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હયાતીમાં દાદી�ને પોતાની સવ� �દ�યશિ�ઓ 
સાથે મુ�ય �શાિસકાનું પદ સ��યું. ��ાબાબા 18, 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. દાદી�એ સં�થાનું સુકાન સંભા�યું.

દાદી� સામે અિત મહ�વપૂણ� જવાબદારી 
હતી. બાબાના અ�ય� થયા પછી �થમ વષ� 
��ાવ�સોમાં શિ�નો સંચાર કરવાનું અને 
સંગઠનને મજબૂત બનાવવાનું હતું. દાદી�એ 
અ�ય દાદીઓ, દીદીઓ, વ�ર� ભાઈઓ અને 
સીિનયર ભાઈઓની ટીમ તૈયાર કરી. સૌને 
પોતાની શિ�ઓ, યો�યતાઓ અનુસાર કાય� 
સ��યું. મેનેજમે�ટના પાઠ ન ભણેલાં, એવી કોઈ 
ડી�ી ન મેળવેલાં દાદી�એ �શાસનમાં �ે�તા 
સાિબત કરી.

દાદી�એ 38 વષ� સુધી મુ�ય �શાિસકા પદ 
સંભા�યું. આ ગાળામાં સં�થાએ હરણફાળ �ગિત 
કરી. વષ� પહ�લાં મા� િહ��ી હૉલ અને જૂના 
માળખાવાલું મધુવન હતું. ધીર� ધીર� િવ�ાથ�ઓની 
સં�યા અને ભવનોની સં�યા વધતી ગઈ. 
મેડીટ�શન હૉલ, ભંડારાનું રીનોવેશન, ઓમશાંિત 
ભવન, સુખધામ, �ાન-િવ�ાન ભવન વગેર� 
ક�ટલાંયે ભવનો, �ાન સરોવર, �લોબલ 
હૉ��પટલ, પીસ પાક�, શાંિતવન આ સૌ અ�ભુત 
િવશાળ સંક�લો બ�યાં. એમાં દાદી�નું 
�ભાવશાળી �યિ��વ જ િનિમ� હતું. આ સંક�લો 
િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓથી સદા ધબકતાં રહ� તે 
માટ� દાદી� સમ� વષ�નું સમયપ�ક બનાવી, 
મીટ�ગો યો� તેનો અમલ કરતાં હતાં.

�યાર પછી તો િવદ�શોમાં પણ ભ�ય ભવનો 
બનવા લા�યાં. લંડન, અમે�રકા, ઑ���િલયા, 

રાજયોિગની દાદી 
�કાશમિણ� પોતાની 85 
વષ�ની �મરમાં દ�શ-
િવદ�શોમાં ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગ, ચા�ર�ય 
ઘડતર, �યસન મુિ�, 
�દ�ય ગુણ સંપ�ન �વન,

�વવાની યથાથ� કળા અને આ�યા��મકતાનો 
સંદ�શ આપી િવ�િવભૂિત બ�યાં.

દાદી�નો જ�મ અખંડ ભારતના િસંધ, 
હ�દરાબાદમાં ઈ.સ. 1922માં સુખી પ�રવારમાં થયો 
હતો. ઈ.સ. 1936માં �યાર� હીરા ઝવેરાતના 
�િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ �દ�ય સા�ા�કારો 
પછી ��િપતા ��ાના �દ�ય જ�મના નામથી 
ઓમ મંડલી નામે સ�સંગ ચલાવતા હતા �યાર� 
દાદી� 14 વષ�ની વયે સ�સંગમાં ગયા. 
��ાબાબામાં એમને �ીક��ણના સા�ા�કાર થયા 
એટલે તેઓ ��ાક�મારી સં�થામાં �ડાયાં.

ચૌદ વષ� સુધી રાજયોગની ગહન તપ�યા 
કરી �વન �દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો 
બના�યું. એમની આંત�રક સ�િ�નો સવ�ને 
સા�ા�કાર થવા લા�યો. એમના �યિ��વ 
િવકાસનો �ાફ ઊંચેને ઊંચે જવા લા�યો. 
દાદી�એ અનેક �દ�યગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓને ધારણ કરી લીધાં હતાં. બાબા એમને 
ક�મારકાના નામથી બોલાવતાં એમનું �દ�ય-
�વનનું નામ �કાશમિણ� હતું જે �વયં �કાશ 
પુંજ બનીને એમણે સાથ�ક કયુ� હતું.

િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદી�ના 
�યિ��વને પારખી લીધું હતું એટલે જ એમની 

તં�ી �થાનેથી

િવ�િવભૂિત રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
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સવ�ના સહયોગથી સુખમય સંસાર �ોજે�ટના ફલ 
�વ�પે આજે અનેક વ�ગોની રચના થઈ તેનાથી 
ઈ�રીય સેવામાં ઘણો વેગ આ�યો અને �ત 
�તામાં િવ�ના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
અને અનેક સમિપ�ત રાજયોગ િશિ�કાઓ તેમજ 
અનિગનત ��ાવ�સોની �હાનીસેના તૈયાર થઈ.

આ સવ� િવકાસમાં દાદી�ના �દ�યગુણોની 
મહ�ક હતી. દાદી� પાસે અ�ભુત પરખશિ� 
હતી. ય�ના સંચાલનમાં ગમે તેવી ગંભીર 
પ�ર��થિતઓ આવી પણ દાદી અચલ, અડોલ 
ર�ાં. દાદી�નું �યિ��વ એટલું અ�ભુત હતું. 
સવ� ��યે સમભાવ રાખી, સૌનાં �દલ �તવું અને 
સૌને સંતુ� કરવાં આ ભગીરથ કાય� દાદી�એ 
કરી બતા�યું.

દાદી �ેહમૂિત�ની સાથે અનુશાસન િ�ય 
પણ હતાં એમનામાં લવ અને લોનું બેલે�સ �વા 
મળતું હતું. એમનું �દય એટલું તો �ેહભર�લું હતું 
ક� આપણું મ�તક એમના આગળ ઝૂક� �ય. 
દાદી� એમનાં વંદનીય આદશ� અને તપને કારણે 
મહાન આ�મા બ�યાં. દાદી�નું �ેમ, શિ�, 
ન�તાપૂણ� અ�ડ �યિ��વ ના��તકને પણ 
આ��તક બનાવતું હતું.

દાદી� સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાની 
�િતમૂિત� હતાં. એમનામાં સમપ�ણમયતા, 
ધમ�પરાયણતા અને િનઃ�વાથ� સેવાના િવશેષ ગુણો 
હતાં. દાદી� કોઈનાયે અવગુણ િચ� ઉપર ધરતાં 
નહોતાં. દર�કનું ક�યાણ થાય એવી એમની 
હકારા�મક ��� હતી.

દાદી�એ ��ાક�મારી ટીચસ� ��ન�ગમાં 
િવશેષરસ લઈ નવી નવી રાજયોગ િશિ�કાઓ 
તૈયાર થાય તે ઉપર ભાર મૂ�યો. વષ�થી 
ક�મારીઓની તાલીમ તો ચાલતી હતી પણ 
શાંિતવનમાં ટીચસ� ��ન�ગનાં િવશાળ ભવનો 

આિ�કા જેવા દ�શોમાં અનેક ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું. િવદ�શોની ધરતી ઉપર આ ચમ�કાર 
જ કહી શકાય.

પહ�લાં તીન પૈર ��વી મેળવવાની તકલીફ 
હતી. પણ પછીથી તો ભારતભરમાં અિતભ�ય, 
િવશાળ ભવનો બ�યાં. ભાડાના મકાનોમાંથી 
સં�થાની માિલક�નાં અ�તન સંચાર સાધનોથી 
સ� સેવા ક���ો બ�યાં. દાદી�એ દ�શ અને 
િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં �વાસ કરી પોતાના �દ�ય, 
અલૌ�કક, ચુંબક�ય �યિ��વથી િવ�ની અનેક 
નામી�ામી �િતભાઓને પણ �ભાિવત કરી.

આંતરરા�ીય સં�થા યુનોએ એમનું શાંિત 
પદક શાંિતદૂત પુર�કારથી સ�માન કયુ�, 
રાજ�થાનની મોહનલાલ સુખ�ડયા યુિનવિસ�ટી, 
ઉદયપુર� ડી. લીટની પદવીથી સ�માન કયુ�. અનેક 
રા�યપાલોએ રાજભવનોમાં સ�માનો કયા�. 
િવિભ�ન દ�શોના નગરોમાં િસટી મેડલ યા Key to 
city આપી સ�માન આ�યાં. આમ દ�શ-િવદ�શોના 
અનેક નગરો, અનેક સં�થાઓએ દાદી�નાં 
સ�માનો કયા� છ� તેની ગણ�ી કરવી મુ�ક�લ છ�. જે 
મુ�યાલયના ભવનોમાં ��યમાન થાય છ�.

દાદી�એ મા� ભૌિતક �ગિતથી જ સંતોષ 
ના મા�યો. ��ાવ�સોની આ�યા��મક ઉ�નિત 
થાય તે માટ� તેઓ સતત ��ત ર�ાં. નવા 
��ાવ�સથી લઈને જૂના ��ાવ�સો, સમિપ�ત 
ભાઈઓ, ક�મારો, ક�મારીઓ, માતાઓ, સીિનયર 
ટીચસ�, �ધસ� સૌના માટ� તાલીમ ક��પો, 
ભ�ીઓનું સતત આયોજન થતું ર�ં. દાદી સૌમાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ ભરીને આ�યા��મક ઉ�નિત માટ� 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પુ�ષાથ� કરાવતાં. વૈ�ાિનક 
શોધખોળોનાં અ�તન સાધનો, સંચારસાધનો, 
��ય �ા�ય સાધનો �ારા સેવા કરવામાં આવી. 
આમ આધુિનક ��� દાદી�એ અપનાવી હતી. 
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હયાતીમાં દાદી�ને પોતાની સવ� �દ�યશિ�ઓ 
સાથે મુ�ય �શાિસકાનું પદ સ��યું. ��ાબાબા 18, 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. દાદી�એ સં�થાનું સુકાન સંભા�યું.

દાદી� સામે અિત મહ�વપૂણ� જવાબદારી 
હતી. બાબાના અ�ય� થયા પછી �થમ વષ� 
��ાવ�સોમાં શિ�નો સંચાર કરવાનું અને 
સંગઠનને મજબૂત બનાવવાનું હતું. દાદી�એ 
અ�ય દાદીઓ, દીદીઓ, વ�ર� ભાઈઓ અને 
સીિનયર ભાઈઓની ટીમ તૈયાર કરી. સૌને 
પોતાની શિ�ઓ, યો�યતાઓ અનુસાર કાય� 
સ��યું. મેનેજમે�ટના પાઠ ન ભણેલાં, એવી કોઈ 
ડી�ી ન મેળવેલાં દાદી�એ �શાસનમાં �ે�તા 
સાિબત કરી.

દાદી�એ 38 વષ� સુધી મુ�ય �શાિસકા પદ 
સંભા�યું. આ ગાળામાં સં�થાએ હરણફાળ �ગિત 
કરી. વષ� પહ�લાં મા� િહ��ી હૉલ અને જૂના 
માળખાવાલું મધુવન હતું. ધીર� ધીર� િવ�ાથ�ઓની 
સં�યા અને ભવનોની સં�યા વધતી ગઈ. 
મેડીટ�શન હૉલ, ભંડારાનું રીનોવેશન, ઓમશાંિત 
ભવન, સુખધામ, �ાન-િવ�ાન ભવન વગેર� 
ક�ટલાંયે ભવનો, �ાન સરોવર, �લોબલ 
હૉ��પટલ, પીસ પાક�, શાંિતવન આ સૌ અ�ભુત 
િવશાળ સંક�લો બ�યાં. એમાં દાદી�નું 
�ભાવશાળી �યિ��વ જ િનિમ� હતું. આ સંક�લો 
િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓથી સદા ધબકતાં રહ� તે 
માટ� દાદી� સમ� વષ�નું સમયપ�ક બનાવી, 
મીટ�ગો યો� તેનો અમલ કરતાં હતાં.

�યાર પછી તો િવદ�શોમાં પણ ભ�ય ભવનો 
બનવા લા�યાં. લંડન, અમે�રકા, ઑ���િલયા, 

રાજયોિગની દાદી 
�કાશમિણ� પોતાની 85 
વષ�ની �મરમાં દ�શ-
િવદ�શોમાં ઈ�રીય �ાન, 
રાજયોગ, ચા�ર�ય 
ઘડતર, �યસન મુિ�, 
�દ�ય ગુણ સંપ�ન �વન,

�વવાની યથાથ� કળા અને આ�યા��મકતાનો 
સંદ�શ આપી િવ�િવભૂિત બ�યાં.

દાદી�નો જ�મ અખંડ ભારતના િસંધ, 
હ�દરાબાદમાં ઈ.સ. 1922માં સુખી પ�રવારમાં થયો 
હતો. ઈ.સ. 1936માં �યાર� હીરા ઝવેરાતના 
�િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ �દ�ય સા�ા�કારો 
પછી ��િપતા ��ાના �દ�ય જ�મના નામથી 
ઓમ મંડલી નામે સ�સંગ ચલાવતા હતા �યાર� 
દાદી� 14 વષ�ની વયે સ�સંગમાં ગયા. 
��ાબાબામાં એમને �ીક��ણના સા�ા�કાર થયા 
એટલે તેઓ ��ાક�મારી સં�થામાં �ડાયાં.

ચૌદ વષ� સુધી રાજયોગની ગહન તપ�યા 
કરી �વન �દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો 
બના�યું. એમની આંત�રક સ�િ�નો સવ�ને 
સા�ા�કાર થવા લા�યો. એમના �યિ��વ 
િવકાસનો �ાફ ઊંચેને ઊંચે જવા લા�યો. 
દાદી�એ અનેક �દ�યગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓને ધારણ કરી લીધાં હતાં. બાબા એમને 
ક�મારકાના નામથી બોલાવતાં એમનું �દ�ય-
�વનનું નામ �કાશમિણ� હતું જે �વયં �કાશ 
પુંજ બનીને એમણે સાથ�ક કયુ� હતું.

િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદી�ના 
�યિ��વને પારખી લીધું હતું એટલે જ એમની 

તં�ી �થાનેથી

િવ�િવભૂિત રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 05

�ાના�ત

સવ�ના સહયોગથી સુખમય સંસાર �ોજે�ટના ફલ 
�વ�પે આજે અનેક વ�ગોની રચના થઈ તેનાથી 
ઈ�રીય સેવામાં ઘણો વેગ આ�યો અને �ત 
�તામાં િવ�ના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
અને અનેક સમિપ�ત રાજયોગ િશિ�કાઓ તેમજ 
અનિગનત ��ાવ�સોની �હાનીસેના તૈયાર થઈ.

આ સવ� િવકાસમાં દાદી�ના �દ�યગુણોની 
મહ�ક હતી. દાદી� પાસે અ�ભુત પરખશિ� 
હતી. ય�ના સંચાલનમાં ગમે તેવી ગંભીર 
પ�ર��થિતઓ આવી પણ દાદી અચલ, અડોલ 
ર�ાં. દાદી�નું �યિ��વ એટલું અ�ભુત હતું. 
સવ� ��યે સમભાવ રાખી, સૌનાં �દલ �તવું અને 
સૌને સંતુ� કરવાં આ ભગીરથ કાય� દાદી�એ 
કરી બતા�યું.

દાદી �ેહમૂિત�ની સાથે અનુશાસન િ�ય 
પણ હતાં એમનામાં લવ અને લોનું બેલે�સ �વા 
મળતું હતું. એમનું �દય એટલું તો �ેહભર�લું હતું 
ક� આપણું મ�તક એમના આગળ ઝૂક� �ય. 
દાદી� એમનાં વંદનીય આદશ� અને તપને કારણે 
મહાન આ�મા બ�યાં. દાદી�નું �ેમ, શિ�, 
ન�તાપૂણ� અ�ડ �યિ��વ ના��તકને પણ 
આ��તક બનાવતું હતું.

દાદી� સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાની 
�િતમૂિત� હતાં. એમનામાં સમપ�ણમયતા, 
ધમ�પરાયણતા અને િનઃ�વાથ� સેવાના િવશેષ ગુણો 
હતાં. દાદી� કોઈનાયે અવગુણ િચ� ઉપર ધરતાં 
નહોતાં. દર�કનું ક�યાણ થાય એવી એમની 
હકારા�મક ��� હતી.

દાદી�એ ��ાક�મારી ટીચસ� ��ન�ગમાં 
િવશેષરસ લઈ નવી નવી રાજયોગ િશિ�કાઓ 
તૈયાર થાય તે ઉપર ભાર મૂ�યો. વષ�થી 
ક�મારીઓની તાલીમ તો ચાલતી હતી પણ 
શાંિતવનમાં ટીચસ� ��ન�ગનાં િવશાળ ભવનો 

આિ�કા જેવા દ�શોમાં અનેક ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું. િવદ�શોની ધરતી ઉપર આ ચમ�કાર 
જ કહી શકાય.

પહ�લાં તીન પૈર ��વી મેળવવાની તકલીફ 
હતી. પણ પછીથી તો ભારતભરમાં અિતભ�ય, 
િવશાળ ભવનો બ�યાં. ભાડાના મકાનોમાંથી 
સં�થાની માિલક�નાં અ�તન સંચાર સાધનોથી 
સ� સેવા ક���ો બ�યાં. દાદી�એ દ�શ અને 
િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં �વાસ કરી પોતાના �દ�ય, 
અલૌ�કક, ચુંબક�ય �યિ��વથી િવ�ની અનેક 
નામી�ામી �િતભાઓને પણ �ભાિવત કરી.

આંતરરા�ીય સં�થા યુનોએ એમનું શાંિત 
પદક શાંિતદૂત પુર�કારથી સ�માન કયુ�, 
રાજ�થાનની મોહનલાલ સુખ�ડયા યુિનવિસ�ટી, 
ઉદયપુર� ડી. લીટની પદવીથી સ�માન કયુ�. અનેક 
રા�યપાલોએ રાજભવનોમાં સ�માનો કયા�. 
િવિભ�ન દ�શોના નગરોમાં િસટી મેડલ યા Key to 
city આપી સ�માન આ�યાં. આમ દ�શ-િવદ�શોના 
અનેક નગરો, અનેક સં�થાઓએ દાદી�નાં 
સ�માનો કયા� છ� તેની ગણ�ી કરવી મુ�ક�લ છ�. જે 
મુ�યાલયના ભવનોમાં ��યમાન થાય છ�.

દાદી�એ મા� ભૌિતક �ગિતથી જ સંતોષ 
ના મા�યો. ��ાવ�સોની આ�યા��મક ઉ�નિત 
થાય તે માટ� તેઓ સતત ��ત ર�ાં. નવા 
��ાવ�સથી લઈને જૂના ��ાવ�સો, સમિપ�ત 
ભાઈઓ, ક�મારો, ક�મારીઓ, માતાઓ, સીિનયર 
ટીચસ�, �ધસ� સૌના માટ� તાલીમ ક��પો, 
ભ�ીઓનું સતત આયોજન થતું ર�ં. દાદી સૌમાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ ભરીને આ�યા��મક ઉ�નિત માટ� 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પુ�ષાથ� કરાવતાં. વૈ�ાિનક 
શોધખોળોનાં અ�તન સાધનો, સંચારસાધનો, 
��ય �ા�ય સાધનો �ારા સેવા કરવામાં આવી. 
આમ આધુિનક ��� દાદી�એ અપનાવી હતી. 
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તેમજ મનમોિહની કો�પલે� બનાવડા�યાં.

દાદી�ની ��� મળતાં અ�ભુત શિ�નો 
સંચાર થતો હતો. આ�યા��મક �વનને વર�લી 
નારીશિ� િવ�સેવા કરી િવ�માં સુખ, શાંિત 
અને સ�ભાવનાનો સંદ�શ ફ�લાવી શક� છ� એનું 
દાદી�એ િવ�ને ��ય� �માણ આ�યું. દાદી�એ 
તા. 25-08-2007ને શિનવાર� સવાર� 10.05 
કલાક� પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
આરોહણ કયુ� �યાર પછી ભારત અને િવ�ના 
અનેક ��ાવ�સો શાંિતવનમાં પધારી દાદી�ને 
��ાસુમન અપ� ગયાં. ગુજરાતના મુ�યમં�ી 
નર��� મોદી તેમજ અ�ય મં�ીઓ ઉપ��થત ર�ા 
હતા. ભારત અને િવ�ભરમાંથી અનેક મહાન 

�િતભાઓના શોક સંદ�શાઓનો �વાહ અિવરત 
ચાલુ ર�ો. ટી.વી. ચેનલો ઉપરનું અં�યે��નું 
લાઈવ �સારણ અને �યાર પછી �મરણાંજિલ 
સભાઓનું �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયાએ 
કર�લું કવર�જ દાદી�ની અ�ભુત લોકિ�યતા 
સૂચવે છ�. આવાં મહાન દાદી�ના પંચશીલના 
િસ�ાંતો (૧) �વમાનમાં રહ�વું (૨) સ�માન 
આપવું. (૩) િનિમ� (૪) િનમા�ણ (માનશાનની 
અપે�ા રિહત) અને (૫) િનમ�ળ વાણી. આપણા 
�વનમાં ઉતારીને જનજનની સેવા કરીએ. એજ 
દાદી�ને આપેલી યથાથ� �મરણાંજિલ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

છ� ‘આ મા�ં છ�’ અને �� કોણ છું? તે શિ� છું. 
�યાર� આપણને એ સમજમાં આવે છ� ક� �� એક 
ઉ�� છું. તો �� એ સમજું છું ક� ઉ��નું ન તો િનમા�ણ 
કરવામાં આવે છ� ક� ના તે ન� કરી શકાય છ�, તે 
શા�ત છ�. આ ચૈત�ય શિ�ને આ�યા��મક 
ભાષામાં ‘આ�મા’ યા ��પ�રટ કહ� છ�. � �� 
શા�ત છું તો ��યુ કોનું થાય છ�?

સમ� �વન આપણે ��યુના ભયમાં �વીએ 
છીએ. પરંતુ �યાર� તે સમજમાં આવે છ� ક� �� તો 
અિવનાશી છું. તો ��યુનો ભય ચા�યો �ય છ� 
આજ સુધી આપણે સાંભળતા આ�યા છીએ. ક� 
આ�મા ‘અજર’, ‘અમર’ અને ‘અિવનાશી’ છ�. 
જે અ��માં સળગી શકતો નથી. તે મરી શકતો 
નથી. જેનો િવનાશ થઈ શકતો નથી. � �� 
અિવનાશી છું તો ��યેક આ�મા અિવનાશી છ�. 
�યાર� આપણે ��યુની પ�રભાષાને સમજવી છ� ક� 
��યુ શું છ�? �� આ�મા છું શરીરનો આધાર લઈને 
પોતાની ભૂિમકા િનભાવું છું. તથા અ�ય લોકો સાથે 
સંબંધ �થાિપત ક�ં છું. હવે આપણે �ઈએ ક� જે 
આ�મા કાલ સુધી મારી સાથે હતો તો એનું મારી 
સાથે કમ�ના િહસાબ-�કતાબનું ખાતું હતું. આપણે 
�યાંથી આવીએ છીએ. જ�મ અને ��યુનો િનણ�ય 
કઈ રીતે થાય છ�. �યાં સુધી એને આ શરીરમાં 
રહ�વાનું છ� અને પછી �યાર� અહ�થી પાછા જવાનું 
છ�, આ આપણા કમ�ના િહસાબ-�કતાબ ઉપર 
આધાર રાખે છ�. જે આ�માઓની સાથે છીએ. 
પહ�લાં પણ એમની સાથે હતા. આપણું એક 
િવિશ� કમ� તેમની સાથે બંધાય ગયેલું હોય છ�. 
પરંતુ જેવો મારો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતે થાય છ� 

�વનમાં આપણને 
ઘણી બધી ચડતી પડતી 
�વા મળ� છ�. પરંતુ 
પ�રવારમાંથી કોઈ સ�યનું 
યા કોઈ ન�કના િમ�નું 
��યુ થઈ �ય છ� તો સૌથી 
મોટી પરી�ાની ઘડી હોય

છ�. આ એવી પ�ર��થિત છ� જેને પાર કરવામાં 
આપણને ઘણી તાકાતની જ�ર પડે છ�. પરંતુ � 
આપણી પાસે સાચી �ણકારી છ�, બુિ� છ� અને 
સાથે સાથે �મતા પણ છ� તો આ પ�ર��થિતને 
આપણે પાર કરી શક�એ છીએ.

રાજયોગમાં જે સૌથી મહ�વપૂણ� વાત 
બતાવી છ� તે એ છ� ક� ‘�� કોણ છું?’ આ એક 
�ારંિભક અનુભૂિત છ�. જે આપણા ઉ���યને બદલી 
દ� છ� ક� આ શરીર છ�, એનું નામ છ� એનો પ�રવાર 
છ�, એનો પાટ� છ�, એની જવાબદારી છ�. આ સૌના 
માટ� આપણે કહીએ છીએ ‘મા�ં’, મા�ં નામ આ છ� 
મા�ં કામ આ છ�, મારા સંબંધો આ છ�. શરીરના 
માટ� પણ આપણે ક�ં, મારી આંખો, મારા કાન, 
મા�ં શરીર. આજે મારા શરીરમાં ઘણું દદ� થઈ ર�ં 
છ�, વગેર� વગેર�. તો આ સવ� ક�ઈક ‘મા�ં’ કહ�નાર 
‘�� કોણ છું.’ આ આપણને ખબર નહોતી.

રાજયોગથી આપણને સમજમાં આવે છ� ક� તે 
એક ઉ�� છ�. એની અંદર પાટ� ભર�લો છ�, એમાં 
�વન છ�. આ શરીર બે ચી�ના િમ�ણથી બ�યું 
છ�. એક તો આ શરીર �વયં છ�. જે ‘�મસ’ 
શ�દથી બનેલું છ�. જેનો અથ� થાય છ�. માટી. અને 
બી� છ� આ�મા, જે એક ઉ�� છ�. તો આ જે શરીર 

�સ�નતાના પથ પર

શોક શા માટ�?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

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

આપણે પણ કોઈ કમ�માં, કોઈના �વભાવ 
સં�કારથી કોઈ ફ�લ�ગ નથી. �વયં �વયંથી ખુશ. 
તમે પણ ખુશ છો ને. �� ખુશ છું. બોલો તો નાચીને 
બતાવું. ખુશીમાં �દલ નાચી ર�ં છ�. કારણક� 
ખુશીમાં બ� હલકા બની જઈએ છીએ. કોઈ બોજ 
નથી. બાબા સારા છ�, ઈ�રીય પ�રવાર પણ સારો 
છ�. જેથી બધાનાં ચહ�રા ઉપર ��મત છ�, �સ�નતા 
છ�. ��મતમાં �હાની રાહત છ�. મારી ઈ�છા છ� ક� 
આપ પણ થોડા શ�દોનું મનન-િચંતન કરીને 
આપના �વનમાં લાવો. એક બાબા છ�, એક 
હોવાના કારણે પાવર (શિ�) આવી �ય છ�. એ 
એકને સાથી બનાવવાથી ઘણી બધી વાતો એની 
મેળ� જ ઠીક થઈ �ય છ�. બાબા, આપ જે બતાવો 
છો તે ઘણું સા�ં છ�. બાબા શું બતાવે છ�, મીઠ� 
બ�ે, કડવા શ�દ, રફ બોલવું આ ભૂલ છ�, એવી 
ભૂલ કદી ના કરશો આ રીતે આ�મા પોતાની યા�ા 
પર આગળ વધે છ�.

જેમ ક� એક ર�લગાડી છ� જેમાં આપણે સફર 

કરી ર�ા છીએ. આપણે સૌ પોતપોતાની યા�ા પર 
છીએ. હવે એવું તો નથી ક� બધા એક �ટ�શનથી 
ચઢ� અને એક �ટ�શનથી ઊતરી �ય દર�કની 
યા�ા અલગ અલગ છ� તો દર�કનું ચઢવાનું અને 
ઊતરવાનું �થાન - સમય પણ અલગ અલગ છ�.

� આપની સાથે મારો કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ એક �દવસનો છ� તો એના પછી આપને 
બી� જ�યાએ જવાનું છ�. કારણક� પાંચમા �દવસે 
આપનો સંબંધ અલગ �થાને છ�. આપણે એવું પણ 
કહી શક�એ છીએ ક� આપ સ�તાહમાં �ણ �દવસ 
અમારી સાથે રહી શકો છો પણ ચોથા �દવસે 
આપને બીજે �યાંક જવાનું છ�. આપની વચન 
બ�તા છ�. હવે મને �ણ �દવસ સુધી આપની સાથે 
સા�ં લા�યું. �� િવચા�ં ક� ચોથા �દવસે પણ તમે 
અહ� આવો. તો મારા ચાહવાથી તમે અહ� નથી 
આવી શકતા કારણ ક� આ�માનો િહસાબ-�કતાબ 
ચોથા �દવસે બીજે છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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તેમજ મનમોિહની કો�પલે� બનાવડા�યાં.

દાદી�ની ��� મળતાં અ�ભુત શિ�નો 
સંચાર થતો હતો. આ�યા��મક �વનને વર�લી 
નારીશિ� િવ�સેવા કરી િવ�માં સુખ, શાંિત 
અને સ�ભાવનાનો સંદ�શ ફ�લાવી શક� છ� એનું 
દાદી�એ િવ�ને ��ય� �માણ આ�યું. દાદી�એ 
તા. 25-08-2007ને શિનવાર� સવાર� 10.05 
કલાક� પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
આરોહણ કયુ� �યાર પછી ભારત અને િવ�ના 
અનેક ��ાવ�સો શાંિતવનમાં પધારી દાદી�ને 
��ાસુમન અપ� ગયાં. ગુજરાતના મુ�યમં�ી 
નર��� મોદી તેમજ અ�ય મં�ીઓ ઉપ��થત ર�ા 
હતા. ભારત અને િવ�ભરમાંથી અનેક મહાન 

�િતભાઓના શોક સંદ�શાઓનો �વાહ અિવરત 
ચાલુ ર�ો. ટી.વી. ચેનલો ઉપરનું અં�યે��નું 
લાઈવ �સારણ અને �યાર પછી �મરણાંજિલ 
સભાઓનું �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયાએ 
કર�લું કવર�જ દાદી�ની અ�ભુત લોકિ�યતા 
સૂચવે છ�. આવાં મહાન દાદી�ના પંચશીલના 
િસ�ાંતો (૧) �વમાનમાં રહ�વું (૨) સ�માન 
આપવું. (૩) િનિમ� (૪) િનમા�ણ (માનશાનની 
અપે�ા રિહત) અને (૫) િનમ�ળ વાણી. આપણા 
�વનમાં ઉતારીને જનજનની સેવા કરીએ. એજ 
દાદી�ને આપેલી યથાથ� �મરણાંજિલ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

છ� ‘આ મા�ં છ�’ અને �� કોણ છું? તે શિ� છું. 
�યાર� આપણને એ સમજમાં આવે છ� ક� �� એક 
ઉ�� છું. તો �� એ સમજું છું ક� ઉ��નું ન તો િનમા�ણ 
કરવામાં આવે છ� ક� ના તે ન� કરી શકાય છ�, તે 
શા�ત છ�. આ ચૈત�ય શિ�ને આ�યા��મક 
ભાષામાં ‘આ�મા’ યા ��પ�રટ કહ� છ�. � �� 
શા�ત છું તો ��યુ કોનું થાય છ�?

સમ� �વન આપણે ��યુના ભયમાં �વીએ 
છીએ. પરંતુ �યાર� તે સમજમાં આવે છ� ક� �� તો 
અિવનાશી છું. તો ��યુનો ભય ચા�યો �ય છ� 
આજ સુધી આપણે સાંભળતા આ�યા છીએ. ક� 
આ�મા ‘અજર’, ‘અમર’ અને ‘અિવનાશી’ છ�. 
જે અ��માં સળગી શકતો નથી. તે મરી શકતો 
નથી. જેનો િવનાશ થઈ શકતો નથી. � �� 
અિવનાશી છું તો ��યેક આ�મા અિવનાશી છ�. 
�યાર� આપણે ��યુની પ�રભાષાને સમજવી છ� ક� 
��યુ શું છ�? �� આ�મા છું શરીરનો આધાર લઈને 
પોતાની ભૂિમકા િનભાવું છું. તથા અ�ય લોકો સાથે 
સંબંધ �થાિપત ક�ં છું. હવે આપણે �ઈએ ક� જે 
આ�મા કાલ સુધી મારી સાથે હતો તો એનું મારી 
સાથે કમ�ના િહસાબ-�કતાબનું ખાતું હતું. આપણે 
�યાંથી આવીએ છીએ. જ�મ અને ��યુનો િનણ�ય 
કઈ રીતે થાય છ�. �યાં સુધી એને આ શરીરમાં 
રહ�વાનું છ� અને પછી �યાર� અહ�થી પાછા જવાનું 
છ�, આ આપણા કમ�ના િહસાબ-�કતાબ ઉપર 
આધાર રાખે છ�. જે આ�માઓની સાથે છીએ. 
પહ�લાં પણ એમની સાથે હતા. આપણું એક 
િવિશ� કમ� તેમની સાથે બંધાય ગયેલું હોય છ�. 
પરંતુ જેવો મારો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતે થાય છ� 

�વનમાં આપણને 
ઘણી બધી ચડતી પડતી 
�વા મળ� છ�. પરંતુ 
પ�રવારમાંથી કોઈ સ�યનું 
યા કોઈ ન�કના િમ�નું 
��યુ થઈ �ય છ� તો સૌથી 
મોટી પરી�ાની ઘડી હોય

છ�. આ એવી પ�ર��થિત છ� જેને પાર કરવામાં 
આપણને ઘણી તાકાતની જ�ર પડે છ�. પરંતુ � 
આપણી પાસે સાચી �ણકારી છ�, બુિ� છ� અને 
સાથે સાથે �મતા પણ છ� તો આ પ�ર��થિતને 
આપણે પાર કરી શક�એ છીએ.

રાજયોગમાં જે સૌથી મહ�વપૂણ� વાત 
બતાવી છ� તે એ છ� ક� ‘�� કોણ છું?’ આ એક 
�ારંિભક અનુભૂિત છ�. જે આપણા ઉ���યને બદલી 
દ� છ� ક� આ શરીર છ�, એનું નામ છ� એનો પ�રવાર 
છ�, એનો પાટ� છ�, એની જવાબદારી છ�. આ સૌના 
માટ� આપણે કહીએ છીએ ‘મા�ં’, મા�ં નામ આ છ� 
મા�ં કામ આ છ�, મારા સંબંધો આ છ�. શરીરના 
માટ� પણ આપણે ક�ં, મારી આંખો, મારા કાન, 
મા�ં શરીર. આજે મારા શરીરમાં ઘણું દદ� થઈ ર�ં 
છ�, વગેર� વગેર�. તો આ સવ� ક�ઈક ‘મા�ં’ કહ�નાર 
‘�� કોણ છું.’ આ આપણને ખબર નહોતી.

રાજયોગથી આપણને સમજમાં આવે છ� ક� તે 
એક ઉ�� છ�. એની અંદર પાટ� ભર�લો છ�, એમાં 
�વન છ�. આ શરીર બે ચી�ના િમ�ણથી બ�યું 
છ�. એક તો આ શરીર �વયં છ�. જે ‘�મસ’ 
શ�દથી બનેલું છ�. જેનો અથ� થાય છ�. માટી. અને 
બી� છ� આ�મા, જે એક ઉ�� છ�. તો આ જે શરીર 

�સ�નતાના પથ પર

શોક શા માટ�?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

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

આપણે પણ કોઈ કમ�માં, કોઈના �વભાવ 
સં�કારથી કોઈ ફ�લ�ગ નથી. �વયં �વયંથી ખુશ. 
તમે પણ ખુશ છો ને. �� ખુશ છું. બોલો તો નાચીને 
બતાવું. ખુશીમાં �દલ નાચી ર�ં છ�. કારણક� 
ખુશીમાં બ� હલકા બની જઈએ છીએ. કોઈ બોજ 
નથી. બાબા સારા છ�, ઈ�રીય પ�રવાર પણ સારો 
છ�. જેથી બધાનાં ચહ�રા ઉપર ��મત છ�, �સ�નતા 
છ�. ��મતમાં �હાની રાહત છ�. મારી ઈ�છા છ� ક� 
આપ પણ થોડા શ�દોનું મનન-િચંતન કરીને 
આપના �વનમાં લાવો. એક બાબા છ�, એક 
હોવાના કારણે પાવર (શિ�) આવી �ય છ�. એ 
એકને સાથી બનાવવાથી ઘણી બધી વાતો એની 
મેળ� જ ઠીક થઈ �ય છ�. બાબા, આપ જે બતાવો 
છો તે ઘણું સા�ં છ�. બાબા શું બતાવે છ�, મીઠ� 
બ�ે, કડવા શ�દ, રફ બોલવું આ ભૂલ છ�, એવી 
ભૂલ કદી ના કરશો આ રીતે આ�મા પોતાની યા�ા 
પર આગળ વધે છ�.

જેમ ક� એક ર�લગાડી છ� જેમાં આપણે સફર 

કરી ર�ા છીએ. આપણે સૌ પોતપોતાની યા�ા પર 
છીએ. હવે એવું તો નથી ક� બધા એક �ટ�શનથી 
ચઢ� અને એક �ટ�શનથી ઊતરી �ય દર�કની 
યા�ા અલગ અલગ છ� તો દર�કનું ચઢવાનું અને 
ઊતરવાનું �થાન - સમય પણ અલગ અલગ છ�.

