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2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒYð{ÉÒ Yð´É{É ]ñ2©É2 »ÉÉoÉà NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÒ ¥Éà¾úqö »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒYð{ÉÒ Yð´É{É ]ñ2©É2 »ÉÉoÉà NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÒ ¥Éà¾úqö »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ

1940
8-3-1940 Wð{©É : HíSUï-WðLÉÉä

>¹É2Ò«É »Éà´ÉÉ+Éà©ÉÉÅ »É©ÉÌ~ÉlÉ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ©ÉÉ`ÖÅòNÉÉ, »ÉÉ«É{É »Éà´ÉÉHàí{rö

qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð{ÉÒ »ÉÉoÉà 
~ÉÖ{ÉÉ©ÉÉÅ 6 ´ÉºÉÇ »Éà´ÉÉ 

NÉÖWð2ÉlÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÒ ¶É®ø+ÉlÉ ~ÉÉ±ÉeôÒ +©ÉqöÉ´ÉÉq©ÉÉÅ  

¡ÉoÉ©É Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É 
+©ÉàÊ2HíÉ, {ÉàyÉ2±Éà{eô, 
¤íÉ{»É, ±ÉÅeô{É

- NÉÖWð2ÉlÉÒ [ÉÉ{ÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ
- ~ÉÉ±ÉeôÒ oÉÒ 2ÉWð«ÉÉàNÉ §É´É{É, ©ÉÊiÉ{ÉNÉ2©ÉÉÅ »Éà´ÉÉ ¾àúlÉÖ +ÉNÉ©É{É 

NÉÖWð2ÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ""Ê´É¹É {É´ÉÊ{É©ÉÉÇiÉ +Éy«ÉÉÊl©ÉHí ©Éà³Éà''

+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ »Éà´ÉÉ+Éà

+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ¥ÉÉ³´ÉºÉÇ©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ ¥ÉÉ³HíÉà »ÉÉoÉà 2Éº`Äò~ÉÊlÉ §É´É{É©ÉÉÅ

«É[É©ÉÉÅ SÉälÉ{«É qàö´ÉÒ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ

18-1-1985-NÉÖWð2ÉlÉ §É´É{É, »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É
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§ÉÉ2lÉ +àHílÉÉ «ÉÖ´ÉÉ ~Éqö«ÉÉmÉÉ (»ÉÉà©É{ÉÉoÉ oÉÒ Êqö±¾úÒ)

NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÒ 2WðlÉ Wð«ÉÅlÉÒ ÷©É¾úÉàl»É´É 

¶ÉÉÅÊlÉ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ HÖíÊ`ò2, »ÉÅ»HíÉ2 Hàí{rö, ~ÉÉ±ÉeôÒ

NÉÖWð2ÉlÉ wöÉ2É ¶ÉÉÅÊlÉ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ ©Éà³Éà, ~ÉÒ»É~ÉÉHÇ - ©ÉÉA{`ò +É¥ÉÖ 

- ]ñÉà{É±É ©ÉÖL«ÉÉ±É«É LÉÉlÉà NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ 2ÉWð´ÉÒ ~ÉÊ2´ÉÉ2{ÉÖÅ »{Éà¾úÊ©É±É{É
- ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ `ò~ÉÉ±É `òÒHíÒ`ò{ÉÖÅ 2ÉV«ÉHíKÉÉ+à ±ÉÉà{SÉÓNÉ
- «É[É©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É HíÉ2 2à÷±ÉÒ - ´«ÉÉ~ÉÉ2 +{Éà AvÉàNÉ ¡É§ÉÉNÉ

18-1-1995-¶ÉÉÅÊlÉ´É{É©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É `àò{`ò©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÉÊ©É±É{É
NÉÖWð2ÉlÉ wöÉ2É »Éà´ÉÉ   

NÉÖWð2ÉlÉ »lÉ2Ò«É 
eôÉ«É©ÉÅeô V«ÉÖÊ¥É±ÉÒ 
´ÉºÉÇ{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ

- NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉà »ÉÅNÉcóÒlÉ "§ÉÉ2lÉ 21©ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É »lÉÅ§É' Ê´É¶ÉÉ³ ©Éà³Éà 
- NÉÖWð2ÉlÉ NÉÉä2´É +à´ÉÉàeÇô +à{ÉÉ«ÉlÉ

mÉÒXà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É 
(±ÉÅeô{É, +©ÉàÊ2HíÉ, qÖö¥É>, Hàí{ÉàeôÉ) 

- V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ©ÉÃ 2oÉ«ÉÉmÉÉ : »ÉÉà©É{ÉÉoÉ lÉoÉÉ {ÉÉNÉà¹É2 oÉÒ ©ÉÉ.+É¥ÉÖ
- ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÒ »ÉÅ»HÞíÊlÉ ©Éà{ÉÒ£àí»`òÉà-2000 (NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥É2í)
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Ê©É±É«É{É ©ÉÒ{ÉÒ`ò +Éè£í ~ÉÒ»É +~ÉÒ±É ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÒ 
NÉÖWð2ÉlÉ »lÉ2à÷ »Éà´ÉÉ 

- ¥ÉÒXà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É ({Éä2Éà¥ÉÒ, Ê]ñ©¥ÉÉ¥´Éà)
- NÉÖWð2ÉlÉoÉÒ ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò SÉÉàHí 2Éàeô{ÉÉ
  {ÉÉ©ÉÉÊ§ÉHí2iÉ{ÉÒ ¶É®ø+ÉlÉ



2001 - SÉÉàoÉÉà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É (¸ÉÒ±ÉÅHíÉ)  
- HíSUï §ÉÖHÅí~É©ÉÉÅ 2É¾úlÉ »Éà´ÉÉ 

- Ê¶É´É +´ÉlÉ2iÉ ©É¾úÉàl»É´É, «É[É©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ´ÉÉ2 1 ±ÉÉLÉ +Él©ÉÉ+Éà 
  ©Éà³Éà ]ñÉà{É »lÉ2Ò«É
- UïcóÉà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É (©ÉÉà2àÊ¶É«É»É, »ÉÉAoÉ +ÉÊ¤íHíÉ)

«É[É©ÉÉÅ ~É¾àú±ÉÒ ´ÉÉ2 +É~ÉqöÉ XNÉÞÊlÉ +Ê§É«ÉÉ{É

~É2©ÉÉl©É ¶ÉÎGlÉ +´ÉlÉ2iÉ{ÉÉà »ÉÅNÉÊcólÉ ©ÉàNÉÉ >´Éà{`ò 

+Écó©ÉÉà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É (±ÉÅeô{É, {ÉÉ>]ñÒ2Ò«ÉÉ, qÖö¥É>) 

Ê¶É´É ´É2qöÉ{ÉÒ ©É¾úÉàl»É´É 
«É[É{ÉÒ ~±Éà`òÒ{ÉÒ«É©É V«ÉÖ¥ÉÒ±ÉÒ, Ê´É{É»É OÉÉA{eô

08-03-2014 - »É2±ÉÉqöÒqöÒYð{ÉÒ ~±Éà`òÒ{ÉÒ«É©É V«ÉÖÊ¥É±ÉÒ »Éà±ÉÒ¦Éà¶É{É
23-11-2014 - {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ "»ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É'{ÉÖÅ 
               ©ÉÅNÉ±É AqÃöPÉÉ`ò{É

{É´É©ÉÉà Ê´Éqàö¶É ¡É´ÉÉ»É (2Ê¶É«ÉÉ) 

6-6-2019-+{ÉÅlÉ «ÉÉmÉÉ+à ©É¾úÉ¡É«ÉÉiÉ
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સુધીમાં તો સં�થાએ અ�ભુત િવકાસ કય�. 450 
થી વધુ સેવાક���ો અને 4000 થી વધુ ગીતા 
પાઠશાળા (આ�યા��મક) તેના પૂરાવો છ�. દીદી 
ઈ�રીય સેવા માટ� ગુજરાતમાં પ�ર�મણ કરતાં.

દીદી ��ાક�મારીની મ�ય�થ સિમિતનાં 
સ�ય હતાં. સં�થાની િભ�ન િભ�ન મહ�વપૂણ� 
કમીટીમાં તેમને �થાન મ�યું હતું. દીદી ગુજરાતના 
મુ�ય�ધાન નર���ભાઈના સંપક�માં હતાં. 
વડા�ધાન થયા પછી દીદી એમને ર�ાબંધન 
કરવા �દ�હી જતાં.

દીદીનો રા�યની તેમજ રા�ીય મહાન 
�િતભાઓ, ઉ�ોગપિતઓ, ધાિમ�ક િવિશ� 
�િતભાઓ સાથે સંપક� હતો.

ઈ.સ. 1971 થી દીદીએ િવદ�શોની સેવા શ� 
કરી. આપ અમે�રકા, યુરોપ, ઓ���િલયા, 
આિ�કા, એિશયાના દ�શોમાં ઈ�રીય સેવા અથ� 
ગયાં હતાં. દીદીને ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ તથા 
િભ�ન િભ�ન સ�માનપ�ો મ�યાં હતાં.

તા. 06-062019-ના �દવસે સવાર� 12-15 
કલાક� દીદીએ �ટલ�ગ હૉ��પટલમાં દ�હ�યાગ 
કય�. તા. 07-06-2019ના �દવસે આબુરોડના 
�મશાનમાં એમના અ��સં�કાર થયા. ભાિવનો 
સંક�ત આવી ગયો હોય તેમ ગુજરાત ઝોનની 
�હાની �લવાડીને તૈયાર કરી ક� જેઓ આજે 
સવ�� સુગંધ ફ�લાય તે માટ� િવશેષ પુ�ષાથ� કરી 
ર�ાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

આ સંસારમાં એવી 
મહાન િવભૂિતઓ જ�મે છ� 
ક� જેઓ પોતાના �વન 
અને કાય�ની અમીટ છાપ 
છોડી �ય છ�. તેમનું આ 
ધરા પર આગમન જ 
િવ�ક�યાણ માટ� હોય છ�. 

આ મહાન િવભૂિત એટલે રાજયોિગની 
સરલાદીદી. એમણે ઈ�રીય સેવા �ારા અનેક 
આ�માઓને �દ�ય ભાથું આ�યું છ�. તેને લોકો ઘણાં 
વષ� સુધી યાદ કરશે. એ સંભવ છ� ક� દર�ક 
��ાવ�સને દીદીની પૂણ� �ણકારી ના પણ હોય.

દીદી�નો જ�મ તા. 8 માચ�, 1940ના �દવસે 
ક�છના જખૌ ગામે થયો હતો. આપના િપતાનું 
નામ રણછોડલાલ આણંદ� સોમૈયા હતું. માતાનું 
નામ િ�વેણીબહ�ન હતું. દીદી મુંબઈમાં ડોન 
��લીશ �ક�લમાં ભણાવતાં હતાં. મુંબઈમાં 
પધાર�લા માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની �ેરણાથી 
આ�યા��મક �વન તરફ આકષા�યાં 16 વષ�ની 
વયે ��ાક�મારી સં�થામાં �વન સમપ�ણ કયુ�.

દીદીએ બે વષ� સુધી મુંબઈમાં છ વષ� સુધી 
પૂનામાં �નક�દાદી�ની સાથે રહીને સેવા કરી. 
બાબાએ દીદીની 1967માં ગુજરાત ઝોનનાં 
ડાયર��ટર તરીક� િનમણૂંક કરી. જે દીદી�એ 
બાવન વષ� સુધી િનભાવી.

સુખશાંિતભવન તથા બાજુમાં બી� 
ભવનના િનમા�ણથી ઈ�રીય સેવાનો િવ�તાર 
ઘણો વધતો ગયો. સુવણ�જયંતીની ઉજવણી 

તં�ી �થાનેથી

 �મરણાંજિલ
ગુજરાત ઝોનનાં �થમ ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી
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અ�તધારા

તંદુર�ત રહ�વું છ� તો કદી અધૈય� યા અશાંત થશો નહ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

દુિનયામાં  આ�માઓ 
તો અગિણત છ�. લાખો 
આ�માઓ મર� છ�. તો 
એનાથી પણ વધાર� પેદા 
થાય છ�. ઉપર પરમધામથી 
પણ આ�માઓ આવતા 
રહ� છ� તેથી વ�તી વધારો 

થાય છ�. પણ ભગવાને એમાંથી વીણી વીણીને 
આપણને કા�ા છ�. જેમણે મા�ં મા�ં છો�ું છ� 
એમને ભગવાન કહ� છ� આ મારા છ�. જેણે બાબાને 
તા�ં-તા�ં ક�ં એમના બાબા મારા થઈ ગયા. તે 
ક�ટલા ગણ�ીવાળા આ�માઓ છ�. આપણે એવું ના 
કહી શક�એ ક� બાબા મારો �વભાવ એવો છ�. આ 
�વભાવ �યાંથી લા�યા? સં�કાર એવા છ�, તો શું 
રાવણના સં�કાર છ�? � થોડી પણ વાત બની 
�ય તો બાબા કહ� છ� આ સં�કાર મારા બાળકોના 
નથી.

મૂ�યોને જ�મ આપનારા કોણ, પાલના 
કરનાર કોણ? આ�યા��મકતા. તંદુર�તી પણ 
સારી �યાર� થશે? મૂ�યોથી. જરા પણ આપ અધૈય� 
ના બનો. અશાંત ના બનો, તો સદા તંદુર�ત છો. 
ગમે તે થઈ �ય પણ શાંિત રાખો, તો તંદુર�તી 
સારી થઈ જશે. થોડો િહસાબ-�કતાબ છ�. પણ 
કોઈ કમ�ભોગ હશે, તો ચીસો પાડશો. કોઈ ભાર� 
િહસાબ-�કતાબ છ�, ક�ઈક ભૂલ કરી છ�, તો એને 
ભોગવવી પડશે, તો દુઃખ થશે. મ��ત�કમાં દદ� 
એવું થશે ક� બાર ગોળીઓથી પણ નહ� ઉતર�, 
કારણ ક� આપણે ક�ઈક કયુ� છ�. પછી તેનું 
�રયલાઈજેશન થાય છ� તો ઊતરી �ય છ�. આ પણ 

એક ખેલ છ�. આ પણ અંદરની વાત છ� ક� આપણી 
તંદુર�તી બગડે છ� �યા કારણથી? સુધરશે કઈ 
રીતે? તો અંદર આ�યા��મક �કાશ અથવા સમજ 
છ� તેનાથી તંદુર�તી ઉપર સારો �ભાવ પડે છ�. 
શાંિત આવે છ� હકારા�મકતાથી. જે અ�ત છ�. 
નકારા�મકતા છ� ઝેર. ઝેરનું એક ટીપું પણ પ�ું 
એટલે ક� નકારા�મક સંક�પ આ�યો તો 
પોઝીટીવમાં જે પીસ છ�, �યો�રટી છ�, પાવર છ� તે 
સવ� ચાલી �ય છ�. અને તે એકદમ ઢીલો પડી જશે. 
જરા પણ નફરતની નજર ગઈ, જરા પણ ��� 
ખરાબ થઈ, તો સમ�તે ઝેર છ�.

પોતાને સમ�વો, સંભાળો, પોતાની કાળ� 
રાખવી તે મોટી વાત છ�. આ રીતે એક બી�ની 
કાળ� રાખવી તે પણ પુ�યનું કાય� છ�. સારી સારી 
વાતો વહ�ચીને એને ઉમંગ-ઉ�સાહમાં લાવવા અને 
બીમારી ભૂલાવી દ�વી યા કોઈ �ેરણા આપવી, આ 
છ� કમાલ. � તંદુર�તી નથી તો ગુણોની વે�થ પણ 
નહ�, તો હ�પીનેસ �યાંથી આવશે ? ધન ક�ઈ સુખી 
બનાવતું નથી. ગુણ સુખી બનાવે છ�, �વયંને 
આ�યા��મકતાની ��િત આવી છ�, તો �વયંને 
સંભાળો. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... યોગી �વનનો

આવનારા સમયમાં આપણું કવચ બનશે. આ 
યોગબળથી આપણે િવનાશકાળમાં મહાનકાય� 
કરી શક�શું. � સમય વીતી ગયો તો જ�મ જ�મ 
આપણે ઈ�રીય સુખનો અભાવ અનુભવ કરીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સુધીમાં તો સં�થાએ અ�ભુત િવકાસ કય�. 450 
થી વધુ સેવાક���ો અને 4000 થી વધુ ગીતા 
પાઠશાળા (આ�યા��મક) તેના પૂરાવો છ�. દીદી 
ઈ�રીય સેવા માટ� ગુજરાતમાં પ�ર�મણ કરતાં.

દીદી ��ાક�મારીની મ�ય�થ સિમિતનાં 
સ�ય હતાં. સં�થાની િભ�ન િભ�ન મહ�વપૂણ� 
કમીટીમાં તેમને �થાન મ�યું હતું. દીદી ગુજરાતના 
મુ�ય�ધાન નર���ભાઈના સંપક�માં હતાં. 
વડા�ધાન થયા પછી દીદી એમને ર�ાબંધન 
કરવા �દ�હી જતાં.

દીદીનો રા�યની તેમજ રા�ીય મહાન 
�િતભાઓ, ઉ�ોગપિતઓ, ધાિમ�ક િવિશ� 
�િતભાઓ સાથે સંપક� હતો.

ઈ.સ. 1971 થી દીદીએ િવદ�શોની સેવા શ� 
કરી. આપ અમે�રકા, યુરોપ, ઓ���િલયા, 
આિ�કા, એિશયાના દ�શોમાં ઈ�રીય સેવા અથ� 
ગયાં હતાં. દીદીને ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ તથા 
િભ�ન િભ�ન સ�માનપ�ો મ�યાં હતાં.

તા. 06-062019-ના �દવસે સવાર� 12-15 
કલાક� દીદીએ �ટલ�ગ હૉ��પટલમાં દ�હ�યાગ 
કય�. તા. 07-06-2019ના �દવસે આબુરોડના 
�મશાનમાં એમના અ��સં�કાર થયા. ભાિવનો 
સંક�ત આવી ગયો હોય તેમ ગુજરાત ઝોનની 
�હાની �લવાડીને તૈયાર કરી ક� જેઓ આજે 
સવ�� સુગંધ ફ�લાય તે માટ� િવશેષ પુ�ષાથ� કરી 
ર�ાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

આ સંસારમાં એવી 
મહાન િવભૂિતઓ જ�મે છ� 
ક� જેઓ પોતાના �વન 
અને કાય�ની અમીટ છાપ 
છોડી �ય છ�. તેમનું આ 
ધરા પર આગમન જ 
િવ�ક�યાણ માટ� હોય છ�. 

આ મહાન િવભૂિત એટલે રાજયોિગની 
સરલાદીદી. એમણે ઈ�રીય સેવા �ારા અનેક 
આ�માઓને �દ�ય ભાથું આ�યું છ�. તેને લોકો ઘણાં 
વષ� સુધી યાદ કરશે. એ સંભવ છ� ક� દર�ક 
��ાવ�સને દીદીની પૂણ� �ણકારી ના પણ હોય.

દીદી�નો જ�મ તા. 8 માચ�, 1940ના �દવસે 
ક�છના જખૌ ગામે થયો હતો. આપના િપતાનું 
નામ રણછોડલાલ આણંદ� સોમૈયા હતું. માતાનું 
નામ િ�વેણીબહ�ન હતું. દીદી મુંબઈમાં ડોન 
��લીશ �ક�લમાં ભણાવતાં હતાં. મુંબઈમાં 
પધાર�લા માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની �ેરણાથી 
આ�યા��મક �વન તરફ આકષા�યાં 16 વષ�ની 
વયે ��ાક�મારી સં�થામાં �વન સમપ�ણ કયુ�.

દીદીએ બે વષ� સુધી મુંબઈમાં છ વષ� સુધી 
પૂનામાં �નક�દાદી�ની સાથે રહીને સેવા કરી. 
બાબાએ દીદીની 1967માં ગુજરાત ઝોનનાં 
ડાયર��ટર તરીક� િનમણૂંક કરી. જે દીદી�એ 
બાવન વષ� સુધી િનભાવી.

સુખશાંિતભવન તથા બાજુમાં બી� 
ભવનના િનમા�ણથી ઈ�રીય સેવાનો િવ�તાર 
ઘણો વધતો ગયો. સુવણ�જયંતીની ઉજવણી 

તં�ી �થાનેથી

 �મરણાંજિલ
ગુજરાત ઝોનનાં �થમ ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી
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અ�તધારા

તંદુર�ત રહ�વું છ� તો કદી અધૈય� યા અશાંત થશો નહ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

દુિનયામાં  આ�માઓ 
તો અગિણત છ�. લાખો 
આ�માઓ મર� છ�. તો 
એનાથી પણ વધાર� પેદા 
થાય છ�. ઉપર પરમધામથી 
પણ આ�માઓ આવતા 
રહ� છ� તેથી વ�તી વધારો 

થાય છ�. પણ ભગવાને એમાંથી વીણી વીણીને 
આપણને કા�ા છ�. જેમણે મા�ં મા�ં છો�ું છ� 
એમને ભગવાન કહ� છ� આ મારા છ�. જેણે બાબાને 
તા�ં-તા�ં ક�ં એમના બાબા મારા થઈ ગયા. તે 
ક�ટલા ગણ�ીવાળા આ�માઓ છ�. આપણે એવું ના 
કહી શક�એ ક� બાબા મારો �વભાવ એવો છ�. આ 
�વભાવ �યાંથી લા�યા? સં�કાર એવા છ�, તો શું 
રાવણના સં�કાર છ�? � થોડી પણ વાત બની 
�ય તો બાબા કહ� છ� આ સં�કાર મારા બાળકોના 
નથી.

મૂ�યોને જ�મ આપનારા કોણ, પાલના 
કરનાર કોણ? આ�યા��મકતા. તંદુર�તી પણ 
સારી �યાર� થશે? મૂ�યોથી. જરા પણ આપ અધૈય� 
ના બનો. અશાંત ના બનો, તો સદા તંદુર�ત છો. 
ગમે તે થઈ �ય પણ શાંિત રાખો, તો તંદુર�તી 
સારી થઈ જશે. થોડો િહસાબ-�કતાબ છ�. પણ 
કોઈ કમ�ભોગ હશે, તો ચીસો પાડશો. કોઈ ભાર� 
િહસાબ-�કતાબ છ�, ક�ઈક ભૂલ કરી છ�, તો એને 
ભોગવવી પડશે, તો દુઃખ થશે. મ��ત�કમાં દદ� 
એવું થશે ક� બાર ગોળીઓથી પણ નહ� ઉતર�, 
કારણ ક� આપણે ક�ઈક કયુ� છ�. પછી તેનું 
�રયલાઈજેશન થાય છ� તો ઊતરી �ય છ�. આ પણ 

એક ખેલ છ�. આ પણ અંદરની વાત છ� ક� આપણી 
તંદુર�તી બગડે છ� �યા કારણથી? સુધરશે કઈ 
રીતે? તો અંદર આ�યા��મક �કાશ અથવા સમજ 
છ� તેનાથી તંદુર�તી ઉપર સારો �ભાવ પડે છ�. 
શાંિત આવે છ� હકારા�મકતાથી. જે અ�ત છ�. 
નકારા�મકતા છ� ઝેર. ઝેરનું એક ટીપું પણ પ�ું 
એટલે ક� નકારા�મક સંક�પ આ�યો તો 
પોઝીટીવમાં જે પીસ છ�, �યો�રટી છ�, પાવર છ� તે 
સવ� ચાલી �ય છ�. અને તે એકદમ ઢીલો પડી જશે. 
જરા પણ નફરતની નજર ગઈ, જરા પણ ��� 
ખરાબ થઈ, તો સમ�તે ઝેર છ�.

પોતાને સમ�વો, સંભાળો, પોતાની કાળ� 
રાખવી તે મોટી વાત છ�. આ રીતે એક બી�ની 
કાળ� રાખવી તે પણ પુ�યનું કાય� છ�. સારી સારી 
વાતો વહ�ચીને એને ઉમંગ-ઉ�સાહમાં લાવવા અને 
બીમારી ભૂલાવી દ�વી યા કોઈ �ેરણા આપવી, આ 
છ� કમાલ. � તંદુર�તી નથી તો ગુણોની વે�થ પણ 
નહ�, તો હ�પીનેસ �યાંથી આવશે ? ધન ક�ઈ સુખી 
બનાવતું નથી. ગુણ સુખી બનાવે છ�, �વયંને 
આ�યા��મકતાની ��િત આવી છ�, તો �વયંને 
સંભાળો. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... યોગી �વનનો

આવનારા સમયમાં આપણું કવચ બનશે. આ 
યોગબળથી આપણે િવનાશકાળમાં મહાનકાય� 
કરી શક�શું. � સમય વીતી ગયો તો જ�મ જ�મ 
આપણે ઈ�રીય સુખનો અભાવ અનુભવ કરીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િવ�શાંિત શું છ�? એની આવ�યકતા ક�મ છ�, 
િવ� શાંિત �યાર� હતી. િવ�શાંિતના �થાપન 
કતા� કોણ છ�? મ� આ સવ� વાતો જણાવી. �યાર� મ� 
ભાષણ કયુ�, તો લોકો 40 િમિનટ સુધી 
એકા�િચત થઈને ભાષણ સાંભળી ર�ા હતા
લોકોને સૌથી વધાર� આકષ�ક અમા�ં જ ભાષણ 
લા�યું હતું. મ� ક�પ��, સીડી અને ���ચ�નાં 
િચ�ો બતાવીને ભાષણ કયુ�, તો લોકોમાં એ 
િચ�ોની માંગણી હતી. આ રીતે �વયં માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી�એ મને વ�ૃ�વકળા 
શીખવાડી. આ મારા �વનનો ઘણો િવશેષ અને 
�મરણીય �સંગ છ�.

મ�માનો િનઃ�વાથ� �ેમ

સૌથી પહ�લાં �� મ�માને સ� 1959માં 
મુંબઈના વોટરલૂ મે�શન એ�રયામાં, જે કોલાબા 
ન�ક છ�. �યાં મ�યો હતો. એ સમયે �ાનમાં 
આ�યે મા� એક મિહનો જ થયો હતો. મ�મા 
મુંબઈમાં લગભગ એક મિહનો ર�ાં એ સમયે મારી 
�મર લગભગ 21 વષ�ની હતી. મ�મા મુંબઈમાં 
લગભગ એક મિહનો ર�ાં એ સમયે મારી �મર 
લગભગ 21 વષ�ની હતી. મ�માનું જે �યિ��વ 
હતું. તે ઘણું તે�મય અને �વાભાિવક રીતે એક 
માની ભાસના આપે તેવું હતું. એમને મ�યા પછી 
મને એવું લા�યું ક� આ પહ�લાં પણ તેમને મ�યો છું. 
આ વાત એમને પણ મ� કરી હતી. મ�માએ ક�ં હા, 
ક�પ પહ�લાં મ�યાં હતાં પણ એ સમયે સમજમાં 
આ�યું નહોતું.

એક �દવસે ભોજન સમયે �� તેમની સાથે 
હતો. તો એમણે પોતાનું ભોજન શ� કરતાં પહ�લાં 
એક કોિળયો મને ખવડા�યો. પછી તેમણે ખાધું. 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીએ મને એક 
વરદાન આ�યું હતું. કોઈની ભાષણ કળા એટલી 
સારી હોય છ� ક� લોકો કહ� છ� ‘એમની જબાન ઉપર 
સર�વતી છ�.’ એ રીતનું વરદાન મને મ�મા �ારા 
મ�યું. મુંબઈમાં એક સવ�ધમ� સંમેલન થઈ ર�ં હતું. 
આપણી સં�થાને પણ િનમં�ણ મ�યું હતું. મારી 
તેમાં જવાની ઈ�છા નહોતી. મ�માએ ક�ં, 
િનવ�રભાઈને મોકલી દો. તે સંમેલન મુ��લમ 
નેતાઓએ યો�યું હતું. નામ હતું સવ�ધમ�નું પણ 
આયોજક મુ��લમ નેતાઓ હતા. �યાર� �� 
�યિ�ગત રીતે ઈ�રીય�ાન સંભળાવતો અને 
ચચા� કરતો હતો પણ સભામાં મ� ભાષણ કયુ� 
નહોતું. �યાર� મને િનમં�ણ મ�યું, તો મ� ક�ં, મ� 
કદી ભાષણ કયુ� નથી તો સંમેલનમાં કઈ રીતે 
��? રાતનો સમય હતો �યાર� આ વાત મ�માના 
કાને પડી. મ�માએ ક�ં, એમને મારી પાસે લાવો, 
હમણાં જ એમને ભાષણ કરવાનું શીખવાડી દ� છું. 
�� મ�માની પાસે જઈને બેઠો અને મ�માએ એમનો 
હાથ મારી પીઠ પર મૂ�યો અને ધીર�-ધીર� મને 
ભાષણ કરતાં શીખવા�ું. સંમેલનનો િવષય 
હતો િવ� શાંિત. ચાર િમિનટ સુધી મને મ�માએ 

િવ�ા િવશારદા (મ�મા)એ મને વ�ૃ�વકળા શીખવાડી
�.ક�. રાજયોગી િનવ�રભાઈ, સે��ટરી જનરલ, શાંિતવન, આબુરોડ
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આ ઘટનાથી મને એવો અનુભવ થયો ક� ઘણા 
�દવસો પછી મારી મા મને મળી છ�. મ�માએ ક�ં, 
હા, આ અલૌ�કક સંગમ છ�.

સદા પોતાને બાબાની સામે એક િવન� 
બેટીના �પમાં ��ય� કયા�.

દરરોજ મ�માનો �ાસ સાંજે 5 થી 6 વા�યા 
સુધી રાખવામાં આ�યો હતો. �� ભારતીય 
નૌકાદળમાં હતો, મારા માટ� આ એક સારી 
સગવડ હતી. મ�માનો �ાસ એક કલાક ચાલતો 
હતો. મ�માની �ાન �પ� કરવાની જે રીત હતી તે 
ઘણી િવિશ� અને સરળ હતી. અમારા મનમાં 
ય�ના િવષયમાં અથવા ધારણાના િવષયમાં 
ક�ટલાક ��ો હતાં પણ પૂછતા નહોતા. 
આ�ય�ની વાત એ છ� ક� મ�માની વાણીમાં જ એ 
શંકાઓનો અને ��ોનો �વતઃ જ ઉ�ર મળતો 
હતો. એના િવશે મ� મ�માને પૂ�ું, મ�મા આપને 
કઈ રીતે ખબર પડી ક� અમારા મનમાં આ �� છ� 
જેના ઉ�ર તમે આ�યા? મ�માએ ક�ં, એવી વાત, 
તો નથી �� બાબાને યાદ ક�ં છું તો બાબાની 
તરફથી મને એ �ેરણા આવે છ� એ અનુસાર �� 
સંભળાવું છું. એમણે કદી એવું ક�ં નહોતું ક� મને 
ખબર હતી. સદા મ�માએ બાબાની તરફ ઈશારો 
કય�. પોતાને એમની િવન� બેટીના �પમાં ��ય� 
કયા�.

રોમ રોમમાં �ાન સમાયેલું હતું અને 
અંગઅંગ પરમા�માની યાદ અપાવતું હતું.

મ�મા જે િવષય ઉઠાવતાં હતાં તેના �ડાણ 
સુધી જતાં હતાં. િવશેષ, એ �દવસોમાં કમ� ઉપર 
ગહન િવ�તારથી સમ�વતાં હતાં. પરમા�માના 
પ�રચય િવશે તથા પિવ�તાની ધારણા ઉપર પણ 
ઘણું ગહનતાથી સમ�વતાં હતાં. એમની 
સમ�વવાની િવિધ ઘણી સહજ, સરલ અને 

રમિણક હતી. આ સાંભળનારને ધારણા ભાર� 
અને મુ�ક�લ લાગતી નહોતી. ખર�ખર 
સાંભળનારને લાગતું હતું ક� મ�મા િવ�ાની દ�વી 
સર�વતી છ� અને એમની િવ�ાથી �વન 
ધારણા�પી ધનથી સંપ�ન થતું હતું. એમની 
ધારણા બ� ઊંચી કો�ટની હતી. મ�મા ઘણું ઓછું 
બોલતાં, મા� કલાસમાં યા �યિ�ગત 
મુલાકાતમાં એમનો અવાજ સાંભળતાં હતાં. 
પરમા�માની યાદમાં લવલીન રહ�વાની એમની 
એક �વાભાિવક ��થિત હતી. એમનાં આસપાસનાં 
વાય�ેશનથી પોતાનાપણાનો અનુભવ થતો હતો. 
તે ઘણો સુખદ લાગતો હતો. એમના દર�ક શ�દમાં 
�ાન સમાયેલું હતું. એમ કહીએ ક� એમના રોમ-
રોમમાં �ાન સમાયેલું હતું. એમને �તાં જ 
પરમા�માની યાદમાં મન મગન થઈ જતું હતું. યાદ 
કરવાની મહ�નત કરવી પડતી નહોતી. પરમા�મા 
િપતાની યાદ સહજ આવતી હતી.

કમ�ના બંધનો અને લૌ�કક સંબંધોથી મુ� 
કરનારા એમના વરદાની બોલ

�યાર� �� ભારતીય નૌકાદળમાં હતો �યાર� 
ર�ઓમાં બાબાએ બે મિહના માટ� સેવાથ� જયપુર 
મોક�યો હતો. જયપુરમાં ઈ�રીય સેવામાં મને બ� 
આનંદ આ�યો. મ� જઈને મ�માને બધા સમાચાર 
સંભળા�યા. પછી મ�માને ક�ં મ�મા, મા�ં �દલ 
કહી ર�ં છ� ક� �� આ ઈ�રીય સેવામાં �ડાઈ ��. 
મ�માએ મને અિત ઉ�સાહવધ�ક સલાહ આપી, 
‘આ તો ખુશીની વાત છ�. મનુ�યને �વવા માટ� શું 
�ઈએ, ખાવા માટ� બે રોટલી અને પહ�રવા માટ� બે 
�ડી કપડાં. તે તો ય� તરફથી મળી જશે. ભલે 
આપ �વયંનું અને બી�ઓનું ક�યાણ કરો.’ 
મ�માના તે �ેરણાદાયી બોલ, પોતાનાં સવ� લૌ�કક 
બંધનોને �ેમથી ચૂકતું કરીને મારા માટ� મદદગાર 
સાિબત થયાં. મ�માની સાથેની તે બેઠક, તે 
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િવ�શાંિત શું છ�? એની આવ�યકતા ક�મ છ�, 
િવ� શાંિત �યાર� હતી. િવ�શાંિતના �થાપન 
કતા� કોણ છ�? મ� આ સવ� વાતો જણાવી. �યાર� મ� 
ભાષણ કયુ�, તો લોકો 40 િમિનટ સુધી 
એકા�િચત થઈને ભાષણ સાંભળી ર�ા હતા
લોકોને સૌથી વધાર� આકષ�ક અમા�ં જ ભાષણ 
લા�યું હતું. મ� ક�પ��, સીડી અને ���ચ�નાં 
િચ�ો બતાવીને ભાષણ કયુ�, તો લોકોમાં એ 
િચ�ોની માંગણી હતી. આ રીતે �વયં માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી�એ મને વ�ૃ�વકળા 
શીખવાડી. આ મારા �વનનો ઘણો િવશેષ અને 
�મરણીય �સંગ છ�.

મ�માનો િનઃ�વાથ� �ેમ

સૌથી પહ�લાં �� મ�માને સ� 1959માં 
મુંબઈના વોટરલૂ મે�શન એ�રયામાં, જે કોલાબા 
ન�ક છ�. �યાં મ�યો હતો. એ સમયે �ાનમાં 
આ�યે મા� એક મિહનો જ થયો હતો. મ�મા 
મુંબઈમાં લગભગ એક મિહનો ર�ાં એ સમયે મારી 
�મર લગભગ 21 વષ�ની હતી. મ�મા મુંબઈમાં 
લગભગ એક મિહનો ર�ાં એ સમયે મારી �મર 
લગભગ 21 વષ�ની હતી. મ�માનું જે �યિ��વ 
હતું. તે ઘણું તે�મય અને �વાભાિવક રીતે એક 
માની ભાસના આપે તેવું હતું. એમને મ�યા પછી 
મને એવું લા�યું ક� આ પહ�લાં પણ તેમને મ�યો છું. 
આ વાત એમને પણ મ� કરી હતી. મ�માએ ક�ં હા, 
ક�પ પહ�લાં મ�યાં હતાં પણ એ સમયે સમજમાં 
આ�યું નહોતું.

એક �દવસે ભોજન સમયે �� તેમની સાથે 
હતો. તો એમણે પોતાનું ભોજન શ� કરતાં પહ�લાં 
એક કોિળયો મને ખવડા�યો. પછી તેમણે ખાધું. 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીએ મને એક 
વરદાન આ�યું હતું. કોઈની ભાષણ કળા એટલી 
સારી હોય છ� ક� લોકો કહ� છ� ‘એમની જબાન ઉપર 
સર�વતી છ�.’ એ રીતનું વરદાન મને મ�મા �ારા 
મ�યું. મુંબઈમાં એક સવ�ધમ� સંમેલન થઈ ર�ં હતું. 
આપણી સં�થાને પણ િનમં�ણ મ�યું હતું. મારી 
તેમાં જવાની ઈ�છા નહોતી. મ�માએ ક�ં, 
િનવ�રભાઈને મોકલી દો. તે સંમેલન મુ��લમ 
નેતાઓએ યો�યું હતું. નામ હતું સવ�ધમ�નું પણ 
આયોજક મુ��લમ નેતાઓ હતા. �યાર� �� 
�યિ�ગત રીતે ઈ�રીય�ાન સંભળાવતો અને 
ચચા� કરતો હતો પણ સભામાં મ� ભાષણ કયુ� 
નહોતું. �યાર� મને િનમં�ણ મ�યું, તો મ� ક�ં, મ� 
કદી ભાષણ કયુ� નથી તો સંમેલનમાં કઈ રીતે 
��? રાતનો સમય હતો �યાર� આ વાત મ�માના 
કાને પડી. મ�માએ ક�ં, એમને મારી પાસે લાવો, 
હમણાં જ એમને ભાષણ કરવાનું શીખવાડી દ� છું. 
�� મ�માની પાસે જઈને બેઠો અને મ�માએ એમનો 
હાથ મારી પીઠ પર મૂ�યો અને ધીર�-ધીર� મને 
ભાષણ કરતાં શીખવા�ું. સંમેલનનો િવષય 
હતો િવ� શાંિત. ચાર િમિનટ સુધી મને મ�માએ 

િવ�ા િવશારદા (મ�મા)એ મને વ�ૃ�વકળા શીખવાડી
�.ક�. રાજયોગી િનવ�રભાઈ, સે��ટરી જનરલ, શાંિતવન, આબુરોડ
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આ ઘટનાથી મને એવો અનુભવ થયો ક� ઘણા 
�દવસો પછી મારી મા મને મળી છ�. મ�માએ ક�ં, 
હા, આ અલૌ�કક સંગમ છ�.

સદા પોતાને બાબાની સામે એક િવન� 
બેટીના �પમાં ��ય� કયા�.

