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�મશાનમાં જવાનું થાય છ�. �દન, શોક, 
આઘાતનાં ��યોને અને શબને �તાં મન િવચાર� 
ચઢ� છ�. આપણે પણ એક �દવસ અહ� આવવું 
પડશે. �વનની �ણભંગુરતાનો બોધ થાય છ�. 
ખોટાં કમ� બંધ કરી પુ�ય અને સ�કમ� કરવા 
તરફનું વલણ વધતું �ય છ�. �મશાનમાંથી ઘેર 
આવીએ છીએ. થોડા �દવસો પસાર થાય છ� અને 
�મશાની વૈરા�ય પણ લુ�ત થાય છ�.

યૌવનાવ�થામાં, �વનની િભ�ન િભ�ન 
વયે લાગણીસભર �પંદનો ઉઠતાં હોય છ�. પણ 
�ણયભંગ, િન�ફળતા ક� હતાશાની પળોમાં 
વૈરા�ય જ�મે છ�. કોઈના �યવહારથી આવેશમાં 
આવતાં માનહાિનની ઘટનાઓ બનતાં, આિથ�ક 
નુકસાન થતાં, િવ�ાસઘાત, છ�તરિપંડી, 
દગાબા�નો ભોગ બનતાં આપણું મન દુિનયા 
પરથી હટી �ય છ�. વૈરા�ય આવે છ�. િહ�સા, 
િભ�ન િભ�ન રોગો �ાક�િતક આપદાઓ પણ 
વૈરા�ય માટ� િનિમ� બને છ�. િભ�ન િભ�ન �સંગો 
ક� ઘટનાઓના કારણે આવેલો વૈરા�ય લાંબો 
સમય ટકતો નથી. અભાવની ��થિત દૂર થતાં, 
સં�ગો બદલાતાં વૈરા�યભાવ ઓસરવા લાગે છ�. 
તેથી અ�પકાલીન વૈરા�યની આડમાં રહ�લી 
દીવાલ તૂટી �ય છ�. �યાગની દીવાલ તૂટતાં 
વૈરા�યભાવ લુ�ત થાય છ�.

આજે ધમ�ના નામે થતા ઉ�સવોમાં, 
કાય��મોમાં, તેના અનુયાયીઓની સં�યા �તાં, 
તેની પાછળ થતા લાખો �િપયાના ખચ�ને �તાં 
તેની ગુણવ�ા ન�ી કરવાનો ક� તે ��યે અહોભાવ 
�ગટ કરવાનો ઊમળકો �ગે છ�. પણ 

એકવીસમી સદી િવ�ાનની વૈિવ�યસભર 
અ�તન શોધોને કારણે સુિવધા, સજ�ન અને 
સંહાર માટ� પણ િનિમ� બની છ�. આજે ન�વા 
અપવાદને બાદ કરતાં ધમ��થાનો, તીથ� �થાનો 
આ�યા��મક સં�થાઓ પણ આધુિનક સુિવધાઓ 
અને સંચાર ઉપકરણોથી સ� છ�. તેને લીધે 
ભૌિતકતામાં �િ� થઈ છ�. સાદાઈનું �થાન 
ભ�યતાએ લીધું છ�. ધાિમ�ક, આ�યા��મક 
��િ�ઓ �િસિ�ના િશખર� પહ�ચી છ�. િવશેષ 
�યાગ, તપ�યા અને સેવા સાથે સંકળાયેલા 
સાધકો માટ� એક �� ઊભો થઈ �ય છ�. આ 
બધામાં �ઢ વૈરા�ય �યાં છ� ? સૂ�મદશ�ક યં�થી 
વૈરા�યની હલચલોને િનહાળવા �ય�ો કરીએ, 
તો િનરાશ થવા જેવું નથી. વૈરા�યની 
�ઢભાવનાનાં પણ દશ�ન થાય છ�. તે માટ� ગહન, 
હકારા�મક, ગુણ�ાહી ��� �ઈએ.

આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની ક�ડીએ િવચરતાં 
વૈિવ�યસભર અનુભવોની અનુભૂિત થાય છ�. 
લૌ�કક અને આ�યા��મક જગતના માપદ�ડો 
અલગ અલગ હોય છ�. તેથી આ�યા��મક માગ� 
�યાણ કરવા આ�મા ક�મ ત�પર થયો તેનાં 
પ�રબળોનો અ�યાસ કરવો જ�રી છ�. તેની 
ગિતનો આધાર વાતાવરણ, સં�ગો ક� પ�ર��થિત 
ઉપર રહ�લો છ�.

માનવ બુિ�શાળી �ાણી છ�, સામાિજક 
�ાણી છ�. સમાજ�વનમાં તેમને કડવા દુઃખદ 
અનુભવો થાય છ�. તે તેના �વનમાં આવતા 
વૈરા�ય માટ� િનિમ� બને છ�. સગાં, સંબંધી, િમ�ો 
ક� પ�રિચતો વગેર� �વજનોના અ��સં�કાર માટ� 

તં�ી �થાનેથી
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આ�યા��મકતાનો પાયો જે વૈરા�ય છ�. તેના 
માપદ�ડ �ારા જ આ�યા��મક પથની ઉ�નિતનો 
આધાર રહ�લો છ�. વૈરા�યના પાયા ઉપર 
આ�યા��મક �વનની ઈમારત સુંદર રીતે શોભી 
ઉઠ� છ�, ટક� રહ� છ�. તેથી આજે �યાર� અ�યા�મની 
વાતો થાય છ� �યાર� તેના મૂ�યાંકનમાં વૈરા�યનાં 
મૂળ ક�ટલાં ઊંડાં છ� તે તપાસવું પડશે. તે માટ� 
�યિ�નું પૂ�ં માનસશા��ીય અ�યયન કરવું 
જ�રી છ�.

ભિ�માગ�માં, �ાનમાગ�માં પણ વૈરા�યનું 
મહ�વ �વીકારાયેલું છ�. નરિસંહ મહ�તાએ 
‘વૈ�ણવજન’ કા�યમાં �ઢ વૈરા�યનું મહ�વ 
�વીકાયુ� છ�. �વાિમનારાયણ સં�દાયના 
મ�યકાલીન કિવ િન�ક�ળાનંદ� ગાયું છ� ક� ‘�યાગ 
ન ટક�ર� વૈરા�ય િવના ક�રયે કો�ટ ઉપાય�’ 
આમ સાધનાપથમાં વૈરા�ય પાયામાં છ�. િપતા�ી 
��િપતા ��ાએ �ઢ વૈરા�યના પાયા ઉપર 
��ાક�મારીઝ સં�થાની �થાપના કરી. જે આજે 
પણ �દ�ય, અલૌ�કક મૂ�યોનું જતન કરીને 
િવ��યાપી બની છ�. જેઓ રાજયોગ પથના �વાસી 
બ�યા છ� તેઓમાં ક�ટલાક ગુણો �ારંભમાં જ 
દ�ખાય છ�. સંિચત કમ�, પરમા�મા ��યેનો �ેમ, 
શા�ત મૂ�યોમાં ��ધા, પ�રવારનું �ે� 
�ેરણાદાયી વાતાવરણ આ બાબતો પણ અ�યા�મ 
પથના ખ�ચાણ માટ� િનિમ� બને છ�. �યાર� 
સા�તાિહક કોસ�, રાજયોગ િશિબર ક� ��ય �ા�ય 
સાધનો �ારા મળ�લા ઈ�રીય સંદ�શને લીધે 
પરમા�મા ��યેનું ખ�ચાણ વધે છ�. િનયિમત મુરલી 
�વણ અને યોગા�યાસ વધતાં વૈરા�યભાવ તી� 
બનતો �ય છ�. ઈ�રીય �ાનને ગહનતાથી 
સમ�ને, ઊંડાણપૂવ�કના અ�યાસ, યોગની 
મહાનતા અને �દ�ય અનુભૂિતઓના કારણે 
બનતી જતી પ�રપ� અવ�થાથી વૈરા�યભાવ 

�ઢ બને છ�.

જેમ જેમ વૈરા�યભાવ �ઢ થતો �ય છ� તેમ 
તેમ દ�હ અને દ�હના સંબંધો ��યે આ��મક ભાવ 
વધતો �ય છ�. મોહ, આસિ� શુ� પિવ� 
�ેહમાં પ�રવિત�ત થાય છ�. કમ����યો ઉપર સંપૂણ� 
આિધપ�ય �થપાય, કમ����યો �ારા ભોગવાતા 
િભ�ન િભ�ન રસો ઉપર િનયં�ણ આવે, સારા 
સારનો િવવેક ��ત થાય અને યોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓ અનુસાર �યવહાર થાય, 
જે �દ�ય, અલૌ�કક હોય �યાર� �ઢ વૈરા�યની 
��ય�તા થાય છ�.

�ઢ વૈરા�યભાવ �ળવવા માટ� સં�ીની જેમ 
��ત રહ�વું પડે છ�. સંગદોષનો, વાયુમંડળનો, 
કોઈ �ભાવશાળી �યિ�નો આપણા ઉપર 
િનરથ�ક �ભાવ ના પડે તે માટ� ��િત જ�રી છ�. 
આજનું સુખસુિવધાઓયુ� ભૌિતક વાતાવરણ 
આપણી ચેતનાને �ભાિવત ના કર� તે માટ� 
ઈ�રીય યાદ �ારા વૈરા�યનો અ�� સદા 
��િલત રાખવો પડે છ�. આપણાં દાદીઓની 
વૈરા�યભાવનાને �યાર� તેના નૈસિગ�ક �પમાં 
�ઈએ છીએ �યાર� આપણું મ�તક આદરભાવથી 
ઝૂક� �ય છ�. તેમનાં જેટલાં ગુણગાન કરીએ 
તેટલાં ઓછાં છ�. આવાં અનેક ર�ો છ�.

�યાગ, તપ�યા, સેવા, �દ�યગુણસંપ�ન 
સાધકો વૈરા�યના રંગે એવા રંગાયા હોય છ� ક� 
િવપરીત સં�ગો, પ�ર��થિત ક� વાતાવરણ તેમના 
વૈરા�યભાવને ચિલત કરી શકતાં નથી. દીદી 
મનમોિહની� અને દાદી �કાશમિણ�એ 
વૈરા�યની ગહનતામાં જઈ �વનને જે રીતે 
ન�ોમોહા બના�યું હતું તે પુ�ષાથ� ઉ�ેખનીય, 
અવણ�નીય છ�.

રાજયોગીની વૈરા�યભાવના સ�યાસી જેવી 
નથી. તેના વૈરા�યમાં �વના ક�યાણ સાથે િવ� 
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�મશાનમાં જવાનું થાય છ�. �દન, શોક, 
આઘાતનાં ��યોને અને શબને �તાં મન િવચાર� 
ચઢ� છ�. આપણે પણ એક �દવસ અહ� આવવું 
પડશે. �વનની �ણભંગુરતાનો બોધ થાય છ�. 
ખોટાં કમ� બંધ કરી પુ�ય અને સ�કમ� કરવા 
તરફનું વલણ વધતું �ય છ�. �મશાનમાંથી ઘેર 
આવીએ છીએ. થોડા �દવસો પસાર થાય છ� અને 
�મશાની વૈરા�ય પણ લુ�ત થાય છ�.

યૌવનાવ�થામાં, �વનની િભ�ન િભ�ન 
વયે લાગણીસભર �પંદનો ઉઠતાં હોય છ�. પણ 
�ણયભંગ, િન�ફળતા ક� હતાશાની પળોમાં 
વૈરા�ય જ�મે છ�. કોઈના �યવહારથી આવેશમાં 
આવતાં માનહાિનની ઘટનાઓ બનતાં, આિથ�ક 
નુકસાન થતાં, િવ�ાસઘાત, છ�તરિપંડી, 
દગાબા�નો ભોગ બનતાં આપણું મન દુિનયા 
પરથી હટી �ય છ�. વૈરા�ય આવે છ�. િહ�સા, 
િભ�ન િભ�ન રોગો �ાક�િતક આપદાઓ પણ 
વૈરા�ય માટ� િનિમ� બને છ�. િભ�ન િભ�ન �સંગો 
ક� ઘટનાઓના કારણે આવેલો વૈરા�ય લાંબો 
સમય ટકતો નથી. અભાવની ��થિત દૂર થતાં, 
સં�ગો બદલાતાં વૈરા�યભાવ ઓસરવા લાગે છ�. 
તેથી અ�પકાલીન વૈરા�યની આડમાં રહ�લી 
દીવાલ તૂટી �ય છ�. �યાગની દીવાલ તૂટતાં 
વૈરા�યભાવ લુ�ત થાય છ�.

આજે ધમ�ના નામે થતા ઉ�સવોમાં, 
કાય��મોમાં, તેના અનુયાયીઓની સં�યા �તાં, 
તેની પાછળ થતા લાખો �િપયાના ખચ�ને �તાં 
તેની ગુણવ�ા ન�ી કરવાનો ક� તે ��યે અહોભાવ 
�ગટ કરવાનો ઊમળકો �ગે છ�. પણ 

એકવીસમી સદી િવ�ાનની વૈિવ�યસભર 
અ�તન શોધોને કારણે સુિવધા, સજ�ન અને 
સંહાર માટ� પણ િનિમ� બની છ�. આજે ન�વા 
અપવાદને બાદ કરતાં ધમ��થાનો, તીથ� �થાનો 
આ�યા��મક સં�થાઓ પણ આધુિનક સુિવધાઓ 
અને સંચાર ઉપકરણોથી સ� છ�. તેને લીધે 
ભૌિતકતામાં �િ� થઈ છ�. સાદાઈનું �થાન 
ભ�યતાએ લીધું છ�. ધાિમ�ક, આ�યા��મક 
��િ�ઓ �િસિ�ના િશખર� પહ�ચી છ�. િવશેષ 
�યાગ, તપ�યા અને સેવા સાથે સંકળાયેલા 
સાધકો માટ� એક �� ઊભો થઈ �ય છ�. આ 
બધામાં �ઢ વૈરા�ય �યાં છ� ? સૂ�મદશ�ક યં�થી 
વૈરા�યની હલચલોને િનહાળવા �ય�ો કરીએ, 
તો િનરાશ થવા જેવું નથી. વૈરા�યની 
�ઢભાવનાનાં પણ દશ�ન થાય છ�. તે માટ� ગહન, 
હકારા�મક, ગુણ�ાહી ��� �ઈએ.

આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની ક�ડીએ િવચરતાં 
વૈિવ�યસભર અનુભવોની અનુભૂિત થાય છ�. 
લૌ�કક અને આ�યા��મક જગતના માપદ�ડો 
અલગ અલગ હોય છ�. તેથી આ�યા��મક માગ� 
�યાણ કરવા આ�મા ક�મ ત�પર થયો તેનાં 
પ�રબળોનો અ�યાસ કરવો જ�રી છ�. તેની 
ગિતનો આધાર વાતાવરણ, સં�ગો ક� પ�ર��થિત 
ઉપર રહ�લો છ�.

માનવ બુિ�શાળી �ાણી છ�, સામાિજક 
�ાણી છ�. સમાજ�વનમાં તેમને કડવા દુઃખદ 
અનુભવો થાય છ�. તે તેના �વનમાં આવતા 
વૈરા�ય માટ� િનિમ� બને છ�. સગાં, સંબંધી, િમ�ો 
ક� પ�રિચતો વગેર� �વજનોના અ��સં�કાર માટ� 

તં�ી �થાનેથી

�ઢ વૈરા�ય
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આ�યા��મકતાનો પાયો જે વૈરા�ય છ�. તેના 
માપદ�ડ �ારા જ આ�યા��મક પથની ઉ�નિતનો 
આધાર રહ�લો છ�. વૈરા�યના પાયા ઉપર 
આ�યા��મક �વનની ઈમારત સુંદર રીતે શોભી 
ઉઠ� છ�, ટક� રહ� છ�. તેથી આજે �યાર� અ�યા�મની 
વાતો થાય છ� �યાર� તેના મૂ�યાંકનમાં વૈરા�યનાં 
મૂળ ક�ટલાં ઊંડાં છ� તે તપાસવું પડશે. તે માટ� 
�યિ�નું પૂ�ં માનસશા��ીય અ�યયન કરવું 
જ�રી છ�.

ભિ�માગ�માં, �ાનમાગ�માં પણ વૈરા�યનું 
મહ�વ �વીકારાયેલું છ�. નરિસંહ મહ�તાએ 
‘વૈ�ણવજન’ કા�યમાં �ઢ વૈરા�યનું મહ�વ 
�વીકાયુ� છ�. �વાિમનારાયણ સં�દાયના 
મ�યકાલીન કિવ િન�ક�ળાનંદ� ગાયું છ� ક� ‘�યાગ 
ન ટક�ર� વૈરા�ય િવના ક�રયે કો�ટ ઉપાય�’ 
આમ સાધનાપથમાં વૈરા�ય પાયામાં છ�. િપતા�ી 
��િપતા ��ાએ �ઢ વૈરા�યના પાયા ઉપર 
��ાક�મારીઝ સં�થાની �થાપના કરી. જે આજે 
પણ �દ�ય, અલૌ�કક મૂ�યોનું જતન કરીને 
િવ��યાપી બની છ�. જેઓ રાજયોગ પથના �વાસી 
બ�યા છ� તેઓમાં ક�ટલાક ગુણો �ારંભમાં જ 
દ�ખાય છ�. સંિચત કમ�, પરમા�મા ��યેનો �ેમ, 
શા�ત મૂ�યોમાં ��ધા, પ�રવારનું �ે� 
�ેરણાદાયી વાતાવરણ આ બાબતો પણ અ�યા�મ 
પથના ખ�ચાણ માટ� િનિમ� બને છ�. �યાર� 
સા�તાિહક કોસ�, રાજયોગ િશિબર ક� ��ય �ા�ય 
સાધનો �ારા મળ�લા ઈ�રીય સંદ�શને લીધે 
પરમા�મા ��યેનું ખ�ચાણ વધે છ�. િનયિમત મુરલી 
�વણ અને યોગા�યાસ વધતાં વૈરા�યભાવ તી� 
બનતો �ય છ�. ઈ�રીય �ાનને ગહનતાથી 
સમ�ને, ઊંડાણપૂવ�કના અ�યાસ, યોગની 
મહાનતા અને �દ�ય અનુભૂિતઓના કારણે 
બનતી જતી પ�રપ� અવ�થાથી વૈરા�યભાવ 

�ઢ બને છ�.

જેમ જેમ વૈરા�યભાવ �ઢ થતો �ય છ� તેમ 
તેમ દ�હ અને દ�હના સંબંધો ��યે આ��મક ભાવ 
વધતો �ય છ�. મોહ, આસિ� શુ� પિવ� 
�ેહમાં પ�રવિત�ત થાય છ�. કમ����યો ઉપર સંપૂણ� 
આિધપ�ય �થપાય, કમ����યો �ારા ભોગવાતા 
િભ�ન િભ�ન રસો ઉપર િનયં�ણ આવે, સારા 
સારનો િવવેક ��ત થાય અને યોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓ અનુસાર �યવહાર થાય, 
જે �દ�ય, અલૌ�કક હોય �યાર� �ઢ વૈરા�યની 
��ય�તા થાય છ�.

�ઢ વૈરા�યભાવ �ળવવા માટ� સં�ીની જેમ 
��ત રહ�વું પડે છ�. સંગદોષનો, વાયુમંડળનો, 
કોઈ �ભાવશાળી �યિ�નો આપણા ઉપર 
િનરથ�ક �ભાવ ના પડે તે માટ� ��િત જ�રી છ�. 
આજનું સુખસુિવધાઓયુ� ભૌિતક વાતાવરણ 
આપણી ચેતનાને �ભાિવત ના કર� તે માટ� 
ઈ�રીય યાદ �ારા વૈરા�યનો અ�� સદા 
��િલત રાખવો પડે છ�. આપણાં દાદીઓની 
વૈરા�યભાવનાને �યાર� તેના નૈસિગ�ક �પમાં 
�ઈએ છીએ �યાર� આપણું મ�તક આદરભાવથી 
ઝૂક� �ય છ�. તેમનાં જેટલાં ગુણગાન કરીએ 
તેટલાં ઓછાં છ�. આવાં અનેક ર�ો છ�.

�યાગ, તપ�યા, સેવા, �દ�યગુણસંપ�ન 
સાધકો વૈરા�યના રંગે એવા રંગાયા હોય છ� ક� 
િવપરીત સં�ગો, પ�ર��થિત ક� વાતાવરણ તેમના 
વૈરા�યભાવને ચિલત કરી શકતાં નથી. દીદી 
મનમોિહની� અને દાદી �કાશમિણ�એ 
વૈરા�યની ગહનતામાં જઈ �વનને જે રીતે 
ન�ોમોહા બના�યું હતું તે પુ�ષાથ� ઉ�ેખનીય, 
અવણ�નીય છ�.

રાજયોગીની વૈરા�યભાવના સ�યાસી જેવી 
નથી. તેના વૈરા�યમાં �વના ક�યાણ સાથે િવ� 
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ક�યાણની ભાવના સમાયેલી છ�. તેથી સૌ કોઈ 
સુખ, શાંિત અને �દ�યાનંદના આ પથ ઉપર 
ચાલીને પરમા�મા પાસેથી પોતાનો �દ�ય, 
અલૌ�કક વારસો મેળવે તે હ�તુથી સતત ઈ�રીય 
સેવાઓના અનેકિવધ કાય��મો અિવરત પણે 
ચાલતા હોય છ�. રાજયોગના પથ ઉપર સમિપ�ત 
�વન �વવા પુ�તવય, તાલીમ, લૌ�કક િશ�ણ 
અને અજમાયશી સમયગાળો આ સૌ 
તબ�ાઓમાંથી પસાર થવાનું હોય છ�. તેથી 
નીવડેલાં આ�યા��મક ર�ો �ારા વૈરા�યભાવ 
સ�માિનત થાય છ�.

�ઢ વૈરા�યની અંિતમ ��થિત છ� 
ફ�ર�તાપણાની અવ�થા. ન�ોમોહાની 
સા�ાતમૂિત�. દ�હભાવનું સંપૂણ� િવસજ�ન. જેનું 

�વન ��યેક કાય�, ��યેક સંક�પ ક� �ાસ 
સૂ�મતાનો હોય છ�. �થૂલ બંધનો ભેદાઈ �ય છ�. 
જે વરદાનીમૂત� બનીને ઈ�રીય સેવામાં ઉપ��થત 
રહ� છ�. અંતઃવાહક શરીર �ારા સેવા કરી શક� છ�. 
�ણે એક તેજ િલસોટો �કાશ પાથરીને ચા�યો 
�ય તેવી તેની અવ�થા હોય છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા સમાન અવ�થાને ધારણ કરનાર આવા 
આ�માની ઓળખ ગોપનીય રહી શકતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

મુ�ક - �દયના બાગમાં બાબા,
  વીણા તુજ �ેમની વાગી.
  સંકટ�પી ક�ટક ગયાં,
  લગની તુજ નેહની લાગી.

સેવા કરવાની ભાવના પણ આ રીતે 
િવકિસત થશે. �યવસાય પણ એક સેવા છ�. આ 
સમયે આપણે ધમ� અને કમ�ને અલગ અલગ 
રા�યાં છ�. ધમ�માં દાન, પુ�ય, પૂ�, �ત, જપ, 
સ�રતા�ાન, ઉપવાસ, કમ�કાંડ રાખવામાં આ�યાં 
છ�. પણ આપણે કહીએ છીએ ક� ધંધો કરવા માટ� 
થોડું જૂ�ં બોલવું પડે છ�. આ�યા��મકતા આ�માના 
ધમ� પર ચાલે છ�. આ�માનો ધમ� છ� શાંિત, સુખ, 
આનંદ, પિવ�તા, શિ�, �ાન  અને �ેમ. સાત 
ગુણો આપણામાં હોવા �ઈએ. આ �માણે કાય� 
કરવાથી તે બોજપૂણ� લાગશે નહ�. પૂરો સમય 
આપણે હળવા રહી શક�શું. કારણ ક� આપણે 
આ�માના ધમ� સાથે રાખીને કામ કરીએ છીએ. 
તો આ રીતે આપણે આપણી �વનશૈલી બનાવીશું 
તો સદા ખુશ રહી શક�શું. આપણી સારી ટ�વો 
આપણને ખુશનુમા િજંદગી �વવાની ટ�વ પાડે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાય છ� ક� જેવું અ�ન હોય તેવું મન બની 
�ય છ�. જેવું પાણી પીએ છીએ તેવી વાણી બોલીએ 
છીએ. તો �ીસ સેક�ડ જ�યા પહ�લાં અને �ીસ સેક�ડ 
પાણી પીવાના પહ�લાં બસ આજ �ે� સંક�પ 
કરવાનો છ� ક� �� પરમા�માનો ફ�ર�તા છું... લાઈટ 
અને માઈટથી ભરપૂર છું... �� સરળ આ�મા છું. 
આ રીતે કરવાથી આપણી માનિસક શિ� સારી 
રીતે કામ કરશે. ભોજન પણ કોઈએ ડર િચંતા 
રાખીને બના�યું હશે તો તેનો અ�ન ઉપર �ભાવ 
પડશે. કારણ ક� નકારા�મક �કરણો આપણા 
સંક�પો ઉપર �ભાવ પાડશે. આટલું �યાનમાં 
રાખવાથી આપણા �વનમાં પ�રવત�ન આવશે. 
આપણે �ે� સંગ કરવા સેવાક��� ઉપર જઈને 
યોગ કરીશું, બાબાની મુરલી સાંભળીશું. સવારના 
આઠ વા�યા પહ�લાં અખબારો વાંચવા નહ�. �યાર� 
આપણામાં �ે� તાકાત ભરી દઈશું તો કામ 
કરવાના, �યવસાય કરવાના ઉપાયો િવચારીશું.

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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અ�તધારા

મા� એક બાબામાં મન લગાવવાનું ઘણું સરળ લાગે છ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

િશવબાબા �યાં રહ� છ�, 
શું કર� છ� તે તો સવ�ને 
ખબર છ�. તો એમને યાદ 
કરવાના છ�. યાદ કરવાનું 
અ�યાર� ક�ટલું સહજ બની 
ગયું છ�. બાબા આપ મીઠા 
છો, �યારા છો, વ�ડર�લ   

છો. અમને રાજયોગ શીખવાડવા માટ� પરાયા 
દ�શમાં આવો છો. તો આપણે ક�ટલા ખુશ થઈ 
જઈએ છીએ. બાબા �� આપની છું, આપ મારા છો.

બાબા ઘણા સારા છ�. બાબા અહ� પણ 
છોડતા નથી. ચાલો, �� બતાવું છું �� કોણ છું ક�વો 
છું. મા�ં કોણ છ�, પરમા�મા િપતા. �વયં ભગવાન 
મારા છ�. મન શાંત, બુિ� �ે� અને સં�કાર ક�પ 
પહ�લાંવાળા. 5 હ�ર વષ� પહ�લાવાળા સં�કાર 
ઈમજ� થઈ ગયા છ�. તેથી તો બાબા કહ� છ� તમારા 
મનને મારામાં �ડી દો, તો સં�કાર સહજ ઈમજ� 
થશે. િશવબાબા ચાર� બાજુ ફર� છ� તેથી મને તો 
�યાં જુઓ �યાં બાબા જ બાબા દ�ખાય છ�. તેથી તો 
બાબા, બાબા ક�� છું. આ સમયે બાબા આપણને 
�ાન સંભળા�યા િવના રહી શકતા નથી. બાબા 
મારા, �� બાબાની. મારા બાબા કહીએ છીએ �યાર� 
ર�તો ઘણો સરળ લાગે છ�. સહજ માગ� છ�. મા� 
મન એમાં લગાવવાનું છ�. ક�ટલાયનું મન હજુ સુધી 
મોહમાં ફસાયેલું છ�. કામ, �ોધ નથી થોડો લોભ, 
થોડો મોહ છ�. અહ�કાર નથી કારણક� અહ�કારને 
સૌએ મારી ના�યો છ�. તો જેને સારી વાતો 
સાંભળવી છ� તે ભગવાનના મુખથી સાંભળો. તો 
રા�ખુશી રહ�શો કારણ ક� બાબાની વાતો 

એ�યુર�ટ હોય છ�.

િશવની સાથે આપણી પણ પૂ� થઈ રહી છ� 
ને. આપણે પૂ�ય તથા પૂ�રી પણ બનીએ છીએ. 
મં�દર પણ આપણે બના�યાં છ�. મુરલી સાંભળવા 
માટ� મોટા મોટા હૉલ બનાવીએ છીએ. આખો 
�દવસ રાસ બસ �� બાબાની, બાબા મારા, 
વ�ડર�લ બાબા. વ�ડર�લ બાબાનાં બાળકો 
છીએ. �� ખુશનસીબ છું. આપ પણ ખુશનસીબ છો. 
બાબાએ �ાનનું �ીજું ને� આપીને સવ�ને 
િ�કાલદશ�, િ�લોક�નાથ બનાવી દીધા. 
���ચ�, િ�મૂિત� અને ક�પ��ના િચ�ને �ઈને 
બુિ�માં એ આવે છ� ક� સા�ી થઈને, બાબાને સાથી 
બનાવીને આ બેહદ વેરાયટી �ામામાં પાઠ 
ભજવવાનો છ�. કારણ ક� વેરાયટી પાટ�ધારી છીએ 
એટલે સવ� બરાબર નથી. નંબરવાર છ�. કોઈ 
નાની છ� કોઈ મોટી છ� જેમને કોઈ નાની 
બુિ�વાળા, કોઈ સારી બુિ�વાળા તો કોઈ �ડી 
બુિ�વાળા છ� છતાં પણ બાબાનાં બાળકો છ�. આપ 
સૌ મળીને બાબાના ઘરમાં બાબાની યાદમાં બેસો 
છો તો સૌ સા�ં રહ� છ�, સૌ સા�ં લાગેછ�.

નારાયણને પૂછતી હતી (બાબાના લૌ�કક 
પુ�) આજે નારાયણે શરીર છો�ું છ� �યાર� તે 
નાનો હતો બાબાનો પુ� હતો �યાર� નારાયણ મને 
સારો લાગતો હતો. મારા લૌ�કકભાઈને પૂછતી 
નહોતી ક� તમે કોણ છો, �યાંથી આ�યા છો, પણ 
નારાયણને બ� પૂછતી હતી. નારાયણે (મરીન 
�ાઈવ, મુંબઈ)માં �લેટ લીધો હતો. લૌ�કક 
ભાઈનો �લેટ વરલી, મુંબઈમાં હતો. એનું નામ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 09 પર)
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ક�યાણની ભાવના સમાયેલી છ�. તેથી સૌ કોઈ 
સુખ, શાંિત અને �દ�યાનંદના આ પથ ઉપર 
ચાલીને પરમા�મા પાસેથી પોતાનો �દ�ય, 
અલૌ�કક વારસો મેળવે તે હ�તુથી સતત ઈ�રીય 
સેવાઓના અનેકિવધ કાય��મો અિવરત પણે 
ચાલતા હોય છ�. રાજયોગના પથ ઉપર સમિપ�ત 
�વન �વવા પુ�તવય, તાલીમ, લૌ�કક િશ�ણ 
અને અજમાયશી સમયગાળો આ સૌ 
તબ�ાઓમાંથી પસાર થવાનું હોય છ�. તેથી 
નીવડેલાં આ�યા��મક ર�ો �ારા વૈરા�યભાવ 
સ�માિનત થાય છ�.

�ઢ વૈરા�યની અંિતમ ��થિત છ� 
ફ�ર�તાપણાની અવ�થા. ન�ોમોહાની 
સા�ાતમૂિત�. દ�હભાવનું સંપૂણ� િવસજ�ન. જેનું 

�વન ��યેક કાય�, ��યેક સંક�પ ક� �ાસ 
સૂ�મતાનો હોય છ�. �થૂલ બંધનો ભેદાઈ �ય છ�. 
જે વરદાનીમૂત� બનીને ઈ�રીય સેવામાં ઉપ��થત 
રહ� છ�. અંતઃવાહક શરીર �ારા સેવા કરી શક� છ�. 
�ણે એક તેજ િલસોટો �કાશ પાથરીને ચા�યો 
�ય તેવી તેની અવ�થા હોય છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા સમાન અવ�થાને ધારણ કરનાર આવા 
આ�માની ઓળખ ગોપનીય રહી શકતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

મુ�ક - �દયના બાગમાં બાબા,
  વીણા તુજ �ેમની વાગી.
  સંકટ�પી ક�ટક ગયાં,
  લગની તુજ નેહની લાગી.

સેવા કરવાની ભાવના પણ આ રીતે 
િવકિસત થશે. �યવસાય પણ એક સેવા છ�. આ 
સમયે આપણે ધમ� અને કમ�ને અલગ અલગ 
રા�યાં છ�. ધમ�માં દાન, પુ�ય, પૂ�, �ત, જપ, 
સ�રતા�ાન, ઉપવાસ, કમ�કાંડ રાખવામાં આ�યાં 
છ�. પણ આપણે કહીએ છીએ ક� ધંધો કરવા માટ� 
થોડું જૂ�ં બોલવું પડે છ�. આ�યા��મકતા આ�માના 
ધમ� પર ચાલે છ�. આ�માનો ધમ� છ� શાંિત, સુખ, 
આનંદ, પિવ�તા, શિ�, �ાન  અને �ેમ. સાત 
ગુણો આપણામાં હોવા �ઈએ. આ �માણે કાય� 
કરવાથી તે બોજપૂણ� લાગશે નહ�. પૂરો સમય 
આપણે હળવા રહી શક�શું. કારણ ક� આપણે 
આ�માના ધમ� સાથે રાખીને કામ કરીએ છીએ. 
તો આ રીતે આપણે આપણી �વનશૈલી બનાવીશું 
તો સદા ખુશ રહી શક�શું. આપણી સારી ટ�વો 
આપણને ખુશનુમા િજંદગી �વવાની ટ�વ પાડે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાય છ� ક� જેવું અ�ન હોય તેવું મન બની 
�ય છ�. જેવું પાણી પીએ છીએ તેવી વાણી બોલીએ 
છીએ. તો �ીસ સેક�ડ જ�યા પહ�લાં અને �ીસ સેક�ડ 
પાણી પીવાના પહ�લાં બસ આજ �ે� સંક�પ 
કરવાનો છ� ક� �� પરમા�માનો ફ�ર�તા છું... લાઈટ 
અને માઈટથી ભરપૂર છું... �� સરળ આ�મા છું. 
આ રીતે કરવાથી આપણી માનિસક શિ� સારી 
રીતે કામ કરશે. ભોજન પણ કોઈએ ડર િચંતા 
રાખીને બના�યું હશે તો તેનો અ�ન ઉપર �ભાવ 
પડશે. કારણ ક� નકારા�મક �કરણો આપણા 
સંક�પો ઉપર �ભાવ પાડશે. આટલું �યાનમાં 
રાખવાથી આપણા �વનમાં પ�રવત�ન આવશે. 
આપણે �ે� સંગ કરવા સેવાક��� ઉપર જઈને 
યોગ કરીશું, બાબાની મુરલી સાંભળીશું. સવારના 
આઠ વા�યા પહ�લાં અખબારો વાંચવા નહ�. �યાર� 
આપણામાં �ે� તાકાત ભરી દઈશું તો કામ 
કરવાના, �યવસાય કરવાના ઉપાયો િવચારીશું.

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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અ�તધારા

મા� એક બાબામાં મન લગાવવાનું ઘણું સરળ લાગે છ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

િશવબાબા �યાં રહ� છ�, 
શું કર� છ� તે તો સવ�ને 
ખબર છ�. તો એમને યાદ 
કરવાના છ�. યાદ કરવાનું 
અ�યાર� ક�ટલું સહજ બની 
ગયું છ�. બાબા આપ મીઠા 
છો, �યારા છો, વ�ડર�લ   

છો. અમને રાજયોગ શીખવાડવા માટ� પરાયા 
દ�શમાં આવો છો. તો આપણે ક�ટલા ખુશ થઈ 
જઈએ છીએ. બાબા �� આપની છું, આપ મારા છો.

બાબા ઘણા સારા છ�. બાબા અહ� પણ 
છોડતા નથી. ચાલો, �� બતાવું છું �� કોણ છું ક�વો 
છું. મા�ં કોણ છ�, પરમા�મા િપતા. �વયં ભગવાન 
મારા છ�. મન શાંત, બુિ� �ે� અને સં�કાર ક�પ 
પહ�લાંવાળા. 5 હ�ર વષ� પહ�લાવાળા સં�કાર 
ઈમજ� થઈ ગયા છ�. તેથી તો બાબા કહ� છ� તમારા 
મનને મારામાં �ડી દો, તો સં�કાર સહજ ઈમજ� 
થશે. િશવબાબા ચાર� બાજુ ફર� છ� તેથી મને તો 
�યાં જુઓ �યાં બાબા જ બાબા દ�ખાય છ�. તેથી તો 
બાબા, બાબા ક�� છું. આ સમયે બાબા આપણને 
�ાન સંભળા�યા િવના રહી શકતા નથી. બાબા 
મારા, �� બાબાની. મારા બાબા કહીએ છીએ �યાર� 
ર�તો ઘણો સરળ લાગે છ�. સહજ માગ� છ�. મા� 
મન એમાં લગાવવાનું છ�. ક�ટલાયનું મન હજુ સુધી 
મોહમાં ફસાયેલું છ�. કામ, �ોધ નથી થોડો લોભ, 
થોડો મોહ છ�. અહ�કાર નથી કારણક� અહ�કારને 
સૌએ મારી ના�યો છ�. તો જેને સારી વાતો 
સાંભળવી છ� તે ભગવાનના મુખથી સાંભળો. તો 
રા�ખુશી રહ�શો કારણ ક� બાબાની વાતો 

એ�યુર�ટ હોય છ�.

િશવની સાથે આપણી પણ પૂ� થઈ રહી છ� 
ને. આપણે પૂ�ય તથા પૂ�રી પણ બનીએ છીએ. 
મં�દર પણ આપણે બના�યાં છ�. મુરલી સાંભળવા 
માટ� મોટા મોટા હૉલ બનાવીએ છીએ. આખો 
�દવસ રાસ બસ �� બાબાની, બાબા મારા, 
વ�ડર�લ બાબા. વ�ડર�લ બાબાનાં બાળકો 
છીએ. �� ખુશનસીબ છું. આપ પણ ખુશનસીબ છો. 
બાબાએ �ાનનું �ીજું ને� આપીને સવ�ને 
િ�કાલદશ�, િ�લોક�નાથ બનાવી દીધા. 
���ચ�, િ�મૂિત� અને ક�પ��ના િચ�ને �ઈને 
બુિ�માં એ આવે છ� ક� સા�ી થઈને, બાબાને સાથી 
બનાવીને આ બેહદ વેરાયટી �ામામાં પાઠ 
ભજવવાનો છ�. કારણ ક� વેરાયટી પાટ�ધારી છીએ 
એટલે સવ� બરાબર નથી. નંબરવાર છ�. કોઈ 
નાની છ� કોઈ મોટી છ� જેમને કોઈ નાની 
બુિ�વાળા, કોઈ સારી બુિ�વાળા તો કોઈ �ડી 
બુિ�વાળા છ� છતાં પણ બાબાનાં બાળકો છ�. આપ 
સૌ મળીને બાબાના ઘરમાં બાબાની યાદમાં બેસો 
છો તો સૌ સા�ં રહ� છ�, સૌ સા�ં લાગેછ�.

નારાયણને પૂછતી હતી (બાબાના લૌ�કક 
પુ�) આજે નારાયણે શરીર છો�ું છ� �યાર� તે 
નાનો હતો બાબાનો પુ� હતો �યાર� નારાયણ મને 
સારો લાગતો હતો. મારા લૌ�કકભાઈને પૂછતી 
નહોતી ક� તમે કોણ છો, �યાંથી આ�યા છો, પણ 
નારાયણને બ� પૂછતી હતી. નારાયણે (મરીન 
�ાઈવ, મુંબઈ)માં �લેટ લીધો હતો. લૌ�કક 
ભાઈનો �લેટ વરલી, મુંબઈમાં હતો. એનું નામ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 09 પર)
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આપણે કહીએ છીએ 
આજે મા�ં મન બ� ખુશ 
છ�. �યાર� મા�ં ક�ં તો �� 
માિલક છું. માિલક ઈ�છ� તે 
રીતે તેને ચલાવે. એવું નહ� 
આપણે બેઠાં છીએ 
યોગમાં. કોિશશ ઘણી

કરી. પણ કોણ �ણે મન �યાં ચા�યું �ય છ�. અર� 
મા�ં મન છ� તો �યાં ઈ�છું �યાં મનને લગાવું. એવું 
ના બને ક� મન મને ઈ�છ� �યાં ખ�ચી �ય. તો 
આપણો પાઠ છ� �� અને મારાનો �� માિલક છું. આ 
લ�યને � આપણે ��િત �વ�પ બનીને બેસીએ 
છીએ આપણે મનને �યાં ઈ�છીએ �યાં લગાવી 
શક�એ છીએ. મન એકિચ� બનીને રહ� તો િવદ�હી 
અવ�થા સહજમાં બની �ય. એના માટ� આપણે 
મા� વારંવાર �યાન આપવું પડશે.

લૌ�કક જવાબદારી તો જે છ� તે સંભાળવાની 
છ�. બાબાની �ીમત છ� ��િ�માં રહો સવ� કાંઈ કરો 
પણ ��ટી બનીને રહો. ��ટી એટલે તા�ં 
(પરમા�માનું) સમ�ને ચલાવવું. � મા�ં - 
મારાપણું છ� તો બાબા એને કહ� છ� ��ટી નહ� 
�હ�થી છો.

