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�ાના�ત

સમાજનું વાતાવરણ પણ આ માટ� 
જવાબદાર છ�. એક વખતે કહ�વાતું ક� ‘રા� 
કાલ�ય કારણ�’ અને ‘યથા રા� તથા ��’ 
શાસકોના �વનનો �ભાવ જનતા ઉપર પડતો. 
��વ�સલ શાસકો પોતાનાં સંતાનોની જેમ ��નું 
�યાન રાખતા. �વયંના સુખોને ભોગે જનતાની 
સેવા કરી ધ�યતા અનુભવતા, પણ આજે આ 
પ�ર��થિત રહી નથી. સમાજનો દર�ક વગ� પોતાને 
ફાવે તે રીતે વત� ર�ો છ�. કાયદાના શાસનને પણ 
ઘોળી પી જનારા લોકોની સં�યા વધતી �ય છ�. 
રાજસ�ા અને અથ�સ�ા �ારા બધું જ શ�ય છ�. 
તેની �તીિત લોકો કરતાં થયાં છ�. માનવની અથ� 
�ા��તની આંધળી દોટ� નોકરી, ધંધા, �યવ�થામાં 
ભેળસેળ, કાળાબ�ર, સંઘરાખોરી, લાંચ��ત, 
��ાચાર અને અ�માિણકતાનું �માણ વધારી 
દીધું છ�. આ સં�ગોમાં કોઈને કમ�ની ગિતનું �ાન 
આપીએ તો તેઓ આ�ય� અનુભવે છ�. તેને હસવા 
જેવી વાત સમ�ને તે તરફ �યાન આપતા નથી.

આપણે �યોગ ખાતર આપણા એક જ 
�દવસના કમ�ના ચાટ�ને તપાસીને આપણા 
અંત�પી આયનામાં આપણી સાચી ત�વીર 
�ઈએ. મન, વાણી અને કમ� તપાસીએ. મનમાં 
કોઈના ��યે �યથ� સંક�પો કરવા, કોઈના અિહત 
માટ� િવચારો કરવા, ઈષા�, ��ષ, નફરત, �ણા 
આ�દના સંક�પો, િવચારો કરવા તેનાથી કમ�ની 
ગિત બને છ�. વાણી �ારા કટુતા કરવી, કોઈ 
હતાશ, િનરાશ થાય તેવા શ�દો બોલવા, કોઈને 
અપમાિનત કરવાં, કટા�યુ� વચનો બોલવાં, 
કોઈના આ�માને આપણી વાણીથી સૂ�મ, �થૂલ 
રીતે દુઃખ પહ�ચાડવું, આપણી વાણી કોઈને 

�યાર� સાધક સાધનાના અતલ ઊંડાણમાં 
ગરકાવ થઈ �ય છ� �યાર� તેને �વનનાં ક�ટલાંયે 
ગુ� રહ�યો સમ�ય છ�. તે સવ� રહ�યોમાં એક 
મહ�વપૂણ� રહ�ય છ� કમ�ની ગિતને સમજવાનું. 
તેથી જ કહ�વાયું છ� ક� ‘કમ�ની ગિત અિત �યારી’.

આજનો માનવ કમ� ��યે ��ત નથી. કમ� 
એટલે મા� �થૂલ કમ� જ નહ� પણ મન, વાણી અને 
�યવહારથી આચરાતાં કાય�નો પણ તેમાં સમાવેશ 
થાય છ�. તેથી મા� કમ�થી પણ તેમાં સમાવેશ થાય 
છ�. તેથી મા� કમ�થી નહ� પણ મન અને વાણી 
�ારા કર�લા સંક�પો, િવચારો, ઉ�ારણો પણ 
કમ�ની ગિતના િહસાબમાં આવી �ય છ�.

આજે માનવ �િ�, િવચારો અને વત�નમાં 
િનરંક�શ બની ર�ો છ�. રાજસ�ા ક� ધમ�સ�ાનો 
તેને ખાસ ડર ર�ો નથી. સમાજમાં વડીલોનું 
આિધપ�ય પહ�લાના જેવું મહ�વપૂણ� ર�ં ન 
હોવાથી લોકો તેમનું ક�ં માનતા નથી. આજના 
બાળકો, યુવાન-યુવિતઓ માતા-િપતાને ક� 
વડીલોને પણ ગાંઠતા નથી. �વતં�તાનો અિતર�ક 
�વ�છ�દતામાં પ�રણ�યો છ�. તેમાંયે ચલિચ�ો, 
ફ�શન, પા�ા�ય સં�ક�િતના આંધળા સાિહ�યે 
માનવના મનને જુગુ�સા �ેરક, અ�ીલ સાિહ�યે 
માનવના મનને અ�યંત િશિથલ, િનરંક�શ બનાવી 
દીધું છ�. આ સં�ગોમાં માનવ ��યેક સંક�પ, 
િવચાર, વાણી અને કમ� કરતાં તેની �ે�તા તરફ 
�યાન આપતો નથી. ભૌિતકવાદ માનવને ઘેરી 
વ�યો છ�. દ�હનાં સુખો માટ� િનશ�દન ��િ�ઓમાં, 
પુ�ષાથ�માં રત માનવોને આ�માની ક� �ે� કમ�ના 
ભાથાની િચંતા ખાસ સતાવતી નથી.

તં�ી �થાનેથી

કમ�ની ગિત
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યુિધિ�ર� ઉ�ાર�લા ‘નરોવા ક��જરોવા’થી 
તેમના �ાર�ધમાં થોડો ઘટાડો થયો. કણ� 
વાઘેલાના ���દોષથી તેનું પતન થયું. 
��વીરાજના િવષયાસ�પણાનું પ�રણામ 
ગુજરાતે ભોગ�યું. �ૌપદીનાં કૌરવો માટ� 
ઉ�ાર�લાં કઠોર વચનોને કારણે મહાભારતનાં 
બીજ વવાયાં. આમ, કમ� તેની ગિત અવ�ય કર� 
છ�. તેથી કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર આ�દ 
િવકારોનાં �થૂલ, સૂ�મ �વ�પોથી સાવધાન રહ�વું 
�ઈએ.

આજનો મહારોગ તે ���દોષનો છ�. સમાજે 
નૈિતક ધોરણોને આધાર� ઘડેલી લ�મણર�ખાને 
�વનમાં યો�ય �થાન મળવું �ઈએ. ���માં 
સા��વકતાને બદલે િવકાર અને વાસનાનું �માણ 
વધાર� �વા મળ� છ�. અયો�ય, િનંદનીય સંબંધોનું 
�માણ વધતું �ય છ�. જે માનવના પતન માટ�, 
િવનાશ માટ� જવાબદાર છ�. આજના વાતાવરણમાં 
ક�ઈક ખૂટતું હોય તેમ ટી.વી. �ારા મોડી રાતના 
�ફ�મોનું �સારણ શ� થયું છ�. જેનો ઉપયોગ 
�કશોરો નહ� કર� તેની કોઈ ખાતરી નથી. સૌને 
ટી.વી.ના નશામાં રોક� રાખીને આપણે તેમનામાં 
કઈ �દ�યતાનું, �ે� ચા�ર�યનું િનમા�ણ કરવા 
માગીએ છીએ? આ બધાનાં ફલ�વ�પે ���માં 
િવકાર, વાસના �વા મળ�, તો તે માટ� કોણ 
િનિમ� બને છ�?

આજે માનવને તેના આ�માના, ગુણોના 
માપદ�ડથી �વાને બદલે દ�હ અને દ�હના આકષ�ણ, 
બા� �પે મૂલવાય છ�. તેથી માનવની ��� 
આ�માના ઊંડાણ સુધી જતી નથી. દ�હ અને દ�હના 
સ�દય�ને �વા ટ�વાયેલા લોકો આ�માને ન 
ઓળખવાને કારણે ���, �િ�, ક�િત �ારા 
િવકમ�ના ભોગ બની કમ� બંધનોમાં જકડાઈ �ય 
છ�. આમ �વા જઈએ તો, પળ� પળ�, ડગલે ડગલે 

�યિથત કર�, તો તે અયથાથ� છ�. વાણીમાં મધુરતા, 
મીઠાશ હોવી �ઈએ. મુખ�પી માઈક �ારા 
ક�યાણકારી, શુભ િવચારોના, વરદાનોના 
�વાહને વહ�તો કરવો �ઈએ.

નોકરી કરતા હોઈએ �યાં પગારના 
�મામમાં પૂ�ં કામ ન કરવું, િન�ાપૂવ�ક, 
�ામાિણકતાથી, �દલ દઈને કામ ન કરવું. 
કામચોરી કરવી, હ� માટ� ��ત રહ�વું પણ 
ફરજ તરફ બેદરકાર રહ�વું તેથી પણ કમ�બંધન 
બને છ�. ભલે કોઈ અિધકારી તેનું �યાન ન રાખે, 
િહસાબ ન રાખે પણ કમ�નું ઈ�રીય કો��યુટર તો 
તેની ન�ધ અવ�ય રાખે છ�.

�યવસાયમાં મૂ�યોને નેવે મૂકવાં, વધાર� 
પડતો નફો મેળવવાના �ય�ો કરવા, વજનમાં 
ઓછું આપવું, �ામક �હ�રાતોથી જનતાને 
લલચાવવી ગુણવ�ાપૂવ�કનો માલ, ચી� પૂરાં ન 
પાડવાં, તેમાં ભેળસેળ બનાવટ કરવી તે પણ 
પાપના અિધકારી બનાવે છ�.

સ�ાનો �વાથ� માટ�, સગાવાદ માટ�, જૂથવાદ 
માટ� ઉપયોગ કરવો, જનતાની સાચી સેવા 
કરવાને બદલે નાણાં એકઠાં કરવામાં મ� રહ�વું, 
�ાિતવાદના ધોરણે સેવા કરવી, તકવાદી બની 
સ�ાનો ઉપયોગ �વયંના અને પ�રવારના �વાથ� 
માટ� જ કરવો તો તે સેવા નહ� પણ ક�સેવા છ�. 
ભોળી જનતાની આંખમાં ધૂળ નાખીને �ચાર 
મા�યમો �ારા �િસિ�નો �વાંગ રચી સેવાધારી 
કહ�વડાવવું તે પણ હીન કાય� છ�. સેવા એવી શુ� 
હોય ક� જેની સૌરભ સામા�ય જનતામાં પણ �સર�. 
તો આપણે કોઈ પણ �ે�માં, કોઈપણ 
�યવસાયમાં, કોઈપણ નોકરીમાં હોઈએ પણ તેનાં 
મૂ�યોનું જતન કરી, ઈ�રને બુિ� સમ� રાખીને 
કાય� કરતાં કમ�બંધનો બનતાં અટક� છ�. તેથી 
કમ�ભોગ ભોગવવાનો વારો આવતો નથી.
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સમાજનું વાતાવરણ પણ આ માટ� 
જવાબદાર છ�. એક વખતે કહ�વાતું ક� ‘રા� 
કાલ�ય કારણ�’ અને ‘યથા રા� તથા ��’ 
શાસકોના �વનનો �ભાવ જનતા ઉપર પડતો. 
��વ�સલ શાસકો પોતાનાં સંતાનોની જેમ ��નું 
�યાન રાખતા. �વયંના સુખોને ભોગે જનતાની 
સેવા કરી ધ�યતા અનુભવતા, પણ આજે આ 
પ�ર��થિત રહી નથી. સમાજનો દર�ક વગ� પોતાને 
ફાવે તે રીતે વત� ર�ો છ�. કાયદાના શાસનને પણ 
ઘોળી પી જનારા લોકોની સં�યા વધતી �ય છ�. 
રાજસ�ા અને અથ�સ�ા �ારા બધું જ શ�ય છ�. 
તેની �તીિત લોકો કરતાં થયાં છ�. માનવની અથ� 
�ા��તની આંધળી દોટ� નોકરી, ધંધા, �યવ�થામાં 
ભેળસેળ, કાળાબ�ર, સંઘરાખોરી, લાંચ��ત, 
��ાચાર અને અ�માિણકતાનું �માણ વધારી 
દીધું છ�. આ સં�ગોમાં કોઈને કમ�ની ગિતનું �ાન 
આપીએ તો તેઓ આ�ય� અનુભવે છ�. તેને હસવા 
જેવી વાત સમ�ને તે તરફ �યાન આપતા નથી.

આપણે �યોગ ખાતર આપણા એક જ 
�દવસના કમ�ના ચાટ�ને તપાસીને આપણા 
અંત�પી આયનામાં આપણી સાચી ત�વીર 
�ઈએ. મન, વાણી અને કમ� તપાસીએ. મનમાં 
કોઈના ��યે �યથ� સંક�પો કરવા, કોઈના અિહત 
માટ� િવચારો કરવા, ઈષા�, ��ષ, નફરત, �ણા 
આ�દના સંક�પો, િવચારો કરવા તેનાથી કમ�ની 
ગિત બને છ�. વાણી �ારા કટુતા કરવી, કોઈ 
હતાશ, િનરાશ થાય તેવા શ�દો બોલવા, કોઈને 
અપમાિનત કરવાં, કટા�યુ� વચનો બોલવાં, 
કોઈના આ�માને આપણી વાણીથી સૂ�મ, �થૂલ 
રીતે દુઃખ પહ�ચાડવું, આપણી વાણી કોઈને 

�યાર� સાધક સાધનાના અતલ ઊંડાણમાં 
ગરકાવ થઈ �ય છ� �યાર� તેને �વનનાં ક�ટલાંયે 
ગુ� રહ�યો સમ�ય છ�. તે સવ� રહ�યોમાં એક 
મહ�વપૂણ� રહ�ય છ� કમ�ની ગિતને સમજવાનું. 
તેથી જ કહ�વાયું છ� ક� ‘કમ�ની ગિત અિત �યારી’.

આજનો માનવ કમ� ��યે ��ત નથી. કમ� 
એટલે મા� �થૂલ કમ� જ નહ� પણ મન, વાણી અને 
�યવહારથી આચરાતાં કાય�નો પણ તેમાં સમાવેશ 
થાય છ�. તેથી મા� કમ�થી પણ તેમાં સમાવેશ થાય 
છ�. તેથી મા� કમ�થી નહ� પણ મન અને વાણી 
�ારા કર�લા સંક�પો, િવચારો, ઉ�ારણો પણ 
કમ�ની ગિતના િહસાબમાં આવી �ય છ�.

આજે માનવ �િ�, િવચારો અને વત�નમાં 
િનરંક�શ બની ર�ો છ�. રાજસ�ા ક� ધમ�સ�ાનો 
તેને ખાસ ડર ર�ો નથી. સમાજમાં વડીલોનું 
આિધપ�ય પહ�લાના જેવું મહ�વપૂણ� ર�ં ન 
હોવાથી લોકો તેમનું ક�ં માનતા નથી. આજના 
બાળકો, યુવાન-યુવિતઓ માતા-િપતાને ક� 
વડીલોને પણ ગાંઠતા નથી. �વતં�તાનો અિતર�ક 
�વ�છ�દતામાં પ�રણ�યો છ�. તેમાંયે ચલિચ�ો, 
ફ�શન, પા�ા�ય સં�ક�િતના આંધળા સાિહ�યે 
માનવના મનને જુગુ�સા �ેરક, અ�ીલ સાિહ�યે 
માનવના મનને અ�યંત િશિથલ, િનરંક�શ બનાવી 
દીધું છ�. આ સં�ગોમાં માનવ ��યેક સંક�પ, 
િવચાર, વાણી અને કમ� કરતાં તેની �ે�તા તરફ 
�યાન આપતો નથી. ભૌિતકવાદ માનવને ઘેરી 
વ�યો છ�. દ�હનાં સુખો માટ� િનશ�દન ��િ�ઓમાં, 
પુ�ષાથ�માં રત માનવોને આ�માની ક� �ે� કમ�ના 
ભાથાની િચંતા ખાસ સતાવતી નથી.

તં�ી �થાનેથી

કમ�ની ગિત
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યુિધિ�ર� ઉ�ાર�લા ‘નરોવા ક��જરોવા’થી 
તેમના �ાર�ધમાં થોડો ઘટાડો થયો. કણ� 
વાઘેલાના ���દોષથી તેનું પતન થયું. 
��વીરાજના િવષયાસ�પણાનું પ�રણામ 
ગુજરાતે ભોગ�યું. �ૌપદીનાં કૌરવો માટ� 
ઉ�ાર�લાં કઠોર વચનોને કારણે મહાભારતનાં 
બીજ વવાયાં. આમ, કમ� તેની ગિત અવ�ય કર� 
છ�. તેથી કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર આ�દ 
િવકારોનાં �થૂલ, સૂ�મ �વ�પોથી સાવધાન રહ�વું 
�ઈએ.

આજનો મહારોગ તે ���દોષનો છ�. સમાજે 
નૈિતક ધોરણોને આધાર� ઘડેલી લ�મણર�ખાને 
�વનમાં યો�ય �થાન મળવું �ઈએ. ���માં 
સા��વકતાને બદલે િવકાર અને વાસનાનું �માણ 
વધાર� �વા મળ� છ�. અયો�ય, િનંદનીય સંબંધોનું 
�માણ વધતું �ય છ�. જે માનવના પતન માટ�, 
િવનાશ માટ� જવાબદાર છ�. આજના વાતાવરણમાં 
ક�ઈક ખૂટતું હોય તેમ ટી.વી. �ારા મોડી રાતના 
�ફ�મોનું �સારણ શ� થયું છ�. જેનો ઉપયોગ 
�કશોરો નહ� કર� તેની કોઈ ખાતરી નથી. સૌને 
ટી.વી.ના નશામાં રોક� રાખીને આપણે તેમનામાં 
કઈ �દ�યતાનું, �ે� ચા�ર�યનું િનમા�ણ કરવા 
માગીએ છીએ? આ બધાનાં ફલ�વ�પે ���માં 
િવકાર, વાસના �વા મળ�, તો તે માટ� કોણ 
િનિમ� બને છ�?

આજે માનવને તેના આ�માના, ગુણોના 
માપદ�ડથી �વાને બદલે દ�હ અને દ�હના આકષ�ણ, 
બા� �પે મૂલવાય છ�. તેથી માનવની ��� 
આ�માના ઊંડાણ સુધી જતી નથી. દ�હ અને દ�હના 
સ�દય�ને �વા ટ�વાયેલા લોકો આ�માને ન 
ઓળખવાને કારણે ���, �િ�, ક�િત �ારા 
િવકમ�ના ભોગ બની કમ� બંધનોમાં જકડાઈ �ય 
છ�. આમ �વા જઈએ તો, પળ� પળ�, ડગલે ડગલે 

�યિથત કર�, તો તે અયથાથ� છ�. વાણીમાં મધુરતા, 
મીઠાશ હોવી �ઈએ. મુખ�પી માઈક �ારા 
ક�યાણકારી, શુભ િવચારોના, વરદાનોના 
�વાહને વહ�તો કરવો �ઈએ.

નોકરી કરતા હોઈએ �યાં પગારના 
�મામમાં પૂ�ં કામ ન કરવું, િન�ાપૂવ�ક, 
�ામાિણકતાથી, �દલ દઈને કામ ન કરવું. 
કામચોરી કરવી, હ� માટ� ��ત રહ�વું પણ 
ફરજ તરફ બેદરકાર રહ�વું તેથી પણ કમ�બંધન 
બને છ�. ભલે કોઈ અિધકારી તેનું �યાન ન રાખે, 
િહસાબ ન રાખે પણ કમ�નું ઈ�રીય કો��યુટર તો 
તેની ન�ધ અવ�ય રાખે છ�.

�યવસાયમાં મૂ�યોને નેવે મૂકવાં, વધાર� 
પડતો નફો મેળવવાના �ય�ો કરવા, વજનમાં 
ઓછું આપવું, �ામક �હ�રાતોથી જનતાને 
લલચાવવી ગુણવ�ાપૂવ�કનો માલ, ચી� પૂરાં ન 
પાડવાં, તેમાં ભેળસેળ બનાવટ કરવી તે પણ 
પાપના અિધકારી બનાવે છ�.

