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�ાના�ત

અસમાનતા હોય તો તે ડી�ેશનનું કારણ બને છ�. 
પુ�ષ કમાતો ના હોય, �યસની, અસં�કારી હોય 
તો પ�ી અને સંતાનો ડી�ેશનનો ભોગ બને છ�. 
�યાર�ક પુ�ષ કરતાં ��ીની કમાણી અને �થાન 
ઊંચું હોય તો તે તનાવનું કારણ બને છ�. આ મા�ા 
વધતી �ય તો ડી�ેશનમાં પ�રણમે છ�. માતા 
િપતાની જવાબદારી િનભાવવામાં �સ�નતા હોતી 
નથી. તેથી માનિસક તાણ વધે છ�. કોટ� ક�સો, 
ભરણપોષણની બાબતો પણ તનાવ જ�માવે છ�. 
લ� િવષયક ક�ડાં, આંતર�ાતીય લ�ોને 
કારણે ��યુની ઘટનાઓ બને છ�.

શૈ�િણક કાર�કદ�

�યાર�ક માતાિપતા પણ સંતાનોના 
ડી�ેશનમાં કારણભૂત બને છ�. અખબારી 
અહ�વાલ મુજબ છોકરીને નસ�ગમાં જવું નહોતું. 
તેને બળજબરીથી મોકલતાં તેણીએ આ�મહ�યા 
કરી. સંતાનોને અ�યાસની જે લાઈન પસંદ હોય 
તેમાં જવું હોય પણ માતાિપતાના દબાણને વશ 
થતાં સંતાનો ડી�ેશનના ભોગ બને છ�. 
મ�યમક�ાના િવ�ાથ�ઓ ઉ�મ પ�રણામ લાવે 
તેવી માતાિપતા આશા રાખતાં હોય છ�. તેથી 
બાળકો ડી�ેશનના િશકાર બને છ�. યુવાવયે 
મનપસંદ પા�ની પસંદગીમાં અવરોધ નાખવામાં 
આવે તો તે પણ ડી�ેશનનું કારણ બને છ�.

માનવમાં યો�યતા હોય છતાં તેની 
અવગણના, અનાદર કરવામાં આવે, તેના 
�દાનની ન�ધ લઈ �શંસાના બે શ�દો પણ 
સાંભળવા ના મળ� તે ડી�ેશનને વેગ આપે છ�.

એકવીસમી સદી અ�તન વૈ�ાિનક 
શોધોની, ભૌિતકતાની, યાંિ�કતાની, અ�તન 
સંચાર સાધનોની છ�. આની સાથે િભ�ન િભ�ન 
રોગોની મા�ા પણ વધી રહી છ�. તેમાંયે ખાસ 
કરીને ‘ઉ� માનિસક તાણ’ �કશોરો, યુવાનો, 
��ોમાં પણ �વા મળ� છ�. બદલાયેલી �વન 
શૈલીને કારણે માનવ�ત ઉપર આ આફત આવી 
છ�. �ણીતા લેખક એ��યુ સોલોમન એ આ 
િવષયને આવરી લેતું પુ�તક લ�યું છ�. જેનું નામ છ� 
‘ધ મૂન ડે ડેમન - એન એટલાસ ઑફ 
ઈ��ેશન’. આ પુ�તકના 24 ભાષાઓમાં 
અનુવાદો થયેલા છ�. એ��યુ ન�ધ છ� ક� ‘માનિસક 
રોગોની જે રીતે �ીટમે�ટ થાય છ� તે ઘણી 
આઘાતજનક હોય છ�. આ �ીટમે�ટ બ� મ�ઘી 
હોય છ�. િબન અસરકારક હોય છ�. �ત �તની 
સાઈડ ઈફ��ટ તો વધારામાં મળ� છ�. આમ છતાંય 
પચાસ વષ� પહ�લાં માનિસક ઉપચારની જે હાલત 
હતી એના કરતાં અ�યાર� ઘણી સારી છ�.’

ઉ� માનિસક તાણ ક�મ આવે છ� તે તો સૌ 
�ણે છ� આમ છતાં અહ� તેનો સંિ��ત પ�રચય 
આ�યો છ�.

ઉ� માનિસક તાણ - કારણો 
પા�રવા�રક િવસંવા�દતા

આજે સંયુ� ક�ટુંબો તૂટતાં �ય છ�. 
િવભ� ક�ટુંબો વધતાં �ય છ�. પ�રવાર સ��, 
સુસં�કારી હોય તો વાંધો આવતો નથી પણ 
પા�ા�ય સં�ક�િતની અસરને કારણે િવભ� 
ક�ટુંબોમાં પણ િવસંવા�દતા વધતી �ય છ�. તેમાં 
આિથ�ક, શૈ�િણક, સામાિજક બાબતોમાં � 

તં�ી �થાનેથી

ઉ� માનિસક તાણ (Depression)

આિથ�ક અભાવ

આજે ચલિચ�ો, સો�યલ મી�ડયા, 
અખબારો, ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં વા�તિવકતા 
કરતાં જુદી વાતો કરવામાં આવે છ�. સ�ા અને 
સંપિ� ટૂંકા માગ� પણ મેળવવાની �પધા� થાય છ�. 
દ�ખાદ�ખીમાં આવીને અ�તન મકાનો, વાહનો, 
ઈલે��ોિનક સાધનો આવકની ક�ાથી ઉપર 
જઈને લોનથી લેવામાં આવે છ�. કોઈની સાથે 
તુલના થાય છ�, �પધા�ભાવ થાય છ�. કાયદાઓનો 
ભંગ કરવામાં આવે છ� �યાર� માનવ ડી�ેશનનો 
િશકાર બને છ�.

નકારા�મક વલણ

માનવ દર�ક વાતોમાં કોઈના દોષ જુએ છ�. 
કોઈને િસિ�ઓ બદલ િબરદાવવાને બદલે �લાિન 
કર� છ�. વાણીમાં, �યવહારમાં તેની નકારા�મકતા 
દ�ખાઈ આવે છ�. જેથી લોકો તેનાથી દૂર ભાગે છ�. 
કોઈ એને સાચી વાત સમ�વવાની િહ�મત કરતું 
નથી. � નકારા�મક ���, �િ� અને ક�િતમાં 
�િ� થાય તો તે માનવ ડી�ેશનનો િશકાર બને છ�.

ઉ� માનિસક તાણનું િનવારણ- સ�સંગ

ડી�ેશનના દદ�ને કદી એકલો ના મૂકવો 
�ઈએ. મનગમતી, રસ�િચની ��િ�ઓમાં તેને 
સિ�ય રાખી ડી�ેશનના વાતાવરણને દૂર રાખવું 
�ઈએ. સગાંવહાલાં, િમ�ોના સંપક�માં દદ� આવે 
�યાર� તેઓ હકારા�મક વાતો કર� છ� ક�મ ? તેનું 
�યાન રાખવું �ઈએ.

ડી�ેશનમાં મા� દવાઓ, સારવાર પયા��ત 
નથી. દવાઓ સાથે તેને દુઆઓ પણ મળ� તે જ�રી 
છ�. ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં આવીને િનયિમત �ાન �વણ, યોગ 
અ�યાસ કરવાથી ડી�ેશનમાંથી મુિ� મ�યાનાં 
ઘણાં ��ાંતો છ�. આ�યા��મક સંગીત, ગીતો તેને 

ડી�ેશનનાં િવચારોથી મુ� રાખે છ�.

ઈ�છાઓ ઉપર િનયં�ણ

પ�રવારમાંથી જ એવું િશ�ણ મળવું �ઈએ 
ક� આપણે આપણી આિથ�ક ��થિત, કમાણીના 
આધાર� ઈ�છાઓ રાખવી �ઈએ. ‘સાદુ �વન 
અને ઉ�િવચાર’ના સૂ�ને �વનમાં ચ�રતાથ� 
કરવું �ઈએ. ક�ટલાંયે મહાપુ�ષો - ��ીઓએ 
ઘણી ઓછી જ��રયાતોથી �વનને �દ�ય, મહાન 
બના�યું હતું. ��ાબાબા વાંસની ઝૂંપડીમાં બેસીને 
યોગા�યાસ કરતાં. રહ�વા માટ� પણ નાનો સાદો 
ઓરડો હતો. વ��ો અને ખાનપાન પણ 
સાદગીપૂણ� હતાં. આપણી સામે રિવશંકર 
મહારાજ, ઈ�દુલાલ યાિ�ક, ગાંધી� વગેર�નાં 
ઉદાહરણો છ�.

કમ�ની ગિતનું �ાન

માનવ વત�માનમાં જે રીતે �વે છ� તે વત�માન 
અને પાછલા જ�મોના કમ�ના િહસાબ �કતાબ �પે 
છ�. તેથી ��� નાટકમાં આપણને જે પા� 
ભજવવાનું મ�યું હોય તેને સા�ીભાવે, �ેમથી 
િનભાવવું �ઈએ. કમ�ની ગિતનું �ાન માનવને 
ડી�ેશનથી દૂર રાખી �વ�થ માનવ, �સ�ન માનવ 
બનાવે છ�.

માનવ કમ� કયા� પછી તેનું પ�રણામ ભોગ�યા 
િવના રહી શકતો નથી. એવાં કમ�ફળનાં અનેક 
��ાંતો �વા મળ� છ�, વાંચવા મળ� છ�. માનવ 
પોતાનાં પાટ�ને બદલી શકતો નથી. તેથી તનાવમાં 
આવીને ડી�ેશનના ભોગ ના બનવું �ઈએ.

અ�તન સંચાર સાધનો ઉપર િવવેકપૂણ� 
િનયં�ણ

આજે મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ, ફ�સબુક, 
�ીટર વગેર� સો�યલ મી�ડયાએ ફાયદાની સાથે 
નુકસાન પણ એટલું જ કયુ� છ�. મોબાઈલથી વંિચત 
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અસમાનતા હોય તો તે ડી�ેશનનું કારણ બને છ�. 
પુ�ષ કમાતો ના હોય, �યસની, અસં�કારી હોય 
તો પ�ી અને સંતાનો ડી�ેશનનો ભોગ બને છ�. 
�યાર�ક પુ�ષ કરતાં ��ીની કમાણી અને �થાન 
ઊંચું હોય તો તે તનાવનું કારણ બને છ�. આ મા�ા 
વધતી �ય તો ડી�ેશનમાં પ�રણમે છ�. માતા 
િપતાની જવાબદારી િનભાવવામાં �સ�નતા હોતી 
નથી. તેથી માનિસક તાણ વધે છ�. કોટ� ક�સો, 
ભરણપોષણની બાબતો પણ તનાવ જ�માવે છ�. 
લ� િવષયક ક�ડાં, આંતર�ાતીય લ�ોને 
કારણે ��યુની ઘટનાઓ બને છ�.

શૈ�િણક કાર�કદ�

�યાર�ક માતાિપતા પણ સંતાનોના 
ડી�ેશનમાં કારણભૂત બને છ�. અખબારી 
અહ�વાલ મુજબ છોકરીને નસ�ગમાં જવું નહોતું. 
તેને બળજબરીથી મોકલતાં તેણીએ આ�મહ�યા 
કરી. સંતાનોને અ�યાસની જે લાઈન પસંદ હોય 
તેમાં જવું હોય પણ માતાિપતાના દબાણને વશ 
થતાં સંતાનો ડી�ેશનના ભોગ બને છ�. 
મ�યમક�ાના િવ�ાથ�ઓ ઉ�મ પ�રણામ લાવે 
તેવી માતાિપતા આશા રાખતાં હોય છ�. તેથી 
બાળકો ડી�ેશનના િશકાર બને છ�. યુવાવયે 
મનપસંદ પા�ની પસંદગીમાં અવરોધ નાખવામાં 
આવે તો તે પણ ડી�ેશનનું કારણ બને છ�.

માનવમાં યો�યતા હોય છતાં તેની 
અવગણના, અનાદર કરવામાં આવે, તેના 
�દાનની ન�ધ લઈ �શંસાના બે શ�દો પણ 
સાંભળવા ના મળ� તે ડી�ેશનને વેગ આપે છ�.

એકવીસમી સદી અ�તન વૈ�ાિનક 
શોધોની, ભૌિતકતાની, યાંિ�કતાની, અ�તન 
સંચાર સાધનોની છ�. આની સાથે િભ�ન િભ�ન 
રોગોની મા�ા પણ વધી રહી છ�. તેમાંયે ખાસ 
કરીને ‘ઉ� માનિસક તાણ’ �કશોરો, યુવાનો, 
��ોમાં પણ �વા મળ� છ�. બદલાયેલી �વન 
શૈલીને કારણે માનવ�ત ઉપર આ આફત આવી 
છ�. �ણીતા લેખક એ��યુ સોલોમન એ આ 
િવષયને આવરી લેતું પુ�તક લ�યું છ�. જેનું નામ છ� 
‘ધ મૂન ડે ડેમન - એન એટલાસ ઑફ 
ઈ��ેશન’. આ પુ�તકના 24 ભાષાઓમાં 
અનુવાદો થયેલા છ�. એ��યુ ન�ધ છ� ક� ‘માનિસક 
રોગોની જે રીતે �ીટમે�ટ થાય છ� તે ઘણી 
આઘાતજનક હોય છ�. આ �ીટમે�ટ બ� મ�ઘી 
હોય છ�. િબન અસરકારક હોય છ�. �ત �તની 
સાઈડ ઈફ��ટ તો વધારામાં મળ� છ�. આમ છતાંય 
પચાસ વષ� પહ�લાં માનિસક ઉપચારની જે હાલત 
હતી એના કરતાં અ�યાર� ઘણી સારી છ�.’

ઉ� માનિસક તાણ ક�મ આવે છ� તે તો સૌ 
�ણે છ� આમ છતાં અહ� તેનો સંિ��ત પ�રચય 
આ�યો છ�.

ઉ� માનિસક તાણ - કારણો 
પા�રવા�રક િવસંવા�દતા

આજે સંયુ� ક�ટુંબો તૂટતાં �ય છ�. 
િવભ� ક�ટુંબો વધતાં �ય છ�. પ�રવાર સ��, 
સુસં�કારી હોય તો વાંધો આવતો નથી પણ 
પા�ા�ય સં�ક�િતની અસરને કારણે િવભ� 
ક�ટુંબોમાં પણ િવસંવા�દતા વધતી �ય છ�. તેમાં 
આિથ�ક, શૈ�િણક, સામાિજક બાબતોમાં � 

તં�ી �થાનેથી

ઉ� માનિસક તાણ (Depression)

આિથ�ક અભાવ

આજે ચલિચ�ો, સો�યલ મી�ડયા, 
અખબારો, ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં વા�તિવકતા 
કરતાં જુદી વાતો કરવામાં આવે છ�. સ�ા અને 
સંપિ� ટૂંકા માગ� પણ મેળવવાની �પધા� થાય છ�. 
દ�ખાદ�ખીમાં આવીને અ�તન મકાનો, વાહનો, 
ઈલે��ોિનક સાધનો આવકની ક�ાથી ઉપર 
જઈને લોનથી લેવામાં આવે છ�. કોઈની સાથે 
તુલના થાય છ�, �પધા�ભાવ થાય છ�. કાયદાઓનો 
ભંગ કરવામાં આવે છ� �યાર� માનવ ડી�ેશનનો 
િશકાર બને છ�.

નકારા�મક વલણ

માનવ દર�ક વાતોમાં કોઈના દોષ જુએ છ�. 
કોઈને િસિ�ઓ બદલ િબરદાવવાને બદલે �લાિન 
કર� છ�. વાણીમાં, �યવહારમાં તેની નકારા�મકતા 
દ�ખાઈ આવે છ�. જેથી લોકો તેનાથી દૂર ભાગે છ�. 
કોઈ એને સાચી વાત સમ�વવાની િહ�મત કરતું 
નથી. � નકારા�મક ���, �િ� અને ક�િતમાં 
�િ� થાય તો તે માનવ ડી�ેશનનો િશકાર બને છ�.

ઉ� માનિસક તાણનું િનવારણ- સ�સંગ

ડી�ેશનના દદ�ને કદી એકલો ના મૂકવો 
�ઈએ. મનગમતી, રસ�િચની ��િ�ઓમાં તેને 
સિ�ય રાખી ડી�ેશનના વાતાવરણને દૂર રાખવું 
�ઈએ. સગાંવહાલાં, િમ�ોના સંપક�માં દદ� આવે 
�યાર� તેઓ હકારા�મક વાતો કર� છ� ક�મ ? તેનું 
�યાન રાખવું �ઈએ.

ડી�ેશનમાં મા� દવાઓ, સારવાર પયા��ત 
નથી. દવાઓ સાથે તેને દુઆઓ પણ મળ� તે જ�રી 
છ�. ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં આવીને િનયિમત �ાન �વણ, યોગ 
અ�યાસ કરવાથી ડી�ેશનમાંથી મુિ� મ�યાનાં 
ઘણાં ��ાંતો છ�. આ�યા��મક સંગીત, ગીતો તેને 

ડી�ેશનનાં િવચારોથી મુ� રાખે છ�.

ઈ�છાઓ ઉપર િનયં�ણ

પ�રવારમાંથી જ એવું િશ�ણ મળવું �ઈએ 
ક� આપણે આપણી આિથ�ક ��થિત, કમાણીના 
આધાર� ઈ�છાઓ રાખવી �ઈએ. ‘સાદુ �વન 
અને ઉ�િવચાર’ના સૂ�ને �વનમાં ચ�રતાથ� 
કરવું �ઈએ. ક�ટલાંયે મહાપુ�ષો - ��ીઓએ 
ઘણી ઓછી જ��રયાતોથી �વનને �દ�ય, મહાન 
બના�યું હતું. ��ાબાબા વાંસની ઝૂંપડીમાં બેસીને 
યોગા�યાસ કરતાં. રહ�વા માટ� પણ નાનો સાદો 
ઓરડો હતો. વ��ો અને ખાનપાન પણ 
સાદગીપૂણ� હતાં. આપણી સામે રિવશંકર 
મહારાજ, ઈ�દુલાલ યાિ�ક, ગાંધી� વગેર�નાં 
ઉદાહરણો છ�.

કમ�ની ગિતનું �ાન

માનવ વત�માનમાં જે રીતે �વે છ� તે વત�માન 
અને પાછલા જ�મોના કમ�ના િહસાબ �કતાબ �પે 
છ�. તેથી ��� નાટકમાં આપણને જે પા� 
ભજવવાનું મ�યું હોય તેને સા�ીભાવે, �ેમથી 
િનભાવવું �ઈએ. કમ�ની ગિતનું �ાન માનવને 
ડી�ેશનથી દૂર રાખી �વ�થ માનવ, �સ�ન માનવ 
બનાવે છ�.

માનવ કમ� કયા� પછી તેનું પ�રણામ ભોગ�યા 
િવના રહી શકતો નથી. એવાં કમ�ફળનાં અનેક 
��ાંતો �વા મળ� છ�, વાંચવા મળ� છ�. માનવ 
પોતાનાં પાટ�ને બદલી શકતો નથી. તેથી તનાવમાં 
આવીને ડી�ેશનના ભોગ ના બનવું �ઈએ.

અ�તન સંચાર સાધનો ઉપર િવવેકપૂણ� 
િનયં�ણ

આજે મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ, ફ�સબુક, 
�ીટર વગેર� સો�યલ મી�ડયાએ ફાયદાની સાથે 
નુકસાન પણ એટલું જ કયુ� છ�. મોબાઈલથી વંિચત 
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કોઈને કોઈ અનુભવ કરાવીને પોતાનો બનાવી લે 
છ�. લૌ�કકમાં કોઈ પાછળ પડતા નથી. બાબા 
આપણી પાછળ પડે છ� કારણ ક� તે �ણે છ� ક� 
દુિનયામાં શું રા�યું છ� ? જે મારાથી મળશે તે બીજે 
�યાંયથી નહ� મળ�. બાળક ઓછી બુિ�વાળો છ�. 
એટલે બાબા એને પોતાનો બનાવીને રાખે છ�. જેવા 
છો તેવા મારા બનીને રહો. �� એમ નથી કહ�તો ક� 
તમે ચા�યા �ઓ. મા�ં તો કામ છ� જ નાલાયકને 
લાયક બનાવવા, પિતતોને પાવન બનાવવા, 
િનબ�ળને બળવાન બનાવવા. આ એનું કામ છ�. તે 
પોતાનું કામ કરતા જ રહ� છ�.

તો બાબા સાથે એટલો �ેમ ક�મ થયો છ� ? તે 

અથક બનીને બાળકોને પોતાના સમાન બનાવી 
ર�ા છ�. બાબાએ સદા આ�દથી આજ સુધી 
આપણા ઉપર એવી નજર રાખી છ� ક� બેટી બાપને 
જુએ બાપ એને નજરથી જુએ. જેને નજરથી 
િનહાલ કરી દીધા તે કદી બેહાલ બનશે નહ�. ગમે 
તેવી પ�ર��થિત આવે તે પર�શાન થઈ શકતા નથી. 
જેના ઉપર બાપની નજર પડી, જેના િશર પર 
બાપનો હાથ છ� જેના િશર પર છ�છાયા છ� એની 
સામે કોઈપણ પરી�ા આવે, પ�ર��થિત આવે, તો 
પહાડ પણ રાઈ બની રહ�શે. આવી અંદરથી 
પોતાની ��થિત બનાવીને રાખે છ� તે સાચો 
પુ�ષાથ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

રાખતાં આ�મહ�યા (�વઘાત)ની ઘટનાઓ બને 
છ�. જે અખબારોમાં આવે છ�. ક�િ�મ સંબંધોનાં 
પ�રણામો આઘાતજનક નીવડે છ�. � અ�તન 
સંચારસાધનો ઉપર િવવેકપૂવ�કનું િનયં�ણ ના 
હોય તો તેનાં ખતરનાક પ�રણામો ભોગવવાં પડે 
છ�. તેથી ડી�ેશનથી બચવા ઉપરો� બાબતો િવશે 
ગહનિચંતન જ�રી છ�.

અ�ય ઉપાયો

�યિ�ને મનોવૈ�ાિનક રીતે સમજવી જ�રી 
છ�. તેની મૂંઝવણો સાંભળીને તેનો ઉક�લ લાવવાની 
જ�ર છ�. દર�ક �યિ�ને પ�રવારમાં સ�માન મળવું 
�ઈએ. તેની ગણના થવી �ઈએ. પ�રવાર� અમુક 
સમયે �ક�િતની ગોદમાં જવું �ઈએ. મન પસંદ 
િશ� ગીત સંગીતનો આનંદ માણવો �ઈએ. �ે� 
સાિહ�યનું વાંચન પણ જ�રી છ�. બાળક, યુવાના 
ઘડતરમાં ઉ�માનો, �ેમનો અભાવ ડી�ેશન ન�તર� 
છ�. તેથી તેમાં સાવધાની રાખવી જ�રી છ�.

ડી�ેશનમાંથી બહાર આવીને િભ�ન િભ�ન 
િસિ�ઓ મેળવનાર ��ી-પુ�ષોના અનુભવો 

સાંભળવા, વાંચવા જ�રી છ�. ‘ક�ઈ લાખો 
િનરાશામાં એક અમર આશા છુપાઈ છ�.’ કિવ 
મિણલાલ ન. ��વેદીની આ પંિ� સૂચક છ�. તેથી 
�વનમાં આશાવાદી ���કોણ રાખવો જ�રી છ�. 
ભલે આંગળીના વેઢ� ગણી શકાય તેવા િનકટના, 
િવ�ાસુ સંબંધો હોય તેમની આગળ �દલ ઠાલવીને 
હળવા બનવું �ઈએ. સમ�યાનું સમાધાન શોધવું 
�ઈએ.

આદશ� �વનશૈલી

આજના તમો�ધાન, ચા�રિ�યક, નૈિતક 
અધઃપતનના યુગમાં પણ સુખ, શાંિત, �દ�યાનંદ, 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ ની ભાવનાથી �વતા ��ા 
વ�સોની �દ�ય, આદશ� �વનશૈલી સવ� �કારના 
માનિસક પ�રતાપો દૂર કરાવીને અતી���ય 
સુખની અનુભૂિત કરાવે છ�. માટ� ન�કના 
��ાક�મારીઝ સેવાક���ની મુલાકાત લેશો એવી 
અપે�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 10 October 2019 Page No. 07

�ાના�ત

અ�તધારા

��થર બુિ�થી જ ��િતમાં શિ� આવશે
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

જેને લોકો કહ� છ� 
ભગવાન ઊંચામાં ઊંચા છ�. 
હ�ર સૂય�થી પણ તે�મય 
છ�. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આપણે એમને મેળવી 
લીધા છ�. આ િન�ય નથી 
તો યોગી કઈ રીતે બને ? 

ગમે તે થાય પણ કોઈ આપણી ખુશીને િછનવી ના 
શક�. �ીમત પર ચાલીએ છીએ તો બુિ� અહ� 
તહ� જતી નથી. મનમત દગાબાજ છ�. �ીમત 
દગાથી બચાવનારી છ�. સમજદાર બનાવનારી છ�. 
બુિ�ને ��થર એકા�િચત રાખશો, તો ��િત 
શિ� આપનારી બનશે. િવ��િતથી જે મેળવેલી 
શિ� છ� તે પણ અ��ય થઈ �ય છ�. ��િત 
શિ�શાળી બનાવે છ�.

બાબાનો મહાન ય� છ�. બાબા આપણને 
ખવડાવી ર�ા છ�. આ ��ાભોજન છ� જેનાથી 
મનુ�ય દ�વતા બને છ�. જેવું ભોજન પેટમાં જશે તેવું 
મન બનશે. પરંતુ આપણે શું કરવાનું છ� ? મનમાં 
જે જૂની ��િતઓ છ� તે ભૂલાવી દ�વાની છ�. શાંિતમાં 
ઘણી મ� છ�, તેનાથી સહજ રહ�વાય છ�. જેટલા 
ખુશ રહો, હિષ�ત રહો, મૂંઝાવાનો �વભાવ ના 
રાખો તો બધું �પ� દ�ખાય છ�. આ કરવાનું છ� આ 
નથી કરવાનું. બાબા ક�ટલા સહજ યોગી, 
કમ�યોગી બનાવી ર�ા છ�. પછી સાહિજક યોગી 
બાબા બનાવે છ�. તો ��િત આવી બનવાથી, શાંત 
રહ�વાથી જે ઘડી જેની આવ�યકતા છ� તે સહજ 
હાજર થઈ �ય છ�. કોઈ કામ સ��યું, શાંિતથી કામ 
ના કયુ�, તો પ�ાતાપ કરવો પડશે. એટલે કહ�વાય 

છ� ‘� ઓટ� સે અજુ�ન’. જે કરશે તે મેળવશે. 
કરશો તો પહ�લાં દુઆઓ મળશે. દુઆઓની 
શિ� કમાલનું કામ કર� છ�. િહ�મત આપણી, મદદ 
બાપ (પરમા�મા)ની. દુઆઓ સવ�ની. આ છ� સા�ં 
�વન �વવાની કળા. વાચા સેવામાં અિભમાન 
આવી શક� છ�. કમ�ણા સેવામાં અિભમાન તૂટ� છ�, 
યોગી બનીએ છીએ.

બાબાની જેટલી મીઠી વાતો સાંભળીએ 
છીએ, તો સાંભળતી વખતે એવું લાગે છ� ક� એક 
પણ વાત આપણે ભૂલીએ નહ�. સવ� યાદ રહ�. 
આટલી સારી મીઠી વાતો છ�. સદાના માટ� 
આપણને યાદ રહ�વી �ઈએ. સાથે સાથે એવું 
ઈ�છીએ છીએ ક� તે સવ� આપણા �વનમાં આવી 
�ય. કોઈ પણ ભૂલાય નહ�. એક પણ શિ� 
ટકાવારીમાં ઓછી ના થાય. બાબાને આપણા માટ� 
ક�ટલો �ેમ છ�. તો સવ� વાતોમાં સંપ�ન બની 
જઈએ. આપણે ભા�યશાળી છીએ ક� બાબાએ 
આપણી પાસે અપે�ાઓ રાખી છ�. જે રીતે 
બાળકોનો માબાપ પર અિધકાર છ�, બી�ઓ 
ઉપર નહ�. પોતાનાં બાળકોને શીખવાડશે, 
સમ�વશે. બાબાએ આપણને પોતાના બના�યા 
છ�. તો બાબાને હક છ� આપણને કહ�વાનો. બાબા 
આપણા ઉપર ક�રબાન થયા છ�. આપણે એમનાં 
ઉપર ક�રબાન થયા છીએ.

આપણે બાબાને �ણવામાં ઓળખવામાં 
સમય વીતા�યો. એમણે સ�વર� આપણને પોતાના 
બના�યા. આપણે બાબાને પોતાના બનાવવામાં 
સમય વીતાવીએ છીએ તો તે પાછળ પડે છ�. કોઈ 
છોડીને પણ ચા�યા �ય છ�. છતાં પણ એમને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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કોઈને કોઈ અનુભવ કરાવીને પોતાનો બનાવી લે 
છ�. લૌ�કકમાં કોઈ પાછળ પડતા નથી. બાબા 
આપણી પાછળ પડે છ� કારણ ક� તે �ણે છ� ક� 
દુિનયામાં શું રા�યું છ� ? જે મારાથી મળશે તે બીજે 
�યાંયથી નહ� મળ�. બાળક ઓછી બુિ�વાળો છ�. 
એટલે બાબા એને પોતાનો બનાવીને રાખે છ�. જેવા 
છો તેવા મારા બનીને રહો. �� એમ નથી કહ�તો ક� 
તમે ચા�યા �ઓ. મા�ં તો કામ છ� જ નાલાયકને 
લાયક બનાવવા, પિતતોને પાવન બનાવવા, 
િનબ�ળને બળવાન બનાવવા. આ એનું કામ છ�. તે 
પોતાનું કામ કરતા જ રહ� છ�.

તો બાબા સાથે એટલો �ેમ ક�મ થયો છ� ? તે 

અથક બનીને બાળકોને પોતાના સમાન બનાવી 
ર�ા છ�. બાબાએ સદા આ�દથી આજ સુધી 
આપણા ઉપર એવી નજર રાખી છ� ક� બેટી બાપને 
જુએ બાપ એને નજરથી જુએ. જેને નજરથી 
િનહાલ કરી દીધા તે કદી બેહાલ બનશે નહ�. ગમે 
તેવી પ�ર��થિત આવે તે પર�શાન થઈ શકતા નથી. 
જેના ઉપર બાપની નજર પડી, જેના િશર પર 
બાપનો હાથ છ� જેના િશર પર છ�છાયા છ� એની 
સામે કોઈપણ પરી�ા આવે, પ�ર��થિત આવે, તો 
પહાડ પણ રાઈ બની રહ�શે. આવી અંદરથી 
પોતાની ��થિત બનાવીને રાખે છ� તે સાચો 
પુ�ષાથ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

રાખતાં આ�મહ�યા (�વઘાત)ની ઘટનાઓ બને 
છ�. જે અખબારોમાં આવે છ�. ક�િ�મ સંબંધોનાં 
પ�રણામો આઘાતજનક નીવડે છ�. � અ�તન 
સંચારસાધનો ઉપર િવવેકપૂવ�કનું િનયં�ણ ના 
હોય તો તેનાં ખતરનાક પ�રણામો ભોગવવાં પડે 
છ�. તેથી ડી�ેશનથી બચવા ઉપરો� બાબતો િવશે 
ગહનિચંતન જ�રી છ�.

અ�ય ઉપાયો

�યિ�ને મનોવૈ�ાિનક રીતે સમજવી જ�રી 
છ�. તેની મૂંઝવણો સાંભળીને તેનો ઉક�લ લાવવાની 
જ�ર છ�. દર�ક �યિ�ને પ�રવારમાં સ�માન મળવું 
�ઈએ. તેની ગણના થવી �ઈએ. પ�રવાર� અમુક 
સમયે �ક�િતની ગોદમાં જવું �ઈએ. મન પસંદ 
િશ� ગીત સંગીતનો આનંદ માણવો �ઈએ. �ે� 
સાિહ�યનું વાંચન પણ જ�રી છ�. બાળક, યુવાના 
ઘડતરમાં ઉ�માનો, �ેમનો અભાવ ડી�ેશન ન�તર� 
છ�. તેથી તેમાં સાવધાની રાખવી જ�રી છ�.

ડી�ેશનમાંથી બહાર આવીને િભ�ન િભ�ન 
િસિ�ઓ મેળવનાર ��ી-પુ�ષોના અનુભવો 

સાંભળવા, વાંચવા જ�રી છ�. ‘ક�ઈ લાખો 
િનરાશામાં એક અમર આશા છુપાઈ છ�.’ કિવ 
મિણલાલ ન. ��વેદીની આ પંિ� સૂચક છ�. તેથી 
�વનમાં આશાવાદી ���કોણ રાખવો જ�રી છ�. 
ભલે આંગળીના વેઢ� ગણી શકાય તેવા િનકટના, 
િવ�ાસુ સંબંધો હોય તેમની આગળ �દલ ઠાલવીને 
હળવા બનવું �ઈએ. સમ�યાનું સમાધાન શોધવું 
�ઈએ.

આદશ� �વનશૈલી

આજના તમો�ધાન, ચા�રિ�યક, નૈિતક 
અધઃપતનના યુગમાં પણ સુખ, શાંિત, �દ�યાનંદ, 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ ની ભાવનાથી �વતા ��ા 
વ�સોની �દ�ય, આદશ� �વનશૈલી સવ� �કારના 
માનિસક પ�રતાપો દૂર કરાવીને અતી���ય 
સુખની અનુભૂિત કરાવે છ�. માટ� ન�કના 
��ાક�મારીઝ સેવાક���ની મુલાકાત લેશો એવી 
અપે�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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અ�તધારા

��થર બુિ�થી જ ��િતમાં શિ� આવશે
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

જેને લોકો કહ� છ� 
ભગવાન ઊંચામાં ઊંચા છ�. 
હ�ર સૂય�થી પણ તે�મય 
છ�. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આપણે એમને મેળવી 
લીધા છ�. આ િન�ય નથી 
તો યોગી કઈ રીતે બને ? 

ગમે તે થાય પણ કોઈ આપણી ખુશીને િછનવી ના 
શક�. �ીમત પર ચાલીએ છીએ તો બુિ� અહ� 
તહ� જતી નથી. મનમત દગાબાજ છ�. �ીમત 
દગાથી બચાવનારી છ�. સમજદાર બનાવનારી છ�. 
બુિ�ને ��થર એકા�િચત રાખશો, તો ��િત 
શિ� આપનારી બનશે. િવ��િતથી જે મેળવેલી 
શિ� છ� તે પણ અ��ય થઈ �ય છ�. ��િત 
શિ�શાળી બનાવે છ�.

બાબાનો મહાન ય� છ�. બાબા આપણને 
ખવડાવી ર�ા છ�. આ ��ાભોજન છ� જેનાથી 
મનુ�ય દ�વતા બને છ�. જેવું ભોજન પેટમાં જશે તેવું 
મન બનશે. પરંતુ આપણે શું કરવાનું છ� ? મનમાં 
જે જૂની ��િતઓ છ� તે ભૂલાવી દ�વાની છ�. શાંિતમાં 
ઘણી મ� છ�, તેનાથી સહજ રહ�વાય છ�. જેટલા 
ખુશ રહો, હિષ�ત રહો, મૂંઝાવાનો �વભાવ ના 
રાખો તો બધું �પ� દ�ખાય છ�. આ કરવાનું છ� આ 
નથી કરવાનું. બાબા ક�ટલા સહજ યોગી, 
કમ�યોગી બનાવી ર�ા છ�. પછી સાહિજક યોગી 
બાબા બનાવે છ�. તો ��િત આવી બનવાથી, શાંત 
રહ�વાથી જે ઘડી જેની આવ�યકતા છ� તે સહજ 
હાજર થઈ �ય છ�. કોઈ કામ સ��યું, શાંિતથી કામ 
ના કયુ�, તો પ�ાતાપ કરવો પડશે. એટલે કહ�વાય 

છ� ‘� ઓટ� સે અજુ�ન’. જે કરશે તે મેળવશે. 
કરશો તો પહ�લાં દુઆઓ મળશે. દુઆઓની 
શિ� કમાલનું કામ કર� છ�. િહ�મત આપણી, મદદ 
બાપ (પરમા�મા)ની. દુઆઓ સવ�ની. આ છ� સા�ં 
�વન �વવાની કળા. વાચા સેવામાં અિભમાન 
આવી શક� છ�. કમ�ણા સેવામાં અિભમાન તૂટ� છ�, 
યોગી બનીએ છીએ.

બાબાની જેટલી મીઠી વાતો સાંભળીએ 
છીએ, તો સાંભળતી વખતે એવું લાગે છ� ક� એક 
પણ વાત આપણે ભૂલીએ નહ�. સવ� યાદ રહ�. 
આટલી સારી મીઠી વાતો છ�. સદાના માટ� 
આપણને યાદ રહ�વી �ઈએ. સાથે સાથે એવું 
ઈ�છીએ છીએ ક� તે સવ� આપણા �વનમાં આવી 
�ય. કોઈ પણ ભૂલાય નહ�. એક પણ શિ� 
ટકાવારીમાં ઓછી ના થાય. બાબાને આપણા માટ� 
ક�ટલો �ેમ છ�. તો સવ� વાતોમાં સંપ�ન બની 
જઈએ. આપણે ભા�યશાળી છીએ ક� બાબાએ 
આપણી પાસે અપે�ાઓ રાખી છ�. જે રીતે 
બાળકોનો માબાપ પર અિધકાર છ�, બી�ઓ 
ઉપર નહ�. પોતાનાં બાળકોને શીખવાડશે, 
સમ�વશે. બાબાએ આપણને પોતાના બના�યા 
છ�. તો બાબાને હક છ� આપણને કહ�વાનો. બાબા 
આપણા ઉપર ક�રબાન થયા છ�. આપણે એમનાં 
ઉપર ક�રબાન થયા છીએ.