દરરોજ મ�માનો �ાસ સાંજે 5 થી 6 વા�યા 
સુધી રાખવામાં આ�યો હતો. �� ભારતીય 
નૌકાદળમાં હતો, મારા માટ� આ એક સારી 
સગવડ હતી. મ�માનો �ાસ એક કલાક ચાલતો 
હતો. મ�માની �ાન �પ� કરવાની જે રીત હતી તે 
ઘણી િવિશ� અને સરળ હતી. અમારા મનમાં 
ય�ના િવષયમાં અથવા ધારણાના િવષયમાં 
ક�ટલાક ��ો હતાં પણ પૂછતા નહોતા. 
આ�ય�ની વાત એ છ� ક� મ�માની વાણીમાં જ એ 
શંકાઓનો અને ��ોનો �વતઃ જ ઉ�ર મળતો 
હતો. એના િવશે મ� મ�માને પૂ�ું, મ�મા આપને 
કઈ રીતે ખબર પડી ક� અમારા મનમાં આ �� છ� 
જેના ઉ�ર તમે આ�યા? મ�માએ ક�ં, એવી વાત, 
તો નથી �� બાબાને યાદ ક�ં છું તો બાબાની 
તરફથી મને એ �ેરણા આવે છ� એ અનુસાર �� 
સંભળાવું છું. એમણે કદી એવું ક�ં નહોતું ક� મને 
ખબર હતી. સદા મ�માએ બાબાની તરફ ઈશારો 
કય�. પોતાને એમની િવન� બેટીના �પમાં ��ય� 
કયા�.

રોમ રોમમાં �ાન સમાયેલું હતું અને 
અંગઅંગ પરમા�માની યાદ અપાવતું હતું.

મ�મા જે િવષય ઉઠાવતાં હતાં તેના �ડાણ 
સુધી જતાં હતાં. િવશેષ, એ �દવસોમાં કમ� ઉપર 
ગહન િવ�તારથી સમ�વતાં હતાં. પરમા�માના 
પ�રચય િવશે તથા પિવ�તાની ધારણા ઉપર પણ 
ઘણું ગહનતાથી સમ�વતાં હતાં. એમની 
સમ�વવાની િવિધ ઘણી સહજ, સરલ અને 

રમિણક હતી. આ સાંભળનારને ધારણા ભાર� 
અને મુ�ક�લ લાગતી નહોતી. ખર�ખર 
સાંભળનારને લાગતું હતું ક� મ�મા િવ�ાની દ�વી 
સર�વતી છ� અને એમની િવ�ાથી �વન 
ધારણા�પી ધનથી સંપ�ન થતું હતું. એમની 
ધારણા બ� ઊંચી કો�ટની હતી. મ�મા ઘણું ઓછું 
બોલતાં, મા� કલાસમાં યા �યિ�ગત 
મુલાકાતમાં એમનો અવાજ સાંભળતાં હતાં. 
પરમા�માની યાદમાં લવલીન રહ�વાની એમની 
એક �વાભાિવક ��થિત હતી. એમનાં આસપાસનાં 
વાય�ેશનથી પોતાનાપણાનો અનુભવ થતો હતો. 
તે ઘણો સુખદ લાગતો હતો. એમના દર�ક શ�દમાં 
�ાન સમાયેલું હતું. એમ કહીએ ક� એમના રોમ-
રોમમાં �ાન સમાયેલું હતું. એમને �તાં જ 
પરમા�માની યાદમાં મન મગન થઈ જતું હતું. યાદ 
કરવાની મહ�નત કરવી પડતી નહોતી. પરમા�મા 
િપતાની યાદ સહજ આવતી હતી.

કમ�ના બંધનો અને લૌ�કક સંબંધોથી મુ� 
કરનારા એમના વરદાની બોલ

�યાર� �� ભારતીય નૌકાદળમાં હતો �યાર� 
ર�ઓમાં બાબાએ બે મિહના માટ� સેવાથ� જયપુર 
મોક�યો હતો. જયપુરમાં ઈ�રીય સેવામાં મને બ� 
આનંદ આ�યો. મ� જઈને મ�માને બધા સમાચાર 
સંભળા�યા. પછી મ�માને ક�ં મ�મા, મા�ં �દલ 
કહી ર�ં છ� ક� �� આ ઈ�રીય સેવામાં �ડાઈ ��. 
મ�માએ મને અિત ઉ�સાહવધ�ક સલાહ આપી, 
‘આ તો ખુશીની વાત છ�. મનુ�યને �વવા માટ� શું 
�ઈએ, ખાવા માટ� બે રોટલી અને પહ�રવા માટ� બે 
�ડી કપડાં. તે તો ય� તરફથી મળી જશે. ભલે 
આપ �વયંનું અને બી�ઓનું ક�યાણ કરો.’ 
મ�માના તે �ેરણાદાયી બોલ, પોતાનાં સવ� લૌ�કક 
બંધનોને �ેમથી ચૂકતું કરીને મારા માટ� મદદગાર 
સાિબત થયાં. મ�માની સાથેની તે બેઠક, તે 
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�હ�રહાન, મારા �વનમાં એક અમૂ�ય િનિધ છ�. 
મને બ� ગવ� છ� ક� ઈ�રીય સેવામાં પૂણ��પથી 
સમિપ�ત થવામાં મારાં �ેરક અને સહાયકશિ� 
મ�મા જ હતાં. 

એમના માટ� આ જૂની દુિનયાનું કોઈજ 
અ��ત�વ નહોતું.

મુંબઈમાં મ�મા બે-�ણ વાર આ�યાં. �થમ 
�દશ�ન માટ� િચ� સ� 1964માં તૈયાર થઈ ર�ાં 
હતાં. એના માટ� મ�મા ક�ઈક સૂચનો કરવાની 
સેવાના િહસાબથી આ�યાં હતાં. એ સમયની એક 
ઘટના મને યાદ આવી રહી છ�. એકવાર 
રમેશભાઈની કારમાં અમે જઈ ર�ાં હતાં. 
પાછળની સીટ પર મ�મા અને સામેની સીટ પર �� 
અને રમેશભાઈ બેઠાં હતાં. વોટરલૂ મે�શનથી 
રમેશભાઈના ઘર તરફ જઈ ર�ાં હતાં. ચૌપાટી 
થઈને જવું પડતું હતું. ચૌપાટી પર એક �હ�રાતનું 
બોડ� લાગેલું હતું. તે રોજર ક�પનીના પીણાની 
�હ�રાત હતી. એક બોટલમાંથી �વાહી નીચે 
�લાસમાં પડતું હતું. તેથી બોટલ ખાલી થઈ જતી 
હતી. આ �કાર� ઈલે��ોિનક સાધન બનેલું હતું. 
રમેશભાઈ અને મારા વ�ે વાતચીત થઈ રહી હતી 
ક� આપણે �દશ�ન માટ� એવું �ાનયુ� િચ� 
બનાવીએ. એના િવશે અમે મ�માને પૂ�ું, ‘મ�મા, 
આ િચ� આપને ક�વું લા�યું?’ મ�માએ એવો ઉ�ર 
આ�યો ક� જે અમારા સંક�પ અને �વ�નમાં નહોતો. 
મ�માએ ક�ં, ‘મ�મા જે સમયે �ાસમાં હોય છ� એ 
સમયે જે ��� આપે છ� નહ� તો મ�મા માટ� આ 
દુિનયાનું કોઈ અ��ત�વ નથી.’ જૂની દુિનયા અને 
દુ�યવી વાતો પર મ�માનો આવો વૈરા�ય હતો.

િનમં�ણ પ� વગેર�ને અંિતમ �પ પણ મ�મા 
જ આપતાં હતાં.

બાબા એ �દવસોમાં મોટી મોટી �યિ�ઓ 

અથા�� રા�ીય - આંતરરા�ીય રાજનેતાઓને, 
ધમ�નેતાઓને તથા સામાિજક કાય�કતા�ઓને 
ઈ�રીય સંદ�શયુ� તાર મોકલતા હતા. એ 
તારોનું િવષયવ�તુ તૈયાર કરીને બાબા મ�માને 
દ�ખાડતા હતા � તેમાં પ�રવત�નની આવ�યકતા 
હોય તો પૂરી કરતાં હતાં. એ સમયે મ�મા મુંબઈમાં 
હતાં. એમની સાથે િવ��કશોર ભાઉ પણ હતાં. એ 
સમયે એ સમાચાર આ�યા ક� છ�ા પોપ ભારતમાં 
આવી ર�ાં છ�. એમને ઈ�રીય સંદ�શનો એક તાર 
મોકલવાનો હતો. તારનો સંદ�શ મ�માની 
�વીક�િતથી મુંબઈ મોક�યો હતો. મ�મા, ભાઉ, 
રમેશભાઈ અને �� એમ ચાર� જણે મળીને તારને 
અંિતમ�પ આ�યું. એ �દવસે રા�ે બાર વાગે પોપને 
તાર મોક�યો. એ સંદ�શમાં હતું, ‘આપનું ભારતમાં 
આવવા બદલ હા�દ�ક �વાગત છ�. ભારત 
પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમ સ�ગુ�ની 
અવતરણભૂિમ છ�. �યાં આપ આવીને ઈ�રીય 
સંદ�શ લઈને પોતાના �વનને એટલું �ે� બનાવી 
શકો છો ક� મુિ� અને �વનમુિ� મેળવી શકો 
છો. આપની આ સેવા માટ� ��ાક�મારી બહ�નો 
ભાઈઓ ઉપ��થત છ�.’ આ ટ�લી�ામના ફલ�વ�પ 
જગદીશભાઈ અને રમેશભાઈએ પ�ર�મ કરીને 
પોપને મળવાની અનુમિત મેળવી હતી. દાદી�, 
િનમ�લશાંતાદાદી, જગદીશભાઈ, રમેશભાઈ, 
શીલદાદી પોપને મળવા ગયા હતા. એ સમયે 
એમને અને બી� િબશપોને િ�મૂિત�, ગોળો, 
ક�પ�� વગેર� િચ�ો િવશેષ સ�વીને ભેટના 
�પમાં આ�યાં હતાં. એ �દવસોમાં મ�મા મુરલીને 
પણ ચેક કરતાં હતાં. ગણમા�ય �યિ�ઓને પ� 
અથવા તાર મોકલવાના હતા તો તેના લખાણને 
મ�મા અંિતમ �પ આપતાં હતાં. આ સમયે મ�માનો 
િવશેષ પાટ� ર�ો. સવ�માં ઉ�સાહ ભરવાનું, 
મનોબળ વધારવાનું અને આગળ ચલાવવાનું કાય� 
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યોગી આ�મા સંસાર 
માટ� લાઈટ હાઉસ છ�. આ 
િવ�ને યોગય◌ુ� 
આ�માઓના �કાશની 
ઘણી આવ�યકતા છ�. 
�વયંને ઈ�રીય સુખોથી 
ભરપૂર બનાવવા અને 

જ�મ જ�મનાં દુઃખ દૂર કરવા માટ� યોગમાં 
��થરતાની ઘણી જ�ર છ�. સંસારમાં દુઃખો વધી 
ર�ાં છ�. અશાંિતની �ાળા મનુ�યને ભ�મીભૂત 
કર� છ�. માનિસક તાણ તથા િચંતાઓ એ જન-
જનને પોતાની લપેટમાં લઈ લીધા છ�. એમને મદદ 
કરવા માટ� પણ આપણને શિ�ઓની જ�ર છ�.

યોગમાગ� પર ચાલનારાઓને �યથ� સંક�પ 
િવ�ન�પે સામે આવે છ�. યોગ��થિતનું સંપૂણ� સુખ 
એકા�તામાં છ�. ક�ટલાયે સાધકો લાંબા કાળની 
સાધના પછી પણ �યથ�થી મુ� થઈ શકતા નથી. 
કોઈ અપિવ�તા વશ, કોઈ લોભ તથા મોહને વશ 
�યથ�ના િશકાર બને છ�. કોઈ ‘��’ અને ‘મારા’ના 
સૂ�મ બંધનોથી પોતાને મુ� કરી શકતા નથી. 
તો કોઈ પરિચંતન તથા પરદશ�નની �ળમાં 
ગૂંચવાયેલા રહી �ય છ�. કોઈ સૂ�મ બંધનોને 
કાપી શકતા નથી તો કોઈ અ�ય� �યાંય 
ગૂંચવાયેલા રહી �ય છ�. પરંતુ જેણે યોગી બનવું 
છ�, એણે તો સવ� ર�તાઓ બંધ કરીને એક જ 
ર�તા પર ચાલવું પડશે. અહ� આપણે મુ�ય�વે �ણે 
ધારણાઓની ચચા� કરીએ છીએ એને 
અપનાવવાથી યોગમાગ� િનિવ��ન બનીશક� છ�. � 
યોગનું સુખ મેળવવાની સાચા �દલની ઈ�છા હોય, 
તો તેને અવ�ય અપનાવો.

બુિ�માંથી િવષ કાઢી દો

અહ� મહાભારતનું એક ��ાંત રજૂ ક�ં છું. 
પાંડવોના તેર વષ�ના વનવાસમાંથી છ વષ� વીતી 
ચૂ�યા હતાં. ક��તીનું મન બદલાની અ��માં 
સળગી ર�ં હતું. એના િચ�ને ચેન નહોતું. એક 
�દવસ સાંજે તેણે ગંગાના �કનાર� બેઠી હતી. 
ગંગાની શીતળ લહ�રો આજે એના મનને શાંત 
કરી રહી હતી. એને પોતાના �યિથત મનની 
ભાવનાઓને અનુભવ થઈ ર�ો હતો. તેણી 
િવચારી રહી હતી ક� �તરા�, દુય�ધન, 
દુઃશાસન, શક�િનઓ મહાપાપી છ�. પરંતુ ક�દરતના 
િનયમ અનુસાર એક �દવસ એમને એમનાં કમ�નું 
ફળ તો અવ�ય મળશે. તો �� શા માટ� અશાંિતના 
અ��માં સળગી રહી છું. મોડું થતાં િવદુર �યાં 
ગયા અને ક�ં.... ભાભી, ચાલો અંધા�ં થઈ ર�ં 
છ�... ક��તીએ ક�ં, િવદુર માર� તપ�યા કરવી છ�. 
િવદુર� િવચાયુ� ક� કદાચ પુ�ોનો િવયોગ ક��તી સહન 
કરી શક� નથી તેથી તે પણ પુ�ોની સાથે વનમાં 
જવાનું ઈ�છ� છ� પરંતુ ક��તીએ ક�ં,નહ� િવદુર, મ� 
મારા મનમાં કૌરવો માટ� જે ઝેર ભરી લીધું છ� તે 
ઝેર મને �યિથત કરી ર�ં છ�. માર� તપ�યા કરીને 
એ િવષને કાઢવાનું છ� તે પછી જ ક��તીનું મન 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા લા�યું.

અનેકોએ પોતાની અંદર બી�ઓનું િવષ 
ભરી લીધું છ�. કોઈએ વેરભાવ, ઈ�યા�-��ષનું િવષ 
તો કોઈએ �ોધ તથા બદલાની ભાવનાનું િવષ. 
�યાં િવષ હોય, એ �દલમાં �ભુનો વાસ કઈ રીતે 
થઈ શક�? એટલા માટ� જેણે અતી���ય સુખનો 
�વાદ ચાખવો છ� એણે પોતાના િચ�ને િવષથી 
નહ�, અ�તથી ભરવાનું છ�.

યોગી �વનનો પાયો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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�હ�રહાન, મારા �વનમાં એક અમૂ�ય િનિધ છ�. 
મને બ� ગવ� છ� ક� ઈ�રીય સેવામાં પૂણ��પથી 
સમિપ�ત થવામાં મારાં �ેરક અને સહાયકશિ� 
મ�મા જ હતાં. 

એમના માટ� આ જૂની દુિનયાનું કોઈજ 
અ��ત�વ નહોતું.

મુંબઈમાં મ�મા બે-�ણ વાર આ�યાં. �થમ 
�દશ�ન માટ� િચ� સ� 1964માં તૈયાર થઈ ર�ાં 
હતાં. એના માટ� મ�મા ક�ઈક સૂચનો કરવાની 
સેવાના િહસાબથી આ�યાં હતાં. એ સમયની એક 
ઘટના મને યાદ આવી રહી છ�. એકવાર 
રમેશભાઈની કારમાં અમે જઈ ર�ાં હતાં. 
પાછળની સીટ પર મ�મા અને સામેની સીટ પર �� 
અને રમેશભાઈ બેઠાં હતાં. વોટરલૂ મે�શનથી 
રમેશભાઈના ઘર તરફ જઈ ર�ાં હતાં. ચૌપાટી 
થઈને જવું પડતું હતું. ચૌપાટી પર એક �હ�રાતનું 
બોડ� લાગેલું હતું. તે રોજર ક�પનીના પીણાની 
�હ�રાત હતી. એક બોટલમાંથી �વાહી નીચે 
�લાસમાં પડતું હતું. તેથી બોટલ ખાલી થઈ જતી 
હતી. આ �કાર� ઈલે��ોિનક સાધન બનેલું હતું. 
રમેશભાઈ અને મારા વ�ે વાતચીત થઈ રહી હતી 
ક� આપણે �દશ�ન માટ� એવું �ાનયુ� િચ� 
બનાવીએ. એના િવશે અમે મ�માને પૂ�ું, ‘મ�મા, 
આ િચ� આપને ક�વું લા�યું?’ મ�માએ એવો ઉ�ર 
આ�યો ક� જે અમારા સંક�પ અને �વ�નમાં નહોતો. 
મ�માએ ક�ં, ‘મ�મા જે સમયે �ાસમાં હોય છ� એ 
સમયે જે ��� આપે છ� નહ� તો મ�મા માટ� આ 
દુિનયાનું કોઈ અ��ત�વ નથી.’ જૂની દુિનયા અને 
દુ�યવી વાતો પર મ�માનો આવો વૈરા�ય હતો.

િનમં�ણ પ� વગેર�ને અંિતમ �પ પણ મ�મા 
જ આપતાં હતાં.

બાબા એ �દવસોમાં મોટી મોટી �યિ�ઓ 

અથા�� રા�ીય - આંતરરા�ીય રાજનેતાઓને, 
ધમ�નેતાઓને તથા સામાિજક કાય�કતા�ઓને 
ઈ�રીય સંદ�શયુ� તાર મોકલતા હતા. એ 
તારોનું િવષયવ�તુ તૈયાર કરીને બાબા મ�માને 
દ�ખાડતા હતા � તેમાં પ�રવત�નની આવ�યકતા 
હોય તો પૂરી કરતાં હતાં. એ સમયે મ�મા મુંબઈમાં 
હતાં. એમની સાથે િવ��કશોર ભાઉ પણ હતાં. એ 
સમયે એ સમાચાર આ�યા ક� છ�ા પોપ ભારતમાં 
આવી ર�ાં છ�. એમને ઈ�રીય સંદ�શનો એક તાર 
મોકલવાનો હતો. તારનો સંદ�શ મ�માની 
�વીક�િતથી મુંબઈ મોક�યો હતો. મ�મા, ભાઉ, 
રમેશભાઈ અને �� એમ ચાર� જણે મળીને તારને 
અંિતમ�પ આ�યું. એ �દવસે રા�ે બાર વાગે પોપને 
તાર મોક�યો. એ સંદ�શમાં હતું, ‘આપનું ભારતમાં 
આવવા બદલ હા�દ�ક �વાગત છ�. ભારત 
પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમ સ�ગુ�ની 
અવતરણભૂિમ છ�. �યાં આપ આવીને ઈ�રીય 
સંદ�શ લઈને પોતાના �વનને એટલું �ે� બનાવી 
શકો છો ક� મુિ� અને �વનમુિ� મેળવી શકો 
છો. આપની આ સેવા માટ� ��ાક�મારી બહ�નો 
ભાઈઓ ઉપ��થત છ�.’ આ ટ�લી�ામના ફલ�વ�પ 
જગદીશભાઈ અને રમેશભાઈએ પ�ર�મ કરીને 
પોપને મળવાની અનુમિત મેળવી હતી. દાદી�, 
િનમ�લશાંતાદાદી, જગદીશભાઈ, રમેશભાઈ, 
શીલદાદી પોપને મળવા ગયા હતા. એ સમયે 
એમને અને બી� િબશપોને િ�મૂિત�, ગોળો, 
ક�પ�� વગેર� િચ�ો િવશેષ સ�વીને ભેટના 
�પમાં આ�યાં હતાં. એ �દવસોમાં મ�મા મુરલીને 
પણ ચેક કરતાં હતાં. ગણમા�ય �યિ�ઓને પ� 
અથવા તાર મોકલવાના હતા તો તેના લખાણને 
મ�મા અંિતમ �પ આપતાં હતાં. આ સમયે મ�માનો 
િવશેષ પાટ� ર�ો. સવ�માં ઉ�સાહ ભરવાનું, 
મનોબળ વધારવાનું અને આગળ ચલાવવાનું કાય� 
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યોગી આ�મા સંસાર 
માટ� લાઈટ હાઉસ છ�. આ 
િવ�ને યોગય◌ુ� 
આ�માઓના �કાશની 
ઘણી આવ�યકતા છ�. 
�વયંને ઈ�રીય સુખોથી 
ભરપૂર બનાવવા અને 

જ�મ જ�મનાં દુઃખ દૂર કરવા માટ� યોગમાં 
��થરતાની ઘણી જ�ર છ�. સંસારમાં દુઃખો વધી 
ર�ાં છ�. અશાંિતની �ાળા મનુ�યને ભ�મીભૂત 
કર� છ�. માનિસક તાણ તથા િચંતાઓ એ જન-
જનને પોતાની લપેટમાં લઈ લીધા છ�. એમને મદદ 
કરવા માટ� પણ આપણને શિ�ઓની જ�ર છ�.

યોગમાગ� પર ચાલનારાઓને �યથ� સંક�પ 
િવ�ન�પે સામે આવે છ�. યોગ��થિતનું સંપૂણ� સુખ 
એકા�તામાં છ�. ક�ટલાયે સાધકો લાંબા કાળની 
સાધના પછી પણ �યથ�થી મુ� થઈ શકતા નથી. 
કોઈ અપિવ�તા વશ, કોઈ લોભ તથા મોહને વશ 
�યથ�ના િશકાર બને છ�. કોઈ ‘��’ અને ‘મારા’ના 
સૂ�મ બંધનોથી પોતાને મુ� કરી શકતા નથી. 
તો કોઈ પરિચંતન તથા પરદશ�નની �ળમાં 
ગૂંચવાયેલા રહી �ય છ�. કોઈ સૂ�મ બંધનોને 
કાપી શકતા નથી તો કોઈ અ�ય� �યાંય 
ગૂંચવાયેલા રહી �ય છ�. પરંતુ જેણે યોગી બનવું 
છ�, એણે તો સવ� ર�તાઓ બંધ કરીને એક જ 
ર�તા પર ચાલવું પડશે. અહ� આપણે મુ�ય�વે �ણે 
ધારણાઓની ચચા� કરીએ છીએ એને 
અપનાવવાથી યોગમાગ� િનિવ��ન બનીશક� છ�. � 
યોગનું સુખ મેળવવાની સાચા �દલની ઈ�છા હોય, 
તો તેને અવ�ય અપનાવો.

બુિ�માંથી િવષ કાઢી દો

અહ� મહાભારતનું એક ��ાંત રજૂ ક�ં છું. 
પાંડવોના તેર વષ�ના વનવાસમાંથી છ વષ� વીતી 
ચૂ�યા હતાં. ક��તીનું મન બદલાની અ��માં 
સળગી ર�ં હતું. એના િચ�ને ચેન નહોતું. એક 
�દવસ સાંજે તેણે ગંગાના �કનાર� બેઠી હતી. 
ગંગાની શીતળ લહ�રો આજે એના મનને શાંત 
કરી રહી હતી. એને પોતાના �યિથત મનની 
ભાવનાઓને અનુભવ થઈ ર�ો હતો. તેણી 
િવચારી રહી હતી ક� �તરા�, દુય�ધન, 
દુઃશાસન, શક�િનઓ મહાપાપી છ�. પરંતુ ક�દરતના 
િનયમ અનુસાર એક �દવસ એમને એમનાં કમ�નું 
ફળ તો અવ�ય મળશે. તો �� શા માટ� અશાંિતના 
અ��માં સળગી રહી છું. મોડું થતાં િવદુર �યાં 
ગયા અને ક�ં.... ભાભી, ચાલો અંધા�ં થઈ ર�ં 
છ�... ક��તીએ ક�ં, િવદુર માર� તપ�યા કરવી છ�. 
િવદુર� િવચાયુ� ક� કદાચ પુ�ોનો િવયોગ ક��તી સહન 
કરી શક� નથી તેથી તે પણ પુ�ોની સાથે વનમાં 
જવાનું ઈ�છ� છ� પરંતુ ક��તીએ ક�ં,નહ� િવદુર, મ� 
મારા મનમાં કૌરવો માટ� જે ઝેર ભરી લીધું છ� તે 
ઝેર મને �યિથત કરી ર�ં છ�. માર� તપ�યા કરીને 
એ િવષને કાઢવાનું છ� તે પછી જ ક��તીનું મન 
શાંિતની અનુભૂિત કરવા લા�યું.

અનેકોએ પોતાની અંદર બી�ઓનું િવષ 
ભરી લીધું છ�. કોઈએ વેરભાવ, ઈ�યા�-��ષનું િવષ 
તો કોઈએ �ોધ તથા બદલાની ભાવનાનું િવષ. 
�યાં િવષ હોય, એ �દલમાં �ભુનો વાસ કઈ રીતે 
થઈ શક�? એટલા માટ� જેણે અતી���ય સુખનો 
�વાદ ચાખવો છ� એણે પોતાના િચ�ને િવષથી 
નહ�, અ�તથી ભરવાનું છ�.

યોગી �વનનો પાયો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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�વયંને તપાસો, જે રીતનું િવષ �દલમાં ભર�લું 
હશે એ રીતના �યથ� સંક�પ ચાલશે. આ સંક�પ 
િચ� તથા બુિ�ને ચેનથી રહ�વા દ�શે નહ�. સાથે 
સાથે આ િવષ દ�હમાં પણ િવિભ�ન �યાિધ 
(રોગો)ને જ�મ આપશે.

પિવ�તા યોગયુ� ��થિતનો આધાર

યોગની સફળતા તથા બુિ�ની ��થરતાનો 
ન�ર આધાર પિવ�તા છ�. પિવ�તાની ખામી 
મનને િવચિલત કર� છ�. પિવ�તા વગર ખાલી મન 
અહ� �યાં ભટક� છ�. યોગમાગ�માં સૂ�મ અપિવ�તા 
અનેક િવ�નોને પણ જ�મ આપે છ�. �યાં 
અપિવ�તા છ� �યાં પરમા�મા �ેમ તથા દુઆઓ 
મળતાં નથી. પિવ�તા પરમા�માને પણ આકિષ�ત 
કર� છ�. ક�ટલાક યોગના પિથકોનું પૂવ� �વન 
ક�સંગના કારણે સા�ં ર�ં નથી. તે સં�કાર તથા 
��િતઓ એમને યોગરસ �ા�ત કરવા દ�તી નથી. 
ક�ટલાક યુવકો ખરાબ સાિહ�ય વાંચવામાં અને 
�યસનમાં �ય�ત ર�ા. એમના િવચાર પણ એમને 
ક�માગ� પર લઈ �ય છ�.

તો યોગયુ� �વનના અિભલાષી 
પિવ�તાની તપ�યા કર�. �વનને ક�ટલાક 
િનયમોમાં બાંધીએ. અ�તવેળાએ �વયંમાં શિ� 
ભરીએ અને ઓછામાં ઓછા �ણ માસ સુધી કાચો 
આહાર, ફળ, �યુસ તથા ગાયના દૂધ ઉપર 
રહીએ. તેથી પિવ�તાની સવ� સમ�યાઓ સમા�ત 
થઈ જશે. એક યુવક� મને જણા�યું ક� તે ઘણા 
�દવસથી મા� ગાયના દૂધનું જ સેવન કર� છ� 
એનાથી એની પિવ�તા ઘણી મજબૂત થઈ ગઈ છ�. 
�યથ� સંક�પ સમા�ત થઈ ગયા છ�. પિવ�તાથી 
અ�યાસ સહજ બની �ય છ�. પરંતુ આખા 
�દવસમાં દસ દસ િમિનટ સુધી ચાર વખત યોગનો 
અ�યાસ કર�. મનન સાધનથી સાધના સહજ બની 
જશે. સાથે સાથે યુવકોએ તો અવ�ય આસન તથા 

�ાણાયામ પણ કરવા �ઈએ તથા પેટ સા�ં રહ� 
તેનું પૂ�ં �યાન રાખવું �ઈએ.

�યથ� વાતોથી દૂર રહીએ.

�યથ� વાતોમાં સમય �યતીત કરનારા તો 
યોગી બનવાનું �વ�ન પણ �ઈ શકતા નથી. 
ક�ટલાની પાસે તો �યથ�નો ભંડાર જ હોય છ�. તેઓ 
�યાર� પણ કોઈને મળ� છ�. મુખમાંથી ધૂમાડો (�યથ� 
વાતો) જ કાઢતા રહ�શે. મિહલાઓમાં એનું �માણ 
વધાર� છ�. ચાર ચાર કલાક સુધી વાતો કરવા છતાં 
પણ એમની વાતો સમા�ત જ થતી નથી. આપણે 
આપણા મનને શા માટ� કચરાપેટી બનાવવું 
�ઈએ. એમને કહી દો ક� મા�ં મન અ�યાર� 
ભગવાનને બેસાડવા માટ� છ�. અ�ય વાતો માટ� 
નહ�. લોકો એવું સમજે છ� ક� વાતો કરવાથી મન 
હળવું થાય છ� તથા ખુશી પણ મળ� છ�. પણ આપણે 
વાતો એકઠી શા માટ� કરીએ, જેથી તેને ખાલી 
કરવી પડે અને �યાં સુધી ખુશી મળવાની વાત છ�. 
સ�ય તો એ છ� ક� એનાથી ખુશી મળતી નથી ખુશી 
�ય છ�.

ભગવાનુવાચ છ� - �યાં વાતો છ� �યાં બાપ 
(પરમિપતા પરમા�મા) નથી. �વયંને પૂછો ક� આ 
મહાન તથા સુંદર સમયમાં આપણે �યથ�ની 
વાતોની જ�ર છ� ક� પરમા�મા િપતાની જ�ર છ�. � 
�ભુિમલનનું સુખ ઈ�છીએ છીએ તો �યથ� વાતોને, 
િવનાશી સુખને િતલાંજિલ આપવી પડશે. વાતોમાં 
રહ�નાર �ાન-િચંતનનું પણ સુખ લઈ શકતા નથી. 
એમની વાણીનો �ભાવ પણ પડતો નથી. �યાર� 
યોગયુ� આ�માનાં વચન વરદાન બની �ય છ�.

તો યોગમાગ� પર સફળતાનો હાર પહ�રવા 
માટ� ઈ�છુક આ�માઓએ આ �ણ ધારણાઓ 
ઉપર િવશેષ �યાન આપવું �ઈએ �યાર� આપણે 
યોગબળ એકઠું કરી શક�શું. આ યોગબળ જ 
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બદલવાનું શ� કરીએ તો પ�ર��થિતમાં આપણે 
થોડો સારો અનુભવ કરી શક�એ તેમ બનશે.

િવચારમાંથી સંવેદના બને છ�. સંવેદનાથી 
કાય� થાય છ�. કાય�થી ટ�વ પડતી �ય છ�. હવે �� 
એ થાય છ� ક� ગુ�સો આપણી ટ�વ ક�મ બની છ� ? 
આપણે �યાંય થો�યા નથી. પોતાના સંક�પોને 
તપા�યા નહ�. એને બદ�યા નહ� તમે તમારી 
ડાયરીમાં એ લખી રાખો ક� દસ િમિનટ સવાર� અને 
દસ િમિનટ સાંજે પોતાની સાથે આપણે સમય 
પસાર કરીશું. એનાથી આપનાં બધાં કાય� હળવાં 
થઈ જશે. આમ નહ� થાય તો તમે સાધારણ રીતે જ 
ચાલતા રહ�શો. � આપણે જે પ�ર��થિત આપણા 
વશમાં નથી તેનું આજની �દનચયા�નું આપણે 
પુનરાવત�ન કરીએ છીએ. તેમાં આપણે પ�ર��થિત 
અને બી� લોકોને �ઈએ છીએ. માર� મા� એટલું 
જ �વાનું છ� ક� તે પ�ર��થિતમાં �� ક�વો �યવહાર 
કરી શક�� છું. મ� ગુ�સો કય�. � ગુ�સો ના કય� 
હોત તો કામ તો થવાનું જ હતું. એને અમલમાં 
લાવવા માટ� આપણે �યાન રાખવાનું છ�. આપણે 
પ�ર��થિતઓ િવશે િચંતન કરવાનું નથી. 
બી�ઓએ શું ક�ં તે માર� �વાનું નથી. મ� ક�ટલું 
�હણ કયુ� તે જ માર� �વાનું છ�.

� આપણે એવું નથી કરતા તો આપણે 
દુઃખની અનુભૂિત કરતાં કરતાં સૂઈ જઈશું અને 
�યાર� આપણે સવાર� ઉઠીશું તો િશરમાં દદ� પેદા 
થશે. �યાર� આપણે એ �યિ�ને ફરીથી મળીશું 
તો તે દદ� એક �યિ� માટ� ફરીથી ઉ�પ�ન થશે. 
દદ�થી મુિ� મેળવવા માટ� �વયં �વયં સાથે આ 

�યાર� આપણે જૂની 
દુિનયાની વાત કરીએ 
છીએ તો આપણને એવું 
લાગે છ� ક� કદાચ ખુશી 
આપણા હોઠ સુધી સીિમત 
છ�. �યાર� �� બાળકોની 
સાથે હો� છું. �યાર� િખલ- 

િખલાહટ(�સ�નતા) થાય છ�. ખુશી �યાં સુધી 
સીિમત રહ� છ�. પણ તે મા� િખલ-િખલાહટ છ� ખુશી 
નથી. ખુશી અંદરની અનુભૂિત છ� તેને �વયં �� 
િનિમ�ત ક�ં છું. એની રચના માટ� માર� મારા 
સંક�પો પર �યાન આપવું પડે છ�.

પ�ર��થિતઓ આવે છ�. લોકો આપણી સાથે 
સારો ખરાબ �યવહાર કર� છ� તો �યાં �યાંકને 
�યાંક આપણું �વન આપણા િનયં�ણથી બહાર 
�ય છ�. પછી એ િવચારો ચાલે છ� ક� છ�વટ� આવું 
�વન �યાં સુધી ચાલશે. પછી આપણે ખુશીની 
િવપરીતવાળી અનુભૂિત, પછી તે િચંતાની છ�, 
ભયની છ� એનો �વીકાર કરવાનું શ� કરીએ 
છીએ. કારણ ક� પ�ર��થિતને આધાર� િવચારો 
ચાલે છ�. પ�ર��થિત સદા આપણને સાથ આપવાની 
નથી. સંબંધોમાં દર�ક વાતો મારી ઈ�છા મુજબ 
ચાલે તે શ�ય નથી. લોકો હ�મેશા મારી આશાઓને 
પૂરી કરતા રહ� આ બનવાનું નથી. �� જેમ િવચા�ં 
તેવો તમે �યવહાર કરો એ શ�ય નથી. આપણી 
ખુશી આપના �યવહાર પર િનભ�ર છ�. આ આપણા 
માટ� ઘણો મોટો ��ાથ� છ�. આપણે જેવા સંક�પ 
જ�માવીએ છીએ તેવી પ�ર��થિત બહારથી આવે 
છ�. � આપણે �વયંને �ઈએ અને �વયંને 

�સ�નતાના પથ પર

પોતાના સંક�પોના રચિયતા આપણે �વયં છીએ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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�વયંને તપાસો, જે રીતનું િવષ �દલમાં ભર�લું 
હશે એ રીતના �યથ� સંક�પ ચાલશે. આ સંક�પ 
િચ� તથા બુિ�ને ચેનથી રહ�વા દ�શે નહ�. સાથે 
સાથે આ િવષ દ�હમાં પણ િવિભ�ન �યાિધ 
(રોગો)ને જ�મ આપશે.

પિવ�તા યોગયુ� ��થિતનો આધાર

યોગની સફળતા તથા બુિ�ની ��થરતાનો 
ન�ર આધાર પિવ�તા છ�. પિવ�તાની ખામી 
મનને િવચિલત કર� છ�. પિવ�તા વગર ખાલી મન 
અહ� �યાં ભટક� છ�. યોગમાગ�માં સૂ�મ અપિવ�તા 
અનેક િવ�નોને પણ જ�મ આપે છ�. �યાં 
અપિવ�તા છ� �યાં પરમા�મા �ેમ તથા દુઆઓ 
મળતાં નથી. પિવ�તા પરમા�માને પણ આકિષ�ત 
કર� છ�. ક�ટલાક યોગના પિથકોનું પૂવ� �વન 
ક�સંગના કારણે સા�ં ર�ં નથી. તે સં�કાર તથા 
��િતઓ એમને યોગરસ �ા�ત કરવા દ�તી નથી. 
ક�ટલાક યુવકો ખરાબ સાિહ�ય વાંચવામાં અને 
�યસનમાં �ય�ત ર�ા. એમના િવચાર પણ એમને 
ક�માગ� પર લઈ �ય છ�.

તો યોગયુ� �વનના અિભલાષી 
પિવ�તાની તપ�યા કર�. �વનને ક�ટલાક 
િનયમોમાં બાંધીએ. અ�તવેળાએ �વયંમાં શિ� 
ભરીએ અને ઓછામાં ઓછા �ણ માસ સુધી કાચો 
આહાર, ફળ, �યુસ તથા ગાયના દૂધ ઉપર 
રહીએ. તેથી પિવ�તાની સવ� સમ�યાઓ સમા�ત 
થઈ જશે. એક યુવક� મને જણા�યું ક� તે ઘણા 
�દવસથી મા� ગાયના દૂધનું જ સેવન કર� છ� 
એનાથી એની પિવ�તા ઘણી મજબૂત થઈ ગઈ છ�. 
�યથ� સંક�પ સમા�ત થઈ ગયા છ�. પિવ�તાથી 
અ�યાસ સહજ બની �ય છ�. પરંતુ આખા 
�દવસમાં દસ દસ િમિનટ સુધી ચાર વખત યોગનો 
અ�યાસ કર�. મનન સાધનથી સાધના સહજ બની 
જશે. સાથે સાથે યુવકોએ તો અવ�ય આસન તથા 

�ાણાયામ પણ કરવા �ઈએ તથા પેટ સા�ં રહ� 
તેનું પૂ�ં �યાન રાખવું �ઈએ.

�યથ� વાતોથી દૂર રહીએ.

�યથ� વાતોમાં સમય �યતીત કરનારા તો 
યોગી બનવાનું �વ�ન પણ �ઈ શકતા નથી. 
ક�ટલાની પાસે તો �યથ�નો ભંડાર જ હોય છ�. તેઓ 
�યાર� પણ કોઈને મળ� છ�. મુખમાંથી ધૂમાડો (�યથ� 
વાતો) જ કાઢતા રહ�શે. મિહલાઓમાં એનું �માણ 
વધાર� છ�. ચાર ચાર કલાક સુધી વાતો કરવા છતાં 
પણ એમની વાતો સમા�ત જ થતી નથી. આપણે 
આપણા મનને શા માટ� કચરાપેટી બનાવવું 
�ઈએ. એમને કહી દો ક� મા�ં મન અ�યાર� 
ભગવાનને બેસાડવા માટ� છ�. અ�ય વાતો માટ� 
નહ�. લોકો એવું સમજે છ� ક� વાતો કરવાથી મન 
હળવું થાય છ� તથા ખુશી પણ મળ� છ�. પણ આપણે 
વાતો એકઠી શા માટ� કરીએ, જેથી તેને ખાલી 
કરવી પડે અને �યાં સુધી ખુશી મળવાની વાત છ�. 
સ�ય તો એ છ� ક� એનાથી ખુશી મળતી નથી ખુશી 
�ય છ�.

