� આપણી સદા સંપૂણ� 
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અને સવ��ે� �ા��તની અિભલાષા પૂણ� કરી 
શકતી નથી. જેમ દર�ક �ે�માં સવ�� સ�ાની જ 
મા�યતા હોય છ�. એ રીતે સંસાર નાટકમાં પણ 
પરમા�મા સવ�� સ�ા છ�. તેઓ સંપૂણ� �ાનના 
દાતા છ�. સવ� સ�ગુણો અને �હાની શિ�ઓના 
અખૂટ ભંડાર અને સાગર છ�. એમની મિહમા 
અપરંપાર છ�. સૌની નજર અને બુિ� એ 
અિવનાશી સહારા �વ�પ પરમા�મા ��યે જ �ય 
છ�. મનુ�ય આ�માઓની સીમાને આપણે સમ�એ, 
�વીકારીએ અને એમના પર આધા�રત હોવાને 
બદલે સવ�� સ�ા પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડીએ. 
�વયં એમના �ાનથી ગુણ, શિ�ઓને ભરપૂર 
કરીએ. તેથી પોતાને સા�ી, �યારા, સમજદાર 
બનાવી શક�શું. ચડતી પડતીમાં એકરસ રહીશું.

ભગવાન / ભા�યિવધાતા આપણી સાથે છ�.

આપણે સમજવું �ઈએ ક� �વનમાં � એક 
સંબંધમાં કોઈ પણ �કારની િન�ફળતા મળી તેથી 
સમ��વન �યથ� જતું નથી. �યાં �ક�િતનું 
અ�િતમ સ�દય� આપણને સરળતાથી મળ�લું હોય, 
�વયં પરમા�માની અસીમ ક�પા આપણા ઉપર 
સતત વરસતી હોય, આપણે �વયં પણ સમ� 
�ાણી જગતમાં સવ��ે� બુિ�શાળી અને 
ભાવના�મક �ાણી છીએ. આવા સુંદર સંસારમાં 
કોઈ એક �િતને કારણે આપણાં �વનને 
બરબાદ કરવાનો િનણ�ય �વયં માટ� કરી શક�એ 
નહ�. આ�યા��મક �ાનનું િનરંતર �વણ, 
અ�યયન, અ�યાસ અને �યોગ આપણામાં 
�વાભાિવકતાથી સકારા�મકતા જ�માવે છ�. સવ� 
કાંઈ ગુમાવવા છતાં ભગવાન અને ભા�ય તો 
આપણી સાથે રહ� છ�, એટલે આપણે કોઈ 
અવાં��છત ઘટનાથી પોતાના ક� અ�યના �વન 
માટ� નકારા�મક પગલાં ભરવા �ઈએ નહ�. 
�વનનું એક �ાર બંધ થઈ �ય છ� તો બીજું �ાર 

ખૂલી �ય છ�. આ�યા��મક �ાન આપણને 
અંધકારમાં આશાનું �કરણ, િવસજ�નમાં સજ�ન 
અને શૂ�યમાં ���ની સંભાવના બતાવે છ�.

આ�યા��મક �ાન �વાવલંબી બનાવે છ�.

આપણા સંબંધોથી સંસારની વત�માન ��થિત 
ઘણી જ અભ� બની ગઈ છ�. આવા સમયે આપણે 
આ�મિનભ�ર બનવાનું છ�. આ�યા��મકતા આ 
���એ આપણા �વનમાં સતત જ�રી બની ગઈ 
છ�. વા�તવમાં આ�યા��મકતા એજ �વન છ�. 
અ�યા�મ િવના �વન, �વન નહ� પણ ��યુ 
સમાન છ�. આ�યા��મક �ાનનાં િવિભ�ન સ�ય 
આપણને સંસારને યથાથ� રીતે સમજવાની 
સ�બુિ� આપે છ�. ગુણ અને શિ�ઓનો િવકાસ 
કર� છ�. આ�યા��મક ���થી સશ� બનાવે છ� 
તેથી આપણે �વાવલંબી બની શક�એ છીએ. �ાન, 
સુખ, આનંદ, �ેમ, શિ�ના દાતા અને સાગર 
પરમા�મા સાથે યોગ કરવાથી આપણે પણ 
�ભુિપતા સમાન દાતા બનવાનું છ�. �વનમાં પછી 
પી�ડત, �યિથત, આધા�રત રહ�વું પડતું નથી. જેમ 
પરમા�મા જગતના નાથ છ�, િવ�ના ર�ક છ�. 
અિવનાશી આ�મ સહારા છ� એમની સાથેનો યોગ 
આપણને પણ િવશાળતા, ભરપૂરતા તથા 
�હાિનયતથી ભરપૂર કરી દ� છ�. આવા �હાની 
આ��મક સંબંધોમાં પોતાની લગની લાગે છ� �યાર� 
સવ� કાંઈ ક�યાણકારી લાગે છ�. પોતાના પારકાના 
સંક�િચત ભાવોથી મુ� થઈને આપણે સવ�ના બની 
જઈએ છીએ. આપણે સાવ�જિનક વૈિ�ક બની 
જઈએ છીએ. �વનમાં એકલવાયાપણું, ખાલીપો, 
િનરાશા દૂર થઈ �ય છ�.

�� સુ� વાચકોને એ કહ�વા ઈ�છીશ ક� આવા 
�દવસોમાં � આપણે એકાંતમાં સુખનો અનુભવ 
કરવાનું શીખીશું નહ� તો �વન િબલક�લ એકાક� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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નથી એવું સમ�ને એકમાંજ સમાઈને �વે છ�. 
આવો �ેમ �િતિ�ત બની �ય છ�. ખાડાનાં 
પાણીની જેમ દુગ�ધ આપનાર બની �ય છ�. એના 
કારણે �યિ�નો �ેમ ગમે તેટલો ઊંચો હોય ગહન 
હોય, છતાં પણ તે ઉબ પેદા કરનાર બની �ય છ�. 
મૂળ �પથી જે િવકાસશીલ �વતં� અને કોઈ 
અગ�ય મંિઝલના આકષ�ણમાં ભર�લો હોય છ�. તે 
�થિગત, પરાધીન, સંક�િચત �દશાહીન બની �ય 
છ�. આ બંને ભૂલી ના શકાય તેવી પીડા આપે છ�. 
આવા �ેમમાં અપે�ા, આ�ેપ અને આિધપ�યની 
ભાવના મળી �ય છ�. તે પછી ઉ�ાસથી ભર�લો 
�ેમ કલેશ, કડવાશની પ�ડમાં આવીને દોષપૂણ� 
બની �ય છ�. એક બી�ની ન�ક આવેલા 
�વનસાથી બનીને �વવા ઈ�છ� છ�. એક બી� 
વગર પોતાનું અ��ત�વ નથી એવું સમજે છ� છતાં 
પણ એકબી�ના સાિન�યમાં �ાસ પણ લઈ 
શકતાં નથી. તેઓ િનરાશાની ઊંડી ખીણમાં પડીને 
શું કરવું તેની સમજણ ના પડતાં બાક�ની િજંદગી 
�વી �ય છ�. ક�ટલીકવાર પર�પરના સંબંધોની 
નાની મોટી અફવાઓ, ગેરસમજ યા નકારા�મક 
ધારણા, ઊંડા �ેમને, પણ હલાવી દ� છ�. આવી 
ખોટી અફવાઓના ઊંડાણમાં ગયા િવના, �વયંના 
િન�કષ� પર એને માની લે છ� પ�રણામે સંબંધોમાં 
િતરાડ પડે છ� અને એકબી�ને બરબાદ કરવા 
તૈયાર થાય છ�. ન�કના દો�ત દુ�મન બની �ય 
છ�. તડપી તડપીને, �વજનોની િવ��માં જઈને 
જેની સાથે �ેમલ� કયા� હોય એવી �યિ�માં 
�યાર� �ેમની ઓટ આવે છ� એકબી�ને છ�તયા� 
હોય એવું લાગે છ�. તેથી નીરસતા આવવા લાગે છ� 
અને એકબી�ની જ��રયાતમાં ઓટ આવે છ�. 
જેની સાથે રહ�વા, �ેમ મેળવવા ક�ટલા તડ�યા હોય 
છ� આવી �યિ� સાથે ફરીથી એકાંતની �ણો 
વીતાવવી હોય યા સહ�વાસ કરવાનો હોય તો 

સમય કાપવામાં તકલીફ પડે છ�. એ રીતે પુ�-
પુ�ીઓ મોટાં થાય છ�, લ� કરી લે છ� તે પછી 
એમનો માતાિપતા તરફનો �યવહાર ઘણો જ 
બદલાય �ય છ�. એમાં �ેમને બદલે ઔપચા�રકતા 
આવી �ય છ�. એવું પણ �વા મ�યું છ� ક� માબાપ 
માટ� ક�ઈક કરવું પડે તો પૈસાની ગણ�ી શ� થઈ 
�ય છ�. તેઓ પોતાની પ�ી બાળકો માટ� ઉમંગ, 
ઉ�સાહથી ખચ� કર� છ�. બધા જ સંબંધોમાં આવું 
નથી પણ આજકાલ સંબંધ ક�િ�મ, ��ષપૂણ�, મા� 
દ�ખાડાના બની ગયા છ� એમાં ગહનતા, સ�યતા 
અને િનખાલસતા ભા�યે જ �વા મળ� છ�. આપ � 
આ�માના �વભાવ અને અ��ત�વની ઈ�છાથી 
િવ�� જઈને �વશો તો દુઃખ િવના તમે શું 
મેળવશો ? આવી પ�ર��થિતમાં આ�યા��મકતા 
આપણી મદદ કર� છ�.

માનવ આ�માઓની હદને સમ�એ

આ�યા��મક �ાન એક એવો અલૌ�કક 
�યાસ છ� જે આપણી બુિ�ને રોશન કર� છ�. 
આપણને ��ત કર� છ�. જે રીતે �કાશમાં સવ�કાંઈ 
�પ� દ�ખાય છ�, સમ� શકાય છ� તે રીતે 
આ�યા��મક �ાન �વન અને સંસાર સંબંિધત 
મૂળભૂત સ�યોને �પ� કર� છ�. જેનાથી �વનમાં 
બનનારી, અનુભવમાં આવનારી દર�ક ઘટના, 
ત�ય, �યિ�, પ�રવત�ન સૌ �પ� સમ� શકાય 
છ�. મનુ�યા�માની શિ�, ગુણ સીિમત છ�. 
પ�રવત�નશીલ છ�. સાધના અને સંયમથી �યિ�, 
મહા�મા, ધમા��મા, પુ�યા�મા, દ�વતા બને છ�. આ 
સૌ �ક�િતના આધારથી સંસારયા�ા પર ગિતશીલ 
છ�. સૌની સાથે �ક�િતનો તેજ અના�દ િનયમ કામ 
કર� છ�. જે આ�યું છ� તે જશે. જે શરીર ધારણ કર� 
છ� તે શરીર છોડે પણ છ�. તેથી આ સૌ આપણા 
�વનના �થાયી �તંભ બની શકતા નથી. એમની 
યાદ, ઉપાસના, સાધના વગેર� આપણી સદા સંપૂણ� 
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અને સવ��ે� �ા��તની અિભલાષા પૂણ� કરી 
શકતી નથી. જેમ દર�ક �ે�માં સવ�� સ�ાની જ 
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ભગવાન / ભા�યિવધાતા આપણી સાથે છ�.
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ખૂલી �ય છ�. આ�યા��મક �ાન આપણને 
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આ�યા��મક �ાન �વાવલંબી બનાવે છ�.

આપણા સંબંધોથી સંસારની વત�માન ��થિત 
ઘણી જ અભ� બની ગઈ છ�. આવા સમયે આપણે 
આ�મિનભ�ર બનવાનું છ�. આ�યા��મકતા આ 
���એ આપણા �વનમાં સતત જ�રી બની ગઈ 
છ�. વા�તવમાં આ�યા��મકતા એજ �વન છ�. 
અ�યા�મ િવના �વન, �વન નહ� પણ ��યુ 
સમાન છ�. આ�યા��મક �ાનનાં િવિભ�ન સ�ય 
આપણને સંસારને યથાથ� રીતે સમજવાની 
સ�બુિ� આપે છ�. ગુણ અને શિ�ઓનો િવકાસ 
કર� છ�. આ�યા��મક ���થી સશ� બનાવે છ� 
તેથી આપણે �વાવલંબી બની શક�એ છીએ. �ાન, 
સુખ, આનંદ, �ેમ, શિ�ના દાતા અને સાગર 
પરમા�મા સાથે યોગ કરવાથી આપણે પણ 
�ભુિપતા સમાન દાતા બનવાનું છ�. �વનમાં પછી 
પી�ડત, �યિથત, આધા�રત રહ�વું પડતું નથી. જેમ 
પરમા�મા જગતના નાથ છ�, િવ�ના ર�ક છ�. 
અિવનાશી આ�મ સહારા છ� એમની સાથેનો યોગ 
આપણને પણ િવશાળતા, ભરપૂરતા તથા 
�હાિનયતથી ભરપૂર કરી દ� છ�. આવા �હાની 
આ��મક સંબંધોમાં પોતાની લગની લાગે છ� �યાર� 
સવ� કાંઈ ક�યાણકારી લાગે છ�. પોતાના પારકાના 
સંક�િચત ભાવોથી મુ� થઈને આપણે સવ�ના બની 
જઈએ છીએ. આપણે સાવ�જિનક વૈિ�ક બની 
જઈએ છીએ. �વનમાં એકલવાયાપણું, ખાલીપો, 
િનરાશા દૂર થઈ �ય છ�.

�� સુ� વાચકોને એ કહ�વા ઈ�છીશ ક� આવા 
�દવસોમાં � આપણે એકાંતમાં સુખનો અનુભવ 
કરવાનું શીખીશું નહ� તો �વન િબલક�લ એકાક� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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આબુરોડ મુ�યાલયની મ�ય�થ કમીટીના સ�યો
.

રાજયોિગની 
દાદી �નક��
મુ�ય �શાિસકા

રાજયોિગની 
દાદી �દયમોિહની�

અિધક મુ�ય �શાિસકા

રાજયોિગની
દાદી રતનમોિહની�

સંયુ� મુ�ય �શાિસકા

રાજયોિગની
દાદી ઈશુ�

સંયુ� મુ�ય �શાિસકા

ય�ના આ મહાન આ�માઓને કો�ટ કો�ટ 
ધ�યવાદ. આપના હાથમાં ય� સુરિ�ત છ�. મીઠા 
બાબાએ આપને મહાદાની, વરદાની ��ય�તામૂત� 
બના�યા છ�. ધ�યવાદ. ઓમશાંિત
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રાજયોગી 
�.ક�. િનવ�રભાઈ�

મહાસિચવ 
(સે��ટરી જનરલ)

રાજયોગી 
�.ક�. �જમોહનભાઈ�

અિઘક મુ�ય 
મહાસિચવ 

રાજયોગી 
�.ક�. ક�ણા�

અ�ય�, 
મી�ડયા વ�ગ

રાજયોગી 
�.ક�. આ�મ�કાશ�

ઉપા�ય�, 
મી�ડયા વ�ગ

રાજયોિગની 
�.ક�. મુ�નીદીદી
જનરલ મેનેજર

રાજયોિગની 
�.ક�. સંતોષદીદી

ડાયર��ટર, 
મહારા� ઝોન

રાજયોગી 
�.ક�. અમીરચંદભાઈ�

ડાયર��ટર, 
પં�બ ઝોન

રાજયોિગની 
�.ક�. ડૉ. િનમ�લાદીદી

ડાયર��ટર, 
�ાન સરોવર, 
માઉ�ટ આબુ

રાજયોિગની
�.ક�. સરલાદીદી�

ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન
અ�ય� - 06-06-2019 

(સતગુ�વાર)

રાજયોિગની
�.ક�. શશી�ભાદીદી

ઉપા�ય�,
�પૉટ�સ વ�ગ

ઓમશાંિત ભવન 
માઉ�ટ આબુ

ડાયમંડ હૉલ
શાંિતવન, આબુ રોડ
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રોજ સ�સંગ કરવો અને �દ�યગુણોની ધારણા 
કરવી.

શાંિત માટ� રાજઋિષ બનવું �ઈએ. 
રાજઋિષનું બીજું નામ છ� રાજયોગી. રાજયોગી 
અંતમુ�ખતા �ારા એકાંતનો અનુભવ કર� છ�. પછી 
ભલે ને ગમે તેવું અશાંતમય વાતાવરણ હોય. ! 
ક�મક� શાંિતના સાગરના સાિન�યમાં એ રહ� છ�. 
શાંિત એ તો આ�માનો �વધમ� છ�. આ �વધમ�માં જ 
શાંિત છ�. પરધમ�માં અશાંિત છ�.

શાંિત �વ�પ આ�માને ‘ઉદાહરણમૂત�’ કહ� 
છ�. તેને ‘શાંિતક��ડ’નું િબ�દ આપી શકાય. આ 
શાંિતક��ડ સૌનું �યાન ખ�ચે છ�. અશાંત 
વાતાવરણમાં શાંિત �વ�પ �� ઉદાહરણમૂત� છું 
એવો અહોભાવ આપણામાં જ�મે છ�.

શાંિત ઈ�છનાર ‘�� અંતમુ�ખી છું.’ એવા 
�વમાનમાં રહ� છ�. તેને અનુભવ થાય છ�. ક� ‘મા�ં’ 
અંતર શાંિતથી છલોછલ ભર�લું છ�. બા�મુખી 
અશાંિતનો અનુભવ કર� છ�. તેથી કહ�વાય છ� ક� 
‘અંતમુ�ખી સદા સુખી’. બા�મુખી સદા દુઃખી એક 
સાધક ગુફામાં રહ�તા હતા. એક વખત લોકોને 
દશ�ન આપવા સાધક ગુફાની બહાર આવે છ�. 
થોડી વારમાં વાતાવરણમાં તોફાન શ� થાય છ�. 
લોકો પેલા સાધકને કહ�, ‘ચાલો ગુફામાં જતા 
રહીએ. સાધક કહ�, ‘તમે બહાર છો. �� તો 
અંતમુ�ખતાની ગુફામાં જ છું!’ આ અંતમુ�ખી ��થિત 
જ ઈ�રાિભમુખી ��થિત છ�. આ ��થિત આપણને 
મા�ટર શાંિતનો સાગર બનાવી દ� છ�.

શાંત �વ�પ બનવા માટ� ‘�� �ભુનો 
પયગંબર છું.’ એ �વમાનમાં રહ�વું �ઈએ. �ભુનો 
સંદ�શ આપનાર પયગંબર શાંત �વ�પ જ હોય ને?

સૌ શાંિતને ઝંખે છ� પરંતુ શાંિતની માળા 
જ�યે ક�ઈ શાંિત મળ� ? શાંિત એ તો પિવ�તાનું 
�થમ સંતાન છ�. આ સંતાન �ા��ત માટ� પિવ�તા 
ધારક� પહ�લાં રટણ કરવાનું ક� ‘�� અિહ�સક છું.’ 
ક�મ ક� િહ�સકને શાંિત મળતી નથી કોઈને શ��થી 
વધેરી નાંખવા એ �થૂલ િહ�સા છોડીએ. પરંતુ 
કોઈને માનિસક �ાસ આપીએ તેનાથી જે સૂ�મ 
િહ�સા થાય છ� તેનાથી પણ અશાંિત મળ� છ�. તેથી 
શાંિતનું �વ�થ સંતાન �ા�ત થાય તે માટ� ડબલ 
અિહ�સક બનવું જ�રી છ�.

શાંિતનું સુખ ઈ�છનાર� એકાંતિ�ય બનવું 
�ઈએ. કાકાસાહ�બ કાલેલકર કહ�તા ક�, ‘�� શોધું 
છું એકાંત પણ સાધું છું લોકાંત !’ આવા સં�ગોમાં 
� અંતમુ�ખી બની જવાય તો તેના જેવું એકાંત 
�યાંય નથી.

શાંિતના સાધક� એવી ��િતમાં રહ�વું ક�, ‘�� 
આદશ� મૂત� છું.’ આદશ� એટલે ઉ�મ ઉદાહરણ 
કહી શકાય. જેનામાં અશાંિત જ�માવે એવો કોઈ 
અવગુણ નથી. એ આદશ�મૂત�ને શાંિતનો અનુભવ 
થયા વગર રહ� ?

શાંિત ઝંખનાર� કમ����ય�ત બનવું જ�રી 
છ�. ક�મ ક� કમ����યોના ગુલામને શાંિત મળતી 
નથી. કમ����યોને ક��ોલમાં રાખનાર શાંિતનો 
�વામી બની શક� છ�.

શાંિતિ�ય �યિ�એ ધારણામૂત� બનવું 
જ�રી છ�. જેને આપણે પર�� કહીએ છીએ. જેમ 
શારી�રક રોગ મટાડવા પર�� પાળીએ તો જ દવા 
કામ કર� છ� એમ આ�માનો રોગ અશાંિતને 
મટાડવા માટ� પણ પર�� પાળવી પડે છ�. જેમક� 
પિવ�તાનું પાલન કરવું. આહારશુ�ધ રાખવી, 

પિવ�તાનું �થમ સંતાન - શાંિત
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

જનમ જનમના 
પાપ બાળનારી શાંત 
�વ�પની ��થિત એટલે 
‘�� તપ�વીમૂત� છું.’ 
એવો અલૌ�કક 
અનુભવ કરાવે. એવી 
અનોખી આ��મક 
��થિત. શાંિતના 
સાગરમાં ખોવાયેલ 
પરમ તપ�વીમૂત� 
આ�માની ��થિત 
આ�ાદક હોય છ�. 
તેનાથી આ�મા 
���તનો અનુભવ કર� 
છ�. શાંિત ઝંખનાર 
આ�માને શાંિતનો 
ધરવ થઈ �ય છ�. આ 
તપ�વીમૂત�ને �નાર 
અ�ય આ�માને 
શાંિતનું દાન આપ મેળ� 
જ અપાઈ �ય છ� !

તો ચાલો, આવા 
અનોખા દાને�રી 
તપ�વીમૂત� બની 
જઈએ, શાંિતના 
દુ�કાળવાળી દુિનયામાં 
શાંિતની હ�લી 
વરસાવીએ અને આવી 
હ�લીથી િનમા�ણ કરી 
દઈએ શાંિતભયુ� �વગ�!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નવયુગની નવી રોનક લઈ, આ�યું નવું �ભાત
ભૂલી જઈએ વીતેલા �દવસો, કિળયુગની કાળી રાત.
�વિણ�મ યુગનો સંિધ સંગમ �યાં �વયં �ભુ પધાર� છ�.
�ેમ એકતાની ભાવનાઓથી, ખુશી અલૌ�કક વધાર� છ�.
��યુઆરીમાં ઝળહળ દીપક સમાન, આ�મ�યોિત જગાવે છ�.
�ાન અ�તનું પાન કરાવી, િવષય િવકાર ભગાવે છ�.
ફ��ુઆરીમાં ફ�રયાદો દૂર કરી, ફરી ફરી યાદ અપાવે છ�.
આ��મક શિ�નું ભાન કરાવી દ�હ અિભમાન ભૂલાવે છ�.
માચ� આ�યો ટોચ� લઈ, ક�સંગથી દૂર હરાવે છ�.
અનાસ� ઉપરામ બનાવી, પાપકમ�થી બચાવે છ�.
એિ�લમાં આ�યો ઉમંગ ઉ�સાહ, આનંદ કર� વરસાવે છ�.
ભય, ભૂલ, ભૂતકાળ ભૂલાવી, વત�માનમાં હરસાવે છ�.
મે માં મલાઈ ખવડાવી ભલાઈની સેવામાં અથક બનાવે છ�.
પાપ, તાપ સંતાપને દૂર કરી. સોહામણો ઉ�સાહ મનાવે છ�.
જૂન ભૂલાવે જૂના િવચારો, નવીનતા મનમાં લાવે છ�.
રાજયોગની શિ�નાં તેજે, સૂય� સમ �કાશ ફ�લાવે છ�.
જુલાઈમાં �ન �ગરથી તપ�યામાં મન પરોવાયે છ�.
શાંતશીતળ વાતાવરણથી �વનમાં ખુશી અનુભવાયે છ�.
ઑગ�ટ આ�યો અનહદ �વિન લઈ, અંતરને પાવન બનાવે છ�.
�દ�યગુણોના ઝૂલે બેસાડી, બંસી મધુર સંભળાવે છ�.
સ�ટ��બરમાં �વ��થિતનાં આસને, બેસાડી પ�ર��થિતઓને હટાવે છ�.
સરલતા, સાદગી, સંતુ�તાની, �દલખુશ િમઠાઈ ખવડાવે છ�.
ઓ�ટોબરમાં અમરનાથ િશવબાબા, યોગ અ�� અખંડ �ગટાવે છ�.
આવી ચૂ�યા સાધારણ ��ાનાં તનમાં પ�રચય સા�ાત કરાવે છ�.
નવે�બરમાં નવાયુગની �થાપના, યોગશિ�થી કરાવે છ�.
િનિમ� બની િનમા�ણ બની ન�તાનો પાઠ ભણાવે છ�.
�ડસે�બરમાં દુઃખ દદ� હરી, દુઆઓને પા� બનાવે છ�.
િવ� િવજયી બનવા માટ�, પાંચ િવકાર�ત બનાવે છ�.
પાંચ ત�વોને સહયોગી બનાવવા સા��વક મન બનાવે છ�.
જમીન આસમાન પણ નાચી ઉઠ�, એવી અમર યાદ અપાવે છ�.
ચાલો ઉઠો, �ગી જઈને, �વિણ�મ યુગને ધરા પર લાવીએ.
�ભુની આ�ાનું પાલન કરીને, ઘર ઘરને �વગ� બનાવીએ. �વિણ�મ �ભાતને વધાવીએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોગ �ારા �વિણ�મ �ભાતની મુબારક
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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રોજ સ�સંગ કરવો અને �દ�યગુણોની ધારણા 
કરવી.