આપણે બાબાને �ણવામાં ઓળખવામાં 
સમય વીતા�યો. એમણે સ�વર� આપણને પોતાના 
બના�યા. આપણે બાબાને પોતાના બનાવવામાં 
સમય વીતાવીએ છીએ તો તે પાછળ પડે છ�. કોઈ 
છોડીને પણ ચા�યા �ય છ�. છતાં પણ એમને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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�સ�નતાના પથ પર

કાય� કરવા માટ� ��ી-પુ�ષના ગુણોનું સંતુલન જ�રી
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

આ એ�પાવરમે�ટ આપણને પોતાની અંદરથી 
િવકિસત કરવું ર�ં, આ આપણને �યાંયથી 
મળવાનું નથી. આનું સૌથી સા�ં ઉદાહરણ છ� 
મહાલ�મી. તેમના ચાર હાથ નજર� પડે છ� અને 
િવ�ણુ દ�વતા પણ. જે �તીક છ� ��ી અને પુ�ષ 
બ�નેની શિ�ઓ અને ગુણોનાં સંતુલનનું. આ 
સંતુલનથી આપણે સમાજને શિ�શાળી અને 
સુખદ બનાવી શક�શું. નારીનો અથ� થાય છ� 
ન+અરી. એટલે જેનો કોઈ શ�ુ નથી. આ �યાર� જ 
સંભવ બની શક� છ� �યાર� આપણે આ શ�દથી 
ઉપર ઊઠીશું. નારીને િશવમયી શિ� કહ�વાય છ�. 
નવદુગા� અને સર�વતીને �ાનની દ�વી કહ�વામાં 
આવે છ�. તેમના �ેત વ��ો પારદશ�કતાના �તીક 
છ�. પારદશ�કતાનો આધાર છ� પિવ�તા. સાથે જ 
હ�સની સવારી શિ�ની િનશાની છ�. �યાર� 
આપણે પોતાની સાથે આપણા દ�િહક ભાવથી ઉપર 
ઉઠીએ છીએ �યાર� આપણે પોતાના લીડર બની 
જઈએ છીએ. �યાર� આપણે સમાજ અને િવ�ના 
પણ લીડર બની જતા હોઈએ છીએ. મા 
સર�વતીની હ�સની સવારી આ જ વાતનું �તીક 
છ�. તેની સાથે જે મયુર છ� તે સાદગી અને સુંદરતાનું 
�તીક છ�. આની સાથે જ લ�મી�ને ધનની દ�વી 
કહ�વામાં આવે છ�. આ મા� �થૂળ ધનની વાત નથી 
પણ શિ�, ગુણ, �ાન વગેર�ની વાતો છ� જેને 
આપણે સ��મિલત કરી શક�એ અને પોતાના 
�વનમાં ઉતારી શક�એ. મા દુગા� જેમણે �વનને 
એક �ક�ા સમાન બના�યું. જેના �વનમાં કોઈ 
બુરાઈનો �ભાવ ર�ો નથી. એવા મા દુગા�ની 

આપણે �યાર� િવચાયુ� 
ન હતું ક� મિહલાઓમાં 
��િત આ�યા��મક 
શિ� માટ� જ�મી શક� છ�. 
આજના યુગમાં મિહલાઓ 
િશિ�ત અને આધુિનક 
�વન શૈલીવાળી છ�. આ

નવો યુગ છ�. જેમાં મિહલાઓ એવી ��ત થઈ 
�ય ક� પુ�ષ�ધાન સમાજમાં પોતાની બરાબરીની 
હાજરી ન�ધાવી શક�. આજે મિહલાઓની 
જવાબદારી વધી છ� અને ભૂિમકા પણ મહ�વપૂણ� 
છ�. � સૂચના, �ાનની સાથ મારામાં સમજ નથી ક� 
એ �ાનનો પોતાના �વનમાં ક�વા �કાર� ઉપયોગ 
કરવો છ� તો ભણતર શું કરી લેશે ? એવા ઘણા 
�લંત ��ાંત છ� આપણી સામે છ� ક� િશ�ાના 
�તર� છોકરીઓ હ�િશયાર છ� પણ સમાજમાં એવી 
ક�ટલીક પ�ર��થિતઓ છ� જેનો તે સામનો નથી 
કરી શકતી અને હારી �ય છ�. �યાંક ને �યાંક 
આ�યા��મકતા ખલાસ થઈ ગઈ છ�. જેના લીધે 
આપણે પોતાને પી�ડત, અશ�, હીન અને 
ભયની લાગણીથી ઘેરાયેલા સમ�એ છીએ. આજે 
સમાજમાં જ�ર છ� અંદરથી ��ત થવાની. આપણે 
આપણા શરીરની દીવાલને બા� રીતે ઉઠાવી 
શક�શું �યાર� આપણો �વયં સંગમ થશે. આપણે 
�વયંના વા�તિવક �વ�પને �ઈ શક�શું. 
સશિ�કરણ એક શીખવાની �િ�યા છ�. જેમાં 
આપણે આપણી અંદરની સમજ અને શિ�ઓમાં 
વધારો કરીએ છ�. એવું કહ�વાય છ� �ેમમાં શિ� 
છ�, �યાગમાં, સ�યતામાં, સદભાવનામાં શિ� છ�. (અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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આપણા સંક�પથી જ ���ની રચના થાય છ�.
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

સંક�પ એ આપણા 
પુ�ષાથ�ની આધારિશલા 
છ�. ઘણાં પુરાણાં શા��ોમાં 
એક વાત લખેલી છ�.  
िशवसंक�पम�तु બધો મં� 
વાંચીને તેમ કહ�વામાં આવે 
છ�. આપણો ક�યાણકારી 

સંક�પ હોય. આ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની સૌથી 
મહાન દ�ણ કઈ છ� ? �� કહીશ ક� સંક�પનું મહ�વ. 
આપના સંક�પનું મહ�વ શું છ� ? એની તાકાત કઈ 
છ� ? એની િવશેષતા કઈ છ� ? આ સવ� વાતો બાબા 
(પરમા�મા િશવ) એ બતાવી છ�. બાબાની આ 
વાતો બીજે �યાંય બતાવી નથી. બાબાની આ 
વાતો ઘણી અમૂ�ય છ�. જે આપને �યાંય �વા નહ� 
મળ�. બધો ઈિતહાસ આપ વાંચી જુઓ. સંક�પનું જે 
મહ�વ બાબાએ બતા�યું છ� તે કોઈએ બતા�યું 
નથી.

પહ�લી વાત છ�, બાબાએ ક�ં છ� સંક�પથી 
��� રચવામાં આવે છ�. સંક�પ એટલો મોટો છ� 
જેનાથી ���ની રચના થાય છ�. ��� �યાં અને 
સંક�પ �યાં. બાબા કહ� છ� િવચાર સંસારને બદલી 
દ� છ�. સંસાર િવચારો ઉપર ટક�લો છ�. િવચાર જ 
સંસારનો પાયો છ�. બાબા કહ� છ� ક� આપના 
સંક�પથી જ ��� રચાય છ�. આપ અશુ� સંક�પ 
કરશો, તો અશુ� ��� રચાશે. શુ� સંક�પ 
કરશો તો શુ� સંસાર રચાશે. તો આપ હલકા, 
નકારા�મક િવચાર છોડશો ક� નહ� છોડો ? આપ 
એવું સમજશો ક� મારા સંક�પથી જ સારી યા 
ખરાબ, સુખમય યા દુઃખમય ��� રચાશે તો આપે 
િનણ�ય કરવો પડશે ક� ક�વા સંક�પ કરવા �ઈએ. 

બાબાએ ક�ં છ� ક� સવ�નો પાયો સંક�પ છ�. આપ 
આ યાદ રાખશો તો પ�રવત�ન આવશે. સંક�પમાં 
કઈ વાતોની શિ� છ� ? પિવ�તાની, �ાનની, 
યોગની, અ�શિ�ઓની.

પહ�લાં એ સમ� ક� �� મા�ટર રચિયતા છું. 
આપે બાબાની �વનકહાણી સાંભળી હશે, વાંચી 
હશે. િશવબાબાએ ��ાબાબાને ��ય બતા�યું. બે 
તારાઓ ઉપર આકાશમાંથી આ�યા અને દ�વી-
દ�વતા બની ગયા. એના પછી ��ાબાબાને ક�ં ક� 
તાર� આવી ��� બનાવવાની છ�. ��ાએ ક�ં, 
એમણે એ તો જણા�યું નહ� ક� ક�વી ��� 
બનાવવાની છ�. ધીર� ધીર� િશવબાબાએ બધું 
બતા�યું. સંક�પથી ��� રચાય છ�. આપે જે ��� 
રચવાની છ� તે સંક�પથી રચવાની છ�. તે માટ� 
પહ�લાં એ સમ� ક� �� મા�ટર રચિયતા છું. પોતાની 
પોઝીશનને સમ�. પોતાનો ગોલ (�યેય) છ� ક� 
નવી ��� રચવાની છ�. આપનો પાટ� મા�ટર 
રચિયતા બનવાનો છ�. એ પાટ� અને લ�યને પૂરા 
કરવાનો ઉપાય કયો છ� ? શિ�શાળી સંક�પ 
અથા�� યોગયુ�, પિવ�તાયુ� સંક�પ આવા 
સંક�પથી ��� રચવામાં આવે છ�.

બીજું બાબાએ ક�ં છ� ક� સંક�પ એ 
�દવાસળી છ�. �દવાસળીની સળીને સળગાવીને 
ફ�ક� દ�વામાં આવે છ� તો મોટી મોટી ઈમારતોને પણ 
સળગાવી દ� છ�. સંક�પ�પી સળી, જે િચનગારી છ� 
એને સળગાવીને જૂના પુરાણા સં�કારોને દ�ધ 
કરવાના છ�.

બાબા કહ� છ� જેવું લ�ય તેવાં લ�ણ. આપણું 
લ�ય ઊંચું હોય છ� પણ લ�ણ તેવાં હોતાં નથી. 
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�સ�નતાના પથ પર

કાય� કરવા માટ� ��ી-પુ�ષના ગુણોનું સંતુલન જ�રી
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

આ એ�પાવરમે�ટ આપણને પોતાની અંદરથી 
િવકિસત કરવું ર�ં, આ આપણને �યાંયથી 
મળવાનું નથી. આનું સૌથી સા�ં ઉદાહરણ છ� 
મહાલ�મી. તેમના ચાર હાથ નજર� પડે છ� અને 
િવ�ણુ દ�વતા પણ. જે �તીક છ� ��ી અને પુ�ષ 
બ�નેની શિ�ઓ અને ગુણોનાં સંતુલનનું. આ 
સંતુલનથી આપણે સમાજને શિ�શાળી અને 
સુખદ બનાવી શક�શું. નારીનો અથ� થાય છ� 
ન+અરી. એટલે જેનો કોઈ શ�ુ નથી. આ �યાર� જ 
સંભવ બની શક� છ� �યાર� આપણે આ શ�દથી 
ઉપર ઊઠીશું. નારીને િશવમયી શિ� કહ�વાય છ�. 
નવદુગા� અને સર�વતીને �ાનની દ�વી કહ�વામાં 
આવે છ�. તેમના �ેત વ��ો પારદશ�કતાના �તીક 
છ�. પારદશ�કતાનો આધાર છ� પિવ�તા. સાથે જ 
હ�સની સવારી શિ�ની િનશાની છ�. �યાર� 
આપણે પોતાની સાથે આપણા દ�િહક ભાવથી ઉપર 
ઉઠીએ છીએ �યાર� આપણે પોતાના લીડર બની 
જઈએ છીએ. �યાર� આપણે સમાજ અને િવ�ના 
પણ લીડર બની જતા હોઈએ છીએ. મા 
સર�વતીની હ�સની સવારી આ જ વાતનું �તીક 
છ�. તેની સાથે જે મયુર છ� તે સાદગી અને સુંદરતાનું 
�તીક છ�. આની સાથે જ લ�મી�ને ધનની દ�વી 
કહ�વામાં આવે છ�. આ મા� �થૂળ ધનની વાત નથી 
પણ શિ�, ગુણ, �ાન વગેર�ની વાતો છ� જેને 
આપણે સ��મિલત કરી શક�એ અને પોતાના 
�વનમાં ઉતારી શક�એ. મા દુગા� જેમણે �વનને 
એક �ક�ા સમાન બના�યું. જેના �વનમાં કોઈ 
બુરાઈનો �ભાવ ર�ો નથી. એવા મા દુગા�ની 

આપણે �યાર� િવચાયુ� 
ન હતું ક� મિહલાઓમાં 
��િત આ�યા��મક 
શિ� માટ� જ�મી શક� છ�. 
આજના યુગમાં મિહલાઓ 
િશિ�ત અને આધુિનક 
�વન શૈલીવાળી છ�. આ

નવો યુગ છ�. જેમાં મિહલાઓ એવી ��ત થઈ 
�ય ક� પુ�ષ�ધાન સમાજમાં પોતાની બરાબરીની 
હાજરી ન�ધાવી શક�. આજે મિહલાઓની 
જવાબદારી વધી છ� અને ભૂિમકા પણ મહ�વપૂણ� 
છ�. � સૂચના, �ાનની સાથ મારામાં સમજ નથી ક� 
એ �ાનનો પોતાના �વનમાં ક�વા �કાર� ઉપયોગ 
કરવો છ� તો ભણતર શું કરી લેશે ? એવા ઘણા 
�લંત ��ાંત છ� આપણી સામે છ� ક� િશ�ાના 
�તર� છોકરીઓ હ�િશયાર છ� પણ સમાજમાં એવી 
ક�ટલીક પ�ર��થિતઓ છ� જેનો તે સામનો નથી 
કરી શકતી અને હારી �ય છ�. �યાંક ને �યાંક 
આ�યા��મકતા ખલાસ થઈ ગઈ છ�. જેના લીધે 
આપણે પોતાને પી�ડત, અશ�, હીન અને 
ભયની લાગણીથી ઘેરાયેલા સમ�એ છીએ. આજે 
સમાજમાં જ�ર છ� અંદરથી ��ત થવાની. આપણે 
આપણા શરીરની દીવાલને બા� રીતે ઉઠાવી 
શક�શું �યાર� આપણો �વયં સંગમ થશે. આપણે 
�વયંના વા�તિવક �વ�પને �ઈ શક�શું. 
સશિ�કરણ એક શીખવાની �િ�યા છ�. જેમાં 
આપણે આપણી અંદરની સમજ અને શિ�ઓમાં 
વધારો કરીએ છ�. એવું કહ�વાય છ� �ેમમાં શિ� 
છ�, �યાગમાં, સ�યતામાં, સદભાવનામાં શિ� છ�. (અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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આપણા સંક�પથી જ ���ની રચના થાય છ�.
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

સંક�પ એ આપણા 
પુ�ષાથ�ની આધારિશલા 
છ�. ઘણાં પુરાણાં શા��ોમાં 
એક વાત લખેલી છ�.  
िशवसंक�पम�तु બધો મં� 
વાંચીને તેમ કહ�વામાં આવે 
છ�. આપણો ક�યાણકારી 

સંક�પ હોય. આ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની સૌથી 
મહાન દ�ણ કઈ છ� ? �� કહીશ ક� સંક�પનું મહ�વ. 
આપના સંક�પનું મહ�વ શું છ� ? એની તાકાત કઈ 
છ� ? એની િવશેષતા કઈ છ� ? આ સવ� વાતો બાબા 
(પરમા�મા િશવ) એ બતાવી છ�. બાબાની આ 
વાતો બીજે �યાંય બતાવી નથી. બાબાની આ 
વાતો ઘણી અમૂ�ય છ�. જે આપને �યાંય �વા નહ� 
મળ�. બધો ઈિતહાસ આપ વાંચી જુઓ. સંક�પનું જે 
મહ�વ બાબાએ બતા�યું છ� તે કોઈએ બતા�યું 
નથી.

પહ�લી વાત છ�, બાબાએ ક�ં છ� સંક�પથી 
��� રચવામાં આવે છ�. સંક�પ એટલો મોટો છ� 
જેનાથી ���ની રચના થાય છ�. ��� �યાં અને 
સંક�પ �યાં. બાબા કહ� છ� િવચાર સંસારને બદલી 
દ� છ�. સંસાર િવચારો ઉપર ટક�લો છ�. િવચાર જ 
સંસારનો પાયો છ�. બાબા કહ� છ� ક� આપના 
સંક�પથી જ ��� રચાય છ�. આપ અશુ� સંક�પ 
કરશો, તો અશુ� ��� રચાશે. શુ� સંક�પ 
કરશો તો શુ� સંસાર રચાશે. તો આપ હલકા, 
નકારા�મક િવચાર છોડશો ક� નહ� છોડો ? આપ 
એવું સમજશો ક� મારા સંક�પથી જ સારી યા 
ખરાબ, સુખમય યા દુઃખમય ��� રચાશે તો આપે 
િનણ�ય કરવો પડશે ક� ક�વા સંક�પ કરવા �ઈએ. 

બાબાએ ક�ં છ� ક� સવ�નો પાયો સંક�પ છ�. આપ 
આ યાદ રાખશો તો પ�રવત�ન આવશે. સંક�પમાં 
કઈ વાતોની શિ� છ� ? પિવ�તાની, �ાનની, 
યોગની, અ�શિ�ઓની.

પહ�લાં એ સમ� ક� �� મા�ટર રચિયતા છું. 
આપે બાબાની �વનકહાણી સાંભળી હશે, વાંચી 
હશે. િશવબાબાએ ��ાબાબાને ��ય બતા�યું. બે 
તારાઓ ઉપર આકાશમાંથી આ�યા અને દ�વી-
દ�વતા બની ગયા. એના પછી ��ાબાબાને ક�ં ક� 
તાર� આવી ��� બનાવવાની છ�. ��ાએ ક�ં, 
એમણે એ તો જણા�યું નહ� ક� ક�વી ��� 
બનાવવાની છ�. ધીર� ધીર� િશવબાબાએ બધું 
બતા�યું. સંક�પથી ��� રચાય છ�. આપે જે ��� 
રચવાની છ� તે સંક�પથી રચવાની છ�. તે માટ� 
પહ�લાં એ સમ� ક� �� મા�ટર રચિયતા છું. પોતાની 
પોઝીશનને સમ�. પોતાનો ગોલ (�યેય) છ� ક� 
નવી ��� રચવાની છ�. આપનો પાટ� મા�ટર 
રચિયતા બનવાનો છ�. એ પાટ� અને લ�યને પૂરા 
કરવાનો ઉપાય કયો છ� ? શિ�શાળી સંક�પ 
અથા�� યોગયુ�, પિવ�તાયુ� સંક�પ આવા 
સંક�પથી ��� રચવામાં આવે છ�.

બીજું બાબાએ ક�ં છ� ક� સંક�પ એ 
�દવાસળી છ�. �દવાસળીની સળીને સળગાવીને 
ફ�ક� દ�વામાં આવે છ� તો મોટી મોટી ઈમારતોને પણ 
સળગાવી દ� છ�. સંક�પ�પી સળી, જે િચનગારી છ� 
એને સળગાવીને જૂના પુરાણા સં�કારોને દ�ધ 
કરવાના છ�.

બાબા કહ� છ� જેવું લ�ય તેવાં લ�ણ. આપણું 
લ�ય ઊંચું હોય છ� પણ લ�ણ તેવાં હોતાં નથી. 
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લ�ય અને લ�ણ વ�ેની ખાઈ છ� તેને કઈ રીતે 
પૂરીએ ? એને �ડનારો પુલ છ� સંક�પ. �યાં સુધી 
આપનો સંક�પ�પી પુલ નહ� હોય તો માર� ખાઈને 
ભરવાની છ�. લ�ય અને લ�ણને �ડનારો પુલ છ� 
બાપ સમાન બનવું. બાપને હ�મેશાં સામે રાખો. 
પોતાના સં�કારોને બાપની સાથે ટ�લી કરો. કમ� 
કરતાં િવચારો ક� બાપે આવું કમ� કયુ� હતું ? � હા 
હોય તો તે કરો.

બાબા કહ� છ� ક� એ સંક�પ રહ� ક� �� �ા�ણ 
(��ાવ�સ) છું. તો શુ�ોના સંક�પ મને આવી શક� 
નહ�. �ા�ણ કદી �લે�છોનું કામ કરતા નથી. 
લૌ�કકમાં પણ જે શુ� �ા�ણ હોય તેને કહો ક� 
તમે માંસ ખાઓ, તો તે શું કહ�શે ? ક�વી વાત કરો 
છો ? �� �ા�ણ છું. �લે�છ ભોજન ખાઈ શક�� નહ�. 
આપણો એ સંક�પ હોય ક� �� સાચો સાચો �ા�ણ 
છું. શુિ�, પિવ�તા, સા��વકતા, યોગ એ મા�ં 
�ા�ણ�વ છ�, મા�ં કત��ય છ�. આ રીતે આપ 
સંક�પ કરશો તો આપમાં શાલીનતા તથા દ�વી 
સં�કાર આવશે જેને બાબા રૉય�ટી કહ� છ�.

બાબા કહ� છ� ક� સંક�પ એટલા શિ�શાળી 
હોય છ� ક� તે યોગમાં લગનનું �પ ધારણ કર� છ�. 
સશ��ેમનું �પ લે છ�. યોગ અ��નું �પ લે છ�. 
એનાથી બધાં િવકમ� દ�ધ થઈ �ય છ�. પોતાના 
સંક�પને � �ેમમાં લવલીન કરી દો, રૉયલ કરી 
દો તો સંક�પ અ�� બની જશે. સંક�પ 
�દવાસળીની સળી છ�. સંક�પ અ�� પણ છ�. � 
આપ ઈ�છો છો ક� આપનો યોગ �ે� ક�ાનો હોય 
તો એના માટ� સંક�પને �ેમથી ભરી દો. યોગમાં 
આપનો સંક�પ જ �ેમ �વ�પ હોય.

બાબા કહ� છ� સંક�પ �ટ�કટ છ�. ફ�ર�તા 
બનવાની �ટ�કટ કપાવી લો. આબુ આવવા માટ� 
પોતપોતાનાં �ટ�શનોથી �ટ�કટ લેવી પડે છ�. 
આપણે જવાનું છ� અ�ય� વતનમાં. અ�ય� 

વતનમાં જવા માટ� માર� ફ�ર�તા બનવાનું છ�. આ 
છ� સંક�પ�પી યા�ા પ�. �� ફ�ર�તા છું. માર� 
ફ�ર�તા બનવાનું છ�.

બાબા કહ� છ� જે સંક�પ કરો છો તેને પૂરો 
કરો. િવચારો અને કરો. સંક�પ કરીને છોડી ના 
દ�શો. કાલ માટ� ટાળશો નહ�. અડધા મનથી 
િવચારો નહ�. જે પણ િવચારો છો તે પૂરા મનથી 
િવચારો. બાબા કહ� છ� સંક�પમાં �ેમ અને 
િનયમની સમતુલા હોવી �ઈએ. �ેહ અને 
શિ�, �ાન અને યોગનું બેલે�સ રાખો. આ 
વાતોનું પાલન કરીશું, તો તી� પુ�ષાથ� કરી 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા �ે� �વન બનાવી સ�ય દીવાળી 
મનાવીએ. �ભુ િપતાની �ીમતને ધારણ કરવાનો 
�ે� પુ�ષાથ� કરીએ. કહ�વત પણ છ� ક� �ાર�ધ 
મોટું છ� ક� પુ�ષાથ� ? તો જવાબ મળ� છ� ક� પહ�લાં 
પુ�ષાથ� અને પુ�ષાથ�ના આધાર� જ �ાર�ધ બને 
છ�. તો જેવું કમ� તેવું ફળ. તો આજના કિલયુગી 
તમો�ધાન સં�કારોને પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
�ીમત એટલે ક� ગીતા �ાનના આધાર� અજુ�ન 
બની �વનમાં ઉતારવાનો પુ�ષાથ� કરી નવા વષ� 
�પી આવનાર સતયુગી નવી દુિનયામાં હ�મેશ માટ� 
દીવાળીની જેમ જ સદા સુખ, શાંિત સંપ�ન 
ઉ�વળ �વનનો લહાવો લેવા આજથી 
રાજયોગનું �ાન લઈ �ીમતનું પાલન કરવાનો 
�ે� પુ�ષાથ� કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �દપાવલી
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રોજબરોજ ઓછો થતો 
વરસાદ �લોબલ વૉમ�ગને 
કારણે મનુ�ય �વન 
ખતરામાં છ�. આજે દર�ક 
દ�શવાસી પાણીની સમ�યા 
સામે ઝઝૂમી ર�ો છ�. 
આજથી 25 વષ� પહ�લાં

વષા�ઋતુમાં મા� 15 યા 20 �દવસનો વરસાદ વરસે 
છ�. અને તે પણ અસમાન. �યાંક વધાર� તો �યાંક 
ઓછો.

વરસાદ ઓછો થવાનું મુ�ય કારણ ��ો 
ઓછાં વાવવાં તે છ�. આપણે �ઈએ છીએ ક� �યાં 
ગાઢ જંગલો અને ��ો વધાર� હોય છ�. �યાં 
વષા�ઋતુમાં સૌથી વધાર� વરસાદ થાય છ�. આ 
વાતને �યાનમાં રાખીને સમ�દ�શમાં ��ો વાવીને 
એ મોટાં થાય �યાં સુધી પાલના કરવી જ�રી છ�. 
આપણી ધરતી હ�રયાળીવાળી હશે તો �વગ� 
કહ�વાશે. આ �ક�િત આપણને ફળ �લ અને 
અનેક વન�પિત ઔષધીઓ આપે છ�. એનું �યાન 
રાખવું એ આપણી જવાબદારી છ�.

એક �િસ� કહ�વત છ� ‘ક�પના કરો ક� � 
�� વાઈફાઈ િસ�લ આપતાં હોત તો આપણે 
ઘણાં બધાં ��ો વાવીએ.’ એ ક�ટલા દુઃખની વાત 
છ� ક� આપણે ઔ�ોિગક િવકાસથી ટ�વાઈ ગયા 
છીએ. જેથી પયા�વરણથી થતા નુકસાનને 
અનુભવી શકતા નથી. ઔ�ોિગક િવકાસ માટ� 
અનેક ��ોને કાપતાં �ક�િતને ન� કરી ર�ા 
છીએ. �ક�િતથી �વયંને અલગ કરી ર�ા છીએ.

� આપણે �િવત રહ�વા ઈ�છીએ છીએ તો 
અને સારો �વન િનવા�હ કરવા ઈ�છીએ છીએ તો 

વધાર� સં�યામાં ��ો વાવવાં �ઈએ. ઓ�સીજન 
લેવામાં અને કાબ�ન ડાયો�સાઈડ કાઢવા િસવાય 
��ો પયા�વરણને અ�ય હાિનકારક ગેસોનું 
અવશોષણ કર� છ� જેનાથી હવા તા� અને શુ� 
બને છ�. જેનાથી ��ો હયા� ભયા� બનશે. વધાર� 
ઓ�સીજન પેદા થશે અને ��ો ઝેરી ગેસોને 
અવશોિષત કરશે.

��ારોપણનું આટલું મહ�વ હોવા છતાં મા� 
ગ�યા ગાં�ા લોકો જ તેનું મહ�વ સમજે છ�. આવા 
લોકો ��ો વાવવાની �િત�ા લે છ�. બાક� ક�ટલાક 
લોકો તો એમના �વનમાં એટલા ત�ીન રહ� છ� 
તેઓ એ સમજતા નથી ક� આપણે પયા��ત ��ો 
િવના �વી શક�શું નહ�. આ એવો સમય છ� �યાર� 
આપણે ��ારોપણના મહ�વને �ણીએ. એમાં 
આપણું યોગદાન આપીએ.

��ારોપણનું સૌથી મહ�વનું કાય� વનોની 
�િ� કરવાનું છ�. ��વી પરની પ�ર��થિતની 
સમતુલા �ળવવા વન ઘણાં મહ�વપૂણ� છ�. 
આપણા �હનો એક મોટો ભાગ જંગલોની સાથે 
ઢ�કાઈ ગયો છ�. ઔ�ોિગક િવકાસ માટ� જ��રયાત 
કરતાં વધુ ��ો કાપવામાં આવે છ�. ��ો કપાઈ 
જતાં તેની ભરપાઈ કરવા આપણે અનેક ��ો 
વાવવાં પડશે. ��ારોપણ આ �યોજનથી કરવામાં 
આવે છ�. ��ારોપણની મદદથી વન ઝડપથી 
વધતાં જશે.

��ાક�મારીઝ પ�રવાર ઘણો મોટો છ�. � 
આપણા દર�ક નગરનાં સેવાક��� 1000 ��ો વાવે, 
એને ઉછ�રવાની �િત�ા કર�, તો પયા�વરણનું 
ર�ણ થશે. તો આવો 1000 ��ો વાવવાની 
�િત�ાને સાથ�ક કરીએ.           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

��ાક�મારીઝના મહામં�ી રાજયોગી િનવ�રભાઈનો સંદ�શ
રાજયોગી ��ાક�માર િનવ�રભાઈ, મહામં�ી, ��ાક�મારીઝ મુ�યાલય, માઉ�ટ આબુ
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લ�ય અને લ�ણ વ�ેની ખાઈ છ� તેને કઈ રીતે 
પૂરીએ ? એને �ડનારો પુલ છ� સંક�પ. �યાં સુધી 
આપનો સંક�પ�પી પુલ નહ� હોય તો માર� ખાઈને 
ભરવાની છ�. લ�ય અને લ�ણને �ડનારો પુલ છ� 
બાપ સમાન બનવું. બાપને હ�મેશાં સામે રાખો. 
પોતાના સં�કારોને બાપની સાથે ટ�લી કરો. કમ� 
કરતાં િવચારો ક� બાપે આવું કમ� કયુ� હતું ? � હા 
હોય તો તે કરો.

બાબા કહ� છ� ક� એ સંક�પ રહ� ક� �� �ા�ણ 
(��ાવ�સ) છું. તો શુ�ોના સંક�પ મને આવી શક� 
નહ�. �ા�ણ કદી �લે�છોનું કામ કરતા નથી. 
લૌ�કકમાં પણ જે શુ� �ા�ણ હોય તેને કહો ક� 
તમે માંસ ખાઓ, તો તે શું કહ�શે ? ક�વી વાત કરો 
છો ? �� �ા�ણ છું. �લે�છ ભોજન ખાઈ શક�� નહ�. 
આપણો એ સંક�પ હોય ક� �� સાચો સાચો �ા�ણ 
છું. શુિ�, પિવ�તા, સા��વકતા, યોગ એ મા�ં 
�ા�ણ�વ છ�, મા�ં કત��ય છ�. આ રીતે આપ 
સંક�પ કરશો તો આપમાં શાલીનતા તથા દ�વી 
સં�કાર આવશે જેને બાબા રૉય�ટી કહ� છ�.

બાબા કહ� છ� ક� સંક�પ એટલા શિ�શાળી 
હોય છ� ક� તે યોગમાં લગનનું �પ ધારણ કર� છ�. 
સશ��ેમનું �પ લે છ�. યોગ અ��નું �પ લે છ�. 
એનાથી બધાં િવકમ� દ�ધ થઈ �ય છ�. પોતાના 
સંક�પને � �ેમમાં લવલીન કરી દો, રૉયલ કરી 
દો તો સંક�પ અ�� બની જશે. સંક�પ 
�દવાસળીની સળી છ�. સંક�પ અ�� પણ છ�. � 
આપ ઈ�છો છો ક� આપનો યોગ �ે� ક�ાનો હોય 
તો એના માટ� સંક�પને �ેમથી ભરી દો. યોગમાં 
આપનો સંક�પ જ �ેમ �વ�પ હોય.

બાબા કહ� છ� સંક�પ �ટ�કટ છ�. ફ�ર�તા 
બનવાની �ટ�કટ કપાવી લો. આબુ આવવા માટ� 
પોતપોતાનાં �ટ�શનોથી �ટ�કટ લેવી પડે છ�. 
આપણે જવાનું છ� અ�ય� વતનમાં. અ�ય� 

વતનમાં જવા માટ� માર� ફ�ર�તા બનવાનું છ�. આ 
છ� સંક�પ�પી યા�ા પ�. �� ફ�ર�તા છું. માર� 
ફ�ર�તા બનવાનું છ�.

બાબા કહ� છ� જે સંક�પ કરો છો તેને પૂરો 
કરો. િવચારો અને કરો. સંક�પ કરીને છોડી ના 
દ�શો. કાલ માટ� ટાળશો નહ�. અડધા મનથી 
િવચારો નહ�. જે પણ િવચારો છો તે પૂરા મનથી 
િવચારો. બાબા કહ� છ� સંક�પમાં �ેમ અને 
િનયમની સમતુલા હોવી �ઈએ. �ેહ અને 
શિ�, �ાન અને યોગનું બેલે�સ રાખો. આ 
વાતોનું પાલન કરીશું, તો તી� પુ�ષાથ� કરી 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા �ે� �વન બનાવી સ�ય દીવાળી 
મનાવીએ. �ભુ િપતાની �ીમતને ધારણ કરવાનો 
�ે� પુ�ષાથ� કરીએ. કહ�વત પણ છ� ક� �ાર�ધ 
મોટું છ� ક� પુ�ષાથ� ? તો જવાબ મળ� છ� ક� પહ�લાં 
પુ�ષાથ� અને પુ�ષાથ�ના આધાર� જ �ાર�ધ બને 
છ�. તો જેવું કમ� તેવું ફળ. તો આજના કિલયુગી 
તમો�ધાન સં�કારોને પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
�ીમત એટલે ક� ગીતા �ાનના આધાર� અજુ�ન 
બની �વનમાં ઉતારવાનો પુ�ષાથ� કરી નવા વષ� 
�પી આવનાર સતયુગી નવી દુિનયામાં હ�મેશ માટ� 
દીવાળીની જેમ જ સદા સુખ, શાંિત સંપ�ન 
ઉ�વળ �વનનો લહાવો લેવા આજથી 
રાજયોગનું �ાન લઈ �ીમતનું પાલન કરવાનો 
�ે� પુ�ષાથ� કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �દપાવલી
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રોજબરોજ ઓછો થતો 
વરસાદ �લોબલ વૉમ�ગને 
કારણે મનુ�ય �વન 
ખતરામાં છ�. આજે દર�ક 
દ�શવાસી પાણીની સમ�યા 
સામે ઝઝૂમી ર�ો છ�. 
આજથી 25 વષ� પહ�લાં

વષા�ઋતુમાં મા� 15 યા 20 �દવસનો વરસાદ વરસે 
છ�. અને તે પણ અસમાન. �યાંક વધાર� તો �યાંક 
ઓછો.

વરસાદ ઓછો થવાનું મુ�ય કારણ ��ો 
ઓછાં વાવવાં તે છ�. આપણે �ઈએ છીએ ક� �યાં 
ગાઢ જંગલો અને ��ો વધાર� હોય છ�. �યાં 
વષા�ઋતુમાં સૌથી વધાર� વરસાદ થાય છ�. આ 
વાતને �યાનમાં રાખીને સમ�દ�શમાં ��ો વાવીને 
એ મોટાં થાય �યાં સુધી પાલના કરવી જ�રી છ�. 
આપણી ધરતી હ�રયાળીવાળી હશે તો �વગ� 
કહ�વાશે. આ �ક�િત આપણને ફળ �લ અને 
અનેક વન�પિત ઔષધીઓ આપે છ�. એનું �યાન 
રાખવું એ આપણી જવાબદારી છ�.

એક �િસ� કહ�વત છ� ‘ક�પના કરો ક� � 
�� વાઈફાઈ િસ�લ આપતાં હોત તો આપણે 
ઘણાં બધાં ��ો વાવીએ.’ એ ક�ટલા દુઃખની વાત 
છ� ક� આપણે ઔ�ોિગક િવકાસથી ટ�વાઈ ગયા 
છીએ. જેથી પયા�વરણથી થતા નુકસાનને 
અનુભવી શકતા નથી. ઔ�ોિગક િવકાસ માટ� 
અનેક ��ોને કાપતાં �ક�િતને ન� કરી ર�ા 
છીએ. �ક�િતથી �વયંને અલગ કરી ર�ા છીએ.

� આપણે �િવત રહ�વા ઈ�છીએ છીએ તો 
અને સારો �વન િનવા�હ કરવા ઈ�છીએ છીએ તો 

વધાર� સં�યામાં ��ો વાવવાં �ઈએ. ઓ�સીજન 
લેવામાં અને કાબ�ન ડાયો�સાઈડ કાઢવા િસવાય 
��ો પયા�વરણને અ�ય હાિનકારક ગેસોનું 
અવશોષણ કર� છ� જેનાથી હવા તા� અને શુ� 
બને છ�. જેનાથી ��ો હયા� ભયા� બનશે. વધાર� 
ઓ�સીજન પેદા થશે અને ��ો ઝેરી ગેસોને 
અવશોિષત કરશે.

��ારોપણનું આટલું મહ�વ હોવા છતાં મા� 
ગ�યા ગાં�ા લોકો જ તેનું મહ�વ સમજે છ�. આવા 
લોકો ��ો વાવવાની �િત�ા લે છ�. બાક� ક�ટલાક 
લોકો તો એમના �વનમાં એટલા ત�ીન રહ� છ� 
તેઓ એ સમજતા નથી ક� આપણે પયા��ત ��ો 
િવના �વી શક�શું નહ�. આ એવો સમય છ� �યાર� 
આપણે ��ારોપણના મહ�વને �ણીએ. એમાં 
આપણું યોગદાન આપીએ.