� આપની સાથે મારો કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ એક �દવસનો છ� તો એના પછી આપને 
બી� જ�યાએ જવાનું છ�. કારણક� પાંચમા �દવસે 
આપનો સંબંધ અલગ �થાને છ�. આપણે એવું પણ 
કહી શક�એ છીએ ક� આપ સ�તાહમાં �ણ �દવસ 
અમારી સાથે રહી શકો છો પણ ચોથા �દવસે 
આપને બીજે �યાંક જવાનું છ�. આપની વચન 
બ�તા છ�. હવે મને �ણ �દવસ સુધી આપની સાથે 
સા�ં લા�યું. �� િવચા�ં ક� ચોથા �દવસે પણ તમે 
અહ� આવો. તો મારા ચાહવાથી તમે અહ� નથી 
આવી શકતા કારણ ક� આ�માનો િહસાબ-�કતાબ 
ચોથા �દવસે બીજે છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાર� તે આ�મા આ શરીરને છોડી દ� છ�. એના 
પછી એક પળ માટ� એ આ�મા રહી શકતો નથી. 
હવે આપણને એ સમજમાં આવી �ય છ� ક� તે 
આ�મા એક િનિ�ત સમય માટ� આ�યો હતો. હવે 
તે આ�મા �યાં ગયો છ� �યાં એનો કમ�નો િહસાબ-
�કતાબ હશે. કોઈપણ વાત િવચારવાની નથી. 
સાચું શું છ� ખોટું શું છ� બાબાએ એટલી સારી બુિ� 
આપી છ�. જે સાચી વાત છ� તે ઓટોમેટીક મારાથી 
થશે. જે સાચી નથી તે નહ� થાય. એમાં સે�ટી છ�. 
બાબા મારા છ�, મા� માર� એમને ફોલો કરવાના 
છ�. જે રીતે તે કર� છ� એ રીતે કરવાનું છ�. તો જે 
ઈ�છું તે કરાવે છ� તે સા�ં છ�.

�� - મનના શાંત અને બુિ�ના �ે� હોવાના 
ફાયદાઓ જણાવો?

ઉ�ર - મન શાંત રહ�શે તો બુિ� �ે� રહ�શે. તેવા 
જ સં�કાર બની જશે. દર�ક પોતાને જુએ ક� 
પોતાના સં�કાર ક�વા છ�. સં�કારોમાં કોઈ ગરબડ 
ન હોય. સં�કાર શુ� હોય. �દલમાં મા� �દલારામ 
(િશવબાબા) હોય. મ��ત�કમાં કોઈ ફાલતુ વાત 
ન હોય. પછી બાબાની ��� મહાસુખકારી છ�. �� 
હ�મેશાં ક�� છું ક� બાબા તમે ક�ટલા સારા છો. 
ગોદમાં બેસાડીને ગળ� લગા�યા, ગળ� લગાવીને 
પલકો (પાંપણો)માં બેસા�ા. પલકોમાં બેસાડીને 
સમ� િવ�માં ઘૂમા�યાં. બાબા મારા છ� એ 
બતાવવા માટ� 5 િમિનટ શાંિતમાં બેસો, તો લાગશે 
ક� �� ક�ટલો ખુશનસીબ છું. જે બાબાએ પોતાની 
���થી સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદથી ભરપૂર કયા� 
છ�. વંડર છ� જે બાબા આટલી શિ� આપે છ�. મારા 
બાબા બ� મીઠા છ�, �� તો મીઠી છું. મીઠ� બ�ે, 
મીઠ� બ�ે કહીને બાબા આપણને મીઠા બનાવી 
ર�ા છ�. આપણી ભાવના છ� સૌ રા�ખુશીથી રહ�. 
રા� છ� તો ખુશ છ�. બાબાએ સવ� સહજ કરી દીધું 
છ�. બાબા કહ� છ� બ�ે, કદી મહ�નત ના કરો. 

મહોબત છ� તો મહ�નત નથી. �ાનનાં ગુ� 
રહ�યોને સમજવાથી ખુશી થાય છ�. બાબા છ�, તો 
ભા�ય છ�. બંને મારા સાથી છ�.

�� - નરકનું �ાર �યાં છ�?

ઉ�ર - ઈ�રીય મયા�દા છ� ક� થોડું બોલો, મીઠું 
બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલ બોલો, જેથી 
કોઈપણ ખુશ થઈ �ય. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર લગાવ (આસિ�), ઝૂકવું, ટ�રથી 
બચીને રહ�વાનું છ�. એને અહ�જ છોડવાનાં છો. 
એમાંથી કોઈ િવકાર છ� તો સમ�, તે નરકનું �ાર 
છ�. કામ મહાશ�ુ છ�, પરંતુ �ોધ થોડો પણ ન હોય. 
પૈસા �ઈએ, આ આ �ઈએ. પછી છ� મોહ. તે 
�યિ� મારી સંબંધી છ�, આ મા�ં મા�ં ન હોય. આ 
સવ� િવકારોને અંદરમાં જ ખતમ કરવાના છ�. 
સંક�પમાં �ઢતાનો અથ� છ� મન અહ� તહ� 
વહ�ચાયેલું ન હોય. �ભુના �યારા છીએ, તો 
સફળતા છ�. એક બી�ને �ઈએ છીએ, તો ક�વા 
મીઠા લાગીએ છીએ.

આપણને તો બાબાએ આ િવકારોને 
�તવાનું શીખવા�ું. જેના ફલ �વ�પ આપણે 
િનવા�ણધામ, શાંિતધામ જઈશું પછી સતયુગમાં 
આવીશું. એકવાર બાબા પહાડી (માઉ�ટ આબુ) 
પર બેસીને ��� આપી ર�ા હતા. પછી બાબાએ 
પૂ�ું �યાં બેઠા છો? અમે બાબાને �ઈ ર�ા 
છીએ ક� બાબાને શો ઉ�ર આપીએ. પછી બાબાએ 
જ ક�ં, ��ાંડમાં બેઠા છીએ. ��ત�વમાં �યાં 
�ડા જેવા આ�માઓ રહ� છ�. �યાં બેઠા છીએ. 
બાબા આવું શીખવાડતા હતા.

�� - બાબાની િશ�ા (શીખ) છ� ક� તે ભૂલ કદી 
ના કરશો, તો કઈ ભૂલ?

ઉ�ર - કહ�વાય છ� ક� પરદ�શી અને પંખી કોઈનાં 
મીત હોતાં નથી. તેઓ �� છ�, સતત ઉડતા રહ� છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)

સમિપ�ત �વન
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

જે સમિપ�ત છ� એનાં આ 
બંને નયનોમાં બાપ અને 
દાદા વસે છ�. � બાબા 
િસવાય ક�ઈ પણ તા�ં મા�ં 
આ નયનોમાં વસે છ� તો શું 
�� સમિપ�ત કહ�વાઈશ? � 
બીજું કોઈપણ મારા

નયનોમાં વસે છ� તો શું વરદાતાના વરદાનોનો 
અનુભવ કરી શક�શું? યોગ લાગશે? � યોગમાં 
મહ�નત લાગે છ� તો તેને ��ટી કઈ રીતે કહ�વાય?

જે સમિપ�ત છ�, તે સદા ખુશનસીબ છ�. તે 
ખુશીમાં રહ� છ� અને ખુશીનો ખ�નો વહ�ચે છ�. � 
કોઈ કહ� મને ખુશી રહ�તી નથી, તો જ�ર અંદર 
કોઈ ચોર બેઠો છ�. �િ�-���માં એક બાબાને ન 
બેસાડતાં દ�હધારીને બેસા�ો છ� તો સમિપ�ત તથા 
��ટી કઈ રીતે કહ�વાય શું?

સમિપ�ત એટલે મારા તો એક બાબા બીજું 
કોઈ નહ�. તો પછી આકષ�ણ શાનું? એનામાં એવી 
કઈ િવશેષતા છ� જે મને આકિષ�ત કર� છ�? 
બાબાથી મોટી કઈ શિ� છ� તે મને આકિષ�ત કર� 
છ�. કોઈપણ �કારનું આકષ�ણ હશે તો એને 
સમિપ�ત કઈ રીતે કહી શક�શું?

સમિપ�ત એટલે િવ�ક�યાણના 
જવાબદારીના તાજધારી. જવાબદાર આ�માઓ 
એ નથી કહી શકતા ક� શું કરીએ, મારી ���-
�િ� ખરાબ થાય છ�. િવ�નું ક�યાણ કરનારા � 
પોતાના માટ� જ ગદા યા તલવાર ચલાવતા રહ�શે, 
યુ� કરતા રહ�શે તો િવ�નું ક�યાણ કઈ રીતે 
થશે? એટલે સમિપ�ત અથા�� બેહદના વૈરાગી, ન 

કોઈની સાથે રાગ છ�, ન કોઈની સાથે ��ષ. સદા 
�ાનના નશામાં મ�ત.

સમિપ�ત અથા�� શીતળ કાયાવાળા યોગી. 
એને કદી �ોધ આવી શકતો નથી. � કદી સેક�ડ 
માટ� પણ �ોધ આવી �ય તો સોરી (�દલગીર) 
કરી દો, તો એ સમયે સમા�ત થઈ જશે. પરંતુ દ�હી 
અિભમાની બનીને બોલવાની શિ� �ઈએ. � 
કોઈ િચડાય �ય તો, તમે શાંિતની શિ� ધારણ 
કરી લો. ચૂપ રહો તો બે હાથની તાળી વાગશે 
નહ�.

સમિપ�ત થઈ ગયા અથા�� આપણે યુ�નું 
મેદાન છોડી દીધું. કોઈ કહ� મા�ં હજુ સુધી િવકારો 
સાથે યુ� ચાલે છ� તો સંપ�ન �યાર� બનીશું? હવે 
આપણું મહાભારત પૂ�ં થયું. આપણને તો બાબાએ 
‘ન�ોમોહા ��િતલ��ધા’નો પાઠ શીખવા�ો છ�. 
�યાર� િવકારો સાથેનું યુ� પૂ�ં થશે �યાર� 
િવનાશની શ�આત થશે. �યાર� આપણું લંગર 
ઉઠી ગયું, તો આપણી �ટીમર ચાલવા લાગશે. તો 
પછી પાછું વળીને �વું શા માટ�?

જેણે �વન બાબાને સમિપ�ત કરી દીધું અને 
સૂ�મમાં પણ એ સંક�પ આવશે નહ� ક� અંત સુધી 
�� �ાનમાં ચાલી શક�શ ક� નહ�. � સૂ�મમાં પણ 
આ સંક�પ આવે છ� તો તે માયા છ�. સંક�પોમાં 
�ઢતા છ� તો કમ�ર સંક�પ આવી શકતા નથી.

સમિપ�ત આ�મા માટ� ખરાબ બોલવું, ખરાબ 
�વું તો દૂર ર�ં પણ ખરાબ સંક�પ પણ આવી ના 
શક�. એમને તો બસ એક જ લગન છ� ક� આપણે 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતે કરીને બાપ સમાન 
સંપ�ન અને સંપૂણ� બનવાનું છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 08

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 09

�ાના�ત

�યાર� તે આ�મા આ શરીરને છોડી દ� છ�. એના 
પછી એક પળ માટ� એ આ�મા રહી શકતો નથી. 
હવે આપણને એ સમજમાં આવી �ય છ� ક� તે 
આ�મા એક િનિ�ત સમય માટ� આ�યો હતો. હવે 
તે આ�મા �યાં ગયો છ� �યાં એનો કમ�નો િહસાબ-
�કતાબ હશે. કોઈપણ વાત િવચારવાની નથી. 
સાચું શું છ� ખોટું શું છ� બાબાએ એટલી સારી બુિ� 
આપી છ�. જે સાચી વાત છ� તે ઓટોમેટીક મારાથી 
થશે. જે સાચી નથી તે નહ� થાય. એમાં સે�ટી છ�. 
બાબા મારા છ�, મા� માર� એમને ફોલો કરવાના 
છ�. જે રીતે તે કર� છ� એ રીતે કરવાનું છ�. તો જે 
ઈ�છું તે કરાવે છ� તે સા�ં છ�.

�� - મનના શાંત અને બુિ�ના �ે� હોવાના 
ફાયદાઓ જણાવો?

ઉ�ર - મન શાંત રહ�શે તો બુિ� �ે� રહ�શે. તેવા 
જ સં�કાર બની જશે. દર�ક પોતાને જુએ ક� 
પોતાના સં�કાર ક�વા છ�. સં�કારોમાં કોઈ ગરબડ 
ન હોય. સં�કાર શુ� હોય. �દલમાં મા� �દલારામ 
(િશવબાબા) હોય. મ��ત�કમાં કોઈ ફાલતુ વાત 
ન હોય. પછી બાબાની ��� મહાસુખકારી છ�. �� 
હ�મેશાં ક�� છું ક� બાબા તમે ક�ટલા સારા છો. 
ગોદમાં બેસાડીને ગળ� લગા�યા, ગળ� લગાવીને 
પલકો (પાંપણો)માં બેસા�ા. પલકોમાં બેસાડીને 
સમ� િવ�માં ઘૂમા�યાં. બાબા મારા છ� એ 
બતાવવા માટ� 5 િમિનટ શાંિતમાં બેસો, તો લાગશે 
ક� �� ક�ટલો ખુશનસીબ છું. જે બાબાએ પોતાની 
���થી સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદથી ભરપૂર કયા� 
છ�. વંડર છ� જે બાબા આટલી શિ� આપે છ�. મારા 
બાબા બ� મીઠા છ�, �� તો મીઠી છું. મીઠ� બ�ે, 
મીઠ� બ�ે કહીને બાબા આપણને મીઠા બનાવી 
ર�ા છ�. આપણી ભાવના છ� સૌ રા�ખુશીથી રહ�. 
રા� છ� તો ખુશ છ�. બાબાએ સવ� સહજ કરી દીધું 
છ�. બાબા કહ� છ� બ�ે, કદી મહ�નત ના કરો. 

મહોબત છ� તો મહ�નત નથી. �ાનનાં ગુ� 
રહ�યોને સમજવાથી ખુશી થાય છ�. બાબા છ�, તો 
ભા�ય છ�. બંને મારા સાથી છ�.

�� - નરકનું �ાર �યાં છ�?

ઉ�ર - ઈ�રીય મયા�દા છ� ક� થોડું બોલો, મીઠું 
બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલ બોલો, જેથી 
કોઈપણ ખુશ થઈ �ય. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર લગાવ (આસિ�), ઝૂકવું, ટ�રથી 
બચીને રહ�વાનું છ�. એને અહ�જ છોડવાનાં છો. 
એમાંથી કોઈ િવકાર છ� તો સમ�, તે નરકનું �ાર 
છ�. કામ મહાશ�ુ છ�, પરંતુ �ોધ થોડો પણ ન હોય. 
પૈસા �ઈએ, આ આ �ઈએ. પછી છ� મોહ. તે 
�યિ� મારી સંબંધી છ�, આ મા�ં મા�ં ન હોય. આ 
સવ� િવકારોને અંદરમાં જ ખતમ કરવાના છ�. 
સંક�પમાં �ઢતાનો અથ� છ� મન અહ� તહ� 
વહ�ચાયેલું ન હોય. �ભુના �યારા છીએ, તો 
સફળતા છ�. એક બી�ને �ઈએ છીએ, તો ક�વા 
મીઠા લાગીએ છીએ.

આપણને તો બાબાએ આ િવકારોને 
�તવાનું શીખવા�ું. જેના ફલ �વ�પ આપણે 
િનવા�ણધામ, શાંિતધામ જઈશું પછી સતયુગમાં 
આવીશું. એકવાર બાબા પહાડી (માઉ�ટ આબુ) 
પર બેસીને ��� આપી ર�ા હતા. પછી બાબાએ 
પૂ�ું �યાં બેઠા છો? અમે બાબાને �ઈ ર�ા 
છીએ ક� બાબાને શો ઉ�ર આપીએ. પછી બાબાએ 
જ ક�ં, ��ાંડમાં બેઠા છીએ. ��ત�વમાં �યાં 
�ડા જેવા આ�માઓ રહ� છ�. �યાં બેઠા છીએ. 
બાબા આવું શીખવાડતા હતા.

�� - બાબાની િશ�ા (શીખ) છ� ક� તે ભૂલ કદી 
ના કરશો, તો કઈ ભૂલ?

ઉ�ર - કહ�વાય છ� ક� પરદ�શી અને પંખી કોઈનાં 
મીત હોતાં નથી. તેઓ �� છ�, સતત ઉડતા રહ� છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)

સમિપ�ત �વન
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

જે સમિપ�ત છ� એનાં આ 
બંને નયનોમાં બાપ અને 
દાદા વસે છ�. � બાબા 
િસવાય ક�ઈ પણ તા�ં મા�ં 
આ નયનોમાં વસે છ� તો શું 
�� સમિપ�ત કહ�વાઈશ? � 
બીજું કોઈપણ મારા

નયનોમાં વસે છ� તો શું વરદાતાના વરદાનોનો 
અનુભવ કરી શક�શું? યોગ લાગશે? � યોગમાં 
મહ�નત લાગે છ� તો તેને ��ટી કઈ રીતે કહ�વાય?

જે સમિપ�ત છ�, તે સદા ખુશનસીબ છ�. તે 
ખુશીમાં રહ� છ� અને ખુશીનો ખ�નો વહ�ચે છ�. � 
કોઈ કહ� મને ખુશી રહ�તી નથી, તો જ�ર અંદર 
કોઈ ચોર બેઠો છ�. �િ�-���માં એક બાબાને ન 
બેસાડતાં દ�હધારીને બેસા�ો છ� તો સમિપ�ત તથા 
��ટી કઈ રીતે કહ�વાય શું?

સમિપ�ત એટલે મારા તો એક બાબા બીજું 
કોઈ નહ�. તો પછી આકષ�ણ શાનું? એનામાં એવી 
કઈ િવશેષતા છ� જે મને આકિષ�ત કર� છ�? 
બાબાથી મોટી કઈ શિ� છ� તે મને આકિષ�ત કર� 
છ�. કોઈપણ �કારનું આકષ�ણ હશે તો એને 
સમિપ�ત કઈ રીતે કહી શક�શું?

સમિપ�ત એટલે િવ�ક�યાણના 
જવાબદારીના તાજધારી. જવાબદાર આ�માઓ 
એ નથી કહી શકતા ક� શું કરીએ, મારી ���-
�િ� ખરાબ થાય છ�. િવ�નું ક�યાણ કરનારા � 
પોતાના માટ� જ ગદા યા તલવાર ચલાવતા રહ�શે, 
યુ� કરતા રહ�શે તો િવ�નું ક�યાણ કઈ રીતે 
થશે? એટલે સમિપ�ત અથા�� બેહદના વૈરાગી, ન 

કોઈની સાથે રાગ છ�, ન કોઈની સાથે ��ષ. સદા 
�ાનના નશામાં મ�ત.

સમિપ�ત અથા�� શીતળ કાયાવાળા યોગી. 
એને કદી �ોધ આવી શકતો નથી. � કદી સેક�ડ 
માટ� પણ �ોધ આવી �ય તો સોરી (�દલગીર) 
કરી દો, તો એ સમયે સમા�ત થઈ જશે. પરંતુ દ�હી 
અિભમાની બનીને બોલવાની શિ� �ઈએ. � 
કોઈ િચડાય �ય તો, તમે શાંિતની શિ� ધારણ 
કરી લો. ચૂપ રહો તો બે હાથની તાળી વાગશે 
નહ�.

સમિપ�ત થઈ ગયા અથા�� આપણે યુ�નું 
મેદાન છોડી દીધું. કોઈ કહ� મા�ં હજુ સુધી િવકારો 
સાથે યુ� ચાલે છ� તો સંપ�ન �યાર� બનીશું? હવે 
આપણું મહાભારત પૂ�ં થયું. આપણને તો બાબાએ 
‘ન�ોમોહા ��િતલ��ધા’નો પાઠ શીખવા�ો છ�. 
�યાર� િવકારો સાથેનું યુ� પૂ�ં થશે �યાર� 
િવનાશની શ�આત થશે. �યાર� આપણું લંગર 
ઉઠી ગયું, તો આપણી �ટીમર ચાલવા લાગશે. તો 
પછી પાછું વળીને �વું શા માટ�?

જેણે �વન બાબાને સમિપ�ત કરી દીધું અને 
સૂ�મમાં પણ એ સંક�પ આવશે નહ� ક� અંત સુધી 
�� �ાનમાં ચાલી શક�શ ક� નહ�. � સૂ�મમાં પણ 
આ સંક�પ આવે છ� તો તે માયા છ�. સંક�પોમાં 
�ઢતા છ� તો કમ�ર સંક�પ આવી શકતા નથી.

સમિપ�ત આ�મા માટ� ખરાબ બોલવું, ખરાબ 
�વું તો દૂર ર�ં પણ ખરાબ સંક�પ પણ આવી ના 
શક�. એમને તો બસ એક જ લગન છ� ક� આપણે 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચૂકતે કરીને બાપ સમાન 
સંપ�ન અને સંપૂણ� બનવાનું છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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પ�રવારમાં �દલથી �દલ િમલાવવામાં અને 
�દલારામ બાબાના �દલનો �ેમ મેળવવા માટ� 
�ેરણાઓ આપી. બાબાના અ�ય� થયા પછી 
મારા મનમાં �� હતો ક� હવે મુરલી કોણ 
સંભળાવશે? બાબાએ ક�ં, દાદી �કાશમિણ 
મુરલી સંભળાવશે અને જૂની મુરલીઓને ફરીથી 
વાંચવામાં આવશે. ખર�ખર દાદી�એ એવી મુરલી 
સંભળાવી ક� અમને સાકાર બાબાની ભાસના 
મળવા લાગી. સને 1974માં દાદી �કાશમિણ� 
અને દીદી મનમોિહની�એ મને િવદ�શ સેવા માટ� 
મોકલી. �યારા બાબાની �ીમત અને મોટાઓની 
દુઆઓથી જમ�ની, આિ�કા, ક�નેડા, ક�ર�િબયન 
દ�શો વગેર� �થાનો પર સેવાનાં બીજ પ�ાં. લંડન 
તો િવદ�શોની સેવાનું મુ�ય ક��� બની ગયું. એ 
�દવસોમાં ચાર વષ� સુધી �� મધુવન (માઉ�ટ 
આબુ)માં આવી નહોતી. દાદીએ ઈશારો કય�, 
બાબાના કમરામાં ચાલોને, �યારથી દરરોજ 
બાબાના કમરામાં જવાની આદત પાડી દીધી. 
દાદીએ જ લંડનમાં �ાફ�ક ક��ોલની શ�આત 
કરાવી. �ાફ�ક ક��ોલ એટલે સવ� િવચારો છોડીને 
બાબાની યાદમાં રહ�વું. તે માટ� સવાર� 7, પછી 
10.30, 12.00 સાજે 5.30, 7.30 અને રા�ે સૂતી 
વખતે 9.30 કલાક� �ાફ�ક ક��ોલ શ� થયો. તેનાં 
ન�ી કર�લાં ગીતો જ આજે પણ વાગે છ�. �યાર� 
દાદી �કાશમિણ� િવદ�શોના �વાસમાં આવતાં 
હતાં તો મને દાદી નહ� પણ �વયં બાબા આ�યા 
હોય તેવી ભાસના આવતી હતી.

ડબલ િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોને �ઈને દાદી 
હ�મેશા કહ�તાં હતાં ક� આપ પૂવ� જ�મમાં તો 
ભારતમાં જ હતાં આ અંિતમજ�મમાં, ઈ�રીય 
સેવા માટ� આપ આ િભ�ન િભ�ન �થાનો પર, 
િભ�ન િભ�ન સં�ક�િતઓમાં આવી ગયાં છો. 
દાદીની નેચરલ (�વાભાિવક) �હાિનયત, એમનો 

ઈ�રીય �ેમ અને ક�પ પહ�લાંની ��િત પા�ી 
કરાવવાની િવિધ ઘણી �ભાવશાળી હતી. તેઓ 
પહ�લી ઝલકમાં જ કોઈપણ આ�મામાં એટલું 
પોતાનાપણું ભરી દ�તાં હતાં ક� દૂરી અને 
અ��યાપણાનું ભાન પણ દૂર થઈ જતું હતું.

મા�ં એ ભા�ય છ� ક� આવાં મહાન દાદીએ 
સદાયે મારા ઉપર હક રા�યો. મ� પણ દાદી સાથેની 
સમીપતાનું સુખ મેળ�યું છ�. દીદી મનમોિહનીએ 
સ� 1983માં �યાર� દ�હ�યાગ કય�. તો સવ�નો 
િવચાર હતો ક� કદાચ મને મધુવનમાં રાખશે. પરંતુ 
મીઠી દીદીએ ઉમંગ ઉ�સાહ આપીને મને િવ� સેવા 
માટ� મોકલી. મધુવનની જવાબદારી િનભાવતાં 
દાદી પોતે પણ િવ� સેવા માટ� જતાં હતાં. �યાં 
�યાં એમનાં પગલાં પ�ાં �યાં �યાં ઈ�રીય 
સેવાનાં નવાં બીજ અંક�રીત થયાં, સેવામાં સતત 
�િ� થતી ગઈ.

છ��ાં પંદર �દવસથી દાદીનું �વા��ય સા�ં 
નહોતું. પરંતુ એમનો �સ�ન ચહ�રો �ઈને 
કમા�તીત થવાની �ેરણા મળતી રહી. ચહ�રા ઉપર 
જરા પણ દુઃખની લહ�ર �વા મળી નહોતી. જેવા 
બાબા આપણને બનાવવા ઈ�છ� છ� તે સાિબતી 
દાદીમાં �વા મળી. તેઓ યાદમાં પણ લવલીન 
રહ�તાં હતાં. બેહદ સેવા પણ સામે રાખતાં હતાં 
અને સવ�નો સહયોગ લેવાની ઘણી સુંદર યુિ� 
એમના કમ�ને �ઈને મળતી હતી. સંિ��તમાં ક��, 
તો બાબાની જેમ દર�ક આ�ાનું પાલન કરતાં 
કરતાં દાદી બાપ સમાન �ેરણા��ોત બની ગયાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 11

�ાના�ત

�યાર� અમે કરાંચીમાં હતાં તો �યારા બાબા 
એમને ઈ�રીય સેવાના િવિભ�ન િનદ�શ આપતા 
હતા જેમ ક� ક����જ યુિનવિસ�ટીમાં ઈ�રીય સંદ�શ 
મોકલો. મહા�મા ગાંધી�ને ઈ�રીય આદ�શ 
મોકલો વગેર� વગેર�. દાદી� ઘણી ત�પરતાથી 
એને અમલમાં લાવતાં હતાં. તેઓ બાબાના 
િનદ�શ, �ીમત તથા ઈશારાઓને તરત પકડતાં 
હતાં અને પૂરાં કર�લાં બતાવવા અમારા માટ� 
માગ�દિશ�કાની ભૂિમકા ભજવતાં હતાં.

�યાર� અમે માઉ�ટ આબુમાં આ�યાં, તો 
�થાન, વાતાવરણ અને પ�ર��થિતઓ બદલવાને 
કારણે િભ�ન િભ�ન વાતો પરી�ાના �પે આવી 
પણ દાદી�ને દર�ક પ�ર��થિતમાં અચલ, અડોલ 
�યાં. સેવાના �ે�માં પણ �યાં �યાં એમનાં 
પગલાં પ�ાં �યાં �યાં �થાપનાનો નવો ઈિતહાસ 
ર�યો. દાદી�એ કાનપુર, લખનૌ, પટણા, મુંબઈ 
વગેર� અનેક �થાનો પર અનેક આ�માઓને 
બાબાના વારસાના અિધકારી બના�યા.

�યારા બાબાના અ�ય� થયા પછી, 
સંગઠનના �ક�ાને મજબૂત બના�યો. સવ�ને ધૈય�, 
આશા અને ઉમંગનો પાઠ ભણા�યો. ય�ના 

દાદી �કાશમિણને �� બાળપણથી �ણું છું. 
સન 1936માં િસંધ હ�દરાબાદમાં �યાર� 
ઓમમંડલીની શ�આત થઈ તો એક �ેહમયી, 
લગનશીલ, આ�ાકારી ક�મારીના �પે સં�થામાં 
સમપ�ણ થયું. ય�માં આવતાં જ એમના �દયમાં 
ઈ�ર તથા ઈ�રીય પ�રવાર ��યે ભરપૂર �ેમ 
�યો. એમનાં મન, વચન, કમ� હ�મેશા િવશેષતા 
સંપ�ન ર�ાં, કદી સાધારણ ચાલ-ચલનની તો 
ઝલક પણ આવી નહ�. િ�ય બાબાએ પણ એમને 
આવતાં જ ટીચરનો પદભાર સ��યો. નાનાં 
બાળકોનાં તો તેઓ �દ�યિશિ�કા હતાં જ. 
ક��જભવનમાં મોટાઓ વ�ે પણ ટીચરની સુંદર 
ભૂિમકા િનભાવતાં �યાં. વારાફરતી સૌનો 
ભોજન બનાવવાનો વારો આવતો હતો, તો 
પોતાના વારામાં ભોજન પણ સા�ં બનાવતાં હતાં. 
�વનના દર�ક કમ�માં પછી તે �થૂળ હોય, ક� સૂ�મ 
એમાં એમને ક�શળ �યાં. બાબા �ારા બતાવવામાં 
આવેલા િનયમોના પાલનમાં અમારી સામે આદશ� 
સે�પલ ર�ાં. તેઓ સરળતા અને �ેહનીમૂિત� 
બનીને મ�મા-બાબા તથા સવ� ભાઈઓ-બહ�નોને 
પોતાનાપણાની ભાસના કરાવતાં હતાં.

દાદી� �ારા મને સાકાર બાબાની ભાસના આવતી હતી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

�યાર� પણ મનસા સેવા યા વાણી �ારા તથા કમ� 
�ારા પણ સેવા કરો છો તો એની �ા��ત�પે 
આ��મક ખુશી મળ� છ�, સેવા કરી અને ખુશી ના 
મળી, તો તે સેવા યથાથ� સેવા નથી.  
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પ�રવારમાં �દલથી �દલ િમલાવવામાં અને 
�દલારામ બાબાના �દલનો �ેમ મેળવવા માટ� 
�ેરણાઓ આપી. બાબાના અ�ય� થયા પછી 
મારા મનમાં �� હતો ક� હવે મુરલી કોણ 
સંભળાવશે? બાબાએ ક�ં, દાદી �કાશમિણ 
મુરલી સંભળાવશે અને જૂની મુરલીઓને ફરીથી 
વાંચવામાં આવશે. ખર�ખર દાદી�એ એવી મુરલી 
સંભળાવી ક� અમને સાકાર બાબાની ભાસના 
મળવા લાગી. સને 1974માં દાદી �કાશમિણ� 
અને દીદી મનમોિહની�એ મને િવદ�શ સેવા માટ� 
મોકલી. �યારા બાબાની �ીમત અને મોટાઓની 
દુઆઓથી જમ�ની, આિ�કા, ક�નેડા, ક�ર�િબયન 
દ�શો વગેર� �થાનો પર સેવાનાં બીજ પ�ાં. લંડન 
તો િવદ�શોની સેવાનું મુ�ય ક��� બની ગયું. એ 
�દવસોમાં ચાર વષ� સુધી �� મધુવન (માઉ�ટ 
આબુ)માં આવી નહોતી. દાદીએ ઈશારો કય�, 
બાબાના કમરામાં ચાલોને, �યારથી દરરોજ 
બાબાના કમરામાં જવાની આદત પાડી દીધી. 
દાદીએ જ લંડનમાં �ાફ�ક ક��ોલની શ�આત 
કરાવી. �ાફ�ક ક��ોલ એટલે સવ� િવચારો છોડીને 
બાબાની યાદમાં રહ�વું. તે માટ� સવાર� 7, પછી 
10.30, 12.00 સાજે 5.30, 7.30 અને રા�ે સૂતી 
વખતે 9.30 કલાક� �ાફ�ક ક��ોલ શ� થયો. તેનાં 
ન�ી કર�લાં ગીતો જ આજે પણ વાગે છ�. �યાર� 
દાદી �કાશમિણ� િવદ�શોના �વાસમાં આવતાં 
હતાં તો મને દાદી નહ� પણ �વયં બાબા આ�યા 
હોય તેવી ભાસના આવતી હતી.

ડબલ િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોને �ઈને દાદી 
હ�મેશા કહ�તાં હતાં ક� આપ પૂવ� જ�મમાં તો 
ભારતમાં જ હતાં આ અંિતમજ�મમાં, ઈ�રીય 
સેવા માટ� આપ આ િભ�ન િભ�ન �થાનો પર, 
િભ�ન િભ�ન સં�ક�િતઓમાં આવી ગયાં છો. 
દાદીની નેચરલ (�વાભાિવક) �હાિનયત, એમનો 

ઈ�રીય �ેમ અને ક�પ પહ�લાંની ��િત પા�ી 
કરાવવાની િવિધ ઘણી �ભાવશાળી હતી. તેઓ 
પહ�લી ઝલકમાં જ કોઈપણ આ�મામાં એટલું 
પોતાનાપણું ભરી દ�તાં હતાં ક� દૂરી અને 
અ��યાપણાનું ભાન પણ દૂર થઈ જતું હતું.

મા�ં એ ભા�ય છ� ક� આવાં મહાન દાદીએ 
સદાયે મારા ઉપર હક રા�યો. મ� પણ દાદી સાથેની 
સમીપતાનું સુખ મેળ�યું છ�. દીદી મનમોિહનીએ 
સ� 1983માં �યાર� દ�હ�યાગ કય�. તો સવ�નો 
િવચાર હતો ક� કદાચ મને મધુવનમાં રાખશે. પરંતુ 
મીઠી દીદીએ ઉમંગ ઉ�સાહ આપીને મને િવ� સેવા 
માટ� મોકલી. મધુવનની જવાબદારી િનભાવતાં 
દાદી પોતે પણ િવ� સેવા માટ� જતાં હતાં. �યાં 
�યાં એમનાં પગલાં પ�ાં �યાં �યાં ઈ�રીય 
સેવાનાં નવાં બીજ અંક�રીત થયાં, સેવામાં સતત 
�િ� થતી ગઈ.

છ��ાં પંદર �દવસથી દાદીનું �વા��ય સા�ં 
નહોતું. પરંતુ એમનો �સ�ન ચહ�રો �ઈને 
કમા�તીત થવાની �ેરણા મળતી રહી. ચહ�રા ઉપર 
જરા પણ દુઃખની લહ�ર �વા મળી નહોતી. જેવા 
બાબા આપણને બનાવવા ઈ�છ� છ� તે સાિબતી 
દાદીમાં �વા મળી. તેઓ યાદમાં પણ લવલીન 
રહ�તાં હતાં. બેહદ સેવા પણ સામે રાખતાં હતાં 
અને સવ�નો સહયોગ લેવાની ઘણી સુંદર યુિ� 
એમના કમ�ને �ઈને મળતી હતી. સંિ��તમાં ક��, 
તો બાબાની જેમ દર�ક આ�ાનું પાલન કરતાં 
કરતાં દાદી બાપ સમાન �ેરણા��ોત બની ગયાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાર� અમે કરાંચીમાં હતાં તો �યારા બાબા 
એમને ઈ�રીય સેવાના િવિભ�ન િનદ�શ આપતા 
હતા જેમ ક� ક����જ યુિનવિસ�ટીમાં ઈ�રીય સંદ�શ 
મોકલો. મહા�મા ગાંધી�ને ઈ�રીય આદ�શ 
મોકલો વગેર� વગેર�. દાદી� ઘણી ત�પરતાથી 
એને અમલમાં લાવતાં હતાં. તેઓ બાબાના 
િનદ�શ, �ીમત તથા ઈશારાઓને તરત પકડતાં 
હતાં અને પૂરાં કર�લાં બતાવવા અમારા માટ� 
માગ�દિશ�કાની ભૂિમકા ભજવતાં હતાં.

�યાર� અમે માઉ�ટ આબુમાં આ�યાં, તો 
�થાન, વાતાવરણ અને પ�ર��થિતઓ બદલવાને 
કારણે િભ�ન િભ�ન વાતો પરી�ાના �પે આવી 
પણ દાદી�ને દર�ક પ�ર��થિતમાં અચલ, અડોલ 
�યાં. સેવાના �ે�માં પણ �યાં �યાં એમનાં 
પગલાં પ�ાં �યાં �યાં �થાપનાનો નવો ઈિતહાસ 
ર�યો. દાદી�એ કાનપુર, લખનૌ, પટણા, મુંબઈ 
વગેર� અનેક �થાનો પર અનેક આ�માઓને 
બાબાના વારસાના અિધકારી બના�યા.

�યારા બાબાના અ�ય� થયા પછી, 
સંગઠનના �ક�ાને મજબૂત બના�યો. સવ�ને ધૈય�, 
આશા અને ઉમંગનો પાઠ ભણા�યો. ય�ના 

દાદી �કાશમિણને �� બાળપણથી �ણું છું. 
સન 1936માં િસંધ હ�દરાબાદમાં �યાર� 
ઓમમંડલીની શ�આત થઈ તો એક �ેહમયી, 
લગનશીલ, આ�ાકારી ક�મારીના �પે સં�થામાં 
સમપ�ણ થયું. ય�માં આવતાં જ એમના �દયમાં 
ઈ�ર તથા ઈ�રીય પ�રવાર ��યે ભરપૂર �ેમ 
�યો. એમનાં મન, વચન, કમ� હ�મેશા િવશેષતા 
સંપ�ન ર�ાં, કદી સાધારણ ચાલ-ચલનની તો 
ઝલક પણ આવી નહ�. િ�ય બાબાએ પણ એમને 
આવતાં જ ટીચરનો પદભાર સ��યો. નાનાં 
બાળકોનાં તો તેઓ �દ�યિશિ�કા હતાં જ. 
ક��જભવનમાં મોટાઓ વ�ે પણ ટીચરની સુંદર 
ભૂિમકા િનભાવતાં �યાં. વારાફરતી સૌનો 
ભોજન બનાવવાનો વારો આવતો હતો, તો 
પોતાના વારામાં ભોજન પણ સા�ં બનાવતાં હતાં. 
�વનના દર�ક કમ�માં પછી તે �થૂળ હોય, ક� સૂ�મ 
એમાં એમને ક�શળ �યાં. બાબા �ારા બતાવવામાં 
આવેલા િનયમોના પાલનમાં અમારી સામે આદશ� 
સે�પલ ર�ાં. તેઓ સરળતા અને �ેહનીમૂિત� 
બનીને મ�મા-બાબા તથા સવ� ભાઈઓ-બહ�નોને 
પોતાનાપણાની ભાસના કરાવતાં હતાં.