સ�ાનો �વાથ� માટ�, સગાવાદ માટ�, જૂથવાદ 
માટ� ઉપયોગ કરવો, જનતાની સાચી સેવા 
કરવાને બદલે નાણાં એકઠાં કરવામાં મ� રહ�વું, 
�ાિતવાદના ધોરણે સેવા કરવી, તકવાદી બની 
સ�ાનો ઉપયોગ �વયંના અને પ�રવારના �વાથ� 
માટ� જ કરવો તો તે સેવા નહ� પણ ક�સેવા છ�. 
ભોળી જનતાની આંખમાં ધૂળ નાખીને �ચાર 
મા�યમો �ારા �િસિ�નો �વાંગ રચી સેવાધારી 
કહ�વડાવવું તે પણ હીન કાય� છ�. સેવા એવી શુ� 
હોય ક� જેની સૌરભ સામા�ય જનતામાં પણ �સર�. 
તો આપણે કોઈ પણ �ે�માં, કોઈપણ 
�યવસાયમાં, કોઈપણ નોકરીમાં હોઈએ પણ તેનાં 
મૂ�યોનું જતન કરી, ઈ�રને બુિ� સમ� રાખીને 
કાય� કરતાં કમ�બંધનો બનતાં અટક� છ�. તેથી 
કમ�ભોગ ભોગવવાનો વારો આવતો નથી.
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કાય�માં નોકરી ધંધામાં જેટલું �યાન આપે છ� તેટલું 
�યાન પોતાનાં કમ�ની �ે�તા તરફ આપે તો 
ચો�સ કમ� કરતાં પહ�લાં તેને �ેક મારી શક�. 
આ�યા��મકતા �ારા માનવમાં કમ� ��યેની 
��િત જ�મે છ�. ટૂંકમાં માનવે કમ�, આકમ� અને 
િવકમ�ની ગિતને સમ�ને કમ� કરવાં �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

માનવે ��ત રહીને કમ� કરવાં �ઈએ. 
બે�યાનપણે, અસાવધાનીપૂવ�ક, આળસમાં, 
�માદમાં કર�લાં કમ� પ�ાતાપ કરાવે છ�. કમ�ના 
આ�દ, મ�ય, અંતનો િવચાર કરવો �ઈએ. 
તેનાથી આવનારાં પ�રણામોનો િવચાર કમ� કરતાં 
પહ�લાં કરવો �ઈએ. તેની અસરોનું મૂ�યાંકન, 
મંથન કરવું �ઈએ.

કમ�ની ગિત તરફ વધાર� �યાન આપવા 
માનવ પોતાની જ��રયાતો ઘટાડે. �યસન, ફ�શન, 
િવકારોમાંથી મુ� બને. સાદું �વન અને 
ઉ�િવચારને �વન �યેય બનાવે તો કમ�ની 
ગુણવ�ા તરફ �યાન આપી શકાય.

િનરંક�શ �િ�ઓ અને ઈ�છાઓ ક�કમ� 
તરફ દોરી �ય છ�. કમ����યો �પી અ�ોને � 
આ�માની લગામ હોય, તો માનવ કમ� ઉપર 
િનયં�ણ લાવી શક� છ�.

માનવ �થૂલ ક� સૂ�મ, સા�ં ક� ખોટું, દ�વી ક� 
આસુરી જે ક�ઈ કમ� કર�, તેનો સારો ક� ખોટો 
િહસાબ�કતાબ તો અવ�ય બને છ�. ત�અનુસાર 
તેનું પ�રણામ તેને અચૂક ભોગવવું પડે છ�. 
નુકસાન, માંદગી, અક�માત, �ાક�િતક 
આપદાઓ યા િભ�ન િભ�ન �વ�પે, કમ�ભોગ 
�ારા તેને અવ�ય ચુ�ે કરવું પડે છ�. યોગીઓ 
યોગા�યાસ �ારા કમ�બંધનો, કમ�ભોગને 
કમ�યોગમાં પ�રવત�ત કર� છ�. યોગબળ �ારા 
િવકમ� ભ�મ કર� છ�. પણ આજનો માનવ આ સવ� 
વાતોને સૂ�મતાથી, ગંભીરતાથી લેતો નથી.

પરમા�મા પરમિપતા છ� તો ધમ�રાજ પણ છ�. 
માનવને અંતમાં ધમ�રાજપુરીમાં કમ�નો િહસાબ-
�કતાબ સમજવો પડે છ�. ત�અનુસાર પુનજ��મ 
મળ� છ�. ઈ�લામમાં તેને કયામતના �દવસ તરીક� 
મૂલવવામાં આવે છ�. માનવ પોતાનાં લૌ�કક 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
છું ક� �� શા માટ� મારા િવચારો �ઈ શકતી નથી? 
આપ જેમ સહજ ચાલી ર�ા છો તે રીતે ચાલતા 
�ઓ. મા� એ �યાન રાખો ક� �� શું િવચારી ર�ો 
છું. એને �ણવાની કોિશશ કરો તો જેવી આપણને 
ખબર પડશે ક� �� આ િવચારી ર�ો છું ક� એણે 
આમ કરવું �ઈએ નહ�. જેવા આ �કારના િવચાર 
આવે તો આપ �વયં કહો ક� બસ કરો. માર� એક 
કલાકમાં આવું ક�ઈ િવચારવાનું નથી.

એક �દવસ માટ� કોિશશ કરીને જુઓ ક� 
આપણે બી�ઓ િવશે વધુ િવચારવાનું નથી. પછી 
આપ પોતાના િવચારોને જુઓ, પછી આપ એનાથી 
ઉ�પ�ન થનાર અનુભૂિતને ચેક કરો. એને 
િન�લતા કહ�વામાં આવે છ�. િન�લતા શું છ� અને 
મૌન શું છ�?

મૌન પણ બે �કારનાં હોય છ�. એક છ� મનનું 
મૌન અને બીજું છ� વાણીનું મૌન. મનના મૌનનો 
અથ� એ નથી ક� આપણે િવચારવાનું બંધ કરી 
દઈએ. ક�ટલાંયે ભાઈબહ�નો મેડીટ�શનના સમયે 
એ �યાસ કર� છ� ક� િવચાર ઉ�પ�ન જ ના થાય � 
ક� વા�તવમાં આ સંભવ નથી. મા� સા�ી બનીને 
જુઓ, જેવા આપ આપના િવચારોને સા�ી બનીને 
�શો, તો તેની ગિત ઓછી થઈ જશે અને 
િવચારની ક�ા સારી થઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ ॥
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આખા �દવસમાં �વયંને �ઈએ ક� પોતાની 
ભૂિમકાને રચના�મકતાથી કરી ર�ા છીએ યા 
બી�ઓ પર િનભ�ર રહીએ છીએ. બી�ઓની 
ભૂિમકામાં આપણે એટલા સામેલ થઈ જઈએ છીએ 
ક� એ સમયે આપણી ભૂિમકા જ ભૂલી જઈએ છીએ 
અને બી�ના રોલ પર િનણા�યક થવા લાગીએ 
છીએ.

�દવસમાં આપણે એક વાર કોિશશ કરીને 
�ઈએ તો આપણે કોઈનીય ભૂિમકાનો ફ�સલો 
કરવાનો નથી, જેમક� એણે આમ કરવું �ઈએ, 
આમ ના કરવું �ઈએ વગેર� વગેર�. એક �દવસ 
ભાર� લાગતો હોય તો એક કલાક માટ� આમ 
કરીને �ઈ શક�એ છીએ.

આપે એક કલાકમાં અંતમાં ખબર પડશે ક� 
આપણી ઘણી બધી ઉ�� જે �યથ� થઈ જતી હતી તે 
બચી ગઈ. �યાર� આપણે િનણા�યક બનીએ છીએ 
તો આપણા િવચારની ક�ા સકારા�મક નથી 
રહ�તી કારણ ક� એ સમયે આપણે લોકોની કમી-
કમ�રીઓ વધાર� �ઈએ છીએ. એક એકની 
કમ�રી �તાં �તાં આપણા મનની હાલત ક�વી 
થઈ �ય છ�? તેથી �યવહારમાં સા�ી ભાવનો 
અ�યાસ કરીને �ઈએ ક� તેનાથી આપણને કયો 
ફાયદો થાય છ�. એનાથી આપણી અંદર ક�ટલી 
શિ� ભરાય છ�.

�યાર� બી�ઓને �વાનું બંધ કરી દીધું 
�યાર� �� �વયંને �વાનું ચાલુ ક�ં છું. ક� મારા 
મનમાં શું ચાલી ર�ં છ�. ક�ટલાક લોકો કહ� છ� ક� 
અમે અમારા િવચારોને �ઈ જ નથી શકતા. �� પૂછું 

�યાર� આપણે કોઈ 
નાટક યા ફ��મ �ઈએ 
છીએ તો દશ�કોની વ�ે 
બેસીને એ �ઈએ છીએ ક� 
મંચ પર શું થઈ ર�ં છ�. એ 
રીતે �વનની યા�ામાં 
ચાલતાં વ�ે વ�ે દશ�ક

પણ બનવાનું છ�. દશ�ક શા માટ� બનવાનું છ�? 
કારણક� દશ�ક બનવાથી આપણે મુ� રહીએ 
છીએ. �યાર� આપણે મુ� થઈને �ઈએ છીએ 
�યાર� ખબર પડે છ� ક� આ નાટક જે સદાય ચાલતું 
જ રહ� છ�, તેમાં દર�ક કલાકાર પોતાની ભૂિમકા 
િનભાવે છ�. આપણે તેને િનણા�યક બનીને ના 
�ઈએ. આપણે જેવા િનણા�યક બનીએ છીએ તો 
એમ લાગે છ� ક� આપણે એ ભૂિમકા સાથે �ડાઈ 
જઈએ છીએ.

સા�ી બનીને બી�ઓની ભૂિમકા �તાં 
�યાર� આપણે અિભનય કરીએ છીએ તો તે 
રચના�મકતાથી ભર�લો હશે. કારણ ક� તે વખતે 
આપણું મન ��થર હોય છ�. એક અશાંત મનવાળો 
માનવ કદી પણ રચના�મક બની શકતો નથી.

સમ� ક� �� અ�યાર� સારા મૂડમાં છું. આપે 
એવું ક�ઈ ક�ં ક� મા�ં મન ઉદાસ થઈ ગયું. પછી �� 
ક�� છું ક� આતો �વાભાિવક છ�. એમણે એવું ક�ં ક� 
�� નારાજ તો થઈ �� એનો મતલબ એ છ� ક� મારી 
અંદર એ શિ� અને સમજ જ નથી. ક� �� ભૂિમકા 
કઈ રીતે ક�ં. મારી ભૂિમકા આપની ભૂિમકા પર 
િનભ�ર થઈ ગઈ. આપ જેવી ભૂિમકા િનભાવશો 
પછી એ �માણે �� મારી ભૂિમકા અદા કરીશ. 

�સ�નતાના પથ પર

સા�ી બનો, િનણા�યક નહ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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કાય�માં નોકરી ધંધામાં જેટલું �યાન આપે છ� તેટલું 
�યાન પોતાનાં કમ�ની �ે�તા તરફ આપે તો 
ચો�સ કમ� કરતાં પહ�લાં તેને �ેક મારી શક�. 
આ�યા��મકતા �ારા માનવમાં કમ� ��યેની 
��િત જ�મે છ�. ટૂંકમાં માનવે કમ�, આકમ� અને 
િવકમ�ની ગિતને સમ�ને કમ� કરવાં �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

માનવે ��ત રહીને કમ� કરવાં �ઈએ. 
બે�યાનપણે, અસાવધાનીપૂવ�ક, આળસમાં, 
�માદમાં કર�લાં કમ� પ�ાતાપ કરાવે છ�. કમ�ના 
આ�દ, મ�ય, અંતનો િવચાર કરવો �ઈએ. 
તેનાથી આવનારાં પ�રણામોનો િવચાર કમ� કરતાં 
પહ�લાં કરવો �ઈએ. તેની અસરોનું મૂ�યાંકન, 
મંથન કરવું �ઈએ.

કમ�ની ગિત તરફ વધાર� �યાન આપવા 
માનવ પોતાની જ��રયાતો ઘટાડે. �યસન, ફ�શન, 
િવકારોમાંથી મુ� બને. સાદું �વન અને 
ઉ�િવચારને �વન �યેય બનાવે તો કમ�ની 
ગુણવ�ા તરફ �યાન આપી શકાય.

િનરંક�શ �િ�ઓ અને ઈ�છાઓ ક�કમ� 
તરફ દોરી �ય છ�. કમ����યો �પી અ�ોને � 
આ�માની લગામ હોય, તો માનવ કમ� ઉપર 
િનયં�ણ લાવી શક� છ�.

માનવ �થૂલ ક� સૂ�મ, સા�ં ક� ખોટું, દ�વી ક� 
આસુરી જે ક�ઈ કમ� કર�, તેનો સારો ક� ખોટો 
િહસાબ�કતાબ તો અવ�ય બને છ�. ત�અનુસાર 
તેનું પ�રણામ તેને અચૂક ભોગવવું પડે છ�. 
નુકસાન, માંદગી, અક�માત, �ાક�િતક 
આપદાઓ યા િભ�ન િભ�ન �વ�પે, કમ�ભોગ 
�ારા તેને અવ�ય ચુ�ે કરવું પડે છ�. યોગીઓ 
યોગા�યાસ �ારા કમ�બંધનો, કમ�ભોગને 
કમ�યોગમાં પ�રવત�ત કર� છ�. યોગબળ �ારા 
િવકમ� ભ�મ કર� છ�. પણ આજનો માનવ આ સવ� 
વાતોને સૂ�મતાથી, ગંભીરતાથી લેતો નથી.

પરમા�મા પરમિપતા છ� તો ધમ�રાજ પણ છ�. 
માનવને અંતમાં ધમ�રાજપુરીમાં કમ�નો િહસાબ-
�કતાબ સમજવો પડે છ�. ત�અનુસાર પુનજ��મ 
મળ� છ�. ઈ�લામમાં તેને કયામતના �દવસ તરીક� 
મૂલવવામાં આવે છ�. માનવ પોતાનાં લૌ�કક 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
છું ક� �� શા માટ� મારા િવચારો �ઈ શકતી નથી? 
આપ જેમ સહજ ચાલી ર�ા છો તે રીતે ચાલતા 
�ઓ. મા� એ �યાન રાખો ક� �� શું િવચારી ર�ો 
છું. એને �ણવાની કોિશશ કરો તો જેવી આપણને 
ખબર પડશે ક� �� આ િવચારી ર�ો છું ક� એણે 
આમ કરવું �ઈએ નહ�. જેવા આ �કારના િવચાર 
આવે તો આપ �વયં કહો ક� બસ કરો. માર� એક 
કલાકમાં આવું ક�ઈ િવચારવાનું નથી.

એક �દવસ માટ� કોિશશ કરીને જુઓ ક� 
આપણે બી�ઓ િવશે વધુ િવચારવાનું નથી. પછી 
આપ પોતાના િવચારોને જુઓ, પછી આપ એનાથી 
ઉ�પ�ન થનાર અનુભૂિતને ચેક કરો. એને 
િન�લતા કહ�વામાં આવે છ�. િન�લતા શું છ� અને 
મૌન શું છ�?

મૌન પણ બે �કારનાં હોય છ�. એક છ� મનનું 
મૌન અને બીજું છ� વાણીનું મૌન. મનના મૌનનો 
અથ� એ નથી ક� આપણે િવચારવાનું બંધ કરી 
દઈએ. ક�ટલાંયે ભાઈબહ�નો મેડીટ�શનના સમયે 
એ �યાસ કર� છ� ક� િવચાર ઉ�પ�ન જ ના થાય � 
ક� વા�તવમાં આ સંભવ નથી. મા� સા�ી બનીને 
જુઓ, જેવા આપ આપના િવચારોને સા�ી બનીને 
�શો, તો તેની ગિત ઓછી થઈ જશે અને 
િવચારની ક�ા સારી થઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ ॥
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આખા �દવસમાં �વયંને �ઈએ ક� પોતાની 
ભૂિમકાને રચના�મકતાથી કરી ર�ા છીએ યા 
બી�ઓ પર િનભ�ર રહીએ છીએ. બી�ઓની 
ભૂિમકામાં આપણે એટલા સામેલ થઈ જઈએ છીએ 
ક� એ સમયે આપણી ભૂિમકા જ ભૂલી જઈએ છીએ 
અને બી�ના રોલ પર િનણા�યક થવા લાગીએ 
છીએ.

�દવસમાં આપણે એક વાર કોિશશ કરીને 
�ઈએ તો આપણે કોઈનીય ભૂિમકાનો ફ�સલો 
કરવાનો નથી, જેમક� એણે આમ કરવું �ઈએ, 
આમ ના કરવું �ઈએ વગેર� વગેર�. એક �દવસ 
ભાર� લાગતો હોય તો એક કલાક માટ� આમ 
કરીને �ઈ શક�એ છીએ.

આપે એક કલાકમાં અંતમાં ખબર પડશે ક� 
આપણી ઘણી બધી ઉ�� જે �યથ� થઈ જતી હતી તે 
બચી ગઈ. �યાર� આપણે િનણા�યક બનીએ છીએ 
તો આપણા િવચારની ક�ા સકારા�મક નથી 
રહ�તી કારણ ક� એ સમયે આપણે લોકોની કમી-
કમ�રીઓ વધાર� �ઈએ છીએ. એક એકની 
કમ�રી �તાં �તાં આપણા મનની હાલત ક�વી 
થઈ �ય છ�? તેથી �યવહારમાં સા�ી ભાવનો 
અ�યાસ કરીને �ઈએ ક� તેનાથી આપણને કયો 
ફાયદો થાય છ�. એનાથી આપણી અંદર ક�ટલી 
શિ� ભરાય છ�.

�યાર� બી�ઓને �વાનું બંધ કરી દીધું 
�યાર� �� �વયંને �વાનું ચાલુ ક�ં છું. ક� મારા 
મનમાં શું ચાલી ર�ં છ�. ક�ટલાક લોકો કહ� છ� ક� 
અમે અમારા િવચારોને �ઈ જ નથી શકતા. �� પૂછું 

�યાર� આપણે કોઈ 
નાટક યા ફ��મ �ઈએ 
છીએ તો દશ�કોની વ�ે 
બેસીને એ �ઈએ છીએ ક� 
મંચ પર શું થઈ ર�ં છ�. એ 
રીતે �વનની યા�ામાં 
ચાલતાં વ�ે વ�ે દશ�ક

પણ બનવાનું છ�. દશ�ક શા માટ� બનવાનું છ�? 
કારણક� દશ�ક બનવાથી આપણે મુ� રહીએ 
છીએ. �યાર� આપણે મુ� થઈને �ઈએ છીએ 
�યાર� ખબર પડે છ� ક� આ નાટક જે સદાય ચાલતું 
જ રહ� છ�, તેમાં દર�ક કલાકાર પોતાની ભૂિમકા 
િનભાવે છ�. આપણે તેને િનણા�યક બનીને ના 
�ઈએ. આપણે જેવા િનણા�યક બનીએ છીએ તો 
એમ લાગે છ� ક� આપણે એ ભૂિમકા સાથે �ડાઈ 
જઈએ છીએ.

સા�ી બનીને બી�ઓની ભૂિમકા �તાં 
�યાર� આપણે અિભનય કરીએ છીએ તો તે 
રચના�મકતાથી ભર�લો હશે. કારણ ક� તે વખતે 
આપણું મન ��થર હોય છ�. એક અશાંત મનવાળો 
માનવ કદી પણ રચના�મક બની શકતો નથી.

સમ� ક� �� અ�યાર� સારા મૂડમાં છું. આપે 
એવું ક�ઈ ક�ં ક� મા�ં મન ઉદાસ થઈ ગયું. પછી �� 
ક�� છું ક� આતો �વાભાિવક છ�. એમણે એવું ક�ં ક� 
�� નારાજ તો થઈ �� એનો મતલબ એ છ� ક� મારી 
અંદર એ શિ� અને સમજ જ નથી. ક� �� ભૂિમકા 
કઈ રીતે ક�ં. મારી ભૂિમકા આપની ભૂિમકા પર 
િનભ�ર થઈ ગઈ. આપ જેવી ભૂિમકા િનભાવશો 
પછી એ �માણે �� મારી ભૂિમકા અદા કરીશ. 