ભગવાનુવાચ છ� - �યાં વાતો છ� �યાં બાપ 
(પરમિપતા પરમા�મા) નથી. �વયંને પૂછો ક� આ 
મહાન તથા સુંદર સમયમાં આપણે �યથ�ની 
વાતોની જ�ર છ� ક� પરમા�મા િપતાની જ�ર છ�. � 
�ભુિમલનનું સુખ ઈ�છીએ છીએ તો �યથ� વાતોને, 
િવનાશી સુખને િતલાંજિલ આપવી પડશે. વાતોમાં 
રહ�નાર �ાન-િચંતનનું પણ સુખ લઈ શકતા નથી. 
એમની વાણીનો �ભાવ પણ પડતો નથી. �યાર� 
યોગયુ� આ�માનાં વચન વરદાન બની �ય છ�.

તો યોગમાગ� પર સફળતાનો હાર પહ�રવા 
માટ� ઈ�છુક આ�માઓએ આ �ણ ધારણાઓ 
ઉપર િવશેષ �યાન આપવું �ઈએ �યાર� આપણે 
યોગબળ એકઠું કરી શક�શું. આ યોગબળ જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)

બદલવાનું શ� કરીએ તો પ�ર��થિતમાં આપણે 
થોડો સારો અનુભવ કરી શક�એ તેમ બનશે.

િવચારમાંથી સંવેદના બને છ�. સંવેદનાથી 
કાય� થાય છ�. કાય�થી ટ�વ પડતી �ય છ�. હવે �� 
એ થાય છ� ક� ગુ�સો આપણી ટ�વ ક�મ બની છ� ? 
આપણે �યાંય થો�યા નથી. પોતાના સંક�પોને 
તપા�યા નહ�. એને બદ�યા નહ� તમે તમારી 
ડાયરીમાં એ લખી રાખો ક� દસ િમિનટ સવાર� અને 
દસ િમિનટ સાંજે પોતાની સાથે આપણે સમય 
પસાર કરીશું. એનાથી આપનાં બધાં કાય� હળવાં 
થઈ જશે. આમ નહ� થાય તો તમે સાધારણ રીતે જ 
ચાલતા રહ�શો. � આપણે જે પ�ર��થિત આપણા 
વશમાં નથી તેનું આજની �દનચયા�નું આપણે 
પુનરાવત�ન કરીએ છીએ. તેમાં આપણે પ�ર��થિત 
અને બી� લોકોને �ઈએ છીએ. માર� મા� એટલું 
જ �વાનું છ� ક� તે પ�ર��થિતમાં �� ક�વો �યવહાર 
કરી શક�� છું. મ� ગુ�સો કય�. � ગુ�સો ના કય� 
હોત તો કામ તો થવાનું જ હતું. એને અમલમાં 
લાવવા માટ� આપણે �યાન રાખવાનું છ�. આપણે 
પ�ર��થિતઓ િવશે િચંતન કરવાનું નથી. 
બી�ઓએ શું ક�ં તે માર� �વાનું નથી. મ� ક�ટલું 
�હણ કયુ� તે જ માર� �વાનું છ�.

� આપણે એવું નથી કરતા તો આપણે 
દુઃખની અનુભૂિત કરતાં કરતાં સૂઈ જઈશું અને 
�યાર� આપણે સવાર� ઉઠીશું તો િશરમાં દદ� પેદા 
થશે. �યાર� આપણે એ �યિ�ને ફરીથી મળીશું 
તો તે દદ� એક �યિ� માટ� ફરીથી ઉ�પ�ન થશે. 
દદ�થી મુિ� મેળવવા માટ� �વયં �વયં સાથે આ 

�યાર� આપણે જૂની 
દુિનયાની વાત કરીએ 
છીએ તો આપણને એવું 
લાગે છ� ક� કદાચ ખુશી 
આપણા હોઠ સુધી સીિમત 
છ�. �યાર� �� બાળકોની 
સાથે હો� છું. �યાર� િખલ- 

િખલાહટ(�સ�નતા) થાય છ�. ખુશી �યાં સુધી 
સીિમત રહ� છ�. પણ તે મા� િખલ-િખલાહટ છ� ખુશી 
નથી. ખુશી અંદરની અનુભૂિત છ� તેને �વયં �� 
િનિમ�ત ક�ં છું. એની રચના માટ� માર� મારા 
સંક�પો પર �યાન આપવું પડે છ�.

પ�ર��થિતઓ આવે છ�. લોકો આપણી સાથે 
સારો ખરાબ �યવહાર કર� છ� તો �યાં �યાંકને 
�યાંક આપણું �વન આપણા િનયં�ણથી બહાર 
�ય છ�. પછી એ િવચારો ચાલે છ� ક� છ�વટ� આવું 
�વન �યાં સુધી ચાલશે. પછી આપણે ખુશીની 
િવપરીતવાળી અનુભૂિત, પછી તે િચંતાની છ�, 
ભયની છ� એનો �વીકાર કરવાનું શ� કરીએ 
છીએ. કારણ ક� પ�ર��થિતને આધાર� િવચારો 
ચાલે છ�. પ�ર��થિત સદા આપણને સાથ આપવાની 
નથી. સંબંધોમાં દર�ક વાતો મારી ઈ�છા મુજબ 
ચાલે તે શ�ય નથી. લોકો હ�મેશા મારી આશાઓને 
પૂરી કરતા રહ� આ બનવાનું નથી. �� જેમ િવચા�ં 
તેવો તમે �યવહાર કરો એ શ�ય નથી. આપણી 
ખુશી આપના �યવહાર પર િનભ�ર છ�. આ આપણા 
માટ� ઘણો મોટો ��ાથ� છ�. આપણે જેવા સંક�પ 
જ�માવીએ છીએ તેવી પ�ર��થિત બહારથી આવે 
છ�. � આપણે �વયંને �ઈએ અને �વયંને 

�સ�નતાના પથ પર

પોતાના સંક�પોના રચિયતા આપણે �વયં છીએ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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રાજયોગી જગદીશચં�� 
સાથે મા�ં �થમ િમલન 
1957માં થયું. માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી� અને 
િપતા�ી ��િપતા ��ા એ  
સમયે �દ�હીના રાજૌરી 
ગાડ�ન સેવાક���માં આ�યા  

હતાં. તે વખતે �� પણ બાબાને મળવા ગયો હતો 
�યાં તેમની મુલાકાત થઈ. તેઓ ઘણા �ેમથી મને 
ગળ�થી ભે�ા. �યાર� મને એવી અનુભૂિત થઈ ક� 
લાંબા સમયથી િવખૂટા પડેલા અિત �ેહી ભાઈએ 
મને �ેમ કય� છ�. િવ�ાલયની પહ�લી િહ�દી પિ�કા 
‘િ�મૂિત�’ એ સમયે એમના સંપાદન તળ� �કાિશત 
થતી હતી. પિ�કાના લેખોની ગુ�તા અને 
�પ�તાથી �� બ� �ભાિવત થયો હતો. એમના 
�ારા લખાયેલી ‘સ�ી ગીતા’ અને R e a l 
Geetaનું પણ અમે અ�યયન કરી ચૂ�યા હતા. આ 
બે પુ�તકોએ પણ મને વધાર� �ેરણા આપી. એટલે 
મનમાં એમના �શંસક તો અમે હતા જ પણ �યાર� 
એમની સાથે સ�મુખ િમલન થયું તો અમારી 
�સ�નતા ઘણી વધી ગઈ.

1962માં �યારા મીઠા સાકાર બાબાએ 
સાિહ�યની સેવા માટ� એમની પાસે મોક�યો. એ 
સમયે લગભગ 2 વષ� એમના અંગસંગ રહીને 
િવિભ�ન ઈ�રીય સેવાઓનો અનુભવ મેળ�યો. 
એમના �યાગમય, ઉ� ધારણાઓવાળા �વનથી 
લાભા��વત પણ બ�યો.

કોઈપણ �યિ�ની સાથે કાય��ે�માં રહીને 
એમના વૈિવ�યસભર ગુણોને �યા એનો અમીટ 
�ભાવ અમારા માનસપટમાં ગહનતાથી અં�કત 

થાય છ�. રાજયોગી જગદીશચં��ના �વનની 
આવી િવશેષતાઓની એક લાંબી સૂિચ છ�. તેઓ 
મહાન �ાની, મહાન રાજયોગી, મહાન લેખક, 
મહાન �વ�ા અને મહાન સેવાધારી હતા. એમ 
કહ�વાય છ� ક� Writing makes a man perfect 
એમની કલમથી ગહન રહ�યો અિભ�યિ�ને 
પા�યાં. એ સમયે અમે પહ�લી નજરમાં અ�ણ 
�યિ�ઓને પણ પરમિપતા પરમા�માની તરફ 
આકિષ�ત થતાં �યાં. ક�ટલીક વાર તો 
�િત�ાવાન લોકો એમને મળતા અને �ાનચચા�માં 
એમનાથી �ભાિવત થતા હતા. તેઓ �યાં સુધી 
કહ�તા ક� અમે આપનામાં સા�ા� ઈ�રને જ �ઈ 
ર�ા છીએ. માર� �યાર� પણ તેમને મળવાનું થતું 
હતું, તો �ાનની ચચા� તો થતી હતી. એકવાર 
એમણે ક�ં ક� એકા�તા કોને કહ�વાય છ� ? પછી 
એમની મેળ� જ એકા�તાનું �પ�ીકરણ કયુ� ક� 
કોઈ પણ એક �ાનિબંદુ પર િનરંતર િચંતન 
ચાલતું રહ� તેને એકા�તા કહ�વાય છ�. આ સમયે 
બી� વાત બુિ�માં આવે છ� તો તેને દૂર કરો. તેઓ 
એ પણ કહ�તા હતા ક� � આપને સારી અનુભૂિત 
થઈ રહી હોય અને વ�ે ગમે તે કારણથી સફ�દ 
લાઈટ થઈ �ય છ� તો તમે પોતાની અનુભૂિતની 
��થિતમાં આનંદમાં મ� રહો. નીચે આવો નહ�. 
અથા�� દ�હના ભાનમાં આવશો નહ�. એમની પાસે 
બેસવાથી જ યોગ�થ ��થિતનો અનુભવ થઈ જતો 
હતો કારણ ક� આપણો યોગ પણ લાગી ગયો હતો. 
મારા �ારંભકાળમાં �યાર� �દ�હીમાં અનેક 
�થળોની �ણકારી માટ� મને સાથે લઈને જતા 
અને જણાવતા ક� અહ� પિ�કાનું છાપકામ થાય 
છ�. અહ� �લોક (હાલ લેસર ક�પોઝ) બને છ�. આમ 

રાજયોગી જગદીશચં�� (�દ�હી)ને �મરણાંજિલ
�.ક�. આ�મ�કાશ, સંપાદક - ‘�ાના�ત’ - શાંિતવન, આબુરોડ.

એમના માગ�દશ�નમાં કર�લાં પાછલાં વષ�નાં મારાં 
કાય�થી તેઓ બ� �સ�ન હતા. છ��ાં બે વષ� 
(ત�કાલીન)માં િહ�દી અને અં�ે� ભાષામાં નવાં 
નવાં પુ�તકો છપાતાં હતાં. એમને આભાસ થયો 
હતો ક� હવે વધાર� �દવસો આ શરીરમાં રહીશ 
નહ�. �� પણ એમની આંત�રક ભાવનાને સમ� 
ગયો હતો. �� એમણે સ�પેલાં કાય� સૌ �થમ કરતો 
હતો. શરીર છોડવાના લગભગ એક માસ પૂવ� 
�યાર� �� સુખધામ, મધુવનમાં એમને મળવા ગયો 
અને િભ�ન િભ�ન �કારનાં છપાયેલાં પુ�તકો 
આ�યાં અને ક�ં ક� - ‘ભાઈ સાહ�બ, અમે તો 
ભરતની જેમ આપના કાય�ને સંભાળી ર�ા 
છીએ.’ એમણે ઘણા �ેમથી ક�ં, ‘આ�મ ! મને એ 
વાતની ખુશી છ� ક� તમે પણ ઘણા અનુભવી છો, 
�ાના�તની �ાહક સં�યા પણ ઘણી વધી રહી છ�. 
અને એનું �તર પણ ઘણું સા�ં થઈ ગયું છ�. પુ�તકો 
પણ સારી રીતે છપાય ર�ાં છ�.’ આ �કાર� એમની 
સંતુ�તાથી મળનારી દુઆઓથી �� ઘણો ગ�ગ� 
થઈગયો. શરીર છોડવાના એક સ�તાહ પહ�લાં 
પૂ�ું ક� ‘કાટૂ�ન અને કહ�વતો’ પુ�તક ક�ટલું 
છપાયું છ�. મ� ક�ં હાલ તેનું છાપકામ ચાલું છ�. 
‘જલદી દરો.’ એવો આદ�શ મળતાં મ� �ણ 
�દવસમાં પુ�તક છાપીને એમને આ�યું. એમના 
મુખમાંથી નીક�યું, ‘ચાલો, આ કાય� પણ પૂ�ં થયું. 
મને ધ�યવાદ આ�યા. આ રીતે તેઓ અંત સુધી 
સેવામ� ર�ા. તેઓ પુ�તકો, લેખો, અનુભવોના 
�પમાં એટલો �ાન ખ�નો આપણને આપીને ગયા 
છ� ક� આવનારા ઘણા સમય સુધી આપણે 
લાભા��વત થઈશું. એમના �ારા િનિમ�ત ઈ�રીય 
બંધારણ, એમનું પોતાનું ન�ોમોહા, ��િતલ��ધા 
�વ�પ, ઈ�રીય િનયમ, ધારણાઓમાં વ�ની 
સમાન અડોલ �વન આપણને હ�મેશા �ેરણા 
આપતું રહ�શે. અંિતમ �ાસ સુધી એમને સતત 

ઘણી જ�યાએ ચાલતા જવાનું થતું હતું. એ સમયે 
તેઓ પોતાના લાંબા ઊંચા હ�-પુ� શરીરથી 
ચાલતા હતા. એમની ચાલવાની ઝડપ એટલી હતી 
ક� માર� એમની પાછળ દોડવું પડતું. તેઓ દર�ક 
કાય� તી� લગન અને ઉમંગ ઉ�સાહથી પૂ�ં કરતા. 
એમણે ઈ�રીય �વનનાં 50 વષ�માં પોતાનાં તન, 
મન, ધન, �ાસ, સંક�પ સવ� કાંઈ િવ�સેવામાં 
અપ�ણ કરી દીધું. સંસાર રંગમંચ પર આવનારા 
દર�ક પાટ�ધારીને શરીર તો છોડવું પડે છ�. આ 
અટલ સ�ય છ�. પરંતુ શરીર છોડીને પણ માનવ 
પોતાની ક�શળતા સ�યતા, કત��ય પરાયણતા, 
દૂરંદિશ�તા, િનભ�યતા, અડોલતા, સવ���યે સાચો 
આ��મક �ેમ, પિવ�તા, �દયની િવશાળતા, 
�યાગ, પોતાનાપણું વગેર� ગુણોની પોતાની સૂ�મ 
ત�વીરને સંસાર રંગમંચ પર મૂક�ને �ય છ�. તે 
સદા માટ� સૌના �ેરણા��ોત બની �ય છ�. ��યથી 
ઓઝલ (અ��ય) હોવા છતાં મનથી ઓઝલ થતા 
નથી. નાના અ��ત�વને લુ�ત થવા છતાં એમના 
ગુણ અને િવશેષતાઓનો �ભાવ સાગરનાં 
મો�ંની જેમ ઉછાળા માર� છ�. મન �પી �કનારાને 
�પશ� કરી �ય છ�. ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં 
બેગરી પાટ� (આિથ�ક સંકટ)માં સમિપ�ત થનારા 
�થમ સમિપ�ત ��ાક�માર �ાતા�નું �વન 
સાદગી અને િમત�યવતા (ઓછું ખચા�ળ) હતું. જે 
કાય� કરવામાં આવે તે ઉ�મ અને ઓછા ખચ�માં 
થવું �ઈએ એવી એમને સદા ઈ�છા રહ�તી હતી. 
તેઓ સમયપાલનના આ�હી હતાં. �યાર� કોઈ 
કાય� પૂણ� કરીને એમની સામે જતા હતા તો એમની 
પારખવાની શિ�, કામમાં રહી ગયેલી ભૂલોને 
�ણી જતા હતા. તેઓ દર�ક કાય�માં પરફ��શન 
ઈ�છતા હતા. એમની આ ઈ�છાને પૂણ� કરવા 
અથાક �યાસો કરવા છતાં પણ આરંભકાળમાં 
ક�ટલીક વાર મને સફળતા મળતી નહોતી પરંતુ 
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રાજયોગી જગદીશચં�� 
સાથે મા�ં �થમ િમલન 
1957માં થયું. માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી� અને 
િપતા�ી ��િપતા ��ા એ  
સમયે �દ�હીના રાજૌરી 
ગાડ�ન સેવાક���માં આ�યા  

હતાં. તે વખતે �� પણ બાબાને મળવા ગયો હતો 
�યાં તેમની મુલાકાત થઈ. તેઓ ઘણા �ેમથી મને 
ગળ�થી ભે�ા. �યાર� મને એવી અનુભૂિત થઈ ક� 
લાંબા સમયથી િવખૂટા પડેલા અિત �ેહી ભાઈએ 
મને �ેમ કય� છ�. િવ�ાલયની પહ�લી િહ�દી પિ�કા 
‘િ�મૂિત�’ એ સમયે એમના સંપાદન તળ� �કાિશત 
થતી હતી. પિ�કાના લેખોની ગુ�તા અને 
�પ�તાથી �� બ� �ભાિવત થયો હતો. એમના 
�ારા લખાયેલી ‘સ�ી ગીતા’ અને R e a l 
Geetaનું પણ અમે અ�યયન કરી ચૂ�યા હતા. આ 
બે પુ�તકોએ પણ મને વધાર� �ેરણા આપી. એટલે 
મનમાં એમના �શંસક તો અમે હતા જ પણ �યાર� 
એમની સાથે સ�મુખ િમલન થયું તો અમારી 
�સ�નતા ઘણી વધી ગઈ.

1962માં �યારા મીઠા સાકાર બાબાએ 
સાિહ�યની સેવા માટ� એમની પાસે મોક�યો. એ 
સમયે લગભગ 2 વષ� એમના અંગસંગ રહીને 
િવિભ�ન ઈ�રીય સેવાઓનો અનુભવ મેળ�યો. 
એમના �યાગમય, ઉ� ધારણાઓવાળા �વનથી 
લાભા��વત પણ બ�યો.

કોઈપણ �યિ�ની સાથે કાય��ે�માં રહીને 
એમના વૈિવ�યસભર ગુણોને �યા એનો અમીટ 
�ભાવ અમારા માનસપટમાં ગહનતાથી અં�કત 

થાય છ�. રાજયોગી જગદીશચં��ના �વનની 
આવી િવશેષતાઓની એક લાંબી સૂિચ છ�. તેઓ 
મહાન �ાની, મહાન રાજયોગી, મહાન લેખક, 
મહાન �વ�ા અને મહાન સેવાધારી હતા. એમ 
કહ�વાય છ� ક� Writing makes a man perfect 
એમની કલમથી ગહન રહ�યો અિભ�યિ�ને 
પા�યાં. એ સમયે અમે પહ�લી નજરમાં અ�ણ 
�યિ�ઓને પણ પરમિપતા પરમા�માની તરફ 
આકિષ�ત થતાં �યાં. ક�ટલીક વાર તો 
�િત�ાવાન લોકો એમને મળતા અને �ાનચચા�માં 
એમનાથી �ભાિવત થતા હતા. તેઓ �યાં સુધી 
કહ�તા ક� અમે આપનામાં સા�ા� ઈ�રને જ �ઈ 
ર�ા છીએ. માર� �યાર� પણ તેમને મળવાનું થતું 
હતું, તો �ાનની ચચા� તો થતી હતી. એકવાર 
એમણે ક�ં ક� એકા�તા કોને કહ�વાય છ� ? પછી 
એમની મેળ� જ એકા�તાનું �પ�ીકરણ કયુ� ક� 
કોઈ પણ એક �ાનિબંદુ પર િનરંતર િચંતન 
ચાલતું રહ� તેને એકા�તા કહ�વાય છ�. આ સમયે 
બી� વાત બુિ�માં આવે છ� તો તેને દૂર કરો. તેઓ 
એ પણ કહ�તા હતા ક� � આપને સારી અનુભૂિત 
થઈ રહી હોય અને વ�ે ગમે તે કારણથી સફ�દ 
લાઈટ થઈ �ય છ� તો તમે પોતાની અનુભૂિતની 
��થિતમાં આનંદમાં મ� રહો. નીચે આવો નહ�. 
અથા�� દ�હના ભાનમાં આવશો નહ�. એમની પાસે 
બેસવાથી જ યોગ�થ ��થિતનો અનુભવ થઈ જતો 
હતો કારણ ક� આપણો યોગ પણ લાગી ગયો હતો. 
મારા �ારંભકાળમાં �યાર� �દ�હીમાં અનેક 
�થળોની �ણકારી માટ� મને સાથે લઈને જતા 
અને જણાવતા ક� અહ� પિ�કાનું છાપકામ થાય 
છ�. અહ� �લોક (હાલ લેસર ક�પોઝ) બને છ�. આમ 

રાજયોગી જગદીશચં�� (�દ�હી)ને �મરણાંજિલ
�.ક�. આ�મ�કાશ, સંપાદક - ‘�ાના�ત’ - શાંિતવન, આબુરોડ.

એમના માગ�દશ�નમાં કર�લાં પાછલાં વષ�નાં મારાં 
કાય�થી તેઓ બ� �સ�ન હતા. છ��ાં બે વષ� 
(ત�કાલીન)માં િહ�દી અને અં�ે� ભાષામાં નવાં 
નવાં પુ�તકો છપાતાં હતાં. એમને આભાસ થયો 
હતો ક� હવે વધાર� �દવસો આ શરીરમાં રહીશ 
નહ�. �� પણ એમની આંત�રક ભાવનાને સમ� 
ગયો હતો. �� એમણે સ�પેલાં કાય� સૌ �થમ કરતો 
હતો. શરીર છોડવાના લગભગ એક માસ પૂવ� 
�યાર� �� સુખધામ, મધુવનમાં એમને મળવા ગયો 
અને િભ�ન િભ�ન �કારનાં છપાયેલાં પુ�તકો 
આ�યાં અને ક�ં ક� - ‘ભાઈ સાહ�બ, અમે તો 
ભરતની જેમ આપના કાય�ને સંભાળી ર�ા 
છીએ.’ એમણે ઘણા �ેમથી ક�ં, ‘આ�મ ! મને એ 
વાતની ખુશી છ� ક� તમે પણ ઘણા અનુભવી છો, 
�ાના�તની �ાહક સં�યા પણ ઘણી વધી રહી છ�. 
અને એનું �તર પણ ઘણું સા�ં થઈ ગયું છ�. પુ�તકો 
પણ સારી રીતે છપાય ર�ાં છ�.’ આ �કાર� એમની 
સંતુ�તાથી મળનારી દુઆઓથી �� ઘણો ગ�ગ� 
થઈગયો. શરીર છોડવાના એક સ�તાહ પહ�લાં 
પૂ�ું ક� ‘કાટૂ�ન અને કહ�વતો’ પુ�તક ક�ટલું 
છપાયું છ�. મ� ક�ં હાલ તેનું છાપકામ ચાલું છ�. 
‘જલદી દરો.’ એવો આદ�શ મળતાં મ� �ણ 
�દવસમાં પુ�તક છાપીને એમને આ�યું. એમના 
મુખમાંથી નીક�યું, ‘ચાલો, આ કાય� પણ પૂ�ં થયું. 
મને ધ�યવાદ આ�યા. આ રીતે તેઓ અંત સુધી 
સેવામ� ર�ા. તેઓ પુ�તકો, લેખો, અનુભવોના 
�પમાં એટલો �ાન ખ�નો આપણને આપીને ગયા 
છ� ક� આવનારા ઘણા સમય સુધી આપણે 
લાભા��વત થઈશું. એમના �ારા િનિમ�ત ઈ�રીય 
બંધારણ, એમનું પોતાનું ન�ોમોહા, ��િતલ��ધા 
�વ�પ, ઈ�રીય િનયમ, ધારણાઓમાં વ�ની 
સમાન અડોલ �વન આપણને હ�મેશા �ેરણા 
આપતું રહ�શે. અંિતમ �ાસ સુધી એમને સતત 

ઘણી જ�યાએ ચાલતા જવાનું થતું હતું. એ સમયે 
તેઓ પોતાના લાંબા ઊંચા હ�-પુ� શરીરથી 
ચાલતા હતા. એમની ચાલવાની ઝડપ એટલી હતી 
ક� માર� એમની પાછળ દોડવું પડતું. તેઓ દર�ક 
કાય� તી� લગન અને ઉમંગ ઉ�સાહથી પૂ�ં કરતા. 
એમણે ઈ�રીય �વનનાં 50 વષ�માં પોતાનાં તન, 
મન, ધન, �ાસ, સંક�પ સવ� કાંઈ િવ�સેવામાં 
અપ�ણ કરી દીધું. સંસાર રંગમંચ પર આવનારા 
દર�ક પાટ�ધારીને શરીર તો છોડવું પડે છ�. આ 
અટલ સ�ય છ�. પરંતુ શરીર છોડીને પણ માનવ 
પોતાની ક�શળતા સ�યતા, કત��ય પરાયણતા, 
દૂરંદિશ�તા, િનભ�યતા, અડોલતા, સવ���યે સાચો 
આ��મક �ેમ, પિવ�તા, �દયની િવશાળતા, 
�યાગ, પોતાનાપણું વગેર� ગુણોની પોતાની સૂ�મ 
ત�વીરને સંસાર રંગમંચ પર મૂક�ને �ય છ�. તે 
સદા માટ� સૌના �ેરણા��ોત બની �ય છ�. ��યથી 
ઓઝલ (અ��ય) હોવા છતાં મનથી ઓઝલ થતા 
નથી. નાના અ��ત�વને લુ�ત થવા છતાં એમના 
ગુણ અને િવશેષતાઓનો �ભાવ સાગરનાં 
મો�ંની જેમ ઉછાળા માર� છ�. મન �પી �કનારાને 
�પશ� કરી �ય છ�. ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં 
બેગરી પાટ� (આિથ�ક સંકટ)માં સમિપ�ત થનારા 
�થમ સમિપ�ત ��ાક�માર �ાતા�નું �વન 
સાદગી અને િમત�યવતા (ઓછું ખચા�ળ) હતું. જે 
કાય� કરવામાં આવે તે ઉ�મ અને ઓછા ખચ�માં 
થવું �ઈએ એવી એમને સદા ઈ�છા રહ�તી હતી. 
તેઓ સમયપાલનના આ�હી હતાં. �યાર� કોઈ 
કાય� પૂણ� કરીને એમની સામે જતા હતા તો એમની 
પારખવાની શિ�, કામમાં રહી ગયેલી ભૂલોને 
�ણી જતા હતા. તેઓ દર�ક કાય�માં પરફ��શન 
ઈ�છતા હતા. એમની આ ઈ�છાને પૂણ� કરવા 
અથાક �યાસો કરવા છતાં પણ આરંભકાળમાં 
ક�ટલીક વાર મને સફળતા મળતી નહોતી પરંતુ 
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મ�મા અને દ�વી પ�રવાર 
િસવાય મારો અ�ય કોઈ 
પ�રવાર નથી. બીજું 
બાબાએ લ�યું હતું ક� તું 
�િવત બાબાના ઘેર આવી 
હતી. હવે મરતાં જ બહાર 
નીકળવાનું છ�. બેટી એ 
વાત યાદ રાખ ક� તાર� સેવા માટ� ઘણી જગાએ જવું 
પડશે. તાર� એક ઘરની વાત જે ઘર �ય �યાં 
કરવાની નથી. આ સવ� વાતો -�ીમતનું યથાથ� 
પાલન કરીને બાબાના ઘેર રહીશ. જેમ ક�યાનાં 
લગન થાય છ� તો �સુર ઘરમાં આવે છ�, �યાર� જ 
તે બધાંને ખુશ કરી શક� છ�. આ રીતે �યાં પણ 
બાબા મોકલે, જેવી રીતે રાખે,જેવું પણ �થાન 
હોય, જે પણ સાથી હોય, તાર� સૌની સાથે 
હળીમળીને રહ�વાનું છ�. સવ� સાથે �વભાવ, 
સં�કારનું િમલન કરવાનું છ�. બસ એ જ �દવસથી 
આજ સુધી બાબા-મ�માની �ીમત મને યાદ રહ� છ�. 
આ બોલ કોઈ સાધારણ બોલ નહોતા. પણ બાબા-
મ�માના બોલ મારા માટ� વરદાન બની ગયા. તેની 
આજે પણ અનુભૂિત ક�ં છું.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�માના દર�ક બોલ વરદાન બની ગયા
�.ક�. ક�લાશબેન, ગાંધીનગર

મ� �યાર� આ ય�માં 
સમિપ�ત થવાનું િવચાયુ� 
�યાર� તાઉ�નું બંધન યાદ 
આવી ગયું. આમ છતાં 
બાબાનો સાથ અને મદદ 
મળી. અમારા તાઉ�ની 
એવી ઈ�છા હતી ક� �� 

ધૂમધામથી બેટીનાં લગન કરાવું. પણ �� મનમાં એ 
િન�ય કરીને બેઠી હતી ક� ગમેતે થાય પણ માર� 
��ાક�મારી બહ�નો જેવા બનવું છ�. માર� બાબાની 
બ� જ સેવા કરવી છ�. િમ� સંબંધીઓનો મને સાથ 
મળતો નહોતો. બધા જ િવરોધી બની ગયા. મારા 
માતા-િપતાની ઈ�છા હતી ક� અમારી પુ�ી 
��ાક�મારી બને. કોઈપણ સેવા કરતાં મને 
અલૌ�કક ખુમારી ચઢતી હતી. ભણેલી ગણેલી 
નહોતી એટલે મનમાં મૂંઝવણ થતી હતી. મને 
અંદરથી એવો િવચાર આ�યો ક� મારા બંધનની 
વાત �� બાબા મ�માને સંભળાવું. મ� બાબા-મ�માને 
પ� લખાવડા�યો ક� �� ભણેલી નથી. મને ક�ઈ 
આવડતું નથી. માર� હ�મેશા માટ� સે�ટરમાં રહ�વું છ�. 
�� શું ક�ં? અને કઈ વાતોનું �યાન રાખું?

ક�ટલાક �દવસો પછી મ�માનો પ� આ�યો. 
મ�માએ ઘણા જ �ેમથી પ� લ�યો હતો. ઘણી 
મીઠી, સા�ં �વન બનાવવા માટ� �યાન ખ�ચે તેવી 
વાતો પ�માં લખી હતી. મ� એક બહ�ન �ારા આખો 
પ� વંચાવડા�યો. પહ�લાં તો મ�માએ એ લ�યું હતું 
ક� બેટી, તું તારા ઘેરથી બાબાના ઘેર (સે�ટર) 
�ય તો સદા યાદ રાખજે ક� માર� સદાકાળ માટ� 
અહ� જ રહ�વાનું છ�. તાર� એ િવચારવાનું ક� 
બાબાના ઘર િસવાય મા�ં કોઈ ઘર નથી. બાબા 

લા�યા કરતું હતું ક� �� િશવબાબાને સંપૂણ� 
જગતમાં ��ય� કરી શ�યો નહ�. સાચા �ેહીના 
�પમાં હવે આપણે એમની ‘પરમા�મ-��ય�તા’ને 
પૂણ� કરવા �ઢ સંક�પ કરીએ. તે માટ�ના �યાસોમાં 
�ડાઈ જઈએ. એમણે 12, મે, 2001ની સાંજે 8.05 
કલાક� એમના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� હતો. આ 
મહાન આ�માને �મરણાંજિલ પાઠવતાં ધ�ય થઈ 
જઈએ  છીએ.                ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...રાજયોગી જગદીશ

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

ગુજરાત સરકાર અને ક��� સરકાર� પણ 
ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમ� અનેક �કાર� 
�ો�સાહન આપી સહાયની યોજનાઓ બનાવી છ�. 
માતા-િપતા પણ ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમજવા 
લા�યાં હોવાં છતાં તેઓ મનમાં �વત�માન સમયના 
કલુિષત વાતાવરણમાં પોતાની ક�યાઓના 
સં�કાર અને સુર�ા સંબંધી સતત િચંતા રહ�તી 
હોય છ�. ��ાક�મારી સં�થા સાથે �ડાયેલાં તેમજ 
સંપક�-સંબંધ ધરાવતાં વાલીઓ પોતાની 
ક�યાઓને આ �યિ��વની સાથે સાથે સં�કાર 
િસંચન અને આ�યા��મક િવકાસની અનેક તકો 
�ા�ત થાય છ�. શારી�રક, બૌિ�ક, સામાિજક 
તથા સાં�ક�િતક �પધા�ઓમાં ભાગ લઈ પુર�કારો 
તથા �માણપ� �ા�ત કર� છ�. માઉ�ટ આબુમાં જઈ 
�ટ�જ પર પોતાના કૌશ�યોની અિભ�યિ� કરતી 

રહ� છ�. અહ� તેઓને સમૂહ�વનમાં �વ�છતા, 
સાદગી, �વિનયં�ણ, �ામાિણકતા, પરોપકાર 
અને નૈિતકતાના પાઠો શીખવા મળ� છ�.

આજ સુધીમાં સ�કડો ક�યાઓએ અહ�ની 
ક�યા હૉ�ટ�લમાં રહીને �વનની ક�ળવણી �ા�ત 
કરી િવકાસ કય� છ�. તેમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પરમા�માના આ ય�માં �વન પણ સમિપ�ત કયુ� 
છ�. આવું �ે� ઈ�રીય કાય� અવરોધોની વ�ે 
પણ ઉમંગ ઉ�સાહથી સતત ચાલી ર�ં છ�, જે 
પરમા�માની ક�પાનું જ પ�રણામ છ�.

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

ક�મારી નં�દની

મ� આ�� સે ઈધર હો�ટ�લ મ� આઈ. મુઝે 
િહ�દી લ��વેજ નહ� આતી થી. િસફ� સમજમ� આતી 
થી. બોલના નહ� આતા થા. િસફ� ��લીસ ઔર 
તેલગુ ભાષા હી સમજતી થી. હૉ�ટ�લમ� જબ આઈ, 
દૂસર� �દન અ�તવેલે ઊઠના થા. મ�ને �કસી ઔર 
કો નહ� કહા �ક મુઝે ઉઠાના. િસફ� બાબા સે કહા 
�ક મુઝે ઉઠાના, તો મુઝે તીન બજે ઉઠાયા. મ� 
આ�� મ� સે�ટર �તી થી. મુરલી મ� બાબાને કહા 
થા - વો યાદ �ક બાપકો સાથી બનાય�ગે તો ઉસક� 
મદદ િમલ �યેગી.

પહ�લી બાર ઘર સે ઈતની દૂર ગુજરાત મ� 
આઈ ��. યહાં પર બાબાને બહ�નો �ારા મુઝે ઈતની 
પાલના દી �ક મુઝે �દપાવલી તક ઘર ક� યાદ હી 
નહ� આયી. મ� જબ ભી એકઝામ દ�ને �તી �� તો 
બાબા કો સાથ લેકર �તી ��. તબ મુઝે ઓટો ભી 
તુરંત િમલ �તી હ�. બાક� ક� સમય મ� તો રાહ 

આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ - ન�ડયાદ
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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મ�મા અને દ�વી પ�રવાર 
િસવાય મારો અ�ય કોઈ 
પ�રવાર નથી. બીજું 
બાબાએ લ�યું હતું ક� તું 
�િવત બાબાના ઘેર આવી 
હતી. હવે મરતાં જ બહાર 
નીકળવાનું છ�. બેટી એ 
વાત યાદ રાખ ક� તાર� સેવા માટ� ઘણી જગાએ જવું 
પડશે. તાર� એક ઘરની વાત જે ઘર �ય �યાં 
કરવાની નથી. આ સવ� વાતો -�ીમતનું યથાથ� 
પાલન કરીને બાબાના ઘેર રહીશ. જેમ ક�યાનાં 
લગન થાય છ� તો �સુર ઘરમાં આવે છ�, �યાર� જ 
તે બધાંને ખુશ કરી શક� છ�. આ રીતે �યાં પણ 
બાબા મોકલે, જેવી રીતે રાખે,જેવું પણ �થાન 
હોય, જે પણ સાથી હોય, તાર� સૌની સાથે 
હળીમળીને રહ�વાનું છ�. સવ� સાથે �વભાવ, 
સં�કારનું િમલન કરવાનું છ�. બસ એ જ �દવસથી 
આજ સુધી બાબા-મ�માની �ીમત મને યાદ રહ� છ�. 
આ બોલ કોઈ સાધારણ બોલ નહોતા. પણ બાબા-
મ�માના બોલ મારા માટ� વરદાન બની ગયા. તેની 
આજે પણ અનુભૂિત ક�ં છું.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�માના દર�ક બોલ વરદાન બની ગયા
�.ક�. ક�લાશબેન, ગાંધીનગર

મ� �યાર� આ ય�માં 
સમિપ�ત થવાનું િવચાયુ� 
�યાર� તાઉ�નું બંધન યાદ 
આવી ગયું. આમ છતાં 
બાબાનો સાથ અને મદદ 
મળી. અમારા તાઉ�ની 
એવી ઈ�છા હતી ક� �� 

ધૂમધામથી બેટીનાં લગન કરાવું. પણ �� મનમાં એ 
િન�ય કરીને બેઠી હતી ક� ગમેતે થાય પણ માર� 
��ાક�મારી બહ�નો જેવા બનવું છ�. માર� બાબાની 
બ� જ સેવા કરવી છ�. િમ� સંબંધીઓનો મને સાથ 
મળતો નહોતો. બધા જ િવરોધી બની ગયા. મારા 
માતા-િપતાની ઈ�છા હતી ક� અમારી પુ�ી 
��ાક�મારી બને. કોઈપણ સેવા કરતાં મને 
અલૌ�કક ખુમારી ચઢતી હતી. ભણેલી ગણેલી 
નહોતી એટલે મનમાં મૂંઝવણ થતી હતી. મને 
અંદરથી એવો િવચાર આ�યો ક� મારા બંધનની 
વાત �� બાબા મ�માને સંભળાવું. મ� બાબા-મ�માને 
પ� લખાવડા�યો ક� �� ભણેલી નથી. મને ક�ઈ 
આવડતું નથી. માર� હ�મેશા માટ� સે�ટરમાં રહ�વું છ�. 
�� શું ક�ં? અને કઈ વાતોનું �યાન રાખું?