સદા માટ� પોતાની િવદ�હી અવ�થા બનાવવા 
માટ� આ અ�યાસ ચાલતો રહ�. એના માટ� આપણે 
પોતાના ઉપર વારંવાર �યાન આપવું પડશે, ચેક 
કરવું પડશે ક� મા�ં મન ક��ોલમાં છ� ? ચેક 
કરવામાં ક�ટલો સમય લાગે છ� - �� મનના વશ છું 
યા મન મારા વશમાં છ� ? અ�યાર� મા�ં કહ�વામાં 
એક સેક�ડથી પણ ઓછો સમય લા�યો તો 
િવચારવામાં તો ઓછો સમય લાગશે. તો વ�ે 

વ�ે કામ કરવા છતાં પણ પોતાના કામના 
િહસાબથી િનયમ બનાવવો �ઈએ. કલાક પછી 
િવચારો, બે કલાક પછી િવચારો, �ણ કલાક પછી 
િવચારો પણ વ�ે વ�ે િવચારો જ�ર. તો તાર 
�ડાયેલો રહ�શો. નહ� તો તાર તૂટી જશે. પછી 
તૂટ�લા તારને �ડવામાં સમય લાગે છ�. અને ઘડી 
ઘડી તાર તૂટવાની ટ�વ પડી �ય છ�. એટલે વ�ે 
એક સેક�ડ પણ ચેક�ગ કરો. એવું કોઈ નથી ક� 
જેને વ�ે સેક�ડ મળતી ના હોય. ક�ઈપણ કરો છો 
પણ ચેક�ગ તો મનની વાત છ�. તે કરી શકો છો. 
કોઈ કોઈ કહ� છ� ક� ઓ�ફસમાં અમે યોગમાં 
બેસવાની કોિશશ તો કરીએ છીએ તો લોકો કહ� 
છ� શું કરી ર�ા છો ? કામ કરી ર�ા છો ક� આંખો 
બંધ કરીને, આ શું ? આપણે તો આંખો પણ બંધ 
કરવાની નથી. આ તો મનની વાત છ�. એક 
સેક�ડમાં ચેક�ગ કરવાનું છ�. એમાં એમને શી ખબર 
પડે ? �યાર�ક ઘરમાં, કામમાં ફરી આવો છો. આ 
કામની વાત છ�. ચેક કરવું અને ચે�જ (પ�રવત�ન) 
કરવું.

મા� ચેક પણ ના કરો કારણ ક� ક�ટલાક 
લોકો જે પોતામેલ (િહસાબ) લખે છ� જેનું પ�રણામ 
એટલું સા�ં હોતું નથી તો �દલિશક�ત (હતાશ) 
થઈ �ય છ�. પછી િવચાર� છ� ક� મારો યોગ તો 
લાગતો નથી. આજ સુધી બે વષ� વીતી ગયાં છ�. 
એવું જ છ�. આપણે તો ના અહ�ના ર�ા ના �યાંના 
ર�ા. એના કરતાં તો ભોગી સારા છ�. ના ચેક 
કરવાનો અથ� છ� ચે�જ કરવું. મા� ચેક�ગ કરશો 
તો �દલ િશક�ત બની જશો. �યાર� સા�ં હોય છ� તે 
�દવસે બ� ખુશ થઈ �ઓ છો અને થોડું ખરાબ 
હશે તો િવચારમાં પડી જશો. ચ�જ કરવાની શિ� 

પહ�લાં મનના માિલક તો બનો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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આપણને બાબાએ આપી છ�, મનનો �� માિલક છું.

આ�માના અસલ સં�કારો કયા છ� તેની 
��િતમાં રહો એમ નહ� ક� કોઈ વાત સામે આવી 
�યાર� �� કોિશશ ક�ં. �� િવદ�હી બની ��. 
અશરીરી બની ��. એમ થોડા િવદ�હી બનશો. તે 
માટ� િનરંતર અ�યાસ �ઈએ. આવો અ�યાસ 
આપણે કરવાનો છ�.

તો જેટલો અ�યાસ કરશો તેટલો તે 
�વાભાિવક બની જશે. જેમ દ�હભાનમાં આવવાનો 
લાંબા સમયનો અ�યાસ છ�. તે રીતે દ�હી 
અિભમાની બનવું એને કહ�વાય છ� �વાભાિવક 
યોગ, શિ�શાળી યોગ. ક�ટલાક કહ� છ� ક� 
�યોિતિબ��દુને યાદ કયા� પણ તે દ�ખાતા નથી. 
લાઈટ માઈટનો કોઈ અનુભવ થયો નહ�. લાઈટ 
દ�ખાય તેને યોગ કહ�વાતો નથી. બુિ� �ારા 
અનુભૂિત કરવી. બુિ� �ારા જે અનુભૂિત થાય છ� 
તે સદાકાળની થાય છ�. �� આ�મા િબંદુ છું. 
પરમા�મા �યોિતિબ�દુ છ� જે જેવા છ� તેવી અનુભૂિત 
થાય છ�. એટલે વ�ે વ�ે અ�યાસ કરતા રહો.

આ�મા કરાવનહાર અને શરીર કરણહાર 
છ�. આની િવ��િત થઈ ગઈ છ�. શરીર અને 
આ�માને આપણે િમલાવી દીધાં છ� હવે અ�યાસ 
કરો ક� �� અલગ છું. આ ��િત આવવી તેજ �ાન 
છ� �યાં સુધી આ �ાન નહ� હોય �યાં સુધી યોગ 
લાગશે નહ�.

�ાનમાં પહ�લું ફાઉ�ડેશન (પાયો) છ� આ�મ 
અિભમાની બનો. આ�મા માિલક બનીને કમ� 
કરાવો તે પછી પરમા�મા િપતાની યાદ રહ�શે. 
આ�માનું �ડાણ કોની સાથે છ� ? આ�માના કોઈ 
મા-બાપ, કાકા-કાક� છ� શું ? આ તો દ�હના સંબંધ 
છ� જે આપણને તેની તરફ ખ�ચે છ�. આ�માને તો 
કોઈ પદાથ�ની જ�ર નથી. દ�હભાનમાં આવવાથી 

બાબાની યાદ આવતી નથી. આ�મઅિભમાની 
બનવાથી બાપ િસવાય બી� કોઈની યાદ આવતી 
નથી. એટલે દર�ક મુરલીમાં ક�ટલીયે વાર બાબા 
આ શ�દો બોલે છ�. ‘ब�े, अपने को आ�मा समझ 

मुझ बाप को याद करो.’

જેનો આ�મ અિભમાની બનવાનો અ�યાસ 
હશે, પા�ો હશે. તેને યોગ �વાભાિવક રીતે 
લાગશે. તો ચેક�ગ કરો અને ચ�જ કરો તો એને 
કહ�વાય છ� યોગી�વન. મા� બે કલાકના યોગી 
નહ� બાક�ના 22 કલાક શું થયું ? શરીરના વશમાં 
આવી ગયા ને? એટલે બાબા કહ� છ� યોગી �વન 
બનાવો. યોગ આપણો �વાભાિવક બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોહન હતું. બાબા એને �યાર કરતા હતા. �� 
િવચારતી હતી ક� બાબા આને આટલો �ેમ શા માટ� 
કર� છ� ? એવું એનામાં શું છ� ? એ સમયે બાબાએ 
ક�ં હતું આ �પે�યલ મારો બાળક છ�. બાબાને 
િ�ય કોણ લાગે છ� ? વરલીમાં �યાર� �� સાગર 
�કનાર� ચાલવા જતી હતી તો સા�ં લાગતું હતું. �યાં 
�યાર�ક બાંકડા ઉપર બેસી જતી હતી તો કોઈ 
બુઝુગ� ચાલતા હતા. �� એકલી જ સફ�દ વ��ોમાં 
�વા મળતી હતી. તો કોઈ આવીને મારી બાજુ 
બેસી જતા હતા. પછી પૂછતા હતા તમે કોણ છો ? 
�યાંથી આવો છો ? �� કહ�તી હતી ન�કમાં અહ� 
ઘર છ�. આ રીતે સેવા થઈ જતી હતી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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આપણે કહીએ છીએ 
આજે મા�ં મન બ� ખુશ 
છ�. �યાર� મા�ં ક�ં તો �� 
માિલક છું. માિલક ઈ�છ� તે 
રીતે તેને ચલાવે. એવું નહ� 
આપણે બેઠાં છીએ 
યોગમાં. કોિશશ ઘણી

કરી. પણ કોણ �ણે મન �યાં ચા�યું �ય છ�. અર� 
મા�ં મન છ� તો �યાં ઈ�છું �યાં મનને લગાવું. એવું 
ના બને ક� મન મને ઈ�છ� �યાં ખ�ચી �ય. તો 
આપણો પાઠ છ� �� અને મારાનો �� માિલક છું. આ 
લ�યને � આપણે ��િત �વ�પ બનીને બેસીએ 
છીએ આપણે મનને �યાં ઈ�છીએ �યાં લગાવી 
શક�એ છીએ. મન એકિચ� બનીને રહ� તો િવદ�હી 
અવ�થા સહજમાં બની �ય. એના માટ� આપણે 
મા� વારંવાર �યાન આપવું પડશે.

લૌ�કક જવાબદારી તો જે છ� તે સંભાળવાની 
છ�. બાબાની �ીમત છ� ��િ�માં રહો સવ� કાંઈ કરો 
પણ ��ટી બનીને રહો. ��ટી એટલે તા�ં 
(પરમા�માનું) સમ�ને ચલાવવું. � મા�ં - 
મારાપણું છ� તો બાબા એને કહ� છ� ��ટી નહ� 
�હ�થી છો.

સદા માટ� પોતાની િવદ�હી અવ�થા બનાવવા 
માટ� આ અ�યાસ ચાલતો રહ�. એના માટ� આપણે 
પોતાના ઉપર વારંવાર �યાન આપવું પડશે, ચેક 
કરવું પડશે ક� મા�ં મન ક��ોલમાં છ� ? ચેક 
કરવામાં ક�ટલો સમય લાગે છ� - �� મનના વશ છું 
યા મન મારા વશમાં છ� ? અ�યાર� મા�ં કહ�વામાં 
એક સેક�ડથી પણ ઓછો સમય લા�યો તો 
િવચારવામાં તો ઓછો સમય લાગશે. તો વ�ે 

વ�ે કામ કરવા છતાં પણ પોતાના કામના 
િહસાબથી િનયમ બનાવવો �ઈએ. કલાક પછી 
િવચારો, બે કલાક પછી િવચારો, �ણ કલાક પછી 
િવચારો પણ વ�ે વ�ે િવચારો જ�ર. તો તાર 
�ડાયેલો રહ�શો. નહ� તો તાર તૂટી જશે. પછી 
તૂટ�લા તારને �ડવામાં સમય લાગે છ�. અને ઘડી 
ઘડી તાર તૂટવાની ટ�વ પડી �ય છ�. એટલે વ�ે 
એક સેક�ડ પણ ચેક�ગ કરો. એવું કોઈ નથી ક� 
જેને વ�ે સેક�ડ મળતી ના હોય. ક�ઈપણ કરો છો 
પણ ચેક�ગ તો મનની વાત છ�. તે કરી શકો છો. 
કોઈ કોઈ કહ� છ� ક� ઓ�ફસમાં અમે યોગમાં 
બેસવાની કોિશશ તો કરીએ છીએ તો લોકો કહ� 
છ� શું કરી ર�ા છો ? કામ કરી ર�ા છો ક� આંખો 
બંધ કરીને, આ શું ? આપણે તો આંખો પણ બંધ 
કરવાની નથી. આ તો મનની વાત છ�. એક 
સેક�ડમાં ચેક�ગ કરવાનું છ�. એમાં એમને શી ખબર 
પડે ? �યાર�ક ઘરમાં, કામમાં ફરી આવો છો. આ 
કામની વાત છ�. ચેક કરવું અને ચે�જ (પ�રવત�ન) 
કરવું.

મા� ચેક પણ ના કરો કારણ ક� ક�ટલાક 
લોકો જે પોતામેલ (િહસાબ) લખે છ� જેનું પ�રણામ 
એટલું સા�ં હોતું નથી તો �દલિશક�ત (હતાશ) 
થઈ �ય છ�. પછી િવચાર� છ� ક� મારો યોગ તો 
લાગતો નથી. આજ સુધી બે વષ� વીતી ગયાં છ�. 
એવું જ છ�. આપણે તો ના અહ�ના ર�ા ના �યાંના 
ર�ા. એના કરતાં તો ભોગી સારા છ�. ના ચેક 
કરવાનો અથ� છ� ચે�જ કરવું. મા� ચેક�ગ કરશો 
તો �દલ િશક�ત બની જશો. �યાર� સા�ં હોય છ� તે 
�દવસે બ� ખુશ થઈ �ઓ છો અને થોડું ખરાબ 
હશે તો િવચારમાં પડી જશો. ચ�જ કરવાની શિ� 

પહ�લાં મનના માિલક તો બનો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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આપણને બાબાએ આપી છ�, મનનો �� માિલક છું.

આ�માના અસલ સં�કારો કયા છ� તેની 
��િતમાં રહો એમ નહ� ક� કોઈ વાત સામે આવી 
�યાર� �� કોિશશ ક�ં. �� િવદ�હી બની ��. 
અશરીરી બની ��. એમ થોડા િવદ�હી બનશો. તે 
માટ� િનરંતર અ�યાસ �ઈએ. આવો અ�યાસ 
આપણે કરવાનો છ�.

તો જેટલો અ�યાસ કરશો તેટલો તે 
�વાભાિવક બની જશે. જેમ દ�હભાનમાં આવવાનો 
લાંબા સમયનો અ�યાસ છ�. તે રીતે દ�હી 
અિભમાની બનવું એને કહ�વાય છ� �વાભાિવક 
યોગ, શિ�શાળી યોગ. ક�ટલાક કહ� છ� ક� 
�યોિતિબ��દુને યાદ કયા� પણ તે દ�ખાતા નથી. 
લાઈટ માઈટનો કોઈ અનુભવ થયો નહ�. લાઈટ 
દ�ખાય તેને યોગ કહ�વાતો નથી. બુિ� �ારા 
અનુભૂિત કરવી. બુિ� �ારા જે અનુભૂિત થાય છ� 
તે સદાકાળની થાય છ�. �� આ�મા િબંદુ છું. 
પરમા�મા �યોિતિબ�દુ છ� જે જેવા છ� તેવી અનુભૂિત 
થાય છ�. એટલે વ�ે વ�ે અ�યાસ કરતા રહો.

આ�મા કરાવનહાર અને શરીર કરણહાર 
છ�. આની િવ��િત થઈ ગઈ છ�. શરીર અને 
આ�માને આપણે િમલાવી દીધાં છ� હવે અ�યાસ 
કરો ક� �� અલગ છું. આ ��િત આવવી તેજ �ાન 
છ� �યાં સુધી આ �ાન નહ� હોય �યાં સુધી યોગ 
લાગશે નહ�.

�ાનમાં પહ�લું ફાઉ�ડેશન (પાયો) છ� આ�મ 
અિભમાની બનો. આ�મા માિલક બનીને કમ� 
કરાવો તે પછી પરમા�મા િપતાની યાદ રહ�શે. 
આ�માનું �ડાણ કોની સાથે છ� ? આ�માના કોઈ 
મા-બાપ, કાકા-કાક� છ� શું ? આ તો દ�હના સંબંધ 
છ� જે આપણને તેની તરફ ખ�ચે છ�. આ�માને તો 
કોઈ પદાથ�ની જ�ર નથી. દ�હભાનમાં આવવાથી 

બાબાની યાદ આવતી નથી. આ�મઅિભમાની 
બનવાથી બાપ િસવાય બી� કોઈની યાદ આવતી 
નથી. એટલે દર�ક મુરલીમાં ક�ટલીયે વાર બાબા 
આ શ�દો બોલે છ�. ‘ब�े, अपने को आ�मा समझ 

मुझ बाप को याद करो.’

જેનો આ�મ અિભમાની બનવાનો અ�યાસ 
હશે, પા�ો હશે. તેને યોગ �વાભાિવક રીતે 
લાગશે. તો ચેક�ગ કરો અને ચ�જ કરો તો એને 
કહ�વાય છ� યોગી�વન. મા� બે કલાકના યોગી 
નહ� બાક�ના 22 કલાક શું થયું ? શરીરના વશમાં 
આવી ગયા ને? એટલે બાબા કહ� છ� યોગી �વન 
બનાવો. યોગ આપણો �વાભાિવક બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોહન હતું. બાબા એને �યાર કરતા હતા. �� 
િવચારતી હતી ક� બાબા આને આટલો �ેમ શા માટ� 
કર� છ� ? એવું એનામાં શું છ� ? એ સમયે બાબાએ 
ક�ં હતું આ �પે�યલ મારો બાળક છ�. બાબાને 
િ�ય કોણ લાગે છ� ? વરલીમાં �યાર� �� સાગર 
�કનાર� ચાલવા જતી હતી તો સા�ં લાગતું હતું. �યાં 
�યાર�ક બાંકડા ઉપર બેસી જતી હતી તો કોઈ 
બુઝુગ� ચાલતા હતા. �� એકલી જ સફ�દ વ��ોમાં 
�વા મળતી હતી. તો કોઈ આવીને મારી બાજુ 
બેસી જતા હતા. પછી પૂછતા હતા તમે કોણ છો ? 
�યાંથી આવો છો ? �� કહ�તી હતી ન�કમાં અહ� 
ઘર છ�. આ રીતે સેવા થઈ જતી હતી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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çÜÝ� ±ëÕHëõ� LÝëßë� èù´±õ� Èí±õ,� ±õËáù� É�

ÃèÞ� ±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ.� FÝëßõ� Øõè,� ØõèÞí�
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çÜÝ� ±ë� áZÝ� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� áÃëäí� ß�ëë� Èí±õ�

Öù� ÕÈí� ±õÞù� Õñßù� ±ÞðÛä� Àßäù� ½õ´±õ.� ±ë�

áZÝÜë_� ç_ÕñHëý� ìØá� áÃëääð_� ½õ´±õ.� ±ÍÔë�

ìØá×í� Éõ� ÀëÝý� ÀßäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� ±õÞð_� Îâ� ÕHë�
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Èõ.� Öõ� È§ð_� ÖIä� Èõ.� ±õ� ÕþÀëåÜë_� ÇëSÝë� ½±ù�

IÝëßõ�±ë�ØðìÞÝë×í�LÝëßë�ÚÞí�Éåù.�çú�±õÀ�É�

ÔÍëÀõ� ÕëÈâ� ßèí� Éåõ.� ÀõËáù� ±ëÞ_Ø� Üâåõ.�

ÛÃäëÞÞë� CëßÜë_� ±õÀ� ìÞßëâù� ±ÞðÛä� ×åõ.�

ìåäÕðßíÜë_� ±õÀ� ÚëÚë,� Úí½õ� èð_,� hëí½õ� Àù´�

ÞèÙ.�Õß_Öð�±ë�ãV×ìÖ�±PÝëç�±Þõ�äößëBÝ×í�

ÚÞõ�Èõ.�ÃíÖëÜë_�±É\ýÞõ�ÕñÈûÝð_�Àõ�ÜÞÞõ�À´�ßíÖõ�

ãV×ß�Àßïð_�Öù�ÛÃäëÞõ�µkëß�±ëMÝù.�Àõ�±PÝëç�

±Þõ�äößëBÝ×í.

±ë�Ú_Þõ�±õÀÚí½�çë×õ�½õÍëÝõáë_�ßèõ�Èõ.�

રાજયોગનાં આધારભૂત ત�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ç_çëßÜë_� ÉõËáí� ÕHë� åùÔù� ×´� Èõ� ±õÜë_� ´ÜõÉ�

(ÖVäíß)� ÚÞëääëÞí� Àâë±õ� Cëb_� ÝùÃØëÞ�

±ëMÝð_�Èõ.�ÚëÚë,�ÕßÜÔëÜ,�ÕþÀëå,�±ëIÜë,�±ë�

çäýÞí�́ ÜõÉ�çú�áùÀù�ÚÞëäí�åÀÖë�Þ×í.�±õÞë�

ÜëËõ�ÕHë�ÀõËáë_À�ÀëßHëù�Èõ.�áíÀõÉ�(Leakage),�

ä õ V Ë õ É � (Wastage) ä Ã õ ß õ � É õ � ì å ä Ú ë Ú ë ± õ�

ÚÖëTÝë_� Èõ.� ±ëÕHëõ� Úí½±ùÞõ� ØðÑÂ� ±ëÕí±õ�

Èí±õ.�èõßëÞ�Àßí±õ�Èí±õ.�ßÍëäí±õ�Èí±õ.�Ûáõ�

çëÜëäëâù� äHëýÞ� ÀßÖù� Þ×í� Õß_Öð� ±ëÕHëë�

ç_ÀSÕ,� ìäÇëß,� èëäÛëä,� ¼ãWËT²ìkë� ±õäë_� Èõ�

ÉõÞõ� Úí½� çÜÉõ� Èõ.� ±ë� ±ëÕHëí� ´WÝëý� Àßõ� Èõ,�

±ëÕHëÞõ�±ëÃâ�äÔäë�ØõÖë�Þ×í.�±ëÕHëë�çëßë�

çñÇÞùÞõ�ÕHë�ÀëÕí�Øõ�Èõ,�áëáÇ�Àßõ�Èõ.�½õ�ÜÞÜë_�

´WÝëý,�¦õæ,�C²HëëÞë�±ë�ÕþÀëßÞë�ÂßëÚ�ìäÇëß�

èåõ� Öù� ±ëÕHëí� ÀSÕÞë±õ� Õëß� @Ýë_×í� Éåõ� ?�
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Àßäð_�èùÝ�Öõ�Àßäë�Øù.�±õÀ�ÉÃë�±õäí�Èõ�FÝë_�
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±ëÕHëõ� Úí½±ùÞõ� åë� ÜëËõ� ½õ´±õ� ?� ±ëÕHëõ�

±ëÕb_�ÀëÜ�Àßí±õ.

À Ú í ß Þ í � { ñ _ Õ Í í � À ç ë ´ Þ í � Õ ë ç õ � è Ö í .�

ÕùÖëÞí�{ñ_ÕÍíÜë_�±ëääë�Éäë�ÜëËõ�±õÜÞõ�±õÞí�

±ëÃâ×í� ±ëääð_� Éäð_� ÕÍÖð_� èÖð_.� IÝë_� áËÀÖë�

Üë_çÞõ� ½õ´Þõ� ±õÜÞù� ÛÃäëÞÞõ� ÝëØ� ÀßäëÞù�

ÚÔù� ±ëÞ_Ø� ÂßëÚ� ×´� ÉÖù� èÖù.� ±ë� åð_� Àßõ�

Èõ?� åë� ÜëËõ� Àßõ� Èõ?� ±ë� äëÖùÜë_� ÀÚíß� Îçë´�

ÃÝë.� ±õÀ� ìØäçõ� ±õÜHëõ� ÕùÖëÞõ� çÜ½TÝë� Àõ�

ÒÒÀÚíßë�Öõßí�{ùîÕÍí�Ãá�ÀìËÝÞ�Àõ�Õëç,�ÀßõîÃõ�

çù�ÛßõîÃõ,�Öñ�@Ýùî�ÛÝë�µØëç.ÓÓ�FÝëßõ�±õÜÞù�

¼ãWËÀùHë� ÚØáëÝù� IÝëßõ� ±ë� Ú_ÔÞ×í� Üð@Ö�

×Ýë.

ÉõÞë×í� ØðÑÂ� É� Üâõ� Èõ� ±õÞë� ÕþIÝõ� ±õÀ�

±õÀÞõ� Àßäë×í� Úí½Þí� ÕHë� µLïÞìÖ� ×åõ.�

Õðßïðæë×ý� ÀØí� ÕHë� TÝ×ý� ÉÖù� Þ×í.� ÜèõÞÖ� ÀØí�

ÞÀëÜí� ÉÖí� Þ×í.� ÀßÖë� ½±ù,� ÀßÖë� ½±ù,�

ÀßÖë�½±ù.�gèÜÖ�ÃðÜëäåù�ÞèÙ.�±ëÕ�ÉõËáð_�

Àßåù� ÖõËáð_� ±ëÕÞõ� ÕþIÝZë� Îâ� Üâåõ.� ÕþIÝZë�

Îâ� ÀÝð_� èåõ� ?� ±ëÞ_Ø.� çÜÝ� ±Þõ� V×ëÞÞí�

çíÜë×í� ÕHë� ±ëÕHëõ� Øñß� ÇëSÝë� ÃÝë.� VÕõç×í�

Õëß�Éäð_�±×ëýÖïû�ìÚÝùLÍ�(Beyond)�Éäð_.�ÉõÞõ�

Õßõ�Öõ�Õßõ�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±õÞë�ÕÈí�Ào´�ÕHë�

Þ×í�ÀëßHë�Àõ�Öõ�±_Ö�äÃßÞí�ØðìÞÝë�Èõ.�±ëÕ�

çÜÝ�±Þõ�V×ëÞ�Ú_Þõ×í�Õëß�ÇëSÝë�½±ù.�Öù�

±ë�±ÞðÛä�ÝùÃÞù�±ÞðÛä�Èõ.

èð_�±ëIÜë�È\_�Õß_Öð�Àõäù�±ëIÜë�È\_.�@Ýë_×í�

±ëTÝù� È\_,� V²ãWËÇ¿Üë_� Üëßù� åù� ßùá� Èõ,� Üëßõ�

@Ýë_�ÉäëÞð_�Èõ,�èð_�ÀùÞð_�ç_ÖëÞ�È\_,�Üëßë�Üñâ�ÃðHë�

ÀÝë�Èõ?�±ë�çäý�äëÖùÞë�ÛëÞÜë_�½õÍë´�Éäë×í�

±ëIÜëÞð_� ÛëÞ� ÚÞõ� Èõ.� Òèð_� ±ëIÜë� È\_.Ó� Üëhë�

± ë Ë á ð _ � ì ä Ç ë ß ä ð _ � T Ý × ý � Ö ù � Þ è Ù � ½ Ý � Õ ß _ Ö ð�

±ëIÜëÞù�ÕñHëý�ÕìßÇÝ�çìèÖ,�ÕñHëý�±ÞðÛä�×åõ�

ÞèÙ.� ç_Öù,� ÜèëIÜë±ù±õ� ìÛLïÞ� ìÛLïÞ� åëVhëù�

¦ëßë� ÕùÖëÞë� ìäÇëßù� ÉHëëTÝë� ÕHë� çëÇí� äëÖ�

À´�Èõ�Öõ�ÛÃäëÞ�ÉHëëäõ�Èõ.�Öõ×í�èäõ�çÜÝ�±Þõ�

V×ëÞÞí�èØù×í�Õëß�ÇëSÝë�½±ù�±Þõ�±ëIÜëÞí�

Éõ� ìäåõæÖë±ù� Èõ� —� èð_� FÝùìÖ� VäwÕ� È\_,� ìÚLØð�

wÕ�È\_.�ìåäÚëÚëÞð_�ç_ÖëÞ�È\_.�áë´Ë-Üë´Ë�È\_.�

åð©� È\_,� ìÞIÝ� È\_,� Úð©� (Úðì©äëÞ)� È\_� ±õÞë�

ÛëÞÜë_� ßèù.� ½õ� ±ëÕHëù� ÝùÃ� ±ëÃâ� äÔÖù�

Þ×í,� Þäë� Þäë� ±ÞðÛäù� ×Öë� Þ×í� Öù� ±õÞù�

±×ý� Àõ� ±ëÕHëõ� ±ë� ØðìÞÝëÜë_� ÝùÃ,� ÝùÃ,� ÝùÃ�

Àßí� ß�ëë� Èí±õ� ÕHë� ±ëÕHëõ� FÝë_� Éäð_� ½õ´±õ�

±Þõ�Úðì©×í�Éõ�Àßäð_�½õ´±õ�Öõ�Àßí�ß�ëë�Þ×í.

ÝùÃÜë_� ÕßÜÔëÜÞí� ÀSÕÞë� Àßäí� ÕÍõ� Èõ�

±×ëýÖïû�±õÞí�ÖVäíß�ÚÞëääí�ÕÍõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

±ë� ±ë_Âù×í� Öù� ÕßÜÔëÜ� ½õÝð_� Þ×í.� ±ëÉõ�
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Õèõáë_� Õìähë� ¼ãWË×í� Üâõ�

Èõ� ±Þõ� ÕÈí� iëëÞ� ±Þõ�

Ý ù Ã Þ ë � ± Þ ð Û ä ù Þ í�

á õ H ë Ø õ H ë � À ß õ � È õ . � É õ × í�

±ëKÝëãIÜÀ�µLïÞìÖ�×ëÝ�

±Þõ�çÜÝ�ÕHë�çÎâ�×ëÝ.

ÀõËáíÀäëß�Àù´�Ûë´ÚèõÞ�FÝëßõ�Üâõ�Èõ�

Öù� Àèõ� Èõ� —� ÉÃØíåÛë´,� ±ëÉÀëá� ÝùÃÞù�

À ù ´ � Ã è Þ � ± Þ ð Û ä � × Ö ù � Þ × í . � Ý ù Ã Þ í�

Ã è Þ Ö ë Ü ë _ � ± ë Õ H ë õ � Ç ë S Ý ë � É ´ ± õ , � ± ë Þ _ Ø ,�

±ëÞ_Ø,�±ëÞ_Ø�±Þõ�±ëÞ_Ø�É�èùÝ,�åã@Ö�±Þõ�

åë_ìÖÞù� ÃèÞ� ±ÞðÛä� èùÝ� ±õäð_� ÚÞÖð_� Þ×í.�

@ÝëßõÀ� @ÝëßõÀ� ×ëÝ� Èõ� ÕHë� ßùÉÞù� ±ÞðÛä�

Þ×í.�±ë�ìäæÝÜë_�ìåäÚëÚë±õ�çÜÝ�çÜÝ�Õß�

± ä ß ù Ô ù Þ ð _ � À ë ß H ë � ± Þ õ � ± õ Þ õ � Ø ñ ß � À ß ä ë Þ í�

çèëÝÀ�äëÖùÞí�ÖßÎ�±ëÕb_�KÝëÞ�ÂõîÇëTÝð_�Èõ.�

ÀõËáíÀ�äëÖù�Üëßë�KÝëÞÜë_�Èõ�Öõ�±ëÕÞí�çÜZë�

ÜñÊÀ<_�È\_.

ìÍËõÇÜõLË�(LÝëßëÕb_)

± Þ ð Û ä � À ù ´ Õ H ë � è ù Ý , � á ú ì À À � Ý ë�

±áúìÀÀ� ±õÜë_� ìäåõæ� äëÖ� èùÝ� Èõ� ìÍËõÇÜõLË�

±×ëýÖïû� LÝëßëÕb_.� FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ±ÞðÛä� Àßí�

ß�ëë�Èí±õ.�Öù�±õ�±ÞðÛäÜë_�É�çÜëÝõáë�ßèí±õ�

Èí±õ.�ÚëÀí�äëÖù×í�LÝëßë�èù´±õ�Èí±õ.�ÉõËáù�

çÜÝ� ±ëÕHëõ� LÝëßë� èù´±õ� Èí±õ,� ±õËáù� É�

ÃèÞ� ±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ.� FÝëßõ� Øõè,� ØõèÞí�

ØðìÞÝë×í� LÝëßë� ÚÞíåð_� IÝëßõ� ±ÞðÛä� ×åõ.�

±õÞë�ÜëËõ�ÚëÚë±õ�ÀõËáëÝõ�µÕëÝù�ÚÖëTÝë�Èõ.�

ÝùÃí� ÚÞäëÞð_� ±ëÕb_� áZÝ� Èõ,� °äÞ� ±Þõ�

çÜÝ� ±ë� áZÝ� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� áÃëäí� ß�ëë� Èí±õ�

Öù� ÕÈí� ±õÞù� Õñßù� ±ÞðÛä� Àßäù� ½õ´±õ.� ±ë�

áZÝÜë_� ç_ÕñHëý� ìØá� áÃëääð_� ½õ´±õ.� ±ÍÔë�

ìØá×í� Éõ� ÀëÝý� ÀßäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� ±õÞð_� Îâ� ÕHë�

Õñßïð_� ÜâÖð_� Þ×í.� ±õÞë� ÜëËõ� ÚëÚë±õ� ÚõèØÞë�

äößëBÝÞð_� ìåZëHë� ±ëMÝð_� Èõ.� ÚõèØÞë� äößëBÝÞí�

ÔëßHëë×í� É� ç_çëßÞë� ÕØë×ùý,� TÝã@Ö±ù×í�

LÝëßëÕb_�±ëäåõ.�ØõèÞõ�Õðßí�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�

ÉõÜ� Àõ� ìåäÕðßí,� Úþ›ëÕðßí� äÃõßõ...� ØõèwÕí�

ÕðßíÜë_�Éõ�ßèõÞëßë�Èõ�Öõ�Õðßïðæ�Èõ.�±èÙ�±ë�ÕðßíÜë_�

ßèõäë� ÈÖë_� LÝëßë� ÚÞäð_� ±õÞð_� ÞëÜ� É� ÝùÃ� Èõ.

Øõè,� ØõèÞë� ç_Ú_Ô� ±Þõ� IÝë_� çðÔí� Àõ� ±ë�

ØõèÞð_�ÉÃÖ�ÕHë�VQ²ìÖÜë_�Þë�±ëäõ.�ÕHë�FÝë_�çðÔí�

±ëÕHëÞõ�iëëÞ�Þ×í�IÝë_�çðÔí�±ëÕHëõ�±ë�V×ñâ�

ÉÃÖ×í�±ìáMïÖ�@Ýëßõ�ÚÞí±õ�?

´rßíÝ� iëëÞÜë_� çÜ½ääëÜë_� ±ëäõ� Èõ� Àõ�

±õÀ�Èõ�V×ñâ�ÉÃÖ,�ÚíÉ\_�Èõ�çñZÜ�ÉÃÖ�±Þõ�

hëíÉ\_� Èõ� ìÞßëÀëßí� ÉÃÖ.� FÝë_� Àù´� åßíßÔëßí�

Þ×í.� åßíß×í� Üð@Ö� ×Ýë� ÕÈí� É� ±ëIÜë� IÝë_�

½Ý�Èõ.�FÝë_�ÕþÀëå�É�ÕþÀëå�Èõ.�±Þõ�±ë�ÕþÀëå�

ÕHë�±ë�ØðìÞÝëÞë�ÕþÀëå�Éõäù�Þ×í.�ìØTÝ�ÕþÀëå�

Èõ.� Öõ� È§ð_� ÖIä� Èõ.� ±õ� ÕþÀëåÜë_� ÇëSÝë� ½±ù�

IÝëßõ�±ë�ØðìÞÝë×í�LÝëßë�ÚÞí�Éåù.�çú�±õÀ�É�

ÔÍëÀõ� ÕëÈâ� ßèí� Éåõ.� ÀõËáù� ±ëÞ_Ø� Üâåõ.�

ÛÃäëÞÞë� CëßÜë_� ±õÀ� ìÞßëâù� ±ÞðÛä� ×åõ.�

ìåäÕðßíÜë_� ±õÀ� ÚëÚë,� Úí½õ� èð_,� hëí½õ� Àù´�

ÞèÙ.�Õß_Öð�±ë�ãV×ìÖ�±PÝëç�±Þõ�äößëBÝ×í�

ÚÞõ�Èõ.�ÃíÖëÜë_�±É\ýÞõ�ÕñÈûÝð_�Àõ�ÜÞÞõ�À´�ßíÖõ�

ãV×ß�Àßïð_�Öù�ÛÃäëÞõ�µkëß�±ëMÝù.�Àõ�±PÝëç�

±Þõ�äößëBÝ×í.

±ë�Ú_Þõ�±õÀÚí½�çë×õ�½õÍëÝõáë_�ßèõ�Èõ.�

રાજયોગનાં આધારભૂત ત�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ç_çëßÜë_� ÉõËáí� ÕHë� åùÔù� ×´� Èõ� ±õÜë_� ´ÜõÉ�

(ÖVäíß)� ÚÞëääëÞí� Àâë±õ� Cëb_� ÝùÃØëÞ�

±ëMÝð_�Èõ.�ÚëÚë,�ÕßÜÔëÜ,�ÕþÀëå,�±ëIÜë,�±ë�

çäýÞí�́ ÜõÉ�çú�áùÀù�ÚÞëäí�åÀÖë�Þ×í.�±õÞë�

ÜëËõ�ÕHë�ÀõËáë_À�ÀëßHëù�Èõ.�áíÀõÉ�(Leakage),�

ä õ V Ë õ É � (Wastage) ä Ã õ ß õ � É õ � ì å ä Ú ë Ú ë ± õ�

ÚÖëTÝë_� Èõ.� ±ëÕHëõ� Úí½±ùÞõ� ØðÑÂ� ±ëÕí±õ�

Èí±õ.�èõßëÞ�Àßí±õ�Èí±õ.�ßÍëäí±õ�Èí±õ.�Ûáõ�

çëÜëäëâù� äHëýÞ� ÀßÖù� Þ×í� Õß_Öð� ±ëÕHëë�

ç_ÀSÕ,� ìäÇëß,� èëäÛëä,� ¼ãWËT²ìkë� ±õäë_� Èõ�

ÉõÞõ� Úí½� çÜÉõ� Èõ.� ±ë� ±ëÕHëí� ´WÝëý� Àßõ� Èõ,�

±ëÕHëÞõ�±ëÃâ�äÔäë�ØõÖë�Þ×í.�±ëÕHëë�çëßë�

çñÇÞùÞõ�ÕHë�ÀëÕí�Øõ�Èõ,�áëáÇ�Àßõ�Èõ.�½õ�ÜÞÜë_�

´WÝëý,�¦õæ,�C²HëëÞë�±ë�ÕþÀëßÞë�ÂßëÚ�ìäÇëß�

èåõ� Öù� ±ëÕHëí� ÀSÕÞë±õ� Õëß� @Ýë_×í� Éåõ� ?�

IÝëß� ÕÈí� ±ÞðÛä� À´� ßíÖõ� ×åõ� ?� ½õ� ±ëÕHëõ�

´EÈí±õ� Èí±õ� Àõ� ±ëÕHëÞõ� ±ÞðÛä� ×ëÝ� Öù�

Úí½±ùÞí�±ë�TÝ×ý�äëÖùÞõ�ÈùÍí�Øù.�Öõ±ùÞõ�Éõ�

Àßäð_�èùÝ�Öõ�Àßäë�Øù.�±õÀ�ÉÃë�±õäí�Èõ�FÝë_�

LÝëÝ� ×ëÝ� Èõ.� ±ëÕHëõ� åë� ÜëËõ� ìÇ_Öë� Àßí±õ?�

±ëÕHëõ� Úí½±ùÞõ� åë� ÜëËõ� ½õ´±õ� ?� ±ëÕHëõ�

±ëÕb_�ÀëÜ�Àßí±õ.

À Ú í ß Þ í � { ñ _ Õ Í í � À ç ë ´ Þ í � Õ ë ç õ � è Ö í .�

ÕùÖëÞí�{ñ_ÕÍíÜë_�±ëääë�Éäë�ÜëËõ�±õÜÞõ�±õÞí�

±ëÃâ×í� ±ëääð_� Éäð_� ÕÍÖð_� èÖð_.� IÝë_� áËÀÖë�

Üë_çÞõ� ½õ´Þõ� ±õÜÞù� ÛÃäëÞÞõ� ÝëØ� ÀßäëÞù�

ÚÔù� ±ëÞ_Ø� ÂßëÚ� ×´� ÉÖù� èÖù.� ±ë� åð_� Àßõ�

Èõ?� åë� ÜëËõ� Àßõ� Èõ?� ±ë� äëÖùÜë_� ÀÚíß� Îçë´�

ÃÝë.� ±õÀ� ìØäçõ� ±õÜHëõ� ÕùÖëÞõ� çÜ½TÝë� Àõ�

ÒÒÀÚíßë�Öõßí�{ùîÕÍí�Ãá�ÀìËÝÞ�Àõ�Õëç,�ÀßõîÃõ�

çù�ÛßõîÃõ,�Öñ�@Ýùî�ÛÝë�µØëç.ÓÓ�FÝëßõ�±õÜÞù�

¼ãWËÀùHë� ÚØáëÝù� IÝëßõ� ±ë� Ú_ÔÞ×í� Üð@Ö�

×Ýë.

ÉõÞë×í� ØðÑÂ� É� Üâõ� Èõ� ±õÞë� ÕþIÝõ� ±õÀ�

±õÀÞõ� Àßäë×í� Úí½Þí� ÕHë� µLïÞìÖ� ×åõ.�

Õðßïðæë×ý� ÀØí� ÕHë� TÝ×ý� ÉÖù� Þ×í.� ÜèõÞÖ� ÀØí�

ÞÀëÜí� ÉÖí� Þ×í.� ÀßÖë� ½±ù,� ÀßÖë� ½±ù,�

ÀßÖë�½±ù.�gèÜÖ�ÃðÜëäåù�ÞèÙ.�±ëÕ�ÉõËáð_�

Àßåù� ÖõËáð_� ±ëÕÞõ� ÕþIÝZë� Îâ� Üâåõ.� ÕþIÝZë�

Îâ� ÀÝð_� èåõ� ?� ±ëÞ_Ø.� çÜÝ� ±Þõ� V×ëÞÞí�

çíÜë×í� ÕHë� ±ëÕHëõ� Øñß� ÇëSÝë� ÃÝë.� VÕõç×í�

Õëß�Éäð_�±×ëýÖïû�ìÚÝùLÍ�(Beyond)�Éäð_.�ÉõÞõ�

Õßõ�Öõ�Õßõ�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±õÞë�ÕÈí�Ào´�ÕHë�

Þ×í�ÀëßHë�Àõ�Öõ�±_Ö�äÃßÞí�ØðìÞÝë�Èõ.�±ëÕ�

çÜÝ�±Þõ�V×ëÞ�Ú_Þõ×í�Õëß�ÇëSÝë�½±ù.�Öù�

±ë�±ÞðÛä�ÝùÃÞù�±ÞðÛä�Èõ.