��ારોપણનું સૌથી મહ�વનું કાય� વનોની 
�િ� કરવાનું છ�. ��વી પરની પ�ર��થિતની 
સમતુલા �ળવવા વન ઘણાં મહ�વપૂણ� છ�. 
આપણા �હનો એક મોટો ભાગ જંગલોની સાથે 
ઢ�કાઈ ગયો છ�. ઔ�ોિગક િવકાસ માટ� જ��રયાત 
કરતાં વધુ ��ો કાપવામાં આવે છ�. ��ો કપાઈ 
જતાં તેની ભરપાઈ કરવા આપણે અનેક ��ો 
વાવવાં પડશે. ��ારોપણ આ �યોજનથી કરવામાં 
આવે છ�. ��ારોપણની મદદથી વન ઝડપથી 
વધતાં જશે.

��ાક�મારીઝ પ�રવાર ઘણો મોટો છ�. � 
આપણા દર�ક નગરનાં સેવાક��� 1000 ��ો વાવે, 
એને ઉછ�રવાની �િત�ા કર�, તો પયા�વરણનું 
ર�ણ થશે. તો આવો 1000 ��ો વાવવાની 
�િત�ાને સાથ�ક કરીએ.           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

��ાક�મારીઝના મહામં�ી રાજયોગી િનવ�રભાઈનો સંદ�શ
રાજયોગી ��ાક�માર િનવ�રભાઈ, મહામં�ી, ��ાક�મારીઝ મુ�યાલય, માઉ�ટ આબુ
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પિવ�તાને સુખશાંિતની જનની કહ�વામાં 
આવે છ�. સૌથી ઊંચી પિવ�તા એ છ� ક� આપણે 
મન, વચન, કમ�થી કોઈને દુઃખ ના પહ�ચાડીએ 
શુ� ખાનપાન, રહન-સહન પર તો મોટ� ભાગે 
�યાન રાખવામાં આવે છ� પણ ��ચય�ને જ 
ઉ�તાનો આધાર માનવામાં આવે છ�. દુબ�ળ તન-
મન �ારા આ�યા��મક ઉ�નિત અસંભવ જેવી 
લાગે છ�. નબળા તનવાળા ઊંચી સાધનાઓ માટ� 
િહ�મત રાખી શકતા નથી. િવષય-વાસનાઓમાં 
િલ�ત નર-નારીઓનું તેજ અને ઓજ ઘટતાં �ય 
છ�. આવી આદતોમાં ડૂબેલા લોકો શરમને કારણે 
પોતાની ખામી-નબળાઈઓને પોતાના િહતે�છુઓ 
સમ� સંભળાવી શકતા નથી. સંયમહીન �યિ� 
સમાજ માટ� જ નહ� પરંતુ �વયં માટ� કોઈ �ે� 
કાય� કરી શકતો નથી.

��ચય�થી ��ાન�દ

લ�મણ-હનુમાન-ભી�મ વગેર� પૌ�ષવાન 
લોકોની પિવ�તાની ગાથાઓથી શા��ો ભર�લાં 
છ�. ��ચય� પાલનથી ઊ�વ�મુખી બનીને 
મહાનતાની સાથે �િતભાવાન અને સ�ગુણવાન 
પણ બની શકાય છ�. સમુ�નત મનોબળ તથા સદા 
ઉમંગ-ઉ�સાહ �ળવી રાખવા માટ� પિવ�તાનું 
�ઢતાથી પાલન આવ�યક છ�. આજે ઉિચત 
માગ�દશ�નના અભાવે દ�શનો યુવાવગ� ર�તો 
ભટક� ગયો છ�. એટલે િનમા�ણની સાથે િવ�વંસમાં 
પણ પોતાના �વનને �ડે છ�. ભોગવાદી સં�ક�િત 
એના બ�મુખી િવકાસને િન��સાહી કરતી રહી 
છ�. અ�ીલ િચ�ો-ચલિચ�ો, ઈ�ટરનેટ અને 
સાિહ�યમાં ડૂબીને તે િનયમ સંયમ અને 
નૈિતકતાથી િવમુખ થઈ ર�ો છ�. �કશોર વયથી જ 

િવલાિસતાની તરફ વધતા જવાથી એનામાં �યાગ 
અને બિલદાનની ભાવના લુ�ત થતી �વા મળ� છ�. 
આંત�રક ઉ�� શિ�ને કામુકતામાં ગુમાવતા 
રહ�વાથી �દવસે �દવસે એની બરબાદી વધતી જ 
રહ� છ�. સૌના ��યે પરમપૂ�યની ���-�િ� 
રાખવાથી પિવ�તાની યશ પતાકા ફરકાવનારા 
આ�માઓ સદા પરમાન�દના સુખમાં મગન રહ� છ�.

સુખશાંિતનો આધાર - પિવ�તા

મન, વચન, કમ� તથા તન-મન-ધન 
સંબંધથી પિવ�તાની પાલના ��ચય� છ�. 
ઈ���યોના �િણક સુખોમાંથી મન વાળી લેવાથી 
સવ� િસિ�ઓ �ા�ત થવા લાગે છ�. દ�હ�પી 
નગરીમાં આ�મા શિ�શાળી છ� તો �યાં રોગ-
શોક �પી શ�ુ આવી શકતો નથી. આ પરમબળ 
�ારા આળસ �પી મહાવેરીને પણ ભગાડી શકાય 
છ�. ��ચારી લોક જ મહાવીર બનીને પ�ાતાપથી 
બચી શક� છ�.

સંક�પોની સાથે �વ�નોમાં પણ પિવ�તા

િશવ અથા�� સદા ક�યાણી �િ�વાળા. 
મનુ�ય િવચારશીલ હોવાને કારણે �ાણી મા�થી 
મહાન છ�. � માનવની સંક�પનાઓ િહતકારી-
હકારા�મક છ� તો તે ���ના સજ�નહાર ��િપતા 
��ા અને પરમિપતા િશવની જેમ મંગલકારી 
હોવાને કારણે �વયં અને સંસારના ક�યાણ માટ� 
િનિમ� બની �ય છ�. આવા આ�માઓની 
�દનચયા� જ નહ�, સૂતી વખતે �વ�ન પણ 
સોહામણાં પાવન હોય છ�. ઓજમય શિ� જ 
વાણીમાં બળ, ચહ�રા ઉપર તેજ, કાય�માં ઉમંગ, 
ઉ�સાહ અને �યિ��વમાં ચુંબક�વ લાવે છ�. દ�િહક 

પિવ�તા �વનનો �ૃંગાર છ�.
�.ક�. રામલખન, શાંિતવન, આબુરોડ
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સુખોની �ણ પછી �યિ� મડદા જેવો બની �ય 
છ�. અને પ�ાતાપ કર� છ�. િવધાતાની સવ��મ 
રચના માનવ � ઉ�થાનની સીડી પર ચઢવા ઈ�છ� 
છ� તો સંક�પ જ નહ� �વ�નમાં પણ પતન - 
પરાભવની તરફ ડગલાં માંડવાં ના �ઈએ. 
આળસુ બની ભોજન - મૈથુન કરતાં ભયભીત 
રહ�વું એ તો પશુઓનું કામ છ�. મુિ� - �વન 
મુિ�ની ઊંચાઈઓ સુધી પહ�ચનારા આ�માઓ 
�વ-જંતુઓથી પણ ખરાબ કઈ રીતે હોઈ શક� છ�? 
અિત આધુિનકતા બતાવવાના ચ�રમાં ખાવા-
પીવા-સૂવા અને કામ વાસનાઓમાં ડૂબેલા રહ�વાને 
કારણે લોકો �ીણ-બળહીન બની ર�ા છ�.

સં�કાર બદલવાથી જ સતયુગ

ભોગવાદી િસ�ાંતો �ારા �ે� િવ�નાં 
�વ�નો �વાં એ કાચના મહ�લ સમાન છ�. 
ભારતીયતા માનવનું દ�વી �વ�પ રચીને ધરતી પર 
�વગ� ઉતારવા ઈ�છી રહી છ�. અહ�ના 
‘�ાણીમા�નું ક�યાણ થાય’ વાળા િસ�ાંતો અને 
પિવ�-યોગી �વનથી જ સૌ િવ�બંધુ�વની �િ� 
અપનાવશે. સં�કાર પ�રવત�નથી પ�રવિત�ત 
િવચારોના આધારથી જ આપણે દુિનયામાં 
શારી�રક, માનિસક અને આ�યા��મક સમતુલા 
�થાયી રહ� તે આપણે ઈ�છીએ છીએ અહ� �ી હીન 
કરનારા તામસને �વીકારવામાં આવતો નથી. 
તન શીતળ, મન પાવન બનવાથી અહ� જ િવ� 
મહારાજન આ�માઓનું સમ� સંસાર પર એક 
છ� રા�ય ચાલતું હતું. તો આવો, ફરીથી દ�વી 
�વરા�યનો પાયો નાંખીએ.

��ચય�ના આચરણ તથા િશવાચાય�ના 
ઉ�ારણ પર ચાલીએ

�વયંના સ�ય�વ�પને ઓળખીને, �વધમ�, 
�વકમ�, �વદ�શ, �વિપતા, �વમાન અને ��� 

રંગમંચ પર �વયંના અિભનયને �ણીને, ઉ� 
ધારણાઓની સાથે કમ� સંબંધોમાં આવવું જ સાચા 
�ા�ણ�વને અપનાવવું છ�. કઈ પરમશિ�નું 
સંતાન છું. ઊંચથી ઊંચ પરમધામ પોતાના ઘરથી, 
આ ધરા પર િવ�ક�યાણ જેવા મહાનતમ કાય� 
માટ� જ �� આ�યો છું. કિલયુગી ઉ�થાન પતનથી 
ડામાડોળ ન બનીને, ધીર-વીર-ગંભીર સ�ય 
આ�માઓ જ ���નો �ૃંગાર બને છ�. 
પરમાન�દમાં મ� રહ�નાર આવા આ�માઓ 
િવષય-િવકારોની તુ�છતાને સમ�ને ભૂતળ પર 
રહ�વા છતાં પણ મનથી ��લોકમાં િવચરણ 
કરતાં રહ� છ�. સીધા સાદા દ�ખાવા છતાં તેઓ 
અંદરથી માલામાલ દ�ખાય છ�. સંબંધો પદાથ� વ�ે 
રહ�વા છતાં તેઓ અખંડ યોગી - તપ�વીપણાને 
કારણે ��ાચારી કહ�વાય છ�. 

��ચય� �ે� તપ અને �તની સાથે સાથે 
�ચામાં ઊંચી સાધના પણ છ�. જેના પાયા પર 
અ�યા�મનાં ખુશબૂદાર �લ-ફળ અને હ�રયાળી 
હોય છ�. વાસનાઓ પાછળ ભાગનારને તો �ગ 
મરીિચકા જ મળ� છ� �યાર� આ�માના પરમિપતા 
પરમા�માથી સહજ સંબંધો �થાિપત થવાથી આ 
ધરા જ વૈક��ઠધામ બની �ય છ�. એટલે ભોગોની 
પાછળ ન ભાગીને, પિવ� અને રાજયોગી બનો. 
ઈ�રીય સંબંધોનું સવ� સુખ લેતા રહો.

આંત�રક ઉ��ને ઊ�વ�ગામી બનાવીએ

ભડક�લા �વનથી અહ�કારને પોષણ 
મળવાથી ઈ���યોની ચંચળતા વધે છ�. પિવ� 
�થાન પર, શાંતમનથી, �ીિતપૂવ�ક યોગયુ� 
ભોજન �વીકારો. અિધક ખાઈ લેવું યા ભૂ�યા 
રહ�વું એ બંને હાિનકારક છ�. તન, મન, ધનના 
િવકાસ માટ� �યાયામ ઘણો જ જ�રી છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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પિવ�તાને સુખશાંિતની જનની કહ�વામાં 
આવે છ�. સૌથી ઊંચી પિવ�તા એ છ� ક� આપણે 
મન, વચન, કમ�થી કોઈને દુઃખ ના પહ�ચાડીએ 
શુ� ખાનપાન, રહન-સહન પર તો મોટ� ભાગે 
�યાન રાખવામાં આવે છ� પણ ��ચય�ને જ 
ઉ�તાનો આધાર માનવામાં આવે છ�. દુબ�ળ તન-
મન �ારા આ�યા��મક ઉ�નિત અસંભવ જેવી 
લાગે છ�. નબળા તનવાળા ઊંચી સાધનાઓ માટ� 
િહ�મત રાખી શકતા નથી. િવષય-વાસનાઓમાં 
િલ�ત નર-નારીઓનું તેજ અને ઓજ ઘટતાં �ય 
છ�. આવી આદતોમાં ડૂબેલા લોકો શરમને કારણે 
પોતાની ખામી-નબળાઈઓને પોતાના િહતે�છુઓ 
સમ� સંભળાવી શકતા નથી. સંયમહીન �યિ� 
સમાજ માટ� જ નહ� પરંતુ �વયં માટ� કોઈ �ે� 
કાય� કરી શકતો નથી.

��ચય�થી ��ાન�દ

લ�મણ-હનુમાન-ભી�મ વગેર� પૌ�ષવાન 
લોકોની પિવ�તાની ગાથાઓથી શા��ો ભર�લાં 
છ�. ��ચય� પાલનથી ઊ�વ�મુખી બનીને 
મહાનતાની સાથે �િતભાવાન અને સ�ગુણવાન 
પણ બની શકાય છ�. સમુ�નત મનોબળ તથા સદા 
ઉમંગ-ઉ�સાહ �ળવી રાખવા માટ� પિવ�તાનું 
�ઢતાથી પાલન આવ�યક છ�. આજે ઉિચત 
માગ�દશ�નના અભાવે દ�શનો યુવાવગ� ર�તો 
ભટક� ગયો છ�. એટલે િનમા�ણની સાથે િવ�વંસમાં 
પણ પોતાના �વનને �ડે છ�. ભોગવાદી સં�ક�િત 
એના બ�મુખી િવકાસને િન��સાહી કરતી રહી 
છ�. અ�ીલ િચ�ો-ચલિચ�ો, ઈ�ટરનેટ અને 
સાિહ�યમાં ડૂબીને તે િનયમ સંયમ અને 
નૈિતકતાથી િવમુખ થઈ ર�ો છ�. �કશોર વયથી જ 

િવલાિસતાની તરફ વધતા જવાથી એનામાં �યાગ 
અને બિલદાનની ભાવના લુ�ત થતી �વા મળ� છ�. 
આંત�રક ઉ�� શિ�ને કામુકતામાં ગુમાવતા 
રહ�વાથી �દવસે �દવસે એની બરબાદી વધતી જ 
રહ� છ�. સૌના ��યે પરમપૂ�યની ���-�િ� 
રાખવાથી પિવ�તાની યશ પતાકા ફરકાવનારા 
આ�માઓ સદા પરમાન�દના સુખમાં મગન રહ� છ�.

સુખશાંિતનો આધાર - પિવ�તા

મન, વચન, કમ� તથા તન-મન-ધન 
સંબંધથી પિવ�તાની પાલના ��ચય� છ�. 
ઈ���યોના �િણક સુખોમાંથી મન વાળી લેવાથી 
સવ� િસિ�ઓ �ા�ત થવા લાગે છ�. દ�હ�પી 
નગરીમાં આ�મા શિ�શાળી છ� તો �યાં રોગ-
શોક �પી શ�ુ આવી શકતો નથી. આ પરમબળ 
�ારા આળસ �પી મહાવેરીને પણ ભગાડી શકાય 
છ�. ��ચારી લોક જ મહાવીર બનીને પ�ાતાપથી 
બચી શક� છ�.

સંક�પોની સાથે �વ�નોમાં પણ પિવ�તા

િશવ અથા�� સદા ક�યાણી �િ�વાળા. 
મનુ�ય િવચારશીલ હોવાને કારણે �ાણી મા�થી 
મહાન છ�. � માનવની સંક�પનાઓ િહતકારી-
હકારા�મક છ� તો તે ���ના સજ�નહાર ��િપતા 
��ા અને પરમિપતા િશવની જેમ મંગલકારી 
હોવાને કારણે �વયં અને સંસારના ક�યાણ માટ� 
િનિમ� બની �ય છ�. આવા આ�માઓની 
�દનચયા� જ નહ�, સૂતી વખતે �વ�ન પણ 
સોહામણાં પાવન હોય છ�. ઓજમય શિ� જ 
વાણીમાં બળ, ચહ�રા ઉપર તેજ, કાય�માં ઉમંગ, 
ઉ�સાહ અને �યિ��વમાં ચુંબક�વ લાવે છ�. દ�િહક 

પિવ�તા �વનનો �ૃંગાર છ�.
�.ક�. રામલખન, શાંિતવન, આબુરોડ
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સુખોની �ણ પછી �યિ� મડદા જેવો બની �ય 
છ�. અને પ�ાતાપ કર� છ�. િવધાતાની સવ��મ 
રચના માનવ � ઉ�થાનની સીડી પર ચઢવા ઈ�છ� 
છ� તો સંક�પ જ નહ� �વ�નમાં પણ પતન - 
પરાભવની તરફ ડગલાં માંડવાં ના �ઈએ. 
આળસુ બની ભોજન - મૈથુન કરતાં ભયભીત 
રહ�વું એ તો પશુઓનું કામ છ�. મુિ� - �વન 
મુિ�ની ઊંચાઈઓ સુધી પહ�ચનારા આ�માઓ 
�વ-જંતુઓથી પણ ખરાબ કઈ રીતે હોઈ શક� છ�? 
અિત આધુિનકતા બતાવવાના ચ�રમાં ખાવા-
પીવા-સૂવા અને કામ વાસનાઓમાં ડૂબેલા રહ�વાને 
કારણે લોકો �ીણ-બળહીન બની ર�ા છ�.

સં�કાર બદલવાથી જ સતયુગ

ભોગવાદી િસ�ાંતો �ારા �ે� િવ�નાં 
�વ�નો �વાં એ કાચના મહ�લ સમાન છ�. 
ભારતીયતા માનવનું દ�વી �વ�પ રચીને ધરતી પર 
�વગ� ઉતારવા ઈ�છી રહી છ�. અહ�ના 
‘�ાણીમા�નું ક�યાણ થાય’ વાળા િસ�ાંતો અને 
પિવ�-યોગી �વનથી જ સૌ િવ�બંધુ�વની �િ� 
અપનાવશે. સં�કાર પ�રવત�નથી પ�રવિત�ત 
િવચારોના આધારથી જ આપણે દુિનયામાં 
શારી�રક, માનિસક અને આ�યા��મક સમતુલા 
�થાયી રહ� તે આપણે ઈ�છીએ છીએ અહ� �ી હીન 
કરનારા તામસને �વીકારવામાં આવતો નથી. 
તન શીતળ, મન પાવન બનવાથી અહ� જ િવ� 
મહારાજન આ�માઓનું સમ� સંસાર પર એક 
છ� રા�ય ચાલતું હતું. તો આવો, ફરીથી દ�વી 
�વરા�યનો પાયો નાંખીએ.

��ચય�ના આચરણ તથા િશવાચાય�ના 
ઉ�ારણ પર ચાલીએ

�વયંના સ�ય�વ�પને ઓળખીને, �વધમ�, 
�વકમ�, �વદ�શ, �વિપતા, �વમાન અને ��� 

રંગમંચ પર �વયંના અિભનયને �ણીને, ઉ� 
ધારણાઓની સાથે કમ� સંબંધોમાં આવવું જ સાચા 
�ા�ણ�વને અપનાવવું છ�. કઈ પરમશિ�નું 
સંતાન છું. ઊંચથી ઊંચ પરમધામ પોતાના ઘરથી, 
આ ધરા પર િવ�ક�યાણ જેવા મહાનતમ કાય� 
માટ� જ �� આ�યો છું. કિલયુગી ઉ�થાન પતનથી 
ડામાડોળ ન બનીને, ધીર-વીર-ગંભીર સ�ય 
આ�માઓ જ ���નો �ૃંગાર બને છ�. 
પરમાન�દમાં મ� રહ�નાર આવા આ�માઓ 
િવષય-િવકારોની તુ�છતાને સમ�ને ભૂતળ પર 
રહ�વા છતાં પણ મનથી ��લોકમાં િવચરણ 
કરતાં રહ� છ�. સીધા સાદા દ�ખાવા છતાં તેઓ 
અંદરથી માલામાલ દ�ખાય છ�. સંબંધો પદાથ� વ�ે 
રહ�વા છતાં તેઓ અખંડ યોગી - તપ�વીપણાને 
કારણે ��ાચારી કહ�વાય છ�. 

��ચય� �ે� તપ અને �તની સાથે સાથે 
�ચામાં ઊંચી સાધના પણ છ�. જેના પાયા પર 
અ�યા�મનાં ખુશબૂદાર �લ-ફળ અને હ�રયાળી 
હોય છ�. વાસનાઓ પાછળ ભાગનારને તો �ગ 
મરીિચકા જ મળ� છ� �યાર� આ�માના પરમિપતા 
પરમા�માથી સહજ સંબંધો �થાિપત થવાથી આ 
ધરા જ વૈક��ઠધામ બની �ય છ�. એટલે ભોગોની 
પાછળ ન ભાગીને, પિવ� અને રાજયોગી બનો. 
ઈ�રીય સંબંધોનું સવ� સુખ લેતા રહો.

આંત�રક ઉ��ને ઊ�વ�ગામી બનાવીએ

ભડક�લા �વનથી અહ�કારને પોષણ 
મળવાથી ઈ���યોની ચંચળતા વધે છ�. પિવ� 
�થાન પર, શાંતમનથી, �ીિતપૂવ�ક યોગયુ� 
ભોજન �વીકારો. અિધક ખાઈ લેવું યા ભૂ�યા 
રહ�વું એ બંને હાિનકારક છ�. તન, મન, ધનના 
િવકાસ માટ� �યાયામ ઘણો જ જ�રી છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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અને કરવાની �િત�ાનું �ેય �વયં લઈ લે છ�. 
અસફળતા મળતાં પરમા�માને દોષ આપે છ� અને 
સફળતા પર િવજયનો યશ પોતે �વયં લે છ�. વાહ ! 
છ� ને િવિચ� મનો�િ�. આ ��િ�માં ચાલતાં 
સવ�નો સંબંધ પરમા�મા સાથે �ડવાને બદલે �વયં 
સાથે �ડીને પાપનો અિધકારી બને છ�.

અહ�કાર છ� તનાવનું મુ�ય કારણ

�વામાં આવે તો મનુ�ય �દવસ-રાત જે 
અભાવો, િચંતાઓ, તનાવો તથા પર�શાનીઓના 
ચ�રમાં ડૂબેલા છ� એનું મૂળ કારણ છ� જૂઠા 
અહ�કારનો િશર પર બોજ. લોકલાજ, સામાિજક 
�િત�ા, પારંપ�રક રીિત �રવાજ તથા પોતાના 
માનશાનને �ળવી રાખવા માટ�, પોતાની �િત�ા 
ઊંચી રાખવા માટ� એને ઘણું બધું સહન કરવું પડે 
છ�. તનાવનું મૂળ કારણ �યિ�નો અહ�કાર જ છ�.

અમારા પડોશમાં એક બાબુ� રહ�તા હતા. 
બુઝુગ� હોવા છતાં પણ એમને �હ�થીની દલદલમાં 
નખ શીખ ડૂબેલા �વા મળતા હતા. એક �દવસ 
તેઓ પોતાનાં સંતાનોને લડી ર�ા હતા - જુઓ 
તમે લોકો પોતાના પગ પર (�વાવલંબન) ઊભા 
રહ�વાની કોિશશ નહ� કરો, તો ભૂખે મરી જશો. 
એક �� છું ક� જે લોહી - પરસેવો એક કરીને તમને 
સૌને પાળી ર�ો છું. બાળકો મ�તક નીચું રાખીને 
સાંભળી ર�ા હતા. મ� બાબુ�ને ક�ં - કોઈ વાંધો 
નહ�. આપ ઉપર જઈને �યાંથી એમના માટ� 
બોરીઓ ભરીને અનાજ મોકલતા રહ��. આ 
સાંભળીને બાબુ� તથા બાળકો પણ હસી પ�ાં.

એ રીતે એક �� માતા બોલવા લાગી - 
ભૈયા, ઘરમાં �� જ બધું કામ ક�ં છું. જવાન પુ�ો 

સંસારના સવ�ધમ��ંથોના ઉપદ�શોનો સાર છ� 
િમ�યા અહ�કારનો �યાગ કરીને ઈ�ર ��યે 
સમિપ�ત થઈ જવું. અહ�કાર આપણને પરમા�માથી 
દૂર કરીને પાપોમાં ��ત કર� છ�. તે સંઘષ�, 
સમ�યા, ભય, તનાવ સવ� ઝંઝટોનાં �ાર ખોલે છ�. 
અહ�કારથી જ �યિ� િતર�કારને પા� બને છ�. 
સૌ �ણે છ� ક� અહ�કાર� મહાભારતને જ�મ આ�યો. 
રાવણ, ક�સ, િશશુપાલ, નેપોિલયન, િહટલર, 
િસક�દર જેવા લોકોના અહ�કાર િવશે સૌ કોઈ �ણે 
છ�. ગણ�ી લાંબી છ�. અહ�કાર� જ સવ�ને પતનની 
ખાણમાં પછા�ા છ�. પરમ સ�ા, પરમા�માને નહ� 
�ણીને મનુ�ય નાદાન બનીને પોતાના 
અિભમાનમાં ડૂબીને હ�રાન પર�શાન થાય છ�.

અ�ાનજનીત અહ�કાર આપણને ઈ�રીય 
�ેમ, એની ક�ણા, અ�ખિલત વરસતા ઉપકારોનો 
આભાસ થવા દ�તો નથી. �દયમાં વસેલી 
અિભમાનની કાિલમા એના સાથ તથા સહયોગની 
અનુભૂિત થવા દ�તી નથી. ક�ત� બનવાને બદલે 
મનુ�ય ક�ત�ન બનીને �દન રાત પાપોમાં મ�ત અને 
�ય�ત રહ� છ�. તેથી તો પાપ મૂળ અિભમાન 
કહ�વામાં આવે છ�.

ક�ત� બનો, ક�ત�ન નહ�

�યાં પિવ�તા, �ેમ તથા આનંદનો �ાણવાયુ 
ના હોય એમાં �િવત રહ�વું અને અ�યને પણ 
�વન આપવાનો �યાસ કરવો એ શું પરમા�માની 
ક�પા િવના શ�ય છ� ? � તેમ નથી તો અહ�કાર શા 
માટ� ? શા માટ� આપણે અિભમાનના વાઘા ઓઢીને 
જૂઠ, છળ-કપટનો છ�વેશ ધારણ કરીને �વયં જ 
�વયંથી દૂર જઈ ર�ા છીએ. કતા� છ� પરમા�મા 

સંઘષ�નું �ાર - અહ�કાર
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ
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ક�ઈ કરતા જ નથી. એમના િપતા તો વધાર� અપંગ 
થઈ ગયા. � �� એક �દવસ ચાલી �� તો ઘરનું શું 
થશે. હવે જુઓ, મનુ�ય િમ�યા દુિનયાભરનો બોજ 
લઈ ર�ો છ�. પોતાને હમેશાં જ અહ� રહ�વાનું છ� 
અને ���નું સંચાલન કરવાનું છ� તે તેનો �મ છ�.

એ સાચું છ� ક� મનુ�યે દર�ક વયમાં �ય�ત 
રહ�વું �ઈએ ? િ�યાશીલતા જ �વન છ� પરંતુ 
એનો અથ� એ નથી ક� પોતાની જૂઠી મહ�ા �ળવી 
રાખવા માટ� જ�રી - બીન જ�રી બધાં કામોનો 
બોજ લઈને �વવું. આપણે ક�ટલાં મહ�વપૂણ� છીએ 
�યાર� પણ પુ�ષાથ�ની વાત થાય છ� તો કતા�પણું 
આગળ આવે છ�. જેટલો કતા�પણાનો ભાવ જ�મે છ� 
તેટલો અહ�કાર વધે છ�. અહ�કાર કરવો એના 
કરતાં ક�ઈ ના કરવું તે સા�ં છ�. કારણ ક� અહ�કાર 
આપણને પરમા�માથી દૂર લઈ �ય છ�. પોતાના 
સાથીઓ, સહકાય�કરોના પણ �ેહપા� બનવા 
દ�તો નથી.

દ�હભાન તથા દ�હ અિભમાન

સંસારનું આ સૌથી મોટું આ�ય� છ� ક� માનવ 
પાસે ક�ઈ પણ ના હોય પરંતુ અહ�કારવશ �� સુંદર 
છું, �� બળવાન છું, �� સમજદાર છું, �� બુિ�માન 
છું. કહ� છ� આમ અહ�કારનો તો કોઈ અંત નથી. 
કલા તથા િવશેષતાનું અિભમાન, પોતાના િશ�ણ 
તથા સમજનું અિભમાન, પોતાની ધારણા, 
મા�યતા, િવચારોનું પણ અિભમાન હોય છ� પણ 
સૌથી વધુ ખતરનાક હોય છ� પોતાની બુિ�નું 
અિભમાન. અ�યા�મ�ધાન ભારતીય સં�ક�િત 
�દવસે �દવસે દ�િહક સં�ક�િતની િવક�ત પ�ડમાં 
આવી રહી છ�. હવે તો આપણી અન�રતા, 
પરંપરા તથા ઉદા� સં�ક�િતનો ભલે આપણે રાગ 
આલાપીએ પણ િવ� બ�રમાં જે �કારનો દ�હ 
�યાપાર થઈ ર�ો છ� બધાંની �મ શિ� તથા ઉ�� 
દ�હને સ�વવા, શોભાયમાન કરવામાં ક����ત છ�. 

આ િચંતનીય નહ� પણ િનંદનીય છ�. સૌ�દય� 
�પધા�ઓ �ારા અંગ �દશ�ન, શહ�રો, નગરો, 
મહાનગરોમાં િબલાડીના ટોપની જેમ 
�યુટીપાલ�રો, હ��થ ક�ર સે�ટરો, મી�ડયામાં ફ�શન 
�દશ�ન, ઉપભો�ાવાદ, ��ાચાર તથા 
અ�ીલતાની �િ� છ�વટ� શું કરી રહી છ� ?

દ�હનું ભાન તથા અિભમાન જ સવ�િવકારોનું 
જ�મદાતા છ�. વા�તવમાં કામ, �ોધ, લોભા�દ 
િવકારોમાં મુ�ય તેજ છ� દ�હનું ભાન તથા 
અિભમાન. આજનાં ભયાનક વ�તી િવ�ફોટ, 
તમામ અસા�ય રોગો એ�ઝ વગેર�ના જનક તથા 
પોષક છ�. ��ાચાર, દુરાચારનું મૂળ છ�. ��ી તથા 
પુ�ષની દ�િહક ��� કામ-વાસનાની િવષય - 
વૈતરણી વહાવી રહી છ�. આ�મ િન�ય િવના આ 
સમ�યાને પાર કરવી સરળ નથી.

એ રીતે ધનનું અિભમાન જ �યિ�ના િશર 
પર ચઢીને બોલે છ�. એ �ણે છ� ક� ધનની દ�વી 
લ�મી તો ચંચળ છ�, પળમાં શા�કાર, પળમાં 
િભખારી બનાવનારી છ�. છતાં પણ �યિ� ધન 
કમાવવા માટ� પોતાના �વા��ય સુખ, શાંિત, 
ઈમાનદારી, ધમ�ને િતલાંજિલ આપે છ�. કોઈએ 
ક�ં છ� ક� લોકો ક�ટલા મૂખ� છ�, પૈસા કમાવવા માટ� 
�વા��યને બરબાદ કર� છ� અને પછી �વા��યને 
સા�ં બનાવવા માટ� પૈસા બરબાદ કર� છ�.

�યાર� �યાર� મનુ�યને પોતાના દુગુ�ણોનો 
અને અ�ાનતાવશ ખરાબ ટ�વોનો અહ�કાર આવે 
છ�. તેઓ એટલા અ�ણ હોય છ� ક� એને એ લાગતું 
જ નથી ક� આ બુરાઈ છ�. આ�યા��મક માનવ પણ 
જે �યાગ-તપ-સંયમના રાહ ઉપર ચાલી ર�ા છ� 
અને �વયંને વધાર� સમજદાર ગણાવે છ� એમનું 
અિભમાન તો �યાર�ક મહોરાં પહ�ર�લું હોય છ�. 
જેની ખબર પણ પડતી નથી પણ અંતે �પ� દ�ખાઈ 
દ� છ�. આવા લોકોને માટ� ભાગે બુિ�નો અહ�કાર 
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અને કરવાની �િત�ાનું �ેય �વયં લઈ લે છ�. 
અસફળતા મળતાં પરમા�માને દોષ આપે છ� અને 
સફળતા પર િવજયનો યશ પોતે �વયં લે છ�. વાહ ! 
છ� ને િવિચ� મનો�િ�. આ ��િ�માં ચાલતાં 
સવ�નો સંબંધ પરમા�મા સાથે �ડવાને બદલે �વયં 
સાથે �ડીને પાપનો અિધકારી બને છ�.

અહ�કાર છ� તનાવનું મુ�ય કારણ

�વામાં આવે તો મનુ�ય �દવસ-રાત જે 
અભાવો, િચંતાઓ, તનાવો તથા પર�શાનીઓના 
ચ�રમાં ડૂબેલા છ� એનું મૂળ કારણ છ� જૂઠા 
અહ�કારનો િશર પર બોજ. લોકલાજ, સામાિજક 
�િત�ા, પારંપ�રક રીિત �રવાજ તથા પોતાના 
માનશાનને �ળવી રાખવા માટ�, પોતાની �િત�ા 
ઊંચી રાખવા માટ� એને ઘણું બધું સહન કરવું પડે 
છ�. તનાવનું મૂળ કારણ �યિ�નો અહ�કાર જ છ�.

અમારા પડોશમાં એક બાબુ� રહ�તા હતા. 
બુઝુગ� હોવા છતાં પણ એમને �હ�થીની દલદલમાં 
નખ શીખ ડૂબેલા �વા મળતા હતા. એક �દવસ 
તેઓ પોતાનાં સંતાનોને લડી ર�ા હતા - જુઓ 
તમે લોકો પોતાના પગ પર (�વાવલંબન) ઊભા 
રહ�વાની કોિશશ નહ� કરો, તો ભૂખે મરી જશો. 
એક �� છું ક� જે લોહી - પરસેવો એક કરીને તમને 
સૌને પાળી ર�ો છું. બાળકો મ�તક નીચું રાખીને 
સાંભળી ર�ા હતા. મ� બાબુ�ને ક�ં - કોઈ વાંધો 
નહ�. આપ ઉપર જઈને �યાંથી એમના માટ� 
બોરીઓ ભરીને અનાજ મોકલતા રહ��. આ 
સાંભળીને બાબુ� તથા બાળકો પણ હસી પ�ાં.

એ રીતે એક �� માતા બોલવા લાગી - 
ભૈયા, ઘરમાં �� જ બધું કામ ક�ં છું. જવાન પુ�ો 

સંસારના સવ�ધમ��ંથોના ઉપદ�શોનો સાર છ� 
િમ�યા અહ�કારનો �યાગ કરીને ઈ�ર ��યે 
સમિપ�ત થઈ જવું. અહ�કાર આપણને પરમા�માથી 
દૂર કરીને પાપોમાં ��ત કર� છ�. તે સંઘષ�, 
સમ�યા, ભય, તનાવ સવ� ઝંઝટોનાં �ાર ખોલે છ�. 
અહ�કારથી જ �યિ� િતર�કારને પા� બને છ�. 
સૌ �ણે છ� ક� અહ�કાર� મહાભારતને જ�મ આ�યો. 
રાવણ, ક�સ, િશશુપાલ, નેપોિલયન, િહટલર, 
િસક�દર જેવા લોકોના અહ�કાર િવશે સૌ કોઈ �ણે 
છ�. ગણ�ી લાંબી છ�. અહ�કાર� જ સવ�ને પતનની 
ખાણમાં પછા�ા છ�. પરમ સ�ા, પરમા�માને નહ� 
�ણીને મનુ�ય નાદાન બનીને પોતાના 
અિભમાનમાં ડૂબીને હ�રાન પર�શાન થાય છ�.

અ�ાનજનીત અહ�કાર આપણને ઈ�રીય 
�ેમ, એની ક�ણા, અ�ખિલત વરસતા ઉપકારોનો 
આભાસ થવા દ�તો નથી. �દયમાં વસેલી 
અિભમાનની કાિલમા એના સાથ તથા સહયોગની 
અનુભૂિત થવા દ�તી નથી. ક�ત� બનવાને બદલે 
મનુ�ય ક�ત�ન બનીને �દન રાત પાપોમાં મ�ત અને 
�ય�ત રહ� છ�. તેથી તો પાપ મૂળ અિભમાન 
કહ�વામાં આવે છ�.