ક�ટલાક �દવસો પછી મ�માનો પ� આ�યો. 
મ�માએ ઘણા જ �ેમથી પ� લ�યો હતો. ઘણી 
મીઠી, સા�ં �વન બનાવવા માટ� �યાન ખ�ચે તેવી 
વાતો પ�માં લખી હતી. મ� એક બહ�ન �ારા આખો 
પ� વંચાવડા�યો. પહ�લાં તો મ�માએ એ લ�યું હતું 
ક� બેટી, તું તારા ઘેરથી બાબાના ઘેર (સે�ટર) 
�ય તો સદા યાદ રાખજે ક� માર� સદાકાળ માટ� 
અહ� જ રહ�વાનું છ�. તાર� એ િવચારવાનું ક� 
બાબાના ઘર િસવાય મા�ં કોઈ ઘર નથી. બાબા 

લા�યા કરતું હતું ક� �� િશવબાબાને સંપૂણ� 
જગતમાં ��ય� કરી શ�યો નહ�. સાચા �ેહીના 
�પમાં હવે આપણે એમની ‘પરમા�મ-��ય�તા’ને 
પૂણ� કરવા �ઢ સંક�પ કરીએ. તે માટ�ના �યાસોમાં 
�ડાઈ જઈએ. એમણે 12, મે, 2001ની સાંજે 8.05 
કલાક� એમના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� હતો. આ 
મહાન આ�માને �મરણાંજિલ પાઠવતાં ધ�ય થઈ 
જઈએ  છીએ.                ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...રાજયોગી જગદીશ

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

ગુજરાત સરકાર અને ક��� સરકાર� પણ 
ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમ� અનેક �કાર� 
�ો�સાહન આપી સહાયની યોજનાઓ બનાવી છ�. 
માતા-િપતા પણ ક�યા ક�ળવણીનું મહ�વ સમજવા 
લા�યાં હોવાં છતાં તેઓ મનમાં �વત�માન સમયના 
કલુિષત વાતાવરણમાં પોતાની ક�યાઓના 
સં�કાર અને સુર�ા સંબંધી સતત િચંતા રહ�તી 
હોય છ�. ��ાક�મારી સં�થા સાથે �ડાયેલાં તેમજ 
સંપક�-સંબંધ ધરાવતાં વાલીઓ પોતાની 
ક�યાઓને આ �યિ��વની સાથે સાથે સં�કાર 
િસંચન અને આ�યા��મક િવકાસની અનેક તકો 
�ા�ત થાય છ�. શારી�રક, બૌિ�ક, સામાિજક 
તથા સાં�ક�િતક �પધા�ઓમાં ભાગ લઈ પુર�કારો 
તથા �માણપ� �ા�ત કર� છ�. માઉ�ટ આબુમાં જઈ 
�ટ�જ પર પોતાના કૌશ�યોની અિભ�યિ� કરતી 

રહ� છ�. અહ� તેઓને સમૂહ�વનમાં �વ�છતા, 
સાદગી, �વિનયં�ણ, �ામાિણકતા, પરોપકાર 
અને નૈિતકતાના પાઠો શીખવા મળ� છ�.

આજ સુધીમાં સ�કડો ક�યાઓએ અહ�ની 
ક�યા હૉ�ટ�લમાં રહીને �વનની ક�ળવણી �ા�ત 
કરી િવકાસ કય� છ�. તેમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પરમા�માના આ ય�માં �વન પણ સમિપ�ત કયુ� 
છ�. આવું �ે� ઈ�રીય કાય� અવરોધોની વ�ે 
પણ ઉમંગ ઉ�સાહથી સતત ચાલી ર�ં છ�, જે 
પરમા�માની ક�પાનું જ પ�રણામ છ�.

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

ક�મારી નં�દની

મ� આ�� સે ઈધર હો�ટ�લ મ� આઈ. મુઝે 
િહ�દી લ��વેજ નહ� આતી થી. િસફ� સમજમ� આતી 
થી. બોલના નહ� આતા થા. િસફ� ��લીસ ઔર 
તેલગુ ભાષા હી સમજતી થી. હૉ�ટ�લમ� જબ આઈ, 
દૂસર� �દન અ�તવેલે ઊઠના થા. મ�ને �કસી ઔર 
કો નહ� કહા �ક મુઝે ઉઠાના. િસફ� બાબા સે કહા 
�ક મુઝે ઉઠાના, તો મુઝે તીન બજે ઉઠાયા. મ� 
આ�� મ� સે�ટર �તી થી. મુરલી મ� બાબાને કહા 
થા - વો યાદ �ક બાપકો સાથી બનાય�ગે તો ઉસક� 
મદદ િમલ �યેગી.

પહ�લી બાર ઘર સે ઈતની દૂર ગુજરાત મ� 
આઈ ��. યહાં પર બાબાને બહ�નો �ારા મુઝે ઈતની 
પાલના દી �ક મુઝે �દપાવલી તક ઘર ક� યાદ હી 
નહ� આયી. મ� જબ ભી એકઝામ દ�ને �તી �� તો 
બાબા કો સાથ લેકર �તી ��. તબ મુઝે ઓટો ભી 
તુરંત િમલ �તી હ�. બાક� ક� સમય મ� તો રાહ 

આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ - ન�ડયાદ
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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દ�ખની પડતી હ�. મેર� �ોફ�સસ� અ�છી તરહ 
��લીશ મ� પઢાતે હ� તો મેરી સમજમ� આ �તા હ�. 
બાયોલો� ક� મેડમ ��લીશ-ગુજરાતી િમ�સ 
બોલતી હ� તો મુઝે સમજમ� નહ� આતા. �ફર ‘મ� 
મા�ટર �ાન �વ�પ આ�મા ��’ ઈસ �વમાન કા 
અ�યાસ કરને લગી તો અબ િમ�સ ભાષા ભી 
સમજ લેતી �� ઔર અ�છ� મા�સ� ભી આને લગે.

બાબા મેર� �દલક� બાત ભી સુનતે હ� ઔર 
મેર� હર �� ક� જવાબ મુરલી મ� દ�તે હ�, ઘર સે 
�યાદા મુઝે હૉ�ટ�લમ� પુ�ષાથ� કા સમય િમલા. યહાઁ 
નઈ નઈ કઈ બાતે મુઝે શીખને કો િમલી. ક�સે સેવા 
કરની હ�, સ�ાઈ સફાઈ સે ક�સે રહના હ�, હાઁ � 
કા પાઠ પ�ા કરના - યહ સબ યહાઁ શીખા. કો-
�યુરી�યુલર એ�ટીવીટીઝ મ� ભી મુઝે મ� આતા 
હ� - જૈસે ડા�સ�ગ, િસંગીગ, �લે�ગ વગેરા.

યહાઁ બાબા ક� સાથકા, મદદકા મુઝે છોટા-
છોટા બ�ત અનુભવ �આ, � આં��દ�શ મ� નહ� 
હોતી થી. મ� મહ�સૂસ કરતી �� �ક �ા�ણ �વન 
બાબાકા અનમોલ િગ�ટ હ�, હીર�તુ�ય �વન હ�.

ક�મારી �વિન

�� પંચમહાલ િજ�ાના મલાવ ગામમાંથી 
આવી છું. મારા માતા-િપતાથી દૂર એકલી કદી 
રહી નથી. તેથી અહ� ક�યા છા�ાલયમાં 
શ�આતના �દવસોમાં મને ગમતું નહોતું. મને અહ� 
આવવાની �ેરણા મારા મોટા કાકા (િબિપન 
મામા)એ આપી હતી. ધોરણ દસ સુધી �� ઘર�જ 
રહીને અ�યાસ કરતી. �� ખૂબ જ શરમાળ હતી, 
કોઈનીય સાથે હળતી-ભળતી નહોતી. ખૂબ જ 
શરમાતી. અહ� ધો. 11માં દાખલ થઈ. સેવન ડેઝ 
કોસ� પણ અહ� કય�. સંગઠનમાં રહ�તાં શીખી. 
ધીર�-ધીર� મને અહ�નું વાતાવરણ સુખદ ગમવા 
લા�યું. લૌ�કક �ટડીની સાથે સાથે આ�યા��મક 

�ાન અને અધર એ�ટીવીટીઝમાં આગળ વધવા 
લાગી. અહ� રસોઈ, સાફ-સફાઈ, અ�તવેલા અને 
નુમાશામ યોગ, ગીત-સંગીત, વ�ૃ�વ �પધા� - 
ગરબા-ડા�સ, રમતગમત વગેર�માં ભાગ લેવા 
લાગી. જુદા-જુદા વ�ાઓને બોલાવીને પરી�ામાં 
યાદ શિ� વધારવાના કાય��મો, ગીત-સંગીત, 
ગરબા-ડા�સ શીખવાની અમને ��ઈન�ગ 
આપવામાં આવે છ�. મધુબનથી આવનાર દાદીઓ 
તથા મહારથીઓના �ાસીસ અમને મળ� છ�. હાલ 
�� બી.કોમ. સેિમ�ટર-6, ��લીશ િમ�ડયમમાં 
અ�યાસ ક�ં છું. હવે મ� મારા �વનનું લ�ય ન�ી 
કરી લીધું છ� ક� આ �વન પરમા�માના સેવામાં જ 
સમપ�ણ કરી સફળ કરીશ.

જેમ ��ાબાબાએ ઓમ મંડલીની �થાપના 
કરી હતી �યાર� ક�યાઓ માટ� હો�ટ�લ ખોલી હતી. 
એ ક�યાઓ આજે દાદી-દીદી બની િવ� સેવામાં 
�વન સફળ કરી આ�દર� બની ગયાંછ�. તેમ 
અમે પણ િનિમ� પૂિણ�માદીદી, સં�યાદીદી, બાબા-
મ�માની પાલનાથી �ે�રત �વનને પરમા�માના 
સેવાકાય�માં બિલહાર કરીશું.

અહ� આ�યાથી �� પોતાને ખૂબ જ લક� માનું 
છું. મનમાં એક જ ગીત ગુંજે છ�... ‘હમ હ� બાબા ક� 
પ�રયાં, પ�રય� કા �વન �યારા.. ’

ક�મારી િશવાની

�� સેવાિલયાથી ક�યા છા�ાલયમાં જૂન, 
2019થી આવી છું. ધોરણ 8માં દાખલ થઈ છું. 13 
વષ�ની �મર� માર� ઘરથી દૂર આવી. મારા 
પ�રવારમાં ઝગડા બ� થતા તેથી �� ટ��શનમાં 
રહ�તી. મને લા�યું ક� માર� શાંત જ�યાએ જવું 
�ઈએ. પરંતુ અહ� શ�આતના �દવસોમાં મને 
નહોતું ગમતું �� ખૂબ રડતી હતી. મને આદરણીય 
સં�યાબેન તથા અ�ય ��ાક�મારી બહ�નો 

સમ�વતાં. ધીર�-ધીર� �ક�લ અને હૉ�ટોલમાં મને 
ગમવા લા�યું.

�� ઘર� એકલી-એકાંતમાં રહ�તી. અહ� 
સંગઠનમાં હળીમળીને રહ�તાં શીખી. ઘર� ભાઈ-
બહ�નો સાથે ઝગડા કરતી હતી. અહ� બધાંની 
સાથે મને ફાવી ગયું છ�. મારો �વભાવ સુધરી ગયો 
છ�. અહ� આવીને મને નવા-નવા કામ કરતાં, 
ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહ�તાં શીખી, મારાં લૌ�કક-
અલૌ�કક �વનમાં �ગિત છ�. મારો એક અનુભવ 
સંભળાવું. પરી�ાનું મને ખૂબ ટ��શન રહ�તું 50 
માક�સના પેપસ�ની પરી�ા આવી. બીજે �દવસે 
ગિણતનું પેપર હતું. ગિણત મારાં માટ� ટ��શનનો 
િવષય. ટ��શનમાં રા�ે માથું દુઃખવા લા�યું. બધાં 
કહ� હવે સૂઈ �. કાલે પરી�ા છ�. પણ મ� મા�યું 
નહ� મોડે સુધી �ગતી રહી. બીજે �દવસે �ક�લે 
પરી�ા પહ�લાં બાબાને ક�ં, ‘બાબા મુઝે ગિણત 
નહ� આતા, આપ મદદ કરો. મ�ને િસફ� પેન પકડી 
હ�, આપકો િલખના હ�.’ થોડા �દવસ પછી �રઝ�ટ 

આ�યું, �� બ� ખુશ થઈ ગઈ. ગિણતમાં �યાર�ય 
30 થી વધુ મા�સ� આવેલા નથી આ વખતે 50 
માંથી 42 હતાં ! થોડા �દવસ પછી �પોટ�સમાં 
�પધા�માં લંગડી દોડમાં મ� ભાગ લીધો મને મેડલની 
સાથે સ�ટ��ફક�ટ પણ મ�યું. નડીઆદમાં સબઝોન 
સેવા સંક�લ �ભુ શરણમ ્માં અવારનવાર થતાં 
ક�ચરલ �ો�ામમાં ભાગ લેવાથી મારો �ટ�જ 
�ફઅર પણ ગાયબ. અહ� મોટી-મોટી હ�તીઓનાં 
�વચનો સાંભળી ખૂબ મોટીવેશન મળ� છ�.

2020 જૂનથી ક�યા િશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળવવા માટ� �બ� યા ફોનથી સંપક� કરો....

બી.ક�. સં�યાબેન (સંચાિલકા)
આ�યા��મક િશ�ણ�હ,
ગુ�ક�પા સોસાયટી, શાંિતનગર, 
નાના ક��ભનાથ રોડ, ન�ડયાદ.
ફોન નં. 0268-252 1830
Email - nadiadhostel@bkivv.org

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�મા કરતાં હતાં.

અનુપમ ક�શળ સંચાલક અને �શાસક

મ�મામાં સંગઠનની શિ� ઘણી �ે� હતી. 
સૌને સાથે લઈને ચાલવાની ક�શળ કળા 
હતી.બાબાએ ક�ં અને મ�માએ ધારણ કયુ�. 
એમાં �થમ નંબર� હતાં. સૌથી મોટી વાત એ છ� ક� 
એમને ય�માતા તરીક� સૌએ �વીકારી લીધાં.

રાત�દવસ સાધનામાં રત ગૌરી

મ�માએ શ�આતથી અંત સુધીમાં પોતાની 
સાધનામાં કોઈપણ �કારની ઢીલ થવા દીધી નહ�. 
સવાર� બે અઢી વાગે ઉઠીને બાબાને શિ�શાળી 
�પમાં યાદ કરવાનો અ�યાસ કરતાં હતાં. એમની 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... િવ�ા િવશારદા
ડાયરીમાં એક િવષય પર ઘણી ગહનતાથી વાત 
લખી હતી. એમની ડાયરી વાંચવાનો અવસર મને 
જયપુરમાં મ�યો હતો. એક બહ�ન જે એક વષ�થી 
મ�માની સાથે હતી તેમાંથી એ �ાન િબંદુઓ 
ડાયરીમાં લ�યાં હતાં, તે ડાયરી મને મળી હતી. એ 
�ાનિબંદુઓને વાંચીને મને લા�યું ક� મ�માએ 
�ાનનું ક�ટલું િવચાર સાગર મંથન કયુ� હશે. ક�ટલી 
�ાનની ગહનતામાં ગયાં હશે અને ક�ટલો એને 
ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� કય� હશે. િવ�ાદ�વી 
સર�વતીનું વણ�ન તો કિવ, િવ�ાનોએ કયુ� છ� 
પરંતુ એ િવ�ાદ�વીના �પ અને કત��યને અમે 
આંખોથી �યું છ�. એમનાથી શી�યા અને એમનાં 
બાળકો બ�યાં એ અમા�ં પરમ સૌભા�ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 06 June 2020 Page No. 16

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 06 June 2020 Page No. 17

�ાના�ત



દ�ખની પડતી હ�. મેર� �ોફ�સસ� અ�છી તરહ 
��લીશ મ� પઢાતે હ� તો મેરી સમજમ� આ �તા હ�. 
બાયોલો� ક� મેડમ ��લીશ-ગુજરાતી િમ�સ 
બોલતી હ� તો મુઝે સમજમ� નહ� આતા. �ફર ‘મ� 
મા�ટર �ાન �વ�પ આ�મા ��’ ઈસ �વમાન કા 
અ�યાસ કરને લગી તો અબ િમ�સ ભાષા ભી 
સમજ લેતી �� ઔર અ�છ� મા�સ� ભી આને લગે.

બાબા મેર� �દલક� બાત ભી સુનતે હ� ઔર 
મેર� હર �� ક� જવાબ મુરલી મ� દ�તે હ�, ઘર સે 
�યાદા મુઝે હૉ�ટ�લમ� પુ�ષાથ� કા સમય િમલા. યહાઁ 
નઈ નઈ કઈ બાતે મુઝે શીખને કો િમલી. ક�સે સેવા 
કરની હ�, સ�ાઈ સફાઈ સે ક�સે રહના હ�, હાઁ � 
કા પાઠ પ�ા કરના - યહ સબ યહાઁ શીખા. કો-
�યુરી�યુલર એ�ટીવીટીઝ મ� ભી મુઝે મ� આતા 
હ� - જૈસે ડા�સ�ગ, િસંગીગ, �લે�ગ વગેરા.

યહાઁ બાબા ક� સાથકા, મદદકા મુઝે છોટા-
છોટા બ�ત અનુભવ �આ, � આં��દ�શ મ� નહ� 
હોતી થી. મ� મહ�સૂસ કરતી �� �ક �ા�ણ �વન 
બાબાકા અનમોલ િગ�ટ હ�, હીર�તુ�ય �વન હ�.

ક�મારી �વિન

�� પંચમહાલ િજ�ાના મલાવ ગામમાંથી 
આવી છું. મારા માતા-િપતાથી દૂર એકલી કદી 
રહી નથી. તેથી અહ� ક�યા છા�ાલયમાં 
શ�આતના �દવસોમાં મને ગમતું નહોતું. મને અહ� 
આવવાની �ેરણા મારા મોટા કાકા (િબિપન 
મામા)એ આપી હતી. ધોરણ દસ સુધી �� ઘર�જ 
રહીને અ�યાસ કરતી. �� ખૂબ જ શરમાળ હતી, 
કોઈનીય સાથે હળતી-ભળતી નહોતી. ખૂબ જ 
શરમાતી. અહ� ધો. 11માં દાખલ થઈ. સેવન ડેઝ 
કોસ� પણ અહ� કય�. સંગઠનમાં રહ�તાં શીખી. 
ધીર�-ધીર� મને અહ�નું વાતાવરણ સુખદ ગમવા 
લા�યું. લૌ�કક �ટડીની સાથે સાથે આ�યા��મક 

�ાન અને અધર એ�ટીવીટીઝમાં આગળ વધવા 
લાગી. અહ� રસોઈ, સાફ-સફાઈ, અ�તવેલા અને 
નુમાશામ યોગ, ગીત-સંગીત, વ�ૃ�વ �પધા� - 
ગરબા-ડા�સ, રમતગમત વગેર�માં ભાગ લેવા 
લાગી. જુદા-જુદા વ�ાઓને બોલાવીને પરી�ામાં 
યાદ શિ� વધારવાના કાય��મો, ગીત-સંગીત, 
ગરબા-ડા�સ શીખવાની અમને ��ઈન�ગ 
આપવામાં આવે છ�. મધુબનથી આવનાર દાદીઓ 
તથા મહારથીઓના �ાસીસ અમને મળ� છ�. હાલ 
�� બી.કોમ. સેિમ�ટર-6, ��લીશ િમ�ડયમમાં 
અ�યાસ ક�ં છું. હવે મ� મારા �વનનું લ�ય ન�ી 
કરી લીધું છ� ક� આ �વન પરમા�માના સેવામાં જ 
સમપ�ણ કરી સફળ કરીશ.

જેમ ��ાબાબાએ ઓમ મંડલીની �થાપના 
કરી હતી �યાર� ક�યાઓ માટ� હો�ટ�લ ખોલી હતી. 
એ ક�યાઓ આજે દાદી-દીદી બની િવ� સેવામાં 
�વન સફળ કરી આ�દર� બની ગયાંછ�. તેમ 
અમે પણ િનિમ� પૂિણ�માદીદી, સં�યાદીદી, બાબા-
મ�માની પાલનાથી �ે�રત �વનને પરમા�માના 
સેવાકાય�માં બિલહાર કરીશું.

અહ� આ�યાથી �� પોતાને ખૂબ જ લક� માનું 
છું. મનમાં એક જ ગીત ગુંજે છ�... ‘હમ હ� બાબા ક� 
પ�રયાં, પ�રય� કા �વન �યારા.. ’

ક�મારી િશવાની

�� સેવાિલયાથી ક�યા છા�ાલયમાં જૂન, 
2019થી આવી છું. ધોરણ 8માં દાખલ થઈ છું. 13 
વષ�ની �મર� માર� ઘરથી દૂર આવી. મારા 
પ�રવારમાં ઝગડા બ� થતા તેથી �� ટ��શનમાં 
રહ�તી. મને લા�યું ક� માર� શાંત જ�યાએ જવું 
�ઈએ. પરંતુ અહ� શ�આતના �દવસોમાં મને 
નહોતું ગમતું �� ખૂબ રડતી હતી. મને આદરણીય 
સં�યાબેન તથા અ�ય ��ાક�મારી બહ�નો 

સમ�વતાં. ધીર�-ધીર� �ક�લ અને હૉ�ટોલમાં મને 
ગમવા લા�યું.

�� ઘર� એકલી-એકાંતમાં રહ�તી. અહ� 
સંગઠનમાં હળીમળીને રહ�તાં શીખી. ઘર� ભાઈ-
બહ�નો સાથે ઝગડા કરતી હતી. અહ� બધાંની 
સાથે મને ફાવી ગયું છ�. મારો �વભાવ સુધરી ગયો 
છ�. અહ� આવીને મને નવા-નવા કામ કરતાં, 
ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહ�તાં શીખી, મારાં લૌ�કક-
અલૌ�કક �વનમાં �ગિત છ�. મારો એક અનુભવ 
સંભળાવું. પરી�ાનું મને ખૂબ ટ��શન રહ�તું 50 
માક�સના પેપસ�ની પરી�ા આવી. બીજે �દવસે 
ગિણતનું પેપર હતું. ગિણત મારાં માટ� ટ��શનનો 
િવષય. ટ��શનમાં રા�ે માથું દુઃખવા લા�યું. બધાં 
કહ� હવે સૂઈ �. કાલે પરી�ા છ�. પણ મ� મા�યું 
નહ� મોડે સુધી �ગતી રહી. બીજે �દવસે �ક�લે 
પરી�ા પહ�લાં બાબાને ક�ં, ‘બાબા મુઝે ગિણત 
નહ� આતા, આપ મદદ કરો. મ�ને િસફ� પેન પકડી 
હ�, આપકો િલખના હ�.’ થોડા �દવસ પછી �રઝ�ટ 

આ�યું, �� બ� ખુશ થઈ ગઈ. ગિણતમાં �યાર�ય 
30 થી વધુ મા�સ� આવેલા નથી આ વખતે 50 
માંથી 42 હતાં ! થોડા �દવસ પછી �પોટ�સમાં 
�પધા�માં લંગડી દોડમાં મ� ભાગ લીધો મને મેડલની 
સાથે સ�ટ��ફક�ટ પણ મ�યું. નડીઆદમાં સબઝોન 
સેવા સંક�લ �ભુ શરણમ ્માં અવારનવાર થતાં 
ક�ચરલ �ો�ામમાં ભાગ લેવાથી મારો �ટ�જ 
�ફઅર પણ ગાયબ. અહ� મોટી-મોટી હ�તીઓનાં 
�વચનો સાંભળી ખૂબ મોટીવેશન મળ� છ�.

2020 જૂનથી ક�યા િશ�ણ�હમાં �વેશ 
મેળવવા માટ� �બ� યા ફોનથી સંપક� કરો....

બી.ક�. સં�યાબેન (સંચાિલકા)
આ�યા��મક િશ�ણ�હ,
ગુ�ક�પા સોસાયટી, શાંિતનગર, 
નાના ક��ભનાથ રોડ, ન�ડયાદ.
ફોન નં. 0268-252 1830
Email - nadiadhostel@bkivv.org

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મ�મા કરતાં હતાં.

અનુપમ ક�શળ સંચાલક અને �શાસક

મ�મામાં સંગઠનની શિ� ઘણી �ે� હતી. 
સૌને સાથે લઈને ચાલવાની ક�શળ કળા 
હતી.બાબાએ ક�ં અને મ�માએ ધારણ કયુ�. 
એમાં �થમ નંબર� હતાં. સૌથી મોટી વાત એ છ� ક� 
એમને ય�માતા તરીક� સૌએ �વીકારી લીધાં.

રાત�દવસ સાધનામાં રત ગૌરી

મ�માએ શ�આતથી અંત સુધીમાં પોતાની 
સાધનામાં કોઈપણ �કારની ઢીલ થવા દીધી નહ�. 
સવાર� બે અઢી વાગે ઉઠીને બાબાને શિ�શાળી 
�પમાં યાદ કરવાનો અ�યાસ કરતાં હતાં. એમની 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... િવ�ા િવશારદા
ડાયરીમાં એક િવષય પર ઘણી ગહનતાથી વાત 
લખી હતી. એમની ડાયરી વાંચવાનો અવસર મને 
જયપુરમાં મ�યો હતો. એક બહ�ન જે એક વષ�થી 
મ�માની સાથે હતી તેમાંથી એ �ાન િબંદુઓ 
ડાયરીમાં લ�યાં હતાં, તે ડાયરી મને મળી હતી. એ 
�ાનિબંદુઓને વાંચીને મને લા�યું ક� મ�માએ 
�ાનનું ક�ટલું િવચાર સાગર મંથન કયુ� હશે. ક�ટલી 
�ાનની ગહનતામાં ગયાં હશે અને ક�ટલો એને 
ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� કય� હશે. િવ�ાદ�વી 
સર�વતીનું વણ�ન તો કિવ, િવ�ાનોએ કયુ� છ� 
પરંતુ એ િવ�ાદ�વીના �પ અને કત��યને અમે 
આંખોથી �યું છ�. એમનાથી શી�યા અને એમનાં 
બાળકો બ�યાં એ અમા�ં પરમ સૌભા�ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િશવશિ�ઓનાં સેનાની માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�
�.ક�. િવ�ાસાગર, રોિહણી, �દ�હી

પરમિપતા િશવ પરમા�માએ નવી ���ની 
રચના માટ� ��િપતા ��ા �ારા સવ� �થમ રચના 
રચી તે મા જગદ�બા સર�વતીનું નામ રાધે હતું. 
ય�માં આવતાં જ નામ પ�ું ઓમરાધે. એમણે 
��િપતા ��ાના તનમાં આવેલા િશવબાબાને 
�થમ �દવસે જ ઓળખી લીધા તથા િન�ય કય� ક� 
હવે માર� �ાન ર�ોથી સજવાનું છ�. એમણે 
સામાિજક ઘર�ણાં ઊતારી દીધાં. બાબાએ પૂ�ું ક� 
બેટી, કાલે આપે જે લૌ�કક ઘર�ણાં પહ�યા� હતાં, તે 
�યાં છ� ? મા સર�વતીનો એજ જવાબ હતો ક� 
બાબા હવે માર� �ાન ર�ોથી સજવું છ�. �ાનનાં 
મહાવા�યોને મ�મા �યાનથી, એકા�તાથી, 
િન�યબુિ� થઈને સાંભળતાં હતાં. �ાન ર�ોને 
સાંભળીને, ખૂબ ગહનતાથી મનન-િચંતન કરીને, 
બાબાના મુરલી �ાસમાં આ�યા પહ�લાં સૌને �ાન 
સંભળાવતાં હતાં.

દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હથી �યારાં

મા સર�વતીએ આ��મક ��થિતનો એટલો 
અ�યાસ કય� ક� દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હમાં નહોતાં. 
�� સન 1963માં મ�માને �યાર� પહ�લી વાર મ�યો 
તો મા�ં મન િબલક�લ શાંત થઈ ગયું. �યાર� તો �� 
મા� �ણ મિહના (�ાનમાં)નો બાળક હતો. મન 
કઈ રીતે આટલું શાંત થયું, એ વાતે મારા ઉપર 
િવશેષ �ભાવ પા�ો. મા સર�વતીએ બાબાનાં 
મહાવા�યો સાંભળીને �ાનમૂત�, યોગમૂત�, 
ધારણામૂત� બનીને બતા�યું. મા સર�વતી એટલાં 
�ેહની મૂિત� હતાં ક� ક�ટલાંક બાળકો મ�માનાં 
મુરીદ છ�. મ�મા વારંવાર સવ� ય� વ�સોને કહ�તાં 
હતાં ક� બાબાની તરફ જુઓ મને બનાવનારા 
બાબા જ છ�. બાબા �ારા બતાવેલું કાય�, ભલે 

મ�મા માટ� નવું હતું પણ એમણે કદી એમ નથી ક�ં 
ક� આ કઈ રીતે થશે? તેઓ એવું સમજતાં હતાં ક� 
આ કાય� મારા �ારા જ થવાનું છ�.

�ક�િત�ત અને �દલ�ત

મ�માનાં એવાં પિવ� વાય�ેશન નીકળતાં 
હતાં ક�, જે જેવી �યિ� હોય, તેના મુખથી ‘મ�મા’ 
શ�દ અનુભૂિતથી નીકળતો હતો. ��ાબાબા પણ 
મ�માની ધારણાઓ પર, કત��યો પર, ગુણો પર, 
�યવહાર પર, ઈમાનદારી પર, વફાદારી પર, 
ક�રબાન હતા. મ�માના શરીર �યાગ પછી ક�ટલીયે 
વાર સંદ�શ મોક�યો ક� બાબાને કહો, ��ાબાબાને 
ય� માટ� ઘણી જ�ર છ�. એમણે િશવબાબાને ક�ં 
ક� બાબા, મ�માને પાછળ આવવું જ પડશે. એ બની 
ના શક� ક� મ�મા, બાબાની પહ�લાં ચા�યાં �ય. 
જુઓ મા સર�વતીએ બાપદાદાના �દલમાં ક�વી 
છાપ લગાવી હતી. ખર�ખર મ�મા કમ����ય�ત, 
માયા�ત, �ક�િત�ત અને સવ�નાં �દલ�ત હતાં.

ચહ�રા અને �યવહારમાં �હાની નશો

એક વાર મ� મ�માને પૂ�ું મ�મા, આપે આ 
ય�માં પોતાનું કઈ રીતે સમપ�ણ કયુ�? મ�માએ 
ઉ�ર આ�યો, ‘જુઓ, અબજપિતની પાસે ગરીબ 
મદદ માટ� �ય છ� પણ � કોઈ અબજપિત કોઈ 
ગરીબની પાસે આવો તો ગરીબ ક�વો �યવહાર 
કરશે? શું તે અબજપિતને મદદ કરવાની ના 
પાડશે? એ જ રીતે જગતના પાલનહાર �વયં 
અમારી પાસે આ�યા છ� તો અમા�ં શું કત��ય બને 
છ�? અહ� મ�માએ પણ િવચાયુ� અને પૂણ��પથી 
બાબાનાં બની ગયાં. આ તક ક�પમાં એક વાર 
મળ� છ�.’ મ�માના ચહ�રાથી, �યવહારથી એ નશો  

ઝળક� છ� ક� પરમિપતા મળી ગયા છ�. �દનરાત 
મ�માના નયનોથી આ નશો �વા મળતો હતો. 
કોઈપણ ય�વ�સ એ નહ� કહી શક� ક� મ�માએ 
કોઈપણ �થાન, પ�ર��થિત, સમય, વાતાવરણમાં 
ભૂલ કરી હોય.

ય�ની શ�આતમાં �યાર� બહારના લોકો 
�ાન ન સમજવાને કારણે ટુકડીઓ બનાવીને 
ગાળો દ�તા હતા, તો મા પણ સવ� બહ�નોના સમૂહને 
લઈને શાંિતની સકાશ આપતાં હતાં. ગાળો દ�નાર 
શાંત થઈને થોડા સમયમાં પાછા વળી જતા હતા. 
મા સર�વતીએ યોગશિ� �ારા સમ� ય�નું 
સંચાલન કયુ� જેથી બાબા �વયં પોતાને હળવા 
અનુભવ કરતા હતા.

�ામા પર અટલ િન�ય

મ�માને �ામા પર અટલ િન�ય હતો. શરીર 
છોડતાં પહ�લાં મ�માને �દવગંત રાજયોગી 
રમેશભાઈએ સમાચાર આ�યા હતા ક�, મ�માનું 
આયુ�ય મા� 15 �દવસ ર�ં છ� તેવું ડૉ�ટરોએ 
બતા�યું છ�. આ �ણીને મ�માએ િનસંકોચ, ધૈય�થી 
ક�ં �ામા. તેઓ જરા પણ ગભરાયાં નહ�. 
શરીરમાં �યાિધ હોવા છતાં અંિતમ સમય સુધી 
બાબાની વાણી સાંભળી, બાબાની આ�ાઓનું 
પાલન કયુ�. �� 23 જૂન, 1965માં મધુવન હતો. 24 
જૂન, 1965ના �દવસે મ�માએ પોતાના ન�ર 
દ�હનો �યાગ કય�. બાપદાદાએ 23 જૂને મ�માને 
ક�ં હતું ક� બેટી, અહ� પધાર�લા ��ાવ�સોને 
ટોલી (�સાદ) આપવાની છ�. મ�માએ બાબાની 
આ�ા માથે ચઢાવીને ધૈય�થી �ેહમૂત� બનીને 
ટોલી આપી. આ અ�ભુત ��ય હતું. અંિતમ �દવસ 
24 જૂન, 1965ના �દવસે પણ બાબાની આ�ાનું 
પાલન કરતાં મ�માએ બાબાના બગીચાની �થમ 
ઉપર �ા� સવ� ��ાવ�સોને આપી. આ કાય��મ 
લગભગ 12.30 કલાક� પૂરો થયો. એ �દવસે સાંજે 

4.00 વાગે મ�માની તિબયત વધાર� ખરાબ થઈ. 
બાબા તરત જ સામે આ�યા અને બાબાની ��� 
લેતાં લેતાં મ�માએ વતન તરફ ��થાન કયુ�. િવ� 
જેને દુગા�, સર�વતી, ભવાની, વૈ�ણોદ�વી વગેર� 
નામોથી પૂજે છ�. તે મ�મા અ�ય��પથી અ�યાર� 
પણ ઉમંગ-ઉ�સાહની પાંખો �દાન કરી ર�ાં છ�. 
આવા મા જગદ�બા સર�વતીને સૌ ��ાવ�સોના 
કો�ટ કો�ટ નમન. અમે �િત�ા કરીએ છીએ ક� 
‘મ�મા, આપના પદ ્ િચ�હો પર ચાલીને આપના 
સમાન બનીને દ�ખાડશું.’          ॥ ઓમશાંિત ॥ 

માન-અપમાન, �તુિત-િનંદાથી પર રહી શકતો 
નથી. િશવબાબાના �ાનને ગહનતાથી સમ�, 
યોગા�યાસ કરો, ��ટી બનીને કાય� �યવહાર 
કરતા રહો તો �વાભાિવક રીતે જ બધું ઠીક થઈ 
જશે.

• આ સમયે તો દર�ક ��ાવ�સનો મુ�ય પુ�ષાથ� 
આ��મક ��થિતમાં રહ�વાનો છ�. િનરંતર આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈને પરમધામમાં િબંદુ �પ 
બાપને યાદ કરવા. એમને કરાવનહાર સમ�ને 
�વયંને િનિમ� સમ�ને ય� સેવા સાચા �દલથી 
કરતા રહ�વું.

• જેવું કમ� �� કરીશ આપણને �ઈને બી� 
કરશે.

• િશવશિ�ઓએ શિ��પ બનીને રહ�વાનું 
છ�. કોઈના અવગુણોને મનમાં રાખવાના નથી. 
વીતેલી વાતોનું િચંતન કરવાનું નથી. ઈ�રીય 
સેવામાં માટ� કદી ના કહ�વાનું નથી. બાબાનો �ેમ 
સેવા કરવાથી જ મેળવી શકશો ઈ�રીય સેવા 
એક મધુર અને �ે� બંધન છ� જે સવ� �થૂળ 
બંધનોને કાપીને ફ�ક� દ� છ�.

 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)...માતે�રી જગદ�બા
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પરમિપતા િશવ પરમા�માએ નવી ���ની 
રચના માટ� ��િપતા ��ા �ારા સવ� �થમ રચના 
રચી તે મા જગદ�બા સર�વતીનું નામ રાધે હતું. 
ય�માં આવતાં જ નામ પ�ું ઓમરાધે. એમણે 
��િપતા ��ાના તનમાં આવેલા િશવબાબાને 
�થમ �દવસે જ ઓળખી લીધા તથા િન�ય કય� ક� 
હવે માર� �ાન ર�ોથી સજવાનું છ�. એમણે 
સામાિજક ઘર�ણાં ઊતારી દીધાં. બાબાએ પૂ�ું ક� 
બેટી, કાલે આપે જે લૌ�કક ઘર�ણાં પહ�યા� હતાં, તે 
�યાં છ� ? મા સર�વતીનો એજ જવાબ હતો ક� 
બાબા હવે માર� �ાન ર�ોથી સજવું છ�. �ાનનાં 
મહાવા�યોને મ�મા �યાનથી, એકા�તાથી, 
િન�યબુિ� થઈને સાંભળતાં હતાં. �ાન ર�ોને 
સાંભળીને, ખૂબ ગહનતાથી મનન-િચંતન કરીને, 
બાબાના મુરલી �ાસમાં આ�યા પહ�લાં સૌને �ાન 
સંભળાવતાં હતાં.

દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હથી �યારાં

મા સર�વતીએ આ��મક ��થિતનો એટલો 
અ�યાસ કય� ક� દ�હમાં રહ�વા છતાં દ�હમાં નહોતાં. 
�� સન 1963માં મ�માને �યાર� પહ�લી વાર મ�યો 
તો મા�ં મન િબલક�લ શાંત થઈ ગયું. �યાર� તો �� 
મા� �ણ મિહના (�ાનમાં)નો બાળક હતો. મન 
કઈ રીતે આટલું શાંત થયું, એ વાતે મારા ઉપર 
િવશેષ �ભાવ પા�ો. મા સર�વતીએ બાબાનાં 
મહાવા�યો સાંભળીને �ાનમૂત�, યોગમૂત�, 
ધારણામૂત� બનીને બતા�યું. મા સર�વતી એટલાં 
�ેહની મૂિત� હતાં ક� ક�ટલાંક બાળકો મ�માનાં 
મુરીદ છ�. મ�મા વારંવાર સવ� ય� વ�સોને કહ�તાં 
હતાં ક� બાબાની તરફ જુઓ મને બનાવનારા 
બાબા જ છ�. બાબા �ારા બતાવેલું કાય�, ભલે 

મ�મા માટ� નવું હતું પણ એમણે કદી એમ નથી ક�ં 
ક� આ કઈ રીતે થશે? તેઓ એવું સમજતાં હતાં ક� 
આ કાય� મારા �ારા જ થવાનું છ�.