èð_�±ëIÜë�È\_�Õß_Öð�Àõäù�±ëIÜë�È\_.�@Ýë_×í�

±ëTÝù� È\_,� V²ãWËÇ¿Üë_� Üëßù� åù� ßùá� Èõ,� Üëßõ�

@Ýë_�ÉäëÞð_�Èõ,�èð_�ÀùÞð_�ç_ÖëÞ�È\_,�Üëßë�Üñâ�ÃðHë�

ÀÝë�Èõ?�±ë�çäý�äëÖùÞë�ÛëÞÜë_�½õÍë´�Éäë×í�

±ëIÜëÞð_� ÛëÞ� ÚÞõ� Èõ.� Òèð_� ±ëIÜë� È\_.Ó� Üëhë�

± ë Ë á ð _ � ì ä Ç ë ß ä ð _ � T Ý × ý � Ö ù � Þ è Ù � ½ Ý � Õ ß _ Ö ð�

±ëIÜëÞù�ÕñHëý�ÕìßÇÝ�çìèÖ,�ÕñHëý�±ÞðÛä�×åõ�

ÞèÙ.� ç_Öù,� ÜèëIÜë±ù±õ� ìÛLïÞ� ìÛLïÞ� åëVhëù�

¦ëßë� ÕùÖëÞë� ìäÇëßù� ÉHëëTÝë� ÕHë� çëÇí� äëÖ�

À´�Èõ�Öõ�ÛÃäëÞ�ÉHëëäõ�Èõ.�Öõ×í�èäõ�çÜÝ�±Þõ�

V×ëÞÞí�èØù×í�Õëß�ÇëSÝë�½±ù�±Þõ�±ëIÜëÞí�

Éõ� ìäåõæÖë±ù� Èõ� —� èð_� FÝùìÖ� VäwÕ� È\_,� ìÚLØð�

wÕ�È\_.�ìåäÚëÚëÞð_�ç_ÖëÞ�È\_.�áë´Ë-Üë´Ë�È\_.�

åð©� È\_,� ìÞIÝ� È\_,� Úð©� (Úðì©äëÞ)� È\_� ±õÞë�

ÛëÞÜë_� ßèù.� ½õ� ±ëÕHëù� ÝùÃ� ±ëÃâ� äÔÖù�

Þ×í,� Þäë� Þäë� ±ÞðÛäù� ×Öë� Þ×í� Öù� ±õÞù�

±×ý� Àõ� ±ëÕHëõ� ±ë� ØðìÞÝëÜë_� ÝùÃ,� ÝùÃ,� ÝùÃ�

Àßí� ß�ëë� Èí±õ� ÕHë� ±ëÕHëõ� FÝë_� Éäð_� ½õ´±õ�

±Þõ�Úðì©×í�Éõ�Àßäð_�½õ´±õ�Öõ�Àßí�ß�ëë�Þ×í.

ÝùÃÜë_� ÕßÜÔëÜÞí� ÀSÕÞë� Àßäí� ÕÍõ� Èõ�

±×ëýÖïû�±õÞí�ÖVäíß�ÚÞëääí�ÕÍõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

±ë� ±ë_Âù×í� Öù� ÕßÜÔëÜ� ½õÝð_� Þ×í.� ±ëÉõ�
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Ò±ëèÓ� ÞíÀâõ� Èõ.� ÜÞÜë_×í� ÞíÀâõáí� Ò±ëèÓ�

±Þõ�ÒèëÝÓ�ÔÜHëÞí�±ëÃ×í�ÕHë�ÖõÉ�èùÝ�Èõ.�

ÀõËáëÀ�áùÀù�Öù�±ëäë_�ØðÑÂùÞõ�áíÔõ�±ëIÜèIÝë�

ÕHë� Àßí� áõ� Èõ.� Öù� ±ëäí� TÝã@Ö� Úðì©×í�

ÕßÜÔëÜ�À´�ßíÖõ�É´�åÀåõ�?�À´�ßíÖõ�µÍåõ.�

À´� ßíÖõ� ÎìßVÖë� ÚÞåõ?� Éõ� lëìÕÖ� èåõ� Öõ�

ÀõËáë_Ýõ� áùÀù� ¦ëßë� lëìÕÖ� èåõ.� ÀõËáëÀ� áùÀù�

À ù ´ � Ø ë Þ - Õ ð H Ý � À ß Ö ë � Þ × í . � À ù ´ Þ ð _ � Û á ð�

ìäÇëßÖë�Þ×í.�Àù´Þë�±ëåíäëýØ�Ýë�Øð±ë�áõÖë�

Þ × í . � Ø ð ± ë ± ù � ± Þ õ � ± ë å í ä ë ý Ø � ì ä Þ ë � Õ H ë�

Õ ß Ü Ô ë Ü � Õ è ù î Ç ä ë Þ ð _ � å @ Ý � Þ × í � ± õ Ë á õ�

ì å ä Ú ë Ú ë � À è õ � È õ � Ø ë Þ � À ß ù , � Ø ë Þ � À ß ù .�

Úþë›HëùÞù�ÔÜý�Èõ�ØëÞ�Àßäð_.�Úþë›Hë�ØëÞ�áõ�Èõ�

±Þõ� ±ëÕõ� ÕHë� Èõ.� ÉõÞë×í� Úí½Þð_� °äÞ� ÚÞõ.�

Àù´Þõ�Õhë�áÂù,�ËõáíÎùÞ�Àßù,�Àù´�äëÖ�Àßù,�

Ào´À� ±ëÕù,� ÀoÉ^ç� Þë� ÚÞåù.� ÕùÖëÞí� Õëçõ�

ßëÂåù� ÞèÙ.� ±õÞë×í� iëëÞÔÞ� äÔåõ,� Úðì©�

ìäÀëç� ÕëÜåõ.� Øð±ë� Üâåõ.� ÝùÃ� áëÃåõ� ÞèÙ,�

Öù� ±ëÞ_Ø� @Ýë_×í� Üâåõ?� Üëhë� Úðì©°äí� ÚÞí�

Éåù,�áùÀù�Àèõåõ�Àõ�±ë�Úèð�çÜÉØëß�TÝã@Ö�

Èõ.�ÀõËáëÝõ�ÃðHë�±ëäí�Éåõ�ÕHë�ÝùÃ�ÞèÙ�áëÃõ.�

ÀÜëHëí�Öù�ÝùÃÜë_�Èõ.�±õËáõ�ÝùÃ�Éwß�½õ´±õ.�

Öù�LÝëßëÕb_�±ÞðÛääë�ÜëËõÞð_�±ë�±õÀ�ÖJÝ�Èõ.�

ÚõèØÞù�±Þõ�±Þ_Ö�LÝëßëÕHëëÞù�ÕHë�±ÞðÛä�

×åõ.�Üëßïð_�Ào´�ÕHë�ÞèÙ.�Éõ�ÕHë�Èõ�Öõ�ìåäÚëÚëÞð_�

Èõ.� Üõî� çäý� ±ëÕí� ØíÔð_.� ±ë� ÕHë� ±õÀ� µÕëÝ� Èõ.�

ÚëÚë� É� Üëßí� ØðìÞÝë� Èõ.� ±ë� Ûëä� FÝëßõ�

ÕþFäìáÖ� ×åõ� IÝëßõ� ±ãBïÞÞí� ÉõÜ� {âèâåõ�

IÝëßõ�ÝùÃ�Àõäù�áëÃõ�Èõ.�Àõäí�ÜVÖí�±ëäõ�Èõ.

Absorption - ÜÃÞ�×´�Éäð_.

Éõ� äëÖÜë_� ±ëÕÞð_� ÜÞ� Í>Úí� Éåõ� IÝëßõ� Öõ�

±ÞðÛä�ÕHë�±õËáù�É�¬Çù,�±õËáù�ÃèÞ�èåõ�

±õÞõ� ìåäÚëÚë� ±õ� áÃÞÜë_� ÜÃÞ� ×äëÞð_� À�ëð_�

Èõ.� Õèõáë_� Öù� áÃÞ� èùÝ� Àõ� èð_� ÚëÚëÞù� È\_.� èð_�

ÝùÃí�ÚÞíå.�±ëÕHëë�ÜÞÜë_�±ëÕHëí�±õäí�±õäí�

ÖVäíß�èùÝ�Àõ�Öõ�É\±ù,�Öõ�É\±ù,�µÕß�É\±ù,�èð_�

ÝùÃÜë_�ÚõÌù�È\_.�èð_�áë´Ë�È\_,�Üë´Ë�È\_.�±ëÞ_ØÜë_�

È\_.�åë_Ö�È\_,�åð©�È\_.�Üëßõ�±ë�áZÝÞõ�Õñßïð_�ÀßíÞõ�

ÈùÍäëÞð_�Èõ.�èð_�±õÞë×í�ÍÃíå�ÞèÙ.�ÉõÜ�ÀèõäëÝ�

Èõ� Àõ� çëÇù� ßëÉÕñÖ� ±õÀäëß� ÕùÖëÞë� ÜÞÜë_�

ìäÇëßõ�Àõ�Üëßõ�±ë�Àßäð_�Èõ�Öù�Ûáõ�ÃÜõ�Öõ�×´�

½Ý�Öõ�ÍÃÖù�Þ×í.�ßëÜëÝHëÜë_�±_ÃØÞð_�äHëýÞ�

±ëäõ�Èõ.�Ò±_ÃÓ�±õËáõ�åßíßÞð_�±_Ã�±Þõ�ÒØÓÞù�

±×ý� Èõ� ±ëÕäð_.� ±_ÃØ� ±õËáõ� ÉõHëõ� ±_Ã� ±_Ã�

ÛÃäëÞÞõ�±ëÕí�ØíÔð_.�Öõ�±Çá�×´�ÃÝù.�±õÞõ�

ÜëÝë� èáëäí� åÀÖí� Þ×í.� ÕùÖëÞõ� ÕñHëý� wÕõ�

Û Ã ä ë Þ Þ õ � ç Ü ì Õ ý Ö � À ß í � Ø õ � ± õ � È õ � ± _ Ã Ø .�

gÕ½ßëÞõ�w�ÕÙÉäëÞë�ÜåíÞÞù�±äëÉ�ÔðÞ�áëÃõ�

Èõ.�±õ�±õÞõ�ìÕþÝ�Èõ�Öõ�ßíÖõ�±ëÕHëõ�ÕHë�ÚëÚëÞí�

áÃÞÜë_�ÜÃÞ�×´�É´±õ�±õ�Èõ�ÝùÃ.

Inspiration -�ÕþõßHëë

VäëÜí�ìääõÀëÞ_Ø,�VäëÜí�ßëÜÖí×ý,�VäëÜí�

ßëÜÀòWHë� ÕßÜèoç,� VäëÜí� ÝùÃëÞ_Ø� äÃõßõ� çú�

ÕþõßHëë� Üõâäõáë� èÖë.� ÚùáÖë� èÖë� Öù� ±õÜÞí�

ÕþõßHëë�±ÞõÀ�åOØù×í�ÈáÀÖí�èÖí.�FÝë_�çðÔí�

VäÖÑ�ÕþõßHëë�Þë�ßèõ,�IÝë_�çðÔí�ÝùÃÞí�µEÇÖÜ�

ã V × ì Ö � Ú Þ í � å À Ö í � Þ × í . � É õ Ü � á ë À Í ë _�

çâÃëäí±õ� Èí±õ� Öù� ±õÞõ� ÇñáëÜë_� ±ëÃâÞõ�

±ëÃâ� ÔÀõáÖë� ßèí±õ� Èí±õ.� çë×õ� çë×õ� Úí½_�

áëÀÍë_� ÕHë� ÜñÀÖë� ßèí±õ� Èí±õ� Éõ×í� ±ãBïÞ�

ÕþÃËõáù� ßèõ� Èõ.� ÚëÚë� ÕHë� ±ëÕHëÞõ� ±ë� ÕþÀëßõ�

ÕþõßHëë� ±ëÕõ� Èõ.� ÕHë� iëëÞÜë_� ÇëáÖë_� ÇëáÖë_�

ÒÂÚß�ÞèÙ,�çÖÝðÃ�@Ýëßõ�±ëäåõ�?Ó�ÒìäÞëå�

ÀùHë�½Hëõ,�@Ýëßõ�×åõ�?Ó�äÃõßõ�äÃõßõ�ç_ÀSÕùÜë_�

Ûë´-ÚèõÞùÞí� ÕþõßHëë� Ïíáí� ×äë� áëÃõ� Èõ.� ±Þõ�

ÝùÃÞí�ãV×ìÖ�ÞíÇõ�±ëääë�áëÃõ�Èõ.

å_ÀßëÇëÝõý�ÞëÞí�ªÜßÜë_�CëHëí�ÃèÞÖë-

äëâë_� ±ÞõÀ� ÕðVÖÀù� áAÝë_.� Öõ±ù� CëHëë� ÜVÖ�
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çLÝëçí� èÖë.� ±õÀ� ìØäç� Öõ±ù� ÕèëÍí� Õß�

ÚõçíÞõ�ÖÍÀëÞù�±ëÞ_Ø�Üõâäí�ß�ëë�èÖë.�±õÜÞí�

ÖìÚÝÖ� çëßí� ÞèùÖí.� ±õÀ� ÜëÖë� ÜËÀíÜë_� ØèÙ�

ÛßíÞõ�äõÇäë�ÜëËõ�±äëÉ�Àßí�ßèí�èÖí.�ÒØèÙ�

áù� ØèÙ.Ó� å_ÀßëÇëÝõý� À�ëð_,� ÒÜëßõ� ØèÙ� ½õ´±õ,�

ÜÞõ�±ëÕù.Ó�ÜëÖë±õ�À�ëð_�ÒÒçëßí�äëÖ�Èõ.�±ëäù,�

á´� ½±ù.ÓÓ� å_ÀßëÇëÝõý� À�ëð_� -� ÒÒ±ëÉ� Üëßí�

ÖìÚÝÖ� çëßí� Þ×í,� èð_� ÞíÇõ� ±ëäí� åÀíå�

ÞèÙ.ÓÓ�ÜëÖë±õ�À�ëð_,�ÒÒ±ßõ�å_ÀßëÇëÝý�ÖÜõ�Öù�

ÀèõÖë� èÖë� Ò±èÜïû� Úþ›ëãVÜÓ� ±ëÉõ� ÖÜëßí� ±ë�

èëáÖ�Èõ�Àõ�ÖÜõ�ØèÙ�áõäë�±ëäí�åÀÖë�Þ×í�?�

äâí�èð_�ÕHë�ÜëÖë�È\_.�ÜËÀí�Üëßë�Üë×õ�Èõ�ÕÈí�ÖÜõ�

ÕèëÍí� Õß×í� µÖßåù� Àõ� ÀØí� ÞèÙ� µÖßù� ?ÓÓ�

ÜëÖë� ¦ëßë� ±ë� çë_ÛâÖë_� É� ±õÜÞëÜë_� ×ùÍí�

åã@Ö�±ëäí.�ÕþõßHëë�±ëäí�Àõ�±ßõ�!�èð_�ÀùHë�±Þõ�

èð_�åð_�Àèð_�È\_�?�±ë�åßíß�ÚíÜëß�Èõ�±Þõ�èð_�Àèð_�È\_�

Àõ�èð_�ÚíÜëß�È\_.�èð_�É�çäý�áùÀùÞõ�ÀèõÖù�èÖù�Àõ�

ÒÒÀùHë�Èõ�ÜëÖë,�ÀùHë�Èõ�ìÕÖë,�ÀùHë�Èõ�Ûë´,�±ë�

çäý� ÉÃÞë� É\§ë� ç_Ú_Ôù,� ÛÉ,� Ãùìä_Ø,� ÛÉ�

Ãùìä_Ø,�ÛÉ�Ãùìä_ØÓÓ�ÒÒèð_�VäÝ_�±ë�ÀèõÖù�èÖù�

Þõ� ±ëÉõ� åßíß×í� ÕèëÍí� ÇÍäë� ÈÖë_� ÕHë� èð_�

ãV×ìÖ×í�ÞíÇõ�±ëäí�ÃÝù.ÓÓ�FÝëßõ�å_ÀßëÇëÝýÞõ�

±õäí� ÕþõßHëë� ×´� Öù� Ò±èÜïû� Úþ›ëãVÜÓ� ÀèíÞõ�

¶Ûë�×´�ÃÝë�±Þõ�ÜëÖëÞõ�À�ëð_�—�ÒÒÜëÖë�ÖÜõ�

Üëßë� Ãðßïð� Èù,� ÖÜõ� ÜÞõ� çëßù� ÕëÌ� ÛHëëTÝù.ÓÓ�

±õËáõ�ìåäÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÒÜëÖë�ÃðßïðÓ�Èõ.

±ëäð_�É�èÞðÜëÞ�ìäåõ�ÉHëëäõ�Èõ.�±LÝ�ÕHë�

ÀõËáëÀ� Èõ� Éõ� èÖùIçëè� ×´� ÃÝë� Õß_Öð� FÝëßõ�

±õÜÞõ�ÕþõìßÖ�ÀÝëý�Öù�gèÜÖ�ÀßíÞõ�±ëÃâ�äÔí�

ÃÝë.�Ú_Øë�ÚößëÃí�áZÜHëØõäõ�ÕHë�ßëWËÿ�ÕþIÝõÞí�

ÕþõßHëë×í�VäÝ_Þð_�ÚìáØëÞ�±ëMÝð_.

± ë Õ H ë ë � ° ä Þ Ü ë _ � Õ H ë � ± ë � Õ þ À ë ß Þ í�

ÕþõßHëë±ù� èùÝ.� ±ëÕHëõ� ±ë� ç_çëßÞõ� ÚØáíåð_.�

ÀìáÝðÃÜë_×í� çÖÝðÃ� áëäíåð_,� ÜÞðWÝÞõ� ØõäÖë�

ÚÞëäíåð_.� ±Üõ� iëëÞ� Ã_Ãë±ù� çäýÞõ� ÕëäÞ�

Àßíåð_.�±Üõ�ìäÀëßùÞõ�çØëÞõ�ÜëËõ�çÜëMïÖ�Àßíåð_.�

äÃõßõ� äÃõßõ...� ½õ� ±ëäí� ÕþõßHëë±ù� Èõ� Öù� É�

±ëÕHëõ�ÝùÃí�ÚÞíåð_.�ÛÃäëÞ�Õëçõ×í�Cëb_�ÚÔð_�

Üõâääë�́ EÈí±õ�Èí±õ,�Öù�±õÞí�Üõâõ�Üâí�Éåõ?�

½õ�ÖÜëßõ�Ào´À�Üõâääð_�Èõ,�Öù�Ào´À�±ëÕäð_�ÕHë�

ÕÍåõ.�±ëÕHëõ�áZÝ�ßëÂíÞõ�ÖõÞõ�±ÇñÀ�Õñßïð_�Àßäð_�

½õ´±õ.� ½õ� ±ë� ÕþÀëßÞí� ÕþõßHëë±ù� Þë� èùÝ� Öù�

°ìäÖ�±Þõ�Q²Ö�ÜëHëçÜë_�åù�ÎßÀ�?�Üëhë�rëç�

Çëáäù�±õÉ�°äÞ�Þ×í.�ÉõÜë_�Ào´À�Àßí�åÀí±õ�

Öõäð_�°äÞ�èùäð_�½õ´±õ.�±õÞë�ÜëËõ�ÕþõßHëë�½õ´±õ.�

IÝëßõ�É�±ÞðÛä�×åõ.�FÝëßõ�çëèçÞë_�ÛßÖí-

±ùË�±ëäåõ�IÝëßõ�±ëÕÞí�ÀëÝßÖë�ÛëÃí�Éåõ.�

çëèçÞù�±ÞðÛä�À´�ßíÖõ�×Ýù?�FÝëßõ�ÕþõßHëë�

×´.� ±ÞðÛä� èoÜõåë_� ÕþõßHëë×í� É� ×åõ.� °ìäÖ�

Ü ë H ë ç Þ õ � Þ è Ù � Õ H ë � ì É L Ø ë ì Ø á � ± ë Ø Ü í Þ õ � É�

±ÞðÛä�×åõ.

ìåäë°� ÜèëßëÉÞë_� ÜëÖë� ±õÜÞõ� ÀèõÖë_�

èÖë_.�ÒÒÚõËë,�Öëßë�Õß�ÜÞõ�CëHëí�ÚÔí�±ëåë±ù�

Èõ.� Öõ� ÀèõÖë� èÖë� -� ÒÒÚÖëäí� Øù� Üë,� À´�

±ëåë±ù� Èõ� ?ÓÓ� Üë±õ� À�ëð_� -� ÒÒ½õ� ÚõËë� !� ±ë�

ÕèëÍí�Õß�ÜùÃáùÞù�{_Íù�ÎßÀí�ß�ëù�Èõ.�±õÜHëõ�

ÛëßÖ� Øõå� µÕß� ÀÚ½õ� ÀÝùý� Èõ.� Öð_� ±ë� ÕèëÍí�

µÕß�Éõ�ìØäçõ�ÛÃäù�{_Íù�áèõßëäíå�IÝëßõ�Üëßë�

±ëIÜëÞõ� åë_ìÖ� Üâåõ.� Öð_� Üëßù� áëá� Èõ.� Üëßë�

CëßÞù� ìÇßëÃ� Èõ.� Úùáù,� ±ë� Àßí� åÀíå� ?ÓÓ�

ìåäë°±õ�À�ëð_�-�ÒÒÜë�Üõî�Öëßïð_�ØñÔ�ÕíÔð_�Èõ,�ÜÞõ�

åë� ÜëËõ� åßìÜ_Øù� Àßõ� Èõ� ?� Üßí� É´å� ÕHë� ±õ�

ÀßíÞõ�ÚÖëäíå.ÓÓ�±õÜÞí�Õëçõ�ÎùÉ�@Ýë_�èÖí�?�

ÞëÞë�ÞëÞë�ÚëâÀù�çìèÖ�ÜßëÌë±ùÞõ�±õÀìhëÖ�

À ß í Þ õ � ± õ Ü Þ õ � Ö ë á í Ü � ± ë Õ í . � C ë ù Í õ ç ä ë ß í�

åíÂäëÍí.�ÜùÃáù�µÕß�±ë¿ÜHë�ÀÝð*.�±ë�ÕþõìßÖ�

èÖð_.� ±õÞí� ÛëäÞë±ù� ½Ãí� Ã´� èÖí.� ±õÜÞõ�

çÜÉ�±ëäí�Ã´�èÖí�Àõ�Üëßõ�åð_�ÀßäëÞð_�Èõ.�Öõ±ù�



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 03 March 2020 Page No. 12

�ાના�ત

Ò±ëèÓ� ÞíÀâõ� Èõ.� ÜÞÜë_×í� ÞíÀâõáí� Ò±ëèÓ�

±Þõ�ÒèëÝÓ�ÔÜHëÞí�±ëÃ×í�ÕHë�ÖõÉ�èùÝ�Èõ.�

ÀõËáëÀ�áùÀù�Öù�±ëäë_�ØðÑÂùÞõ�áíÔõ�±ëIÜèIÝë�

ÕHë� Àßí� áõ� Èõ.� Öù� ±ëäí� TÝã@Ö� Úðì©×í�

ÕßÜÔëÜ�À´�ßíÖõ�É´�åÀåõ�?�À´�ßíÖõ�µÍåõ.�

À´� ßíÖõ� ÎìßVÖë� ÚÞåõ?� Éõ� lëìÕÖ� èåõ� Öõ�

ÀõËáë_Ýõ� áùÀù� ¦ëßë� lëìÕÖ� èåõ.� ÀõËáëÀ� áùÀù�

À ù ´ � Ø ë Þ - Õ ð H Ý � À ß Ö ë � Þ × í . � À ù ´ Þ ð _ � Û á ð�

ìäÇëßÖë�Þ×í.�Àù´Þë�±ëåíäëýØ�Ýë�Øð±ë�áõÖë�

Þ × í . � Ø ð ± ë ± ù � ± Þ õ � ± ë å í ä ë ý Ø � ì ä Þ ë � Õ H ë�

Õ ß Ü Ô ë Ü � Õ è ù î Ç ä ë Þ ð _ � å @ Ý � Þ × í � ± õ Ë á õ�

ì å ä Ú ë Ú ë � À è õ � È õ � Ø ë Þ � À ß ù , � Ø ë Þ � À ß ù .�

Úþë›HëùÞù�ÔÜý�Èõ�ØëÞ�Àßäð_.�Úþë›Hë�ØëÞ�áõ�Èõ�

±Þõ� ±ëÕõ� ÕHë� Èõ.� ÉõÞë×í� Úí½Þð_� °äÞ� ÚÞõ.�

Àù´Þõ�Õhë�áÂù,�ËõáíÎùÞ�Àßù,�Àù´�äëÖ�Àßù,�

Ào´À� ±ëÕù,� ÀoÉ^ç� Þë� ÚÞåù.� ÕùÖëÞí� Õëçõ�

ßëÂåù� ÞèÙ.� ±õÞë×í� iëëÞÔÞ� äÔåõ,� Úðì©�

ìäÀëç� ÕëÜåõ.� Øð±ë� Üâåõ.� ÝùÃ� áëÃåõ� ÞèÙ,�

Öù� ±ëÞ_Ø� @Ýë_×í� Üâåõ?� Üëhë� Úðì©°äí� ÚÞí�

Éåù,�áùÀù�Àèõåõ�Àõ�±ë�Úèð�çÜÉØëß�TÝã@Ö�

Èõ.�ÀõËáëÝõ�ÃðHë�±ëäí�Éåõ�ÕHë�ÝùÃ�ÞèÙ�áëÃõ.�

ÀÜëHëí�Öù�ÝùÃÜë_�Èõ.�±õËáõ�ÝùÃ�Éwß�½õ´±õ.�

Öù�LÝëßëÕb_�±ÞðÛääë�ÜëËõÞð_�±ë�±õÀ�ÖJÝ�Èõ.�

ÚõèØÞù�±Þõ�±Þ_Ö�LÝëßëÕHëëÞù�ÕHë�±ÞðÛä�

×åõ.�Üëßïð_�Ào´�ÕHë�ÞèÙ.�Éõ�ÕHë�Èõ�Öõ�ìåäÚëÚëÞð_�

Èõ.� Üõî� çäý� ±ëÕí� ØíÔð_.� ±ë� ÕHë� ±õÀ� µÕëÝ� Èõ.�

ÚëÚë� É� Üëßí� ØðìÞÝë� Èõ.� ±ë� Ûëä� FÝëßõ�

ÕþFäìáÖ� ×åõ� IÝëßõ� ±ãBïÞÞí� ÉõÜ� {âèâåõ�

IÝëßõ�ÝùÃ�Àõäù�áëÃõ�Èõ.�Àõäí�ÜVÖí�±ëäõ�Èõ.

Absorption - ÜÃÞ�×´�Éäð_.

Éõ� äëÖÜë_� ±ëÕÞð_� ÜÞ� Í>Úí� Éåõ� IÝëßõ� Öõ�

±ÞðÛä�ÕHë�±õËáù�É�¬Çù,�±õËáù�ÃèÞ�èåõ�

±õÞõ� ìåäÚëÚë� ±õ� áÃÞÜë_� ÜÃÞ� ×äëÞð_� À�ëð_�

Èõ.� Õèõáë_� Öù� áÃÞ� èùÝ� Àõ� èð_� ÚëÚëÞù� È\_.� èð_�

ÝùÃí�ÚÞíå.�±ëÕHëë�ÜÞÜë_�±ëÕHëí�±õäí�±õäí�

ÖVäíß�èùÝ�Àõ�Öõ�É\±ù,�Öõ�É\±ù,�µÕß�É\±ù,�èð_�

ÝùÃÜë_�ÚõÌù�È\_.�èð_�áë´Ë�È\_,�Üë´Ë�È\_.�±ëÞ_ØÜë_�

È\_.�åë_Ö�È\_,�åð©�È\_.�Üëßõ�±ë�áZÝÞõ�Õñßïð_�ÀßíÞõ�

ÈùÍäëÞð_�Èõ.�èð_�±õÞë×í�ÍÃíå�ÞèÙ.�ÉõÜ�ÀèõäëÝ�

Èõ� Àõ� çëÇù� ßëÉÕñÖ� ±õÀäëß� ÕùÖëÞë� ÜÞÜë_�

ìäÇëßõ�Àõ�Üëßõ�±ë�Àßäð_�Èõ�Öù�Ûáõ�ÃÜõ�Öõ�×´�

½Ý�Öõ�ÍÃÖù�Þ×í.�ßëÜëÝHëÜë_�±_ÃØÞð_�äHëýÞ�

±ëäõ�Èõ.�Ò±_ÃÓ�±õËáõ�åßíßÞð_�±_Ã�±Þõ�ÒØÓÞù�

±×ý� Èõ� ±ëÕäð_.� ±_ÃØ� ±õËáõ� ÉõHëõ� ±_Ã� ±_Ã�

ÛÃäëÞÞõ�±ëÕí�ØíÔð_.�Öõ�±Çá�×´�ÃÝù.�±õÞõ�

ÜëÝë� èáëäí� åÀÖí� Þ×í.� ÕùÖëÞõ� ÕñHëý� wÕõ�

Û Ã ä ë Þ Þ õ � ç Ü ì Õ ý Ö � À ß í � Ø õ � ± õ � È õ � ± _ Ã Ø .�

gÕ½ßëÞõ�w�ÕÙÉäëÞë�ÜåíÞÞù�±äëÉ�ÔðÞ�áëÃõ�

Èõ.�±õ�±õÞõ�ìÕþÝ�Èõ�Öõ�ßíÖõ�±ëÕHëõ�ÕHë�ÚëÚëÞí�

áÃÞÜë_�ÜÃÞ�×´�É´±õ�±õ�Èõ�ÝùÃ.

Inspiration -�ÕþõßHëë

VäëÜí�ìääõÀëÞ_Ø,�VäëÜí�ßëÜÖí×ý,�VäëÜí�

ßëÜÀòWHë� ÕßÜèoç,� VäëÜí� ÝùÃëÞ_Ø� äÃõßõ� çú�

ÕþõßHëë� Üõâäõáë� èÖë.� ÚùáÖë� èÖë� Öù� ±õÜÞí�

ÕþõßHëë�±ÞõÀ�åOØù×í�ÈáÀÖí�èÖí.�FÝë_�çðÔí�

VäÖÑ�ÕþõßHëë�Þë�ßèõ,�IÝë_�çðÔí�ÝùÃÞí�µEÇÖÜ�

ã V × ì Ö � Ú Þ í � å À Ö í � Þ × í . � É õ Ü � á ë À Í ë _�

çâÃëäí±õ� Èí±õ� Öù� ±õÞõ� ÇñáëÜë_� ±ëÃâÞõ�

±ëÃâ� ÔÀõáÖë� ßèí±õ� Èí±õ.� çë×õ� çë×õ� Úí½_�

áëÀÍë_� ÕHë� ÜñÀÖë� ßèí±õ� Èí±õ� Éõ×í� ±ãBïÞ�

ÕþÃËõáù� ßèõ� Èõ.� ÚëÚë� ÕHë� ±ëÕHëÞõ� ±ë� ÕþÀëßõ�

ÕþõßHëë� ±ëÕõ� Èõ.� ÕHë� iëëÞÜë_� ÇëáÖë_� ÇëáÖë_�

ÒÂÚß�ÞèÙ,�çÖÝðÃ�@Ýëßõ�±ëäåõ�?Ó�ÒìäÞëå�

ÀùHë�½Hëõ,�@Ýëßõ�×åõ�?Ó�äÃõßõ�äÃõßõ�ç_ÀSÕùÜë_�

Ûë´-ÚèõÞùÞí� ÕþõßHëë� Ïíáí� ×äë� áëÃõ� Èõ.� ±Þõ�

ÝùÃÞí�ãV×ìÖ�ÞíÇõ�±ëääë�áëÃõ�Èõ.

å_ÀßëÇëÝõý�ÞëÞí�ªÜßÜë_�CëHëí�ÃèÞÖë-

äëâë_� ±ÞõÀ� ÕðVÖÀù� áAÝë_.� Öõ±ù� CëHëë� ÜVÖ�
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çLÝëçí� èÖë.� ±õÀ� ìØäç� Öõ±ù� ÕèëÍí� Õß�

ÚõçíÞõ�ÖÍÀëÞù�±ëÞ_Ø�Üõâäí�ß�ëë�èÖë.�±õÜÞí�

ÖìÚÝÖ� çëßí� ÞèùÖí.� ±õÀ� ÜëÖë� ÜËÀíÜë_� ØèÙ�

ÛßíÞõ�äõÇäë�ÜëËõ�±äëÉ�Àßí�ßèí�èÖí.�ÒØèÙ�

áù� ØèÙ.Ó� å_ÀßëÇëÝõý� À�ëð_,� ÒÜëßõ� ØèÙ� ½õ´±õ,�

ÜÞõ�±ëÕù.Ó�ÜëÖë±õ�À�ëð_�ÒÒçëßí�äëÖ�Èõ.�±ëäù,�

á´� ½±ù.ÓÓ� å_ÀßëÇëÝõý� À�ëð_� -� ÒÒ±ëÉ� Üëßí�

ÖìÚÝÖ� çëßí� Þ×í,� èð_� ÞíÇõ� ±ëäí� åÀíå�

ÞèÙ.ÓÓ�ÜëÖë±õ�À�ëð_,�ÒÒ±ßõ�å_ÀßëÇëÝý�ÖÜõ�Öù�

ÀèõÖë� èÖë� Ò±èÜïû� Úþ›ëãVÜÓ� ±ëÉõ� ÖÜëßí� ±ë�

èëáÖ�Èõ�Àõ�ÖÜõ�ØèÙ�áõäë�±ëäí�åÀÖë�Þ×í�?�

äâí�èð_�ÕHë�ÜëÖë�È\_.�ÜËÀí�Üëßë�Üë×õ�Èõ�ÕÈí�ÖÜõ�

ÕèëÍí� Õß×í� µÖßåù� Àõ� ÀØí� ÞèÙ� µÖßù� ?ÓÓ�

ÜëÖë� ¦ëßë� ±ë� çë_ÛâÖë_� É� ±õÜÞëÜë_� ×ùÍí�

åã@Ö�±ëäí.�ÕþõßHëë�±ëäí�Àõ�±ßõ�!�èð_�ÀùHë�±Þõ�

èð_�åð_�Àèð_�È\_�?�±ë�åßíß�ÚíÜëß�Èõ�±Þõ�èð_�Àèð_�È\_�

Àõ�èð_�ÚíÜëß�È\_.�èð_�É�çäý�áùÀùÞõ�ÀèõÖù�èÖù�Àõ�

ÒÒÀùHë�Èõ�ÜëÖë,�ÀùHë�Èõ�ìÕÖë,�ÀùHë�Èõ�Ûë´,�±ë�

çäý� ÉÃÞë� É\§ë� ç_Ú_Ôù,� ÛÉ,� Ãùìä_Ø,� ÛÉ�

Ãùìä_Ø,�ÛÉ�Ãùìä_ØÓÓ�ÒÒèð_�VäÝ_�±ë�ÀèõÖù�èÖù�

Þõ� ±ëÉõ� åßíß×í� ÕèëÍí� ÇÍäë� ÈÖë_� ÕHë� èð_�

ãV×ìÖ×í�ÞíÇõ�±ëäí�ÃÝù.ÓÓ�FÝëßõ�å_ÀßëÇëÝýÞõ�

±õäí� ÕþõßHëë� ×´� Öù� Ò±èÜïû� Úþ›ëãVÜÓ� ÀèíÞõ�

¶Ûë�×´�ÃÝë�±Þõ�ÜëÖëÞõ�À�ëð_�—�ÒÒÜëÖë�ÖÜõ�

Üëßë� Ãðßïð� Èù,� ÖÜõ� ÜÞõ� çëßù� ÕëÌ� ÛHëëTÝù.ÓÓ�

±õËáõ�ìåäÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÒÜëÖë�ÃðßïðÓ�Èõ.

±ëäð_�É�èÞðÜëÞ�ìäåõ�ÉHëëäõ�Èõ.�±LÝ�ÕHë�

ÀõËáëÀ� Èõ� Éõ� èÖùIçëè� ×´� ÃÝë� Õß_Öð� FÝëßõ�

±õÜÞõ�ÕþõìßÖ�ÀÝëý�Öù�gèÜÖ�ÀßíÞõ�±ëÃâ�äÔí�

ÃÝë.�Ú_Øë�ÚößëÃí�áZÜHëØõäõ�ÕHë�ßëWËÿ�ÕþIÝõÞí�

ÕþõßHëë×í�VäÝ_Þð_�ÚìáØëÞ�±ëMÝð_.

± ë Õ H ë ë � ° ä Þ Ü ë _ � Õ H ë � ± ë � Õ þ À ë ß Þ í�

ÕþõßHëë±ù� èùÝ.� ±ëÕHëõ� ±ë� ç_çëßÞõ� ÚØáíåð_.�

ÀìáÝðÃÜë_×í� çÖÝðÃ� áëäíåð_,� ÜÞðWÝÞõ� ØõäÖë�

ÚÞëäíåð_.� ±Üõ� iëëÞ� Ã_Ãë±ù� çäýÞõ� ÕëäÞ�

Àßíåð_.�±Üõ�ìäÀëßùÞõ�çØëÞõ�ÜëËõ�çÜëMïÖ�Àßíåð_.�

äÃõßõ� äÃõßõ...� ½õ� ±ëäí� ÕþõßHëë±ù� Èõ� Öù� É�

±ëÕHëõ�ÝùÃí�ÚÞíåð_.�ÛÃäëÞ�Õëçõ×í�Cëb_�ÚÔð_�

Üõâääë�́ EÈí±õ�Èí±õ,�Öù�±õÞí�Üõâõ�Üâí�Éåõ?�

½õ�ÖÜëßõ�Ào´À�Üõâääð_�Èõ,�Öù�Ào´À�±ëÕäð_�ÕHë�

ÕÍåõ.�±ëÕHëõ�áZÝ�ßëÂíÞõ�ÖõÞõ�±ÇñÀ�Õñßïð_�Àßäð_�

½õ´±õ.� ½õ� ±ë� ÕþÀëßÞí� ÕþõßHëë±ù� Þë� èùÝ� Öù�

°ìäÖ�±Þõ�Q²Ö�ÜëHëçÜë_�åù�ÎßÀ�?�Üëhë�rëç�

Çëáäù�±õÉ�°äÞ�Þ×í.�ÉõÜë_�Ào´À�Àßí�åÀí±õ�

Öõäð_�°äÞ�èùäð_�½õ´±õ.�±õÞë�ÜëËõ�ÕþõßHëë�½õ´±õ.�

IÝëßõ�É�±ÞðÛä�×åõ.�FÝëßõ�çëèçÞë_�ÛßÖí-

±ùË�±ëäåõ�IÝëßõ�±ëÕÞí�ÀëÝßÖë�ÛëÃí�Éåõ.�

çëèçÞù�±ÞðÛä�À´�ßíÖõ�×Ýù?�FÝëßõ�ÕþõßHëë�

×´.� ±ÞðÛä� èoÜõåë_� ÕþõßHëë×í� É� ×åõ.� °ìäÖ�

Ü ë H ë ç Þ õ � Þ è Ù � Õ H ë � ì É L Ø ë ì Ø á � ± ë Ø Ü í Þ õ � É�

±ÞðÛä�×åõ.

ìåäë°� ÜèëßëÉÞë_� ÜëÖë� ±õÜÞõ� ÀèõÖë_�

èÖë_.�ÒÒÚõËë,�Öëßë�Õß�ÜÞõ�CëHëí�ÚÔí�±ëåë±ù�

Èõ.� Öõ� ÀèõÖë� èÖë� -� ÒÒÚÖëäí� Øù� Üë,� À´�

±ëåë±ù� Èõ� ?ÓÓ� Üë±õ� À�ëð_� -� ÒÒ½õ� ÚõËë� !� ±ë�

ÕèëÍí�Õß�ÜùÃáùÞù�{_Íù�ÎßÀí�ß�ëù�Èõ.�±õÜHëõ�

ÛëßÖ� Øõå� µÕß� ÀÚ½õ� ÀÝùý� Èõ.� Öð_� ±ë� ÕèëÍí�

µÕß�Éõ�ìØäçõ�ÛÃäù�{_Íù�áèõßëäíå�IÝëßõ�Üëßë�

±ëIÜëÞõ� åë_ìÖ� Üâåõ.� Öð_� Üëßù� áëá� Èõ.� Üëßë�

CëßÞù� ìÇßëÃ� Èõ.� Úùáù,� ±ë� Àßí� åÀíå� ?ÓÓ�

ìåäë°±õ�À�ëð_�-�ÒÒÜë�Üõî�Öëßïð_�ØñÔ�ÕíÔð_�Èõ,�ÜÞõ�

åë� ÜëËõ� åßìÜ_Øù� Àßõ� Èõ� ?� Üßí� É´å� ÕHë� ±õ�

ÀßíÞõ�ÚÖëäíå.ÓÓ�±õÜÞí�Õëçõ�ÎùÉ�@Ýë_�èÖí�?�

ÞëÞë�ÞëÞë�ÚëâÀù�çìèÖ�ÜßëÌë±ùÞõ�±õÀìhëÖ�

À ß í Þ õ � ± õ Ü Þ õ � Ö ë á í Ü � ± ë Õ í . � C ë ù Í õ ç ä ë ß í�

åíÂäëÍí.�ÜùÃáù�µÕß�±ë¿ÜHë�ÀÝð*.�±ë�ÕþõìßÖ�

èÖð_.� ±õÞí� ÛëäÞë±ù� ½Ãí� Ã´� èÖí.� ±õÜÞõ�

çÜÉ�±ëäí�Ã´�èÖí�Àõ�Üëßõ�åð_�ÀßäëÞð_�Èõ.�Öõ±ù�
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±õ�ìÀSáù�°Öí�áíÔù.