ક�ત� બનો, ક�ત�ન નહ�

�યાં પિવ�તા, �ેમ તથા આનંદનો �ાણવાયુ 
ના હોય એમાં �િવત રહ�વું અને અ�યને પણ 
�વન આપવાનો �યાસ કરવો એ શું પરમા�માની 
ક�પા િવના શ�ય છ� ? � તેમ નથી તો અહ�કાર શા 
માટ� ? શા માટ� આપણે અિભમાનના વાઘા ઓઢીને 
જૂઠ, છળ-કપટનો છ�વેશ ધારણ કરીને �વયં જ 
�વયંથી દૂર જઈ ર�ા છીએ. કતા� છ� પરમા�મા 

સંઘષ�નું �ાર - અહ�કાર
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ
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ક�ઈ કરતા જ નથી. એમના િપતા તો વધાર� અપંગ 
થઈ ગયા. � �� એક �દવસ ચાલી �� તો ઘરનું શું 
થશે. હવે જુઓ, મનુ�ય િમ�યા દુિનયાભરનો બોજ 
લઈ ર�ો છ�. પોતાને હમેશાં જ અહ� રહ�વાનું છ� 
અને ���નું સંચાલન કરવાનું છ� તે તેનો �મ છ�.

એ સાચું છ� ક� મનુ�યે દર�ક વયમાં �ય�ત 
રહ�વું �ઈએ ? િ�યાશીલતા જ �વન છ� પરંતુ 
એનો અથ� એ નથી ક� પોતાની જૂઠી મહ�ા �ળવી 
રાખવા માટ� જ�રી - બીન જ�રી બધાં કામોનો 
બોજ લઈને �વવું. આપણે ક�ટલાં મહ�વપૂણ� છીએ 
�યાર� પણ પુ�ષાથ�ની વાત થાય છ� તો કતા�પણું 
આગળ આવે છ�. જેટલો કતા�પણાનો ભાવ જ�મે છ� 
તેટલો અહ�કાર વધે છ�. અહ�કાર કરવો એના 
કરતાં ક�ઈ ના કરવું તે સા�ં છ�. કારણ ક� અહ�કાર 
આપણને પરમા�માથી દૂર લઈ �ય છ�. પોતાના 
સાથીઓ, સહકાય�કરોના પણ �ેહપા� બનવા 
દ�તો નથી.

દ�હભાન તથા દ�હ અિભમાન

સંસારનું આ સૌથી મોટું આ�ય� છ� ક� માનવ 
પાસે ક�ઈ પણ ના હોય પરંતુ અહ�કારવશ �� સુંદર 
છું, �� બળવાન છું, �� સમજદાર છું, �� બુિ�માન 
છું. કહ� છ� આમ અહ�કારનો તો કોઈ અંત નથી. 
કલા તથા િવશેષતાનું અિભમાન, પોતાના િશ�ણ 
તથા સમજનું અિભમાન, પોતાની ધારણા, 
મા�યતા, િવચારોનું પણ અિભમાન હોય છ� પણ 
સૌથી વધુ ખતરનાક હોય છ� પોતાની બુિ�નું 
અિભમાન. અ�યા�મ�ધાન ભારતીય સં�ક�િત 
�દવસે �દવસે દ�િહક સં�ક�િતની િવક�ત પ�ડમાં 
આવી રહી છ�. હવે તો આપણી અન�રતા, 
પરંપરા તથા ઉદા� સં�ક�િતનો ભલે આપણે રાગ 
આલાપીએ પણ િવ� બ�રમાં જે �કારનો દ�હ 
�યાપાર થઈ ર�ો છ� બધાંની �મ શિ� તથા ઉ�� 
દ�હને સ�વવા, શોભાયમાન કરવામાં ક����ત છ�. 

આ િચંતનીય નહ� પણ િનંદનીય છ�. સૌ�દય� 
�પધા�ઓ �ારા અંગ �દશ�ન, શહ�રો, નગરો, 
મહાનગરોમાં િબલાડીના ટોપની જેમ 
�યુટીપાલ�રો, હ��થ ક�ર સે�ટરો, મી�ડયામાં ફ�શન 
�દશ�ન, ઉપભો�ાવાદ, ��ાચાર તથા 
અ�ીલતાની �િ� છ�વટ� શું કરી રહી છ� ?

દ�હનું ભાન તથા અિભમાન જ સવ�િવકારોનું 
જ�મદાતા છ�. વા�તવમાં કામ, �ોધ, લોભા�દ 
િવકારોમાં મુ�ય તેજ છ� દ�હનું ભાન તથા 
અિભમાન. આજનાં ભયાનક વ�તી િવ�ફોટ, 
તમામ અસા�ય રોગો એ�ઝ વગેર�ના જનક તથા 
પોષક છ�. ��ાચાર, દુરાચારનું મૂળ છ�. ��ી તથા 
પુ�ષની દ�િહક ��� કામ-વાસનાની િવષય - 
વૈતરણી વહાવી રહી છ�. આ�મ િન�ય િવના આ 
સમ�યાને પાર કરવી સરળ નથી.

એ રીતે ધનનું અિભમાન જ �યિ�ના િશર 
પર ચઢીને બોલે છ�. એ �ણે છ� ક� ધનની દ�વી 
લ�મી તો ચંચળ છ�, પળમાં શા�કાર, પળમાં 
િભખારી બનાવનારી છ�. છતાં પણ �યિ� ધન 
કમાવવા માટ� પોતાના �વા��ય સુખ, શાંિત, 
ઈમાનદારી, ધમ�ને િતલાંજિલ આપે છ�. કોઈએ 
ક�ં છ� ક� લોકો ક�ટલા મૂખ� છ�, પૈસા કમાવવા માટ� 
�વા��યને બરબાદ કર� છ� અને પછી �વા��યને 
સા�ં બનાવવા માટ� પૈસા બરબાદ કર� છ�.

�યાર� �યાર� મનુ�યને પોતાના દુગુ�ણોનો 
અને અ�ાનતાવશ ખરાબ ટ�વોનો અહ�કાર આવે 
છ�. તેઓ એટલા અ�ણ હોય છ� ક� એને એ લાગતું 
જ નથી ક� આ બુરાઈ છ�. આ�યા��મક માનવ પણ 
જે �યાગ-તપ-સંયમના રાહ ઉપર ચાલી ર�ા છ� 
અને �વયંને વધાર� સમજદાર ગણાવે છ� એમનું 
અિભમાન તો �યાર�ક મહોરાં પહ�ર�લું હોય છ�. 
જેની ખબર પણ પડતી નથી પણ અંતે �પ� દ�ખાઈ 
દ� છ�. આવા લોકોને માટ� ભાગે બુિ�નો અહ�કાર 
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પિતત િવચારોને ચેતનામાં આવવા દ�શો 
નહ�. પરમ િપતા િશવને જ સાચા સાથી 
બનાવવાથી, �દ�ય િચંતનને કારણે દ�વી �વ�પ 
ધારણ કરતા રહ�શો. સવ�શિ�વાન સાથી છ� તો 
અવ�ય જ લોકો સાથી - સહયોગી બનશે. જેમને 
એમનો સાથ અને હાથ મળી ગયો તેઓ અવ�ય 
સફળતાને પામશે. દર�ક નારીનો િશવશિ� મા 
બહ�નના �પે �વીકાર કરતાં નમન કરતા રહીએ 
તો દ�વી ભૂિમના વાસી, �ે� દ�વપદના અિધકારી 
બની જશો. દ�વી દ�વતાઓની પૂ� વંદના થાય છ� 

એમની પિવ�તા અને �દ�યતાથી. તેથી �ાનયોગ 
અને રાજયોગથી સુખદાયી રાજપદનો સંપૂણ� 
અિધકાર લો. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં 
પરમા�મા �વયં આવીને પિવ�તા-સુખ-શાંિત-
આનંદનો ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર આપી 
ર�ા છ�. જેનું આંત�રક �વ�પ પિવ� હશે તે 
�ૃંગારીમૂત� બનીને િવ�નો ઉ�ાર કરી શકશે. 
એટલે અ�યારથી જ ���-�િ�-��િત અને 
વાયુમંડળને પિવ� બનાવી સાચા મયા�દા પુ�ષો�મ 
બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... પિવ�તા �વનનો

હોય છ�, જે ખતરનાક છ�.

બુિ�નો અહ�કાર શિ�ઓનો સંહાર કર� છ�

બુિ�ના અહ�કારવાળો કોઈની સલાહ ભલે 
તે ઉિચત હોય ક� અનુિચત તે માનવા તૈયાર જ 
થતો નથી. તે પોતાને સ�ય સાિબત કરવા માટ� 
મ�મ હોય છ�. એકરાર કરવાની શિ� ન� 
હોવાના કારણે અહ�કારી બુિ�વાળાનું પ�રવત�ન 
થવાની આશા સમા�ત થઈ �ય છ�. બુિ�ના 
અહ�કારવાળો �વયં તો ઘણું બોલે છ� પણ 
બી�ઓને બોલવાની તક આપતો નથી. તે 
કોઈની વાત સાંભળવા, સમજવા તથા માનવા માટ� 
તૈયાર થતો નથી. ઈ�રીય મતમાં મનમત 
ભેળવવાને કારણે એની બુિ�ની �દ�યતા ન� 
થઈ �ય છ�. તેથી તે આસુરી બુિ�વાળો બની 
ન� થવા લાગે છ�. ઈ�રીય પ�રવારનો �ેમ શું છ�? 
તે બુિ�નો અહ�કારી મનુ�ય અનુભવી શકતો 
નથી. અલૌ�કક �ેમની �ા��તથી તે વંિચત રહ� છ�. 
ઈ�રીય મહાવા�યો અનુસાર ‘બાળકો બનશો 

તો માયાથી સુરિ�ત રહ�શો.’ આ વાત ભા�યે જ તે 
સમ� શક� છ�. આવી �યિ� એકા�તા, 
િનઃસંક�પતા, િનભ�ય તથા િનિ�ંત ��થિતથી દૂર 
રહ� છ�. એનું મન તથા �વન દરરોજ નવાં નવાં 
ઝંઝટો રચે છ�. કરોિળયાની �ળની જેમ તે ફસાઈ 
�ય છ�.

એક સૌથી મોટું નુકસાન એને એ થાય છ� ક� 
બુિ�નું દપ�ણ �પ�ના હોવાને કારણે તે �વયંની 
ખામીઓને �ઈ શકતો નથી. બુિ�ની લાઈન 
�ીયર ના હોવાને કારણે તે ઇ�રીય �ેરણાઓ, 
ઈશારાઓ અને શિ�ઓથી વંિચત રહી �ય છ�. 
ફળ�વ�પ તે પરમા�માની સહાયથી દૂર િનબ�ળ, 
અસહાય જ રહ� છ�.  તેથી અહ�કાર મુ� બનીએ. 
સા�ી બનીને આ�મિવ�ેષણ કરીએ. આ�માની 
શિ�ઓને સમ�એ. સા�ી બનીને આ�મદશ�ન 
કરવું તેજ મુિ�નો માગ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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વત�માન સમયે આ સંસારમાં કોઈ પણ 
�યિ� એવી નહ� હોય ક� જે તન, મન, ધનથી 
સંપૂણ� સંતુ� હોય તથા સુખ શાંિત સંપ�ન હોય. 
કારણ ક� રાત�દવસ ફ�લાતું કલહ કલેશમય 
વાતાવરણ, છળકપટ, પાખંડ, આડંબરથી ભર�લું 
માનવનું મન, પાર�પ�રક વેર, િવરોધ, િનંદા, 
કટુતા, �ણા તથા અહ� અને વહ�મથી ભરમાયેલું 
માનવ �દય, તું તું મ� મ� ના ભાવથી ઉ�ભિવત થતા 
લડાઈ ઝઘડાઓથી ભર�લું વાતાવરણ, �વાથ�ની 
ખાતર ભાઈભાઈનું મોત, લૂંટમાર, તોફાનો, 
હડતાળો, પડતાળોથી ઘેરાયેલું �વન, દીન 
દુઃખી, રોગી, અનાથ ��યે રહ�મભાવ વગરની 
��� તેમજ ધમ���, કમ��� આસુરી લ�ણોથી 
ભરપૂર, દુ�ય�સનોથી ચકચૂર, િવષયવાસનાઓથી 
વ�ટળાયેલ માનવ આ�માને �ઈ મન શું પોકારી 
ર�ં છ� ?

ઘર આંગણે �દવાળીના દીપકો તો �ગ�ા 
પરંતુ અ�ાનની અંધકારમય અમાવસની રાિ� તો 
ગઈ નહ�. દુકાનો, મકાનો, મેડા મહો�ાની ભ�તો 
કાચા પાકા રંગોથી રંગાઈ ગઈ પરંતુ સ�યતા, 
�વ�છતા, પિવ�તાના �કાશનો રંગ મન ઉપર ન 
ચ�ાથી ઈ�રીય સ�ય �ેમનાં રંગમાં મન ન 
રંગાયું. મેવા, િમઠાઈ ખાઈપીને અ�પસમય માટ� 
મુખ મીઠું કયુ�. પરંતુ �વનમાં �ે� ગુણો ક� જે 
ન�તા, સહનશીલતા, ધૈય�, વગેર� ગુણો �ારા મન 
મીઠું ન થવાથી િવકારોની કડવાશ ગઈ નહ�. 
વ��ાભૂષણથી સુસ��ત થઈ દ�હને અિત 
આકષ�ક બનાવી દીધો, પરંતુ �દ�ય�ાનના સાચા 
શણગારો સ�ને આ�માને �યામથી સુંદર ન 
બના�યો. ખૂબ ફટાકડાઓ ફોડી મનોરંજન કયુ�, 

પરંતુ જ�મ જ�માંતરનાં બોજ�પ રહ�લા પાપ 
કમ�ના ફટાકડા ફોડવામાં િવલંબ કરી ર�ાં છ�. 
અર� �દવાળી મુબારક, સાલ મુબારક ! કહીને 
પર�પર શુભ વધાઈઓ આપી પરંતુ આ��મક 
દીપકમાં પરમિપતા પરમા�મા િશવ �ારા મળ�લ 
ગીતા�ાન�પી �ત ન નાખવાથી �દવાળી 
મુબારકને બદલે દ�વાળુ મુબારક થઈ ગયું. અને 
અંતે નવા વષ� જૂના વષ�ના ખાતાઓ ચૂ�ે કરવા 
છતાં જૂના અશુ� િવચારો, િવક�પો તથા 
િવકમ�નાં ખાતાઓ નવા વષ�માં ચાલુ જ ર�ાં. આ 
બધું �ઈને િવચાર આવે છ� ક� આ તે ક�વી 
�દવાળી?

�દવાળીના પવ� િનિમ�ે ઉપરો� પ�ર��થિત 
�ઈ તેના હલ માટ�નો યથાથ� માગ� શોધવાની �ષા, 
િજ�ાષા િવચારશીલ આ�માઓને થાય તે 
�વાભાિવક છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
ઉપરો� સમ�યાઓના સમાધાનનો રાહ પણ 
બતાવે છ�. તેથી �દવાળી ગઈ, પણ નવું વષ� નવી 
આશાઓ લઈને આ�યું છ�. તો આજના નૂતનવષ� 
નવયુગનો નવસંદ�શ આપતાં અિતહષ� થાય છ� ક� 
સદા �ગતી �યોત પરમા�મા િશવ ગીતા�ાન 
દાતા, �દ�ય ભા�યિવધાતા સદા વરદાતા, 
��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા અલૌ�કક 
�ાનશીખ આપીને કહી ર�ા છ� ક� હ� આ�માઓ ! 
અ�ાનતાનો ઘોર અંધકાર ન� કરવા બુ��પી 
કો�ડયામાં આ�મીય ��િત�પી વાટ �ગટાવો, એને 
અટલ, અખંડ રાખવા ઈ�રીય �ાનનું �ત કાયમ 
નાખતા રહો. �દ�યગુણો�પી શણગાર સ� 
અિવનાશી ખુશીના ખ�નાથી મન, વચન, કમ�ને 
નવચેતન સભર બનાવો. સ�ય, �ેમ, અિહ�સા 

�દવાળી અને આ�મખોજ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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પિતત િવચારોને ચેતનામાં આવવા દ�શો 
નહ�. પરમ િપતા િશવને જ સાચા સાથી 
બનાવવાથી, �દ�ય િચંતનને કારણે દ�વી �વ�પ 
ધારણ કરતા રહ�શો. સવ�શિ�વાન સાથી છ� તો 
અવ�ય જ લોકો સાથી - સહયોગી બનશે. જેમને 
એમનો સાથ અને હાથ મળી ગયો તેઓ અવ�ય 
સફળતાને પામશે. દર�ક નારીનો િશવશિ� મા 
બહ�નના �પે �વીકાર કરતાં નમન કરતા રહીએ 
તો દ�વી ભૂિમના વાસી, �ે� દ�વપદના અિધકારી 
બની જશો. દ�વી દ�વતાઓની પૂ� વંદના થાય છ� 

એમની પિવ�તા અને �દ�યતાથી. તેથી �ાનયોગ 
અને રાજયોગથી સુખદાયી રાજપદનો સંપૂણ� 
અિધકાર લો. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં 
પરમા�મા �વયં આવીને પિવ�તા-સુખ-શાંિત-
આનંદનો ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર આપી 
ર�ા છ�. જેનું આંત�રક �વ�પ પિવ� હશે તે 
�ૃંગારીમૂત� બનીને િવ�નો ઉ�ાર કરી શકશે. 
એટલે અ�યારથી જ ���-�િ�-��િત અને 
વાયુમંડળને પિવ� બનાવી સાચા મયા�દા પુ�ષો�મ 
બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... પિવ�તા �વનનો

હોય છ�, જે ખતરનાક છ�.

બુિ�નો અહ�કાર શિ�ઓનો સંહાર કર� છ�

બુિ�ના અહ�કારવાળો કોઈની સલાહ ભલે 
તે ઉિચત હોય ક� અનુિચત તે માનવા તૈયાર જ 
થતો નથી. તે પોતાને સ�ય સાિબત કરવા માટ� 
મ�મ હોય છ�. એકરાર કરવાની શિ� ન� 
હોવાના કારણે અહ�કારી બુિ�વાળાનું પ�રવત�ન 
થવાની આશા સમા�ત થઈ �ય છ�. બુિ�ના 
અહ�કારવાળો �વયં તો ઘણું બોલે છ� પણ 
બી�ઓને બોલવાની તક આપતો નથી. તે 
કોઈની વાત સાંભળવા, સમજવા તથા માનવા માટ� 
તૈયાર થતો નથી. ઈ�રીય મતમાં મનમત 
ભેળવવાને કારણે એની બુિ�ની �દ�યતા ન� 
થઈ �ય છ�. તેથી તે આસુરી બુિ�વાળો બની 
ન� થવા લાગે છ�. ઈ�રીય પ�રવારનો �ેમ શું છ�? 
તે બુિ�નો અહ�કારી મનુ�ય અનુભવી શકતો 
નથી. અલૌ�કક �ેમની �ા��તથી તે વંિચત રહ� છ�. 
ઈ�રીય મહાવા�યો અનુસાર ‘બાળકો બનશો 

તો માયાથી સુરિ�ત રહ�શો.’ આ વાત ભા�યે જ તે 
સમ� શક� છ�. આવી �યિ� એકા�તા, 
િનઃસંક�પતા, િનભ�ય તથા િનિ�ંત ��થિતથી દૂર 
રહ� છ�. એનું મન તથા �વન દરરોજ નવાં નવાં 
ઝંઝટો રચે છ�. કરોિળયાની �ળની જેમ તે ફસાઈ 
�ય છ�.

એક સૌથી મોટું નુકસાન એને એ થાય છ� ક� 
બુિ�નું દપ�ણ �પ�ના હોવાને કારણે તે �વયંની 
ખામીઓને �ઈ શકતો નથી. બુિ�ની લાઈન 
�ીયર ના હોવાને કારણે તે ઇ�રીય �ેરણાઓ, 
ઈશારાઓ અને શિ�ઓથી વંિચત રહી �ય છ�. 
ફળ�વ�પ તે પરમા�માની સહાયથી દૂર િનબ�ળ, 
અસહાય જ રહ� છ�.  તેથી અહ�કાર મુ� બનીએ. 
સા�ી બનીને આ�મિવ�ેષણ કરીએ. આ�માની 
શિ�ઓને સમ�એ. સા�ી બનીને આ�મદશ�ન 
કરવું તેજ મુિ�નો માગ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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વત�માન સમયે આ સંસારમાં કોઈ પણ 
�યિ� એવી નહ� હોય ક� જે તન, મન, ધનથી 
સંપૂણ� સંતુ� હોય તથા સુખ શાંિત સંપ�ન હોય. 
કારણ ક� રાત�દવસ ફ�લાતું કલહ કલેશમય 
વાતાવરણ, છળકપટ, પાખંડ, આડંબરથી ભર�લું 
માનવનું મન, પાર�પ�રક વેર, િવરોધ, િનંદા, 
કટુતા, �ણા તથા અહ� અને વહ�મથી ભરમાયેલું 
માનવ �દય, તું તું મ� મ� ના ભાવથી ઉ�ભિવત થતા 
લડાઈ ઝઘડાઓથી ભર�લું વાતાવરણ, �વાથ�ની 
ખાતર ભાઈભાઈનું મોત, લૂંટમાર, તોફાનો, 
હડતાળો, પડતાળોથી ઘેરાયેલું �વન, દીન 
દુઃખી, રોગી, અનાથ ��યે રહ�મભાવ વગરની 
��� તેમજ ધમ���, કમ��� આસુરી લ�ણોથી 
ભરપૂર, દુ�ય�સનોથી ચકચૂર, િવષયવાસનાઓથી 
વ�ટળાયેલ માનવ આ�માને �ઈ મન શું પોકારી 
ર�ં છ� ?

ઘર આંગણે �દવાળીના દીપકો તો �ગ�ા 
પરંતુ અ�ાનની અંધકારમય અમાવસની રાિ� તો 
ગઈ નહ�. દુકાનો, મકાનો, મેડા મહો�ાની ભ�તો 
કાચા પાકા રંગોથી રંગાઈ ગઈ પરંતુ સ�યતા, 
�વ�છતા, પિવ�તાના �કાશનો રંગ મન ઉપર ન 
ચ�ાથી ઈ�રીય સ�ય �ેમનાં રંગમાં મન ન 
રંગાયું. મેવા, િમઠાઈ ખાઈપીને અ�પસમય માટ� 
મુખ મીઠું કયુ�. પરંતુ �વનમાં �ે� ગુણો ક� જે 
ન�તા, સહનશીલતા, ધૈય�, વગેર� ગુણો �ારા મન 
મીઠું ન થવાથી િવકારોની કડવાશ ગઈ નહ�. 
વ��ાભૂષણથી સુસ��ત થઈ દ�હને અિત 
આકષ�ક બનાવી દીધો, પરંતુ �દ�ય�ાનના સાચા 
શણગારો સ�ને આ�માને �યામથી સુંદર ન 
બના�યો. ખૂબ ફટાકડાઓ ફોડી મનોરંજન કયુ�, 

પરંતુ જ�મ જ�માંતરનાં બોજ�પ રહ�લા પાપ 
કમ�ના ફટાકડા ફોડવામાં િવલંબ કરી ર�ાં છ�. 
અર� �દવાળી મુબારક, સાલ મુબારક ! કહીને 
પર�પર શુભ વધાઈઓ આપી પરંતુ આ��મક 
દીપકમાં પરમિપતા પરમા�મા િશવ �ારા મળ�લ 
ગીતા�ાન�પી �ત ન નાખવાથી �દવાળી 
મુબારકને બદલે દ�વાળુ મુબારક થઈ ગયું. અને 
અંતે નવા વષ� જૂના વષ�ના ખાતાઓ ચૂ�ે કરવા 
છતાં જૂના અશુ� િવચારો, િવક�પો તથા 
િવકમ�નાં ખાતાઓ નવા વષ�માં ચાલુ જ ર�ાં. આ 
બધું �ઈને િવચાર આવે છ� ક� આ તે ક�વી 
�દવાળી?

�દવાળીના પવ� િનિમ�ે ઉપરો� પ�ર��થિત 
�ઈ તેના હલ માટ�નો યથાથ� માગ� શોધવાની �ષા, 
િજ�ાષા િવચારશીલ આ�માઓને થાય તે 
�વાભાિવક છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
ઉપરો� સમ�યાઓના સમાધાનનો રાહ પણ 
બતાવે છ�. તેથી �દવાળી ગઈ, પણ નવું વષ� નવી 
આશાઓ લઈને આ�યું છ�. તો આજના નૂતનવષ� 
નવયુગનો નવસંદ�શ આપતાં અિતહષ� થાય છ� ક� 
સદા �ગતી �યોત પરમા�મા િશવ ગીતા�ાન 
દાતા, �દ�ય ભા�યિવધાતા સદા વરદાતા, 
��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા અલૌ�કક 
�ાનશીખ આપીને કહી ર�ા છ� ક� હ� આ�માઓ ! 
અ�ાનતાનો ઘોર અંધકાર ન� કરવા બુ��પી 
કો�ડયામાં આ�મીય ��િત�પી વાટ �ગટાવો, એને 
અટલ, અખંડ રાખવા ઈ�રીય �ાનનું �ત કાયમ 
નાખતા રહો. �દ�યગુણો�પી શણગાર સ� 
અિવનાશી ખુશીના ખ�નાથી મન, વચન, કમ�ને 
નવચેતન સભર બનાવો. સ�ય, �ેમ, અિહ�સા 

�દવાળી અને આ�મખોજ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 10 October 2019 Page No. 18

�ાના�ત

દીપાવલીને ભારતવષ�માં ઘણો જ મહ�વનો 
તહ�વાર માનવામાં આવે છ�. હર ભારતવાસી 
દુિનયાના કોઈપણ ભાગમાં હોવા છતાં ધામધૂમથી 
ઉજવે છ�. સાથે સાથે �� થાય છ� ક� ધામધૂમથી 
ઉજવાતા આ તહ�વારમાં �ગટાવવામાં આવતા 
દીપકો, લ�મીનું આવા� કરવા માટ� કરવામાં 
આવતી ઘરની સફાઈ, ચોપડા પૂજન, પુરાણા 
િહસાબ �કતાબની સમા��ત, નવા ચોપડાની 
શ�આત, દરરોજ નવાં વ��ો ધારણ કરવાં, 
આભૂષણોનો શણગાર કરવો, ફટાકડા ફોડવા, 
ભોજનમાં પણ િવિવધ �કારની વાનગી પરંતુ 
મીઠાનું જ મહ�વ ક�મ ? આ બધું કરવાનું કારણ 
શું? જ�ર કોઈ કારણ છ� �યાર� તો નાના મોટા, 
ગરીબ યા તવંગર દર�ક યથા શિ� દીપાવલી 
ઉજવે છ�.

�દવાળીનું વા�તિવક રહ�ય ઘણું જ ગુ� છ�. 
સામા�ય રીતે તો એવી મા�યતા �ચિલત છ� ક� રામ 
�યાર� રાવણને હરાવીને ઘેર પાછા આવે છ� �યાર� 
રાવણ ઉપરની �ત મેળ�યાની ખુશીમાં �દવાળી 
ઉજવાય છ�. પરંતુ િવચાર કરવા જેવી વ�તુ એ છ� 
ક� લ�મીનું આવા� કરવામાં ક�મ આવે છ� ? 
સીતાનું ક�મ નહ� ? બી� િવિચ� વ�તુ એ છ� ક� 
લ�મીનું વાહન ઘૂવડ બતાવે છ� અને �દવાળીમાં 
દીપક �ગટાવવાનો ખાસ મિહમા છ�. તો ઘૂવડ તો 
અજવાળામાં કાંઈ �ઈ ન શક� તો લ�મી પણ ક�વી 
રીતે આવે ? તો કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� આપણે 
જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનું કોઈપણ રહ�ય �ણતા 
નથી. એક� કયુ� બી�એ કયુ� એમ કરતાં કરતાં 
�રવાજ પડી �ય છ�. તેમ કોઈને પૂછો તો કહ�શે 
‘સાપ ગયા અને લીસોટા ર�ા’. પરંતુ સાપ ગયા 

હશે �યાર� લીસોટા પ�ા હશે ને? એટલે ક� સાપ 
ગયા જ�ર હશે. તો �દવાળીનું પણ વા�તિવક 
રહ�ય છ� ક� જે અ�યાર� �રવાજ પડી ગયો છ� અને 
ચા�યા કર� છ�.

�દવાળીનું આ�યા��મક રહ�ય

રામ કોઈ �ેતાવાળા રામ નહ� પરંતુ 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ અ�યાર� સંગમયુગ 
એટલે ક� કિળયુગના અંત અને સતયુગની આ�દ 
ક� જેને પુ�ષો�મ સંગમયુગ એટલે ક� પુ�ષોમાં 
ઉ�મ બનવાનો સમય કહ�વાય છ� �યાર� �� 
સાધારણ અનુભવી તનનો આધાર લઈ �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. એ �� શરીરને ��િપતા ��ા 
નામ આપે છ�. એ ��ાના મુખ કમલ �ારા 
���ના આ�દ મ�ય અને અંતનું �ાન આપી 
રાજયોગ શીખવે છ�. સમ� ��� ઉપર પાંચ 
િવકાર �પી રાવણનું રા�ય છ�. કિળયુગ એટલે 
કલહ ક�કાસનો યુગ. તો પરમિપતા પરમા�મા 
કિળયુગના અંતે આવીને સમ�વે છ� ક� હ� મારાં 
�યારાં બાળકો ! મને �ગતી �યોત કહ�વામાં આવે 
છ�. �� કિળયુગના અંતે ��� ઉપર �દ�ય 
અવતરણ કરીને તમારા આ�માઓની �યોત 
જગાવું છું ક� હક�કતમાં તમે આ�માઓ છો કોણ ? 
આ�મા અને પરમા�માનો સંબંધ શું છ� ? આ�મા 
અને પરમા�મામાં ભેદ શું છ� ? તે સમ�વું છું એટલે 
તમારા આ�માને �દ�ય �ાન �પી �કાશ મળ� છ� 
જેની યાદમાં દીપક �ગટાવવામાં આવે છ�.

લ�મી એ તો સતયુગની મહારાણી છ�. 
કિળયુગ પછી સતયુગ આવે છ� તો લ�મીનું 
આવા� એટલે સ� યુગનું આવાહન. તો લ�મીનું 

દીપાવલી આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. બાલુભાઈ લે�ટર, ÉÊÉÊÉÊÉ ÉÊÉÊÉÊÉ
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આવાહન કરવા માટ� આપણે બા� સફાઈ કરીએ 
છીએ. ઘરની સાફસૂફ� રંગ રોગાન વગેર�. પરંતુ 
મનમં�દરની અંદર ગંદક� છ�. તે �ાન�પી પાણીથી 
સાફ કરવાની છ�. બા� સફાઈ નહ�. પરમિપતા 
િશવ પરમા�મા કહ� છ� ક� તમારા આ�મામાં પાંચ 
િવકારો �પી મેલ ચ�ો છ�. તો તમારા આ�મા �પી 
ઘરમાંથી પાંચ િવકાર �પી મેલ કાઢી મનને �વ�છ 
બનાવવાનું છ�. તો મનમનાભવના મં�થી આ મેલ 
કાઢી �દ�યગુણો �પી આભૂષણોથી આ�માને 
સ�વો. તો સાચે સાચ �વગ� એટલે ક� સતયુગ 
એટલે ક� �ી લ�મીનું આવા� થયું ગણાશે. તેને 
માટ� આસુરી ગુણો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર �પી રાવણનો નાશ કરી �દ�યગુણો, 
હિષ�તમુખતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, અંતમુ�ખતા, 
સહનશીલતાને �વનમાં ધારણ કરો. તો ખુદ 
લ�મી �વ�પ બની જશો.

ચોપડાનું પૂજન ક�મ ?

પરમા�મા કોઈ કાગળના ચોપડાની વાત 
નથી કરતા. પરમા�મા તો કહ� છ� ક� હ� બાળકો ! 
જેમ જેમ તમે પિતત બનતા ગયા તેમ તેમ તમારા 
સ�કમ�નું દ�વાળું નીકળી ગયું. તો પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ �પી દીવાળીમાં તમારા કમ�ના િહસાબ 
�કતાબ તપાસો. ભૂતકાળમાં કર�લા િવકમ� 
પરમા�માની યાદથી ભ�મ કરો અને સ�કમ� જમા 
કરવા માટ� �દ�યગુણો �પી અલંકારો ધારણ કરો. 
�દ�યશિ�ઓ �પી અલંકારોથી સુશોિભત બનો. 
ઉ� ચ�ર� જ માનવ �વનની સુંદરતા છ�, સાચો 
શણગાર છ�, �વનનું સાચું ઘડતર છ�.

ભોજનમાં મીઠાઈનું મહ�વ એટલા માટ� છ� ક� 
મીઠાઈ જેવા મીઠા બનો, એકબી� ��યે શુ� 
�ેહ ક�ળવો, ક�મ ક� આપણે બધા એક જ 
ભગવાન િપતાના બાળક છીએ.

દીવાળીમાં ખાસ મહ�વ ફટાકડાનું છ�. 
દીવાળી �યાર� ન�ક આવવાની થાય �યાર� જ 
ફટાકડા બને અને દીવાળીની મ�યરાિ� સુધી 
�ટ�. પરંતુ બેસતા વષ�ને �દવસે વહ�લી સવારથી 
શાંત થઈ �ય. એ ફટાકડા છ� આજના આ બો�બ. 
જે પહ�લાં ન હતા. કિળયુગના અંતે બ�યા છ�. જે 
િસ�ધ કર� છ� ક� નવું વષ� એટલે ક� સતયુગ �ી 
લ�મી અને �ી નારાયણનું રા�ય પરમિપતા 
પરમા�મા �ારા અપાયેલા �ાન અને રાજયોગના 
િશ�ણના ફળ �વ�પ ન�ક આવી ર�ં છ�.

દીવાળીના તહ�વારને ખાલી સમ�યા િસવાય 
અને કરવા ખાતર જ કરવામાં આવતી ઉજવણીમાં 
� આટલો આનંદ આવતો હોય તો તેને િવિધપૂવ�ક 
અપનાવવાથી સદાનો આનંદ થઈ �ય.

દીવાળીની ભીતરમાં રહ�લા ગુ�ાથ�ને સમ� 
�વયંને ��ત કરી, �કાિશત કરી, સમ� િવ�ને 
�કાશપૂણ� બનાવી દઈએ. ચા�ર�ની �વ�છતા, 
સુઘડતા અપનાવીએ. �ે� સં�કારોના અલંકારો 
સ� �ી લ�મી, �ી નારાયણ જેવા દ�વ�વને �ા�ત 
કરીએ. અંતરના િવશુ� �ેહની સાંકળ� સમ� 
િવ�ને �ડી એકમેકના સહયોગથી સતયુગી 
િવ�ને ફરીથી સાકાર �પમાં લાવીએ.

આ છ� દીવાળીના તહ�વારનું સાચું મહ�વ. તો 
આવા �ે� પાવન પવ�નું મહ�વ સમ�, �ી લ�મી 
અને �ી નારાયણ જેવા �ે� વા�તિવક �વનને 
�ા�ત કરાવવા માટ� પરમિપતા પરમા�મા અ�યાર� 
�દ�ય�ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપી ર�ા છ�. 
તેને યથાથ� રીતે ધારણ કરીએ તો હવે સતયુગી 
ચૈત�ય �ી લ�મી અને �ી નારાયણની દુિનયા 
ન�કના ભિવ�યમાં જ આવી રહી છ�. અને આ 
કિળયુગી દુઃખી સંસાર જઈ ર�ો છ�. તો આવો 
આપણે સૌ આ સ�ય �ાન અને પરમા�માની યાદ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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દીપાવલીને ભારતવષ�માં ઘણો જ મહ�વનો 
તહ�વાર માનવામાં આવે છ�. હર ભારતવાસી 
દુિનયાના કોઈપણ ભાગમાં હોવા છતાં ધામધૂમથી 
ઉજવે છ�. સાથે સાથે �� થાય છ� ક� ધામધૂમથી 
ઉજવાતા આ તહ�વારમાં �ગટાવવામાં આવતા 
દીપકો, લ�મીનું આવા� કરવા માટ� કરવામાં 
આવતી ઘરની સફાઈ, ચોપડા પૂજન, પુરાણા 
િહસાબ �કતાબની સમા��ત, નવા ચોપડાની 
શ�આત, દરરોજ નવાં વ��ો ધારણ કરવાં, 
આભૂષણોનો શણગાર કરવો, ફટાકડા ફોડવા, 
ભોજનમાં પણ િવિવધ �કારની વાનગી પરંતુ 
મીઠાનું જ મહ�વ ક�મ ? આ બધું કરવાનું કારણ 
શું? જ�ર કોઈ કારણ છ� �યાર� તો નાના મોટા, 
ગરીબ યા તવંગર દર�ક યથા શિ� દીપાવલી 
ઉજવે છ�.

�દવાળીનું વા�તિવક રહ�ય ઘણું જ ગુ� છ�. 
સામા�ય રીતે તો એવી મા�યતા �ચિલત છ� ક� રામ 
�યાર� રાવણને હરાવીને ઘેર પાછા આવે છ� �યાર� 
રાવણ ઉપરની �ત મેળ�યાની ખુશીમાં �દવાળી 
ઉજવાય છ�. પરંતુ િવચાર કરવા જેવી વ�તુ એ છ� 
ક� લ�મીનું આવા� કરવામાં ક�મ આવે છ� ? 
સીતાનું ક�મ નહ� ? બી� િવિચ� વ�તુ એ છ� ક� 
લ�મીનું વાહન ઘૂવડ બતાવે છ� અને �દવાળીમાં 
દીપક �ગટાવવાનો ખાસ મિહમા છ�. તો ઘૂવડ તો 
અજવાળામાં કાંઈ �ઈ ન શક� તો લ�મી પણ ક�વી 
રીતે આવે ? તો કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� આપણે 
જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનું કોઈપણ રહ�ય �ણતા 
નથી. એક� કયુ� બી�એ કયુ� એમ કરતાં કરતાં 
�રવાજ પડી �ય છ�. તેમ કોઈને પૂછો તો કહ�શે 
‘સાપ ગયા અને લીસોટા ર�ા’. પરંતુ સાપ ગયા 

હશે �યાર� લીસોટા પ�ા હશે ને? એટલે ક� સાપ 
ગયા જ�ર હશે. તો �દવાળીનું પણ વા�તિવક 
રહ�ય છ� ક� જે અ�યાર� �રવાજ પડી ગયો છ� અને 
ચા�યા કર� છ�.