શાંિત માટ� રાજઋિષ બનવું �ઈએ. 
રાજઋિષનું બીજું નામ છ� રાજયોગી. રાજયોગી 
અંતમુ�ખતા �ારા એકાંતનો અનુભવ કર� છ�. પછી 
ભલે ને ગમે તેવું અશાંતમય વાતાવરણ હોય. ! 
ક�મક� શાંિતના સાગરના સાિન�યમાં એ રહ� છ�. 
શાંિત એ તો આ�માનો �વધમ� છ�. આ �વધમ�માં જ 
શાંિત છ�. પરધમ�માં અશાંિત છ�.

શાંિત �વ�પ આ�માને ‘ઉદાહરણમૂત�’ કહ� 
છ�. તેને ‘શાંિતક��ડ’નું િબ�દ આપી શકાય. આ 
શાંિતક��ડ સૌનું �યાન ખ�ચે છ�. અશાંત 
વાતાવરણમાં શાંિત �વ�પ �� ઉદાહરણમૂત� છું 
એવો અહોભાવ આપણામાં જ�મે છ�.

શાંિત ઈ�છનાર ‘�� અંતમુ�ખી છું.’ એવા 
�વમાનમાં રહ� છ�. તેને અનુભવ થાય છ�. ક� ‘મા�ં’ 
અંતર શાંિતથી છલોછલ ભર�લું છ�. બા�મુખી 
અશાંિતનો અનુભવ કર� છ�. તેથી કહ�વાય છ� ક� 
‘અંતમુ�ખી સદા સુખી’. બા�મુખી સદા દુઃખી એક 
સાધક ગુફામાં રહ�તા હતા. એક વખત લોકોને 
દશ�ન આપવા સાધક ગુફાની બહાર આવે છ�. 
થોડી વારમાં વાતાવરણમાં તોફાન શ� થાય છ�. 
લોકો પેલા સાધકને કહ�, ‘ચાલો ગુફામાં જતા 
રહીએ. સાધક કહ�, ‘તમે બહાર છો. �� તો 
અંતમુ�ખતાની ગુફામાં જ છું!’ આ અંતમુ�ખી ��થિત 
જ ઈ�રાિભમુખી ��થિત છ�. આ ��થિત આપણને 
મા�ટર શાંિતનો સાગર બનાવી દ� છ�.

શાંત �વ�પ બનવા માટ� ‘�� �ભુનો 
પયગંબર છું.’ એ �વમાનમાં રહ�વું �ઈએ. �ભુનો 
સંદ�શ આપનાર પયગંબર શાંત �વ�પ જ હોય ને?

સૌ શાંિતને ઝંખે છ� પરંતુ શાંિતની માળા 
જ�યે ક�ઈ શાંિત મળ� ? શાંિત એ તો પિવ�તાનું 
�થમ સંતાન છ�. આ સંતાન �ા��ત માટ� પિવ�તા 
ધારક� પહ�લાં રટણ કરવાનું ક� ‘�� અિહ�સક છું.’ 
ક�મ ક� િહ�સકને શાંિત મળતી નથી કોઈને શ��થી 
વધેરી નાંખવા એ �થૂલ િહ�સા છોડીએ. પરંતુ 
કોઈને માનિસક �ાસ આપીએ તેનાથી જે સૂ�મ 
િહ�સા થાય છ� તેનાથી પણ અશાંિત મળ� છ�. તેથી 
શાંિતનું �વ�થ સંતાન �ા�ત થાય તે માટ� ડબલ 
અિહ�સક બનવું જ�રી છ�.

શાંિતનું સુખ ઈ�છનાર� એકાંતિ�ય બનવું 
�ઈએ. કાકાસાહ�બ કાલેલકર કહ�તા ક�, ‘�� શોધું 
છું એકાંત પણ સાધું છું લોકાંત !’ આવા સં�ગોમાં 
� અંતમુ�ખી બની જવાય તો તેના જેવું એકાંત 
�યાંય નથી.

શાંિતના સાધક� એવી ��િતમાં રહ�વું ક�, ‘�� 
આદશ� મૂત� છું.’ આદશ� એટલે ઉ�મ ઉદાહરણ 
કહી શકાય. જેનામાં અશાંિત જ�માવે એવો કોઈ 
અવગુણ નથી. એ આદશ�મૂત�ને શાંિતનો અનુભવ 
થયા વગર રહ� ?

શાંિત ઝંખનાર� કમ����ય�ત બનવું જ�રી 
છ�. ક�મ ક� કમ����યોના ગુલામને શાંિત મળતી 
નથી. કમ����યોને ક��ોલમાં રાખનાર શાંિતનો 
�વામી બની શક� છ�.

શાંિતિ�ય �યિ�એ ધારણામૂત� બનવું 
જ�રી છ�. જેને આપણે પર�� કહીએ છીએ. જેમ 
શારી�રક રોગ મટાડવા પર�� પાળીએ તો જ દવા 
કામ કર� છ� એમ આ�માનો રોગ અશાંિતને 
મટાડવા માટ� પણ પર�� પાળવી પડે છ�. જેમક� 
પિવ�તાનું પાલન કરવું. આહારશુ�ધ રાખવી, 

પિવ�તાનું �થમ સંતાન - શાંિત
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

જનમ જનમના 
પાપ બાળનારી શાંત 
�વ�પની ��થિત એટલે 
‘�� તપ�વીમૂત� છું.’ 
એવો અલૌ�કક 
અનુભવ કરાવે. એવી 
અનોખી આ��મક 
��થિત. શાંિતના 
સાગરમાં ખોવાયેલ 
પરમ તપ�વીમૂત� 
આ�માની ��થિત 
આ�ાદક હોય છ�. 
તેનાથી આ�મા 
���તનો અનુભવ કર� 
છ�. શાંિત ઝંખનાર 
આ�માને શાંિતનો 
ધરવ થઈ �ય છ�. આ 
તપ�વીમૂત�ને �નાર 
અ�ય આ�માને 
શાંિતનું દાન આપ મેળ� 
જ અપાઈ �ય છ� !

તો ચાલો, આવા 
અનોખા દાને�રી 
તપ�વીમૂત� બની 
જઈએ, શાંિતના 
દુ�કાળવાળી દુિનયામાં 
શાંિતની હ�લી 
વરસાવીએ અને આવી 
હ�લીથી િનમા�ણ કરી 
દઈએ શાંિતભયુ� �વગ�!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નવયુગની નવી રોનક લઈ, આ�યું નવું �ભાત
ભૂલી જઈએ વીતેલા �દવસો, કિળયુગની કાળી રાત.
�વિણ�મ યુગનો સંિધ સંગમ �યાં �વયં �ભુ પધાર� છ�.
�ેમ એકતાની ભાવનાઓથી, ખુશી અલૌ�કક વધાર� છ�.
��યુઆરીમાં ઝળહળ દીપક સમાન, આ�મ�યોિત જગાવે છ�.
�ાન અ�તનું પાન કરાવી, િવષય િવકાર ભગાવે છ�.
ફ��ુઆરીમાં ફ�રયાદો દૂર કરી, ફરી ફરી યાદ અપાવે છ�.
આ��મક શિ�નું ભાન કરાવી દ�હ અિભમાન ભૂલાવે છ�.
માચ� આ�યો ટોચ� લઈ, ક�સંગથી દૂર હરાવે છ�.
અનાસ� ઉપરામ બનાવી, પાપકમ�થી બચાવે છ�.
એિ�લમાં આ�યો ઉમંગ ઉ�સાહ, આનંદ કર� વરસાવે છ�.
ભય, ભૂલ, ભૂતકાળ ભૂલાવી, વત�માનમાં હરસાવે છ�.
મે માં મલાઈ ખવડાવી ભલાઈની સેવામાં અથક બનાવે છ�.
પાપ, તાપ સંતાપને દૂર કરી. સોહામણો ઉ�સાહ મનાવે છ�.
જૂન ભૂલાવે જૂના િવચારો, નવીનતા મનમાં લાવે છ�.
રાજયોગની શિ�નાં તેજે, સૂય� સમ �કાશ ફ�લાવે છ�.
જુલાઈમાં �ન �ગરથી તપ�યામાં મન પરોવાયે છ�.
શાંતશીતળ વાતાવરણથી �વનમાં ખુશી અનુભવાયે છ�.
ઑગ�ટ આ�યો અનહદ �વિન લઈ, અંતરને પાવન બનાવે છ�.
�દ�યગુણોના ઝૂલે બેસાડી, બંસી મધુર સંભળાવે છ�.
સ�ટ��બરમાં �વ��થિતનાં આસને, બેસાડી પ�ર��થિતઓને હટાવે છ�.
સરલતા, સાદગી, સંતુ�તાની, �દલખુશ િમઠાઈ ખવડાવે છ�.
ઓ�ટોબરમાં અમરનાથ િશવબાબા, યોગ અ�� અખંડ �ગટાવે છ�.
આવી ચૂ�યા સાધારણ ��ાનાં તનમાં પ�રચય સા�ાત કરાવે છ�.
નવે�બરમાં નવાયુગની �થાપના, યોગશિ�થી કરાવે છ�.
િનિમ� બની િનમા�ણ બની ન�તાનો પાઠ ભણાવે છ�.
�ડસે�બરમાં દુઃખ દદ� હરી, દુઆઓને પા� બનાવે છ�.
િવ� િવજયી બનવા માટ�, પાંચ િવકાર�ત બનાવે છ�.
પાંચ ત�વોને સહયોગી બનાવવા સા��વક મન બનાવે છ�.
જમીન આસમાન પણ નાચી ઉઠ�, એવી અમર યાદ અપાવે છ�.
ચાલો ઉઠો, �ગી જઈને, �વિણ�મ યુગને ધરા પર લાવીએ.
�ભુની આ�ાનું પાલન કરીને, ઘર ઘરને �વગ� બનાવીએ. �વિણ�મ �ભાતને વધાવીએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોગ �ારા �વિણ�મ �ભાતની મુબારક
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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�ડો. સાચા �દયથી યાદ કરો, એ તમને મદદ 
કરશે. આ સાંભળીને મારામાં મનમાં યાદ કરવાનું 
યોગ કરવાનું શ� કરી દીધું અને થોડા સમય પછી 
મારા પગમાં બીજું ઓપર�શન આ�યું અને મ� પગમાં 
વાઈ�ેશન આપવાનું શ� કયુ�ક� િશવબાબા મારા 
પગમાં બીજું ઓપર�શન આ�યું અને મ� પગમાં 
વાઈ�ેશન આપવાનું શ� કયુ� ક� િશવબાબા મારા 
પગમાં શિ�ભરી ર�ા છ� અને ધીર� ધીર� મારા 
બ�ને પગમાં સા�ં થવા લા�યું અને મારા �યારા 
�ાણે�ર િશવબાબાએ મારી સામે �યું અને ધીર� 
ધીર� �� ઉભી થવા લાગી. લાકડીના ટ�ક� ચાલવા 
લાગી અને હાલમાં �� ઘરનાં બધા જ કામ મારી 
�તે જ ક�ં છું િશવબાબાએ મારા પગમાં તાકાત 
ભરી દીધી.

કહ� છ� ને ભગવાન આંધળાને દ�ખતા કર� 
લૂલા લંગડાને પગ આપી ચલાવે છ�.

મારો િશવબાબા ઉપરનો િવ�ાસ �તી 
ગયો. �� મારા ભગવાન િશવબાબાનો અને 
��ાક�માર સૂય�ભાઈનો ખૂબ ખૂબ �દલથી આભાર 
માનું છું. સંગમયુગમાં ભગવાન િશવ આ ��� 
ઉપર અવત�રત થયા છ�. હાજરાહજૂર છ�. 
ભગવાન સદા િશવ બાળકોની સાથે જ છ�. 
સંકટના સમયે � સાચા �દયથી યાદ કર� તેની 
િશવબાબા બધી જ મનોકામના પૂરી જ�ર કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મા�ં નામ ગૌરીબેન ઠકરાર, લોહાણા �ાિત 
અમે વૈ�ણવ પ�રવારના એટલે નાનપણથી તો 
�ીક��ણની ભિ� કરતા હતા. અમે માણાવદરના 
રહ�વાસી. 55 વષ� મને ભિ�નું ફળ મ�યું. 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની 
બહ�નો �ારા બાંટવા સેવાક��� �ારા મને ઈ�રીય 
�ાન અને યોગનું �ાન મ�યું. આ�મા પરમા�માનું 
સાચું �ાન �ા�ત થયું મને પરમા�મા િશવનો સાચો 
પ�રચય મ�યો. �� �ાનમાં આજે દશ વષ�થી ચાલુ 
છું હાલમાં �� રાજકોટ રણછોડનગરમાં સે�ટરમાં 
અઠવા�ડયે એકવાર દર ગુ�વાર� જતી હતી. મારી 
ઉમર 65 વષ�ની છ� મને િશવબાબામાં ખૂબ જ 
િવ�ાસ. �� િશવબાબાને ખૂબ યાદ કરતી હતી. 
મુરલી પણ િનયિમત વાંચતી હતી. થોડા સમય 
પહ�લાં મારા �વનમાં કપરી પરી�ા આવી.

�� અચાનક બાથ�મમાં પડી ગઈ અને મારા 
બ�ને પગ ભાંગી ગયા હતા. ઓપર�શન બ�ને 
પગમાં કરા�યા. એક પગમાં સળીયો અને બી� 
પગમાં �લેટ નાખી હતી. સાવ બેડ ર��ટ થઈ ગઈ. 
બધા લોકો મને કહ� હવે તમે ચાલી નહ� શકો. આ 
સાંભળીને �� તો િનરાશ થઈ ગઈ. અંદરથી િહ�મત 
હારી ગઈ. અંદર અંદર િચંતા થઈ ગઈ. હવે મા�ં શું 
થશે ? એ દરિમયાન મ� સૂતાં સૂતાં ટીવીમાં પીસ 
ઓફ માઈ�ડ ચેનલમાં ��ાક�મારી સૂય�ભાઈનો 
‘સમાધાન’ �ો�ામ આવતો હતો. તે �� �તી હતી. 
�.ક�. સૂય�ભાઈએ ક�ં ક� પરમા�મા િશવ 
અિવનાશી સજ�ન છ�. તે આપણા બધા જ દુખ-દદ� 
મટાડી શક� છ�. તે સવ� શિ�વાન છ�. અસંભવને 
સંભવ કરી શક� છ�. પૂરા િવ�ાસ અને ��ધાથી 
તેમને યાદ કરો, મન બુિ�નો તાર એમની સાથે 

એક અનોખો અનુભવ - િનરાશામાં આશાનું �કરણ
�.ક�. ગૌરીબેન ઠકરાર, બાંટવા

• સાથીઓ ઉપર રા�ય કરનારા નહ� પણ 
પોતાના ઉપર રા�ય કરનારા �વરા�ય 
અિધકારી બનો.

ઘણા �દવસો ગયા, થોડા ર�ા
�.ક�. િવ�ા, સરભાણ

આપણને એ પણ ખબર નથી ક� આપણું 
�વન �યાર� િનિવ��ન બનશે. દરરોજ �ઈએ 
છીએ ક� અક�માતોથી, રોગોથી અને સમજફ�રના 
કારણોથી ��યુનો આંક વધતો �ય છ�. તો 
આપણા �વનને બે �દવસની રમત માનીને આ 
ખુશીની રમતમાં તમામ સાથે �ેહ, સેવા, સહયોગ 
તથા સહાનુભૂિતથી �યવહાર કરીએ. આ શરીરને 
છોડી જવાનું છ�. તે પહ�લા મનમાં આનંદ આવવો 

�ઈએ ક�, મ� જે કમ� કયુ� છ� તે સારી રીતે કરીને 
જઈ રહી છું.

આપણા �વનના તો ક�ટલા �દવસો જતા 
ર�ા છ� અને ક�ટલા �દવસો બાક� છ� તે ખબર 
નથી. આપણે હરઘડી કમ� તો કરતા રહીએ છીએ. 
પરંતુ ભલાઈ તો એમાં છ� ક� આપણે સચેત થઈને 
�દ�ય-ગુણ ધારણ કરીને નારીથી �ી લ�મી 
અથા�ત મનુ�ય સે દ�વતા બનીએ.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

નવા વષ� 2020 માટ� આપના સેવાક���ની �ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા મોડામાં મોડા 30 
નવે�બર, 2019 સુધીમાં સુખશાંિત ભવન, �.ક�. નં�દનીબેનને ફોન - 94267 08448 અથવા 
�ાના�તના  Email : gyanamrit.guj@gmail.com પર જ �ણ કરવા િવનંતી છ�. ��યુઆરી 
2020નો અંક �ડસે�બર 2019માં એડવા�સમાં તૈયાર થઈ �ેસમાં છપાવવા માટ� આપવાનો હોવાથી, 
આપની �ાના�તની સં�યા એડવા�સ મળી �ય તો �ી�ટ�ગની વધુ સગવડતા રહ�. 

અંકોની સં�યા પાછળથી વધવાથી �ાના�તનું પુનઃ �ી�ટ�ગ કરવાનું કામ મુ�ક�લ બને છ�. અ�યાર� 
ડી�ટલ �ી�ટ�ગ ટ�કનોલો� હોવાથી �ેસમાં ઓછી સં�યા માટ� �ી�ટ�ગમાં અગવડતા તથા ખૂબ ખચા�ળ 
કાય� બને છ�. તો સમય પહ�લા આપના સહયોગની શુભ આશા છ�. સહયોગ બદલ એડવા�સમાં ધ�યવાદ.

ખાસ ન�ધ - વષ� 2019 સુધીના �ાના�તના લવાજનો િહસાબ જે કોઈ સેવાક���ને જમા 
કરાવવાનો બાક� હોય તેઓ મોડામાં મોડા 30 નવે�બર, 2019 સુધીમાં મોકલી સ�વર� પહ�ચ મેળવી 
લેશો�.

વષ� 2020 માટ� જ�રી સુચના

  

િશખામણ

ગાંધી�એ િવનોબાને, ક�ં, ‘� િવનોબા, 
આપણે ભારતનાં સાત લાખ ગામડામાં પહ�ચવાનું 
છ� તે વાત સાચી, પણ આ વાત પણ યાદ રાખજે ક� 
છ�વટ� બધી ��િ�ઓનું પ�રણામ છ� ગોળ મીડું’ - 
આપણે તો કરી છૂટવાનું છ�. ફળનો િનણ�ય �ભુ 
કરશે.

મનની ��થરતા

મીઠા મીઠા િશવબાબા સાથે આપણું મન 
અતૂટ, અચલ, અડોલ રીતે �ડાયેલું હોવું �ઈએ. 
આ સંદભ�માં ગંગાસતીએ ગાયું છ� ક�,

‘મે� તો ડગે પણ જેનાં મન ના ડગે ર� 
પાનબાઈ, ભલે ભાંગી પડે ��ાંડ ર�.’
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�ડો. સાચા �દયથી યાદ કરો, એ તમને મદદ 
કરશે. આ સાંભળીને મારામાં મનમાં યાદ કરવાનું 
યોગ કરવાનું શ� કરી દીધું અને થોડા સમય પછી 
મારા પગમાં બીજું ઓપર�શન આ�યું અને મ� પગમાં 
વાઈ�ેશન આપવાનું શ� કયુ�ક� િશવબાબા મારા 
પગમાં બીજું ઓપર�શન આ�યું અને મ� પગમાં 
વાઈ�ેશન આપવાનું શ� કયુ� ક� િશવબાબા મારા 
પગમાં શિ�ભરી ર�ા છ� અને ધીર� ધીર� મારા 
બ�ને પગમાં સા�ં થવા લા�યું અને મારા �યારા 
�ાણે�ર િશવબાબાએ મારી સામે �યું અને ધીર� 
ધીર� �� ઉભી થવા લાગી. લાકડીના ટ�ક� ચાલવા 
લાગી અને હાલમાં �� ઘરનાં બધા જ કામ મારી 
�તે જ ક�ં છું િશવબાબાએ મારા પગમાં તાકાત 
ભરી દીધી.

કહ� છ� ને ભગવાન આંધળાને દ�ખતા કર� 
લૂલા લંગડાને પગ આપી ચલાવે છ�.

મારો િશવબાબા ઉપરનો િવ�ાસ �તી 
ગયો. �� મારા ભગવાન િશવબાબાનો અને 
��ાક�માર સૂય�ભાઈનો ખૂબ ખૂબ �દલથી આભાર 
માનું છું. સંગમયુગમાં ભગવાન િશવ આ ��� 
ઉપર અવત�રત થયા છ�. હાજરાહજૂર છ�. 
ભગવાન સદા િશવ બાળકોની સાથે જ છ�. 
સંકટના સમયે � સાચા �દયથી યાદ કર� તેની 
િશવબાબા બધી જ મનોકામના પૂરી જ�ર કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મા�ં નામ ગૌરીબેન ઠકરાર, લોહાણા �ાિત 
અમે વૈ�ણવ પ�રવારના એટલે નાનપણથી તો 
�ીક��ણની ભિ� કરતા હતા. અમે માણાવદરના 
રહ�વાસી. 55 વષ� મને ભિ�નું ફળ મ�યું. 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની 
બહ�નો �ારા બાંટવા સેવાક��� �ારા મને ઈ�રીય 
�ાન અને યોગનું �ાન મ�યું. આ�મા પરમા�માનું 
સાચું �ાન �ા�ત થયું મને પરમા�મા િશવનો સાચો 
પ�રચય મ�યો. �� �ાનમાં આજે દશ વષ�થી ચાલુ 
છું હાલમાં �� રાજકોટ રણછોડનગરમાં સે�ટરમાં 
અઠવા�ડયે એકવાર દર ગુ�વાર� જતી હતી. મારી 
ઉમર 65 વષ�ની છ� મને િશવબાબામાં ખૂબ જ 
િવ�ાસ. �� િશવબાબાને ખૂબ યાદ કરતી હતી. 
મુરલી પણ િનયિમત વાંચતી હતી. થોડા સમય 
પહ�લાં મારા �વનમાં કપરી પરી�ા આવી.