�સ�નતાના પથ પર

સા�ી બનો, િનણા�યક નહ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)



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

�ાના�ત

ÜíÌë�ÚëÚë±õ�±ëÕb_�

° ä Þ � è í ß ë � Ö ð S Ý�

ÚÞëääë� ÜëËõ� ±ëÕHëë�

ÜëË õ� À õËáë� Õ þÀëßÞë _�

ç ëÔÞ� ÚÞëTÝë _ � È õ .�

±ëËáë� ÜùËë� ç_ÃÌÞÜë_,�

åã@Öåëâí�äëÖëäßHëÜë_�

VäÝ_Þõ�½õ´Þõ,�ÜíÌë�ÚëÚëÞõ�½õ´Þõ,�çú�ÕùÖëÞë�

ÇìßhëÞõ� ¬Çð_� ÚÞëääëÜë_� áëBÝë_� Èõ.� ±ëÕHëí�

ÇáÞ�(TÝäèëß)�±Þõ�Çèõßù�±_ØßÞí�ÔëßHëëÞõ�

ÕþIÝZë�Àßõ�Èõ.�ÉõËáí�ÝëØÞí�åã@Ö�èåõ�ÖõËáë�

ßë½´� ÕØ� ÜõâääëÞë� ±ìÔÀëßí� ÚÞåõ.�

±ìÔÀëßí�ÚÞäð_�Èõ�Öù�Öõ�ÜëËõ�ÝùÃÚâ�½õ´±õ.�

çëÇù� ÝùÃ� ÀùÞõ� ÀèõäëÝ� ?� ÇëáÖë_� ÎßÖë_�

ÀëÝýTÝäèëßÜë_� ±ëäÖë_� ÕHë� ÕùÖëÞë� µÕß�

±õËõLåÞ�(KÝëÞ)�èåõ�Öù�ÝùÃÝð@Ö�ãV×ìÖ�ßèí�

åÀõ�Èõ.�Éõ±ù�ÚëÚë,�ÜQÜëÞõ�±Þðçßäë�́ EÈõ�Èõ�

±õÜÞí�ÝùÃÝð@Ö�ãV×ìÖ�ßèí�åÀõ�Èõ.�Éõ�èØù×í�

Õëß�ßèõäë� ÜëËõ�±_Øß� KÝëÞ�ßëÂõ�Èõ.�±õÜÞí�

ÝùÃÝð@Ö� ãV×ìÖ� ßèí� åÀõ� Èõ.� VäÝ_Þõ�

ÕßgÇÖÞ×í�Üð@Ö�ßëÂù,�±ë�±ëÕHëí�ÉäëÚØëßí�

Èõ.�ÉäëÚØëßí�VäÝ_Þõ�ÚØáäë�ÜëËõÞð_�çú×í�ÜùË<_�

çëÔÞ�Èõ.

çÜõËäëÞí� ±Þõ� çÜëääëÞí� åã@Ö�

ÝùÃÝð@Ö�ÚÞäëÜë_�CëHëí�ÜØØ�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

±_ìÖÜ�çÜÝõ�±ëÕHëí� ãV×ìÖ� CëHëí�¬Çí�ßèõ,�

ÚëÚë� É�çëÜõ� èùÝ,� Öù�ÚëÕ� çÜëÞ�ÚÞíåð_.�

FÝëßõ�±PÝëç�±Þõ�çëÇë�Õðßïðæë×ý�Õß,�çëÇë�

ìØá×í�çõäëÜë_�KÝëÞ�±ëMÝð_�èåõ�IÝëßõ�É�ÚëÚë�

çëÜõ�±ëäåõ.�áë_Úë�çÜÝÞù�ÝùÃ�±×ëýÖïû�áë_Úë�

çÜÝ×í�çëÇë�ÚëÚë�çë×õ�çëÇë�ß�ëë_�èù´±õ.�

çëÇë� ìØá×í�çëèõÚÞõ�çØë�ßë°�ßëÂõáë�èùÝ�

IÝëßõ�±_ìÖÜ�çÜÝõ�ÚëÚë�çëÜõ�±ëäåõ.

ÚëÚë�Üëßë�µÕß�çØë�ßë°�ßèõ.�ÉõÜ�ÚëÚë�

Àèõ�Èõ�ÚëâÀù�ìÞÝÖ�(ØëÞÖ)�çëÎ,�Öù�ÜðßëØ

(ìçì©�-�´EÈë)�çë_ÕÍõ.�ÚëÚëÞí�ÜØØ�äÃß�Öù�

±ëÕHëõ� ÜØØÃëß� ÚÞí� åÀÖë� Þ×í.� gèÜÖ�

ÚëâÀùÞí,�ÜØØ�ÚëÚëÞí�Èõ.�gèÜÖõ�ÚëâÀ,�Öù�

ÜØØõ�ÚëÕ,�çëÇë�ìØá�Õß�çëèõÚ�(ÚëÚë)�ßë°.�

ÕÈí�Àù´�±ëÕHëë×í�ÞëßëÉ�Þë�×ëÝ.�ÚëÚëÞõ�

ßë°�ßëÂäë�Èõ,�Öù�±õÀäëß�Éõ�Ûñá�×´�èùÝ,�Öõ�

Úí°äëß�Þë�×ëÝ.�±ëÕHëù�TÝäèëß�çëÔëßHë�

Þë� èùÝ.� ½õ� ÚèëßÞë� áùÀù� Éõäù� ±ëÕHëù�

TÝäèëß�Èõ�Öù�ÞëÜ�Õþìç©�ÀßäëÞõ�ÚØáõ�±õÞù�

ÕþÛëä�áùÀù�µÕß�ÕÍåõ.�ÕþÛëäÞí�äëÖ�Öù�ÚëÉ\�

Õß�ßèí�±ëÕb_�ÜÞ�ÍoAÝë�Àßåõ.�Üëhë�ÕùÖëÞë�

Õðßïðæë×ý� ÜëËõ� Ýë� çõäë� ÜëËõ� É� ç_ÀSÕ� Èõ� Öù�

çÎâÖë�ÞèÙ�Üâõ.�±ÞõÀùÞë�çèÝùÃ×í�çõäëÜë_�

çÎâÖë� Üâåõ.�çõäë� Öù�ÚëÚë�Àù´Þõ� ÕþõßHëë�

±ëÕíÞõ�Àßëäí�áõåõ.�ÕùÖëÞë�Õðßïðæë×ý�ÜëËõ�ç_ÀSÕ�

±õËáë� åð©,� lõWÌ� èùÝ� Éõ×í� ±ëÕHëë� ØßõÀ�

ç_ÀSÕ�çëÀëß�×ëÝ.

ìÞìäýCïÞ�ãV×ìÖ�ßèõ�Öù�±ëÕb_�ìØá�çØë�

±ëßëÜÜë_�ßèõ.�çëÇë�ìØá×í�çëÇë�ÚëÕÞõ�ÝëØ�

Àßù.�ìØáÜë_�Àù´ÕHë�ÕþÀëßÞí�ØðÑÂØØýÞí�ÎíáÙÃ�

Þë�èùÝ.� ØðÑÂ�±ëÕÞëß�Ûáõ�Àù´� ØðÑÂ�±ëÕõ�

Õß_Öð� ±ëÕHëí� ±_Øß� ÕùÖëÞõ� CëHëë� åë_Ö� ±Þõ�

ÕþõÜäëâë�ÚÞëäù�Éõ×í�±ëÕHëë�ìØáÜë_�åë_ìÖ�±Þõ�

ÕþõÜ�èùÝ.�Àù´Þë�Àù´�ç_VÀëß�Èõ�½Hëí±õ�Èí±õ,�

અ�તધારા

યોગયુ� ��થિત
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 11 November 2020 Page No. 09

�ાના�ત

Öù�Àù´�ÜùËí�äëÖ�Þ×í.�±õÞõ�ÜùËí�ÚÞëäíÞõ�

µÌëäíÞõ�ÕùÖëÞë�ìØáÜë_�áëäíÞõ�ÕùÖëÞë�ìØáÞõ�

ÂßëÚ�Þë�Àßù.�±õÜë_�Úèð�KÝëÞ�ßëÂäëÞð_�Èõ.�

FÝëßõ�ìØá�çëÇð_�Èõ,�çëÎ�Èõ,�Àù´�ÂËÕË�Þ×í�Öù�

ÝùÃ�çëßù�áëÃåõ.�Àù´�ÕþÀëßÞð_�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Þë�

èùÝ.

èð_� ÚëÚëÞí� ÜØØ� Àèð_,� CëHëí� ÜèõßÚëÞí�

Àèð_,� ±ëËáí� ÉäëÚØëßí� èùäë� ÈÖë_� ±õÀØÜ�

èâäë� ßèí±õ� Èí±õ� ÀëßHëÀõ� ±Üõ� ±Üëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ�±õäð_�çÜÉÖë�Þ×í.�ÚëÚë�åë�ÜëËõ�

Èõ?�Éõ×í�±Üëßí�Úðì©�èâäí�ßèõ�Èõ.�èð_�çØë�

VäÝ_Þõ�çØë�èâäí,�Âðå,�ÞçíÚäëÞ�çÜÉ\_�È\_.�

±ëÕHëõ�Âðå�ßèíåð_�Öù�çäý�Âðå�ßèõåõ.�±ëÕHëõ�

Éßë�ÕHë�Àù´�ÀëßHë×í�Âðå�ÞèÙ�èù´±õ�Öù,�

Àù´�Âðå�ÞèÙ�èùÝ.�Õèõáë_�Âðå�±Þõ�ÝùÃÝð@Ö�

ßèõäëÞí�Àâë�åíÂäí�½õ´±õ.�Éõ×í�±ëÕHëõ�çëÇë�

ìØá×í�çõäë�ÀßíÞõ�çäýÞõ�ÜØØ�Àßí�åÀí±õ.�×ùÍí�

ÕHë�ÜëÞ�åëÞÞí�´EÈë�Üë×ð_�ÂßëÚ�Àßí�Øõ�Èõ.�

±ÕÜëÞ�CëHëë�ØðÑÂí�ÚÞëäõ�Èõ.�±õÞë×í�VäÝ_Þõ�

çØë�Üð@Ö�ßëÂù.�±ëÕHëë�ç_ÀSÕ,�±ëÕHëí�T²ìkë,�

äëÝÚþõåÞ�Øñßäëâë_Þõ�ÕèùîÇõ�Èõ,�Öù�Þ°Àäëâë_�

Þõ�ÕHë�ÕèùîÇõ�Èõ.�±ëÕHëõ�Éõäë�Ëë"Þ×í�Úùáíåð_,�

Öõäë�Ëë"Þ×í�Öõ±ù�çë_Ûâåõ.�Éõäë�ç_ÀSÕ�Àßíåð_,�

Öõäë�ç_ÀSÕ�ÕèùîÇåõ.�±õ×í�Éwß�±ëÕHëõ�ÕùÖëÞë�

ç_ÀSÕÞõ�åð©,�åë_Ö�ÚÞëäù�Öù�ÀõËáù�ÎëÝØù�Èõ.

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�TÝ×ý�ç_ÀSÕ�Þë�èùÝ.�ÖõÞë×í�

ÕHë�±iëëÖ�ÚÞí�½±ù.�ØõäÖë±ù�Öù�ÖõÞë×í�

±iëëÖ�Èõ�Öù�±õÜÞë�ÜëËõ�Àù´�ÜùËí�äëÖ�Þ×í.�

ÕHë�±IÝëßõ�±ëÕHëõ� lõWÌ�Úþë›Hë�±ëIÜë±ù,�

çëÇë� çõäëÔëßí� ±ëIÜë±ù� TÝ×ý×í� ±iëëÖ�

ßèí±õ.�Éõ� TÝ×ý�Èõ�±õÞí�µkÕìkë�Ú_Ô�Àßíåð_.�

TÝ×ý�ç_ÀSÕùÞí�µkÕìkë�×äëÞð_�ÜðAÝ�ÀëßHë�Èõ�Øõè�

±ìÛÜëÞ.�±ëÕHëõ�Éwßí�çÜ°Þõ�ç_ÀSÕù�Àßí±õ�

Èí±õ�ÕHë�Öõ�Éwßí�Þ×í.�TÝ×ý�ìäÇëßÞëßë±ù�

ÕHë�±ëäí�äëÖùÜë_�½õÍë´�½Ý�Èõ.�Éõ±ù�TÝ×ý�

ìäÇëßÞëßë� Þ×í� Öõ±ù�±ëäí� äëÖùÜë_� ½õÍëåõ�

ÞèÙ.�Öõ±ù�Àèõåõ�ÜÞõ�±ë�Ô_ÔëÜë_�Ào´�ÂÚß�Þë�

ÕÍõ.� ±ë� ÂùËù� Cë_Ôù� Èõ.� ±ë� Ô_Ôù� ÞðÀçëÞ�

ÀßÞëßù� Èõ.� ÚëÚë� èÜõåë_� Àèõ� Èõ� Àõ� çëßù�

Úí{ÞõçÜõÞ�ÀØí�ÞðÀçëÞäëâí�äëÖ� ìäÇëßåõ�

ÞèÙ.�±ëÕHëõ�ÚëÚëÞë_�ÚëâÀù�ßïðèëÞí�ÀÜëHëí�

Àßí±õ�Èí±õ�Öù�±õÜë_�çúÞð_�Ûáð_�çÜëÝõáð_�Èõ.�ÀØí�

ÃÎáÖ×í� ÕHë� ÞðÀçëÞÜë_� ÉÖë� Þ×í.� ±õËáõ�

ÚëÚë�KÝëÞ�ÂõîÇëäõ�Èõ�Àõ�ßïðèëÞí�±PÝëç�±Þõ�

ÝùÃÜë_� Éßë� ÕHë� ±ëâç� Þë� ±ëäõ.� Öõ� ÕHë�

ÞðÀçëÞÀëßÀ�Èõ.

ÝùÃ�±Þõ�±PÝëç�±õ�Úþë›Hë�°äÞÞí�

åùÛë�Èõ.�Ûáõ�ÃÜõ�ÖõËáð_�ÀëÜ�èùÝ�Õß_Öð�Öõ�ÇñÀí�

ÉäëÝ�Èõ�Öù�ìØá�ÍoÂõ�Èõ.�±ëÕHëù�±ëIÜë�ÍoÂõ�

ÞèÙ,�Àù´�Ûñá�Þë�Àßí±õ�IÝëßõ�ÝùÃ�çëßù�áëÃõ�

Èõ.�FÝëßõ�±ëÕHëõ�çÜÉØëß,�åëHëë�ÚÞíåð_�IÝëßõ�

ÝùÃ� áëÃåõ.� ±ëÕHëí� Úðì©Þõ� ìØTÝ� ÚÞëääë�

ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�çÜÉ�±ëÕí�Èõ.�Üëßí�Úðì©�

çØë�çÖùÃðHëí�èåõ�Öù�±ëIÜë�wÕí�äëçHë�çëÎ�

èùäëÞõ�áíÔõ�±ëÕHëí�Úðì©Üë_�çëßí�ßíÖõ�Úõçí�

Éåõ.�±ëÕHëëÜë_�ìØTÝÖë�±ëäÖí�ßèõåõ.�Öõ×í�Öù�

ÚëÚë�±ëÕHëÞõ�Àèõ�Èõ�Àõ�Úðì©�wÕí�ÜëËáëÜë_�

iëëÞ�wÕí�ÕëHëí�Ûßõáð_�èåõ,�Öù�Úí½Þõ�ÕíäÍëäí�

åÀíåð_.�Úðì©Üë_� iëëÞ�ËÀåõ�ÞèÙ,�Öù�Úí½Þõ�

@Ýë_×í�±ëÕíåð_�?

ÝëØÜë_� ßèõäð_� ±õËáõ� Øõè� ±ìÛÜëÞÞõ�

çÜëMïÖ�ÀßÖë�Éäð_.�åë_Ö�ìÇkë�ßèõÞëßë�ìÞì�_Ö�

ßèõ�Èõ.�ÉäëÚØëßí�ÚëÚë�µÕß�Èõ.�ÚëÚë�ÚÔð_�

ÌíÀ�ßëÂõÉ�Èõ.�±ëÕHëí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Öù�±ëÕHëõ�

ÌíÀ�ßèõäëÞð_�Èõ.�ÀØí�±ëÕHëí�ÇõÖÞë�±õäð_�Þë�Àèõ�

Àõ�Üõî�ÂùË<_�ÀÝð*�Èõ.�±ëÕHëõ�VäÝ_,�VäÝ_Þë�ÉÉ,�

äÀíá�ÚÞí±õ.�Úí½±ù�ÜëËõ�ÞèÙ.�±ëÕHëõ�åð_�

ÀßäëÞð_�Èõ�?�±ëÕHëë�ÚëÕ,�ËíÇß,�çØÃðßïð�VäÝ_�



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

�ાના�ત

ÜíÌë�ÚëÚë±õ�±ëÕb_�

° ä Þ � è í ß ë � Ö ð S Ý�

ÚÞëääë� ÜëËõ� ±ëÕHëë�

ÜëË õ� À õËáë� Õ þÀëßÞë _�

ç ëÔÞ� ÚÞëTÝë _ � È õ .�

±ëËáë� ÜùËë� ç_ÃÌÞÜë_,�

åã@Öåëâí�äëÖëäßHëÜë_�

VäÝ_Þõ�½õ´Þõ,�ÜíÌë�ÚëÚëÞõ�½õ´Þõ,�çú�ÕùÖëÞë�

ÇìßhëÞõ� ¬Çð_� ÚÞëääëÜë_� áëBÝë_� Èõ.� ±ëÕHëí�

ÇáÞ�(TÝäèëß)�±Þõ�Çèõßù�±_ØßÞí�ÔëßHëëÞõ�

ÕþIÝZë�Àßõ�Èõ.�ÉõËáí�ÝëØÞí�åã@Ö�èåõ�ÖõËáë�

ßë½´� ÕØ� ÜõâääëÞë� ±ìÔÀëßí� ÚÞåõ.�

±ìÔÀëßí�ÚÞäð_�Èõ�Öù�Öõ�ÜëËõ�ÝùÃÚâ�½õ´±õ.�

çëÇù� ÝùÃ� ÀùÞõ� ÀèõäëÝ� ?� ÇëáÖë_� ÎßÖë_�

ÀëÝýTÝäèëßÜë_� ±ëäÖë_� ÕHë� ÕùÖëÞë� µÕß�

±õËõLåÞ�(KÝëÞ)�èåõ�Öù�ÝùÃÝð@Ö�ãV×ìÖ�ßèí�

åÀõ�Èõ.�Éõ±ù�ÚëÚë,�ÜQÜëÞõ�±Þðçßäë�́ EÈõ�Èõ�

±õÜÞí�ÝùÃÝð@Ö�ãV×ìÖ�ßèí�åÀõ�Èõ.�Éõ�èØù×í�

Õëß�ßèõäë� ÜëËõ�±_Øß� KÝëÞ�ßëÂõ�Èõ.�±õÜÞí�

ÝùÃÝð@Ö� ãV×ìÖ� ßèí� åÀõ� Èõ.� VäÝ_Þõ�

ÕßgÇÖÞ×í�Üð@Ö�ßëÂù,�±ë�±ëÕHëí�ÉäëÚØëßí�

Èõ.�ÉäëÚØëßí�VäÝ_Þõ�ÚØáäë�ÜëËõÞð_�çú×í�ÜùË<_�

çëÔÞ�Èõ.

çÜõËäëÞí� ±Þõ� çÜëääëÞí� åã@Ö�

ÝùÃÝð@Ö�ÚÞäëÜë_�CëHëí�ÜØØ�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

±_ìÖÜ�çÜÝõ�±ëÕHëí� ãV×ìÖ� CëHëí�¬Çí�ßèõ,�

ÚëÚë� É�çëÜõ� èùÝ,� Öù�ÚëÕ� çÜëÞ�ÚÞíåð_.�

FÝëßõ�±PÝëç�±Þõ�çëÇë�Õðßïðæë×ý�Õß,�çëÇë�

ìØá×í�çõäëÜë_�KÝëÞ�±ëMÝð_�èåõ�IÝëßõ�É�ÚëÚë�

çëÜõ�±ëäåõ.�áë_Úë�çÜÝÞù�ÝùÃ�±×ëýÖïû�áë_Úë�

çÜÝ×í�çëÇë�ÚëÚë�çë×õ�çëÇë�ß�ëë_�èù´±õ.�

çëÇë� ìØá×í�çëèõÚÞõ�çØë�ßë°�ßëÂõáë�èùÝ�

IÝëßõ�±_ìÖÜ�çÜÝõ�ÚëÚë�çëÜõ�±ëäåõ.