દાદી� �ારા મને સાકાર બાબાની ભાસના આવતી હતી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

�યાર� પણ મનસા સેવા યા વાણી �ારા તથા કમ� 
�ારા પણ સેવા કરો છો તો એની �ા��ત�પે 
આ��મક ખુશી મળ� છ�, સેવા કરી અને ખુશી ના 
મળી, તો તે સેવા યથાથ� સેવા નથી.  
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સૈકાઓથી દર વષ� 
બહ�નો પોત પોતાના 
ભાઈઓને અિત �ેહથી 
ર�ા બાંધતી આવી છ�. 
પરંતુ િવચારવા જેવી વાત 
છ� ક� આ સુંદર તારની 
બનેલી રાખડીને બહ�નો

ભાઈના હાથે બાંધે છ�, તે બંધનનું પાલન કરવામાં 
ભાઈઓ �યાં સુધી સફળ થયા છ� અને બહ�નો પણ 
રાખડી બાંધતી વખતે આ ભાવને ક�ટલે અંશે 
�દયથી રજૂ કર� છ�? અનુભવના આધાર� બધા 
કહ�શે ક� આજકાલ આ તહ�વાર થોડી ઘણી 
ખુશીનો અવસર મા� અને એક �રવાજ પૂરતો 
�દવસ ર�ો છ�. તેને કોઈ ર�ણનું સાધન સમ� 
પાળતું નથી. તેમાં ર�ણની વાતને કોઈ 
ગંભીરતાપૂવ�ક િવચારવામાં પણ આવતી નથી. 
આપણે �ઈએ છીએ ક� ર�ાબંધનના �દવસે નાની 
બહ�નો પોતાનાથી નાના ભાઈઓને બંધન બાંધે 
છ�. િવચારવા જેવું છ� ક� આટલી નાની �મરવાળા 
બાળકોના મનમાં ર�ણનો શો સંક�પ હશે? મોટી 
�મરના ભાઈઓ પણ �યાં બહ�નોનું ર�ણ કરી 
શક� છ�? વળી ર�ણ ક�વળ બહ�નોને ઓછું જ�રી 
છ�? ભાઈઓને પણ ર�ણની જ�ર છ�. આજના 
સમયમાં બહ�ન અહ�યા રહ�તી હોય, તો ભાઈ 
સ�કડો �કલોમીટર દૂર રહ�તા હોય છ�. તે તો સમય 
પર આવી પહ�ચતો પણ નથી. આજકાલ ક�ટલીય 
બહ�નોની લાજ લૂંટાય છ�. તેમાં ક�ટલા ભાઈઓ તે 
સમયે હાજર રહી બહ�નનું ર�ણ કર� છ�? એ રીતે 
બી� અનેક �કારના શ�ુઓથી દર વખત કોણ 
કોનું ર�ણ કરી શક� છ�? માટ� �� થાય છ� ક� 

સાચું ર�ાબંધન શું છ�?

સાચું ર�ાબંધન

આજે રોગ, ગરીબાઈ તથા અ�ય �કારની 
આપદાઓ અને િવપદાઓનો �� છ� તે િવષે પણ 
બધા �ણે છ� ક� તે બધું પણ મનુ�યનાં પોતાનાં 
કમ�નું જ ફળ બની સામે આવે છ�. �યાં સુધી 
મનુ�ય પોતાનાં કમ�ને ન સુધાર�, પોતાના 
�વભાવને મીઠો અને �દ�ય ન બનાવે, �યાં સુધી તો 
ર�ણનો કોઈ ઉપાય કામ લાગતો નથી તેથી �પ� 
છ� ક� ર�ાબંધન કોઈ �થૂળ બાબત નથી પરંતુ તે 
ધમ�નું બંધન અથવા પિવ�તાનું બંધન છ�. જે 
�યિ� ધમ�નું ર�ણ કર� છ�, તેનું ર�ણ ધમ�થી 
થાય છ�. (धम� र�ित रि�तः) જે �યિ� મન, વચન 
અને કમ�થી પિવ� રહ� છ�, તેનું ર�ણ તેનાં સારાં 
કમ� કર� છ�. કોઈ ન કોઈ �યિ� તેની મદદ� આવે 
છ�. તેથી હવે આપણે સાચા અથ�માં આ પિવ�તાનું 
નવું અને િવિચ� બંધન બાંધવું �ઈએ.

બહ�નો ભાઈઓને બંધન શા માટ� બાંધે છ�?

બહ�નોને ભાઈઓ ��યે ઘણો જ �ેહ હોય 
છ�. તેઓ ભાઈઓનું ચા�રિ�ક પતન �ઈ શકતી 
નથી અને તેમને િવકારોમાં ફસાયેલા �વા પણ 
નથી માંગતી કારણ ક� િવવેક� અને સારી બહ�નો 
�ણે છ� ક� િવકારોમાં બંધાયેલી �યિ� આખર� 
દુઃખના બંધનમાં, યમના બંધનમાં અને કાળના 
બંધનમાં બંધાય છ�. માટ� તેઓ તેમને પિવ�તા 
અને ધમ�નું બંધન બાંધે છ�. તેથી શારી�રક 
સંબંધથી ર�ાબંધન બાંધી આ ઉ�સવ પૂરો થયો 
માનવો એ તેના રહ�યને નહ� સમજવા બરાબર 
છ�. વા�તવમાં આ તો એક ધાિમ�ક ઉ�સવ છ�. તેથી 

ર�ાબંધન
રાજયોિગની ડૉ. િનમ�લાદીદી, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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થઈ જશે. એક માતા પોતાના પુ�ને �ાથ�નાસભા 
પૂરી થયા પછી ગાંધી�ની પાસે લઈ ગઈ અને 
કહ�વા લાગી - ‘મહા�મા�, આ મારો પુ� ઘણો 
ગોળ ખાય છ�. તેને ઘણી જ ગડગુમડ નીકળ� છ�, 
તો પણ તે ગોળ ખાવાની આદત છોડતો નથી. 
આપ એને સમ�વશો. તો માની જશે.’ ગાંધી�એ 
ક�ં, ‘ઠીક વાત છ�. આપ તેને એક માસ પછી 
મારી પાસે લાવ�, �� તેને તે વખતે સમ�વીશ.’ 
માતા તે �દવસે તો પાછી ગઈ. એક માસ પછી તે 
�યાં આવી અને તેણે મહા�મા ગાંધી�ને અગાઉની 
વાત યાદ અપાવી, ગાંધી�એ તેને સમ��યું અને 
તે છોકરાએ તેમની વાતને માની લીધી, તે વખતે તે 
માતાએ ગાંધી�ને પૂ�ું - આપે આ વાત એક 
મિહના પહ�લાં બતાવી હોત તો ક�વું સા�ં? ગાંધી� 
બો�યા, ‘પરંતુ તે વખતે તો મને આ વાત કરવાનો 
અિધકાર જ ન હતો, તો ક�વી રીતે ક��? માતાએ 
ક�ં - ‘તો એક માસમાં શો ફ�ર પડી ગયો?’ 
ગાંધી�એ ક�ં, ‘ફ�ર ક�મ ન પડે? �યાર� મ� પોતે 
ગોળ ખાવાનો છોડી દીધો, �યાર� મારી વાતનો આ 
છોકરા પર �ભાવ પ�ો.’

એ ઉપરથી કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� �વયં 
��ચય��તને �ાનસિહત પાલન કરનારી બહ�નો 
અથવા મન-વચન-કમ�થી પિવ� રહ�નાર �ા�ણો 
�યાર� પોતાના ભાઈઓને અથવા યજમાનોને ર�ા 
બાંધે, �યાર� જ તેમને પણ પિવ�તાની �ેરણા મળ�. 
આ�દકાળમાં અથવા સતયુગની શ�આતની 
સહ�જ અગાઉ, સંગમયુગમાં �યાર� ��િપતા ��ા 
�ારા �ાનયોગની િશ�ા �ા�ત કરનાર 
�ા�ણોએ અથવા માતાઓ અને ક�યાઓએ 
��ચય��તનું પાલન કયુ�. �યાર� તેમણે બી�ઓને 
પણ એ �તમાં બાં�યા અને તેમને ઈ�રીય સંમિત 
આપી ક� તેઓ પણ આ �તનું પાલન કર�. એ રીતે 
આ ર�ાબંધન અથવા ‘િવષતોડક’ પવ�ની 

ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને રાખડી બાંધે છ�. 
અને આ તારનું બંધન તો એક �તીક મા� છ�. તેનું 
રહ�ય �ણવું એ તો ર�ા બાંધનાર અને 
બંધાવનાર બંને માટ� ખાસ જ�રી છ�. આ 
તહ�વારને િવષતોડક પવ� અથવા પુ�ય�દાયક 
(પુ�ય આપનાર) પવ� કહ�વામાં આ�યું છ�, તેનાથી 
પણ િસ� છ� ક� આ કોઈ િવિચ� બંધન છ�. બધા 
�ણે છ� ક� કમળનું �લ પિવ�તાનું સૂચક છ� 
અથવા એક અલંકાર મા� છ�, �યાર� આપણે 
કોઈને કહીએ છીએ ક� કમલ �લ ધારણ કરો, તો 
તેનો ભાવાથ� એ નથી થતો ક� કોઈ જળાશયમાંથી 
કમળના �લને તોડી તેને પકડો, પરંતુ તેનો ભાવ 
એ છ� ક� જેવી રીતે કમળ જળમાં રહ�વા છતાં તે 
જળથી �યા�ં રહ� છ�, તેવી જ રીતે આપ પણ �યારા 
અને અનાસ� બનો. એ રીતે ર�ાબંધન 
બાંધવાનો ભાવાથ� એ છ� ક� પિવ�તાના �તનું 
પાલન કરો.

ભાઈબહ�નનો સંબંધ ઘણો જ પિવ� છ�. 
ભાઈ-બહ�નની ��� એક બી� તરફ પિવ� હોય 
છ�. તેમાં કામ-વાસનાનો તો અંશ મા� નથી હોતો. 
તેથી ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને અથવા 
�ા�ણ યજમાનોને આ રાખડી (બંધન) બાંધે છ� - 
ભાઈ, પિવ� રહ�જે કારણ ક� ર�ા કરનાર 
પરમા�માને પિવ�તા િ�ય છ�. વા�તવમાં જે 
બહ�નોએ પોતે ��ચય� �તને ધારણ કયુ� નથી. 
અથવા �ા�ણ પોતે આ મહા�તનું પાલન નથી 
કરતા, તે આ બંધનને કોઈપણ �યિ�ને બાંધવા 
માટ� અિધકારી નથી. જે �યિ� પોતે કોઈ 
િનયમનું પાલન નથી કરતી, તેને નથી એ િનયમ 
િવષે બી�ઓને ઉપદ�શ આપવાનો અિધકાર ક� 
નથી પડતો તેના ઉપદ�શનો કોઈ પર �ભાવ. આ 
િવષયમાં મહા�મા ગાંધીના �વનના એક 
��ાંતનો અહ� ઉ�ેખ કરવાથી મુ�ો િવશેષ �પ� 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 12

�ાના�ત

સૈકાઓથી દર વષ� 
બહ�નો પોત પોતાના 
ભાઈઓને અિત �ેહથી 
ર�ા બાંધતી આવી છ�. 
પરંતુ િવચારવા જેવી વાત 
છ� ક� આ સુંદર તારની 
બનેલી રાખડીને બહ�નો

ભાઈના હાથે બાંધે છ�, તે બંધનનું પાલન કરવામાં 
ભાઈઓ �યાં સુધી સફળ થયા છ� અને બહ�નો પણ 
રાખડી બાંધતી વખતે આ ભાવને ક�ટલે અંશે 
�દયથી રજૂ કર� છ�? અનુભવના આધાર� બધા 
કહ�શે ક� આજકાલ આ તહ�વાર થોડી ઘણી 
ખુશીનો અવસર મા� અને એક �રવાજ પૂરતો 
�દવસ ર�ો છ�. તેને કોઈ ર�ણનું સાધન સમ� 
પાળતું નથી. તેમાં ર�ણની વાતને કોઈ 
ગંભીરતાપૂવ�ક િવચારવામાં પણ આવતી નથી. 
આપણે �ઈએ છીએ ક� ર�ાબંધનના �દવસે નાની 
બહ�નો પોતાનાથી નાના ભાઈઓને બંધન બાંધે 
છ�. િવચારવા જેવું છ� ક� આટલી નાની �મરવાળા 
બાળકોના મનમાં ર�ણનો શો સંક�પ હશે? મોટી 
�મરના ભાઈઓ પણ �યાં બહ�નોનું ર�ણ કરી 
શક� છ�? વળી ર�ણ ક�વળ બહ�નોને ઓછું જ�રી 
છ�? ભાઈઓને પણ ર�ણની જ�ર છ�. આજના 
સમયમાં બહ�ન અહ�યા રહ�તી હોય, તો ભાઈ 
સ�કડો �કલોમીટર દૂર રહ�તા હોય છ�. તે તો સમય 
પર આવી પહ�ચતો પણ નથી. આજકાલ ક�ટલીય 
બહ�નોની લાજ લૂંટાય છ�. તેમાં ક�ટલા ભાઈઓ તે 
સમયે હાજર રહી બહ�નનું ર�ણ કર� છ�? એ રીતે 
બી� અનેક �કારના શ�ુઓથી દર વખત કોણ 
કોનું ર�ણ કરી શક� છ�? માટ� �� થાય છ� ક� 

સાચું ર�ાબંધન શું છ�?

સાચું ર�ાબંધન

આજે રોગ, ગરીબાઈ તથા અ�ય �કારની 
આપદાઓ અને િવપદાઓનો �� છ� તે િવષે પણ 
બધા �ણે છ� ક� તે બધું પણ મનુ�યનાં પોતાનાં 
કમ�નું જ ફળ બની સામે આવે છ�. �યાં સુધી 
મનુ�ય પોતાનાં કમ�ને ન સુધાર�, પોતાના 
�વભાવને મીઠો અને �દ�ય ન બનાવે, �યાં સુધી તો 
ર�ણનો કોઈ ઉપાય કામ લાગતો નથી તેથી �પ� 
છ� ક� ર�ાબંધન કોઈ �થૂળ બાબત નથી પરંતુ તે 
ધમ�નું બંધન અથવા પિવ�તાનું બંધન છ�. જે 
�યિ� ધમ�નું ર�ણ કર� છ�, તેનું ર�ણ ધમ�થી 
થાય છ�. (धम� र�ित रि�तः) જે �યિ� મન, વચન 
અને કમ�થી પિવ� રહ� છ�, તેનું ર�ણ તેનાં સારાં 
કમ� કર� છ�. કોઈ ન કોઈ �યિ� તેની મદદ� આવે 
છ�. તેથી હવે આપણે સાચા અથ�માં આ પિવ�તાનું 
નવું અને િવિચ� બંધન બાંધવું �ઈએ.

બહ�નો ભાઈઓને બંધન શા માટ� બાંધે છ�?

બહ�નોને ભાઈઓ ��યે ઘણો જ �ેહ હોય 
છ�. તેઓ ભાઈઓનું ચા�રિ�ક પતન �ઈ શકતી 
નથી અને તેમને િવકારોમાં ફસાયેલા �વા પણ 
નથી માંગતી કારણ ક� િવવેક� અને સારી બહ�નો 
�ણે છ� ક� િવકારોમાં બંધાયેલી �યિ� આખર� 
દુઃખના બંધનમાં, યમના બંધનમાં અને કાળના 
બંધનમાં બંધાય છ�. માટ� તેઓ તેમને પિવ�તા 
અને ધમ�નું બંધન બાંધે છ�. તેથી શારી�રક 
સંબંધથી ર�ાબંધન બાંધી આ ઉ�સવ પૂરો થયો 
માનવો એ તેના રહ�યને નહ� સમજવા બરાબર 
છ�. વા�તવમાં આ તો એક ધાિમ�ક ઉ�સવ છ�. તેથી 

ર�ાબંધન
રાજયોિગની ડૉ. િનમ�લાદીદી, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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થઈ જશે. એક માતા પોતાના પુ�ને �ાથ�નાસભા 
પૂરી થયા પછી ગાંધી�ની પાસે લઈ ગઈ અને 
કહ�વા લાગી - ‘મહા�મા�, આ મારો પુ� ઘણો 
ગોળ ખાય છ�. તેને ઘણી જ ગડગુમડ નીકળ� છ�, 
તો પણ તે ગોળ ખાવાની આદત છોડતો નથી. 
આપ એને સમ�વશો. તો માની જશે.’ ગાંધી�એ 
ક�ં, ‘ઠીક વાત છ�. આપ તેને એક માસ પછી 
મારી પાસે લાવ�, �� તેને તે વખતે સમ�વીશ.’ 
માતા તે �દવસે તો પાછી ગઈ. એક માસ પછી તે 
�યાં આવી અને તેણે મહા�મા ગાંધી�ને અગાઉની 
વાત યાદ અપાવી, ગાંધી�એ તેને સમ��યું અને 
તે છોકરાએ તેમની વાતને માની લીધી, તે વખતે તે 
માતાએ ગાંધી�ને પૂ�ું - આપે આ વાત એક 
મિહના પહ�લાં બતાવી હોત તો ક�વું સા�ં? ગાંધી� 
બો�યા, ‘પરંતુ તે વખતે તો મને આ વાત કરવાનો 
અિધકાર જ ન હતો, તો ક�વી રીતે ક��? માતાએ 
ક�ં - ‘તો એક માસમાં શો ફ�ર પડી ગયો?’ 
ગાંધી�એ ક�ં, ‘ફ�ર ક�મ ન પડે? �યાર� મ� પોતે 
ગોળ ખાવાનો છોડી દીધો, �યાર� મારી વાતનો આ 
છોકરા પર �ભાવ પ�ો.’

એ ઉપરથી કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� �વયં 
��ચય��તને �ાનસિહત પાલન કરનારી બહ�નો 
અથવા મન-વચન-કમ�થી પિવ� રહ�નાર �ા�ણો 
�યાર� પોતાના ભાઈઓને અથવા યજમાનોને ર�ા 
બાંધે, �યાર� જ તેમને પણ પિવ�તાની �ેરણા મળ�. 
આ�દકાળમાં અથવા સતયુગની શ�આતની 
સહ�જ અગાઉ, સંગમયુગમાં �યાર� ��િપતા ��ા 
�ારા �ાનયોગની િશ�ા �ા�ત કરનાર 
�ા�ણોએ અથવા માતાઓ અને ક�યાઓએ 
��ચય��તનું પાલન કયુ�. �યાર� તેમણે બી�ઓને 
પણ એ �તમાં બાં�યા અને તેમને ઈ�રીય સંમિત 
આપી ક� તેઓ પણ આ �તનું પાલન કર�. એ રીતે 
આ ર�ાબંધન અથવા ‘િવષતોડક’ પવ�ની 

ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને રાખડી બાંધે છ�. 
અને આ તારનું બંધન તો એક �તીક મા� છ�. તેનું 
રહ�ય �ણવું એ તો ર�ા બાંધનાર અને 
બંધાવનાર બંને માટ� ખાસ જ�રી છ�. આ 
તહ�વારને િવષતોડક પવ� અથવા પુ�ય�દાયક 
(પુ�ય આપનાર) પવ� કહ�વામાં આ�યું છ�, તેનાથી 
પણ િસ� છ� ક� આ કોઈ િવિચ� બંધન છ�. બધા 
�ણે છ� ક� કમળનું �લ પિવ�તાનું સૂચક છ� 
અથવા એક અલંકાર મા� છ�, �યાર� આપણે 
કોઈને કહીએ છીએ ક� કમલ �લ ધારણ કરો, તો 
તેનો ભાવાથ� એ નથી થતો ક� કોઈ જળાશયમાંથી 
કમળના �લને તોડી તેને પકડો, પરંતુ તેનો ભાવ 
એ છ� ક� જેવી રીતે કમળ જળમાં રહ�વા છતાં તે 
જળથી �યા�ં રહ� છ�, તેવી જ રીતે આપ પણ �યારા 
અને અનાસ� બનો. એ રીતે ર�ાબંધન 
બાંધવાનો ભાવાથ� એ છ� ક� પિવ�તાના �તનું 
પાલન કરો.

ભાઈબહ�નનો સંબંધ ઘણો જ પિવ� છ�. 
ભાઈ-બહ�નની ��� એક બી� તરફ પિવ� હોય 
છ�. તેમાં કામ-વાસનાનો તો અંશ મા� નથી હોતો. 
તેથી ધમ�ના સંબંધે બહ�નો ભાઈઓને અથવા 
�ા�ણ યજમાનોને આ રાખડી (બંધન) બાંધે છ� - 
ભાઈ, પિવ� રહ�જે કારણ ક� ર�ા કરનાર 
પરમા�માને પિવ�તા િ�ય છ�. વા�તવમાં જે 
બહ�નોએ પોતે ��ચય� �તને ધારણ કયુ� નથી. 
અથવા �ા�ણ પોતે આ મહા�તનું પાલન નથી 
કરતા, તે આ બંધનને કોઈપણ �યિ�ને બાંધવા 
માટ� અિધકારી નથી. જે �યિ� પોતે કોઈ 
િનયમનું પાલન નથી કરતી, તેને નથી એ િનયમ 
િવષે બી�ઓને ઉપદ�શ આપવાનો અિધકાર ક� 
નથી પડતો તેના ઉપદ�શનો કોઈ પર �ભાવ. આ 
િવષયમાં મહા�મા ગાંધીના �વનના એક 
��ાંતનો અહ� ઉ�ેખ કરવાથી મુ�ો િવશેષ �પ� 
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શ�આત થઈ પરંતુ આજ તો િવકારી �ા�ણ 
અથવા િવકારી ��ીઓ પણ ર�ાબંધન બાંધે છ�, 
ક� જે અથ� િવનાનું મનને મનાવવાનું પગલું છ�. 
તેનાથી કોઈ િવશેષ લાભ છ� જ નહ�.

આપ �ણો છો ક� આ તહ�વાર �ાવણ 
માસમાં ઉજવવામાં આવે છ�. આ માસને મલમાસ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ �દવસોને લોકો 
પુ�ષો�મ માસ તરીક� ઉજવે છ� અને સ�સંગમાં 
સારો એવો રસ લે છ�. તો આ �થા પણ એ રહ�ય 
તરફ ઈશારો કર� છ� ક� �યાર� આખી ��� કામ, 
�ોધ વગેર� િવકારોથી મિલન થઈ ગઈ હતી અથા�� 
�યાર� કિળયુગનું અંિતમ ચરણ હતું. �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવતરીને �ાનવષા� કરી હતી. તેમની પાસેથી 
�ાન સાંભળનાર સાચા અને પિવ� �ા�ણોએ 
�થળ� �થળ� સ�સંગ કય�, �યાર� તેમણે લોકોને 
પિવ�તાની રાખડીનું બંધન બાં�યું હતું.

તેથી � ‘કાળ’થી, યમરાજના દ�ડથી, રોગ 
અને શોકથી આપણું ખર�ખ�ં ર�ણ ઈ�છતા 
હોઈએ, તો આપણે માટ� જ�રી છ� ક� આપણે 
ફરીથી તે િવિચ� બંધન બાંધીએ અથવા આપણે 
મન-વચન-કમ�ને સંપૂણ� પિવ� બનાવવાનું �ત 
લેવું �ઈએ. બી�ઓને ર�ાબંધન બાંધતાં પહ�લાં 
આપણે �તે જ પોતાને બંધનમાં બાંધીએ. 
બ�રમાંથી એક ર�શમી દોરીની રાખડી ખરીદીને 
તેને બાંધી દઈએ અથવા બંધાવી દઈ ક�ઈ પૈસા-
િમઠાઈઓની આપ લે કરી કોઈ બંધન િવનાના 
થઈ જઈએ એ તો પોતાના �વન ��યે બેદરકાર 
રહ�નારા લોકોનું કામ છ�. � �વનને �ચું લઈ 
જવાની લગની હોય, તો ભગવાન ��યે સાચો �ેમ 
હોય, તો પિવ�તાનું બીડુ ઉઠાવવું �ઈએ. 
ર�ાબંધન બંધાવવું એ કાયરોનું કામ નથી પરંતુ 
મહાવીરોનું કામ છ�. કાયર કોઈનું શું ર�ણ 

કરવાનો? મહાવીર અને મહાવીરણી એ છ� ક� જે 
કામિવકાર સામે યુ� ખેલે છ�, જે �ોધની �ાળાને 
બૂઝાવી શાંત કરવા માટ� �હાની ફાયર િ�ગેડમાં 
ભરતી થાય છ�, જે મોહની ખાઈને ક�દી જવાની 
તૈયારી બતાવે છ� અને અહ�કારને �ાનના 
ટ�કારથી અ��ય કરી દ� છ�.

તેથી � બાંધવું છ� તો એવું ર�ાબંધન બાંધો 
ક� જેનાથી �વગ�નું �વરા�ય મળી �ય, જેનાથી 
ભગવાનનો �યાર મળ�, જેનાથી ફરીથી કોઈ વાર 
ર�ાની જ�ર ન પડે અને જેનાથી બધી કામનાઓ 
પ�રપૂણ� થઈ �ય. જેમનો પહ�લાં કોઈની સાથે 
અપિવ�તાયુ� સંબંધ અથવા �યવહાર થયો 
હોય, તે એકબી�ની પિવ�તાનું બંધન બાંધે! 
ર�ાબંધનના �દવસે તે એ �ત લે ક� આજથી �� 
પિવ� બંધનમાં બંધાઈ ગયો છું, હવે મા�ં �વન 
એક નવું �વન હશે, તેમાં �� મારા પોતાનાં મન-
વચન-કમ�ની પિવ�તાનું પૂ�ં ર�ણ કરીશ અને 
બી�ઓની સાથે મારી લેણદ�ણમાં તથા કમ� ખાતા 
પર પૂ�ં �યાન રાખીશ ક� જેથી તેમાં કોઈ પણ 
�તની અપિવ�તાનો �વેશ ન થાય. આ �કારના 
ર�ાબંધનથી જ આ દ�શ ફરીથી �ે�ાચારી 
અથવા �વગ� બની શકશે અને અહ� જ ગાંધી 
બાપુની રામરા�યની શુભે�છાઓ સંપૂણ� થઈ 
શકશે એટલા માટ� ઈ�� અને યમનો �સંગ 
અ�યાર� પણ �ચિલત છ�. �યાર� ઈ��ાણીએ ઈ��ને 
ર�ા બાંધી �યાર� તેને �વગ�નું દ�વી �વરા�ય �ા�ત 
થયું હતું અથવા યમુનાએ પોતાના ભાઈ યમને 
�યાર� આ બંધન બાં�યું હતું �યાર� તેને વરદાન 
આ�યું હતું ક� આ �દવસે જે બહ�ન ર�ાબંધન 
બાંધશે તેનો ભાઈ યમલોકના દ�ડથી બચી �ય, 
તો તે બંધન પિવ�તાનું જ હોઈ શક�, બીજું ક�ઈ 
નહ�.

પરંતુ આજે ઘણા માણસો ગભરાઈ �ય છ�. 

ન રહી શક�એ એવું માનવા માટ� કોઈ કારણ રહ�તું 
નથી. પરંતુ તેમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગના 
અ�યાસનો આધાર લેવો જ�રી છ�.

તેથી �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ાના મનુ�ય-તનમાં અવતરી 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું િશ�ણ 
આપે છ� અને એ રીતે પિવ� ���ની �થાપનાનું 
કત��ય ફરીથી કરી ર�ા છ�. તો આપણી ફરજ છ� 
ક� આપણે પણ એ િશ�ણને �ા�ત કરી પિવ� બની 
એ ઈ�રીય કાય�માં સહયોગી બનીએ. આ પિવ� 
���નો િવનાશ તો ન�કના ભિવ�યમાં બ�બ 
અને ક�દરતી આપદાઓ �ારા થવાનો છ� અને આ 
અપિવ�તા, આ કામવાસના અથવા અ�ય 
�કારની અશુિ� તો દૂર થવાની જ છ�, તો શા માટ� 
આ કાંટા અને કાંકરાને �તે જ છોડી આપણે 
પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી �ાનર� અને 
પિવ�તાની બિ�સ ન મેળવી લઈએ અને એ રીતે 
આવું નવું અને િવિચ� ર�ાબંધન ન બાંધીએ ક� 
જેનાથી ભિવ�યમાં 21 જ�મો માટ� દ�વી �વરા�યની 
�ા��ત થાય?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તેઓ િવચારમાં પડી �ય છ� ક� પિવ� હોવું તો ઘણું 
જ ક�ઠન છ�. અમે એ બંધન ક�વી રીતે પાળી 
શક�શું? આજની દુિનયામાં પોતાના મન-વચન-
કમ�ની પિવ�તાનું ર�મ કરવું તે ક�વી રીતે સંભવે! 
ખરી રીતે એ �માણે િવચારવું એ તો પુ�ષાથ�નું 
લ�ણ છ�. પુ�ષાથ� કરવાથી બધું જ થઈ શક� છ�. 
પહ�લાં લોકો સમજતા હતા ક� િહમાલય પવ�તના 
છ��ા િશખર માઉ�ટ એવર��ટ પર ચઢવું અસંભવ 
હતું, પરંતુ અ�યાર� માણસો �યાં સુધી અનેકવાર 
ચડી ગયા છ� અને ચં�લોક િવષેનો �યાલ બદલાવા 
લા�યો છ�. પહ�લાં ઉડીને આકાશમાં જવું એ ક�વળ 
ક�પના સમજવામાં આવતી હતી, પરંતુ આજે 
એવાં સાધન શોધાયાં છ� ક� જેમના �યોગથી 
મનુ�ય આકાશ અને અવકાશમાં ઉડી શક� છ�. 
તેથી તો આજે લોકોએ અશ�ય બાબતોને શ�ય 
બનાવી દીધી છ�. બાળપણમાં બાળક માટ� ચાલવું 
ઘણું અઘ�ં હોય છ�, પરંતુ અ�યાસથી તે પોતાના 
પગ પર ઉભું થઈ ચાલવા માંડે છ� અને િવશેષ મોટું 
થતાં નાસભાગ કર� છ�, તેથી આજે જે કાય� અિત 
ક�ઠન લાગે છ�, તે પુ�ષાથ� કરવાથી સહજ અને 
�વાભાિવક રીતે થવા સંભવ છ�. � કોઈ બાળકને 
આપણને કહીએ ક� ‘જુઓ ભાઈ, એક હોડી એવી 
પણ છ� ક� જે પાણીની નીચે ચાલે છ�, તો તે સમજશે 
ક� આપણે ગ�પુ મારીએ છીએ અથવા અસંભવ 
વાત સાંભળી ર�ા છીએ. પરંતુ આપણે �ણીએ 
છીએ ક� અ�યાર� એવી ડૂબક� મારતી હોડીઓ પણ 
હોય છ� ક� જે સમુ�માં પાણીની સપાટીથી પણ નીચે 
ઉતરી �ય છ�. તેથી પોતાના મનમાં એ ભાવ 
બેસાડવો, ક� પિવ�તાના ર�ાબંધનનું પાલન 
કરવું અસંભવ છ�, તે ખોટો �યાલ છ�.’ �યાં ચાહ 
(ગમતી બાબત) હોય છ�, �યાં રાહ હોય છ�. એ 
વચન �િસ� છ�. � આપણે બહાના છોડી સાચા 
મનથી પિવ� રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરીએ, તો પિવ� 

બાબા કહ� છ�, જે સંક�પ કરો છો એને પૂરા કરો. 
કમ�માં પૂરા લાવો. િવચારો અને કરો. સંક�પ કરીને 
છોડો નહ�. કાલ કરીશું એમ કહીને ટાળી ના દો. 
અડધા મનથી િવચારો નહ�. જે પણ િવચારો તે 
પૂરા મનથી િવચારો. જે કરો તે સંપૂણ� �દલથી �ન 
ર�ડીને કરો. સંક�પમાં �ેમ અને િન�યની 
સમતુલા �ઈએ. પૂણ� સંક�પમાં લવ (�ેમ) અને 
લૉ (કાયદા) �ેહ અને શ��નું �ાન અને 
યોગનું બેલે�સ હોય. આ સવ�નું પાલન કરવાથી 
તી� પુ�ષાથ� બની શકાશે.
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શ�આત થઈ પરંતુ આજ તો િવકારી �ા�ણ 
અથવા િવકારી ��ીઓ પણ ર�ાબંધન બાંધે છ�, 
ક� જે અથ� િવનાનું મનને મનાવવાનું પગલું છ�. 
તેનાથી કોઈ િવશેષ લાભ છ� જ નહ�.

આપ �ણો છો ક� આ તહ�વાર �ાવણ 
માસમાં ઉજવવામાં આવે છ�. આ માસને મલમાસ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ �દવસોને લોકો 
પુ�ષો�મ માસ તરીક� ઉજવે છ� અને સ�સંગમાં 
સારો એવો રસ લે છ�. તો આ �થા પણ એ રહ�ય 
તરફ ઈશારો કર� છ� ક� �યાર� આખી ��� કામ, 
�ોધ વગેર� િવકારોથી મિલન થઈ ગઈ હતી અથા�� 
�યાર� કિળયુગનું અંિતમ ચરણ હતું. �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવતરીને �ાનવષા� કરી હતી. તેમની પાસેથી 
�ાન સાંભળનાર સાચા અને પિવ� �ા�ણોએ 
�થળ� �થળ� સ�સંગ કય�, �યાર� તેમણે લોકોને 
પિવ�તાની રાખડીનું બંધન બાં�યું હતું.

તેથી � ‘કાળ’થી, યમરાજના દ�ડથી, રોગ 
અને શોકથી આપણું ખર�ખ�ં ર�ણ ઈ�છતા 
હોઈએ, તો આપણે માટ� જ�રી છ� ક� આપણે 
ફરીથી તે િવિચ� બંધન બાંધીએ અથવા આપણે 
મન-વચન-કમ�ને સંપૂણ� પિવ� બનાવવાનું �ત 
લેવું �ઈએ. બી�ઓને ર�ાબંધન બાંધતાં પહ�લાં 
આપણે �તે જ પોતાને બંધનમાં બાંધીએ. 
બ�રમાંથી એક ર�શમી દોરીની રાખડી ખરીદીને 
તેને બાંધી દઈએ અથવા બંધાવી દઈ ક�ઈ પૈસા-
િમઠાઈઓની આપ લે કરી કોઈ બંધન િવનાના 
થઈ જઈએ એ તો પોતાના �વન ��યે બેદરકાર 
રહ�નારા લોકોનું કામ છ�. � �વનને �ચું લઈ 
જવાની લગની હોય, તો ભગવાન ��યે સાચો �ેમ 
હોય, તો પિવ�તાનું બીડુ ઉઠાવવું �ઈએ. 
ર�ાબંધન બંધાવવું એ કાયરોનું કામ નથી પરંતુ 
મહાવીરોનું કામ છ�. કાયર કોઈનું શું ર�ણ 

કરવાનો? મહાવીર અને મહાવીરણી એ છ� ક� જે 
કામિવકાર સામે યુ� ખેલે છ�, જે �ોધની �ાળાને 
બૂઝાવી શાંત કરવા માટ� �હાની ફાયર િ�ગેડમાં 
ભરતી થાય છ�, જે મોહની ખાઈને ક�દી જવાની 
તૈયારી બતાવે છ� અને અહ�કારને �ાનના 
ટ�કારથી અ��ય કરી દ� છ�.

તેથી � બાંધવું છ� તો એવું ર�ાબંધન બાંધો 
ક� જેનાથી �વગ�નું �વરા�ય મળી �ય, જેનાથી 
ભગવાનનો �યાર મળ�, જેનાથી ફરીથી કોઈ વાર 
ર�ાની જ�ર ન પડે અને જેનાથી બધી કામનાઓ 
પ�રપૂણ� થઈ �ય. જેમનો પહ�લાં કોઈની સાથે 
અપિવ�તાયુ� સંબંધ અથવા �યવહાર થયો 
હોય, તે એકબી�ની પિવ�તાનું બંધન બાંધે! 
ર�ાબંધનના �દવસે તે એ �ત લે ક� આજથી �� 
પિવ� બંધનમાં બંધાઈ ગયો છું, હવે મા�ં �વન 
એક નવું �વન હશે, તેમાં �� મારા પોતાનાં મન-
વચન-કમ�ની પિવ�તાનું પૂ�ં ર�ણ કરીશ અને 
બી�ઓની સાથે મારી લેણદ�ણમાં તથા કમ� ખાતા 
પર પૂ�ં �યાન રાખીશ ક� જેથી તેમાં કોઈ પણ 
�તની અપિવ�તાનો �વેશ ન થાય. આ �કારના 
ર�ાબંધનથી જ આ દ�શ ફરીથી �ે�ાચારી 
અથવા �વગ� બની શકશે અને અહ� જ ગાંધી 
બાપુની રામરા�યની શુભે�છાઓ સંપૂણ� થઈ 
શકશે એટલા માટ� ઈ�� અને યમનો �સંગ 
અ�યાર� પણ �ચિલત છ�. �યાર� ઈ��ાણીએ ઈ��ને 
ર�ા બાંધી �યાર� તેને �વગ�નું દ�વી �વરા�ય �ા�ત 
થયું હતું અથવા યમુનાએ પોતાના ભાઈ યમને 
�યાર� આ બંધન બાં�યું હતું �યાર� તેને વરદાન 
આ�યું હતું ક� આ �દવસે જે બહ�ન ર�ાબંધન 
બાંધશે તેનો ભાઈ યમલોકના દ�ડથી બચી �ય, 
તો તે બંધન પિવ�તાનું જ હોઈ શક�, બીજું ક�ઈ 
નહ�.

પરંતુ આજે ઘણા માણસો ગભરાઈ �ય છ�. 

ન રહી શક�એ એવું માનવા માટ� કોઈ કારણ રહ�તું 
નથી. પરંતુ તેમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગના 
અ�યાસનો આધાર લેવો જ�રી છ�.