�� અચાનક બાથ�મમાં પડી ગઈ અને મારા 
બ�ને પગ ભાંગી ગયા હતા. ઓપર�શન બ�ને 
પગમાં કરા�યા. એક પગમાં સળીયો અને બી� 
પગમાં �લેટ નાખી હતી. સાવ બેડ ર��ટ થઈ ગઈ. 
બધા લોકો મને કહ� હવે તમે ચાલી નહ� શકો. આ 
સાંભળીને �� તો િનરાશ થઈ ગઈ. અંદરથી િહ�મત 
હારી ગઈ. અંદર અંદર િચંતા થઈ ગઈ. હવે મા�ં શું 
થશે ? એ દરિમયાન મ� સૂતાં સૂતાં ટીવીમાં પીસ 
ઓફ માઈ�ડ ચેનલમાં ��ાક�મારી સૂય�ભાઈનો 
‘સમાધાન’ �ો�ામ આવતો હતો. તે �� �તી હતી. 
�.ક�. સૂય�ભાઈએ ક�ં ક� પરમા�મા િશવ 
અિવનાશી સજ�ન છ�. તે આપણા બધા જ દુખ-દદ� 
મટાડી શક� છ�. તે સવ� શિ�વાન છ�. અસંભવને 
સંભવ કરી શક� છ�. પૂરા િવ�ાસ અને ��ધાથી 
તેમને યાદ કરો, મન બુિ�નો તાર એમની સાથે 

એક અનોખો અનુભવ - િનરાશામાં આશાનું �કરણ
�.ક�. ગૌરીબેન ઠકરાર, બાંટવા

• સાથીઓ ઉપર રા�ય કરનારા નહ� પણ 
પોતાના ઉપર રા�ય કરનારા �વરા�ય 
અિધકારી બનો.

ઘણા �દવસો ગયા, થોડા ર�ા
�.ક�. િવ�ા, સરભાણ

આપણને એ પણ ખબર નથી ક� આપણું 
�વન �યાર� િનિવ��ન બનશે. દરરોજ �ઈએ 
છીએ ક� અક�માતોથી, રોગોથી અને સમજફ�રના 
કારણોથી ��યુનો આંક વધતો �ય છ�. તો 
આપણા �વનને બે �દવસની રમત માનીને આ 
ખુશીની રમતમાં તમામ સાથે �ેહ, સેવા, સહયોગ 
તથા સહાનુભૂિતથી �યવહાર કરીએ. આ શરીરને 
છોડી જવાનું છ�. તે પહ�લા મનમાં આનંદ આવવો 

�ઈએ ક�, મ� જે કમ� કયુ� છ� તે સારી રીતે કરીને 
જઈ રહી છું.

આપણા �વનના તો ક�ટલા �દવસો જતા 
ર�ા છ� અને ક�ટલા �દવસો બાક� છ� તે ખબર 
નથી. આપણે હરઘડી કમ� તો કરતા રહીએ છીએ. 
પરંતુ ભલાઈ તો એમાં છ� ક� આપણે સચેત થઈને 
�દ�ય-ગુણ ધારણ કરીને નારીથી �ી લ�મી 
અથા�ત મનુ�ય સે દ�વતા બનીએ.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

નવા વષ� 2020 માટ� આપના સેવાક���ની �ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા મોડામાં મોડા 30 
નવે�બર, 2019 સુધીમાં સુખશાંિત ભવન, �.ક�. નં�દનીબેનને ફોન - 94267 08448 અથવા 
�ાના�તના  Email : gyanamrit.guj@gmail.com પર જ �ણ કરવા િવનંતી છ�. ��યુઆરી 
2020નો અંક �ડસે�બર 2019માં એડવા�સમાં તૈયાર થઈ �ેસમાં છપાવવા માટ� આપવાનો હોવાથી, 
આપની �ાના�તની સં�યા એડવા�સ મળી �ય તો �ી�ટ�ગની વધુ સગવડતા રહ�. 

અંકોની સં�યા પાછળથી વધવાથી �ાના�તનું પુનઃ �ી�ટ�ગ કરવાનું કામ મુ�ક�લ બને છ�. અ�યાર� 
ડી�ટલ �ી�ટ�ગ ટ�કનોલો� હોવાથી �ેસમાં ઓછી સં�યા માટ� �ી�ટ�ગમાં અગવડતા તથા ખૂબ ખચા�ળ 
કાય� બને છ�. તો સમય પહ�લા આપના સહયોગની શુભ આશા છ�. સહયોગ બદલ એડવા�સમાં ધ�યવાદ.

ખાસ ન�ધ - વષ� 2019 સુધીના �ાના�તના લવાજનો િહસાબ જે કોઈ સેવાક���ને જમા 
કરાવવાનો બાક� હોય તેઓ મોડામાં મોડા 30 નવે�બર, 2019 સુધીમાં મોકલી સ�વર� પહ�ચ મેળવી 
લેશો�.

વષ� 2020 માટ� જ�રી સુચના

  

િશખામણ

ગાંધી�એ િવનોબાને, ક�ં, ‘� િવનોબા, 
આપણે ભારતનાં સાત લાખ ગામડામાં પહ�ચવાનું 
છ� તે વાત સાચી, પણ આ વાત પણ યાદ રાખજે ક� 
છ�વટ� બધી ��િ�ઓનું પ�રણામ છ� ગોળ મીડું’ - 
આપણે તો કરી છૂટવાનું છ�. ફળનો િનણ�ય �ભુ 
કરશે.

મનની ��થરતા

મીઠા મીઠા િશવબાબા સાથે આપણું મન 
અતૂટ, અચલ, અડોલ રીતે �ડાયેલું હોવું �ઈએ. 
આ સંદભ�માં ગંગાસતીએ ગાયું છ� ક�,

‘મે� તો ડગે પણ જેનાં મન ના ડગે ર� 
પાનબાઈ, ભલે ભાંગી પડે ��ાંડ ર�.’
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માનવીમાં આમ �ઈએ તો �વન પય�તના 
�યાસો અંતે તો ખુશી મેળવવા માટ�ના હોય છ� અને 
�વનમાં હ�મેશા ખુશ રહ�વા ઈ�છ� છ�. પછી આ 
ખુશી તેને સુખથી મળ�, સંપિ�થી મળ�, આરો�યથી 
મળ�, સારા સંબંધોથી મળ� ક� સ�ાથી મળ�. ખુશી 
તંદુર�ત �વન માટ� ખોરાક સમાન છ�. જેને 
મેળવવા મનુ�ય �વનની અંિતમ �ણો સુધી 
�ય�શીલ રહ� છ�. કારણ ક� જ�મ અને ��યુ 
વ�ેનું �વન તેના હાથમાં છ� અને �યિ� આ 
�વનને જેટલું સા�ં બનાવી શક�. ખુશીઓથી ભરી 
શક� તેની મથામણ કરતો જ રહ� છ�. જેના તેને 
મુ�ય�વે ચાર પ�રણામો મળ� છ�. 

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ� તેનાથી વધાર� મળ� 
છ�.

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી તેટલું 
મેળવે છ�.

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી ઓછું 
મેળવે છ�. અથવા

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી િવપરીત 
મળ� છ�.

આ પ�રણામોમાં તેની ખુશીની મા�ા 
બદલાતી રહ� છ�. �યાર�ક તે ઉમંગ-ઉ�સાહમાં 
આવી �ય છ�. �યાર�ક હતાશ અને િનરાશ થાય 
છ�. �યાર�ક �દશાહીન બની મૂંઝવણ અનુભવે છ�, 
િચંતા��ત થઈ �ય છ�. આવી પ�ર��થિતને 
આજના સમયના મહારોગ dipresson તરીક� 
ઓળખવામાં આવે છ�. આવનારા સમયમાં 
િવ��યાપી સં�થાઓ પોલીઓ મુ�, �યમુ� 
વષ�ની જેમ depression free year મનાવે તો 

નવાઈ નહ�.

�� એ છ� ક� ખુશહાલ �વન માટ� માણસે 
શું કરવું �ઈએ. ક�વા લ� સાથે માનવી �વનમાં 
શ�આતથી �ય�ો કર� તો હતાશામાંથી બચી 
શક�. જેમ દ�હભાન એ બધા જ િવકારોનું મૂળ છ� 
તેમ ખુશી ગાયબ થવાના બધા જ કારણોના 
મૂળમાં જઈએ તો મુ�ય બે વાતો સમ�ય છ�.

• �યિ� જે કરવું હોય તે કરી શકતો નથી.

• �યિ� જે ગમતું હોય તે કરી શકતો નથી.

સમાન લાગતા આ કારણોમાં ફક� છ�. કરવું 
એ હદની વાત છ�. ગમવું એ બેહદની વાત છ�. 
�યિ� જે ગમે એ બધું જ ન કરી શક� પરંતુ જે કર� 
તેને ગમાડી શક�. કહ�વાય છ� do what you like or 
like what you do. આવુ કરવાનો બ� સહજ 
ઉપાય છ�.

• તમાર� જે કરવું હોય તે કરી શકો. તો તમે 
માણસ બનો. 

• તમને જે ગમે, તે તમે કરી શકો. તો તમે 
Master God (ભગવાન જેવા) બનો. હવે 
પુ�ષાથ� આરંભ કરી તમારી ખુશી પાછી 
મેળવી લો. વધુ �પ�તા �ઈએ તો શોધી 
કાઢો.

• માણસ ક� માનવી ક�વી રીતે બનાય.

• Master God (ભગવાન જેવા) ક�વી રીતે 
બનાય. સંસારમાં મા� માણસને જ માનવી 
માનવ થા� તો ઘણું કહ�વામાં આવે છ�. બી� 
�ાણીઓની બાબતમાં �યાર�ય સાંભ�યું નથી. 
અથા�� મનુ�ય તેના ઓરી�નલ સં�કારો, 

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

િચંતનકિણકા
સંકલન - �ાતા પી. એમ. પરમાર

• ત◌ાર મળી �ય પછી એકતાર થતાં વાર લાગતી 
નથી.

• કોઈ કથા કરાવે છ� તો કોઈ �યથા કરવાની વાતો 
થાય છ�.

• અહ� પગ કા�યા પછી પગભર કરવાની વાતો થાય 
છ�.

• સરળ હોવું એ િજંદગીનું બ� અઘ�ં કામ છ�.

• જે �યિ�ના મનમાં કોઈ તંત નથી તેનું નામ સંત.

• િવષ એકવાર માર� છ� પણ િવષયો દરરોજ માર� છ�.

• મ�માં શું �ય છ� તેના કરતાં મ�માંથી શું નીકળ� છ� તે 
મહ�વનું છ�.

• તમામ �ક�િતનો �વભાવ આપવાનો છ�, માણસનો 
�વભાવ લેવાનો છ�.

• કામચલાઉ િજંદગીમાં માણસને બધું કાયમી �ઈએ 
છ�.

• તણખલાં ભેગાં મળ� �યાર� એક સુંદર માળો બની 
�ય છ�.

• પૈસા ગણતાં �યાન બીજે જતું નથી ઈ�રને યાદ 
કરવામાં જ �યાન નથી રહ�તું.

• દા� ઘેર બેઠાં વેચાય છ�, દૂધ વેચવા ઘેર ઘેર જવું પડે 
છ�.

• �યાં અટકવું, છટકવું, ટકવું આવડી �ય તો પછી 
ભટકવું પડતું નથી.

• િવ�ાન ��� બદલી કાઢ� છ� તો ધમ� ��� બદલી 
કાઢ� છ�.

• માણસને �ય�ત રહ�તાં આવડે છ� પણ મ�ત રહ�તાં 
નથી આવડતું.

• વાહનના ટાયરમાં અને માણસના મનમાં હવે 
માફકસરની હવા હોવી �ઈએ.

• હીરા પારખું કરતાં પીડા પારખુંનું �થાન ઊંચુ હોય 
છ�.

• પરખો તો કોઈ પોતાનું નથી ને સમ� તો કોઈ પારક�� 
નથી.

• માણસ સાધનના અભાવે નહ� પણ સાધનાના 
અભાવે િન�ફળ �ય છ�.

• �ોધ હોય છ� �ણ �વી પરંતુ તેનાં પ�રણામ હોય છ� 
િચરં�વી.

• જેને પાઘડી સમ� માથે બેસા�ા એજ પગ 
લૂંછિણયા નીક�યા.

• સમજણ ટૂંક� હોય છ� એની �ભ બ� લાંબી હોય છ�.

• સાચવવા પડે એ સંબંધો સાચા નથી, સારા સંબંધો 
સાચવવા પડતા નથી.

• એક સમય જ સમયસર આવે છ�.

• ઘણાને આપણે ગમી જઈએ એ પણ ઘણાંને ગમતું 
નથી.

• જે વ�તુ માટ� લાયક નથી તે વ�તુ માટ� �ભુ પાસે 
માગણી કરતા નહ�.

• આંખો બંધ થાય તે પહ�લાં � આંખો ઉઘડી �ય તો 
જ�મારો સુધરી �ય.

• જે �દલથી નીકળ� છ� તે જ �દલ સુધી પહ�ચે છ�.

• કાળ નામને ભૂંસી શક� છ� કામને નહ�.

• હાજરી જ એવી આપો ક� તમારી ગેરહાજરીની ન�ધ 
લેવાય.

• હ� વગરનું પડાવી લેશો તો મહાભારત , હ�નું 
છોડી દ�શો તો રામાયણ.

• બહોશ થઈને પણ હ�શપૂવ�ક �વવાનું શીખી લે�.

• �રવી શકાય તેમને �ળવી લે�, �ળવી ના 
શકાય તેમને �રવી લે�.
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માનવીમાં આમ �ઈએ તો �વન પય�તના 
�યાસો અંતે તો ખુશી મેળવવા માટ�ના હોય છ� અને 
�વનમાં હ�મેશા ખુશ રહ�વા ઈ�છ� છ�. પછી આ 
ખુશી તેને સુખથી મળ�, સંપિ�થી મળ�, આરો�યથી 
મળ�, સારા સંબંધોથી મળ� ક� સ�ાથી મળ�. ખુશી 
તંદુર�ત �વન માટ� ખોરાક સમાન છ�. જેને 
મેળવવા મનુ�ય �વનની અંિતમ �ણો સુધી 
�ય�શીલ રહ� છ�. કારણ ક� જ�મ અને ��યુ 
વ�ેનું �વન તેના હાથમાં છ� અને �યિ� આ 
�વનને જેટલું સા�ં બનાવી શક�. ખુશીઓથી ભરી 
શક� તેની મથામણ કરતો જ રહ� છ�. જેના તેને 
મુ�ય�વે ચાર પ�રણામો મળ� છ�. 

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ� તેનાથી વધાર� મળ� 
છ�.

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી તેટલું 
મેળવે છ�.

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી ઓછું 
મેળવે છ�. અથવા

• તેણે �વનમાં ધાયુ� હોય છ�. તેનાથી િવપરીત 
મળ� છ�.

આ પ�રણામોમાં તેની ખુશીની મા�ા 
બદલાતી રહ� છ�. �યાર�ક તે ઉમંગ-ઉ�સાહમાં 
આવી �ય છ�. �યાર�ક હતાશ અને િનરાશ થાય 
છ�. �યાર�ક �દશાહીન બની મૂંઝવણ અનુભવે છ�, 
િચંતા��ત થઈ �ય છ�. આવી પ�ર��થિતને 
આજના સમયના મહારોગ dipresson તરીક� 
ઓળખવામાં આવે છ�. આવનારા સમયમાં 
િવ��યાપી સં�થાઓ પોલીઓ મુ�, �યમુ� 
વષ�ની જેમ depression free year મનાવે તો 

નવાઈ નહ�.

�� એ છ� ક� ખુશહાલ �વન માટ� માણસે 
શું કરવું �ઈએ. ક�વા લ� સાથે માનવી �વનમાં 
શ�આતથી �ય�ો કર� તો હતાશામાંથી બચી 
શક�. જેમ દ�હભાન એ બધા જ િવકારોનું મૂળ છ� 
તેમ ખુશી ગાયબ થવાના બધા જ કારણોના 
મૂળમાં જઈએ તો મુ�ય બે વાતો સમ�ય છ�.

• �યિ� જે કરવું હોય તે કરી શકતો નથી.

• �યિ� જે ગમતું હોય તે કરી શકતો નથી.

સમાન લાગતા આ કારણોમાં ફક� છ�. કરવું 
એ હદની વાત છ�. ગમવું એ બેહદની વાત છ�. 
�યિ� જે ગમે એ બધું જ ન કરી શક� પરંતુ જે કર� 
તેને ગમાડી શક�. કહ�વાય છ� do what you like or 
like what you do. આવુ કરવાનો બ� સહજ 
ઉપાય છ�.

• તમાર� જે કરવું હોય તે કરી શકો. તો તમે 
માણસ બનો. 

• તમને જે ગમે, તે તમે કરી શકો. તો તમે 
Master God (ભગવાન જેવા) બનો. હવે 
પુ�ષાથ� આરંભ કરી તમારી ખુશી પાછી 
મેળવી લો. વધુ �પ�તા �ઈએ તો શોધી 
કાઢો.

• માણસ ક� માનવી ક�વી રીતે બનાય.

• Master God (ભગવાન જેવા) ક�વી રીતે 
બનાય. સંસારમાં મા� માણસને જ માનવી 
માનવ થા� તો ઘણું કહ�વામાં આવે છ�. બી� 
�ાણીઓની બાબતમાં �યાર�ય સાંભ�યું નથી. 
અથા�� મનુ�ય તેના ઓરી�નલ સં�કારો, 

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

િચંતનકિણકા
સંકલન - �ાતા પી. એમ. પરમાર

• ત◌ાર મળી �ય પછી એકતાર થતાં વાર લાગતી 
નથી.

• કોઈ કથા કરાવે છ� તો કોઈ �યથા કરવાની વાતો 
થાય છ�.

• અહ� પગ કા�યા પછી પગભર કરવાની વાતો થાય 
છ�.

• સરળ હોવું એ િજંદગીનું બ� અઘ�ં કામ છ�.

• જે �યિ�ના મનમાં કોઈ તંત નથી તેનું નામ સંત.

• િવષ એકવાર માર� છ� પણ િવષયો દરરોજ માર� છ�.

• મ�માં શું �ય છ� તેના કરતાં મ�માંથી શું નીકળ� છ� તે 
મહ�વનું છ�.

• તમામ �ક�િતનો �વભાવ આપવાનો છ�, માણસનો 
�વભાવ લેવાનો છ�.

• કામચલાઉ િજંદગીમાં માણસને બધું કાયમી �ઈએ 
છ�.

• તણખલાં ભેગાં મળ� �યાર� એક સુંદર માળો બની 
�ય છ�.

• પૈસા ગણતાં �યાન બીજે જતું નથી ઈ�રને યાદ 
કરવામાં જ �યાન નથી રહ�તું.

• દા� ઘેર બેઠાં વેચાય છ�, દૂધ વેચવા ઘેર ઘેર જવું પડે 
છ�.

• �યાં અટકવું, છટકવું, ટકવું આવડી �ય તો પછી 
ભટકવું પડતું નથી.

• િવ�ાન ��� બદલી કાઢ� છ� તો ધમ� ��� બદલી 
કાઢ� છ�.

• માણસને �ય�ત રહ�તાં આવડે છ� પણ મ�ત રહ�તાં 
નથી આવડતું.

• વાહનના ટાયરમાં અને માણસના મનમાં હવે 
માફકસરની હવા હોવી �ઈએ.

• હીરા પારખું કરતાં પીડા પારખુંનું �થાન ઊંચુ હોય 
છ�.

• પરખો તો કોઈ પોતાનું નથી ને સમ� તો કોઈ પારક�� 
નથી.

• માણસ સાધનના અભાવે નહ� પણ સાધનાના 
અભાવે િન�ફળ �ય છ�.

• �ોધ હોય છ� �ણ �વી પરંતુ તેનાં પ�રણામ હોય છ� 
િચરં�વી.

• જેને પાઘડી સમ� માથે બેસા�ા એજ પગ 
લૂંછિણયા નીક�યા.

• સમજણ ટૂંક� હોય છ� એની �ભ બ� લાંબી હોય છ�.

• સાચવવા પડે એ સંબંધો સાચા નથી, સારા સંબંધો 
સાચવવા પડતા નથી.

• એક સમય જ સમયસર આવે છ�.

• ઘણાને આપણે ગમી જઈએ એ પણ ઘણાંને ગમતું 
નથી.

• જે વ�તુ માટ� લાયક નથી તે વ�તુ માટ� �ભુ પાસે 
માગણી કરતા નહ�.

• આંખો બંધ થાય તે પહ�લાં � આંખો ઉઘડી �ય તો 
જ�મારો સુધરી �ય.

• જે �દલથી નીકળ� છ� તે જ �દલ સુધી પહ�ચે છ�.

• કાળ નામને ભૂંસી શક� છ� કામને નહ�.

• હાજરી જ એવી આપો ક� તમારી ગેરહાજરીની ન�ધ 
લેવાય.

• હ� વગરનું પડાવી લેશો તો મહાભારત , હ�નું 
છોડી દ�શો તો રામાયણ.

• બહોશ થઈને પણ હ�શપૂવ�ક �વવાનું શીખી લે�.

• �રવી શકાય તેમને �ળવી લે�, �ળવી ના 
શકાય તેમને �રવી લે�.
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ગુણો, શિ�ઓ અને િવશેષતાઓને ઓળખી 
લે તો નવા બનવું સરળ છ�.

હવે બી� વાત Master God બનવા આપણે 
ઈ�રના, પરમા�માના ગુણો, શિ� અને 
િવશેષતા િવષે �ણવું પડે જેના ફળ�વ�પે તમે એ 
બધું કરી શકો જે તમને ગમે છ� જેમ ક� સંગીત ક� 
િચ�ના િવષયનું �ાન ન હોવા છતાં, આ�ક�ટ��ટ ન 
હોવા છતાં, ક�પનામાં ન આવે તેની ક�િત, સંગીત 
ક� ડીઝાઈન રચી શકો. ગાઈ શકો, િચ� દોરી શકો 
એવું બીજું ઘણું બધું જે ને આપણે God Gift કહીએ 
છીએ તમારા ��યેક કાય�માં અલૌ�કકતા દ�ખાશે.

ભારતીય સં�ક�િતમાં �દ�ય કત��ય કરતા 
દ�વતાઓ આપણા જેવા મનુ�ય જ હતા. આ વાત 
આપણે �ણીએ છીએ. જેમના �વનમાં અપાર 
સુખ-ખુશી હતી. �દ�યગુણોને ધારણ કરતા �ય 
અને ચાહો તે કરી શકોની �મતા મેળવી લો. મન-
બુિ�નો સકારા�મક ઉપયોગ કરો પછી જુઓ 
તમને જે ગમે છ� તે કરતા તમને કોણ રોક� શક� 
તેમ છ�.

હવે તમને �� થશે ક� આ કરવું તો છ� પણ 

માગ�દશ�ન કોણ આપશે ? િચંતા કરશો નહ� 
સજ�નહાર� તેની �યવ�થા પણ તમારા માટ� કરી 
આપી છ�. િવ�માં ‘��ાક�મારીઝ’ના કોઈપણ 
ન�કના સેવાક��� ઉપર પહ�ચી �વ સંપૂણ� 
માગ�દશ�ન અને મદદ િવના મૂ�યે મળી રહ�શે. 
સજ�નહાર� તેના બાળકોમાં એવી કળાઓને 
ઉ�ગર કરી છ� જે ને �તા તમે અચંબામાં પડી 
જશે. અહ�ના ��ાવ�સોમાં પરમા�માએ ક�પી ન 
શકાય તેવી શિ�ઓ અને િવશેષતાઓ ભરી છ�. 
આ ��ાવ�સો તેમના �ી� ને�થી અ�ભુત 
રચનાઓ રચે છ� અને મનગમતી રચના રચી 
અનહદ ખુશીનો અનુભવ કરી ર�ા છ�. તમા�ં 
�વન પણ ખુશીઓથી ભરી જશે. �યાર� તમે પણ 
તમાર� કરવું છ� તે અને તમને ગમે છ� તે કરી શકશો 
પ�રવારમાં ખુશી છવાઈ જશે અને �વગ�ની 
અનુભૂિત કરી શકશો.