�દવાળીનું આ�યા��મક રહ�ય

રામ કોઈ �ેતાવાળા રામ નહ� પરંતુ 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ અ�યાર� સંગમયુગ 
એટલે ક� કિળયુગના અંત અને સતયુગની આ�દ 
ક� જેને પુ�ષો�મ સંગમયુગ એટલે ક� પુ�ષોમાં 
ઉ�મ બનવાનો સમય કહ�વાય છ� �યાર� �� 
સાધારણ અનુભવી તનનો આધાર લઈ �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. એ �� શરીરને ��િપતા ��ા 
નામ આપે છ�. એ ��ાના મુખ કમલ �ારા 
���ના આ�દ મ�ય અને અંતનું �ાન આપી 
રાજયોગ શીખવે છ�. સમ� ��� ઉપર પાંચ 
િવકાર �પી રાવણનું રા�ય છ�. કિળયુગ એટલે 
કલહ ક�કાસનો યુગ. તો પરમિપતા પરમા�મા 
કિળયુગના અંતે આવીને સમ�વે છ� ક� હ� મારાં 
�યારાં બાળકો ! મને �ગતી �યોત કહ�વામાં આવે 
છ�. �� કિળયુગના અંતે ��� ઉપર �દ�ય 
અવતરણ કરીને તમારા આ�માઓની �યોત 
જગાવું છું ક� હક�કતમાં તમે આ�માઓ છો કોણ ? 
આ�મા અને પરમા�માનો સંબંધ શું છ� ? આ�મા 
અને પરમા�મામાં ભેદ શું છ� ? તે સમ�વું છું એટલે 
તમારા આ�માને �દ�ય �ાન �પી �કાશ મળ� છ� 
જેની યાદમાં દીપક �ગટાવવામાં આવે છ�.

લ�મી એ તો સતયુગની મહારાણી છ�. 
કિળયુગ પછી સતયુગ આવે છ� તો લ�મીનું 
આવા� એટલે સ� યુગનું આવાહન. તો લ�મીનું 
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આવાહન કરવા માટ� આપણે બા� સફાઈ કરીએ 
છીએ. ઘરની સાફસૂફ� રંગ રોગાન વગેર�. પરંતુ 
મનમં�દરની અંદર ગંદક� છ�. તે �ાન�પી પાણીથી 
સાફ કરવાની છ�. બા� સફાઈ નહ�. પરમિપતા 
િશવ પરમા�મા કહ� છ� ક� તમારા આ�મામાં પાંચ 
િવકારો �પી મેલ ચ�ો છ�. તો તમારા આ�મા �પી 
ઘરમાંથી પાંચ િવકાર �પી મેલ કાઢી મનને �વ�છ 
બનાવવાનું છ�. તો મનમનાભવના મં�થી આ મેલ 
કાઢી �દ�યગુણો �પી આભૂષણોથી આ�માને 
સ�વો. તો સાચે સાચ �વગ� એટલે ક� સતયુગ 
એટલે ક� �ી લ�મીનું આવા� થયું ગણાશે. તેને 
માટ� આસુરી ગુણો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર �પી રાવણનો નાશ કરી �દ�યગુણો, 
હિષ�તમુખતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, અંતમુ�ખતા, 
સહનશીલતાને �વનમાં ધારણ કરો. તો ખુદ 
લ�મી �વ�પ બની જશો.

ચોપડાનું પૂજન ક�મ ?

પરમા�મા કોઈ કાગળના ચોપડાની વાત 
નથી કરતા. પરમા�મા તો કહ� છ� ક� હ� બાળકો ! 
જેમ જેમ તમે પિતત બનતા ગયા તેમ તેમ તમારા 
સ�કમ�નું દ�વાળું નીકળી ગયું. તો પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ �પી દીવાળીમાં તમારા કમ�ના િહસાબ 
�કતાબ તપાસો. ભૂતકાળમાં કર�લા િવકમ� 
પરમા�માની યાદથી ભ�મ કરો અને સ�કમ� જમા 
કરવા માટ� �દ�યગુણો �પી અલંકારો ધારણ કરો. 
�દ�યશિ�ઓ �પી અલંકારોથી સુશોિભત બનો. 
ઉ� ચ�ર� જ માનવ �વનની સુંદરતા છ�, સાચો 
શણગાર છ�, �વનનું સાચું ઘડતર છ�.

ભોજનમાં મીઠાઈનું મહ�વ એટલા માટ� છ� ક� 
મીઠાઈ જેવા મીઠા બનો, એકબી� ��યે શુ� 
�ેહ ક�ળવો, ક�મ ક� આપણે બધા એક જ 
ભગવાન િપતાના બાળક છીએ.

દીવાળીમાં ખાસ મહ�વ ફટાકડાનું છ�. 
દીવાળી �યાર� ન�ક આવવાની થાય �યાર� જ 
ફટાકડા બને અને દીવાળીની મ�યરાિ� સુધી 
�ટ�. પરંતુ બેસતા વષ�ને �દવસે વહ�લી સવારથી 
શાંત થઈ �ય. એ ફટાકડા છ� આજના આ બો�બ. 
જે પહ�લાં ન હતા. કિળયુગના અંતે બ�યા છ�. જે 
િસ�ધ કર� છ� ક� નવું વષ� એટલે ક� સતયુગ �ી 
લ�મી અને �ી નારાયણનું રા�ય પરમિપતા 
પરમા�મા �ારા અપાયેલા �ાન અને રાજયોગના 
િશ�ણના ફળ �વ�પ ન�ક આવી ર�ં છ�.

દીવાળીના તહ�વારને ખાલી સમ�યા િસવાય 
અને કરવા ખાતર જ કરવામાં આવતી ઉજવણીમાં 
� આટલો આનંદ આવતો હોય તો તેને િવિધપૂવ�ક 
અપનાવવાથી સદાનો આનંદ થઈ �ય.

દીવાળીની ભીતરમાં રહ�લા ગુ�ાથ�ને સમ� 
�વયંને ��ત કરી, �કાિશત કરી, સમ� િવ�ને 
�કાશપૂણ� બનાવી દઈએ. ચા�ર�ની �વ�છતા, 
સુઘડતા અપનાવીએ. �ે� સં�કારોના અલંકારો 
સ� �ી લ�મી, �ી નારાયણ જેવા દ�વ�વને �ા�ત 
કરીએ. અંતરના િવશુ� �ેહની સાંકળ� સમ� 
િવ�ને �ડી એકમેકના સહયોગથી સતયુગી 
િવ�ને ફરીથી સાકાર �પમાં લાવીએ.

આ છ� દીવાળીના તહ�વારનું સાચું મહ�વ. તો 
આવા �ે� પાવન પવ�નું મહ�વ સમ�, �ી લ�મી 
અને �ી નારાયણ જેવા �ે� વા�તિવક �વનને 
�ા�ત કરાવવા માટ� પરમિપતા પરમા�મા અ�યાર� 
�દ�ય�ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપી ર�ા છ�. 
તેને યથાથ� રીતે ધારણ કરીએ તો હવે સતયુગી 
ચૈત�ય �ી લ�મી અને �ી નારાયણની દુિનયા 
ન�કના ભિવ�યમાં જ આવી રહી છ�. અને આ 
કિળયુગી દુઃખી સંસાર જઈ ર�ો છ�. તો આવો 
આપણે સૌ આ સ�ય �ાન અને પરમા�માની યાદ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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હશે. આ�માઓ એવી ��થિતએ પહ��યા હશે ક� 
તેમના �ારા કોઈ જ િવકમ� નહ� થાય. તેમનું �ાન 
એટલું ઉ� ક�ાનું હશે ક� તેમના �વનમાં 
આચરણ, વાણી, �યવહાર, સંબંધ, સંપક� ક� સેવા 
�ારા કોઈ જ િવકમ� નહ� થાય. એવા આ�માઓ 
કમા�તીત અવ�થાએ પહ�ચી ગયા હશે. 
પરમધામથી �વિણ�મ સતયુગી દુિનયામાં �થમ 
તબ�� જનારા આ�માઓએ કમા�તીત અવ�થા 
�ા�ત કરી લીધી હશે. સતકમ� કરી ભૂતકાળમાં 
ભંડારી �યારા બની, યાદોમાંથી �ડિલટ કરી �ભુ 
�યારા બ�યા હશે. 

કમા�તીત અવ�થા �યાર� �ા�ત થાય ? 

(૧) હદની દુિનયામાં રહી મારા મારાના 
દ�હભાનથી મુ� થનાર આ�માની ��થિત 
કમા�તીત ��થિત કહ�વાય. (૨) પાછલા જ�મોના 
કમ�ના િહસાબ-�કતાબ ક� વત�માન �ા�ણ 
�વનમાં પુ�ષાથ�ની કમ�રીના કારણે કોઈપણ 
�યથ� �વભાવ સં�કારના વશ બનવામાંથી મુ� 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૩) લૌ�કક 
�વનમાં કમ� અને સંબંધ તથા અલૌ�કક �વનમાં 
કમ� અને સંબંધમાં આવતા �વાથ� ભાવથી મુ� 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૪) સંગઠનની ક� 
�ક�િતની સેવા કરવાની પ�ર��થિતમાં �વ��થિત 
અહ�કારવશ, પોતાની �ે� ��થિતને ડગમગ 
કરાવે તો તે બંધન (અહ�કાર)મુ� ��થિત નથી 
આવા બંધનથી મુ� થનાર આ�મા કમા�તીત 
અવ�થા �ા�ત કર�. (૫) જૂની દુિનયાના જૂના 
શરીરમાં આવેલ �યાિધ (રોગ) આ�માની �ે� 
��થિતને હલચલમાં લાવે તો તેનાથી મુ� થનાર 
આ�મા કમા�તીત અવ�થા �ા�ત કર�. (૬) શરીરમાં 

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
પરમધામથી સાકારી દુિનયામાં આવી ગયા છ�. 
��ા બાબાનો �� ગીતા �ાન ય� ચલાવી ર�ા 
છ�. ��ા મુખ �ારા �ાન આપી. ��ામુખ 
વંશાવલી �ા�ણો �ારા િવ� પ�રવત�નનું કાય� 
કરાવી ર�ા છ�. કિલયુગી પિતત દુિનયાની 
સાફસફાઈ કરી �વિણ�મ સતયુગી િવ�ની 
�થાપના કરાવી ર�ા છ�. આ િવશાળ કામ 
િશવસંતાનો કરી ર�ા છ�. બાબાનું લ�ય �વિણ�મ 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદો પર િબરાજમાન થઈ 
શક� એવા આ�માઓને તૈયાર કરવાનું છ�. 
સતયુગી િવ�માં રા�મહારા� જેવા ઉ� પદો 
પર િબરાજતા આ�માઓ ક�વા સ� હશે ? એવા 
સ� થયેલા આ�માઓ પાસે ક�વી ક�વી િસિ�ઓ 
હશે ? �ા��તઓ હશે ? િસિ��વ�પ બનેલા 
આ�માઓના કમ�ના િહસાબો ક�વા હશે ? 
આ�માઓની ��થિત ક�વી હશે ? બાબાનો એક જ 
ટૂંકો જવાબ હશે કમા�તીત અવ�થા.

બાબા રોજ રોજ મુરલીઓમાં �ા�ણ 
આ�માઓને કહ� છ� - મામેક� યાદ હશે. િનર�તર 
યોગ અવ�થામાં રહો. કમ�યોગી બનો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. ય� સેવા કરો. કમા�તીત બનો. સમય 
થોડો જ ર�ો છ�, તેથી પુ�ષાથ�નો સમય તો ગયો 
તી� પુ�ષાથ�નો જ સમય બાક� ર�ો છ�. બાબાએ 
છ��ી મુરલીઓમાં અનેકવાર ક�ં છ� ક� - નવા 
િવકમ� તો ન જ થવા �ઈએ, જૂના િવકમ� મારી 
યાદ અને યોગથી ભ�મ કરી દો, િવકમા��ત બનો 
કમા�તીત બનો. જે આ�માઓ બાબાની યાદ, 
યોગ, �ાન ધારણા અને ય� સેવાથી પ�રપ� 
બ�યા હશે તેમની આ�મીય ��થિત ઉ� ક�ાની 

કમા�તીત અવ�થા
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૬) દ�હ, દ�હના 
સંબંધ દ�હના સંબંધીઓના સંબંધ, પદાથ�, ચીજ, 
લૌ�કક ક� અલૌ�કક - બંધનોથી �યારો રહ�નાર 
આ�મા કમા�તીત છ�. (૧૭) કમ� સંબંધ અને કમ� 
બંધનના રહ�યને �ણનાર આ�મા દર�ક વાતમાં 
ખુશ રહ� - થયું તે સા�ં, થાય છ� તે સા�ં અને જે 
થશે તે સા�ં જ થશે, એવું સમજનાર, માનનાર 
આ�મા કમા�તીત કહ�વાય. (૧૮) પાછલા જ�મોના 
કમ�ના િહસાબ�કતાબના ફળ�વ�પે તનનો રોગ 
હોય, મનના સં�કાર અ�ય આ�માઓ ��યે 
ટકરાવમાં આવતા હોય તો પણ �યારા બને તે 
આ�માની ��થિત કમા�તીત અવ�થા છ�. (૧૯) 
કમ�યોગી બની કમ�ભોગ ચૂ� કરનારની ��થિત 
પણ કમા�તીત છ�. (૨૦) કમ�યોગથી કમ�ભોગને 
હસતાં હસતાં, શૂળીમાંથી કાંટો બનાવી ભ�મ 
કરનાર - કમ�ભોગને સમા�ત કરનારી ��થિત 
કમા�તીત છ�. (૨૧) કમ�યોગની ��થિતથી 
કમ�ભોગને પ�રવત�ન કરી દ�નાર આ�માની ��થિત 
કમા�તીત છ�. (૨૨) �યથ� સંક�પો જ કમ�બંધનની 
સૂ�મ ર�સી (દોરડાં) છ�. �યથ� સંક�પોથી મુ� 
થનાર આ�માની અવ�થા કમા�તીત અવ�થા છ�. 
(૨૩) કમા�તીત અવ�થાવાળો આ�મા બૂરામાં પણ 
ભલાનો અનુભવ કરવાવાળો હશે.  થાય છ� તે 
સા�ં �ામા પણ સારો, �� પણ સારો, બાબા પણ 
સારા, એવું માનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૨૪) 
શુભ સંક�પો બંધનને કાપવાની કાતરનું કામ કર� 
છ�. બંધન કપાઈ ગયાં તો કમા�તીત અવ�થા આવી 
જ સમ�. (૨૫) ઈ�છા મા�મ અિવ�ા - માનનાર, 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બની �ય. (૨૬) હદની 
ઈ�છાઓથી મુ� થયેલ આ�મા અ�ય 
આ�માઓની ઈ�છાઓ પૂણ� કરનારો હશે - તેવા 
આ�માઓ કમા�તીત અવ�થાવાળા હશે. (૨૭) 
બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થયેલા આ�માઓ 

રોગ આવવો. પાછલા કમ�નું ભાિવ છ�. પરંતુ �ે� 
��થિતમાં હલચલ આવે તો તે બંધનયુ� િનશાની 
છ�. તેનાથી મુ� થનાર આ�મા કમા�તીત બને. 
(૭) શરીરની �યાિધનું િચંતન કરવાને બદલે 
આ�મા �વિચંતન કર�, �ાન િચંતન કર� અને 
અ�ય માટ� શુભિચંતક બને એ પણ કમા�તીત 
અવ�થા છ�. (૮) કમ�યોગી બની, કમ�ના બંધનથી 
સદા �યારા અને �ભુ �યારા બનનાર આ�મા 
કમા�તીત બને. (૯) કમા�તીતનો અથ� એ નથી ક� 
કમ�થી અિલ�ત બની �ઓ, પરંતુ કમ�થી �યારા 
નહ� કમ�ના બંધનથી �યારા બનો. એવા આ�મા 
કમા�તીત બને. (૧૦) સામેનો આ�મા જૂનો િહસાબ 
�કતાબ ચુ�ું કરવા આવે, સામનો કરવો પડે, 
શરીરના કમ�ભોગનો સામનો કરવો પડે પરંતુ 
‘હદ’ની કામનાથી મુ� રહ�નાર આ�મા કમા�તીત 
બની શક�. (૧૧) �યાં સુધી દ�હ છ� �યાં સુધી 
કમ����યો સાથે કમ��ે� પર પા� ભજવવું જ પડશે. 
કમ� વગર આ�મા એક સેક�ડ પણ અિલ�ત રહી 
શકશે નહ�, પરંતુ કમ� કરવા છતાં કમ�ના 
બંધનથી મુ� રહ�નાર આ�મા કમા�તીત અવ�થા 
મેળવે છ�. (૧૨) કમ����યો �ારા કમ�ના સંબંધમાં 
આવનાર પરંતુ કમ�ના બંધનમાં નહ� આવનાર 
આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૩) કમા�તીત 
એટલે કમ����યોને વશ થનાર આ�મા નહ� પરંતુ 
આ�મા માિલક બની કમ����યો પાસે સ�ાની 
શિ�થી કમ����યો સાથે સંબંધમાં આવી, 
િવનાશી કામનાથી �યારા બની, કમ����યો પાસે 
કમ� કરાવે તે આ�માની ��થિત કમા�તીત અવ�થા 
છ�. (૧૪) આ�મા કમ����યોનો માિલક છ�. આ�મા 
કમ����યોને આધીન (તાબે) ન થાય, પરંતુ 
અિધકારી બનીને કમ����યો પાસે કમ� કરાવે તે 
આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૫) જે આ�મા 
સંબંધમાં આવે પરંતુ બંધનમાં ન આવે તે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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હશે. આ�માઓ એવી ��થિતએ પહ��યા હશે ક� 
તેમના �ારા કોઈ જ િવકમ� નહ� થાય. તેમનું �ાન 
એટલું ઉ� ક�ાનું હશે ક� તેમના �વનમાં 
આચરણ, વાણી, �યવહાર, સંબંધ, સંપક� ક� સેવા 
�ારા કોઈ જ િવકમ� નહ� થાય. એવા આ�માઓ 
કમા�તીત અવ�થાએ પહ�ચી ગયા હશે. 
પરમધામથી �વિણ�મ સતયુગી દુિનયામાં �થમ 
તબ�� જનારા આ�માઓએ કમા�તીત અવ�થા 
�ા�ત કરી લીધી હશે. સતકમ� કરી ભૂતકાળમાં 
ભંડારી �યારા બની, યાદોમાંથી �ડિલટ કરી �ભુ 
�યારા બ�યા હશે. 

કમા�તીત અવ�થા �યાર� �ા�ત થાય ? 

(૧) હદની દુિનયામાં રહી મારા મારાના 
દ�હભાનથી મુ� થનાર આ�માની ��થિત 
કમા�તીત ��થિત કહ�વાય. (૨) પાછલા જ�મોના 
કમ�ના િહસાબ-�કતાબ ક� વત�માન �ા�ણ 
�વનમાં પુ�ષાથ�ની કમ�રીના કારણે કોઈપણ 
�યથ� �વભાવ સં�કારના વશ બનવામાંથી મુ� 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૩) લૌ�કક 
�વનમાં કમ� અને સંબંધ તથા અલૌ�કક �વનમાં 
કમ� અને સંબંધમાં આવતા �વાથ� ભાવથી મુ� 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૪) સંગઠનની ક� 
�ક�િતની સેવા કરવાની પ�ર��થિતમાં �વ��થિત 
અહ�કારવશ, પોતાની �ે� ��થિતને ડગમગ 
કરાવે તો તે બંધન (અહ�કાર)મુ� ��થિત નથી 
આવા બંધનથી મુ� થનાર આ�મા કમા�તીત 
અવ�થા �ા�ત કર�. (૫) જૂની દુિનયાના જૂના 
શરીરમાં આવેલ �યાિધ (રોગ) આ�માની �ે� 
��થિતને હલચલમાં લાવે તો તેનાથી મુ� થનાર 
આ�મા કમા�તીત અવ�થા �ા�ત કર�. (૬) શરીરમાં 

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
પરમધામથી સાકારી દુિનયામાં આવી ગયા છ�. 
��ા બાબાનો �� ગીતા �ાન ય� ચલાવી ર�ા 
છ�. ��ા મુખ �ારા �ાન આપી. ��ામુખ 
વંશાવલી �ા�ણો �ારા િવ� પ�રવત�નનું કાય� 
કરાવી ર�ા છ�. કિલયુગી પિતત દુિનયાની 
સાફસફાઈ કરી �વિણ�મ સતયુગી િવ�ની 
�થાપના કરાવી ર�ા છ�. આ િવશાળ કામ 
િશવસંતાનો કરી ર�ા છ�. બાબાનું લ�ય �વિણ�મ 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદો પર િબરાજમાન થઈ 
શક� એવા આ�માઓને તૈયાર કરવાનું છ�. 
સતયુગી િવ�માં રા�મહારા� જેવા ઉ� પદો 
પર િબરાજતા આ�માઓ ક�વા સ� હશે ? એવા 
સ� થયેલા આ�માઓ પાસે ક�વી ક�વી િસિ�ઓ 
હશે ? �ા��તઓ હશે ? િસિ��વ�પ બનેલા 
આ�માઓના કમ�ના િહસાબો ક�વા હશે ? 
આ�માઓની ��થિત ક�વી હશે ? બાબાનો એક જ 
ટૂંકો જવાબ હશે કમા�તીત અવ�થા.

બાબા રોજ રોજ મુરલીઓમાં �ા�ણ 
આ�માઓને કહ� છ� - મામેક� યાદ હશે. િનર�તર 
યોગ અવ�થામાં રહો. કમ�યોગી બનો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. ય� સેવા કરો. કમા�તીત બનો. સમય 
થોડો જ ર�ો છ�, તેથી પુ�ષાથ�નો સમય તો ગયો 
તી� પુ�ષાથ�નો જ સમય બાક� ર�ો છ�. બાબાએ 
છ��ી મુરલીઓમાં અનેકવાર ક�ં છ� ક� - નવા 
િવકમ� તો ન જ થવા �ઈએ, જૂના િવકમ� મારી 
યાદ અને યોગથી ભ�મ કરી દો, િવકમા��ત બનો 
કમા�તીત બનો. જે આ�માઓ બાબાની યાદ, 
યોગ, �ાન ધારણા અને ય� સેવાથી પ�રપ� 
બ�યા હશે તેમની આ�મીય ��થિત ઉ� ક�ાની 

કમા�તીત અવ�થા
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૬) દ�હ, દ�હના 
સંબંધ દ�હના સંબંધીઓના સંબંધ, પદાથ�, ચીજ, 
લૌ�કક ક� અલૌ�કક - બંધનોથી �યારો રહ�નાર 
આ�મા કમા�તીત છ�. (૧૭) કમ� સંબંધ અને કમ� 
બંધનના રહ�યને �ણનાર આ�મા દર�ક વાતમાં 
ખુશ રહ� - થયું તે સા�ં, થાય છ� તે સા�ં અને જે 
થશે તે સા�ં જ થશે, એવું સમજનાર, માનનાર 
આ�મા કમા�તીત કહ�વાય. (૧૮) પાછલા જ�મોના 
કમ�ના િહસાબ�કતાબના ફળ�વ�પે તનનો રોગ 
હોય, મનના સં�કાર અ�ય આ�માઓ ��યે 
ટકરાવમાં આવતા હોય તો પણ �યારા બને તે 
આ�માની ��થિત કમા�તીત અવ�થા છ�. (૧૯) 
કમ�યોગી બની કમ�ભોગ ચૂ� કરનારની ��થિત 
પણ કમા�તીત છ�. (૨૦) કમ�યોગથી કમ�ભોગને 
હસતાં હસતાં, શૂળીમાંથી કાંટો બનાવી ભ�મ 
કરનાર - કમ�ભોગને સમા�ત કરનારી ��થિત 
કમા�તીત છ�. (૨૧) કમ�યોગની ��થિતથી 
કમ�ભોગને પ�રવત�ન કરી દ�નાર આ�માની ��થિત 
કમા�તીત છ�. (૨૨) �યથ� સંક�પો જ કમ�બંધનની 
સૂ�મ ર�સી (દોરડાં) છ�. �યથ� સંક�પોથી મુ� 
થનાર આ�માની અવ�થા કમા�તીત અવ�થા છ�. 
(૨૩) કમા�તીત અવ�થાવાળો આ�મા બૂરામાં પણ 
ભલાનો અનુભવ કરવાવાળો હશે.  થાય છ� તે 
સા�ં �ામા પણ સારો, �� પણ સારો, બાબા પણ 
સારા, એવું માનનાર આ�મા કમા�તીત બને. (૨૪) 
શુભ સંક�પો બંધનને કાપવાની કાતરનું કામ કર� 
છ�. બંધન કપાઈ ગયાં તો કમા�તીત અવ�થા આવી 
જ સમ�. (૨૫) ઈ�છા મા�મ અિવ�ા - માનનાર, 
બનનાર આ�મા કમા�તીત બની �ય. (૨૬) હદની 
ઈ�છાઓથી મુ� થયેલ આ�મા અ�ય 
આ�માઓની ઈ�છાઓ પૂણ� કરનારો હશે - તેવા 
આ�માઓ કમા�તીત અવ�થાવાળા હશે. (૨૭) 
બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થયેલા આ�માઓ 

રોગ આવવો. પાછલા કમ�નું ભાિવ છ�. પરંતુ �ે� 
��થિતમાં હલચલ આવે તો તે બંધનયુ� િનશાની 
છ�. તેનાથી મુ� થનાર આ�મા કમા�તીત બને. 
(૭) શરીરની �યાિધનું િચંતન કરવાને બદલે 
આ�મા �વિચંતન કર�, �ાન િચંતન કર� અને 
અ�ય માટ� શુભિચંતક બને એ પણ કમા�તીત 
અવ�થા છ�. (૮) કમ�યોગી બની, કમ�ના બંધનથી 
સદા �યારા અને �ભુ �યારા બનનાર આ�મા 
કમા�તીત બને. (૯) કમા�તીતનો અથ� એ નથી ક� 
કમ�થી અિલ�ત બની �ઓ, પરંતુ કમ�થી �યારા 
નહ� કમ�ના બંધનથી �યારા બનો. એવા આ�મા 
કમા�તીત બને. (૧૦) સામેનો આ�મા જૂનો િહસાબ 
�કતાબ ચુ�ું કરવા આવે, સામનો કરવો પડે, 
શરીરના કમ�ભોગનો સામનો કરવો પડે પરંતુ 
‘હદ’ની કામનાથી મુ� રહ�નાર આ�મા કમા�તીત 
બની શક�. (૧૧) �યાં સુધી દ�હ છ� �યાં સુધી 
કમ����યો સાથે કમ��ે� પર પા� ભજવવું જ પડશે. 
કમ� વગર આ�મા એક સેક�ડ પણ અિલ�ત રહી 
શકશે નહ�, પરંતુ કમ� કરવા છતાં કમ�ના 
બંધનથી મુ� રહ�નાર આ�મા કમા�તીત અવ�થા 
મેળવે છ�. (૧૨) કમ����યો �ારા કમ�ના સંબંધમાં 
આવનાર પરંતુ કમ�ના બંધનમાં નહ� આવનાર 
આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૩) કમા�તીત 
એટલે કમ����યોને વશ થનાર આ�મા નહ� પરંતુ 
આ�મા માિલક બની કમ����યો પાસે સ�ાની 
શિ�થી કમ����યો સાથે સંબંધમાં આવી, 
િવનાશી કામનાથી �યારા બની, કમ����યો પાસે 
કમ� કરાવે તે આ�માની ��થિત કમા�તીત અવ�થા 
છ�. (૧૪) આ�મા કમ����યોનો માિલક છ�. આ�મા 
કમ����યોને આધીન (તાબે) ન થાય, પરંતુ 
અિધકારી બનીને કમ����યો પાસે કમ� કરાવે તે 
આ�માની ��થિત કમા�તીત છ�. (૧૫) જે આ�મા 
સંબંધમાં આવે પરંતુ બંધનમાં ન આવે તે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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�ાના�ત

દુિનયાનું આકષ�ણ �યિ�ને સ�ન બનવા નથી 
દ�તું. બાળકોને મા-બાપની છ�છાયા છ�. એટલે ક� 
સુખ છ�. કોઈ વ�તુનો અભાવ નથી. જ��રયાતથી 
વધાર� મળી રહ� છ�. વગર મા�યું મળ� છ�. 
મેળવવાની મહ�નત નથી કરવી પડતી. કોઈ 
તકલીફ, કોઈ દુઃખ, કોઈ ટ��શન, કોઈ 
જવાબદારીનો બોજ નથી તેથી ભગવાનની 
મદદની જ�ર પડતી નથી. વગર માંગે મદદ મળી 
�ય છ�. તમામ કામ સરળતાથી થઈ �ય છ�. દર�ક 
�તના સુખની સગવડ મળી રહ� છ�. પછી શું કામ 
ભગવાનને યાદ કર�. અને આજના યુવાવગ�ને 
આ�યા��મકતાની ગરજ નથી. અને ખબર છ� તો 
ટાઈમ નથી ને ટાઈમ છ� તો ઈ�છા નથી. (કરવું 
નથી.) બસ મોબાઈલમાં જ ર�યા પ�યા રહ� છ�. 
કારણ ક� યાદ કરવાની જ�ર જણાતી નથી. જે 
દુિનયાના રંગમાં રંગાયેલો હોય તે �ભુના રંગમાં 
કઈ રીતે રંગાય ? જેના પર કોઈ રંગના લા�યો 
હોય તેના પર �ભુ�ેમનો રંગ ચઢ�. દર�ક �કારની 
સુખ-સુિવધાવાળા �વનમાં �યાર�ય દુઃખનો 
અનુભવ ન થાય �યાં સુધી ભગવાનને યાદ ના કર� 
અને ભગવાનનો માગ� તો દુઃખમાંથી જ મળ� છ�. 
આજનો યુવાવગ� �યસન, ફ�શન, િવકારો પાછળ 
દોડે છ�. પણ ભગવાનની પાછળ નથી દોડતો �યાર� 
આપણને થોડું દુઃખ થાય છ� ક� શું કરવું ? છ��ે 
ભાિવ (�ામા) સમ� બેસી જઈશું. �ય� પણ 
ચાલુ નહ� રાખીશું. �ય�માં (કહ�વાથી) બાળકો 
નથી સાંભળતાં, નથી માનતાં, નથી કરતાં તો 
અ�ય� માના મનસા �ારા બાબાને બતાવો ક� 
બાબા શું ક�ં ? મારી કોિશષ ચાલુ છ�. સફળતા 
દ�ખાતી નથી. પણ આ બાળક તો તમા�ં છ�. ને પછી 

પરમા�માનું �ાન લીધા પછી, �ા�ણ �વન 
અપનાવી બી.ક�. બ�યા હશે. એવા ઘણા 
આ�માઓ હશે. જે પોતે �ાનમાં ચા�યા પછી 
પોતાનાં બાળકો અને પ�રવાર પણ �ાનમાં ચાલે 
એવી આશા રાખતા હશે. એનાથી આગળ પણ 
ઘણી બધી અપે�ાઓ સેવતા હશે. ક� રોજ મુરલી 
સાંભળ�. પરમા�માનું િશ�ણ મેળવી પદને �ા�ત 
કર�. ભગવાનના વરદાની હાથથી અનેક વરદાન 
�ા�ત કર�. ભગવાનના અ�ય ખ�નાનો 
અિધકારી બને. ભગવાન �ારા પૂરો વારસો લઈ 
લે. પૂરા વા�રસ બની �ય. બાબાની ગોદમાં બેસી 
�ય. એક બાબામાં જ પૂરો સંસાર દ�ખાય આવે 
અને બીજે �યાંય નજર ના �ય. દુિનયાને છોડી-
ભૂલીને બાબાને સાથી બનાવી દ�. દુિનયાની બધી 
ચીજ-વ�તુથી મોહ કાઢીને એક બાબાને જ �ેમ 
કર�. દુિનયામાં સાજન-સજની સાથે લ� નહ� કર� 
પણ પરમા�માથી લ� કર�. િવ�તારમાં ન �ય. 
મારા તો એક િશવબાબા બસ આ જ સારમાં સમાઈ 
�ય. દર�ક વાલીની ઈ�છા આવી જ હશે. પણ 
બાળકોમાં ખાસ આવાં લ�ણો �વા ના મળ� �યાર� 
તે બાબતને િવચારતા થઈ �ય છ�. ક� શું થશે ? 
ઘણાં બાળકોને તો પરમા�માના પ�રચયની 
ઓળખ મળી ગઈ હોય છ�. આટલું જ નહ� કોષ� 
પણ કર�લ હોય છ�. િવશેષમાં આગળ ઘણાં સમય 
મુરલી પણ સાંભળ�લ હોય છ�. છતાં પણ બાબાથી 
�ેમ નથી. બાબાને એટલા યાદ પણ નથી કરતા 
કારણ ક�, રંગબેરંગી દુિનયામાં આજના 
બાળકોને ભગવાનની એટલી �ક�મત નથી. કારણ 
ક� સમય અને સં�ગ �માણે દુિનયા પ�રવત�નશીલ 
થાય છ�. તેની સાથે �યિ� પણ બદલાતી રહ� છ�. 

શુભ ભાવના જ�ર પૂરી થાય છ�.
બી.ક�. મનીષા, ડેરી સે�ટર, વડોદરા
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�� શું કામ િચંતા ક�ં ? જવાબદારી તો તમારી છ� ને 
�� તો ફ� સેવાથ� િનિમ� છું. (પાલના કરવા 
માટ�) ભવ પાર ઉતારવાનું કામ તમા�ં છ�.

‘સગાઈ પછી જવાબદારી બાબાની’ 
બાળકની એકવાર બાબા સાથે સગાઈ કરા�યા 
પછી જવાબદાર બાબા બની જશે. જેમ ક� 
બાળકની સગાઈ થયા પછી એ કોઈની સાથે ફરતું 
હશે ને તો તેનો સંબંધ જેની સાથે કય� છ� એને 
નહ� ગમે. કારણ ક� એ હવે પોતાની છ�. એવું 
સમજશે. આજ સુધી તો હરતાં ફરતાં કોઈ રોક-
ટોક નથી કરતા. કારણ ક� �યાર� કોઈના બ�યા ન 
હતા. એવી જ રીતે �યાં સુધી બાળકની સગાઈ 
બાબા સાથે ન થાય �યાં સુધી બાળક આમ-તેમ 
ફર� તેની જવાબદારી બાબા નથી લેતા. ક�મ ક� 
પોતાનું નથી �યાર� બાબાની સાથે સગાઈ (અથા�� 
કોષ� કરી લે) પછી જવાબદારી બાબાની છ�. 
આપણી નથી. બસ આપણે તો સદા શુભ ભાવના 
જ રાખવાની છ�. બાબાના બની �ય. પણ � 
બાબા સાથે સગાઈ પછી પણ બાળકમાં બાબા ��યે 
�ેમ ન દ�ખાય તો બાબાને દર�ક વાર કહો. બાબા 
સગાઈ પછી પણ �ેમ, ને �ેમ પછી લ�. લ� 
પછી સુખ-શાંિતમય �વન કરવાની છ�. લવલેટર 
ક� મોબાઈલ, મેસેજ તમાર� મોકલવાના છ�. 
લવલેટર (મુરલી) તમાર� સંભળાવવાની છ�. �ેમ 
આકષ�ણ ખ�ચાણ આ બધી �દુગરી કળા તમાર� 
કરવાની છ�. સા�ં �ાન�પી ભોજન ખવડાવવા - 
પીવડાવવા સારા ગુણોની ભેટ આપવી. મધુવન, 
સૂ�મવતન, પરમધામ વૈક��ઠમાં હરવા-ફરવા તમે 
જ લઈ જવાના છો. બધાની અનુભૂિત તમાર� જ 
કરાવવાની છ�. િસનેમાઘરોમાં િપ�ર દ�ખાડવું 
અથા�� �યુિઝયમમાં �દશ�નનાં િચ� �ારા 
આકષ�ણ કરાવવાનું તમા�ં કામ છ�. આ બધા ખેલ 
રચી, તમે જ આ�મા�પી સજનીને તમારી તરફ 

ખ�ચી શકશો. તમારા �ેમમાં પાગલ બનાવી દો. 
પછી જુઓ આ�મા�પી સજની તમારી સાથે લગન 
કરી તમારી બને છ� ક� નહ� ? સગાઈ પછી આ�મા 
તમને યાદ નથી કરતો તો તમારો �ેમ કાચો છ�. 
બાબા સાચે જ �� તો એવું માનું છું કારણ ક� આ�મા 
સજની અ�ાન છ�. તમે તો �ાનના સાગર છો. 
બાબા આ�માને તમારી તરફ ક�વી રીતે ખેચવો એ 
બધી કલાબા� તમે �ણો છો. મ� પણ બંને 
બાળકોની સગાઈ બાબા સાથે કરી દીધી છ�. 
લગનની જવાબદારી હવે બાબાની છ�. �� પણ એવું 
જ ઈ�છું છું ક� બાળકોના લગન બાબા સાથે થાય 
પણ બાબા તો સામૂિહક લગન કર� છ�, એક બે થી 
નહ�. એટલા માટ� �� પણ ઈ�છું છું ક� બધાની શુભ 
આશા પરમા�મા જ�ર પૂરી કરશે અને તેની સાથે 
મારી ઈ�છા પણ પૂરી થઈ જશે. કારણ ક� બાબા તો 
હોલસેલના વેપારી છ�. તે પૂરા િવ�ને જ�થાબંધ 
માલ આપે છ�. તો એક બે �ાહકને એક બે �કલો 
માલ થોડા આપશે. તો મારી શુભકામના પોતાના 
માટ� ક� એક-બે માટ� નથી. પૂરાં િવ� માટ� છ�. 
િવ�ના માિલક િવ�ક�યાણનું કાય� કર� છ� તો 
સાથે મા�ં પણ થઈ જશે તો શુભ ભાવના, શુભ 
કામના પોતાની, હદની નથી. બેહદની રાખો. 
પોતાની નહ� બધાની રાખો તો અવ�ય પૂરી થશે. 
બાબા જ�ર પૂરી કરશે. આ મારી શુભ કામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત

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

• બાપના �ેહની છ�છાયામાં રહો તો 
કોઈપણ િવ�ન રહ�શે નહ�.