ÚëÚë�Üëßë�µÕß�çØë�ßë°�ßèõ.�ÉõÜ�ÚëÚë�

Àèõ�Èõ�ÚëâÀù�ìÞÝÖ�(ØëÞÖ)�çëÎ,�Öù�ÜðßëØ

(ìçì©�-�´EÈë)�çë_ÕÍõ.�ÚëÚëÞí�ÜØØ�äÃß�Öù�

±ëÕHëõ� ÜØØÃëß� ÚÞí� åÀÖë� Þ×í.� gèÜÖ�

ÚëâÀùÞí,�ÜØØ�ÚëÚëÞí�Èõ.�gèÜÖõ�ÚëâÀ,�Öù�

ÜØØõ�ÚëÕ,�çëÇë�ìØá�Õß�çëèõÚ�(ÚëÚë)�ßë°.�

ÕÈí�Àù´�±ëÕHëë×í�ÞëßëÉ�Þë�×ëÝ.�ÚëÚëÞõ�

ßë°�ßëÂäë�Èõ,�Öù�±õÀäëß�Éõ�Ûñá�×´�èùÝ,�Öõ�

Úí°äëß�Þë�×ëÝ.�±ëÕHëù�TÝäèëß�çëÔëßHë�

Þë� èùÝ.� ½õ� ÚèëßÞë� áùÀù� Éõäù� ±ëÕHëù�

TÝäèëß�Èõ�Öù�ÞëÜ�Õþìç©�ÀßäëÞõ�ÚØáõ�±õÞù�

ÕþÛëä�áùÀù�µÕß�ÕÍåõ.�ÕþÛëäÞí�äëÖ�Öù�ÚëÉ\�

Õß�ßèí�±ëÕb_�ÜÞ�ÍoAÝë�Àßåõ.�Üëhë�ÕùÖëÞë�

Õðßïðæë×ý� ÜëËõ� Ýë� çõäë� ÜëËõ� É� ç_ÀSÕ� Èõ� Öù�

çÎâÖë�ÞèÙ�Üâõ.�±ÞõÀùÞë�çèÝùÃ×í�çõäëÜë_�

çÎâÖë� Üâåõ.�çõäë� Öù�ÚëÚë�Àù´Þõ� ÕþõßHëë�

±ëÕíÞõ�Àßëäí�áõåõ.�ÕùÖëÞë�Õðßïðæë×ý�ÜëËõ�ç_ÀSÕ�

±õËáë� åð©,� lõWÌ� èùÝ� Éõ×í� ±ëÕHëë� ØßõÀ�

ç_ÀSÕ�çëÀëß�×ëÝ.

ìÞìäýCïÞ�ãV×ìÖ�ßèõ�Öù�±ëÕb_�ìØá�çØë�

±ëßëÜÜë_�ßèõ.�çëÇë�ìØá×í�çëÇë�ÚëÕÞõ�ÝëØ�

Àßù.�ìØáÜë_�Àù´ÕHë�ÕþÀëßÞí�ØðÑÂØØýÞí�ÎíáÙÃ�

Þë�èùÝ.� ØðÑÂ�±ëÕÞëß�Ûáõ�Àù´� ØðÑÂ�±ëÕõ�

Õß_Öð� ±ëÕHëí� ±_Øß� ÕùÖëÞõ� CëHëë� åë_Ö� ±Þõ�

ÕþõÜäëâë�ÚÞëäù�Éõ×í�±ëÕHëë�ìØáÜë_�åë_ìÖ�±Þõ�

ÕþõÜ�èùÝ.�Àù´Þë�Àù´�ç_VÀëß�Èõ�½Hëí±õ�Èí±õ,�

અ�તધારા

યોગયુ� ��થિત
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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Öù�Àù´�ÜùËí�äëÖ�Þ×í.�±õÞõ�ÜùËí�ÚÞëäíÞõ�

µÌëäíÞõ�ÕùÖëÞë�ìØáÜë_�áëäíÞõ�ÕùÖëÞë�ìØáÞõ�

ÂßëÚ�Þë�Àßù.�±õÜë_�Úèð�KÝëÞ�ßëÂäëÞð_�Èõ.�

FÝëßõ�ìØá�çëÇð_�Èõ,�çëÎ�Èõ,�Àù´�ÂËÕË�Þ×í�Öù�

ÝùÃ�çëßù�áëÃåõ.�Àù´�ÕþÀëßÞð_�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Þë�

èùÝ.

èð_� ÚëÚëÞí� ÜØØ� Àèð_,� CëHëí� ÜèõßÚëÞí�

Àèð_,� ±ëËáí� ÉäëÚØëßí� èùäë� ÈÖë_� ±õÀØÜ�

èâäë� ßèí±õ� Èí±õ� ÀëßHëÀõ� ±Üõ� ±Üëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ�±õäð_�çÜÉÖë�Þ×í.�ÚëÚë�åë�ÜëËõ�

Èõ?�Éõ×í�±Üëßí�Úðì©�èâäí�ßèõ�Èõ.�èð_�çØë�

VäÝ_Þõ�çØë�èâäí,�Âðå,�ÞçíÚäëÞ�çÜÉ\_�È\_.�

±ëÕHëõ�Âðå�ßèíåð_�Öù�çäý�Âðå�ßèõåõ.�±ëÕHëõ�

Éßë�ÕHë�Àù´�ÀëßHë×í�Âðå�ÞèÙ�èù´±õ�Öù,�

Àù´�Âðå�ÞèÙ�èùÝ.�Õèõáë_�Âðå�±Þõ�ÝùÃÝð@Ö�

ßèõäëÞí�Àâë�åíÂäí�½õ´±õ.�Éõ×í�±ëÕHëõ�çëÇë�

ìØá×í�çõäë�ÀßíÞõ�çäýÞõ�ÜØØ�Àßí�åÀí±õ.�×ùÍí�

ÕHë�ÜëÞ�åëÞÞí�´EÈë�Üë×ð_�ÂßëÚ�Àßí�Øõ�Èõ.�

±ÕÜëÞ�CëHëë�ØðÑÂí�ÚÞëäõ�Èõ.�±õÞë×í�VäÝ_Þõ�

çØë�Üð@Ö�ßëÂù.�±ëÕHëë�ç_ÀSÕ,�±ëÕHëí�T²ìkë,�

äëÝÚþõåÞ�Øñßäëâë_Þõ�ÕèùîÇõ�Èõ,�Öù�Þ°Àäëâë_�

Þõ�ÕHë�ÕèùîÇõ�Èõ.�±ëÕHëõ�Éõäë�Ëë"Þ×í�Úùáíåð_,�

Öõäë�Ëë"Þ×í�Öõ±ù�çë_Ûâåõ.�Éõäë�ç_ÀSÕ�Àßíåð_,�

Öõäë�ç_ÀSÕ�ÕèùîÇåõ.�±õ×í�Éwß�±ëÕHëõ�ÕùÖëÞë�

ç_ÀSÕÞõ�åð©,�åë_Ö�ÚÞëäù�Öù�ÀõËáù�ÎëÝØù�Èõ.

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�TÝ×ý�ç_ÀSÕ�Þë�èùÝ.�ÖõÞë×í�

ÕHë�±iëëÖ�ÚÞí�½±ù.�ØõäÖë±ù�Öù�ÖõÞë×í�

±iëëÖ�Èõ�Öù�±õÜÞë�ÜëËõ�Àù´�ÜùËí�äëÖ�Þ×í.�

ÕHë�±IÝëßõ�±ëÕHëõ� lõWÌ�Úþë›Hë�±ëIÜë±ù,�

çëÇë� çõäëÔëßí� ±ëIÜë±ù� TÝ×ý×í� ±iëëÖ�

ßèí±õ.�Éõ� TÝ×ý�Èõ�±õÞí�µkÕìkë�Ú_Ô�Àßíåð_.�

TÝ×ý�ç_ÀSÕùÞí�µkÕìkë�×äëÞð_�ÜðAÝ�ÀëßHë�Èõ�Øõè�

±ìÛÜëÞ.�±ëÕHëõ�Éwßí�çÜ°Þõ�ç_ÀSÕù�Àßí±õ�

Èí±õ�ÕHë�Öõ�Éwßí�Þ×í.�TÝ×ý�ìäÇëßÞëßë±ù�

ÕHë�±ëäí�äëÖùÜë_�½õÍë´�½Ý�Èõ.�Éõ±ù�TÝ×ý�

ìäÇëßÞëßë� Þ×í� Öõ±ù�±ëäí� äëÖùÜë_� ½õÍëåõ�

ÞèÙ.�Öõ±ù�Àèõåõ�ÜÞõ�±ë�Ô_ÔëÜë_�Ào´�ÂÚß�Þë�

ÕÍõ.� ±ë� ÂùËù� Cë_Ôù� Èõ.� ±ë� Ô_Ôù� ÞðÀçëÞ�

ÀßÞëßù� Èõ.� ÚëÚë� èÜõåë_� Àèõ� Èõ� Àõ� çëßù�

Úí{ÞõçÜõÞ�ÀØí�ÞðÀçëÞäëâí�äëÖ� ìäÇëßåõ�

ÞèÙ.�±ëÕHëõ�ÚëÚëÞë_�ÚëâÀù�ßïðèëÞí�ÀÜëHëí�

Àßí±õ�Èí±õ�Öù�±õÜë_�çúÞð_�Ûáð_�çÜëÝõáð_�Èõ.�ÀØí�

ÃÎáÖ×í� ÕHë� ÞðÀçëÞÜë_� ÉÖë� Þ×í.� ±õËáõ�

ÚëÚë�KÝëÞ�ÂõîÇëäõ�Èõ�Àõ�ßïðèëÞí�±PÝëç�±Þõ�

ÝùÃÜë_� Éßë� ÕHë� ±ëâç� Þë� ±ëäõ.� Öõ� ÕHë�

ÞðÀçëÞÀëßÀ�Èõ.

ÝùÃ�±Þõ�±PÝëç�±õ�Úþë›Hë�°äÞÞí�

åùÛë�Èõ.�Ûáõ�ÃÜõ�ÖõËáð_�ÀëÜ�èùÝ�Õß_Öð�Öõ�ÇñÀí�

ÉäëÝ�Èõ�Öù�ìØá�ÍoÂõ�Èõ.�±ëÕHëù�±ëIÜë�ÍoÂõ�

ÞèÙ,�Àù´�Ûñá�Þë�Àßí±õ�IÝëßõ�ÝùÃ�çëßù�áëÃõ�

Èõ.�FÝëßõ�±ëÕHëõ�çÜÉØëß,�åëHëë�ÚÞíåð_�IÝëßõ�

ÝùÃ� áëÃåõ.� ±ëÕHëí� Úðì©Þõ� ìØTÝ� ÚÞëääë�

ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�çÜÉ�±ëÕí�Èõ.�Üëßí�Úðì©�

çØë�çÖùÃðHëí�èåõ�Öù�±ëIÜë�wÕí�äëçHë�çëÎ�

èùäëÞõ�áíÔõ�±ëÕHëí�Úðì©Üë_�çëßí�ßíÖõ�Úõçí�

Éåõ.�±ëÕHëëÜë_�ìØTÝÖë�±ëäÖí�ßèõåõ.�Öõ×í�Öù�

ÚëÚë�±ëÕHëÞõ�Àèõ�Èõ�Àõ�Úðì©�wÕí�ÜëËáëÜë_�

iëëÞ�wÕí�ÕëHëí�Ûßõáð_�èåõ,�Öù�Úí½Þõ�ÕíäÍëäí�

åÀíåð_.�Úðì©Üë_� iëëÞ�ËÀåõ�ÞèÙ,�Öù�Úí½Þõ�

@Ýë_×í�±ëÕíåð_�?

ÝëØÜë_� ßèõäð_� ±õËáõ� Øõè� ±ìÛÜëÞÞõ�

çÜëMïÖ�ÀßÖë�Éäð_.�åë_Ö�ìÇkë�ßèõÞëßë�ìÞì�_Ö�

ßèõ�Èõ.�ÉäëÚØëßí�ÚëÚë�µÕß�Èõ.�ÚëÚë�ÚÔð_�

ÌíÀ�ßëÂõÉ�Èõ.�±ëÕHëí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Öù�±ëÕHëõ�

ÌíÀ�ßèõäëÞð_�Èõ.�ÀØí�±ëÕHëí�ÇõÖÞë�±õäð_�Þë�Àèõ�

Àõ�Üõî�ÂùË<_�ÀÝð*�Èõ.�±ëÕHëõ�VäÝ_,�VäÝ_Þë�ÉÉ,�

äÀíá�ÚÞí±õ.�Úí½±ù�ÜëËõ�ÞèÙ.�±ëÕHëõ�åð_�

ÀßäëÞð_�Èõ�?�±ëÕHëë�ÚëÕ,�ËíÇß,�çØÃðßïð�VäÝ_�
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ÔÜýßëÉ� Èõ.� çÖÀÜý� ±Þõ� çÖßëFÝ� V×ëÕÞ�

Àßäë� ÜëËõ� Éõ� ÚëâÀùÞõ� ìÞìÜkë� ÚÞëTÝë_� Èõ.�

V×ëÕÞëÜë_� ±ëÕHëõ� ÚëÚëÞí� çë×õ� Èí±õ.� Öù�

±ëÕHëë�ç_ÀSÕ,�äÇÞ�±Þõ�ÀÜýÜë_�±õ�ØõÂëÝ�Àõ�

±ë�ÂßõÂß�́ rßíÝ�ØßÚëß�Èõ.�ÀõËáð_�çIÝÖëÞð_�

ßëFÝ�Èõ.�±ëÕHëÞõ�ÛëÞ�èùäð_�½õ´±õ�Àõ�±ëÕHëõ�

çÖÝðÃí�ßëFÝÜë_�±ëääë�ÜëËõ�±ìÔÀëßí�Èí±õ.�

ÕùÖëÞëÜë_�çÖÔÜý�Èõ�Öù�ßëFÝ�ÀëßùÚëßÜë_�ÕHë�

çIÝÖë�Èõ.�çðÂ,�åë_ìÖ,�ÕìähëÖë�±Þõ�ÕþõÜ�Õèõáë_�

ÕùÖëÞí� ãV×ìÖÜë_� Èõ� çë×õ� çë×õ� çúÞí� çë×õ�

TÝäèëßÜë_� Èõ� Öù� ìØá� çëìÚÖí� ±ëÕõ� Èõ� Àõ�

ÚëÚëÞí�çë×õ�Þ_ÚßäëßÜë_�±ëäí�åÀ<_�È\_.�±ëÕHëõ�

ÚëâÀù�É�ÚëÕÞù�çëZëëIÀëß�ÀßëäÞëß�Èí±õ.

ÚëÚë±õ� À�ëð _� Àõ� ±IÝëßõ� ÕþëßOÔÞù�

±ÞðÛä� Àßù.� çØë� çðÂ-åë_ìÖ,� ÕþõÜ-±ëÞ_ØÜë_�

ßèõäð_,� ±ÞðÛä� Àßäù� ±Þõ� Úí½±ùÞõ� ÕHë�

Àßëääù.�çúÞõ�±õäù�±ÞðÛä�Àßëäù�Àõ�èÜHëë_�

Õðßïðæë×ý�Àßù,�èÜHëë_�ÕþëßOÔ�Üõâäù.�CëHëí�ÚÔí�

Üè õÞÖ×í� VäÝ _Þ õ � Ü ð@Ö� Àßù.� Ú ð ì©Þõ�

ÛËÀäëÜë_×í�Üð@Ö�Àßù.�Éõ�Àßõ�Èõ�Öõ�çëßïð_�É�Àßõ�

Èõ�±ëÕHëë�ìäÇëßäë×í�Àèõäë×í�ÎßÀ�ÕÍåõ�åð_�?�

Éõ�×äëÞð_�Èõ�Öõ�×´Þõ�É�ßèõäëÞð_�Èõ.�CëHëë�åë_Ö,�

åð©�ßèíÞõ,�çëÇð_�ìäÇëßíåð_�Öù�±ëÕHëõ�Àèíåð_�Öõ�

Àù´�ÕHë�ÜëÞåõ.�Àù´ÕHë�äëÖ�èùÝ,�±ëÕHëëÜë_�

çÜëääëÞí� ±õäí� åã@Ö� èùÝ� ÉõÞù� Éßë� ÕHë�

ÕþÛëä�Þë�ÕÍõ.�½õ�́ Îõ@Ë�Effect (ÕþÛëä)�ÕÍõ�Èõ.�

Öù�ÜÞõ�ÍíÎõ@Ë�Defect (ÞðÀçëÞ)�×åõ.�±ëÕHëõ�

Öù�çØë�ç_ÕñHëý�ÚÞäëÞð_� KÝëÞ�ßëÂí±õ�Èí±õ.�

±IÝëßõ�ÞèÙ�ÚÞíåð_,�Öù�@Ýëßõ�ÚÞíåð_.�±õÜë_�

Éßë�ÕHë�çðVÖí�Þë�èùÝ.�çðVÖí�ÀõËáëÝõ�ÕþÀëßÞð_�

ÞðÀçëÞ�Àßõ� Èõ.� çðVÖí� ÝùÃÝð@Ö� ßèõäë� ØõÖí�

Þ×í.�Üðßáí�@áëçÞí�ÀØß�ßèõÖí�Þ×í.�çõäëÜë_�

Öõ�CëHëë_�ÚèëÞë_�Àßëäõ�Èõ.

ÖÜõ�ÝùÃí�ÚÞù.�ÝùÃ×í�çäý�±õÞí�Üõâõ�

ÌíÀ�ÚÞí�Éåõ.�ØðÑÂ�çðÂ,�èëß-°ÖÜë_�çÜëÞ�

ÚÞù.� Éõ� ÕHë� ¼UÝ�çëÜõ�±ëäí� ß�ëð_� Èõ.� ÖõÜë_�

çÜëÞÖëÜë_�ßèù.�±ëÕHëù�ÝùÃ�ÀùÞí�çë×õ�Èõ�?�

FÝëßõ� çäýåã@ÖäëÞÞí� çë×õ� ÝùÃ� Èõ� Öù� Öõ�

åã@Ö� Üëßí� Õëçõ� èùÝ.� çëÜÞù� ÀßäëÞù� Ýë�

ÚØáù�áõäëÞù�AÝëá�Þë�±ëäõ.�ÕHë�±õÜë_�çÜëÞ�

ßèïð_.�èð_�åë_Ö�ßèð_�Öù�Úðì©äëÞùÞí�Úðì©�ÚëÚë�

±õÞí�Üõâõ�É�ÚÔð�ÌíÀ�Àßí�Øõåõ.�Öõ�±õÜÞð_�ÀëÜ�

Èõ.�VäÔÜýÜë_�ËÀù.�Üë×ð_�ÕÍõ�ÕHë�ÔÜý�Þë�È^Ëõ.�±ë�

VäÔÜý�åã@Ö�±ëÕÞëß�Èõ.�ØßõÀÞõ�±ÞðÛä�×åõ�

Àõ� ÃèÞ� åë_ìÖÜë_� ßèù,� Öù� ±õËáù� çÜÝ�

åã@Öåëâí� ãV×ìÖÞù� ±ÞðÛä� ×åõ.� FÝëßõ�

åë_ìÖÜë_�ßèõÖë_�Þ×í�IÝëßõ�ÞÚâë´Þù�±ÞðÛä�

×ëÝ�Èõ.