ÜÞðWÝÞõ�Àù´�ßVÖù�ÉÍõ�ÞèÙ�Öõ�ÖõÞð_�ÕÖÞ�

Èõ.�ßùÉ�±õÞë�ÜÞÜë_�Õþ‘�µÌåõ�Àõ�±ë�ÀßäëÞð_�Èõ�

Ýë�Þ×í�ÀßäëÞð_.�@ÝëßõÀ�ìäÇëßõ�Èõ�Àõ�-�ÒÒÕöçë�

ÝiëÜë_�áÃëäí�Øª.�çÎâ�×´�Éåõ.�ÕÈí�Àèõåõ,�

±IÝëßõ�Þ×í�áÃëääë.�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Þõ�Àõ�Õë_Ç�

Ökäù� ±õÀí� çë×õ� Õþèëß� Àßåõ.� Úõ� hëHë� Ökäù�

±õÀÌë_� ×åõ� IÝëßõ� áÃëäíå.� Àßïð_� Þë� Àßïð_.� ±ë�

ìäÇëßù� ÜëÞäÞë� ÜÞÜë_� CëñÜÖë� ßèõ� Èõ.� ÕHë�

ÉõÞëÜë_� ¼ÏÖë� Èõ� Öõ� Àèõåõ� ÒÒÜëßõ� Öù� çúÞð_� Ûáð_�

ÀßäëÞð_� Èõ.� Üëßõ� çÜÃþ� ç_çëßÞõ� ±ë� ç_Øõå�

±ëÕäëÞù� Èõ.� ±õÀ� ±õÀ� èëÍÀ<_� ´rßíÝ� çõäëÜë_�

±ëÕäëÞð_� Èõ.� ±ëßëÜ� èßëÜ� Èõ.� ±ë� ÀëÜ� èð_�

±äUÝ� Àßíå.ÓÓ� ±ëäí� ¼ÏÖëäëâù� ÝùÃí� É�

ìçì©±ù�Üõâäõ�Èõ.

Úþ›ëÚëÚë� ÕùÖëÞù� ±ÞðÛä� äHëýäõ� Èõ.�

ÒÒÜÞõ�ßëhëõ�¬Cë�Þ×í�±ëäÖí.�ÜÞõ�AÝëá�ßèõ�Èõ�

Àõ� ±ëäÍë� ÜùËë� ìärÞõ� ç_Øõå� @Ýëßõ� Üâåõ?ÓÓ�

ÕÈí� ÚëÚë� ÀõËáíÝõ� äëß� ÚëâÀùÞõ� ÕñÈõ� Èõ�

ÒÒÚEÇõ,� ßëhëõ� çëßí� ßíÖõ� ¬Cë� ±ëäí� ?ÓÓ� Öù�

ÚëâÀù�ìäÇëßí�ìäÇëßíÞõ�Àèõåõ�èë�ÚëÚë,�çëßí�

ßíÖõ� ¬Cë� ±ëäí.� IÝëßõ� ÚëÚë� ÀèõÖë� åð_� çäýÞõ�

ç_Øõå� ±ëÕäë� ±ë� Úþ›ë� Éåõ.� ±ëÜ� ÚëâÀù�

ÉáØí� ÉáØí� ìärÞõ� ´rßíÝ� ç_Øõå� ±ëÕõ� Öõäð_�

ÚëÚë�́ EÈÖë�èÖë.

Emotion - ÕþõÜ

´ÜùåÞ� ±×ëýÖïû� ÒáäÓ� ÚëÚë� çë×õ� ÕþõÜ�

è ù Ý . � Ý ù Ã Þ í � Õ ì ß Û ë æ ë � ± ë Õ Ö ë _ � Ú þ › ë Ú ë Ú ë�

ÀèõÖë�èÖë�-�"It is loveful and purposeful 

Remembrance of God" Õ ß Ü ë I Ü ë Þ í�

Õ þ õ Ü Û ß í , � µ t õ U Ý Õ ñ H ë ý � Ý ë Ø � É � Õ þ õ Ü � È õ . � ± ë�

Õ ì ß Û ë æ ë Ü ë _ � Ö ù � ± ë � h ë H ë � å O Ø ù � Love, 

Purposeful, Remembrance C ë H ë ë � É�

ÜèkäÕñHëý� Èõ.� ½õ� ÕßÜëIÜë� çë×õ� ÕþõÜ� Þ×í� Öù�

É´Þõ�çñ´�½±ù�ÀëßHë�Àõ�ÕþõÜ�ìäÞë�ÝùÃ�áëÃåõ�

ÞèÙ.�Öõ�ÕþõÜ�ÕHë�µIÕøë�À´�ßíÖõ�×ëÝ?�±ë�±õÀ�

±áÃ�ìäæÝ�Èõ.�ÀëßHëÀõ�ÀõËáë_ÀÞõ�Öù�ÕþõÜ�Èõ�É�

ÞèÙ.�½õ�ÕþõÜ�×´�½Ý�Öù�ÝùÃ�É�ÝùÃ�Èõ.�±ëÕõ�

ìäÇëÝð*�±Þõ�ÖßÖ�ÕèùîÇí�ÃÝë�ÕßÜÔëÜ.�ÚëÚë�

±õÞõ�ÝëØÞí�Ýëhëë�Àèõ�Èõ.�±ëÉ�çðÔí�Àù´±õ�ÕHë�

ÝùÃÞõ� ÝëØÞí� Ýëhëë� À�ëð_� Þ×í.� ±ë� ÚëÚëÞí�

Unique Statement - Þäí�ÕìßÛëæë�Èõ.�áùÀù�

Öù� Éõ� Ýëhëë� Àßõ� Èõ� ÖõÜë_� Öù� Õöçë� ÃðÜëäõ� Èõ� ÕHë�

çëÇí�Ýëhëë�±ë�Èõ�ÉõÜë_�ÝëØÞë�Úâ×í�±ëËáõ�Øñß�

ÕßÜÔëÜ�É´±õ�±Þõ�±ÞðÛñìÖ�Àßí±õ.�±ëÕHëí�

±ë� ÝëØÞí� çëÇí� Ýëhëë� µtõUÝ� ÕñHëý� ÕHë� èùäí�

½õ´±õ.�±ëÕHëù�µtõUÝ�èùÝ�Àõ�ÝëØÜë_�±ëÕHëÞõ�

áë´Ë-Üë´Ë� ÕìähëÖë� ±Þõ� ìåäìÕÖëÞë� ç_ÕñHëý�

äëßçëÞí�ÕþëãMïÖ�×ëÝ.�Éõ�±PÝëçÜë_�µtõUÝ�±Þõ�

áZÝ�Þë�èùÝ�Öõ�ìåZëHë�Àõäð_�?�ìÉiëëçðÕHë�FÝëßõ�

Õþ×Ü� äÂÖ� çõäëÀõLÄ� µÕß� ±ëäõ� Èõ� Öù� ±õÞõ�

ÕìßÇÝÕhëÜë_� ±ë� Õþ‘Þù� µkëß� áÂëäí±õ� Èí±õ�

Àõ� ÖÜëßù� ±èÙ� ±ëääëÞù� µtõUÝ� åù� Èõ� ?� Öù�

µtõUÝÞð_� iëëÞ� Éwßí� Èõ.� ½õ� ÝùÃ� çëßí� ßíÖõ�

áëÃÖù�Þ×í�±Þõ�ÃèÞ�±ÞðÛä�×Öù�Þ×í�Öù�Úõ�

äëÖù� èù´� åÀõ� Èõ.� Ýë� Öù� ÕþõÜ� Þ×í� ±Þõ� µtõUÝ�

Úðì©Üë_×í� çßÀí� ÃÝù� Èõ.� áZÝ� ìäÞë� áZëHë�

±ëäÖë_�Þ×í.�áZÝ�±Þõ�áZëHëÞù�ÕßVÕß�ç_Ú_Ô�

Èõ.�ìÇhë�±Þõ�ÇìßhëÞù�ÕHë�ç_Ú_Ô�Èõ.�½õ�±ëÕÞë�

ÜÞÜë_� ìÇhë� ÞèÙ� èùÝ� ±Þõ� áZÝ� ÞèÙ� èùÝ� Öù�

áZëHë�ÕHë�±ëäåõ�ÞèÙ.

ßëÜëÝHëÜë_�ÉõËáë_�ÕHë�ÞëÜ�Èõ�Öõ�çäý�±×ý�çìèÖ�

Èõ�ÉõÜ�Àõ�-�Ò±_ÃØÓ,�ÒçíÖëÓ,�ÒßëÜÓ,�ÒáZÜHëÓ�

äÃõßõ�äÃõßõ...�áZÜHë�±×ëýÖïû�ÉõÞð_�ÜÞ�áZÝÜë_�

áëÃí�ßèõáð_�èùÝ.�äëÖëýÜë_�ÚÖëäõ�Èõ�Àõ�ßëÜÞõ�14�

äæý�äÞäëç�ÜYÝù�Õß_Öð�áZÜHë�Öù�À�ëë�ìäÞë�É�

±õÜÞí�çë×õ�ÇëSÝë�ÃÝë.�ÕHë�±ë�çäý�Öõ±ù�À´�

ßíÖõ� Àßí� å@Ýë� ?� ßëÜ� ÀùHë� ?� ÛÃäëÞ.�
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ÛÃäëÞÞõ� çë×� ±õ� ±ëÕåõ� ÉõÞð_� ÜÞ� áZÝÜë_�

á ë Ã õ á ð _ � è å õ . � Þ è Ù Ö ß � È ù Í í � Ø õ å õ . � Ý i ë Þ í�

V×ëÕÞëÜë_� ±õËáë_� ÀWË� ±ëTÝë_,� ±õËáù� ìäßùÔ�

×Ýù,�±õËáí�ÖÀáíÎù�×´.�ÚëÚëÞí�çë×õ�ÀùHë�

ßèí� å@Ýë.� ÚëÚëÞë� À�ëë� ÕþÜëHëõ� ÀùHë� ÇëSÝð_?�

á ù À ù Þ ë � ì ä ß ù Ô Þ ù � À ù H ë õ � ç ë Ü Þ ù � À Ý ù ý ? � É õ�

äëVÖäÜë_� áZÜHë� èÖë.� ÉõÜHëõ� áZÝÜë_� ÕùÖëÞð_�

ÜÞ�áÃëäõáð_�èÖð_.�Öù�±ë�ÒáädáÓ�ÒÕßÕ{dáÓ,�

ÒßíÜõQÚßLçÓ� ±Þõ�ÕþõÜÞí�Ò´ÜùåÞÓ�FÝë_�çðÔí�

Þë�èùÝ,�IÝë_�çðÔí�ÝùÃ�áëÃåõ�ÞèÙ.�ÛÃäëÞÞõ�

ÝëØ�ÀßäëÞù�±×ý�åù�Èõ?�±èÙ×í�ÜÞÞõ�µÂëÍäð_�

±Þõ� ±õ� ÚëÉ\� áÃëääð_.� ÀùÞõ� ±ë� ÂÚß� Þ×í� ?�

±ßõ,� ÚëâÕHë×í,� Àù´Þë� åíÂäëÍuë� ìäÞë,�

ÞëÞð_�ÚëâÀ�ÕHë�±õÀ�ÉÃë±õ×í�èËëäíÞõ�Úí°�

ÉÃë±õ�VÞõè�áÃëäõ�Èõ.�Õèõáë_�ÜëÞõ�ÕþõÜ�Àßõ�Èõ,�

ÕÈí� ÚëÕÞõ,� ÕÈí� ìÜhëùÞõ,� ÕÈí� ±ëÃâ� ÀùHë�

½Hëõ�@Ýë_�@Ýë_�Îßõ�Èõ.�±ëÉÀëá�ÜëÞäÞí�Úðì©�

ÂßëÚ�Èõ�±õËáõ�ÜÞÞõ�½Hëõ�@Ýë_�@Ýë_�á´�½Ý�

Èõ.� ÕHë� Öõ� ÚØáÖù� Öù� ßèõ� Èõ.� Öù� ±ëÕHëõ� ÕHë�

±õËáð_�É�ÀßäëÞð_�Èõ.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±ë�

±õÀ� çèÉ� ÝùÃ� Èõ.� ÚëÚë� Àèõ� Èõ� Àõ� èð_� ±ë�

çèÉÝùÃ� ±õËáõ� Àèð_� È\_� ÀëßHë� Àõ� ±õÜë_� Àù´�

ÜðUÀõáí� Þ×í.� rëç� ßùÀäëÞù� Þ×í.� Üë×ð_� ÞíÇõ,�

ÕÃ�µÕß�ÀßäëÞë_�Þ×í.�Àù´�ÖÀáíÎ�Þ×í.�±ßõ�

ÚëâÀù�!�Éõ�ÖÜëßïð_�ÜÞ�ØðìÞÝëÜë_�ÛËÀí�ÃÝð_�Èõ�

±õÞõ�IÝë_×í�èËëäíÞõ�±õÀ�ÚëÚëÜë_�áÃëäù.�½õÖë�

Þ×í,�ìäÞëå�çëÜõ�¶Ûù�Èõ.�ÚëÚëÞë�Üèëäë@Ýù�

(Üðßáí)Üë_� ØßßùÉ� ±ëäõ� Èõ� Àõ� ±ë� ±ë_Âù×í� Éõ�

Àë_´�ØõÂëÝ�Èõ,�Öõ�Õkëë_Þë�ÜèõáÞí�ÉõÜ�ÕÍí�Éåõ.�

Ào´ÕHë� ÚÇäëÞð_� Þ×í.� åð_� ±ë� çÜ½Ý� Èõ?� ½õ�

çÜÉÜë_� ±ëäõ� Èõ� Öù� ÕÈí� åë� ÜëËõ� ÝëØ� ÀßÖë�

Þ×í?

ìÞ�Ý

ÝùÃëPÝëç� ÜëËõ� ìÞ�Ý� ÕHë� Éwßí� Èõ.�

Òç_åÝëIÜë� ìäÞUÝìÖ.� ìÞ�ÝëIÜë� ìäÉÝãLÖ.Ó�

½õ� ±ëÕHëë� ÜÞÜë_� ±õ� ç_åÝ� Èõ� Àõ� ÀùHë� ½Hëõ�

ìäÞëå�×åõ�Àõ�ÞèÙ.�ÀëßHë�Àõ�ØðìÞÝë�Öù�ÕþÃìÖ�

Àßí�ßèí�Èõ.�ìäiëëÞ�Öù�Þäí�Þäí�Çí½õÞí�åùÔù�

Àßí� ß�ëð_� Èõ.� ±ë� ìäÇëßù×í� ìÞ�Ý� ×ùÍù� ÍÃí�

½Ý�Èõ.�ìÞ�Ý�Öù�åð_�ÕHë�ÜëÞäí�èáí�½Ý�Èõ.�

±õËáõ� ìÞ�Ý� ±Þõ� ìÞ�ÝÞõ� ËÀëäí� ßëÂäëÞí�

g è Ü Ö � Ú ø ë õ � ½ õ ´ ± õ . � ì Þ � Ý � Ü ë Ë õ � Ú ì á Ø ë Þ�

±ëÕäë,� çëÜÞù� Àßäë,� ÀWË� çèÞ� Àßäë� ÜëËõ�

ÖöÝëß�ßèõäð_�±õ�çëèç�Èõ.�±ëÕHëõ�Àèí±õ�Èí±õ�Àõ�

±ëIÜë�±ìÖ�çñZÜ�Èõ�±õÜë_�ÀõËáë�ìäÇëß�Ûßõáë�

Èõ�?�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±ëIÜëÜë_�84�ÉLÜùÞù�ZëHë�

ZëHëÞù� Õâ� ÕâÞù� ÕëËó� Ûßõáù� Èõ.� ±ë� ìäÇëß�

±ëIÜë×í� ÕHë� çñZÜ� Èõ.� Àù´� ÕHë� ÀëÝý� ÀßÖë_�

Õèõáë_�ìäÇëß�±ëäõ�Èõ.�±ë�ØðìÞÝëÜë_�ÉõËáë_�ÕHë�

ÕìßäÖýÞù� ×Ýë_,� ÕÈí� Öõ� ìäiëëÞÞë� ±ëÔëß×í�

± ë T Ý ë _ � Ý ë � À á ë Þ ë � ± ë Ô ë ß õ � ± õ Þ í � Õ ë È â�

±ëÔëßÛñÖ�åã@Ö�ìäÇëß�É�Èõ.�ìäÇëßÜë_�CëHëí�

ÜùËí�åã@Ö�Èõ.

ÜëÞäíÞë�Éäë×í�±õÞë�ìäÇëß�ÕHë�ÇëSÝë�

½Ý,�±õäð_�ÚÞÖð_�Þ×í.�èë,�±õäð_�ÚÞí�åÀõ�Àõ�±õ�

çÜÝõ�ìäÇëßÞõ�ÜëLÝÖë�Þë�Üâõ.�Õß_Öð�ÕëÈâ×í�

Ö ù � Ü â å õ . � ± ë I Ü ë � ± ì ä Þ ë å í � È õ . � Ö õ � ß í Ö õ�

±ìäÞëåí�±ëIÜëÜë_×í�µIÕLïÞ�×Öë�ìäÇëß�ÕHë�

±ìäÞëåí� Èõ.� ±ëÕHëí� Úðì©Üë_� ±õ� ìäÇëß� ¼Ï�

×´�ÃÝù�Èõ�Àõ�±ëIÜë�åð_�Èõ,�ÕßÜÔëÜ�åð_�Èõ,�ìåä�

ÚëÚë�ÀùHë�Èõ.�±ë�ìäÇëßÞð_�±_ØßÜë_�ãV×ß�×äð_�

±õ� É� ìÞ�Ý� Èõ.� FÝëßõ� ±ë� ìäÇëß� åã@Ö,�

ÞÚâí�ÕÍí�½Ý�Èõ�Öù�±ëÕ�½õåù�Àõ�±ëÕ�ÕHë�

ÞÚâë�ÕÍí�½±ù�Èù.�±õÞõ�Ïíáë�×äë�Øõåù�ÞèÙ.�

±ë� ±ëÕÞí� ÕùÖëÞí� ç_Õìkë� Èõ.� ±ë� ìÞ�Ý� É�

ÝùÃÞù�±ëÔëß�Èõ.

ÐÐ�±ùÜåë_ìÖ�ÐÐ
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±õ�ìÀSáù�°Öí�áíÔù.

ÜÞðWÝÞõ�Àù´�ßVÖù�ÉÍõ�ÞèÙ�Öõ�ÖõÞð_�ÕÖÞ�

Èõ.�ßùÉ�±õÞë�ÜÞÜë_�Õþ‘�µÌåõ�Àõ�±ë�ÀßäëÞð_�Èõ�

Ýë�Þ×í�ÀßäëÞð_.�@ÝëßõÀ�ìäÇëßõ�Èõ�Àõ�-�ÒÒÕöçë�

ÝiëÜë_�áÃëäí�Øª.�çÎâ�×´�Éåõ.�ÕÈí�Àèõåõ,�

±IÝëßõ�Þ×í�áÃëääë.�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Þõ�Àõ�Õë_Ç�

Ökäù� ±õÀí� çë×õ� Õþèëß� Àßåõ.� Úõ� hëHë� Ökäù�

±õÀÌë_� ×åõ� IÝëßõ� áÃëäíå.� Àßïð_� Þë� Àßïð_.� ±ë�

ìäÇëßù� ÜëÞäÞë� ÜÞÜë_� CëñÜÖë� ßèõ� Èõ.� ÕHë�

ÉõÞëÜë_� ¼ÏÖë� Èõ� Öõ� Àèõåõ� ÒÒÜëßõ� Öù� çúÞð_� Ûáð_�

ÀßäëÞð_� Èõ.� Üëßõ� çÜÃþ� ç_çëßÞõ� ±ë� ç_Øõå�

±ëÕäëÞù� Èõ.� ±õÀ� ±õÀ� èëÍÀ<_� ´rßíÝ� çõäëÜë_�

±ëÕäëÞð_� Èõ.� ±ëßëÜ� èßëÜ� Èõ.� ±ë� ÀëÜ� èð_�

±äUÝ� Àßíå.ÓÓ� ±ëäí� ¼ÏÖëäëâù� ÝùÃí� É�

ìçì©±ù�Üõâäõ�Èõ.

Úþ›ëÚëÚë� ÕùÖëÞù� ±ÞðÛä� äHëýäõ� Èõ.�

ÒÒÜÞõ�ßëhëõ�¬Cë�Þ×í�±ëäÖí.�ÜÞõ�AÝëá�ßèõ�Èõ�

Àõ� ±ëäÍë� ÜùËë� ìärÞõ� ç_Øõå� @Ýëßõ� Üâåõ?ÓÓ�

ÕÈí� ÚëÚë� ÀõËáíÝõ� äëß� ÚëâÀùÞõ� ÕñÈõ� Èõ�

ÒÒÚEÇõ,� ßëhëõ� çëßí� ßíÖõ� ¬Cë� ±ëäí� ?ÓÓ� Öù�

ÚëâÀù�ìäÇëßí�ìäÇëßíÞõ�Àèõåõ�èë�ÚëÚë,�çëßí�

ßíÖõ� ¬Cë� ±ëäí.� IÝëßõ� ÚëÚë� ÀèõÖë� åð_� çäýÞõ�

ç_Øõå� ±ëÕäë� ±ë� Úþ›ë� Éåõ.� ±ëÜ� ÚëâÀù�

ÉáØí� ÉáØí� ìärÞõ� ´rßíÝ� ç_Øõå� ±ëÕõ� Öõäð_�

ÚëÚë�́ EÈÖë�èÖë.

Emotion - ÕþõÜ

´ÜùåÞ� ±×ëýÖïû� ÒáäÓ� ÚëÚë� çë×õ� ÕþõÜ�

è ù Ý . � Ý ù Ã Þ í � Õ ì ß Û ë æ ë � ± ë Õ Ö ë _ � Ú þ › ë Ú ë Ú ë�

ÀèõÖë�èÖë�-�"It is loveful and purposeful 

Remembrance of God" Õ ß Ü ë I Ü ë Þ í�

Õ þ õ Ü Û ß í , � µ t õ U Ý Õ ñ H ë ý � Ý ë Ø � É � Õ þ õ Ü � È õ . � ± ë�

Õ ì ß Û ë æ ë Ü ë _ � Ö ù � ± ë � h ë H ë � å O Ø ù � Love, 

Purposeful, Remembrance C ë H ë ë � É�

ÜèkäÕñHëý� Èõ.� ½õ� ÕßÜëIÜë� çë×õ� ÕþõÜ� Þ×í� Öù�

É´Þõ�çñ´�½±ù�ÀëßHë�Àõ�ÕþõÜ�ìäÞë�ÝùÃ�áëÃåõ�

ÞèÙ.�Öõ�ÕþõÜ�ÕHë�µIÕøë�À´�ßíÖõ�×ëÝ?�±ë�±õÀ�

±áÃ�ìäæÝ�Èõ.�ÀëßHëÀõ�ÀõËáë_ÀÞõ�Öù�ÕþõÜ�Èõ�É�

ÞèÙ.�½õ�ÕþõÜ�×´�½Ý�Öù�ÝùÃ�É�ÝùÃ�Èõ.�±ëÕõ�

ìäÇëÝð*�±Þõ�ÖßÖ�ÕèùîÇí�ÃÝë�ÕßÜÔëÜ.�ÚëÚë�

±õÞõ�ÝëØÞí�Ýëhëë�Àèõ�Èõ.�±ëÉ�çðÔí�Àù´±õ�ÕHë�

ÝùÃÞõ� ÝëØÞí� Ýëhëë� À�ëð_� Þ×í.� ±ë� ÚëÚëÞí�

Unique Statement - Þäí�ÕìßÛëæë�Èõ.�áùÀù�

Öù� Éõ� Ýëhëë� Àßõ� Èõ� ÖõÜë_� Öù� Õöçë� ÃðÜëäõ� Èõ� ÕHë�

çëÇí�Ýëhëë�±ë�Èõ�ÉõÜë_�ÝëØÞë�Úâ×í�±ëËáõ�Øñß�

ÕßÜÔëÜ�É´±õ�±Þõ�±ÞðÛñìÖ�Àßí±õ.�±ëÕHëí�

±ë� ÝëØÞí� çëÇí� Ýëhëë� µtõUÝ� ÕñHëý� ÕHë� èùäí�

½õ´±õ.�±ëÕHëù�µtõUÝ�èùÝ�Àõ�ÝëØÜë_�±ëÕHëÞõ�

áë´Ë-Üë´Ë� ÕìähëÖë� ±Þõ� ìåäìÕÖëÞë� ç_ÕñHëý�

äëßçëÞí�ÕþëãMïÖ�×ëÝ.�Éõ�±PÝëçÜë_�µtõUÝ�±Þõ�

áZÝ�Þë�èùÝ�Öõ�ìåZëHë�Àõäð_�?�ìÉiëëçðÕHë�FÝëßõ�

Õþ×Ü� äÂÖ� çõäëÀõLÄ� µÕß� ±ëäõ� Èõ� Öù� ±õÞõ�

ÕìßÇÝÕhëÜë_� ±ë� Õþ‘Þù� µkëß� áÂëäí±õ� Èí±õ�

Àõ� ÖÜëßù� ±èÙ� ±ëääëÞù� µtõUÝ� åù� Èõ� ?� Öù�

µtõUÝÞð_� iëëÞ� Éwßí� Èõ.� ½õ� ÝùÃ� çëßí� ßíÖõ�

áëÃÖù�Þ×í�±Þõ�ÃèÞ�±ÞðÛä�×Öù�Þ×í�Öù�Úõ�

äëÖù� èù´� åÀõ� Èõ.� Ýë� Öù� ÕþõÜ� Þ×í� ±Þõ� µtõUÝ�

Úðì©Üë_×í� çßÀí� ÃÝù� Èõ.� áZÝ� ìäÞë� áZëHë�

±ëäÖë_�Þ×í.�áZÝ�±Þõ�áZëHëÞù�ÕßVÕß�ç_Ú_Ô�

Èõ.�ìÇhë�±Þõ�ÇìßhëÞù�ÕHë�ç_Ú_Ô�Èõ.�½õ�±ëÕÞë�

ÜÞÜë_� ìÇhë� ÞèÙ� èùÝ� ±Þõ� áZÝ� ÞèÙ� èùÝ� Öù�

áZëHë�ÕHë�±ëäåõ�ÞèÙ.

ßëÜëÝHëÜë_�ÉõËáë_�ÕHë�ÞëÜ�Èõ�Öõ�çäý�±×ý�çìèÖ�

Èõ�ÉõÜ�Àõ�-�Ò±_ÃØÓ,�ÒçíÖëÓ,�ÒßëÜÓ,�ÒáZÜHëÓ�

äÃõßõ�äÃõßõ...�áZÜHë�±×ëýÖïû�ÉõÞð_�ÜÞ�áZÝÜë_�

áëÃí�ßèõáð_�èùÝ.�äëÖëýÜë_�ÚÖëäõ�Èõ�Àõ�ßëÜÞõ�14�

äæý�äÞäëç�ÜYÝù�Õß_Öð�áZÜHë�Öù�À�ëë�ìäÞë�É�

±õÜÞí�çë×õ�ÇëSÝë�ÃÝë.�ÕHë�±ë�çäý�Öõ±ù�À´�

ßíÖõ� Àßí� å@Ýë� ?� ßëÜ� ÀùHë� ?� ÛÃäëÞ.�

�ાના�ત
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ÛÃäëÞÞõ� çë×� ±õ� ±ëÕåõ� ÉõÞð_� ÜÞ� áZÝÜë_�

á ë Ã õ á ð _ � è å õ . � Þ è Ù Ö ß � È ù Í í � Ø õ å õ . � Ý i ë Þ í�

V×ëÕÞëÜë_� ±õËáë_� ÀWË� ±ëTÝë_,� ±õËáù� ìäßùÔ�

×Ýù,�±õËáí�ÖÀáíÎù�×´.�ÚëÚëÞí�çë×õ�ÀùHë�

ßèí� å@Ýë.� ÚëÚëÞë� À�ëë� ÕþÜëHëõ� ÀùHë� ÇëSÝð_?�

á ù À ù Þ ë � ì ä ß ù Ô Þ ù � À ù H ë õ � ç ë Ü Þ ù � À Ý ù ý ? � É õ�

äëVÖäÜë_� áZÜHë� èÖë.� ÉõÜHëõ� áZÝÜë_� ÕùÖëÞð_�

ÜÞ�áÃëäõáð_�èÖð_.�Öù�±ë�ÒáädáÓ�ÒÕßÕ{dáÓ,�

ÒßíÜõQÚßLçÓ� ±Þõ�ÕþõÜÞí�Ò´ÜùåÞÓ�FÝë_�çðÔí�

Þë�èùÝ,�IÝë_�çðÔí�ÝùÃ�áëÃåõ�ÞèÙ.�ÛÃäëÞÞõ�

ÝëØ�ÀßäëÞù�±×ý�åù�Èõ?�±èÙ×í�ÜÞÞõ�µÂëÍäð_�

±Þõ� ±õ� ÚëÉ\� áÃëääð_.� ÀùÞõ� ±ë� ÂÚß� Þ×í� ?�

±ßõ,� ÚëâÕHë×í,� Àù´Þë� åíÂäëÍuë� ìäÞë,�

ÞëÞð_�ÚëâÀ�ÕHë�±õÀ�ÉÃë±õ×í�èËëäíÞõ�Úí°�

ÉÃë±õ�VÞõè�áÃëäõ�Èõ.�Õèõáë_�ÜëÞõ�ÕþõÜ�Àßõ�Èõ,�

ÕÈí� ÚëÕÞõ,� ÕÈí� ìÜhëùÞõ,� ÕÈí� ±ëÃâ� ÀùHë�

½Hëõ�@Ýë_�@Ýë_�Îßõ�Èõ.�±ëÉÀëá�ÜëÞäÞí�Úðì©�

ÂßëÚ�Èõ�±õËáõ�ÜÞÞõ�½Hëõ�@Ýë_�@Ýë_�á´�½Ý�

Èõ.� ÕHë� Öõ� ÚØáÖù� Öù� ßèõ� Èõ.� Öù� ±ëÕHëõ� ÕHë�

±õËáð_�É�ÀßäëÞð_�Èõ.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±ë�

±õÀ� çèÉ� ÝùÃ� Èõ.� ÚëÚë� Àèõ� Èõ� Àõ� èð_� ±ë�

çèÉÝùÃ� ±õËáõ� Àèð_� È\_� ÀëßHë� Àõ� ±õÜë_� Àù´�

ÜðUÀõáí� Þ×í.� rëç� ßùÀäëÞù� Þ×í.� Üë×ð_� ÞíÇõ,�

ÕÃ�µÕß�ÀßäëÞë_�Þ×í.�Àù´�ÖÀáíÎ�Þ×í.�±ßõ�

ÚëâÀù�!�Éõ�ÖÜëßïð_�ÜÞ�ØðìÞÝëÜë_�ÛËÀí�ÃÝð_�Èõ�

±õÞõ�IÝë_×í�èËëäíÞõ�±õÀ�ÚëÚëÜë_�áÃëäù.�½õÖë�

Þ×í,�ìäÞëå�çëÜõ�¶Ûù�Èõ.�ÚëÚëÞë�Üèëäë@Ýù�

(Üðßáí)Üë_� ØßßùÉ� ±ëäõ� Èõ� Àõ� ±ë� ±ë_Âù×í� Éõ�

Àë_´�ØõÂëÝ�Èõ,�Öõ�Õkëë_Þë�ÜèõáÞí�ÉõÜ�ÕÍí�Éåõ.�

Ào´ÕHë� ÚÇäëÞð_� Þ×í.� åð_� ±ë� çÜ½Ý� Èõ?� ½õ�

çÜÉÜë_� ±ëäõ� Èõ� Öù� ÕÈí� åë� ÜëËõ� ÝëØ� ÀßÖë�

Þ×í?

ìÞ�Ý

ÝùÃëPÝëç� ÜëËõ� ìÞ�Ý� ÕHë� Éwßí� Èõ.�

Òç_åÝëIÜë� ìäÞUÝìÖ.� ìÞ�ÝëIÜë� ìäÉÝãLÖ.Ó�

½õ� ±ëÕHëë� ÜÞÜë_� ±õ� ç_åÝ� Èõ� Àõ� ÀùHë� ½Hëõ�

ìäÞëå�×åõ�Àõ�ÞèÙ.�ÀëßHë�Àõ�ØðìÞÝë�Öù�ÕþÃìÖ�

Àßí�ßèí�Èõ.�ìäiëëÞ�Öù�Þäí�Þäí�Çí½õÞí�åùÔù�

Àßí� ß�ëð_� Èõ.� ±ë� ìäÇëßù×í� ìÞ�Ý� ×ùÍù� ÍÃí�

½Ý�Èõ.�ìÞ�Ý�Öù�åð_�ÕHë�ÜëÞäí�èáí�½Ý�Èõ.�

±õËáõ� ìÞ�Ý� ±Þõ� ìÞ�ÝÞõ� ËÀëäí� ßëÂäëÞí�

g è Ü Ö � Ú ø ë õ � ½ õ ´ ± õ . � ì Þ � Ý � Ü ë Ë õ � Ú ì á Ø ë Þ�

±ëÕäë,� çëÜÞù� Àßäë,� ÀWË� çèÞ� Àßäë� ÜëËõ�

ÖöÝëß�ßèõäð_�±õ�çëèç�Èõ.�±ëÕHëõ�Àèí±õ�Èí±õ�Àõ�

±ëIÜë�±ìÖ�çñZÜ�Èõ�±õÜë_�ÀõËáë�ìäÇëß�Ûßõáë�

Èõ�?�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±ëIÜëÜë_�84�ÉLÜùÞù�ZëHë�

ZëHëÞù� Õâ� ÕâÞù� ÕëËó� Ûßõáù� Èõ.� ±ë� ìäÇëß�

±ëIÜë×í� ÕHë� çñZÜ� Èõ.� Àù´� ÕHë� ÀëÝý� ÀßÖë_�

Õèõáë_�ìäÇëß�±ëäõ�Èõ.�±ë�ØðìÞÝëÜë_�ÉõËáë_�ÕHë�

ÕìßäÖýÞù� ×Ýë_,� ÕÈí� Öõ� ìäiëëÞÞë� ±ëÔëß×í�

± ë T Ý ë _ � Ý ë � À á ë Þ ë � ± ë Ô ë ß õ � ± õ Þ í � Õ ë È â�

±ëÔëßÛñÖ�åã@Ö�ìäÇëß�É�Èõ.�ìäÇëßÜë_�CëHëí�
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છ�. એનાથી આપણી આંત�રક શિ� વધે છ�. 
�વયંમાં ઉ�સાહ વધારવા માટ� સવાર� વહ�લા 
ઉઠવાની ટ�વ પડી જશે. તેથી વહ�લા ઉઠવામાં 
વધાર� મહ�નત પડતી નથી. બસ રાતે વહ�લા સૂઈ 
જવાની ટ�વ પાડવાની છ�. સવાર� વહ�લા ઉઠવાનું 
હશે, તો રાતે વહ�લા સૂઈ જવાનું �યાન રહ�શે. 
સવાર� ચાર વાગે ઉઠવા માટ� રોજની છ કલાકની 
ઊંઘ જ�રી છ�.

�વનશૈલીમાં સૂતી વખતે પણ સા��વક હોવું 
જ�રી છ�. સવાર� ઉઠીને મેડીટ�શન કરતી વખતે 
આખા �દવસની �દનચયા� આંખો સામે આવી �ય 
છ�. એ વખતે જેનું તનાવયુ� મન છ� તેઓ તો સૂઈ 
રહ�લા હોય છ�. તેથી અ�તવેળાએ વાયુમંડળમાં 
�દૂષણ હોતું નથી. �યાર� આપણે બહારગામ 
જવાનું હોય છ� �યાર� કહીએ છીએ ક� વહ�લા 
ઉઠીએ તે વખતે ર�તામાં �ાફ�ક હોતો નથી. � 
ઈ�ટરનેટ પર કોઈ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવાની 
હોય છ� તો તે સવાર� કરીએ છીએ કારણ ક� તે 
વખતે ઈ�ટરનેટ ઉપર વધાર� �ાફ�ક હોતો નથી. 
તો જે ક�ઈ સારી સારી વાતો િવચારવાની છ� તે 
સવાર� િવચારો. તે વખતે વાયુમંડળનો તથા મન 
અને બુિ�નો ર�તો સાફ હોય છ�. સવારના 
િચંતનમાં ઘણી ગહન વાતો સામે આવે છ�. જે 
કામકાજ માટ� ઘણી ઉપયોગી હોય છ�. પરી�ા 
વખતે માતાને કહીએ છીએ મને વહ�લા ભણવા 
માટ� ઉઠાડ�. એ રીતે સૂતી વખતે બાબાને કહીએ 
મારા �ાણ�યારા મીઠા મીઠા બાબા, �� આપની 
ગોદમાં િવ�ામ ક�ં છું. મને સવાર� અ�તવેળાએ 
ઉઠાડી દ��. ગૂડ નાઈટ બાબા.

વહ�લા સૂઈ જવું અને 
વહ�લા જલદી ઉઠી જવું તે 
મા� શરીર માટ� જ નહ� 
પણ આ�માના માટ� પણ 
ફાયદાકારક છ�. સવારના 
સમયે �વન ઉ�� માટ� 
પિવ� વાય�ેશનની મા�ા

વધુ હોય છ�. જે લોકો ચાર વાગે ઉઠીને રાજયોગ 
મેડીટ�શન કર� છ� એમનું �વન એની મેળ� પિવ� 
બની �ય છ�. એવો ક�ટલાંયનો અનુભવ હશે ક� 
નાની નાની વાતો એને �ભાિવત કરતી નથી. 
એમની સહનશિ� બી� લોકો કરતાં વધુ હોય 
છ�. આ મધુવનની પાવનભૂિમ પર જે શુ� 
વાયુમંડળ હોય છ� તે આપણી ટ�વો બદલવામાં ખૂબ 
ઉપયોગી બને છ�. અહ� આવીને ક�ટલાક �દવસો 
સવાર� ઉઠીએ છીએ તો મનને ઉઠવાની ટ�વ પડી 
�ય છ�. મધુવનમાં પડેલી આ ટ�વને કાયમ �ળવી 
રાખવાની છ�. આ, આ પાવનભૂિમ પરથી મળ�લી 
સૌથી મોટી �ા��ત છ�. જે કામને આપણે આપણા 
ઘેર કરતા નથી તે અહ� આવીને આપણે ઘણી 
આસાનીથી કરી શક�એ છીએ. એનાથી વધાર� 
સા�ં શું હોઈ શક� છ� ક� આપણા �વનને �વવાની 
નવી શૈલી મળી, લ�ય મ�યું, �દશા મળી. �યાર�ક 
િવદ�શ જવાનું હોય છ� �યાર� અડધી રાતે ઉઠીને 
એરો�ામ પર જઈએ છીએ. આવી યા�ા કરવાની 
હોય �યાર� જ વહ�લા ઉઠીએ છીએ. પણ હવે 
મેડીટ�શન કરવા માટ� સવાર� ચાર વા�યે ઉઠીએ 
છીએ. તો તે માટ� �વયંને શાબાશી આપવી �ઈએ. 
પોતાની �તને �ો�સાિહત કરવા એ ઘણું જ�રી 

�સ�નતાના પથ પર

�ે� ટ�વો �ારા ખુશનુમા �વન
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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ભારતના રા�પિત 
�ાતા રામનાથ 
કોિવંદ�એ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના મહા-
સંમેલનમાં �વચન કરતાં 
ક�ં ક� દાદી�એ સૌને 

સ�ાઈ, સફાઈ અન ેસાદગી રાખવાનો મહામં� 
આ�યો છ�. � એને �વનમાં અપનાવી લેવાય તો 
એનાથી �વન અને સમાજની સમ�યાનું સમાધાન 
સંભવ થઈ જશે. સમ� િવ� શાંિતની શોધ કરી 
ર�ં છ�. માનવ જ�મથી ��યુ સુધી શાંિતની શોધ 
કર� છ� છતાં પણ શાંિત મળતી નથી. શાંિત મનનો 
અનુભવ કરવાની ચીજ છ�. ઉપાસના અને પૂ� 
પ�િત શાંિતનું પહ�લું ચરણ છ�. � �વનમાં 
નૈિતકતા અને મૂ�યોનો િવકાસ થયો છ� તો તે 
શાંિત તો તે શાંિતના �થમ ચરણના િવકાસનું 
�માણ છ�. બીજું ચરણ છ� અ�યા�મ સમ��� અને 
સમભાવ ઉ�પ�ન થવાથી સમજવું �ઈએ ક� 
આપણે અ�યા�મના સાચા માગ� ઉપર ચાલી ર�ા 
છીએ. િપતા�ી ��ાબાબાએ આ�વન મનુ�ય 
�પી હીરાને ચળકાટ આપનું કાય� કરતા ર�ા 
જેનાથી સતયુગી ���નું િનમા�ણ થઈ શક�. 
રા�પિત�એ ક�ં ક� પરમ આદરણીયા દાદી�ના 
આશીવા�દ મેળવીને �વયંને ગૌરવા��વત અને 
ભા�યશાળી અનુભવું છું.

એમણે ��ાક�મારી િશવાનીબહ�નની �શંસા 
કરતાં ક�ં ક� તેઓ સંબંધોમાં માનવીય �િ�ને 
તા�ક�ક અને એક નવા ���કોણથી િવ�ેષણ 

કરીને સમાજને એક નવો પથ બતાવી ર�ાં છ�. 
મિહલાઓને સમાજમાં આગળ વધારીને 
સામાિજક પ�રવત�ન સંભવ છ�. એમણે ક�ં ક� 
બાબાસાહ�બ ભીમરાવ આંબેડકર�એ 
મિહલાઓને સ�માન અપાવવા માટ� 
મં�ીમંડળમાંથી રા�નામું આપી દીધું હતું. એમણે 
લોકોને આવા� કયુ� ક� તેઓ નારીઓ ��યે 
અ�યાચાર અને ભેદભાવની સમા��ત માટ� આગળ 
આવે. એમણે ક�ં ક� એક િશિ�ત મિહલાનું 
સંતાન કદી અિશિ�ત હોય નથી શકતું. સમાજના 
સમ� િવકાસ માટ� જનધન યોજના, કૌશલ 
િવકાસ વગેર� યોજનાઓ બ� લાભકારી િસ� થઈ 
છ�. વત�માન સંસદમાં 78 મિહલા સાંસદોને ચૂંટવામાં 
આ�યાં તે ઘણો જ સુખદ સંક�ત છ�. નારીઓ ��યે 
સ�માન અને સુર�ાની ભાવના �દાન કરવામાં 
આપણા સૌની જવાબદારી છ�. એમને એ �ણીને 
અ�યંત ખુશી થઈ રહી છ� ક� ��ાક�મારીઝ 
સં�થાએ સમ� િવ�માં ભારતનું ગૌરવ વધાયુ� છ�. 
એમણે આશા �ય� કરી �વન અને સમાજ સુખી 
અને સ�� થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�યા��મક શિ�થી 

આપણું �વન અને સમાજ, સુખી અને સ�� બનશે.
માનનીય �ાતા રામનાથ કોિવંદ ભારતના રા�પિત

• ફળની રાહ �યા વગર સદા શુભ ભાવનાનાં 
બીજ દર�ક આ�મામાં નાખો.