ચાલો, આજે જ, આજે નહ� તો �યાર�ય 
નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અગિણત સં�યા �યાર� એને અનેક મુખે, અનેક 
વાત કર� �યાર� એવી �ુ�કતા - સામા�યતામાં 
સરી જવું એ આ�મનાશનો જ એક માગ� છ�. 
િવવેકશીલ માનવી તો �ણ�વી વંટોળીયાની ન�ધ 
પણ લીધા વીના �વન �પી ગાગરને પરમા�માના 
સાગરમાગ� ચા�યો જ જશે.

આપણને મહાન કહ�વડાવવાનું ગમે છ�. પણ 
આપણે તો ગાગરમાં જ આપણા અંતરના આપણા 
વક�લને આપણે સ�યવાન છીએ એવું સાિબત 
કરવાનું સ�પી દઈ અવાજને પૂરીને િનિ�ંત બની 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)...આપણી ગાગરને

જઈએ, એ પણ આપણને ખબર નથી ક� સ�ય 
સાંકડા મ�ઢામાં તો �વેશી પણ શકતું નથી તો પછી 
એને ગાગરમાં પૂરી �યાંથી શકાય ?

િમ�ો, ચાલો આપણી ગાગરને પરમા�મા 
સાગર પાસેથી શિ� અને ગુણોથી ભરી દઈએ 
અને સાચી શાંિતનો અનુભવ કરીએ અને એવો 
અનુભવ આપણા પ�રવારને પણ કરાવવા માટ� 
�ેરણા ��ોત બનીએ એવી શુભ ભાવના અને 
શુભકામના સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાણીમાં નાંખે, એ પ�થર પાણીમાં તરવા લાગે અને 
એ રીતે પૂલ આગળ વધે �ી રામચં�� આ બધું 
�ઈ ર�ા છ�. એ િવચારવા લા�યા ક� આ બધા 
વાનરો ક�ટલો બધો �મ કર� છ�. રાત-�દવસ એક 
કરીને પણ એ પૂલ બનાવવાના કાય�માં લા�યાં છ�. 
માર� પણ આ લોકોને ક�ઈક મદદ કરવી �ઈએ.

એકવાર િવ�ાંિતના સમયે �ી રામચં��એ 
કોઈ ન જુએ એ રીતે એક પ�થર ઉપાડીને પાણીમાં 
નાં�યો. તો એ પ�થર તરત જ ડૂબી ગયો, બી� 
પ�થર નાં�યો તો એ પણ ડૂબી ગયો. હનુમાન� 
એક િશલાની પાછળ છૂપાઈને આ �ઈ ર�ા હતાં 
રામચં��એ ખૂબ �યાસ કયા� પણ કોઈ પ�થર તર� 
નહ�. રામચં�� પાછળ �યું અને એણે 
હનુમાન�ને �યા. એટલે રામચં�� થોડું 
શરમાઈ ગયા.

હનુમાન�એ હાથ �ડીને રામચં��ને 
ક�ં, �ભુ �� �યારનો આપને પાણીમાં નાંખતા 
પ�થર �ઈ ર�ો હતો. રામચં�� થોડા સંકોચ 
સાથે હનુમાન�ને ક�ં, હનુમાન, મને એ નથી 
સમ�તું ક� આવું ક�મ થાય છ� ? મ� નાંખેલા પ�થર 
ક�મ તરતાં નથી ? હનુમાન�એ િવન� ભાવે ક�ં, 
�ભુ, જેને આપ છોડી દો એ ક�વી રીતે તરી શક� ? 
જે આપણા હાથમાંથી �ય એ ડૂ�યા િસવાય ક�વી 
રીતે રહી શક� ? આપણે �વા�મા�પી ગાગર� 
તરવા માટ� બધા દૂર દૂરથી પ�થર લાવી, શાંિતના 
સાગર પરમા�માના હાથમાં રહીશું �યાં સુધી 
આપણી ગાગર �યાર�ય ડૂબશે નહ�.

ગાગર�પી �વન એવું તો ગહન અને 
�યાપક છ� ક� સંક�િચત મો�ઢયાવાળા િનંદકોની 

મનુ�ય તરીક� આપણે �થમ પણ નથી અને 
અંિતમ પણ નથી, પણ આપણી ગઈકાલ અને 
આવતીકાલ વ�ેના વત�માનને - �વન સાગરને 
- સંક�િચત ���ની ગાગરમાં ભરવાનો �ય� કરી 
ક�ઈક કયા�નો આ�મસંતોષ લેવાની �િ�માં રાચીએ 
છીએ. મહદઅંશે આપણે આપણા �દયને નામે 
�યાપાર કરીએ છીએ પણ �દયને �યાપક 
બનાવવાનું આપણે શી�યા નથી. કદાચ કોઈવાર 
ભૂલેચૂક� - અંતરનું અ�ત હાથ લાગી �ય �યાર� 
આપણે આપણી મૂ�ી જેવડા �વાથ� માટ� એ 
અ�તને િવષ બનાવી ર�લાવતા અચકાતા નથી. 
આજ આપણી ગાગર ��� છ�. શું આપણે સતત 
�િતર�ખામાં �વીને, સંક�િચત સરહદોમાં સ�યને 
પૂરીને �યથ�ના ફ�રા ફયા� કરીશું ? ગાગરમાં 
સાગરને સમાવવાનો િમ�યા �ય� કરીશું ?

આપણે �વા�માઓ ગાગર સમાન છીએ. 
પરમિપતા પરમા�મા સાગર સમાન છ�. તેથી જ 
આપણે ગાઈએ છીએ ‘તું �યાર કા સાગર હ� તેરી 
એક બુંદ ક� �યાસે હમ’, જેને �ેમના સાગર 
ભગવાન પોતે છોડી દ� એને આ જગતની કોઈ 
તાકાત ડૂબતા બચાવી શક� અને જે ભગવાનના 
હાથમાં હોય એને કોઈ તાકાત �યાર�ય ના ડૂબાડી 
શક�.

આ વાતને આપણે ��ાંતથી સમ�એ. 
રામાયણમાં એક સુંદર �સંગ આવે છ�. �ી 
રામચં�� સીતાને મેળવવા માટ� �યાર� લંકા જવા 
માટ� સમુ� પર પૂલ બાંધવાનું કામ આરંભે છ� �યાર� 
નલ અને નીલ નામના બે વાનરને પ�થરનો પૂલ 
બનાવવા માટ�ની મુ�ય જવાબદારી સોપવામાં આવે 
છ�. કથા એવી છ� ક� નલ અને નીલ કોઈપણ વ�તુ 

આપણી ગાગરને સાગર પાસે તો...
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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ગુણો, શિ�ઓ અને િવશેષતાઓને ઓળખી 
લે તો નવા બનવું સરળ છ�.

હવે બી� વાત Master God બનવા આપણે 
ઈ�રના, પરમા�માના ગુણો, શિ� અને 
િવશેષતા િવષે �ણવું પડે જેના ફળ�વ�પે તમે એ 
બધું કરી શકો જે તમને ગમે છ� જેમ ક� સંગીત ક� 
િચ�ના િવષયનું �ાન ન હોવા છતાં, આ�ક�ટ��ટ ન 
હોવા છતાં, ક�પનામાં ન આવે તેની ક�િત, સંગીત 
ક� ડીઝાઈન રચી શકો. ગાઈ શકો, િચ� દોરી શકો 
એવું બીજું ઘણું બધું જે ને આપણે God Gift કહીએ 
છીએ તમારા ��યેક કાય�માં અલૌ�કકતા દ�ખાશે.

ભારતીય સં�ક�િતમાં �દ�ય કત��ય કરતા 
દ�વતાઓ આપણા જેવા મનુ�ય જ હતા. આ વાત 
આપણે �ણીએ છીએ. જેમના �વનમાં અપાર 
સુખ-ખુશી હતી. �દ�યગુણોને ધારણ કરતા �ય 
અને ચાહો તે કરી શકોની �મતા મેળવી લો. મન-
બુિ�નો સકારા�મક ઉપયોગ કરો પછી જુઓ 
તમને જે ગમે છ� તે કરતા તમને કોણ રોક� શક� 
તેમ છ�.

હવે તમને �� થશે ક� આ કરવું તો છ� પણ 

માગ�દશ�ન કોણ આપશે ? િચંતા કરશો નહ� 
સજ�નહાર� તેની �યવ�થા પણ તમારા માટ� કરી 
આપી છ�. િવ�માં ‘��ાક�મારીઝ’ના કોઈપણ 
ન�કના સેવાક��� ઉપર પહ�ચી �વ સંપૂણ� 
માગ�દશ�ન અને મદદ િવના મૂ�યે મળી રહ�શે. 
સજ�નહાર� તેના બાળકોમાં એવી કળાઓને 
ઉ�ગર કરી છ� જે ને �તા તમે અચંબામાં પડી 
જશે. અહ�ના ��ાવ�સોમાં પરમા�માએ ક�પી ન 
શકાય તેવી શિ�ઓ અને િવશેષતાઓ ભરી છ�. 
આ ��ાવ�સો તેમના �ી� ને�થી અ�ભુત 
રચનાઓ રચે છ� અને મનગમતી રચના રચી 
અનહદ ખુશીનો અનુભવ કરી ર�ા છ�. તમા�ં 
�વન પણ ખુશીઓથી ભરી જશે. �યાર� તમે પણ 
તમાર� કરવું છ� તે અને તમને ગમે છ� તે કરી શકશો 
પ�રવારમાં ખુશી છવાઈ જશે અને �વગ�ની 
અનુભૂિત કરી શકશો.

ચાલો, આજે જ, આજે નહ� તો �યાર�ય 
નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અગિણત સં�યા �યાર� એને અનેક મુખે, અનેક 
વાત કર� �યાર� એવી �ુ�કતા - સામા�યતામાં 
સરી જવું એ આ�મનાશનો જ એક માગ� છ�. 
િવવેકશીલ માનવી તો �ણ�વી વંટોળીયાની ન�ધ 
પણ લીધા વીના �વન �પી ગાગરને પરમા�માના 
સાગરમાગ� ચા�યો જ જશે.

આપણને મહાન કહ�વડાવવાનું ગમે છ�. પણ 
આપણે તો ગાગરમાં જ આપણા અંતરના આપણા 
વક�લને આપણે સ�યવાન છીએ એવું સાિબત 
કરવાનું સ�પી દઈ અવાજને પૂરીને િનિ�ંત બની 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)...આપણી ગાગરને

જઈએ, એ પણ આપણને ખબર નથી ક� સ�ય 
સાંકડા મ�ઢામાં તો �વેશી પણ શકતું નથી તો પછી 
એને ગાગરમાં પૂરી �યાંથી શકાય ?

િમ�ો, ચાલો આપણી ગાગરને પરમા�મા 
સાગર પાસેથી શિ� અને ગુણોથી ભરી દઈએ 
અને સાચી શાંિતનો અનુભવ કરીએ અને એવો 
અનુભવ આપણા પ�રવારને પણ કરાવવા માટ� 
�ેરણા ��ોત બનીએ એવી શુભ ભાવના અને 
શુભકામના સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાણીમાં નાંખે, એ પ�થર પાણીમાં તરવા લાગે અને 
એ રીતે પૂલ આગળ વધે �ી રામચં�� આ બધું 
�ઈ ર�ા છ�. એ િવચારવા લા�યા ક� આ બધા 
વાનરો ક�ટલો બધો �મ કર� છ�. રાત-�દવસ એક 
કરીને પણ એ પૂલ બનાવવાના કાય�માં લા�યાં છ�. 
માર� પણ આ લોકોને ક�ઈક મદદ કરવી �ઈએ.

એકવાર િવ�ાંિતના સમયે �ી રામચં��એ 
કોઈ ન જુએ એ રીતે એક પ�થર ઉપાડીને પાણીમાં 
નાં�યો. તો એ પ�થર તરત જ ડૂબી ગયો, બી� 
પ�થર નાં�યો તો એ પણ ડૂબી ગયો. હનુમાન� 
એક િશલાની પાછળ છૂપાઈને આ �ઈ ર�ા હતાં 
રામચં��એ ખૂબ �યાસ કયા� પણ કોઈ પ�થર તર� 
નહ�. રામચં�� પાછળ �યું અને એણે 
હનુમાન�ને �યા. એટલે રામચં�� થોડું 
શરમાઈ ગયા.

હનુમાન�એ હાથ �ડીને રામચં��ને 
ક�ં, �ભુ �� �યારનો આપને પાણીમાં નાંખતા 
પ�થર �ઈ ર�ો હતો. રામચં�� થોડા સંકોચ 
સાથે હનુમાન�ને ક�ં, હનુમાન, મને એ નથી 
સમ�તું ક� આવું ક�મ થાય છ� ? મ� નાંખેલા પ�થર 
ક�મ તરતાં નથી ? હનુમાન�એ િવન� ભાવે ક�ં, 
�ભુ, જેને આપ છોડી દો એ ક�વી રીતે તરી શક� ? 
જે આપણા હાથમાંથી �ય એ ડૂ�યા િસવાય ક�વી 
રીતે રહી શક� ? આપણે �વા�મા�પી ગાગર� 
તરવા માટ� બધા દૂર દૂરથી પ�થર લાવી, શાંિતના 
સાગર પરમા�માના હાથમાં રહીશું �યાં સુધી 
આપણી ગાગર �યાર�ય ડૂબશે નહ�.

ગાગર�પી �વન એવું તો ગહન અને 
�યાપક છ� ક� સંક�િચત મો�ઢયાવાળા િનંદકોની 

મનુ�ય તરીક� આપણે �થમ પણ નથી અને 
અંિતમ પણ નથી, પણ આપણી ગઈકાલ અને 
આવતીકાલ વ�ેના વત�માનને - �વન સાગરને 
- સંક�િચત ���ની ગાગરમાં ભરવાનો �ય� કરી 
ક�ઈક કયા�નો આ�મસંતોષ લેવાની �િ�માં રાચીએ 
છીએ. મહદઅંશે આપણે આપણા �દયને નામે 
�યાપાર કરીએ છીએ પણ �દયને �યાપક 
બનાવવાનું આપણે શી�યા નથી. કદાચ કોઈવાર 
ભૂલેચૂક� - અંતરનું અ�ત હાથ લાગી �ય �યાર� 
આપણે આપણી મૂ�ી જેવડા �વાથ� માટ� એ 
અ�તને િવષ બનાવી ર�લાવતા અચકાતા નથી. 
આજ આપણી ગાગર ��� છ�. શું આપણે સતત 
�િતર�ખામાં �વીને, સંક�િચત સરહદોમાં સ�યને 
પૂરીને �યથ�ના ફ�રા ફયા� કરીશું ? ગાગરમાં 
સાગરને સમાવવાનો િમ�યા �ય� કરીશું ?

આપણે �વા�માઓ ગાગર સમાન છીએ. 
પરમિપતા પરમા�મા સાગર સમાન છ�. તેથી જ 
આપણે ગાઈએ છીએ ‘તું �યાર કા સાગર હ� તેરી 
એક બુંદ ક� �યાસે હમ’, જેને �ેમના સાગર 
ભગવાન પોતે છોડી દ� એને આ જગતની કોઈ 
તાકાત ડૂબતા બચાવી શક� અને જે ભગવાનના 
હાથમાં હોય એને કોઈ તાકાત �યાર�ય ના ડૂબાડી 
શક�.

આ વાતને આપણે ��ાંતથી સમ�એ. 
રામાયણમાં એક સુંદર �સંગ આવે છ�. �ી 
રામચં�� સીતાને મેળવવા માટ� �યાર� લંકા જવા 
માટ� સમુ� પર પૂલ બાંધવાનું કામ આરંભે છ� �યાર� 
નલ અને નીલ નામના બે વાનરને પ�થરનો પૂલ 
બનાવવા માટ�ની મુ�ય જવાબદારી સોપવામાં આવે 
છ�. કથા એવી છ� ક� નલ અને નીલ કોઈપણ વ�તુ 

આપણી ગાગરને સાગર પાસે તો...
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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જળ અને આકાશ)થી બનેલું છ�. આ ��વી પર 
હાલ રાસાયિણક ત�વોની સં�યા 118 છ�, તે 
પૈક�નું જ શરીર બનેલું હોય છ�. �થૂળ શરીર 
��યમાન છ� એને વજન છ�, અવયવો છ�, આકાર 
છ�, દ�ખાવ છ�, સુંદરતા / કદ�પતા છ�, ભૌિતક 
અ��ત�વ ધરાવે છ� આ�મા અને પરમા�મા 
સૂ�માિતસૂ�મ િબંદુ�પ છ�, �કાશ પુંજ છ�. આ�મા 
માઈ�ો�કોપથી પણ �ઈ શકાતો નથી. આ�મા 
શ��ોથી છ�દી શકાતો નથી. અ�� તેને બાળી 
શકતો નથી. પાણી ભ�જવી શકતો નથી, વાયુ 
સૂકવી શકતો નથી, દુિનયાનો કોઈપણ અભે� 
પદાથ� રોક� શકતો નથી. આ�મા અને પરમા�મા 
બંને િબંદુ�પ છ�, દ�ખાવે સમાન છ� પરંતુ ગુણો, 
શિ�ઓ અને સામ�ય�માં ઘણો મોટો તફાવત છ�. 
આ�મા અને પરમા�માનું કાયમી િનવાસ�થાન 
મહત�વ છ�. આ ક�િતમાં �ક�િતનાં પાંચ ત�વો અને 
મહત�વમાં રહ�નાર આ�મા અને પરમા�માના રોલ 
િવષે સમજવાનો �ય� કરીએ.

આ�માઓ દ�હધારણ કર� છ�, જ�મ મરણના 
ચ�માં આવે છ�. સાકારી દુિનયામાં આવી જુદા-
જુદા દ�હ ધારણ કરી ���રંગમંચ પર પા�ો ભજવે 
છ�. પૂરા ક�પને અંતે પરત પરમધામ �ય છ�, 
�યાર� િશવબાબા ��ાબાબાના તનમાં અવત�રત 
થઈ સંગમયુગના ટૂંકા સમયમાં રોલ ભજવી, �ાન 
ય� રચી, નવી ���ની રચના કરીને 
સંગમયુગના અંતે પરત મહત�વ �ય છ�.

પાંચ ત�વોના સંયોજન અને બંધારણથી 
બનેલ માનવ શરીરને �ાને���યો અને કમ����યો 

સમ� ��વી �ક�િતનાં પાંચ ત�વોની રચના 
છ�. અ��, ��વી, વાયુ જળ અને આકાશ - આ 
ત�વોથી જડ, ચેતન, �થૂલ, સૂ�મ પદાથ� / શરીર 
બનેલા છ�. આવી રચનાઓ �થૂલ ક� સાકારી 
દુિનયા તરીક� ઓળખાય છ�. સાકારી દુિનયા છ� 
તેને સામે પાર �ચે તે �ચે, અિત અિત દૂર આ�મા 
અને પરમા�માની દુિનયા છ�, �યાં િનરાકાર 
આ�માઓ અને િનરાકાર પરમા�મા રહ� છ� તેને 
િનરાકારી દુિનયા કહ� છ�. સાકારી દુિનયા અને 
િનરાકારી દુિનયા વ�ે એક �ી� દુિનયા છ� તેને 
આકારી દુિનયા કહ� છ�. સાકારી દુિનયા અને 
િનરાકારી દુિનયાની વ�ે આકારી દુિનયા છ� તે 
�ડવાઈડર �પે વ�ે છ�. આકારી દુિનયાની નીચે 
સાકારી દુિનયા છ� �યાં માનવ, પશુ, પ�ી, 
જળચર, ભૂચર, ખેચર, વન�પિત, સૂ�મ તથા 
�થૂળ પદાથ�નું અ��ત�વ છ�. સૌથી ઉપર, આકારી 
દુિનયાથી પણ ઉપર આ�માઓ અને પરમા�માનું 
કાયમી િનવાસ �થાન છ�. જેને િનરાકારી દુિનયા 
કહ�વાય છ�. િનરાકારી દુિનયાના અનેક નામો છ� 
જેવા ક� - શાંિતધામ, પરમધામ, ��લોક, 
મૂળવતન, મુિ�ધામ, િનવા�ણધામ, િનરાકારી 
દુિનયા, મો�ધામ, સાતમું આસમાન, મહત�વ, 
મહત�વ એ આ�માઓનું કાયમી િનવાસ �થાન છ�. 
પાંચ ત�વોની બનેલી ���ની સામે પાર છ�ં ત�વ 
છ� જે અખંડ �યોિત મહત�વ છ�. (સંદભ� તા. 29-
12-2018ની મુરલી)

�થૂલ શરીર ધારણ કર�લ, દર�ક �વનું 
શરીર �ક�િતના પાંચ ત�વો (અ��, ��વી, વાયુ, 

�ક�િતનાં પાંચ ત�વો અને 

મહત�વમાં આ�મા અને પરમા�માનો રોલ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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મેળવનાર િવકમ� આ�માઓ કમ�ના ખાતા 
અનુસાર પાછળથી સાકારી દુિનયામાં આવશે 
અને ���રંગમંચ પર તેમનો પાટ� ટૂંકો હશે, તેમનું 
મહત�વમાં રોકાણ લાંબુ હશે. વળી ક�ટલાક 
આ�માઓ કિલયુગના અંત સમયે મા� દુઃખો 
ભોગવવા જ ��� રંગમંચ પર પાટ� બ�વવા 
આવશે. અને તેવા આ�માઓનું મહત�વમાં 
રોકાણ અિત લાંબુ હશે.

સતયુગથી કિલયુગ સુધી પા� ભજવનાર 
આ�માઓ દ�હ ધારણ કરીને અવયવો કમ����યો 
�ારા કમ� કરીને પાટ� બ�વે છ�. મુખ �ારા બોલી 
શક� છ�. કાન �ારા સાંભળી શક� છ�. તેથી સાકારી 
દુિનયા ટૉક� વ�ડ� તરીક� ઓળખાય છ�. પાંચ 
ત�વોની દુિનયા ટૉક� વ�ડ� છ�. મહત�વમાં આ�મા 
િનરાકાર છ�. દ�હ ધારણ કરતા નથી. િવદ�હી છ� 
અવાજ કરી શકતા નથી. અવાજ સાંભળી શકતા 
નથી તેથી મહત�વ વૉઈસલેસ વ�ડ� તરીક� 
ઓળખાય છ�.

કિલયુગના અંત સમયે માનવ�ત �ારા 
�ક�િતના પાંચ ત�વોનો દૂ�પયોગ, �દૂિષતતાના 
લીધે �ક�િતના પાંચેય ત�વો ગુ�સાઈત થાય છ�, 
અને તેના પ�રણામે મનુ�યા�માઓ પણ તમો�ધાન 
અને અશાંત બની �ય છ�. પ�રણામે કિલયુગમાં 
દુઃખ અને દુઃખ જ હોય છ�. મહત�વમાં કાયમી 
શાંિત રહ� છ� તેથી મહત�વમાં બધા જ આ�માઓ 
શાંત�વ�પ હોય છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયા એ આ�મા માટ� િવદ�શ 
છ�. �યાર� મહત�વ એ આ�માનો �વદ�શ છ�. પાંચ 
ત�વોની દુિનયામાં મનુ�યા�મા ભૌિતક સુખોની 
આશા અને ��ણામાં ભટ�યા કર� છ�, અને દુઃખી 
રહ� છ�. મહત�વમાં આ�માને દ�હ નથી, દ�હની 
જ��રયાતો નથી. આશાઓ, ��ણાનો લોભ નથી 
તેથી મહત�વમાં આ�માને શાંિત જ શાંિત છ� 

હોય છ�. મનુ�યા�મા �ાને���ય, કમ����ય અને 
અવયવો �ારા કમ� કર� છ�. સતકમ� કરીને પુ�યનું 
ખાતુ વધાર� છ�, તથા િવકમ� કરીને પાપનું ખાતુ 
વધાર� છ�. પાછલા જ�મોના કમ�ના િહસાબના લીધે 
તથા ચાલુ જ�મના કમ�ના િહસાબના લીધે સુખ 
અને દુઃખની ભોગના ભોગવે છ�. મહત�વમાં 
આ�મા શરીર ધારણ કરતો નથી તેથી મહત�વમાં 
િનવાસ દરિમયાન કમ�નો િહસાબ બનતો નથી, 
પરંતુ તેનામાં પાછલા જ�મોનો પાટ� ન�ધાયેલો હોય 
છ�, ર�કોડ� હોય છ� અને તેના આધાર� જ પછીના 
ક�પમાં જ�મો ધારણ કર� છ�.