તેથી �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ાના મનુ�ય-તનમાં અવતરી 
ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું િશ�ણ 
આપે છ� અને એ રીતે પિવ� ���ની �થાપનાનું 
કત��ય ફરીથી કરી ર�ા છ�. તો આપણી ફરજ છ� 
ક� આપણે પણ એ િશ�ણને �ા�ત કરી પિવ� બની 
એ ઈ�રીય કાય�માં સહયોગી બનીએ. આ પિવ� 
���નો િવનાશ તો ન�કના ભિવ�યમાં બ�બ 
અને ક�દરતી આપદાઓ �ારા થવાનો છ� અને આ 
અપિવ�તા, આ કામવાસના અથવા અ�ય 
�કારની અશુિ� તો દૂર થવાની જ છ�, તો શા માટ� 
આ કાંટા અને કાંકરાને �તે જ છોડી આપણે 
પરમિપતા પરમા�મા પાસેથી �ાનર� અને 
પિવ�તાની બિ�સ ન મેળવી લઈએ અને એ રીતે 
આવું નવું અને િવિચ� ર�ાબંધન ન બાંધીએ ક� 
જેનાથી ભિવ�યમાં 21 જ�મો માટ� દ�વી �વરા�યની 
�ા��ત થાય?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તેઓ િવચારમાં પડી �ય છ� ક� પિવ� હોવું તો ઘણું 
જ ક�ઠન છ�. અમે એ બંધન ક�વી રીતે પાળી 
શક�શું? આજની દુિનયામાં પોતાના મન-વચન-
કમ�ની પિવ�તાનું ર�મ કરવું તે ક�વી રીતે સંભવે! 
ખરી રીતે એ �માણે િવચારવું એ તો પુ�ષાથ�નું 
લ�ણ છ�. પુ�ષાથ� કરવાથી બધું જ થઈ શક� છ�. 
પહ�લાં લોકો સમજતા હતા ક� િહમાલય પવ�તના 
છ��ા િશખર માઉ�ટ એવર��ટ પર ચઢવું અસંભવ 
હતું, પરંતુ અ�યાર� માણસો �યાં સુધી અનેકવાર 
ચડી ગયા છ� અને ચં�લોક િવષેનો �યાલ બદલાવા 
લા�યો છ�. પહ�લાં ઉડીને આકાશમાં જવું એ ક�વળ 
ક�પના સમજવામાં આવતી હતી, પરંતુ આજે 
એવાં સાધન શોધાયાં છ� ક� જેમના �યોગથી 
મનુ�ય આકાશ અને અવકાશમાં ઉડી શક� છ�. 
તેથી તો આજે લોકોએ અશ�ય બાબતોને શ�ય 
બનાવી દીધી છ�. બાળપણમાં બાળક માટ� ચાલવું 
ઘણું અઘ�ં હોય છ�, પરંતુ અ�યાસથી તે પોતાના 
પગ પર ઉભું થઈ ચાલવા માંડે છ� અને િવશેષ મોટું 
થતાં નાસભાગ કર� છ�, તેથી આજે જે કાય� અિત 
ક�ઠન લાગે છ�, તે પુ�ષાથ� કરવાથી સહજ અને 
�વાભાિવક રીતે થવા સંભવ છ�. � કોઈ બાળકને 
આપણને કહીએ ક� ‘જુઓ ભાઈ, એક હોડી એવી 
પણ છ� ક� જે પાણીની નીચે ચાલે છ�, તો તે સમજશે 
ક� આપણે ગ�પુ મારીએ છીએ અથવા અસંભવ 
વાત સાંભળી ર�ા છીએ. પરંતુ આપણે �ણીએ 
છીએ ક� અ�યાર� એવી ડૂબક� મારતી હોડીઓ પણ 
હોય છ� ક� જે સમુ�માં પાણીની સપાટીથી પણ નીચે 
ઉતરી �ય છ�. તેથી પોતાના મનમાં એ ભાવ 
બેસાડવો, ક� પિવ�તાના ર�ાબંધનનું પાલન 
કરવું અસંભવ છ�, તે ખોટો �યાલ છ�.’ �યાં ચાહ 
(ગમતી બાબત) હોય છ�, �યાં રાહ હોય છ�. એ 
વચન �િસ� છ�. � આપણે બહાના છોડી સાચા 
મનથી પિવ� રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરીએ, તો પિવ� 

બાબા કહ� છ�, જે સંક�પ કરો છો એને પૂરા કરો. 
કમ�માં પૂરા લાવો. િવચારો અને કરો. સંક�પ કરીને 
છોડો નહ�. કાલ કરીશું એમ કહીને ટાળી ના દો. 
અડધા મનથી િવચારો નહ�. જે પણ િવચારો તે 
પૂરા મનથી િવચારો. જે કરો તે સંપૂણ� �દલથી �ન 
ર�ડીને કરો. સંક�પમાં �ેમ અને િન�યની 
સમતુલા �ઈએ. પૂણ� સંક�પમાં લવ (�ેમ) અને 
લૉ (કાયદા) �ેહ અને શ��નું �ાન અને 
યોગનું બેલે�સ હોય. આ સવ�નું પાલન કરવાથી 
તી� પુ�ષાથ� બની શકાશે.
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ચીર પૂયા� હતા અને લાજ સાચવી હતી. ‘દ�વતા’ 
શ�દનો �યોગ જ એમના માટ� થાય છ� ક� જેમની 
���, �િ� અને ક�િ� �દ�ય હોય. � કોઈના કમ� 
મનુ�યોની જેમ િવકારી હોય તો તે ‘પૂ�ય’ અથવા 
‘દ�વતા’ કયા અથ�માં કહ�વાય? તેથી િનઃસંદ�હ 
�ીક��ણ સંપૂણ� િનિવ�કારી હતા અને સોળ� કળાએ 
સંપૂણ� પિવ� હતા. તેમનો જ�મ �દ�ય છ�. દ�વી 
દુિનયાની શ�આત તેમના જ�મથી જ થાય છ�. 
તેઓ સતયુગના �થમ રાજક�માર છ�. કિળયુગી 
ઘોર અંધકારના સમયે તેમનો જ�મ થયો હોવાથી 
રાિ�ના બાર વાગે તેની યાદ�પે જ�મો�સવને 
ઉજવવામાં આવે છ�. જ�મા�મી એ સામા�ય 
તહ�વાર નથી પરંતુ નવી દુિનયાની િ�િત� મંડાઈ 
રહી છ� તેનો િનદ�શ આપતો સમ� માનવ�વન 
માટ� અલૌ�કક તહ�વાર છ�. હવે કિળયુગના અંત 
પછી અવ�ય �ીક��ણની સતયુગી દુિનયા આવશે 
તે રાિ� પછી સૂય�દય જેટલું જ િનિ�ત ભાિવ છ�.

તેથી જ�મા�મીના શુભ �દવસે અંતરમાં 
ડો�કયું કરી �વાની આવ�યકતા છ�. �ીક��ણને 
મનમોહન કહી છોડી દ�વાથી લ�ની િસિ� નહ� 
થાય. પરંતુ આ સમયે આપણા મનને તપાસવાની 
આવ�યકતા છ� ક� આપણા મનને વા�તવમાં �યામે 
મોહમાં રા�યું છ� અથવા કામે? અંદર િવકાર છ� તો 
એ સમ� લો ક� બહારથી ‘�ીક��ણ, ગોિવંદ...’ 
વગેર� પદ ગાવાથી સ�ગિત નિહ થાય. એ તો 
‘બગલમાં િવકારોની છરી અને મુખમાં રામ રામ’ 
વાળો �સંગ થઈ જશે અથવા ‘�દ�હી શહ�ર 
નમૂના, અંદર માટી બહાર ચુના’ વાળી કહ�વત 
લાગુ પડી જશે.

તેથી � ક��ણ ��યે આપને ખર�ખર �ેમ છ� 
અને તેમના વૈક��ઠમાં આપ જવાની ઈ�છા કરો છો 
તો સંપૂણ� પિવ� બનો. િવકારી અને આસુરી 
�વભાવવાળા આ�માઓ વૈક��ઠમાં જઈ શકતા 

�ીક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

�ીક��ણ જ�મા�મીના 
�દવસે ભારતના દર�ક 
શહ�ર-ગામડાંઓમાં ઘણા 
જ ઉ�સાહ અને ઉમંગથી 
�ીક��ણનો જ�મ �દવસ 
ઉજવવામાં આવે છ�. 
ભારતવાસીઓને �ીક��ણ

ઘણા વહાલા લાગે છ� કારણ ક� તેમનું �વન અને 
કાય� �યવહાર બ� પિવ� અને મનને આકષ�નારાં 
હતાં.

�ીક��ણનો જ�મ ધ�ય હતો. �ીક��ણના 
જ�મને લોકો ખૂબ જ ‘ધ�ય’ માને છ�. એ કારણે 
તેમના જ�મ�થળ આ�દનું વણ�ન પણ ‘ધ�ય 
મથુરા’ ‘ધ�ય ગોક�ળ’ વગેર� શ�દોમાં કર� છ�. 
�ીક��ણનો જ�મ, �કશોર અવ�થા અને પાછળના 
આખા �વનને લોકો દ�વી સમજે છ�. �ીક��ણ 
એટલા મહાન અને �યારા લાગે છ� ક� ‘મોર મુગટ 
ધર મુરલી સોહ�‘ પદોથી �ીક��ણની શોભાનું પણ 
વણ�ન કર� છ�. તેમ છતાં �ીક��ણના �વનમાં જે 
િવશેષતાઓ હતી, જે અજબ �કારની મહાનતા 
હતી તેને લોકો આજે યથાથ� �પે અને �પ� રીતે 
�ણતા નથી. ઉદાહરણ તરીક�, �ીક��ણનું 
�યિ��વ એટલું આકષ�ક ક�મ હતું તેને પૂ�ય 
વગ�માં શા માટ� ગણવામાં આવે છ�. વળી એમને એ 
પણ ખબર નથી ક� �ીક��ણે તે ઉ�મ પદવીને �યા 
ઉ�મ પુ�ષાથ�થી �ા�ત કરી હતી.

�ીક��ણના �વનની િવશેષતા એ હતી ક� 
તેમનો જ�મ જ પિવ�તાથી થયો હતો. ક�ટલીક 
�યિ�, બાળકો જ�મથી જ તેજ�વી હોય છ�. પરંતુ 
�ીક��ણ તો જ�મથી જ �દ�ય હતા, અલૌ�કક હતા.  

�ીક��ણના બાળવયનાં િચ�ોમાં �ભામંડળોથી 
સુશોિભત બતાવવામાં આ�યા છ�. માતાઓ કહ� છ� 
ક� � બાળક હોય તો �ીક��ણ જેવું હોય, કારણક� 
તેઓ બાળપણથી જ પૂ�ય હતા. �ીક��ણની 
�કશોર અવ�થાની મૂિત�ઓને પારણામાં ઝૂલાવી 
�સ�નિચ� બને છ�. �ીક��ણનો જ�મ યોગબળ 
�ારા થયો હતો. તેથી તેમનું શરીર સતો�ધાન 
ત�વોનું બનેલું હતું. મોરનું પીછું પિવ�તાનું �તીક 
છ�. તેથી જ �ીક��ણને મોરમુગટધારી કહ�વામાં 
આવે છ�. �ીક��ણનું પળ માટ� દશ�ન કરવા અને 
તેના �યારા બનવા � ભ�ો પિવ�તાને ધારણ 
કરતા હોય તો �ીક��ણ પોતે તથા તેમનો જ�મ પણ 
પિવ�તાના બળ� થયો હોય તે �વાભાિવક છ�. 
મીરાંએ �ીક��ણની ભિ�ને કારણે પોતાના સમ� 
�વન દરિમયાન ��ચય��તનું પાલન કયુ�. તે 
માટ� ઝેરના �યાલાને પણ સહષ� પીવાનું �વીકારી 
લીધું. આજે પણ �ીક��ણની જડ મૂિત� સામે જતાં 
પિવ�તાના ભાવ �વતઃ પેદા થાય છ�. પળવારમાં 
અપિવ�તાના સંક�પ ગાયબ થઈ �ય છ�.

તેમની પિવ�તાને લઈને જ �ીક��ણના 
��યેક અંગના નામ સાથે પિવ�તાના �તીક 
‘કમળ’ શ�દને �ડે છ�. જેમ ક� ને�કમળ, 
હ�તકમળ વગેર�. પરંતુ બી� બાજુ લોકો �ીક��ણ 
પર અનેક િમ�યા કલંક પણ લગાડે છ�. �ીક��ણને 
108 પટરાણીઓ હતી. તેમનાથી તેમને હ�રો 
બાળકો પેદા થયા હતા. તેમને ગોપીઓના વ�� 
ચોયા�. તેમણે િહ�સક યુ� કરા�યું. આમ તેઓ 
કામ, �ોધ, િહ�સા વગેર� િવકારોના દોષ લગાડે છ�. 
તેનાથી મહાન અનથ� થયો છ�.

તેમના માટ� તો �િસ� છ� ક� તેમણે �ૌપદીનાં 

નથી. તેમનો �ીક��ણ સાથે કોઈ સંબંધ બંધાઈ 
શકતો નથી. �ીક��ણનું પદ ક�ટલું મહાન હતું. 
�ીક��ણને મહા�મા લોકો પૂજે છ�. �ીક��ણને 
મહા�માઓ અને રા�ઓ તાજયુ� બતાવવામાં 
આવે છ� અથા�� તેમને �ભામંડળ અથવા સોનેરી 
મુગટધારી િચતરવામાં આવે છ�. તેમજ રા�ઓના 
પણ રા� અથવા િવ�-મહારાજન �ીનારાયણ 
પણ કહ�વામાં આવે છ� ક� જે તેમની ��િતમાં 
‘�ીક��ણ ગોિવંદ હર� મુરાર�, હ� નાથ નારાયણ 
વાસુદ�વ’ વગેર� પદોથી માલૂમ પડે છ�. તેથી �� 
ઊભો થાય છ� ક� �ીક��ણે પૂ�યપદ ક�વી રીતે �ા�ત 
કયુ�?

ગીતાના ભગવાનનું મહાવા�ય છ� ક�, ‘મા�ં’ 
આ �ાન રા�ઓના પણ રા� બનાવનાર સવ� 
િવ�ાનો રા� છ�.’ ભગવાન કહ� છ�, ‘મારી મત પર 
ચાલવાથી જ તમને ��વીનું �વરા�ય અથવા 
�વગ�ના સુખ �ા�ત થશે.’ તેથી િસ� છ� ક� �ીક��ણે 
તેમના પૂવ�જ�મમાં યથાથ� ગીતાના �ાનથી �ી 
નારાયણના પદને �ા�ત કયુ� હતું. તેથી જ આપણે 
�ીક��ણની જેમ પિવ� અને ગુણવાન બનવા 
ઈ�છીએ તો આપણે પણ સવ��ે� ગીતા�ાન અને 
સહજ રાજયોગ શીખવાં �ઈએ. પરમિપતા િશવ 
સાથે યોગયુ� થવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે મનુ�ય પોતાની શ��ઓને ભૂલી �ય છ� 
તે �વનમાં હાર� છ�. યાદ રાખો તમારા જેવું 
શ��શાળી બીજું કોઈ નથી. કારણક� તમારી 
પાસે ઈ�રીય શ��ઓ છ�. તમે પિવ�તાને 
ધારણ કર�લી છ�.

• તમે �ણો છો ક� આ�મા આ શરીર�પી ઘરમાં 
આવીને પા� ભજવે છ�. આ�મા એક શરીર 
છોડીને બીજું લે છ�. પા� ભજવે છ�.
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ચીર પૂયા� હતા અને લાજ સાચવી હતી. ‘દ�વતા’ 
શ�દનો �યોગ જ એમના માટ� થાય છ� ક� જેમની 
���, �િ� અને ક�િ� �દ�ય હોય. � કોઈના કમ� 
મનુ�યોની જેમ િવકારી હોય તો તે ‘પૂ�ય’ અથવા 
‘દ�વતા’ કયા અથ�માં કહ�વાય? તેથી િનઃસંદ�હ 
�ીક��ણ સંપૂણ� િનિવ�કારી હતા અને સોળ� કળાએ 
સંપૂણ� પિવ� હતા. તેમનો જ�મ �દ�ય છ�. દ�વી 
દુિનયાની શ�આત તેમના જ�મથી જ થાય છ�. 
તેઓ સતયુગના �થમ રાજક�માર છ�. કિળયુગી 
ઘોર અંધકારના સમયે તેમનો જ�મ થયો હોવાથી 
રાિ�ના બાર વાગે તેની યાદ�પે જ�મો�સવને 
ઉજવવામાં આવે છ�. જ�મા�મી એ સામા�ય 
તહ�વાર નથી પરંતુ નવી દુિનયાની િ�િત� મંડાઈ 
રહી છ� તેનો િનદ�શ આપતો સમ� માનવ�વન 
માટ� અલૌ�કક તહ�વાર છ�. હવે કિળયુગના અંત 
પછી અવ�ય �ીક��ણની સતયુગી દુિનયા આવશે 
તે રાિ� પછી સૂય�દય જેટલું જ િનિ�ત ભાિવ છ�.

તેથી જ�મા�મીના શુભ �દવસે અંતરમાં 
ડો�કયું કરી �વાની આવ�યકતા છ�. �ીક��ણને 
મનમોહન કહી છોડી દ�વાથી લ�ની િસિ� નહ� 
થાય. પરંતુ આ સમયે આપણા મનને તપાસવાની 
આવ�યકતા છ� ક� આપણા મનને વા�તવમાં �યામે 
મોહમાં રા�યું છ� અથવા કામે? અંદર િવકાર છ� તો 
એ સમ� લો ક� બહારથી ‘�ીક��ણ, ગોિવંદ...’ 
વગેર� પદ ગાવાથી સ�ગિત નિહ થાય. એ તો 
‘બગલમાં િવકારોની છરી અને મુખમાં રામ રામ’ 
વાળો �સંગ થઈ જશે અથવા ‘�દ�હી શહ�ર 
નમૂના, અંદર માટી બહાર ચુના’ વાળી કહ�વત 
લાગુ પડી જશે.

તેથી � ક��ણ ��યે આપને ખર�ખર �ેમ છ� 
અને તેમના વૈક��ઠમાં આપ જવાની ઈ�છા કરો છો 
તો સંપૂણ� પિવ� બનો. િવકારી અને આસુરી 
�વભાવવાળા આ�માઓ વૈક��ઠમાં જઈ શકતા 

�ીક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

�ીક��ણ જ�મા�મીના 
�દવસે ભારતના દર�ક 
શહ�ર-ગામડાંઓમાં ઘણા 
જ ઉ�સાહ અને ઉમંગથી 
�ીક��ણનો જ�મ �દવસ 
ઉજવવામાં આવે છ�. 
ભારતવાસીઓને �ીક��ણ

ઘણા વહાલા લાગે છ� કારણ ક� તેમનું �વન અને 
કાય� �યવહાર બ� પિવ� અને મનને આકષ�નારાં 
હતાં.

�ીક��ણનો જ�મ ધ�ય હતો. �ીક��ણના 
જ�મને લોકો ખૂબ જ ‘ધ�ય’ માને છ�. એ કારણે 
તેમના જ�મ�થળ આ�દનું વણ�ન પણ ‘ધ�ય 
મથુરા’ ‘ધ�ય ગોક�ળ’ વગેર� શ�દોમાં કર� છ�. 
�ીક��ણનો જ�મ, �કશોર અવ�થા અને પાછળના 
આખા �વનને લોકો દ�વી સમજે છ�. �ીક��ણ 
એટલા મહાન અને �યારા લાગે છ� ક� ‘મોર મુગટ 
ધર મુરલી સોહ�‘ પદોથી �ીક��ણની શોભાનું પણ 
વણ�ન કર� છ�. તેમ છતાં �ીક��ણના �વનમાં જે 
િવશેષતાઓ હતી, જે અજબ �કારની મહાનતા 
હતી તેને લોકો આજે યથાથ� �પે અને �પ� રીતે 
�ણતા નથી. ઉદાહરણ તરીક�, �ીક��ણનું 
�યિ��વ એટલું આકષ�ક ક�મ હતું તેને પૂ�ય 
વગ�માં શા માટ� ગણવામાં આવે છ�. વળી એમને એ 
પણ ખબર નથી ક� �ીક��ણે તે ઉ�મ પદવીને �યા 
ઉ�મ પુ�ષાથ�થી �ા�ત કરી હતી.

�ીક��ણના �વનની િવશેષતા એ હતી ક� 
તેમનો જ�મ જ પિવ�તાથી થયો હતો. ક�ટલીક 
�યિ�, બાળકો જ�મથી જ તેજ�વી હોય છ�. પરંતુ 
�ીક��ણ તો જ�મથી જ �દ�ય હતા, અલૌ�કક હતા.  

�ીક��ણના બાળવયનાં િચ�ોમાં �ભામંડળોથી 
સુશોિભત બતાવવામાં આ�યા છ�. માતાઓ કહ� છ� 
ક� � બાળક હોય તો �ીક��ણ જેવું હોય, કારણક� 
તેઓ બાળપણથી જ પૂ�ય હતા. �ીક��ણની 
�કશોર અવ�થાની મૂિત�ઓને પારણામાં ઝૂલાવી 
�સ�નિચ� બને છ�. �ીક��ણનો જ�મ યોગબળ 
�ારા થયો હતો. તેથી તેમનું શરીર સતો�ધાન 
ત�વોનું બનેલું હતું. મોરનું પીછું પિવ�તાનું �તીક 
છ�. તેથી જ �ીક��ણને મોરમુગટધારી કહ�વામાં 
આવે છ�. �ીક��ણનું પળ માટ� દશ�ન કરવા અને 
તેના �યારા બનવા � ભ�ો પિવ�તાને ધારણ 
કરતા હોય તો �ીક��ણ પોતે તથા તેમનો જ�મ પણ 
પિવ�તાના બળ� થયો હોય તે �વાભાિવક છ�. 
મીરાંએ �ીક��ણની ભિ�ને કારણે પોતાના સમ� 
�વન દરિમયાન ��ચય��તનું પાલન કયુ�. તે 
માટ� ઝેરના �યાલાને પણ સહષ� પીવાનું �વીકારી 
લીધું. આજે પણ �ીક��ણની જડ મૂિત� સામે જતાં 
પિવ�તાના ભાવ �વતઃ પેદા થાય છ�. પળવારમાં 
અપિવ�તાના સંક�પ ગાયબ થઈ �ય છ�.

તેમની પિવ�તાને લઈને જ �ીક��ણના 
��યેક અંગના નામ સાથે પિવ�તાના �તીક 
‘કમળ’ શ�દને �ડે છ�. જેમ ક� ને�કમળ, 
હ�તકમળ વગેર�. પરંતુ બી� બાજુ લોકો �ીક��ણ 
પર અનેક િમ�યા કલંક પણ લગાડે છ�. �ીક��ણને 
108 પટરાણીઓ હતી. તેમનાથી તેમને હ�રો 
બાળકો પેદા થયા હતા. તેમને ગોપીઓના વ�� 
ચોયા�. તેમણે િહ�સક યુ� કરા�યું. આમ તેઓ 
કામ, �ોધ, િહ�સા વગેર� િવકારોના દોષ લગાડે છ�. 
તેનાથી મહાન અનથ� થયો છ�.

તેમના માટ� તો �િસ� છ� ક� તેમણે �ૌપદીનાં 

નથી. તેમનો �ીક��ણ સાથે કોઈ સંબંધ બંધાઈ 
શકતો નથી. �ીક��ણનું પદ ક�ટલું મહાન હતું. 
�ીક��ણને મહા�મા લોકો પૂજે છ�. �ીક��ણને 
મહા�માઓ અને રા�ઓ તાજયુ� બતાવવામાં 
આવે છ� અથા�� તેમને �ભામંડળ અથવા સોનેરી 
મુગટધારી િચતરવામાં આવે છ�. તેમજ રા�ઓના 
પણ રા� અથવા િવ�-મહારાજન �ીનારાયણ 
પણ કહ�વામાં આવે છ� ક� જે તેમની ��િતમાં 
‘�ીક��ણ ગોિવંદ હર� મુરાર�, હ� નાથ નારાયણ 
વાસુદ�વ’ વગેર� પદોથી માલૂમ પડે છ�. તેથી �� 
ઊભો થાય છ� ક� �ીક��ણે પૂ�યપદ ક�વી રીતે �ા�ત 
કયુ�?

ગીતાના ભગવાનનું મહાવા�ય છ� ક�, ‘મા�ં’ 
આ �ાન રા�ઓના પણ રા� બનાવનાર સવ� 
િવ�ાનો રા� છ�.’ ભગવાન કહ� છ�, ‘મારી મત પર 
ચાલવાથી જ તમને ��વીનું �વરા�ય અથવા 
�વગ�ના સુખ �ા�ત થશે.’ તેથી િસ� છ� ક� �ીક��ણે 
તેમના પૂવ�જ�મમાં યથાથ� ગીતાના �ાનથી �ી 
નારાયણના પદને �ા�ત કયુ� હતું. તેથી જ આપણે 
�ીક��ણની જેમ પિવ� અને ગુણવાન બનવા 
ઈ�છીએ તો આપણે પણ સવ��ે� ગીતા�ાન અને 
સહજ રાજયોગ શીખવાં �ઈએ. પરમિપતા િશવ 
સાથે યોગયુ� થવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે મનુ�ય પોતાની શ��ઓને ભૂલી �ય છ� 
તે �વનમાં હાર� છ�. યાદ રાખો તમારા જેવું 
શ��શાળી બીજું કોઈ નથી. કારણક� તમારી 
પાસે ઈ�રીય શ��ઓ છ�. તમે પિવ�તાને 
ધારણ કર�લી છ�.

• તમે �ણો છો ક� આ�મા આ શરીર�પી ઘરમાં 
આવીને પા� ભજવે છ�. આ�મા એક શરીર 
છોડીને બીજું લે છ�. પા� ભજવે છ�.
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�વનમાં �ે� 
જવાબદારી ઉઠાવવી એ 
મહાન ગુણ છ�. જેમાં 
�વયંની સાથે અ�યનું 
ક�યાણ સમાયેલું હોય તેને 
�ે� જવાબદારી કહ� છ�. 
જવાબદારી મનુ�યને 

અનુભવી અને શિ�શાળી બનાવે છ�. ક�ટલાક 
લોકો જવાબદારી ઉઠાવતાં પહ�લાં જ ��ો કર� છ� 
ક� કોણ �ણે ક�વી ક�વી મુ�ક�લીઓ આવશે. એટલે 
તેઓ જવાબદારી ઉઠાવીને પોતાનાં મનને ક� 
આપતા નથી. આ કિળયુગી દુિનયામાં �યાર� કોઈ 
�યિ� કોઈ કાય� અને લ�યને લઈને આગળ વધે 
છ� તો એના માગ�માં િવ�નો આવે તે �વાભાિવક છ�. 
પરંતુ �ાક�િતક અથવા માનવક�ત િવ�નોથી 
ગભરાઈને જવાબદારી ના ઉઠાવવી તે તો 
કાયરતા, નપુંસકતા છ�. કાયર �યિ� એ 
િવચારશે ક� �� જવાબદારી શા માટ� ઉઠાવું? આવો 
માનવ સદા સુ�તી, આળસ અને અલબેલાપણાનો 
િશકાર બનશે. �યાર� �ે� જવાબદારી ઉઠાવનાર 
માનવને �િતપળ અંદરથી અનુભવોની ખાણ 
ભરાતી જતી હોય એવું અનુભવશે. અનુભવીમૂત� 
બનવાથી �વનમાં એનો આ�મા શિ�શાળી 
બની �ય છ�. પછી આળસ, અલબેલાપણાનું 
એના �વનમાં કોઈ �થાન રહ�તું નથી. �યાર� કોઈ 
જવાબદારી હોતી નથી �યાર� જ સુ�તી આવે છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� જે �યિ� રોજ પોતાની 
ઓ�ફસમાં �ય છ� તે ર�ના �દવસે મનમાં િવચારી 
લે છ� ક� આજ તો મારો ર�નો �દવસ છ�. એટલે 
આરામ કરીશ. પરંતુ �યાર� એને ઓ�ફસમાં 

જવાનું હોય છ�, �ક�લ અથવા કૉલેજમાં જવાનું 
હોય છ� યા કોઈ ગાડી પકડવાની હોય છ� તો એની 
ઊંઘ જ ઉડી �ય છ�. કારણ ક� તેને જવાબદારી 
િનભાવવાની છ�.

જવાબદારી એક કળા

જવાબદારી સંભાળતાં �સ�ન રહ�વું તે એક 
મોટી કળા છ�. જવાબદારીઓ ઉઠાવનારને સૌથી 
મોટો લાભ એ થાય છ� ક� એને પોતાના મનની 
નબળાઈઓનો �યાલ આવી �ય છ�. �યાર� 
એનાથી િવમુખ થઈ જવું તે કાયરતા છ�. આવા 
નાજુક સમયે આ�મિવ�ાસ, િહ�મત અને ધીરજની 
જ�ર છ�. િહ�મત વધારનાર તો ઘણા મળ� છ� પણ 
ધીરજ �યિ�ની આંત�રક શિ� છ�. જેનો 
આધાર આ�મિવ�ાસ છ�. �યાં આ�મ�ાન, 
આ�મસંયમ અને આ�મિવ�ાસ હોય છ� �યાં 
આ�મબળ �વાભાિવક રીતે વધવા લાગે છ�. આ 
આ�મબળ કોઈપણ �ે� જવાબદારી િનભાવવામાં 
સહાયક િસ� થાય છ�.

આ�મિવ�ાસ અને ધીરજ બંધાવવા માટ� 
�યિ�ને એ વાત ઉપર િન�ય હોવો જ�રી છ� ક� 
જે કાય� માનવતાના ક�યાણ માટ�નું હોય જેને 
કોઈએ મને સ��યુ હોય તો તે મારામાં િવશેષ ગુણ 
�ઈને જ સ��યું હશે. � એ ગુણ ના હોય છતાં 
જવાબદારી િનભાવવામાં િહ�મત રાખવાથી તે ગુણ 
આપણામાં �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�. �યાં 
િહ�મત છ� �યાં પરમા�મા પણ મદદ કર� છ�. તેથી જ 
કહ�વાય છ�, ‘િહ�મતે મદા�, મદદ� ખુદા.’ જે કાય�માં 
પરમા�મા �વયં મદદગાર છ� એમાં સફળતા ના 
મળ� એવું બની શકતું નથી. � કોઈ જવાબદારી 
ઉઠાવતાં પહ�લાં જ સંશયબુિ� બની �ય, ‘�� આ 

જવાબદારી સંભાળો �વનને શોભાવો
�.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ

મનમાં લાવવાથી �યિ� િનઃસંક�પ ��થિતનો 
અનુભવ કરી શક� છ�. િનઃસંક�પ અવ�થામાં કામ 
કરવામાં ખુશી સમાયેલી છ�. આ ખુશી �ણભંગુર 
સફળતા કરતાં અનેક ઘણી ચ�ડયાતી છ�.

જવાબદારીનું લ�ય

મા� �ે� કમ� કરવાં એ જ જવાબદારી નથી 
પણ અ�ય �યિ�ઓ સાથેનો �યવહાર �ે� 
�યવહાર કરવા તથા સંબંધોને સુખદાયી બનાવીને 
રાખવા એ પણ જવાબદારી છ�. � કમ� �ે� હોય 
પણ �વનમાં પર�પરના સંબંધો મધુર ના હોય યા 
સારો �યવહાર ના કરવામાં આવે તો જવાબદારી 
િનભાવવામાં સફળતા મળતી નથી. કમ�નું તો 
�થૂળ �પ છ�. આજે જે કમ�ની જ�ર પડે તે કાલે ના 
પણ પડે. કમ�નો �ભાવ સીિમત રહ� છ�. �યાર� 
સંબંધ અને �યવહારની અસર દૂરગામી હોય છ�. 
દૂરનો �ભાવ મનની ��થિતને �વ�પ �દાન કર� છ� 
એટલા માટ� મધુર સંબંધ અને �ે� �યવહારના 
આધાર પર મળનારી સફળતા સદાકાળ રહ� છ�.

�વયં ��યે જવાબદારી

હવે િવચારણીય વાત એ છ� ક� કોના કોના 
��યે આપણી જવાબદારી છ� અને આપણે કઈ હદ 
સુધી તે જવાબદારી િનભાવીએ છીએ? આ �� 
પર િવચાર કરતાં સવ��થમ પોતાના આ�મા ��યે 
જવાબદારી સમજવાની આવ�યકતા છ�. ‘�� 
આ�મા શાંત�વ�પ છું, શુ� �વ�પ છું.’ મા� આ 
િચંતન કરવાનું પયા��ત નથી. િચંતનની સાથે સાથે 
આપણી ઘણી મોટી જવાબદારી છ�. તે છ� આ�માના 
શુિ�કરણની જવાબદારી. આ�મા �યાર� 
સંસારમાં આ�યો હતો �યાર� શુ� �વ�પ હતો. હવે 
આ સંસારમાંથી પાછા પરમધામ પાછાં જવા માટ� 
શુ� �વ�પ �ઈએ. ઉદાહરણ તરીક� �યિ� 
ઘરની બહાર રમવા, ફરવા તથા ઓ�ફસમાં �ય 
છ� �યાં �દવસભરનો મેલ ચડી �ય છ�. થાક લાગે 

કામકરી શક�શ ક� નહ�? જે િહ�મત હારીને બેસી 
�ય છ� એને પરમા�મા પણ મદદ કરતા નથી. 
જવાબદારી ઉઠાવતાં બોજનો અનુભવ ના થાય. 
પરંતુ હળવા રહ�, એને માટ� એ જ�રી છ� ક� 
પ�રણામની િચંતા છોડી દઈએ. કોઈ કાય� કરતાં 
પહ�લાં એવું િવચાર� છ� ક� મને કાય�માં સફળતા 
મળશે ક� નહ� મળ�? આ રીતે નકારા�મક 
િવચારોથી મન નબળું બની �ય છ�. િહ�મત તૂટવા 
લાગે છ� અને શિ� પણ મળતી નથી. આંત�રક 
રીતે સ�� થવા માટ� હકારા�મક િવચાર ચાલે ક�, 
‘�� આ કાય� અવ�ય કરી શક�� છું.’ જેમ ક� 
નેપોિલયનના શ�દકોશમાં Impossible-અસંભવ 
શ�દ જ નહોતો. દુિનયામાં સવ� કાંઈ સંભવ છ�. 
એવું �યાર� અનુભવાશે �યાર� �વયંમાં િહ�મત અને 
ધીરજ હશે. પ�રણામ ક� ફળની િચંતા છોડીને જે 
�યિ� િહ�મત રાખીને જવાબદારી ઉઠાવે છ� તેને 
ઈ�રીય મદદ પણ મળ� છ�. પરાજય અથવા 
િન�ફળતા માનવને અનુભવી બનાવે છ�. અનુભવ 
એ �વનની ઘણી મોટી મૂડી છ�. અનુભવી �યિ� 
સામે દુિનયાની કોઈપણ �યિ� હારી �ય છ�. 
અનુભવ હોવો તે આ�મઉ�નિતની િનશાની છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� જે કોઈ પવ�તની ટોચ ઉપર ચઢવા 
માગે છ� એને એ ખબર હોય છ� ક� એના ર�તામાં 
ખરાબ ર�તા, આંધી અને તોફાનનો પણ સામનો 
કરવો પડશે. ર�તામાં જંગલી �નવર આવે તે પણ 
�વાભાિવક છ�. ભલે ગમે તેટલી િવકટ પ�ર��થિત 
આવી �ય, માગ� ગમે તેટલો દુગ�મ ક�મ ના હોય 
પણ મનમાં િહ�મત અને ધીરજ રાખનાર તો ચા�યો 
જ �ય છ� અને પોતાની મંિઝલ ઉપર પહ�ચી �ય 
છ�. એટલા માટ� સદા એ િવચારવું �ઈએ ક� � 
કોઈ �યિ� ભગવાન �ારા સ�પવામાં આવેલી 
જવાબદારી ઉઠાવવામાં િહ�મત રાખશે તો એને 
ભગવાનની મદદ જ�ર મળશે. આવા િવચાર 
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�વનમાં �ે� 
જવાબદારી ઉઠાવવી એ 
મહાન ગુણ છ�. જેમાં 
�વયંની સાથે અ�યનું 
ક�યાણ સમાયેલું હોય તેને 
�ે� જવાબદારી કહ� છ�. 
જવાબદારી મનુ�યને 

અનુભવી અને શિ�શાળી બનાવે છ�. ક�ટલાક 
લોકો જવાબદારી ઉઠાવતાં પહ�લાં જ ��ો કર� છ� 
ક� કોણ �ણે ક�વી ક�વી મુ�ક�લીઓ આવશે. એટલે 
તેઓ જવાબદારી ઉઠાવીને પોતાનાં મનને ક� 
આપતા નથી. આ કિળયુગી દુિનયામાં �યાર� કોઈ 
�યિ� કોઈ કાય� અને લ�યને લઈને આગળ વધે 
છ� તો એના માગ�માં િવ�નો આવે તે �વાભાિવક છ�. 
પરંતુ �ાક�િતક અથવા માનવક�ત િવ�નોથી 
ગભરાઈને જવાબદારી ના ઉઠાવવી તે તો 
કાયરતા, નપુંસકતા છ�. કાયર �યિ� એ 
િવચારશે ક� �� જવાબદારી શા માટ� ઉઠાવું? આવો 
માનવ સદા સુ�તી, આળસ અને અલબેલાપણાનો 
િશકાર બનશે. �યાર� �ે� જવાબદારી ઉઠાવનાર 
માનવને �િતપળ અંદરથી અનુભવોની ખાણ 
ભરાતી જતી હોય એવું અનુભવશે. અનુભવીમૂત� 
બનવાથી �વનમાં એનો આ�મા શિ�શાળી 
બની �ય છ�. પછી આળસ, અલબેલાપણાનું 
એના �વનમાં કોઈ �થાન રહ�તું નથી. �યાર� કોઈ 
જવાબદારી હોતી નથી �યાર� જ સુ�તી આવે છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� જે �યિ� રોજ પોતાની 
ઓ�ફસમાં �ય છ� તે ર�ના �દવસે મનમાં િવચારી 
લે છ� ક� આજ તો મારો ર�નો �દવસ છ�. એટલે 
આરામ કરીશ. પરંતુ �યાર� એને ઓ�ફસમાં 

જવાનું હોય છ�, �ક�લ અથવા કૉલેજમાં જવાનું 
હોય છ� યા કોઈ ગાડી પકડવાની હોય છ� તો એની 
ઊંઘ જ ઉડી �ય છ�. કારણ ક� તેને જવાબદારી 
િનભાવવાની છ�.

જવાબદારી એક કળા

જવાબદારી સંભાળતાં �સ�ન રહ�વું તે એક 
મોટી કળા છ�. જવાબદારીઓ ઉઠાવનારને સૌથી 
મોટો લાભ એ થાય છ� ક� એને પોતાના મનની 
નબળાઈઓનો �યાલ આવી �ય છ�. �યાર� 
એનાથી િવમુખ થઈ જવું તે કાયરતા છ�. આવા 
નાજુક સમયે આ�મિવ�ાસ, િહ�મત અને ધીરજની 
જ�ર છ�. િહ�મત વધારનાર તો ઘણા મળ� છ� પણ 
ધીરજ �યિ�ની આંત�રક શિ� છ�. જેનો 
આધાર આ�મિવ�ાસ છ�. �યાં આ�મ�ાન, 
આ�મસંયમ અને આ�મિવ�ાસ હોય છ� �યાં 
આ�મબળ �વાભાિવક રીતે વધવા લાગે છ�. આ 
આ�મબળ કોઈપણ �ે� જવાબદારી િનભાવવામાં 
સહાયક િસ� થાય છ�.