• પોતાને સુધારવા માટ� �યાન આપો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. બાપ કદી કોઈના ઉપર નારાજ 
થતા નથી. િશ�ણ આપે છ�. એમાં ડરવાની 
વાત નથી.
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છ�. એનાથી આપણી આંત�રક શિ� વધે છ�. 
�વયંમાં ઉ�સાહ વધારવા માટ� સવાર� વહ�લા 
ઉઠવાની ટ�વ પડી જશે. તેથી વહ�લા ઉઠવામાં 
વધાર� મહ�નત પડતી નથી. બસ રાતે વહ�લા સૂઈ 
જવાની ટ�વ પાડવાની છ�. સવાર� વહ�લા ઉઠવાનું 
હશે, તો રાતે વહ�લા સૂઈ જવાનું �યાન રહ�શે. 
સવાર� ચાર વાગે ઉઠવા માટ� રોજની છ કલાકની 
ઊંઘ જ�રી છ�.

�વનશૈલીમાં સૂતી વખતે પણ સા��વક હોવું 
જ�રી છ�. સવાર� ઉઠીને મેડીટ�શન કરતી વખતે 
આખા �દવસની �દનચયા� આંખો સામે આવી �ય 
છ�. એ વખતે જેનું તનાવયુ� મન છ� તેઓ તો સૂઈ 
રહ�લા હોય છ�. તેથી અ�તવેળાએ વાયુમંડળમાં 
�દૂષણ હોતું નથી. �યાર� આપણે બહારગામ 
જવાનું હોય છ� �યાર� કહીએ છીએ ક� વહ�લા 
ઉઠીએ તે વખતે ર�તામાં �ાફ�ક હોતો નથી. � 
ઈ�ટરનેટ પર કોઈ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવાની 
હોય છ� તો તે સવાર� કરીએ છીએ કારણ ક� તે 
વખતે ઈ�ટરનેટ ઉપર વધાર� �ાફ�ક હોતો નથી. 
તો જે ક�ઈ સારી સારી વાતો િવચારવાની છ� તે 
સવાર� િવચારો. તે વખતે વાયુમંડળનો તથા મન 
અને બુિ�નો ર�તો સાફ હોય છ�. સવારના 
િચંતનમાં ઘણી ગહન વાતો સામે આવે છ�. જે 
કામકાજ માટ� ઘણી ઉપયોગી હોય છ�. પરી�ા 
વખતે માતાને કહીએ છીએ મને વહ�લા ભણવા 
માટ� ઉઠાડ�. એ રીતે સૂતી વખતે બાબાને કહીએ 
મારા �ાણ�યારા મીઠા મીઠા બાબા, �� આપની 
ગોદમાં િવ�ામ ક�ં છું. મને સવાર� અ�તવેળાએ 
ઉઠાડી દ��. ગૂડ નાઈટ બાબા.

વહ�લા સૂઈ જવું અને 
વહ�લા જલદી ઉઠી જવું તે 
મા� શરીર માટ� જ નહ� 
પણ આ�માના માટ� પણ 
ફાયદાકારક છ�. સવારના 
સમયે �વન ઉ�� માટ� 
પિવ� વાય�ેશનની મા�ા

વધુ હોય છ�. જે લોકો ચાર વાગે ઉઠીને રાજયોગ 
મેડીટ�શન કર� છ� એમનું �વન એની મેળ� પિવ� 
બની �ય છ�. એવો ક�ટલાંયનો અનુભવ હશે ક� 
નાની નાની વાતો એને �ભાિવત કરતી નથી. 
એમની સહનશિ� બી� લોકો કરતાં વધુ હોય 
છ�. આ મધુવનની પાવનભૂિમ પર જે શુ� 
વાયુમંડળ હોય છ� તે આપણી ટ�વો બદલવામાં ખૂબ 
ઉપયોગી બને છ�. અહ� આવીને ક�ટલાક �દવસો 
સવાર� ઉઠીએ છીએ તો મનને ઉઠવાની ટ�વ પડી 
�ય છ�. મધુવનમાં પડેલી આ ટ�વને કાયમ �ળવી 
રાખવાની છ�. આ, આ પાવનભૂિમ પરથી મળ�લી 
સૌથી મોટી �ા��ત છ�. જે કામને આપણે આપણા 
ઘેર કરતા નથી તે અહ� આવીને આપણે ઘણી 
આસાનીથી કરી શક�એ છીએ. એનાથી વધાર� 
સા�ં શું હોઈ શક� છ� ક� આપણા �વનને �વવાની 
નવી શૈલી મળી, લ�ય મ�યું, �દશા મળી. �યાર�ક 
િવદ�શ જવાનું હોય છ� �યાર� અડધી રાતે ઉઠીને 
એરો�ામ પર જઈએ છીએ. આવી યા�ા કરવાની 
હોય �યાર� જ વહ�લા ઉઠીએ છીએ. પણ હવે 
મેડીટ�શન કરવા માટ� સવાર� ચાર વા�યે ઉઠીએ 
છીએ. તો તે માટ� �વયંને શાબાશી આપવી �ઈએ. 
પોતાની �તને �ો�સાિહત કરવા એ ઘણું જ�રી 

�સ�નતાના પથ પર

�ે� ટ�વો �ારા ખુશનુમા �વન
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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ભારતના રા�પિત 
�ાતા રામનાથ 
કોિવંદ�એ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના મહા-
સંમેલનમાં �વચન કરતાં 
ક�ં ક� દાદી�એ સૌને 

સ�ાઈ, સફાઈ અન ેસાદગી રાખવાનો મહામં� 
આ�યો છ�. � એને �વનમાં અપનાવી લેવાય તો 
એનાથી �વન અને સમાજની સમ�યાનું સમાધાન 
સંભવ થઈ જશે. સમ� િવ� શાંિતની શોધ કરી 
ર�ં છ�. માનવ જ�મથી ��યુ સુધી શાંિતની શોધ 
કર� છ� છતાં પણ શાંિત મળતી નથી. શાંિત મનનો 
અનુભવ કરવાની ચીજ છ�. ઉપાસના અને પૂ� 
પ�િત શાંિતનું પહ�લું ચરણ છ�. � �વનમાં 
નૈિતકતા અને મૂ�યોનો િવકાસ થયો છ� તો તે 
શાંિત તો તે શાંિતના �થમ ચરણના િવકાસનું 
�માણ છ�. બીજું ચરણ છ� અ�યા�મ સમ��� અને 
સમભાવ ઉ�પ�ન થવાથી સમજવું �ઈએ ક� 
આપણે અ�યા�મના સાચા માગ� ઉપર ચાલી ર�ા 
છીએ. િપતા�ી ��ાબાબાએ આ�વન મનુ�ય 
�પી હીરાને ચળકાટ આપનું કાય� કરતા ર�ા 
જેનાથી સતયુગી ���નું િનમા�ણ થઈ શક�. 
રા�પિત�એ ક�ં ક� પરમ આદરણીયા દાદી�ના 
આશીવા�દ મેળવીને �વયંને ગૌરવા��વત અને 
ભા�યશાળી અનુભવું છું.

એમણે ��ાક�મારી િશવાનીબહ�નની �શંસા 
કરતાં ક�ં ક� તેઓ સંબંધોમાં માનવીય �િ�ને 
તા�ક�ક અને એક નવા ���કોણથી િવ�ેષણ 

કરીને સમાજને એક નવો પથ બતાવી ર�ાં છ�. 
મિહલાઓને સમાજમાં આગળ વધારીને 
સામાિજક પ�રવત�ન સંભવ છ�. એમણે ક�ં ક� 
બાબાસાહ�બ ભીમરાવ આંબેડકર�એ 
મિહલાઓને સ�માન અપાવવા માટ� 
મં�ીમંડળમાંથી રા�નામું આપી દીધું હતું. એમણે 
લોકોને આવા� કયુ� ક� તેઓ નારીઓ ��યે 
અ�યાચાર અને ભેદભાવની સમા��ત માટ� આગળ 
આવે. એમણે ક�ં ક� એક િશિ�ત મિહલાનું 
સંતાન કદી અિશિ�ત હોય નથી શકતું. સમાજના 
સમ� િવકાસ માટ� જનધન યોજના, કૌશલ 
િવકાસ વગેર� યોજનાઓ બ� લાભકારી િસ� થઈ 
છ�. વત�માન સંસદમાં 78 મિહલા સાંસદોને ચૂંટવામાં 
આ�યાં તે ઘણો જ સુખદ સંક�ત છ�. નારીઓ ��યે 
સ�માન અને સુર�ાની ભાવના �દાન કરવામાં 
આપણા સૌની જવાબદારી છ�. એમને એ �ણીને 
અ�યંત ખુશી થઈ રહી છ� ક� ��ાક�મારીઝ 
સં�થાએ સમ� િવ�માં ભારતનું ગૌરવ વધાયુ� છ�. 
એમણે આશા �ય� કરી �વન અને સમાજ સુખી 
અને સ�� થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�યા��મક શિ�થી 

આપણું �વન અને સમાજ, સુખી અને સ�� બનશે.
માનનીય �ાતા રામનાથ કોિવંદ ભારતના રા�પિત

• ફળની રાહ �યા વગર સદા શુભ ભાવનાનાં 
બીજ દર�ક આ�મામાં નાખો.

• પોતાને સુધારવા માટ� �યાન આપો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. બાપ કદી કોઈના ઉપર નારાજ 
થતા નથી. િશ�ણ આપે છ�. એમાં ડરવાની 
વાત નથી.
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આપણે બદલીશું, તો બી�ઓ પણ બદલાશે. � 
આપણે બી�ઓને બદલવાની રાહ �ઈશું, તો 
તેઓ પણ આપણા બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ 
�વાની ઘટના �યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક 
માણસ િવચાર� છ� ક� બી� �યિ� કડવું બોલે છ�, 
તેથી મા�ં સુખ ન� થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો 
�� સુખી ર��. પણ � તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે 
�વનભર દુઃખી જ રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો 
રહ�, આપણે આપણી સહનશિ� વધારી દઈએ, 
તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશું. દાતા 
બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ ના બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ� છ�. ક�ટલીય ક�યાઓ 
િવશેષ�પે વધાર� લાગણીશીલ હોય છ� કારણ ક� તે 
બી�ઓ પાસે વધાર� અપે�ા રાખે છ�. એને 
પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ એમના મ��ત�ક પર 
પડે છ�. એનાથી તે વધાર� દુઃખી રહ� છ�. તેઓ 
�િષત નજરોથી બી�ઓ તરફ જુએ છ� ક� કોઈ 
એને �ેમ આપે, સ�માન આપે. આપણે �વયંને 
એટલા શિ�શાળી બનાવવાના છ� ક� કોઈ પણ 
વાત આપણા મ��ત�કમાં �વેશે નહ�. એટલા માટ� 
�વયંને િવશાળ �દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને 
ક�ઈ પણ ના કહ� એવા નાજુક ના બનો. એનાથી 
અંદરમાં ડર પણ વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� 
થાય છ�.

સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને 
સુખી બને છ� તો ક�ટલાક

સંબંધોમાં �ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈને સા�ં 
િનવાસ�થાન મળી �ય, તો તે પોતાને સુખી સમજે 
છ�. જેના મનની જે ઈ�છા હોય, તે સાકાર થતાં 
મનુ�ય સુખનો અનુભવ કર� છ� પણ જે સુખ 
અ�યના આધાર પર મળ� છ� તેનાથી સુખી થઈ 
શકાતું નથી, કારણ ક� આધાર ચા�યો જતાં, સુખ 
દુઃખમાં પ�રણમે છ�. �દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ 
વધી ર�ં છ�. જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની 
કથા કહ�વાનું શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના 
સંબંધોમાં દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ�. � ક� 
ક�ટલાંક મનુ�યોનાં કમ� અને સં�કાર જ કારણ 
ભૂત છ�. તો બી�ઓનો �વાથ� અને દુ�ય�વહાર પણ 
એનું મૂળ કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણને સુખ �ઈએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શકશું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જે ક�ઈ થયું છ� તેના 
જવાબદાર આપણે જ છીએ. �વયંને સહનશીલ 
બનાવવા, �વયંની વાત કરવાની ઢબ પણ મધુર 
બનાવવી, �વયંના સં�કારોને સરળ તથા 
સુખદાયી બનાવવા આ સુખી રહ�વાની િવિધ છ�. 

સુખી �વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે. આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ બનીશું નહ�. સંક�પ કરો ક� 
માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. તો 
સદા સુખી રહીશું. શિ�શાળી બનવા માટ� 
શિ�શાળી સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો 
અ�યાસ જ�રી છ�. �� શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર 
સવ�શિ�માન છું. આ ��િત આપણને 
શિ�શાળી બનાવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે 
છ� આ નશો લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ 
આ બંને ��િતઓ ઓછામાં ઓછી દસ વાર તો 
કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

संतोष� परम सुख� મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એનાં ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમય ન� થાય છ�. એનાથી મન નબળું થાય 
છ� અને મહ�નત પછી �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી �ય 
છ� તો દુઃખમાં વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા માટ� 
યાદ રાખો - જેટલી ઈ�છાઓ ઓછી એટલું જ સુખ 
વધાર�. ��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા. � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું ? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજભાવે 
�ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ આપણી પાસે 
છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� રહો. જે ક�ઈ 
આપણી પાસે નથી એને સહજભાવથી �ા�ત 
કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક મનુ�ય વત�માનનો 
પણ આનંદ લઈ શકતા નથી. અને ભિવ�ય માટ� 
એટલા ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ� છ�.

�વીકાર કરી લો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં જશે તેમ તેમ 
દુઃખો પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું વધાર� 
હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો અંત છ�. 
અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો �ય છ�. 
બીમારીઓમાં જેટલા હળવા રહીશું તેટલી 
બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ જેનો આપણે �વીકાર કરવો પડશે. 
�વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. આપણે ખુશીથી 
પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી ભોગવવાં પણ પડશે. આ 
��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી 
શકશે નહ�. તો આવો અ�યારથી જ આપણે 
દુઃખોથી મુ� થવાનું શીખી લઈએ. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

યોગ-િવયોગ
�.ક�.   ગોિવંદભાઈ, મેમનગર, અમદાવાદ.

િવયોગથી છૂટો પડી, �� યોગથી �ડાઈ ગયો,
ગઈ હતાશાને િનરાશા, મુજથી તે ભાગી હવે,
નવ�ેમ અંક�રો ��ાં, તૂટ�લ હ�યે મુજ તણા,
આનંદ આ�યો દોડતોને, થનગનાટ થયો �દલે.
આ તન-મન નાચી ઉ�ાં, પહ�લાં હતાં મક�ટ સમાં,
અંધકારને ઉલેચી એક �દ�ય પુંજ આવી મ�યો.
�યાં �યાં ફ�ં, �યાં �યાં બધે, હર કાય� ��િત રહ�,
�� આ નથી, તું તે નથી, અહ� જે �દસે તે �યથ� છ�.
આ ચમ�ચ�ુની ��� વડે, મ� દીઠાં ��યો બધાં,
તે તે બધાંને ભૂંસતો, �� ક�ઈ અગોચર ભાળતો.
અ�ાન અંધાર ઉલેચતો ખુદ શિ� બની ગયો,
અસમથ� �ય� સમથ� બ�યો, ઝોળીઓ ભરપૂર બની.
એ આપતો ર�ો, �� વહ�ચતો ર�ો.
ભંડાર �ભુનો �ેમથી, બધે લૂંટાવતો ર�ો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 



�ાના�ત
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આપણે બદલીશું, તો બી�ઓ પણ બદલાશે. � 
આપણે બી�ઓને બદલવાની રાહ �ઈશું, તો 
તેઓ પણ આપણા બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ 
�વાની ઘટના �યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક 
માણસ િવચાર� છ� ક� બી� �યિ� કડવું બોલે છ�, 
તેથી મા�ં સુખ ન� થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો 
�� સુખી ર��. પણ � તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે 
�વનભર દુઃખી જ રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો 
રહ�, આપણે આપણી સહનશિ� વધારી દઈએ, 
તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશું. દાતા 
બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ ના બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ� છ�. ક�ટલીય ક�યાઓ 
િવશેષ�પે વધાર� લાગણીશીલ હોય છ� કારણ ક� તે 
બી�ઓ પાસે વધાર� અપે�ા રાખે છ�. એને 
પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ એમના મ��ત�ક પર 
પડે છ�. એનાથી તે વધાર� દુઃખી રહ� છ�. તેઓ 
�િષત નજરોથી બી�ઓ તરફ જુએ છ� ક� કોઈ 
એને �ેમ આપે, સ�માન આપે. આપણે �વયંને 
એટલા શિ�શાળી બનાવવાના છ� ક� કોઈ પણ 
વાત આપણા મ��ત�કમાં �વેશે નહ�. એટલા માટ� 
�વયંને િવશાળ �દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને 
ક�ઈ પણ ના કહ� એવા નાજુક ના બનો. એનાથી 
અંદરમાં ડર પણ વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� 
થાય છ�.

સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને 
સુખી બને છ� તો ક�ટલાક

સંબંધોમાં �ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈને સા�ં 
િનવાસ�થાન મળી �ય, તો તે પોતાને સુખી સમજે 
છ�. જેના મનની જે ઈ�છા હોય, તે સાકાર થતાં 
મનુ�ય સુખનો અનુભવ કર� છ� પણ જે સુખ 
અ�યના આધાર પર મળ� છ� તેનાથી સુખી થઈ 
શકાતું નથી, કારણ ક� આધાર ચા�યો જતાં, સુખ 
દુઃખમાં પ�રણમે છ�. �દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ 
વધી ર�ં છ�. જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની 
કથા કહ�વાનું શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના 
સંબંધોમાં દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ�. � ક� 
ક�ટલાંક મનુ�યોનાં કમ� અને સં�કાર જ કારણ 
ભૂત છ�. તો બી�ઓનો �વાથ� અને દુ�ય�વહાર પણ 
એનું મૂળ કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણને સુખ �ઈએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શકશું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જે ક�ઈ થયું છ� તેના 
જવાબદાર આપણે જ છીએ. �વયંને સહનશીલ 
બનાવવા, �વયંની વાત કરવાની ઢબ પણ મધુર 
બનાવવી, �વયંના સં�કારોને સરળ તથા 
સુખદાયી બનાવવા આ સુખી રહ�વાની િવિધ છ�. 

સુખી �વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે. આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ બનીશું નહ�. સંક�પ કરો ક� 
માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. તો 
સદા સુખી રહીશું. શિ�શાળી બનવા માટ� 
શિ�શાળી સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો 
અ�યાસ જ�રી છ�. �� શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર 
સવ�શિ�માન છું. આ ��િત આપણને 
શિ�શાળી બનાવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે 
છ� આ નશો લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ 
આ બંને ��િતઓ ઓછામાં ઓછી દસ વાર તો 
કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

संतोष� परम सुख� મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એનાં ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમય ન� થાય છ�. એનાથી મન નબળું થાય 
છ� અને મહ�નત પછી �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી �ય 
છ� તો દુઃખમાં વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા માટ� 
યાદ રાખો - જેટલી ઈ�છાઓ ઓછી એટલું જ સુખ 
વધાર�. ��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા. � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું ? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજભાવે 
�ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ આપણી પાસે 
છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� રહો. જે ક�ઈ 
આપણી પાસે નથી એને સહજભાવથી �ા�ત 
કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક મનુ�ય વત�માનનો 
પણ આનંદ લઈ શકતા નથી. અને ભિવ�ય માટ� 
એટલા ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ� છ�.

�વીકાર કરી લો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં જશે તેમ તેમ 
દુઃખો પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું વધાર� 
હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો અંત છ�. 
અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો �ય છ�. 
બીમારીઓમાં જેટલા હળવા રહીશું તેટલી 
બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ જેનો આપણે �વીકાર કરવો પડશે. 
�વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. આપણે ખુશીથી 
પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી ભોગવવાં પણ પડશે. આ 
��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી 
શકશે નહ�. તો આવો અ�યારથી જ આપણે 
દુઃખોથી મુ� થવાનું શીખી લઈએ. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

યોગ-િવયોગ
�.ક�.   ગોિવંદભાઈ, મેમનગર, અમદાવાદ.

િવયોગથી છૂટો પડી, �� યોગથી �ડાઈ ગયો,
ગઈ હતાશાને િનરાશા, મુજથી તે ભાગી હવે,
નવ�ેમ અંક�રો ��ાં, તૂટ�લ હ�યે મુજ તણા,
આનંદ આ�યો દોડતોને, થનગનાટ થયો �દલે.
આ તન-મન નાચી ઉ�ાં, પહ�લાં હતાં મક�ટ સમાં,
અંધકારને ઉલેચી એક �દ�ય પુંજ આવી મ�યો.
�યાં �યાં ફ�ં, �યાં �યાં બધે, હર કાય� ��િત રહ�,
�� આ નથી, તું તે નથી, અહ� જે �દસે તે �યથ� છ�.
આ ચમ�ચ�ુની ��� વડે, મ� દીઠાં ��યો બધાં,
તે તે બધાંને ભૂંસતો, �� ક�ઈ અગોચર ભાળતો.
અ�ાન અંધાર ઉલેચતો ખુદ શિ� બની ગયો,
અસમથ� �ય� સમથ� બ�યો, ઝોળીઓ ભરપૂર બની.
એ આપતો ર�ો, �� વહ�ચતો ર�ો.
ભંડાર �ભુનો �ેમથી, બધે લૂંટાવતો ર�ો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

�ાણ �યારા બાબાએ 
અમા�ં ઘણા સુખથી 
પાલનપોષણ કયુ�. 
બાબાની સાથે અમને 
�યાર�ય કોઈ ચીજનો 
અભાવ ર�ો નહોતો. �� 
તો બાળપણથી જ

બાબાની. એમ કહ�વામાં આવે છ� ક�  ‘उ�सवि�या 

खलु जनाः’ મનુ�યા�મા મૂળ �પે સ�ય છ�. ચૈત�ય છ� 
આનંદ �વ�પ છ�. �વનમાં આનંદ છ� તો �વન 
સા�ં લાગે છ�. �વથી લઈને સવ�માં મનુ�યને આનંદ 
�ઈએ. આ�યા��મક �વનમાં આનંદની 
અનુભૂિત થાય છ� તેથી જ તો આપણે �વનપય�ત 
આ�યા��મક �વન �વી શક�એ છીએ.

સાચો આનંદ અંતરની અનુભૂિતમાં
એ િવચારવા જેવી વાત છ� ક� મોટા ભાગના 

સં�યાસી, મહા�માઓના નામમાં આનંદ શ�દ 
�ડાયેલો હોય છ�. જેમ ક� �વયંના �વ�પમાં આનંદ 
અનુભવનારમાં િન�નંદ, આ�માનંદ, �વ�પાનંદ 
નામ �વા મળ� છ�. ધમ�, અ�યા�મમાં આનંદ 
અનુભવ કરનારને ધમા�નંદ, અ�યા�માનંદ, 
પરમાનંદ, ત�ુપાનંદ કહ�વામાં આવે છ�. સ�ય, 
પિવ�તા, �ાનમાં આનંદની અનુભૂિત કરનાર 
સ��દાનંદ, સ�યિમ�ાનંદ, િવશુ�ધાનંદ, 
મુ�ાનંદ વગેર� નામોથી ઓળખાય છ�. સ�ય�ત 
�વન વૈરા�ય, �યાગ, તપ, તથા ઉપરામ�િ�નું 
�તીક છ�. મોટા ભાગના લોકો આ �કારના 
�વનને નીરસ, શુ�ક તથા અ�વાભાિવક સમજે 
છ�. પણ એમનાં નામ એમના આનંદ શ�દ સાથે 
�ડાયેલાં છ�. એનાથી �પ� છ� ક� સાચો િવવેકપૂણ� 

આનંદ અંતરની અનુભૂિતમાં છ�. �વયંના સ�ય 
�વ�પમાં છ�. બા� �યિ�, વ�તુ, �થાન યા 
િ�યામાં છ�.

કાય�પરાયણ થવામાં કાય�ક�શળતા આવે
આપણે સૌ પોતાના અનુભવોને પણ �ઈએ. 

�યાર� કોઈપણ કાય� સાથે એકાકાર થઈ જઈએ 
છીએ તો એમાં આનંદનો અનુભવ થાય છ�. અડધા 
- અધૂરા મનથી કાય� કરીએ છીએ તો આનંદ 
મળતો નથી. આપણે એ કાય� સાથે ત�ુપ થવાનું 
છ�. આપણને ��યેક કાય�માં આનંદ મળતો નથી 
�યાં સુધી એ કાય�ને લાંબા સમય સુધી આ�વન 
કરી શકતા નથી. કાય� મન વગર, ભાર� થઈને 
કરીએ છીએ તો એ કાય�માં અનેક �કારની 
ખામીઓ રહી �ય છ�. તેથી તેમાં �ઈએ તેવી 
સફળતા મળતી નથી. કાય�માંપરાયણ થઈએ 
છીએ �યાર� કાય�ક�શળતા પણ આવે છ�. આપણું 
કાય� �શંસનીય, મિહમાયો�ય અને ઉદાહરણ�પ 
બની �ય છ�. યથાથ� િવિધ અને રીિતથી કાય� 
કરવાથી જ ખુશી મળ� છ�. કાય� વારંવાર કરવાનું 
મન થાય છ�.

પરમા�મામાં અન�યભાવથી 
અતી���ય સુખ મળ�

ભ� પણ ભિ� કરતી વખતે મનથી 
ભટકતા રહ� છ� તો એને મ� આવતી નથી. ભલે 
તેઓ બા��પથી િ�યાકાંડ કરતા રહ� છ� પણ 
આ�મસંતોષ મળતો નથી. �યાર� પરમા�મા સાથે 
લગન લાગી �ય છ� પરમ યાદ �ેમમાં અન�યભાવ 
આવી �ય છ� �યાર� જ આપણને અતી���ય સુખ 
અને ઈ�રીય આનંદનો અનુભવ થાય છ�. પછી 
દુ�યવી સુખો �ફ�ાં લાગે છ�. તેથી ભિ�માં પણ 

અ��તનો આનંદ
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

અ�યિભચારી ભિ�, નવધાભિ�નું ગાયન છ�. 
ભ� પોતાના અ��ત�વને પૂણ� રીતે પરમા�મા 
��યે સમિપ�ત કરી દ� છ� �યાર� એને સા�ા�કાર 
થાય છ�. �યાર� એમણે સેવેલી મનોકામના પૂણ� કરી 
શક� છ�. �ભુ��િત વખતે દ�િહક, પાિથ�વતાથી 
અલગ થતાં �યાં સુધી પરમરસમાં આપણે ડૂબી 
જતા નથી �યાં સુધી ઉ�ક�ાની સાધનાની 
પ�ર��થિત બનતી નથી. સાધનાની ઉ�ક��તામાં 
જ મૌલાઈ મ�તીનો (ઈ�રીય �ેમમાં તરબોળ) 
�દ�ય અનુભવ થાય છ�.

ઐ�યભાવમાં આનંદ
ભારતનો ઈિતહાસ અનુભવ િસ�ધ ભ�ો, 

સંતો, યોગીઓનો �દ�ય ચ�ર�ોથી ભર�લો છ�. જેમ 
ક� કબીર, સૂરદાસ, ર�દાસ, રહીમ, તુલસીદાસ, 
મીરાબાઈ, નરિસંહ મહ�તા, તુકારામ, �ાનદ�વ, 
અ� મહાદ�વી, િતરવ�ુવર વગેર� પોતાના 
ઈ�દ�વમાં એક�પ બની ગયા. �યાર� ઐ�યભાવ 
બ�યો તો આનંદમાં નાચી ઉ�ા. ભાવાિતર�કની 
અવ�થામાં જ અનહદ આનંદ મ�યો. એમને 
પ�રવાર અને સમાજ તરફથી મળ�લાં સીતમ પણ 
�સાદ બની ગયાં. િવરોધ અને અ�યાચારની 
પ�ર��થિતઓમાં પણ તેઓ હાયા� નહ�. તેઓ 
વધાર� પોતાના લ�ય ��યે આગળ વ�યા. 
આંત�રક િવચારોનું, ભાવોનું, ભાવનાઓનું 
તાદા�ય પરમા�મા સાથે સધાઈ �ય છ� �યાર� 
આપણામાં �વાભાિવક રીતે િનભ�યતા, ધીરજ, 
સહનશીલતા, ��થરતા વગેર�ની ધારણા થાય છ�.

ભિ�ના આ�દકાળમાં થયેલા ઋિષ 
મુિનઓએ �યાર� પરમા�મા સાથે અ��ત ર�યું 
�યાર� સજ�ના�મકતાના, રચના�મકતાના 
એમનામાં નવીન િવચાર ઉ�પ�ન થયા. નવા નવા 
િવચાર દુિનયાની સામે રજૂ કયા�. એક વૈ�ાિનક 
પણ પોતાના સંશોધનકાય�માં એટલો ખોવાઈ �ય 
છ� જેથી તેને સ�ય �ા�ત થાય છ� અને ખુશીથી 

ભરપૂર બની �ય છ�. એને દુ�યવી માન-શાન 
મોજ-મ�નું આકષ�ણ રહ�તું નથી. આપણે કહી 
શક�એ છીએ ક� આવા સંશોધન કાય�માં �ડાયેલા 
વૈ�ાિનક પણ એક �કારના તપ�વી છ�, સાધક જ 
છ�. જેઓ �ક�િતના પાંચ ત�વો ��યે એકા� હોય છ� 
સ�યની શોધ કર� છ� અને �ક�િત જગતનાં 
રહ�યોને ��ય� કર� છ�. આજે માનવ સમાજને જે 
સુખ સગવડનાં સાધનો મ�યાં છ� તે આપણા 
વૈ�ાિનકોની સાધનાનું ફળ છ�. � તેઓ પોતાના 
સંશોધનકાય�માં, �યોગશાળામાં પોતાનો સંસાર 
સમજતા નહોતા એમાં ર�યાપ�યા ર�ા ના હોત 
તો �વન આટલું સુિવધાજનક બ�યું ના હોત.

િવિવધતામાં પણ આનંદ છ�.
આપણા પર�પરના સંબંધોમાં, પ�રવાર 

સમાજમાં, સં�થા-સંગઠનોમાં એકતા હોય છ� 
�યાર� તો આપણે હળી મળીને િવચાર કરી શક�એ 
છીએ. સંસાર તો િવિવધતાપૂણ� છ�. ���નાટકમાં 
મનુ�યની સાથે પશુ-પ�ી, �વ-જંતુ, ��-લતાઓ 
પણ છ�. દર�કની પોતાની સુંદરતા છ�. આ 
િવિવધતામાં મેળ બેસે છ� �યાર� આ નાટકમાં સુખ-
આનંદ મળ� છ�. �યાર� એની પાર�પ�રક સંવા�દતા 
બગડે છ� �યાર� આ ભૌિતક જગતના �વનમાં 
દુઃખ તકલીફ શ� થાય છ�. આપણે �વા�માઓ 
િભ�ન િભ�ન �વભાવ સં�કારવાળા છીએ પરંતુ 
િવિવધતામાં જ આનંદ છ�. આપણે સૌ એક જ 
�કારના નમૂના હોત, કાબ�ન કૉપી હોત તો 
િવચારો શું છ� સા�ં લાગત ? ક�ટલો નીરસ અને 
મૂંઝવણ ભર�લો ખેલ (�ામા) બની �ત ? િવિવધ 
નામ, �પ, ગુણ, કમ�વાળા હોવા છતાં પણ �યાર� 
આપણા આંત�રક આ�મ�વ�પના મૂળભૂત - 
શાંિત, આનંદ, �ેમ, �ાન, શિ� વગેર� ગુણોના 
આધાર� સામંજ�ય બને છ�. આપણને એકબી�ને 
સહયોગ મળ� છ� તેની સાથે શિ� પણ મળ� છ�. 
જેથી આપણે મુ�ક�લકાય� સરળતાથી પૂણ� એકલો 
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�ાણ �યારા બાબાએ 
અમા�ં ઘણા સુખથી 
પાલનપોષણ કયુ�. 
બાબાની સાથે અમને 
�યાર�ય કોઈ ચીજનો 
અભાવ ર�ો નહોતો. �� 
તો બાળપણથી જ

બાબાની. એમ કહ�વામાં આવે છ� ક�  ‘उ�सवि�या 

खलु जनाः’ મનુ�યા�મા મૂળ �પે સ�ય છ�. ચૈત�ય છ� 
આનંદ �વ�પ છ�. �વનમાં આનંદ છ� તો �વન 
સા�ં લાગે છ�. �વથી લઈને સવ�માં મનુ�યને આનંદ 
�ઈએ. આ�યા��મક �વનમાં આનંદની 
અનુભૂિત થાય છ� તેથી જ તો આપણે �વનપય�ત 
આ�યા��મક �વન �વી શક�એ છીએ.

સાચો આનંદ અંતરની અનુભૂિતમાં
એ િવચારવા જેવી વાત છ� ક� મોટા ભાગના 

સં�યાસી, મહા�માઓના નામમાં આનંદ શ�દ 
�ડાયેલો હોય છ�. જેમ ક� �વયંના �વ�પમાં આનંદ 
અનુભવનારમાં િન�નંદ, આ�માનંદ, �વ�પાનંદ 
નામ �વા મળ� છ�. ધમ�, અ�યા�મમાં આનંદ 
અનુભવ કરનારને ધમા�નંદ, અ�યા�માનંદ, 
પરમાનંદ, ત�ુપાનંદ કહ�વામાં આવે છ�. સ�ય, 
પિવ�તા, �ાનમાં આનંદની અનુભૂિત કરનાર 
સ��દાનંદ, સ�યિમ�ાનંદ, િવશુ�ધાનંદ, 
મુ�ાનંદ વગેર� નામોથી ઓળખાય છ�. સ�ય�ત 
�વન વૈરા�ય, �યાગ, તપ, તથા ઉપરામ�િ�નું 
�તીક છ�. મોટા ભાગના લોકો આ �કારના 
�વનને નીરસ, શુ�ક તથા અ�વાભાિવક સમજે 
છ�. પણ એમનાં નામ એમના આનંદ શ�દ સાથે 
�ડાયેલાં છ�. એનાથી �પ� છ� ક� સાચો િવવેકપૂણ� 

આનંદ અંતરની અનુભૂિતમાં છ�. �વયંના સ�ય 
�વ�પમાં છ�. બા� �યિ�, વ�તુ, �થાન યા 
િ�યામાં છ�.

કાય�પરાયણ થવામાં કાય�ક�શળતા આવે
આપણે સૌ પોતાના અનુભવોને પણ �ઈએ. 

�યાર� કોઈપણ કાય� સાથે એકાકાર થઈ જઈએ 
છીએ તો એમાં આનંદનો અનુભવ થાય છ�. અડધા 
- અધૂરા મનથી કાય� કરીએ છીએ તો આનંદ 
મળતો નથી. આપણે એ કાય� સાથે ત�ુપ થવાનું 
છ�. આપણને ��યેક કાય�માં આનંદ મળતો નથી 
�યાં સુધી એ કાય�ને લાંબા સમય સુધી આ�વન 
કરી શકતા નથી. કાય� મન વગર, ભાર� થઈને 
કરીએ છીએ તો એ કાય�માં અનેક �કારની 
ખામીઓ રહી �ય છ�. તેથી તેમાં �ઈએ તેવી 
સફળતા મળતી નથી. કાય�માંપરાયણ થઈએ 
છીએ �યાર� કાય�ક�શળતા પણ આવે છ�. આપણું 
કાય� �શંસનીય, મિહમાયો�ય અને ઉદાહરણ�પ 
બની �ય છ�. યથાથ� િવિધ અને રીિતથી કાય� 
કરવાથી જ ખુશી મળ� છ�. કાય� વારંવાર કરવાનું 
મન થાય છ�.

પરમા�મામાં અન�યભાવથી 
અતી���ય સુખ મળ�

ભ� પણ ભિ� કરતી વખતે મનથી 
ભટકતા રહ� છ� તો એને મ� આવતી નથી. ભલે 
તેઓ બા��પથી િ�યાકાંડ કરતા રહ� છ� પણ 
આ�મસંતોષ મળતો નથી. �યાર� પરમા�મા સાથે 
લગન લાગી �ય છ� પરમ યાદ �ેમમાં અન�યભાવ 
આવી �ય છ� �યાર� જ આપણને અતી���ય સુખ 
અને ઈ�રીય આનંદનો અનુભવ થાય છ�. પછી 
દુ�યવી સુખો �ફ�ાં લાગે છ�. તેથી ભિ�માં પણ 

અ��તનો આનંદ
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

અ�યિભચારી ભિ�, નવધાભિ�નું ગાયન છ�. 
ભ� પોતાના અ��ત�વને પૂણ� રીતે પરમા�મા 
��યે સમિપ�ત કરી દ� છ� �યાર� એને સા�ા�કાર 
થાય છ�. �યાર� એમણે સેવેલી મનોકામના પૂણ� કરી 
શક� છ�. �ભુ��િત વખતે દ�િહક, પાિથ�વતાથી 
અલગ થતાં �યાં સુધી પરમરસમાં આપણે ડૂબી 
જતા નથી �યાં સુધી ઉ�ક�ાની સાધનાની 
પ�ર��થિત બનતી નથી. સાધનાની ઉ�ક��તામાં 
જ મૌલાઈ મ�તીનો (ઈ�રીય �ેમમાં તરબોળ) 
�દ�ય અનુભવ થાય છ�.

ઐ�યભાવમાં આનંદ
ભારતનો ઈિતહાસ અનુભવ િસ�ધ ભ�ો, 

સંતો, યોગીઓનો �દ�ય ચ�ર�ોથી ભર�લો છ�. જેમ 
ક� કબીર, સૂરદાસ, ર�દાસ, રહીમ, તુલસીદાસ, 
મીરાબાઈ, નરિસંહ મહ�તા, તુકારામ, �ાનદ�વ, 
અ� મહાદ�વી, િતરવ�ુવર વગેર� પોતાના 
ઈ�દ�વમાં એક�પ બની ગયા. �યાર� ઐ�યભાવ 
બ�યો તો આનંદમાં નાચી ઉ�ા. ભાવાિતર�કની 
અવ�થામાં જ અનહદ આનંદ મ�યો. એમને 
પ�રવાર અને સમાજ તરફથી મળ�લાં સીતમ પણ 
�સાદ બની ગયાં. િવરોધ અને અ�યાચારની 
પ�ર��થિતઓમાં પણ તેઓ હાયા� નહ�. તેઓ 
વધાર� પોતાના લ�ય ��યે આગળ વ�યા. 
આંત�રક િવચારોનું, ભાવોનું, ભાવનાઓનું 
તાદા�ય પરમા�મા સાથે સધાઈ �ય છ� �યાર� 
આપણામાં �વાભાિવક રીતે િનભ�યતા, ધીરજ, 
સહનશીલતા, ��થરતા વગેર�ની ધારણા થાય છ�.

ભિ�ના આ�દકાળમાં થયેલા ઋિષ 
મુિનઓએ �યાર� પરમા�મા સાથે અ��ત ર�યું 
�યાર� સજ�ના�મકતાના, રચના�મકતાના 
એમનામાં નવીન િવચાર ઉ�પ�ન થયા. નવા નવા 
િવચાર દુિનયાની સામે રજૂ કયા�. એક વૈ�ાિનક 
પણ પોતાના સંશોધનકાય�માં એટલો ખોવાઈ �ય 
છ� જેથી તેને સ�ય �ા�ત થાય છ� અને ખુશીથી 

ભરપૂર બની �ય છ�. એને દુ�યવી માન-શાન 
મોજ-મ�નું આકષ�ણ રહ�તું નથી. આપણે કહી 
શક�એ છીએ ક� આવા સંશોધન કાય�માં �ડાયેલા 
વૈ�ાિનક પણ એક �કારના તપ�વી છ�, સાધક જ 
છ�. જેઓ �ક�િતના પાંચ ત�વો ��યે એકા� હોય છ� 
સ�યની શોધ કર� છ� અને �ક�િત જગતનાં 
રહ�યોને ��ય� કર� છ�. આજે માનવ સમાજને જે 
સુખ સગવડનાં સાધનો મ�યાં છ� તે આપણા 
વૈ�ાિનકોની સાધનાનું ફળ છ�. � તેઓ પોતાના 
સંશોધનકાય�માં, �યોગશાળામાં પોતાનો સંસાર 
સમજતા નહોતા એમાં ર�યાપ�યા ર�ા ના હોત 
તો �વન આટલું સુિવધાજનક બ�યું ના હોત.