પંચત�વ શરીરધારી મનુ�યા�મા સંગમયુગે 
પુ�ષાથ� કરી સતકમ�નું બેલે�સ કર� છ� તે જ રીતે 
િવકમ�નું પણ બેલે�સ કર� છ�. આવા કમ�ની 
બાંધીમુદતની થાપણ (FD) બને છ� જે સંગમયુગે 
�થપાયેલ બ�કમાં કમ�ના િહસાબમાં જમા થાય છ�. 
કમ�ના મુ�લમાં �યાજ ઉમેરાઈ FD પાક� છ�. જે 
�ાપરયુગમાં અને કિલયુગમાં મનુ�યા�મા મેળવે છ� 
તે અનુસાર પ�રવાર, સંબંધી, િમ�ો, પાટ�નર 
મેળવી સુખ / દુઃખ ભોગવે છ�. મહત�વમાં રહ�તો 
આ�મા તેની FD સાથે શાંિતમાં, કમ� િવિહન 
અવ�થામાં પરમા�માનું સાિન�ય મેળવે છ�. પરંતુ 
પુ�યનું ક� પાપનું ખાતુ બનતું નથી.

પંચત�વ શરીરધારી આ�મા સંગમયુગે 
ભિ�માગ�માં હશે અથવા તો �ાનમાગ�માં હશે. જે 
�ા�ણ આ�માઓ �ાનમાગ�માં �ડાઈને 
સંગમયુગે પિવ� બ�યા હશે બાબાએ આપેલ �ાન 
લઈ સતોગુણી બની સતકમ�ના ખાતાથી ભરપૂર 
હશે તેવા આ�માઓ પાંચત�વોની દુિનયામાં 
મહત�વથી નીચે આવનાર �થમ આ�માઓ હશે. 
��� રંગમંચ પર તેમનો જ પાટ� લાંબો હશે અને 
તેવા આ�માઓ મહત�વમાં રોકાણ ઓછામાં ઓછું 
હશે. તેનાથી િવપરીત સંગમયુગે �ાન નહ� 
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જળ અને આકાશ)થી બનેલું છ�. આ ��વી પર 
હાલ રાસાયિણક ત�વોની સં�યા 118 છ�, તે 
પૈક�નું જ શરીર બનેલું હોય છ�. �થૂળ શરીર 
��યમાન છ� એને વજન છ�, અવયવો છ�, આકાર 
છ�, દ�ખાવ છ�, સુંદરતા / કદ�પતા છ�, ભૌિતક 
અ��ત�વ ધરાવે છ� આ�મા અને પરમા�મા 
સૂ�માિતસૂ�મ િબંદુ�પ છ�, �કાશ પુંજ છ�. આ�મા 
માઈ�ો�કોપથી પણ �ઈ શકાતો નથી. આ�મા 
શ��ોથી છ�દી શકાતો નથી. અ�� તેને બાળી 
શકતો નથી. પાણી ભ�જવી શકતો નથી, વાયુ 
સૂકવી શકતો નથી, દુિનયાનો કોઈપણ અભે� 
પદાથ� રોક� શકતો નથી. આ�મા અને પરમા�મા 
બંને િબંદુ�પ છ�, દ�ખાવે સમાન છ� પરંતુ ગુણો, 
શિ�ઓ અને સામ�ય�માં ઘણો મોટો તફાવત છ�. 
આ�મા અને પરમા�માનું કાયમી િનવાસ�થાન 
મહત�વ છ�. આ ક�િતમાં �ક�િતનાં પાંચ ત�વો અને 
મહત�વમાં રહ�નાર આ�મા અને પરમા�માના રોલ 
િવષે સમજવાનો �ય� કરીએ.

આ�માઓ દ�હધારણ કર� છ�, જ�મ મરણના 
ચ�માં આવે છ�. સાકારી દુિનયામાં આવી જુદા-
જુદા દ�હ ધારણ કરી ���રંગમંચ પર પા�ો ભજવે 
છ�. પૂરા ક�પને અંતે પરત પરમધામ �ય છ�, 
�યાર� િશવબાબા ��ાબાબાના તનમાં અવત�રત 
થઈ સંગમયુગના ટૂંકા સમયમાં રોલ ભજવી, �ાન 
ય� રચી, નવી ���ની રચના કરીને 
સંગમયુગના અંતે પરત મહત�વ �ય છ�.

પાંચ ત�વોના સંયોજન અને બંધારણથી 
બનેલ માનવ શરીરને �ાને���યો અને કમ����યો 

સમ� ��વી �ક�િતનાં પાંચ ત�વોની રચના 
છ�. અ��, ��વી, વાયુ જળ અને આકાશ - આ 
ત�વોથી જડ, ચેતન, �થૂલ, સૂ�મ પદાથ� / શરીર 
બનેલા છ�. આવી રચનાઓ �થૂલ ક� સાકારી 
દુિનયા તરીક� ઓળખાય છ�. સાકારી દુિનયા છ� 
તેને સામે પાર �ચે તે �ચે, અિત અિત દૂર આ�મા 
અને પરમા�માની દુિનયા છ�, �યાં િનરાકાર 
આ�માઓ અને િનરાકાર પરમા�મા રહ� છ� તેને 
િનરાકારી દુિનયા કહ� છ�. સાકારી દુિનયા અને 
િનરાકારી દુિનયા વ�ે એક �ી� દુિનયા છ� તેને 
આકારી દુિનયા કહ� છ�. સાકારી દુિનયા અને 
િનરાકારી દુિનયાની વ�ે આકારી દુિનયા છ� તે 
�ડવાઈડર �પે વ�ે છ�. આકારી દુિનયાની નીચે 
સાકારી દુિનયા છ� �યાં માનવ, પશુ, પ�ી, 
જળચર, ભૂચર, ખેચર, વન�પિત, સૂ�મ તથા 
�થૂળ પદાથ�નું અ��ત�વ છ�. સૌથી ઉપર, આકારી 
દુિનયાથી પણ ઉપર આ�માઓ અને પરમા�માનું 
કાયમી િનવાસ �થાન છ�. જેને િનરાકારી દુિનયા 
કહ�વાય છ�. િનરાકારી દુિનયાના અનેક નામો છ� 
જેવા ક� - શાંિતધામ, પરમધામ, ��લોક, 
મૂળવતન, મુિ�ધામ, િનવા�ણધામ, િનરાકારી 
દુિનયા, મો�ધામ, સાતમું આસમાન, મહત�વ, 
મહત�વ એ આ�માઓનું કાયમી િનવાસ �થાન છ�. 
પાંચ ત�વોની બનેલી ���ની સામે પાર છ�ં ત�વ 
છ� જે અખંડ �યોિત મહત�વ છ�. (સંદભ� તા. 29-
12-2018ની મુરલી)

�થૂલ શરીર ધારણ કર�લ, દર�ક �વનું 
શરીર �ક�િતના પાંચ ત�વો (અ��, ��વી, વાયુ, 

�ક�િતનાં પાંચ ત�વો અને 

મહત�વમાં આ�મા અને પરમા�માનો રોલ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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મેળવનાર િવકમ� આ�માઓ કમ�ના ખાતા 
અનુસાર પાછળથી સાકારી દુિનયામાં આવશે 
અને ���રંગમંચ પર તેમનો પાટ� ટૂંકો હશે, તેમનું 
મહત�વમાં રોકાણ લાંબુ હશે. વળી ક�ટલાક 
આ�માઓ કિલયુગના અંત સમયે મા� દુઃખો 
ભોગવવા જ ��� રંગમંચ પર પાટ� બ�વવા 
આવશે. અને તેવા આ�માઓનું મહત�વમાં 
રોકાણ અિત લાંબુ હશે.

સતયુગથી કિલયુગ સુધી પા� ભજવનાર 
આ�માઓ દ�હ ધારણ કરીને અવયવો કમ����યો 
�ારા કમ� કરીને પાટ� બ�વે છ�. મુખ �ારા બોલી 
શક� છ�. કાન �ારા સાંભળી શક� છ�. તેથી સાકારી 
દુિનયા ટૉક� વ�ડ� તરીક� ઓળખાય છ�. પાંચ 
ત�વોની દુિનયા ટૉક� વ�ડ� છ�. મહત�વમાં આ�મા 
િનરાકાર છ�. દ�હ ધારણ કરતા નથી. િવદ�હી છ� 
અવાજ કરી શકતા નથી. અવાજ સાંભળી શકતા 
નથી તેથી મહત�વ વૉઈસલેસ વ�ડ� તરીક� 
ઓળખાય છ�.

કિલયુગના અંત સમયે માનવ�ત �ારા 
�ક�િતના પાંચ ત�વોનો દૂ�પયોગ, �દૂિષતતાના 
લીધે �ક�િતના પાંચેય ત�વો ગુ�સાઈત થાય છ�, 
અને તેના પ�રણામે મનુ�યા�માઓ પણ તમો�ધાન 
અને અશાંત બની �ય છ�. પ�રણામે કિલયુગમાં 
દુઃખ અને દુઃખ જ હોય છ�. મહત�વમાં કાયમી 
શાંિત રહ� છ� તેથી મહત�વમાં બધા જ આ�માઓ 
શાંત�વ�પ હોય છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયા એ આ�મા માટ� િવદ�શ 
છ�. �યાર� મહત�વ એ આ�માનો �વદ�શ છ�. પાંચ 
ત�વોની દુિનયામાં મનુ�યા�મા ભૌિતક સુખોની 
આશા અને ��ણામાં ભટ�યા કર� છ�, અને દુઃખી 
રહ� છ�. મહત�વમાં આ�માને દ�હ નથી, દ�હની 
જ��રયાતો નથી. આશાઓ, ��ણાનો લોભ નથી 
તેથી મહત�વમાં આ�માને શાંિત જ શાંિત છ� 

હોય છ�. મનુ�યા�મા �ાને���ય, કમ����ય અને 
અવયવો �ારા કમ� કર� છ�. સતકમ� કરીને પુ�યનું 
ખાતુ વધાર� છ�, તથા િવકમ� કરીને પાપનું ખાતુ 
વધાર� છ�. પાછલા જ�મોના કમ�ના િહસાબના લીધે 
તથા ચાલુ જ�મના કમ�ના િહસાબના લીધે સુખ 
અને દુઃખની ભોગના ભોગવે છ�. મહત�વમાં 
આ�મા શરીર ધારણ કરતો નથી તેથી મહત�વમાં 
િનવાસ દરિમયાન કમ�નો િહસાબ બનતો નથી, 
પરંતુ તેનામાં પાછલા જ�મોનો પાટ� ન�ધાયેલો હોય 
છ�, ર�કોડ� હોય છ� અને તેના આધાર� જ પછીના 
ક�પમાં જ�મો ધારણ કર� છ�.

પંચત�વ શરીરધારી મનુ�યા�મા સંગમયુગે 
પુ�ષાથ� કરી સતકમ�નું બેલે�સ કર� છ� તે જ રીતે 
િવકમ�નું પણ બેલે�સ કર� છ�. આવા કમ�ની 
બાંધીમુદતની થાપણ (FD) બને છ� જે સંગમયુગે 
�થપાયેલ બ�કમાં કમ�ના િહસાબમાં જમા થાય છ�. 
કમ�ના મુ�લમાં �યાજ ઉમેરાઈ FD પાક� છ�. જે 
�ાપરયુગમાં અને કિલયુગમાં મનુ�યા�મા મેળવે છ� 
તે અનુસાર પ�રવાર, સંબંધી, િમ�ો, પાટ�નર 
મેળવી સુખ / દુઃખ ભોગવે છ�. મહત�વમાં રહ�તો 
આ�મા તેની FD સાથે શાંિતમાં, કમ� િવિહન 
અવ�થામાં પરમા�માનું સાિન�ય મેળવે છ�. પરંતુ 
પુ�યનું ક� પાપનું ખાતુ બનતું નથી.

પંચત�વ શરીરધારી આ�મા સંગમયુગે 
ભિ�માગ�માં હશે અથવા તો �ાનમાગ�માં હશે. જે 
�ા�ણ આ�માઓ �ાનમાગ�માં �ડાઈને 
સંગમયુગે પિવ� બ�યા હશે બાબાએ આપેલ �ાન 
લઈ સતોગુણી બની સતકમ�ના ખાતાથી ભરપૂર 
હશે તેવા આ�માઓ પાંચત�વોની દુિનયામાં 
મહત�વથી નીચે આવનાર �થમ આ�માઓ હશે. 
��� રંગમંચ પર તેમનો જ પાટ� લાંબો હશે અને 
તેવા આ�માઓ મહત�વમાં રોકાણ ઓછામાં ઓછું 
હશે. તેનાથી િવપરીત સંગમયુગે �ાન નહ� 
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શાંિતનું સુખ છ�.

�ક�િતના પાંચ ત�વોની દુિનયામાં મનુ�ય, 
�ાણી, પ�ી, ભૂચર જળચર છ� વન�પિત છ�. 
�વન �વવાની અને ટકાવી રાખવાની હરીફાઈ 
છ�. મહત�વમાં આ�માઓ અને પરમા�મા જ છ�. 
આ�માઓની સુષુ�ત અવ�થા છ�. િશવબાબા 
તેમની રચનાઓનું િચંતન કર� છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયા વૈિવ�યરંગી દુિનયા 
છ�. પુ�ય આ�માઓ છ� તો પાપ આ�માઓ પણ છ�. 
સુખી આ�માઓ છ� તો દુઃખી આ�માઓ પણ છ�. 
પરમા�માને ઓળખનારા આ�માઓ છ� તો 
ના��તક આ�માઓ પણ છ�. ભોગી આ�માઓ છ� 
તો રાજયોગી આ�માઓ પણ છ�. ભોગી આ�માઓ 
શિ�હીન ક�ગાળ બની �ય છ�. શાંત આ�માઓ 
છ� તો અશાંત આ�માઓ પણ છ�. મહત�વમાં 
આ�માઓની કમ�િવિહન શાંત અવ�થા છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયામાં ક�દરતી 
આપદાઓની અને િવ�ાનની િવનાશકારી 
શિ�ઓ છ� જે ભય અને અશાંિત ફ�લાવનારી છ�. 
િવકારો �બળ થતા �ય છ�. િવકારોથી 
આ�માઓની શિ�ઓ �ીણ થઈ �ય છ�, નાશ 
પણ પામે છ�. આ�માઓ ભયભીત દુબ�ળ, કમ�ર, 
હતાશ અને રોગી બની �ય છ�. મહત�વમાંના 
િનવાસ દરિમયાન આ�માઓ સુષુ�ત હોવા છતાં 
સૂ�મશિ�ઓ અને ચૈત�યતાથી ભરપૂર થાય છ�. 
મહત�વમાં પહ�ચનાર રાજયોગી આ�મા બાબાના 
સાિન�યમાં રહી યોગઅવ�થા દરિમયાન બાબાની 
શિ�ઓથી ભરપૂર થાય છ�. બાબાના ખ�નાથી 
પણ ભરપૂર થઈ �ય છ�.

જે આ�માઓ સંગમયુગે પરમિપતા 
પરમા�માએ રચેલા �� ગીતા �ાન ય�માં નહ� 
�ડાયા હોય, તેવા આ�માઓ અ�ાનના લીધે 

દુઃખી, અશાંત, િવકારી અને કમ�ર હશે. 
િવકારી આ�મા, અ�ય આ�માઓને પણ તેમના 
જેવાજ િવકારી બનાવી દુઃખી કરશે, આવા 
આ�માઓ સતયુગ �ેતાયુગમાં જ�મ લેશે નિહ. 
સંગમયુગે જે �ા�ણ આ�માઓ �� ગીતા �ાન 
ય�માં �ડાયા હશે. રાજયોગી બ�યા હશે તેવા 
આ�માઓ મહત�વમાં યોગ દરિમયાન ��ા 
પાસેથી ક�યાણકારી શિ�ઓ મેળવશે. યોગથી 
પોતાનું ક�યાણ કરશે અને અ�ય આ�માઓનું 
પણ ક�યાણ કરશે. એવા આ�માઓ સતયુગી 
દુિનયામાં ઉ�પદ મેળવી સુખ શાંિત અને સ�િ� 
મેળવશે.

પાંચ ત�વોની દુિનયામાં સંગમયુગે �ા�ણ 
આ�માઓની, આ�માની બેટરી ચાજ� થાય છ�. 
�યાર� આવા આ�માઓ મહત�વમાં �ય છ�. �યાર� 
તેમની બેટરી �લ ચાજ� હોય છ�, અને એવા 
આ�માઓ �યાર� ફરી પાંચત�વોની દુિનયામાં 
આવે છ� �યાર� તેજ આ�માઓની બેટરી 
સંગમયુગથી કિલયુગ સુધી પાટ� બ�વતાં 
બ�વતાં ડી�ચાજ� થાય છ�.

પાંચત�વોની દુિનયામાંથી મહત�વમાં જવાનું 
અને મહત�વથી પાંચ ત�વોની દુિનયામાં આવવાનું 
ચ� ‘ર�ટ’(જૂના જમાનામાં �ડઝલપંપ અને 
ઈલે��ીક મોટરો નહોતી �યાર� ક�વામાંથી પાણી 
ખ�ચવા માટ� કોટા અને ર�ટનો ઉપયોગ થતો) 
સમાન છ�. સંગમયુગે �ા�ણ આ�માઓ ઈ�રીય 
�ાન, ગુણ, શિ�, પિવ�તાથી ભરપૂર (ક�વામાં 
ર�ટનું ક��ડું પાણીથી ભરાય તેમ) થાય છ� અને 
સતયુગથી કિલયુગ સુધી �ાન, શિ�, ગુણ અને 
પિવ�તા ગુમાવે છ�. (ક��ડાનું પાણી ક�વાના થાળામાં 
ખાલી થાય તેમ)

િ�ય આ�મ� બંધુઓ પાંચ ત�વોની દુિનયા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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આજથી 600 વષ� પહ�લાં થઈ ગયેલા નરિસંહ 
મહ�તાના �વન અને સજ�નનો � આપણે ગહન 
અ�યાસ કરીએ તો જણાશે ક� ��ાવ�સોની જેમ 
તે પહ�લાં િનરાકારને પણ માનતો હતો. તેના 
�ાન-વૈરા�યનાં પદોમાં તે પરમા�માનું િનરાકાર 
�વ�પ વણ�વે છ�.

‘ને� િવણ િનરખવો, �પ િવણ પરખવો,
    વણ િજ�ાએ રસ સરસ પીવો.’

�યાર� લોકો પરમા�માને સવ��યાપી માને છ� 
�યાર� તે પરમધામ િનવાસી પરમા�મા માટ� કહ� છ�,

‘નીરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી ર�ો, 
      તેજ �� તેજ �� શ�દ બોલે.’ 

��ાવ�સો એની પંિ�ઓનો �વચનો 
કરવામાં, રાજયોગ િશિબરમાં, આ�માના 
પ�રચયમાં ઉપયોગ કર� છ�,

‘�યાં લગી આ�મા ત�વ િચ�યો નહ�, 
      �યાં લગી સાધના સવ� જૂઠી’ 

બાબા દ�હભાન ભૂલીને, ��ી પુ�ષના ભેદથી 
મુ� બનીને, અશરીરી બનીને યાદ કરવાનું કહ� 
છ�. નરિસંહ� લ�યું છ�,

‘પુ�ષ પુ�ષાતન લીન થયું માહ�ં, 
     સખી �પ થયો ગીત ગાવા.’ 

ભિ�માગ�માં મુિ�ની વાત મોટા �માણમાં 
કરવામાં આવે છ�. નરિસંહ મુિ�ની વાત કરતો 
નથી. ���ચ�ના �ાનને અનુસર� છ�.

‘હ�રના જન તો મુિ� ન માગે,
    માગે જ�મોજ�મ અવતાર ર�.’

દ�હ અિભમાન, દ�હ અહ�કાર દૂર કરવા 
નરિસંહ લખે છ�.

‘�� ક�ં �� ક�ં એજ અ�ાનતા,

શકટનો (ગાડાનો) ભાર જેમ �ાન તાણે.’

���ચ�માં સુખ દુઃખ તો આવે જ છ�. તેથી 
તે લખે છ�.

‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ,
      ઘટ સાથે ર� ઘ�ડયાં’

ઈ�રીય �ાન, ભિ�માગ�માં પણ વહ�લા 
ઉઠીને, અ�તવેળાએ ઈ�રને યાદ કરવાનું તે 
લખે છ�.

‘રાત રહ� જયાહર� પાછલી ખટ ઘડી,
     સાધુ પુ�ષને સૂઈના રહ�વું,
        િન�ાને પરહરી, સમરવા �ી હ�ર.’

��ાવ�સોની જેમ તે �ાિત�િતના 
ભેદભાવમાં માનતો નહોતો. તે જમાનામાં તે 
હ�રજનવાસમાં ભજન કરવા જતો હતો. જેને 
કારણે તેને સહન પણ કરવું પ�ું હતું.

નરિસંહ� ઈ�રીય �ાનને રજૂ કયુ� છ�. તે લખે 
છ� પુ�ય કરી અમરાપુરી (�વગ�) પા�યા અંતે 
ચોરાસી મહ� ર�.

અથા�� દ�વતાઓ �ાર�ધનો �ય થતાં તેઓ 
84 જ�મના ચ�રમાં આવી �ય છ�.

�ણીતા િવવેચક બળવંતરાય ક�યાણરાય 
ઠાકોર લખે છ�, ‘નરિસંહનાં ક�ટલાંક કા�યો 
Inspired - �ી�ને�ની �સાદી જેવાં છ�.’ તેની 

િચંતન

ઈ�રીય �ાન અને નરિસંહ મહ�તાનું સજ�ન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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શાંિતનું સુખ છ�.

�ક�િતના પાંચ ત�વોની દુિનયામાં મનુ�ય, 
�ાણી, પ�ી, ભૂચર જળચર છ� વન�પિત છ�. 
�વન �વવાની અને ટકાવી રાખવાની હરીફાઈ 
છ�. મહત�વમાં આ�માઓ અને પરમા�મા જ છ�. 
આ�માઓની સુષુ�ત અવ�થા છ�. િશવબાબા 
તેમની રચનાઓનું િચંતન કર� છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયા વૈિવ�યરંગી દુિનયા 
છ�. પુ�ય આ�માઓ છ� તો પાપ આ�માઓ પણ છ�. 
સુખી આ�માઓ છ� તો દુઃખી આ�માઓ પણ છ�. 
પરમા�માને ઓળખનારા આ�માઓ છ� તો 
ના��તક આ�માઓ પણ છ�. ભોગી આ�માઓ છ� 
તો રાજયોગી આ�માઓ પણ છ�. ભોગી આ�માઓ 
શિ�હીન ક�ગાળ બની �ય છ�. શાંત આ�માઓ 
છ� તો અશાંત આ�માઓ પણ છ�. મહત�વમાં 
આ�માઓની કમ�િવિહન શાંત અવ�થા છ�.