આ�મિવ�ાસ અને ધીરજ બંધાવવા માટ� 
�યિ�ને એ વાત ઉપર િન�ય હોવો જ�રી છ� ક� 
જે કાય� માનવતાના ક�યાણ માટ�નું હોય જેને 
કોઈએ મને સ��યુ હોય તો તે મારામાં િવશેષ ગુણ 
�ઈને જ સ��યું હશે. � એ ગુણ ના હોય છતાં 
જવાબદારી િનભાવવામાં િહ�મત રાખવાથી તે ગુણ 
આપણામાં �વાભાિવક રીતે આવી �ય છ�. �યાં 
િહ�મત છ� �યાં પરમા�મા પણ મદદ કર� છ�. તેથી જ 
કહ�વાય છ�, ‘િહ�મતે મદા�, મદદ� ખુદા.’ જે કાય�માં 
પરમા�મા �વયં મદદગાર છ� એમાં સફળતા ના 
મળ� એવું બની શકતું નથી. � કોઈ જવાબદારી 
ઉઠાવતાં પહ�લાં જ સંશયબુિ� બની �ય, ‘�� આ 

જવાબદારી સંભાળો �વનને શોભાવો
�.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ

મનમાં લાવવાથી �યિ� િનઃસંક�પ ��થિતનો 
અનુભવ કરી શક� છ�. િનઃસંક�પ અવ�થામાં કામ 
કરવામાં ખુશી સમાયેલી છ�. આ ખુશી �ણભંગુર 
સફળતા કરતાં અનેક ઘણી ચ�ડયાતી છ�.

જવાબદારીનું લ�ય

મા� �ે� કમ� કરવાં એ જ જવાબદારી નથી 
પણ અ�ય �યિ�ઓ સાથેનો �યવહાર �ે� 
�યવહાર કરવા તથા સંબંધોને સુખદાયી બનાવીને 
રાખવા એ પણ જવાબદારી છ�. � કમ� �ે� હોય 
પણ �વનમાં પર�પરના સંબંધો મધુર ના હોય યા 
સારો �યવહાર ના કરવામાં આવે તો જવાબદારી 
િનભાવવામાં સફળતા મળતી નથી. કમ�નું તો 
�થૂળ �પ છ�. આજે જે કમ�ની જ�ર પડે તે કાલે ના 
પણ પડે. કમ�નો �ભાવ સીિમત રહ� છ�. �યાર� 
સંબંધ અને �યવહારની અસર દૂરગામી હોય છ�. 
દૂરનો �ભાવ મનની ��થિતને �વ�પ �દાન કર� છ� 
એટલા માટ� મધુર સંબંધ અને �ે� �યવહારના 
આધાર પર મળનારી સફળતા સદાકાળ રહ� છ�.

�વયં ��યે જવાબદારી

હવે િવચારણીય વાત એ છ� ક� કોના કોના 
��યે આપણી જવાબદારી છ� અને આપણે કઈ હદ 
સુધી તે જવાબદારી િનભાવીએ છીએ? આ �� 
પર િવચાર કરતાં સવ��થમ પોતાના આ�મા ��યે 
જવાબદારી સમજવાની આવ�યકતા છ�. ‘�� 
આ�મા શાંત�વ�પ છું, શુ� �વ�પ છું.’ મા� આ 
િચંતન કરવાનું પયા��ત નથી. િચંતનની સાથે સાથે 
આપણી ઘણી મોટી જવાબદારી છ�. તે છ� આ�માના 
શુિ�કરણની જવાબદારી. આ�મા �યાર� 
સંસારમાં આ�યો હતો �યાર� શુ� �વ�પ હતો. હવે 
આ સંસારમાંથી પાછા પરમધામ પાછાં જવા માટ� 
શુ� �વ�પ �ઈએ. ઉદાહરણ તરીક� �યિ� 
ઘરની બહાર રમવા, ફરવા તથા ઓ�ફસમાં �ય 
છ� �યાં �દવસભરનો મેલ ચડી �ય છ�. થાક લાગે 

કામકરી શક�શ ક� નહ�? જે િહ�મત હારીને બેસી 
�ય છ� એને પરમા�મા પણ મદદ કરતા નથી. 
જવાબદારી ઉઠાવતાં બોજનો અનુભવ ના થાય. 
પરંતુ હળવા રહ�, એને માટ� એ જ�રી છ� ક� 
પ�રણામની િચંતા છોડી દઈએ. કોઈ કાય� કરતાં 
પહ�લાં એવું િવચાર� છ� ક� મને કાય�માં સફળતા 
મળશે ક� નહ� મળ�? આ રીતે નકારા�મક 
િવચારોથી મન નબળું બની �ય છ�. િહ�મત તૂટવા 
લાગે છ� અને શિ� પણ મળતી નથી. આંત�રક 
રીતે સ�� થવા માટ� હકારા�મક િવચાર ચાલે ક�, 
‘�� આ કાય� અવ�ય કરી શક�� છું.’ જેમ ક� 
નેપોિલયનના શ�દકોશમાં Impossible-અસંભવ 
શ�દ જ નહોતો. દુિનયામાં સવ� કાંઈ સંભવ છ�. 
એવું �યાર� અનુભવાશે �યાર� �વયંમાં િહ�મત અને 
ધીરજ હશે. પ�રણામ ક� ફળની િચંતા છોડીને જે 
�યિ� િહ�મત રાખીને જવાબદારી ઉઠાવે છ� તેને 
ઈ�રીય મદદ પણ મળ� છ�. પરાજય અથવા 
િન�ફળતા માનવને અનુભવી બનાવે છ�. અનુભવ 
એ �વનની ઘણી મોટી મૂડી છ�. અનુભવી �યિ� 
સામે દુિનયાની કોઈપણ �યિ� હારી �ય છ�. 
અનુભવ હોવો તે આ�મઉ�નિતની િનશાની છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� જે કોઈ પવ�તની ટોચ ઉપર ચઢવા 
માગે છ� એને એ ખબર હોય છ� ક� એના ર�તામાં 
ખરાબ ર�તા, આંધી અને તોફાનનો પણ સામનો 
કરવો પડશે. ર�તામાં જંગલી �નવર આવે તે પણ 
�વાભાિવક છ�. ભલે ગમે તેટલી િવકટ પ�ર��થિત 
આવી �ય, માગ� ગમે તેટલો દુગ�મ ક�મ ના હોય 
પણ મનમાં િહ�મત અને ધીરજ રાખનાર તો ચા�યો 
જ �ય છ� અને પોતાની મંિઝલ ઉપર પહ�ચી �ય 
છ�. એટલા માટ� સદા એ િવચારવું �ઈએ ક� � 
કોઈ �યિ� ભગવાન �ારા સ�પવામાં આવેલી 
જવાબદારી ઉઠાવવામાં િહ�મત રાખશે તો એને 
ભગવાનની મદદ જ�ર મળશે. આવા િવચાર 
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છ�. તો જેવો તે પોતાના ઘેર પાછો ફરશે પોતાનો 
થાક દૂર કરશે �ાના�દ કરીને શુ� બની જશે. 
આ�મા પણ પરમધામથી આ ધરતી પર પોતાની 
પિવ�તાની ��થિતમાં આ�યો હતો. એટલે 
આ�માના શુિ�કરણની જવાબદારી દર�ક �યિ� 
પર છ�. આ જવાબદારી િનભાવવા માટ� �ે� કમ� 
કરવાની જ�ર છ�. જેનો આધાર આ�મિચંતન 
તથા �ભુ િચંતન છ�.

શરીર ��યે જવાબદારી

આ�મા શરીરનો આધાર લઈને કમ����યો 
�ારા કાય� કર� છ�. શરીર આ�મા માટ� અમૂ�ય 
વ�તુ છ�. કહ�વામાં આવે છ� ક� માનવ�વન દુલ�ભ 
છ�, દુલ�ભ શરીર છ� તો શરીરની સંભાળ રાખવી તે 
બ� મોટી જવાબદારી છ�. એના માટ� સંતુિલત 
આહાર, શુ� પાણી, �દૂષણ રિહત હવા અને 
જ�ર �માણે �યાયામ પણ જ�રી છ�. એનાથી તન 
મન બંને �વ�થ રહ�શે.

પ�રવાર ��યે જવાબદારી

આ�મા અને શરીરની જવાબદારી તો છ� પણ 
સાથે સાથે �યિ�ની પોતાના ��યે પણ 
જવાબદારી છ�. પરમા�મા એ ���નું સજ�ન કરીને 
જવાબદારી િનભાવી છ�. પણ એમણે સંસારની 
રચના કરીને આપણને છોડી દીધાં નથી. તેઓ 
આ�માઓની પાલના પણ કર� છ�. કહ�વાય છ� ક� 
‘ક�ડીને કણ અને હાથીને મણ.’ તો ક�ડી પણ 
ભગવાનની પાલનાથી ચાલી રહી છ� તો માનવની 
શી વાત? કોઈ �યિ� પોતાની કર�લી રચનાથી 
ભાગે છ� તો તે કાયર કહ�વાય છ�. પ�રવારની 
પાલનામાં રોટી, કપડાં, મકાનથી જ કામ પતતું 
નથી. પણ શરીરની સાથે તે આ�માઓની પણ 
પાલના જ�રી છ�. આ�માની પાલના ગુણો �ારા 
થાય છ�. આ�માને �ેહ-�ેમ, ખુશી અને શિ� 

આપવી તે એમના ��યેની �ે� જવાબદારી 
િનભાવવાનું કાય� છ�.

બેહદ પ�રવાર ��યે જવાબદારી

જે જવાબદારી આપણા પ�રવાર ��યે છ� તે 
િવ� ��યે પણ છ�. કારણક� ‘વસુધૈવ ક�ટુંબક�’ 
અથવા સમ� િવ� બેહદનો પ�રવાર છ�. આ�મા 
આ�મા ભાઈ ભાઈ છ�. આ સંસાર ઈ�રની રચના 
છ�. પણ એ સમજવું �ઈએ ક� સંસારની 
જવાબદારી મા� ભગવાનની છ�. મોટાં બાળકો 
��યે પણ એટલી જ જવાબદારી છ�. જેવી રીતે એક 
િપતાની જવાબદારી રહ� છ� મોટાં સંતાનો ��યે પણ 
એટલી જ જવાબદારી રહ� છ�. તેઓ નાનાંની 
પાલના માટ� સહયોગી બને. માનવ પણ ઈ�રની 
એક �ે� રચના છ�. તેથી એની એ જવાબદારી 
રહ� છ� ક� તે ઈ�રની અ�ય રચનાની પણ પાલના 
કર�. મનુ�યની એ જવાબદારી છ� ક� તે ઈ�રનાં 
કાય�માં મદદ કર�. આ જવાબદારીઓ સફળતા-
પૂવ�ક િનભાવવા માટ� મનમાં સદા સૌને સુખ 
આપવાનું લ�ય રહ�વું �ઈએ. સુખ મેળવનાર 
�યિ�ના �દલમાંથી નીકળતી દુઆઓ સુખ 
આપનાર �યિ�ના ભા�યને ઉ�લ બનાવી દ�શે. 
તેથી શરીરની પાલનાની સાથે આ�માની પાલના 
કરવાની જવાબદારી ઉઠાવવી �ઈએ.

ઈ�ર ��યે જવાબદારી

આપણી જેટલી જવાબદારી અ�ય ��યે બને 
છ� તેટલી ઈ�ર ��યે પણ બને છ�. બાળકોની 
પાલના કરતી વખતે એ અપે�ા રહ� છ� ક� �યાર� 
અમે �� થઈશું �યાર� બાળકો અમારી પાલના 
કર�. બાળકોની પણ એ જવાબદારી બની �ય છ� 
ક� પોતાનાં �� માતા-િપતાની પાલના કર�. એ 
રીતે ઈ�ર આપણા રચિયતા છ� પાલના કરનાર 
છ�. સુખદાતા છ� તેથી ઈ�ર ��યે આપણીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)

अजगर कर� ना चाकरी पंछी कर� ना काम 

दास मलूका किह गये सबक� दाता राम

આ�યા��મક પુ�ષાિથ�યો માટ� આળસ અને 
અલબેલાપણાના સૂ�મ રહ�યોને �ણવાં જ�રી 
છ�. કારણક� એમનું લ�ય મહાન અને દૂરગામી 
હોય છ�. એના પર �વયંની ખામીઓને ઓળખીને 
એને િમટાવવા, વૈચા�રક શુિ� અને આચરણની 
પિવ�તા વાતાવરણને શુ� તથા સા��વક 
બનાવવા માટ� આ�મપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન 
તથા સં�કાર પ�રવત�ન કરવાની જવાબદારી છ�. 
સામા�ય �યિ� પાસેથી આ અપે�ાઓ નથી 
કરવામાં આવતી. િવશેષ �પે આજના દૂિષત-
�દૂિષત સંસારને બદલવાની શિ� રાખનારા 
જનો પર વધાર� જવાબદારી છ�. સમ� દુિનયા 
આપણને �ઈ રહી છ�.

આળસ અને અલબેલાપણામાં અંતર

આળસ, અલબેલાપણું, સુ�તી, આરામ 
પસંદી, અકમ��યતા મોટ� ભાગે સમાન અથ�માં 
વાપરવામાં આવે છ�. છતાં પણ આળસ ક�ઈક 
માનિસક �યાિધ છ� જે સૂ�મ હોવાની સાથે સાથે 
બ� હાિનકારક છ�. આળસનું કારણ કોઈ રોગ ક� 
અભાવ હોય તો દવાથી ઠીક થઈ શક� પરંતુ 
અલબેલાપણાને સમજવા માટ� �ાન િવવેકની 
સૂ�મ ��� �ઈએ.

આળસનાં ઉ�પાદક કારણ

આવો, પહ�લાં આળસનાં કારણોને �ઈ 
લઈએ. લાભ અને �ા��તનો આભાસ ન હોવો, 
ઉમંગ ઉ�સાહ અને ��િત�નો દુકાળ, �ઢતાનો 
અભાવ, સમયના મહ�વનો સારી રીતે ન સમજવું, 

બાળપણમાં સસલા અને કાચબાની વાતા� 
સાંભળતા હતા. દોડમાં તેજ ભાગનાર સસલું પણ 
કાચબા સામે હારી ગયું. મોટ� ભાગે �વનમાં �ત 
અને હાર ચુ�તી અને સુ�તી પર આધા�રત છ�. 
આ�યા��મક જગતમાં આળસને છ�ો િવકાર 
માનવામાં આવે છ�. પરંતુ િવકારોના પાલક-પોષક, 
�ેરક આ િવકાર ચોરની જેમ ચૂપચાપ બધી 
સદગુણ સંપદાને સાફ કરી દ� છ�. તેથી આળસ 
અને અલબેલાપણાને સાધકના મહાદુ�મન 
કહીએ, તો તેમાં અિતશયોિ� નથી. અહ� 
સાધકનો ભાવ છ� આ�યા��મક પુ�ષાથ� કારણક� 
સાધક તો બ� હોય છ�. ક�ટલાક એવા પણ હોય છ� 
ક� જેમનું લ�ય સુખ સાધના જ છ�. તેઓ િન�ા સુખ 
અને આરામ િ�યતાને �યાગવાનું પસંદ કરતા 
નથી. છતાં પણ સાધનાના દર�ક �ે�માં �ઢતા, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ��િત�ની જ��રયાત છ� તેનો 
ઈ�કાર થઈ શક� તેમ નથી. િવ�ાથ�ઓ માટ� તો 
િવશેષ સંક�ત કરતી પંિ�ઓ છ� ક� િવ�ા વગર 
સુખ મળતું નથી. સુખ અને ધન વગર િમ�ો મળતા 
નથી અને િમ�ો વગર �વનમાં આનંદ નથી.

સાંસા�રક ���થી પણ આળસને અનુિચત 
અને �યા�ય માનવામાં આવે છ�. ઉ�મમાં જ 
સફળતાનો આધાર છ�. પ�ર�મ િસવાય બી� 
કોઈ ર�તો નથી. સં�ક�તમાં કહ�વામાં આ�યું છ� ક�  
उ�मेन िह िस�य��त काया�िण न मनोरथेः અથા�� ઉ�મ 
કરવાથી જ કાય�ની િસિ� મળ� છ�. મા� 
મનોરથોથી નહ�. તો બી� બાજુ એવા લોકો પણ 
છ� જે આળસને સંતોષ કહીને, અકમ��યતાને સુખ 
સમ�ને આળસની ચાદર ઓઢીને ઊંઘી �ય છ�. 
તેઓ પોતાના કથનના સમથ�નમાં કહ� છ�.

સાધનાના મહાનશ�ુ આળસ અને અલબેલાપણું
�.ક�. સતીશભાઈ, માઉ�ટ આબુ
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છ�. તો જેવો તે પોતાના ઘેર પાછો ફરશે પોતાનો 
થાક દૂર કરશે �ાના�દ કરીને શુ� બની જશે. 
આ�મા પણ પરમધામથી આ ધરતી પર પોતાની 
પિવ�તાની ��થિતમાં આ�યો હતો. એટલે 
આ�માના શુિ�કરણની જવાબદારી દર�ક �યિ� 
પર છ�. આ જવાબદારી િનભાવવા માટ� �ે� કમ� 
કરવાની જ�ર છ�. જેનો આધાર આ�મિચંતન 
તથા �ભુ િચંતન છ�.

શરીર ��યે જવાબદારી

આ�મા શરીરનો આધાર લઈને કમ����યો 
�ારા કાય� કર� છ�. શરીર આ�મા માટ� અમૂ�ય 
વ�તુ છ�. કહ�વામાં આવે છ� ક� માનવ�વન દુલ�ભ 
છ�, દુલ�ભ શરીર છ� તો શરીરની સંભાળ રાખવી તે 
બ� મોટી જવાબદારી છ�. એના માટ� સંતુિલત 
આહાર, શુ� પાણી, �દૂષણ રિહત હવા અને 
જ�ર �માણે �યાયામ પણ જ�રી છ�. એનાથી તન 
મન બંને �વ�થ રહ�શે.

પ�રવાર ��યે જવાબદારી

આ�મા અને શરીરની જવાબદારી તો છ� પણ 
સાથે સાથે �યિ�ની પોતાના ��યે પણ 
જવાબદારી છ�. પરમા�મા એ ���નું સજ�ન કરીને 
જવાબદારી િનભાવી છ�. પણ એમણે સંસારની 
રચના કરીને આપણને છોડી દીધાં નથી. તેઓ 
આ�માઓની પાલના પણ કર� છ�. કહ�વાય છ� ક� 
‘ક�ડીને કણ અને હાથીને મણ.’ તો ક�ડી પણ 
ભગવાનની પાલનાથી ચાલી રહી છ� તો માનવની 
શી વાત? કોઈ �યિ� પોતાની કર�લી રચનાથી 
ભાગે છ� તો તે કાયર કહ�વાય છ�. પ�રવારની 
પાલનામાં રોટી, કપડાં, મકાનથી જ કામ પતતું 
નથી. પણ શરીરની સાથે તે આ�માઓની પણ 
પાલના જ�રી છ�. આ�માની પાલના ગુણો �ારા 
થાય છ�. આ�માને �ેહ-�ેમ, ખુશી અને શિ� 

આપવી તે એમના ��યેની �ે� જવાબદારી 
િનભાવવાનું કાય� છ�.

બેહદ પ�રવાર ��યે જવાબદારી

જે જવાબદારી આપણા પ�રવાર ��યે છ� તે 
િવ� ��યે પણ છ�. કારણક� ‘વસુધૈવ ક�ટુંબક�’ 
અથવા સમ� િવ� બેહદનો પ�રવાર છ�. આ�મા 
આ�મા ભાઈ ભાઈ છ�. આ સંસાર ઈ�રની રચના 
છ�. પણ એ સમજવું �ઈએ ક� સંસારની 
જવાબદારી મા� ભગવાનની છ�. મોટાં બાળકો 
��યે પણ એટલી જ જવાબદારી છ�. જેવી રીતે એક 
િપતાની જવાબદારી રહ� છ� મોટાં સંતાનો ��યે પણ 
એટલી જ જવાબદારી રહ� છ�. તેઓ નાનાંની 
પાલના માટ� સહયોગી બને. માનવ પણ ઈ�રની 
એક �ે� રચના છ�. તેથી એની એ જવાબદારી 
રહ� છ� ક� તે ઈ�રની અ�ય રચનાની પણ પાલના 
કર�. મનુ�યની એ જવાબદારી છ� ક� તે ઈ�રનાં 
કાય�માં મદદ કર�. આ જવાબદારીઓ સફળતા-
પૂવ�ક િનભાવવા માટ� મનમાં સદા સૌને સુખ 
આપવાનું લ�ય રહ�વું �ઈએ. સુખ મેળવનાર 
�યિ�ના �દલમાંથી નીકળતી દુઆઓ સુખ 
આપનાર �યિ�ના ભા�યને ઉ�લ બનાવી દ�શે. 
તેથી શરીરની પાલનાની સાથે આ�માની પાલના 
કરવાની જવાબદારી ઉઠાવવી �ઈએ.

ઈ�ર ��યે જવાબદારી

આપણી જેટલી જવાબદારી અ�ય ��યે બને 
છ� તેટલી ઈ�ર ��યે પણ બને છ�. બાળકોની 
પાલના કરતી વખતે એ અપે�ા રહ� છ� ક� �યાર� 
અમે �� થઈશું �યાર� બાળકો અમારી પાલના 
કર�. બાળકોની પણ એ જવાબદારી બની �ય છ� 
ક� પોતાનાં �� માતા-િપતાની પાલના કર�. એ 
રીતે ઈ�ર આપણા રચિયતા છ� પાલના કરનાર 
છ�. સુખદાતા છ� તેથી ઈ�ર ��યે આપણીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)

अजगर कर� ना चाकरी पंछी कर� ना काम 

दास मलूका किह गये सबक� दाता राम

આ�યા��મક પુ�ષાિથ�યો માટ� આળસ અને 
અલબેલાપણાના સૂ�મ રહ�યોને �ણવાં જ�રી 
છ�. કારણક� એમનું લ�ય મહાન અને દૂરગામી 
હોય છ�. એના પર �વયંની ખામીઓને ઓળખીને 
એને િમટાવવા, વૈચા�રક શુિ� અને આચરણની 
પિવ�તા વાતાવરણને શુ� તથા સા��વક 
બનાવવા માટ� આ�મપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�ન 
તથા સં�કાર પ�રવત�ન કરવાની જવાબદારી છ�. 
સામા�ય �યિ� પાસેથી આ અપે�ાઓ નથી 
કરવામાં આવતી. િવશેષ �પે આજના દૂિષત-
�દૂિષત સંસારને બદલવાની શિ� રાખનારા 
જનો પર વધાર� જવાબદારી છ�. સમ� દુિનયા 
આપણને �ઈ રહી છ�.

આળસ અને અલબેલાપણામાં અંતર

આળસ, અલબેલાપણું, સુ�તી, આરામ 
પસંદી, અકમ��યતા મોટ� ભાગે સમાન અથ�માં 
વાપરવામાં આવે છ�. છતાં પણ આળસ ક�ઈક 
માનિસક �યાિધ છ� જે સૂ�મ હોવાની સાથે સાથે 
બ� હાિનકારક છ�. આળસનું કારણ કોઈ રોગ ક� 
અભાવ હોય તો દવાથી ઠીક થઈ શક� પરંતુ 
અલબેલાપણાને સમજવા માટ� �ાન િવવેકની 
સૂ�મ ��� �ઈએ.

આળસનાં ઉ�પાદક કારણ

આવો, પહ�લાં આળસનાં કારણોને �ઈ 
લઈએ. લાભ અને �ા��તનો આભાસ ન હોવો, 
ઉમંગ ઉ�સાહ અને ��િત�નો દુકાળ, �ઢતાનો 
અભાવ, સમયના મહ�વનો સારી રીતે ન સમજવું, 

બાળપણમાં સસલા અને કાચબાની વાતા� 
સાંભળતા હતા. દોડમાં તેજ ભાગનાર સસલું પણ 
કાચબા સામે હારી ગયું. મોટ� ભાગે �વનમાં �ત 
અને હાર ચુ�તી અને સુ�તી પર આધા�રત છ�. 
આ�યા��મક જગતમાં આળસને છ�ો િવકાર 
માનવામાં આવે છ�. પરંતુ િવકારોના પાલક-પોષક, 
�ેરક આ િવકાર ચોરની જેમ ચૂપચાપ બધી 
સદગુણ સંપદાને સાફ કરી દ� છ�. તેથી આળસ 
અને અલબેલાપણાને સાધકના મહાદુ�મન 
કહીએ, તો તેમાં અિતશયોિ� નથી. અહ� 
સાધકનો ભાવ છ� આ�યા��મક પુ�ષાથ� કારણક� 
સાધક તો બ� હોય છ�. ક�ટલાક એવા પણ હોય છ� 
ક� જેમનું લ�ય સુખ સાધના જ છ�. તેઓ િન�ા સુખ 
અને આરામ િ�યતાને �યાગવાનું પસંદ કરતા 
નથી. છતાં પણ સાધનાના દર�ક �ે�માં �ઢતા, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ��િત�ની જ��રયાત છ� તેનો 
ઈ�કાર થઈ શક� તેમ નથી. િવ�ાથ�ઓ માટ� તો 
િવશેષ સંક�ત કરતી પંિ�ઓ છ� ક� િવ�ા વગર 
સુખ મળતું નથી. સુખ અને ધન વગર િમ�ો મળતા 
નથી અને િમ�ો વગર �વનમાં આનંદ નથી.

સાંસા�રક ���થી પણ આળસને અનુિચત 
અને �યા�ય માનવામાં આવે છ�. ઉ�મમાં જ 
સફળતાનો આધાર છ�. પ�ર�મ િસવાય બી� 
કોઈ ર�તો નથી. સં�ક�તમાં કહ�વામાં આ�યું છ� ક�  
उ�मेन िह िस�य��त काया�िण न मनोरथेः અથા�� ઉ�મ 
કરવાથી જ કાય�ની િસિ� મળ� છ�. મા� 
મનોરથોથી નહ�. તો બી� બાજુ એવા લોકો પણ 
છ� જે આળસને સંતોષ કહીને, અકમ��યતાને સુખ 
સમ�ને આળસની ચાદર ઓઢીને ઊંઘી �ય છ�. 
તેઓ પોતાના કથનના સમથ�નમાં કહ� છ�.

સાધનાના મહાનશ�ુ આળસ અને અલબેલાપણું
�.ક�. સતીશભાઈ, માઉ�ટ આબુ
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નાજુક ��થિત તથા સમયનાં દુ�પ�રણામથી 
અ�ણ, અ�પ� લ�ય અને લ�યહીન �વન, 
�થગનના સં�કાર તથા ટાળવાની આદત, 
પોતાની જવાબદારી તથા કત��ય��યે ��ત ના 
રહ�વું, હતાશા તથા િનરાશા, અિનયિમત 
�દનચયા�, શારી�રક રોગ તથા કમ�રી, સંયમ 
િનયમનું પાલન ન કરવું અથવા િન�ા તથા 
ભોજનમાં અસંતુલન.

એક �યાપક સામાિજક સમ�યા

વત�માનયુગમાં અકમ��યતા તથા �મ-
હીનતા એક �યાપક સામાિજક સમ�યા બની ગઈ 
છ�. બી� િવ�યુ� પછી ક�ટલાક દ�શો પોતાની 
�મશીલતા, કમ�ઠતા, િશ�તિ�યતા અને દૂરદશ� 
યોજનાઓ તથા વૈ�ાિનક �ૌ�ોિગક�ના 
િવકાસના બળ પર િવકિસત રા�ોની પંિ�માં 
જઈને ઊભા ર�ા, �યાર� ક�ટલાક રા� �મના 
અવમૂ�યન અને અનુ�રદાયી �શાસન તથા 
આળસુ અકમ��યતાના કારણે ભૂખમરો, 
��ાચાર તથા ક�ગાિલયતના ગત�માં જઈ પ�ા. 
ભારતવાસી પાસે �ાક�િ�ક સંપદા છ�, સાં�ક�િતક 
ઐિતહાિસક ધરોહર (થાપણ) છ�. ખિનજ 
પદાથ�ના ભંડાર છ� છતાં પણ ગરીબી અને 
બેકારીમાં �વે છ� એના મૂળમાં આ આળસ, 
અકમ��યતા, અનુશાસનહીનતા તથા િન���યતા 
સંતોષ સમજવાની ��િ� સિ�ય છ�. સવ�� 
અિધકારો મેળવવાની ��િત છ� પણ પોતાની 
ફર�માં ઉદાસીનતા છ�.

સાધનાનો મહાશ�ુ

આ�યા��મક પુ�ષાથ�નું લ�ય છ� માનિસક 
એકા�તા, સતત �ભુ �મરણ, સં�કાર 
પ�રવત�નથી સંસાર પ�રવત�ન, મન, વચન, 
કમ�થી િવ�સેવા તથા આચરણની �વ�છતા, 
પિવ�તા અને મયા�દાપાલન, તો એના �વનમાં 

આળસ અને �દાનનું �થાન રહ�તું નથી. યોગ 
સાધનામાં બેદરકારી રાખવી, સંયમ-િનયમમાં 
િશિથલતા વત�વી, �િત�ાઓને અધૂરી છોડી દ�વી, 
પોતાની ભૂલોને ના સુધારવી, કમ�રીઓ ��યે 
�યાન ના આપવું તથા અ�યવ�થાને સુધારવા માટ� 
લગન તથા ત�પરતાથી કામ ન કરવાં - આ સવ� 
અલબેલાપણું છ� જે બ� જ હાિનકારક છ�.

અલબેલાપણાનાં સૂ�મ �પ

ચાલતાં ચાલતાં પુ�ષાથ�ની ગિત ઓછી 
થવી, ગિત તથા �ગિત મંદ થવી. આ 
અલબેલાપણાની િનશાની છ�. જે �કાર� સાંસા�રક 
લોકો પોતાની ભૂલો માટ� પ�ાતાપ કર� છ� પછી તે 
વાત ભૂલી �ય છ�. એ રીતે જ �� પુ�ષાથ� છું. ક�ઈ 
સંપૂણ� થોડો બ�યો છું. એવી જ પુ�ષાથ�ની ખોટી 
�યા�યા કરીને ભૂલોના આદતી બની �ય છ�. 
અલબેલાપણું એક નશાના જેવું હોય છ�. જેમાં દર�ક 
�યિ� �શથી કામ કરવા �ય છ� પણ તે પૂ�ં કરી 
શકતો નથી. અલબેલાપણાવાળી �યિ� સમજે છ� 
ક� �� �વયંને �ણું છું. �� તો ઠીક છું. બી�ઓ મને 
નથી ઓળખતા પણ એક �દવસ સૌ મને 
ઓળખશે. આગળ જઈને જુઓ શું થાય છ�. આ 
�વયંને છ�તરવાની અલબેલાપણાની મીઠી િન�ા 
છ�. િનિ�ત કાય� યોજના અને સમય �બંધનનો 
અભાવ પણ અલબેલાપણાનું કારણ છ�. આટલા 
સમયમાં આપણે આ કાય� પૂ�ં કરી લેવું �ઈએ 
નહ�તર કાય�નું કોઈ �યોજન રહ�શે નહ�. �યાર� 
આ રીતના �ઢ સંક�પ અને સમયની સમા��તનું 
�યાન રહ�શે તો અલબેલાપણું સમા�ત થઈ જશે. 
ક�ટલાક લોકો, પળ પળ વીતતો જઈ રહ�લો સમય, 
�વનની �ણભંગુરતા તથા કમ�િન�તા તથા 
ભા�ય િનમા�ણ ��યે ઉદાસીન રહ� છ�. �યાર� �યાર� 
અિત ઉ�સાહી તથા અિત આ�મિવ�ાસી �ક�િત 
પણ દગો કરી શક� છ�. આ રીતે થાકની ફ�રયાદ 

કરવી, �ય�તતાનું બહાનું રાખવું, આરામ 
પસંદીનો ત�કયો લગાવીને સૂવામાં વધાર� સમય 
આપવો યા પછી �યથ�માં સમયની પૂં� બરબાદ 
કરવી આ પણ અલબેલાપણાનું મહો�ં છ�.

આળસ �વતી �યિ�નું ��યુ છ�

આ કથન અ�રશઃ સ�ય છ�. ��યુ તો 
પ�રવત�ન મા� છ�, એમાં પણ �વાહ છ� પણ આળસ 
તો બંિધયાર ગંદુ પાણી છ�. મહા�મા બુ�નું કહ�વું 
છ� ઢાંક�લા પાણીમાં મનુ�ય પોતાનું �િતિબંબ �ઈ 
શકતો નથી એ રીતે જેનું મન આળસમાં પૂણ� 
હોય છ� તે પોતાનું િહત સમ� શકતો નથી. તે 
બી�નું િહત �યાંથી સમજશે? મહા�મા ગાંધી 
આળસને િહ�સા માને છ�. જે �યિ� �વયં પર કર� 
છ�. વેદોમાં કહ�વામાં આ�યું છ�. આળસ દ�ર�તાનું 
મૂળ છ�.

આળસ છોડશો તો છૂટશે

�દવસે �દવસે વધતી જતી સમ�યાઓ, 
િવક�િતઓ અને િવનાશકારી ��િ�ઓ સમયની 
સમા��તની સૂચના આપે છ� �ક�િત પળ પળ �લય 
તથા પ�રવત�નની રાહ જુએ છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�યોમાં દ�હભાનથી મુ� થવા તથા દ�હી 
અિભમાની ��થિત ધારણ કરવા, જૂના દ�હ અને 
દુિનયાને ભૂલીને નવી દુિનયા સાથે મનને 
�ડવાનો સંક�ત આપે છ�. તેથી હવે �વયંને �ાની 
થવાના, પુ�ષાથ� કહ�વડાવાના તથા પોતાને 
અનુભવી તથા જૂના કહ�વડાવવાનો આલાપ બંધ 
કરવો પડશે. આરામતલબી તથા સુ�તીપસંદીની 
ટ�વ છોડવી પડશે. નવા ઉમંગ ઉ�સાહની પાંખોથી 
ઉડતી કલામાં ઉડવું અને ઉડાવવું પડશે. િપતા�ી 
��િપતા ��ાનો અથક પુ�ષાથ�, હમણાં હમણાં 
કાય� પૂ�ં કરાવવાની લગન, અ�ભુત ઉમંગ 
ઉ�સાહ, વયો�� હોવા છતાં ગજબની ��િત� અને 

અલૌ�કક ��થત�� અવ�થા આપણા સૌના માટ� 
�ેરણા છ�. આવો, આળસ તથા અલબેલાપણાના 
શ�ુઓને સમા�ત કરવા યોગ કરીએ તેમજ ન�ી 
કર�લી મંિઝલે પહ�ચી શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમિપ�ત અથા�� દર�ક સંક�પ, �ે�, શુ�, 
પાવન હોય �યાર� જ આપણી ભાવનાઓનો �ભાવ 
બી�ઓ ઉપર પડશે. આપણે એક એક ઊંચા 
બનીએ તો ય�નો �ક�ો મજબૂત બનશે. પિવ� 
સં�કાર રાખવાથી વાય�ેશન ફ�લાશે. � એકને 
પણ તોફાન આવે છ� તો િવચારો આપણાં 
વાય�ેશન સમ� ય� �પી �ક�ામાં ફ�લાશે. � 
આટલી જવાબદારી સમ�એ તો તોફાન સમા�ત 
થઈ જશે. આપણો એક શિ�શાળી શુભ સંક�પ 
પૂરા �ક�ા (ય�)ને મજબૂત બનાવશે.

સમિપ�ત થઈને � મારો વધારાનો શોખ છ� 
તો મને �ઈને બી� કોપી કરશે એનો પણ બોજ 
મારા ઉપર ચઢશે. �� � કોઈ િવશેષ સગવડ માંગું 
તો બી�ઓ પણ માગવાનું શ� કરી દ�શે. મને 
�ઈને બી� પણ શીખશે તો જે વાયુમંડળ બને છ� 
તેના માટ� િનિમ� �� બનીશ. જેટલું �� �યાગ�િ�માં 
રહીશ તો મને �ઈને સૌ શીખશે. તો એમાં મા�ં 
જમા ખાતું થશે. મારા �યાગે બી�ઓમાં પણ �યાગ 
કય� તો મારો સંગ તારનારો બ�યો.

આપણો સંપૂણ� �યાગ આપણી સંપૂણ�તાને 
સમીપ લાવશે. આપણા માટ� આરામ હરામ છ�. 
એટલે આપણને સાધન �ઈતાં નથી, સાધના 
કરવાની છ�. આપણી મુ�ય ધારણા છ� �યાગ, 
તપ�યા અને સેવા. જેટલી �� તપ�યા કરીશ તેટલું 
બી�ઓનું ક�યાણ થશે. આપણને �ઈને બી� 
કોપી કરશે.                       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... સમિપ�ત �વન
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નાજુક ��થિત તથા સમયનાં દુ�પ�રણામથી 
અ�ણ, અ�પ� લ�ય અને લ�યહીન �વન, 
�થગનના સં�કાર તથા ટાળવાની આદત, 
પોતાની જવાબદારી તથા કત��ય��યે ��ત ના 
રહ�વું, હતાશા તથા િનરાશા, અિનયિમત 
�દનચયા�, શારી�રક રોગ તથા કમ�રી, સંયમ 
િનયમનું પાલન ન કરવું અથવા િન�ા તથા 
ભોજનમાં અસંતુલન.

એક �યાપક સામાિજક સમ�યા

વત�માનયુગમાં અકમ��યતા તથા �મ-
હીનતા એક �યાપક સામાિજક સમ�યા બની ગઈ 
છ�. બી� િવ�યુ� પછી ક�ટલાક દ�શો પોતાની 
�મશીલતા, કમ�ઠતા, િશ�તિ�યતા અને દૂરદશ� 
યોજનાઓ તથા વૈ�ાિનક �ૌ�ોિગક�ના 
િવકાસના બળ પર િવકિસત રા�ોની પંિ�માં 
જઈને ઊભા ર�ા, �યાર� ક�ટલાક રા� �મના 
અવમૂ�યન અને અનુ�રદાયી �શાસન તથા 
આળસુ અકમ��યતાના કારણે ભૂખમરો, 
��ાચાર તથા ક�ગાિલયતના ગત�માં જઈ પ�ા. 
ભારતવાસી પાસે �ાક�િ�ક સંપદા છ�, સાં�ક�િતક 
ઐિતહાિસક ધરોહર (થાપણ) છ�. ખિનજ 
પદાથ�ના ભંડાર છ� છતાં પણ ગરીબી અને 
બેકારીમાં �વે છ� એના મૂળમાં આ આળસ, 
અકમ��યતા, અનુશાસનહીનતા તથા િન���યતા 
સંતોષ સમજવાની ��િ� સિ�ય છ�. સવ�� 
અિધકારો મેળવવાની ��િત છ� પણ પોતાની 
ફર�માં ઉદાસીનતા છ�.