• મનનું અલબેલાપણું સમા�ત કરવું છ� તો 
�વિચંતનમાં રહ�તાં �વનું ચેક�ગ કરો.
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દુિનયાનું આકષ�ણ �યિ�ને સ�ન બનવા નથી 
દ�તું. બાળકોને મા-બાપની છ�છાયા છ�. એટલે ક� 
સુખ છ�. કોઈ વ�તુનો અભાવ નથી. જ��રયાતથી 
વધાર� મળી રહ� છ�. વગર મા�યું મળ� છ�. 
મેળવવાની મહ�નત નથી કરવી પડતી. કોઈ 
તકલીફ, કોઈ દુઃખ, કોઈ ટ��શન, કોઈ 
જવાબદારીનો બોજ નથી તેથી ભગવાનની 
મદદની જ�ર પડતી નથી. વગર માંગે મદદ મળી 
�ય છ�. તમામ કામ સરળતાથી થઈ �ય છ�. દર�ક 
�તના સુખની સગવડ મળી રહ� છ�. પછી શું કામ 
ભગવાનને યાદ કર�. અને આજના યુવાવગ�ને 
આ�યા��મકતાની ગરજ નથી. અને ખબર છ� તો 
ટાઈમ નથી ને ટાઈમ છ� તો ઈ�છા નથી. (કરવું 
નથી.) બસ મોબાઈલમાં જ ર�યા પ�યા રહ� છ�. 
કારણ ક� યાદ કરવાની જ�ર જણાતી નથી. જે 
દુિનયાના રંગમાં રંગાયેલો હોય તે �ભુના રંગમાં 
કઈ રીતે રંગાય ? જેના પર કોઈ રંગના લા�યો 
હોય તેના પર �ભુ�ેમનો રંગ ચઢ�. દર�ક �કારની 
સુખ-સુિવધાવાળા �વનમાં �યાર�ય દુઃખનો 
અનુભવ ન થાય �યાં સુધી ભગવાનને યાદ ના કર� 
અને ભગવાનનો માગ� તો દુઃખમાંથી જ મળ� છ�. 
આજનો યુવાવગ� �યસન, ફ�શન, િવકારો પાછળ 
દોડે છ�. પણ ભગવાનની પાછળ નથી દોડતો �યાર� 
આપણને થોડું દુઃખ થાય છ� ક� શું કરવું ? છ��ે 
ભાિવ (�ામા) સમ� બેસી જઈશું. �ય� પણ 
ચાલુ નહ� રાખીશું. �ય�માં (કહ�વાથી) બાળકો 
નથી સાંભળતાં, નથી માનતાં, નથી કરતાં તો 
અ�ય� માના મનસા �ારા બાબાને બતાવો ક� 
બાબા શું ક�ં ? મારી કોિશષ ચાલુ છ�. સફળતા 
દ�ખાતી નથી. પણ આ બાળક તો તમા�ં છ�. ને પછી 

પરમા�માનું �ાન લીધા પછી, �ા�ણ �વન 
અપનાવી બી.ક�. બ�યા હશે. એવા ઘણા 
આ�માઓ હશે. જે પોતે �ાનમાં ચા�યા પછી 
પોતાનાં બાળકો અને પ�રવાર પણ �ાનમાં ચાલે 
એવી આશા રાખતા હશે. એનાથી આગળ પણ 
ઘણી બધી અપે�ાઓ સેવતા હશે. ક� રોજ મુરલી 
સાંભળ�. પરમા�માનું િશ�ણ મેળવી પદને �ા�ત 
કર�. ભગવાનના વરદાની હાથથી અનેક વરદાન 
�ા�ત કર�. ભગવાનના અ�ય ખ�નાનો 
અિધકારી બને. ભગવાન �ારા પૂરો વારસો લઈ 
લે. પૂરા વા�રસ બની �ય. બાબાની ગોદમાં બેસી 
�ય. એક બાબામાં જ પૂરો સંસાર દ�ખાય આવે 
અને બીજે �યાંય નજર ના �ય. દુિનયાને છોડી-
ભૂલીને બાબાને સાથી બનાવી દ�. દુિનયાની બધી 
ચીજ-વ�તુથી મોહ કાઢીને એક બાબાને જ �ેમ 
કર�. દુિનયામાં સાજન-સજની સાથે લ� નહ� કર� 
પણ પરમા�માથી લ� કર�. િવ�તારમાં ન �ય. 
મારા તો એક િશવબાબા બસ આ જ સારમાં સમાઈ 
�ય. દર�ક વાલીની ઈ�છા આવી જ હશે. પણ 
બાળકોમાં ખાસ આવાં લ�ણો �વા ના મળ� �યાર� 
તે બાબતને િવચારતા થઈ �ય છ�. ક� શું થશે ? 
ઘણાં બાળકોને તો પરમા�માના પ�રચયની 
ઓળખ મળી ગઈ હોય છ�. આટલું જ નહ� કોષ� 
પણ કર�લ હોય છ�. િવશેષમાં આગળ ઘણાં સમય 
મુરલી પણ સાંભળ�લ હોય છ�. છતાં પણ બાબાથી 
�ેમ નથી. બાબાને એટલા યાદ પણ નથી કરતા 
કારણ ક�, રંગબેરંગી દુિનયામાં આજના 
બાળકોને ભગવાનની એટલી �ક�મત નથી. કારણ 
ક� સમય અને સં�ગ �માણે દુિનયા પ�રવત�નશીલ 
થાય છ�. તેની સાથે �યિ� પણ બદલાતી રહ� છ�. 

શુભ ભાવના જ�ર પૂરી થાય છ�.
બી.ક�. મનીષા, ડેરી સે�ટર, વડોદરા
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�� શું કામ િચંતા ક�ં ? જવાબદારી તો તમારી છ� ને 
�� તો ફ� સેવાથ� િનિમ� છું. (પાલના કરવા 
માટ�) ભવ પાર ઉતારવાનું કામ તમા�ં છ�.

‘સગાઈ પછી જવાબદારી બાબાની’ 
બાળકની એકવાર બાબા સાથે સગાઈ કરા�યા 
પછી જવાબદાર બાબા બની જશે. જેમ ક� 
બાળકની સગાઈ થયા પછી એ કોઈની સાથે ફરતું 
હશે ને તો તેનો સંબંધ જેની સાથે કય� છ� એને 
નહ� ગમે. કારણ ક� એ હવે પોતાની છ�. એવું 
સમજશે. આજ સુધી તો હરતાં ફરતાં કોઈ રોક-
ટોક નથી કરતા. કારણ ક� �યાર� કોઈના બ�યા ન 
હતા. એવી જ રીતે �યાં સુધી બાળકની સગાઈ 
બાબા સાથે ન થાય �યાં સુધી બાળક આમ-તેમ 
ફર� તેની જવાબદારી બાબા નથી લેતા. ક�મ ક� 
પોતાનું નથી �યાર� બાબાની સાથે સગાઈ (અથા�� 
કોષ� કરી લે) પછી જવાબદારી બાબાની છ�. 
આપણી નથી. બસ આપણે તો સદા શુભ ભાવના 
જ રાખવાની છ�. બાબાના બની �ય. પણ � 
બાબા સાથે સગાઈ પછી પણ બાળકમાં બાબા ��યે 
�ેમ ન દ�ખાય તો બાબાને દર�ક વાર કહો. બાબા 
સગાઈ પછી પણ �ેમ, ને �ેમ પછી લ�. લ� 
પછી સુખ-શાંિતમય �વન કરવાની છ�. લવલેટર 
ક� મોબાઈલ, મેસેજ તમાર� મોકલવાના છ�. 
લવલેટર (મુરલી) તમાર� સંભળાવવાની છ�. �ેમ 
આકષ�ણ ખ�ચાણ આ બધી �દુગરી કળા તમાર� 
કરવાની છ�. સા�ં �ાન�પી ભોજન ખવડાવવા - 
પીવડાવવા સારા ગુણોની ભેટ આપવી. મધુવન, 
સૂ�મવતન, પરમધામ વૈક��ઠમાં હરવા-ફરવા તમે 
જ લઈ જવાના છો. બધાની અનુભૂિત તમાર� જ 
કરાવવાની છ�. િસનેમાઘરોમાં િપ�ર દ�ખાડવું 
અથા�� �યુિઝયમમાં �દશ�નનાં િચ� �ારા 
આકષ�ણ કરાવવાનું તમા�ં કામ છ�. આ બધા ખેલ 
રચી, તમે જ આ�મા�પી સજનીને તમારી તરફ 

ખ�ચી શકશો. તમારા �ેમમાં પાગલ બનાવી દો. 
પછી જુઓ આ�મા�પી સજની તમારી સાથે લગન 
કરી તમારી બને છ� ક� નહ� ? સગાઈ પછી આ�મા 
તમને યાદ નથી કરતો તો તમારો �ેમ કાચો છ�. 
બાબા સાચે જ �� તો એવું માનું છું કારણ ક� આ�મા 
સજની અ�ાન છ�. તમે તો �ાનના સાગર છો. 
બાબા આ�માને તમારી તરફ ક�વી રીતે ખેચવો એ 
બધી કલાબા� તમે �ણો છો. મ� પણ બંને 
બાળકોની સગાઈ બાબા સાથે કરી દીધી છ�. 
લગનની જવાબદારી હવે બાબાની છ�. �� પણ એવું 
જ ઈ�છું છું ક� બાળકોના લગન બાબા સાથે થાય 
પણ બાબા તો સામૂિહક લગન કર� છ�, એક બે થી 
નહ�. એટલા માટ� �� પણ ઈ�છું છું ક� બધાની શુભ 
આશા પરમા�મા જ�ર પૂરી કરશે અને તેની સાથે 
મારી ઈ�છા પણ પૂરી થઈ જશે. કારણ ક� બાબા તો 
હોલસેલના વેપારી છ�. તે પૂરા િવ�ને જ�થાબંધ 
માલ આપે છ�. તો એક બે �ાહકને એક બે �કલો 
માલ થોડા આપશે. તો મારી શુભકામના પોતાના 
માટ� ક� એક-બે માટ� નથી. પૂરાં િવ� માટ� છ�. 
િવ�ના માિલક િવ�ક�યાણનું કાય� કર� છ� તો 
સાથે મા�ં પણ થઈ જશે તો શુભ ભાવના, શુભ 
કામના પોતાની, હદની નથી. બેહદની રાખો. 
પોતાની નહ� બધાની રાખો તો અવ�ય પૂરી થશે. 
બાબા જ�ર પૂરી કરશે. આ મારી શુભ કામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાના�ત

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

• બાપના �ેહની છ�છાયામાં રહો તો 
કોઈપણ િવ�ન રહ�શે નહ�.

• મનનું અલબેલાપણું સમા�ત કરવું છ� તો 
�વિચંતનમાં રહ�તાં �વનું ચેક�ગ કરો.
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�ાના�ત

રાજિસંહાસન પર બેસી ગયા પછી રા� જનકને 
ક�ં તું �યાં બધાંના �ડાઓ �યાં છ� �યાં બેસી �. 
રા� જનક �યાં જઈ બેસી ગયા. અ�ાવ� 
ઋિષએ ક�ં તું તારા મનને સમ�વ ક� આમાં મા�ં 
કાંઈ જ નથી, શાંત થઈ �. રાજિસંહાસન ધન 
દોલત, રાજ પ�રવાર રા�ય બધું ભૂલી �, તે મને 
બધું અપ�ણ કરી દીધું છ�. રા�એ બધું ભૂલવાનો 
�ય� કય� પરંતુ રા�નું મન રાણીમાં, પ�રવારમાં 
જતું હતું. અ�ાવ� ઋિષ સમ� ગયા અને ક�ં ક� 
રાજન પ�રવાર રાણી વગેર� પણ તારા નથી. 
બધામાંથી મન કાઢી નાખ. ધીર� ધીર� રા�નું મન 
શાંત થયું. અને અ�ાવ� ઋિષએ રા�ને 
આંતર��� આપી. રા� જનકનો આ�મા પરમ 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા લા�યો. રા� જનકનો 
આ�મા દ�હદુિનયાથી પાર સૂય� ચાંદ િસતારોથી પાર 
પરમધામની પરમશાંિતનો અનુભવ કરવા લા�યો 
અને પછી ધીર� ધીર� આ સાકાર ���માં દ�હ 
દુિનયામાં આવી પરમશાંિતનો અનુભવ, 
���ાનનો અનુભવ થયો ક� �� તો આ દ�હથી 
�યારો એક ચેતન શિ� આ�મા છું. આ�મ 
અનુભૂિત થઈ. દ�હભાન મટી ગયું �યાર� અ�ાવ� 
ઋિષએ ક� ક� બસ હ� રાજન તું દ�હ નથી તું દ�હથી 
�યારો એક આ�મા છ�. અ�ાવ�એ ક�ં ક� હ� 
રાજન તે મને બધું અપ�ણ કયુ� છ�. �� તને િનિમત 
રાજિસંહાસન, રા�ય પ�રવાર ધન દોલત 
સંભાળવા માટ� પાછું આપું છું. સદા એવું સમજવાનું 
ક� આ મા�ં નથી અને રા� જનક� પૂરા �વન 
દરિમયાન આ�મ અનુભૂિતમાં ર�ા. દ�હમાં રહ�વા 
છતાં દ�હથી �યારાપણાનો અનુભવ કય� અને 
િવદ�હી કહ�વાયા. તો આપણે પણ પોતાની �તને 

રા� જનક હતા. તેમને એક વાર મનમાં 
સંક�પ આ�યો ક� મને કોઈ ���ાન �ા�ત કરાવી 
દ� તેને �� એક હ�ર ગાય દાન કરીશ. એમણે પૂરા 
રા�યમાં �હ�ર કયુ� ક� જે કોઈ મને ઘોડાની નાળ 
પકડી ઘોડા પર ચડતાં વાર લાગે એટલી વારમાં 
કોઈ ���ાન �ા�ત કરાવી દ� તેને �� એક હ�ર 
ગાય દાન કરીશ. અને �યાર બાદ રા� જનકના 
દરબારમાં મોટા મોટા �ાનીઓ, િવ�ાન, સાધુ-
સંતો, તપ�વીઓની સભા ભરાઈ. બધાએ રા� 
જનકને ���ાન આપવા માટ� �યાસ કયા� પણ 
રા�ને સંતોષ ન થયો. પછી રા�એ ક�ં ક� જે મને 
���ાન આપશે એમને ગાયોની સાથે મા�ં રાજ 
િસંહાસન આપી દઈશ, બધા જ �ાની મહાપુ�ષો 
એ ખૂબ મહ�નત કરી પરંતુ રા�ને ���ાનનો 
અનુભવ નહોતો થતો, �યાર� એ �ાનીઓની 
સભામાં અ�ાવ� ઋિષ પધાયા�. એમનાં આઠ�ય 
અંગ વાંકાં હતા. તેઓ લડખડાતા ચાલતા સભામાં 
આ�યા. એમને �ઈ પૂરી સભા હસવા લાગી. �યાર� 
અ�ાવ� ઋિષ બો�યા, હ� રાજન, આ 
�ાનીઓની સભા નથી. આતો ચમારોની સભા 
હોય તેવું લાગે છ�. ક�મક� બધા મારા શરીરને 
ચામડીને �ઈને હસી ર�ા છ�. �યાર� સભામાં 
એકદમ શાંિત છવાઈ ગઈ. પછી અ�ાવ� ઋિષએ 
ક�ં હ� રાજન, તાર� ���ાન �ઈએ છ� ને ? તો 
રા� જનક� ક�ં હા, �, �યાર� અ�ાવ� ઋિષએ 
ક�ં ક� મારી એક શરત છ�. તા�ં રાજિસંહાસન, 
તા�ં રા�ય, તારો પ�રવાર, ધન દોલત બધું જ 
મને અપ�ણ કરવું પડે. રા� જનક� ક�ં ભલે. તો 
અ�ાવ�એ ક�ં રાજિસંહાસન છોડી દ�. રા� 
જનક ઉભા થયા પછી અને અ�ાવ� ઋિષ 

િવદ�હી ��થિત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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• િનણ�ય શિ� વધે છ�.

• આ�મસંયમ વધે છ�.

• �વનમાં �ે� લ� સુધી પહ�ચવાનો 
આધાર બને છ�.

• રોગ મુ� બની શક�એ છીએ. તથા રોગ 
�િતકાર શિ� વધે છ�.

શાંિતના �વધમ�માં ��થત થવાથી અિનં�ાનો 
રોગ ખ�મ થાય છ�. વાર� વાર� સંક�પ કરો. �� 
આ�મા શાંત �વ�પ છું. િનં�ા ન આવતી હોય 25 
વાર લખો યા બોલો. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું. 
િનં�ા આવી જશે. જે આપણે િવચારીએ છીએ એ 
અંદર આ�મામાં �ય છ� અને જે િવચારીએ બોલ 
બોલીએ છીએ તેની આ�માને અનુભૂિત થાય છ�. 
�યાં પિવ�તા છ�. �યાં સ�યતા છ�. �યાં સુખ અને 
શાંિત અવ�ય મળ� છ�. શાંિતનો આધાર મન-
વચન-કમ�ની શુ�તા છ�. અગર મન શાંત થઈ 
�ય તો આપણા �વનની અનેક સમ�યાઓ 
ખતમ થઈ જશે, �યથ� સંક�પ નહ� ચાલે, �ાસ 
શાંિતથી ચાલશે, આપણું �વા��ય સા�ં રહ�શે. 
�યવહાર લોકો સાથે સારો રહ�શે. �ોધ નહ� આવે. 
તો રોજ એકાંતમાં બેસી �વયંને પાંચ સવાલ પૂછો.

• �� કોણ છું ?... �� એક ચેતન શિ� આ�મા 
છું. �� એક િનરાકાર આ�મા છું.

• મારો �વધમ� શું છ� ?... મારો આ�માનો 
�વધમ� શાંિત છ�. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું.

• �� આ�મા �યાંથી આ�યો છું ?... �યાં 
જવાનો છું. �� આ�મા શાંિતધામ 
પરમધામથી િનિમત પાટ� ભજવવા આ�યો 
છું. �� આ�મા એ�ટર છું. આ શરીર �પી 
વ�� ધારણ કરી પાટ� ભજવું છું. ફરી દ�હ 
દુિનયા છોડી માર� પરમધામ જવાનું છ�.

�� પૂછીએ ખર�ખર આ દ�હમાં િબરાજમાન �� 
કોણ છું. આપણે �વયંને �વાનો �ય� જ નથી 
કય�. આપણે બી�ને �ઈએ તો શું �ઈએ છીએ. 
�યિ�નો ચહ�રો પહ�રવેશ વગેર� �ઈએ છીએ. એ 
તો શારી�રક બા� �વ�પ �થૂળ દ�હને �ઈએ 
છીએ. ખર�ખર આ દ�હમાં િબરાજમાન દ�હી અથા�ત 
આ�માને નથી �તાં. વા�તવમાં આપણે એક 
ચેતન શિ� આ�મા છીએ.

આ�માનો �વધમ� શાંિત છ�. પરંતુ આપણે 
શાંિત બા� જગતમાં શોધીએ છીએ. શાંિત દ�હ 
દુિનયામાં વ�તુ વૈભવમાં ધન સંપિ�માં નથી. 
આપણા અંતર આ�મામાં જ છુપાયેલી છ�. સાચી 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા માટ� દ�હ દુિનયા વ�તુ 
વૈભવ બધામાંથી મન-બુિ�ને �યાં સુધી નહ� 
હટાવીએ �યાં સુધી સાચી મનની શાંિત નહ� મળ�. 
મનની શાંિત અથા�� મનમાં સકારા�મક િવચાર, 
�ે� િવચાર, ઈ�છાઓથી મુ�, દર�ક વાતમાં 
સંતુ� રહ�વું, દર�ક વાત પોઝીટીવ રીતે લઈએ, 
મનમાં સદા શુભ ભાવના શુભ કામના દર�ક મનુ�ય 
આ�મા �િત હોય. �યથ� વાતોથી મુ�, નેગેટીવ 
વાતોથી મુ�. એકપણ �યથ� સંક�પ ન ચાલે. 
શાંિત બા� જગતમાંથી �ા�ત કરવાની વાત નથી. 
શાંિત આ�માની સહજ�િ� છ�. જેવી રીતે પહાડનો 
નેચરલ ગુણ ��થરતા છ�. ચં�માનો ગુણ શીતળતા 
છ�. એ જ �કાર� આ�માની સહજ�િ� છ� શાંિત. 
જેટલા જેટલા આપણે આ�માની ગહનતામાં જઈશું 
અંતમુ�ખી બનીશું તો આપણને શાંિતની અનુભૂિત 
થશે. સંક�પ કરો �� આ�મા શાંત �વ�પ છું.

આંત�રક શાંિતથી ....

• ગમે તેવી સંકટ પ�ર��થિત હોય તેને સહજ 
પાર કરી શક�એ છીએ.

• આપણી અંદર એકા�તા આવે છ�.
(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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રાજિસંહાસન પર બેસી ગયા પછી રા� જનકને 
ક�ં તું �યાં બધાંના �ડાઓ �યાં છ� �યાં બેસી �. 
રા� જનક �યાં જઈ બેસી ગયા. અ�ાવ� 
ઋિષએ ક�ં તું તારા મનને સમ�વ ક� આમાં મા�ં 
કાંઈ જ નથી, શાંત થઈ �. રાજિસંહાસન ધન 
દોલત, રાજ પ�રવાર રા�ય બધું ભૂલી �, તે મને 
બધું અપ�ણ કરી દીધું છ�. રા�એ બધું ભૂલવાનો 
�ય� કય� પરંતુ રા�નું મન રાણીમાં, પ�રવારમાં 
જતું હતું. અ�ાવ� ઋિષ સમ� ગયા અને ક�ં ક� 
રાજન પ�રવાર રાણી વગેર� પણ તારા નથી. 
બધામાંથી મન કાઢી નાખ. ધીર� ધીર� રા�નું મન 
શાંત થયું. અને અ�ાવ� ઋિષએ રા�ને 
આંતર��� આપી. રા� જનકનો આ�મા પરમ 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા લા�યો. રા� જનકનો 
આ�મા દ�હદુિનયાથી પાર સૂય� ચાંદ િસતારોથી પાર 
પરમધામની પરમશાંિતનો અનુભવ કરવા લા�યો 
અને પછી ધીર� ધીર� આ સાકાર ���માં દ�હ 
દુિનયામાં આવી પરમશાંિતનો અનુભવ, 
���ાનનો અનુભવ થયો ક� �� તો આ દ�હથી 
�યારો એક ચેતન શિ� આ�મા છું. આ�મ 
અનુભૂિત થઈ. દ�હભાન મટી ગયું �યાર� અ�ાવ� 
ઋિષએ ક� ક� બસ હ� રાજન તું દ�હ નથી તું દ�હથી 
�યારો એક આ�મા છ�. અ�ાવ�એ ક�ં ક� હ� 
રાજન તે મને બધું અપ�ણ કયુ� છ�. �� તને િનિમત 
રાજિસંહાસન, રા�ય પ�રવાર ધન દોલત 
સંભાળવા માટ� પાછું આપું છું. સદા એવું સમજવાનું 
ક� આ મા�ં નથી અને રા� જનક� પૂરા �વન 
દરિમયાન આ�મ અનુભૂિતમાં ર�ા. દ�હમાં રહ�વા 
છતાં દ�હથી �યારાપણાનો અનુભવ કય� અને 
િવદ�હી કહ�વાયા. તો આપણે પણ પોતાની �તને 

રા� જનક હતા. તેમને એક વાર મનમાં 
સંક�પ આ�યો ક� મને કોઈ ���ાન �ા�ત કરાવી 
દ� તેને �� એક હ�ર ગાય દાન કરીશ. એમણે પૂરા 
રા�યમાં �હ�ર કયુ� ક� જે કોઈ મને ઘોડાની નાળ 
પકડી ઘોડા પર ચડતાં વાર લાગે એટલી વારમાં 
કોઈ ���ાન �ા�ત કરાવી દ� તેને �� એક હ�ર 
ગાય દાન કરીશ. અને �યાર બાદ રા� જનકના 
દરબારમાં મોટા મોટા �ાનીઓ, િવ�ાન, સાધુ-
સંતો, તપ�વીઓની સભા ભરાઈ. બધાએ રા� 
જનકને ���ાન આપવા માટ� �યાસ કયા� પણ 
રા�ને સંતોષ ન થયો. પછી રા�એ ક�ં ક� જે મને 
���ાન આપશે એમને ગાયોની સાથે મા�ં રાજ 
િસંહાસન આપી દઈશ, બધા જ �ાની મહાપુ�ષો 
એ ખૂબ મહ�નત કરી પરંતુ રા�ને ���ાનનો 
અનુભવ નહોતો થતો, �યાર� એ �ાનીઓની 
સભામાં અ�ાવ� ઋિષ પધાયા�. એમનાં આઠ�ય 
અંગ વાંકાં હતા. તેઓ લડખડાતા ચાલતા સભામાં 
આ�યા. એમને �ઈ પૂરી સભા હસવા લાગી. �યાર� 
અ�ાવ� ઋિષ બો�યા, હ� રાજન, આ 
�ાનીઓની સભા નથી. આતો ચમારોની સભા 
હોય તેવું લાગે છ�. ક�મક� બધા મારા શરીરને 
ચામડીને �ઈને હસી ર�ા છ�. �યાર� સભામાં 
એકદમ શાંિત છવાઈ ગઈ. પછી અ�ાવ� ઋિષએ 
ક�ં હ� રાજન, તાર� ���ાન �ઈએ છ� ને ? તો 
રા� જનક� ક�ં હા, �, �યાર� અ�ાવ� ઋિષએ 
ક�ં ક� મારી એક શરત છ�. તા�ં રાજિસંહાસન, 
તા�ં રા�ય, તારો પ�રવાર, ધન દોલત બધું જ 
મને અપ�ણ કરવું પડે. રા� જનક� ક�ં ભલે. તો 
અ�ાવ�એ ક�ં રાજિસંહાસન છોડી દ�. રા� 
જનક ઉભા થયા પછી અને અ�ાવ� ઋિષ 

િવદ�હી ��થિત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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• િનણ�ય શિ� વધે છ�.

• આ�મસંયમ વધે છ�.

• �વનમાં �ે� લ� સુધી પહ�ચવાનો 
આધાર બને છ�.

• રોગ મુ� બની શક�એ છીએ. તથા રોગ 
�િતકાર શિ� વધે છ�.

શાંિતના �વધમ�માં ��થત થવાથી અિનં�ાનો 
રોગ ખ�મ થાય છ�. વાર� વાર� સંક�પ કરો. �� 
આ�મા શાંત �વ�પ છું. િનં�ા ન આવતી હોય 25 
વાર લખો યા બોલો. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું. 
િનં�ા આવી જશે. જે આપણે િવચારીએ છીએ એ 
અંદર આ�મામાં �ય છ� અને જે િવચારીએ બોલ 
બોલીએ છીએ તેની આ�માને અનુભૂિત થાય છ�. 
�યાં પિવ�તા છ�. �યાં સ�યતા છ�. �યાં સુખ અને 
શાંિત અવ�ય મળ� છ�. શાંિતનો આધાર મન-
વચન-કમ�ની શુ�તા છ�. અગર મન શાંત થઈ 
�ય તો આપણા �વનની અનેક સમ�યાઓ 
ખતમ થઈ જશે, �યથ� સંક�પ નહ� ચાલે, �ાસ 
શાંિતથી ચાલશે, આપણું �વા��ય સા�ં રહ�શે. 
�યવહાર લોકો સાથે સારો રહ�શે. �ોધ નહ� આવે. 
તો રોજ એકાંતમાં બેસી �વયંને પાંચ સવાલ પૂછો.

• �� કોણ છું ?... �� એક ચેતન શિ� આ�મા 
છું. �� એક િનરાકાર આ�મા છું.

• મારો �વધમ� શું છ� ?... મારો આ�માનો 
�વધમ� શાંિત છ�. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું.

• �� આ�મા �યાંથી આ�યો છું ?... �યાં 
જવાનો છું. �� આ�મા શાંિતધામ 
પરમધામથી િનિમત પાટ� ભજવવા આ�યો 
છું. �� આ�મા એ�ટર છું. આ શરીર �પી 
વ�� ધારણ કરી પાટ� ભજવું છું. ફરી દ�હ 
દુિનયા છોડી માર� પરમધામ જવાનું છ�.

�� પૂછીએ ખર�ખર આ દ�હમાં િબરાજમાન �� 
કોણ છું. આપણે �વયંને �વાનો �ય� જ નથી 
કય�. આપણે બી�ને �ઈએ તો શું �ઈએ છીએ. 
�યિ�નો ચહ�રો પહ�રવેશ વગેર� �ઈએ છીએ. એ 
તો શારી�રક બા� �વ�પ �થૂળ દ�હને �ઈએ 
છીએ. ખર�ખર આ દ�હમાં િબરાજમાન દ�હી અથા�ત 
આ�માને નથી �તાં. વા�તવમાં આપણે એક 
ચેતન શિ� આ�મા છીએ.

આ�માનો �વધમ� શાંિત છ�. પરંતુ આપણે 
શાંિત બા� જગતમાં શોધીએ છીએ. શાંિત દ�હ 
દુિનયામાં વ�તુ વૈભવમાં ધન સંપિ�માં નથી. 
આપણા અંતર આ�મામાં જ છુપાયેલી છ�. સાચી 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા માટ� દ�હ દુિનયા વ�તુ 
વૈભવ બધામાંથી મન-બુિ�ને �યાં સુધી નહ� 
હટાવીએ �યાં સુધી સાચી મનની શાંિત નહ� મળ�. 
મનની શાંિત અથા�� મનમાં સકારા�મક િવચાર, 
�ે� િવચાર, ઈ�છાઓથી મુ�, દર�ક વાતમાં 
સંતુ� રહ�વું, દર�ક વાત પોઝીટીવ રીતે લઈએ, 
મનમાં સદા શુભ ભાવના શુભ કામના દર�ક મનુ�ય 
આ�મા �િત હોય. �યથ� વાતોથી મુ�, નેગેટીવ 
વાતોથી મુ�. એકપણ �યથ� સંક�પ ન ચાલે. 
શાંિત બા� જગતમાંથી �ા�ત કરવાની વાત નથી. 
શાંિત આ�માની સહજ�િ� છ�. જેવી રીતે પહાડનો 
નેચરલ ગુણ ��થરતા છ�. ચં�માનો ગુણ શીતળતા 
છ�. એ જ �કાર� આ�માની સહજ�િ� છ� શાંિત. 
જેટલા જેટલા આપણે આ�માની ગહનતામાં જઈશું 
અંતમુ�ખી બનીશું તો આપણને શાંિતની અનુભૂિત 
થશે. સંક�પ કરો �� આ�મા શાંત �વ�પ છું.

આંત�રક શાંિતથી ....

• ગમે તેવી સંકટ પ�ર��થિત હોય તેને સહજ 
પાર કરી શક�એ છીએ.

• આપણી અંદર એકા�તા આવે છ�.
(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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આપણે એ �મમાં �વવા ટ�વાયેલા છીએ ક�, 
‘અસ�ય જ િજંદગીનું સ�ય છ�’ એમાં જ આપણને 
િજવાડવાની શિ� છ�. પણ આપણે થોડા સમય 
માટ� પણ સ�યનો �યોગ કરવા તૈયાર નથી.

સ�યતાની શિ� અને �ેહનું બળ જ 
સં�વની મં� બની રહ� છ�, જે માનવીને મહાન 
બનાવે છ�. �વનમં� બની રહ� છ�. જેના 
િસ�ાંતોમાં સા��વકતા નથી તેની મનબુિ� 
સં�વની મં�નો મમ� સમ� શકતી નથી. મં� એવી 
આષ�વાણી છ� ક� જે અંતરને �પશ� કયા� વગર 
રહ�તી નથી અને એવો માનવી સ�યતાની શિ� 
અને �ેહબળથી ભરપૂર અનુભવ કરતો રહ� છ�. 
અ�ય �વા�માઓને પણ એવો અનુભવ કરાવતો 
રહ� છ�.

જે મા� પોતાને માટ� �વે છ�. �વવા ઈ�છ� છ� 
તેને સં�વની મં�નો અિધકાર �ા�ત થતો નથી. 
પણ આપણે તો ‘�વ’ના િહતાથ� જ �વવા ઈ�છીએ 
છીએ, ‘��’ અને ‘મા�ં’ એ શ�દોથી આગળ 
જવાનું આપણને ગમતું નથી. કારણ ક� આપણા 
મનની િ�િતજ ઘણી સાંકડી છ�. �યાં સુધી 
આપણી ���માં સ�યતા - �ેહની શિ� �ારા 
અ�યના સુખ - શાંિતને �વા ઝંખે નહ� �યાં સુધી 
આપણે સં�વની મં�ની િસિ� �ા�ત કરી શક�એ 
નહ�. સુવણ� ક� સંપિ� એ સં�વની નથી. એ �ાંિત 
જ�ર ઉભી કર� છ�. કોઈક �ણે તો આપણને સ�ય 
માનવાનું મન થાય છ�. સંપિ� તો આપણને 
કમ�ર કરના�ં ધીમું ઝેર છ�. એ આપણને િનબ�ળ 
બનાવે છ�, ભયભીત બનાવે છ� અને ��યુથી 
હ�મેશા ડરતા રાખે છ�, સં�વની તો મર�લાને પણ 
િજવાડવા માટ� છ�, જે �િવત છ� એને મારવા માટ� 

શુ�ાચાય�ને સં�વની મં�ની િસિ� વરી 
હતી. એ િવશે આપણે �ણીએ છીએ પણ દર�ક 
�યિ� પાસે સં�વની મં� છ� - એ વાત આપણે 
�ણતા નથી. િજંદગી આપણા હાથમાં છ� - � 
આપણે �વવા ઈ�છતા હોઈએ તો ! બાક� �ાસ 
લેવા છતાં ક�ટલાક માણસો �તવ� હોય છ� તે 
આપણે �ણીએ છીએ.

�ેહ - આપણો સં�વની મં� છ�. �ેહ જ 
આપણને િજવાડે છ� અને અ�યને િજવાડવાની 
શિ� આપે છ�. દુઃખની �ણોમાં કોઈ આપણા 
અંતરને �પશ� કર� તો ? આપણું દુઃખ ��યુ પામે છ� 
અને સુખનો જ�મ થાય છ�. કોઈના આપિ�ના 
સમયે આપણે એના અંતરને �ેહથી ભ�જવીએ 
તો એની આપિ� ઓછી જ�ર થશે અને અણી 
ચૂ�યો સો વરસ �વે - તે આવા અથ�માં વધુ યો�ય 
લાગે છ�.

મં� - એવો શ�દ સમૂહ છ� જે ક�યાણ માટ� 
વપરાય છ� �યાં સુધી અહ�નું આવરણ દૂર થયું 
નથી, અપિવ�તાનો અંધકાર ઓસય� નથી, �યાં 
સુધી કોઈ પણ મં�નું મૂ�ય શ�દસમૂહથી િવશેષ 
નથી. ઈસુના �વચનમાં, મહ�મદ પયગ�બર 
સાહ�બનાં વચનોમાં, બુ�ના આદ�શમાં ને 
ગાંધી�ના ઉ�બોધનમાં મં�બળ હતું. બળ વગર 
મં� સંભવી શક� નહ�. �યાન અને એકા�તા વગર 
બળ એક� કરી શકાય નહ�. સ�યના ગભ�માં પણ 
સં�વની મં�નું બળ રહ�લું છ� - એ આપણે �ણતા 
હોવા છતાં �વીકારવા તૈયાર નથી હોતા. જ�મ 
વખતે આપણા શરીર અને મન પર કોઈ આવરણ 
નથી હોતું પણ સમયની સાથે સાથે અસ�યનું 
આવરણ આપણે ઓઢી લઈએ છીએ - કારણ ક� 

સ�ય અને �ેહ આપણો સં�વની મં�
�.ક�. અિનલ, સુરત
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�ેહની શિ� �ારા જ સં�વની �વનમાં 
�ાણચેતના પણ ભર� છ� જે િવજયી બનાવે છ�.