પાંચ ત�વોની દુિનયામાં ક�દરતી 
આપદાઓની અને િવ�ાનની િવનાશકારી 
શિ�ઓ છ� જે ભય અને અશાંિત ફ�લાવનારી છ�. 
િવકારો �બળ થતા �ય છ�. િવકારોથી 
આ�માઓની શિ�ઓ �ીણ થઈ �ય છ�, નાશ 
પણ પામે છ�. આ�માઓ ભયભીત દુબ�ળ, કમ�ર, 
હતાશ અને રોગી બની �ય છ�. મહત�વમાંના 
િનવાસ દરિમયાન આ�માઓ સુષુ�ત હોવા છતાં 
સૂ�મશિ�ઓ અને ચૈત�યતાથી ભરપૂર થાય છ�. 
મહત�વમાં પહ�ચનાર રાજયોગી આ�મા બાબાના 
સાિન�યમાં રહી યોગઅવ�થા દરિમયાન બાબાની 
શિ�ઓથી ભરપૂર થાય છ�. બાબાના ખ�નાથી 
પણ ભરપૂર થઈ �ય છ�.

જે આ�માઓ સંગમયુગે પરમિપતા 
પરમા�માએ રચેલા �� ગીતા �ાન ય�માં નહ� 
�ડાયા હોય, તેવા આ�માઓ અ�ાનના લીધે 

દુઃખી, અશાંત, િવકારી અને કમ�ર હશે. 
િવકારી આ�મા, અ�ય આ�માઓને પણ તેમના 
જેવાજ િવકારી બનાવી દુઃખી કરશે, આવા 
આ�માઓ સતયુગ �ેતાયુગમાં જ�મ લેશે નિહ. 
સંગમયુગે જે �ા�ણ આ�માઓ �� ગીતા �ાન 
ય�માં �ડાયા હશે. રાજયોગી બ�યા હશે તેવા 
આ�માઓ મહત�વમાં યોગ દરિમયાન ��ા 
પાસેથી ક�યાણકારી શિ�ઓ મેળવશે. યોગથી 
પોતાનું ક�યાણ કરશે અને અ�ય આ�માઓનું 
પણ ક�યાણ કરશે. એવા આ�માઓ સતયુગી 
દુિનયામાં ઉ�પદ મેળવી સુખ શાંિત અને સ�િ� 
મેળવશે.

પાંચ ત�વોની દુિનયામાં સંગમયુગે �ા�ણ 
આ�માઓની, આ�માની બેટરી ચાજ� થાય છ�. 
�યાર� આવા આ�માઓ મહત�વમાં �ય છ�. �યાર� 
તેમની બેટરી �લ ચાજ� હોય છ�, અને એવા 
આ�માઓ �યાર� ફરી પાંચત�વોની દુિનયામાં 
આવે છ� �યાર� તેજ આ�માઓની બેટરી 
સંગમયુગથી કિલયુગ સુધી પાટ� બ�વતાં 
બ�વતાં ડી�ચાજ� થાય છ�.

પાંચત�વોની દુિનયામાંથી મહત�વમાં જવાનું 
અને મહત�વથી પાંચ ત�વોની દુિનયામાં આવવાનું 
ચ� ‘ર�ટ’(જૂના જમાનામાં �ડઝલપંપ અને 
ઈલે��ીક મોટરો નહોતી �યાર� ક�વામાંથી પાણી 
ખ�ચવા માટ� કોટા અને ર�ટનો ઉપયોગ થતો) 
સમાન છ�. સંગમયુગે �ા�ણ આ�માઓ ઈ�રીય 
�ાન, ગુણ, શિ�, પિવ�તાથી ભરપૂર (ક�વામાં 
ર�ટનું ક��ડું પાણીથી ભરાય તેમ) થાય છ� અને 
સતયુગથી કિલયુગ સુધી �ાન, શિ�, ગુણ અને 
પિવ�તા ગુમાવે છ�. (ક��ડાનું પાણી ક�વાના થાળામાં 
ખાલી થાય તેમ)

િ�ય આ�મ� બંધુઓ પાંચ ત�વોની દુિનયા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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આજથી 600 વષ� પહ�લાં થઈ ગયેલા નરિસંહ 
મહ�તાના �વન અને સજ�નનો � આપણે ગહન 
અ�યાસ કરીએ તો જણાશે ક� ��ાવ�સોની જેમ 
તે પહ�લાં િનરાકારને પણ માનતો હતો. તેના 
�ાન-વૈરા�યનાં પદોમાં તે પરમા�માનું િનરાકાર 
�વ�પ વણ�વે છ�.

‘ને� િવણ િનરખવો, �પ િવણ પરખવો,
    વણ િજ�ાએ રસ સરસ પીવો.’

�યાર� લોકો પરમા�માને સવ��યાપી માને છ� 
�યાર� તે પરમધામ િનવાસી પરમા�મા માટ� કહ� છ�,

‘નીરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી ર�ો, 
      તેજ �� તેજ �� શ�દ બોલે.’ 

��ાવ�સો એની પંિ�ઓનો �વચનો 
કરવામાં, રાજયોગ િશિબરમાં, આ�માના 
પ�રચયમાં ઉપયોગ કર� છ�,

‘�યાં લગી આ�મા ત�વ િચ�યો નહ�, 
      �યાં લગી સાધના સવ� જૂઠી’ 

બાબા દ�હભાન ભૂલીને, ��ી પુ�ષના ભેદથી 
મુ� બનીને, અશરીરી બનીને યાદ કરવાનું કહ� 
છ�. નરિસંહ� લ�યું છ�,

‘પુ�ષ પુ�ષાતન લીન થયું માહ�ં, 
     સખી �પ થયો ગીત ગાવા.’ 

ભિ�માગ�માં મુિ�ની વાત મોટા �માણમાં 
કરવામાં આવે છ�. નરિસંહ મુિ�ની વાત કરતો 
નથી. ���ચ�ના �ાનને અનુસર� છ�.

‘હ�રના જન તો મુિ� ન માગે,
    માગે જ�મોજ�મ અવતાર ર�.’

દ�હ અિભમાન, દ�હ અહ�કાર દૂર કરવા 
નરિસંહ લખે છ�.

‘�� ક�ં �� ક�ં એજ અ�ાનતા,

શકટનો (ગાડાનો) ભાર જેમ �ાન તાણે.’

���ચ�માં સુખ દુઃખ તો આવે જ છ�. તેથી 
તે લખે છ�.

‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ,
      ઘટ સાથે ર� ઘ�ડયાં’

ઈ�રીય �ાન, ભિ�માગ�માં પણ વહ�લા 
ઉઠીને, અ�તવેળાએ ઈ�રને યાદ કરવાનું તે 
લખે છ�.

‘રાત રહ� જયાહર� પાછલી ખટ ઘડી,
     સાધુ પુ�ષને સૂઈના રહ�વું,
        િન�ાને પરહરી, સમરવા �ી હ�ર.’

��ાવ�સોની જેમ તે �ાિત�િતના 
ભેદભાવમાં માનતો નહોતો. તે જમાનામાં તે 
હ�રજનવાસમાં ભજન કરવા જતો હતો. જેને 
કારણે તેને સહન પણ કરવું પ�ું હતું.

નરિસંહ� ઈ�રીય �ાનને રજૂ કયુ� છ�. તે લખે 
છ� પુ�ય કરી અમરાપુરી (�વગ�) પા�યા અંતે 
ચોરાસી મહ� ર�.

અથા�� દ�વતાઓ �ાર�ધનો �ય થતાં તેઓ 
84 જ�મના ચ�રમાં આવી �ય છ�.

�ણીતા િવવેચક બળવંતરાય ક�યાણરાય 
ઠાકોર લખે છ�, ‘નરિસંહનાં ક�ટલાંક કા�યો 
Inspired - �ી�ને�ની �સાદી જેવાં છ�.’ તેની 

િચંતન

ઈ�રીય �ાન અને નરિસંહ મહ�તાનું સજ�ન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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માનવ આ�માનું પ�રવત�ન
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

ઈ�રીય રચનામાં મનુ�યની રચનાને 
સવ��ે� માનવામાં આવી છ�, એનું કારણ એ છ� ક� 
મનુ�યમાં જે ચેતના છ� તે અનેક ગુણો અને 
શિ�ઓથી ભરપૂર છ�. િવ�ાનની શોધમાં એ 
�ા�ત થયું છ� ક� આખો સંસાર ઉ��ના સૂ�મ કણો 
સાથેના િમ�ણથી બનેલો છ�. આ સૂ�મકણો 
અિવનાશી અને અનંત છ�, જે �વ�પ બદલી શક� 
છ�. પરંતુ નાશ પામતા નથી. આ કણો સતત 
ગિતશીલ રહ�તા હોવાના કારણે િનિ�ત સમય 
પછી ઉ��ના ઉપરના ભાગથી લઈને ઉ��ના 
નીચેના ભાગ સુધી અને પુનઃ નીચેના �તરથી કોઈ 
ઘટના�મ અનુસાર ફરી ઉપરના �તર� પહ�ચવા 
માટ� સતત ચ�વાતમાં જ બંધાયેલા રહ� છ�. એ જ 
રીતે મનુ�ય - આ�માની શિ� પણ �ચી 
અવ�થામાં રહ�તા દ�વતુ�ય અને નીચેની 
અવ�થામાં આવતા દાનવતુ�ય બને છ�.

શિ�નું ઊંચુ �થાન.... ગુણવાન.

ઉ��ની �ચી અવ�થા માનિસક શિ�માં 
�િ� કરીને મનુ�યને ગુણવાન, ચ�ર�વાન, 
શિ�વાન અને �પવાન બનાવી દ� છ�. એના 
કારણે આજુબાજુની �ક�િત અને �ાણી પણ 
ઉ��ની ઊંચી અવ�થાવાળા બની �ય છ�. �ક�િત 
સુંદર અને સુખદાયી બનતાં સમ�ત સંસાર �વગ� 
કહ�વાય છ�. પરંતુ �મશઃ યુગકાળમાંથી પસાર 
થતાં થતાં મનુ�યની આ આ��મક / આ�યા��મક 
ઉ�� પણ ધીર�-ધીર� ધટતા�મની નીચેની �દશામાં 
ઉતરતી રહ� છ� જેનાથી મનુ�યનું ચ�ર�, ગુણ અને 
શિ� ઓછી થતા �ાક�િતક સ�દય�પણ ઘટવા લાગે 
છ�. આ�માના આ��મક ગુણો જેવાં ક� �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા, �ાન, શિ�, સુખ અને આનંદ વગેર� 

િવક�ત બનીને નફરત, અશાંિત, અપિવ�તા, 
અ�ાનતા, શિ�હીનતા, દુઃખ, િવષાદ, ઈ�યા�, 
��ષ, ભય, રોગમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. ચા�ર�ય અને 
ગુણો ઉતરતી ક�ામાં �વેશતાં જ ઈ�રને ભૂલી, 
પોતાની આ�માની ��થિતને ભૂલી દ�હભાનમાં રહી 
અ�યાચારી, દુરાચારી, બળા�કારી, ��ાચારી, 
લોભાચારી અને અહ�કારી બની �ય છ�. આ 
દૂિષત વાતાવરણથી �ક�િતના પાંચે ત�વો પણ 
દૂિષત, અસમતોલ બની �ય છ�.

સમાજ અને સંસાર - રંગભેદ, �િતભેદ, 
ભાષાભેદ, ધમ�ભેદ, નીિતભેદ, રા�ભેદ જેવા 
અનેક ભેદી ફાંટાઓમાં િવખરાઈ �ય છ�.

આ��મક શિ� ઘટતાં �વ�પમાં બદલાવ

જે રીતે પરમાણું તેના ક��� �થાનની ક�ામાં 
ચાર� �દશામાં ચ�વાતમાં ઘૂમતાં-ફરતાં હોય છ�. 
�યાર� ઉપરની ક�ાના ઈલે��ોન કણની ઉ�� ઘટી 
જતાં તે સંરચનાથી બહાર જતાં રહ� છ� અને તેનું 
�વ�પ બદલાઈ �ય છ�. આ રીતે મનુ�ય આ�માની 
આ��મક શિ�માં ઘટાડો થતાં તે પણ પોતાના 
મૂળ �વ�પથી બહાર ફ�કાઈને બદલાઈ �ય છ�. 
વા�તિવક �ેમ અને �ાનના અભાવે મનુ�ય બી� 
મનુ�યોને ક����થી �વા માંડે છ�. અશુભ 
ભાવનાઓથી ભરપૂર હોવાના કારણે 
િહ�સા�મકતા તરફ દોરાઈ �ય છ�.

િવકારા��થી બ�યા પિતત

જડ �ક�િત પોતાની અંદરના અસંતુલનને 
િનિ�ત મયા�દા સુધી સહન કરતાં-કરતાં પોતાની 
�તે જ �વયંમાં �ટી જઈને ફરીથી સંતુિલત કરી દ� 
છ�. જેમ ��ગામાં બરાઈ રહ�લી હવાથી અમૂક 
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મયા�દા બાદ ��ગો �વયં�ટી �ય છ� અને હવા 
પુનઃ સંતુલન �ા�ત કર� છ�. પાણીનો મૂળ �વભાવ 
શીતળ અને �પ �વાહી - ગરમ કરતાં રહ�વાથી તે 
�વયં ઉકળીને વરાળ બની ઉડી �ય છ�. 
પરમાણુંઓમાં ભળી ફરી ટીપાના �પમાં પોતાના 
વા�તિવક �વ�પમાં આવી �ય છ�.

મનુ�ય આ�માઓ પણ િવકારો�પી 
અ��થી �ભાિવત થઈને પાપી, કાળા અને 
નબળા બની ગયા છ�. જેને ફરીથી મૂળ �વ�પમાં 
��થર કરવાની અિત આવ�યકતા છ�. �ક�િતના 
િવ�ફોટની જેમ આપણે પણ આપણી તમામ 
નબળાઈઓનો િવ�ફોટ કરવાની જ�ર છ� આજે 
આપણે �ીમંત, ગરીબ, પછાત, દિલત, છૂત-
અછૂત, િહ�દુ, મુ��લમ જેવી અસં�ય નબળી અને 
તુ�છ ભાવનાઓમાં ડૂબેલા છીએ. દર�ક મનુ�ય 
એક-બી�ની િનંદા, ઈ�યા� કરી બૂરાઈ કરી ર�ો 
છ�. મનમાં વસી ગયેલી આ �કારની દુભા�વનાઓ 
�વ ના અને સંસારના પતનનું કારણ બનતી જઈ 
રહી છ� અરસ-પરસના િવચારોના ટકરાવથી 
એકબી�ને �ોધા��માં સળગાવી ર�ા છ�.

વત�માનમાં આ અિન�ોથી બચવાનો એક 
ઉપાયએ છ� ક� આપણે અ�પકાલીન દ�હાકષ�ણ, 
ઇ���યોના આકષ�ણ અને બા� ભૌિતક 
સાધનોના આકષ�ણથી મુ� બનતા રહીએ, 
�વયંમાં અને �ણે લોકોમાં સવ�શિ�વાન 
પરમા�મા �િત આપણું �યાન આકિષ�ત કરીએ, 
અંતમુ�ખતાની ગુફામાં બેસી �વયંના શિ�શાળી 
સાચા �વ�પમાં ��થત થઈએ. આ િવિધ રાજયોગ 
છ�. જે �વયં પર રા�ય કરી શક� છ� તે જ 
�ક�િત�ત, િવકાર�ત અથા�� જગત�ત, 
દ�વતુ�ય અને પૂજનીય બની શક� છ�. �વિચંતન જ 
આ�માની ઉ�નિતની સીડી છ�. એનાથી જ માનવ 
આ�માનું સાચું પ�રવત�ન સંભવ છ�. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�મા ��યેની ��ધા અવણ�નીય હતી. તે 
પરમા�માના એકબળ અને એક ભરોસા ઉપર 
�વતો હતો. તેની પરમા�મા ��યેની અચળ ��ા 
‘શામળશાનો િવવાહ’, ‘�ા�ધ’, ‘��ડી’ ‘હાર’ 
અને ‘મામે�ં’માં �ય� થાય છ�.

નરિસંહનું ભજન ‘વૈ�ણવજન તો તેને ર� 
કહીએ’ ગાંધી�ને અિતિ�ય હતું. આજ સુધીમાં 
િભ�ન િભ�ન કાય��મોમાં અસં�યવાર એ ગવાયું 
છ�, ગવાતું રહ� છ�. એટલું જ નહ� શાળાના પા� 
પુ�તકોમાં પણ તે ભણાવાય છ�. પી.એચડી. સુધી 
એના સજ�નનો ઉપયોગ થાય છ�. એના �વન 
ઉપરથી ચલિચ�ો અને ટી.વી. સીરીયલોનું પણ 
િનમા�ણ થયેલ છ�.

મીઠા બાબાએ સવ�માંથી �ાન ઉઠાવવાનું 
ક�ં છ�. ગુણ�હણ કરવાનું ક�ં છ�. �યાર� 
આપણા �ાનને મહાન ��ી પુ�ષોનું અનુમોદન 
મળ� છ� �યાર� ઢીલા પુ�ષાથ�નો િન�ય વધે છ�. 
સમ� દુિનયા એવું અનુભવશે ક� ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગ એ પરમા�મા પદ� �ાન છ�, યોગ છ�. 
મનને સંક�િચતતાથી મુ� બનાવીને સવ� ��યે 
શુભભાવના, શુભકામના રાખવાનું શીખવાડવાનું 
છ�. એક જ ધમ�ના અનેક ફાંટા અને સં�દાયો 
�વા મળ� છ� �યાર� મિહલા સૂ�ધાર આ સં�થા 
�દનો�દન �ગિત કરી રહી છ� તેમાંથી �ેરણા લેવી 
જેવી છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... િચંતન

અને મહત�વની દુિનયામાં આ�માના પરમા�માના 
પાટ�ના રોલનો ભેદ હવે સમ�યો હશે એવી શુભ 
કાળના અને શુભભાવના સહ 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... �ક�િતનાં પાંચ
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માનવ આ�માનું પ�રવત�ન
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

ઈ�રીય રચનામાં મનુ�યની રચનાને 
સવ��ે� માનવામાં આવી છ�, એનું કારણ એ છ� ક� 
મનુ�યમાં જે ચેતના છ� તે અનેક ગુણો અને 
શિ�ઓથી ભરપૂર છ�. િવ�ાનની શોધમાં એ 
�ા�ત થયું છ� ક� આખો સંસાર ઉ��ના સૂ�મ કણો 
સાથેના િમ�ણથી બનેલો છ�. આ સૂ�મકણો 
અિવનાશી અને અનંત છ�, જે �વ�પ બદલી શક� 
છ�. પરંતુ નાશ પામતા નથી. આ કણો સતત 
ગિતશીલ રહ�તા હોવાના કારણે િનિ�ત સમય 
પછી ઉ��ના ઉપરના ભાગથી લઈને ઉ��ના 
નીચેના ભાગ સુધી અને પુનઃ નીચેના �તરથી કોઈ 
ઘટના�મ અનુસાર ફરી ઉપરના �તર� પહ�ચવા 
માટ� સતત ચ�વાતમાં જ બંધાયેલા રહ� છ�. એ જ 
રીતે મનુ�ય - આ�માની શિ� પણ �ચી 
અવ�થામાં રહ�તા દ�વતુ�ય અને નીચેની 
અવ�થામાં આવતા દાનવતુ�ય બને છ�.

શિ�નું ઊંચુ �થાન.... ગુણવાન.

ઉ��ની �ચી અવ�થા માનિસક શિ�માં 
�િ� કરીને મનુ�યને ગુણવાન, ચ�ર�વાન, 
શિ�વાન અને �પવાન બનાવી દ� છ�. એના 
કારણે આજુબાજુની �ક�િત અને �ાણી પણ 
ઉ��ની ઊંચી અવ�થાવાળા બની �ય છ�. �ક�િત 
સુંદર અને સુખદાયી બનતાં સમ�ત સંસાર �વગ� 
કહ�વાય છ�. પરંતુ �મશઃ યુગકાળમાંથી પસાર 
થતાં થતાં મનુ�યની આ આ��મક / આ�યા��મક 
ઉ�� પણ ધીર�-ધીર� ધટતા�મની નીચેની �દશામાં 
ઉતરતી રહ� છ� જેનાથી મનુ�યનું ચ�ર�, ગુણ અને 
શિ� ઓછી થતા �ાક�િતક સ�દય�પણ ઘટવા લાગે 
છ�. આ�માના આ��મક ગુણો જેવાં ક� �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા, �ાન, શિ�, સુખ અને આનંદ વગેર� 

િવક�ત બનીને નફરત, અશાંિત, અપિવ�તા, 
અ�ાનતા, શિ�હીનતા, દુઃખ, િવષાદ, ઈ�યા�, 
��ષ, ભય, રોગમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. ચા�ર�ય અને 
ગુણો ઉતરતી ક�ામાં �વેશતાં જ ઈ�રને ભૂલી, 
પોતાની આ�માની ��થિતને ભૂલી દ�હભાનમાં રહી 
અ�યાચારી, દુરાચારી, બળા�કારી, ��ાચારી, 
લોભાચારી અને અહ�કારી બની �ય છ�. આ 
દૂિષત વાતાવરણથી �ક�િતના પાંચે ત�વો પણ 
દૂિષત, અસમતોલ બની �ય છ�.

સમાજ અને સંસાર - રંગભેદ, �િતભેદ, 
ભાષાભેદ, ધમ�ભેદ, નીિતભેદ, રા�ભેદ જેવા 
અનેક ભેદી ફાંટાઓમાં િવખરાઈ �ય છ�.

આ��મક શિ� ઘટતાં �વ�પમાં બદલાવ

જે રીતે પરમાણું તેના ક��� �થાનની ક�ામાં 
ચાર� �દશામાં ચ�વાતમાં ઘૂમતાં-ફરતાં હોય છ�. 
�યાર� ઉપરની ક�ાના ઈલે��ોન કણની ઉ�� ઘટી 
જતાં તે સંરચનાથી બહાર જતાં રહ� છ� અને તેનું 
�વ�પ બદલાઈ �ય છ�. આ રીતે મનુ�ય આ�માની 
આ��મક શિ�માં ઘટાડો થતાં તે પણ પોતાના 
મૂળ �વ�પથી બહાર ફ�કાઈને બદલાઈ �ય છ�. 
વા�તિવક �ેમ અને �ાનના અભાવે મનુ�ય બી� 
મનુ�યોને ક����થી �વા માંડે છ�. અશુભ 
ભાવનાઓથી ભરપૂર હોવાના કારણે 
િહ�સા�મકતા તરફ દોરાઈ �ય છ�.

િવકારા��થી બ�યા પિતત

જડ �ક�િત પોતાની અંદરના અસંતુલનને 
િનિ�ત મયા�દા સુધી સહન કરતાં-કરતાં પોતાની 
�તે જ �વયંમાં �ટી જઈને ફરીથી સંતુિલત કરી દ� 
છ�. જેમ ��ગામાં બરાઈ રહ�લી હવાથી અમૂક 
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મયા�દા બાદ ��ગો �વયં�ટી �ય છ� અને હવા 
પુનઃ સંતુલન �ા�ત કર� છ�. પાણીનો મૂળ �વભાવ 
શીતળ અને �પ �વાહી - ગરમ કરતાં રહ�વાથી તે 
�વયં ઉકળીને વરાળ બની ઉડી �ય છ�. 
પરમાણુંઓમાં ભળી ફરી ટીપાના �પમાં પોતાના 
વા�તિવક �વ�પમાં આવી �ય છ�.

મનુ�ય આ�માઓ પણ િવકારો�પી 
અ��થી �ભાિવત થઈને પાપી, કાળા અને 
નબળા બની ગયા છ�. જેને ફરીથી મૂળ �વ�પમાં 
��થર કરવાની અિત આવ�યકતા છ�. �ક�િતના 
િવ�ફોટની જેમ આપણે પણ આપણી તમામ 
નબળાઈઓનો િવ�ફોટ કરવાની જ�ર છ� આજે 
આપણે �ીમંત, ગરીબ, પછાત, દિલત, છૂત-
અછૂત, િહ�દુ, મુ��લમ જેવી અસં�ય નબળી અને 
તુ�છ ભાવનાઓમાં ડૂબેલા છીએ. દર�ક મનુ�ય 
એક-બી�ની િનંદા, ઈ�યા� કરી બૂરાઈ કરી ર�ો 
છ�. મનમાં વસી ગયેલી આ �કારની દુભા�વનાઓ 
�વ ના અને સંસારના પતનનું કારણ બનતી જઈ 
રહી છ� અરસ-પરસના િવચારોના ટકરાવથી 
એકબી�ને �ોધા��માં સળગાવી ર�ા છ�.