ÜQÜë�ÀèõÖë_�åã@Ö�±õÀÌí�ÀßäëÜë_�ÀõËáí�

ÜèõÞÖ� Àßù� Èù,� FÝëßõ� ÎëáÖð� ÂÇý� Àßäë×í�

µØëç,�ÞÚâë�ÚÞí�½±ù�Èù.�ÝùÃÜë_�ßèíÞõ�

±ëÕHëõ�åë_ìÖÞí�åã@Ö�ÉÜë�Àßí±õ.�ÚëÚëÞë_�

ÚëâÀù�Öù�VÜßHë�ÝùBÝ�Èõ.�ÚíÉ\_�ÃëÝÞ�ÝùBÝ�

Èõ.�hëí½�ÕñÉÞíÝ�ÝùBÝ�Èõ.�ÉõÞë�ÀØÜÜë_�Õ¥�

èåõ�±õÞí� Õñ½� ×åõ.� ÉõÜHëõ� ±ÞõÀùÞõ� ÀÜëHëí�

Àßëäí�èåõ.�Âðå�ßèù�±Þõ�Âðåí�äèõîÇù.�À´�ßíÖõ�

äèõ îÇåù.� T²ìkë� ±Þõ� äëÝÚþõåÞ×í.� ±õäù�

@äë"ìáËíÞù� Õðßïðæë×ý� Àßù.� iëëÞ� ÝùÃÞí� Õë_Âù�

ÜÉÚñÖ�èùÝ.�iëëÞ�Èõ�VÜßHë�Àßäë�ÜëËõ.�ÝùÃ�Èõ�

åã@Ö�Üõâääë�ÜëËõ.�ÉõÞë×í�Õë_Âù�ÜÉÚñÖ�ÚÞí�

½Ý�Èõ.�µIçëèÜë_�ßèù�±Þõ�µIçëè�±Õëäù.�Éõ�

VäÝ_�µÍõ�Èõ�Öõ�Úí½Þõ�µIçëè�±Õëäí�åÀõ�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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Úìáßë½±õ�M²Jäí�Õß�ÕùÖëÞð_�äÇýVä�ÉÜëäí�ØíÔð_�

èÖð_.� ±ëçðßíÕb_� çäýhë� Îõáëäí� ØíÔð_� èÖð_.�

ÔÜýÕßëÝHëÖëÞõ�ÞWË�Àßí�ØíÔí�èÖí,�líáZÜí�

Ö×ë� ±LÝ� ØõäùÞõ� ÉõáÞë� Ú_Øí� ÚÞëTÝë� èÖë�

IÝëßõ�ÛÃäëÞõ�ÖõÞë�Õß�ìäÉÝ�Üõâäí�ÜÞðWÝù�

Ö×ë�ØõäùÞõ�ÝëÖÞë±ùÜë_×í�ÈùÍëTÝë�èÖë.�Öõ×í�

±ë� Õþç_ÃÞõ� ±ÞðáZëíÞõ� áùÀù� ØíÕëäáíÞí�

ßëìhë±õ�±_ÔÀëß�wÕí�±ëçðßíÕHëëÞë�Þëå�ÜëËõ�

ÕþÀëå�Îõáëääë�ØíÕÀ�ÕþÃËëäõ�Èõ.�±Þõ�áZÜíÞð_�

±ëèäëÞ�Àßõ�Èõ.� hëí°�ØoÖÀ×ë�ÜðÉÚ�líßëÜõ�

ßëäHëÞù�äÔ�ÀßíÞõ�±ÝùKÝëÜë_�Õþäõå�ÀÝùý�IÝëßõ�

áùÀù±õ�ìäÉÝÞë�±ëÞ_ØÜë_�ØíÕ�ÕþÃËëäíÞõ�±ë�

ìØäçÞí�µÉäHëí�Àßõáí.

±ë�T²këë_ÖùÞõ�wÕÀ�¦ëßë�äHëýäõá�Èõ.�±õÀ�

TÝã@Ö�¦ëßë�ÚÔë�ØõäÖë±ù�Ö×ë�V²ãWËÞõ�Ú_Øí�

ÚÞëääëÞð_� ÀëÝý� ±ç_ÛìäÖ� Èõ.� ±ë� ÕäýÞð_�

±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�çÜÉäë�Éõäð_�Èõ.�iëëÞÇZëð×í�

½õÖë_�ÞßÀëçðß±õ�ÜëÝë�±×ëýÖ�ìäÀëßùÞð_�ÕþÖíÀ�

Èõ.� ßëäHë� ±×ëýÖï û� ßÍëäÞëß.� ßëäHëÞë�

ØåëÞÞÞë�Øå�åíå�±õ�Õë_Ç�ìäÀëß�ÕðßïðæÞë�±Þõ�

Õë_Ç� ìäÀëß� VhëíÞë� Øåëýäõá� Èõ.� ÀëÜ,� ¿ùÔ,�

áùÛ,�Üùè,�±èoÀëß�±õ� Õë_Ç�ÜðAÝ� ìäÀëßùÞõ�

ÃíÖëÜë_� ÞÀóÞë� ¦ëß� À�ëë� Èõ.� èëá� V²ãWË�

ìäÀëßÃþVÖ� ÞÀó� ÚÞí� ÃÝõá� Èõ.� ±ë� ìäÀëßù�

°ÖäëÜë_�ÚâäëÞ�èùäë×í�ÚìáÞí�µÕÜë�±ëÕí�

Èõ.� V²ãWË� Ç¿Üë_� ÀìáÝðÃÞë� ±_ÖÞë� çÜÝÜë_�

èßõÀ� Þß-ÞëßíÞë� ÜÞ� µÕß� ìäÀëßù� wÕí�

ÞßÀëçðßÞð_� ßëFÝ� Çëáõ� Èõ.� ÕìßHëëÜõ� áùÀù�

hëëìèÜëÜ�ÕùÀëßõ�Èõ.�±ëäë�ÔÜýBáëìÞÞë�çÜÝõ�

ÕßÜ� FÝùìÖ� ÕßÜëIÜë� FÝùìÖìá*ÃÜïû� ìåä�

±äÖìßÖ� ×´Þõ� ±ëIÜë±ùÞõ� ´rßíÝ� iëëÞ�

Øß�äæõý�±ëçù�ÜìèÞëÞí�±Üëçõ�ØíÕëäáíÞð_�

ÜèëÕäý�ÜÞëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÛëßÖÜë_�±ë�Õäý×í�

ÞñÖÞ� äæýÞù� åðÛëß_Û� ×ëÝ� Èõ.� çäý� ÕäùýÜë_�

Øíäëâí� ÜèëÞ� Õäý� ÃHëëÝ� Èõ.� ØíÕëäáí� Õß�

ÛëßÖÛßÜë_�Cëõß�Cëõß�ÕþÀëåÞë�ØíÕÀ�{ÃÜÃí�

µÌõ�Èõ.�áùÀù�ÎËëÀÍë�ÎùÍí�±ëÞ_Ø�ÜÞëäõ�Èõ,�

CëßÞí�çÎë´�Àßõ�Èõ,�åßíßÞù�Üõá�µÖëßõ�Èõ.�

±Þõ�ÔÞÞí�Øõäí�áZÜíÞí�Õñ½�Àßõ�Èõ.�äõÕëßí±ù�

äæýÞë� ìèçëÚÞð_� áõHëØõHëÞð_� çßäöÝð_� ÀëÏí� Þäë�

ÇùÕÍëÞð_� åðÛ� ÜðèñÖý� Àßõ� Èõ.� áùÀù� ÕßVÕß�

±õÀÚí½Þõ�Cëõß�É´�èâõÜâõ�Èõ�Ö×ë�ÜíÌë´×í�

Qèùî�ÜíÌ<_�Àßëäõ�Èõ.�l©ë×í�Øõä�ØåýÞõ�½Ý�Èõ.�

±ëÚëáT²©� çú� èæý� µSáëç×í� Õë_Ç� ìØäç�

ÔÞÖõßå,� Àëâí� ÇúØå,� Øíäëâí,� ÚõçÖð_� äæý�

±Þõ�Ûë´ÚíÉÞë�ÖèõäëßùÞí�µÉäHëí�Àßõ�Èõ.

ØíÕëäáí�ÕäýÞðð_�çëÇð_�±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�åð_�

Èõ�Öõ�½Hëäð_�±IÝ_Ö�Éwßí�Èõ,�Éõ×í�ÖõÞí�çëÇí�

µÉäHëí� Àßí� åÀëÝ.� ØíäëâíÞë� ÖèõäëßÞù�

Õþëß_Û�@Ýëßõ� Àõäí� ßíÖõ� ×Ýù� ?�±ë�ÚëÚÖÜë_�

ÀõËáíÀ�ÕúßëìHëÀ�À×ë±ù�ÕþÇìáÖ�Èõ.�±õÀ�À×ë�

ÜðÉÚ� ÕþëÇíÞ� ÀëâÜë_� ±õÀ� çÜÝõ� ÞßÀëçðß�

ÞëÜÞë�ßëZëçõ�çÜÃþ�V²ãWË�Õß�ÕùÖëÞð_�±ëìÔÕIÝ�

ÉÜëäí�Àëâù�Àõß�äÖëýTÝù�èÖù.�IÝëßõ�ÛÃäëÞõ�

ÞßÀëçðßÞù�Þëå�Àßí� V²ãWËÞõ�ÖõÞë�ÛÝÜë_×í�

Üð@Ö�Àßí�±Þõ�ØõäÖë±ùÞõ�Ú_ÔÞÜë_×í�ÈùÍëTÝë�

èÖë.�Öõ×í�ØíäëâíÞë�±ëÃáë�ìØäçÞí�ßëìhëÞõ�

Àëâí� ÇúØåÞõ� ÒÞßÀ� ÇÖðØ ýåíÓ� ÖßíÀõ�

ÜÞëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÉõÞõ�ÞëÞí�Øíäëâí�ÕHë�Àèõ�

Èõ.� ÕÈíÞù�±ÜëäVÝëÞù� ìØÞ� ÒÜùËí� ØíäëâíÓ�

ÀèõäëÝ�Èõ.

Úí°� À×ë� Ü ðÉÚ� ßëZëçùÞë� ßë½�

દીપાવલી - �ાન રોશનીનું મહા પવ�
�.ક�. ગાય�ીબેન, કોલાબા, મુંબઈ

• � તમે એકલા જ છો તો તમારી કોઈ �ક�મત 
નથી. પર�તુ તમારી સાથે �ેમ, મધુરતા, 
સહકારની ભાવના છ� તો તમે ક�મતી છો.
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ÔÜýßëÉ� Èõ.� çÖÀÜý� ±Þõ� çÖßëFÝ� V×ëÕÞ�

Àßäë� ÜëËõ� Éõ� ÚëâÀùÞõ� ìÞìÜkë� ÚÞëTÝë_� Èõ.�

V×ëÕÞëÜë_� ±ëÕHëõ� ÚëÚëÞí� çë×õ� Èí±õ.� Öù�

±ëÕHëë�ç_ÀSÕ,�äÇÞ�±Þõ�ÀÜýÜë_�±õ�ØõÂëÝ�Àõ�

±ë�ÂßõÂß�́ rßíÝ�ØßÚëß�Èõ.�ÀõËáð_�çIÝÖëÞð_�

ßëFÝ�Èõ.�±ëÕHëÞõ�ÛëÞ�èùäð_�½õ´±õ�Àõ�±ëÕHëõ�

çÖÝðÃí�ßëFÝÜë_�±ëääë�ÜëËõ�±ìÔÀëßí�Èí±õ.�

ÕùÖëÞëÜë_�çÖÔÜý�Èõ�Öù�ßëFÝ�ÀëßùÚëßÜë_�ÕHë�

çIÝÖë�Èõ.�çðÂ,�åë_ìÖ,�ÕìähëÖë�±Þõ�ÕþõÜ�Õèõáë_�

ÕùÖëÞí� ãV×ìÖÜë_� Èõ� çë×õ� çë×õ� çúÞí� çë×õ�

TÝäèëßÜë_� Èõ� Öù� ìØá� çëìÚÖí� ±ëÕõ� Èõ� Àõ�

ÚëÚëÞí�çë×õ�Þ_ÚßäëßÜë_�±ëäí�åÀ<_�È\_.�±ëÕHëõ�

ÚëâÀù�É�ÚëÕÞù�çëZëëIÀëß�ÀßëäÞëß�Èí±õ.

ÚëÚë±õ� À�ëð _� Àõ� ±IÝëßõ� ÕþëßOÔÞù�

±ÞðÛä� Àßù.� çØë� çðÂ-åë_ìÖ,� ÕþõÜ-±ëÞ_ØÜë_�

ßèõäð_,� ±ÞðÛä� Àßäù� ±Þõ� Úí½±ùÞõ� ÕHë�

Àßëääù.�çúÞõ�±õäù�±ÞðÛä�Àßëäù�Àõ�èÜHëë_�

Õðßïðæë×ý�Àßù,�èÜHëë_�ÕþëßOÔ�Üõâäù.�CëHëí�ÚÔí�

Üè õÞÖ×í� VäÝ _Þ õ � Ü ð@Ö� Àßù.� Ú ð ì©Þõ�

ÛËÀäëÜë_×í�Üð@Ö�Àßù.�Éõ�Àßõ�Èõ�Öõ�çëßïð_�É�Àßõ�

Èõ�±ëÕHëë�ìäÇëßäë×í�Àèõäë×í�ÎßÀ�ÕÍåõ�åð_�?�

Éõ�×äëÞð_�Èõ�Öõ�×´Þõ�É�ßèõäëÞð_�Èõ.�CëHëë�åë_Ö,�

åð©�ßèíÞõ,�çëÇð_�ìäÇëßíåð_�Öù�±ëÕHëõ�Àèíåð_�Öõ�

Àù´�ÕHë�ÜëÞåõ.�Àù´ÕHë�äëÖ�èùÝ,�±ëÕHëëÜë_�

çÜëääëÞí� ±õäí� åã@Ö� èùÝ� ÉõÞù� Éßë� ÕHë�

ÕþÛëä�Þë�ÕÍõ.�½õ�́ Îõ@Ë�Effect (ÕþÛëä)�ÕÍõ�Èõ.�

Öù�ÜÞõ�ÍíÎõ@Ë�Defect (ÞðÀçëÞ)�×åõ.�±ëÕHëõ�

Öù�çØë�ç_ÕñHëý�ÚÞäëÞð_� KÝëÞ�ßëÂí±õ�Èí±õ.�

±IÝëßõ�ÞèÙ�ÚÞíåð_,�Öù�@Ýëßõ�ÚÞíåð_.�±õÜë_�

Éßë�ÕHë�çðVÖí�Þë�èùÝ.�çðVÖí�ÀõËáëÝõ�ÕþÀëßÞð_�

ÞðÀçëÞ�Àßõ� Èõ.� çðVÖí� ÝùÃÝð@Ö� ßèõäë� ØõÖí�

Þ×í.�Üðßáí�@áëçÞí�ÀØß�ßèõÖí�Þ×í.�çõäëÜë_�

Öõ�CëHëë_�ÚèëÞë_�Àßëäõ�Èõ.

ÖÜõ�ÝùÃí�ÚÞù.�ÝùÃ×í�çäý�±õÞí�Üõâõ�

ÌíÀ�ÚÞí�Éåõ.�ØðÑÂ�çðÂ,�èëß-°ÖÜë_�çÜëÞ�

ÚÞù.� Éõ� ÕHë� ¼UÝ�çëÜõ�±ëäí� ß�ëð_� Èõ.� ÖõÜë_�

çÜëÞÖëÜë_�ßèù.�±ëÕHëù�ÝùÃ�ÀùÞí�çë×õ�Èõ�?�

FÝëßõ� çäýåã@ÖäëÞÞí� çë×õ� ÝùÃ� Èõ� Öù� Öõ�

åã@Ö� Üëßí� Õëçõ� èùÝ.� çëÜÞù� ÀßäëÞù� Ýë�

ÚØáù�áõäëÞù�AÝëá�Þë�±ëäõ.�ÕHë�±õÜë_�çÜëÞ�

ßèïð_.�èð_�åë_Ö�ßèð_�Öù�Úðì©äëÞùÞí�Úðì©�ÚëÚë�

±õÞí�Üõâõ�É�ÚÔð�ÌíÀ�Àßí�Øõåõ.�Öõ�±õÜÞð_�ÀëÜ�

Èõ.�VäÔÜýÜë_�ËÀù.�Üë×ð_�ÕÍõ�ÕHë�ÔÜý�Þë�È^Ëõ.�±ë�

VäÔÜý�åã@Ö�±ëÕÞëß�Èõ.�ØßõÀÞõ�±ÞðÛä�×åõ�

Àõ� ÃèÞ� åë_ìÖÜë_� ßèù,� Öù� ±õËáù� çÜÝ�

åã@Öåëâí� ãV×ìÖÞù� ±ÞðÛä� ×åõ.� FÝëßõ�

åë_ìÖÜë_�ßèõÖë_�Þ×í�IÝëßõ�ÞÚâë´Þù�±ÞðÛä�

×ëÝ�Èõ.

ÜQÜë�ÀèõÖë_�åã@Ö�±õÀÌí�ÀßäëÜë_�ÀõËáí�

ÜèõÞÖ� Àßù� Èù,� FÝëßõ� ÎëáÖð� ÂÇý� Àßäë×í�

µØëç,�ÞÚâë�ÚÞí�½±ù�Èù.�ÝùÃÜë_�ßèíÞõ�

±ëÕHëõ�åë_ìÖÞí�åã@Ö�ÉÜë�Àßí±õ.�ÚëÚëÞë_�

ÚëâÀù�Öù�VÜßHë�ÝùBÝ�Èõ.�ÚíÉ\_�ÃëÝÞ�ÝùBÝ�

Èõ.�hëí½�ÕñÉÞíÝ�ÝùBÝ�Èõ.�ÉõÞë�ÀØÜÜë_�Õ¥�

èåõ�±õÞí� Õñ½� ×åõ.� ÉõÜHëõ� ±ÞõÀùÞõ� ÀÜëHëí�

Àßëäí�èåõ.�Âðå�ßèù�±Þõ�Âðåí�äèõîÇù.�À´�ßíÖõ�

äèõ îÇåù.� T²ìkë� ±Þõ� äëÝÚþõåÞ×í.� ±õäù�

@äë"ìáËíÞù� Õðßïðæë×ý� Àßù.� iëëÞ� ÝùÃÞí� Õë_Âù�

ÜÉÚñÖ�èùÝ.�iëëÞ�Èõ�VÜßHë�Àßäë�ÜëËõ.�ÝùÃ�Èõ�

åã@Ö�Üõâääë�ÜëËõ.�ÉõÞë×í�Õë_Âù�ÜÉÚñÖ�ÚÞí�

½Ý�Èõ.�µIçëèÜë_�ßèù�±Þõ�µIçëè�±Õëäù.�Éõ�

VäÝ_�µÍõ�Èõ�Öõ�Úí½Þõ�µIçëè�±Õëäí�åÀõ�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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Úìáßë½±õ�M²Jäí�Õß�ÕùÖëÞð_�äÇýVä�ÉÜëäí�ØíÔð_�

èÖð_.� ±ëçðßíÕb_� çäýhë� Îõáëäí� ØíÔð_� èÖð_.�

ÔÜýÕßëÝHëÖëÞõ�ÞWË�Àßí�ØíÔí�èÖí,�líáZÜí�

Ö×ë� ±LÝ� ØõäùÞõ� ÉõáÞë� Ú_Øí� ÚÞëTÝë� èÖë�

IÝëßõ�ÛÃäëÞõ�ÖõÞë�Õß�ìäÉÝ�Üõâäí�ÜÞðWÝù�

Ö×ë�ØõäùÞõ�ÝëÖÞë±ùÜë_×í�ÈùÍëTÝë�èÖë.�Öõ×í�

±ë� Õþç_ÃÞõ� ±ÞðáZëíÞõ� áùÀù� ØíÕëäáíÞí�

ßëìhë±õ�±_ÔÀëß�wÕí�±ëçðßíÕHëëÞë�Þëå�ÜëËõ�

ÕþÀëå�Îõáëääë�ØíÕÀ�ÕþÃËëäõ�Èõ.�±Þõ�áZÜíÞð_�

±ëèäëÞ�Àßõ�Èõ.� hëí°�ØoÖÀ×ë�ÜðÉÚ�líßëÜõ�

ßëäHëÞù�äÔ�ÀßíÞõ�±ÝùKÝëÜë_�Õþäõå�ÀÝùý�IÝëßõ�

áùÀù±õ�ìäÉÝÞë�±ëÞ_ØÜë_�ØíÕ�ÕþÃËëäíÞõ�±ë�

ìØäçÞí�µÉäHëí�Àßõáí.