�ક�િત�ત અને �દલ�ત

મ�માનાં એવાં પિવ� વાય�ેશન નીકળતાં 
હતાં ક�, જે જેવી �યિ� હોય, તેના મુખથી ‘મ�મા’ 
શ�દ અનુભૂિતથી નીકળતો હતો. ��ાબાબા પણ 
મ�માની ધારણાઓ પર, કત��યો પર, ગુણો પર, 
�યવહાર પર, ઈમાનદારી પર, વફાદારી પર, 
ક�રબાન હતા. મ�માના શરીર �યાગ પછી ક�ટલીયે 
વાર સંદ�શ મોક�યો ક� બાબાને કહો, ��ાબાબાને 
ય� માટ� ઘણી જ�ર છ�. એમણે િશવબાબાને ક�ં 
ક� બાબા, મ�માને પાછળ આવવું જ પડશે. એ બની 
ના શક� ક� મ�મા, બાબાની પહ�લાં ચા�યાં �ય. 
જુઓ મા સર�વતીએ બાપદાદાના �દલમાં ક�વી 
છાપ લગાવી હતી. ખર�ખર મ�મા કમ����ય�ત, 
માયા�ત, �ક�િત�ત અને સવ�નાં �દલ�ત હતાં.

ચહ�રા અને �યવહારમાં �હાની નશો

એક વાર મ� મ�માને પૂ�ું મ�મા, આપે આ 
ય�માં પોતાનું કઈ રીતે સમપ�ણ કયુ�? મ�માએ 
ઉ�ર આ�યો, ‘જુઓ, અબજપિતની પાસે ગરીબ 
મદદ માટ� �ય છ� પણ � કોઈ અબજપિત કોઈ 
ગરીબની પાસે આવો તો ગરીબ ક�વો �યવહાર 
કરશે? શું તે અબજપિતને મદદ કરવાની ના 
પાડશે? એ જ રીતે જગતના પાલનહાર �વયં 
અમારી પાસે આ�યા છ� તો અમા�ં શું કત��ય બને 
છ�? અહ� મ�માએ પણ િવચાયુ� અને પૂણ��પથી 
બાબાનાં બની ગયાં. આ તક ક�પમાં એક વાર 
મળ� છ�.’ મ�માના ચહ�રાથી, �યવહારથી એ નશો  

ઝળક� છ� ક� પરમિપતા મળી ગયા છ�. �દનરાત 
મ�માના નયનોથી આ નશો �વા મળતો હતો. 
કોઈપણ ય�વ�સ એ નહ� કહી શક� ક� મ�માએ 
કોઈપણ �થાન, પ�ર��થિત, સમય, વાતાવરણમાં 
ભૂલ કરી હોય.

ય�ની શ�આતમાં �યાર� બહારના લોકો 
�ાન ન સમજવાને કારણે ટુકડીઓ બનાવીને 
ગાળો દ�તા હતા, તો મા પણ સવ� બહ�નોના સમૂહને 
લઈને શાંિતની સકાશ આપતાં હતાં. ગાળો દ�નાર 
શાંત થઈને થોડા સમયમાં પાછા વળી જતા હતા. 
મા સર�વતીએ યોગશિ� �ારા સમ� ય�નું 
સંચાલન કયુ� જેથી બાબા �વયં પોતાને હળવા 
અનુભવ કરતા હતા.

�ામા પર અટલ િન�ય

મ�માને �ામા પર અટલ િન�ય હતો. શરીર 
છોડતાં પહ�લાં મ�માને �દવગંત રાજયોગી 
રમેશભાઈએ સમાચાર આ�યા હતા ક�, મ�માનું 
આયુ�ય મા� 15 �દવસ ર�ં છ� તેવું ડૉ�ટરોએ 
બતા�યું છ�. આ �ણીને મ�માએ િનસંકોચ, ધૈય�થી 
ક�ં �ામા. તેઓ જરા પણ ગભરાયાં નહ�. 
શરીરમાં �યાિધ હોવા છતાં અંિતમ સમય સુધી 
બાબાની વાણી સાંભળી, બાબાની આ�ાઓનું 
પાલન કયુ�. �� 23 જૂન, 1965માં મધુવન હતો. 24 
જૂન, 1965ના �દવસે મ�માએ પોતાના ન�ર 
દ�હનો �યાગ કય�. બાપદાદાએ 23 જૂને મ�માને 
ક�ં હતું ક� બેટી, અહ� પધાર�લા ��ાવ�સોને 
ટોલી (�સાદ) આપવાની છ�. મ�માએ બાબાની 
આ�ા માથે ચઢાવીને ધૈય�થી �ેહમૂત� બનીને 
ટોલી આપી. આ અ�ભુત ��ય હતું. અંિતમ �દવસ 
24 જૂન, 1965ના �દવસે પણ બાબાની આ�ાનું 
પાલન કરતાં મ�માએ બાબાના બગીચાની �થમ 
ઉપર �ા� સવ� ��ાવ�સોને આપી. આ કાય��મ 
લગભગ 12.30 કલાક� પૂરો થયો. એ �દવસે સાંજે 

4.00 વાગે મ�માની તિબયત વધાર� ખરાબ થઈ. 
બાબા તરત જ સામે આ�યા અને બાબાની ��� 
લેતાં લેતાં મ�માએ વતન તરફ ��થાન કયુ�. િવ� 
જેને દુગા�, સર�વતી, ભવાની, વૈ�ણોદ�વી વગેર� 
નામોથી પૂજે છ�. તે મ�મા અ�ય��પથી અ�યાર� 
પણ ઉમંગ-ઉ�સાહની પાંખો �દાન કરી ર�ાં છ�. 
આવા મા જગદ�બા સર�વતીને સૌ ��ાવ�સોના 
કો�ટ કો�ટ નમન. અમે �િત�ા કરીએ છીએ ક� 
‘મ�મા, આપના પદ ્ િચ�હો પર ચાલીને આપના 
સમાન બનીને દ�ખાડશું.’          ॥ ઓમશાંિત ॥ 

માન-અપમાન, �તુિત-િનંદાથી પર રહી શકતો 
નથી. િશવબાબાના �ાનને ગહનતાથી સમ�, 
યોગા�યાસ કરો, ��ટી બનીને કાય� �યવહાર 
કરતા રહો તો �વાભાિવક રીતે જ બધું ઠીક થઈ 
જશે.

• આ સમયે તો દર�ક ��ાવ�સનો મુ�ય પુ�ષાથ� 
આ��મક ��થિતમાં રહ�વાનો છ�. િનરંતર આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈને પરમધામમાં િબંદુ �પ 
બાપને યાદ કરવા. એમને કરાવનહાર સમ�ને 
�વયંને િનિમ� સમ�ને ય� સેવા સાચા �દલથી 
કરતા રહ�વું.

• જેવું કમ� �� કરીશ આપણને �ઈને બી� 
કરશે.

• િશવશિ�ઓએ શિ��પ બનીને રહ�વાનું 
છ�. કોઈના અવગુણોને મનમાં રાખવાના નથી. 
વીતેલી વાતોનું િચંતન કરવાનું નથી. ઈ�રીય 
સેવામાં માટ� કદી ના કહ�વાનું નથી. બાબાનો �ેમ 
સેવા કરવાથી જ મેળવી શકશો ઈ�રીય સેવા 
એક મધુર અને �ે� બંધન છ� જે સવ� �થૂળ 
બંધનોને કાપીને ફ�ક� દ� છ�.

 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)...માતે�રી જગદ�બા
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�વનમાં આગળ વ�યાં. એમને �ઈને અમને 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા મળી હતી. બાબાએ 
અમને હસતાં હસતાં પૂ�ું હતું ક� બેટી, તાર� મ�મા 
જેવું બનવું છ�? તો મ�માની પૂંછ (અનુસરણ) 
પકડી લો. અથા�� મ�માનું અનુસરણ કરો. 
કહ�વાય છ� ક� કામધેનુનું પૂંછડું પકડવાથી આ 
સંસાર�પી સાગર પાર થઈ શક� છ�.

મં�મુ�ધ કરનારા બે શ�દ

મ�મા સંગીત િવ�ામાં �વીણ હતાં. એમનું 
�યિ��વ �ભાવશાળી હતું. મ�મા આખી રાત 
યોગનો પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. પુ�ષાથ� ��યે એમને 
ઘણી �િચ અને �ીિત હતાં. આ વાતોએ એમને પણ 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા આપી. �યાર� પણ 
બાબા, મ�માને બોલાવે અથવા કોઈ સેવા બતાવે 
તો મ�માના મુખથી બે જ શ�દ નીકળતા હતા. ‘� 
બાબા’ આ બંને શ�દોમાં બાબા ��યે એમનો 
આદર અને �ેહ એટલો ભર�લો હતો ક� આ શ�દ 
સાંભળનારાઓને મં�મુ�ધ કરી દ�તા હતા.

દ�વી સ�યતાના સં�કાર આપનારી આ�દ 
શિ�

મ�મા અમને િશ�ણ આપતાં હતાં ક� 
આપસમાં �યાર� વાત કરીએ છીએ તો ઘણા ધીમા 
�વરમાં કરવાની છ�. બે �યિ�ઓ વાત કર� છ� તો 
�ી� �યિ�ને તે વાત સંભળાવી ના �ઈએ. મ�મા 
એવી રીતે ચાલતાં હતાં ક� કોઈને ખબર પણ પડતી 
નહોતી ક� મ�મા �યાર� આ�યાં અને ગયાં �યાર�. 
મ�મા કહ�તાં હતાં ક� બાળકો, આપણું ચાલવું એવું 
હોય ક� ધરતીને પણ ક� ન થાય. ક�ટલાક લોકો 
રાવણની જેમ ચાલે છ�. વાતા�ઓમાં આવે છ� ક� 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� સાથેનો મારો અનુભવ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

મીઠી મ�મા સાથે જે 
મધુર િમલન આ �વનમાં 
થયું છ� અલૌ�કક અનુભવ 
અને �ા��ત થઈ છ� એનું 
વણ�ન કરવામાં મને 
અલૌ�કક આનંદનો 
અનુભવ થઈ ર�ો છ�.

આજથી 57વષ� પહ�લાં મુંબઈ માટુંગામાં અમારી 
પડોશમાં ��ાક�મારી બહ�નો પધારી હતી. સૌથી 
પહ�લાં અમારી મુલાકાત દાદી �જઈ��ા� સાથે 
થઈ. �જઈ��ાદાદી હોળીનો ઉ�સવ ઉજવવા 
માઉ�ટ આબુ જવાના હતાં. તેઓ અમારાં લૌ�કક 
નાની અને મોટી બહ�નને સાથે લઈ જવા આ�યાં 
હતાં. �યાર� મ� એસ.એસ.સી.નું િશ�ણ પૂ�ં કયુ� 
હતું. મ� ક�ં મને પણ મધુવન (પાંડવભવન, 
માઉ�ટ આબુ) લઈ �ઓ. તો �� પણ એમની સાથે 
માઉ�ટ આબુ આવી. એ સમયે કોટા હાઉસ અને 
ધોલપુર હાઉસમાં ��ાક�મારીઝનો આ�મ હતો. 
મને એ સમયે એ પણ ખબર નહોતી ક� િપતા�ી 
કોણ છ�? માતે�રી કોણ છ�? એમની સાથે આપણો 
શો સંબંધ છ�. �યાર� �યાં પહ��યાં તો હૉલમાં એક 
સંદલી પર િપતા�ી અને બી� સંદલી પર માતે�રી 
િબરાજમાન હતાં. એ સમયે ભારતમાં પાંચ છ 
સેવાક���ો હતાં. એ સવ� સેવાક���ોમાંથી થોડાં 
થોડાં ભાઈઓ અને બહ�નો હોળી ઉજવવા માઉ�ટ 
આબુ પહ��યાં હતાં. બાબા મ�માની સાથે અમે 
હોળી ઉજવી એનાથી અમા�ં મન બ� �સ�ન હતું.

સાધના દ�વી બનીને, મા�દ�વી બની ગયાં

મ�મા ક�મારી હોવા છતાં પણ પુ�ષાથ� કરીને 
માતે�રી ય�માતા બ�યાં. અને આ�યા��મક 

રાવણ �યાર� ચાલતો હતો �યાર� ધરતી ડોલતી 
હતી, ક�પતી હતી. આપણે દ�વતા બનનાર છીએ 
એટલે આપણી ચાલ દ�વતાઓ જેવી હોવી �ઈએ. 
િબલક�લ અવાજ નહ� થવો �ઈએ. મ�માએ 
એકબી�ને કઈ રીતે બોલાવવા એ પણ શીખ�યું. 
�યાર� અમે મુંબઈમાં રહ�તાં હતાં તો અમારા ઘરની 
સામે નાનીનું ઘર હતું. �યાર� અમાર� કોઈને 
બોલાવવા હોય તો અમે અમારા ઘરમાંથી જ 
અવાજ કરીને બોલાવતાં હતાં ક� અહ� આવો. આ 
વાત સાંભળો. એકવાર �યાં �ાસમાં મ�માએ 
સંભળા�યું ક� એકબી�ને મોટા અવાજથી 
બોલાવવા �ઈએ નહ�. એ �યિ�ની ન�ક જઈને 
કહો, આપની સાથે માર� ક�ઈક વાત કરવાની છ�. 
આપ આવો. આ �કાર� શાંિતથી, �ેમથી અને ધીમા 
અવાજથી બોલવું �ઈએ.

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપ દ�વતા બનો છો, 
દ�વતા કદી �ર �રથી હસતા નથી. �ર �રથી 
બોલતા નથી અને ચાલતા નથી. સવ� કાંઈ ધીમેથી 
શાંિતથી કર� છ�. તેથી આપણે પણ એ રીતે 
ચાલવાનું છ�. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� � કોઈ આપને 
િશખામણ આપે છ� તો એને �ેમથી અને સંયમથી 
સાંભળવી �ઈએ. એ સમય એમને એ ક�ઈ નહ� 
કહ�વું �ઈએ ક� આ વાત આમ નથી. એવું પણ 
બની શક� છ� ક� તે વાત અ�યાર� લાગુ પડતી નથી 
પણ કદાચ ભિવ�યમાં કામ આવે. એટલે 
િશખામણને માન આપવું �ઈએ. એનો સ�માનથી 
�વીકાર પણ કરવો �ઈએ.

મને રંગીન કપડાં પહ�રવાનો અને બે ચોટલા 
બનાવવાનો શોખ હતો. એકવાર રાતે �� 
�જઈ��ાદાદીની સાથે મ�માને ગૂડનાઈટ કરવા 
ગઈ હતી. �યાર� મ�માએ ક�ં સરલા, ત� દ�વીઓની 
ત�વીર �ઈ છ�. એમાં વાળ ક�વા બતાવે છ�. �� ચૂપ 
રહી. પછી મ�માએ ક�ં દ�વીઓના વાળ ખુ�ા રહ� 

છ� યા એક જ ચોટલો હોય છ�. આમ કહ�તાં એમણે 
મારા બંને ચોટલાઓ ખોલીને હ�મેશા માટ� એક 
બનાવી દીધો. આ રીતે મ�માએ મને સાડી પહ�રતાં 
શીખવા�ું. ગુ�મુખી લખતાં વાંચતાં શીખવા�ું.

લૌ�કકતાની બિલ લેનાર કાલી મા

મ�માએ જ મને બાબાને અપ�ણ કરી. મ�મા 
હસતાં હસતાં કહ�તાં હતાં ક� સરલા, આ મ�મા મા 
પણ છ� અને કાલી પણ છ�. કાલી તો તારી બિલ 
જ�ર લેશે. �� હસતી હતી. મારાં લૌ�કક માની સેવા 
માર� જ કરવી પડતી હતી. એક �દવસ સભામાં 
મ�માએ મને આવા� કયુ� ક� તું એક માતાને 
કારણે �વયં જગત માતા બનવાથી વંિચત રહીશ? 
આ વાત મારા મનમાં તીરની જેમ લાગી ગઈ. �� એ 
પછી ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત થવા તૈયાર થઈ 
ગઈ. માર� મોટી અને નાની બહ�ન પણ હતી. તેઓ 
અમારાં લૌ�કક માની સંભાળ રાખવા લા�યાં. આ 
રીતે મા કાલીએ મારી બિલ લઈને મને િશવિપતાને 
અિપ�ત કરી. મને કમ�બંધન અને લૌ�કક 
બંધનોથી છોડાવી.

સમિપ�ત થયા પછી મ�માએ પહ�લાં મને 
�જઈ��ાદાદીની પાસે જ રાખી. ક�ટલાક સમય 
પછી મ�માએ પૂ�ું, સરલા, તું પૂના જઈશ? મ� 
ક�ં, મ�મા આપ જે કહ�શો, �યાં મોકલશો �યાં 
જઈશ. �યાર� મ�માએ પૂના મોકલતી વખતે મને 
એવી િશખામણ આપી ક� ક�યાણકારી વચનો 
સંભળાવશો. મા�ં છ� તે બાબાનું છ� એમ સમ�ને 
િનિમ�ભાવથી સેવા કરવાની આગળ વધતા 
રહ�વાની �ેરણા આપી.

સવ�કાંઈ કરવા છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� બની રહો

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપણો પુ�ષાથ� સદા 
ગુ�ત રહ�વો �ઈએ. દ�ખાડાનો હોવો �ઈએ નહ�. 
સેવા છોડીને સવ�થી અલગ થઈને યોગમાં બેસવાનું 
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�વનમાં આગળ વ�યાં. એમને �ઈને અમને 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા મળી હતી. બાબાએ 
અમને હસતાં હસતાં પૂ�ું હતું ક� બેટી, તાર� મ�મા 
જેવું બનવું છ�? તો મ�માની પૂંછ (અનુસરણ) 
પકડી લો. અથા�� મ�માનું અનુસરણ કરો. 
કહ�વાય છ� ક� કામધેનુનું પૂંછડું પકડવાથી આ 
સંસાર�પી સાગર પાર થઈ શક� છ�.

મં�મુ�ધ કરનારા બે શ�દ

મ�મા સંગીત િવ�ામાં �વીણ હતાં. એમનું 
�યિ��વ �ભાવશાળી હતું. મ�મા આખી રાત 
યોગનો પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. પુ�ષાથ� ��યે એમને 
ઘણી �િચ અને �ીિત હતાં. આ વાતોએ એમને પણ 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા આપી. �યાર� પણ 
બાબા, મ�માને બોલાવે અથવા કોઈ સેવા બતાવે 
તો મ�માના મુખથી બે જ શ�દ નીકળતા હતા. ‘� 
બાબા’ આ બંને શ�દોમાં બાબા ��યે એમનો 
આદર અને �ેહ એટલો ભર�લો હતો ક� આ શ�દ 
સાંભળનારાઓને મં�મુ�ધ કરી દ�તા હતા.

દ�વી સ�યતાના સં�કાર આપનારી આ�દ 
શિ�

મ�મા અમને િશ�ણ આપતાં હતાં ક� 
આપસમાં �યાર� વાત કરીએ છીએ તો ઘણા ધીમા 
�વરમાં કરવાની છ�. બે �યિ�ઓ વાત કર� છ� તો 
�ી� �યિ�ને તે વાત સંભળાવી ના �ઈએ. મ�મા 
એવી રીતે ચાલતાં હતાં ક� કોઈને ખબર પણ પડતી 
નહોતી ક� મ�મા �યાર� આ�યાં અને ગયાં �યાર�. 
મ�મા કહ�તાં હતાં ક� બાળકો, આપણું ચાલવું એવું 
હોય ક� ધરતીને પણ ક� ન થાય. ક�ટલાક લોકો 
રાવણની જેમ ચાલે છ�. વાતા�ઓમાં આવે છ� ક� 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� સાથેનો મારો અનુભવ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

મીઠી મ�મા સાથે જે 
મધુર િમલન આ �વનમાં 
થયું છ� અલૌ�કક અનુભવ 
અને �ા��ત થઈ છ� એનું 
વણ�ન કરવામાં મને 
અલૌ�કક આનંદનો 
અનુભવ થઈ ર�ો છ�.

આજથી 57વષ� પહ�લાં મુંબઈ માટુંગામાં અમારી 
પડોશમાં ��ાક�મારી બહ�નો પધારી હતી. સૌથી 
પહ�લાં અમારી મુલાકાત દાદી �જઈ��ા� સાથે 
થઈ. �જઈ��ાદાદી હોળીનો ઉ�સવ ઉજવવા 
માઉ�ટ આબુ જવાના હતાં. તેઓ અમારાં લૌ�કક 
નાની અને મોટી બહ�નને સાથે લઈ જવા આ�યાં 
હતાં. �યાર� મ� એસ.એસ.સી.નું િશ�ણ પૂ�ં કયુ� 
હતું. મ� ક�ં મને પણ મધુવન (પાંડવભવન, 
માઉ�ટ આબુ) લઈ �ઓ. તો �� પણ એમની સાથે 
માઉ�ટ આબુ આવી. એ સમયે કોટા હાઉસ અને 
ધોલપુર હાઉસમાં ��ાક�મારીઝનો આ�મ હતો. 
મને એ સમયે એ પણ ખબર નહોતી ક� િપતા�ી 
કોણ છ�? માતે�રી કોણ છ�? એમની સાથે આપણો 
શો સંબંધ છ�. �યાર� �યાં પહ��યાં તો હૉલમાં એક 
સંદલી પર િપતા�ી અને બી� સંદલી પર માતે�રી 
િબરાજમાન હતાં. એ સમયે ભારતમાં પાંચ છ 
સેવાક���ો હતાં. એ સવ� સેવાક���ોમાંથી થોડાં 
થોડાં ભાઈઓ અને બહ�નો હોળી ઉજવવા માઉ�ટ 
આબુ પહ��યાં હતાં. બાબા મ�માની સાથે અમે 
હોળી ઉજવી એનાથી અમા�ં મન બ� �સ�ન હતું.

સાધના દ�વી બનીને, મા�દ�વી બની ગયાં

મ�મા ક�મારી હોવા છતાં પણ પુ�ષાથ� કરીને 
માતે�રી ય�માતા બ�યાં. અને આ�યા��મક 

રાવણ �યાર� ચાલતો હતો �યાર� ધરતી ડોલતી 
હતી, ક�પતી હતી. આપણે દ�વતા બનનાર છીએ 
એટલે આપણી ચાલ દ�વતાઓ જેવી હોવી �ઈએ. 
િબલક�લ અવાજ નહ� થવો �ઈએ. મ�માએ 
એકબી�ને કઈ રીતે બોલાવવા એ પણ શીખ�યું. 
�યાર� અમે મુંબઈમાં રહ�તાં હતાં તો અમારા ઘરની 
સામે નાનીનું ઘર હતું. �યાર� અમાર� કોઈને 
બોલાવવા હોય તો અમે અમારા ઘરમાંથી જ 
અવાજ કરીને બોલાવતાં હતાં ક� અહ� આવો. આ 
વાત સાંભળો. એકવાર �યાં �ાસમાં મ�માએ 
સંભળા�યું ક� એકબી�ને મોટા અવાજથી 
બોલાવવા �ઈએ નહ�. એ �યિ�ની ન�ક જઈને 
કહો, આપની સાથે માર� ક�ઈક વાત કરવાની છ�. 
આપ આવો. આ �કાર� શાંિતથી, �ેમથી અને ધીમા 
અવાજથી બોલવું �ઈએ.

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપ દ�વતા બનો છો, 
દ�વતા કદી �ર �રથી હસતા નથી. �ર �રથી 
બોલતા નથી અને ચાલતા નથી. સવ� કાંઈ ધીમેથી 
શાંિતથી કર� છ�. તેથી આપણે પણ એ રીતે 
ચાલવાનું છ�. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� � કોઈ આપને 
િશખામણ આપે છ� તો એને �ેમથી અને સંયમથી 
સાંભળવી �ઈએ. એ સમય એમને એ ક�ઈ નહ� 
કહ�વું �ઈએ ક� આ વાત આમ નથી. એવું પણ 
બની શક� છ� ક� તે વાત અ�યાર� લાગુ પડતી નથી 
પણ કદાચ ભિવ�યમાં કામ આવે. એટલે 
િશખામણને માન આપવું �ઈએ. એનો સ�માનથી 
�વીકાર પણ કરવો �ઈએ.

મને રંગીન કપડાં પહ�રવાનો અને બે ચોટલા 
બનાવવાનો શોખ હતો. એકવાર રાતે �� 
�જઈ��ાદાદીની સાથે મ�માને ગૂડનાઈટ કરવા 
ગઈ હતી. �યાર� મ�માએ ક�ં સરલા, ત� દ�વીઓની 
ત�વીર �ઈ છ�. એમાં વાળ ક�વા બતાવે છ�. �� ચૂપ 
રહી. પછી મ�માએ ક�ં દ�વીઓના વાળ ખુ�ા રહ� 

છ� યા એક જ ચોટલો હોય છ�. આમ કહ�તાં એમણે 
મારા બંને ચોટલાઓ ખોલીને હ�મેશા માટ� એક 
બનાવી દીધો. આ રીતે મ�માએ મને સાડી પહ�રતાં 
શીખવા�ું. ગુ�મુખી લખતાં વાંચતાં શીખવા�ું.

લૌ�કકતાની બિલ લેનાર કાલી મા

મ�માએ જ મને બાબાને અપ�ણ કરી. મ�મા 
હસતાં હસતાં કહ�તાં હતાં ક� સરલા, આ મ�મા મા 
પણ છ� અને કાલી પણ છ�. કાલી તો તારી બિલ 
જ�ર લેશે. �� હસતી હતી. મારાં લૌ�કક માની સેવા 
માર� જ કરવી પડતી હતી. એક �દવસ સભામાં 
મ�માએ મને આવા� કયુ� ક� તું એક માતાને 
કારણે �વયં જગત માતા બનવાથી વંિચત રહીશ? 
આ વાત મારા મનમાં તીરની જેમ લાગી ગઈ. �� એ 
પછી ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત થવા તૈયાર થઈ 
ગઈ. માર� મોટી અને નાની બહ�ન પણ હતી. તેઓ 
અમારાં લૌ�કક માની સંભાળ રાખવા લા�યાં. આ 
રીતે મા કાલીએ મારી બિલ લઈને મને િશવિપતાને 
અિપ�ત કરી. મને કમ�બંધન અને લૌ�કક 
બંધનોથી છોડાવી.

સમિપ�ત થયા પછી મ�માએ પહ�લાં મને 
�જઈ��ાદાદીની પાસે જ રાખી. ક�ટલાક સમય 
પછી મ�માએ પૂ�ું, સરલા, તું પૂના જઈશ? મ� 
ક�ં, મ�મા આપ જે કહ�શો, �યાં મોકલશો �યાં 
જઈશ. �યાર� મ�માએ પૂના મોકલતી વખતે મને 
એવી િશખામણ આપી ક� ક�યાણકારી વચનો 
સંભળાવશો. મા�ં છ� તે બાબાનું છ� એમ સમ�ને 
િનિમ�ભાવથી સેવા કરવાની આગળ વધતા 
રહ�વાની �ેરણા આપી.

સવ�કાંઈ કરવા છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� બની રહો

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપણો પુ�ષાથ� સદા 
ગુ�ત રહ�વો �ઈએ. દ�ખાડાનો હોવો �ઈએ નહ�. 
સેવા છોડીને સવ�થી અલગ થઈને યોગમાં બેસવાનું 
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નથી. સવ� કાંઈ કરવા છતાં, સવ�ની સાથે રહ�વા 
છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. મ�મા �વયં આમ 
જ કરતાં હતાં. મ�માને �તાં �યાર�ક શીતળામા, 
�યાર�ક કાલી માનો અનુભવ થતો હતો, મ�મા 
જગદ�બા જ હતાં, દ�વી હતાં. સવ� મનોકામનાઓ 
પૂરી કરનારાં કામધેનું મા હતાં.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની અ�તવાણી

• જુઓ ��ાબાબાના મુખ �ારા િશવબાબા 
ઈ�રીય �ાન સંભળાવે છ�. તો આપણા કાન સુધી 
આવતાં આવતાં વ�ે માયા �વેશે નહ�. �યાન 
રાખો ક� બાબાના મુખ અને તમારાં કાન વ�ે 
અંતર છ�. એટલે સદા �હાની ��થિતમાં ��થત 
થઈને જ મુરલી સાંભળો.

• �વન કવરની જેમ બંધ નહ� પણ 
પો�ટકાડ�ની જેમ સદા ખુ�ું હોવું �ઈએ.

• સદ�વ ‘હાં�’નો પાઠ પા�ો કર�. કોઈએ 
આપને કોઈ કાય� સ��યું પરંતુ આપને તે આવડતું 
નથી, તો સીધું ના ન પાડો, ના એટલે ના��તક. 
એમને એ પૂછવું ક� આ કાય� કઈ રીતે થશે? � 
આપ મને તેનો ઉપાય બતાવશો, તો તે �માણે 
કરીશ.

 • �યાર�ય પણ કોઈ વાત બને તો એનું 
વાતાવરણ બનાવશો નહ�. ગંભીરતાનો ગુણ 
અપનાવો.

• પોતાના મતને �વનમાં જવાબદાર બનાવશો 
નહ�. બાબાને �વન આ�યું છ�, તો એમને જ 
જવાબદાર સમ� તો મદદ મળશે. પોતાના મત 
તથા જવાબદારીથી બાપની મદદ તથા શિ� નહ� 
મળ�.

• આ �ાનથી મા� પોતાનું જ પેટ ભરવાનું નથી. 
પણ દુઃખી લોકોને પણ શાંિત આપવાનો ઉપાય 
કરવાનો છ�.

• પરમિપતા પરમા�મા તો િવ�ના રચિયતા છ� 
તેઓ તો નવી દુિનયા બનાવવાનું કામ કરી જ લેશે 
પરંતુ બાળકો �વયં પોતાના િવકારોનો િવનાશ 
અને દ�વી ગુણોની રચના કરો. જેમ કોઈના શરીર 
પર કોઈ બોજ રા�યો હોય, તો તે જલદી જલદી 
ચાલી શકતો નથી ધીર� ધીર� ચાલશે. આ રીતે 
તમારા મ�તક પર પણ પાપોના બોજની ઘણી મોટી 
પોટલી છ�. � તમે જલદી જલદી ઉ�નિત મેળવવા 
ઈ�છો છો, તો પહ�લાં પાપની પોટલી ઉતારો. 
અથા�� આ�માના પાછલા પાપોને દ�ધ કરો. તેની 
યુિ� એ છ� ક� �ાસો�ાસ પોતાના પરમિપતા 
પરમા�મા િશવને યાદ કરો એમની સાથે સવ� 
સંબંધ �ડો તો પૂરો અિધકાર �ા�ત કરો. એવો 
�ઢ િનણ�ય હોય ક� એકવીસ જ�મો સુધી દ�વી 
�વરા�ય �ા�ત કરીને જ જંપીશું. આવો �ઢ સંક�પ 
કરો.

• કોઈ કોઈ આ�માને ઘડી ઘડી ભૂતકાળના 
�વનની યાદ આવે છ� તે કારણે તે આ�મા ખુશીમાં 
રહ�તો નથી. માર� અંતરા�માથી �વાનું છ� ક� હવે 
માર� જૂનો ચોપડો ખતમ કરીને નવો ચોપડો 
(કમ�નું ખાતું) બનાવવાનો છ�. � નવામાં જૂના 
સંક�પ િવક�પ ભેળવતા રહ�શે તો જૂનો ચોપડો 
સાફ થશે નહ�. એટલે જૂના માયાવી સંક�પ 
ભૂલાવી દો. તમારો નવો ઈ�રીય જ�મ થયો તો 
સદા ખુશીમાં રહો.

• ઈ�રીય સેવા કરવાનો હ�તુ પોતાના �વનને 
આદશ�મય �વન બનાવવાનો છ�. જેનાથી અ�ય 
આ�માઓ ઉપર �ભાવ પડી શક�.

• હવે તમે સાચા રામની સાચી સીતા બ�યાં છો. 
તો રાવણની કોઈ િનશાની પોતાની પાસે ના રાખો.

• બાળકો, આ �વન તો હાર�તનો એક ખેલ 
છ�. એમાં કોઈપણ આ�મા સુખ-દુઃખ, હાર-�ત, 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)

મન િનસંક�પ થઈ ગયું અને મન-વચન-કમ�થી 
સેવામાં �ડાઈ ગયું. વરદાનતુ�ય દાદી�નાં 
વચનો બેહદ ���નાં વષા�નાં અિધકારી બનાવી 
દીધાં.

આજે પણ �દયનાં તટ પર આ શ�દો 
અં�કત થઈ ગયા છ�. એટલે મને હ�મેશા હર પગલે-
પગલે સફળતા �ા�ત થઈ રહી છ�. દાદી�નાં િશ�ા 
�વ�પે આપેલાં વચનો યાદ આવે છ� - (1) િહ�મતે 
બ�ે તો મદદ� બાબા. (2) સ�ી �દલ પર સાહ�બ 
રા�. (3) મ� કૌન - મેરા કૌન. (4) હ�મેશા પાંચ 
ગુણોને યાદ કરો - પિવ�તા, સ�યતા, મધુરતા, 
ન�તા, ધૈય�તા. આવી અગિણત િશ�ાઓની 
ઝલક �વનમાં મળી છ�. જેને ભૂલવું અશ�ય છ�. 
બસ દાદીમા સમાન બની બાપદાદાની ��ય�તા 
મન-વચન-કમ�થી કરવી એ જ મારાં �દલની 
દાદી�ને ભાવાંજલી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

જેવી રીતે િશવબાબા �ાનના સાગર છ�, 
��ાબાબા ગુણોના સાગર છ� તેવી જ રીતે �યારા 
દાદી� સવ�ગુણોમાં સ�પ�ન હતાં. આ �નક� 
દાદી�નાં સંપક�માં આવનાર, એમના સાિન�યમાં 
રહ�નાર એટલું જ�ર કહ�શે ક�, દાદી� �ારા 
અમને ખૂબ જ �ાન ર�ોનો ખ�નો મ�યો. 
જેનાથી અમા�ં �વન પ�રવત�ન થઈ ગયું.

દાદી� િનમ�ળ �વભાવનાં, ન�િચ�, 
િન�કામ સેવાધારી, િનમ�હી અને બ� જ િનમા�ણ 
હતાં. દાદી� સામે બેસતાં જ ફ�ર�તા �વ�પનો 
અહ�સાસ થતો હતો. બાબાની જેમ દાદી� પણ 
�ની�નનહાર, કરનકરાવનહાર  હતાં. યાદ 
આવે છ�, એક વખત દાદી� મને બોલાવી પોતાની 
પાસે બેસાડીને ક�ં ક� ‘ગોદાવરી, તું હ�મેશા ચૂપ-
ચૂપ �યું રહતી હો? �યા સોચતી હો?’ મ� ક�ં - 
‘દાદી�, મેર� �દલ મ� એક બાત ઘડી-ઘડી આતી 
રહતી હ� ક� એક તો મ� સવ�ગુણ� મ� સ�પ�ન ક�સે 
બનું? ઔર દૂસરા િશવબાબા કો �દ�ય ને� સે 
પહચાનને ક� બાદ યહી સંક�પ ચલતા હ� ક� જબ 
તક મ� દો રોટી ક� સેવા ન કર શક�� તબ તક દાલ 
રોટી ખાના મેરા કોઈ હક નહ� હ�.’ દાદી� આટલું 
સાંભળતાં જ ગ�-ગ� થઈ મને ગળ� લગાવી. મારી 
આંખોમાં િશવબાબાનાં �ેહનાં અ�ુ છલકાતાં 
હતાં. �યાર� દાદીએ ક�ં ક� - ‘અર� ! તું તો હો હી 
સ� બાપ ક� સ�ી બેટી, આજ સે અભી સે ઈસ 
�યથ� સંક�પ કો છોડ યહી �ઢ સંક�પ કરો ક� - મ� 
બાબા ક� ઔર ય� ભી મેરા હી હ�. સફલતા તેરા 
જ�મ િસ� અિધકાર હ�.’ દાદી�નાં એક-એક 
શ�દોની ઝલક �ણે બાપદાદા પોતે જ કહ�તાં હોય 
એવો અ�ભુત અહ�સાસ થતો હતો. તે �દવસથી જ 

�યારી દાદી �નક�� સાથેની એક ઝલક
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

�કાર� વાતો કરો. પ�ર��થિતઓ અને લોકોથી 
�વયંને દૂર કરીને પોતાના મનને �ઈએ છીએ. 
આખો �દવસ મને ક�વા િવચારો આવે છ�. ��યેક 
સંક�પને �� િનિમ�ત ક�ં છું. હવે �� સમ� ગયો. આ 
મારી રચના છ�. જે દદ� પકડી રા�યું હતું તે મ� પકડી 
રા�યું હતું. દદ�માં રહ�વાનું મ� જ પસંદ કયુ� હતું. 
આજે �� �વયંને દદ�થી મુ� ક�ં છું. શુ� સંક�પ 
રચીને. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું. કોઈ શિ� મને 
હતાશ નહ� કરી શક�. શાંત રહ�વું એ મારો �વભાવ 
છ�. શાંિત મારી શિ� છ�. તે મારી રચના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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નથી. સવ� કાંઈ કરવા છતાં, સવ�ની સાથે રહ�વા 
છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. મ�મા �વયં આમ 
જ કરતાં હતાં. મ�માને �તાં �યાર�ક શીતળામા, 
�યાર�ક કાલી માનો અનુભવ થતો હતો, મ�મા 
જગદ�બા જ હતાં, દ�વી હતાં. સવ� મનોકામનાઓ 
પૂરી કરનારાં કામધેનું મા હતાં.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની અ�તવાણી

• જુઓ ��ાબાબાના મુખ �ારા િશવબાબા 
ઈ�રીય �ાન સંભળાવે છ�. તો આપણા કાન સુધી 
આવતાં આવતાં વ�ે માયા �વેશે નહ�. �યાન 
રાખો ક� બાબાના મુખ અને તમારાં કાન વ�ે 
અંતર છ�. એટલે સદા �હાની ��થિતમાં ��થત 
થઈને જ મુરલી સાંભળો.

• �વન કવરની જેમ બંધ નહ� પણ 
પો�ટકાડ�ની જેમ સદા ખુ�ું હોવું �ઈએ.

• સદ�વ ‘હાં�’નો પાઠ પા�ો કર�. કોઈએ 
આપને કોઈ કાય� સ��યું પરંતુ આપને તે આવડતું 
નથી, તો સીધું ના ન પાડો, ના એટલે ના��તક. 
એમને એ પૂછવું ક� આ કાય� કઈ રીતે થશે? � 
આપ મને તેનો ઉપાય બતાવશો, તો તે �માણે 
કરીશ.

 • �યાર�ય પણ કોઈ વાત બને તો એનું 
વાતાવરણ બનાવશો નહ�. ગંભીરતાનો ગુણ 
અપનાવો.

• પોતાના મતને �વનમાં જવાબદાર બનાવશો 
નહ�. બાબાને �વન આ�યું છ�, તો એમને જ 
જવાબદાર સમ� તો મદદ મળશે. પોતાના મત 
તથા જવાબદારીથી બાપની મદદ તથા શિ� નહ� 
મળ�.

• આ �ાનથી મા� પોતાનું જ પેટ ભરવાનું નથી. 
પણ દુઃખી લોકોને પણ શાંિત આપવાનો ઉપાય 
કરવાનો છ�.