િવિવધતામાં પણ આનંદ છ�.
આપણા પર�પરના સંબંધોમાં, પ�રવાર 

સમાજમાં, સં�થા-સંગઠનોમાં એકતા હોય છ� 
�યાર� તો આપણે હળી મળીને િવચાર કરી શક�એ 
છીએ. સંસાર તો િવિવધતાપૂણ� છ�. ���નાટકમાં 
મનુ�યની સાથે પશુ-પ�ી, �વ-જંતુ, ��-લતાઓ 
પણ છ�. દર�કની પોતાની સુંદરતા છ�. આ 
િવિવધતામાં મેળ બેસે છ� �યાર� આ નાટકમાં સુખ-
આનંદ મળ� છ�. �યાર� એની પાર�પ�રક સંવા�દતા 
બગડે છ� �યાર� આ ભૌિતક જગતના �વનમાં 
દુઃખ તકલીફ શ� થાય છ�. આપણે �વા�માઓ 
િભ�ન િભ�ન �વભાવ સં�કારવાળા છીએ પરંતુ 
િવિવધતામાં જ આનંદ છ�. આપણે સૌ એક જ 
�કારના નમૂના હોત, કાબ�ન કૉપી હોત તો 
િવચારો શું છ� સા�ં લાગત ? ક�ટલો નીરસ અને 
મૂંઝવણ ભર�લો ખેલ (�ામા) બની �ત ? િવિવધ 
નામ, �પ, ગુણ, કમ�વાળા હોવા છતાં પણ �યાર� 
આપણા આંત�રક આ�મ�વ�પના મૂળભૂત - 
શાંિત, આનંદ, �ેમ, �ાન, શિ� વગેર� ગુણોના 
આધાર� સામંજ�ય બને છ�. આપણને એકબી�ને 
સહયોગ મળ� છ� તેની સાથે શિ� પણ મળ� છ�. 
જેથી આપણે મુ�ક�લકાય� સરળતાથી પૂણ� એકલો 
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માનવ બધું કરી શકતો નથી. �યાં માનવ અને 
�ક�િતમાં, માનવ-માનવ વ�ે ભાવોમાં િવચારોમાં, 
ઉ���યોમાં, કાય�પ�ધિતમાં ઐ�ય-�યાયોિચ� 
સમાનતા રહ� છ� �યાં કાય�ને સંપ�નતા અને 
સફળતાનો આનંદ મળ� છ�.

સં�કાર િમલનનું સુખ
આપણા પા�રવા�રક �વનમાં સં�કારોનો 

રાસ મળ� છ� �યાર� તો સુખનો અનુભવ થાય છ�. 
શારી�રક �પથી સવ� સૌ સાથે રહ� છ� પરંતુ �યાર� 
મનમેળ હોતો નથી �યાર� સંબંધ બંધન બની �ય 
છ�. ઘર યુ�નું મેદાન બની �ય છ�. પ�રવાર 
સમાજ સાંકળ (બંધન) લાગે છ�. આ સૌ 
આનંદદાયી, ઉ�સાહવધ�ક, શિ�દાયક �યાર� જ 
બને છ� �યાર� પર�પર મનમેળ હોય છ�. �યાર� 
કોઈપણ આપણો પર�પર અ��ત અિભ�ાય હોય 
છ�, મનમેળ હોય છ� �યાર� દર�ક પ�ર��થિતમાં 
આનંદનો અનુભવ થાય છ�. આપણા �વનનો 
બા�-ભૌિતક હાલ સાધારણ હોય તો અંતરના 
ઐ�યથી આનંદિવભોર બનીએ છીએ.
દ�ખાડો, બનાવટ અ�વાભાિવક બનાવે છ�.

આપણા આંત�રક �યિ��વમાં પણ �યાર� 
��� છ� �યાં સુધી તનાવ, અશાંિત, મૂંઝાઈ જવાની 
��થિત બનેલી રહ� છ�. આપણે િવચારીએ છીએ 
ક�ઈ, બોલીએ છીએ ક�ઈક અને કરીએ છીએ 
�ીજું. તો આપણે �વયં જ �વયંથી સંતુ� અને 
�સ�ન રહ�તા નથી. તો આપણી કથની-કરનીમાં, 
આપણા િવચારોમાં, વાણી-�યવહારમાં સમાનતા, 
અંદર બહાર એક�પતા જ�રી છ�. �યાં બેવડું 
�યિ��વ છ� �યાં દ�ખાડો, બનાવટ �થાન લે છ�. જે 
આપણી આંત�રક અસલી શુિ�, સ�ય 
આ�મ�વ�પથી િવપરીત છ�. એટલા માટ� આપણે 
સાહિજક રીતે રહી શકતા નથી.

સ�યની સાથે એકમત થઈ જઈએ
આપણે આ�માઓ પોતાના મૂળ �વ�પમાં 

સ�ય છીએ, શુ� છીએ, અિવનાશી છીએ એટલે 
�યાં સુધી સ�યના આધાર પર, શુ� િવિધથી 
સદાકાળ માટ� �ા��ત થતી નથી �યાં સુધી 
સદાકાળના સુખ આનંદનો અનુભવ કરી શકતાં 
નથી. સ�ય ઈ�રીય �ાનના આધાર પર જ 
આપણે અ��ત ��થિત રચી શક�એ છીએ. આપણો 
�યિ�ગત અિભ�ાય જુદો હોય, તેમાં િભ�નતા 
હોઈ શક� છ� પરંતુ સ�યની સાથે આપણે એકમત 
થઈ જવું જ�રી છ�. તેનો િનિવ�ક�પ થઈને �વીકાર 
કરી લેવો �ઈએ. આપણો અહ� વ�ે ના લાવતાં 
એક મતનો �વીકાર કરી લેવો �ઈએ. સુંદર અને 
સાચા િવચારોમાંથી બ�મિતથી કોઈ એક મતનો 
સહષ� �વીકાર કરી લેવો �ઈએ. �યાં અંધ��ા 
અને અ�ાનતા ના હોય. �યથ� તક� િવતક� શિ�ને 
બરબાદ કર� છ�. અ��ત ��થિત બનવાથી �ઢતા 
અને શિ�થી કાય� સંપ�ન કરી શક�એ છીએ.

ચાલો, આપણે સૌ એકમત, એક�તા 
બનીને અ��તભાવ અને ��થિતનો આનંદ લેતાં 
એકરસ બનીએ.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�દ�યદશ�ન

હોળી સવ�ધમ� મહો�સવનું �તીક
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

કામદ�વની પ�ી રિતનું આ��દ �ઈને ભગવાન 
િશવે કામદ�વને પુનઃ�િવ�ત (પુનઃસ�વન) કરી 
દીધા. જેનાથી �સ�ન થઈ સમ�ત દ�વતાઓએ 
રંગોની વષા� કરી. આ જ કારણે, હોળીની પૂવ� 
સાંજે દિ�ણ ભારતમાં અ�� �ગટાવવામાં આવે 
છ� અને હોળીની અંદર શેરડી, ક�રીના મોર અને 
ચંદન નાંખવામાં આવે છ�. અહ�યા શેરની એટલે 
કામદ�વનું ધનુ�ય, ક�રીના મોર એટલે કામદ�વનાં 
બાણ, �ગટાવેલો અ�� એટલે ક� િશવ �ારા 
કામદ�વનું દહન અને ચંદનની આ�િત એટલે 
કામદ�વને આગ �ારા થયેલી બળતરા શાંત કરવા 
માટ�નું �તીક. આવી અનેક કથાઓ હોળીના િવશે 
આપણને સાંભળવા મળશે. પરંતુ આપણે મુ�ય �પે 
એ સમજવું �ઈએ ક�, આ બધી કથાઓમાં એક 
સમાનતા એ છ� ક� એમની અંદર ‘અસ�ય’ ઉપર 
સ�યના ‘િવજય’ અને ‘દુરાચાર ઉપર સદાચારના 
િવજય’ને ઉ�સવ તરીક� ઊજવવાની વાત કહ�વામાં 
આવે છ�. અતઃ ઉપરો� કથાસારને વાંચીને 
બુિ�શાળી લોકો સમ� શક� છ� ક�, એનો શ�દાથ� 
લેવો તક�સંગત નહ� કહ�વાય. અિપતુ એનો 
ભાવાથ� અથવા તો લ�ણાથ� લેવો એ દૂરદશ� 
કહ�વાશે. કારણ ક� મા� લાકડી અને છાણના 
છાણા (થાપલા)ને અ��માં હોમીને બધી અિન� 
વ�તુઓનો નાશ તો નથી થવાનો, અને ન �યાર�ય 
એવું આજ સુધી થયું છ�. વા�તવમાં તો લાકડી અને 
છાણા (થાપલા) આપણા �વભાવ અને કમ�માં 
દુઃખ આપવાની જે આદતો છ�, જેમ ક� કડવાશ, 
ન�રતા, જુ�મીપણું અને િવકારો �પી ઝાડી-
ઝાંખરા છ� એ એનાં �તીક છ� અને અ�� તે ‘યોગ 

ભારતીય સં�ક�િતમાં તહ�વારો અને 
ઉ�સવોની �ાચીનકાળથી જ ખૂબ મહ�વપૂણ� 
ભૂિમકા રહી છ�. આ દ�શમાં ઊજવવામાં આવતા 
તમામ તહ�વારો પાછળની ભાવના માનવીય 
ગૌરવને સ�િ� �દાન કરવા માટ�ની હોય છ�, માટ� 
જ ભારતમાં ઊજવવામાં આવતા જેટલા પણ 
ઉ�સવ છ� એ બધાથી અલગ તરી આવતો ઉ�સવ 
� કોઈ હોય તો તે છ� ‘હોળી’. આ તહ�વાર િવશે 
દ�શના િવિભ�ન દ�શોમાં િવિવધ મા�યતાઓ છ� 
અને કદાચ આ જ િવિવધતામાં એકતા ભારતીય 
સં�ક�િતનું �િતિબંબ દશા�વે છ�. લોકો આ 
તહ�વારને ખૂબ જ રમૂજ સાથે ઊજવે છ�. હોળીના 
�દવસે ચાર�કોર ઉમંગ-ઉ�સાહ ફ�લાયેલ હોય છ� 
તથા લોકો એકબી�ને પકડી-પકડીને અબીલ-
ગુલાલથી રંગતા �ય છ�, � કોઈ કોરાં કપડાં 
પહ�ર�લી �યિ� દ�ખાય તો એને પણ રંગી નાખે છ�. 
કારણ ક� આ એક જ તહ�વાર એવો છ� ક� �યાર� 
કોઈને પણ કોઈ વાતનું માઠું નથી લાગતું. પરંતુ 
અહ�યાં �� એમ થાય છ� ક� આખર� આ 
તહ�વારને આટલા ઉમંગ અને ઉ�સાહ સાથે 
ઉજવવા પાછળનું રહ�ય શું છ� ?

ઉ�ર-પૂવ� ભારત તરફ હોિલકાદહનને 
�ીક��ણ �ારા પૂતના નામની રા�સીના વધ 
�દવસના �પમાં પૂતનાનું દહન કરીને ઊજવવામાં 
આવે છ�. બી� તરફ, દિ�ણ ભારતમાં એવી 
મા�યતા છ� ક� આ જ �દવસે િશવ ભગવાને પોતાનું 
�ીજું ને� ખોલીને કામદ�વને ભ�મ કરી ના�યો 
હતો પછી તેની રાખને પોતાના શરીર ઉપર 
લગાડીને તાંડવ ��ય કયુ� હતું. થોડાક સમય બાદ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)

અ��’નું �તીક છ�. અતઃ ખરાબ સં�કાર, 
ના��તકતા તથા અિભમાન�પી હોિલકા વગેર�ને 
પરમા�મા�પી �દ�ય અ��ની પાપદહન શિ�માં 
હોમી દ�વા અથવા તો યોગ અ��માં એમને ભ�મ 
કરી દ�વા એને જ ‘હોિલકાદહન’ કહ�વાય. વળી, 
િવચારવાની વાત એ છ� લાકડી અને છાણા 
(થાપલા)ને બાળવાથી ક�ઈ પાપા�મા રા�સીનો 
નાશ તો નથી જ થવાનો, કારણ ક� રા�સી તો 
આપણા જ મનમાં છુપાઈને બેઠ�લી આસુરી �િ�ઓ 
તથા પાપજનક કમ�ની સૂચક છ�. માટ�, આપણે સૌ 
�ાનના રંગોથી એકબી�ને રંગીએ અને પોતાના 
મનના ક�ભાવો અને ક�સં�કારોના કચરાને યોગ 
અ��માં ભ�મ કરી નાખીએ એ જ હોળી અને 
હોિલકા ઉ�સવનું રહ�ય છ�.     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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માનવ બધું કરી શકતો નથી. �યાં માનવ અને 
�ક�િતમાં, માનવ-માનવ વ�ે ભાવોમાં િવચારોમાં, 
ઉ���યોમાં, કાય�પ�ધિતમાં ઐ�ય-�યાયોિચ� 
સમાનતા રહ� છ� �યાં કાય�ને સંપ�નતા અને 
સફળતાનો આનંદ મળ� છ�.

સં�કાર િમલનનું સુખ
આપણા પા�રવા�રક �વનમાં સં�કારોનો 

રાસ મળ� છ� �યાર� તો સુખનો અનુભવ થાય છ�. 
શારી�રક �પથી સવ� સૌ સાથે રહ� છ� પરંતુ �યાર� 
મનમેળ હોતો નથી �યાર� સંબંધ બંધન બની �ય 
છ�. ઘર યુ�નું મેદાન બની �ય છ�. પ�રવાર 
સમાજ સાંકળ (બંધન) લાગે છ�. આ સૌ 
આનંદદાયી, ઉ�સાહવધ�ક, શિ�દાયક �યાર� જ 
બને છ� �યાર� પર�પર મનમેળ હોય છ�. �યાર� 
કોઈપણ આપણો પર�પર અ��ત અિભ�ાય હોય 
છ�, મનમેળ હોય છ� �યાર� દર�ક પ�ર��થિતમાં 
આનંદનો અનુભવ થાય છ�. આપણા �વનનો 
બા�-ભૌિતક હાલ સાધારણ હોય તો અંતરના 
ઐ�યથી આનંદિવભોર બનીએ છીએ.
દ�ખાડો, બનાવટ અ�વાભાિવક બનાવે છ�.

આપણા આંત�રક �યિ��વમાં પણ �યાર� 
��� છ� �યાં સુધી તનાવ, અશાંિત, મૂંઝાઈ જવાની 
��થિત બનેલી રહ� છ�. આપણે િવચારીએ છીએ 
ક�ઈ, બોલીએ છીએ ક�ઈક અને કરીએ છીએ 
�ીજું. તો આપણે �વયં જ �વયંથી સંતુ� અને 
�સ�ન રહ�તા નથી. તો આપણી કથની-કરનીમાં, 
આપણા િવચારોમાં, વાણી-�યવહારમાં સમાનતા, 
અંદર બહાર એક�પતા જ�રી છ�. �યાં બેવડું 
�યિ��વ છ� �યાં દ�ખાડો, બનાવટ �થાન લે છ�. જે 
આપણી આંત�રક અસલી શુિ�, સ�ય 
આ�મ�વ�પથી િવપરીત છ�. એટલા માટ� આપણે 
સાહિજક રીતે રહી શકતા નથી.

સ�યની સાથે એકમત થઈ જઈએ
આપણે આ�માઓ પોતાના મૂળ �વ�પમાં 

સ�ય છીએ, શુ� છીએ, અિવનાશી છીએ એટલે 
�યાં સુધી સ�યના આધાર પર, શુ� િવિધથી 
સદાકાળ માટ� �ા��ત થતી નથી �યાં સુધી 
સદાકાળના સુખ આનંદનો અનુભવ કરી શકતાં 
નથી. સ�ય ઈ�રીય �ાનના આધાર પર જ 
આપણે અ��ત ��થિત રચી શક�એ છીએ. આપણો 
�યિ�ગત અિભ�ાય જુદો હોય, તેમાં િભ�નતા 
હોઈ શક� છ� પરંતુ સ�યની સાથે આપણે એકમત 
થઈ જવું જ�રી છ�. તેનો િનિવ�ક�પ થઈને �વીકાર 
કરી લેવો �ઈએ. આપણો અહ� વ�ે ના લાવતાં 
એક મતનો �વીકાર કરી લેવો �ઈએ. સુંદર અને 
સાચા િવચારોમાંથી બ�મિતથી કોઈ એક મતનો 
સહષ� �વીકાર કરી લેવો �ઈએ. �યાં અંધ��ા 
અને અ�ાનતા ના હોય. �યથ� તક� િવતક� શિ�ને 
બરબાદ કર� છ�. અ��ત ��થિત બનવાથી �ઢતા 
અને શિ�થી કાય� સંપ�ન કરી શક�એ છીએ.

ચાલો, આપણે સૌ એકમત, એક�તા 
બનીને અ��તભાવ અને ��થિતનો આનંદ લેતાં 
એકરસ બનીએ.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

�દ�યદશ�ન

હોળી સવ�ધમ� મહો�સવનું �તીક
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

કામદ�વની પ�ી રિતનું આ��દ �ઈને ભગવાન 
િશવે કામદ�વને પુનઃ�િવ�ત (પુનઃસ�વન) કરી 
દીધા. જેનાથી �સ�ન થઈ સમ�ત દ�વતાઓએ 
રંગોની વષા� કરી. આ જ કારણે, હોળીની પૂવ� 
સાંજે દિ�ણ ભારતમાં અ�� �ગટાવવામાં આવે 
છ� અને હોળીની અંદર શેરડી, ક�રીના મોર અને 
ચંદન નાંખવામાં આવે છ�. અહ�યા શેરની એટલે 
કામદ�વનું ધનુ�ય, ક�રીના મોર એટલે કામદ�વનાં 
બાણ, �ગટાવેલો અ�� એટલે ક� િશવ �ારા 
કામદ�વનું દહન અને ચંદનની આ�િત એટલે 
કામદ�વને આગ �ારા થયેલી બળતરા શાંત કરવા 
માટ�નું �તીક. આવી અનેક કથાઓ હોળીના િવશે 
આપણને સાંભળવા મળશે. પરંતુ આપણે મુ�ય �પે 
એ સમજવું �ઈએ ક�, આ બધી કથાઓમાં એક 
સમાનતા એ છ� ક� એમની અંદર ‘અસ�ય’ ઉપર 
સ�યના ‘િવજય’ અને ‘દુરાચાર ઉપર સદાચારના 
િવજય’ને ઉ�સવ તરીક� ઊજવવાની વાત કહ�વામાં 
આવે છ�. અતઃ ઉપરો� કથાસારને વાંચીને 
બુિ�શાળી લોકો સમ� શક� છ� ક�, એનો શ�દાથ� 
લેવો તક�સંગત નહ� કહ�વાય. અિપતુ એનો 
ભાવાથ� અથવા તો લ�ણાથ� લેવો એ દૂરદશ� 
કહ�વાશે. કારણ ક� મા� લાકડી અને છાણના 
છાણા (થાપલા)ને અ��માં હોમીને બધી અિન� 
વ�તુઓનો નાશ તો નથી થવાનો, અને ન �યાર�ય 
એવું આજ સુધી થયું છ�. વા�તવમાં તો લાકડી અને 
છાણા (થાપલા) આપણા �વભાવ અને કમ�માં 
દુઃખ આપવાની જે આદતો છ�, જેમ ક� કડવાશ, 
ન�રતા, જુ�મીપણું અને િવકારો �પી ઝાડી-
ઝાંખરા છ� એ એનાં �તીક છ� અને અ�� તે ‘યોગ 

ભારતીય સં�ક�િતમાં તહ�વારો અને 
ઉ�સવોની �ાચીનકાળથી જ ખૂબ મહ�વપૂણ� 
ભૂિમકા રહી છ�. આ દ�શમાં ઊજવવામાં આવતા 
તમામ તહ�વારો પાછળની ભાવના માનવીય 
ગૌરવને સ�િ� �દાન કરવા માટ�ની હોય છ�, માટ� 
જ ભારતમાં ઊજવવામાં આવતા જેટલા પણ 
ઉ�સવ છ� એ બધાથી અલગ તરી આવતો ઉ�સવ 
� કોઈ હોય તો તે છ� ‘હોળી’. આ તહ�વાર િવશે 
દ�શના િવિભ�ન દ�શોમાં િવિવધ મા�યતાઓ છ� 
અને કદાચ આ જ િવિવધતામાં એકતા ભારતીય 
સં�ક�િતનું �િતિબંબ દશા�વે છ�. લોકો આ 
તહ�વારને ખૂબ જ રમૂજ સાથે ઊજવે છ�. હોળીના 
�દવસે ચાર�કોર ઉમંગ-ઉ�સાહ ફ�લાયેલ હોય છ� 
તથા લોકો એકબી�ને પકડી-પકડીને અબીલ-
ગુલાલથી રંગતા �ય છ�, � કોઈ કોરાં કપડાં 
પહ�ર�લી �યિ� દ�ખાય તો એને પણ રંગી નાખે છ�. 
કારણ ક� આ એક જ તહ�વાર એવો છ� ક� �યાર� 
કોઈને પણ કોઈ વાતનું માઠું નથી લાગતું. પરંતુ 
અહ�યાં �� એમ થાય છ� ક� આખર� આ 
તહ�વારને આટલા ઉમંગ અને ઉ�સાહ સાથે 
ઉજવવા પાછળનું રહ�ય શું છ� ?

ઉ�ર-પૂવ� ભારત તરફ હોિલકાદહનને 
�ીક��ણ �ારા પૂતના નામની રા�સીના વધ 
�દવસના �પમાં પૂતનાનું દહન કરીને ઊજવવામાં 
આવે છ�. બી� તરફ, દિ�ણ ભારતમાં એવી 
મા�યતા છ� ક� આ જ �દવસે િશવ ભગવાને પોતાનું 
�ીજું ને� ખોલીને કામદ�વને ભ�મ કરી ના�યો 
હતો પછી તેની રાખને પોતાના શરીર ઉપર 
લગાડીને તાંડવ ��ય કયુ� હતું. થોડાક સમય બાદ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)

અ��’નું �તીક છ�. અતઃ ખરાબ સં�કાર, 
ના��તકતા તથા અિભમાન�પી હોિલકા વગેર�ને 
પરમા�મા�પી �દ�ય અ��ની પાપદહન શિ�માં 
હોમી દ�વા અથવા તો યોગ અ��માં એમને ભ�મ 
કરી દ�વા એને જ ‘હોિલકાદહન’ કહ�વાય. વળી, 
િવચારવાની વાત એ છ� લાકડી અને છાણા 
(થાપલા)ને બાળવાથી ક�ઈ પાપા�મા રા�સીનો 
નાશ તો નથી જ થવાનો, કારણ ક� રા�સી તો 
આપણા જ મનમાં છુપાઈને બેઠ�લી આસુરી �િ�ઓ 
તથા પાપજનક કમ�ની સૂચક છ�. માટ�, આપણે સૌ 
�ાનના રંગોથી એકબી�ને રંગીએ અને પોતાના 
મનના ક�ભાવો અને ક�સં�કારોના કચરાને યોગ 
અ��માં ભ�મ કરી નાખીએ એ જ હોળી અને 
હોિલકા ઉ�સવનું રહ�ય છ�.     ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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અહ�કાર પર િવજય
બી.ક�. ભારતભૂષણ, �ાન-માન સરોવર, પાનીપત, હ�રયાણા

િશવ ભગવાને ��િપતા ��ાના સાકાર 
મા�યમ �ારા અંિતમ િશ�ા (િશ�ણ) આપી ક� 
બાળકો, િનરાકારી, િનિવ�કારી અને િનર-
અહ�કારી બનો. આ અંિતમ િશ�ાનો અંિતમ શ�દ 
છ� િનરઅહ�કારી. �વગ�ની દોટમાં પુ�ષાથ�એ સવ� 
પરી�ાઓ કામ, �ોધ, મોહને પાસ કરીને 
અહ�કારની પહાડી પરથી ગબડવાનું છ�, ફરીથી 
નરકમાં આવવાનું છ�. મોટા મોટા �ાની, �યાની, 
િવ�ાન, કોઈપણ ધાિમ�ક સં�થાઓના વડાઓ યા 
સંત, ધમા��મા સામે અહ�કારની આ મોટી પરી�ા 
છ�. એના િવજય માટ� અહ�કારનાં સૂ�મ �પોને 
સમજવાં અ�યંત જ�રી છ�. કઈ કઈ રીતે અહ�કાર 
�મલો કરી શક� છ�. આ ઓળખ ના હોવાને કારણે 
છ�તરાઈ જઈએ છીએ. અહ� આપણે અહ�કારના 
13 �કાર લખી ર�ા છીએ. એના ઉપર િવજય 
મેળવવાના ઉપાયો પણ જણાવી ર�ા છીએ.

દ�હનો અહ�કાર

પોતાને શરીર સમજવું અને પોતાના 
પ�રચયમાં દ�હનું નામ, વય, વગેર�નું યાદ રહ�વું 
એને દ�હ અિભમાન કહ�વાય છ�. ભગવાન કહ� છ� 
પહ�લાં છ� દ�હભાન, પછી છ� દ�હઅિભમાન અને 
એનો મોટો દુ�મન દ�હ અહ�કાર છ�. એટલે �યાર� 
પણ દ�હની ��િતમાં દ�હી ભૂલાય �ય છ� તો એ 
ન�ી છ� ક� દ�હઅહ�કાર સવાર છ�. � દ�હ અહ�કાર 
સવાર છ� તો િવકમ� પાપ િનરંતર થતાં રહ�શે. 
એટલે િનરંતર દ�હી અિભમાની બનવાનો 
અ�યાસ કરો. ફરી ફરી એ યાદ કરો ક� �� આ�મા 
છું. એક મહાન આ�મા છું. દર�ક કમ� કરતી વખતે 
પોતાને �� પૂછતા રહો ક� � કોણ બોલી ર�ો છું. 
કોણ �ઈ ર�ો છું. કોણ િવચારી ર�ં છ�. કોણ કમ� 

કરી ર�ો છ�. એટલે �વાભાિવક રીતે દ�હ અહ�કાર 
પર િવજય મેળવીને દ�હી અિભમાની બની શક�શું.

પદનો અહ�કાર

સાંસા�રક રીતે મનુ�યને જે પણ પદ ક� હો�ો 
મળ� છ� એનો પણ એને અહ�કાર આવી �ય છ�. 
વાત વાતમાં તે પદનો અહ�કાર બતાવે છ�. એની 
દર�ક વાત, ભાવ તથા સવ� િ�યાકલાપ અહ�કાર 
દશા�વે છ� એટલે કદી પણ આ અહ�કારનું �દશ�ન 
ના કરો, કારણ ક� રાવણની જેમ અહ�કારીનો 
નાશ થાય છ�.

અહ�કાર ઉપર િવજય મેળવવા સદા એ યાદ 
રાખો ક� આ ��� એક નાટકશાળા છ�. આ 
નાટકશાળામાં આપણે સૌ આ�માઓ ભાઈ-ભાઈ 
છીએ. પરંતુ થોડા સમય માટ� ભાઈઓને અલગ 
અલગ પાટ� મ�યો છ�. એટલે અ�થાયી પાટ�નું 
અિભમાન શા કામનું ? પાટ� તો ગમે �યાર� બદલાય 
શક� છ�.

ઉપલ��ધઓનો અહ�કાર

�વનમાં દોડાદોડી કરીને મહ�નત કરીને 
ક�ટલીક �ા��તઓ મેળવે છ� એનું પણ એ વારંવાર 
�મરણ કર� છ� તેથી તેને અિભમાન આવી �ય છ�. 
�વનમાં ક�ઈક મોટા મોટા પુર�કાર મેળવીને, 
ક�ટલાક મેડલ મેળવીને ક�ટલીક �પધા�ઓ �તીને 
તેને બ� વાહવાહ અને સ�માન મળ� છ� તો 
�વાભાિવક રીતે એને અિભમાન આવી �ય છ�.

સદ�વ એ સમ� ક� ઉપલ��ધઓ તો િવનાશી 
છ� એના અિભમાનથી તેનું પતન જ થાય છ�. 
�વનની સાચી �ા��ત ક� આ�યા��મકતાના િશખર 
પર પહ�ચીને પરમા�મા િપતા �ારા િવજય મેડલ 
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મેળવવો. િવજયમાળાના મણકા બનવું. ભેટમાં 
તેટલા એવોડ� �ા�ત કયા� હોય, ક�ટલીય વાર વ�ડ� 
િગનીજ બુકમાં નામ ન�ધાયું હોય પરંતુ 
પરમા�માની િવજયમાળાના મણકા ના બ�યા તો 
આ સવ� એવોડ� શા કામના ? એટલા માટ� ભાવના 
આ એક ઉપલ��ધની રાખવાની છ� ક� માર� 
િવજયમાળાના મણકા બનવાનું છ�.

�પ - �યિ��વનો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકોને શારી�રક સુંદરતા જ�મતાં 
જ મળ� છ�. તેઓ વારંવાર અરીસામાં પોતાનું મુખ 
જુએ છ�. બી� લોકો પણ એમના �યિ��વ પર 
આકિષ�ત થાય છ� ગમે �યાંથી તેઓને દ�િહક �પની 
સુંદરતા �ા�ત થાય છ�. આ સવ�ના કારણે એને 
પોતાના �પ ક� �યિ��વનું અિભમાન આવી �ય 
છ�. જે સવ� િવકારોને ઉ�પ�ન કર� છ�. એનાથી 
મુ� થવા દ�હની વા�તિવકતા ઉપર િવચાર કરો 
ક� આ દ�હ તો પાંચ ત�વોનું પૂતળું છ�. એની અંદર 
તો હાડકાં, માંસ, લોહી અને દુગ�ધ ભરી છ�. એના 
નવ દરવા�ઓથી ગંદક� નીકળ� છ�. તો આ દ�હનું 
અિભમાન શા માટ� કરવું ? એની અંદર ચમકતો 
મિણ, જે કોહીનૂર હીરા કરતાં પણ વધુ મૂ�યવાન 
છ�. એ આ�માનું અિભમાન જ સાચું અિભમાન છ�. 
એ �પને વારંવાર બુિ��પી ને�ોથી જુઓ.

િશ�ણનો અહ�કાર

ક�ટલાયે લોકોનું િશ�ણનું �તર બ� ઊંચુ 
હોય છ�. એમણે ક�ટલીયે ડી�ીઓ મેળવેલી હોય 
છ�. તેઓ �યાર� પોતાનો પ�રચય આપશે �યાર� 
શૈ�િણક ડી�ી જ�ર જણાવશે. ઉ�ક�ાની 
I.A.S., IPS, Doctor of Philosophy વગેર� 
ડી�ીઓથી સુશોિભત �યિ� તો નીચી ક�ાની 
શૈ�િણક યો�યતા મેળવનારાઓ સાથે વાત પણ 
નહ� કર�. એમને એટલો અહ�કાર આવે છ� ક� 

ખરાબ �યવહાર પણ કર� છ�.

યાદ રાખો સૌથી મોટી ડી�ી છ� માનવીય 
મૂ�યોની ડી�ી. આ ડી�ી ગામના ભોળા માણસો 
પણ મેળવે છ�. આ ડી�ી એટલા માટ� છ� ક� 
બી�ઓનું સ�માન કરવું, િનઃ�વાથ� સેવા કરવી, 
મધુરભાષી બનવું, સવ�ના સહયોગી બનવું, 
ગુણ�ાહક બનવું વગેર� વગેર� ડી�ી વગરનો 
માણસ અિશિ�ત છ�. એના દુગુ�ણો સમાજને 
પર�શાન કરતા રહ�શે.

�વ�થ �વનનો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકોને સૌભા�યવશ �વ�થ �વન 
મળ� છ� જે રોગ��ત રહ� છ� એના પર તેઓ હસે છ�. 
અને પોતાના �વ�થ તનનો ગવ� કર� છ�. એ યાદ 
રાખવું �ઈએ ક� �વ�થ �વન એ પૂવ� �વનમાં 
કર�લા ક�ટલાક �ે� કમ�નું પ�રણામ છ�. અને 
એનો અહ�કાર ફરીથી પતનનું કારણ બની શક� 
છ�. ક�ટલીયે વાર અહ�કારી �યિ� પણ પોતાના 
અહ�કારથી �વા��ય ખરાબ કરી દ� છ�. એટલે 
અિભમાન ના કરીને �વ�થ �વન આપનારા 
પરમા�માનો વારંવાર આભાર માનીએ.

સંપિ�નો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકો પાસે ધન-સંપિ�, મકાન-
હવેલીઓ, જમીન, બાગ-બગીચા વગેર� છ�. ફરી 
ફરી આ સૌ વ�તુઓની ��િતનો અહ�કાર મન પર 
છવાઈ �ય છ�. � હવેલી સુંદર છ� તો ક�ટલીયે વાર 
તેની યાદ આવશે અને એનું વણ�ન કરશે. આ રીતે 
અ�ય સંપિ�નો નશો પણ ચઢી �ય છ�. અને 
ગરીબ �યિ�ઓ સાથે એન નશાના કારણે 
ખરાબ �યવહાર કર� છ�. યાદ રાખો પરમા�માને 
ગરીબ િનવાજ કહ�વામાં આવે છ�. ખાલી હાથે 
આ�યા હતા અને ખાલી હાથે પાછા જવાનું છ�. 
અહ� ક�ઈપણ પોતાનું સમજવું એ િમ�યા અહ�કાર 
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અહ�કાર પર િવજય
બી.ક�. ભારતભૂષણ, �ાન-માન સરોવર, પાનીપત, હ�રયાણા

િશવ ભગવાને ��િપતા ��ાના સાકાર 
મા�યમ �ારા અંિતમ િશ�ા (િશ�ણ) આપી ક� 
બાળકો, િનરાકારી, િનિવ�કારી અને િનર-
અહ�કારી બનો. આ અંિતમ િશ�ાનો અંિતમ શ�દ 
છ� િનરઅહ�કારી. �વગ�ની દોટમાં પુ�ષાથ�એ સવ� 
પરી�ાઓ કામ, �ોધ, મોહને પાસ કરીને 
અહ�કારની પહાડી પરથી ગબડવાનું છ�, ફરીથી 
નરકમાં આવવાનું છ�. મોટા મોટા �ાની, �યાની, 
િવ�ાન, કોઈપણ ધાિમ�ક સં�થાઓના વડાઓ યા 
સંત, ધમા��મા સામે અહ�કારની આ મોટી પરી�ા 
છ�. એના િવજય માટ� અહ�કારનાં સૂ�મ �પોને 
સમજવાં અ�યંત જ�રી છ�. કઈ કઈ રીતે અહ�કાર 
�મલો કરી શક� છ�. આ ઓળખ ના હોવાને કારણે 
છ�તરાઈ જઈએ છીએ. અહ� આપણે અહ�કારના 
13 �કાર લખી ર�ા છીએ. એના ઉપર િવજય 
મેળવવાના ઉપાયો પણ જણાવી ર�ા છીએ.

દ�હનો અહ�કાર

પોતાને શરીર સમજવું અને પોતાના 
પ�રચયમાં દ�હનું નામ, વય, વગેર�નું યાદ રહ�વું 
એને દ�હ અિભમાન કહ�વાય છ�. ભગવાન કહ� છ� 
પહ�લાં છ� દ�હભાન, પછી છ� દ�હઅિભમાન અને 
એનો મોટો દુ�મન દ�હ અહ�કાર છ�. એટલે �યાર� 
પણ દ�હની ��િતમાં દ�હી ભૂલાય �ય છ� તો એ 
ન�ી છ� ક� દ�હઅહ�કાર સવાર છ�. � દ�હ અહ�કાર 
સવાર છ� તો િવકમ� પાપ િનરંતર થતાં રહ�શે. 
એટલે િનરંતર દ�હી અિભમાની બનવાનો 
અ�યાસ કરો. ફરી ફરી એ યાદ કરો ક� �� આ�મા 
છું. એક મહાન આ�મા છું. દર�ક કમ� કરતી વખતે 
પોતાને �� પૂછતા રહો ક� � કોણ બોલી ર�ો છું. 
કોણ �ઈ ર�ો છું. કોણ િવચારી ર�ં છ�. કોણ કમ� 

કરી ર�ો છ�. એટલે �વાભાિવક રીતે દ�હ અહ�કાર 
પર િવજય મેળવીને દ�હી અિભમાની બની શક�શું.

પદનો અહ�કાર

સાંસા�રક રીતે મનુ�યને જે પણ પદ ક� હો�ો 
મળ� છ� એનો પણ એને અહ�કાર આવી �ય છ�. 
વાત વાતમાં તે પદનો અહ�કાર બતાવે છ�. એની 
દર�ક વાત, ભાવ તથા સવ� િ�યાકલાપ અહ�કાર 
દશા�વે છ� એટલે કદી પણ આ અહ�કારનું �દશ�ન 
ના કરો, કારણ ક� રાવણની જેમ અહ�કારીનો 
નાશ થાય છ�.

અહ�કાર ઉપર િવજય મેળવવા સદા એ યાદ 
રાખો ક� આ ��� એક નાટકશાળા છ�. આ 
નાટકશાળામાં આપણે સૌ આ�માઓ ભાઈ-ભાઈ 
છીએ. પરંતુ થોડા સમય માટ� ભાઈઓને અલગ 
અલગ પાટ� મ�યો છ�. એટલે અ�થાયી પાટ�નું 
અિભમાન શા કામનું ? પાટ� તો ગમે �યાર� બદલાય 
શક� છ�.

ઉપલ��ધઓનો અહ�કાર

�વનમાં દોડાદોડી કરીને મહ�નત કરીને 
ક�ટલીક �ા��તઓ મેળવે છ� એનું પણ એ વારંવાર 
�મરણ કર� છ� તેથી તેને અિભમાન આવી �ય છ�. 
�વનમાં ક�ઈક મોટા મોટા પુર�કાર મેળવીને, 
ક�ટલાક મેડલ મેળવીને ક�ટલીક �પધા�ઓ �તીને 
તેને બ� વાહવાહ અને સ�માન મળ� છ� તો 
�વાભાિવક રીતે એને અિભમાન આવી �ય છ�.

સદ�વ એ સમ� ક� ઉપલ��ધઓ તો િવનાશી 
છ� એના અિભમાનથી તેનું પતન જ થાય છ�. 
�વનની સાચી �ા��ત ક� આ�યા��મકતાના િશખર 
પર પહ�ચીને પરમા�મા િપતા �ારા િવજય મેડલ 
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મેળવવો. િવજયમાળાના મણકા બનવું. ભેટમાં 
તેટલા એવોડ� �ા�ત કયા� હોય, ક�ટલીય વાર વ�ડ� 
િગનીજ બુકમાં નામ ન�ધાયું હોય પરંતુ 
પરમા�માની િવજયમાળાના મણકા ના બ�યા તો 
આ સવ� એવોડ� શા કામના ? એટલા માટ� ભાવના 
આ એક ઉપલ��ધની રાખવાની છ� ક� માર� 
િવજયમાળાના મણકા બનવાનું છ�.

�પ - �યિ��વનો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકોને શારી�રક સુંદરતા જ�મતાં 
જ મળ� છ�. તેઓ વારંવાર અરીસામાં પોતાનું મુખ 
જુએ છ�. બી� લોકો પણ એમના �યિ��વ પર 
આકિષ�ત થાય છ� ગમે �યાંથી તેઓને દ�િહક �પની 
સુંદરતા �ા�ત થાય છ�. આ સવ�ના કારણે એને 
પોતાના �પ ક� �યિ��વનું અિભમાન આવી �ય 
છ�. જે સવ� િવકારોને ઉ�પ�ન કર� છ�. એનાથી 
મુ� થવા દ�હની વા�તિવકતા ઉપર િવચાર કરો 
ક� આ દ�હ તો પાંચ ત�વોનું પૂતળું છ�. એની અંદર 
તો હાડકાં, માંસ, લોહી અને દુગ�ધ ભરી છ�. એના 
નવ દરવા�ઓથી ગંદક� નીકળ� છ�. તો આ દ�હનું 
અિભમાન શા માટ� કરવું ? એની અંદર ચમકતો 
મિણ, જે કોહીનૂર હીરા કરતાં પણ વધુ મૂ�યવાન 
છ�. એ આ�માનું અિભમાન જ સાચું અિભમાન છ�. 
એ �પને વારંવાર બુિ��પી ને�ોથી જુઓ.

િશ�ણનો અહ�કાર

ક�ટલાયે લોકોનું િશ�ણનું �તર બ� ઊંચુ 
હોય છ�. એમણે ક�ટલીયે ડી�ીઓ મેળવેલી હોય 
છ�. તેઓ �યાર� પોતાનો પ�રચય આપશે �યાર� 
શૈ�િણક ડી�ી જ�ર જણાવશે. ઉ�ક�ાની 
I.A.S., IPS, Doctor of Philosophy વગેર� 
ડી�ીઓથી સુશોિભત �યિ� તો નીચી ક�ાની 
શૈ�િણક યો�યતા મેળવનારાઓ સાથે વાત પણ 
નહ� કર�. એમને એટલો અહ�કાર આવે છ� ક� 

ખરાબ �યવહાર પણ કર� છ�.

યાદ રાખો સૌથી મોટી ડી�ી છ� માનવીય 
મૂ�યોની ડી�ી. આ ડી�ી ગામના ભોળા માણસો 
પણ મેળવે છ�. આ ડી�ી એટલા માટ� છ� ક� 
બી�ઓનું સ�માન કરવું, િનઃ�વાથ� સેવા કરવી, 
મધુરભાષી બનવું, સવ�ના સહયોગી બનવું, 
ગુણ�ાહક બનવું વગેર� વગેર� ડી�ી વગરનો 
માણસ અિશિ�ત છ�. એના દુગુ�ણો સમાજને 
પર�શાન કરતા રહ�શે.

�વ�થ �વનનો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકોને સૌભા�યવશ �વ�થ �વન 
મળ� છ� જે રોગ��ત રહ� છ� એના પર તેઓ હસે છ�. 
અને પોતાના �વ�થ તનનો ગવ� કર� છ�. એ યાદ 
રાખવું �ઈએ ક� �વ�થ �વન એ પૂવ� �વનમાં 
કર�લા ક�ટલાક �ે� કમ�નું પ�રણામ છ�. અને 
એનો અહ�કાર ફરીથી પતનનું કારણ બની શક� 
છ�. ક�ટલીયે વાર અહ�કારી �યિ� પણ પોતાના 
અહ�કારથી �વા��ય ખરાબ કરી દ� છ�. એટલે 
અિભમાન ના કરીને �વ�થ �વન આપનારા 
પરમા�માનો વારંવાર આભાર માનીએ.