±ë�T²këë_ÖùÞõ�wÕÀ�¦ëßë�äHëýäõá�Èõ.�±õÀ�

TÝã@Ö�¦ëßë�ÚÔë�ØõäÖë±ù�Ö×ë�V²ãWËÞõ�Ú_Øí�

ÚÞëääëÞð_� ÀëÝý� ±ç_ÛìäÖ� Èõ.� ±ë� ÕäýÞð_�

±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�çÜÉäë�Éõäð_�Èõ.�iëëÞÇZëð×í�

½õÖë_�ÞßÀëçðß±õ�ÜëÝë�±×ëýÖ�ìäÀëßùÞð_�ÕþÖíÀ�

Èõ.� ßëäHë� ±×ëýÖï û� ßÍëäÞëß.� ßëäHëÞë�

ØåëÞÞÞë�Øå�åíå�±õ�Õë_Ç�ìäÀëß�ÕðßïðæÞë�±Þõ�

Õë_Ç� ìäÀëß� VhëíÞë� Øåëýäõá� Èõ.� ÀëÜ,� ¿ùÔ,�

áùÛ,�Üùè,�±èoÀëß�±õ� Õë_Ç�ÜðAÝ� ìäÀëßùÞõ�

ÃíÖëÜë_� ÞÀóÞë� ¦ëß� À�ëë� Èõ.� èëá� V²ãWË�

ìäÀëßÃþVÖ� ÞÀó� ÚÞí� ÃÝõá� Èõ.� ±ë� ìäÀëßù�

°ÖäëÜë_�ÚâäëÞ�èùäë×í�ÚìáÞí�µÕÜë�±ëÕí�

Èõ.� V²ãWË� Ç¿Üë_� ÀìáÝðÃÞë� ±_ÖÞë� çÜÝÜë_�

èßõÀ� Þß-ÞëßíÞë� ÜÞ� µÕß� ìäÀëßù� wÕí�

ÞßÀëçðßÞð_� ßëFÝ� Çëáõ� Èõ.� ÕìßHëëÜõ� áùÀù�

hëëìèÜëÜ�ÕùÀëßõ�Èõ.�±ëäë�ÔÜýBáëìÞÞë�çÜÝõ�

ÕßÜ� FÝùìÖ� ÕßÜëIÜë� FÝùìÖìá*ÃÜïû� ìåä�

±äÖìßÖ� ×´Þõ� ±ëIÜë±ùÞõ� ´rßíÝ� iëëÞ�

Øß�äæõý�±ëçù�ÜìèÞëÞí�±Üëçõ�ØíÕëäáíÞð_�

ÜèëÕäý�ÜÞëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÛëßÖÜë_�±ë�Õäý×í�

ÞñÖÞ� äæýÞù� åðÛëß_Û� ×ëÝ� Èõ.� çäý� ÕäùýÜë_�

Øíäëâí� ÜèëÞ� Õäý� ÃHëëÝ� Èõ.� ØíÕëäáí� Õß�

ÛëßÖÛßÜë_�Cëõß�Cëõß�ÕþÀëåÞë�ØíÕÀ�{ÃÜÃí�

µÌõ�Èõ.�áùÀù�ÎËëÀÍë�ÎùÍí�±ëÞ_Ø�ÜÞëäõ�Èõ,�

CëßÞí�çÎë´�Àßõ�Èõ,�åßíßÞù�Üõá�µÖëßõ�Èõ.�

±Þõ�ÔÞÞí�Øõäí�áZÜíÞí�Õñ½�Àßõ�Èõ.�äõÕëßí±ù�

äæýÞë� ìèçëÚÞð_� áõHëØõHëÞð_� çßäöÝð_� ÀëÏí� Þäë�

ÇùÕÍëÞð_� åðÛ� ÜðèñÖý� Àßõ� Èõ.� áùÀù� ÕßVÕß�

±õÀÚí½Þõ�Cëõß�É´�èâõÜâõ�Èõ�Ö×ë�ÜíÌë´×í�

Qèùî�ÜíÌ<_�Àßëäõ�Èõ.�l©ë×í�Øõä�ØåýÞõ�½Ý�Èõ.�

±ëÚëáT²©� çú� èæý� µSáëç×í� Õë_Ç� ìØäç�

ÔÞÖõßå,� Àëâí� ÇúØå,� Øíäëâí,� ÚõçÖð_� äæý�

±Þõ�Ûë´ÚíÉÞë�ÖèõäëßùÞí�µÉäHëí�Àßõ�Èõ.

ØíÕëäáí�ÕäýÞðð_�çëÇð_�±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�åð_�

Èõ�Öõ�½Hëäð_�±IÝ_Ö�Éwßí�Èõ,�Éõ×í�ÖõÞí�çëÇí�

µÉäHëí� Àßí� åÀëÝ.� ØíäëâíÞë� ÖèõäëßÞù�

Õþëß_Û�@Ýëßõ� Àõäí� ßíÖõ� ×Ýù� ?�±ë�ÚëÚÖÜë_�

ÀõËáíÀ�ÕúßëìHëÀ�À×ë±ù�ÕþÇìáÖ�Èõ.�±õÀ�À×ë�

ÜðÉÚ� ÕþëÇíÞ� ÀëâÜë_� ±õÀ� çÜÝõ� ÞßÀëçðß�

ÞëÜÞë�ßëZëçõ�çÜÃþ�V²ãWË�Õß�ÕùÖëÞð_�±ëìÔÕIÝ�

ÉÜëäí�Àëâù�Àõß�äÖëýTÝù�èÖù.�IÝëßõ�ÛÃäëÞõ�

ÞßÀëçðßÞù�Þëå�Àßí� V²ãWËÞõ�ÖõÞë�ÛÝÜë_×í�

Üð@Ö�Àßí�±Þõ�ØõäÖë±ùÞõ�Ú_ÔÞÜë_×í�ÈùÍëTÝë�

èÖë.�Öõ×í�ØíäëâíÞë�±ëÃáë�ìØäçÞí�ßëìhëÞõ�

Àëâí� ÇúØåÞõ� ÒÞßÀ� ÇÖðØ ýåíÓ� ÖßíÀõ�

ÜÞëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÉõÞõ�ÞëÞí�Øíäëâí�ÕHë�Àèõ�

Èõ.� ÕÈíÞù�±ÜëäVÝëÞù� ìØÞ� ÒÜùËí� ØíäëâíÓ�

ÀèõäëÝ�Èõ.

Úí°� À×ë� Ü ðÉÚ� ßëZëçùÞë� ßë½�

દીપાવલી - �ાન રોશનીનું મહા પવ�
�.ક�. ગાય�ીબેન, કોલાબા, મુંબઈ

• � તમે એકલા જ છો તો તમારી કોઈ �ક�મત 
નથી. પર�તુ તમારી સાથે �ેમ, મધુરતા, 
સહકારની ભાવના છ� તો તમે ક�મતી છો.
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ÜëËõ� ÝùÃÞù�±ãBïÞ� ÕþÃËëääù�½õ´±õ.� CëßÞí�

çÎë´Þí� çë×õ� ÜÞÜ_ìØßÞí� çÎë´� Àßäë�

ßëÉÝùÃÞù� ±PÝëç� ±ëäUÝÀ� Èõ.� ÝùÃÞõ�

±ãBïÞ� ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ,� Éõ� ìäÀëßùÞõ� Ö×ë�

ÕëÕùÞõ�Úëâõ�Èõ,�ØBÔ�Àßõ�Èõ.�±Þõ�±ëIÜë�åð©�

ÕëäÞ� ÚÞõ� Èõ.� ±ë� Õäý� Õìähë� ÚÞäëÞð_� Ö×ë�

ÝùÃëPÝëç�ÀßäëÞð_�çñÇäõ�Èõ.

äõÕëßí±ù�ØíÕëäáí�Õß�ìèçëÚ-ìÀÖëÚÞð_�

É^Þð_�ÂëÖð_�Ú_Ô�Àßí�Þäð_�ÂëÖð_�Âùáõ�Èõ.�±ë�ìßäëÉ�

ÀùÞí�ÝëØÃëß�Èõ� ?�ÛùáõÞë×� ìåäìÕÖë�çë×õ�

äõÕëßÞù�çùØù�Àßäëäëâë�±ëKÝëãIÜÀ�çëÔÀù�

¦ëßë�±ëçðßí�±äÃðHëùÞð_�ÂëÖð_�Ú_Ô�Àßí�Øöäí�

ÃðHëùÞí�áõHëØõHëÞð�ÂëÖð_�ÂùáäëÞí�ÝëØÃëß�Èõ.�

±ëÜ� ÜÞÞù� Üõá� ÀëÏí,� ìäÀëßù� Õß� ìäÉÝ�

Ü õâäí , � ±i ë ëÞ� ± _ÔÀëßÞ õ � Ø ñ ß � Àß í�

±ëIÜiëëÞÞù� ØíÕ� ÕþÃËëäí� ØíÕëäáíÞð_� Õäý�

ÜÞëääð_�½õ´±õ.�±ëIÜëÜë_�´rßíÝ�iëëÞÞù�ØíÕ�

ÉÃëTÝë�ìäÞë�Øíäëâí�ÜÞëääí�ìÞß×ýÀ�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

±ëÕí� ìäÀëßù � wÕí � ÞßÀëç ðß� ±×ë ýÖ�

±ëçðßíT²ìÖÞù�±_Ö�áëäí,�çúÞõ�Ú_ÔÞÜð@Ö�Àßõ�

Èõ.� ±Þõ� ÕÈí� çÖÝðÃÞù� Õþëß_Û� ×Öë_� Þäë�

V²ãWËÇ¿Þë�åðÛëß_Û�çÜÝõ�V²ãWË�Õß�líáZÜí�

±Þõ� lí� ÞëßëÝHëÞð_� çëÜþëFÝ� åw� ×ëÝ� Èõ.�

±ëçðßíT²ìkëäëâë� ÀìáÝðÃÞù� ±_Ö� ÕÈí�

ØöäíT²ìkëäëâë�çÖÝðÃÞù�Õþëß_Û�×ëÝ�Èõ,�ÉõÞí�

ÂðåëáíÜë_�ØíÕëäáíÞð_�Õäý�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�

ÀõËáëÀ�áùÀùÞë�ÜÖõ�ßëäHë�Õß�ßëÜÞë�ìäÉÝÞù�

Ö×ë� ÜÝëýØë� ÕðßïðæùkëÜ� líßëÜÞë� ßëÜßëFÝÞë�

Õþëß_ÛÞù�±ë�VÜßHëùIçä�Èõ.�±ëçðßí�åã@Ö�Õß�

´rßíÝ� åã@ÖÞë� ìäÉÝÞð_� Ö×ë� ±iëëÞ� wÕí�

±_ÔÀëß� Õß� iëëÞ� wÕí� ßùåÞíÞë� ìäÉÝÞí�

ÝëØÃëßÞð_�±ë�ÜèëÕäý�Èõ.

±ë�Õäý�Õß�áùÀù�ÕùÖëÞë�CëßÞë�±_ÔÀëßÞõ�

Øñß�Àßäë�ØíÕ�ÕþÃËëäõ�Èõ�Ö×ë�ßùåÞí�Àßõ�Èõ.�

ÖõÞð_�±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�±õ�Èõ�Àõ�ÜÞÞë�±_ØßÞë�

±_ÔÀëßÞë� ÜõáÞõ� ÜíËëääë� ±ëKÝëãIÜÀ� iëëÞ�

wÕí� ØíÕÀ� ÕþÃËëäí� ±_ÖÜýÞÞõ� ½B²Ö� Àßäð_�

½õ´±õ.�ÛÃäëÞÞõ�ÕHë�Õþë×ýÞë�Àßí±õ�Èí±õ�Àõ�

ÒÌ×âô� ×æ� …ØôçÌ»ü×Ø.Ó� èõ� Õ þÛð,� ±ÜÞõ�

±_ÔÀëßÜë_×í� ÕþÀëå� ÖßÎ� á´�½.� Õþë×ýÞëÜë_�

ÃäëÝ�Èõ�Àõ�Ò¬Íë�±_Ôëßõ×í�ÕþÛð�!�ÕßÜ�ÖõÉõ�Öð_�

á´�½.Ó

lí�áZÜí°Þõ�ÀÜâÞë�ÕðWÕ�Õß�ìÚßëÉõáë�

ØåëýääëÜë_� ±ëäõ� Èõ.� ±ëÕHëë� CëßB²èV×Þõ�

ÀÜâÞë�eáÞí�ÉõÜ�Õìähë�ÚÞëääë×í�±_ÖßÞí�

FÝùìÖ�½Ãõ�Èõ,�±Þõ�lí�áZÜí°Þù�Õþäõå�×ëÝ�

Èõ.�ÕìßHëëÜõ�çðÂ,�çëÜJÝý�±Þõ�çQ²ì©�°äÞÜë_�

±ëäõ�Èõ.�äõßÛëä�ÈùÍí�ÕþõÜÛëä�ßëÂäù.

ØíÕëäáíÞë�Õäý�Õß�áùÀù�åßíßÞí�±Þõ�

CëßÞí�çÎë´�Àßõ�Èõ.�V×ñá�Úë�ë�çÎë´Þí�çë×õ�

±ëIÜëÞí�±ë_ÖìßÀ�çÎë´�±ìÖ�Éwßí�Èõ.�ÜÞÞù�

Üõá�Éõ�Õë_Ç�ìäÀëßùÞõ�áíÔõ�ÇÏõáù�Èõ,�Öõ�ÀëÏäë�
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�વનમાં આ��મક શિ� કઈ રીતે �ા�ત થાય?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

મનુ�ય માટ� તન અને 
ધનની શિ� જ�રી છ� તે 
તો સૌ માને છ�. પરંતુ 
વા�તવમાં �વામાં આવે 
તો આ બંને શિ�ઓ 
કરતાં િવશેષ આવ�યકતા 
આ��મક શિ�ની છ�.

કારણક� શિ�હીન અને િનબ�ળ આ�મા કામ, 
�ોધ, િનંદા-��ષ વગેર�નાં પં�માં ફસાઈને સદા 
દુઃખી રહ� છ�. �વનમાં મનુ�યની સમ� �યાર� ઉ� 
પ�ર��થિતઓ આવે છ� તો તે વખતે આ�મા 
િવચિલત, ઉ�ેિજત અને માયાથી �ભાિવત ન થાય 
પણ માયાની આંધીઓ અને તોફાનોનો સામનો 
કરતાં શાંિત અને આનંદમાં મ� રહ�, એ માટ� 
આ��મકશિ�ની ઘણી જ�ર છ�. પરંતુ �� એ છ� 
ક� ‘આ�યા��મક શિ� શું છ� અને �વનમાં 
આ�યા��મક શિ�ની �ા��ત કયા પુ�ષાથ�થી થઈ 
શક� છ�?

આ�યા��મક શિ� કઈ શિ�નું નામ છ�?

આ�યા��મક શિ�ઓમાં સૌથી પહ�લી 
શિ� �ાનની શિ� છ�. એને જ િવવેકશિ� 
(પાવર ઑફ જજમે�ટ) પણ કહ�વાય છ�. �ાનથી 
મનુ�યમાં આ�મિવ�ાસ પેદા થાય છ�. તે પોતાના 
સામ�ય�ને સમ� શક� છ� અને એનામાં કાય� 
કરવાની સૂઝ યા �મતા આવે છ�. એટલે એ ઉિ� 
�િસિ� છ� ક� ‘�ાન જ શિ� છ�.’ (નૉલેજ ઈઝ 
માઈટ). એ િસવાય યોગની શિ�, પિવ�તા 
શિ� અને ધમ� અથા�� ધારણાની શિ� પણ 
આ�યા��મક શિ�માં આવે છ�. આજ મનુ�ય 
ભ�, પૂ�રી, પં�ડત અથવા િવ�ાન તો છ� પરંતુ 

એનો આ�મા િનબ�ળ છ�. તે અિભમાન, �ોધ, 
લોભ, કામ આ�દ કોઈને કોઈ િવકારથી અવ�ય 
�ભાિવત છ�. આજે લોકોમાં િવ�ાનશિ� તો છ� 
પરંતુ સહનશિ� નથી. આ રીતે આજે મનુ�યમાં 
�હણશિ� તો છ� પરંતુ �ાનશિ� નથી. આજે 
લોકો ભણેલા ગણેલા તો છ� પરંતુ એમનામાં ‘�ાન’ 
અથવા સ�બુિ� નથી. � એનામાં યથાથ� �ાન 
હોય તો �વન ઘણું ઉ�, શાંિતમય, 
સ�ગુણયુ� અને પિવ� હશે.

આ�યા��મકશિ� શેમાંથી મળ�?

ઉપર આપણે જે આ�યા��મક શિ�ઓનું 
વણ�ન કયુ� છ� તે સૌ સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�મા �ારા જ �ા�ત થઈ શક� છ�, અ�ય કોઈ 
પાસેથી નહ�. જેવી રીતે વીજળીની શિ� 
પાવરહાઉસથી જ મળી શક� છ�. કોઈ દુકાનથી 
નહ�. એ રીતે આ��મકશિ� પણ પરમા�મા 
પાસેથી જ મળી શક� છ�, કોઈ જગતગુ� પાસેથી 
નહ�. એક પરમા�માને જ �ાનસાગર, 
સ�બુિ�દાતા અથવા સવ�� કહ�વામાં આવે છ�. 
તેથી �ાનની �ા��ત �ાનના ભંડાર પરમિપતા 
�ારા જ થઈ શક� છ�. પરમા�માને યોગે�ર પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. તેથી યોગની શિ� પણ એમની 
પાસેથી જ �ા�ત થાય છ�. આ રીતે પરમા�માને જ 
પિતતપાવન અથવા પરમપિવ� પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. એટલે એમની પાસેથી જ પિવ�તાની 
શિ� પણ મળ� છ�. ધમ�ની �થાપનાનું કાય� પણ 
પરમિપતા પરમા�માનું જ છ�. તેથી ધારણા અથવા 
ધારણાની શિ� પણ એમની પાસેથી જ મળી શક� 
છ�. ધમ�ના માગ� ઉપર ચાલવા માટ� પણ મનુ�યમાં 
શિ� હોવી જ�રી છ�. કારણ ક� આ પથમાં અનેક 

• વત�માન સમયે સંક�પની હલચલ પણ 
મોટી ગણવામાં આવશે. પહ�લાંનાં સમયમાં 
સંક�પને હળવાશમાં લેતા હતા. વાચા 
કમ�ણામાં �યાન રાખતા હતા. પર�તુ હવે 
મનસામાં પણ હલચલ ના હોય. કારણ ક� 
અંતમાં છ� જ મનસા સેવા �ારા િવ� 
પ�રવત�ન. અ�યાર� તો મનસાનો એક 
સંક�પ પણ નકામો ગયો તો સમ� ઘણું 
બધું ગુમા�યું. એક સંક�પને પણ સાધારણ 
ના સમજશો. એટલું �યાન રાખો તો 
સંક�પમાં જ પૂણ�િવરામ �ઈએ. મનસા પર 
�યાન રહ� તેને કહ�વાય છ� ચઢતી કલા.
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ÜëËõ� ÝùÃÞù�±ãBïÞ� ÕþÃËëääù�½õ´±õ.� CëßÞí�

çÎë´Þí� çë×õ� ÜÞÜ_ìØßÞí� çÎë´� Àßäë�

ßëÉÝùÃÞù� ±PÝëç� ±ëäUÝÀ� Èõ.� ÝùÃÞõ�

±ãBïÞ� ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ,� Éõ� ìäÀëßùÞõ� Ö×ë�

ÕëÕùÞõ�Úëâõ�Èõ,�ØBÔ�Àßõ�Èõ.�±Þõ�±ëIÜë�åð©�

ÕëäÞ� ÚÞõ� Èõ.� ±ë� Õäý� Õìähë� ÚÞäëÞð_� Ö×ë�

ÝùÃëPÝëç�ÀßäëÞð_�çñÇäõ�Èõ.