• પરમિપતા પરમા�મા તો િવ�ના રચિયતા છ� 
તેઓ તો નવી દુિનયા બનાવવાનું કામ કરી જ લેશે 
પરંતુ બાળકો �વયં પોતાના િવકારોનો િવનાશ 
અને દ�વી ગુણોની રચના કરો. જેમ કોઈના શરીર 
પર કોઈ બોજ રા�યો હોય, તો તે જલદી જલદી 
ચાલી શકતો નથી ધીર� ધીર� ચાલશે. આ રીતે 
તમારા મ�તક પર પણ પાપોના બોજની ઘણી મોટી 
પોટલી છ�. � તમે જલદી જલદી ઉ�નિત મેળવવા 
ઈ�છો છો, તો પહ�લાં પાપની પોટલી ઉતારો. 
અથા�� આ�માના પાછલા પાપોને દ�ધ કરો. તેની 
યુિ� એ છ� ક� �ાસો�ાસ પોતાના પરમિપતા 
પરમા�મા િશવને યાદ કરો એમની સાથે સવ� 
સંબંધ �ડો તો પૂરો અિધકાર �ા�ત કરો. એવો 
�ઢ િનણ�ય હોય ક� એકવીસ જ�મો સુધી દ�વી 
�વરા�ય �ા�ત કરીને જ જંપીશું. આવો �ઢ સંક�પ 
કરો.

• કોઈ કોઈ આ�માને ઘડી ઘડી ભૂતકાળના 
�વનની યાદ આવે છ� તે કારણે તે આ�મા ખુશીમાં 
રહ�તો નથી. માર� અંતરા�માથી �વાનું છ� ક� હવે 
માર� જૂનો ચોપડો ખતમ કરીને નવો ચોપડો 
(કમ�નું ખાતું) બનાવવાનો છ�. � નવામાં જૂના 
સંક�પ િવક�પ ભેળવતા રહ�શે તો જૂનો ચોપડો 
સાફ થશે નહ�. એટલે જૂના માયાવી સંક�પ 
ભૂલાવી દો. તમારો નવો ઈ�રીય જ�મ થયો તો 
સદા ખુશીમાં રહો.

• ઈ�રીય સેવા કરવાનો હ�તુ પોતાના �વનને 
આદશ�મય �વન બનાવવાનો છ�. જેનાથી અ�ય 
આ�માઓ ઉપર �ભાવ પડી શક�.

• હવે તમે સાચા રામની સાચી સીતા બ�યાં છો. 
તો રાવણની કોઈ િનશાની પોતાની પાસે ના રાખો.

• બાળકો, આ �વન તો હાર�તનો એક ખેલ 
છ�. એમાં કોઈપણ આ�મા સુખ-દુઃખ, હાર-�ત, 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)

મન િનસંક�પ થઈ ગયું અને મન-વચન-કમ�થી 
સેવામાં �ડાઈ ગયું. વરદાનતુ�ય દાદી�નાં 
વચનો બેહદ ���નાં વષા�નાં અિધકારી બનાવી 
દીધાં.

આજે પણ �દયનાં તટ પર આ શ�દો 
અં�કત થઈ ગયા છ�. એટલે મને હ�મેશા હર પગલે-
પગલે સફળતા �ા�ત થઈ રહી છ�. દાદી�નાં િશ�ા 
�વ�પે આપેલાં વચનો યાદ આવે છ� - (1) િહ�મતે 
બ�ે તો મદદ� બાબા. (2) સ�ી �દલ પર સાહ�બ 
રા�. (3) મ� કૌન - મેરા કૌન. (4) હ�મેશા પાંચ 
ગુણોને યાદ કરો - પિવ�તા, સ�યતા, મધુરતા, 
ન�તા, ધૈય�તા. આવી અગિણત િશ�ાઓની 
ઝલક �વનમાં મળી છ�. જેને ભૂલવું અશ�ય છ�. 
બસ દાદીમા સમાન બની બાપદાદાની ��ય�તા 
મન-વચન-કમ�થી કરવી એ જ મારાં �દલની 
દાદી�ને ભાવાંજલી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

જેવી રીતે િશવબાબા �ાનના સાગર છ�, 
��ાબાબા ગુણોના સાગર છ� તેવી જ રીતે �યારા 
દાદી� સવ�ગુણોમાં સ�પ�ન હતાં. આ �નક� 
દાદી�નાં સંપક�માં આવનાર, એમના સાિન�યમાં 
રહ�નાર એટલું જ�ર કહ�શે ક�, દાદી� �ારા 
અમને ખૂબ જ �ાન ર�ોનો ખ�નો મ�યો. 
જેનાથી અમા�ં �વન પ�રવત�ન થઈ ગયું.

દાદી� િનમ�ળ �વભાવનાં, ન�િચ�, 
િન�કામ સેવાધારી, િનમ�હી અને બ� જ િનમા�ણ 
હતાં. દાદી� સામે બેસતાં જ ફ�ર�તા �વ�પનો 
અહ�સાસ થતો હતો. બાબાની જેમ દાદી� પણ 
�ની�નનહાર, કરનકરાવનહાર  હતાં. યાદ 
આવે છ�, એક વખત દાદી� મને બોલાવી પોતાની 
પાસે બેસાડીને ક�ં ક� ‘ગોદાવરી, તું હ�મેશા ચૂપ-
ચૂપ �યું રહતી હો? �યા સોચતી હો?’ મ� ક�ં - 
‘દાદી�, મેર� �દલ મ� એક બાત ઘડી-ઘડી આતી 
રહતી હ� ક� એક તો મ� સવ�ગુણ� મ� સ�પ�ન ક�સે 
બનું? ઔર દૂસરા િશવબાબા કો �દ�ય ને� સે 
પહચાનને ક� બાદ યહી સંક�પ ચલતા હ� ક� જબ 
તક મ� દો રોટી ક� સેવા ન કર શક�� તબ તક દાલ 
રોટી ખાના મેરા કોઈ હક નહ� હ�.’ દાદી� આટલું 
સાંભળતાં જ ગ�-ગ� થઈ મને ગળ� લગાવી. મારી 
આંખોમાં િશવબાબાનાં �ેહનાં અ�ુ છલકાતાં 
હતાં. �યાર� દાદીએ ક�ં ક� - ‘અર� ! તું તો હો હી 
સ� બાપ ક� સ�ી બેટી, આજ સે અભી સે ઈસ 
�યથ� સંક�પ કો છોડ યહી �ઢ સંક�પ કરો ક� - મ� 
બાબા ક� ઔર ય� ભી મેરા હી હ�. સફલતા તેરા 
જ�મ િસ� અિધકાર હ�.’ દાદી�નાં એક-એક 
શ�દોની ઝલક �ણે બાપદાદા પોતે જ કહ�તાં હોય 
એવો અ�ભુત અહ�સાસ થતો હતો. તે �દવસથી જ 

�યારી દાદી �નક�� સાથેની એક ઝલક
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

�કાર� વાતો કરો. પ�ર��થિતઓ અને લોકોથી 
�વયંને દૂર કરીને પોતાના મનને �ઈએ છીએ. 
આખો �દવસ મને ક�વા િવચારો આવે છ�. ��યેક 
સંક�પને �� િનિમ�ત ક�ં છું. હવે �� સમ� ગયો. આ 
મારી રચના છ�. જે દદ� પકડી રા�યું હતું તે મ� પકડી 
રા�યું હતું. દદ�માં રહ�વાનું મ� જ પસંદ કયુ� હતું. 
આજે �� �વયંને દદ�થી મુ� ક�ં છું. શુ� સંક�પ 
રચીને. �� શાંત �વ�પ આ�મા છું. કોઈ શિ� મને 
હતાશ નહ� કરી શક�. શાંત રહ�વું એ મારો �વભાવ 
છ�. શાંિત મારી શિ� છ�. તે મારી રચના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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લૌ�કકમાં અમે 3 
બહ�નો, 2 ભાઈઓ, મોટા 
નીમુદીદી (મુંબઈ-ને�ય�સી 
રોડ), સરલાદીદી 
(ગુજરાત ઝોન, પૂવ� 
સંચાિલકા) તથા �� .. અમે 
મુંબઈમાં રહ�તા. લૌ�કક 

ઘરમાં ભિ�ના સં�કારો, ધાિમ�ક વાતાવરણ 
બચપણથી જ મળ�લ, અમારા લૌ�કક નાનીમાનું 
ઘર અમારા ઘરની સામે જ હતું. નીમુબેન નાનીમા 
સાથે રહ�તા. �� તથા સરલાદીદી માતા-િપતા સાથે 
રહ�તા.

માતા િપતાને સદ�વ િનિ�ંત રાખવાનું લ�ય

�ણેય બહ�નો વ�ે �મરમાં વધાર� ફ�ર ન 
હતો. માટ� આપસમાં બહ�નોની સાથે સખી સમાન 
સમાનતાના �યવહારથી રહ�તા. એકબી� ��યે 
માન-સ�માનની ભાવના હતી, ખૂબ જ �ેહ �યાર 
હતો. પરંતુ આકષ�ણ ક� લગાવ નહ�. મને યાદ 
નથી અમારા વ�ે �યાર�ય કોઈ નાની બાબતમાં 
પણ મન-દુઃખ થયું હોય. નીમુબેન મોટા હતા માટ� 
તે અમારા તથા નાનીમાના ઘરનું �યાન રાખતાં, 
સરલાદીદી બચપણથી જ િમલનસાર �વભાવના 
હતા. �ણેય બહ�નોનું એવું લ�ય ક� અમારાથી 
માતા-િપતા સદ�વ િનિ�ંત રહ�. અમે તેઓને 
િનિ�ંત રાખતાં પણ ખરાં.

મુંબઈ નગરીમાં રહ�વા છતા માયાવી સંગના 
રંગથી સુરિ�ત

�� અને સરલાદીદી બચપણમાં થોડા 
પહ�રવા, ઓઢવા સારા કપડા, �લની વેણી 

નાખવી, વગેર�ના શોખીન હતા. પરંતુ સં�કાર 
સંપૂણ� સા��વક હોવાના કારણે �ની�નનહાર 
�યારા બાપદાદાએ બચપણથી જ માયાવી સંગના 
રંગથી અમોને સુરિ�ત રાખેલ. પ�રણામે ય�ને, 
બાબા-મ�મા, સવ� દાદીઓની ન�ક આવવામાં 
અમને કોઈ મહ�નત ન લાગી.

1953માં મુંબઈમાં જ પુ�પશાંતાદાદી, 
િ�જે��ાદાદી સાથે પ�રચય થયો. નાનીમા સાથે 
અમે 3 બહ�નો પણ જવા લા�યા. દાદીઓના �ેહ, 
�યારનું આકષ�ણ તો �યા� જ હતું. અમારા 
�વનમાં પ�રવત�ન �ઈ લૌ�કક બાપુ�નું સમાજ, 
લોક લાજના કારણે થોડો વખત બંધન ર�ં. પરંતુ 
અમે �ણેય બહ�નો ખૂબ અડગ હતા. સરલાદીદી� 
છુપાઈને પણ સેવાક��� પર જતાં. બંધનથી છૂટવા, 
પગભર થવાં થોડો વખત �ક�લમાં ટીચર તરીક� 
નોકરી પણ કરી. તે બહાને બહાર નીકળી 
સેવાક��� પર જવા મળ�.

�યારા બાબા, મીઠી મ�મા અવાર-નવાર 
મુંબઈ આવતા. �યાર� �� તો લૌ�કક ઘરમાં રહ�તી, 
પરંતુ મ�મા માટ� અમે ઘર�થી ઢોકળા, મુઠીયા 
બનાવી લઈ જતા. મ�માને ગુજરાતી ભોજન ખૂબ 
પસંદ. તેઓ �ેમથી �વીકારતા. મ�માને ગુજરાતી 
ભાષા પણ આવડતી. તેઓ અમારી સાથે 
ગુજરાતીમાં વાતચીત પણ કરતા. મ�માએ મને 
ગુ�મુખી(ઉદુ�) ભાષા પણ શીખવાડી.

મ�માના �વનમાંથી �ેરણા

અમે �ણે બહ�નોએ મ�મા સમાન �વન 
બનાવી, સેવાક��� પર રહ�વાનું ન�ી કયુ�. 
અમારા િન�યને �ઈ બા-બાપુ�એ અમોને 

સરલાદીદી� સંગના સં�મરણો - �થમ વાિષ�ક �મરણાંજિલ
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)
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વ�તુ �યાંથી લીધી હોય �યાં જ રાખી દઈએતો 
તરત મળી પણ �ય અને અ�યને તકલીફ પણ ન 
પડે, તેથી બી�ઓની દુઆઓ મળ�. આ ગુણ 
દીદીના રગરગમાં સમાયેલ હતો. જેને પણ દીદીના 
સાિન�યનો અનુભવ કય� તે સૌ આ બાબતના 
સા�ી છ�.

ગુજરાતની ગ�રમા વધારનાર દીદી�

મ� �યું સરલાદીદીને હ�મેશા એવું રહ�તું 
ગુજરાત બાબા, દાદીઓ, મધુવનથી ન�ક છ�, તો 
હ�મેશા દર�ક બાબતમાં નં.1 લે તે માટ�, ગમે તેવા 
સમય અને સં�ગોમાં પણ હ�મેશા �ય�શીલ 
ર�ા. ગુજરાતના નાનામાં નાના િવ�તારમાં 
સેવાક��� ખૂ�યુ હોય. તેનું ઉ�ાટન ચાહ� જમીનનું 
ખાતમુ�ત� હોય, દીદી�ના કાને મા� વાત �ય. 
તરત કહ� હાં.. તારીખ ફાઈનલ કરો, દીદી જ�ર 
આવશે. પછી ર�તો ભલે ગમે તેવો હોય, સીઝન 
ગમે તે હોય, પોતાની તિબયતની પણ િચંતા કયા� 
વગર દીદી પહ�ચી જતાં. ઉમંગ-ઉ�સાહની ઉડાન 
સાથે હ�મેશા સૌ કોઈને એક જ વાત કહ�-બસ 
બાબા ચલાવે છ�, ને �� ચાલું છું.

ય� તથા દાદીઓ ��યે અગાઢ �ેમ

દીદી એવું માનતા ક� મધુવન અને ગુજરાત 
એક જ છ�, મધુવનના એક એક ડાયર��શન પછી 
તે સેવાધારી સંબંિધત હોય ક� સહયોગ સંબંિધત ક� 
�ો�ામ સંબંિધત. તરત ગુજરાતના દર�ક સે�ટર 
પર મોકલી પૂરા ફોલો કરવાનું લ�ય રાખતા. 
ય�ના દર�ક વ�ર� દાદીઓ તો �ણે દીદીના 
�દલમાં સમાયેલ હતા. દાદીની આ�ા, દીદી� 
તરત િશર માથે રાખતા.

એક વખત દીદી �ો�ામ અથ� રાજકોટ 
આવેલ અને �નક�દાદી�ને અચાનક તિબયત 
ચે�ક�ગ અથ� અમદાવાદ આવવાનું થયું. 

ખુશી-ખુશીથી છુ�ી તો આપી. પરંતુ બાપુ�ની 
એવી ઈ�છા હતી ક� મારી �ણે દીકરીઓ મારી 
આંખો સામે મુંબઈમાં જ રહી સેવા કર�.

મ�મા - લૌ�કક બાપુ�ને મ�યા. બાનું નામ 
િ�વેણી હતું. મ�માએ ક�ં, ‘િ�વેણી અથા�� �ણ 
નદીઓનો સંગમ... નદી હ�મેશા વહ�તી ભલી.. � 
આ �ણે નદીઓ અલગ-અલગ �દશાઓમાં વહ�.. 
તો લાખો આ�માઓનો ઉ�ાર કરશે, અનેકોના 
�વનને પાવન બનાવશે.’ આ રીતે મ�મા હ�મેશા 
�ાનયુ� મીઠા મહાવા�યોથી કોઈને પણ �યારથી 
સમ�વી દ�તા. માતે�રી સાથેની �થમ મુલાકાતમાં 
જ દીદીના �વનમાં અનેક બદલાવ આવતા મ� 
અનુભ�યું. ધૈય�તા, ગંભીરતા, પાલનહાર વગેર� 
મ�મા સમાન ગુણો તેમનામાં બચપણથી જ સાકાર 
થવા લા�યા.

�� અને સરલાદીદી સાથે જ મુંબઈના સાયન 
સેવાક���, િ�જે��ાદાદી પાસે રહ�વા આવી ગયા. 
મ� �ણ વષ� �યાં જ સેવા કયા� બાદ �દ�હી, કાનપુર, 
કલક�ા સેવા અથ� ગઈ. દીદીમાં સેવાનો ગુણ તો 
બચપણથી જ હતો. માટ� કોઈ પણ સેવા ખૂબ જ 
�ેમથી કરતા. સાયન સેવાક��� પર એક -દોઢ વષ� 
સેવા કયા� બાદ સાકાર બાબાની �ીમતથી તેઓ 
પૂના સેવા પર ગયા. �યાં સુધી અમે બંને સાથે જ 
રહી એકબી�માંથી અનેક �ેરણાઓ લઈ આગળ 
વધતાં ર�ાં. તે પૂનાથી સેવા અથ� અમદાવાદ 
આવી, પૂરા ગુજરાતનો ઉ�ાર કરવા ઉદાહરણ 
�પ બ�યા.

એ�યુરસીનો ગુણ

નાની - મોટી દર�ક વ�તુઓ એ�યુર�ટ, 
�યવ��થત રાખવી તથા દર�ક કાય� ખૂબ જ 
સુઘડતાથી કરવું તે તેમની એક આગવી કળા 
હતી. લૌ�કક બચપનથી જ એવું શીખવાડતા ક� જે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)



લૌ�કકમાં અમે 3 
બહ�નો, 2 ભાઈઓ, મોટા 
નીમુદીદી (મુંબઈ-ને�ય�સી 
રોડ), સરલાદીદી 
(ગુજરાત ઝોન, પૂવ� 
સંચાિલકા) તથા �� .. અમે 
મુંબઈમાં રહ�તા. લૌ�કક 

ઘરમાં ભિ�ના સં�કારો, ધાિમ�ક વાતાવરણ 
બચપણથી જ મળ�લ, અમારા લૌ�કક નાનીમાનું 
ઘર અમારા ઘરની સામે જ હતું. નીમુબેન નાનીમા 
સાથે રહ�તા. �� તથા સરલાદીદી માતા-િપતા સાથે 
રહ�તા.

માતા િપતાને સદ�વ િનિ�ંત રાખવાનું લ�ય

�ણેય બહ�નો વ�ે �મરમાં વધાર� ફ�ર ન 
હતો. માટ� આપસમાં બહ�નોની સાથે સખી સમાન 
સમાનતાના �યવહારથી રહ�તા. એકબી� ��યે 
માન-સ�માનની ભાવના હતી, ખૂબ જ �ેહ �યાર 
હતો. પરંતુ આકષ�ણ ક� લગાવ નહ�. મને યાદ 
નથી અમારા વ�ે �યાર�ય કોઈ નાની બાબતમાં 
પણ મન-દુઃખ થયું હોય. નીમુબેન મોટા હતા માટ� 
તે અમારા તથા નાનીમાના ઘરનું �યાન રાખતાં, 
સરલાદીદી બચપણથી જ િમલનસાર �વભાવના 
હતા. �ણેય બહ�નોનું એવું લ�ય ક� અમારાથી 
માતા-િપતા સદ�વ િનિ�ંત રહ�. અમે તેઓને 
િનિ�ંત રાખતાં પણ ખરાં.

મુંબઈ નગરીમાં રહ�વા છતા માયાવી સંગના 
રંગથી સુરિ�ત

�� અને સરલાદીદી બચપણમાં થોડા 
પહ�રવા, ઓઢવા સારા કપડા, �લની વેણી 

નાખવી, વગેર�ના શોખીન હતા. પરંતુ સં�કાર 
સંપૂણ� સા��વક હોવાના કારણે �ની�નનહાર 
�યારા બાપદાદાએ બચપણથી જ માયાવી સંગના 
રંગથી અમોને સુરિ�ત રાખેલ. પ�રણામે ય�ને, 
બાબા-મ�મા, સવ� દાદીઓની ન�ક આવવામાં 
અમને કોઈ મહ�નત ન લાગી.

1953માં મુંબઈમાં જ પુ�પશાંતાદાદી, 
િ�જે��ાદાદી સાથે પ�રચય થયો. નાનીમા સાથે 
અમે 3 બહ�નો પણ જવા લા�યા. દાદીઓના �ેહ, 
�યારનું આકષ�ણ તો �યા� જ હતું. અમારા 
�વનમાં પ�રવત�ન �ઈ લૌ�કક બાપુ�નું સમાજ, 
લોક લાજના કારણે થોડો વખત બંધન ર�ં. પરંતુ 
અમે �ણેય બહ�નો ખૂબ અડગ હતા. સરલાદીદી� 
છુપાઈને પણ સેવાક��� પર જતાં. બંધનથી છૂટવા, 
પગભર થવાં થોડો વખત �ક�લમાં ટીચર તરીક� 
નોકરી પણ કરી. તે બહાને બહાર નીકળી 
સેવાક��� પર જવા મળ�.

�યારા બાબા, મીઠી મ�મા અવાર-નવાર 
મુંબઈ આવતા. �યાર� �� તો લૌ�કક ઘરમાં રહ�તી, 
પરંતુ મ�મા માટ� અમે ઘર�થી ઢોકળા, મુઠીયા 
બનાવી લઈ જતા. મ�માને ગુજરાતી ભોજન ખૂબ 
પસંદ. તેઓ �ેમથી �વીકારતા. મ�માને ગુજરાતી 
ભાષા પણ આવડતી. તેઓ અમારી સાથે 
ગુજરાતીમાં વાતચીત પણ કરતા. મ�માએ મને 
ગુ�મુખી(ઉદુ�) ભાષા પણ શીખવાડી.

મ�માના �વનમાંથી �ેરણા

અમે �ણે બહ�નોએ મ�મા સમાન �વન 
બનાવી, સેવાક��� પર રહ�વાનું ન�ી કયુ�. 
અમારા િન�યને �ઈ બા-બાપુ�એ અમોને 

સરલાદીદી� સંગના સં�મરણો - �થમ વાિષ�ક �મરણાંજિલ
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)
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વ�તુ �યાંથી લીધી હોય �યાં જ રાખી દઈએતો 
તરત મળી પણ �ય અને અ�યને તકલીફ પણ ન 
પડે, તેથી બી�ઓની દુઆઓ મળ�. આ ગુણ 
દીદીના રગરગમાં સમાયેલ હતો. જેને પણ દીદીના 
સાિન�યનો અનુભવ કય� તે સૌ આ બાબતના 
સા�ી છ�.

ગુજરાતની ગ�રમા વધારનાર દીદી�

મ� �યું સરલાદીદીને હ�મેશા એવું રહ�તું 
ગુજરાત બાબા, દાદીઓ, મધુવનથી ન�ક છ�, તો 
હ�મેશા દર�ક બાબતમાં નં.1 લે તે માટ�, ગમે તેવા 
સમય અને સં�ગોમાં પણ હ�મેશા �ય�શીલ 
ર�ા. ગુજરાતના નાનામાં નાના િવ�તારમાં 
સેવાક��� ખૂ�યુ હોય. તેનું ઉ�ાટન ચાહ� જમીનનું 
ખાતમુ�ત� હોય, દીદી�ના કાને મા� વાત �ય. 
તરત કહ� હાં.. તારીખ ફાઈનલ કરો, દીદી જ�ર 
આવશે. પછી ર�તો ભલે ગમે તેવો હોય, સીઝન 
ગમે તે હોય, પોતાની તિબયતની પણ િચંતા કયા� 
વગર દીદી પહ�ચી જતાં. ઉમંગ-ઉ�સાહની ઉડાન 
સાથે હ�મેશા સૌ કોઈને એક જ વાત કહ�-બસ 
બાબા ચલાવે છ�, ને �� ચાલું છું.

ય� તથા દાદીઓ ��યે અગાઢ �ેમ

દીદી એવું માનતા ક� મધુવન અને ગુજરાત 
એક જ છ�, મધુવનના એક એક ડાયર��શન પછી 
તે સેવાધારી સંબંિધત હોય ક� સહયોગ સંબંિધત ક� 
�ો�ામ સંબંિધત. તરત ગુજરાતના દર�ક સે�ટર 
પર મોકલી પૂરા ફોલો કરવાનું લ�ય રાખતા. 
ય�ના દર�ક વ�ર� દાદીઓ તો �ણે દીદીના 
�દલમાં સમાયેલ હતા. દાદીની આ�ા, દીદી� 
તરત િશર માથે રાખતા.

એક વખત દીદી �ો�ામ અથ� રાજકોટ 
આવેલ અને �નક�દાદી�ને અચાનક તિબયત 
ચે�ક�ગ અથ� અમદાવાદ આવવાનું થયું. 

ખુશી-ખુશીથી છુ�ી તો આપી. પરંતુ બાપુ�ની 
એવી ઈ�છા હતી ક� મારી �ણે દીકરીઓ મારી 
આંખો સામે મુંબઈમાં જ રહી સેવા કર�.

મ�મા - લૌ�કક બાપુ�ને મ�યા. બાનું નામ 
િ�વેણી હતું. મ�માએ ક�ં, ‘િ�વેણી અથા�� �ણ 
નદીઓનો સંગમ... નદી હ�મેશા વહ�તી ભલી.. � 
આ �ણે નદીઓ અલગ-અલગ �દશાઓમાં વહ�.. 
તો લાખો આ�માઓનો ઉ�ાર કરશે, અનેકોના 
�વનને પાવન બનાવશે.’ આ રીતે મ�મા હ�મેશા 
�ાનયુ� મીઠા મહાવા�યોથી કોઈને પણ �યારથી 
સમ�વી દ�તા. માતે�રી સાથેની �થમ મુલાકાતમાં 
જ દીદીના �વનમાં અનેક બદલાવ આવતા મ� 
અનુભ�યું. ધૈય�તા, ગંભીરતા, પાલનહાર વગેર� 
મ�મા સમાન ગુણો તેમનામાં બચપણથી જ સાકાર 
થવા લા�યા.

�� અને સરલાદીદી સાથે જ મુંબઈના સાયન 
સેવાક���, િ�જે��ાદાદી પાસે રહ�વા આવી ગયા. 
મ� �ણ વષ� �યાં જ સેવા કયા� બાદ �દ�હી, કાનપુર, 
કલક�ા સેવા અથ� ગઈ. દીદીમાં સેવાનો ગુણ તો 
બચપણથી જ હતો. માટ� કોઈ પણ સેવા ખૂબ જ 
�ેમથી કરતા. સાયન સેવાક��� પર એક -દોઢ વષ� 
સેવા કયા� બાદ સાકાર બાબાની �ીમતથી તેઓ 
પૂના સેવા પર ગયા. �યાં સુધી અમે બંને સાથે જ 
રહી એકબી�માંથી અનેક �ેરણાઓ લઈ આગળ 
વધતાં ર�ાં. તે પૂનાથી સેવા અથ� અમદાવાદ 
આવી, પૂરા ગુજરાતનો ઉ�ાર કરવા ઉદાહરણ 
�પ બ�યા.

એ�યુરસીનો ગુણ

નાની - મોટી દર�ક વ�તુઓ એ�યુર�ટ, 
�યવ��થત રાખવી તથા દર�ક કાય� ખૂબ જ 
સુઘડતાથી કરવું તે તેમની એક આગવી કળા 
હતી. લૌ�કક બચપનથી જ એવું શીખવાડતા ક� જે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)



�દ�યદશ�ન

ગુણોની માળા એટલે આપણાં મ�મા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ય�ના િવકાસમાં માતે�રી જગદ�બાની 
યો�યતાઓનું ઘણું મોટું યોગદાન રહ�લું છ�. 
મ�માની િવશેષતાઓનું વણ�ન લખીએ તો એક 
�ંથ તૈયાર થઈ શક�, પરંતુ અહ� તે �ંથના 
અ�યાયના અંશનો રસા�વાદ આપણે મ�માના 
ગુણોની માળાના મણકાઓને આ�મસાત કરવાનો 
�ય� કરીએ.

ગુણ �પી મોતીની માળા - મ�માનો સૌથી મોટો 
ગુણ અંતમુ�ખતા હતો અને સદાય હિષ�ત રહ�તાં. 
મ�માને �યાર�ક કોઈ હ�સી-મ�ક કર� તે જરાય 
પસંદ ન હતું. અંતમુ�ખતા એટલે સીરીયસ નહ� 
પણ ધીર-ગંભીર, ચહ�રો હ�મેશા સૂય�મુખીનાં 
�લની જેમ ખીલેલો જ હોય. મ�માને સદ�વ એ નશો 
હતો ક� �� કોની સાથે છું. �વયં બાબાની સાથે છું. 
એક �સંગ અહ� અચુક યાદ આવે, એક વખત 
સાકાર બાબાએ મ�માને અચાનક બોલાવીને ક�ં 
ક�, મ�મા મને 6 x 4ની સાઈઝનું ક�પ��નું િચ� 
ભરતકામ કર�લું �ઈએ છ�. તરત જ હાં � ક�ં, તે 
સમયે મ�માની અ�ય સાથી બહ�નો િવચારમાં પડી 
ગયા ક� આટલા ઓછા સમયગાળામાં આ ક�વી 
રીતે શ�ય બની શક�? બહ�નોએ મ�માને ક�ં ક�, 
મ�મા યે ક�સે હો સક�ગા? �યાર� મ�માએ ખૂબ જ 
ફક�રથી જવાબ આ�યો ક�, ‘હમકો યહ કામ 
�કસને �દયા હ�? �વયં ભગવાનને કહા હ�, કરને ક� 
િલયે, યહ �આ હી પડા હ�. બસ હમે ક�વલ હાથ 
લગાના હ�.’ અથા�� મ�માને બાબા પર એટલો 
િન�ય હતો. તેના આધાર� જ તેમણે હાં� ક�ધું 
હતું. બાબાને જે �દવસે િચ� �ઈતું હતું તે �દવસે 
સવાર� મ�માએ સંપૂણ� તૈયાર કરીને બાબાને 

આ�યું.

મ�માની એકરસ ��થિત - બાબા મ�માની 
મિહમા કરતાં અને �યાર�ક કોઈ ઈશારો પણ 
�ાસની વ�ે જ આપતાં. કોઈ એક જ�યાએથી 
ય�માં ઘ� આ�યા હતાં. તે એક જ �થાને લાંબો 
સમય પ�ા ર�ાં. કોઈનું ખાસ �યાન ગયું નહ� 
અને ધનેડા પડી ગયાં. �યાર� બાબાએ �ાસમાં 
મ�માને ક�ં ક�, ‘મ�મા યહાં ય�મ� કોઈ દ�ખભાલ 
કરનેવાલા નહ� હ�. �ટોર મ� દ�ખો ઘ�મે �કડે પડ 
ગયે હ�.’ �યાં ઉભેલી સવ� બહ�નોએ બાબાને ક�ં 
ક�, ‘બાબા, આ કામ તો અમા�ં છ�. અમને કહો 
મ�માને નહ�. આ સવ� વાતચીત મ�મા સાંભળતા 
હતાં, પણ બાબાનો ઈશારો મ�યાં પછી પણ 
મ�માની ��થિત એકરસ જ હતી. બાબા મુરલી 
સંભળાવે તે પહ�લાં, કાયમ મ�મા મુરલી 
સંભળાવતા. પણ �યાર� બાબાને આવતાં �ઈને 
તેજ ઘડીએ મ�મા પોતાની મુરલી પૂરી કરી દ�તાં. 
બાબાનું ખૂબ સ�માન �ળવતાં. બાબાની સામે 
મ�મા �યાર�ય મુરલી ન સંભળાવતા. બાબા 
કોઈવાર લપાઈ-છુપાઈને મ�માની મુરલી સાંભળી 
પણ લેતા.

મ�મા-બાબાની બેડમી�ટન ટીમ - કોની સાથે 
રમીએ છીએ ? - બાબા બધું કામ પણ કરતાં 
અને રમત-ગમત પણ રમતાં અને રમાડતાં. તે 
વખતે બેડમી�ટન રમવા માટ� એક કૉટ પણ તૈયાર 
કરાવેલ. એક બાજુ બાબાનું �ુપ અને એક બાજુ 
મ�માનું �ુપ બેડમી�ટન રમતાં. મ�માનાં �ુપને 
�તાડવા માટ� ઘણીવાર બાબા �ણી �ઈને હારી 

જતાં. �યાર� મ�માનાં �ુપની બહ�નો કહ�તી ક�, 
‘જુઓ, બાબા હારી ગયા. �યાર� મ�મા મોઢાં પર 
આંગળી રાખી તરત જ ઈશારો આપતાં અને 
કહ�તાં ક�, ‘ચુપ, ઐસા નહ� બોલતે. આપકો પતા 
હ�? આપ �કસક� સાથ ખેલતે હો? �વયં ભગવાન ક� 
સાથ.’ આમ મ�માને બેડમી�ટન રમતાં-રમતાં 
પણ નશો અને ��િત રહ�તી ક� અમે ભગવાનની 
સાથે રમીએ છીએ.

�કમી �કમ ચલા રહી હ� - આ મહાવા�ય 
મ�માનું �લોગન હતું, �યાર� મનમત ક� પરમતની 
તો વાત જ ન હોય. �યાર� મ�મા �મરનાં ઘણાં 
નાના હતા �યાર� મ�માને બહ�નોને સાચવવાની 
અને સંભાળવાની જવાબદારી આપી. �યાર� 
મ�માની શારી�રક અને માનિસક ��થિત પણ મા 
જેવી બની ગઈ. મ�માની ગંભીરતા અને 
સમાવવાની શિ� ગજબની હતી. બહ�નોને કોઈ 
વાત કરવાની હોય તો બાબાની પાસે જતાં પહ�લાં 
મ�માની પાસે સંભળાવી િનરાકરણ લાવી દ�તા. 
મ�મા પાસે એક બહ�ન વાત કરી ગઈ હોય તો, 
બી� બહ�નને તેનો અણસાર સુ�ધાં નહતો 
આવવા દ�તા. વાત તેટલી ગુ�ત રાખતાં ક� તેનો 
ભાવ મ�માના ચહ�રા પર, વાણીમાં ક� �યવહારમાં 
પણ �યાંય દ�ખાય નહ�.

બાબાનાં દર�ક �ે�માં મ�મા સહયોગી બ�યા 
- ય�ને ક�વી રીતે ચલાવવો છ� તે પછી �થૂળ �પે 
હોય ક� સૂ�મ �પે. �થૂળ �પે ય�ની એક-એક 
ચીજવ�તુઓની સાર-સંભાળ, �ળવણી તથા 
સૂ�મ �પે ય�વ�સોની સંભાળ કરતાં. �થૂળમાં 
એ�યુર�સી, સી�ટમ અને ઈકોનોમી એમ �ણ 
વાતનું �યાન હ�મેશાં મ�મા રાખતા. મ�મા હ�મેશાં 
સમયનાં ખૂબ જ પાબદ� હતાં. દર�ક કાય� સમયસર 
અને સમય પહ�લાં જ પૂ�ં કરનાર મ�મા કહ�તા ક�,’  
એ�યુર�ટ સમય પર, એ�યુર�ટ નહ� કરવાથી 

બી� અ�ય આ�માઓનો ક�ટલો બધો સમય વે�ટ 
(વેડફાઈ) �ય છ�. સંક�પ િવક�પ ચાલે છ� અને 
તેનાં જવાબદાર આપણે છીએ.

ખાસ કરીને ટીનએજર ક�યાઓમાં 
અલબેલાપન આવી �ય છ� અને તે સમયે ય�માં 
મોટ� ભાગની ક�યાઓનું જ �ુપ હતું. જેઓ 
અનાજ સાફ કરતાં, શાકભા� કાપતાં, સાફ-
સુફ� કરતાં. એક વખત ખૂબ પાલખ આવી હતી. 
બધાએ ભેગાં મળીને સાફ કરીને સુધારી દીધી. 
તેનો કચરો અને વધારાનું વધેલું પ�ું હતું. 
મ�માએ ક�ં એ બધું મારી પાસે લાવો. તેમાંથી 
સાફ કરીને નાનાં-નાનાં પાંદડાઓ તથા મોટા 
પાંદડા કાપીને કાઢી નાંખેલાં ડાંડીઓ તેમણે ભેગાં 
કરી શાક કા�યું અને ક�ં. આમાંથી બે જણાને 
થઈ �ય તેટલું શાક છ�. ય� પણ બેગરી પાટ�માંથી 
પસાર થયેલો છ�. મ�મા અને બાબા 108 
થીગડાવાળા કપડાં પણ પહ�રીને ઉદાહરણ પૂ�ં 
પાડેલ છ�. મા� બેગરી પાટ�ના સમયની વાત જ 
નથી. સામા�ય સં�ગોમાં પણ મ�મા સાડીનો 
એકછ�ડો ખરાબ થઈ જતો તો, બી� છ�ડાથી 
સાડીનો ઉપયોગ કરતાં. બાબા શીખવતા ક� કપડું 
ફાટી ગયું તો શું થઈ ગયું? તેને સાંધીને પહ�રી 
શકાય. પણ ફાયેલાં કપડાં પહ�રીને ફરવું તે 
મ�માને જરાપણ પસંદ ન હતું. કપડાં સાંધીને 
પહ�રો અને �વ�છ કપડાં પહ�રો. પણ રોયલ �પે 
રહો. મ�મા-બાબા થીગડાવાળા કપડા પહ�રતા તો 
બી� બાળકો પણ ય�માં કપડાં માંગતા નહ�, 
આમ ઈકોનોમી અથા�� ય�ની બચત કરતાં. 
મ�મા કહ�તા ક� કોઈ �યિ�થી લાઈટ, પંખા 
ભૂલથી અ�ણતાં જ ચાલુ રહી ગયા હોય અને 
તમારી નજર પડી, તે ઘડીથી તે લાઈટ-પંખાનું 
મીટર તમા�ં ચાલુ થઈ ગયું. તેનું ખાતું બંધ થઈ 
ગયું. કારણ ક� તમે નજર� �યું છ�, તમે �ણો છો, 
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�દ�યદશ�ન

ગુણોની માળા એટલે આપણાં મ�મા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ય�ના િવકાસમાં માતે�રી જગદ�બાની 
યો�યતાઓનું ઘણું મોટું યોગદાન રહ�લું છ�. 
મ�માની િવશેષતાઓનું વણ�ન લખીએ તો એક 
�ંથ તૈયાર થઈ શક�, પરંતુ અહ� તે �ંથના 
અ�યાયના અંશનો રસા�વાદ આપણે મ�માના 
ગુણોની માળાના મણકાઓને આ�મસાત કરવાનો 
�ય� કરીએ.