વત�માનમાં આ અિન�ોથી બચવાનો એક 
ઉપાયએ છ� ક� આપણે અ�પકાલીન દ�હાકષ�ણ, 
ઇ���યોના આકષ�ણ અને બા� ભૌિતક 
સાધનોના આકષ�ણથી મુ� બનતા રહીએ, 
�વયંમાં અને �ણે લોકોમાં સવ�શિ�વાન 
પરમા�મા �િત આપણું �યાન આકિષ�ત કરીએ, 
અંતમુ�ખતાની ગુફામાં બેસી �વયંના શિ�શાળી 
સાચા �વ�પમાં ��થત થઈએ. આ િવિધ રાજયોગ 
છ�. જે �વયં પર રા�ય કરી શક� છ� તે જ 
�ક�િત�ત, િવકાર�ત અથા�� જગત�ત, 
દ�વતુ�ય અને પૂજનીય બની શક� છ�. �વિચંતન જ 
આ�માની ઉ�નિતની સીડી છ�. એનાથી જ માનવ 
આ�માનું સાચું પ�રવત�ન સંભવ છ�. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�મા ��યેની ��ધા અવણ�નીય હતી. તે 
પરમા�માના એકબળ અને એક ભરોસા ઉપર 
�વતો હતો. તેની પરમા�મા ��યેની અચળ ��ા 
‘શામળશાનો િવવાહ’, ‘�ા�ધ’, ‘��ડી’ ‘હાર’ 
અને ‘મામે�ં’માં �ય� થાય છ�.

નરિસંહનું ભજન ‘વૈ�ણવજન તો તેને ર� 
કહીએ’ ગાંધી�ને અિતિ�ય હતું. આજ સુધીમાં 
િભ�ન િભ�ન કાય��મોમાં અસં�યવાર એ ગવાયું 
છ�, ગવાતું રહ� છ�. એટલું જ નહ� શાળાના પા� 
પુ�તકોમાં પણ તે ભણાવાય છ�. પી.એચડી. સુધી 
એના સજ�નનો ઉપયોગ થાય છ�. એના �વન 
ઉપરથી ચલિચ�ો અને ટી.વી. સીરીયલોનું પણ 
િનમા�ણ થયેલ છ�.

મીઠા બાબાએ સવ�માંથી �ાન ઉઠાવવાનું 
ક�ં છ�. ગુણ�હણ કરવાનું ક�ં છ�. �યાર� 
આપણા �ાનને મહાન ��ી પુ�ષોનું અનુમોદન 
મળ� છ� �યાર� ઢીલા પુ�ષાથ�નો િન�ય વધે છ�. 
સમ� દુિનયા એવું અનુભવશે ક� ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગ એ પરમા�મા પદ� �ાન છ�, યોગ છ�. 
મનને સંક�િચતતાથી મુ� બનાવીને સવ� ��યે 
શુભભાવના, શુભકામના રાખવાનું શીખવાડવાનું 
છ�. એક જ ધમ�ના અનેક ફાંટા અને સં�દાયો 
�વા મળ� છ� �યાર� મિહલા સૂ�ધાર આ સં�થા 
�દનો�દન �ગિત કરી રહી છ� તેમાંથી �ેરણા લેવી 
જેવી છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... િચંતન

અને મહત�વની દુિનયામાં આ�માના પરમા�માના 
પાટ�ના રોલનો ભેદ હવે સમ�યો હશે એવી શુભ 
કાળના અને શુભભાવના સહ 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... �ક�િતનાં પાંચ
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બસ ખુદ પર અને સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ પર િવ�ાસ રાખવાનો છ�.

જેવી રીતે એક માળી નાના નાના ફળ 
�લોના છોડને રોજ પાણી આપે છ�. માળીને ખબર 
છ� ક� �� રોજ નાના છોડને પાણી આપીશ તો સમય 
પર ફળ �લ મળશે. એમ રોજ આપણે આપણા 
મન-મ�તકને સકારા�મક િવચારોનું પાણી 
આપતા રહીશું તો આપણું �વન પણ બદલાઈ 
જશે. એકવાર એક અંધ �યિ� લાકડીના ટ�ક� 
ભગવાનના મં�દર� પહ��યો જેને િબલક�લ ધૂંધળુ 
દ�ખાય. કાંઈ �પ� ન દ�ખાય. મં�દરમાં એક �યિ� 
ભગવાનના દશ�ન કરીને નીકળ� છ� અને બોલે છ�. 
ભાઈ આપતો અંધ છો તમે શું ભગવાનનાં દશ�ન 
કરશો. �યાર� અંધ �યિ�એ હસતાં-હસતાં ક�ં 
ક� ભલે �� આંધળો છું �� ભગવાનને િનહાળી નહ� 
શક�� પરંતુ ભગવાન તો મને િનહાળશે. ભગવાનની 
��� તો મારા ઉપર પડશે.

એટલે ખર�ખર આપણે �વાનો ���કોણ 
બદલવાનો છ�. કાંટાઓથી ઘેરાયેલા ગુલાબના 
�લને �ઈને નકારા�મક િવચારવાળી �યિ� એ 
િવચાર� છ� ક� આ ખૂબ સુંદર ગુલાબનું �લ છ�. પરંતુ 
શું ફાયદો ? આટલું ખૂબ સુંદર �લ હોવા છતાં 
કાંટાઓથી ઘેરાયેલું છ�. સકારા�મક િવચારોવાળી 
�યિ� એ સુંદર ગુલાબનું �લ �ઈને ખુશ થાય છ� 
અને િવચાર� છ�. વાહ, �ક�િતનું કાય� ક�ટલું સુંદર 
છ�. આટલા બધા કાંટાઓની વ�ે પણ આટલું 
સુંદર �લ ખીલ�યું છ�. વાત એક જ છ� ફક� 
િવચારોનો છ�. એ વાત આપણા ઉપર િનભ�ર કર� 
છ� ક� �યાર� આપણા �વનમાં દુઃખ આવે 
પ�ર��થિત આવે �યાર� વધાર� દુઃખી થઈ જઈએ યા 

આપણા �વનમાં િવચારોનું ખૂબ જ મહ�વ 
છ�. આપણે હમેશા મનમાં કાંઈને કાંઈ િવચારતા 
હોઈએ છીએ. કહ� છ� ક� જેવા મનમાં િવચારો હોય 
એવા આપણે બની જઈએ. આપણું મન એક સમય 
પર એક જ િવચાર કરી શક� છ�. સારા યા ખરાબ 
િવચાર.

અગર આપણું મન �યાર� સારા િવચાર 
પોઝીટીવ િવચારોમાં જતું રહ� છ�. �યાર� બધું 
આપણને સા�ં જ દ�ખાય. બધું સા�ં જ થાય. 
આપણા મન - વાણી - કમ� સારા થાય �ે� થાય. 
બધા લોકો માટ� પણ આપણા ભાવ અને 
ભાવનાઓ �ે� રહ� છ�. સવ� ��યે �ેમ, 
સહાનુભૂિત, ખુશી, શિ� અને શાંિત રહ� છ�. 
આપણી સદા �ગિત થાય છ�.

�યાર� આપણા મનમાં નેગેટીવ િવચારોની 
ધારા ચાલવા લાગે છ� �યાર� આપણને �યથ� િવચારો 
ખોટા અને ખરાબ િવચાર ચાલે છ� �યાર� મન 
બુરાઈઓ તરફ મુ�ક�લીઓ તરફ ખેચાયેલું રહ� છ�. 
લોકોના અવગુણ દ�ખાય, દોષ દ�ખાવા લાગે, 
તકલીફ લાગે આપણો ભાવ અને ભાવનાઓ 
લોકો ��યે બદલાય �ય તેમની અસર વહ�વાર 
ઉપર પણ આવી �ય છ� અને લોકો સાથે આપણે 
સારો �ે� વહ�વાર પણ કરી શકતા નથી અને 
આપણી મનો��થિત નેગેટીવ છ� તેના કારણે 
આપણા �વનમાં શાંિતનો, ખુશીનો, શિ�નો 
અનુભવ નથી કરી શકતા. આપણી કદાિપ �ગિત 
થતી નથી. આપણું મન એક ચુંબક જેવું છ�. જે 
તરફ �ય એ તરફ ખૂબ ગહનતાથી �ય છ�.

કહ� છ� ક� માનવ �વનમાં બધું જ શ�ય છ�. 

સકારા�મક િવચાર
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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સારા પોઝીટીવ િવચાર કરીને આવેલા દુઃખને 
પ�ર��થિતને પાર કરીએ. દુઃખ અને પ�ર��થિતનો 
અનુભવ લઈને અનુભવી બની આપણા �વનને 
એક નવી �દશા તરફ લઈ જઈએ. એટલે આપણા 
�વનમાં આવતી નાની મોટી પ�ર��થત સાથે 
સંઘષ� કરીએ પાર કરીએ, ભાગીએ નહ�, હારી ન 
જઈએ. આપણે કોઈ પણ વાત નેગેટીવને 
પોઝીટીવમાં બદલી શક�એ છીએ એ આપણા 
હાથની વાત છ�. � આપણે પોઝીટીવ િવચારોને 
પૂરા િન�ય સાથે દોહરાવીએ તો આપણને 
�વનમાં સફળતા અવ�ય મળશે. દુિનયામાં થઈ 
રહ�લી અનેક ઘટનાઓને �વાનો દર�કનો 
���કોણ અલગ અલગ છ�. ઘણા લોકો હ�મેશા 
નેગેટીવ જ જુએ. નેગેટીવવાળી �યિ� ખામી જ 
શોધે છ� અને ખામી જ કાઢતા રહ� છ�. એવી 
�યિ�ઓ �વનમાં સફળ થતી નથી, આગળ 
વધી શકતી નથી. ઘણા લોકો પોઝીટીવ જ જુએ 
છ�. સા�ં જ જુએ છ�. સા�ં જ શોધે છ�. સા�ં 
શોધવાવાળા સા�ં �ઈને શીખી �ય છ� અને 
આગળ વધી �ય છ� એમનું �વન એ સફળ 
બનાવે છ�.

એકવાર �ક�લમાં એક ટીચર� બે 
િવ�ાથ�ઓને બોલા�યા. તેના િવચારોનો ટ��ટ 
લેવા માટ� તે ટીચર તેને ક�રીના બાગમાં લઈ ગયા 
અને એક સુંદર ક�રીનું ઝાડ જેમાં ક�રીઓ કાચી 
પાક� લટકતી હતી. ટીચર� એક િવ�ાથ�ને પૂ�ું 
તને આ ઝાડ ક�વું લાગે છ� �યાર� એ િવ�ાથ�એ ક�ં 
ક� આ ક�રીનું ઝાડ એક તો લોકોને છાંયો આપે 
શીતળતા આપે અને ક�રીને પામવા માટ� કોઈ એને 
પથરો પણ માર� તો પ�થરનો ઘા સહન કરીને 
લોકોને ફળ આપે છ�. તો બી� િવ�ાથ� કહ� છ�. 
સાહ�બ આ ઝાડને તો માર ખાવાની જ આદત પડી 
છ� પ�થર ન મારીએ �યાં સુધી એ ફળ ન આપે. 

�યાર� ટીચર� નેગેટીવ િવચારવાળા િવ�ાથ�ને 
િશ�ા આપી ક� હમેશાં દર�ક ચીજમાંથી, દર�ક 
�યિ�માંથી �ક�િતમાંથી ગુણ ઉઠાવવો �ઈએ. 
દર�ક �યિ�ના િવચારોમાં અંતર હોય છ�.

જેવી રીતે �ાસમાં કોઈ િવ�ાથ� સારા 
માક�થી પાસ થાય છ�. કારણ તેમના િવચારો સારા 
છ�. ભણવામાં પૂ�ં �યાન છ�. કોઈ િવ�ાથ� ફ�લ થાય 
છ� તેના નેગેટીવ િવચારોને કારણે ભણવામાં �યાન 
નથી આપી શકતા એટલે ફ�લ થાય છ�. આપણે 
આપણા �વનમાં કોઈ કામયાબી હાંસલ કરવા 
માંગતા હોઈએ તો આજથી જ ‘��યા �યારથી 
સવાર’ કરી આપણે આપણા િવચારોને 
સકારા�મક બનાવવા પડે. જે સદા સા�ં િવચાર� છ�. 
એનું ભલું જ થાય છ�. �યાર� આપણે સકારા�મક 
િવચારીએ છીએ �યાર� આપણા બધા જ કામ સારી 
રીતે પૂરા થઈ �ય છ�. �યાર� આપણે નકારા�મક 
િવચારીએ છીએ �યાર� આપણા બધા જ કામ સારી 
રીતે પૂરા કરી શકતા નથી. આ�યા��મક �ાન 
અને રાજયોગ મેડીટ�શનથી આપણા િવચારો 
સકારા�મક બને છ�. આ�યા��મક �ાન �ારા 
આપણા �વનમાં સાચી ��િત આવે છ�. આપણા 
િવચારો આપણાં વાણી કમ� ક�વાં હોવાં �ઈએ. 
રાજયોગ મેડીટ�શન �ારા આપણા �વનમાં 
નેગેટીવ િવચારોને, વાણીને, કમ�ને �ે� 
બનાવવાની શિ� આવે છ�. આપણું �વન 
પ�રવત�ન થાય છ�. તો આ�યા��મક �ાન અને 
રાજયોગ મેડીટ�શનનો રોજ આપણે અ�યાસ 
કરીશું તો આપણા �વનમાં સદા શાંિત ખુશી 
આનંદ બની રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બસ ખુદ પર અને સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ પર િવ�ાસ રાખવાનો છ�.

જેવી રીતે એક માળી નાના નાના ફળ 
�લોના છોડને રોજ પાણી આપે છ�. માળીને ખબર 
છ� ક� �� રોજ નાના છોડને પાણી આપીશ તો સમય 
પર ફળ �લ મળશે. એમ રોજ આપણે આપણા 
મન-મ�તકને સકારા�મક િવચારોનું પાણી 
આપતા રહીશું તો આપણું �વન પણ બદલાઈ 
જશે. એકવાર એક અંધ �યિ� લાકડીના ટ�ક� 
ભગવાનના મં�દર� પહ��યો જેને િબલક�લ ધૂંધળુ 
દ�ખાય. કાંઈ �પ� ન દ�ખાય. મં�દરમાં એક �યિ� 
ભગવાનના દશ�ન કરીને નીકળ� છ� અને બોલે છ�. 
ભાઈ આપતો અંધ છો તમે શું ભગવાનનાં દશ�ન 
કરશો. �યાર� અંધ �યિ�એ હસતાં-હસતાં ક�ં 
ક� ભલે �� આંધળો છું �� ભગવાનને િનહાળી નહ� 
શક�� પરંતુ ભગવાન તો મને િનહાળશે. ભગવાનની 
��� તો મારા ઉપર પડશે.

એટલે ખર�ખર આપણે �વાનો ���કોણ 
બદલવાનો છ�. કાંટાઓથી ઘેરાયેલા ગુલાબના 
�લને �ઈને નકારા�મક િવચારવાળી �યિ� એ 
િવચાર� છ� ક� આ ખૂબ સુંદર ગુલાબનું �લ છ�. પરંતુ 
શું ફાયદો ? આટલું ખૂબ સુંદર �લ હોવા છતાં 
કાંટાઓથી ઘેરાયેલું છ�. સકારા�મક િવચારોવાળી 
�યિ� એ સુંદર ગુલાબનું �લ �ઈને ખુશ થાય છ� 
અને િવચાર� છ�. વાહ, �ક�િતનું કાય� ક�ટલું સુંદર 
છ�. આટલા બધા કાંટાઓની વ�ે પણ આટલું 
સુંદર �લ ખીલ�યું છ�. વાત એક જ છ� ફક� 
િવચારોનો છ�. એ વાત આપણા ઉપર િનભ�ર કર� 
છ� ક� �યાર� આપણા �વનમાં દુઃખ આવે 
પ�ર��થિત આવે �યાર� વધાર� દુઃખી થઈ જઈએ યા 

આપણા �વનમાં િવચારોનું ખૂબ જ મહ�વ 
છ�. આપણે હમેશા મનમાં કાંઈને કાંઈ િવચારતા 
હોઈએ છીએ. કહ� છ� ક� જેવા મનમાં િવચારો હોય 
એવા આપણે બની જઈએ. આપણું મન એક સમય 
પર એક જ િવચાર કરી શક� છ�. સારા યા ખરાબ 
િવચાર.

અગર આપણું મન �યાર� સારા િવચાર 
પોઝીટીવ િવચારોમાં જતું રહ� છ�. �યાર� બધું 
આપણને સા�ં જ દ�ખાય. બધું સા�ં જ થાય. 
આપણા મન - વાણી - કમ� સારા થાય �ે� થાય. 
બધા લોકો માટ� પણ આપણા ભાવ અને 
ભાવનાઓ �ે� રહ� છ�. સવ� ��યે �ેમ, 
સહાનુભૂિત, ખુશી, શિ� અને શાંિત રહ� છ�. 
આપણી સદા �ગિત થાય છ�.

�યાર� આપણા મનમાં નેગેટીવ િવચારોની 
ધારા ચાલવા લાગે છ� �યાર� આપણને �યથ� િવચારો 
ખોટા અને ખરાબ િવચાર ચાલે છ� �યાર� મન 
બુરાઈઓ તરફ મુ�ક�લીઓ તરફ ખેચાયેલું રહ� છ�. 
લોકોના અવગુણ દ�ખાય, દોષ દ�ખાવા લાગે, 
તકલીફ લાગે આપણો ભાવ અને ભાવનાઓ 
લોકો ��યે બદલાય �ય તેમની અસર વહ�વાર 
ઉપર પણ આવી �ય છ� અને લોકો સાથે આપણે 
સારો �ે� વહ�વાર પણ કરી શકતા નથી અને 
આપણી મનો��થિત નેગેટીવ છ� તેના કારણે 
આપણા �વનમાં શાંિતનો, ખુશીનો, શિ�નો 
અનુભવ નથી કરી શકતા. આપણી કદાિપ �ગિત 
થતી નથી. આપણું મન એક ચુંબક જેવું છ�. જે 
તરફ �ય એ તરફ ખૂબ ગહનતાથી �ય છ�.

કહ� છ� ક� માનવ �વનમાં બધું જ શ�ય છ�. 

સકારા�મક િવચાર
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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સારા પોઝીટીવ િવચાર કરીને આવેલા દુઃખને 
પ�ર��થિતને પાર કરીએ. દુઃખ અને પ�ર��થિતનો 
અનુભવ લઈને અનુભવી બની આપણા �વનને 
એક નવી �દશા તરફ લઈ જઈએ. એટલે આપણા 
�વનમાં આવતી નાની મોટી પ�ર��થત સાથે 
સંઘષ� કરીએ પાર કરીએ, ભાગીએ નહ�, હારી ન 
જઈએ. આપણે કોઈ પણ વાત નેગેટીવને 
પોઝીટીવમાં બદલી શક�એ છીએ એ આપણા 
હાથની વાત છ�. � આપણે પોઝીટીવ િવચારોને 
પૂરા િન�ય સાથે દોહરાવીએ તો આપણને 
�વનમાં સફળતા અવ�ય મળશે. દુિનયામાં થઈ 
રહ�લી અનેક ઘટનાઓને �વાનો દર�કનો 
���કોણ અલગ અલગ છ�. ઘણા લોકો હ�મેશા 
નેગેટીવ જ જુએ. નેગેટીવવાળી �યિ� ખામી જ 
શોધે છ� અને ખામી જ કાઢતા રહ� છ�. એવી 
�યિ�ઓ �વનમાં સફળ થતી નથી, આગળ 
વધી શકતી નથી. ઘણા લોકો પોઝીટીવ જ જુએ 
છ�. સા�ં જ જુએ છ�. સા�ં જ શોધે છ�. સા�ં 
શોધવાવાળા સા�ં �ઈને શીખી �ય છ� અને 
આગળ વધી �ય છ� એમનું �વન એ સફળ 
બનાવે છ�.

એકવાર �ક�લમાં એક ટીચર� બે 
િવ�ાથ�ઓને બોલા�યા. તેના િવચારોનો ટ��ટ 
લેવા માટ� તે ટીચર તેને ક�રીના બાગમાં લઈ ગયા 
અને એક સુંદર ક�રીનું ઝાડ જેમાં ક�રીઓ કાચી 
પાક� લટકતી હતી. ટીચર� એક િવ�ાથ�ને પૂ�ું 
તને આ ઝાડ ક�વું લાગે છ� �યાર� એ િવ�ાથ�એ ક�ં 
ક� આ ક�રીનું ઝાડ એક તો લોકોને છાંયો આપે 
શીતળતા આપે અને ક�રીને પામવા માટ� કોઈ એને 
પથરો પણ માર� તો પ�થરનો ઘા સહન કરીને 
લોકોને ફળ આપે છ�. તો બી� િવ�ાથ� કહ� છ�. 
સાહ�બ આ ઝાડને તો માર ખાવાની જ આદત પડી 
છ� પ�થર ન મારીએ �યાં સુધી એ ફળ ન આપે. 

�યાર� ટીચર� નેગેટીવ િવચારવાળા િવ�ાથ�ને 
િશ�ા આપી ક� હમેશાં દર�ક ચીજમાંથી, દર�ક 
�યિ�માંથી �ક�િતમાંથી ગુણ ઉઠાવવો �ઈએ. 
દર�ક �યિ�ના િવચારોમાં અંતર હોય છ�.

જેવી રીતે �ાસમાં કોઈ િવ�ાથ� સારા 
માક�થી પાસ થાય છ�. કારણ તેમના િવચારો સારા 
છ�. ભણવામાં પૂ�ં �યાન છ�. કોઈ િવ�ાથ� ફ�લ થાય 
છ� તેના નેગેટીવ િવચારોને કારણે ભણવામાં �યાન 
નથી આપી શકતા એટલે ફ�લ થાય છ�. આપણે 
આપણા �વનમાં કોઈ કામયાબી હાંસલ કરવા 
માંગતા હોઈએ તો આજથી જ ‘��યા �યારથી 
સવાર’ કરી આપણે આપણા િવચારોને 
સકારા�મક બનાવવા પડે. જે સદા સા�ં િવચાર� છ�. 
એનું ભલું જ થાય છ�. �યાર� આપણે સકારા�મક 
િવચારીએ છીએ �યાર� આપણા બધા જ કામ સારી 
રીતે પૂરા થઈ �ય છ�. �યાર� આપણે નકારા�મક 
િવચારીએ છીએ �યાર� આપણા બધા જ કામ સારી 
રીતે પૂરા કરી શકતા નથી. આ�યા��મક �ાન 
અને રાજયોગ મેડીટ�શનથી આપણા િવચારો 
સકારા�મક બને છ�. આ�યા��મક �ાન �ારા 
આપણા �વનમાં સાચી ��િત આવે છ�. આપણા 
િવચારો આપણાં વાણી કમ� ક�વાં હોવાં �ઈએ. 
રાજયોગ મેડીટ�શન �ારા આપણા �વનમાં 
નેગેટીવ િવચારોને, વાણીને, કમ�ને �ે� 
બનાવવાની શિ� આવે છ�. આપણું �વન 
પ�રવત�ન થાય છ�. તો આ�યા��મક �ાન અને 
રાજયોગ મેડીટ�શનનો રોજ આપણે અ�યાસ 
કરીશું તો આપણા �વનમાં સદા શાંિત ખુશી 
આનંદ બની રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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રોગ ફ�લાવાના શ� થઈ �ય છ�. દીવાળીના પાવન 
પવ� પર લ�મીપૂજન માટ� લોકો પોતાના ઘરને 
સાફ-સૂફ કરી દ� છ�. ઘરના આંગણાની સુંદર 
સ�વટ કરી દીપ �ગટાવે છ�. ફટાકડા ફોડીએ 
છીએ જેનાથી જુદા-જુદા �કારનાં જંતુઓ અને 
માખી-મ�છરો મરી �ય છ�. કહ�વાય છ� ક� �વા��ય 
સ�િ�ની જનની છ�. તેટલા માટ� જ દીપાવલી 
સુખ-શાંિત અને સ�િ�નો સંદ�શ લઈને દર વષ� 
આવે છ�.