સાધનાનો મહાશ�ુ

આ�યા��મક પુ�ષાથ�નું લ�ય છ� માનિસક 
એકા�તા, સતત �ભુ �મરણ, સં�કાર 
પ�રવત�નથી સંસાર પ�રવત�ન, મન, વચન, 
કમ�થી િવ�સેવા તથા આચરણની �વ�છતા, 
પિવ�તા અને મયા�દાપાલન, તો એના �વનમાં 

આળસ અને �દાનનું �થાન રહ�તું નથી. યોગ 
સાધનામાં બેદરકારી રાખવી, સંયમ-િનયમમાં 
િશિથલતા વત�વી, �િત�ાઓને અધૂરી છોડી દ�વી, 
પોતાની ભૂલોને ના સુધારવી, કમ�રીઓ ��યે 
�યાન ના આપવું તથા અ�યવ�થાને સુધારવા માટ� 
લગન તથા ત�પરતાથી કામ ન કરવાં - આ સવ� 
અલબેલાપણું છ� જે બ� જ હાિનકારક છ�.

અલબેલાપણાનાં સૂ�મ �પ

ચાલતાં ચાલતાં પુ�ષાથ�ની ગિત ઓછી 
થવી, ગિત તથા �ગિત મંદ થવી. આ 
અલબેલાપણાની િનશાની છ�. જે �કાર� સાંસા�રક 
લોકો પોતાની ભૂલો માટ� પ�ાતાપ કર� છ� પછી તે 
વાત ભૂલી �ય છ�. એ રીતે જ �� પુ�ષાથ� છું. ક�ઈ 
સંપૂણ� થોડો બ�યો છું. એવી જ પુ�ષાથ�ની ખોટી 
�યા�યા કરીને ભૂલોના આદતી બની �ય છ�. 
અલબેલાપણું એક નશાના જેવું હોય છ�. જેમાં દર�ક 
�યિ� �શથી કામ કરવા �ય છ� પણ તે પૂ�ં કરી 
શકતો નથી. અલબેલાપણાવાળી �યિ� સમજે છ� 
ક� �� �વયંને �ણું છું. �� તો ઠીક છું. બી�ઓ મને 
નથી ઓળખતા પણ એક �દવસ સૌ મને 
ઓળખશે. આગળ જઈને જુઓ શું થાય છ�. આ 
�વયંને છ�તરવાની અલબેલાપણાની મીઠી િન�ા 
છ�. િનિ�ત કાય� યોજના અને સમય �બંધનનો 
અભાવ પણ અલબેલાપણાનું કારણ છ�. આટલા 
સમયમાં આપણે આ કાય� પૂ�ં કરી લેવું �ઈએ 
નહ�તર કાય�નું કોઈ �યોજન રહ�શે નહ�. �યાર� 
આ રીતના �ઢ સંક�પ અને સમયની સમા��તનું 
�યાન રહ�શે તો અલબેલાપણું સમા�ત થઈ જશે. 
ક�ટલાક લોકો, પળ પળ વીતતો જઈ રહ�લો સમય, 
�વનની �ણભંગુરતા તથા કમ�િન�તા તથા 
ભા�ય િનમા�ણ ��યે ઉદાસીન રહ� છ�. �યાર� �યાર� 
અિત ઉ�સાહી તથા અિત આ�મિવ�ાસી �ક�િત 
પણ દગો કરી શક� છ�. આ રીતે થાકની ફ�રયાદ 

કરવી, �ય�તતાનું બહાનું રાખવું, આરામ 
પસંદીનો ત�કયો લગાવીને સૂવામાં વધાર� સમય 
આપવો યા પછી �યથ�માં સમયની પૂં� બરબાદ 
કરવી આ પણ અલબેલાપણાનું મહો�ં છ�.

આળસ �વતી �યિ�નું ��યુ છ�

આ કથન અ�રશઃ સ�ય છ�. ��યુ તો 
પ�રવત�ન મા� છ�, એમાં પણ �વાહ છ� પણ આળસ 
તો બંિધયાર ગંદુ પાણી છ�. મહા�મા બુ�નું કહ�વું 
છ� ઢાંક�લા પાણીમાં મનુ�ય પોતાનું �િતિબંબ �ઈ 
શકતો નથી એ રીતે જેનું મન આળસમાં પૂણ� 
હોય છ� તે પોતાનું િહત સમ� શકતો નથી. તે 
બી�નું િહત �યાંથી સમજશે? મહા�મા ગાંધી 
આળસને િહ�સા માને છ�. જે �યિ� �વયં પર કર� 
છ�. વેદોમાં કહ�વામાં આ�યું છ�. આળસ દ�ર�તાનું 
મૂળ છ�.

આળસ છોડશો તો છૂટશે

�દવસે �દવસે વધતી જતી સમ�યાઓ, 
િવક�િતઓ અને િવનાશકારી ��િ�ઓ સમયની 
સમા��તની સૂચના આપે છ� �ક�િત પળ પળ �લય 
તથા પ�રવત�નની રાહ જુએ છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�યોમાં દ�હભાનથી મુ� થવા તથા દ�હી 
અિભમાની ��થિત ધારણ કરવા, જૂના દ�હ અને 
દુિનયાને ભૂલીને નવી દુિનયા સાથે મનને 
�ડવાનો સંક�ત આપે છ�. તેથી હવે �વયંને �ાની 
થવાના, પુ�ષાથ� કહ�વડાવાના તથા પોતાને 
અનુભવી તથા જૂના કહ�વડાવવાનો આલાપ બંધ 
કરવો પડશે. આરામતલબી તથા સુ�તીપસંદીની 
ટ�વ છોડવી પડશે. નવા ઉમંગ ઉ�સાહની પાંખોથી 
ઉડતી કલામાં ઉડવું અને ઉડાવવું પડશે. િપતા�ી 
��િપતા ��ાનો અથક પુ�ષાથ�, હમણાં હમણાં 
કાય� પૂ�ં કરાવવાની લગન, અ�ભુત ઉમંગ 
ઉ�સાહ, વયો�� હોવા છતાં ગજબની ��િત� અને 

અલૌ�કક ��થત�� અવ�થા આપણા સૌના માટ� 
�ેરણા છ�. આવો, આળસ તથા અલબેલાપણાના 
શ�ુઓને સમા�ત કરવા યોગ કરીએ તેમજ ન�ી 
કર�લી મંિઝલે પહ�ચી શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમિપ�ત અથા�� દર�ક સંક�પ, �ે�, શુ�, 
પાવન હોય �યાર� જ આપણી ભાવનાઓનો �ભાવ 
બી�ઓ ઉપર પડશે. આપણે એક એક ઊંચા 
બનીએ તો ય�નો �ક�ો મજબૂત બનશે. પિવ� 
સં�કાર રાખવાથી વાય�ેશન ફ�લાશે. � એકને 
પણ તોફાન આવે છ� તો િવચારો આપણાં 
વાય�ેશન સમ� ય� �પી �ક�ામાં ફ�લાશે. � 
આટલી જવાબદારી સમ�એ તો તોફાન સમા�ત 
થઈ જશે. આપણો એક શિ�શાળી શુભ સંક�પ 
પૂરા �ક�ા (ય�)ને મજબૂત બનાવશે.

સમિપ�ત થઈને � મારો વધારાનો શોખ છ� 
તો મને �ઈને બી� કોપી કરશે એનો પણ બોજ 
મારા ઉપર ચઢશે. �� � કોઈ િવશેષ સગવડ માંગું 
તો બી�ઓ પણ માગવાનું શ� કરી દ�શે. મને 
�ઈને બી� પણ શીખશે તો જે વાયુમંડળ બને છ� 
તેના માટ� િનિમ� �� બનીશ. જેટલું �� �યાગ�િ�માં 
રહીશ તો મને �ઈને સૌ શીખશે. તો એમાં મા�ં 
જમા ખાતું થશે. મારા �યાગે બી�ઓમાં પણ �યાગ 
કય� તો મારો સંગ તારનારો બ�યો.

આપણો સંપૂણ� �યાગ આપણી સંપૂણ�તાને 
સમીપ લાવશે. આપણા માટ� આરામ હરામ છ�. 
એટલે આપણને સાધન �ઈતાં નથી, સાધના 
કરવાની છ�. આપણી મુ�ય ધારણા છ� �યાગ, 
તપ�યા અને સેવા. જેટલી �� તપ�યા કરીશ તેટલું 
બી�ઓનું ક�યાણ થશે. આપણને �ઈને બી� 
કોપી કરશે.                       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... સમિપ�ત �વન
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િશ�ક �યાર�ય સામા�ય હોતો નથી. પછી 
ભલે તે કોઈપણ શાળાનો ક�મ ન હોય. �ાથિમક 
શાળાનો િશ�ક જ સમ� ઈમારતનો પાયો બની 
શકવાની �મતા ધરાવે છ�. આપણા ડૉ. 
રાધાક��ણનના �વનનો �સંગ છ�. રાધાક��ણન� 
એક સમયે સરમુખ�યારશાહી રિશયામાં 
એ�બેસેડર હતા �યારની ઘટના છ�. રિશયાનો 
શાસક આપણા રાધાક��ણન સાથે મીટ�ગ કરવાનું 
ટા�યા કર�. મુલાકાત માંગો તો પણ આપે નિહ. 
એવામાં એક વખત મો�કોમાં બંને ભેગા થઈ ગયા. 
રિશયાના સરમુખ�યાર રાધાક��ણનને મ�યા. 
હાથ મેળ�યા. બંનેએ થોડીવાર વાતો કરી, �યાંજ 
સરમુખ�યાર બો�યો, ‘મને અહ�થી જલદી લઈ 
�વ, આ �યિ�ને �પશ� કરતાં જ મારા િવચારોમાં 
ફ�રફાર થવા માંડે છ�. આ માણસ મારી સાથે વધાર� 
સમય રહ�શે તો મારા સમ� િવચારોમાં પ�રવત�ન 
આવી જશે.’ આ છ� િશ�કમાં રહ�લી શિ�ની 
ઓળખ અને આ શિ� આપણા સૌમાં પડેલી છ�. 
જ�ર છ� એને ��ત કરવાની.

િશ�ક ��ાવાન હોવો �ઈએ. અથા�� 
બુિ�માન હોવો �ઈએ. બુિ� �યાંથી મળ�? 
પુ�તકો વાંચવાથી મળ�? શા��ોના વાંચનથી મળ�? 
બુિ� આપના�ં ત�વ શું છ�? �ીક��ણએ અજુ�નને 
ઉપદ�શ આપતાં ક�ં છ� ક� હ�, અજુ�ન મને ભજે એને 
�� વખાણતો નથી. મને જે ભજે એને સુખ-િવ�ા 
નથી આપતો. પણ મને જે ભજશે એને �� એક જ 
વ�તુ આપું છું. જે મારી સાથે �ડાયેલો હશે અને 
િનરંતર મને ભજતો હશે, એને �� બી� કોઈ 
સુિવધા નથી આપતો. હ� અજુ�ન એને �� ક�વળ 
બુિ�યોગ આપું છું. આ બુિ�યોગનો દીવો 

�ગટ�લો હોવો �ઈએ. સદાચારની �યોત 
��િલત રહ�વી �ઈએ. િશ�ક એ કોઈ �દવસ 
િન�� ન થઈ શક�. એનાથી િન�� થવાય? 
સરકારી િનયમ �માણે ભલે િન�� થતો હોય એ 
એક વાત જુદી છ�. પરંતુ ��ાવાન િશ�ક કોઈ 
�દવસ િન�� ન થઈ શક�. એની બુિ� િનરંતર 
વ�ા જ કરતી હોય છ�.

જે િશ�કની ��ા અથા�� બુિ� િનરંતર 
વહ�તી રહ�તી હોય એ િશ�ક સદા �સ�નિચ� 
અવ�ય રહ�તો હોય છ�. એવો િશ�ક પોતાનું 
િશ�ણકાય� �સ�નતાપૂવ�ક કરતો રહ�શે. જે 
�દવસે િશ�ક હસી પણ ન શક� એ �દવસે એણે 
ર� લઈ લેવી �ઈએ, પણ એકસાથે અનેક 
બાળકોની િજંદગીના એક મૂ�યવાન �દવસને 
વેડફ� નાંખવાનો એને કોઈ અિધકાર નથી. 
િશ�ક તો કાયમ હસતો જ હોવો �ઈએ. જે કાય� 
તે કર� છ� તે કાય�માં તેને �સ�નતા - �ાણ પૂરવાના 
છ�. પછી તો ઈ�રની ક�પાનું વાદળ વરસશે અને 
વસુંધરા પોતાની જવાબદારી સમ� ચૈત�યના 
છોડને �ગટ કરશે, માટ� િશ�ક હ�મેશા હસતો 
હોવો �ઈએ.

ઉપિનષદમાં લ�યું છ� ક�, સાચો િશ�ક એ જ 
છ� જેની આંખોમાં, જેની વાણીમાં અને જેના ચહ�રા 
પર �સ�નતાનો િન�ય છ�ટકાવ થયેલો હોય. 
િશ�કનું મ�તક �યાર�ય ઝૂક� ન જવું �ઈએ. 
�યાર�ક કોઈ પ�ર��થિતવશ � ઝૂકાયું હોય તો 
પણ તે મ�તક અણનમ રહ�વું �ઈએ. ટાગોર� 
ગીતાંજિલમાં લ�યું છ� ક� અમા�ં મ�તક ગૌરવથી 
ઊંચું રહ� અને આપણું �ાન ભયથી મુ� હોવું 
�ઈએ. િશ�ક �યાર� િશ�ણ કાય� કર� તે વખતે 
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િનભ�ય હોવો �ઈએ. િનભ�યતાપૂવ�ક અપાતું 
િશ�ણ િવ�ાથ�ને �સ�ન રાખી શક�. અને આ જ 
�સ�નતા સાચા િશ�ણ અને સાચા િશ�કનું પૂ�ય 
છ�. સાચા િશ�કની ઓળખ છ�.

િવ�ાથ� �યાર� િશ�ક પાસે િશિ�ત થાય છ� 
�યાર� યોગય� �ારા િશિ�તની સાથે દીિ�ત પણ 
થાય છ�. િવ�ાથ�ની સાથે એનો સંયોગ બની �ય 
તો યોગ થાય અને ઉપિનષદનો ઋિષ �યાર� ર� 
આપતો �યાર� િવ�ાથ�ને કહ�તો ક� કાલાંતરમાં 
કદાચ �� ન હો�, �યાર� મારા કરતાં કોઈ તેજ�વી 
તને મળ� તો એનું માગ�દશ�ન �ા�ત કરજે. જે 
ઉપિનષદકાળના દી�ાંત સમારંભો હતાં, તે ફરી 
લાવવાની જ�ર છ�. એના મૂળને પકડીને નવા-
નવા �લો ખીલવવાની જ�ર છ�.

એક સંતે સાચે જ િશ�ક માટ� ક�ં છ� ક�, 
‘�યાં સુધી દ�શનો િશ�ક કત��યિન� ન હોય �યાં 
સુધી ભાર વગરનું ભણતર શ�ય નથી. િશ�ક� 
��ા બનીને નીિતવાન, �ાનવાન, ચા�ર�યવાન 

અને મૂ�યવાન ���નું સજ�ન કરવાનું છ�. બાળક 
જે �દવસે શાળાએ જવા માટ� રડે �યાર� સમજવું ક� 
િશ�ક� માતાનો દર�ો �ા�ત કરી લીધો છ�. જે 
રીતે માતા પોતાના બાળકનું ગભ�માં જતન કર� છ�, 
તે રીતે િશ�ક� બાળકનું વગ�માં જતન કરવાનું છ�. 
િશ�કમા� પા� પુ�તકમાં જ ઘૂસી રહ� તે ન 
ચાલે, એણે પુ�તક જ નિહ. મ�તક પણ ભણાવવું 
�ઈએ.’

સાચા અથ�માં પ�રણામલ�ી ભણતરમાંથી 
િવ�ાથ�ને સાથે સાથે �માિણકતા, �કાશ, �ેરણા 
અને �ગિતનાં પાઠો પણ િશ�ક ભણાવે �યાર� 
િશ�ક ��ાવાન, �સ�નવદન િશ�કની �થમ 
ઓળખ બને છ�.

િમ�ો આપણા દ�શમાં િવ�ાથ�ઓને એવા 
આદશ� િશ�કો મળતા રહ�, િવ�ાથ�ઓ પણ 
િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનતા રહ� એવી શુભ 
ભાવના અને શુભકામના સાથે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કોઈપણ ઘટના યા પ�રણામ આપણા હાથમાં 
નથી. પણ આપણે તેને ક�વી રીતે ઉક�લીએ છીએ તે 
આપણા હાથમાં છ�. બસ જ�ર છ� એ વાતને સાચી 
રીતે સમજવાની. આપ તમારી િચંતાઓ છોડી દો. 
જેટલો સમય આપ તનાવ તમારી પાસે રાખશો, 
એટલો જ એના ભારનો અનુભવ વધતો જશે. આ 
િચંતા પાછળથી તનાવનું કારણ બની જશે અને 
ઘણી પર�શાનીઓ જ�માવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32 અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

• મનસા સેવા કરવા માટ� સવ�ના ��યે �ે� 
અને િનઃ�વાથ� સંક�પ હોય. સદા પર- 
ઉપરકારની ભાવના હોય. અપકારી પર પણ 
ઉપકારની �ે� શ�� હોય. સદા 
દાતાપણાની ભાવના હોય. સદા 
�વપ�રવત�ન, �વના �ે� કમ� �ારા 
બી�ઓને �ે� કમ� કરવાની �ેરણા 
આપનાર હોય.

• મનસા સેવા માટ� તપ�વીમૂત� બનો. 
તપ�વી�પની ���પણ સેવા કર� છ�. એનો 
શાંત�વ�પ ચહ�રો પણ સેવા કર� છ�. 
તપ�વીમૂત�ના દશ�ન મા�થી પણ �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 24

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 25

�ાના�ત

િશ�ક �યાર�ય સામા�ય હોતો નથી. પછી 
ભલે તે કોઈપણ શાળાનો ક�મ ન હોય. �ાથિમક 
શાળાનો િશ�ક જ સમ� ઈમારતનો પાયો બની 
શકવાની �મતા ધરાવે છ�. આપણા ડૉ. 
રાધાક��ણનના �વનનો �સંગ છ�. રાધાક��ણન� 
એક સમયે સરમુખ�યારશાહી રિશયામાં 
એ�બેસેડર હતા �યારની ઘટના છ�. રિશયાનો 
શાસક આપણા રાધાક��ણન સાથે મીટ�ગ કરવાનું 
ટા�યા કર�. મુલાકાત માંગો તો પણ આપે નિહ. 
એવામાં એક વખત મો�કોમાં બંને ભેગા થઈ ગયા. 
રિશયાના સરમુખ�યાર રાધાક��ણનને મ�યા. 
હાથ મેળ�યા. બંનેએ થોડીવાર વાતો કરી, �યાંજ 
સરમુખ�યાર બો�યો, ‘મને અહ�થી જલદી લઈ 
�વ, આ �યિ�ને �પશ� કરતાં જ મારા િવચારોમાં 
ફ�રફાર થવા માંડે છ�. આ માણસ મારી સાથે વધાર� 
સમય રહ�શે તો મારા સમ� િવચારોમાં પ�રવત�ન 
આવી જશે.’ આ છ� િશ�કમાં રહ�લી શિ�ની 
ઓળખ અને આ શિ� આપણા સૌમાં પડેલી છ�. 
જ�ર છ� એને ��ત કરવાની.

િશ�ક ��ાવાન હોવો �ઈએ. અથા�� 
બુિ�માન હોવો �ઈએ. બુિ� �યાંથી મળ�? 
પુ�તકો વાંચવાથી મળ�? શા��ોના વાંચનથી મળ�? 
બુિ� આપના�ં ત�વ શું છ�? �ીક��ણએ અજુ�નને 
ઉપદ�શ આપતાં ક�ં છ� ક� હ�, અજુ�ન મને ભજે એને 
�� વખાણતો નથી. મને જે ભજે એને સુખ-િવ�ા 
નથી આપતો. પણ મને જે ભજશે એને �� એક જ 
વ�તુ આપું છું. જે મારી સાથે �ડાયેલો હશે અને 
િનરંતર મને ભજતો હશે, એને �� બી� કોઈ 
સુિવધા નથી આપતો. હ� અજુ�ન એને �� ક�વળ 
બુિ�યોગ આપું છું. આ બુિ�યોગનો દીવો 

�ગટ�લો હોવો �ઈએ. સદાચારની �યોત 
��િલત રહ�વી �ઈએ. િશ�ક એ કોઈ �દવસ 
િન�� ન થઈ શક�. એનાથી િન�� થવાય? 
સરકારી િનયમ �માણે ભલે િન�� થતો હોય એ 
એક વાત જુદી છ�. પરંતુ ��ાવાન િશ�ક કોઈ 
�દવસ િન�� ન થઈ શક�. એની બુિ� િનરંતર 
વ�ા જ કરતી હોય છ�.

જે િશ�કની ��ા અથા�� બુિ� િનરંતર 
વહ�તી રહ�તી હોય એ િશ�ક સદા �સ�નિચ� 
અવ�ય રહ�તો હોય છ�. એવો િશ�ક પોતાનું 
િશ�ણકાય� �સ�નતાપૂવ�ક કરતો રહ�શે. જે 
�દવસે િશ�ક હસી પણ ન શક� એ �દવસે એણે 
ર� લઈ લેવી �ઈએ, પણ એકસાથે અનેક 
બાળકોની િજંદગીના એક મૂ�યવાન �દવસને 
વેડફ� નાંખવાનો એને કોઈ અિધકાર નથી. 
િશ�ક તો કાયમ હસતો જ હોવો �ઈએ. જે કાય� 
તે કર� છ� તે કાય�માં તેને �સ�નતા - �ાણ પૂરવાના 
છ�. પછી તો ઈ�રની ક�પાનું વાદળ વરસશે અને 
વસુંધરા પોતાની જવાબદારી સમ� ચૈત�યના 
છોડને �ગટ કરશે, માટ� િશ�ક હ�મેશા હસતો 
હોવો �ઈએ.

ઉપિનષદમાં લ�યું છ� ક�, સાચો િશ�ક એ જ 
છ� જેની આંખોમાં, જેની વાણીમાં અને જેના ચહ�રા 
પર �સ�નતાનો િન�ય છ�ટકાવ થયેલો હોય. 
િશ�કનું મ�તક �યાર�ય ઝૂક� ન જવું �ઈએ. 
�યાર�ક કોઈ પ�ર��થિતવશ � ઝૂકાયું હોય તો 
પણ તે મ�તક અણનમ રહ�વું �ઈએ. ટાગોર� 
ગીતાંજિલમાં લ�યું છ� ક� અમા�ં મ�તક ગૌરવથી 
ઊંચું રહ� અને આપણું �ાન ભયથી મુ� હોવું 
�ઈએ. િશ�ક �યાર� િશ�ણ કાય� કર� તે વખતે 
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િનભ�ય હોવો �ઈએ. િનભ�યતાપૂવ�ક અપાતું 
િશ�ણ િવ�ાથ�ને �સ�ન રાખી શક�. અને આ જ 
�સ�નતા સાચા િશ�ણ અને સાચા િશ�કનું પૂ�ય 
છ�. સાચા િશ�કની ઓળખ છ�.

િવ�ાથ� �યાર� િશ�ક પાસે િશિ�ત થાય છ� 
�યાર� યોગય� �ારા િશિ�તની સાથે દીિ�ત પણ 
થાય છ�. િવ�ાથ�ની સાથે એનો સંયોગ બની �ય 
તો યોગ થાય અને ઉપિનષદનો ઋિષ �યાર� ર� 
આપતો �યાર� િવ�ાથ�ને કહ�તો ક� કાલાંતરમાં 
કદાચ �� ન હો�, �યાર� મારા કરતાં કોઈ તેજ�વી 
તને મળ� તો એનું માગ�દશ�ન �ા�ત કરજે. જે 
ઉપિનષદકાળના દી�ાંત સમારંભો હતાં, તે ફરી 
લાવવાની જ�ર છ�. એના મૂળને પકડીને નવા-
નવા �લો ખીલવવાની જ�ર છ�.

એક સંતે સાચે જ િશ�ક માટ� ક�ં છ� ક�, 
‘�યાં સુધી દ�શનો િશ�ક કત��યિન� ન હોય �યાં 
સુધી ભાર વગરનું ભણતર શ�ય નથી. િશ�ક� 
��ા બનીને નીિતવાન, �ાનવાન, ચા�ર�યવાન 

અને મૂ�યવાન ���નું સજ�ન કરવાનું છ�. બાળક 
જે �દવસે શાળાએ જવા માટ� રડે �યાર� સમજવું ક� 
િશ�ક� માતાનો દર�ો �ા�ત કરી લીધો છ�. જે 
રીતે માતા પોતાના બાળકનું ગભ�માં જતન કર� છ�, 
તે રીતે િશ�ક� બાળકનું વગ�માં જતન કરવાનું છ�. 
િશ�કમા� પા� પુ�તકમાં જ ઘૂસી રહ� તે ન 
ચાલે, એણે પુ�તક જ નિહ. મ�તક પણ ભણાવવું 
�ઈએ.’

સાચા અથ�માં પ�રણામલ�ી ભણતરમાંથી 
િવ�ાથ�ને સાથે સાથે �માિણકતા, �કાશ, �ેરણા 
અને �ગિતનાં પાઠો પણ િશ�ક ભણાવે �યાર� 
િશ�ક ��ાવાન, �સ�નવદન િશ�કની �થમ 
ઓળખ બને છ�.

િમ�ો આપણા દ�શમાં િવ�ાથ�ઓને એવા 
આદશ� િશ�કો મળતા રહ�, િવ�ાથ�ઓ પણ 
િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનતા રહ� એવી શુભ 
ભાવના અને શુભકામના સાથે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કોઈપણ ઘટના યા પ�રણામ આપણા હાથમાં 
નથી. પણ આપણે તેને ક�વી રીતે ઉક�લીએ છીએ તે 
આપણા હાથમાં છ�. બસ જ�ર છ� એ વાતને સાચી 
રીતે સમજવાની. આપ તમારી િચંતાઓ છોડી દો. 
જેટલો સમય આપ તનાવ તમારી પાસે રાખશો, 
એટલો જ એના ભારનો અનુભવ વધતો જશે. આ 
િચંતા પાછળથી તનાવનું કારણ બની જશે અને 
ઘણી પર�શાનીઓ જ�માવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32 અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

• મનસા સેવા કરવા માટ� સવ�ના ��યે �ે� 
અને િનઃ�વાથ� સંક�પ હોય. સદા પર- 
ઉપરકારની ભાવના હોય. અપકારી પર પણ 
ઉપકારની �ે� શ�� હોય. સદા 
દાતાપણાની ભાવના હોય. સદા 
�વપ�રવત�ન, �વના �ે� કમ� �ારા 
બી�ઓને �ે� કમ� કરવાની �ેરણા 
આપનાર હોય.

• મનસા સેવા માટ� તપ�વીમૂત� બનો. 
તપ�વી�પની ���પણ સેવા કર� છ�. એનો 
શાંત�વ�પ ચહ�રો પણ સેવા કર� છ�. 
તપ�વીમૂત�ના દશ�ન મા�થી પણ �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.
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�દ�યદશ�ન

�દ�ય અલૌ�કક જ�મા�મી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - મોહન ક� મુખ પર બંસરી, 
રાધા ક� મન ક� પુકાર...

સમ� ભારતભરમાં �ીક��ણના 
જ�મો�સવને ઘણા ધામધૂમ અને ભિ�ભાવથી 
ઉજવવામાં આવે છ�. �ીક��ણનું નામ ��િતમાં 
આવતા નજરની સામે કોમળ હોઠો પર મધુર 
હા�ય સાથે વાંસળી વગાડતા હોય, મોર-
મુગટધારી, િપતાંબરધારી એવી �દ�ય �િતમાની 
ઝલક આવી �ય છ�. સંસારની દર�ક મા પોતાનું 
બાળક જે તેમની આંખોનો તારો અને �દલનો 
દુલારો છ�. તેને �ીક��ણના બાળપણ સાથે 
સરખાવીને �વયંના સંતાનને �ીક��ણના �વ�પે 
�વાનો મનોમન �ય� કર� છ�. ક��ણ ભ�ગણ 
પણ �ીક��ણને સુંદર, મનમોહન, િચ�ચોર, 
મુરલી મનોહર, કાના, માખણચોર વગેર� નામોથી 
યાદ કર� છ�. ખર�ખર �ીક��ણનું અ�િતમ અલૌ�કક 
સ�દય� િચ�ને ચોરી જ લે છ�. આજકાલ જ�મા�મી 
મહો�સવના �દવસો દરિમયાન શાળાઓમાં િવિવધ 
આયોજનોમાં ક� ઘર, સોસાયટી, મોહ�ાના 
ઉ�સવોમાં બાળકને મોરમુક�ટ પહ�રાવી, ક��ણના 
વાઘા પહ�રાવી, શણગાર કરી હાથમાં મુરલી આપે 
છ�. તે સમયે આપણા સૌના માનસપટલ પર તે 
બાળકનું નામ, �વ�પ, તેનું ઘર, પ�રવાર આ બધું 
થોડી �ણો માટ� ભૂલીને �ીક��ણ ��યે વધુ 
આકિષ�ત થઈએ છીએ. બા� સુંદરતા તો આજે 
પણ ઘણાં લોકોમાં �વા મળ� છ� પરંતુ �ીક��ણ 
સવ�ગુણ સંપ�ન, 16 કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, મયા�દા પુ�ષો�મ હતાં. તેવા અનુપમ 
અલૌ�કક સ�દય� તથા �દ�ય ગુણોના લીધે ક��ણની 

પ�થર ક� માટીની મૂિત� પણ મનમોહક અને 
િચ�ચોર બની �ય છ�.

આજે ક��ણની આરતી કરતાં મનુ�ય ભાવ-
િવભોર થઈ જઈ ક��ણ અપ�ણ� કહીને �ીક��ણની 
મૂિત� પાસે �વે�છાએ ધન �યોછાવર કર� છ�. આમ 
તો સંસારમાં રીત-�રવાજ છ� ક�, વડીલો અને 
મોટાઓની સામે તેમનાથી નાની �મરના બાળકો 
માથું નમાવી પગે લાગે. પરંતુ �ીક��ણનો જ�મ 
થતાં જ સૌ કોઈ માતાઓ, ભાઈઓ, ��ો, 
બાળકો અને મહા�માઓ પણ નમ�કાર કર� છ� ક� 
સા�ાંગ દ�ડવત �ણામ કર� છ�. �યાર�ય આપણને 
તેવો િવચાર આવે છ� ખરો ક�, �ીક��ણ જ�મથી જ 
આટલા મહાન ક�વી રીતે બ�યા? સંસારમાં � 
કોઈ �પ�પના અંબારસમ હોય તો લોકો એમ કહ� 
છ� ક�, ભગવાને �વયં િનરાંતની પળોમાં િવશેષ 
સમય આપીને આ રચના રચી છ�. કોઈ એમ કહ� 
ક�, િવિધએ ઘ�ાં છ�. કોઈ વળી એમ પણ કહ� 
��ા ક� િવ�કમા�એ તેમની કળા-કારીગરીનો 
ઉપયોગ આ મૂિત�માં ઘ�ાં છ�. કોઈ વળી એમ પણ 
કહ� ��ા ક� િવ�કમા�એ તેમની કળા-
કારીગરીનો ઉપયોગ આ મૂિત�માં ઘડવામાં કય� 
છ�. એટલે ક� �ીક��ણ એ ભગવાનની સવ��મ 
રચના છ�. કોઈ સુંદર બાળકને �ઈએ તો તેના 
િપતા કોણ છ�? તેમ યાદ અપાવે. કોઈ સુંદર ક�િતને 
�ઈ તે કતા�ની યાદ આવે. પરંતુ �ીક��ણની છબી, 
મૂિત� �તા તેમની રચના કરનાર રચિયતા �વયં 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની યાદ આવે છ� ખરા? 
ખર�ખર આજે �ીક��ણની મહાનતાને ન 
ઓળખવાને કારણે ભારતવાસીઓ પોતાના પૂ�ય 

દ�વતાઓ પર િમ�યા કલંક લગા�યા છ�. જેમ ક�, 
�ીક��ણને 16108 રાણીઓ હતી. ક��ણ ઘર�-ઘર� 
જઈ માખણ ચોરતા હતાં. કાનાએ ગોપીઓનાં 
ચીરહરણ કયા�. �ીક��ણે મહાભારતનું યુ� 
કરા�યું વગેર�... વગેર�... આવા િમ�યા આરોપો 
લગાવી �ીક��ણની ગ�રમાને ઝાંખી પાડવાનો 
�ય� કય� છ�.

આ પાવનપવ� પર �ીક��ણના ભ�ો તેમના 
ચ�ર�ોને યાદ કરી, તે ચ�ર�ોની ઝાંખીઓ - રથ 
તૈયાર કરી, શણગારીને સમ� નગર ક� ગામમાં 
શોભાયા�ાના �વ�પે ફ�રવવામાં આવે છ�. પરંતુ સૌ 
કોઈને એવો િવચાર સુ�ા નથી આવતો ક� આવું 
�દ�ય �વન શેના કારણે ક� શેના આધાર� બ�યું 
હશે? ઝાંખીઓને િનહાળીને આપણે સૌએ �વયંની 
અંદર ઝાંખવું (�વું ક� દશ�ન કરવું) �ઈએ ક� જે 
�ીક��ણનું આજે �� ગાયન-પૂજન ક�ં છું તે 
�ીક��ણના જેવા સ�ગુણો મારામાં ક�ટલા ટકા 
આ�યા છ�?

કહ�વતમાં ક�ં ક�, �ાન �ારા નર 
નારાયણનું અને નારી �ીલ�મીનું પદ મેળવી શક� 
છ�. પરંતુ આજે લોકોને એ ખબર નથી ક� �ીક��ણે 
દ�વ પદ ક�વી રીતે મેળ�યું હતું? શું રા�ય ક� ધન-
ધા�યનું દાન-પુ�ય કરવાથી, ય� કરવાથી, યુ� 
કરી શ�ુને પરા�ત કરી મેળવી શકાય છ�? 
�ીક��ણે જે રા�ય-ભા�ય ક� ધન-ભા�ય �ા�ત કયુ� 
તે કોઈ સાધારણ, િવનાશી ન હતું પરંતુ 
અલૌ�કક, અખંડ, સ�� અને પિવ� હતું. તેથી 
અ�ય રા�-મહારા�ઓ પણ ક��ણની પૂ� અને 
ભિ� કર� છ�. ક��ણે ��િપતા ��ાના �વ�પે 
ઈ�રીય �ાન �વનમાં ધારણ કરી �ાનય�ની 
રચના કરી. તેમણે પોતાનું સવ��વ તન, મન, ધન, 
જન, સમય, શિ� સવ� સંપૂણ� ઈ�ર અથ� અપ�ણ 
કરી દીધું. પોતાનું �વન મનુ�યની ઈ�રીય 

સેવામાં અને પરમા�મ સંદ�શ આપવામાં �યતીત 
કયુ�.

આજે લોકો જ�મા�મી ઉ�સવમાં મં�દરોમાં, 
ભવનો પર રોશની કરી �કાશ કર� છ�, પરંતુ આજે 
માનવ�વનમાં આ�મા �પી દીપક તો બુઝાયેલો જ 
છ�. આજે ફ� બહારથી રોશની કર� છ� પણ દીવા 
તળ� અંધા�ં. તેમ �વનમાં ક��ણની ભાવથી ભિ� 
તો કરી પણ, અ�ાનતા અંધકારમાં િવકારો 
છુપાઈને ઘર કરી ગયાં છ�. હવે આવ�યકતા છ� 
નવચેતનાની, �વયંના �વનમાં નવિનમા�ણની, 
�ાણમાં નવ �ાણ સંચાર કરવાની, �હ�થ 
�વનમાં નવાં િવિધ-િવધાન અપનાવવાની, નવા-
ઉ�વળ તથા ઉ� િવચારો �ારા �વનમાં 
�મગ-ઉ�સાહના તરંગો પેદા કરવાની. વત�માન 
સમય જ કિળયુગના અંત અને �વિણ�મ યુગના 
આ�દનો સંગમ સમય છ�. �યાર� પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ, ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવત�રત થઈ પુનઃ ગીતા�ાન અને રાજયોગની 
િશ�ા આપી ર�ાં છ�. હવે િનકટના ભિવ�યમાં 
�ીક��ણનું સાચુ દ�વી રા�ય આવશે. તેથી દ�શ-
િવદ�શવાસીઓ હવે કિળયુગના અંિતમ સમયમાં 
પરમા�મા �ારા સાચું ગીતાનું �ાનને સાંભળી, 
રાજયોગી બની પોતાનાં �વનમાં �દ�યતા, 
�ે�તા અને દ�વીગુણોને ધારણ કરીએ, તો 
ભિવ�યમાં આવનારી �વિણ�મ ���માં ચૈત�ય 
�ીક��ણની સાથેનું �વન ધ�ય ધ�ય બનાવી 
શકાશે. એવી આ શુભ જ�મા�મીના પવ�ની આપ 
સૌ આ�માઓને ખૂબ-ખૂબ વધાઈ...

ગીત - �ંદાવન કા ક��ણ કનૈયા, 
સબક� આંખો કા તારા..

મન હી મન �ય� જલે રાિધકા, 
મોહન તો હ� સબકા �યારા...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�દ�યદશ�ન

�દ�ય અલૌ�કક જ�મા�મી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - મોહન ક� મુખ પર બંસરી, 
રાધા ક� મન ક� પુકાર...