ગુણ �પી મોતીની માળા - મ�માનો સૌથી મોટો 
ગુણ અંતમુ�ખતા હતો અને સદાય હિષ�ત રહ�તાં. 
મ�માને �યાર�ક કોઈ હ�સી-મ�ક કર� તે જરાય 
પસંદ ન હતું. અંતમુ�ખતા એટલે સીરીયસ નહ� 
પણ ધીર-ગંભીર, ચહ�રો હ�મેશા સૂય�મુખીનાં 
�લની જેમ ખીલેલો જ હોય. મ�માને સદ�વ એ નશો 
હતો ક� �� કોની સાથે છું. �વયં બાબાની સાથે છું. 
એક �સંગ અહ� અચુક યાદ આવે, એક વખત 
સાકાર બાબાએ મ�માને અચાનક બોલાવીને ક�ં 
ક�, મ�મા મને 6 x 4ની સાઈઝનું ક�પ��નું િચ� 
ભરતકામ કર�લું �ઈએ છ�. તરત જ હાં � ક�ં, તે 
સમયે મ�માની અ�ય સાથી બહ�નો િવચારમાં પડી 
ગયા ક� આટલા ઓછા સમયગાળામાં આ ક�વી 
રીતે શ�ય બની શક�? બહ�નોએ મ�માને ક�ં ક�, 
મ�મા યે ક�સે હો સક�ગા? �યાર� મ�માએ ખૂબ જ 
ફક�રથી જવાબ આ�યો ક�, ‘હમકો યહ કામ 
�કસને �દયા હ�? �વયં ભગવાનને કહા હ�, કરને ક� 
િલયે, યહ �આ હી પડા હ�. બસ હમે ક�વલ હાથ 
લગાના હ�.’ અથા�� મ�માને બાબા પર એટલો 
િન�ય હતો. તેના આધાર� જ તેમણે હાં� ક�ધું 
હતું. બાબાને જે �દવસે િચ� �ઈતું હતું તે �દવસે 
સવાર� મ�માએ સંપૂણ� તૈયાર કરીને બાબાને 

આ�યું.

મ�માની એકરસ ��થિત - બાબા મ�માની 
મિહમા કરતાં અને �યાર�ક કોઈ ઈશારો પણ 
�ાસની વ�ે જ આપતાં. કોઈ એક જ�યાએથી 
ય�માં ઘ� આ�યા હતાં. તે એક જ �થાને લાંબો 
સમય પ�ા ર�ાં. કોઈનું ખાસ �યાન ગયું નહ� 
અને ધનેડા પડી ગયાં. �યાર� બાબાએ �ાસમાં 
મ�માને ક�ં ક�, ‘મ�મા યહાં ય�મ� કોઈ દ�ખભાલ 
કરનેવાલા નહ� હ�. �ટોર મ� દ�ખો ઘ�મે �કડે પડ 
ગયે હ�.’ �યાં ઉભેલી સવ� બહ�નોએ બાબાને ક�ં 
ક�, ‘બાબા, આ કામ તો અમા�ં છ�. અમને કહો 
મ�માને નહ�. આ સવ� વાતચીત મ�મા સાંભળતા 
હતાં, પણ બાબાનો ઈશારો મ�યાં પછી પણ 
મ�માની ��થિત એકરસ જ હતી. બાબા મુરલી 
સંભળાવે તે પહ�લાં, કાયમ મ�મા મુરલી 
સંભળાવતા. પણ �યાર� બાબાને આવતાં �ઈને 
તેજ ઘડીએ મ�મા પોતાની મુરલી પૂરી કરી દ�તાં. 
બાબાનું ખૂબ સ�માન �ળવતાં. બાબાની સામે 
મ�મા �યાર�ય મુરલી ન સંભળાવતા. બાબા 
કોઈવાર લપાઈ-છુપાઈને મ�માની મુરલી સાંભળી 
પણ લેતા.

મ�મા-બાબાની બેડમી�ટન ટીમ - કોની સાથે 
રમીએ છીએ ? - બાબા બધું કામ પણ કરતાં 
અને રમત-ગમત પણ રમતાં અને રમાડતાં. તે 
વખતે બેડમી�ટન રમવા માટ� એક કૉટ પણ તૈયાર 
કરાવેલ. એક બાજુ બાબાનું �ુપ અને એક બાજુ 
મ�માનું �ુપ બેડમી�ટન રમતાં. મ�માનાં �ુપને 
�તાડવા માટ� ઘણીવાર બાબા �ણી �ઈને હારી 

જતાં. �યાર� મ�માનાં �ુપની બહ�નો કહ�તી ક�, 
‘જુઓ, બાબા હારી ગયા. �યાર� મ�મા મોઢાં પર 
આંગળી રાખી તરત જ ઈશારો આપતાં અને 
કહ�તાં ક�, ‘ચુપ, ઐસા નહ� બોલતે. આપકો પતા 
હ�? આપ �કસક� સાથ ખેલતે હો? �વયં ભગવાન ક� 
સાથ.’ આમ મ�માને બેડમી�ટન રમતાં-રમતાં 
પણ નશો અને ��િત રહ�તી ક� અમે ભગવાનની 
સાથે રમીએ છીએ.

�કમી �કમ ચલા રહી હ� - આ મહાવા�ય 
મ�માનું �લોગન હતું, �યાર� મનમત ક� પરમતની 
તો વાત જ ન હોય. �યાર� મ�મા �મરનાં ઘણાં 
નાના હતા �યાર� મ�માને બહ�નોને સાચવવાની 
અને સંભાળવાની જવાબદારી આપી. �યાર� 
મ�માની શારી�રક અને માનિસક ��થિત પણ મા 
જેવી બની ગઈ. મ�માની ગંભીરતા અને 
સમાવવાની શિ� ગજબની હતી. બહ�નોને કોઈ 
વાત કરવાની હોય તો બાબાની પાસે જતાં પહ�લાં 
મ�માની પાસે સંભળાવી િનરાકરણ લાવી દ�તા. 
મ�મા પાસે એક બહ�ન વાત કરી ગઈ હોય તો, 
બી� બહ�નને તેનો અણસાર સુ�ધાં નહતો 
આવવા દ�તા. વાત તેટલી ગુ�ત રાખતાં ક� તેનો 
ભાવ મ�માના ચહ�રા પર, વાણીમાં ક� �યવહારમાં 
પણ �યાંય દ�ખાય નહ�.

બાબાનાં દર�ક �ે�માં મ�મા સહયોગી બ�યા 
- ય�ને ક�વી રીતે ચલાવવો છ� તે પછી �થૂળ �પે 
હોય ક� સૂ�મ �પે. �થૂળ �પે ય�ની એક-એક 
ચીજવ�તુઓની સાર-સંભાળ, �ળવણી તથા 
સૂ�મ �પે ય�વ�સોની સંભાળ કરતાં. �થૂળમાં 
એ�યુર�સી, સી�ટમ અને ઈકોનોમી એમ �ણ 
વાતનું �યાન હ�મેશાં મ�મા રાખતા. મ�મા હ�મેશાં 
સમયનાં ખૂબ જ પાબદ� હતાં. દર�ક કાય� સમયસર 
અને સમય પહ�લાં જ પૂ�ં કરનાર મ�મા કહ�તા ક�,’  
એ�યુર�ટ સમય પર, એ�યુર�ટ નહ� કરવાથી 

બી� અ�ય આ�માઓનો ક�ટલો બધો સમય વે�ટ 
(વેડફાઈ) �ય છ�. સંક�પ િવક�પ ચાલે છ� અને 
તેનાં જવાબદાર આપણે છીએ.

ખાસ કરીને ટીનએજર ક�યાઓમાં 
અલબેલાપન આવી �ય છ� અને તે સમયે ય�માં 
મોટ� ભાગની ક�યાઓનું જ �ુપ હતું. જેઓ 
અનાજ સાફ કરતાં, શાકભા� કાપતાં, સાફ-
સુફ� કરતાં. એક વખત ખૂબ પાલખ આવી હતી. 
બધાએ ભેગાં મળીને સાફ કરીને સુધારી દીધી. 
તેનો કચરો અને વધારાનું વધેલું પ�ું હતું. 
મ�માએ ક�ં એ બધું મારી પાસે લાવો. તેમાંથી 
સાફ કરીને નાનાં-નાનાં પાંદડાઓ તથા મોટા 
પાંદડા કાપીને કાઢી નાંખેલાં ડાંડીઓ તેમણે ભેગાં 
કરી શાક કા�યું અને ક�ં. આમાંથી બે જણાને 
થઈ �ય તેટલું શાક છ�. ય� પણ બેગરી પાટ�માંથી 
પસાર થયેલો છ�. મ�મા અને બાબા 108 
થીગડાવાળા કપડાં પણ પહ�રીને ઉદાહરણ પૂ�ં 
પાડેલ છ�. મા� બેગરી પાટ�ના સમયની વાત જ 
નથી. સામા�ય સં�ગોમાં પણ મ�મા સાડીનો 
એકછ�ડો ખરાબ થઈ જતો તો, બી� છ�ડાથી 
સાડીનો ઉપયોગ કરતાં. બાબા શીખવતા ક� કપડું 
ફાટી ગયું તો શું થઈ ગયું? તેને સાંધીને પહ�રી 
શકાય. પણ ફાયેલાં કપડાં પહ�રીને ફરવું તે 
મ�માને જરાપણ પસંદ ન હતું. કપડાં સાંધીને 
પહ�રો અને �વ�છ કપડાં પહ�રો. પણ રોયલ �પે 
રહો. મ�મા-બાબા થીગડાવાળા કપડા પહ�રતા તો 
બી� બાળકો પણ ય�માં કપડાં માંગતા નહ�, 
આમ ઈકોનોમી અથા�� ય�ની બચત કરતાં. 
મ�મા કહ�તા ક� કોઈ �યિ�થી લાઈટ, પંખા 
ભૂલથી અ�ણતાં જ ચાલુ રહી ગયા હોય અને 
તમારી નજર પડી, તે ઘડીથી તે લાઈટ-પંખાનું 
મીટર તમા�ં ચાલુ થઈ ગયું. તેનું ખાતું બંધ થઈ 
ગયું. કારણ ક� તમે નજર� �યું છ�, તમે �ણો છો, 
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છતાં પણ બંધ નથી કરતાં. તો ઈકોનોમી સાથે 
બેપરવાહ ન બનીએ તેમ મ�મા શીખવતાં.

મ�માનો પઢાઈનો પાઠ પા�ો - મ�માને પોતે 
ખૂબ જ સારી રીતે ઈ�રીય પઢાઈ કરતાં અને તેવા 
જ સં�કાર બી� આ�માઓમાં પાડતાં. ઑલ 
રાઉ�ડર દાદી પોતાના અનુભવોમાં જણાવે છ� ક�, 
‘બાબાની પહ�લાં મ�મા 10-15 િમનીટ મુરલી 
સંભળાવતા. તેઓ આખી મુરલી એકા�તાથી, 
મન-બુિ� અને એક�ટશે નજર બાબાની તરફ 
�ફ�સ થઈ જતી. બાબાની મુરલી એવી રીતે 
સાંભળતાં ક� તે ધારણ કરી લેતાં અને બી� �દવસે 
તે મુરલીનું મંથન સવાર� 2.00 વાગે ઉઠીને કરતાં. 
જેમ-જેમ �ાનનું મનન-િચંતન કરતાં જતાં હતાં, 
તેમ-તેમ તેમનાં ચહ�રામાં �હાિનયત અને �હાબ 
આવતું જતું હતું. �યાર� મનન કરીને મ�મા �મની 
બહાર આવતા હતાં �યાર�, તેમનો ચહ�રો ચં�માની 
જેમ 16 કળા ખીલી ઉઠતો.

� કમ� મ� ક��ગી, મુઝે દ�ખ સબ કર�ગે - દર�ક 
કાય�માં મ�મા સમય પહ�લા અને સમયસર 
પહ�ચનારા હતાં. એક વખત અગ�યની સેવાની 
કારણે સવાર� બાબાની મુરલી શ� થાય �યાં સુધી 
તેઓ પહ�ચી ન શ�યા, થોડાં મોડાં પ�ા. 
પ��યુઆલીટી અને ર��યુલારીટીમાં મ�મા બ� 
પા�ા હતા. દર�ક િનયમોનું ચુ�ત રીતે પાલન 
કરતાં. આજે પાંડવભવનમાં �યાં િનવ�રભાઈની 
ઑ�ફસ છ�, �યાં તે સમયે એક ટ�કરો હતો, મ�મા 
બધાને કહ�ચા ક�, ‘બધા આ ટ�કરા પર ચડી �ઓ 
અને આજની મુરલીનું મનન-િચંતન કરો. મ�મા 
પોતે પણ અ�યાસ કરતાં અને આવી રીતે 
��ાવ�સોને પણ અ�યાસ કરાવતા. મ�મા 
�ાસમાં અચુક ડાયરી-પેન સાથે લઈને આવતા. 
�ાસમાં બાબાની પહ�લાં પહ�ચવું અને છ�ક છ��ે 
સુધી �ાસમાં હાજર રહ�વું. આવી રીતે ય�માં 

સી�ટમની શ�આત મ�માએ કરી, �ાન-યોગનું 
ફાઉ�ડેશન ય�માં પા�ું.

ય�ના ��ાવ�સોને ટીચસ� બહ�નો �િત 
�રગાડ�ની ભાવનાઓ રાખતા શીખવતાં - તે 
સમયગાળામાં �દ�હીમાં એક મોટી સ�ાવાળા 
અિધકારી ભાઈ કોસ� કરી મુરલી સાંભળવા 
આવતા હતાં. �યાર� એક �દવસ �મરમાં નાના 
બહ�ન મુરલી સંભળાવતા હતાં. મુરલી �ાસ બાદ 
તેમણે મ�માને ક�ં,‘મ�મા, હમારી યે છોટી-છોટી 
બહનો ક� એ�યુક�શન થોડી કમ હ�, કમ પઢી 
લીખી હ�. મુરલી મ� કભી-કભી અં�ે� શ�દ ભી 
આતે હ�. તો અગર કોઈ બડી બહન મુરલી સુનાયે 
તો અ�છા હ�.’ મ�માએ િવન�તાપૂવ�ક ક�ં ક�, ‘વો 
ભલ ઉ�મ� આપસે છોટી હ�, લે�કન ઉસને ઈસ 
છોટી ઉ� મ� � �યાગ �કયા હ�, તપ�યા ક� હ�, વો 
આપ પહ�લે થોડે �દન કરક� �દખાઓ.’ �યાર� તે 
ભાઈએ ક�ં ક�, ‘મ�મા, યે તો મ� નહ� કર સકતા.’ 
�યાર� મ�માએ ખૂબ સુંદર ઉ�ર આ�યો ક�, ‘યે 
એ�યુક�શન નહ� પઢાતી હ�, યે � ઉસકા �યાગ હ� 
વો પઢાતી હ�.’ આવી રીતે મ�મા ટીચસ� બહ�નોને 
હ�મેશાં આગળ વધારતાં, આદર આપતાં અને 
��ાવ�સોનું ફાઉ�ડેશન પણ પાક� કરાવતાં.

બાબા પર અટૂટ િન�ય - મ�માને બાબા �યાં 
રાખે, જે ખવડાવે, જે પીવડાવે, જેમ રાખે, જેવી 
રીતે રહ�વું, તેવું તેમણે મનોમન ન�ી કયુ� હતું. 
એક વખત રમત-રમતમાં લ�છુદાદી 
(��ાબાબાનાં �ા�ણી) નાની ચકલીઓનાં 
એકદમ તા� જ�મેલાં બે બ�ાઓ લઈ બાબાને 
બતા�યા. બાબાએ ક�ં, ‘મ�માને અહ� બોલાવો.’ 
મ�મા આ�યા એટલે બાબાએ ક�ં, ‘મ�મા યે તુ�હ� 
ખાના હ�.’ એમ કહી બાબા તે બ�ાને હાથમાં 
પકડીને મ�માના મુખ સુધી મા� હાથ ઊંચો કરી 
મ�મા તરફ લંબા�યો ક�, તરત જ મ�મા બાબાની 

તેમની પ�ીને ક�ં ક�, ઘણાં સમયથી કોઈ ય�-
સેવા કરી નથી. તો આ રાશનનો સામાન ય�માં 
આપી આવો. હોળી આવી રહી છ� ય�માં સફળ 
કરો. સામાન ય�માં આ�યો, જલેબી બની. હ�મેશાં 
મ�મા કહ�તાં ક�, ભગવાનનાં શ�દો છ� ક�, 
ઈ�પોસીબલ મ� સે પોસીબલ. તો ભગવાન ક� શ�દ 
કભી વે�ટ નહ� �તે. ભા�યિવધાતા, જગત- 
જનની,  મા સર�વતી, મા અંબા અને મા લ�મી 
સમાન મ�માને ભાવાંજિલ અપ�ણ. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સામે મોઢું ખુ�ું રાખીને ઊભા ર�ાં. મ�માને બાબા 
ઉપર એટલે બધો િવ�ાસ, ભરોસો અને િન�ય 
હતો ક�, આ વાત મને કોણ કહી ર�ં છ�? બાબા જે 
પણ કહ�શે તે યો�ય અને સાચું જ હોય. �યાર�ક 
બાબાનાં ક�ધા પછી મ�મા પોતાની િવવેક બુિ�થી 
કશું જ ન િવચારતાં.

બી� �સંગ યાદ આવે છ� ક�, એક વખત 
મધુવનમાં કામ ચાલતું હતું. બાબાએ ક�ં ક� આ 
એક પલંગની નીચે બી� પલંગ ગોઠવી દો. �યાર� 
�યાં એક બહ�ન ઉભા હતાં તેમણે ક�ં, ‘યે દોનો 
પલંગ તો બરોબર હ�. ક�સે ઉસક� નીચે આયેગા? 
સમય ફાલતુ �યેગા.’ મ�માએ તે વખતે સૌની 
વ�ે બહ�નને એક પણ શ�દ ન ક�ો. પરંતુ �યાર� 
સાંજે તે બેન કોઈ કામથી મ�મા પાસે આ�યા, �યાર� 
મ�મા ખૂબ જ સુંદર રીતે તે બહ�નને ક�ધું ક�, 
‘તમારી િનણ�યશિ� અને પરખશિ� તથા 
તમારી બુિ� ખૂબ જ તેજ છ�. તે બહ�ને ક�ં, 
‘મ�મા, આપ ઐસા �યું કહતી હો? મેર� સે કોઈ 
ગલતી હો ગઈ?’ મ�માએ ક�ં, ‘ના, કોઈ ભૂલ 
નથી થઈ. પણ તમે જે સમયે ક�ં ક� એક પલંગ 
બી� પલંગની નીચે નહ� જઈ શક�? શું તમને 
ખબર ન હતી ક� �યાર� �યાં કોણ ઉભું હતું? �વયં 
બાબા પોતે ઉભા હતાં. તો આપણાથી બાબાને 
આવી રીતે કહ�વાય? ખેર, પલંગ તો તેની નીચે ન 
આ�યો. પણ � તમે આવી રીતે ચાલશો, તો તમને 
તમારી બુિ�નું અિભમાન થઈ જશે.’

હોળીના �દવસો હતાં. બાબાએ મ�માને 
ક�ં, આજે બધાને ભોગમાં જલેબી ખવડાવવી છ�. 
મ�મા �ણતાં હતાં ક�, જલેબી બને તેવી કોઈ જ 
�કારની સામ�ી ભંડારામાં નથી. મ�માએ બાબાને 
ક�ં, ‘� બાબા! �યાર� એક આ�માની બુિ�ને 
ટચ�ગ થયું. તે ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતા ન હતાં 
પણ તેમનાં પ�ી િનયિમત આવતાં હતાં. તેમણે 

અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત ક� પછી પરદ�શની 
સેવા અથ� �ય �યાર� હ�મેશા મને સાથે લઈ જતાં. 
સતત માગ�દશ�ન આપી, િહ�મતથી આગળ 
વધારતા ર�ાં. સભામાં બે શ�દો �ાનના બોલતાં 
પણ દીદી�એ �ો�સાહન આપી શીખ�યું.

ગુજરાતના સેવાક���ો માટ� જમીન લેવાની 
હોય, નવા �થાન પર સેવાક��� ખોલવાનું હોય ક� 
ભવનનું નામ આપવાનું હોય, ય�ના કારોબાર 
સંબંધી અગ�યના સંદ�શાઓ બાબા મોકલાવતાં. 
દીદી�ના માગ�દશ�ન હ�ઠળ ઈ�રીય પ�રવારના 
ભાઈ-બહ�નો માટ� પણ અનેક સંદ�શાઓ આ�યાં. 
મારા �વનની ��યેક પળમાં સાથ િનભાવનાર 
દીદી�, છ��ાં એકાદ વષ�થી ઉપરામ, ન�ોમોહા, 
યોગની સવ�� ��થિતમાં ��થત થયેલ �યા. 
અંિતમ �દવસોમાં બીમારીનું એક કારણ િનિમ� 
બનાવી, જગતઅંબા સર�વતીના ચાહક મ�માની 
રાજધાનીમાં સેવા અથ� અચાનક ઉડીને જતાં 
ર�ાં. આજે �થમ ��િત �દવસ પણ આવી ગયો 
છતાંય આભાસ નથી થતો ક�, દીદી� મારી સાથે 
નથી. દીદી� આજે પણ સતત સૂ�મમાં માગ� 
�શ�થ કરી રહ�લ છ�. અલૌ�કક માને મારા 
શ�દોથી ભાવાંજલી અપ�ણ.       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)...
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છતાં પણ બંધ નથી કરતાં. તો ઈકોનોમી સાથે 
બેપરવાહ ન બનીએ તેમ મ�મા શીખવતાં.

મ�માનો પઢાઈનો પાઠ પા�ો - મ�માને પોતે 
ખૂબ જ સારી રીતે ઈ�રીય પઢાઈ કરતાં અને તેવા 
જ સં�કાર બી� આ�માઓમાં પાડતાં. ઑલ 
રાઉ�ડર દાદી પોતાના અનુભવોમાં જણાવે છ� ક�, 
‘બાબાની પહ�લાં મ�મા 10-15 િમનીટ મુરલી 
સંભળાવતા. તેઓ આખી મુરલી એકા�તાથી, 
મન-બુિ� અને એક�ટશે નજર બાબાની તરફ 
�ફ�સ થઈ જતી. બાબાની મુરલી એવી રીતે 
સાંભળતાં ક� તે ધારણ કરી લેતાં અને બી� �દવસે 
તે મુરલીનું મંથન સવાર� 2.00 વાગે ઉઠીને કરતાં. 
જેમ-જેમ �ાનનું મનન-િચંતન કરતાં જતાં હતાં, 
તેમ-તેમ તેમનાં ચહ�રામાં �હાિનયત અને �હાબ 
આવતું જતું હતું. �યાર� મનન કરીને મ�મા �મની 
બહાર આવતા હતાં �યાર�, તેમનો ચહ�રો ચં�માની 
જેમ 16 કળા ખીલી ઉઠતો.

� કમ� મ� ક��ગી, મુઝે દ�ખ સબ કર�ગે - દર�ક 
કાય�માં મ�મા સમય પહ�લા અને સમયસર 
પહ�ચનારા હતાં. એક વખત અગ�યની સેવાની 
કારણે સવાર� બાબાની મુરલી શ� થાય �યાં સુધી 
તેઓ પહ�ચી ન શ�યા, થોડાં મોડાં પ�ા. 
પ��યુઆલીટી અને ર��યુલારીટીમાં મ�મા બ� 
પા�ા હતા. દર�ક િનયમોનું ચુ�ત રીતે પાલન 
કરતાં. આજે પાંડવભવનમાં �યાં િનવ�રભાઈની 
ઑ�ફસ છ�, �યાં તે સમયે એક ટ�કરો હતો, મ�મા 
બધાને કહ�ચા ક�, ‘બધા આ ટ�કરા પર ચડી �ઓ 
અને આજની મુરલીનું મનન-િચંતન કરો. મ�મા 
પોતે પણ અ�યાસ કરતાં અને આવી રીતે 
��ાવ�સોને પણ અ�યાસ કરાવતા. મ�મા 
�ાસમાં અચુક ડાયરી-પેન સાથે લઈને આવતા. 
�ાસમાં બાબાની પહ�લાં પહ�ચવું અને છ�ક છ��ે 
સુધી �ાસમાં હાજર રહ�વું. આવી રીતે ય�માં 

સી�ટમની શ�આત મ�માએ કરી, �ાન-યોગનું 
ફાઉ�ડેશન ય�માં પા�ું.

ય�ના ��ાવ�સોને ટીચસ� બહ�નો �િત 
�રગાડ�ની ભાવનાઓ રાખતા શીખવતાં - તે 
સમયગાળામાં �દ�હીમાં એક મોટી સ�ાવાળા 
અિધકારી ભાઈ કોસ� કરી મુરલી સાંભળવા 
આવતા હતાં. �યાર� એક �દવસ �મરમાં નાના 
બહ�ન મુરલી સંભળાવતા હતાં. મુરલી �ાસ બાદ 
તેમણે મ�માને ક�ં,‘મ�મા, હમારી યે છોટી-છોટી 
બહનો ક� એ�યુક�શન થોડી કમ હ�, કમ પઢી 
લીખી હ�. મુરલી મ� કભી-કભી અં�ે� શ�દ ભી 
આતે હ�. તો અગર કોઈ બડી બહન મુરલી સુનાયે 
તો અ�છા હ�.’ મ�માએ િવન�તાપૂવ�ક ક�ં ક�, ‘વો 
ભલ ઉ�મ� આપસે છોટી હ�, લે�કન ઉસને ઈસ 
છોટી ઉ� મ� � �યાગ �કયા હ�, તપ�યા ક� હ�, વો 
આપ પહ�લે થોડે �દન કરક� �દખાઓ.’ �યાર� તે 
ભાઈએ ક�ં ક�, ‘મ�મા, યે તો મ� નહ� કર સકતા.’ 
�યાર� મ�માએ ખૂબ સુંદર ઉ�ર આ�યો ક�, ‘યે 
એ�યુક�શન નહ� પઢાતી હ�, યે � ઉસકા �યાગ હ� 
વો પઢાતી હ�.’ આવી રીતે મ�મા ટીચસ� બહ�નોને 
હ�મેશાં આગળ વધારતાં, આદર આપતાં અને 
��ાવ�સોનું ફાઉ�ડેશન પણ પાક� કરાવતાં.

બાબા પર અટૂટ િન�ય - મ�માને બાબા �યાં 
રાખે, જે ખવડાવે, જે પીવડાવે, જેમ રાખે, જેવી 
રીતે રહ�વું, તેવું તેમણે મનોમન ન�ી કયુ� હતું. 
એક વખત રમત-રમતમાં લ�છુદાદી 
(��ાબાબાનાં �ા�ણી) નાની ચકલીઓનાં 
એકદમ તા� જ�મેલાં બે બ�ાઓ લઈ બાબાને 
બતા�યા. બાબાએ ક�ં, ‘મ�માને અહ� બોલાવો.’ 
મ�મા આ�યા એટલે બાબાએ ક�ં, ‘મ�મા યે તુ�હ� 
ખાના હ�.’ એમ કહી બાબા તે બ�ાને હાથમાં 
પકડીને મ�માના મુખ સુધી મા� હાથ ઊંચો કરી 
મ�મા તરફ લંબા�યો ક�, તરત જ મ�મા બાબાની 

તેમની પ�ીને ક�ં ક�, ઘણાં સમયથી કોઈ ય�-
સેવા કરી નથી. તો આ રાશનનો સામાન ય�માં 
આપી આવો. હોળી આવી રહી છ� ય�માં સફળ 
કરો. સામાન ય�માં આ�યો, જલેબી બની. હ�મેશાં 
મ�મા કહ�તાં ક�, ભગવાનનાં શ�દો છ� ક�, 
ઈ�પોસીબલ મ� સે પોસીબલ. તો ભગવાન ક� શ�દ 
કભી વે�ટ નહ� �તે. ભા�યિવધાતા, જગત- 
જનની,  મા સર�વતી, મા અંબા અને મા લ�મી 
સમાન મ�માને ભાવાંજિલ અપ�ણ. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સામે મોઢું ખુ�ું રાખીને ઊભા ર�ાં. મ�માને બાબા 
ઉપર એટલે બધો િવ�ાસ, ભરોસો અને િન�ય 
હતો ક�, આ વાત મને કોણ કહી ર�ં છ�? બાબા જે 
પણ કહ�શે તે યો�ય અને સાચું જ હોય. �યાર�ક 
બાબાનાં ક�ધા પછી મ�મા પોતાની િવવેક બુિ�થી 
કશું જ ન િવચારતાં.

બી� �સંગ યાદ આવે છ� ક�, એક વખત 
મધુવનમાં કામ ચાલતું હતું. બાબાએ ક�ં ક� આ 
એક પલંગની નીચે બી� પલંગ ગોઠવી દો. �યાર� 
�યાં એક બહ�ન ઉભા હતાં તેમણે ક�ં, ‘યે દોનો 
પલંગ તો બરોબર હ�. ક�સે ઉસક� નીચે આયેગા? 
સમય ફાલતુ �યેગા.’ મ�માએ તે વખતે સૌની 
વ�ે બહ�નને એક પણ શ�દ ન ક�ો. પરંતુ �યાર� 
સાંજે તે બેન કોઈ કામથી મ�મા પાસે આ�યા, �યાર� 
મ�મા ખૂબ જ સુંદર રીતે તે બહ�નને ક�ધું ક�, 
‘તમારી િનણ�યશિ� અને પરખશિ� તથા 
તમારી બુિ� ખૂબ જ તેજ છ�. તે બહ�ને ક�ં, 
‘મ�મા, આપ ઐસા �યું કહતી હો? મેર� સે કોઈ 
ગલતી હો ગઈ?’ મ�માએ ક�ં, ‘ના, કોઈ ભૂલ 
નથી થઈ. પણ તમે જે સમયે ક�ં ક� એક પલંગ 
બી� પલંગની નીચે નહ� જઈ શક�? શું તમને 
ખબર ન હતી ક� �યાર� �યાં કોણ ઉભું હતું? �વયં 
બાબા પોતે ઉભા હતાં. તો આપણાથી બાબાને 
આવી રીતે કહ�વાય? ખેર, પલંગ તો તેની નીચે ન 
આ�યો. પણ � તમે આવી રીતે ચાલશો, તો તમને 
તમારી બુિ�નું અિભમાન થઈ જશે.’

હોળીના �દવસો હતાં. બાબાએ મ�માને 
ક�ં, આજે બધાને ભોગમાં જલેબી ખવડાવવી છ�. 
મ�મા �ણતાં હતાં ક�, જલેબી બને તેવી કોઈ જ 
�કારની સામ�ી ભંડારામાં નથી. મ�માએ બાબાને 
ક�ં, ‘� બાબા! �યાર� એક આ�માની બુિ�ને 
ટચ�ગ થયું. તે ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતા ન હતાં 
પણ તેમનાં પ�ી િનયિમત આવતાં હતાં. તેમણે 

અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત ક� પછી પરદ�શની 
સેવા અથ� �ય �યાર� હ�મેશા મને સાથે લઈ જતાં. 
સતત માગ�દશ�ન આપી, િહ�મતથી આગળ 
વધારતા ર�ાં. સભામાં બે શ�દો �ાનના બોલતાં 
પણ દીદી�એ �ો�સાહન આપી શીખ�યું.

ગુજરાતના સેવાક���ો માટ� જમીન લેવાની 
હોય, નવા �થાન પર સેવાક��� ખોલવાનું હોય ક� 
ભવનનું નામ આપવાનું હોય, ય�ના કારોબાર 
સંબંધી અગ�યના સંદ�શાઓ બાબા મોકલાવતાં. 
દીદી�ના માગ�દશ�ન હ�ઠળ ઈ�રીય પ�રવારના 
ભાઈ-બહ�નો માટ� પણ અનેક સંદ�શાઓ આ�યાં. 
મારા �વનની ��યેક પળમાં સાથ િનભાવનાર 
દીદી�, છ��ાં એકાદ વષ�થી ઉપરામ, ન�ોમોહા, 
યોગની સવ�� ��થિતમાં ��થત થયેલ �યા. 
અંિતમ �દવસોમાં બીમારીનું એક કારણ િનિમ� 
બનાવી, જગતઅંબા સર�વતીના ચાહક મ�માની 
રાજધાનીમાં સેવા અથ� અચાનક ઉડીને જતાં 
ર�ાં. આજે �થમ ��િત �દવસ પણ આવી ગયો 
છતાંય આભાસ નથી થતો ક�, દીદી� મારી સાથે 
નથી. દીદી� આજે પણ સતત સૂ�મમાં માગ� 
�શ�થ કરી રહ�લ છ�. અલૌ�કક માને મારા 
શ�દોથી ભાવાંજલી અપ�ણ.       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)...
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જગદ�બા સર�વતી
�.ક�. નીલમદીદી, પાટણ

જગદ�બા સર�વતીનો જ�મ અખંડ 
ભારતના િસંધ �ાંતમાં એક સં�કારી પ�રવારને 
�યાં થયો. તેમનું નામ રાધે હતું. તેઓ અ�યાસમાં 
ખૂબ જ �િવણ હતાં.

1936માં �યાર� િપતા�ી ��ાબાબાને �યાં 
સત ્સંગની શ�આત થઈ �યારથી જ તેઓ પણ 
આવતાં હતાં. નાની �મરમાં �ભુ �ા��તની લગન 
ખૂબ હતી. ��ાબાબાએ તેમનું નામ ઓમ રાધે 
રા�યું. ઓમ મંડલીના નામે શ� થયેલી સં�થામાં 
��ાબાબાએ પોતાની સઘળી સંપિ� 1937માં 7 
બહ�નો, માતાઓની કમેટી બનાવીને િવલ કરી 
હતી. તેમાં ઓમ રાધે પણ હતાં. તેઓ ક�મારી હોવા 
છતાં પણ માની જેમ બધાની પાલના કરતાં આમ 
શ�થી જ તેમનો અિત મહ�વનો રોલ ર�ો.

ઓમ રાધેનો �વભાવ ખૂબ જ મીઠો હતો. 
તેઓ ખૂબ સમજદાર, અિત ગંભીર અને સાથે 
સાથે રમણીક પણ હતાં. િશવબાબાના �ાન ઉપર 
એમનો સંપૂણ� િન�ય હતો. આ�ાકારી વફાદાર, 
સદા ‘હા�’નો પાઠ પાકો રાખવાવાળાં ઓમ રાધે 
ખૂબ જ થોડા સમયમાં બધાના �દલમાં �થાન 
વસાવી લીધું. સંતુ�તા, ધીરજ જેવા અનેક 
ગુણોનાં ધની હતાં. બાબા જે કહ� તેને અ�રશહ 
ધારણ કરતાં કોઈ પણ કમ�ર સંક�પ નહ� ક� 
ક�વી રીતે થશે ? �યાર� આ સં�થાનું �થળાંતર 
આબુમાં થયું. �યાર� થોડા સમય પછી આિથ�ક 
સંકડામણનો સમય આ�યો. 400 જેટલાં ભાઈ-
બહ�નોની જવાબદારી હોવા છતાં તેમનો િન�ય 
પાકો ર�ો. ગમે તેવી પ�ર��થિતનો હસતા મ�ઢ� 
સામનો કય�. બાબાએ ક�ં છ� એટલે થઈ જશે.

મુરલીનાં મ�તાનાં

િશવ િપતાની મોરલીને અ�ર સહ ધારણ 
કરવાના આ�હી હતાં. �ાનની વીણા વડે મધુર 
સૂર ર�લાવી અનેકોના �વનમાં �ાનનો �કાશ 
પાથય� હતો. માટ� જ તેઓ �ાનની દ�વી સર�વતી 
કહ�વાયાં. કહ�વત અનુસાર નારી એવાં લ�ણ 
ધારણ કર� તો તે �ી લ�મી બને તે અનુસાર �ાન 
ધનને ધારણ કરી અનેકોના �વનને �દ�ય 
બનાવનાર ધનની દ�વી લ�મી પણ કહ�વાયાં. 
�ાનના દાનથી અનેક આ�માઓની સવ� 
મનોકામના પૂરી કરી જેથી પરમા�માએ તેમને 
જગદ�બા ક�ાં. પરમા�માએ તેમને જ�મોના 
રહ�ય સમ��યાં ક� ઓમરાધે સંગમયુગમાં 
પરમા�મ િશ�ા લઈ રાધે બનશે અને તેઓ જ 
સતયુગમાં �થમ જ�મમાં �ી લ�મી િવ� 
મહારાણી બનશે.

શા��ોના વણ�ન આધાર� આપણે દ�વીઓને 
અસુર સંહારીણી કહીએ છીએ. આ અસુરો એટલે 
જ િવકારો, વત�માન કળીયુગના અંિતમ ચરણમાં 
પરમા�મ �ાન �ારા પોતાની જ અંદર રહ�લા પાંચ 
િવકારોનો નાશ કય�. આમ આપણે જેમની પૂ� 
કરતા આ�યાં તે આ�દ દ�વી જગદ�બા સંગમયુગમાં 
થઈ ગયાં તેમને વીણા વગાડવાનો ખૂબ શોખ હતો. 
તેઓ સુંદર ગીતો પણ ગાતાં હતાં. તેઓ ફ�શનેબલ 
હતાં. છતાં ખૂબ �ભાવશાળી અને પિવ�તાની 
મૂિત� હતાં.

મ�માના �વનનું એક સુ� હતું ક� એકવાર 
થયેલી ભૂલ ફરીથી ન થવી �ઈએ. મ�મા સદા 
કહ�તા ક� પુ�ષાથ� છું એવું કહીને કમ�ર ન ર��. 
િવતેલી વાતોને ભૂલીને સદા �વનને �ે� 

બનાવવા આગળ વધતા રહ�વું.

બાબાની આ�ાનું તુરંત જ પાલન કરતાં. 
બાબાની �ીમતને �કમી �કમ ચલા રહા હ� 
સમજતા. તેમના �વનનો એક �સંગ યાદ આવે 
છ�. એકવાર બહારથી ઘણાં બી�ં ભાઈ બહ�નો 
આ�યા હતાં. તેઓ પાછા ફરવાના �દવસે બાબાથી 
છુ�ી લઈ ર�ાં હતાં. બાબાને િવચાર આ�યો 
બાળકોને સાબુદાણાનો હલવો ખવડાવવો છ�. 
તેમણે મ�માને ક�ં. મ�મા તો તરત જ � બાબા 
કહી રસોડામાં ગયાં અને હલવો બનાવવા લા�યાં. 
બી�ં બધાં ભાઈ બહ�નોને િવચાર આ�યો ક� થોડા 
સમયમાં હલવો ક�વી રીતે બનશે? પરંતુ મ�માને 
લેશ મા� પણ કમ�ર સંક�પ ન હતો. તેમણે 
હલવો બનાવી અને �ટ�શન પર મોકલાવી આ�યો.

મ�માનું �યિ��વ ઉ� હતું. સાહિસક, 
નીડર હતાં. �પ� વ�ા હતા. એકવાર પરમા�મ 
�ાનના િવરોધીઓએ �ાનના િવરોધમાં કોટ� ક�સ 
કય� હતો. મ�મા નીડર બનીને કોટ�માં ગયાં. જજ 
સાહ�બે તેમને ભગવાનને હા�ર ના�ર સમ�ને 
કસમ ખાવાનું ક�ં. �યાર� તેમણે ક�ં ક� �� તો 
આપને હા�ર ના�ર સમજું છું. ભગવાન �યાં 
જુઓ �યાં સવ� �યાપક નથી.

મ�મા સહનશીલતાની મૂિત� હતાં તેઓને 
ક��સર હતું. મુંબઈ ઓપર�શન કરા�યા બાદ પણ 
તેઓ સેવા કરતાં રહ�તાં એકવાર ડૉ�ટર� તેમને 
કહી દીધું ક� હવે ઠીક થાય તેમ નથી. માટ� માઉ�ટ 
આબુ મુ�યાલયમાં આ�યા. અનેક ભાઈ બહ�નોને 
િશવબાબાની યાદમાં ટોલી ખવડાવી પરંતુ કોઈને 
કશી ખબર જ ન પડી ક� હવે મ�મા ખૂબ થોડો 
સમય આપણી વ�ે છ�. પરંતુ િશવબાબાની યાદમાં 
ક�ને પણ સમાવી લીધું. 24 જૂન 1965માં તેમણે 
પોતાનું શરીર છોડી અ�ય� થયાં.