äõÕëßí±ù�ØíÕëäáí�Õß�ìèçëÚ-ìÀÖëÚÞð_�

É^Þð_�ÂëÖð_�Ú_Ô�Àßí�Þäð_�ÂëÖð_�Âùáõ�Èõ.�±ë�ìßäëÉ�

ÀùÞí�ÝëØÃëß�Èõ� ?�ÛùáõÞë×� ìåäìÕÖë�çë×õ�

äõÕëßÞù�çùØù�Àßäëäëâë�±ëKÝëãIÜÀ�çëÔÀù�

¦ëßë�±ëçðßí�±äÃðHëùÞð_�ÂëÖð_�Ú_Ô�Àßí�Øöäí�

ÃðHëùÞí�áõHëØõHëÞð�ÂëÖð_�ÂùáäëÞí�ÝëØÃëß�Èõ.�

±ëÜ� ÜÞÞù� Üõá� ÀëÏí,� ìäÀëßù� Õß� ìäÉÝ�

Ü õâäí , � ±i ë ëÞ� ± _ÔÀëßÞ õ � Ø ñ ß � Àß í�

±ëIÜiëëÞÞù� ØíÕ� ÕþÃËëäí� ØíÕëäáíÞð_� Õäý�

ÜÞëääð_�½õ´±õ.�±ëIÜëÜë_�´rßíÝ�iëëÞÞù�ØíÕ�

ÉÃëTÝë�ìäÞë�Øíäëâí�ÜÞëääí�ìÞß×ýÀ�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

±ëÕí� ìäÀëßù � wÕí � ÞßÀëç ðß� ±×ë ýÖ�

±ëçðßíT²ìÖÞù�±_Ö�áëäí,�çúÞõ�Ú_ÔÞÜð@Ö�Àßõ�

Èõ.� ±Þõ� ÕÈí� çÖÝðÃÞù� Õþëß_Û� ×Öë_� Þäë�

V²ãWËÇ¿Þë�åðÛëß_Û�çÜÝõ�V²ãWË�Õß�líáZÜí�

±Þõ� lí� ÞëßëÝHëÞð_� çëÜþëFÝ� åw� ×ëÝ� Èõ.�

±ëçðßíT²ìkëäëâë� ÀìáÝðÃÞù� ±_Ö� ÕÈí�

ØöäíT²ìkëäëâë�çÖÝðÃÞù�Õþëß_Û�×ëÝ�Èõ,�ÉõÞí�

ÂðåëáíÜë_�ØíÕëäáíÞð_�Õäý�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�

ÀõËáëÀ�áùÀùÞë�ÜÖõ�ßëäHë�Õß�ßëÜÞë�ìäÉÝÞù�

Ö×ë� ÜÝëýØë� ÕðßïðæùkëÜ� líßëÜÞë� ßëÜßëFÝÞë�

Õþëß_ÛÞù�±ë�VÜßHëùIçä�Èõ.�±ëçðßí�åã@Ö�Õß�
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�વનમાં આ��મક શિ� કઈ રીતે �ા�ત થાય?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

મનુ�ય માટ� તન અને 
ધનની શિ� જ�રી છ� તે 
તો સૌ માને છ�. પરંતુ 
વા�તવમાં �વામાં આવે 
તો આ બંને શિ�ઓ 
કરતાં િવશેષ આવ�યકતા 
આ��મક શિ�ની છ�.

કારણક� શિ�હીન અને િનબ�ળ આ�મા કામ, 
�ોધ, િનંદા-��ષ વગેર�નાં પં�માં ફસાઈને સદા 
દુઃખી રહ� છ�. �વનમાં મનુ�યની સમ� �યાર� ઉ� 
પ�ર��થિતઓ આવે છ� તો તે વખતે આ�મા 
િવચિલત, ઉ�ેિજત અને માયાથી �ભાિવત ન થાય 
પણ માયાની આંધીઓ અને તોફાનોનો સામનો 
કરતાં શાંિત અને આનંદમાં મ� રહ�, એ માટ� 
આ��મકશિ�ની ઘણી જ�ર છ�. પરંતુ �� એ છ� 
ક� ‘આ�યા��મક શિ� શું છ� અને �વનમાં 
આ�યા��મક શિ�ની �ા��ત કયા પુ�ષાથ�થી થઈ 
શક� છ�?

આ�યા��મક શિ� કઈ શિ�નું નામ છ�?

આ�યા��મક શિ�ઓમાં સૌથી પહ�લી 
શિ� �ાનની શિ� છ�. એને જ િવવેકશિ� 
(પાવર ઑફ જજમે�ટ) પણ કહ�વાય છ�. �ાનથી 
મનુ�યમાં આ�મિવ�ાસ પેદા થાય છ�. તે પોતાના 
સામ�ય�ને સમ� શક� છ� અને એનામાં કાય� 
કરવાની સૂઝ યા �મતા આવે છ�. એટલે એ ઉિ� 
�િસિ� છ� ક� ‘�ાન જ શિ� છ�.’ (નૉલેજ ઈઝ 
માઈટ). એ િસવાય યોગની શિ�, પિવ�તા 
શિ� અને ધમ� અથા�� ધારણાની શિ� પણ 
આ�યા��મક શિ�માં આવે છ�. આજ મનુ�ય 
ભ�, પૂ�રી, પં�ડત અથવા િવ�ાન તો છ� પરંતુ 

એનો આ�મા િનબ�ળ છ�. તે અિભમાન, �ોધ, 
લોભ, કામ આ�દ કોઈને કોઈ િવકારથી અવ�ય 
�ભાિવત છ�. આજે લોકોમાં િવ�ાનશિ� તો છ� 
પરંતુ સહનશિ� નથી. આ રીતે આજે મનુ�યમાં 
�હણશિ� તો છ� પરંતુ �ાનશિ� નથી. આજે 
લોકો ભણેલા ગણેલા તો છ� પરંતુ એમનામાં ‘�ાન’ 
અથવા સ�બુિ� નથી. � એનામાં યથાથ� �ાન 
હોય તો �વન ઘણું ઉ�, શાંિતમય, 
સ�ગુણયુ� અને પિવ� હશે.

આ�યા��મકશિ� શેમાંથી મળ�?

ઉપર આપણે જે આ�યા��મક શિ�ઓનું 
વણ�ન કયુ� છ� તે સૌ સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�મા �ારા જ �ા�ત થઈ શક� છ�, અ�ય કોઈ 
પાસેથી નહ�. જેવી રીતે વીજળીની શિ� 
પાવરહાઉસથી જ મળી શક� છ�. કોઈ દુકાનથી 
નહ�. એ રીતે આ��મકશિ� પણ પરમા�મા 
પાસેથી જ મળી શક� છ�, કોઈ જગતગુ� પાસેથી 
નહ�. એક પરમા�માને જ �ાનસાગર, 
સ�બુિ�દાતા અથવા સવ�� કહ�વામાં આવે છ�. 
તેથી �ાનની �ા��ત �ાનના ભંડાર પરમિપતા 
�ારા જ થઈ શક� છ�. પરમા�માને યોગે�ર પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. તેથી યોગની શિ� પણ એમની 
પાસેથી જ �ા�ત થાય છ�. આ રીતે પરમા�માને જ 
પિતતપાવન અથવા પરમપિવ� પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. એટલે એમની પાસેથી જ પિવ�તાની 
શિ� પણ મળ� છ�. ધમ�ની �થાપનાનું કાય� પણ 
પરમિપતા પરમા�માનું જ છ�. તેથી ધારણા અથવા 
ધારણાની શિ� પણ એમની પાસેથી જ મળી શક� 
છ�. ધમ�ના માગ� ઉપર ચાલવા માટ� પણ મનુ�યમાં 
શિ� હોવી જ�રી છ�. કારણ ક� આ પથમાં અનેક 

• વત�માન સમયે સંક�પની હલચલ પણ 
મોટી ગણવામાં આવશે. પહ�લાંનાં સમયમાં 
સંક�પને હળવાશમાં લેતા હતા. વાચા 
કમ�ણામાં �યાન રાખતા હતા. પર�તુ હવે 
મનસામાં પણ હલચલ ના હોય. કારણ ક� 
અંતમાં છ� જ મનસા સેવા �ારા િવ� 
પ�રવત�ન. અ�યાર� તો મનસાનો એક 
સંક�પ પણ નકામો ગયો તો સમ� ઘણું 
બધું ગુમા�યું. એક સંક�પને પણ સાધારણ 
ના સમજશો. એટલું �યાન રાખો તો 
સંક�પમાં જ પૂણ�િવરામ �ઈએ. મનસા પર 
�યાન રહ� તેને કહ�વાય છ� ચઢતી કલા.
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સહનશિ� આવે છ�. એના મનમાં એ િવચાર 
આવે છ� ક� - ‘આસુરી દુિનયામાં હવે તો મા�ં 
અંિતમ �વન છ� અને િવનાશમાં થોડો જ સમય 
બ�યો છ� પછીથી તો મને તંગ કર� તેવું કમ� પણ 
રહ�શે નહ�, અને દુઃખ આપનાર �યિ� પણ નહ� 
રહ�. તેથી અ�યાર� પિવ�તા માટ�, �ભુના �ેમને 
માટ� તથા ભાિવ ઉ� સુખ માટ� માર� સહન કરવું જ 
�ઈએ. આપણે સવ�શિ�વાન પરમા�માનાં 
સંતાન થઈને પણ શું િવકારો પર િવજય પણ �ા�ત 
ન કરી શક�એ? શું આપણામાં એટલી પણ 
સહનશિ� નથી?’ �યાર� આવું �ાનમંથન 
આપણે કરીએ છીએ �યાર� આપણામાં સાહસ, 
કાય��મતા અને સહનશિ� આવી �ય છ�. 
આપણે તનનાં ક� અને ધનના અભાવના 
�દવસોને પણ ખુશી ખુશીથી પસાર કરી લઈએ 
છીએ અને ઘર બહાર કલહ-કલેશ કરનારી 
�યિ�ઓ સાથે પણ સંબંધ િનભાવી શક�એ 
છીએ.

આ રીતે �ાનથી આપણને એ પણ િન�ય 
થાય છ� ક� આપણે સૌ આ�માઓ છીએ. શરીર તો 
પાંચ ત�વોનું પૂતળું છ� અને આ કિલયુગી શરીર 
તો િવષય િવકારોથી ઉ�પ�ન થયેલ તથા 
તમો�ધાન ત�વોનું બનેલું છ� અને એક �દવસ 
મુ�ીભર રાખ થઈ જવાનું છ�. આપણને એ પણ 
િન�ય થાય છ� ક� આપણે સવ� આ�માઓ સૂય� તથા 
તારાગણથી પણ પાર દ�શ ‘પરમધામ’ અથવા 
��લોકથી જ આ ���મંચ પણ આ�યા છીએ 
અને વા�તવમાં આપણે સવ� ભાઈ-ભાઈ છીએ અને 
િનકટ ભિવ�યમાં સવ� કાંઈ છોડીને, ���ના 
મહાિવનાશ પછી આપણે પાછા ફરવાના છીએ. 
આ તથા �ાનના આવા આવા અ�ય િસ�ાંતોથી 
દ�હ અને પદાથ�નું આકષ�ણ આપણા ઉપર �ભાવ 
પાડશે નહ� અને એમાં આપણી આસિ� રહ�શે 

પિવ�થાથી શિ� કઈ રીતે આવે છ�?

જે �યિ� સરલિચ� અને પિવ� હોય છ�. 
એનો �ભાવ અવ�ય પડે છ�. દા.ત. �ી લ�મી 
નારાયણ આ�દ દ�વી-દ�વતા �ક� આજે 
સાકાર�પમાં આ ભૂમંડળ પર નથી છતાં પણ આજ 
સુધી પણ તેમનો �ભાવ ચા�યો આવે છ�. આજ 
સુધી લોકો એમની જડમૂિત�ઓ સામે જઈને મ�તક 
ઝુકાવે છ� કારણ ક� તે દ�વતા પિવ� હતા. અપિવ� 
મનુ�ય પૂ�ય બનતો નથી.

અપિવ� મનુ�ય મુંઝવણમાં રહ� છ�. તે હ�મેશા 
એમ િવચાર� છ� ક� શું ક�ં, શું ના ક�ં અને ક�ં તો 
કઈ રીતે ક�ં? તે પોતાનાં અપિવ� કમ�ને લીધે 
ભય અને પીડામાં જ રહ� છ�. એને એ વાતની િચંતા 
રહ� ક� તે પકડાઈ ન �ય. પિવ� મનુ�ય સદા 
એકરસ, અડોલ, િનિ�ંત અને અભય ��થિતમાં 
રહ� છ�. અપિવ� મનુ�યની શિ� કદી 
કામભોગમાં અને કદી �ોધની અ��માં ન� થતી 
રહ� છ�. પરંતુ પિવ� મનુ�યની શિ� �ીણ થતી 
નથી પણ એની આ�યા��મક શિ� �દવસે �દવસે 
વધે છ�. તે બી�ઓને પણ સાવધાન કરી 
શિ�શાળી બનાવવાની સેવામાં �ડાય છ�. 
કામવાસનાના ભોગમાં અને �ોધની �ાળામાં 
ન� હોવા ઉપરાંત, અપિવ� મનુ�યની શિ� 
લોભ અને ��ાચારના પ�રણામ �વ�પ ભયથી 
પણ �ીણ થતી રહ� છ� અને ક�ટલીક તો લોભ �ારા 
એકઠા કર�લા િવષયપદાથ� ભોગવવામાં જ �યથ� 
બની �ય છ�. આ રીતે મોહથી પણ મનુ�યની 
િવવેકશિ� ન� થઈ �ય છ�. એટલે જ �યિ� 
મોહવશ યો�ય િનણ�ય કરી શકતો નથી �યાર� 
લોકો એને કહ� છ� ક� ‘એને તો મોહનો પાટો 
બાંધેલો છ�.’ અહ�કારી મનુ�ય િવશે પણ લોકો કહ� 
છ� ક� ‘આને તો ઊંધો નશો ચડેલો છ�.’ અહ�કારીનો 
તો સવ�નાશ થઈ �ય છ�. તો એ �પ� છ� ક� 

નહ�. આ રીતે �ાનથી મનુ�યા�મામાં ઈ���યોનું 
િનયં�ણ રાખવાની, કત��ય - અકત��યનો િવચાર 
કરીને અકત��યથી અલગ રહ�વાની અને કત��યને 
સારી રીતે કરવાની. પોતાના �વનને ધમ�ના માગ� 
પર ચલાવવાની સૂઝ અને શિ� �ા�ત થાય છ�.

યોગથી શિ� કઈ રીતે �ા�ત થાય છ�?

�યાર� આપણે શરીરથી �યારા થઈને 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડીએ 
છીએ તો જે રીતે વીજળીના કને�શનથી કરંટ 
આવે છ�, તે રીતે જ આપણને પણ શિ�નો 
અનુભવ થાય છ� અથવા કરંટ આવે છ�. તેથી 
યોગનો લાઈટ (�કાશ અને હળવાશ) અને માઈટ 
(શિ�) કહ�વામાં આવે છ�. આમ તો �ાનને પણ 
લાઈટ-માઈટ કહ�વામાં આવે છ�. �ાનને લાઈટ 
(�કાશ) અને માઈટ (શિ�) એ અથ�માં કહ� છ� 
ક� જેમ �કાશથી માગ� સારી રીતે દ�ખાય છ� તે રીતે 
�ાનથી પણ પુ�ષાથ�નો માગ� �પ� થાય છ� અને 
એનાથી સહન કરવાની પણ શિ� આવી છ�. 
યોગને ‘લાઈટ અને માઈટ’ એ અથ�માં કહ�વામાં 
આવે છ� ક� એનાથી આ�માનું કને�શન પરમા�મા 
સાથે થાય છ� તે �ારા �કાશ અને શિ� �ા�ત 
થાય છ�. �ાનથી મનુ�યને ‘યુિ�’ (ઉપાય) �પી 
શિ� મળ� છ�. યોગથી તો મનુ�ય પરમા�મા સાથે 
�ડાઈ �ય છ� અને તે કારણે એને મુિ� - 
�વનમુિ�ની શિ� મળ� છ�. �ાનથી તો મનુ�ય 
પ�ર��થિત, પુ�ષો અને પુ�ષાથ�ને સારી રીતે 
હ��ડલ કરી શક� છ�. એમની સાથે કત��ય સારી 
રીતે કરી શક� છ� પરંતુ યોગથી મનુ�ય �વયંને 
િવદ�હી અનુભવ કરીને લાઈટ (�કાશ �વ�પ અને 
હળવો) અનુભવ કર� છ�. એને કમ�નો બોજ 
અનુભવાતો નથી. એને પોતાના પાછલા સં�કાર 
અથવા સંક�પ ખ�ચતા નથી પરંતુ એનાથી મુિ� 
મેળવવાની શિ� અથવા ��થિત �ા�ત કરી લે છ�.

મુ�ક�લીઓ તથા િવ�ન આવે છ�. મનુ�યને તે શિ� 
અથવા સહારો ન મળ� તો મનુ�ય �ાન, યોગ, 
પિવ�તા અથવા ધમ�ના માગ� પર આગળ વધી 
શકતો નથી. તેની ધારણા �ઢ અથવા પા�ી બની 
શકતી નથી. 

�ાનથી શિ� કઈ રીતે મળ� છ�?

હવે �� ઉઠ� છ� ક� ઉપર જે કહ�વામાં આ�યું 
છ� ક� �ાનથી મનુ�યને શિ� મળ� છ�, આ કઈ રીતે 
માની શકાય? �ાન મનુ�યને �યવહારક�શળ અને 
કમ� કરવામાં સમથ� કઈ રીતે બનાવે છ�? �ાનથી 
મનુ�યમાં સહનશિ� કઈ રીતે આવે છ� અને તે 
કઈ રીતે આસિ� અને આકષ�ણથી �ભાિવત 
થતો નથી? આ વાતને �પ� કરવા માટ� આપણે 
�ાનના ક�ટલાક િસ�ાંતોનું વણ�ન કરીને એને 
�વનમાં અમલી બનાવીને �ઈએ છીએ ક� આ 
િસ�ાંતોથી કઈ રીતે મનુ�યમાં સાહસ, 
સહનશિ� અને કાય��મતા આવે છ�.

આપણને ઈ�રીય �ાન �ારા એ માલૂમ 
થાય છ� ક� (૧) આપણે સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છીએ. (૨) હવે કિલયુગી 
ધમ��� અને આસુરી સં�દાયોનો મહાિવનાશ 
એટમ અને હાઈ�ોજન બ�બ તથા �હયુ�ો 
ઈ�યા�દ �ારા થવાનો છ�. (૩) આપણો વત�માન 
જ�મ ���ચ�માં અંિતમ જ�મ છ�. (૪) આપણી 
સામે જે િવ�ન અને ક� આવે છ�, તે આપણા 
કમ�નું ફળ છ�. જેને ક�ટલાક સહન કરીને અને 
ક�ટલાંક યોગ �ારા હવે સમા�ત કરવાં �ઈએ. 
(૫) એના પછી તો સદા સુખના �દવસો (સતયુગ) 
આવવાના છ�. હવે આપણે (૬) પિવ� બનવું 
�ઈએ અને ઈ�ર સાથે �ીિત �ડવી �ઈએ જેથી 
આપણું ભિવ�ય ઉ�વળ બની �ય. નહ�તર આ 
દુિનયા તો દુઃખદાયી છ�. તો આ તથા અ�ય આ 
�કારના િસ�ાંતોથી �વાભાિવક રીતે જ મનુ�યમાં 
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સહનશિ� આવે છ�. એના મનમાં એ િવચાર 
આવે છ� ક� - ‘આસુરી દુિનયામાં હવે તો મા�ં 
અંિતમ �વન છ� અને િવનાશમાં થોડો જ સમય 
બ�યો છ� પછીથી તો મને તંગ કર� તેવું કમ� પણ 
રહ�શે નહ�, અને દુઃખ આપનાર �યિ� પણ નહ� 
રહ�. તેથી અ�યાર� પિવ�તા માટ�, �ભુના �ેમને 
માટ� તથા ભાિવ ઉ� સુખ માટ� માર� સહન કરવું જ 
�ઈએ. આપણે સવ�શિ�વાન પરમા�માનાં 
સંતાન થઈને પણ શું િવકારો પર િવજય પણ �ા�ત 
ન કરી શક�એ? શું આપણામાં એટલી પણ 
સહનશિ� નથી?’ �યાર� આવું �ાનમંથન 
આપણે કરીએ છીએ �યાર� આપણામાં સાહસ, 
કાય��મતા અને સહનશિ� આવી �ય છ�. 
આપણે તનનાં ક� અને ધનના અભાવના 
�દવસોને પણ ખુશી ખુશીથી પસાર કરી લઈએ 
છીએ અને ઘર બહાર કલહ-કલેશ કરનારી 
�યિ�ઓ સાથે પણ સંબંધ િનભાવી શક�એ 
છીએ.