આ પવ�નો આ�યા��મક પ� એ છ� ક� આ 
કાિત�ક અમાસની કાળી અંધારી રાતે મનાવવામાં 
આવે છ�. જે આ�માના અ�ાન અંધકાર અને 
તમો�ધાનતાનું �તીક છ�. આ અ�ાનતાના �મમાં 
�િમત આ�માઓ ડગલેને પગલે ઠોકરો ખાય છ�. 
પિતત બની પિતત-પાવનનું આવા� કર� છ�. 
દીપરાજ �કાશપુંજ પરમિપતા અવતરણ કરી સૌ 
�થમ ��િપતા ��ાબાબાના આ�માને જગાડે છ� 
અને તેમના �ારા ગુણા�મક રીતે આ�માઓની 
�યોિત �ગટાવે છ�. આવી રીતે અનેક 
આ�માઓની �યોિત �ગટવાથી સવ� િવકારો 
ભ�મ થવા લાગે છ�.

�દવાળીનો આ�યા��મક પ� એ પણ છ� ક�, 
�યાર� �ીરામ આસુરી �વભાવવાળા રાવણના 
વંશનો નાશ કરી લ�મણ અને સીતાની સાથે 
અયો�યા પાછા ફયા� �યાર� સંપૂણ� નગર અને 
�ામવાસીઓએ પોતાનાં ઘરો અને આંગણાઓને 
સ�વી દીપો�સવ મનાવી તેમણે પણ તેમની ખુશી 
�ય� કરી. તેવા જ રામરા�યના આગમનની 
�તી�ામાં લોકો દર વષ� �દવાળી મનાવી ર�ાં છ�.

આજ દીપાવલી આઈ ર�, 

 આજ દીપાવલી આઈ ર�..

ભારતીય સં�ક�િતમાં અનેક તહ�વાર 
માળાના મોતીની જેમ પરોવાયેલા છ�. એટલા માટ� 
ભારત દ�શને તહ�વારોનો દ�શ કહ�વામાં આવે છ�. 
અહ� દર�ક તહ�વારની પાછળ કોઈને કોઈ 
ઐિતહાિસક, ભૌગોિલક, આ�યા��મક ક� 
વૈ�ાિનક િવશેષતાઓની ભાવ-ભૂિમ હોવાને 
કારણે તેની સાથ�કતા સદ�વ સ�વ બનીને રહ� છ�. 
ભારતીય મૂળ સં�ક�િત �ણવી હોય તો અહ�ના 
સાિહ�યનો અ�યાસ કરતા પહ�લા પણ તહ�વારોને 
સમજવા વધુ સરળ છ�. એક બાજુ આ ઉમંગ-
ઉ�સાહવધ�ક ઉ�સવો ભારતીય સં�ક�િતને ��થર 
રાખવામાં અને ટકાવી રાખવામાં ઉપયોગી છ� તો 
બી� તરફ સવ�ને �ેહિમલનના હ�ચકામાં હ�ચી, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ વધારવા માટ� મદદગાર પણ છ�. 
સમયની સાથે તહ�વારોમાં આજે અનેક �કારની 
ક�રીિતઓ આવી જવાથી લોકો તેનો આ�યા��મક 
અથ� પણ સારી રીતે સમ� શકતા નથી અને દ�ખા-
દ�ખી કરીને મનાવતા આ�યા છીએ. � લોકો આ 
તહ�વારોનું ખર�ખર આ�યા��મક અને વૈ�ાિનક 
મહ�વ સમ�ને તેને અપનાવે તો આ ધરતીપરના 
��યેક માનવી ફરી મૂ�યવાન, ગુણવાન બની શક� 
છ�. દીવાળી ઉ�મ તહ�વાર છ� એટલા માટ� જ તેના 
સ�ય રહ�યને �ણવું પણ ખૂબ જ�રી છ�.

દીવાળી િવ�ાન અને અ�યા�મનો સંગમ 
કરાવે છ�. ચોમાસા પછી �યાં �યાં કચરાની 
જમાવટ અને ગંદક�ને કારણે અનેક �કારનાં 

�દ�યદશ�ન

અલૌ�કક દીવાળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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�ગ��ણા �પી કિળયુગી દુિનયાનો અંત હવે 
ખૂબ જ સમીપ છ�. એટલા માટ� જ પાંચ ત�વોના 
શરીર �પી પંચવટીની ઝૂંપડીમાં આ�મા �પી સીતા, 
માયાવી શિ�ઓથી ઘેરાયેલી છ� કારણક� તેણે 
પિવ�તા સુખ અને શાંિતનો આધાર આ��મક�િ� 
�પી લ�યનું ઉ�ંઘન કરી દીધું છ�. હવે વાનર 
જેવા િવકારી મનુ�યોનું ને��વ કરી સંસાર સાગર 
પર �ાન પુલ બાંધી રાવણ અને ક��ભકણ� જેવા 
આસુરી ત�વોને મારીને ભગાડવાનો સમય તમને 
પોકારી ર�ો છ�.

�દવાળીને દીપકોનો તહ�વાર કહ�વાય છ�. 
દીવડા ખુશી, નવી આશા, રોશની અને 
શુભભાવનાઓનું �તીક છ� તેથી પૂ� અનુ�ાન 
વગેર�માં કાયમ દીવો �ગટાવીને રાખવામાં આવે 
છ�. ઈ�રીય િમલન �ારા �યાર� �વન 
આલોકમય થઈ �ય છ� �યાર� સંસારના સવ� 
કલહ-કલેષ દૂર થઈ �ય છ� અને આ ધરતી 
�વિણ�મ બની �ય છ�. અ�ાન અંધકારમાં ડૂબેલ 
મનુ�ય આજે �થૂળ અંધકારને દૂર કરવા માટ� 
કરોડો �િપયાના ફટાકડાઓ ફોડે છ�. પણ તેમની 
ભીતરનો અંધકારતો યથાવત જ રહ� છ�. આજે 
મનુ�યના માનિસક અંધકારને દૂર કરવાની સખત 
આવ�યકતા છ�. તેના માટ� તેને મનમનાભવના 
મહામં� �ારા શિ� અિજ�ત કરીને મનનું 
સુિનયોજન કરવાની જ�ર છ�. િપતા�ી ��ાની 
જેમ આપણી �વન પ�િત �ારા એવું કમ� દ�ખાવવું 
�ઈએ જેનાથી તન, મન અને સબંધ-સંપક�માં 
આવનારા સવ� આ�માઓ ઈ�રીય સકાશ-
�કાશનો અનુભવ કરવા લાગે. હવે સદીયોના 
�વ�નને સાકાર કરવા માટ� આ�મદીપને 
�ગટાવવાની આવ�યકતા છ�.

સાંસા�રક હદોના બંધનો સમા�ત થતાં જ 
�વનમાં સુંગધ �સરવા લાગે છ�. આ�યા��મક 

આ પવ�નો ભૌગોિલક પ� એ પણ છ� ક� 
વષા�ઋતુથી ધરતી ધન-ધા�યથી ભરપૂર થઈ �ય 
છ� અને શરદઋતુના આગમનથી ગરમીની 
તપો�ધાનતા પણ ખલાસ થઈ �ય છ�. આજ 
કારણે આપણા ક�િષ�ધાન દ�શમાં લોકો પોતાના 
પાકની હરીયાળી, ખુશહાલી અને સંપ�નતાને 
ઉ�સાહ અને ઉમંગથી �દિશ�ત કરવા માટ� 
ફટાકડા ફોડે છ� એ એકબી�ને ગળ� વળગી 
શુભે�છાઓની આપ-લે કર� છ�.

આ બધા રીિત-�રવા�ની �િતવષ� 
પુનરા�િત થાય છ� પણ આજે તહ�વાર મા� ને મા� 
ખાવાપીવાના નામ મા� રહી ગયા છ�. લોકોમાં હવે 
પહ�લાંના જેવો �શ ક� ઉ�સાહ પણ �વા નથી 
મળતો. લોકો ઔપચા�રકતાવશ જ તે િનભાવી 
ર�ાં છ�, જેનાથી મનનો અંધકાર દૂર કરવાની 
જ�યાએ દુ�ચ�ોમાં આ�મા ફસાતો �ય છ�. 
વત�માન સમયે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, 
અહ�કાર, ઈષા�, ��ષ, આળસ અને આસિ� �પી 
રાવણના દશ માથા અને દ�હઅિભમાન �પી ગધેડા 
સમાન બુિ�વાળા માથાઓને એક સાથે હણવાની 
તાતી જ��રયાત દ�ખાઈ રહી છ�. �યારબાદ પાવન 
આ�મા�પી સીતાને માયાની જં�રોમાંથી આઝાદ 
કરી શકાય.

અ�ાન અંધકાર પર િવજય મેળવવા માટ�, 
આપણે પરમા�મ યાદ �પી અ��બાણોનો 
પુ�ષાથ�ના ધનુ�ય પર ધારણ કરી કિળકાલના 
આ�દ, મ�ય અને અંતના દુઃખદાયી િવકારોને 
જડથી ઉખાડી ફ�કવા પડશે. વત�માન સમયમાં 
પરમિપતા પરમા�મા ��ાના તન �ારા �ાન, 
યોગ અને સેવા �પી હાથ ફ�લાવીને આવા� કરી 
ર�ાં છ� ક� તમારા િવકારોનું દાન કરી દો અને 
જ�મ જ�માંતર સુધી સુખ-શાંિત �ા�ત કરવાના 
અિધકારી બનો.
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રોગ ફ�લાવાના શ� થઈ �ય છ�. દીવાળીના પાવન 
પવ� પર લ�મીપૂજન માટ� લોકો પોતાના ઘરને 
સાફ-સૂફ કરી દ� છ�. ઘરના આંગણાની સુંદર 
સ�વટ કરી દીપ �ગટાવે છ�. ફટાકડા ફોડીએ 
છીએ જેનાથી જુદા-જુદા �કારનાં જંતુઓ અને 
માખી-મ�છરો મરી �ય છ�. કહ�વાય છ� ક� �વા��ય 
સ�િ�ની જનની છ�. તેટલા માટ� જ દીપાવલી 
સુખ-શાંિત અને સ�િ�નો સંદ�શ લઈને દર વષ� 
આવે છ�.

આ પવ�નો આ�યા��મક પ� એ છ� ક� આ 
કાિત�ક અમાસની કાળી અંધારી રાતે મનાવવામાં 
આવે છ�. જે આ�માના અ�ાન અંધકાર અને 
તમો�ધાનતાનું �તીક છ�. આ અ�ાનતાના �મમાં 
�િમત આ�માઓ ડગલેને પગલે ઠોકરો ખાય છ�. 
પિતત બની પિતત-પાવનનું આવા� કર� છ�. 
દીપરાજ �કાશપુંજ પરમિપતા અવતરણ કરી સૌ 
�થમ ��િપતા ��ાબાબાના આ�માને જગાડે છ� 
અને તેમના �ારા ગુણા�મક રીતે આ�માઓની 
�યોિત �ગટાવે છ�. આવી રીતે અનેક 
આ�માઓની �યોિત �ગટવાથી સવ� િવકારો 
ભ�મ થવા લાગે છ�.

�દવાળીનો આ�યા��મક પ� એ પણ છ� ક�, 
�યાર� �ીરામ આસુરી �વભાવવાળા રાવણના 
વંશનો નાશ કરી લ�મણ અને સીતાની સાથે 
અયો�યા પાછા ફયા� �યાર� સંપૂણ� નગર અને 
�ામવાસીઓએ પોતાનાં ઘરો અને આંગણાઓને 
સ�વી દીપો�સવ મનાવી તેમણે પણ તેમની ખુશી 
�ય� કરી. તેવા જ રામરા�યના આગમનની 
�તી�ામાં લોકો દર વષ� �દવાળી મનાવી ર�ાં છ�.

આજ દીપાવલી આઈ ર�, 

 આજ દીપાવલી આઈ ર�..

ભારતીય સં�ક�િતમાં અનેક તહ�વાર 
માળાના મોતીની જેમ પરોવાયેલા છ�. એટલા માટ� 
ભારત દ�શને તહ�વારોનો દ�શ કહ�વામાં આવે છ�. 
અહ� દર�ક તહ�વારની પાછળ કોઈને કોઈ 
ઐિતહાિસક, ભૌગોિલક, આ�યા��મક ક� 
વૈ�ાિનક િવશેષતાઓની ભાવ-ભૂિમ હોવાને 
કારણે તેની સાથ�કતા સદ�વ સ�વ બનીને રહ� છ�. 
ભારતીય મૂળ સં�ક�િત �ણવી હોય તો અહ�ના 
સાિહ�યનો અ�યાસ કરતા પહ�લા પણ તહ�વારોને 
સમજવા વધુ સરળ છ�. એક બાજુ આ ઉમંગ-
ઉ�સાહવધ�ક ઉ�સવો ભારતીય સં�ક�િતને ��થર 
રાખવામાં અને ટકાવી રાખવામાં ઉપયોગી છ� તો 
બી� તરફ સવ�ને �ેહિમલનના હ�ચકામાં હ�ચી, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ વધારવા માટ� મદદગાર પણ છ�. 
સમયની સાથે તહ�વારોમાં આજે અનેક �કારની 
ક�રીિતઓ આવી જવાથી લોકો તેનો આ�યા��મક 
અથ� પણ સારી રીતે સમ� શકતા નથી અને દ�ખા-
દ�ખી કરીને મનાવતા આ�યા છીએ. � લોકો આ 
તહ�વારોનું ખર�ખર આ�યા��મક અને વૈ�ાિનક 
મહ�વ સમ�ને તેને અપનાવે તો આ ધરતીપરના 
��યેક માનવી ફરી મૂ�યવાન, ગુણવાન બની શક� 
છ�. દીવાળી ઉ�મ તહ�વાર છ� એટલા માટ� જ તેના 
સ�ય રહ�યને �ણવું પણ ખૂબ જ�રી છ�.

દીવાળી િવ�ાન અને અ�યા�મનો સંગમ 
કરાવે છ�. ચોમાસા પછી �યાં �યાં કચરાની 
જમાવટ અને ગંદક�ને કારણે અનેક �કારનાં 

�દ�યદશ�ન

અલૌ�કક દીવાળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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�ગ��ણા �પી કિળયુગી દુિનયાનો અંત હવે 
ખૂબ જ સમીપ છ�. એટલા માટ� જ પાંચ ત�વોના 
શરીર �પી પંચવટીની ઝૂંપડીમાં આ�મા �પી સીતા, 
માયાવી શિ�ઓથી ઘેરાયેલી છ� કારણક� તેણે 
પિવ�તા સુખ અને શાંિતનો આધાર આ��મક�િ� 
�પી લ�યનું ઉ�ંઘન કરી દીધું છ�. હવે વાનર 
જેવા િવકારી મનુ�યોનું ને��વ કરી સંસાર સાગર 
પર �ાન પુલ બાંધી રાવણ અને ક��ભકણ� જેવા 
આસુરી ત�વોને મારીને ભગાડવાનો સમય તમને 
પોકારી ર�ો છ�.

�દવાળીને દીપકોનો તહ�વાર કહ�વાય છ�. 
દીવડા ખુશી, નવી આશા, રોશની અને 
શુભભાવનાઓનું �તીક છ� તેથી પૂ� અનુ�ાન 
વગેર�માં કાયમ દીવો �ગટાવીને રાખવામાં આવે 
છ�. ઈ�રીય િમલન �ારા �યાર� �વન 
આલોકમય થઈ �ય છ� �યાર� સંસારના સવ� 
કલહ-કલેષ દૂર થઈ �ય છ� અને આ ધરતી 
�વિણ�મ બની �ય છ�. અ�ાન અંધકારમાં ડૂબેલ 
મનુ�ય આજે �થૂળ અંધકારને દૂર કરવા માટ� 
કરોડો �િપયાના ફટાકડાઓ ફોડે છ�. પણ તેમની 
ભીતરનો અંધકારતો યથાવત જ રહ� છ�. આજે 
મનુ�યના માનિસક અંધકારને દૂર કરવાની સખત 
આવ�યકતા છ�. તેના માટ� તેને મનમનાભવના 
મહામં� �ારા શિ� અિજ�ત કરીને મનનું 
સુિનયોજન કરવાની જ�ર છ�. િપતા�ી ��ાની 
જેમ આપણી �વન પ�િત �ારા એવું કમ� દ�ખાવવું 
�ઈએ જેનાથી તન, મન અને સબંધ-સંપક�માં 
આવનારા સવ� આ�માઓ ઈ�રીય સકાશ-
�કાશનો અનુભવ કરવા લાગે. હવે સદીયોના 
�વ�નને સાકાર કરવા માટ� આ�મદીપને 
�ગટાવવાની આવ�યકતા છ�.

સાંસા�રક હદોના બંધનો સમા�ત થતાં જ 
�વનમાં સુંગધ �સરવા લાગે છ�. આ�યા��મક 

આ પવ�નો ભૌગોિલક પ� એ પણ છ� ક� 
વષા�ઋતુથી ધરતી ધન-ધા�યથી ભરપૂર થઈ �ય 
છ� અને શરદઋતુના આગમનથી ગરમીની 
તપો�ધાનતા પણ ખલાસ થઈ �ય છ�. આજ 
કારણે આપણા ક�િષ�ધાન દ�શમાં લોકો પોતાના 
પાકની હરીયાળી, ખુશહાલી અને સંપ�નતાને 
ઉ�સાહ અને ઉમંગથી �દિશ�ત કરવા માટ� 
ફટાકડા ફોડે છ� એ એકબી�ને ગળ� વળગી 
શુભે�છાઓની આપ-લે કર� છ�.

આ બધા રીિત-�રવા�ની �િતવષ� 
પુનરા�િત થાય છ� પણ આજે તહ�વાર મા� ને મા� 
ખાવાપીવાના નામ મા� રહી ગયા છ�. લોકોમાં હવે 
પહ�લાંના જેવો �શ ક� ઉ�સાહ પણ �વા નથી 
મળતો. લોકો ઔપચા�રકતાવશ જ તે િનભાવી 
ર�ાં છ�, જેનાથી મનનો અંધકાર દૂર કરવાની 
જ�યાએ દુ�ચ�ોમાં આ�મા ફસાતો �ય છ�. 
વત�માન સમયે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, 
અહ�કાર, ઈષા�, ��ષ, આળસ અને આસિ� �પી 
રાવણના દશ માથા અને દ�હઅિભમાન �પી ગધેડા 
સમાન બુિ�વાળા માથાઓને એક સાથે હણવાની 
તાતી જ��રયાત દ�ખાઈ રહી છ�. �યારબાદ પાવન 
આ�મા�પી સીતાને માયાની જં�રોમાંથી આઝાદ 
કરી શકાય.

અ�ાન અંધકાર પર િવજય મેળવવા માટ�, 
આપણે પરમા�મ યાદ �પી અ��બાણોનો 
પુ�ષાથ�ના ધનુ�ય પર ધારણ કરી કિળકાલના 
આ�દ, મ�ય અને અંતના દુઃખદાયી િવકારોને 
જડથી ઉખાડી ફ�કવા પડશે. વત�માન સમયમાં 
પરમિપતા પરમા�મા ��ાના તન �ારા �ાન, 
યોગ અને સેવા �પી હાથ ફ�લાવીને આવા� કરી 
ર�ાં છ� ક� તમારા િવકારોનું દાન કરી દો અને 
જ�મ જ�માંતર સુધી સુખ-શાંિત �ા�ત કરવાના 
અિધકારી બનો.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 11 November 2019 Page No. 34

�ાના�ત

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

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

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

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

�યિ��વ ધરાવનાર ફ�ર�તા અને દ�વતા બ�ને 
�વ�પોને ધારણ કરી વૈ�ાિનકોથી પણ તી� બુિ� 
બની �ય છ�. આજે અનેક �કારના તનાવથી 
દર�ક માનવી ��ત છ�. પરંતુ �હાની મૂ�યોને 
આ�મસાત કર�લા આ�મા વસુ�ધરાના ��યેક 
કણ-કણમાં પોતાનો શુભભાવ મૂકતો �ય છ�. 
સહનશીલ બની અિવરલ �પે સાધનાનો દીપ 

�ગટાવી તેને ઝગમગાતો રાખવો �ઈએ. ઈ�રીય 
�ાનથી ભરપૂર થતાં જ સવ� િવકારો િવલુ�ત થઈ, 
સ�યના �ાર� લઈ �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ન�ધ - લેખ મોડો મળતાં આ અંકમાં 

લેવામાં આ�યો છ�. - તં�ી

�વનને સુખમય બનાવી રાખવા માટ� 
કોઈ અનુભવીએ ક�ટલાક નુસખા ક�ા છ� 
તેમાંથી તમે પણ લાભ ઉઠાવો.

1. વત�માન પ�ર��થિતમાં એવું િવચારીને સંતોષ 
માનવો �ઈએ ક� ��થિત વધુ ખરાબ પણ 
હોઈ શકત.

2. � આંગળીમાં કાંટો વાગે તો ભગવાનનો 
ખૂબ આભાર માનો ક� તે આંખમાં નથી 
વા�યો.

3. તમારા એક દાંતમાં ખૂબ દદ� થાય છ�, પણ એ 
શું ઓછા આનંદની વાત છ� ક� તમારી આખી 
બ�ીસી નથી દુઃખતી ?

4. તમારી પાસે છાપું ખરીદવા માટ� પૈસા ન હોય 
તો કશો વાંધો નહ�, એમ માનીને ખુશ રહો 
ક� તમાર� કચરાથી ભર�લી ગાડી ખ�ચવી નથી 
પડતી.

5. રાતે મોડેથી મહ�માન આવી પડે, તો તેમના 
આિત�યની િચંતામાં બ� હ�રાન ન થાઓ. 
એ સૌભા�ય છ� ક� મહ�માનો જ આ�યા છ�, 
પોલીસ નહ�.

6. �ી� વગ�માં પાસ થયા હો તો દુઃખી ન 

થાઓ. જે મ�યું છ� તે તમારા જ પ�ર�મનું 
ફળ છ�. સા�ં થયું. તમારો નંબર નાપાસ 
થનારામાં નથી.

7. ઘરનો એક ભાગ બળી ગયો, તો દુઃખી ના 
થાઓ. ઈ�રનો આભાર માનો ક� બાક�નું 
મકાન બચી ગયું, સામાન બચી ગયો, 
�ાણહાિન ન થઈ.

8. તમારી પાસે જે વ��ો છ�, જે ફિન�ચર છ� 
તેનાથી સંતોષ માનો. તમારા પડોશી પાસે 
વધુ વ��ો અને ઉ�મ ફિન�ચર હોય તેથી 
દુઃખી થવાની જ�ર નથી.

9. તમારો દીકરો શાળામાં િશ�ક હોય તો 
પડોશીનો દીકરો ઈજનેર હોય એ માટ� દુઃખી 
ન થાવ.

શ�આતની વાત �� ફરી ક�� છું. ક� આ 
લેખ એટલા માટ� નથી લખાઈ ર�ો ક� તમે તમારી 
��થિત િવશે સંતોષ માનીને �ય�ો કરવાનું 
છોડી દો, પણ એટલા માટ� લખાયો છ� ક� �વનને 
નાહકનું દુઃખી ન બનાવતાં �સ�ન રહ�વાની 
ટ�વ પાડો.

રામે�ર દયાળ દુબે
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