સંપિ�નો અહ�કાર

ક�ટલાક લોકો પાસે ધન-સંપિ�, મકાન-
હવેલીઓ, જમીન, બાગ-બગીચા વગેર� છ�. ફરી 
ફરી આ સૌ વ�તુઓની ��િતનો અહ�કાર મન પર 
છવાઈ �ય છ�. � હવેલી સુંદર છ� તો ક�ટલીયે વાર 
તેની યાદ આવશે અને એનું વણ�ન કરશે. આ રીતે 
અ�ય સંપિ�નો નશો પણ ચઢી �ય છ�. અને 
ગરીબ �યિ�ઓ સાથે એન નશાના કારણે 
ખરાબ �યવહાર કર� છ�. યાદ રાખો પરમા�માને 
ગરીબ િનવાજ કહ�વામાં આવે છ�. ખાલી હાથે 
આ�યા હતા અને ખાલી હાથે પાછા જવાનું છ�. 
અહ� ક�ઈપણ પોતાનું સમજવું એ િમ�યા અહ�કાર 
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છ�. ના મા�ં છ�, ના મા�ં રહ�શે.

�ાન તથા આયુનો અહ�કાર

ક�ટલાયે પુ�ષાથ� પોતાની વ�ર�તાને �ાન 
અને તેની �મરના િહસાબે આંક� છ�. તેઓ િવચાર� 
છ� ક� �� જૂનો છું. �� ઘણો અનુભવી છું. �� 
વ�ર�ભાઈ અથવા બહ�ન છું. બી�ઓ ભલે ગમે 
તેટલા વધાર� �ાન અને યોગમાં �વીણ હોય છતાં 
તેઓ એમની સાથે પોતાનાથી કિન� સમ�ને 
�યવહાર કર� છ�. �ાન યોગની આયુથી પોતાની 
વ�ર�તાને કદી પણ ના આંકો. એવું પણ બની 
શક� છ� ક� કોઈ ઓછી �મરવાળા પણ �ાનયોગ 
અને સેવામાં આપણાથી ઘણા આગળ હોય. લા�ટ 
સો ફા�ટ હોય. આપણે એમને વ�ર� સમ�ને 
આદર આપવો �ઈએ.

ગુણોનું અિભમાન

આ ઘણું સૂ�મ અિભમાન છ�. સમ� ક� બી� 
�યિ�ના �વનમાં અનેક �દ�યગુણો છ�. �યાર�ક 
�યાર�ક ગુણધારીને એના ગુણોનું પણ અિભમાન 
આવે છ�. પોતાના �યાગનું પણ અિભમાન આવે છ�. 
પોતાના મયા�દાપૂણ� �વનનું પણ અિભમાન આવે 
છ�. એટલે યાદ રાખો ક� �દ�યગુણ પરમા�માની દ�ણ 
છ� એને પરમા�મ દ�ણ સમ�ને સેવામાં લગાવવાનું 
છ�. �યાર�ય એનું અિભમાન કરવાનું નથી. 
�યાગનો પણ �યાગ કરવાનો, જેનું વણ�ન કરવાનું 
નથી સદા ગુ�ત પુ�ષાથ� બનીને રહ�વાનુ છ�.

ભાષણનું અિભમાન

ક�ટલાક લોકોને ભાષણ કરવાની કળા 
મળ�લી છ�. એમનું ભાષણ ઘણું �ભાવશાળી હોય 
છ�. �યાં પણ �વચન કર� છ� �યાં એમની ખૂબ 
�શંસા થાય છ�. �શંસા વારંવાર થતાં તેને તેઓ 
પોતાની િવશેષતા સમજે છ�. જેનો અહ�કાર આવી 
�ય છ�. ભાષણ કરતાં પહ�લાં સવ�શિ�માન, 

�ાન ભંડાર પરમા�માને યાદ કરીને �વચન કરો 
અને બાબાની યાદમાં કરો અને એ િન�ય રાખો 
ક� મારા �ારા બાબા કરાવી ર�ા છ�. એનાથી 
અિભમાન આવશે નહ�. �વચન �ભાવશાળી 
અપાશે. �વચન પછી ગમે તેટલી �શંસા મળ� તેને 
બાબાને સ�પી દો. �વયં �વીકાર ના કરો.

ટીચર યા ગુ�પદનો અહ�કાર

�� િશિ�કા યા િશ�ક છું. યા �� ગુ� છું. 
બી�ઓને �ટુડ�ટ યા િશ�ય સમજવા એ પણ 
િમ�યાઅિભમાન છ�. સદ�વ શીખવાની ભાવના 
રાખવાની છ�. દર�ક િવ�ાથ� ટીચર પણ છ� તો 
િવ�ાથ� પણ છ�. એવું બેલે�સ કાયમ રાખવાનું છ�.

સેવાઓનો અહ�કાર

ગમે તેટલી િવશાળ, િવહ�ગમાગ�ની સેવા 
કરીએ. સેવાઓની ધૂમ મચાવી દઈએ. દ�શ 
િવદ�શોમાં છવાઈ જઈએ. આપની સેવાઓની ખૂબ 
ચચા� થાય છતાં પણ િબલક�લ અિભમાન ના આવે. 
એ પા��ં યાદ રાખીએ ક� કરન કરાવનહાર િશવ 
પરમા�મા છ�. આપણે સૌ િનિમ� છીએ. આ મ� 
એકલાએ જ કયુ� નથી. સૌના સહયોગથી થયું છ�.

યોગનો અહ�કાર

ક�ટલાક પુ�ષાથ� યોગની અવ�થાને મેળવી 
લે છ�. યોગની સારી અનુભૂિતઓ પણ કર� છ�. 
લાંબો સમય યોગ તપ�યામાં પણ �યતીત કર� છ�. 
પણ �યાર�ક �યાર�ક પોતાના �ે� યોગી�વનનું 
અિભમાન આવી �ય છ�. આમ તો યોગી સદ�વ 
અહ�કારમુ� હોય છ�. પણ યોગ િનરંતર રહ�તો 
નથી. �યાર� યોગ થતો નથી �યાર� કદી પોતાના 
�ે� યોગી�વનનું પણ અિભમાન આવે છ�. 
એટલે િનરંતર યોગી બનવાનો પુ�ષાથ� કરીએ.

િનરઅહ�કારીપણાને અપનાવવા માટ� 
ક�ટલીક વાતો �યાનમાં રાખીએ.
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િહર�યક�યપને બદલે પરમા�માના નામનો જય-
જયકાર કરવા લા�યો. અહ�ભાવમાં અંધ બનેલા 
િપતા િહર�યક�યપે પુ� �હ ્ લાદને મારી 
નાખવાના તમામ �ય�ો િન�ફળ જતાં તેની બહ�ન 
હોિલકાની યુિ� �વીકારી. હોિલકાને આગમાં 
સુરિ�ત રહ� તેવું વરદાન હતું. તેણી �હ ્ લાદને 
ખોળામાં લઈને બેઠી. આગ �ગટાવવામાં આવી. 
પણ જેને આગથી બચવાનું વરદાન હતું તે હોિલકા 
િચતામાં ભડભડ સળગવા લાગી. �હ ્ લાદ સુરિ�ત 
ર�ો. ��એ તેના નામનો જયજયકાર કય�.

��પુરાણમાં પણ હોળીનો ઉ�ેખ છ�. જે 
ઘૂળ�ટીના �દવસને �પશ� છ�. આ �દવસે જે મનુ�ય 
મનને એકા� કરીને િહ�ડોળામાં ઝૂલતા �ી 
ક��ણનાં દશ�ન કર� છ� તે વૈક��ઠવાસી બને છ�. 
વા�તવમાં હોળી એ િવકારી, આસુરી�િ�ઓને 
દ�ધ કરવાનું સૂચન કર� છ�. ધૂળ�ટી દ�વીદ�વતા 
સમાન બનવાનું સૂચન કર� છ�. ‘નર � એવી 
કરણી કર�, તો �ી નારાયણ બને અને નારી � 
એવી કરણી કર�, તો �ી લ�મી બને.’ આમ ઉ� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�ના �ાર�ધ�પે દ�વી-
દ�વતાપદની �ા��ત, સતયુગી ���નું સુખ શ�ય 
બને છ�.

હોળીના તહ�વારમાં અ�� �ગટાવવામાં 
આવે છ�. જેમાં, કા�, છાણાં તથા છાણમાંથી 
બનેલાં વડા આકારનાં હોળ�યાના હાર 
સળગાવવામાં આવે છ�. વા�તવમાં આ�યા��મક 
���થી �ઈએ તો યોગા��થી માનવની દૂિષત 
�િ�ઓને, રા�સી�િ�ઓને ભ�મ કરવાની છ�. 
હોળીમાં હોિલકા સળગી જતાં પાગલ બનેલા 
દાનવો તોફાને ચડી કાદવ ઉછાળ� છ�. તે રીતે 

ભારતમાં ઉજવાતા સવ� તહ�વારોમાં હોળી, 
ધૂળ�ટીનું આગવું �થાન છ�. આ તહ�વાર આસુરી-
શિ� ઉપર દ�વી શિ�ના િવજયનું પવ� છ�. � ક� 
આજે તેનું �વ�પ બદલાઈ ગયું છ�. ભિવ�ય-
પુરાણમાં હોળીની કથા આવે છ�. જેમાં નારદ રા� 
યુિધિ�ર પાસે હોળી ઉજવવા અભયદાન માંગે છ�.

દાનવ રા� િહર�યક�યપ અહ�ભાવમાં 
આવી �વયંને જ ભગવાન માની પોતાની �� પણ 
પોતાને ભગવાન તરીક� �વીકાર� તેવો આ�હ 
રાખતો હતો. �ારંભમાં િહર�યક�યપનો પુ� 
�હ ્ લાદ પણ િપતાની સાથે હતો. પણ એક 
ઘટનાએ તેનું �વન બદલી દીધું. 

�� ભગવાન તરીક� પોતાના િપતાનું નામ લે 
છ� ક� ક�મ તેની ખા�ી કરવા �હ ્ લાદ પણ સૈિનકો 
સાથે ફરતો હતો. તેવામાં રાિ�ના સમયે તે 
ક��ભારવાસમાં ગયો. �યાં ન�ભાડો �ગટાવેલો હતો 
અને સંત હ�રદાસ એકા�િચ�ે પરમા�માના 
નામનું રટણ કરતા હતા. �હ ્ લાદ� આવીને પૂ�ું 
તો હ�રદાસે જવાબ આ�યો ક� ન�ભાડો �ગટા�યા 
પછી �યાલ આ�યો ક� તેમાં િબલાડીનાં બ�ાં રહી 
ગયાં છ�. તેથી તેઓ બચે તે માટ� �� ભગવાનનું નામ 
લ� છું. �હ ્ લાદ� ન�ભાડા ઉપર પહ�રો ગોઠ�યો. 
ન�ભાડો ઠ�ડો પ�ો. માટીનાં પાક�લાં વાસણો 
કાઢવામાં આ�યાં. પણ વ�ેના ભાગમાં વાસણો 
ગોઠ�યાં હતાં તેવાં જ કાચાં હતાં. તેમાંથી 
િબલાડીનાં બ�ાં સુરિ�ત બહાર નીક�યાં. આ 
ઘટનાએ �હ ્ લાદને �ભાિવત કય�. સંત હ�રદાસ 
તેને ગુ��પે મ�યા. તેઓએ �હ ્ લાદને પરમા�માનો 
પ�રચય કરા�યો.

�યારપછી �હ ્ લાદ ખુ�ેઆમ િપતા 
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છ�. ના મા�ં છ�, ના મા�ં રહ�શે.

�ાન તથા આયુનો અહ�કાર

ક�ટલાયે પુ�ષાથ� પોતાની વ�ર�તાને �ાન 
અને તેની �મરના િહસાબે આંક� છ�. તેઓ િવચાર� 
છ� ક� �� જૂનો છું. �� ઘણો અનુભવી છું. �� 
વ�ર�ભાઈ અથવા બહ�ન છું. બી�ઓ ભલે ગમે 
તેટલા વધાર� �ાન અને યોગમાં �વીણ હોય છતાં 
તેઓ એમની સાથે પોતાનાથી કિન� સમ�ને 
�યવહાર કર� છ�. �ાન યોગની આયુથી પોતાની 
વ�ર�તાને કદી પણ ના આંકો. એવું પણ બની 
શક� છ� ક� કોઈ ઓછી �મરવાળા પણ �ાનયોગ 
અને સેવામાં આપણાથી ઘણા આગળ હોય. લા�ટ 
સો ફા�ટ હોય. આપણે એમને વ�ર� સમ�ને 
આદર આપવો �ઈએ.

ગુણોનું અિભમાન

આ ઘણું સૂ�મ અિભમાન છ�. સમ� ક� બી� 
�યિ�ના �વનમાં અનેક �દ�યગુણો છ�. �યાર�ક 
�યાર�ક ગુણધારીને એના ગુણોનું પણ અિભમાન 
આવે છ�. પોતાના �યાગનું પણ અિભમાન આવે છ�. 
પોતાના મયા�દાપૂણ� �વનનું પણ અિભમાન આવે 
છ�. એટલે યાદ રાખો ક� �દ�યગુણ પરમા�માની દ�ણ 
છ� એને પરમા�મ દ�ણ સમ�ને સેવામાં લગાવવાનું 
છ�. �યાર�ય એનું અિભમાન કરવાનું નથી. 
�યાગનો પણ �યાગ કરવાનો, જેનું વણ�ન કરવાનું 
નથી સદા ગુ�ત પુ�ષાથ� બનીને રહ�વાનુ છ�.

ભાષણનું અિભમાન

ક�ટલાક લોકોને ભાષણ કરવાની કળા 
મળ�લી છ�. એમનું ભાષણ ઘણું �ભાવશાળી હોય 
છ�. �યાં પણ �વચન કર� છ� �યાં એમની ખૂબ 
�શંસા થાય છ�. �શંસા વારંવાર થતાં તેને તેઓ 
પોતાની િવશેષતા સમજે છ�. જેનો અહ�કાર આવી 
�ય છ�. ભાષણ કરતાં પહ�લાં સવ�શિ�માન, 

�ાન ભંડાર પરમા�માને યાદ કરીને �વચન કરો 
અને બાબાની યાદમાં કરો અને એ િન�ય રાખો 
ક� મારા �ારા બાબા કરાવી ર�ા છ�. એનાથી 
અિભમાન આવશે નહ�. �વચન �ભાવશાળી 
અપાશે. �વચન પછી ગમે તેટલી �શંસા મળ� તેને 
બાબાને સ�પી દો. �વયં �વીકાર ના કરો.

ટીચર યા ગુ�પદનો અહ�કાર

�� િશિ�કા યા િશ�ક છું. યા �� ગુ� છું. 
બી�ઓને �ટુડ�ટ યા િશ�ય સમજવા એ પણ 
િમ�યાઅિભમાન છ�. સદ�વ શીખવાની ભાવના 
રાખવાની છ�. દર�ક િવ�ાથ� ટીચર પણ છ� તો 
િવ�ાથ� પણ છ�. એવું બેલે�સ કાયમ રાખવાનું છ�.

સેવાઓનો અહ�કાર

ગમે તેટલી િવશાળ, િવહ�ગમાગ�ની સેવા 
કરીએ. સેવાઓની ધૂમ મચાવી દઈએ. દ�શ 
િવદ�શોમાં છવાઈ જઈએ. આપની સેવાઓની ખૂબ 
ચચા� થાય છતાં પણ િબલક�લ અિભમાન ના આવે. 
એ પા��ં યાદ રાખીએ ક� કરન કરાવનહાર િશવ 
પરમા�મા છ�. આપણે સૌ િનિમ� છીએ. આ મ� 
એકલાએ જ કયુ� નથી. સૌના સહયોગથી થયું છ�.

યોગનો અહ�કાર

ક�ટલાક પુ�ષાથ� યોગની અવ�થાને મેળવી 
લે છ�. યોગની સારી અનુભૂિતઓ પણ કર� છ�. 
લાંબો સમય યોગ તપ�યામાં પણ �યતીત કર� છ�. 
પણ �યાર�ક �યાર�ક પોતાના �ે� યોગી�વનનું 
અિભમાન આવી �ય છ�. આમ તો યોગી સદ�વ 
અહ�કારમુ� હોય છ�. પણ યોગ િનરંતર રહ�તો 
નથી. �યાર� યોગ થતો નથી �યાર� કદી પોતાના 
�ે� યોગી�વનનું પણ અિભમાન આવે છ�. 
એટલે િનરંતર યોગી બનવાનો પુ�ષાથ� કરીએ.

િનરઅહ�કારીપણાને અપનાવવા માટ� 
ક�ટલીક વાતો �યાનમાં રાખીએ.
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િહર�યક�યપને બદલે પરમા�માના નામનો જય-
જયકાર કરવા લા�યો. અહ�ભાવમાં અંધ બનેલા 
િપતા િહર�યક�યપે પુ� �હ ્ લાદને મારી 
નાખવાના તમામ �ય�ો િન�ફળ જતાં તેની બહ�ન 
હોિલકાની યુિ� �વીકારી. હોિલકાને આગમાં 
સુરિ�ત રહ� તેવું વરદાન હતું. તેણી �હ ્ લાદને 
ખોળામાં લઈને બેઠી. આગ �ગટાવવામાં આવી. 
પણ જેને આગથી બચવાનું વરદાન હતું તે હોિલકા 
િચતામાં ભડભડ સળગવા લાગી. �હ ્ લાદ સુરિ�ત 
ર�ો. ��એ તેના નામનો જયજયકાર કય�.

��પુરાણમાં પણ હોળીનો ઉ�ેખ છ�. જે 
ઘૂળ�ટીના �દવસને �પશ� છ�. આ �દવસે જે મનુ�ય 
મનને એકા� કરીને િહ�ડોળામાં ઝૂલતા �ી 
ક��ણનાં દશ�ન કર� છ� તે વૈક��ઠવાસી બને છ�. 
વા�તવમાં હોળી એ િવકારી, આસુરી�િ�ઓને 
દ�ધ કરવાનું સૂચન કર� છ�. ધૂળ�ટી દ�વીદ�વતા 
સમાન બનવાનું સૂચન કર� છ�. ‘નર � એવી 
કરણી કર�, તો �ી નારાયણ બને અને નારી � 
એવી કરણી કર�, તો �ી લ�મી બને.’ આમ ઉ� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ�ના �ાર�ધ�પે દ�વી-
દ�વતાપદની �ા��ત, સતયુગી ���નું સુખ શ�ય 
બને છ�.

હોળીના તહ�વારમાં અ�� �ગટાવવામાં 
આવે છ�. જેમાં, કા�, છાણાં તથા છાણમાંથી 
બનેલાં વડા આકારનાં હોળ�યાના હાર 
સળગાવવામાં આવે છ�. વા�તવમાં આ�યા��મક 
���થી �ઈએ તો યોગા��થી માનવની દૂિષત 
�િ�ઓને, રા�સી�િ�ઓને ભ�મ કરવાની છ�. 
હોળીમાં હોિલકા સળગી જતાં પાગલ બનેલા 
દાનવો તોફાને ચડી કાદવ ઉછાળ� છ�. તે રીતે 

ભારતમાં ઉજવાતા સવ� તહ�વારોમાં હોળી, 
ધૂળ�ટીનું આગવું �થાન છ�. આ તહ�વાર આસુરી-
શિ� ઉપર દ�વી શિ�ના િવજયનું પવ� છ�. � ક� 
આજે તેનું �વ�પ બદલાઈ ગયું છ�. ભિવ�ય-
પુરાણમાં હોળીની કથા આવે છ�. જેમાં નારદ રા� 
યુિધિ�ર પાસે હોળી ઉજવવા અભયદાન માંગે છ�.

દાનવ રા� િહર�યક�યપ અહ�ભાવમાં 
આવી �વયંને જ ભગવાન માની પોતાની �� પણ 
પોતાને ભગવાન તરીક� �વીકાર� તેવો આ�હ 
રાખતો હતો. �ારંભમાં િહર�યક�યપનો પુ� 
�હ ્ લાદ પણ િપતાની સાથે હતો. પણ એક 
ઘટનાએ તેનું �વન બદલી દીધું. 

�� ભગવાન તરીક� પોતાના િપતાનું નામ લે 
છ� ક� ક�મ તેની ખા�ી કરવા �હ ્ લાદ પણ સૈિનકો 
સાથે ફરતો હતો. તેવામાં રાિ�ના સમયે તે 
ક��ભારવાસમાં ગયો. �યાં ન�ભાડો �ગટાવેલો હતો 
અને સંત હ�રદાસ એકા�િચ�ે પરમા�માના 
નામનું રટણ કરતા હતા. �હ ્ લાદ� આવીને પૂ�ું 
તો હ�રદાસે જવાબ આ�યો ક� ન�ભાડો �ગટા�યા 
પછી �યાલ આ�યો ક� તેમાં િબલાડીનાં બ�ાં રહી 
ગયાં છ�. તેથી તેઓ બચે તે માટ� �� ભગવાનનું નામ 
લ� છું. �હ ્ લાદ� ન�ભાડા ઉપર પહ�રો ગોઠ�યો. 
ન�ભાડો ઠ�ડો પ�ો. માટીનાં પાક�લાં વાસણો 
કાઢવામાં આ�યાં. પણ વ�ેના ભાગમાં વાસણો 
ગોઠ�યાં હતાં તેવાં જ કાચાં હતાં. તેમાંથી 
િબલાડીનાં બ�ાં સુરિ�ત બહાર નીક�યાં. આ 
ઘટનાએ �હ ્ લાદને �ભાિવત કય�. સંત હ�રદાસ 
તેને ગુ��પે મ�યા. તેઓએ �હ ્ લાદને પરમા�માનો 
પ�રચય કરા�યો.

�યારપછી �હ ્ લાદ ખુ�ેઆમ િપતા 
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શેક� દ�વામાં આવે, તો તે િનમૂ�ળ થાય છ�.

આમ હોળી આનંદ, ઉ�ાસનું પવ� છ�. 
ખેડૂતો માટ� પાકની લણણી પછીના �ા��તના 
સમયનું પવ� છ�. હોળી સંબંધી અનેક રચનાઓ 
�િસ� છ�. ગુજરાત, રાજ�થાન, ઉ�ર�દ�શ એમ 
િભ�ન િભ�ન રા�યોમાં હોળી અંતરમનના 
ઉ�ાસથી અવનવી રીતે ઉજવાય છ�. િશ�પો, 
િચ�ો, નાટકો, ચલિચ�ોમાં પણ તેનું �િતિબંબ 
�વા મળ� છ�. સવ� ગમ (દુઃખો) ભૂલીને આનંદની 
દુિનયામાં ગરકાવ થઈ જવું એ હોળીનો સંદ�શ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવી �િ�વાળા માણસો કાદવ, શરીરને નુકસાન 
કર� તેવા રંગો, ઓઈલ વગેર� �ારા અમાનવીય 
રીતે હોળી ઉજવે છ�. હોળીમાં �હ ્ લાદનો બચાવ 
થતાં �ભુ�ેમી લોકો તેને અબીલ, ગુલાલથી વધાવે 
છ�. તેથી હોળી આ�માના ગુણો - �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા, શિ�, આનંદ વગેર�ના �ગટીકરણનો 
�દ�યતાનો સંદ�શ આપે છ�. ઈ�રીય રંગમાં, સંગમાં 
રંગાઈ જઈને �ેમ, એકતા, ભાઈચારો અને 
બંધુતાનો સંદ�શ આપે છ�. �યાર� બાળકોને રંગો, 
િપચકારી �ારા હોળી ઉજવવાની મ� પડે છ�.

હોળીમાં િમલનમેળાનું ગાયન છ�. હોળીને 
િહ�દીમાં होली કહ�વામાં આવે છ�. એનાં �ણ અથ� 

થાય છ�. होली અથા�� Holy પિવ� બનવું. પિવ�તા 
જ સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ� ���, �િ�, 
ક�િતથી જ પરમા�મા �સ�ન થાય છ�. होली અથા�� 
વીતી ગયેલી વાતોનું િચંતન ના કરો. કોઈની 
સાથેના સંબંધોની કટુ યાદને ભૂલીને �ેમથી હળો, 
મળો. ભૂલી �ઓ અને માફ કરો. होली અથા�� म� 

आ�मा परमा�मा क� हो गई। હોળી પરમા�મા ��યે 
સમપ�ણભાવ શીખવે છ�.

હોળીમાં િભ�ન િભ�ન વેશ ધારણ કરીને 
ગોળાકારમાં ��ય કરતાં મનોરંજન કરવામાં 
આવે છ�. આપણે હર હાલતમાં �સ�ન રહીને, 
સૌની સાથે वसुधैव क�ट��बक�ની ભાવનાને 
અપનાવીએ.

હોળીમાં શેક�લા અનાજનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવે છ�. ચણા, ધાણી, ર�વડી, ખજૂર, 
સાકરના હારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. જે 
�વા��યની ���એ કફનાશક છ� અને �વનમાં 
શિ� અને મીઠાશ ધારણ કરવાની �ેરણા આપે 
છ�. જે રીતે શેક�લાં બીજ અંક��રત થતાં નથી તે 
રીતે િવકારી સં�કારોના બીજને ઈ�રીય યાદથી 

• રોજ ક�ટલોક સમય �થૂળસેવા, નાની નાની 
સેવાઓમાં જ�ર �યતીત કરો. જેમ ક� વાસણ 
માંજવા, સફાઈ કરવી વગેર�.

• સદા મોટાઓની સામે ‘હા�’નો પાઠ પા�ો 
રાખો. કદી પણ એમની સામે િજ�ના કરીએ 
એમનો સામનો ના કરીએ.

• નાનાં ભાઈઓ તથા બહ�નોને ખૂબ �ેમથી 
ચલાવો. એમને િપતાની જેમ, માતાની જેમ 
�ેહ આપીને ચલાવો તો ઘણી દુઆઓ 
મળશે.

• દર�કના �વનમાંથી કાંઈક શીખવાની ભાવના 
રાખો. �દલથી આદર આપો.

• પોતાનો સમય, શિ� વગેર� કાંઈપણ મા� 
હદની સેવાઓ માટ� ના લગાવો. બેહદમાં પણ 
લગાવો.

• સદ�વ ફરી ફરી યાદ રાખો ક� કરન 
કરાવનહાર િશવબાબા છ�.

• દર�કની �દલથી �શંસા કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)..અહ�કાર પર િવજય
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‘હા’ શ�દ એક એવી અમરવેલ છ� જે...
�.ક�. અિનલ, સુરત

‘હા’ એ ક�ટલો સરળ શ�દ છ�. �ણે આ 
એક શ�દમાં અનેક ��ોનો ઉ�ર આવી જતો ન 
હોય ? મહાભારતના પાંચ પાંડવોમાં આ�ાં�કત-
પણાનો ભારોભાર ‘હા�’ શ�દનો પાઠ પૂર�પૂરો 
ભ�યા હોય એવું લાગે છ�. �યાર� �યાર� પણ 
�ીક��ણે અને ગુ�જનોએ જે સૂચનો આ�યા, જે 
આ�ાઓ આપી એનો કદાિપ નકારા�મક 
�િતભાવ આ�યો નથી. બસ ‘હા’ શ�દ �ારા 
આ�ાપાલન કરવાનું કત��ય કરતાં ર�ાં હતાં. 
પ�રણામ �વ�પે કૌરવો પર િવજય �ા�ત કય�.

કૌરવોએ ‘હા’ શ�દને મા� ખુશામતમાં 
ખોઈ નાં�યો હતો. અથા�� �યવહારનું �પાળું નામ 
આપી જૂઠી ‘હા’ ના હાદ� સુધી પહ�ચી શકતા નથી. 
પ�રણામ �વ�પે કૌરવોનો પરાજય થાય છ�.

�યાર� આપણે ‘હા’ કહીએ છીએ �યાર� તેમાં 
સામી �યિ�ના ��ોનો ઉ�ર તો આવે જ છ�. પણ 
તે સાથે સામાના અ��ત�વનો એકરાર પણ આવે 
છ�. ‘હા’ એક એવી સંમિત છ� ક� જે �યાપક�પે 
અ��તમાં પ�રણમે છ�. ‘હા’નું સાચું �વ�પ તો 
�વનની હકારા�મક ���માં �વા મળ� છ�. જેવી 
��� તેવી ���એ વાત અ�યંત સૂચક છ�. �યાં 
‘ના’ કહ�વી એના કરતાં �યાં ‘હા’ પાડવી એ વધુ 
મહ�વનું છ�. ‘હા’ને જે જૂ�ા શ�દ�પે �યોજે છ�, એ 
�વનના દ�ભને વધુને વધુ પોષે છ�.

‘હા’ એક એવો એકરાર છ� ક� જે �વનને 
�વનના ��ોને નવો વળાંક આપી શક�. પણ એ 
‘હા’ યસમેનની ‘હા’ હોય તો એનો રણકાર બોદો 
નીકળ� છ�. ઘણીવાર તો ��ોથી પલાયન થઈ 
જવા આપણે ‘હા’ પાડી બેસીએ છીએ. પણ ‘હા’ 
ઉ�ારવો ક� ના ઉ�ારવો એમાં જ આપણી 

િજંદગીનો સાચો િવવેક સમાયેલો છ�. ‘હા’ 
�વનની એકરાગીતાનું સૂચન કર� છ�. પણ 
િવચારોના અલગ અ��ત�વનો ઈ�કાર નથી 
કરતો. ‘હા’ને હષ� સાથે િવશેષ સંબંધ છ�. કારણક� 
ઈ�કાર કરતાં એકરાર સાંભળવાને માનવી વધુ 
ટ�વાયેલો છ�. ‘હા’માં સુખ એક ઓછી સુગંધ છ� 
પણ દર�ક વખત સુખની લહ�રખી લઈને આવે એવું 
નથી. એ તો �યા �કારની અને �યા �વ�પની 
‘હા’ છ� એના ઉપર એનો ઉ�ર અવલંબે છ�.

‘હા’ �યાર�ક આનંદની સ�રતા બનીને 
આવે છ� તો ઘણીવાર �ગજળનો પણ ભાસ કરાવે 
છ�. �યાર� �ગજળમાં મોહી પડનારા આપણે 
માનવીઓને �ગજળ જેવું મીઠું ભાસે છ� તેમ ‘હા’ 
પણ મીઠી લાગે છ�.

‘ના’ એક એવો શ�દ છ� જે હ�રો શ�દોની 
શિ� ધરાવે છ�. ‘ના’ શ�દ કાને પડતાં જ આપણે 
�ણે શિ�હીન બની જઈએ છીએ. ‘ના’ એક 
એવો ઈ�કાર છ� જેનામાં જમીન દો�ત કરવાની 
અણુશિ� રહ�લી છ�. � ક� એ જ ‘ના’ �યિ� 
સમૂહના િવનાશનું કારણ પણ બની શક� છ�. જેનાં 
સાચાં પ�રણામો મહાભારત અને રામાયણના 
અનેક �સંગોમાંથી આપણે ‘ના’ શ�દના 
�િતભાવથી ક�વી િવનાશ �ાલાઓ પહ�લાં મનમાં, 
પછી વાણીમાં અંતે યુ�માં પ�રણમી છ�. એ આપણે 
સારી રીતે �ણીએ છીએ.

સામા�ય રીતે માનવી પોતાની અપે�ાના 
ગભ�માં ‘હા’ શ�દ સાંભળવા ટ�વાયેલો છ�. પણ 
�યાર� એ ‘ના’ શ�દ સાંભળ� છ� �યાર� પોતાની 
ઈ�છાનું અવસાન થયેલું માની બેસે છ�. પણ આ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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શેક� દ�વામાં આવે, તો તે િનમૂ�ળ થાય છ�.

આમ હોળી આનંદ, ઉ�ાસનું પવ� છ�. 
ખેડૂતો માટ� પાકની લણણી પછીના �ા��તના 
સમયનું પવ� છ�. હોળી સંબંધી અનેક રચનાઓ 
�િસ� છ�. ગુજરાત, રાજ�થાન, ઉ�ર�દ�શ એમ 
િભ�ન િભ�ન રા�યોમાં હોળી અંતરમનના 
ઉ�ાસથી અવનવી રીતે ઉજવાય છ�. િશ�પો, 
િચ�ો, નાટકો, ચલિચ�ોમાં પણ તેનું �િતિબંબ 
�વા મળ� છ�. સવ� ગમ (દુઃખો) ભૂલીને આનંદની 
દુિનયામાં ગરકાવ થઈ જવું એ હોળીનો સંદ�શ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આવી �િ�વાળા માણસો કાદવ, શરીરને નુકસાન 
કર� તેવા રંગો, ઓઈલ વગેર� �ારા અમાનવીય 
રીતે હોળી ઉજવે છ�. હોળીમાં �હ ્ લાદનો બચાવ 
થતાં �ભુ�ેમી લોકો તેને અબીલ, ગુલાલથી વધાવે 
છ�. તેથી હોળી આ�માના ગુણો - �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા, શિ�, આનંદ વગેર�ના �ગટીકરણનો 
�દ�યતાનો સંદ�શ આપે છ�. ઈ�રીય રંગમાં, સંગમાં 
રંગાઈ જઈને �ેમ, એકતા, ભાઈચારો અને 
બંધુતાનો સંદ�શ આપે છ�. �યાર� બાળકોને રંગો, 
િપચકારી �ારા હોળી ઉજવવાની મ� પડે છ�.

હોળીમાં િમલનમેળાનું ગાયન છ�. હોળીને 
િહ�દીમાં होली કહ�વામાં આવે છ�. એનાં �ણ અથ� 

થાય છ�. होली અથા�� Holy પિવ� બનવું. પિવ�તા 
જ સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ� ���, �િ�, 
ક�િતથી જ પરમા�મા �સ�ન થાય છ�. होली અથા�� 
વીતી ગયેલી વાતોનું િચંતન ના કરો. કોઈની 
સાથેના સંબંધોની કટુ યાદને ભૂલીને �ેમથી હળો, 
મળો. ભૂલી �ઓ અને માફ કરો. होली અથા�� म� 

आ�मा परमा�मा क� हो गई। હોળી પરમા�મા ��યે 
સમપ�ણભાવ શીખવે છ�.

હોળીમાં િભ�ન િભ�ન વેશ ધારણ કરીને 
ગોળાકારમાં ��ય કરતાં મનોરંજન કરવામાં 
આવે છ�. આપણે હર હાલતમાં �સ�ન રહીને, 
સૌની સાથે वसुधैव क�ट��बक�ની ભાવનાને 
અપનાવીએ.

હોળીમાં શેક�લા અનાજનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવે છ�. ચણા, ધાણી, ર�વડી, ખજૂર, 
સાકરના હારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. જે 
�વા��યની ���એ કફનાશક છ� અને �વનમાં 
શિ� અને મીઠાશ ધારણ કરવાની �ેરણા આપે 
છ�. જે રીતે શેક�લાં બીજ અંક��રત થતાં નથી તે 
રીતે િવકારી સં�કારોના બીજને ઈ�રીય યાદથી 

• રોજ ક�ટલોક સમય �થૂળસેવા, નાની નાની 
સેવાઓમાં જ�ર �યતીત કરો. જેમ ક� વાસણ 
માંજવા, સફાઈ કરવી વગેર�.

• સદા મોટાઓની સામે ‘હા�’નો પાઠ પા�ો 
રાખો. કદી પણ એમની સામે િજ�ના કરીએ 
એમનો સામનો ના કરીએ.

• નાનાં ભાઈઓ તથા બહ�નોને ખૂબ �ેમથી 
ચલાવો. એમને િપતાની જેમ, માતાની જેમ 
�ેહ આપીને ચલાવો તો ઘણી દુઆઓ 
મળશે.

• દર�કના �વનમાંથી કાંઈક શીખવાની ભાવના 
રાખો. �દલથી આદર આપો.

• પોતાનો સમય, શિ� વગેર� કાંઈપણ મા� 
હદની સેવાઓ માટ� ના લગાવો. બેહદમાં પણ 
લગાવો.

• સદ�વ ફરી ફરી યાદ રાખો ક� કરન 
કરાવનહાર િશવબાબા છ�.

• દર�કની �દલથી �શંસા કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)..અહ�કાર પર િવજય
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‘હા’ શ�દ એક એવી અમરવેલ છ� જે...
�.ક�. અિનલ, સુરત

‘હા’ એ ક�ટલો સરળ શ�દ છ�. �ણે આ 
એક શ�દમાં અનેક ��ોનો ઉ�ર આવી જતો ન 
હોય ? મહાભારતના પાંચ પાંડવોમાં આ�ાં�કત-
પણાનો ભારોભાર ‘હા�’ શ�દનો પાઠ પૂર�પૂરો 
ભ�યા હોય એવું લાગે છ�. �યાર� �યાર� પણ 
�ીક��ણે અને ગુ�જનોએ જે સૂચનો આ�યા, જે 
આ�ાઓ આપી એનો કદાિપ નકારા�મક 
�િતભાવ આ�યો નથી. બસ ‘હા’ શ�દ �ારા 
આ�ાપાલન કરવાનું કત��ય કરતાં ર�ાં હતાં. 
પ�રણામ �વ�પે કૌરવો પર િવજય �ા�ત કય�.

કૌરવોએ ‘હા’ શ�દને મા� ખુશામતમાં 
ખોઈ નાં�યો હતો. અથા�� �યવહારનું �પાળું નામ 
આપી જૂઠી ‘હા’ ના હાદ� સુધી પહ�ચી શકતા નથી. 
પ�રણામ �વ�પે કૌરવોનો પરાજય થાય છ�.

�યાર� આપણે ‘હા’ કહીએ છીએ �યાર� તેમાં 
સામી �યિ�ના ��ોનો ઉ�ર તો આવે જ છ�. પણ 
તે સાથે સામાના અ��ત�વનો એકરાર પણ આવે 
છ�. ‘હા’ એક એવી સંમિત છ� ક� જે �યાપક�પે 
અ��તમાં પ�રણમે છ�. ‘હા’નું સાચું �વ�પ તો 
�વનની હકારા�મક ���માં �વા મળ� છ�. જેવી 
��� તેવી ���એ વાત અ�યંત સૂચક છ�. �યાં 
‘ના’ કહ�વી એના કરતાં �યાં ‘હા’ પાડવી એ વધુ 
મહ�વનું છ�. ‘હા’ને જે જૂ�ા શ�દ�પે �યોજે છ�, એ 
�વનના દ�ભને વધુને વધુ પોષે છ�.

‘હા’ એક એવો એકરાર છ� ક� જે �વનને 
�વનના ��ોને નવો વળાંક આપી શક�. પણ એ 
‘હા’ યસમેનની ‘હા’ હોય તો એનો રણકાર બોદો 
નીકળ� છ�. ઘણીવાર તો ��ોથી પલાયન થઈ 
જવા આપણે ‘હા’ પાડી બેસીએ છીએ. પણ ‘હા’ 
ઉ�ારવો ક� ના ઉ�ારવો એમાં જ આપણી 

િજંદગીનો સાચો િવવેક સમાયેલો છ�. ‘હા’ 
�વનની એકરાગીતાનું સૂચન કર� છ�. પણ 
િવચારોના અલગ અ��ત�વનો ઈ�કાર નથી 
કરતો. ‘હા’ને હષ� સાથે િવશેષ સંબંધ છ�. કારણક� 
ઈ�કાર કરતાં એકરાર સાંભળવાને માનવી વધુ 
ટ�વાયેલો છ�. ‘હા’માં સુખ એક ઓછી સુગંધ છ� 
પણ દર�ક વખત સુખની લહ�રખી લઈને આવે એવું 
નથી. એ તો �યા �કારની અને �યા �વ�પની 
‘હા’ છ� એના ઉપર એનો ઉ�ર અવલંબે છ�.

‘હા’ �યાર�ક આનંદની સ�રતા બનીને 
આવે છ� તો ઘણીવાર �ગજળનો પણ ભાસ કરાવે 
છ�. �યાર� �ગજળમાં મોહી પડનારા આપણે 
માનવીઓને �ગજળ જેવું મીઠું ભાસે છ� તેમ ‘હા’ 
પણ મીઠી લાગે છ�.

‘ના’ એક એવો શ�દ છ� જે હ�રો શ�દોની 
શિ� ધરાવે છ�. ‘ના’ શ�દ કાને પડતાં જ આપણે 
�ણે શિ�હીન બની જઈએ છીએ. ‘ના’ એક 
એવો ઈ�કાર છ� જેનામાં જમીન દો�ત કરવાની 
અણુશિ� રહ�લી છ�. � ક� એ જ ‘ના’ �યિ� 
સમૂહના િવનાશનું કારણ પણ બની શક� છ�. જેનાં 
સાચાં પ�રણામો મહાભારત અને રામાયણના 
અનેક �સંગોમાંથી આપણે ‘ના’ શ�દના 
�િતભાવથી ક�વી િવનાશ �ાલાઓ પહ�લાં મનમાં, 
પછી વાણીમાં અંતે યુ�માં પ�રણમી છ�. એ આપણે 
સારી રીતે �ણીએ છીએ.

સામા�ય રીતે માનવી પોતાની અપે�ાના 
ગભ�માં ‘હા’ શ�દ સાંભળવા ટ�વાયેલો છ�. પણ 
�યાર� એ ‘ના’ શ�દ સાંભળ� છ� �યાર� પોતાની 
ઈ�છાનું અવસાન થયેલું માની બેસે છ�. પણ આ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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એક સાધારણ પ�રવારમાં અચાનક આવી 
પડેલું દુઃખ અને લાખોમાં કોઈને જ થતી એ 
બીમારી ક� જેમાંથી સા� થવા માટ� મિહનો, 6 
મિહના ક� 1 વષ� પણ લાગે અને સારવાર બ� જ 
ખચા�ળ, અંદાજે 4 થી 5 લાખ થાય. એ 
બીમારીમાંથી, િશવબાબા પર અપાર ��ધાને 
કારણે એ 13 વષ�ના બાળકને ભગવાન ક�વી રીતે 
બચાવી લે છ�. પૂરા ��ાક�મારી �ા�ણ પ�રવાર તે 
બાળકને �વનું �ખમ ટળી �ય તે માટ� પૂરી 
��ધાથી યોગ �ારા તેને મદદ કર� છ�. તેની તે 
આપવીતી. અમારા સૌના ‘ગ�’ના જ હ�તે લખી 
તે આપ વાંચશો.