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

રાજકોટમાં સાંજનો �ો�ામ હતો, દીદીને જેવી 
ખબર પડી ક� દાદી �નક� અમદાવાદ આ�યા છ�. 
બસ ન આરામ ન ચૈન. અમે તો બપોર� આરામ 
કરતાં હતાં, અમારા બેનોએ પૂ�ુ દીદી, આપ 
સૂતા નથી. ક�ઈ �ઈએ છ�? તો �ેહાળ ભાવથી 
કહ�, બેન, દાદી �નક� અમદાવાદ છ� અને �� 
અહ� છું. દીદી�ના શ�દોમાં દાદી� ��યે એવો 
ભાવ હતો ક� �ણે તે દાદી�ની સ�મુખ જ હોય.

સહનશીલતા એ જ મહાનતા

�યાર�ક સેવાઓમાં શ�આતમાં નાના-મોટા 
િવ�નો આવતાં, �વાભાિવક વાતચીતમાં મને 
હ�મેશા ઉમંગ-ઉ�સાહ આપતાં કહ�તાં - ભારતી, 
મહાન બનવું હોય તો થોડું સહન કરવું પડે. તે જ 
મહાનતા છ�, બસ હ�મેશા યાદ રાખ બાબા બેઠા છ�, 
આપણે સ�ાઈ-સફાઈ, ઈમાનદારીથી સેવા કરતાં 
રહીએ. બાબા બધુ �ણે છ�.

આવાં મહાન તપ�વી, ગ�રમામયી 
ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર.

સ રલિચ�, �ેહાળ, સાદગીથી સંપ�ન

ર હમ�દલ, �હાિનયત, રમિણકતાના રા�

લા જવાબ, લાગણીશીલ, લાિલમા લલાટમાં

દી લમાં બસ એક �દલારામ

દી દી�ની �દવસ-રાતની અથક અિવરત 
સેવાઓ ખાસ.

� વન જગદ�બામા જેવું �વી, પસંદ કય� જૂન 
માસ

આજે �થમ વાિષ�ક પુ�યિતિથ પર સમ�ત 
ગુજરાત તરફથી કો�ટ-કો�ટ વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...સલલાદીદીના સંગ
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જગદ�બા સર�વતી
�.ક�. નીલમદીદી, પાટણ

જગદ�બા સર�વતીનો જ�મ અખંડ 
ભારતના િસંધ �ાંતમાં એક સં�કારી પ�રવારને 
�યાં થયો. તેમનું નામ રાધે હતું. તેઓ અ�યાસમાં 
ખૂબ જ �િવણ હતાં.

1936માં �યાર� િપતા�ી ��ાબાબાને �યાં 
સત ્સંગની શ�આત થઈ �યારથી જ તેઓ પણ 
આવતાં હતાં. નાની �મરમાં �ભુ �ા��તની લગન 
ખૂબ હતી. ��ાબાબાએ તેમનું નામ ઓમ રાધે 
રા�યું. ઓમ મંડલીના નામે શ� થયેલી સં�થામાં 
��ાબાબાએ પોતાની સઘળી સંપિ� 1937માં 7 
બહ�નો, માતાઓની કમેટી બનાવીને િવલ કરી 
હતી. તેમાં ઓમ રાધે પણ હતાં. તેઓ ક�મારી હોવા 
છતાં પણ માની જેમ બધાની પાલના કરતાં આમ 
શ�થી જ તેમનો અિત મહ�વનો રોલ ર�ો.

ઓમ રાધેનો �વભાવ ખૂબ જ મીઠો હતો. 
તેઓ ખૂબ સમજદાર, અિત ગંભીર અને સાથે 
સાથે રમણીક પણ હતાં. િશવબાબાના �ાન ઉપર 
એમનો સંપૂણ� િન�ય હતો. આ�ાકારી વફાદાર, 
સદા ‘હા�’નો પાઠ પાકો રાખવાવાળાં ઓમ રાધે 
ખૂબ જ થોડા સમયમાં બધાના �દલમાં �થાન 
વસાવી લીધું. સંતુ�તા, ધીરજ જેવા અનેક 
ગુણોનાં ધની હતાં. બાબા જે કહ� તેને અ�રશહ 
ધારણ કરતાં કોઈ પણ કમ�ર સંક�પ નહ� ક� 
ક�વી રીતે થશે ? �યાર� આ સં�થાનું �થળાંતર 
આબુમાં થયું. �યાર� થોડા સમય પછી આિથ�ક 
સંકડામણનો સમય આ�યો. 400 જેટલાં ભાઈ-
બહ�નોની જવાબદારી હોવા છતાં તેમનો િન�ય 
પાકો ર�ો. ગમે તેવી પ�ર��થિતનો હસતા મ�ઢ� 
સામનો કય�. બાબાએ ક�ં છ� એટલે થઈ જશે.

મુરલીનાં મ�તાનાં

િશવ િપતાની મોરલીને અ�ર સહ ધારણ 
કરવાના આ�હી હતાં. �ાનની વીણા વડે મધુર 
સૂર ર�લાવી અનેકોના �વનમાં �ાનનો �કાશ 
પાથય� હતો. માટ� જ તેઓ �ાનની દ�વી સર�વતી 
કહ�વાયાં. કહ�વત અનુસાર નારી એવાં લ�ણ 
ધારણ કર� તો તે �ી લ�મી બને તે અનુસાર �ાન 
ધનને ધારણ કરી અનેકોના �વનને �દ�ય 
બનાવનાર ધનની દ�વી લ�મી પણ કહ�વાયાં. 
�ાનના દાનથી અનેક આ�માઓની સવ� 
મનોકામના પૂરી કરી જેથી પરમા�માએ તેમને 
જગદ�બા ક�ાં. પરમા�માએ તેમને જ�મોના 
રહ�ય સમ��યાં ક� ઓમરાધે સંગમયુગમાં 
પરમા�મ િશ�ા લઈ રાધે બનશે અને તેઓ જ 
સતયુગમાં �થમ જ�મમાં �ી લ�મી િવ� 
મહારાણી બનશે.

શા��ોના વણ�ન આધાર� આપણે દ�વીઓને 
અસુર સંહારીણી કહીએ છીએ. આ અસુરો એટલે 
જ િવકારો, વત�માન કળીયુગના અંિતમ ચરણમાં 
પરમા�મ �ાન �ારા પોતાની જ અંદર રહ�લા પાંચ 
િવકારોનો નાશ કય�. આમ આપણે જેમની પૂ� 
કરતા આ�યાં તે આ�દ દ�વી જગદ�બા સંગમયુગમાં 
થઈ ગયાં તેમને વીણા વગાડવાનો ખૂબ શોખ હતો. 
તેઓ સુંદર ગીતો પણ ગાતાં હતાં. તેઓ ફ�શનેબલ 
હતાં. છતાં ખૂબ �ભાવશાળી અને પિવ�તાની 
મૂિત� હતાં.

મ�માના �વનનું એક સુ� હતું ક� એકવાર 
થયેલી ભૂલ ફરીથી ન થવી �ઈએ. મ�મા સદા 
કહ�તા ક� પુ�ષાથ� છું એવું કહીને કમ�ર ન ર��. 
િવતેલી વાતોને ભૂલીને સદા �વનને �ે� 

બનાવવા આગળ વધતા રહ�વું.

બાબાની આ�ાનું તુરંત જ પાલન કરતાં. 
બાબાની �ીમતને �કમી �કમ ચલા રહા હ� 
સમજતા. તેમના �વનનો એક �સંગ યાદ આવે 
છ�. એકવાર બહારથી ઘણાં બી�ં ભાઈ બહ�નો 
આ�યા હતાં. તેઓ પાછા ફરવાના �દવસે બાબાથી 
છુ�ી લઈ ર�ાં હતાં. બાબાને િવચાર આ�યો 
બાળકોને સાબુદાણાનો હલવો ખવડાવવો છ�. 
તેમણે મ�માને ક�ં. મ�મા તો તરત જ � બાબા 
કહી રસોડામાં ગયાં અને હલવો બનાવવા લા�યાં. 
બી�ં બધાં ભાઈ બહ�નોને િવચાર આ�યો ક� થોડા 
સમયમાં હલવો ક�વી રીતે બનશે? પરંતુ મ�માને 
લેશ મા� પણ કમ�ર સંક�પ ન હતો. તેમણે 
હલવો બનાવી અને �ટ�શન પર મોકલાવી આ�યો.

મ�માનું �યિ��વ ઉ� હતું. સાહિસક, 
નીડર હતાં. �પ� વ�ા હતા. એકવાર પરમા�મ 
�ાનના િવરોધીઓએ �ાનના િવરોધમાં કોટ� ક�સ 
કય� હતો. મ�મા નીડર બનીને કોટ�માં ગયાં. જજ 
સાહ�બે તેમને ભગવાનને હા�ર ના�ર સમ�ને 
કસમ ખાવાનું ક�ં. �યાર� તેમણે ક�ં ક� �� તો 
આપને હા�ર ના�ર સમજું છું. ભગવાન �યાં 
જુઓ �યાં સવ� �યાપક નથી.

મ�મા સહનશીલતાની મૂિત� હતાં તેઓને 
ક��સર હતું. મુંબઈ ઓપર�શન કરા�યા બાદ પણ 
તેઓ સેવા કરતાં રહ�તાં એકવાર ડૉ�ટર� તેમને 
કહી દીધું ક� હવે ઠીક થાય તેમ નથી. માટ� માઉ�ટ 
આબુ મુ�યાલયમાં આ�યા. અનેક ભાઈ બહ�નોને 
િશવબાબાની યાદમાં ટોલી ખવડાવી પરંતુ કોઈને 
કશી ખબર જ ન પડી ક� હવે મ�મા ખૂબ થોડો 
સમય આપણી વ�ે છ�. પરંતુ િશવબાબાની યાદમાં 
ક�ને પણ સમાવી લીધું. 24 જૂન 1965માં તેમણે 
પોતાનું શરીર છોડી અ�ય� થયાં.

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

રાજકોટમાં સાંજનો �ો�ામ હતો, દીદીને જેવી 
ખબર પડી ક� દાદી �નક� અમદાવાદ આ�યા છ�. 
બસ ન આરામ ન ચૈન. અમે તો બપોર� આરામ 
કરતાં હતાં, અમારા બેનોએ પૂ�ુ દીદી, આપ 
સૂતા નથી. ક�ઈ �ઈએ છ�? તો �ેહાળ ભાવથી 
કહ�, બેન, દાદી �નક� અમદાવાદ છ� અને �� 
અહ� છું. દીદી�ના શ�દોમાં દાદી� ��યે એવો 
ભાવ હતો ક� �ણે તે દાદી�ની સ�મુખ જ હોય.

સહનશીલતા એ જ મહાનતા

�યાર�ક સેવાઓમાં શ�આતમાં નાના-મોટા 
િવ�નો આવતાં, �વાભાિવક વાતચીતમાં મને 
હ�મેશા ઉમંગ-ઉ�સાહ આપતાં કહ�તાં - ભારતી, 
મહાન બનવું હોય તો થોડું સહન કરવું પડે. તે જ 
મહાનતા છ�, બસ હ�મેશા યાદ રાખ બાબા બેઠા છ�, 
આપણે સ�ાઈ-સફાઈ, ઈમાનદારીથી સેવા કરતાં 
રહીએ. બાબા બધુ �ણે છ�.

આવાં મહાન તપ�વી, ગ�રમામયી 
ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર.

સ રલિચ�, �ેહાળ, સાદગીથી સંપ�ન

ર હમ�દલ, �હાિનયત, રમિણકતાના રા�

લા જવાબ, લાગણીશીલ, લાિલમા લલાટમાં

દી લમાં બસ એક �દલારામ

દી દી�ની �દવસ-રાતની અથક અિવરત 
સેવાઓ ખાસ.

� વન જગદ�બામા જેવું �વી, પસંદ કય� જૂન 
માસ

આજે �થમ વાિષ�ક પુ�યિતિથ પર સમ�ત 
ગુજરાત તરફથી કો�ટ-કો�ટ વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...સલલાદીદીના સંગ

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 06 June 2020 Page No. 30

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 06 June 2020 Page No. 31

�ાના�ત



આદરણીય સરલાદીદી� મારા અલૌ�કક �વનના ઘડવૈયા
�.ક�. અમરબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

ઉ�ર ગુજરાતના છ�ક છ�વાડાના 
અંત�રયાળ સ�ા ગામમાં એક મ�યમ વગ�ય 
પ�રવારમાં મારો લૌ�કક જ�મ થયો હતો. ૧૬ 
વષ�ની �મર� િપતા�ી ��ાબાબાના �દ�ય 
સા�ા�કાર �ારા મારો અલૌ�કક જ�મ થયો હતો. 
એક રા�ે �વ�નમાં ��ાબાબાએ આવીને મને 
ક�ં, ‘બ�ી, અમદાવાદમે સરલા બ�ી રહતી 
હ�, વહાં તુમકો ચલના હ�? ચલેગી ના?’ મ� તરત 
હા પાડી દીધી. પરંતુ મને એ સમજણ ના પડી ક�, 
માર� �યાં જવાનું છ�?

િસ�પુરમાં તે સમયે કારતક માસનો મેળો 
હતો. મારા પ�રવારના સ�યોની સાથે �� પણ 
મેળામાં ગઈ હતી. મેળામાં ��ાક�મારીઝનું �દશ�ન 
રાખેલ હતું. �દશ�નીમાં �વેશ કરતાં જ ��ા-
બાબાનો ફોટો �ઈને મ� પૂ�ું ક� - ‘આ દાદા કોણ 
છ�?’ �યાર� બહ�નોએ ક�ં, ‘આ ��ાબાબા છ�. 
તમે સાત �દવસનો કોષ� કરો તો તમને બધી 
સમજણ પડશે.’ પછી મ� કોષ� કય�, બાબા ��યે 
મને િન�ય થઈ ગયો. �ાનનો નશો હતો એટલે 
ઘરમાં પણ �� િશવને જ પરમા�મા કહ�તી. બધી 
ધારણાઓ આપોઆપ શ� કરી. એક �દવસ રા�ે 
આકાશમાંથી અવાજ આ�યો, ‘બ�ી, તુમ ચલો, 
તુ�હાર� િલયે િવશેષ સેવા હ�.’ મ� લૌ�કક પ�રવારને 
ક�ં ક�, માર� િસ�પુર ��ાક�મારીઝ સે�ટર �વા 
જવું છ�. મારા લૌ�કક બાએ ક�ં ક�, તું ભણેલી-
ગણેલી નથી, આવી નવી-નવી વાતો સાંભળ� છ�. 
આપણાં સમાજમાં છોકરીઓ �યાર�ય બહાર 
નીકળતી નથી. તાર� �યાંય જવાનું નથી. મારો �ઢ 
સંક�પ હતો, મારા ભાઈએ સહયોગ આ�યો એટલે 
�� પહ�ર�લ કપડે જ બસમાં બેસી િસ�પુર પહ�ચી. 

િસ�પુરથી મંજુબેન અને મનોજભાઈની સાથે 
અમદાવાદમાં મિણનગરના ગોરધનવાડી ટ�કરા 
‘રાજયોગ ભવન’ સેવાક��� પર અમે પહ��યા. તે 
સમયે સરલાદીદી સેવા અથ� નવસારી ગયા હતા. 
બહ�નોએ મંજુલાબેન સાથે મારો પ�રચય કરા�યો. 
�યાર� નવસારીથી દીદી� પાછા આ�યા �યાર� 
મંજુબેને દીદી�ને ક�ં ક�, િસ�પુરથી એક ક�મારી 
આવી છ� આપ તેને મળો. દીદી�નું ખૂબ મોટું ભાર� 
શરીર �ઈને �� થોડી ગભરાઈ ગઈ હતી. દીદી� 
ખૂબ �ેમભાવથી મને મ�યાં અને પૂ�ું બેટા, તાર� 
અહ� મારી પાસે રહ�વું છ� ને? મ� હા પાડી.

ઈ�રીય પ�રવારનાં કોઈની સાથે પ�રચય 
ન હતો, �ાન પણ �પ� ન હતું. પણ બાબાના 
બોલ પર જ �� અમદાવાદ આવી. ગુજરાતના આ�દ 
રતન હસમુખભાઈ (પ�પા) - મંજુલાબેન (મ�મી)ને 
આ વાત �ણી �યાર� ખુશ થઈને ક�ં, કાલે 
ગુ�વાર� આપ �ાસમાં આ અનુભવ સંભળાવ�. 
દર ગુ�વાર� સવાર� ક�લાસદીદી ગાંધીનગરથી 
અમદાવાદ આવી ભોગ લગાવતાં હતાં. અમે 
એકબી�થી પ�રિચત ન હતાં. �� આવી તેના �ી� 
�દવસે ગુ�વાર હતો, �યાર� �ામા અનુસાર 
ક�લાસદીદી અમદાવાદ ભોગ લગાવવા આવી 
શ�યા ન હતાં એટલે ગાંધીનગરમાં જ ભોગ 
લગા�યો. ભોગમાં સંદ�શ આ�યો ક�, ‘સરલા બ�ી 
ક� પાસ � નઈ બ�ી આઈ હ�, વહ સરલા ક� 
મદદગાર બનેગી, વો બ�ી કા પૂરા �યાન 
રખના.’ આ રીતે વતનથી બાબાએ મારા માટ� 
�થમ મેસેજ મોક�યો હતો. ભોગ લગા�યા પછી 
ક�લાસદીદીનો ફોન આ�યો ક�, ‘સરલાદીદી 
આપક� પાસ કોઈ બહ�ન આઈ હ�? ઉસક� િલયે 

બાબાને યહ મેસેજ �દયા હ�.’ દીદી�એ મને 
બોલાવીને ક�ં ક�, � બેટા તારા માટ� બાબાનો 
સંદ�શ છ�, તાર� અહ� મારી પાસે જ રહ�વાનું છ�, તે 
�દવસથી 6 જૂન, 2019 સુધી દીદી�ના સાંિન�યમાં 
જ રહ�વાનું પરમ સૌભા�ય �ા�ત થયું.

દીદી�એ મને ખૂબ ક�ળવણી આપી તૈયાર 
કરી, આદશ� ��ાક�મારી �વનની સાચી સમજ 
આપી. �� �ક�લે ભણવા ગઈ ન હતી તેથી મારામાં 
ઘણી અ�ાનતા હતી. સમજણ પણ ઓછી પડતી, 
અવાર-નવાર નાની-મોટી ભૂલો પણ થતી. પરંતુ 
મારી દર�ક ભૂલોમાંથી દીદી� મને શીખવતા અને 
આગળ વધારતા. મને �િપયા ક�ટલા કહ�વાય એનું 
પણ સામા�ય �ાન ન હતું. ચીજ-વ�તુ ગોઠવવી, 
સાફ કરવી, સર-સામાન ભરવો. ભોગ-ટોલી 
બનાવવી, મહ�માનોની આગતા �વાગતા, 
સાફસુફ� ક�વી રીતે કરવી, ��ાસુ ભાઈ બહ�નોને 
પાલના આપવી. આવી અનેક બાબતો િવશે મને 
કોઈ સમજણ ન હતી. પાટ�ના ભાઈ-બહ�નોને ચા-
ના�તો આપવા ર��વે �ટ�શન જવું, િવદ�શી ભાઈ-
બહ�નોની સેવા કરવી, સેવાક���ના નાના-મોટા 
સવ� �થૂળ કાય� દીદીએ �વયં કરીને શીખ�યું. 
ગામડાની એક દીકરીને યો�ય આ�યા��મક 
ક�ળવણી આપી આદરણીય દીદી�એ મારા 
નવ�વન ઘડતરના �ે� િશ�પી બ�યા.

�� �યાર� સેવાક��� પર આવી �યાર� મને 
ઘણાં સંક�પ ચાલતા હતાં ક�, બધા ખૂબ સેવા કર� 
છ�, �� ભણેલી નથી, કશું આવડતું નથી. તો �� કઈ 
રીતે બાબાની સેવામાં સહયોગી બનીશ. એટલે �� 
રોજ સવાર� બે વાગે ઉઠી યોગમાં બેસતી હતી. 
એક�દવસ બાબાએ મારી બુિ�ની દોરી ખ�ચી 
વતનમાં બોલાવી, પહ�લી જ વાર જે ��ાબાબાનો 
�વ�નમાં સા�ા�કાર થયો હતો એવાં જ �વ�પે 
બાબાને વતનમાં િનહા�યાં. એટલે �� તરત જ 

��ાબાબાને ઓળખી ગઈ ક�, આ એજ બાબા છ� 
જે મને અમદાવાદ લઈ આ�યા છ�. બાબાએ �ેમથી 
ક�ં, ‘બ�ી ગભરાના નહ�. બાબા તેર�કો 
સબક�છ સીખાયેગા. �કસીકા પાટ� નિહ હ�, ઐસા 
સેવા કા પાટ� બાબા તુમકો દ� રહા હ�. તુમ હ�રો 
ક� સભામ� બાબા કા સંદ�શ સુના સકતી હો.’ 
વતનમ� બાબા શીખાયેગા. �ણે વતનમાં જવાનો 
પાટ� ખુ�યો. દીદી�એ આબુમાં મોિહનીબેન પાસે 
વેરીફાઈ કરા�યું ક�, અમરબેનનો બાબાની પાસે 
જવાનો પાટ� સાચે જ ખૂ�યો છ�? �યારબાદ મારો 
વતનમાં જવાનો િસલિસલો ચાલુ થયો.

�યાર� ભૂજમાં ર�ાબેન પાસે ‘તપ�યા 
ભવન’નું ભૂિમ પૂજનના કાય��મમાં દીદી� સાથે 
જવાનું થયું �યાર� બાબાએ ભોગ �ારા સંદ�શ 
આ�યો ક�, બ�ી કો બોલના યહ ભવન કા 
ફાઉ�ડેશન બ�ત મજબૂત ડાલે ઔર ફાઉ�ડેશન 
ડાલતે સમય િવશેષ �યાન દ�ના. બાબાના સંદ�શ 
�માણે ફાઉ�ડેશન ખૂબ મજબૂત કયુ� હતું અને 
2001માં ભૂક�પ વખતે સમ� ભૂજ પડી ભાં�યું હતું 
�યાર� તપ�યા ભવનને મા� નાની િતરાડો જ પડી 
હતી. �કાશમિણ દાદી� પણ વતનમાં મોકલી 
ઘણી વખત સંદ�શ મંગાવતા. બાબાએ વરદાન પણ 
આપેલું ક�, અ�તવેલે ક� સમય વતનમ� નોટ-
પે�સીલ લેક� આના. મ� તુઝે વતનમે શીખા�ગા 
ઔર નીચે સાકારમ� સરલાદીદી શીખાયેગી. આવી 
રીતે શ�આતના �દવસોમાં બાબાએ મને થોડું ઘણું 
અ�ર�ાન પણ વતનમાં જ આ�યું હતું.

દીદી�ને મધુબન મહાય�માં અવાર-નાર 
જવાનું થતું. તેથી દાદીઓની, વ�ર� ભાઈ-
બહ�નોની અને ય�ની સમીપ મને લઈ જવા 
સરલાદીદી� જ મારા મા�યમ બ�યા. દીદી� મારી 
સાચી મા છ�, ફ� િનિમ� મા� જ�મદા�ી માએ 
એક નાના ગામમાં જ�મ આ�યો. દીદી �યાર� 
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આદરણીય સરલાદીદી� મારા અલૌ�કક �વનના ઘડવૈયા
�.ક�. અમરબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

ઉ�ર ગુજરાતના છ�ક છ�વાડાના 
અંત�રયાળ સ�ા ગામમાં એક મ�યમ વગ�ય 
પ�રવારમાં મારો લૌ�કક જ�મ થયો હતો. ૧૬ 
વષ�ની �મર� િપતા�ી ��ાબાબાના �દ�ય 
સા�ા�કાર �ારા મારો અલૌ�કક જ�મ થયો હતો. 
એક રા�ે �વ�નમાં ��ાબાબાએ આવીને મને 
ક�ં, ‘બ�ી, અમદાવાદમે સરલા બ�ી રહતી 
હ�, વહાં તુમકો ચલના હ�? ચલેગી ના?’ મ� તરત 
હા પાડી દીધી. પરંતુ મને એ સમજણ ના પડી ક�, 
માર� �યાં જવાનું છ�?

િસ�પુરમાં તે સમયે કારતક માસનો મેળો 
હતો. મારા પ�રવારના સ�યોની સાથે �� પણ 
મેળામાં ગઈ હતી. મેળામાં ��ાક�મારીઝનું �દશ�ન 
રાખેલ હતું. �દશ�નીમાં �વેશ કરતાં જ ��ા-
બાબાનો ફોટો �ઈને મ� પૂ�ું ક� - ‘આ દાદા કોણ 
છ�?’ �યાર� બહ�નોએ ક�ં, ‘આ ��ાબાબા છ�. 
તમે સાત �દવસનો કોષ� કરો તો તમને બધી 
સમજણ પડશે.’ પછી મ� કોષ� કય�, બાબા ��યે 
મને િન�ય થઈ ગયો. �ાનનો નશો હતો એટલે 
ઘરમાં પણ �� િશવને જ પરમા�મા કહ�તી. બધી 
ધારણાઓ આપોઆપ શ� કરી. એક �દવસ રા�ે 
આકાશમાંથી અવાજ આ�યો, ‘બ�ી, તુમ ચલો, 
તુ�હાર� િલયે િવશેષ સેવા હ�.’ મ� લૌ�કક પ�રવારને 
ક�ં ક�, માર� િસ�પુર ��ાક�મારીઝ સે�ટર �વા 
જવું છ�. મારા લૌ�કક બાએ ક�ં ક�, તું ભણેલી-
ગણેલી નથી, આવી નવી-નવી વાતો સાંભળ� છ�. 
આપણાં સમાજમાં છોકરીઓ �યાર�ય બહાર 
નીકળતી નથી. તાર� �યાંય જવાનું નથી. મારો �ઢ 
સંક�પ હતો, મારા ભાઈએ સહયોગ આ�યો એટલે 
�� પહ�ર�લ કપડે જ બસમાં બેસી િસ�પુર પહ�ચી. 

િસ�પુરથી મંજુબેન અને મનોજભાઈની સાથે 
અમદાવાદમાં મિણનગરના ગોરધનવાડી ટ�કરા 
‘રાજયોગ ભવન’ સેવાક��� પર અમે પહ��યા. તે 
સમયે સરલાદીદી સેવા અથ� નવસારી ગયા હતા. 
બહ�નોએ મંજુલાબેન સાથે મારો પ�રચય કરા�યો. 
�યાર� નવસારીથી દીદી� પાછા આ�યા �યાર� 
મંજુબેને દીદી�ને ક�ં ક�, િસ�પુરથી એક ક�મારી 
આવી છ� આપ તેને મળો. દીદી�નું ખૂબ મોટું ભાર� 
શરીર �ઈને �� થોડી ગભરાઈ ગઈ હતી. દીદી� 
ખૂબ �ેમભાવથી મને મ�યાં અને પૂ�ું બેટા, તાર� 
અહ� મારી પાસે રહ�વું છ� ને? મ� હા પાડી.

ઈ�રીય પ�રવારનાં કોઈની સાથે પ�રચય 
ન હતો, �ાન પણ �પ� ન હતું. પણ બાબાના 
બોલ પર જ �� અમદાવાદ આવી. ગુજરાતના આ�દ 
રતન હસમુખભાઈ (પ�પા) - મંજુલાબેન (મ�મી)ને 
આ વાત �ણી �યાર� ખુશ થઈને ક�ં, કાલે 
ગુ�વાર� આપ �ાસમાં આ અનુભવ સંભળાવ�. 
દર ગુ�વાર� સવાર� ક�લાસદીદી ગાંધીનગરથી 
અમદાવાદ આવી ભોગ લગાવતાં હતાં. અમે 
એકબી�થી પ�રિચત ન હતાં. �� આવી તેના �ી� 
�દવસે ગુ�વાર હતો, �યાર� �ામા અનુસાર 
ક�લાસદીદી અમદાવાદ ભોગ લગાવવા આવી 
શ�યા ન હતાં એટલે ગાંધીનગરમાં જ ભોગ 
લગા�યો. ભોગમાં સંદ�શ આ�યો ક�, ‘સરલા બ�ી 
ક� પાસ � નઈ બ�ી આઈ હ�, વહ સરલા ક� 
મદદગાર બનેગી, વો બ�ી કા પૂરા �યાન 
રખના.’ આ રીતે વતનથી બાબાએ મારા માટ� 
�થમ મેસેજ મોક�યો હતો. ભોગ લગા�યા પછી 
ક�લાસદીદીનો ફોન આ�યો ક�, ‘સરલાદીદી 
આપક� પાસ કોઈ બહ�ન આઈ હ�? ઉસક� િલયે 

બાબાને યહ મેસેજ �દયા હ�.’ દીદી�એ મને 
બોલાવીને ક�ં ક�, � બેટા તારા માટ� બાબાનો 
સંદ�શ છ�, તાર� અહ� મારી પાસે જ રહ�વાનું છ�, તે 
�દવસથી 6 જૂન, 2019 સુધી દીદી�ના સાંિન�યમાં 
જ રહ�વાનું પરમ સૌભા�ય �ા�ત થયું.

દીદી�એ મને ખૂબ ક�ળવણી આપી તૈયાર 
કરી, આદશ� ��ાક�મારી �વનની સાચી સમજ 
આપી. �� �ક�લે ભણવા ગઈ ન હતી તેથી મારામાં 
ઘણી અ�ાનતા હતી. સમજણ પણ ઓછી પડતી, 
અવાર-નવાર નાની-મોટી ભૂલો પણ થતી. પરંતુ 
મારી દર�ક ભૂલોમાંથી દીદી� મને શીખવતા અને 
આગળ વધારતા. મને �િપયા ક�ટલા કહ�વાય એનું 
પણ સામા�ય �ાન ન હતું. ચીજ-વ�તુ ગોઠવવી, 
સાફ કરવી, સર-સામાન ભરવો. ભોગ-ટોલી 
બનાવવી, મહ�માનોની આગતા �વાગતા, 
સાફસુફ� ક�વી રીતે કરવી, ��ાસુ ભાઈ બહ�નોને 
પાલના આપવી. આવી અનેક બાબતો િવશે મને 
કોઈ સમજણ ન હતી. પાટ�ના ભાઈ-બહ�નોને ચા-
ના�તો આપવા ર��વે �ટ�શન જવું, િવદ�શી ભાઈ-
બહ�નોની સેવા કરવી, સેવાક���ના નાના-મોટા 
સવ� �થૂળ કાય� દીદીએ �વયં કરીને શીખ�યું. 
ગામડાની એક દીકરીને યો�ય આ�યા��મક 
ક�ળવણી આપી આદરણીય દીદી�એ મારા 
નવ�વન ઘડતરના �ે� િશ�પી બ�યા.

�� �યાર� સેવાક��� પર આવી �યાર� મને 
ઘણાં સંક�પ ચાલતા હતાં ક�, બધા ખૂબ સેવા કર� 
છ�, �� ભણેલી નથી, કશું આવડતું નથી. તો �� કઈ 
રીતે બાબાની સેવામાં સહયોગી બનીશ. એટલે �� 
રોજ સવાર� બે વાગે ઉઠી યોગમાં બેસતી હતી. 
એક�દવસ બાબાએ મારી બુિ�ની દોરી ખ�ચી 
વતનમાં બોલાવી, પહ�લી જ વાર જે ��ાબાબાનો 
�વ�નમાં સા�ા�કાર થયો હતો એવાં જ �વ�પે 
બાબાને વતનમાં િનહા�યાં. એટલે �� તરત જ 

��ાબાબાને ઓળખી ગઈ ક�, આ એજ બાબા છ� 
જે મને અમદાવાદ લઈ આ�યા છ�. બાબાએ �ેમથી 
ક�ં, ‘બ�ી ગભરાના નહ�. બાબા તેર�કો 
સબક�છ સીખાયેગા. �કસીકા પાટ� નિહ હ�, ઐસા 
સેવા કા પાટ� બાબા તુમકો દ� રહા હ�. તુમ હ�રો 
ક� સભામ� બાબા કા સંદ�શ સુના સકતી હો.’ 
વતનમ� બાબા શીખાયેગા. �ણે વતનમાં જવાનો 
પાટ� ખુ�યો. દીદી�એ આબુમાં મોિહનીબેન પાસે 
વેરીફાઈ કરા�યું ક�, અમરબેનનો બાબાની પાસે 
જવાનો પાટ� સાચે જ ખૂ�યો છ�? �યારબાદ મારો 
વતનમાં જવાનો િસલિસલો ચાલુ થયો.

�યાર� ભૂજમાં ર�ાબેન પાસે ‘તપ�યા 
ભવન’નું ભૂિમ પૂજનના કાય��મમાં દીદી� સાથે 
જવાનું થયું �યાર� બાબાએ ભોગ �ારા સંદ�શ 
આ�યો ક�, બ�ી કો બોલના યહ ભવન કા 
ફાઉ�ડેશન બ�ત મજબૂત ડાલે ઔર ફાઉ�ડેશન 
ડાલતે સમય િવશેષ �યાન દ�ના. બાબાના સંદ�શ 
�માણે ફાઉ�ડેશન ખૂબ મજબૂત કયુ� હતું અને 
2001માં ભૂક�પ વખતે સમ� ભૂજ પડી ભાં�યું હતું 
�યાર� તપ�યા ભવનને મા� નાની િતરાડો જ પડી 
હતી. �કાશમિણ દાદી� પણ વતનમાં મોકલી 
ઘણી વખત સંદ�શ મંગાવતા. બાબાએ વરદાન પણ 
આપેલું ક�, અ�તવેલે ક� સમય વતનમ� નોટ-
પે�સીલ લેક� આના. મ� તુઝે વતનમે શીખા�ગા 
ઔર નીચે સાકારમ� સરલાદીદી શીખાયેગી. આવી 
રીતે શ�આતના �દવસોમાં બાબાએ મને થોડું ઘણું 
અ�ર�ાન પણ વતનમાં જ આ�યું હતું.

દીદી�ને મધુબન મહાય�માં અવાર-નાર 
જવાનું થતું. તેથી દાદીઓની, વ�ર� ભાઈ-
બહ�નોની અને ય�ની સમીપ મને લઈ જવા 
સરલાદીદી� જ મારા મા�યમ બ�યા. દીદી� મારી 
સાચી મા છ�, ફ� િનિમ� મા� જ�મદા�ી માએ 
એક નાના ગામમાં જ�મ આ�યો. દીદી �યાર� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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આ કોરોનાએ તો સમ� િવ�ને થંભાવી 
દીધું. ર�તા સુમસામ ! �ણે ક� મનુ�ય જેલમાં અને 
પશુ-પંખીઓ પેરોલ પર છૂટીને રોડ પર ! 
િવ�નાટકનું અભુતપૂવ� ��ય!! પરંતુ, માનવ એ 
નથી �ણતો ક� પોતે લગભગ ૨૫૦૦ વષ�થી 
માયાની ક�દમાં અથા�� પાંચ િવકારો �પી રાવણના 
લોકડાઉનમાં છ� જ! સો મનુ�ય આ�માઓના 
િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવ અ�યારના 
કપરા સં�ગોમાં (પુ�ષો�મ ક�યાણકારી 
સંગમયુગ) અવત�રત થઈ, ��િપતા ��ાના 
મુખકમલ �ારા ગુ�ત રીતે અગમ-િનગમના અનેક 
ગુઢ રહ�યો �પ� કરી ર�ા છ�. પરમિશ�ક �પે 
કાળચ�ની સમજ અને ગીતામાં વિણ�ત 
રાજયોગનું િશ�ણ આપી ર�ા છ�. આપણે 
સતયુગ-�ેતાયુગના ૨૫૦૦ વષ� તો પિવ� 
દ�વા�માઓ જ હતા. �ાપરથી રાવણની પાંચ 
િવકારોની �ળમાં ફસાયા અને કિલયુગના અંતે 
બેહાલ બ�યા. િવ�ના લગભગ ૧૦ લાખ 
��ાક�માર-ક�મારીઓ િશવબાબા/િશવ િપતાના 
ઈશારા સમ�ને યોગયુ� બની, રાવણના આ 
જડબેસલાક લોકડાઉનમાંથી છટક�, ��ા�ની 
નાવમાં બેસી ગયા છ�. ખુદ ખુદા નાખુદા/નાિવક 
બની, ભવ પાર કરાવી ર�ા છ�. પરમસતગુ� 
પરમા�માના આદ�શ અનુસાર આ યા�ીઓ પોતાને 
આ�વન �ોરોટાઈનમાં સમ�ને પિવ�તા, શુ�ધ 
ખાનપાન, િનયિમત સ�સંગ તેમજ દ�વી ગુણોને 
�વનમાં અપનાવી �વયંનું ક�યાણ કરતાં કરતાં 

િવ� પ�રવારનાં અ�ય આ�માઓને પણ મનસા, 
વાચા, કમ�ણા, તન, મન, ધનનો સ�ઉપયોગ કરી 
માયાની ચંગુલમાંથી મુ� કરવાની ઈ�રીય સેવા 
કરી ર�ા છ�. આપ પણ સમયને પારખો અને 
રાવણના લોકડાઉને �કારો આપી, આવનાર 
નવી �વિણ�� દુિનયાના અિધકારી બનવાનું 
સોભા�ય �ા�ત કરો. કોરોના કરતાં પણ વધાર� 
ઘાતક આ િવકારો �પી િવષાણુઓ/વાઇરસને 
યોગઅ�� �ારા ખતમ કરી, સમ� િવ�ને 
િશવાલય / રામરા�ય બનાવવાના આ 
ક�યાણકારી િશવિપતાના કત��યમાં સહભાગી 
બનો.                                ॥ ઓમશાંિત ॥ 

માયાના લોકડાઉનમાંથી બહાર આવો..
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ
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(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)...જગદ�બા સર�વતી

પાટણ સેવાક��� ઈ�ચાજ� નીલમદીદી પં�બ 
અંબાલા ક��ટમાં જગદ�બાના સાિન�યની મીઠી 
પળોને ઝંઝોરતાં કહ� છ� ક� મ�મા એક ‘મા’ની જેમ 
પાલના કરતાં હતાં. અમે પ�રવારની સાથે મ�માને 
મ�યાં હતાં. મ�માએ મને તેમની ગોદીમાં બેસાડીને 
ટોલી ખવડાવી હતી. ‘ઈતના �યાર કર�ગા કૌન? 
મા કરતી હ� �તના. મ�મા સાથેનો પ�રવારનો 
યાદગાર ફોટો પણ છ�. મ�માનું �વન મારા માટ� 
�ેરણા�પ ર�ં છ�. મ�માનું �વન એક �ાન મંજુષા 
હતું. �હાની આકષ�ણ બેિમસાલ હતું. જે કોઈ 
તેમને મળ� તે તેમની �હાની પસ�નાલીટીથી 
�ભાિવત જ�ર થતા હતા. હર�ક કમ�ને �થમ પોતે 
કરી બી�ને શીખ�યું.           ॥ ઓમશાંિત ॥ 