પરમા�મા જે સ�ય છ�, સુંદર છ� તે જ િશવ 
�વયં� સવ�શિ�માન છ�. જેની સાથે આપણે સૌ 
�વા�મા યોગબળ �ારા સં�વની મં� �ા�ત કરી 
શક�એ છીએ. ‘મનમનાભવ’નો મહામં� આપણે 
સદા યાદ રાખીએ અથા�� ધારણ કરીએ તો 
આપણે પણ પરમા�મા િશવ પાસેથી ઈ�રીય �ાન 
દ�વીગુણો અને પરમા�મ શિ� �વનમાં �ા�ત કરી 
શક�એ છીએ, અનુભવ કરી શક�એ છીએ.

િમ�ો, આપણે સ�યતાની શિ� અને 
સવ��િત �ેહબળ �ારા સં�વની મં�નો અનુભવ 
કરીએ અને િમ� મંડળ પ�રવારને પણ એવો 
અનુભવ કરાવવા �ેરણા ��ોત બનીએ એવી શુભ 
ભાવના સાથે, ..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નહ� આમાંજ સ�ય અને �ેહસભર સં�વની 
મં�નું સાચું રહ�ય છુપાયેલું છ�.

િનબ�ળ માનવી મં�નો સજ�ક ક� વાહક બની 
શકતો નથી. એક કાળ� શુ�ાચાય� જેવા 
ઋિષમુિનઓ મં�બળ ધરાવતા હતા. વત�માન 
સમયમાં સ�યતાની શિ� અને �ેહબળના 
િસ�ાંતિ�ય પુ�ષો એ બળ ધરાવે છ�. જે �યિ�નાં 
આદશ� અને આચરણમાં એકવા�યતા હોય છ� તે 
જ �યિ�ના મન બુિ�માં મં� શિ� હોય છ�.

રામાયણમાં યુ�ના સમયે �યાર� લ�મણ� 
મૂિછ�ત થઈ �ય છ� �યાર� હનુમાન�ને 
રામચં��એ મૂિછ�તમાંથી સુિજ�ત કરવા માટ� 
સં�વની જડીબુ�ી લાવવા આદ�શ કય� હતો. એ 
સં�વની, હનુમાન� ��બુવાનની સલાહથી 
િહમાલયમાંથી શોધી લા�યા હતા અને સં�વનીથી 
લ�મણ� સુિજ�ત થયા હતા અને યુ� કરવા 
ફરીથી તૈયાર થયા હતા. આમ સ�યતાની અને 

• માર� આ�માએ અહ� રહી શું કરવાનું છ� અને શું નથી કરવાનું ?... મુજ આ�માએ આ સંસારમાં રહી 
આ દ�હ �ારા �ે� કમ� કરવાના છ�. કોઈ પાપનું કામ નથી કરવાનું. માર� કોઈ પણ આ�માને મન-
વચન-કમ�થી દુઃખ નથી આપવું.

• મુજ આ�માનો સાચો સંબંધ કોની સાથે છ� ? ... મારા આ�માનો સાચો સંબંધ પરમધામ િનવાસી 
સદાિશવ િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા સાથે છ�. તો પોતાના મનને શાંત કરી આ��મક �વ�પમાં 
��થત થઈ મન બુિ�નો તાર આ દ�હ દુિનયાથી પાર પરમધામમાં લઈ જઈ �યાં ચાર� તરફ લાલ 
સોનેરી �કાશ છવાયેલો છ�, �યાં ચાર� તરફ શાંિત શાંિત છ�, �યાં શાંિતના સાગર પરમા�મા િશવ 
�યોિત �વ�પ છ�. તેમની સાથે સવ� સંબંધ �ડી તેના ગુણોનું િચંતન કરીશું તો આપણા આ�મા �પી 
બેટરી ચાજ� થશે. આ�મામાં શિ� ભરાતી જશે. મનની શાંિત મળશે. એજ રાજયોગ અથા�ત 
મેડીટ�શન છ�. આ રીતે રોજ આપણે મેડીટ�શન કરીશું તો અવ�ય આપણને મનની શાંિત મળશે. 
અને આપણે ઘર �હ�થમાં રહ�વા છતાં દ�હ અને દુિનયામાં રહ�વા છતાં િવદ�હી ��થિતનો અનુભવ 
કરી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવદ�હી ��થિત
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આપણે એ �મમાં �વવા ટ�વાયેલા છીએ ક�, 
‘અસ�ય જ િજંદગીનું સ�ય છ�’ એમાં જ આપણને 
િજવાડવાની શિ� છ�. પણ આપણે થોડા સમય 
માટ� પણ સ�યનો �યોગ કરવા તૈયાર નથી.

સ�યતાની શિ� અને �ેહનું બળ જ 
સં�વની મં� બની રહ� છ�, જે માનવીને મહાન 
બનાવે છ�. �વનમં� બની રહ� છ�. જેના 
િસ�ાંતોમાં સા��વકતા નથી તેની મનબુિ� 
સં�વની મં�નો મમ� સમ� શકતી નથી. મં� એવી 
આષ�વાણી છ� ક� જે અંતરને �પશ� કયા� વગર 
રહ�તી નથી અને એવો માનવી સ�યતાની શિ� 
અને �ેહબળથી ભરપૂર અનુભવ કરતો રહ� છ�. 
અ�ય �વા�માઓને પણ એવો અનુભવ કરાવતો 
રહ� છ�.

જે મા� પોતાને માટ� �વે છ�. �વવા ઈ�છ� છ� 
તેને સં�વની મં�નો અિધકાર �ા�ત થતો નથી. 
પણ આપણે તો ‘�વ’ના િહતાથ� જ �વવા ઈ�છીએ 
છીએ, ‘��’ અને ‘મા�ં’ એ શ�દોથી આગળ 
જવાનું આપણને ગમતું નથી. કારણ ક� આપણા 
મનની િ�િતજ ઘણી સાંકડી છ�. �યાં સુધી 
આપણી ���માં સ�યતા - �ેહની શિ� �ારા 
અ�યના સુખ - શાંિતને �વા ઝંખે નહ� �યાં સુધી 
આપણે સં�વની મં�ની િસિ� �ા�ત કરી શક�એ 
નહ�. સુવણ� ક� સંપિ� એ સં�વની નથી. એ �ાંિત 
જ�ર ઉભી કર� છ�. કોઈક �ણે તો આપણને સ�ય 
માનવાનું મન થાય છ�. સંપિ� તો આપણને 
કમ�ર કરના�ં ધીમું ઝેર છ�. એ આપણને િનબ�ળ 
બનાવે છ�, ભયભીત બનાવે છ� અને ��યુથી 
હ�મેશા ડરતા રાખે છ�, સં�વની તો મર�લાને પણ 
િજવાડવા માટ� છ�, જે �િવત છ� એને મારવા માટ� 

શુ�ાચાય�ને સં�વની મં�ની િસિ� વરી 
હતી. એ િવશે આપણે �ણીએ છીએ પણ દર�ક 
�યિ� પાસે સં�વની મં� છ� - એ વાત આપણે 
�ણતા નથી. િજંદગી આપણા હાથમાં છ� - � 
આપણે �વવા ઈ�છતા હોઈએ તો ! બાક� �ાસ 
લેવા છતાં ક�ટલાક માણસો �તવ� હોય છ� તે 
આપણે �ણીએ છીએ.

�ેહ - આપણો સં�વની મં� છ�. �ેહ જ 
આપણને િજવાડે છ� અને અ�યને િજવાડવાની 
શિ� આપે છ�. દુઃખની �ણોમાં કોઈ આપણા 
અંતરને �પશ� કર� તો ? આપણું દુઃખ ��યુ પામે છ� 
અને સુખનો જ�મ થાય છ�. કોઈના આપિ�ના 
સમયે આપણે એના અંતરને �ેહથી ભ�જવીએ 
તો એની આપિ� ઓછી જ�ર થશે અને અણી 
ચૂ�યો સો વરસ �વે - તે આવા અથ�માં વધુ યો�ય 
લાગે છ�.

મં� - એવો શ�દ સમૂહ છ� જે ક�યાણ માટ� 
વપરાય છ� �યાં સુધી અહ�નું આવરણ દૂર થયું 
નથી, અપિવ�તાનો અંધકાર ઓસય� નથી, �યાં 
સુધી કોઈ પણ મં�નું મૂ�ય શ�દસમૂહથી િવશેષ 
નથી. ઈસુના �વચનમાં, મહ�મદ પયગ�બર 
સાહ�બનાં વચનોમાં, બુ�ના આદ�શમાં ને 
ગાંધી�ના ઉ�બોધનમાં મં�બળ હતું. બળ વગર 
મં� સંભવી શક� નહ�. �યાન અને એકા�તા વગર 
બળ એક� કરી શકાય નહ�. સ�યના ગભ�માં પણ 
સં�વની મં�નું બળ રહ�લું છ� - એ આપણે �ણતા 
હોવા છતાં �વીકારવા તૈયાર નથી હોતા. જ�મ 
વખતે આપણા શરીર અને મન પર કોઈ આવરણ 
નથી હોતું પણ સમયની સાથે સાથે અસ�યનું 
આવરણ આપણે ઓઢી લઈએ છીએ - કારણ ક� 

સ�ય અને �ેહ આપણો સં�વની મં�
�.ક�. અિનલ, સુરત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 10 October 2019 Page No. 27

�ાના�ત

�ેહની શિ� �ારા જ સં�વની �વનમાં 
�ાણચેતના પણ ભર� છ� જે િવજયી બનાવે છ�.

પરમા�મા જે સ�ય છ�, સુંદર છ� તે જ િશવ 
�વયં� સવ�શિ�માન છ�. જેની સાથે આપણે સૌ 
�વા�મા યોગબળ �ારા સં�વની મં� �ા�ત કરી 
શક�એ છીએ. ‘મનમનાભવ’નો મહામં� આપણે 
સદા યાદ રાખીએ અથા�� ધારણ કરીએ તો 
આપણે પણ પરમા�મા િશવ પાસેથી ઈ�રીય �ાન 
દ�વીગુણો અને પરમા�મ શિ� �વનમાં �ા�ત કરી 
શક�એ છીએ, અનુભવ કરી શક�એ છીએ.

િમ�ો, આપણે સ�યતાની શિ� અને 
સવ��િત �ેહબળ �ારા સં�વની મં�નો અનુભવ 
કરીએ અને િમ� મંડળ પ�રવારને પણ એવો 
અનુભવ કરાવવા �ેરણા ��ોત બનીએ એવી શુભ 
ભાવના સાથે, ..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નહ� આમાંજ સ�ય અને �ેહસભર સં�વની 
મં�નું સાચું રહ�ય છુપાયેલું છ�.

િનબ�ળ માનવી મં�નો સજ�ક ક� વાહક બની 
શકતો નથી. એક કાળ� શુ�ાચાય� જેવા 
ઋિષમુિનઓ મં�બળ ધરાવતા હતા. વત�માન 
સમયમાં સ�યતાની શિ� અને �ેહબળના 
િસ�ાંતિ�ય પુ�ષો એ બળ ધરાવે છ�. જે �યિ�નાં 
આદશ� અને આચરણમાં એકવા�યતા હોય છ� તે 
જ �યિ�ના મન બુિ�માં મં� શિ� હોય છ�.

રામાયણમાં યુ�ના સમયે �યાર� લ�મણ� 
મૂિછ�ત થઈ �ય છ� �યાર� હનુમાન�ને 
રામચં��એ મૂિછ�તમાંથી સુિજ�ત કરવા માટ� 
સં�વની જડીબુ�ી લાવવા આદ�શ કય� હતો. એ 
સં�વની, હનુમાન� ��બુવાનની સલાહથી 
િહમાલયમાંથી શોધી લા�યા હતા અને સં�વનીથી 
લ�મણ� સુિજ�ત થયા હતા અને યુ� કરવા 
ફરીથી તૈયાર થયા હતા. આમ સ�યતાની અને 

• માર� આ�માએ અહ� રહી શું કરવાનું છ� અને શું નથી કરવાનું ?... મુજ આ�માએ આ સંસારમાં રહી 
આ દ�હ �ારા �ે� કમ� કરવાના છ�. કોઈ પાપનું કામ નથી કરવાનું. માર� કોઈ પણ આ�માને મન-
વચન-કમ�થી દુઃખ નથી આપવું.

• મુજ આ�માનો સાચો સંબંધ કોની સાથે છ� ? ... મારા આ�માનો સાચો સંબંધ પરમધામ િનવાસી 
સદાિશવ િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા સાથે છ�. તો પોતાના મનને શાંત કરી આ��મક �વ�પમાં 
��થત થઈ મન બુિ�નો તાર આ દ�હ દુિનયાથી પાર પરમધામમાં લઈ જઈ �યાં ચાર� તરફ લાલ 
સોનેરી �કાશ છવાયેલો છ�, �યાં ચાર� તરફ શાંિત શાંિત છ�, �યાં શાંિતના સાગર પરમા�મા િશવ 
�યોિત �વ�પ છ�. તેમની સાથે સવ� સંબંધ �ડી તેના ગુણોનું િચંતન કરીશું તો આપણા આ�મા �પી 
બેટરી ચાજ� થશે. આ�મામાં શિ� ભરાતી જશે. મનની શાંિત મળશે. એજ રાજયોગ અથા�ત 
મેડીટ�શન છ�. આ રીતે રોજ આપણે મેડીટ�શન કરીશું તો અવ�ય આપણને મનની શાંિત મળશે. 
અને આપણે ઘર �હ�થમાં રહ�વા છતાં દ�હ અને દુિનયામાં રહ�વા છતાં િવદ�હી ��થિતનો અનુભવ 
કરી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવદ�હી ��થિત
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હ�યા’ એટલે ક� દશ માથાવાળાનો વધ કય�. 
રાવણને દશ માથા બતાવાય છ� અને �ીરામ 
ભગવાને આ દશ માથાવાળા દશાનન રાવણનો 
વધ કય� એટલે દશમીનો �દન િવજયાદશમી 
કહ�વાય છ�. તો રામ કોણ ? રાવણ કોણ ? 
રાવણના દશ િશરનું રહ�ય છ� ?

રાવણ એટલે કોણ ?

રાવણનો અથ� છ� રડાવનાર. જે સૌ નર-
નારીઓને રડાવીને દુઃખી કર� છ�. મન, વચન, 
કમ�થી નાના ક� મોટાને દુઃખી કર� છ�. માનવીના 
દુઃખોનું મૂળ કારણ િવકારો છ�. કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ પાંચ િવકારો આપણામાં રહ�લાં 
છ�. રાવણ અથા�� િવકારો. �હ�થી �વન �પે 
ગાડાના બે પૈડામાં નર અને નારીનો સમાવેશ થાય 
છ�. પાંચ િવકાર નરના અને પાંચ િવકાર નારીના 
મળીને ક�લ દશ િવકારોના �તીક તરીક� રાવણને 
દશ માથાં બતાવી ‘દશાનન’ નામ અપાયું છ�. �િત 
વષ� િવકારોનો �કોપ વધતો જ �ય છ�. આજે તો 
ચાર� કોર લોકોની િવકારી ��� �િ� થતી જતી 
હોય ��ીઓ પર બળા�કાર, છ�ડછાડની ઘટનાઓ 
�કાશમાં આવતી �ય છ�. �ોધની ભયંકર 
અ��ની �ાળાઓ ઘર ઘરમાં લાગી ગઈ છ�. 
નાની અમથી વાતોમાં મગજનો પારો ગુમાવી દઈને 
મારામારી, અપશ�દો, િહ�સા, ખૂનામરક� 
કરવાના બનાવો �દવસેને �દવસે વધતા જ �ય છ�. 
લોભનો તો કોઈ અંત જ નથી. રાતોરાત વગર 
મહ�નતે અબ�પિત થઈ જવાનાં સપનાઓ 
�નારો વગ� વધી ગયો છ�. જેથી લાંચ, ��ત, 
ભેળસેળ, કાળાબ�ર, જુગાર, છ�તરપ�ડી, સ�ો, 

િવજયા દશમી મનાવો, િવજયા દશમી મનાવો,

રાવણ કો તુમ ભ�મ કરો, 

ઔર રામ સરીક� મનાવો...

દશેરાનો ભાવાથ�

નવરાિ�નું નવલું પવ� નવ �દવસ સુધી 
મના�યા પછી દશેરા ક� િવજયાદશમીનો તહ�વાર 
પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છ�. આસો 
સુદ દશમનો દશેરાનો �દવસ �હ�વેશ, 
વા�તુપૂજન, નવીન દુકાનના ઉ�ાટન, નવા 
વાહનોની ખરીદી કરી શુભ મૂ��ત કરવાનું, 
અ��ો-શ��ોની પૂ� જેવા શુભ �સંગો માટ� 
શુકનવંતો �દવસ ગણાય છ�. આ �દવસે શા��ોની 
પૂ� થાય છ�. �યાંક ધોડાની દોડની �પધા�ઓ 
યો�ય છ�. મહ�વની ઘટના �પે રાવણનું પૂતળું 
બનાવી તેમાં ખૂબ બધા ફટાકડાઓ ભરી તે 
પૂતળાને સળગાવીને રાવણ મયા�નો આનંદ 
મેળવવામાં આવે છ�. દર વષ� રાવણનું પૂતળું થોડું 
વધુ મોટું બનાવતા જઈ તેની બાળવાનો એ અથ� 
આપણે કરી શક�એ ક� રાવણ તો હજુ �વતો જ છ� 
અને �દન �િત�દન મોટો થતો જ �ય છ�. રામાયણ 
ધમ��ંથની કથા �માણે �ી રામે, દુ�મન રાવણ 
સાથે યુ� કરી િવજય મેળ�યો જેની યાદગારમાં 
િવજયાદશમીનો તહ�વાર ઉજવાય છ�.

ભારત એક અ�યા�મ�ધાન દ�શ પણ છ�. 
તેમાં ઉજવવામાં આવતા દર�ક પવ�નું આ�યા��મક 
મહ�વ આજે ભૂલાતું જઈ ર�ં છ�. દશેરા ક� 
િવજયાદશમીનું સાચું રહ�ય સમ�એ તો દશેરા 
અથા�� દશ હરા. ‘દશહરા’ અથા�� ‘દ��યને 

�દ�યદશ�ન

િવજયાદશમીનો સાચો મમ� અ�યા�મની સાથે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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�ીરામે કર�લી. અથા�� સીતાના પિત રામના પણ 
ઈ� પૂજનીય િનરાકાર રામ (િનરાકાર િશવિપતા 
પરમા�મા) મુિ�દાતા, �વન મુિ�દાતા, 
સ�ગિત દાતા, દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. આ િશવ 
ભગવાન િશવશિ�ઓ અથા�� દ�વીઓના પણ 
પરમિપતા છ�. તો સાચા રામ તો િવ�િનયંતા 
પરમિપતા િનરાકાર િશવ પરમા�મા જ છ�.

લંકાનો સાચો અથ�

લંકા એ દિ�ણ ભારતના રામે�રની પાસે 
અને નકશામાં ભારત દ�શની નીચે દશા�વેલ 
નાનકડા ટાપુનું નામ મા� નથી. આ સંસાર�પી જે 
મહા�ીપ છ�, જેની ચાર� �દશાઓમાં િવ�તર�લ 
સમુ�માં પાણી છ� તેના પાણીથી ચોતરફ ઘેરાયેલી 
��વી છ�. આ ��વીને જ લંકા કહી શકાય. જેમાં 
અ�યાર� િવકારો અથા�� રાવણનું સા�ા�ય 
ફ�લાયેલું છ�. દશેરા સાચા અથ�માં �યાર� જ 
મનાવાય ક� �યાર� નર-નારીમાં �યા�ત દશ 
િવકારો હણાય અથા�� દશાનન રાવણ ખલાસ 
થતાં, રામનો િવજય થાય �યાર� સાચું રામરા�ય 
આવશે. મહા�મા ગાંધી�નું પણ એક �વ�ન હતું ક� 
રામરા�યની �થાપના થાય અથા�� સદાચાર, 
સ�ય અને અિહ�સાનું રા�ય બને. સાચી 
િવજયાદશમી �યાર� ઉજવેલી સાથ�ક થાય �યાર� 
મનુ�ય પાંચ કમ����યો અને પાંચ �ાને���યો મળી 
ક�લ 10 ઈ���યો પર િવજય મેળવાય આ િવજય 
ક�વી રીતે મનાવાય ? િવકારો પર િવજય કોણ 
અપાવી શક� ?

સાચી િવજયાદશમીનો યથાથ� અથ�

�વત�માન સંગમયુગમાં િનરાકાર રામ 
અથા�� પરમિપતા િશવ ��� પર ગીતામાં આપેલ 
વાયદા �માણે અ�યાર� અવતરણ કરી ચૂ�યા છ� 
તેઓ ઈ�રીય �ાન તથા સહજ રાજયોગના �ે� 

જુદા જુદા �કારના કૌભાંડોની તો કોઈ સીમા રહી 
જ નથી. મોહ િવકાર� તો માઝા જ મૂક� દીધી છ�. 
મોહવશ પ�પાત (સગાવહાલાં) સગાવાદ, 
�ાિતવાદ, કોમવાદ પણ આજે નજર� દ�ખાય ર�ો 
છ�. રાગ-��ષ પાપનું મૂળ છ�. અહ�કારનું તો પૂછવું 
જ શું ? સ�ાનું, પદનું, પોઝીશનનું, નામ-માન-
શાનનું, �પનું, બળનું, બુિ�નું, વૈભવ અને ધન 
સંપિ�નું અિભમાન, પોતાની આવડત અને 
િવશેષતાઓનું સૂ�મ અિભમાન પણ આજે ય� ત� 
સવ�� �સર�લ છ�. આમ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર જેવા િવકારો અથા�� રાવણનું 
સા�ા�ય િવ��યાપી �સરી ગયેલ છ�. રાવણ 
સવ��યાપક બની ગયો છ�. મુ��લમ સં�દાયના 
લોકો રાવણને શેતાન કહ� છ�. એક પંિ�માં કહ�લ 
છ� ક�... ‘ઘર ઘર લંકા, જન જન રાવણ, હાય 
ઇતને રામ કહાં સે લા� ?’

રામ એટલે કોણ ?

સુ�િસ� ભ� સંત�ી િશરોમણી 
તુલસીદાસે પણ 4 �કારના રામનું વણ�ન કર�લ છ�.

• ઘટ-ઘટમાં રામ અથા�� દ�હમાં રહ�નાર 
આ�માને રામ (આતમ રામ) કહ�લ છ�.

• સચરાચર રામ અથા�� ચાર� બાજુ �યા�ત 
�ક�િતને રામ કહ�લ છ�.

• દશરથ-કૌશ�યાના સુપુ� રઘુપિત રા� 
રામ. જે �ેતાયુગમાં થઈ ગયા.

• જગ સે �યારા રામ અથા�� આ જગતથી 
�યારા રહ�નાર પરમધામ િનવાસી રામ.

આ િનરાકાર રામ અથા�� પિતત પાવન 
િનરાકાર �યોિતિલંગ� ��ાલોકવાસી પરમા�મા 
િશવ છ�. આ િશવ રામ તારણહાર છ� અને 
િવષયસાગરમાંથી �વનનૈયાને પાર લઈ જનાર 
છ�. દિ�ણ ભારતમાં આવેલ ‘રામે�ર�’ની પૂ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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હ�યા’ એટલે ક� દશ માથાવાળાનો વધ કય�. 
રાવણને દશ માથા બતાવાય છ� અને �ીરામ 
ભગવાને આ દશ માથાવાળા દશાનન રાવણનો 
વધ કય� એટલે દશમીનો �દન િવજયાદશમી 
કહ�વાય છ�. તો રામ કોણ ? રાવણ કોણ ? 
રાવણના દશ િશરનું રહ�ય છ� ?

રાવણ એટલે કોણ ?

રાવણનો અથ� છ� રડાવનાર. જે સૌ નર-
નારીઓને રડાવીને દુઃખી કર� છ�. મન, વચન, 
કમ�થી નાના ક� મોટાને દુઃખી કર� છ�. માનવીના 
દુઃખોનું મૂળ કારણ િવકારો છ�. કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ પાંચ િવકારો આપણામાં રહ�લાં 
છ�. રાવણ અથા�� િવકારો. �હ�થી �વન �પે 
ગાડાના બે પૈડામાં નર અને નારીનો સમાવેશ થાય 
છ�. પાંચ િવકાર નરના અને પાંચ િવકાર નારીના 
મળીને ક�લ દશ િવકારોના �તીક તરીક� રાવણને 
દશ માથાં બતાવી ‘દશાનન’ નામ અપાયું છ�. �િત 
વષ� િવકારોનો �કોપ વધતો જ �ય છ�. આજે તો 
ચાર� કોર લોકોની િવકારી ��� �િ� થતી જતી 
હોય ��ીઓ પર બળા�કાર, છ�ડછાડની ઘટનાઓ 
�કાશમાં આવતી �ય છ�. �ોધની ભયંકર 
અ��ની �ાળાઓ ઘર ઘરમાં લાગી ગઈ છ�. 
નાની અમથી વાતોમાં મગજનો પારો ગુમાવી દઈને 
મારામારી, અપશ�દો, િહ�સા, ખૂનામરક� 
કરવાના બનાવો �દવસેને �દવસે વધતા જ �ય છ�. 
લોભનો તો કોઈ અંત જ નથી. રાતોરાત વગર 
મહ�નતે અબ�પિત થઈ જવાનાં સપનાઓ 
�નારો વગ� વધી ગયો છ�. જેથી લાંચ, ��ત, 
ભેળસેળ, કાળાબ�ર, જુગાર, છ�તરપ�ડી, સ�ો, 

િવજયા દશમી મનાવો, િવજયા દશમી મનાવો,

રાવણ કો તુમ ભ�મ કરો, 

ઔર રામ સરીક� મનાવો...

દશેરાનો ભાવાથ�

નવરાિ�નું નવલું પવ� નવ �દવસ સુધી 
મના�યા પછી દશેરા ક� િવજયાદશમીનો તહ�વાર 
પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છ�. આસો 
સુદ દશમનો દશેરાનો �દવસ �હ�વેશ, 
વા�તુપૂજન, નવીન દુકાનના ઉ�ાટન, નવા 
વાહનોની ખરીદી કરી શુભ મૂ��ત કરવાનું, 
અ��ો-શ��ોની પૂ� જેવા શુભ �સંગો માટ� 
શુકનવંતો �દવસ ગણાય છ�. આ �દવસે શા��ોની 
પૂ� થાય છ�. �યાંક ધોડાની દોડની �પધા�ઓ 
યો�ય છ�. મહ�વની ઘટના �પે રાવણનું પૂતળું 
બનાવી તેમાં ખૂબ બધા ફટાકડાઓ ભરી તે 
પૂતળાને સળગાવીને રાવણ મયા�નો આનંદ 
મેળવવામાં આવે છ�. દર વષ� રાવણનું પૂતળું થોડું 
વધુ મોટું બનાવતા જઈ તેની બાળવાનો એ અથ� 
આપણે કરી શક�એ ક� રાવણ તો હજુ �વતો જ છ� 
અને �દન �િત�દન મોટો થતો જ �ય છ�. રામાયણ 
ધમ��ંથની કથા �માણે �ી રામે, દુ�મન રાવણ 
સાથે યુ� કરી િવજય મેળ�યો જેની યાદગારમાં 
િવજયાદશમીનો તહ�વાર ઉજવાય છ�.

ભારત એક અ�યા�મ�ધાન દ�શ પણ છ�. 
તેમાં ઉજવવામાં આવતા દર�ક પવ�નું આ�યા��મક 
મહ�વ આજે ભૂલાતું જઈ ર�ં છ�. દશેરા ક� 
િવજયાદશમીનું સાચું રહ�ય સમ�એ તો દશેરા 
અથા�� દશ હરા. ‘દશહરા’ અથા�� ‘દ��યને 

�દ�યદશ�ન

િવજયાદશમીનો સાચો મમ� અ�યા�મની સાથે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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�ીરામે કર�લી. અથા�� સીતાના પિત રામના પણ 
ઈ� પૂજનીય િનરાકાર રામ (િનરાકાર િશવિપતા 
પરમા�મા) મુિ�દાતા, �વન મુિ�દાતા, 
સ�ગિત દાતા, દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. આ િશવ 
ભગવાન િશવશિ�ઓ અથા�� દ�વીઓના પણ 
પરમિપતા છ�. તો સાચા રામ તો િવ�િનયંતા 
પરમિપતા િનરાકાર િશવ પરમા�મા જ છ�.

લંકાનો સાચો અથ�

લંકા એ દિ�ણ ભારતના રામે�રની પાસે 
અને નકશામાં ભારત દ�શની નીચે દશા�વેલ 
નાનકડા ટાપુનું નામ મા� નથી. આ સંસાર�પી જે 
મહા�ીપ છ�, જેની ચાર� �દશાઓમાં િવ�તર�લ 
સમુ�માં પાણી છ� તેના પાણીથી ચોતરફ ઘેરાયેલી 
��વી છ�. આ ��વીને જ લંકા કહી શકાય. જેમાં 
અ�યાર� િવકારો અથા�� રાવણનું સા�ા�ય 
ફ�લાયેલું છ�. દશેરા સાચા અથ�માં �યાર� જ 
મનાવાય ક� �યાર� નર-નારીમાં �યા�ત દશ 
િવકારો હણાય અથા�� દશાનન રાવણ ખલાસ 
થતાં, રામનો િવજય થાય �યાર� સાચું રામરા�ય 
આવશે. મહા�મા ગાંધી�નું પણ એક �વ�ન હતું ક� 
રામરા�યની �થાપના થાય અથા�� સદાચાર, 
સ�ય અને અિહ�સાનું રા�ય બને. સાચી 
િવજયાદશમી �યાર� ઉજવેલી સાથ�ક થાય �યાર� 
મનુ�ય પાંચ કમ����યો અને પાંચ �ાને���યો મળી 
ક�લ 10 ઈ���યો પર િવજય મેળવાય આ િવજય 
ક�વી રીતે મનાવાય ? િવકારો પર િવજય કોણ 
અપાવી શક� ?

સાચી િવજયાદશમીનો યથાથ� અથ�

�વત�માન સંગમયુગમાં િનરાકાર રામ 
અથા�� પરમિપતા િશવ ��� પર ગીતામાં આપેલ 
વાયદા �માણે અ�યાર� અવતરણ કરી ચૂ�યા છ� 
તેઓ ઈ�રીય �ાન તથા સહજ રાજયોગના �ે� 

જુદા જુદા �કારના કૌભાંડોની તો કોઈ સીમા રહી 
જ નથી. મોહ િવકાર� તો માઝા જ મૂક� દીધી છ�. 
મોહવશ પ�પાત (સગાવહાલાં) સગાવાદ, 
�ાિતવાદ, કોમવાદ પણ આજે નજર� દ�ખાય ર�ો 
છ�. રાગ-��ષ પાપનું મૂળ છ�. અહ�કારનું તો પૂછવું 
જ શું ? સ�ાનું, પદનું, પોઝીશનનું, નામ-માન-
શાનનું, �પનું, બળનું, બુિ�નું, વૈભવ અને ધન 
સંપિ�નું અિભમાન, પોતાની આવડત અને 
િવશેષતાઓનું સૂ�મ અિભમાન પણ આજે ય� ત� 
સવ�� �સર�લ છ�. આમ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર જેવા િવકારો અથા�� રાવણનું 
સા�ા�ય િવ��યાપી �સરી ગયેલ છ�. રાવણ 
સવ��યાપક બની ગયો છ�. મુ��લમ સં�દાયના 
લોકો રાવણને શેતાન કહ� છ�. એક પંિ�માં કહ�લ 
છ� ક�... ‘ઘર ઘર લંકા, જન જન રાવણ, હાય 
ઇતને રામ કહાં સે લા� ?’

રામ એટલે કોણ ?

સુ�િસ� ભ� સંત�ી િશરોમણી 
તુલસીદાસે પણ 4 �કારના રામનું વણ�ન કર�લ છ�.

• ઘટ-ઘટમાં રામ અથા�� દ�હમાં રહ�નાર 
આ�માને રામ (આતમ રામ) કહ�લ છ�.

• સચરાચર રામ અથા�� ચાર� બાજુ �યા�ત 
�ક�િતને રામ કહ�લ છ�.

• દશરથ-કૌશ�યાના સુપુ� રઘુપિત રા� 
રામ. જે �ેતાયુગમાં થઈ ગયા.

• જગ સે �યારા રામ અથા�� આ જગતથી 
�યારા રહ�નાર પરમધામ િનવાસી રામ.

આ િનરાકાર રામ અથા�� પિતત પાવન 
િનરાકાર �યોિતિલંગ� ��ાલોકવાસી પરમા�મા 
િશવ છ�. આ િશવ રામ તારણહાર છ� અને 
િવષયસાગરમાંથી �વનનૈયાને પાર લઈ જનાર 
છ�. દિ�ણ ભારતમાં આવેલ ‘રામે�ર�’ની પૂ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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પણ બાળક �ા�ત થાય તો તેને પારાવાર આનંદ 
થાય જ છ� વળી િવપરીત િવચારીએ તો �યાર� 
સગા, સંબંધી ક� �વજન અથવા �ેહી �યિ� 
દ�હ�યાગે �યાર� �યિ� ક� વાતાવરણ ગમગીન ક� 
શોકયુ� બની �ય છ�. આ સઘળી જગ�હ�ર 
�ણકારી છ� જ. તેની વા�તિવકતા િવષે િવચારીએ 
તો ઉ� દશા�વેલ બંને (જ�મ - મરણ) �િ�યાને 
યથાથ� મૂલવીએ તો જ વા�તિવક �વનની 
સમીપતા સાંપડી શકાય. અથવા સુખમય સંસાર 
સાધી શકાય.

સામા�યતઃ ક�દરતી રીતે વયો�� થતાં, 
બા� ક� આંત�રક શારી�રક અવયવો ધીર� ધીર� 
પોતાની કાય��મતા ગુમાવી બેસે છ� અંતે અ�ન, 
જળ અને �ાસને િતલાંજિલ મળતાં, આ�મા દ�હ 
�યાગ કરતાં, તેને �ત �હ�ર કરવામાં આવે છ�. 
�યારબાદ આ �તદ�હનો જે તે સામાિજક રીત 
રસમ અનુસાર દહન, દફન ક� અ�ય િવિધવત 
િનકાલ કરવામાં આવે છ�. આ �િ�યાથી જે પાંચ 
ત�વો (��વી, જળ, આકાશ, વાયુ અને 
અ��)નું બનેલ શરીર જે તે ત�વોમાં છૂટું પડી 
વાતાવરણમાં પોત-પોતાના મૂળ�વ�પ ક� ��થિતમાં 
ભળી �ય છ�.

હવે જ�મને �ણીએ તો સૌ �થમ ��ી અને 
પુ�ષ બીજની થતી પુન��પિતની �જનનિ�યાના 
ભાગ�પે પાંચ ત�વોનો પ�ડ તૈયાર થાય છ� જેને 
સામા�ય રીતે �ણ કહ�વામાં આવે છ� આ �ણને 
સમયાંતર� (આશર� બે થી અઢી માસ) જ�રી 
િવકાસ થતાં તેમાં ચેતના �વેશે છ�. આ ગભ�ને 
માતાના ઉદરમાં લાલન-પાલન મળતાં તે િવકાસ 
પામી સગભા�વ�થા પ�રપ� થતાં યથાથ� સમયે 

�વન એટલે જ�મ-મરણ વ�ેનો સમય-
ગાળો ક� વયમયા�દા. �યેય એટલે �ા��ત અથવા 
િસિ�. આ અમૂ�ય સમય સુખ-શાંિત, �ેમ, 
પિવ�તાસભર �યતીત થાય તેવી હરકોઈ 
માનવની મહ��છા હોય જ !! જેને �ા�ત કરવા 
િભ�ન િભ�ન યુિ�ઓ, �યુિ�ઓ, �યોગો, 
ઉપાયો ક� ઘણીપળ� �પંચો પણ આજ �દન સુધી 
થતાં જ ર�ા છ�. જેમ ક� રહ�ઠાણ, કાયા�લય, 
કચેરી ક� અ�ય �થાનો પર ઉમદા ચા�ર�યવાન ક� 
શૂરાતન સંપ�ન િચ�ો રખાય છ�. વળી ઘણીવાર 
�વાસ, પય�ટન ક� યા�ા �ારા દશ�નની ભરમાર 
ભરપૂર રહ� જ છ�. તો �યાર�ક લ�, �િત�ા, �ત 
વગેર�ના સહારા થક� �ા��તની ઝંખના પણ ર�ા જ 
કર� છ�.

ઉ� �ા��ત-��િ� પાછળનો મુ�ય ઉ��શ એ 
જ છ� ક� િચ�ો �ારા �ે� ચા�ર�ય ઘડતર થાય. 
દશ�ન �ારા યથાથ� �વન અંગેનું માગ�દશ�ન મળ�, 
�િત�ા ક� �ત થક� �ે� વત�ન થતાં જ�રી 
વાયુમંડળ બને અથવા લ�ના આધાર� ઉમદા 
લ�ણ �ા�ત થાય. ટૂંકમાં હ�તુ, મુરાદ ક� �યેય 
િસિ� સંબંધ, ચોકસાઈ, એકા�તા ક� િનશાન 
અ�યંત અિનવાય� અવયવ આલેખી શકાય. આમ 
પણ આ િસ��ધ ફ� �વનસૂ� ક� મુ�ાલેખ જ તો ! 
જેના પ�રણામ �વ�પ સુખ-શાંિત, આનંદમય 
�વન �વી શકાય. પરંતુ યથાથ� �વનને �ણી 
તેને માણવું અ�યંત જ�રી છ�.