ઓમશાંિત. મા�ં નામ ગૌતમ છ�. અમારી 
આિથ�ક પ�ર��થિત સાધારણ છ�. મને �યારથી 
બધા ‘ગ�’ કહ� છ�. મારી �મર હજુ 13 વષ�ની છ�. 
પ�રવારમાં મોટી બે બહ�નો છ� અમે ઘરમાં પાંચ 
સ�ય છીએ. �� નવ વષ�નો હતો �યાર� મ� �ાન 
લીધું. બાબાએ મા�ં પેપર બ� નાની �મરમાં લઈ 
લીધું છ�.

તા. 25-10-2019 ધનતેરસના રોજ સવાર� 
�� નીચે સૂતેલો હતો. �યાર� બાબાએ મારી ઊંઘ 
ઉડાડી અને પછી માર� વોશ �મ (બાથ�મ) જવું 
હતું એટલે મ� મારી �તે ઊભો થવાની કોિશશ કરી 
પણ �� ફરી પાછો નીચે પડી ગયો. �યાર� હજુ છ 
વાગવામાં 10-15 િમિનટની વાર હતી. મારા 
મ�મી-પ�પા સવારના 6 વા�યાનાં મુરલી �ાસમાં 
જવાની તૈયારી કરી ર�ા હતા. મ� મારા પ�પાને 
ક�ં ક�, �� મારી �તે ઉભો થઈ શકતો નથી. પ�પા-
મ�મી અને બંને બહ�નોએ ઉભો કય�. પણ ચાલી 
શ�યો નહ�. મ� બાબાને યાદ કરી ચાલવાની 

કોિશશ કરી પણ ચલાયું જ નહ� ને ફરી પાછો પડી 
ગયો. પછી મારી મોટી બહ�ને મને પાણી પાયું પણ 
એક ટીપું પાણી મારા ગળ� ઉતયુ� જ નહ�. મને 
ઉધરસ આવવા માંડી. મારા મ�મીએ તો મને પૂ�ું 
ક�, તેઓ મુરલી �ાસમાં �ય ક� ? પણ મ� તો મારી 
મ�મીને ક�ધું ક� તું બે�ફકર બાદશાહની જેમ મુરલી 
સાંભળીને પાછી આવ અને પ�પાને પણ ક�ધું. પછી 
મારી બંને બહ�નોએ મને બેડ ઉપર સુવડાવી દીધો, 
પછી �� સૂઈ ગયો.’

‘તે વખતે મારા મ�મી-પ�પા પાસે �િપયા પણ 
ન હતા. તેથી મારા પ�પાએ એક બાબાના બાળક 
પાસેથી સાતસો �િપયા લીધા અને મુરલી 
�ાસમાંથી આવીને તરત જ મને �ક�ટર પર 
બેસાડીને ન�કની દોશી હો��પટલમાં લઈ ગયા. 
પણ �યાં બાળકોના કોઈ ડૉ�ટર ન હતા. �યારથી 
મારી અનુભવની યા�ા ચાલુ થઈ. પહ�લો અનુભવ, 
રી�ાવાળાનો થયો. દોશી હૉ��પટલ સુધી મારા 
પ�પાની સાથે �ક�ટર પર આ�યો હતો અને દોશી 
હૉ��પટલથી એક રી�ાવાળાભાઈ મને અને મારા 
મ�મીને સહયોગ હો��પટલ જે થોડી દૂર છ� �યાં 
સુધી મૂક� ગયા. મને ઉપાડીને બેડ પર મૂકવામાં 
મદદ કરી ચા�યા ગયા, તો મારા પ�પા તેની પાછળ 
તેને �ર�ાભાડુ આપવા ગયા તો ભાઈ તો પૈસા 
લીધા વગર �યાંથી ચા�યા ગયા. પછી �યાં 
સહયોગ હો��પટલના ડો�ટર� બતા�યું ક� આને 
GBS (ગુલીઅન બાર િસં�ોમ) નામનો રોગ છ�. 
આ રોગ એક લાખમાંથી કોઈને જ થાય છ�. તે 
રોગમાં પગ-હાથ સાવ ખોટા પડી �ય છ�. આ રોગ 
મિહનો પંદર �દવસ ઝાડા થયા હોય. અથવા તો 
થોડા �દવસ પહ�લા ક�ત�ં કર�ું હોય તો થાય. 

િશવ પરનો અતૂટ િવ�ાસ અને �તની સુંદર અનુભવ યા�ા
�.ક�. ક�માર ગૌતમ ઉફ� ‘ગ�’, રાજકોટ
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તેઓએ મારી ફાઈલ બનાવીને 500 �. લઈ લીધા 
હતા. �યાંથી અમને સારવાર આપવાની ના પાડી.

હવે મારા પ�પા પાસે ખાલી બસો �િપયા 
વ�યા હતા. મારા પ�પાએ ઘર� મારી બહ�નને ફોન 
કરીને એક સંબંધી પાસેથી પાંચ હ�ર �િપયા 
લેવાનું ક�ં. પછી પેલા રી�ાવાળો તો ચા�યો ગયો 
હતો. બાબાએ પાછો હૉ��પટલની બહાર એક 
બી� રી�ાવાળા ભાઈને મોક�યો. એ રી�ાવાળા 
ભાઈએ અમને રાજકોટના જુદા જુદા �ણ 
દવાખાનાં ફ�ર�યાં ક� જે બધાએ મારો ક�સ ન લીધો, 
પણ તેણે ખાલી 150 �. જ લીધા. છ��ે અમને તે 
રાજકોટની િસિવલ હૉ��પટલમાં મૂક� ગયો. તે 
અમારી સાથે �યાં સુધી ર�ો ક� �યાં સુધી મને 
ઇમરજ�સી વોડ�માં પહ�ચા�ો. 

મારા પ�પાએ ક�સ કઢા�યો પછી રી�ાવાળો 
ભાઈ ચા�યો ગયો. મ� તો બાબાને યાદ રાખવાનું 
ચાલુ રા�યું અને મારા મ�મીએ અમારા �.ક�. 
સ�ટરના મોટા દીદીને ફોન કરી ક�ં ક�, અમારો 
અને તમારો ગ� બીમાર છ�. તેથી દીદીએ સ�ટર પર 
મુરલી �ાસમાં આવેલા બધાં બાબાના બાળકોને 
વાત કરી. ને તે �દવસથી પછી રાજકોટના 
સે�ટરના બી.ક�. બાળકો મારા માટ� યોગ કરતા 
અને બી.ક�. પ�રવારો મારા માટ� સતત નવ �દવસ 
સુધી યોગ કય�. અમારા સ�ટરનાં બધાં દીદીઓ 
અ�તવેલા મારા માટ�, �પે�યલ યોગ કરતાં અને 
અ�તજળ (યાદમાં ચાજ� કર�લું પાણી) રોજરોજ 
હૉ��પટલમાં મોકલતાં હતાં.

�� �યાર� દાખલ થયો હતો �યાર� મારા મ�મી 
મને રોજ કહ�તા ક� કાલે ર� આપી દ�શે, કાલે ર� 
આપી દ�શે અને �� રડતો અને  બાબાને યાદ 
કરતો. બી� �દવસે તો ડૉ�ટર� ક�ધુંક�, તમાર� 
અ�યાર� જ અમદાવાદ જવું પડશે. મારા પ�પા તો 
થોડા ગભરાઈ ગયા, પણ મ� બાબાને મનથી કહી 
દીધું ક�, મને અમદાવાદ ન લઈ �ય.’ મારા 

પ�પાએતો મારી મોટી બહ�નને ઘર� કહી દીધું ક� 
ગ�ને અ�યાર� જ અમદાવાદ લઈ જવાનો છ�.’

સ�ટર પરથી દીદીએ સાથે રાખવા અમને 
સૂકો ના�તો પેક કરી દીધો. (મ�મી-પ�પા પણ 
ઘરનું બનાવેલું જ જમે છ� તેથી.) તે �દવસે દીદી 
મને મળવા રાજકોટની િસિવલ હૉ��પટલે આ�યા 
અને મને ક�ં, ‘તું બાબાને યાદ કરજે અને બાબા 
તારી સાથે જ છ�. તું િહ�મત ના હારતો. � તું િહ�મત 
રાખીશ તો પણ બાબા તને મદદ કરશે જ.’ પછી 
દીદીએ મારા માથા પર હાથ ફ�ર�યો ને ��� 
આપી. મારા મ�મીને ક�ં ક�, તમે જરાય િચંતા ન 
કરતા ગ�ને જલદી સા�ં થઈ જશે અને અમદાવાદ 
જવાનું થાય તો ડરતા નહ�. �યાં તમારા જમવા 
વગેર�ની �યવ�થા થઈ જશે. મારા મ�મી તો મને 
િહ�મત આપતા રહ�તા હતા. પછી મારા ફોઈ ક� જે 
પણ બાબાના બાળક છ� તેમણે મારા પ�પાને દસ 
હ�ર �. આ�યા અને મારી પાસે બે કલાક બેસી 
��� આપી, મારા પગ દબા�યા અને મારી સાથે 
બાબાની ઘણી વાતો કરી. પછી મારા પ�પાએ 
અમારા અ�ય સંબંધીઓને ફોન કરીને પૈસાની 
સગવડતા કરી આપવા માટ� ક�ં, ને બાબાએ 
અમને સારી બુિ� આપી. એક કલાકમાં 44 હ�ર 
�િપયાની �યવ�થા થઈ ગઈ. ડૉ�ટર� ક�ં ક� હવે 
અમદાવાદ નહ� જવું પડે, �� તો ખુશ થઈ ગયો. 
બધાં જ ખુશ થયા. 

મને સ�ટર પર આવતા બાબાના બાળકો 
મળવા આવતા. પણ બાબાને મને અમદાવાદ 
મોકલવો જ હતો. પછી બે-�ણ �દવસ પછી પાછું 
ડો�ટર� અમદાવાદ જવું પડશે તેમ જણા�યું. પછી 
બધી તૈયારી કરીને અમે તો �ણ વાગે રાજકોટની 
િસિવલ હૉ�પટલથી અમદાવાદની િસિવલ 
હૉ��પટલની યા�ામાં બાબાને સાથે રાખતા 
પહ��યાં. પહ�ચતા કદાચ ચાર થી પાંચ કલાક 
લા�યા. મ� તો બાબાને કહી જ દીધું હતું ક�, માર� 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 03 March 2020 Page No. 31

�ાના�ત

એક સાધારણ પ�રવારમાં અચાનક આવી 
પડેલું દુઃખ અને લાખોમાં કોઈને જ થતી એ 
બીમારી ક� જેમાંથી સા� થવા માટ� મિહનો, 6 
મિહના ક� 1 વષ� પણ લાગે અને સારવાર બ� જ 
ખચા�ળ, અંદાજે 4 થી 5 લાખ થાય. એ 
બીમારીમાંથી, િશવબાબા પર અપાર ��ધાને 
કારણે એ 13 વષ�ના બાળકને ભગવાન ક�વી રીતે 
બચાવી લે છ�. પૂરા ��ાક�મારી �ા�ણ પ�રવાર તે 
બાળકને �વનું �ખમ ટળી �ય તે માટ� પૂરી 
��ધાથી યોગ �ારા તેને મદદ કર� છ�. તેની તે 
આપવીતી. અમારા સૌના ‘ગ�’ના જ હ�તે લખી 
તે આપ વાંચશો.

ઓમશાંિત. મા�ં નામ ગૌતમ છ�. અમારી 
આિથ�ક પ�ર��થિત સાધારણ છ�. મને �યારથી 
બધા ‘ગ�’ કહ� છ�. મારી �મર હજુ 13 વષ�ની છ�. 
પ�રવારમાં મોટી બે બહ�નો છ� અમે ઘરમાં પાંચ 
સ�ય છીએ. �� નવ વષ�નો હતો �યાર� મ� �ાન 
લીધું. બાબાએ મા�ં પેપર બ� નાની �મરમાં લઈ 
લીધું છ�.

તા. 25-10-2019 ધનતેરસના રોજ સવાર� 
�� નીચે સૂતેલો હતો. �યાર� બાબાએ મારી ઊંઘ 
ઉડાડી અને પછી માર� વોશ �મ (બાથ�મ) જવું 
હતું એટલે મ� મારી �તે ઊભો થવાની કોિશશ કરી 
પણ �� ફરી પાછો નીચે પડી ગયો. �યાર� હજુ છ 
વાગવામાં 10-15 િમિનટની વાર હતી. મારા 
મ�મી-પ�પા સવારના 6 વા�યાનાં મુરલી �ાસમાં 
જવાની તૈયારી કરી ર�ા હતા. મ� મારા પ�પાને 
ક�ં ક�, �� મારી �તે ઉભો થઈ શકતો નથી. પ�પા-
મ�મી અને બંને બહ�નોએ ઉભો કય�. પણ ચાલી 
શ�યો નહ�. મ� બાબાને યાદ કરી ચાલવાની 

કોિશશ કરી પણ ચલાયું જ નહ� ને ફરી પાછો પડી 
ગયો. પછી મારી મોટી બહ�ને મને પાણી પાયું પણ 
એક ટીપું પાણી મારા ગળ� ઉતયુ� જ નહ�. મને 
ઉધરસ આવવા માંડી. મારા મ�મીએ તો મને પૂ�ું 
ક�, તેઓ મુરલી �ાસમાં �ય ક� ? પણ મ� તો મારી 
મ�મીને ક�ધું ક� તું બે�ફકર બાદશાહની જેમ મુરલી 
સાંભળીને પાછી આવ અને પ�પાને પણ ક�ધું. પછી 
મારી બંને બહ�નોએ મને બેડ ઉપર સુવડાવી દીધો, 
પછી �� સૂઈ ગયો.’

‘તે વખતે મારા મ�મી-પ�પા પાસે �િપયા પણ 
ન હતા. તેથી મારા પ�પાએ એક બાબાના બાળક 
પાસેથી સાતસો �િપયા લીધા અને મુરલી 
�ાસમાંથી આવીને તરત જ મને �ક�ટર પર 
બેસાડીને ન�કની દોશી હો��પટલમાં લઈ ગયા. 
પણ �યાં બાળકોના કોઈ ડૉ�ટર ન હતા. �યારથી 
મારી અનુભવની યા�ા ચાલુ થઈ. પહ�લો અનુભવ, 
રી�ાવાળાનો થયો. દોશી હૉ��પટલ સુધી મારા 
પ�પાની સાથે �ક�ટર પર આ�યો હતો અને દોશી 
હૉ��પટલથી એક રી�ાવાળાભાઈ મને અને મારા 
મ�મીને સહયોગ હો��પટલ જે થોડી દૂર છ� �યાં 
સુધી મૂક� ગયા. મને ઉપાડીને બેડ પર મૂકવામાં 
મદદ કરી ચા�યા ગયા, તો મારા પ�પા તેની પાછળ 
તેને �ર�ાભાડુ આપવા ગયા તો ભાઈ તો પૈસા 
લીધા વગર �યાંથી ચા�યા ગયા. પછી �યાં 
સહયોગ હો��પટલના ડો�ટર� બતા�યું ક� આને 
GBS (ગુલીઅન બાર િસં�ોમ) નામનો રોગ છ�. 
આ રોગ એક લાખમાંથી કોઈને જ થાય છ�. તે 
રોગમાં પગ-હાથ સાવ ખોટા પડી �ય છ�. આ રોગ 
મિહનો પંદર �દવસ ઝાડા થયા હોય. અથવા તો 
થોડા �દવસ પહ�લા ક�ત�ં કર�ું હોય તો થાય. 

િશવ પરનો અતૂટ િવ�ાસ અને �તની સુંદર અનુભવ યા�ા
�.ક�. ક�માર ગૌતમ ઉફ� ‘ગ�’, રાજકોટ
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તેઓએ મારી ફાઈલ બનાવીને 500 �. લઈ લીધા 
હતા. �યાંથી અમને સારવાર આપવાની ના પાડી.

હવે મારા પ�પા પાસે ખાલી બસો �િપયા 
વ�યા હતા. મારા પ�પાએ ઘર� મારી બહ�નને ફોન 
કરીને એક સંબંધી પાસેથી પાંચ હ�ર �િપયા 
લેવાનું ક�ં. પછી પેલા રી�ાવાળો તો ચા�યો ગયો 
હતો. બાબાએ પાછો હૉ��પટલની બહાર એક 
બી� રી�ાવાળા ભાઈને મોક�યો. એ રી�ાવાળા 
ભાઈએ અમને રાજકોટના જુદા જુદા �ણ 
દવાખાનાં ફ�ર�યાં ક� જે બધાએ મારો ક�સ ન લીધો, 
પણ તેણે ખાલી 150 �. જ લીધા. છ��ે અમને તે 
રાજકોટની િસિવલ હૉ��પટલમાં મૂક� ગયો. તે 
અમારી સાથે �યાં સુધી ર�ો ક� �યાં સુધી મને 
ઇમરજ�સી વોડ�માં પહ�ચા�ો. 

મારા પ�પાએ ક�સ કઢા�યો પછી રી�ાવાળો 
ભાઈ ચા�યો ગયો. મ� તો બાબાને યાદ રાખવાનું 
ચાલુ રા�યું અને મારા મ�મીએ અમારા �.ક�. 
સ�ટરના મોટા દીદીને ફોન કરી ક�ં ક�, અમારો 
અને તમારો ગ� બીમાર છ�. તેથી દીદીએ સ�ટર પર 
મુરલી �ાસમાં આવેલા બધાં બાબાના બાળકોને 
વાત કરી. ને તે �દવસથી પછી રાજકોટના 
સે�ટરના બી.ક�. બાળકો મારા માટ� યોગ કરતા 
અને બી.ક�. પ�રવારો મારા માટ� સતત નવ �દવસ 
સુધી યોગ કય�. અમારા સ�ટરનાં બધાં દીદીઓ 
અ�તવેલા મારા માટ�, �પે�યલ યોગ કરતાં અને 
અ�તજળ (યાદમાં ચાજ� કર�લું પાણી) રોજરોજ 
હૉ��પટલમાં મોકલતાં હતાં.

�� �યાર� દાખલ થયો હતો �યાર� મારા મ�મી 
મને રોજ કહ�તા ક� કાલે ર� આપી દ�શે, કાલે ર� 
આપી દ�શે અને �� રડતો અને  બાબાને યાદ 
કરતો. બી� �દવસે તો ડૉ�ટર� ક�ધુંક�, તમાર� 
અ�યાર� જ અમદાવાદ જવું પડશે. મારા પ�પા તો 
થોડા ગભરાઈ ગયા, પણ મ� બાબાને મનથી કહી 
દીધું ક�, મને અમદાવાદ ન લઈ �ય.’ મારા 

પ�પાએતો મારી મોટી બહ�નને ઘર� કહી દીધું ક� 
ગ�ને અ�યાર� જ અમદાવાદ લઈ જવાનો છ�.’

સ�ટર પરથી દીદીએ સાથે રાખવા અમને 
સૂકો ના�તો પેક કરી દીધો. (મ�મી-પ�પા પણ 
ઘરનું બનાવેલું જ જમે છ� તેથી.) તે �દવસે દીદી 
મને મળવા રાજકોટની િસિવલ હૉ��પટલે આ�યા 
અને મને ક�ં, ‘તું બાબાને યાદ કરજે અને બાબા 
તારી સાથે જ છ�. તું િહ�મત ના હારતો. � તું િહ�મત 
રાખીશ તો પણ બાબા તને મદદ કરશે જ.’ પછી 
દીદીએ મારા માથા પર હાથ ફ�ર�યો ને ��� 
આપી. મારા મ�મીને ક�ં ક�, તમે જરાય િચંતા ન 
કરતા ગ�ને જલદી સા�ં થઈ જશે અને અમદાવાદ 
જવાનું થાય તો ડરતા નહ�. �યાં તમારા જમવા 
વગેર�ની �યવ�થા થઈ જશે. મારા મ�મી તો મને 
િહ�મત આપતા રહ�તા હતા. પછી મારા ફોઈ ક� જે 
પણ બાબાના બાળક છ� તેમણે મારા પ�પાને દસ 
હ�ર �. આ�યા અને મારી પાસે બે કલાક બેસી 
��� આપી, મારા પગ દબા�યા અને મારી સાથે 
બાબાની ઘણી વાતો કરી. પછી મારા પ�પાએ 
અમારા અ�ય સંબંધીઓને ફોન કરીને પૈસાની 
સગવડતા કરી આપવા માટ� ક�ં, ને બાબાએ 
અમને સારી બુિ� આપી. એક કલાકમાં 44 હ�ર 
�િપયાની �યવ�થા થઈ ગઈ. ડૉ�ટર� ક�ં ક� હવે 
અમદાવાદ નહ� જવું પડે, �� તો ખુશ થઈ ગયો. 
બધાં જ ખુશ થયા. 

મને સ�ટર પર આવતા બાબાના બાળકો 
મળવા આવતા. પણ બાબાને મને અમદાવાદ 
મોકલવો જ હતો. પછી બે-�ણ �દવસ પછી પાછું 
ડો�ટર� અમદાવાદ જવું પડશે તેમ જણા�યું. પછી 
બધી તૈયારી કરીને અમે તો �ણ વાગે રાજકોટની 
િસિવલ હૉ�પટલથી અમદાવાદની િસિવલ 
હૉ��પટલની યા�ામાં બાબાને સાથે રાખતા 
પહ��યાં. પહ�ચતા કદાચ ચાર થી પાંચ કલાક 
લા�યા. મ� તો બાબાને કહી જ દીધું હતું ક�, માર� 
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થઈ ગઈ હતી. 
અમા�ં પીવાનું પાણી પણ પૂ� થઈ ગયું હતું 

મારી મ�મી તો મુંઝાઈ ગઈ. મ� મારા મ�મીને ક�ં 
મને મોબાઈલ આપો. �યાર� તો મારા આંગળા હજુ 
કામ નહોતા કરતા, તો પણ મ� ગુગલ મેપ પરથી 
મારા મ�મીને અમદાવાદનું સે�ટર શોધી આ�યું ક� 
�યાથી મ�મી સ�ટર પર કોલ કરીને પાણી ભરી 
પાછા આ�યા. પછી મારા મ�મી દીદીને ફોન કરીને 
ક�ધું ક� દીદી અમારા જમવાનું શું થઈ શક�? 
રાજકોટથી દીદીએ તરત જ અમદાવાદના સે�ટર 
પર લોટસનું એ�ેસ આપીને ક�ં ક� અમા�ં ટીફ�ન 
આ સે�ટર� બનશે. મ� બાબાનો ખૂબ ખૂબ શુિ�યા 
(આભાર) મા�યો.

તે વખતે ડૉ�ટર� આવી મારા નાકની નળી 
કાઢીને ક�ં �� હવે બધું જ ખાઈ શક�શ. આમ 
આટલા �દવસથી  મને નળીથી જ િલ�ીડ �વાહી 
આપતા હતા. તે બંધ થતા, �� ખૂબ જ ખુશ થઈ 
ગયો. આમ મ�મીએ મને પહ�લાં તો બાબાનો ભોગ 
ચખા�ો. પછી મારા પ�પાએ મને �શ કરા�યું 
અને પછી મ� ��ાભોજન લીધું. તે વોડ�માં �� એક 
�દવસ ર�ો ને ફરી મને બી� વોડ�માં બદ�યો.

�યાં �� બેડ પર હતો ને મનમાં એવું થતું હતું 
ક� આટલામાં �યાંક બાબા છ�. �� તો પલંગ પર 
બેઠો-બેઠો, આજુબાજુ �વા લા�યો. �યાં જ એક 
પી�ર પર મારી નજર પડી તો બાબાનો 
િસ�બોલવાળો એક લોગો (�ટીકર) દ�ખાયો. 
મ�મીએ તો �યાંથી લોગો લઈ આવીને મારા પલંગ 
ઉપર લગાવી દીધો. પછી મ�મી રોજ યોગ કરતાં. 
�� સાથે સાથે યોગ કરતો. રોજ સવાર સાંજ 
��ાભોજન ક�ં. આમ બે �દવસ થયાં ને મારા 
પ�પાએ ક�ં, તું મારો ટ�કો લઈને ચાલ, અને 
બાબાને સાથે રાખજે. આમ �યાર� �� થોડું ચા�યો 
અને પ�પાએ નવડા�યો પણ. પછી મારા વોડ� પર 
પાછો ફય�. આમ એક રાત વીતી �યાં તો �� �તે 

અમદાવાદથી બે-�ણ �દવસમાં જ ઘર� જવું છ�. �યાં 
મને એક વોડ�માં લઈ ગયા, એક સોય હાથમાં 
લગાવી, પછી ડૉ�ટર� લોહી લીધું ને ડૉ�ટર ચા�યા 
ગયા. પછી બી� ડૉ�ટર આવીને મને ક�ં ક�, તને 
સા�ં થતા તો �ણ મિહના - 6 મિહના અથવા 1 વષ� 
લાગી જશે. અને �� તો રડવા લા�યો. મારા પ�પાએ 
મને સમ��યું ક�, ‘તું બાબાને યાદ કર. ડૉ�ટર તો 
બોલે. અને � તું િહ�મત હારી જઈશ, તો �� તો સાવ 
િહ�મત હારી જઈશ...’

પછી મ� બાબાને વાતચીતમાં ક�ં ક�, મને 
આઠ તારીખ પહ�લા સા�ં થઈ જ જશે. કારણ ક� 
મારી �ક�લ ખુલી જવાની હતી. હવે મને બી� 
વોડ�માં લઈ ગયા. �યાં દાખલ થયેલા આ�માઓ 
ખૂબ જ દુઃખી અને અશાંત હતા. પહ�લા તો મ� તે 
બધા આ�માઓને વાઈ�ેશન આ�યા. �યાં મને 
વધારાના ચાર બાટલા ચડા�યા. મારી દવાનો કોષ� 
તો રાજકોટ પૂરો થઈ ગયો હતો. આથી વધાર� 
બોટલની જ�ર જણાતાં મને વધુ બોટ�સ ચઢા�યા. 
હવે પછી �� મારી �તે મારા પગ હલાવવા માં�ો 
અને �તે પડખુ પણ ફરવા મા�ો. મ� તો બાબાને 
બતાવી દીધું ક�, ‘હવે મને સા�ં થઈ ગયું, બાબા 
તમારો આભાર માનું છું. અને તમારા સવ� 
મદદગાર બાળકોનો આભાર માનું છું.’ પછી તે 
રા�ે �� સૂઈ ગયો.

તે વખતે મને તરત અનુભવ થયો ક�, �� તો 
બાબાની સાથે પાંડવભવનમાં દવા લઈ ર�ો છું. 
પછી �� અને બાબા સાઈકલ ઉપર બેસીને 
પાંડવભવનમાં ર�સ લગાવી ર�ા છીએ, �� અને 
બાબા સાથે પાંડવભવનમાં ��ાભોજન કરી ર�ા 
છીએ, બાબા મને ખવડાવે અને �� બાબાને 
ખવડાવું. જમીને �� અને બાબા સાથે ચાલી ર�ા 
હતા. પછી મ� અને બાબાએ સાથે દોડ લગાવીને 
શાંિત �તંભ પાસે પહ�ચી ગયા. બસ આટલું થયું 
�યાં તો મારી આંખ ખૂલી ગઈ. �યું તો તો સવાર 
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બેસવા માં�ો. 
સૂતો હો� તો �તે જ બેઠો થઈ જતો. �� 

બાબાને સતત યાદ રાખતો પછી સૂઈ જતો. તે 
�દવસે સવાર� સ�ટરથી ના�તો અને બપોરનું 
ભોજન બાબાને યાદ કરીને જમતાં હતાં �યાર� જ 
ડૉ�ટર� કહી દીધું ક�, તમને હવે ર� મળી ગઈ છ�. 
�� એટલો ખુશ થયો ને મ� બાબાને ખૂબ થ��સ 
ક�ધા. અમે તો જમીને તરત જ, મ�મી સામાન પેક 
કરતા હતા. �યાર� પણ મ� બાબાને ક�ં ક�, બાબા 
તમે મારી સાથે ચાલો, આમ �� �તે જ ચાલવાની 
કોિશશ કરતો હતો. બાબાએ મને શિ� આપી 
અને આમ �� �તે ચાલવા માં�ો. બસ પછી �� તો 
�દ� ચ�ો ક� માર� અમદાવાદ લોટસ સ�ટર� જવું જ 
છ�. �ર�ામાં અમે લોટસ સ�ટર� ગયા. �યાં દીદીએ 
મને બધી જ પૂછપરછ કરી, અમને ચા, ના�તો 
અને સોગાતો આપી. મારા પ�પા તો રી�ા બોલાવા 
માટ� ગયા, ક� અમે બસમાં રાજકોટ જવાના છીએ. 
દીદીએ તો ના પાડી ક� આવું �ખમ લેવાય નહ� 
હજું તો તું સરખો ચાલી શકતો નથી. તેથી અમને 
ટ��સી કરી આપી. ટ��સીવાળોભાઈ બાબાનું 
બાળક જે 25 વષ�થી �ાનમાં ચાલે છ�. આમ 
બાબાએ અમને છ�ક સુધી ખૂબ જ સહાયતા કરી. 
ટ��સીવાળાએ અમને લોટસ સ�ટરથી રાજકોટ 
પંચશીલ સ�ટર સુધી પહ�ચાડી દીધા. પછી પંચશીલ 
સ�ટરના બધાં દીદીઓએ મા�ં ખૂબ જ ધૂમધામથી 
�વાગત કયુ�. અમને રા�ી ��ાભોજન કરા�યું.

આમ �� બધાં બાબાના બાળકો અને 
બાબાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ ર�ો 
મારો અનુભવ અને મા�ં પેપર. અ�યાર� �� એકદમ 
�વ�થ છું. મને કોઈ તકલીફ નથી. મ� બાબાને ક�ં 

હતું બાબા મા�ં દીવાળીનું વેક�શન તો આખું કો�ં 
ગયું પરંતુ દ�વદીવાળી સારી જ જવી �ઈએ. તો 
આમ બાબાએ મને તે પહ�લાં જ એકદમ �વ�થ 
કરી દીધો. વાહ બાબા વાહ... વાહ મેરા ભા�ય 
વાહ...                      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બધા વહ�વા�ં વલણો છ�. �યાં સુધી ‘ના’ શ�દની 
પાછળનું સાચું કારણ �ણવા ના મળ� �યાં સુધી 
િવવેકને શૂ�ય ���એ પહ�ચાડવો એ �વન 
માગ�ની મોટી ભૂલ છ�.

‘ના’ અ��ત છ� તો ‘હા’ એ અ��ત છ�. પણ 
‘હા’ �યાર� ખુશામતનું ખોિળયું પહ�રીને આવે છ� 
�યાર� અ��તનો આભાસ ઉ�પ�ન થાય છ� અને ��ત 
કાયમ રહ� છ�. ‘હા’ િજંદગીનું સ�ય બની શક�. � 
આપણને આવરણ િવના ઉ�ારતા આવડતા હોય 
તો. ‘હા’ શાંિતની સજ�ક બની શક�, � તે બુિ� 
અને સમ�વયમાંથી �ગ�ો હોય તો. ‘હા’ એક 
એવી અમરવેલ છ� જેના િવવેકશીલ ઉપયોગમાં જ 
આપણી િજંદગીની સાથ�કતા સમાયેલી છ�.

નકારા�મક ���વાળો માનવી ‘હા’નો 
િવચાર શૂ�ય બનીને ઉપયોગ કર� છ�. �યાર� 
સ�ગુણ ���વાળો માનવી તો ‘હા’ શ�દને 
સ�યના પડઘા�પે જ �યોજે છ�. િમ�ો, ચાલો 
આપણે ‘હા’ શ�દની અમરવેલને �વનનું લ�ય 
બનાવીએ અને તેના �ેહની સુગંધ ચાર� તરફ 
મહ�કાવતા રહીએ અને હા�નો પાઠ પા�ો કરતા 
રહીએ એવી શુભ ભાવના અને શુભ કામના 
સાથે....           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... હા શ�દ એક
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થઈ ગઈ હતી. 
અમા�ં પીવાનું પાણી પણ પૂ� થઈ ગયું હતું 

મારી મ�મી તો મુંઝાઈ ગઈ. મ� મારા મ�મીને ક�ં 
મને મોબાઈલ આપો. �યાર� તો મારા આંગળા હજુ 
કામ નહોતા કરતા, તો પણ મ� ગુગલ મેપ પરથી 
મારા મ�મીને અમદાવાદનું સે�ટર શોધી આ�યું ક� 
�યાથી મ�મી સ�ટર પર કોલ કરીને પાણી ભરી 
પાછા આ�યા. પછી મારા મ�મી દીદીને ફોન કરીને 
ક�ધું ક� દીદી અમારા જમવાનું શું થઈ શક�? 
રાજકોટથી દીદીએ તરત જ અમદાવાદના સે�ટર 
પર લોટસનું એ�ેસ આપીને ક�ં ક� અમા�ં ટીફ�ન 
આ સે�ટર� બનશે. મ� બાબાનો ખૂબ ખૂબ શુિ�યા 
(આભાર) મા�યો.

તે વખતે ડૉ�ટર� આવી મારા નાકની નળી 
કાઢીને ક�ં �� હવે બધું જ ખાઈ શક�શ. આમ 
આટલા �દવસથી  મને નળીથી જ િલ�ીડ �વાહી 
આપતા હતા. તે બંધ થતા, �� ખૂબ જ ખુશ થઈ 
ગયો. આમ મ�મીએ મને પહ�લાં તો બાબાનો ભોગ 
ચખા�ો. પછી મારા પ�પાએ મને �શ કરા�યું 
અને પછી મ� ��ાભોજન લીધું. તે વોડ�માં �� એક 
�દવસ ર�ો ને ફરી મને બી� વોડ�માં બદ�યો.

�યાં �� બેડ પર હતો ને મનમાં એવું થતું હતું 
ક� આટલામાં �યાંક બાબા છ�. �� તો પલંગ પર 
બેઠો-બેઠો, આજુબાજુ �વા લા�યો. �યાં જ એક 
પી�ર પર મારી નજર પડી તો બાબાનો 
િસ�બોલવાળો એક લોગો (�ટીકર) દ�ખાયો. 
મ�મીએ તો �યાંથી લોગો લઈ આવીને મારા પલંગ 
ઉપર લગાવી દીધો. પછી મ�મી રોજ યોગ કરતાં. 
�� સાથે સાથે યોગ કરતો. રોજ સવાર સાંજ 
��ાભોજન ક�ં. આમ બે �દવસ થયાં ને મારા 
પ�પાએ ક�ં, તું મારો ટ�કો લઈને ચાલ, અને 
બાબાને સાથે રાખજે. આમ �યાર� �� થોડું ચા�યો 
અને પ�પાએ નવડા�યો પણ. પછી મારા વોડ� પર 
પાછો ફય�. આમ એક રાત વીતી �યાં તો �� �તે 

અમદાવાદથી બે-�ણ �દવસમાં જ ઘર� જવું છ�. �યાં 
મને એક વોડ�માં લઈ ગયા, એક સોય હાથમાં 
લગાવી, પછી ડૉ�ટર� લોહી લીધું ને ડૉ�ટર ચા�યા 
ગયા. પછી બી� ડૉ�ટર આવીને મને ક�ં ક�, તને 
સા�ં થતા તો �ણ મિહના - 6 મિહના અથવા 1 વષ� 
લાગી જશે. અને �� તો રડવા લા�યો. મારા પ�પાએ 
મને સમ��યું ક�, ‘તું બાબાને યાદ કર. ડૉ�ટર તો 
બોલે. અને � તું િહ�મત હારી જઈશ, તો �� તો સાવ 
િહ�મત હારી જઈશ...’

પછી મ� બાબાને વાતચીતમાં ક�ં ક�, મને 
આઠ તારીખ પહ�લા સા�ં થઈ જ જશે. કારણ ક� 
મારી �ક�લ ખુલી જવાની હતી. હવે મને બી� 
વોડ�માં લઈ ગયા. �યાં દાખલ થયેલા આ�માઓ 
ખૂબ જ દુઃખી અને અશાંત હતા. પહ�લા તો મ� તે 
બધા આ�માઓને વાઈ�ેશન આ�યા. �યાં મને 
વધારાના ચાર બાટલા ચડા�યા. મારી દવાનો કોષ� 
તો રાજકોટ પૂરો થઈ ગયો હતો. આથી વધાર� 
બોટલની જ�ર જણાતાં મને વધુ બોટ�સ ચઢા�યા. 
હવે પછી �� મારી �તે મારા પગ હલાવવા માં�ો 
અને �તે પડખુ પણ ફરવા મા�ો. મ� તો બાબાને 
બતાવી દીધું ક�, ‘હવે મને સા�ં થઈ ગયું, બાબા 
તમારો આભાર માનું છું. અને તમારા સવ� 
મદદગાર બાળકોનો આભાર માનું છું.’ પછી તે 
રા�ે �� સૂઈ ગયો.

તે વખતે મને તરત અનુભવ થયો ક�, �� તો 
બાબાની સાથે પાંડવભવનમાં દવા લઈ ર�ો છું. 
પછી �� અને બાબા સાઈકલ ઉપર બેસીને 
પાંડવભવનમાં ર�સ લગાવી ર�ા છીએ, �� અને 
બાબા સાથે પાંડવભવનમાં ��ાભોજન કરી ર�ા 
છીએ, બાબા મને ખવડાવે અને �� બાબાને 
ખવડાવું. જમીને �� અને બાબા સાથે ચાલી ર�ા 
હતા. પછી મ� અને બાબાએ સાથે દોડ લગાવીને 
શાંિત �તંભ પાસે પહ�ચી ગયા. બસ આટલું થયું 
�યાં તો મારી આંખ ખૂલી ગઈ. �યું તો તો સવાર 
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બેસવા માં�ો. 
સૂતો હો� તો �તે જ બેઠો થઈ જતો. �� 

બાબાને સતત યાદ રાખતો પછી સૂઈ જતો. તે 
�દવસે સવાર� સ�ટરથી ના�તો અને બપોરનું 
ભોજન બાબાને યાદ કરીને જમતાં હતાં �યાર� જ 
ડૉ�ટર� કહી દીધું ક�, તમને હવે ર� મળી ગઈ છ�. 
�� એટલો ખુશ થયો ને મ� બાબાને ખૂબ થ��સ 
ક�ધા. અમે તો જમીને તરત જ, મ�મી સામાન પેક 
કરતા હતા. �યાર� પણ મ� બાબાને ક�ં ક�, બાબા 
તમે મારી સાથે ચાલો, આમ �� �તે જ ચાલવાની 
કોિશશ કરતો હતો. બાબાએ મને શિ� આપી 
અને આમ �� �તે ચાલવા માં�ો. બસ પછી �� તો 
�દ� ચ�ો ક� માર� અમદાવાદ લોટસ સ�ટર� જવું જ 
છ�. �ર�ામાં અમે લોટસ સ�ટર� ગયા. �યાં દીદીએ 
મને બધી જ પૂછપરછ કરી, અમને ચા, ના�તો 
અને સોગાતો આપી. મારા પ�પા તો રી�ા બોલાવા 
માટ� ગયા, ક� અમે બસમાં રાજકોટ જવાના છીએ. 
દીદીએ તો ના પાડી ક� આવું �ખમ લેવાય નહ� 
હજું તો તું સરખો ચાલી શકતો નથી. તેથી અમને 
ટ��સી કરી આપી. ટ��સીવાળોભાઈ બાબાનું 
બાળક જે 25 વષ�થી �ાનમાં ચાલે છ�. આમ 
બાબાએ અમને છ�ક સુધી ખૂબ જ સહાયતા કરી. 
ટ��સીવાળાએ અમને લોટસ સ�ટરથી રાજકોટ 
પંચશીલ સ�ટર સુધી પહ�ચાડી દીધા. પછી પંચશીલ 
સ�ટરના બધાં દીદીઓએ મા�ં ખૂબ જ ધૂમધામથી 
�વાગત કયુ�. અમને રા�ી ��ાભોજન કરા�યું.

આમ �� બધાં બાબાના બાળકો અને 
બાબાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ ર�ો 
મારો અનુભવ અને મા�ં પેપર. અ�યાર� �� એકદમ 
�વ�થ છું. મને કોઈ તકલીફ નથી. મ� બાબાને ક�ં 

હતું બાબા મા�ં દીવાળીનું વેક�શન તો આખું કો�ં 
ગયું પરંતુ દ�વદીવાળી સારી જ જવી �ઈએ. તો 
આમ બાબાએ મને તે પહ�લાં જ એકદમ �વ�થ 
કરી દીધો. વાહ બાબા વાહ... વાહ મેરા ભા�ય 
વાહ...                      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બધા વહ�વા�ં વલણો છ�. �યાં સુધી ‘ના’ શ�દની 
પાછળનું સાચું કારણ �ણવા ના મળ� �યાં સુધી 
િવવેકને શૂ�ય ���એ પહ�ચાડવો એ �વન 
માગ�ની મોટી ભૂલ છ�.

‘ના’ અ��ત છ� તો ‘હા’ એ અ��ત છ�. પણ 
‘હા’ �યાર� ખુશામતનું ખોિળયું પહ�રીને આવે છ� 
�યાર� અ��તનો આભાસ ઉ�પ�ન થાય છ� અને ��ત 
કાયમ રહ� છ�. ‘હા’ િજંદગીનું સ�ય બની શક�. � 
આપણને આવરણ િવના ઉ�ારતા આવડતા હોય 
તો. ‘હા’ શાંિતની સજ�ક બની શક�, � તે બુિ� 
અને સમ�વયમાંથી �ગ�ો હોય તો. ‘હા’ એક 
એવી અમરવેલ છ� જેના િવવેકશીલ ઉપયોગમાં જ 
આપણી િજંદગીની સાથ�કતા સમાયેલી છ�.

નકારા�મક ���વાળો માનવી ‘હા’નો 
િવચાર શૂ�ય બનીને ઉપયોગ કર� છ�. �યાર� 
સ�ગુણ ���વાળો માનવી તો ‘હા’ શ�દને 
સ�યના પડઘા�પે જ �યોજે છ�. િમ�ો, ચાલો 
આપણે ‘હા’ શ�દની અમરવેલને �વનનું લ�ય 
બનાવીએ અને તેના �ેહની સુગંધ ચાર� તરફ 
મહ�કાવતા રહીએ અને હા�નો પાઠ પા�ો કરતા 
રહીએ એવી શુભ ભાવના અને શુભ કામના 
સાથે....           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... હા શ�દ એક
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