સમ� ભારતભરમાં �ીક��ણના 
જ�મો�સવને ઘણા ધામધૂમ અને ભિ�ભાવથી 
ઉજવવામાં આવે છ�. �ીક��ણનું નામ ��િતમાં 
આવતા નજરની સામે કોમળ હોઠો પર મધુર 
હા�ય સાથે વાંસળી વગાડતા હોય, મોર-
મુગટધારી, િપતાંબરધારી એવી �દ�ય �િતમાની 
ઝલક આવી �ય છ�. સંસારની દર�ક મા પોતાનું 
બાળક જે તેમની આંખોનો તારો અને �દલનો 
દુલારો છ�. તેને �ીક��ણના બાળપણ સાથે 
સરખાવીને �વયંના સંતાનને �ીક��ણના �વ�પે 
�વાનો મનોમન �ય� કર� છ�. ક��ણ ભ�ગણ 
પણ �ીક��ણને સુંદર, મનમોહન, િચ�ચોર, 
મુરલી મનોહર, કાના, માખણચોર વગેર� નામોથી 
યાદ કર� છ�. ખર�ખર �ીક��ણનું અ�િતમ અલૌ�કક 
સ�દય� િચ�ને ચોરી જ લે છ�. આજકાલ જ�મા�મી 
મહો�સવના �દવસો દરિમયાન શાળાઓમાં િવિવધ 
આયોજનોમાં ક� ઘર, સોસાયટી, મોહ�ાના 
ઉ�સવોમાં બાળકને મોરમુક�ટ પહ�રાવી, ક��ણના 
વાઘા પહ�રાવી, શણગાર કરી હાથમાં મુરલી આપે 
છ�. તે સમયે આપણા સૌના માનસપટલ પર તે 
બાળકનું નામ, �વ�પ, તેનું ઘર, પ�રવાર આ બધું 
થોડી �ણો માટ� ભૂલીને �ીક��ણ ��યે વધુ 
આકિષ�ત થઈએ છીએ. બા� સુંદરતા તો આજે 
પણ ઘણાં લોકોમાં �વા મળ� છ� પરંતુ �ીક��ણ 
સવ�ગુણ સંપ�ન, 16 કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, મયા�દા પુ�ષો�મ હતાં. તેવા અનુપમ 
અલૌ�કક સ�દય� તથા �દ�ય ગુણોના લીધે ક��ણની 

પ�થર ક� માટીની મૂિત� પણ મનમોહક અને 
િચ�ચોર બની �ય છ�.

આજે ક��ણની આરતી કરતાં મનુ�ય ભાવ-
િવભોર થઈ જઈ ક��ણ અપ�ણ� કહીને �ીક��ણની 
મૂિત� પાસે �વે�છાએ ધન �યોછાવર કર� છ�. આમ 
તો સંસારમાં રીત-�રવાજ છ� ક�, વડીલો અને 
મોટાઓની સામે તેમનાથી નાની �મરના બાળકો 
માથું નમાવી પગે લાગે. પરંતુ �ીક��ણનો જ�મ 
થતાં જ સૌ કોઈ માતાઓ, ભાઈઓ, ��ો, 
બાળકો અને મહા�માઓ પણ નમ�કાર કર� છ� ક� 
સા�ાંગ દ�ડવત �ણામ કર� છ�. �યાર�ય આપણને 
તેવો િવચાર આવે છ� ખરો ક�, �ીક��ણ જ�મથી જ 
આટલા મહાન ક�વી રીતે બ�યા? સંસારમાં � 
કોઈ �પ�પના અંબારસમ હોય તો લોકો એમ કહ� 
છ� ક�, ભગવાને �વયં િનરાંતની પળોમાં િવશેષ 
સમય આપીને આ રચના રચી છ�. કોઈ એમ કહ� 
ક�, િવિધએ ઘ�ાં છ�. કોઈ વળી એમ પણ કહ� 
��ા ક� િવ�કમા�એ તેમની કળા-કારીગરીનો 
ઉપયોગ આ મૂિત�માં ઘ�ાં છ�. કોઈ વળી એમ પણ 
કહ� ��ા ક� િવ�કમા�એ તેમની કળા-
કારીગરીનો ઉપયોગ આ મૂિત�માં ઘડવામાં કય� 
છ�. એટલે ક� �ીક��ણ એ ભગવાનની સવ��મ 
રચના છ�. કોઈ સુંદર બાળકને �ઈએ તો તેના 
િપતા કોણ છ�? તેમ યાદ અપાવે. કોઈ સુંદર ક�િતને 
�ઈ તે કતા�ની યાદ આવે. પરંતુ �ીક��ણની છબી, 
મૂિત� �તા તેમની રચના કરનાર રચિયતા �વયં 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની યાદ આવે છ� ખરા? 
ખર�ખર આજે �ીક��ણની મહાનતાને ન 
ઓળખવાને કારણે ભારતવાસીઓ પોતાના પૂ�ય 

દ�વતાઓ પર િમ�યા કલંક લગા�યા છ�. જેમ ક�, 
�ીક��ણને 16108 રાણીઓ હતી. ક��ણ ઘર�-ઘર� 
જઈ માખણ ચોરતા હતાં. કાનાએ ગોપીઓનાં 
ચીરહરણ કયા�. �ીક��ણે મહાભારતનું યુ� 
કરા�યું વગેર�... વગેર�... આવા િમ�યા આરોપો 
લગાવી �ીક��ણની ગ�રમાને ઝાંખી પાડવાનો 
�ય� કય� છ�.

આ પાવનપવ� પર �ીક��ણના ભ�ો તેમના 
ચ�ર�ોને યાદ કરી, તે ચ�ર�ોની ઝાંખીઓ - રથ 
તૈયાર કરી, શણગારીને સમ� નગર ક� ગામમાં 
શોભાયા�ાના �વ�પે ફ�રવવામાં આવે છ�. પરંતુ સૌ 
કોઈને એવો િવચાર સુ�ા નથી આવતો ક� આવું 
�દ�ય �વન શેના કારણે ક� શેના આધાર� બ�યું 
હશે? ઝાંખીઓને િનહાળીને આપણે સૌએ �વયંની 
અંદર ઝાંખવું (�વું ક� દશ�ન કરવું) �ઈએ ક� જે 
�ીક��ણનું આજે �� ગાયન-પૂજન ક�ં છું તે 
�ીક��ણના જેવા સ�ગુણો મારામાં ક�ટલા ટકા 
આ�યા છ�?

કહ�વતમાં ક�ં ક�, �ાન �ારા નર 
નારાયણનું અને નારી �ીલ�મીનું પદ મેળવી શક� 
છ�. પરંતુ આજે લોકોને એ ખબર નથી ક� �ીક��ણે 
દ�વ પદ ક�વી રીતે મેળ�યું હતું? શું રા�ય ક� ધન-
ધા�યનું દાન-પુ�ય કરવાથી, ય� કરવાથી, યુ� 
કરી શ�ુને પરા�ત કરી મેળવી શકાય છ�? 
�ીક��ણે જે રા�ય-ભા�ય ક� ધન-ભા�ય �ા�ત કયુ� 
તે કોઈ સાધારણ, િવનાશી ન હતું પરંતુ 
અલૌ�કક, અખંડ, સ�� અને પિવ� હતું. તેથી 
અ�ય રા�-મહારા�ઓ પણ ક��ણની પૂ� અને 
ભિ� કર� છ�. ક��ણે ��િપતા ��ાના �વ�પે 
ઈ�રીય �ાન �વનમાં ધારણ કરી �ાનય�ની 
રચના કરી. તેમણે પોતાનું સવ��વ તન, મન, ધન, 
જન, સમય, શિ� સવ� સંપૂણ� ઈ�ર અથ� અપ�ણ 
કરી દીધું. પોતાનું �વન મનુ�યની ઈ�રીય 

સેવામાં અને પરમા�મ સંદ�શ આપવામાં �યતીત 
કયુ�.

આજે લોકો જ�મા�મી ઉ�સવમાં મં�દરોમાં, 
ભવનો પર રોશની કરી �કાશ કર� છ�, પરંતુ આજે 
માનવ�વનમાં આ�મા �પી દીપક તો બુઝાયેલો જ 
છ�. આજે ફ� બહારથી રોશની કર� છ� પણ દીવા 
તળ� અંધા�ં. તેમ �વનમાં ક��ણની ભાવથી ભિ� 
તો કરી પણ, અ�ાનતા અંધકારમાં િવકારો 
છુપાઈને ઘર કરી ગયાં છ�. હવે આવ�યકતા છ� 
નવચેતનાની, �વયંના �વનમાં નવિનમા�ણની, 
�ાણમાં નવ �ાણ સંચાર કરવાની, �હ�થ 
�વનમાં નવાં િવિધ-િવધાન અપનાવવાની, નવા-
ઉ�વળ તથા ઉ� િવચારો �ારા �વનમાં 
�મગ-ઉ�સાહના તરંગો પેદા કરવાની. વત�માન 
સમય જ કિળયુગના અંત અને �વિણ�મ યુગના 
આ�દનો સંગમ સમય છ�. �યાર� પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ, ��િપતા ��ાના તનમાં 
અવત�રત થઈ પુનઃ ગીતા�ાન અને રાજયોગની 
િશ�ા આપી ર�ાં છ�. હવે િનકટના ભિવ�યમાં 
�ીક��ણનું સાચુ દ�વી રા�ય આવશે. તેથી દ�શ-
િવદ�શવાસીઓ હવે કિળયુગના અંિતમ સમયમાં 
પરમા�મા �ારા સાચું ગીતાનું �ાનને સાંભળી, 
રાજયોગી બની પોતાનાં �વનમાં �દ�યતા, 
�ે�તા અને દ�વીગુણોને ધારણ કરીએ, તો 
ભિવ�યમાં આવનારી �વિણ�મ ���માં ચૈત�ય 
�ીક��ણની સાથેનું �વન ધ�ય ધ�ય બનાવી 
શકાશે. એવી આ શુભ જ�મા�મીના પવ�ની આપ 
સૌ આ�માઓને ખૂબ-ખૂબ વધાઈ...

ગીત - �ંદાવન કા ક��ણ કનૈયા, 
સબક� આંખો કા તારા..

મન હી મન �ય� જલે રાિધકા, 
મોહન તો હ� સબકા �યારા...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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વત�માન સમયે દુિનયા પાંચ િવકારોની 
આગમાં સળગી રહી છ�. શેકાઈ રહી છ�, કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અિભમાન જેવા િવકારોએ 
માઝા મૂક� દીધી છ�. દર�ક િવકાર �લ ફોસ�માં કામ 
કરી ર�ા છ�. આ આગમાં આપણે સ� તેના ભોગ 
બની ર�ા છીએ. છતાં પણ ચેતતા નથી. 
િવકારોની ગરમીથી બચવા માટ� કોઈપણ 
એરક��ડશન બની છ� ખરા? એક એક િવકારની 
ગરમી એટલી બધી છ� ક� બાળીને ખાખ કરી ર�ા 
છ�. એમાં પણ કામ િવકારનો અ�� તો મોટા પાયે 
માથું ઉચક� બેઠો છ�.

વત�માન સમયે આપણે સૌ �ણીએ છીએ ક� 
દુિનયાનું વાતાવરણ એટલું બધુ ખરાબ થઈ ર�ં 
છ�. આપણે સાંભળી ન શક�એ એવું સાંભળવું પડે 
છ�. �ઈ ન શકાય એવા ��યો �વા મળ� છ�. 
આપણે સૌ એ િવચાર કરવાની જ�ર છ�. ક� આ 
આગને ક�વી રીતે હોલવી શક�એ. આ બધા ��ો 
આપણને હચમચાવી નથી જતા? રોજબરોજ 
બનતા ખરાબ �સંગો માનવતાને ભૂલીને 
હ�વાિનયત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. આજનો 
માનવ હ�વાન બની ગયો છ�. ���ની કમ�રી 
આવે, આંખમાં મોિતયો આવે તો ઓપર�શન 
કરીને ���ને ઠીક કરી શકાય છ�. પરંતુ ���માં 
િવકારો હોય તો તેનું ઓપર�શન કઈ રીતે કરી 
શકાય? ક�ટલીયે માસુમ બાળક� �લને હ�વાિનયત 
કચડી રહી છ�. ઘરોમાં મા-બેટી પણ સુરિ�ત 
નથી. શાળામાં િવ�ાિથ�નીઓ પણ સુરિ�ત નથી. 
ગુ�-િશ�યના સંબંધને પણ ગંદી નજર લાગી છ�. 
એક દીકરો પણ પોતાની મા સાથે ખરાબ કામ 
કરતા િવચાર કરતો નથી આવા સમાચારો 

આપણા અંતરા�માને દુઃખી નથી કરતા? શું 
આપણે પણ �તરા�ની જેમ બધુ �યા કરવાનું 
છ�? હવે તો હદ થઈગઈ છ�. હવે તો �ગવાની જ�ર 
છ�. િવકારોનો કાળો કાંબળો છોડી પિવ�તાનો 
ધોળો ધાબળો ઓઢવાની જ�ર છ�. િવકારોની 
સળગતી આગને હોલવવા માટ� શીતળ જળ 
એકમા� પિવ�તા છ�. �યાર� પણ સમાજમાં આવા 
ક�ઈ ખરાબ ક��ય સામે આવે છ� �યાર� આપણે સૌ 
સોિશયલ મી�ડયા �ારા, િવરોધ કરીને સમાજને 
��ત કરવા માટ� મહ�નત કરીએ છીએ. બધાનો 
એક જ સૂર ઊઠ� છ� ક� બળા�કારીઓને ફાંસી 
આપો. પરંતુ આવા લોકો હજુ સુધી સુરિ�ત છ�. 
સ�ની સોય એમને કશું જ નુકસાન કરી શક� 
નથી. સમાજમાં બદનામીનો ભોગ એ બાળાઓ 
બને છ�. આપણે સૌએ ��ત થવાની જ�ર છ�. જે 
લોકો આવા કાય�માં સહભાગી છ�. એટલા માટ� આ 
લોકો પણ ન�ી કર� ક� �વનમાં �યાર�ય પણ 
આવું ખરાબ કામ કરીશ નહ�. આપણા 
પ�રવારજનોને પણ આવી �િત�ા કરાવીને 
ખરાબ કામ કરતા અટકાવવાનો �યાસ કરીએ. 
આપણે આવો સકારા�મક �યાસ કરીશું તો 
ચો�સ પ�રવત�નની આશાનું �કરણ નજર� 
આવશે.

�દવસે �દવસે આ કામ િવકારની આગ 
દુિનયાને બાળીને ખાખ કરી દીધી છ�. હજુ પણ 
આપણે નહ� �ગીએ તો જે પણ બહ�નો સાથે 
ખરાબ ક��ય થાય છ� તેને પ�રવાર સમાજ ક� 
કોઈપણ ડરના કારણે છુપાવો નહ�. ઘરના જ 
લોકો ગુનેગાર હોય તો પણ તેમને બહાર કાઢો, 
િવરોધ કરી મદદ�પ બનો. તો દુિનયામાં આ જ 

ક�ઈક તો િવચારો
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

રહી છ�. અનેક �ૌપદીઓ પોકારી રહી છ�. પોતાની 
લાજની ર�ા માટ� �યાર�ક તો પિત પણ પ�ીની 
લાજ બચાવવા મદદ કરતા નથી. ઘણા એટલા 
ખરાબ કામો સમાજમાં થઈ ર�ા છ�. જે લખવામાં 
કલમ પણ ચાલતી નથી. થોડા પૈસા ખાતર પિત-
પ�ીના શરીરનો સોદો કર�. થોડા પૈસા ખાતર 
આટલું ખરાબ? �યાર�ક તો બહ�નો પોતે જ પૈસા 
કમાવવા માટ� શોટ�કટ સમ�ને પિવ� �વનનો 
ખરાબ કામ માટ� ઉપયોગ કર� છ�.

� સમાજમાં આ બધું આમ જ ચાલતું રહ�શે 
તો આ દુિનયા �યાં જઈને અટકશે? િવકારોની 
અ��ની �ાળાઓ એટલે બધી મોટી સળગી 
રહી છ� ક� હવે તો આ આગ પૂરા િવ�ને ખાખ કરી 
દ�શે. આપણે સૌએ આ આગને રોકવા માટ� 
આગળ આવવું પડશે. આપણે �યાર�ય પણ ન 
િવચારીએ આપણા ઘરમાં તો કશું નથી થયું? પરંતુ 
પડોશીના ઝૂંપડાની આગ �ઈને ડો�ટ ક�ર 
કરવાની જ�ર નથી. આ આગ ફ�લાતી ફ�લાતી 
આપણા ઘર સુધી પણ આવે તે પહ�લાં જ તેને 
પિવ�તાના શીતળ જળ �ારા હોલવી દઈએ.

ઘણીવાર આપણે લાચાર અવ�થામાં એવું 
કહ�તા હોઈએ છીએ આપણે શું કરી શક�એ? 
કાયદો કાયદાનું કામ કર�, આવું ન થવું �ઈએ 
આવા ઢીલાઢાલા ઉદગારો સાથે અને િવરોધના 
સૂરનું સુરસુ�રયું કરી દઈએ છીએ અથવા તો 
આપણે એ રાહ નથી �તા ક� આગ સળગતી 
ઝડપથી આપણા પગ સુધી આવે �યાર� જ આપણે 
ક�ઈક એ�શન લેવાના છીએ. હવે તો હદ થઈ ગઈ, 
હવે �ગવાની જ�ર છ�, હવે તો બહાનાના સૂર 
છોડીને �ગીએ અને પિવ�તાના જળથી 
િવકારોની આગને ઓલવી દઈએ.

�યાંક આગ લાગી હોય તો તેને હોલવવા 
માટ� જેના હાથમાં જે હોય તે �ારા �યાસ કરવામાં 

રીતે ચાલશે તો દુિનયાનું શું થશે? સમાજમાં 
બહ�નો માટ� જેટલું સ�માન હતું. વત�માન સમય 
આપણે સૌ �ણીએ છીએ જે વડીલોમાં અને 
બહ�નોની ર�ણ કરવાની જવાબદારી છ�. એ જ 
ર�કો �યાર� ભ�ક બને છ� �યાર� આ દુિનયાને 
કોણ બચાવશે?

આપણે સૌ ��ત થઈને પી�ડતો માટ� 
મદદની વહાર� આવવાની જ�ર છ�. �યાર�ક 
બાળપણ જ આ હવસનો િશકાર બની �ય છ� તો 
�યાર�ક ક�મારીઓ, નવોઢા, તો �યાર�ક ઘરના જ 
ગુનેગાર હોય તો પણ તેમને બહાર કાઢો અને 
િવરોધ કરી મદદ�પ બનો. તો દુિનયામાં આ જ 
રીતે ચાલશે તો દુિનયાનું શું થશે? સમાજમાં 
બહ�નો માટ� જેટલું સ�માન હતું. વત�માન સમય 
આપણે સૌ �ણીએ છીએ જે વડીલોમાં અને 
બહ�નોની ર�ણ કરવાની જવાબદારી છ�, એ જ 
ર�કો �યાર� ભ�ક બને છ� �યાર� આ દુિનયાને 
કોણ બચાવશે? આપણે સૌ ��ત થઈને પી�ડતો 
માટ� મદદની વહાર� આવવાની જ�ર છ� �યાર�ક 
બાળપણ જ આ હવસનો િશકાર બની �ય છ� તો 
�યાર�ક ક�મારીઓ, નવોઢા, તો �યાર�ક ઘરના 
વડીલો પણ રા�સની પકડમાં આવી �ય છ� �યાર� 
આપણું માથું શરમથી ઝૂક� �ય છ�, ‘ખૂબ ખરાબ 
થયું,’ ‘ઘણું ખોટું થયું’, ‘આવું ન થવું �ઈએ’, 
‘દોિષતોનો દ��ડત કરો’, ‘બળા�કારીઓને ફાંસી 
આપો’ જેવા અનેક સૂર નીકળ� છ�. પણ આ સૂર 
િવકારોના સૂમસામ જંગલમાં �યાંય દબાઈ �ય છ� 
અને આપણે ફરી પાછા આવા ખરાબ સમાચારો 
વારંવાર સાંભળતા રહીએ છ�.

ઘણીવાર કોઈ કોઈ લોકો મા�ને મા� 
તમાશો �ઈને અનેક લોકોને બેઆબ� થતા જુએ 
છ�. �તરા�ની જેમ કશું જ કરી શકતા નથી. 
રોજબરોજ આવી અનેક �ૌપદીની લાજ લૂંટાઈ 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 28

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 08 August 2020 Page No. 29

�ાના�ત

વત�માન સમયે દુિનયા પાંચ િવકારોની 
આગમાં સળગી રહી છ�. શેકાઈ રહી છ�, કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અિભમાન જેવા િવકારોએ 
માઝા મૂક� દીધી છ�. દર�ક િવકાર �લ ફોસ�માં કામ 
કરી ર�ા છ�. આ આગમાં આપણે સ� તેના ભોગ 
બની ર�ા છીએ. છતાં પણ ચેતતા નથી. 
િવકારોની ગરમીથી બચવા માટ� કોઈપણ 
એરક��ડશન બની છ� ખરા? એક એક િવકારની 
ગરમી એટલી બધી છ� ક� બાળીને ખાખ કરી ર�ા 
છ�. એમાં પણ કામ િવકારનો અ�� તો મોટા પાયે 
માથું ઉચક� બેઠો છ�.

વત�માન સમયે આપણે સૌ �ણીએ છીએ ક� 
દુિનયાનું વાતાવરણ એટલું બધુ ખરાબ થઈ ર�ં 
છ�. આપણે સાંભળી ન શક�એ એવું સાંભળવું પડે 
છ�. �ઈ ન શકાય એવા ��યો �વા મળ� છ�. 
આપણે સૌ એ િવચાર કરવાની જ�ર છ�. ક� આ 
આગને ક�વી રીતે હોલવી શક�એ. આ બધા ��ો 
આપણને હચમચાવી નથી જતા? રોજબરોજ 
બનતા ખરાબ �સંગો માનવતાને ભૂલીને 
હ�વાિનયત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. આજનો 
માનવ હ�વાન બની ગયો છ�. ���ની કમ�રી 
આવે, આંખમાં મોિતયો આવે તો ઓપર�શન 
કરીને ���ને ઠીક કરી શકાય છ�. પરંતુ ���માં 
િવકારો હોય તો તેનું ઓપર�શન કઈ રીતે કરી 
શકાય? ક�ટલીયે માસુમ બાળક� �લને હ�વાિનયત 
કચડી રહી છ�. ઘરોમાં મા-બેટી પણ સુરિ�ત 
નથી. શાળામાં િવ�ાિથ�નીઓ પણ સુરિ�ત નથી. 
ગુ�-િશ�યના સંબંધને પણ ગંદી નજર લાગી છ�. 
એક દીકરો પણ પોતાની મા સાથે ખરાબ કામ 
કરતા િવચાર કરતો નથી આવા સમાચારો 

આપણા અંતરા�માને દુઃખી નથી કરતા? શું 
આપણે પણ �તરા�ની જેમ બધુ �યા કરવાનું 
છ�? હવે તો હદ થઈગઈ છ�. હવે તો �ગવાની જ�ર 
છ�. િવકારોનો કાળો કાંબળો છોડી પિવ�તાનો 
ધોળો ધાબળો ઓઢવાની જ�ર છ�. િવકારોની 
સળગતી આગને હોલવવા માટ� શીતળ જળ 
એકમા� પિવ�તા છ�. �યાર� પણ સમાજમાં આવા 
ક�ઈ ખરાબ ક��ય સામે આવે છ� �યાર� આપણે સૌ 
સોિશયલ મી�ડયા �ારા, િવરોધ કરીને સમાજને 
��ત કરવા માટ� મહ�નત કરીએ છીએ. બધાનો 
એક જ સૂર ઊઠ� છ� ક� બળા�કારીઓને ફાંસી 
આપો. પરંતુ આવા લોકો હજુ સુધી સુરિ�ત છ�. 
સ�ની સોય એમને કશું જ નુકસાન કરી શક� 
નથી. સમાજમાં બદનામીનો ભોગ એ બાળાઓ 
બને છ�. આપણે સૌએ ��ત થવાની જ�ર છ�. જે 
લોકો આવા કાય�માં સહભાગી છ�. એટલા માટ� આ 
લોકો પણ ન�ી કર� ક� �વનમાં �યાર�ય પણ 
આવું ખરાબ કામ કરીશ નહ�. આપણા 
પ�રવારજનોને પણ આવી �િત�ા કરાવીને 
ખરાબ કામ કરતા અટકાવવાનો �યાસ કરીએ. 
આપણે આવો સકારા�મક �યાસ કરીશું તો 
ચો�સ પ�રવત�નની આશાનું �કરણ નજર� 
આવશે.

�દવસે �દવસે આ કામ િવકારની આગ 
દુિનયાને બાળીને ખાખ કરી દીધી છ�. હજુ પણ 
આપણે નહ� �ગીએ તો જે પણ બહ�નો સાથે 
ખરાબ ક��ય થાય છ� તેને પ�રવાર સમાજ ક� 
કોઈપણ ડરના કારણે છુપાવો નહ�. ઘરના જ 
લોકો ગુનેગાર હોય તો પણ તેમને બહાર કાઢો, 
િવરોધ કરી મદદ�પ બનો. તો દુિનયામાં આ જ 

ક�ઈક તો િવચારો
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

રહી છ�. અનેક �ૌપદીઓ પોકારી રહી છ�. પોતાની 
લાજની ર�ા માટ� �યાર�ક તો પિત પણ પ�ીની 
લાજ બચાવવા મદદ કરતા નથી. ઘણા એટલા 
ખરાબ કામો સમાજમાં થઈ ર�ા છ�. જે લખવામાં 
કલમ પણ ચાલતી નથી. થોડા પૈસા ખાતર પિત-
પ�ીના શરીરનો સોદો કર�. થોડા પૈસા ખાતર 
આટલું ખરાબ? �યાર�ક તો બહ�નો પોતે જ પૈસા 
કમાવવા માટ� શોટ�કટ સમ�ને પિવ� �વનનો 
ખરાબ કામ માટ� ઉપયોગ કર� છ�.

� સમાજમાં આ બધું આમ જ ચાલતું રહ�શે 
તો આ દુિનયા �યાં જઈને અટકશે? િવકારોની 
અ��ની �ાળાઓ એટલે બધી મોટી સળગી 
રહી છ� ક� હવે તો આ આગ પૂરા િવ�ને ખાખ કરી 
દ�શે. આપણે સૌએ આ આગને રોકવા માટ� 
આગળ આવવું પડશે. આપણે �યાર�ય પણ ન 
િવચારીએ આપણા ઘરમાં તો કશું નથી થયું? પરંતુ 
પડોશીના ઝૂંપડાની આગ �ઈને ડો�ટ ક�ર 
કરવાની જ�ર નથી. આ આગ ફ�લાતી ફ�લાતી 
આપણા ઘર સુધી પણ આવે તે પહ�લાં જ તેને 
પિવ�તાના શીતળ જળ �ારા હોલવી દઈએ.

ઘણીવાર આપણે લાચાર અવ�થામાં એવું 
કહ�તા હોઈએ છીએ આપણે શું કરી શક�એ? 
કાયદો કાયદાનું કામ કર�, આવું ન થવું �ઈએ 
આવા ઢીલાઢાલા ઉદગારો સાથે અને િવરોધના 
સૂરનું સુરસુ�રયું કરી દઈએ છીએ અથવા તો 
આપણે એ રાહ નથી �તા ક� આગ સળગતી 
ઝડપથી આપણા પગ સુધી આવે �યાર� જ આપણે 
ક�ઈક એ�શન લેવાના છીએ. હવે તો હદ થઈ ગઈ, 
હવે �ગવાની જ�ર છ�, હવે તો બહાનાના સૂર 
છોડીને �ગીએ અને પિવ�તાના જળથી 
િવકારોની આગને ઓલવી દઈએ.

�યાંક આગ લાગી હોય તો તેને હોલવવા 
માટ� જેના હાથમાં જે હોય તે �ારા �યાસ કરવામાં 

રીતે ચાલશે તો દુિનયાનું શું થશે? સમાજમાં 
બહ�નો માટ� જેટલું સ�માન હતું. વત�માન સમય 
આપણે સૌ �ણીએ છીએ જે વડીલોમાં અને 
બહ�નોની ર�ણ કરવાની જવાબદારી છ�. એ જ 
ર�કો �યાર� ભ�ક બને છ� �યાર� આ દુિનયાને 
કોણ બચાવશે?

આપણે સૌ ��ત થઈને પી�ડતો માટ� 
મદદની વહાર� આવવાની જ�ર છ�. �યાર�ક 
બાળપણ જ આ હવસનો િશકાર બની �ય છ� તો 
�યાર�ક ક�મારીઓ, નવોઢા, તો �યાર�ક ઘરના જ 
ગુનેગાર હોય તો પણ તેમને બહાર કાઢો અને 
િવરોધ કરી મદદ�પ બનો. તો દુિનયામાં આ જ 
રીતે ચાલશે તો દુિનયાનું શું થશે? સમાજમાં 
બહ�નો માટ� જેટલું સ�માન હતું. વત�માન સમય 
આપણે સૌ �ણીએ છીએ જે વડીલોમાં અને 
બહ�નોની ર�ણ કરવાની જવાબદારી છ�, એ જ 
ર�કો �યાર� ભ�ક બને છ� �યાર� આ દુિનયાને 
કોણ બચાવશે? આપણે સૌ ��ત થઈને પી�ડતો 
માટ� મદદની વહાર� આવવાની જ�ર છ� �યાર�ક 
બાળપણ જ આ હવસનો િશકાર બની �ય છ� તો 
�યાર�ક ક�મારીઓ, નવોઢા, તો �યાર�ક ઘરના 
વડીલો પણ રા�સની પકડમાં આવી �ય છ� �યાર� 
આપણું માથું શરમથી ઝૂક� �ય છ�, ‘ખૂબ ખરાબ 
થયું,’ ‘ઘણું ખોટું થયું’, ‘આવું ન થવું �ઈએ’, 
‘દોિષતોનો દ��ડત કરો’, ‘બળા�કારીઓને ફાંસી 
આપો’ જેવા અનેક સૂર નીકળ� છ�. પણ આ સૂર 
િવકારોના સૂમસામ જંગલમાં �યાંય દબાઈ �ય છ� 
અને આપણે ફરી પાછા આવા ખરાબ સમાચારો 
વારંવાર સાંભળતા રહીએ છ�.

ઘણીવાર કોઈ કોઈ લોકો મા�ને મા� 
તમાશો �ઈને અનેક લોકોને બેઆબ� થતા જુએ 
છ�. �તરા�ની જેમ કશું જ કરી શકતા નથી. 
રોજબરોજ આવી અનેક �ૌપદીની લાજ લૂંટાઈ 
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�ાના�ત

પોતાની ડોલ ભરીને લાવો છો પણ તમને એનાથી 
શો લાભ મ�યો? પુ�ય આ�માએ ક�ં, મને શું 
મ�યું ક� શું ના મ�યું એના િવશે �� કદી િવચારતો 
નથી પણ મ� મારો �વાથ� છોડીને ધમ� િનભા�યો. 
સાધુ બો�યો આવો ધમ� િનભાવવાનો શો ફાયદો? 
�યાર� તમારાં બાળકો અને પ�રવાર �િવત ના 
બચે? તમે તમારો ધમ� આ રીતે પણ િનભાવી શકો 
છો જેવો મ� િનભા�યો.

પુ�ય આ�માએ પૂ�ું કઈ રીતે મહારાજ? મ� 
તમને ઝરણાંમાંથી પાણી લઈ આવવાને બદલે 
ઝરણાનો ર�તો બતા�યો. તમાર� પણ તર�યા 
લોકોને ઝરણાનો ર�તો બતાવવો હતો ને? જેથી 
તમારી તરસ ��ત થાત અને એ સૌની તરસ પણ 
��ત થાય. પછી કોઈને ડોલ ખાલી કરીને 
આપવાની જ�ર નહ�. આટલું કહીને સાધુ 
અંત�યા�ન થઈ ગયા. પુ�ય આ�માને સવ� કાંઈ 
સમજમાં આવી ગયું.

સમજવા માટ� અનુભવ જ�રી

એક બાદશાહ પોતાના ક�તરાની સાથે 
નાવમાં મુસાફરી કરી ર�ો હતો. ક�તરાએ કદી 
નાવમાં સફર કરી નહોતી એટલે તે પોતાને સહજ 
અનુભવતો ન હતો. તે ઉછળી ર�ો હતો અને 
કોઈને િનરાંતથી બેસવા દ�તો નહોતો. નાિવક 
એના ઉછળવાથી નારાજ હતો તેને ડર હતો ક� આ 
રીતે તો નાવ ડૂબી જશે. આવી ��થિત �ઈને 
બાદશાહ પણ ગુ�સામાં હતા, પણ ક�તરાને 
સુધારવાનો કોઈ ઉપાય એને જડતો નહોતો. 
નાવમાં બેઠ�લા ત�વિચંતકથી રહ�વાયું નહ�. તે 
બાદશાહની પાસે ગયો અને બો�યો, સરકાર! 
આપ ર� આપો તો આ ક�તરાને િબલાડી બનાવી 
શક�� છું. બાદશાહ� તરત જ ર� આપી દીધી.

�વ-િહત છ�, તો પર-િહત છ�

એકવારની વાત છ�. એક બ� પુ�ય કરનાર 
�યિ� પોતાના પ�રવાર સાથે તીથ�યા�ાએ 
નીક�યો. ક�ટલાય માઈલો દૂર ગયા પછી પૂરા 
પ�રવારને તરસ લાગી. જેઠ મિહનો હતો. 
આસપાસ �યાંય પાણી દ�ખાતું નહોતું. એનાં 
બાળકો તરસથી �યાક�ળ બ�યાં. એને સમ�તું 
નહોતું ક� તે શું કર�. એમની પાસે જેટલું પાણી હતું 
તે ખલાસ થઈ ગયું હતું. એક સમય એવો આ�યો 
ક� એને ભગવાનને �ાથ�ના કરવી પડી ‘હ� �ભુ! 
હવે આપજ ક�ઈક કરો.’

એટલામાં થોડે દૂર એક સાધુ તપ કરતો 
�વામાં આ�યો. �યિ�એ એ સાધુને જઈને 
પોતાની સમ�યા જણાવી. સાધુ બો�યા, અહ�થી 
એક માઈલ દૂર એક નાનું ઝરણું વહ� છ� �ઓ 
�યાંથી પામી લાવીને �ષા ��ત કરો.

સાધુની આ વાત સાંભળીને તેને �સ�નતા 
થઈ. એણે સાધુને ધ�યવાદ આ�યા. પ�ી તથા 
બાળકોની નાજુક ��થિત હોવાને કારણે એમને 
�યાં રોકાઈ જવાનું ક�ં અને �વયં પાણી લેવા માટ� 
ગયો. �યાર� તે ઝરણામાંથી પાણી લઈને પાછો ફરી 
ર�ો હતો �યાં ર�તામાં પાંચ તર�યા આદમી 
મ�યા. એ પુ�યા�મા પાંચેયની તરસ �ઈ ના 
શ�યો. પોતે લાવેલું બધું પાણી એમને આપી દીધું. 
�યાર� તે બી�વાર પાણી લઈને આવી ર�ો હતો 
બી� પાંચ તર�યા આદમી મ�યા. પુ�ય આ�માએ 
ફરી એમનું બધું પાણી પીવડાવી દીધું. આ ઘટના 
વારંવાર થઈ રહી હતી અને ઘણો સમય વીતી 
ગયો પણ તે આ�યો નહ� એટલે સાધુ એની તરફ 
ચાલી નીક�યો. વારંવાર એનાં પુ�ય કાય� �ઈને 
સાધુ બો�યો. હ� પુ�ય આ�મા, તમે વારંવાર 

�સંગ પ�રમલ
 .
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આપણે િવચાર કરીએ ક� �યાર� આખા 
િવ�માં આટલી આગ લાગી હોય �યાર� આપણા 
પિવ� િવચારોથી આ વાસનાની આગ ઓલવીએ 
ખરા? એકવાર જંગલમાં આગ લાગી �યાર� જે ઝાડ 
ઉપર પ�ીઓના માળા બધાં જ પ�ીઓ પણ એ 
ઝાડની છોડીને જંગલથી દૂર જવા લા�યા. એક 
પ�ી ઉડતું ઉડતું બાજુમાં આવેલા તળાવમાંથી 
નાનકડી ચાંચમાં પાણી ભરીને સળગતા ઝાડ 
ઉપર નાખવાનો �યાસ કરતું હતું. તે �ઈને બી� 
અનેક પ�ીઓ તેને રોકવાની કોિશશ કરવા 
લા�યા ક�ં ક� આટલી મોટી જંગલની આગ 
આટલી નાનકડી ચાંચના પાણીથી આગ હોલવાશે 
ખરા? પરંતુ પ�ીના સુંદર જવાબથી આપણે સૌએ 
પણ િશ�ા લેવાની જ�ર છ�. પ�ીએ ક�ં ક�, 
‘આટલા થોડા પાણીથી જંગલની આગ ભલે ન 
બુઝાઈ શક�, પરંતુ �યાર� આ જંગલનો ઈિતહાસ 
લખાશે �યાર� મા�ં નામ આગ લગાવવામાં નહ� 
પરંતુ આગ હોલવવામાં હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવે છ�. ડોલ ભરીને પાણી ન નાખી શક� તો ક�ઈ 
નહ� એક �લાસ હાથમાં હોય તો પણ એટલા 
પાણીથી પણ આગને હોલવવા �યાસ કરીએ 
છીએ. આપણે સૌએ િવકારોની આગને હોલવવા 
માટ� આવી જ રીતે જેનાથી જેટલો બને તેટલો 
�યાસ કરવાની જ�ર છ�. એમાં મા� પુ�ષો જ નહ� 
��ીઓએ પણ આ આગ હોલવવા માટ� પિવ� 
જળની જ�ર છ� ઝડપથી બધાના �વનમાં પહ�ચી 
નુકસાન કર� તે પહ�લાં આ રા�સને ભ�મ કરીએ. 
આપણે આપણી સં�ક�િતને યાદ કરીએ જે પિવ� 
દ�વી-દ�વતાઓની આપણે પૂ� કરીએ છીએ. 
આપણે સૌ પણ એ જ પિવ� ક�ળના છીએ અને 
આજે સં�કારોને નેવે મૂક�ને મનમાં આવે તે કામ 
કરી લઈએ, એ �યા સં�કાર છ�? આપણી 
સં�ક�િતના સં�કારોને લ��ત કરીએ છીએ. જે 
દ�શમાં ક�યાઓનું પૂજન થાય છ�. એ જ પિવ� 
ભૂિમ પર આવી અનેક ક�મારીના િશયળ લૂંટાઈ 
ર�ા છ�. િધ�ાર છ� આજના આવા પૌ�ષ�વ અને 
વડીલોને જે બહ�ન-દીકરીઓની ર�ા કરવાના 
બદલે પોતે જ ભ�ક બને લાજ લૂંટી ર�ા છ�.