હવે જ�મ-મરણ બે �િ�યાને પામવા �ય� 
કરીએ તો જ�મ, �યિ� ક� વાતાવરણને સુખમય 
ક� ����ત બનાવે જ છ�. અર� ! કોઈ દ�પતીને 
અથાહ ઉપાય ક� ગિત-િવિધ બાદ ક� ��ધાવ�થામાં 

�વન�યેય
�.ક�. કરમશીભાઈ, સુખશાંિતભવન, રાજયોગભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

�સૂિતથી બાળક જ�મે છ�. આમ આ અવની પર 
તેના નવ�વનની શુભ શ�આત થાય છ� હવે હાલ 
આ નવા જ�મેલા બાળકને પોતાનું �વ�થ શરીર 
હોવા છતાં પણ તે બોલ, ચાલ ક� અ�ય િ�યાથી 
વંિચત જ હોય છ� જેથી ફિલત થાય છ� ક� બાળકના 
અવયવો યથાથ� રીતે છ��ે જ િવકસીત થઈ, 
કાય�રત બને છ� અથા�� તેનો યો�યવયે તે સંપૂણ� 
િવકસીતથી કાય�રત બને છ� જ !!

ટૂંકમાં, ��યુના �ક�સામાં �થમ તબ�� 
શારી�રક અવયવોની કાય�શિ� �ીણ થાય છ�, 
બી� તબ�ામાં ચેતના-આ�માની અનઉપ��થિત 
સ��ય છ� એટલે ક� આ�મા જડ-શરીરને �યાગી દ� 
છ�. �યારબાદ છ��ે પાંચ ત�વોનું બનેલ શરીર, 
દફન, દહન ક� અ�ય િવિધવત છૂટા પડી પોત-
પોતાના અસલી �વ�પ સાથેની પ�ર��થિતમાં 
સમાિવ� પામે છ�. �યાર� તેનાથી ઉ�ટુ, જ�મ 
�િ�યામાં �થમ પાંચ ત�વોનું પ�ડ તૈયાર થાય છ� 
�યારબાદ જ ચેતના (આ�મા)ની તેમાં �વેશતા 
થાય છ� અને છ��ે અવયવો િવકાસ પામે છ� �યાર� 
તેનાથી િવપરીત પ�ર��થિત ��યુના �ક�સામાં 
સ��ય છ� જેમ ક� �થમ અવયવો બંધ થાય છ� બાદ 
આ�મા શરીર �યાગે છ� અને છ��ે પાંચ ત�વો છૂટા 
પડે છ�.

આમ આ ક�દરતી �મ �ાણ (આ�મા), 
�ક�િત (ત�વો) અને પરમા�મા (પરમચેતના)ના 
સમ�વયથી ચાલતો અિવનાશી ખેલ છ�. જેથી 
�વન માટ� બંને (આ�મા અને શરીર)ની અ�યંત 
આવ�યકતા રહ� જ છ�. એટલે એક-બી� િવના 
કાય� ક� �વન પણ સંભવ નથી જ. આ તો ફ� ને 
ફ� �પાંતર પામતી �િ�યા જ છ�. અલબ�, 
આ�મા, પરમા�મા અને �ક�િત-ત�વો અિવનાશી 
જ છ�. ખર�ખર કોઈ જ�મતું પણ નથી ક� મરતું પણ 
નથી. જેથી આ બાબતો હષ� ક� શોક અ�થાને જ 

લેખી શકાય ખ�ં ને !! 

હવે આ ચૈત�યશિ� આ�મા અને 
સવ�શિ�વાન પરમિપતા પરમા�મા િશવ જડ 
અથવા ત�વ તો નથી જ. પરંતુ તે અિત 
સૂ�મતાતીત �યોિત�િબંદુ જ છ�. જે યં�, તં� ક� મં� 
થક� પણ �ઈ શકાતો નથી જ. સામા�યતઃ 
મનુ�ય-આ�મા અંત સુધી 84 જ�મો લે છ�. પ�રણામે 
તેનું કમ�ફળ અથવા તો િહસાબ-�કતાબ બંધાય 
છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� ‘કરણી તેવી ભરણી’ 
‘કર� તેવું પામે’, ‘વાવે તેવું લણો’ વગેર� વગેર�... 
એટલે ક� આ�મા �મશઃ સતો, ર�, તમો ��થિતમાં 
આવે જ છ�. એટલે ક� પાવન દ�વતા મટી, પિતત 
મનુ�ય બને જ છ�. એટલે ‘ગીતા’ના વાયદાનુસાર 
‘યદા યદા હી ધમ��ય �લાિનભ�વિત ભારત.’ 
પિતત પાવન પરમિપતા પરમા�મા ક� સદા પાવન 
અને ���ને પાવન અથવા �વગ� બનાવે જ છ� !!

વા�તવમાં, પરમા�મા એટલે જ સવ�� 
આ�મા છ�. જેથી સદ�વ તે એક જ હોય... અનેક 
નહ� જ !! આ�મા �યાર�ય પણ પરમા�મા બની જ 
ન શક�. જેથી ‘આ�મા સો પરમા�મા’ કહ�વું ઉિચત 
નથી જ. આ�મા માટ�, પાપા�મા, પુ�યા�મા, 
ધમા��મા, દ�વા�મા વગેર� શીષ�ક આપવામાં આવે છ�. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ. સદા સવ�શિ�વાન 
અને ક�યાણી છ� જ. �યાર� આ�મા, શિ�વાન 
અથવા મા�ટર શિ�વાન બની શક� છ�. પરંતુ 
સવ�શિ�વાન તો કદાિપ નહ� જ !!

હાલના આ િવકારી મૂ�યહીન �વનને 
ગુણીયલ ક� હીરાતુ�ય, સંપૂણ� સુખ, શાંિત અને 
આનંદ સંપ�ન બનાવવું હોય અથવા તો આ 
મનુ�ય �વનને દ�વતા કહ�વા લાયક બનાવવું હોય 
તો આ ���ચ�ના ‘ક�પ’ની સં�યાએ હાલ 
ભારતભૂિમ પર �વયં સ�મુખ પધારી, આ�માને 
ન�ોમોહા - ��િતલ��ધા બનવા અથવા તો 
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પણ બાળક �ા�ત થાય તો તેને પારાવાર આનંદ 
થાય જ છ� વળી િવપરીત િવચારીએ તો �યાર� 
સગા, સંબંધી ક� �વજન અથવા �ેહી �યિ� 
દ�હ�યાગે �યાર� �યિ� ક� વાતાવરણ ગમગીન ક� 
શોકયુ� બની �ય છ�. આ સઘળી જગ�હ�ર 
�ણકારી છ� જ. તેની વા�તિવકતા િવષે િવચારીએ 
તો ઉ� દશા�વેલ બંને (જ�મ - મરણ) �િ�યાને 
યથાથ� મૂલવીએ તો જ વા�તિવક �વનની 
સમીપતા સાંપડી શકાય. અથવા સુખમય સંસાર 
સાધી શકાય.

સામા�યતઃ ક�દરતી રીતે વયો�� થતાં, 
બા� ક� આંત�રક શારી�રક અવયવો ધીર� ધીર� 
પોતાની કાય��મતા ગુમાવી બેસે છ� અંતે અ�ન, 
જળ અને �ાસને િતલાંજિલ મળતાં, આ�મા દ�હ 
�યાગ કરતાં, તેને �ત �હ�ર કરવામાં આવે છ�. 
�યારબાદ આ �તદ�હનો જે તે સામાિજક રીત 
રસમ અનુસાર દહન, દફન ક� અ�ય િવિધવત 
િનકાલ કરવામાં આવે છ�. આ �િ�યાથી જે પાંચ 
ત�વો (��વી, જળ, આકાશ, વાયુ અને 
અ��)નું બનેલ શરીર જે તે ત�વોમાં છૂટું પડી 
વાતાવરણમાં પોત-પોતાના મૂળ�વ�પ ક� ��થિતમાં 
ભળી �ય છ�.

હવે જ�મને �ણીએ તો સૌ �થમ ��ી અને 
પુ�ષ બીજની થતી પુન��પિતની �જનનિ�યાના 
ભાગ�પે પાંચ ત�વોનો પ�ડ તૈયાર થાય છ� જેને 
સામા�ય રીતે �ણ કહ�વામાં આવે છ� આ �ણને 
સમયાંતર� (આશર� બે થી અઢી માસ) જ�રી 
િવકાસ થતાં તેમાં ચેતના �વેશે છ�. આ ગભ�ને 
માતાના ઉદરમાં લાલન-પાલન મળતાં તે િવકાસ 
પામી સગભા�વ�થા પ�રપ� થતાં યથાથ� સમયે 

�વન એટલે જ�મ-મરણ વ�ેનો સમય-
ગાળો ક� વયમયા�દા. �યેય એટલે �ા��ત અથવા 
િસિ�. આ અમૂ�ય સમય સુખ-શાંિત, �ેમ, 
પિવ�તાસભર �યતીત થાય તેવી હરકોઈ 
માનવની મહ��છા હોય જ !! જેને �ા�ત કરવા 
િભ�ન િભ�ન યુિ�ઓ, �યુિ�ઓ, �યોગો, 
ઉપાયો ક� ઘણીપળ� �પંચો પણ આજ �દન સુધી 
થતાં જ ર�ા છ�. જેમ ક� રહ�ઠાણ, કાયા�લય, 
કચેરી ક� અ�ય �થાનો પર ઉમદા ચા�ર�યવાન ક� 
શૂરાતન સંપ�ન િચ�ો રખાય છ�. વળી ઘણીવાર 
�વાસ, પય�ટન ક� યા�ા �ારા દશ�નની ભરમાર 
ભરપૂર રહ� જ છ�. તો �યાર�ક લ�, �િત�ા, �ત 
વગેર�ના સહારા થક� �ા��તની ઝંખના પણ ર�ા જ 
કર� છ�.

ઉ� �ા��ત-��િ� પાછળનો મુ�ય ઉ��શ એ 
જ છ� ક� િચ�ો �ારા �ે� ચા�ર�ય ઘડતર થાય. 
દશ�ન �ારા યથાથ� �વન અંગેનું માગ�દશ�ન મળ�, 
�િત�ા ક� �ત થક� �ે� વત�ન થતાં જ�રી 
વાયુમંડળ બને અથવા લ�ના આધાર� ઉમદા 
લ�ણ �ા�ત થાય. ટૂંકમાં હ�તુ, મુરાદ ક� �યેય 
િસિ� સંબંધ, ચોકસાઈ, એકા�તા ક� િનશાન 
અ�યંત અિનવાય� અવયવ આલેખી શકાય. આમ 
પણ આ િસ��ધ ફ� �વનસૂ� ક� મુ�ાલેખ જ તો ! 
જેના પ�રણામ �વ�પ સુખ-શાંિત, આનંદમય 
�વન �વી શકાય. પરંતુ યથાથ� �વનને �ણી 
તેને માણવું અ�યંત જ�રી છ�.

હવે જ�મ-મરણ બે �િ�યાને પામવા �ય� 
કરીએ તો જ�મ, �યિ� ક� વાતાવરણને સુખમય 
ક� ����ત બનાવે જ છ�. અર� ! કોઈ દ�પતીને 
અથાહ ઉપાય ક� ગિત-િવિધ બાદ ક� ��ધાવ�થામાં 

�વન�યેય
�.ક�. કરમશીભાઈ, સુખશાંિતભવન, રાજયોગભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

�સૂિતથી બાળક જ�મે છ�. આમ આ અવની પર 
તેના નવ�વનની શુભ શ�આત થાય છ� હવે હાલ 
આ નવા જ�મેલા બાળકને પોતાનું �વ�થ શરીર 
હોવા છતાં પણ તે બોલ, ચાલ ક� અ�ય િ�યાથી 
વંિચત જ હોય છ� જેથી ફિલત થાય છ� ક� બાળકના 
અવયવો યથાથ� રીતે છ��ે જ િવકસીત થઈ, 
કાય�રત બને છ� અથા�� તેનો યો�યવયે તે સંપૂણ� 
િવકસીતથી કાય�રત બને છ� જ !!

ટૂંકમાં, ��યુના �ક�સામાં �થમ તબ�� 
શારી�રક અવયવોની કાય�શિ� �ીણ થાય છ�, 
બી� તબ�ામાં ચેતના-આ�માની અનઉપ��થિત 
સ��ય છ� એટલે ક� આ�મા જડ-શરીરને �યાગી દ� 
છ�. �યારબાદ છ��ે પાંચ ત�વોનું બનેલ શરીર, 
દફન, દહન ક� અ�ય િવિધવત છૂટા પડી પોત-
પોતાના અસલી �વ�પ સાથેની પ�ર��થિતમાં 
સમાિવ� પામે છ�. �યાર� તેનાથી ઉ�ટુ, જ�મ 
�િ�યામાં �થમ પાંચ ત�વોનું પ�ડ તૈયાર થાય છ� 
�યારબાદ જ ચેતના (આ�મા)ની તેમાં �વેશતા 
થાય છ� અને છ��ે અવયવો િવકાસ પામે છ� �યાર� 
તેનાથી િવપરીત પ�ર��થિત ��યુના �ક�સામાં 
સ��ય છ� જેમ ક� �થમ અવયવો બંધ થાય છ� બાદ 
આ�મા શરીર �યાગે છ� અને છ��ે પાંચ ત�વો છૂટા 
પડે છ�.

આમ આ ક�દરતી �મ �ાણ (આ�મા), 
�ક�િત (ત�વો) અને પરમા�મા (પરમચેતના)ના 
સમ�વયથી ચાલતો અિવનાશી ખેલ છ�. જેથી 
�વન માટ� બંને (આ�મા અને શરીર)ની અ�યંત 
આવ�યકતા રહ� જ છ�. એટલે એક-બી� િવના 
કાય� ક� �વન પણ સંભવ નથી જ. આ તો ફ� ને 
ફ� �પાંતર પામતી �િ�યા જ છ�. અલબ�, 
આ�મા, પરમા�મા અને �ક�િત-ત�વો અિવનાશી 
જ છ�. ખર�ખર કોઈ જ�મતું પણ નથી ક� મરતું પણ 
નથી. જેથી આ બાબતો હષ� ક� શોક અ�થાને જ 

લેખી શકાય ખ�ં ને !! 

હવે આ ચૈત�યશિ� આ�મા અને 
સવ�શિ�વાન પરમિપતા પરમા�મા િશવ જડ 
અથવા ત�વ તો નથી જ. પરંતુ તે અિત 
સૂ�મતાતીત �યોિત�િબંદુ જ છ�. જે યં�, તં� ક� મં� 
થક� પણ �ઈ શકાતો નથી જ. સામા�યતઃ 
મનુ�ય-આ�મા અંત સુધી 84 જ�મો લે છ�. પ�રણામે 
તેનું કમ�ફળ અથવા તો િહસાબ-�કતાબ બંધાય 
છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� ‘કરણી તેવી ભરણી’ 
‘કર� તેવું પામે’, ‘વાવે તેવું લણો’ વગેર� વગેર�... 
એટલે ક� આ�મા �મશઃ સતો, ર�, તમો ��થિતમાં 
આવે જ છ�. એટલે ક� પાવન દ�વતા મટી, પિતત 
મનુ�ય બને જ છ�. એટલે ‘ગીતા’ના વાયદાનુસાર 
‘યદા યદા હી ધમ��ય �લાિનભ�વિત ભારત.’ 
પિતત પાવન પરમિપતા પરમા�મા ક� સદા પાવન 
અને ���ને પાવન અથવા �વગ� બનાવે જ છ� !!

વા�તવમાં, પરમા�મા એટલે જ સવ�� 
આ�મા છ�. જેથી સદ�વ તે એક જ હોય... અનેક 
નહ� જ !! આ�મા �યાર�ય પણ પરમા�મા બની જ 
ન શક�. જેથી ‘આ�મા સો પરમા�મા’ કહ�વું ઉિચત 
નથી જ. આ�મા માટ�, પાપા�મા, પુ�યા�મા, 
ધમા��મા, દ�વા�મા વગેર� શીષ�ક આપવામાં આવે છ�. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ. સદા સવ�શિ�વાન 
અને ક�યાણી છ� જ. �યાર� આ�મા, શિ�વાન 
અથવા મા�ટર શિ�વાન બની શક� છ�. પરંતુ 
સવ�શિ�વાન તો કદાિપ નહ� જ !!

હાલના આ િવકારી મૂ�યહીન �વનને 
ગુણીયલ ક� હીરાતુ�ય, સંપૂણ� સુખ, શાંિત અને 
આનંદ સંપ�ન બનાવવું હોય અથવા તો આ 
મનુ�ય �વનને દ�વતા કહ�વા લાયક બનાવવું હોય 
તો આ ���ચ�ના ‘ક�પ’ની સં�યાએ હાલ 
ભારતભૂિમ પર �વયં સ�મુખ પધારી, આ�માને 
ન�ોમોહા - ��િતલ��ધા બનવા અથવા તો 
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દાનવમાંથી દ�વ બનવા 16 �દ�યગુણોની લહાણી 
કરી ર�ા છ� અથવા ધારણ કરવાની શિ� �દાન 
કરી ર�ા છ�. જેને આપણે સૌ સહષ� અપનાવી આ 
‘કોડીતુ�ય’ �વનને ‘હીર�તુ�ય’ બનાવી ધ�યતા 
અનુભવી પુનઃ આ અિવનાશી ભારત-ભૂિમને પુનઃ 
�વગ� બનાવીએ.

01. પરમા�મામાં સંપૂણ� િન�ા
02. આ�મામાં �ઢતા
03. િવચારમાં સંતુ�તા
04. મનમાં સંતુ�તા
05. બુિ�માં �દ�યતા
06. સં�કારમાં �ે�તા
07. ���માં પિવ�તા
08. વાણીમાં મધુરતા
09. કમ�માં �વીણતા
10. �ેહમાં શુ�તા
11. સેવામાં ન�તા
12. �યવહારમાં સરળતા
13. �વનમાં સ�યતા
14. આહારમાં સા��વકતા
15. �યિ��વમાં મહાનતા
16. િનં�ામાં િનિ�ંતતા

આ �દ�યગુણ ધારણ કરવાથી જ સતયુગી 
દ�વીપદ �ા�ત કરી શકાય છ�. જેથી જ તો દ�વી-
દ�વતાઓનું ગાયન છ� ક� ‘દ�વતાઓ સવ�ગુણ 
સંપ�ન, સોળ�કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, 
મયા�દા પુ�ષો�મ અને અિહ�સા પરમોધમ� હતા જ.. 
આમ, સવા�ગી, સુખ, શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા 
વગેર�ની �ા��ત કરી શકાય છ�. પરંતુ ‘મન હોય તો 
માળવે જવાય’ ‘ઈ�છા હોય તો માગ� મોકળો છ�.’ 

એમ પણ કહ�વાય છ� ક� નર � એવી કરણી 
કર� તો �ીનારાયણ બને નારી � એવી કરણી કર� 
તો �ી લ�મીપદને �ા�ત કરી શક� છ�. તો આવો 

આપણે સૌ સાથે મળી �યેય હાંસલ કરવા ત�પર 
થઈએ.

ટૂંકમાં, મનુ�યનું �ે�, અનોખું, આદશ� 
અને અમૂ�ય �વન �યેય જ છ�...,

નરમાંથી �ીનારાયણ 

અને 

નારીમાંથી �ી લ�મી 

પદ �ા��તનું જ.... !!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અને ��ચય�ના બળથી �ક�િત�ત, માયા�ત, 
િવકમા��ત તથા કમા�તીત બની િવ��ત બનો. 
રોમ રોમમાં પિવ�તાનો �કાશ લાવો. સવ�ગુણ 
સંપ�ન, સોળ કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી બની 
નરથી �ી નારાયણ અને નારીથી �ી લ�મી બનો. 
�યાર� આ ��� કિલયુગી તમો�ધાનતામાંથી 
સતો�ધાન સુવણ�યુગ અથા�� નવયુગ બની જશે. 
આવો નવયુગ સવ�ને મુબારક હો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... �દવાળી અને 

સમાન આપણે �યાર� બનીશું �યાર� શિ� �વ�પ 
તેમની અ�ભૂ�ને ધારણ કરીશું. આપણે 
હળીમળીને �વનને �ે� બનાવીએ. કોઈ પણ 
કાય� કરવા માટ� ��ી અને પુ�ષ બ�નેના ગુણોનું 
સંતુલન હોવું અ�યંત જ�રી છ�. તો જ તમે તમા�ં 
કાય� �યવ��થત રીતે કરી શકશો. મા� 
�ડ�ીઓથી �વન ચાલતું નથી. તેની સાથે 
તમારામાં સામાિજક �ાન પણ હોવું જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ પર

કમા�તીત હશે. (૨૮) આ�મા કમ�માં આવે 
અને કમ� પૂ�ં થતાં આ�મા �યારો બની 
�ય તે આ�મા કમા�તીત ��થિતવાળો 
હોય. (૨૯) ���ચ�માં પાટ� બ�વતાં 
બ�વતાં અનેક દુઃખોના ચ�રમાંથી 
મુ� રહી શક� તેવો આ�મા 
�વનમુિ�ની ��થિતમાં હોય છ�. 
�વનમુ� ��થિત �ા�ત કરનાર આ�મા 
કમા�તીત અવ�થામાં હોય છ�. (૩૦) 
આ�મા કમ����યોનો માિલક બની, 
અિધકારી બની �ાનની શિ�થી 
કમ����યો પાસે કમ� કરાવે તેવો આ�મા 
કમા�તીત અવ�થાવાળો કહ�વાય.

આપ સૌ િશવસંતાનો �ભુપસંદ 
આ�માઓ છો. ગીતા �ાન ય�ના વાહક 
આ�માઓ છો. બાબાના ય� કાય�માં 
સહયોગી આ�માઓ છો. �ાન �ા��તના 
પુ�ષાથ�માં અિ�મ હરોળમાં રહો, �ે� 
કમ�યોગી બનો અને કમા�તીત અવ�થાએ 
પહ�ચો એવી શુભકામના તથા 
શુભભાવના સહ ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...કમા�તીત 

િવશેષ લખવાનું ક� ‘કમ�ની ગિત ક�ટલી ગહન છ� 
એ વાત રજૂ કરવામાં આપને સફળતામૂત� બ�યાના 
હા�દ�ક અિભનંદન.

તં�ી લેખનો �માંક સમ� �ાના�તમાં પહ�લો 
હોય છ�. મા� �માંક �થમ છ� એવું નથી પરંતુ 
�થમક�ાનો આટ�કલ છ� તે માટ� આપને �થમ ક�ાના 
હા�દ�ક અિભનંદન.

તં�ીલેખ કમ�ની ગહનગિતને વાંચનાર વાચક 
કોણ �ણે ક�મ અંતમુ�ખી અવ�થામાં સરી પડે છ�. એટલું 
જ નહ� પરંતુ પોતાના કમ�ને ચેક કરવા લાગે છ�. 
આપના આ તં�ીલેખની િસિ� માટ� આપને હા�દ�ક 
અિભનંદન.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ઘોરા�

આપ િનરામય અને �સ�ન �વનનો આનંદ 
માણતા હશો એવી આશા. આવી જૈફ વયે પણ 
�ાના�તના કાય�ને સુપેર� સંભાળી ર�ા છો તે માટ� 
આપ અિભનંદનને પા� છો. તં�ી �થાનેથી �કાિશત 
લેખ �� હ�મેશ વાંચુ છું. ઑગ�ટમાં �કાિશત કમ�ની 
ગહનગિત આટ�કલ ગ�યો. ઈ�ટર��ટ�ગ....

�.ક�. ચં�વદન ચો�સી, નડીઆદ

તં�ીને પ�ો

િશ�ણના મા�યમ �ારા સમ� માનવ�િતને િવકારો �પી રાવણની માયા�ળમાંથી છોડાવવાનું �દ�ય 
અલૌ�કક ભગીરથ કાય� કરી ર�ા છ�. તો હ� સવ� આ�મબંધુઓ, આપણે સૌ �યારા પરમિપતા િશવ 
પરમા�માને અને રાવણ પર �ત �ા�ત કરાવનાર તેમના �દ�ય કત��યને ઓળખીએ. �વયં રાજયોગ 
શીખીને �વયંની દશ કમ����યો પર િવજય મેળવી સાચી િવજયાદશમી મનાવીએ.

‘આઓ હમ સબ મીલકર મનાયે દશહરા, દુ�મન રાવણ કો નીકાલે હર ઘર ઘર સે,

�વયં� કો બનાયે સ�મ દશ ઇ���યો કો �તનેવાલે, ઔર કર લે ઈસ િવજયાદશમી કો સફલ.’

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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12. �યવહારમાં સરળતા
13. �વનમાં સ�યતા
14. આહારમાં સા��વકતા
15. �યિ��વમાં મહાનતા
16. િનં�ામાં િનિ�ંતતા

આ �દ�યગુણ ધારણ કરવાથી જ સતયુગી 
દ�વીપદ �ા�ત કરી શકાય છ�. જેથી જ તો દ�વી-
દ�વતાઓનું ગાયન છ� ક� ‘દ�વતાઓ સવ�ગુણ 
સંપ�ન, સોળ�કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, 
મયા�દા પુ�ષો�મ અને અિહ�સા પરમોધમ� હતા જ.. 
આમ, સવા�ગી, સુખ, શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા 
વગેર�ની �ા��ત કરી શકાય છ�. પરંતુ ‘મન હોય તો 
માળવે જવાય’ ‘ઈ�છા હોય તો માગ� મોકળો છ�.’ 

એમ પણ કહ�વાય છ� ક� નર � એવી કરણી 
કર� તો �ીનારાયણ બને નારી � એવી કરણી કર� 
તો �ી લ�મીપદને �ા�ત કરી શક� છ�. તો આવો 

આપણે સૌ સાથે મળી �યેય હાંસલ કરવા ત�પર 
થઈએ.

ટૂંકમાં, મનુ�યનું �ે�, અનોખું, આદશ� 
અને અમૂ�ય �વન �યેય જ છ�...,

નરમાંથી �ીનારાયણ 

અને 

નારીમાંથી �ી લ�મી 

પદ �ા��તનું જ.... !!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અને ��ચય�ના બળથી �ક�િત�ત, માયા�ત, 
િવકમા��ત તથા કમા�તીત બની િવ��ત બનો. 
રોમ રોમમાં પિવ�તાનો �કાશ લાવો. સવ�ગુણ 
સંપ�ન, સોળ કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી બની 
નરથી �ી નારાયણ અને નારીથી �ી લ�મી બનો. 
�યાર� આ ��� કિલયુગી તમો�ધાનતામાંથી 
સતો�ધાન સુવણ�યુગ અથા�� નવયુગ બની જશે. 
આવો નવયુગ સવ�ને મુબારક હો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... �દવાળી અને 

સમાન આપણે �યાર� બનીશું �યાર� શિ� �વ�પ 
તેમની અ�ભૂ�ને ધારણ કરીશું. આપણે 
હળીમળીને �વનને �ે� બનાવીએ. કોઈ પણ 
કાય� કરવા માટ� ��ી અને પુ�ષ બ�નેના ગુણોનું 
સંતુલન હોવું અ�યંત જ�રી છ�. તો જ તમે તમા�ં 
કાય� �યવ��થત રીતે કરી શકશો. મા� 
�ડ�ીઓથી �વન ચાલતું નથી. તેની સાથે 
તમારામાં સામાિજક �ાન પણ હોવું જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ પર

કમા�તીત હશે. (૨૮) આ�મા કમ�માં આવે 
અને કમ� પૂ�ં થતાં આ�મા �યારો બની 
�ય તે આ�મા કમા�તીત ��થિતવાળો 
હોય. (૨૯) ���ચ�માં પાટ� બ�વતાં 
બ�વતાં અનેક દુઃખોના ચ�રમાંથી 
મુ� રહી શક� તેવો આ�મા 
�વનમુિ�ની ��થિતમાં હોય છ�. 
�વનમુ� ��થિત �ા�ત કરનાર આ�મા 
કમા�તીત અવ�થામાં હોય છ�. (૩૦) 
આ�મા કમ����યોનો માિલક બની, 
અિધકારી બની �ાનની શિ�થી 
કમ����યો પાસે કમ� કરાવે તેવો આ�મા 
કમા�તીત અવ�થાવાળો કહ�વાય.

આપ સૌ િશવસંતાનો �ભુપસંદ 
આ�માઓ છો. ગીતા �ાન ય�ના વાહક 
આ�માઓ છો. બાબાના ય� કાય�માં 
સહયોગી આ�માઓ છો. �ાન �ા��તના 
પુ�ષાથ�માં અિ�મ હરોળમાં રહો, �ે� 
કમ�યોગી બનો અને કમા�તીત અવ�થાએ 
પહ�ચો એવી શુભકામના તથા 
શુભભાવના સહ ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...કમા�તીત 

િવશેષ લખવાનું ક� ‘કમ�ની ગિત ક�ટલી ગહન છ� 
એ વાત રજૂ કરવામાં આપને સફળતામૂત� બ�યાના 
હા�દ�ક અિભનંદન.

તં�ી લેખનો �માંક સમ� �ાના�તમાં પહ�લો 
હોય છ�. મા� �માંક �થમ છ� એવું નથી પરંતુ 
�થમક�ાનો આટ�કલ છ� તે માટ� આપને �થમ ક�ાના 
હા�દ�ક અિભનંદન.

તં�ીલેખ કમ�ની ગહનગિતને વાંચનાર વાચક 
કોણ �ણે ક�મ અંતમુ�ખી અવ�થામાં સરી પડે છ�. એટલું 
જ નહ� પરંતુ પોતાના કમ�ને ચેક કરવા લાગે છ�. 
આપના આ તં�ીલેખની િસિ� માટ� આપને હા�દ�ક 
અિભનંદન.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ઘોરા�

આપ િનરામય અને �સ�ન �વનનો આનંદ 
માણતા હશો એવી આશા. આવી જૈફ વયે પણ 
�ાના�તના કાય�ને સુપેર� સંભાળી ર�ા છો તે માટ� 
આપ અિભનંદનને પા� છો. તં�ી �થાનેથી �કાિશત 
લેખ �� હ�મેશ વાંચુ છું. ઑગ�ટમાં �કાિશત કમ�ની 
ગહનગિત આટ�કલ ગ�યો. ઈ�ટર��ટ�ગ....

�.ક�. ચં�વદન ચો�સી, નડીઆદ

તં�ીને પ�ો

િશ�ણના મા�યમ �ારા સમ� માનવ�િતને િવકારો �પી રાવણની માયા�ળમાંથી છોડાવવાનું �દ�ય 
અલૌ�કક ભગીરથ કાય� કરી ર�ા છ�. તો હ� સવ� આ�મબંધુઓ, આપણે સૌ �યારા પરમિપતા િશવ 
પરમા�માને અને રાવણ પર �ત �ા�ત કરાવનાર તેમના �દ�ય કત��યને ઓળખીએ. �વયં રાજયોગ 
શીખીને �વયંની દશ કમ����યો પર િવજય મેળવી સાચી િવજયાદશમી મનાવીએ.

‘આઓ હમ સબ મીલકર મનાયે દશહરા, દુ�મન રાવણ કો નીકાલે હર ઘર ઘર સે,

�વયં� કો બનાયે સ�મ દશ ઇ���યો કો �તનેવાલે, ઔર કર લે ઈસ િવજયાદશમી કો સફલ.’

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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મનન કરવા સાધના જ�રી છ�.

િચંતન કરવા વાંચન જ�રી છ�.

મંથન કરવા અનુભવ જ�રી છ�.

�ઢતા માટ� તપ�યા જ�રી છ�.

િસિ� મેળવવા એકા�તા જ�રી છ�.

એકા�તા ક�ળવવા પુ�ષાથ� જ�રી છ�.

પુ�ષાથ� માટ� કમ� કરવું જ�રી છ�.

�ે� કમ� કરવા �ે� સંક�પ જ�રી છ�.

�ે� સંક�પ માટ� યોગ જ�રી છ�.

યોગ કરવા પરમા�માને �ણવા જ�રી છ�.

પરમા�માને �ણવા �ાન જ�રી છ�.

�ાન મેળવવા દ�હી અિભમાની બનવું જ�રી છ�.

દ�હી અિભમાની બનવા શરીરને ભૂલવું જ�રી છ�.

શરીરને ભૂલવા વૈરા�ય જ�રી છ�.

વૈરા�ય માટ� સંસારને ભૂલવો જ�રી છ�.

સંસારને ભૂલવા �વ�પની ��િત જ�રી છ�.

�વ�પની ��િત માટ� �વ-ધમ�ને �ણવું જ�રી છ�.

�વ-ધમ�ને �ણવા શાંિતધામની ��િત જ�રી છ�.

શાંિતધામની ��િત માટ� ���ચ�ને �ણવું જ�રી છ�.

��� ચ�ને �ણવા િબંદુમાં િન�ચ જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િબંદુમાં િસંધુ
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

જેમ લ� વખતે 7 ફ�રાની સાથે સાથે 7 
�િત�ાઓ લેવામાં આવે છ� તે રીતે આપ 
પોતાના િશવસાજનની 7 ફ�રાઓ ફરતી વખતે 
7 �િત�ાઓ કરો.

1. �� �વનપય�ત એક�તા બનીને આપની 
સાથે રહીશ. સંપૂણ� પિવ�તાનું ક�ગન 
ધારણ કરીશ.

2. �� આપની દર�ક �ીમત, દર�ક આ�ાનું 
�દલથી પાલન કરીશ.

3. તમે �યાં બેસાડશો, જેવું ખવડાવશો, જે 
પહ�રાવશો તે પહ�રીશ અને દર�ક 
પ�ર��થિતમાં �સ�ન અને સંતુ� રહીશ.

4. �� આપના દર�ક કમ�માં સાથ આપીશ.

5. આપના �ારા રચેલા ���ાન ય�નું 
ર�ણ કરીશ. ય�નું નામ રોશન કરીશ. 
એની સેવામાં પોતાનાં દર�ક અ��થઓ 
કામમાં લગાડીશ.

6. �ા�ણ �વનની �દનચયા� (અ�તવેળા, 
મુરલી �ાસ, �ાફ�ક ક��ોલ, 
સં�યાકાળનો યોગ) વગેર�નું પૂરી 
�ઢતાથી પાલન કરીશ.

7. િનરંતર આપની યાદમાં મગન રહીને 
આપનો સંદ�શ જનજનને આપીશ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમપ�ણ વખતે લેવામાં 

આવતી 7 �િત�ાઓ
સંકલન : �.ક�. અશોકભાઈ, સુરત
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]ñÉÅLÉÒ{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, eôÉè. NÉÒ2X§ÉÉ>. 

~ÉÉ`òiÉ »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 "Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ'{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ{ÉÉ HÞíºiÉ-Wð¶ÉÉàqöÉ 
Hí±ÉÉHíÉ2Éà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí.{ÉÒ±É©É¥Éà{É, ¦É.HÖí. Ê{ÉÊyÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. {ÉÒlÉÉ¥Éà{É.
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+ÉiÉÅqö HÞíÊºÉ «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÉ HÖí±É~ÉÊlÉ eôÉè. +à{É.»ÉÒ.~É`àò±É{ÉÉ 
Ê´ÉqöÉ«É »É©ÉÉ2Å÷§É©ÉÉÅ HÖí±É~ÉÊlÉ¸ÉÒ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2Ò 
>¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÅy«ÉÉ¥Éà{É.

2ÉWðHíÉà`ò{ÉÉ {É´ÉÊ{É«ÉÖGlÉ Yð±±ÉÉ Hí±ÉàHí`ò2 §ÉÊNÉ{ÉÒ 
2©«ÉÉ ©ÉÉà¾ú{É IAS{Éà ¶ÉÖ§É´ÉyÉÉ> +É~ÉÒ >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ 

¦É.HÖí. +ÅWÖð¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. ËHíWð±É¥Éà{É.  

UïÉà`òÉAqàö5Ö2 »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ ¦É.HÖí. ©ÉÉàÊ{ÉHíÉ¥Éà{É{Éà 
"+É<HíÉà{ÉÒHí ~É»É{ÉÉÇ±ÉÒ`òÒ +à´ÉÉàeôÇ' oÉÒ »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ H2lÉÉ 
NÉÖWð2ÉlÉ 2ÉV«É{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ.

qöÒ´É »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 ~ÉyÉÉ2à÷±É {É´ÉÊ{É«ÉÖGlÉ Yð±±ÉÉ Hí±ÉàHí`ò2 
§ÉÊNÉ{ÉÒ »É±ÉÉä{ÉÒ 2É«É÷ IAS{Éà >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉÒ »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ 

»ÉÉoÉà §ÉÊNÉ{ÉÒ lÉÞÎ~lÉ »´ÉÉ©ÉÒ.   

´É»ÉÉà »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 »É2HíÉ2{ÉÒ «ÉÉàWð{ÉÉ +ÅlÉNÉÇlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
Yð±±ÉÉ Hí±ÉàHí`ò2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖyÉÒ2÷§ÉÉ> ~É`àò±É÷ IAS, MP qàö´ÉÖË»É¾ú SÉÉä¾úÉiÉ, 
MLA Hàí»É2ÒË»É¾ú »ÉÉà±ÉÅHíÒ lÉoÉÉ +{«É ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. lÉ®ø¥Éà{É.    

~ÉÉà2¥ÉÅqö2 LÉÉlÉà »ÉÉä2Éº`Äòò »ÉÒ©Éà{`ò{ÉÉ »`òÉ£í ©ÉÉ`àò Ê¶ÉÊ¥É2{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É 
Hí2lÉÉÅ eôÉ«É2à÷G`ò2 ´ÉHÇí ¨ÉÉlÉÉ {É2à÷{röË»ÉNÉ, VP ö+à{Yð{ÉÒ«É2ÓNÉ 
¨ÉÉlÉÉ +Ê{É©Éà¶É 2ÉcóÉàeô, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ©ÉÅWÖð¥Éà{É.  