દર�કની આંખોમાં વાસનાનું ભૂત સવાર છ�. 
આ ભૂતની કાઢવાનો એક જ ઉપાય છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા ભૂતનાથ છ�. ભૂતનાથ આવીને આપણા 
સૌની અંદર રહ�લા પાંચ િવકારોને દૂર કરવા માટ� 
એક મા� ઉપાય બતાવે છ�. ક� આપણે સૌ પિવ� 
આ�મા છીએ. એક િપતાના સંતાન છીએ િવ� 
આપણો પ�રવાર છ� આપણે સૌ એકબી� માટ� 
શુ� ભાવ શુ� �યવહાર, શુ� ��� અને શુભ 
રાખવાની જ�ર છ�. વત�માન સમાજમાં એક બી� 
સમ�યા માથું ઉચક� રહી છ�. શાદીશુદા પ�રવારોમાં 
પણ આ િવકારની ���ના કારણે એકથી વધુ 
લોકો સાથે અનૈિતક સંબંધ રાખીને સમાજ 
�યવ�થાને ખોખળી કરી ર�ા છ�.

જવાબદારી રહ� છ� ક� પરમા�માનું નામ રોશન કઈ 
રીતે કરીએ? આપણે �વયંના અસલી �વ�પને 
ઓળખવું, પરમા�માના યથાથ� શરીરને ઓળખવું 
અને એ ઓળખાણના આધાર� �ે� કમ� કરીને 
પરમા�માનું નામ રોશન કરીએ. આ સૌથી મોટી 
જવાબદારી છ�. બીજને પાણી આપવું એ ��ને 
પાણી આપવા બરાબર છ�. એટલે મનમાં કદી 
જવાબદારી સંભાળવા માટ� ગભરાવવું નહ�. 
જવાબદારી િનભાવવાથી મનમાં એની મેળ� જ 
શિ�, િહ�મત તથા ઉમંગ આવશે અને ઈ�રની 
મદદ અવ�ય �ા�ત થશે. આજ �વ પ�રવત�નમાંથી 
િવ� પ�રવત�ન કરવાનો આધાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)..જવાબદારી સંભાળો
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પોતાની ડોલ ભરીને લાવો છો પણ તમને એનાથી 
શો લાભ મ�યો? પુ�ય આ�માએ ક�ં, મને શું 
મ�યું ક� શું ના મ�યું એના િવશે �� કદી િવચારતો 
નથી પણ મ� મારો �વાથ� છોડીને ધમ� િનભા�યો. 
સાધુ બો�યો આવો ધમ� િનભાવવાનો શો ફાયદો? 
�યાર� તમારાં બાળકો અને પ�રવાર �િવત ના 
બચે? તમે તમારો ધમ� આ રીતે પણ િનભાવી શકો 
છો જેવો મ� િનભા�યો.

પુ�ય આ�માએ પૂ�ું કઈ રીતે મહારાજ? મ� 
તમને ઝરણાંમાંથી પાણી લઈ આવવાને બદલે 
ઝરણાનો ર�તો બતા�યો. તમાર� પણ તર�યા 
લોકોને ઝરણાનો ર�તો બતાવવો હતો ને? જેથી 
તમારી તરસ ��ત થાત અને એ સૌની તરસ પણ 
��ત થાય. પછી કોઈને ડોલ ખાલી કરીને 
આપવાની જ�ર નહ�. આટલું કહીને સાધુ 
અંત�યા�ન થઈ ગયા. પુ�ય આ�માને સવ� કાંઈ 
સમજમાં આવી ગયું.

સમજવા માટ� અનુભવ જ�રી

એક બાદશાહ પોતાના ક�તરાની સાથે 
નાવમાં મુસાફરી કરી ર�ો હતો. ક�તરાએ કદી 
નાવમાં સફર કરી નહોતી એટલે તે પોતાને સહજ 
અનુભવતો ન હતો. તે ઉછળી ર�ો હતો અને 
કોઈને િનરાંતથી બેસવા દ�તો નહોતો. નાિવક 
એના ઉછળવાથી નારાજ હતો તેને ડર હતો ક� આ 
રીતે તો નાવ ડૂબી જશે. આવી ��થિત �ઈને 
બાદશાહ પણ ગુ�સામાં હતા, પણ ક�તરાને 
સુધારવાનો કોઈ ઉપાય એને જડતો નહોતો. 
નાવમાં બેઠ�લા ત�વિચંતકથી રહ�વાયું નહ�. તે 
બાદશાહની પાસે ગયો અને બો�યો, સરકાર! 
આપ ર� આપો તો આ ક�તરાને િબલાડી બનાવી 
શક�� છું. બાદશાહ� તરત જ ર� આપી દીધી.

�વ-િહત છ�, તો પર-િહત છ�

એકવારની વાત છ�. એક બ� પુ�ય કરનાર 
�યિ� પોતાના પ�રવાર સાથે તીથ�યા�ાએ 
નીક�યો. ક�ટલાય માઈલો દૂર ગયા પછી પૂરા 
પ�રવારને તરસ લાગી. જેઠ મિહનો હતો. 
આસપાસ �યાંય પાણી દ�ખાતું નહોતું. એનાં 
બાળકો તરસથી �યાક�ળ બ�યાં. એને સમ�તું 
નહોતું ક� તે શું કર�. એમની પાસે જેટલું પાણી હતું 
તે ખલાસ થઈ ગયું હતું. એક સમય એવો આ�યો 
ક� એને ભગવાનને �ાથ�ના કરવી પડી ‘હ� �ભુ! 
હવે આપજ ક�ઈક કરો.’

એટલામાં થોડે દૂર એક સાધુ તપ કરતો 
�વામાં આ�યો. �યિ�એ એ સાધુને જઈને 
પોતાની સમ�યા જણાવી. સાધુ બો�યા, અહ�થી 
એક માઈલ દૂર એક નાનું ઝરણું વહ� છ� �ઓ 
�યાંથી પામી લાવીને �ષા ��ત કરો.

સાધુની આ વાત સાંભળીને તેને �સ�નતા 
થઈ. એણે સાધુને ધ�યવાદ આ�યા. પ�ી તથા 
બાળકોની નાજુક ��થિત હોવાને કારણે એમને 
�યાં રોકાઈ જવાનું ક�ં અને �વયં પાણી લેવા માટ� 
ગયો. �યાર� તે ઝરણામાંથી પાણી લઈને પાછો ફરી 
ર�ો હતો �યાં ર�તામાં પાંચ તર�યા આદમી 
મ�યા. એ પુ�યા�મા પાંચેયની તરસ �ઈ ના 
શ�યો. પોતે લાવેલું બધું પાણી એમને આપી દીધું. 
�યાર� તે બી�વાર પાણી લઈને આવી ર�ો હતો 
બી� પાંચ તર�યા આદમી મ�યા. પુ�ય આ�માએ 
ફરી એમનું બધું પાણી પીવડાવી દીધું. આ ઘટના 
વારંવાર થઈ રહી હતી અને ઘણો સમય વીતી 
ગયો પણ તે આ�યો નહ� એટલે સાધુ એની તરફ 
ચાલી નીક�યો. વારંવાર એનાં પુ�ય કાય� �ઈને 
સાધુ બો�યો. હ� પુ�ય આ�મા, તમે વારંવાર 
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આપણે િવચાર કરીએ ક� �યાર� આખા 
િવ�માં આટલી આગ લાગી હોય �યાર� આપણા 
પિવ� િવચારોથી આ વાસનાની આગ ઓલવીએ 
ખરા? એકવાર જંગલમાં આગ લાગી �યાર� જે ઝાડ 
ઉપર પ�ીઓના માળા બધાં જ પ�ીઓ પણ એ 
ઝાડની છોડીને જંગલથી દૂર જવા લા�યા. એક 
પ�ી ઉડતું ઉડતું બાજુમાં આવેલા તળાવમાંથી 
નાનકડી ચાંચમાં પાણી ભરીને સળગતા ઝાડ 
ઉપર નાખવાનો �યાસ કરતું હતું. તે �ઈને બી� 
અનેક પ�ીઓ તેને રોકવાની કોિશશ કરવા 
લા�યા ક�ં ક� આટલી મોટી જંગલની આગ 
આટલી નાનકડી ચાંચના પાણીથી આગ હોલવાશે 
ખરા? પરંતુ પ�ીના સુંદર જવાબથી આપણે સૌએ 
પણ િશ�ા લેવાની જ�ર છ�. પ�ીએ ક�ં ક�, 
‘આટલા થોડા પાણીથી જંગલની આગ ભલે ન 
બુઝાઈ શક�, પરંતુ �યાર� આ જંગલનો ઈિતહાસ 
લખાશે �યાર� મા�ં નામ આગ લગાવવામાં નહ� 
પરંતુ આગ હોલવવામાં હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવે છ�. ડોલ ભરીને પાણી ન નાખી શક� તો ક�ઈ 
નહ� એક �લાસ હાથમાં હોય તો પણ એટલા 
પાણીથી પણ આગને હોલવવા �યાસ કરીએ 
છીએ. આપણે સૌએ િવકારોની આગને હોલવવા 
માટ� આવી જ રીતે જેનાથી જેટલો બને તેટલો 
�યાસ કરવાની જ�ર છ�. એમાં મા� પુ�ષો જ નહ� 
��ીઓએ પણ આ આગ હોલવવા માટ� પિવ� 
જળની જ�ર છ� ઝડપથી બધાના �વનમાં પહ�ચી 
નુકસાન કર� તે પહ�લાં આ રા�સને ભ�મ કરીએ. 
આપણે આપણી સં�ક�િતને યાદ કરીએ જે પિવ� 
દ�વી-દ�વતાઓની આપણે પૂ� કરીએ છીએ. 
આપણે સૌ પણ એ જ પિવ� ક�ળના છીએ અને 
આજે સં�કારોને નેવે મૂક�ને મનમાં આવે તે કામ 
કરી લઈએ, એ �યા સં�કાર છ�? આપણી 
સં�ક�િતના સં�કારોને લ��ત કરીએ છીએ. જે 
દ�શમાં ક�યાઓનું પૂજન થાય છ�. એ જ પિવ� 
ભૂિમ પર આવી અનેક ક�મારીના િશયળ લૂંટાઈ 
ર�ા છ�. િધ�ાર છ� આજના આવા પૌ�ષ�વ અને 
વડીલોને જે બહ�ન-દીકરીઓની ર�ા કરવાના 
બદલે પોતે જ ભ�ક બને લાજ લૂંટી ર�ા છ�.

દર�કની આંખોમાં વાસનાનું ભૂત સવાર છ�. 
આ ભૂતની કાઢવાનો એક જ ઉપાય છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા ભૂતનાથ છ�. ભૂતનાથ આવીને આપણા 
સૌની અંદર રહ�લા પાંચ િવકારોને દૂર કરવા માટ� 
એક મા� ઉપાય બતાવે છ�. ક� આપણે સૌ પિવ� 
આ�મા છીએ. એક િપતાના સંતાન છીએ િવ� 
આપણો પ�રવાર છ� આપણે સૌ એકબી� માટ� 
શુ� ભાવ શુ� �યવહાર, શુ� ��� અને શુભ 
રાખવાની જ�ર છ�. વત�માન સમાજમાં એક બી� 
સમ�યા માથું ઉચક� રહી છ�. શાદીશુદા પ�રવારોમાં 
પણ આ િવકારની ���ના કારણે એકથી વધુ 
લોકો સાથે અનૈિતક સંબંધ રાખીને સમાજ 
�યવ�થાને ખોખળી કરી ર�ા છ�.

જવાબદારી રહ� છ� ક� પરમા�માનું નામ રોશન કઈ 
રીતે કરીએ? આપણે �વયંના અસલી �વ�પને 
ઓળખવું, પરમા�માના યથાથ� શરીરને ઓળખવું 
અને એ ઓળખાણના આધાર� �ે� કમ� કરીને 
પરમા�માનું નામ રોશન કરીએ. આ સૌથી મોટી 
જવાબદારી છ�. બીજને પાણી આપવું એ ��ને 
પાણી આપવા બરાબર છ�. એટલે મનમાં કદી 
જવાબદારી સંભાળવા માટ� ગભરાવવું નહ�. 
જવાબદારી િનભાવવાથી મનમાં એની મેળ� જ 
શિ�, િહ�મત તથા ઉમંગ આવશે અને ઈ�રની 
મદદ અવ�ય �ા�ત થશે. આજ �વ પ�રવત�નમાંથી 
િવ� પ�રવત�ન કરવાનો આધાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)..જવાબદારી સંભાળો
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ત�વિચંતક� મુસાફરોનો સહારો લીધો અને 
એ ક�તરાને નાવમાંથી ઉઠાવીને નદીમાં ફ�ક� દીધો. 
ક�તરો તરત જ નાવના દોરડાને પકડવા લા�યો. 
હવે એને �વવાનું અઘ�ં પડી ર�ં હતું. થોડા 
સમય પછી ત�વિચંતક� એને ખ�ચીને નાવમાં 
ચઢાવી દીધો. તે ક�તરો શાંિતથી જઈને એક 
ખૂણામાં બેસી ગયો. નાવના મુસાફરો સાથે 
બાદશાહને પણ ઘણું આ�ય� થયું. બાદશાહ� 
ત�વિચંતકને પૂ�ું, આ ક�તરો પાળ�લી િબલાડી 
ક�મ બની ગયો? ત�વિચંતક� ક�ં, �વયં 
તકલીફનો �વાદ ચા�યા િસવાય બી�ની તકલીફ 
સમ�તી નથી.

અસલ વારસ તે છ�.

એક ભલા આદમીનું ��યુ થઈ ગયું. લોકો 
અથ� લઈને જવા માટ� તૈયાર થયા �યાર� એક 
આદમી આ�યો અને અથ�ને એક ખૂણાથી પકડી 
લીધી. અને બો�યો, ‘મરનાર પાસે માર� પાંચ લાખ 
�િપયા લેવાના છ�. પહ�લાં મને પૈસા આપો. પછી 
અથ� લઈ જવા દઈશ. હવે તમામ લોકો તમાશો 
�ઈ ર�ા હતા. મોટા પુ�ોએ ક�ં, ‘િપતા�એ 
પોતે દ�વાદાર છ� એવી વાત જણાવી નથી. એટલે 
અમે નહ� આપીએ.’ �યાર� ઘણો સમય વીતી 
ગયો, તો ઘરની ��ીઓ �યાં પહ�ચી ગઈ. 
મરનારની એકલી પુ�ીએ ક�ં, �� તે દ�વું ચૂકવીશ. 
તેણીએ પોતાનાં ઘર�માં વેચીને એ આદમીને પૈસા 
આ�યા. હવે મારા િપતાની અંિતમ યા�ાને રોકશો 
નહ�. મરનાર પાસેથી એણે જ પાંચ લાખ �િપયા 
�યાજે લીધા હતા. જે �યાજ સિહત એમને પરત 
કરવા ઈ�છતો હતો. મરનારના વારસને તે 
�ણતો નહોતો એટલે એણે આ નાટક કયુ�. એને 
ખબર પડી ક� એમની અસલ વારસદાર પુ�ી છ�. 
દ�વાદાર આ�યો અને પાંચ લાખ �િપયા �યાજ સાથે 
મરનારની પુ�ીને આ�યા. અને જતો ર�ો. જતાં 

જતાં એક વાત એ કહી ગયો. ‘પુ�ીઓને કદી 
પરાઈ ના સમ�.’

લાંબા સમય સુધી ના પકડો

એક �દવસની વાત છ�. એક મનોવૈ�ાિનક 
િવ�ાથ�ઓને તનાવમુિ�ના ઉપાય બતાવી ર�ા 
હતા. િશ�ક પાણીનો �લાસ ઉઠાવે છ�. બધા 
િવ�ાથ� એ િવચારતા હતા ક� િશ�ક એ પૂછશે ક� 
�લાસ અડધો ખાલી છ� ક� ભર�લો. પણ િશ�ક 
મહોદયે એના બદલે બી� �� પૂ�ો ‘જે 
પાણીથી ભર�લો �લાસ મ� પક�ો છ� તે ક�ટલો ભાર� 
છ�?’ િવ�ાથ�ઓએ ઉ�ર આપવાનું શ� કયુ�. 
કોઈએ ક�ં થોડો, કોઈએ ક�ં કદાચ અડધો 
લીટર કોઈક� ક�ં કદાચ એક લીટર.

િશ�ક� ક�ં, ‘મારી નજરમાં આ �લાસ 
ક�ટલો ભાર� છ� એ મહ�વનું નથી. પણ આ �લાસ 
ક�ટલા સમય સુધી પકડી રાખો છો તે મહ�વનું છ�. 
તેથી તે �લાસ હલકો લાગશે. � �� તેને એક 
કલાક સુધી પકડી રાખું તો એના ભારથી મારા 
હાથમાં થોડું દદ� થશે. � �� એને આખો �દવસ 
પકડી રાખું તો મારો હાથ અકળાય જશે. પાણીનો 
જે �લાસ શ�આતમાં હલકો હતો તે એનું વજન 
એટલું વધી જશે ક� હવે �લાસ હાથમાંથી પડી જશે. 
�ણે જ દશાઓમાં પાણીના �લાસનો ભાર બદલાશે 
નહ�. જેટલો સમય �� �લાસ પકડી રાખીશ એટલો 
વજનદાર લાગશે.

મનોવૈ�ાિનક િશ�ક� આગળ જતાં 
બાળકોને ક�ં ક� આપના �વનની િચંતાઓ અને 
માનિસક તાપ વધાર� હદ સુધી આ પાણીના 
�લાસની જેમ છ�. એને થોડા સમય સુધી િવચારો 
તો ક�ઈ થશે નહ�. એને થોડો વધાર� સમય િવચારો 
તો મ��ત�કમાં દદ� થશે. એને આખા �દવસ 
િવચારશો તો આપનું મ�તક ગિતહીન બની જશે.
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(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)

કહ�વાય છ� ક� �શંસા તો પરમા�માને પણ 
�યારી છ�. કોઈને �ો�સાિહત કરવા હોય તો પણ 
�શંસા જ�રી છ�. �શંસાથી �યિ� �ો�સાિહત 
થાય છ�. તે વધાર� ધગશ અને ખંતથી તેમજ ઉમંગ-
ઉ�સાહથી, લગનીથી કાય� કરવા માટ� �ે�રત થાય 
છ�. જે કાય� ધગશ, ખંત, �મગ-ઉ�સાહ તેમજ 
લગનની મ�તામાં થતું હોય તો તે કાય� દીપકની 
જેમ દીપી ઊઠ� છ�. પરંતુ કોઈ તેના કાય�ની િનંદા ક� 
ટીકા-ટીપણી કર� તો? અથવા �શંસા પણ ના કર� 
તો? તો તે �યિ� �દલથી કાય� નહ� કર�. હા, એ 
વાત એટલી જ સ�ય છ� ક� ��થત��તાના િસ�ાંત 
�માણે તમારી કોઈ �શંસા કર� ક� ના કર� અથવા 
તમારી કોઈ િનંદા કર� ક� ના કર� પરંતુ તમારી 
મનો��થિતમાં કોઈ જ ચઢાવ-ઉતરાવ આવવો 
�ઈએ નહ� ��થત��તા એ યોગીનું લ�ણ છ�.

કોઈનું પણ સ�માન કરવું એ �શંસા નહ� તો 
બીજું શું છ�? કોઈએ �શંસનીય કાય� કયુ� હોય તો 
તેના કાય�ને િબરદાવવામાં આવે છ�. તેના કાય�ની 
કદર કરવામાં આવે છ�, તેના કાય�ને સ�માનવામાં 
આવે છ�. આ ને જ તો કહ�વાય �શંસા �ો�સાહન 
આપવા માટ� પણ તે �યિ�ને �ો�સાિહત કરવી 
જ�રી છ� નહ�તર તે િન��સાહી થઈ �ય. તેને 
�ેરણા આપો. જુઓ પછી ચમ�કાર! �શંસાને પા� 
થવા માટ� પા�તાની �દશામાં તેણે ક�ટલી જહ�મત ક� 
લાંબા સમયની તપ�યા� કરી હશે? જેણે સમ�ત 
�વન પા�તા �ા�ત કરવા માટ� �યોછાવર કરી 
દીધું હોય અને કોઈ �ય�કત ��થત��તાના 
િસ�ાંતના ઓઠા હ�ઠળ �શંસા પણ ના કર� અને 
િનંદા પણ ના કર� તો તે તેના માટ� કોઈ �શંસનીય 
કાય� ના કહ�વાય!

આપણે �ણીએ છીએ ક� િનંદાની જનેતા 
ઈ�યા� છ� એટલે ક� િનંદાનો જ�મ ઈ�યા�માંથી થાય 
છ�. �યાં ઈ�યા� છ� �યાં �શંસાને કોઈ જ �થાન નથી. 
યાદ રહ� ક� જે �યિ� ઈ�યા�ખોર હોય તો તે �યિ� 
િનંદાખોર હોય જ! ઈ�યા� અને �શંસાને બારમો 
ચ��મા છ�. જેવી રીતે દૂધથી છલોછલ ભર�લા 
વાટકા છાશનું એક ટીપું પણ દૂધનું �વ�પ બદલી 
નાંખે છ� તેવી રીતે �શંસાને પા� �યિ�માં દૂધ�પી 
�શંસાથી છલોછલ ભર�લા વાટકામાં ઈ�યા�વશ 
િનંદા�પી છાશનું એક ટીપું પણ િનંદક નાંખે તો 
�શંસાને પા� �યિ�નું �વ�પ બદલી નાંખે છ�. 
અથા�ત સરળ ભાષામાં કહ�વા જઈએ તો �શંસાને 
પા� �યિ�માં �શંસનીય 100 વા�યોમાં િનંદનીય 
એક વા�ય પણ િનંદક �ારા ઉમેરાય તો �શંસાને 
પા� �યિ�ના �યિ��વ�પી �વ�પમાં ઝાંખપ 
આવે છ�.

યાદ રહ� ક� કોઈ પણ �યિ� સવ�ગુણ સંપ�ન 
નથી. નથી �શંસાને પા� �યિ� ક� નથી �શંસા 
કરનાર �યિ� ક� નથી િનંદા/ ટીકા કરનાર 
�યિ�! �યાર� જે �ા�ણ આ�મા સવ� �કાર� 
સંપ�ન બની સંપૂણ�તા �ા�ત કર� છ� �યાર� તે આ�મા 
�વતઃ િવનાશી શરીર છોડી અ�ય� ફ�ર�તા 
બની સૂ�મ વતનવાસી બની બાબાની ગોદ લે છ�.

વળી, ઈ�છા મા�� અિવ�ા. �શંસાની પણ 
ઈ�છા રાખવી નહ�. યે ઈ�છા અ�છા બનને નહ� 
દ�તી. �શંસાની અપે�ાએ કોઈ કાય� કરવું નહ�. 
�શંસાની જેટલી અપે�ા તેટલી ઉપે�ા. ઉપે�ા 
કરવી એટલે અવગણના કરવી, નકારવું, 
નઠોરવું, િધ�ારવું અને �યાં િધ�ાર છ� �યાં 
�ેહની ગેરહાજરી હોય છ�. �શંસાની અપે�ા 

�શંસા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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ત�વિચંતક� મુસાફરોનો સહારો લીધો અને 
એ ક�તરાને નાવમાંથી ઉઠાવીને નદીમાં ફ�ક� દીધો. 
ક�તરો તરત જ નાવના દોરડાને પકડવા લા�યો. 
હવે એને �વવાનું અઘ�ં પડી ર�ં હતું. થોડા 
સમય પછી ત�વિચંતક� એને ખ�ચીને નાવમાં 
ચઢાવી દીધો. તે ક�તરો શાંિતથી જઈને એક 
ખૂણામાં બેસી ગયો. નાવના મુસાફરો સાથે 
બાદશાહને પણ ઘણું આ�ય� થયું. બાદશાહ� 
ત�વિચંતકને પૂ�ું, આ ક�તરો પાળ�લી િબલાડી 
ક�મ બની ગયો? ત�વિચંતક� ક�ં, �વયં 
તકલીફનો �વાદ ચા�યા િસવાય બી�ની તકલીફ 
સમ�તી નથી.

અસલ વારસ તે છ�.

એક ભલા આદમીનું ��યુ થઈ ગયું. લોકો 
અથ� લઈને જવા માટ� તૈયાર થયા �યાર� એક 
આદમી આ�યો અને અથ�ને એક ખૂણાથી પકડી 
લીધી. અને બો�યો, ‘મરનાર પાસે માર� પાંચ લાખ 
�િપયા લેવાના છ�. પહ�લાં મને પૈસા આપો. પછી 
અથ� લઈ જવા દઈશ. હવે તમામ લોકો તમાશો 
�ઈ ર�ા હતા. મોટા પુ�ોએ ક�ં, ‘િપતા�એ 
પોતે દ�વાદાર છ� એવી વાત જણાવી નથી. એટલે 
અમે નહ� આપીએ.’ �યાર� ઘણો સમય વીતી 
ગયો, તો ઘરની ��ીઓ �યાં પહ�ચી ગઈ. 
મરનારની એકલી પુ�ીએ ક�ં, �� તે દ�વું ચૂકવીશ. 
તેણીએ પોતાનાં ઘર�માં વેચીને એ આદમીને પૈસા 
આ�યા. હવે મારા િપતાની અંિતમ યા�ાને રોકશો 
નહ�. મરનાર પાસેથી એણે જ પાંચ લાખ �િપયા 
�યાજે લીધા હતા. જે �યાજ સિહત એમને પરત 
કરવા ઈ�છતો હતો. મરનારના વારસને તે 
�ણતો નહોતો એટલે એણે આ નાટક કયુ�. એને 
ખબર પડી ક� એમની અસલ વારસદાર પુ�ી છ�. 
દ�વાદાર આ�યો અને પાંચ લાખ �િપયા �યાજ સાથે 
મરનારની પુ�ીને આ�યા. અને જતો ર�ો. જતાં 

જતાં એક વાત એ કહી ગયો. ‘પુ�ીઓને કદી 
પરાઈ ના સમ�.’

લાંબા સમય સુધી ના પકડો

એક �દવસની વાત છ�. એક મનોવૈ�ાિનક 
િવ�ાથ�ઓને તનાવમુિ�ના ઉપાય બતાવી ર�ા 
હતા. િશ�ક પાણીનો �લાસ ઉઠાવે છ�. બધા 
િવ�ાથ� એ િવચારતા હતા ક� િશ�ક એ પૂછશે ક� 
�લાસ અડધો ખાલી છ� ક� ભર�લો. પણ િશ�ક 
મહોદયે એના બદલે બી� �� પૂ�ો ‘જે 
પાણીથી ભર�લો �લાસ મ� પક�ો છ� તે ક�ટલો ભાર� 
છ�?’ િવ�ાથ�ઓએ ઉ�ર આપવાનું શ� કયુ�. 
કોઈએ ક�ં થોડો, કોઈએ ક�ં કદાચ અડધો 
લીટર કોઈક� ક�ં કદાચ એક લીટર.

િશ�ક� ક�ં, ‘મારી નજરમાં આ �લાસ 
ક�ટલો ભાર� છ� એ મહ�વનું નથી. પણ આ �લાસ 
ક�ટલા સમય સુધી પકડી રાખો છો તે મહ�વનું છ�. 
તેથી તે �લાસ હલકો લાગશે. � �� તેને એક 
કલાક સુધી પકડી રાખું તો એના ભારથી મારા 
હાથમાં થોડું દદ� થશે. � �� એને આખો �દવસ 
પકડી રાખું તો મારો હાથ અકળાય જશે. પાણીનો 
જે �લાસ શ�આતમાં હલકો હતો તે એનું વજન 
એટલું વધી જશે ક� હવે �લાસ હાથમાંથી પડી જશે. 
�ણે જ દશાઓમાં પાણીના �લાસનો ભાર બદલાશે 
નહ�. જેટલો સમય �� �લાસ પકડી રાખીશ એટલો 
વજનદાર લાગશે.

મનોવૈ�ાિનક િશ�ક� આગળ જતાં 
બાળકોને ક�ં ક� આપના �વનની િચંતાઓ અને 
માનિસક તાપ વધાર� હદ સુધી આ પાણીના 
�લાસની જેમ છ�. એને થોડા સમય સુધી િવચારો 
તો ક�ઈ થશે નહ�. એને થોડો વધાર� સમય િવચારો 
તો મ��ત�કમાં દદ� થશે. એને આખા �દવસ 
િવચારશો તો આપનું મ�તક ગિતહીન બની જશે.
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(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)

કહ�વાય છ� ક� �શંસા તો પરમા�માને પણ 
�યારી છ�. કોઈને �ો�સાિહત કરવા હોય તો પણ 
�શંસા જ�રી છ�. �શંસાથી �યિ� �ો�સાિહત 
થાય છ�. તે વધાર� ધગશ અને ખંતથી તેમજ ઉમંગ-
ઉ�સાહથી, લગનીથી કાય� કરવા માટ� �ે�રત થાય 
છ�. જે કાય� ધગશ, ખંત, �મગ-ઉ�સાહ તેમજ 
લગનની મ�તામાં થતું હોય તો તે કાય� દીપકની 
જેમ દીપી ઊઠ� છ�. પરંતુ કોઈ તેના કાય�ની િનંદા ક� 
ટીકા-ટીપણી કર� તો? અથવા �શંસા પણ ના કર� 
તો? તો તે �યિ� �દલથી કાય� નહ� કર�. હા, એ 
વાત એટલી જ સ�ય છ� ક� ��થત��તાના િસ�ાંત 
�માણે તમારી કોઈ �શંસા કર� ક� ના કર� અથવા 
તમારી કોઈ િનંદા કર� ક� ના કર� પરંતુ તમારી 
મનો��થિતમાં કોઈ જ ચઢાવ-ઉતરાવ આવવો 
�ઈએ નહ� ��થત��તા એ યોગીનું લ�ણ છ�.

કોઈનું પણ સ�માન કરવું એ �શંસા નહ� તો 
બીજું શું છ�? કોઈએ �શંસનીય કાય� કયુ� હોય તો 
તેના કાય�ને િબરદાવવામાં આવે છ�. તેના કાય�ની 
કદર કરવામાં આવે છ�, તેના કાય�ને સ�માનવામાં 
આવે છ�. આ ને જ તો કહ�વાય �શંસા �ો�સાહન 
આપવા માટ� પણ તે �યિ�ને �ો�સાિહત કરવી 
જ�રી છ� નહ�તર તે િન��સાહી થઈ �ય. તેને 
�ેરણા આપો. જુઓ પછી ચમ�કાર! �શંસાને પા� 
થવા માટ� પા�તાની �દશામાં તેણે ક�ટલી જહ�મત ક� 
લાંબા સમયની તપ�યા� કરી હશે? જેણે સમ�ત 
�વન પા�તા �ા�ત કરવા માટ� �યોછાવર કરી 
દીધું હોય અને કોઈ �ય�કત ��થત��તાના 
િસ�ાંતના ઓઠા હ�ઠળ �શંસા પણ ના કર� અને 
િનંદા પણ ના કર� તો તે તેના માટ� કોઈ �શંસનીય 
કાય� ના કહ�વાય!

આપણે �ણીએ છીએ ક� િનંદાની જનેતા 
ઈ�યા� છ� એટલે ક� િનંદાનો જ�મ ઈ�યા�માંથી થાય 
છ�. �યાં ઈ�યા� છ� �યાં �શંસાને કોઈ જ �થાન નથી. 
યાદ રહ� ક� જે �યિ� ઈ�યા�ખોર હોય તો તે �યિ� 
િનંદાખોર હોય જ! ઈ�યા� અને �શંસાને બારમો 
ચ��મા છ�. જેવી રીતે દૂધથી છલોછલ ભર�લા 
વાટકા છાશનું એક ટીપું પણ દૂધનું �વ�પ બદલી 
નાંખે છ� તેવી રીતે �શંસાને પા� �યિ�માં દૂધ�પી 
�શંસાથી છલોછલ ભર�લા વાટકામાં ઈ�યા�વશ 
િનંદા�પી છાશનું એક ટીપું પણ િનંદક નાંખે તો 
�શંસાને પા� �યિ�નું �વ�પ બદલી નાંખે છ�. 
અથા�ત સરળ ભાષામાં કહ�વા જઈએ તો �શંસાને 
પા� �યિ�માં �શંસનીય 100 વા�યોમાં િનંદનીય 
એક વા�ય પણ િનંદક �ારા ઉમેરાય તો �શંસાને 
પા� �યિ�ના �યિ��વ�પી �વ�પમાં ઝાંખપ 
આવે છ�.

યાદ રહ� ક� કોઈ પણ �યિ� સવ�ગુણ સંપ�ન 
નથી. નથી �શંસાને પા� �યિ� ક� નથી �શંસા 
કરનાર �યિ� ક� નથી િનંદા/ ટીકા કરનાર 
�યિ�! �યાર� જે �ા�ણ આ�મા સવ� �કાર� 
સંપ�ન બની સંપૂણ�તા �ા�ત કર� છ� �યાર� તે આ�મા 
�વતઃ િવનાશી શરીર છોડી અ�ય� ફ�ર�તા 
બની સૂ�મ વતનવાસી બની બાબાની ગોદ લે છ�.

વળી, ઈ�છા મા�� અિવ�ા. �શંસાની પણ 
ઈ�છા રાખવી નહ�. યે ઈ�છા અ�છા બનને નહ� 
દ�તી. �શંસાની અપે�ાએ કોઈ કાય� કરવું નહ�. 
�શંસાની જેટલી અપે�ા તેટલી ઉપે�ા. ઉપે�ા 
કરવી એટલે અવગણના કરવી, નકારવું, 
નઠોરવું, િધ�ારવું અને �યાં િધ�ાર છ� �યાં 
�ેહની ગેરહાજરી હોય છ�. �શંસાની અપે�ા 

�શંસા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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એટલે દ�હ અિભમાન. દ�હ અિભમાનવશ �શંસાની 
અપે�ા એ કોઈ કાય� ક� ઈ�રીય સેવા કરવામાં 
આવે તો તેવી સેવાથી ભા�ય બનતું નથી.

િનંદા કરવી એ કોઈ પૂ�યનું કાય� નથી, પાપ 
કમ� છ�. પરંતુ આપણે જેની િનંદા કરીએ છીએ તો 
તેનાં પાપ ધોવાય છ� અને આપણું પાપનું ખાતુ વધે 
છ�. ક�વી રીતે? કોઈની િનંદા કરીએ તો આપણને 
તેના તરફથી બદદુઆઓ �ા�ત થાય છ� અને 
બદદુઆઓ એ પાપનું કારણ બને છ� પણ �શંસા 
કરવી એ પૂ�યનું કાય� છ�. �શંસા કરીએ તો 
દુઆઓ �ા�ત થાય અને દુઆઓ એ પૂ�યનું 
કારણ બને છ�. �શંસા �ા�ત કરવી એટલે સુખ 
�ા�ત કરવું, સુખ ભોગવવું. ભોગવીએ એટલે 
ઓછું થાય. તેનો અથ� એવો થયો ક� આપણી કોઈ 
�શંસા કર� ક� આપણું કોઈ સ�માન કર� તો આપણું 
પૂ�યનું ખાતું ઓછું થાય છ�. જેમણે આપણી �શંસા 
કરી તેનું પૂ�યનું ખાતું વધે છ�. આથી એક વ�તુ 
�પ� થાય છ� ક� �શંસા ક� સ�માનથી હ�મેશા દૂર 
રહ�વું. �શંસા કરવી પણ કોઈના તરફથી �શંસા ક� 
સ�માન �વીકારવું નહ�. સેવા લૌ�કક હોય ક� 
અલૌ�કક પરંતુ કદીપણ �શંસાની અપે�ા કરવી 
નહ�. અપે�ા �િ�થી કરવામાં આવતી સેવા �વાથ� 
�િ�વાળી સેવા છ�. િનઃ�વાથ� સેવા જ િબન 
અપેિ�ત સેવા છ�. �યાં �વાથ� છ� �યાં પરમાથ� 
નથી. �વાથ� �િ�વાળી સેવા ક� બદલાની 
ભાવનાથી કરવામાં આવતી સેવાથી ભા�ય બનતું 
નથી. િબન અપેિ�ત તેમજ િનિમ� અને િનમા�ણ 
જેવી ઉમદા ભાવનાથી કરવામાં આવતી સેવાથી 
ભા�યનું િનમા�ણ થાય છ�. ખર�ખર તો �યાં સુધી 
કહ�વું �ઈએ ક� ભાવનાથી પણ નહ� �દલની 

લાગણીના શુ� �હાની નૈસિગ�ક �ેહથી કરવામાં 
આવતી સેવા જ સવ��ે� સેવા છ�. સતયુગી દ�વી-
દ�વતાઓની સેવા આવા �કારની સેવા હતી. 
�ેહ�પી સહયોગએ સેવાનું બીજું �વ�પ છ�. �યાં 
�શંસાને કોઈ જ �થાન નથી. �યાં �ેહ છ� �યાં 
�શંસાને કોઈ જ જ�યા નથી. �યાં �ેહ છ� �યાં જ 
સહયોગ હોય. સહયોગ એ સેવા નથી પરંતુ સેવાનું 
બીજું �વ�પ છ�. �યાં ભાવના હોય �યાં �શંસા 
હોય. ભિ�માં ભાવના છ� તેથી �યાં જે સેવા 
કરવામાં આવે છ�. �યાં �શંસા બારણે ટકોરા 
મારતી હોય છ�. ભિ�માં �શંસાની અપે�ાએ 
સેવા કરવામાં આવે છ�. �ાનમાં આ�યા પછી 
�શંસાની અપે�ાએ � સેવા કરવામાં આવે તો તે 
ભિ� જ ગણાય. �ાનમાગ�ની ���થી િવચાર 
સાગર મંથન કરવામાં આવે તો સેવા નહી. પરંતુ 
સહયોગ શ�દ ઉિચત ગણાશે. સહયોગ એ દ�વી-
દ�વતાનો દ�વીગુણ છ� ક� જેને અ�યાર� �ા�ણ 
�વનમાં જ ધારણ કરવાનો હોય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• દર�ક મનુ�ય સદચા�ર�યવાળું �વન �વવા 
ઈ�છ� છ�. કોઈને પણ નૈિતક પતનનું 
વાતાવરણ સા�ં લાગતું નથી. કોઈપણ માનવ 
બી�ઓની લાંચ��ત, અપમાનજનક 
ભાષા, અ�યાયપૂણ� �યવહાર વગેર�થી 
પી�ડત થાય છ�. તે તેના િવશે ફ�રયાદ પણ 
કર� છ�. એનાથી એ �પ� થાય છ�. સંસારમાં 
નૈિતક મૂ�યો અને �દ�ય ગુણોનો િવકાસ થવો 
�ઈએ.
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