આ રીતે �ાનથી આપણને એ પણ િન�ય 
થાય છ� ક� આપણે સૌ આ�માઓ છીએ. શરીર તો 
પાંચ ત�વોનું પૂતળું છ� અને આ કિલયુગી શરીર 
તો િવષય િવકારોથી ઉ�પ�ન થયેલ તથા 
તમો�ધાન ત�વોનું બનેલું છ� અને એક �દવસ 
મુ�ીભર રાખ થઈ જવાનું છ�. આપણને એ પણ 
િન�ય થાય છ� ક� આપણે સવ� આ�માઓ સૂય� તથા 
તારાગણથી પણ પાર દ�શ ‘પરમધામ’ અથવા 
��લોકથી જ આ ���મંચ પણ આ�યા છીએ 
અને વા�તવમાં આપણે સવ� ભાઈ-ભાઈ છીએ અને 
િનકટ ભિવ�યમાં સવ� કાંઈ છોડીને, ���ના 
મહાિવનાશ પછી આપણે પાછા ફરવાના છીએ. 
આ તથા �ાનના આવા આવા અ�ય િસ�ાંતોથી 
દ�હ અને પદાથ�નું આકષ�ણ આપણા ઉપર �ભાવ 
પાડશે નહ� અને એમાં આપણી આસિ� રહ�શે 

પિવ�થાથી શિ� કઈ રીતે આવે છ�?

જે �યિ� સરલિચ� અને પિવ� હોય છ�. 
એનો �ભાવ અવ�ય પડે છ�. દા.ત. �ી લ�મી 
નારાયણ આ�દ દ�વી-દ�વતા �ક� આજે 
સાકાર�પમાં આ ભૂમંડળ પર નથી છતાં પણ આજ 
સુધી પણ તેમનો �ભાવ ચા�યો આવે છ�. આજ 
સુધી લોકો એમની જડમૂિત�ઓ સામે જઈને મ�તક 
ઝુકાવે છ� કારણ ક� તે દ�વતા પિવ� હતા. અપિવ� 
મનુ�ય પૂ�ય બનતો નથી.

અપિવ� મનુ�ય મુંઝવણમાં રહ� છ�. તે હ�મેશા 
એમ િવચાર� છ� ક� શું ક�ં, શું ના ક�ં અને ક�ં તો 
કઈ રીતે ક�ં? તે પોતાનાં અપિવ� કમ�ને લીધે 
ભય અને પીડામાં જ રહ� છ�. એને એ વાતની િચંતા 
રહ� ક� તે પકડાઈ ન �ય. પિવ� મનુ�ય સદા 
એકરસ, અડોલ, િનિ�ંત અને અભય ��થિતમાં 
રહ� છ�. અપિવ� મનુ�યની શિ� કદી 
કામભોગમાં અને કદી �ોધની અ��માં ન� થતી 
રહ� છ�. પરંતુ પિવ� મનુ�યની શિ� �ીણ થતી 
નથી પણ એની આ�યા��મક શિ� �દવસે �દવસે 
વધે છ�. તે બી�ઓને પણ સાવધાન કરી 
શિ�શાળી બનાવવાની સેવામાં �ડાય છ�. 
કામવાસનાના ભોગમાં અને �ોધની �ાળામાં 
ન� હોવા ઉપરાંત, અપિવ� મનુ�યની શિ� 
લોભ અને ��ાચારના પ�રણામ �વ�પ ભયથી 
પણ �ીણ થતી રહ� છ� અને ક�ટલીક તો લોભ �ારા 
એકઠા કર�લા િવષયપદાથ� ભોગવવામાં જ �યથ� 
બની �ય છ�. આ રીતે મોહથી પણ મનુ�યની 
િવવેકશિ� ન� થઈ �ય છ�. એટલે જ �યિ� 
મોહવશ યો�ય િનણ�ય કરી શકતો નથી �યાર� 
લોકો એને કહ� છ� ક� ‘એને તો મોહનો પાટો 
બાંધેલો છ�.’ અહ�કારી મનુ�ય િવશે પણ લોકો કહ� 
છ� ક� ‘આને તો ઊંધો નશો ચડેલો છ�.’ અહ�કારીનો 
તો સવ�નાશ થઈ �ય છ�. તો એ �પ� છ� ક� 

નહ�. આ રીતે �ાનથી મનુ�યા�મામાં ઈ���યોનું 
િનયં�ણ રાખવાની, કત��ય - અકત��યનો િવચાર 
કરીને અકત��યથી અલગ રહ�વાની અને કત��યને 
સારી રીતે કરવાની. પોતાના �વનને ધમ�ના માગ� 
પર ચલાવવાની સૂઝ અને શિ� �ા�ત થાય છ�.

યોગથી શિ� કઈ રીતે �ા�ત થાય છ�?

�યાર� આપણે શરીરથી �યારા થઈને 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડીએ 
છીએ તો જે રીતે વીજળીના કને�શનથી કરંટ 
આવે છ�, તે રીતે જ આપણને પણ શિ�નો 
અનુભવ થાય છ� અથવા કરંટ આવે છ�. તેથી 
યોગનો લાઈટ (�કાશ અને હળવાશ) અને માઈટ 
(શિ�) કહ�વામાં આવે છ�. આમ તો �ાનને પણ 
લાઈટ-માઈટ કહ�વામાં આવે છ�. �ાનને લાઈટ 
(�કાશ) અને માઈટ (શિ�) એ અથ�માં કહ� છ� 
ક� જેમ �કાશથી માગ� સારી રીતે દ�ખાય છ� તે રીતે 
�ાનથી પણ પુ�ષાથ�નો માગ� �પ� થાય છ� અને 
એનાથી સહન કરવાની પણ શિ� આવી છ�. 
યોગને ‘લાઈટ અને માઈટ’ એ અથ�માં કહ�વામાં 
આવે છ� ક� એનાથી આ�માનું કને�શન પરમા�મા 
સાથે થાય છ� તે �ારા �કાશ અને શિ� �ા�ત 
થાય છ�. �ાનથી મનુ�યને ‘યુિ�’ (ઉપાય) �પી 
શિ� મળ� છ�. યોગથી તો મનુ�ય પરમા�મા સાથે 
�ડાઈ �ય છ� અને તે કારણે એને મુિ� - 
�વનમુિ�ની શિ� મળ� છ�. �ાનથી તો મનુ�ય 
પ�ર��થિત, પુ�ષો અને પુ�ષાથ�ને સારી રીતે 
હ��ડલ કરી શક� છ�. એમની સાથે કત��ય સારી 
રીતે કરી શક� છ� પરંતુ યોગથી મનુ�ય �વયંને 
િવદ�હી અનુભવ કરીને લાઈટ (�કાશ �વ�પ અને 
હળવો) અનુભવ કર� છ�. એને કમ�નો બોજ 
અનુભવાતો નથી. એને પોતાના પાછલા સં�કાર 
અથવા સંક�પ ખ�ચતા નથી પરંતુ એનાથી મુિ� 
મેળવવાની શિ� અથવા ��થિત �ા�ત કરી લે છ�.

મુ�ક�લીઓ તથા િવ�ન આવે છ�. મનુ�યને તે શિ� 
અથવા સહારો ન મળ� તો મનુ�ય �ાન, યોગ, 
પિવ�તા અથવા ધમ�ના માગ� પર આગળ વધી 
શકતો નથી. તેની ધારણા �ઢ અથવા પા�ી બની 
શકતી નથી. 

�ાનથી શિ� કઈ રીતે મળ� છ�?

હવે �� ઉઠ� છ� ક� ઉપર જે કહ�વામાં આ�યું 
છ� ક� �ાનથી મનુ�યને શિ� મળ� છ�, આ કઈ રીતે 
માની શકાય? �ાન મનુ�યને �યવહારક�શળ અને 
કમ� કરવામાં સમથ� કઈ રીતે બનાવે છ�? �ાનથી 
મનુ�યમાં સહનશિ� કઈ રીતે આવે છ� અને તે 
કઈ રીતે આસિ� અને આકષ�ણથી �ભાિવત 
થતો નથી? આ વાતને �પ� કરવા માટ� આપણે 
�ાનના ક�ટલાક િસ�ાંતોનું વણ�ન કરીને એને 
�વનમાં અમલી બનાવીને �ઈએ છીએ ક� આ 
િસ�ાંતોથી કઈ રીતે મનુ�યમાં સાહસ, 
સહનશિ� અને કાય��મતા આવે છ�.

આપણને ઈ�રીય �ાન �ારા એ માલૂમ 
થાય છ� ક� (૧) આપણે સવ�શિ�વાન પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છીએ. (૨) હવે કિલયુગી 
ધમ��� અને આસુરી સં�દાયોનો મહાિવનાશ 
એટમ અને હાઈ�ોજન બ�બ તથા �હયુ�ો 
ઈ�યા�દ �ારા થવાનો છ�. (૩) આપણો વત�માન 
જ�મ ���ચ�માં અંિતમ જ�મ છ�. (૪) આપણી 
સામે જે િવ�ન અને ક� આવે છ�, તે આપણા 
કમ�નું ફળ છ�. જેને ક�ટલાક સહન કરીને અને 
ક�ટલાંક યોગ �ારા હવે સમા�ત કરવાં �ઈએ. 
(૫) એના પછી તો સદા સુખના �દવસો (સતયુગ) 
આવવાના છ�. હવે આપણે (૬) પિવ� બનવું 
�ઈએ અને ઈ�ર સાથે �ીિત �ડવી �ઈએ જેથી 
આપણું ભિવ�ય ઉ�વળ બની �ય. નહ�તર આ 
દુિનયા તો દુઃખદાયી છ�. તો આ તથા અ�ય આ 
�કારના િસ�ાંતોથી �વાભાિવક રીતે જ મનુ�યમાં 
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સહજ છ� પણ શાંિતમાં રહ�વું મુ�ક�લ છ�. તો એ 
�પ�છ� ક� શાંિત માટ� વધાર� શિ�ની જ�ર છ�. � 
દસ મનુ�ય �ોધ કરી ર�ા હોય અને એક મનુ�ય 
પૂણ� રીતે શાંત હોય તો દસને પણ શાંત કરી શક� 
છ�. છ�વટ� એની શાંિતનો એમના ઉપર �ભાવ પડે 
છ�. �ોધ નબળા માણસમાં આવે છ� જેમ ક� બીમાર 
મનુ�યમાં ચી�ડયાપણું તથા આવેશ જલદી આવી 
�ય છ�. તો િસ� છ� ક� પિવ�તાથી, ��ચય�થી, 
સહનશીલતાથી અને શાંિતથી મનુ�યા�માની 
આ��મકશિ� વધે છ�.

ઉપર એ િસ� કરવામાં આ�યું છ� ક� કામ 
અને �ોધ �પી અપિવ�તાથી શિ�નો નાશ અને 
��ચય�, શુ��ેમ તથા શાંિત�પી પિવ�તાથી 
શિ�માં �િ� થાય છ� એ રીતે આપ �શો ક� 
લોભમાં િનબ�ળતા સમાયેલી છ� અને સંતોષમાં 
શિ�, જે ��ણાને વશ છ� તે મનુ�ય જ લોભ કર� 
છ�. તે ઈ�છાનો દાસ, આસિ�યુ� અથા�� 
પરવશ હોય છ�. તેથી એ �પ� છ� ક� લોભી િનબ�ળ 
હોય છ�. જે ચીજ એની સામે પડેલી ન હોય તો પણ 
એ ચીજ મેળવવા માટ� તે િવચિલત અને આક�ળ-
�યાક�ળ બની �ય છ�. પરંતુ જેનામાં સંતોષ�પી 
પિવ�તા છ� તે ચીજને �વા છતાં પણ એનાથી 
આકિષ�ત થતો નથી. પણ આ�માના �વ�પમાં 
��થત થઈને �વયંને વ�તુથી મહાન માનીને 
સુખપૂવ�ક રહ� છ�.

અ�ય િવકારોની જેમ મોહ અને અહ�કારથી 
પણ મનુ�યમાં દુબ�ળતા આવે છ�. એટલે જે 
મનુ�યમાં મોહ હોય છ� તે કહ� છ� ક� - ‘મ� અમુક 
કાય� મોહવશ થઈને ક�ં.’ અને �યાર� કોઈમાં 
અહ�કાર આવે છ� તો કહ�વાય છ� ક� આ તો 
અિભમાનને વશ થઈ ગયો છ�. એનાથી િવ�� 
અનાસિ�, ઉપરામતા, સા�ીભાવ અને 
ન�તા�પી પિવ�તામાં જ શિ� છ�. જેનાથી 

અપિવ�તાના પ�રણામ �વ�પે છ� ક� અપિવ�તાના 
પ�રણામ �વ�પે મનુ�યની શારી�રક, માનિસક 
અને આ��મક સવ� શિ�ઓ ન� થઈ �ય છ�.

પિવ�તામાં ઘણી બધી શિ� સમાયેલી છ�. 
દા.ત. �ોધના િવ��ના ગુણ �ેમ અને ન�તા પર 
જ િવચાર કરો. �ેમ અને ન�તાની શિ�થી 
મનુ�ય દુ�મનને પણ વશમાં કરી લે છ�. એ રીતે 
કામવાસનાના ભોગથી તો મનુ�ય દુબ�ળ થાય છ�. 
પરંતુ ��ચય� �પી પિવ�તાની શિ�થી તે 
સંસારને ઝુકાવી શક� છ�. કાળને પણ વશ કરી લે 
છ�. પરમા�મા પરમપિવ� છ�. �ેમના સાગર છ�. 
એટલે સમ� દુિનયા એમને યાદ કર� છ� અને 
મનુ�ય સવ��વ �યોછાવર કરવા માટ� તૈયાર રહ� 
છ�. પરંતુ �ોધી મનુ�યથી તો સૌ દૂર જ ભાગે છ�. 
�ેમમાં ક�ટલી આકષ�ણશિ� છ�. �ેમમાં કોઈ દોરો 
નથી હોતો આમ છતાં �ેમના અ��ય તાંતણાથી 
બંધાયેલા મનુ�યને કોઈ છોડાવી શકતું નથી. આપ 
જુઓ છો ક� સક�સમાં િસંહને એનો મા�ટર હ�ટર 
પણ માર� છતાંયે એ િસંહ એને ક�ઈ પણ કરતો 
નથી. કારણ ક� મા�ટર� એને �ેમથી પાળ�લો હોય છ� 
એ રીતે જંગલમાં �ે� મહા�માઓની પાસે િસંહ 
અને બકરી પણ આવીને એકઠાં બેસી �ય છ�. 
કારણ ક� તે પિવ�તાની શિ�ને વશ થઈ �ય છ�. 
તેથી એ �પ� છ� ક� �ોધની શિ�થી �ેમની શિ� 
વધાર� ઊંચી છ� કારણ ક� �ોધની શિ� નાશ 
કરનારી શિ� છ�. �યાર� �ેમની શિ� સજ�ન 
કરવાની શિ� છ�. એ િનયમ છ� ક� િવનાશની 
શિ� કરતાં સજ�નની શિ� સારી છ�. દા.ત. કોઈ 
મકાનને �વ�ત કરવા માટ� ઓછી શિ�ની જ�ર 
પડે છ� પરંતુ એનું સજ�ન કરવામાં વધાર� શિ�ની 
જ�ર પડે છ�.

આ રીતે શાંિતની શિ� પણ �ોધની 
શિ�થી મહાન હોય છ�. આપ �શો ક� �ોધ કરવો 

મનુ�ય મોહ અને અહ�કારથી મુ� થઈને સુખની 
િસિ� �ા�ત કરી શક� છ�.

ધમ�થી �વનમાં શિ� કઈ રીતે મળ� છ�?

ધમ�માં એ શિ� છ� ક� તેનાથી મનુ�ય િનયમ 
અને િશ�તમાં રહ� છ�. તે કાયદા કાનૂનને તોડતો 
નથી. પણ મયા�દાનું પાલન કરવામાં સમથ� હોય છ� 
અને �વયંથી સદા સંતુ� રહ� છ�. િનયમ ભંગ નહ� 
કરવાને કારણે તેને કોઈનો ડર રહ�તો નથી. એના 
સંક�પમાં �ઢતા અને સ�માગ� ઉપર ચાલવાની 
શિ� મળ� છ�.

દા.ત. ખાનપાન િવશે જ િવચાર કરીએ. 
અધમ� મનુ�ય શરાબ, માંસ, બીડી-િસગાર�ટ 
વગેર� ખાય છ�, પીએ છ�. પરંતુ ધમ�માં િન�ા 
રાખનાર મનુ�યમાં અશુિ�ની સામે લડવાની અને 
�લોભનો તથા ખા�પદાથ� સામે અચલ અને ��થર 
રહ�વાની �મતા આવે છ�. ધમ�નો અંક�શ એની 
લાઠી બની �ય છ� જેનો સહારો લઈને તે પોતાના 
પથ પર અડગ રહ� છ�. ધમ� એને કહ� છ� ક� - ‘આ 
આસુરી આહાર છ� પરંતુ તમે તો પરમ પિવ� 
પરમા�માનાં દ�વતુ�ય સંતાન છો અથવા બની શકો 
છો અને તમા�ં આ શરીર એક દ�વાલય અથવા 
મં�દર છ� જેને અશુ� વ�તુ ખવડાવી ઉિચત નથી.’

� મનુ�યના મનમાં કામા�દ વાસનાઓ 
��ત થાય અથવા �ોધા��વત અને લોભા��વત 
કરનારી પ�ર��થિતઓ પણ આવે તો ધમ� તેને 
કાબુમાં રાખે છ�. એ િવચાર� છ� ક� િવકારોને 
વશીભૂત થઈને આચરણ કરવાથી ઈ�રના 
દરબારમાં એને સ� મળશે. એ સૌ ઉપર િવજય 
ઉપર િવજય મેળવવાથી ઉ�મ �ા��તઓ થશે, 
તેથી ધમ�ની શિ�ને લીધે તે શિ�શાળી દૂિષત 
સંક�પોને પણ �તી લે છ�. શું આ ઓછી શિ� છ�? 
�વામાં આવે તો આ એક ઘણી મહાન શિ� છ� 

કારણ ક� સંક�પની શિ� ઘણી શિ�શાળી હોય 
છ� અને એના ઉપર િવજય મેળવનારી શિ� તો 
એનાથી ઉ� જ હોય છ�.

આપ �શો ક� સરકારની સમ� શિ� પણ 
દ�શ અથવા સંસારમાં િનયમ અને િશ�ત સદાયે 
રાખી શકતી નથી. તો મનુ�યોની શું વાત કરવી? 
જડ ત�વો પણ શું ઉ�પાત મચાવતાં નથી? તેથી � 
મનુ�ય સંપૂણ� સુખ અને શાંિત ઈ�છ� છ� તો તેણે 
ઈ�રીય �ાન, ઈ�રીય યોગ, ઈ�રીય પિવ�તા 
અને ઈ�ર �ારા બતાવેલ ધમ�થી �વનમાં 
આ�યા��મક શિ� �ા�ત કર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે સવ�માં સંપ�ન હોય છ� એની આંખ તથા 
બુ�� અ�ય કોઈ તરફ જશે નહ�. તેઓ 
સદા �હાની નજરમાં રહ� છ�. અનેક �યથ� 
સંક�પો તથા અનેક તરફ બુ�� તથા ��� 
જવા દ�તા નથી. સવ� િચંતાઓથી મુ� 
હોય છ�. તેઓ બાપ �ારા મળ�લા �ાન 
ખ�નાઓમાં જ �ય�ત રહ� છ�. એમને 
બી� કોઈ સંક�પ કરવાની ફ�રસદ જ 
રહ�તી નથી. કારણ ક� તેઓ બાપ �ારા 
મળ�લા ખ�નાઓને �વયં માટ� તથા સવ� 
આ�માઓને વહ�ચવામાં જ ઘણા �ય�ત રહ� 
છ� સૌથી મોટામાં મોટો ધંધો, દાન યા સૌથી 
મોટું પુ�ય આજ છ�. એટલા �ે� કાય� 
તથા �ે� દાનપુ�યને છોડીને બીજું શું 
કરીશું ? શું ફ�રસદ મળ� છ� ? આટલા મોટા 
કાય�માં �ય�ત રહ�નાર �યથ� સંક�પોના 
ખેલમાં સમય ના ગુમાવે.
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સહજ છ� પણ શાંિતમાં રહ�વું મુ�ક�લ છ�. તો એ 
�પ�છ� ક� શાંિત માટ� વધાર� શિ�ની જ�ર છ�. � 
દસ મનુ�ય �ોધ કરી ર�ા હોય અને એક મનુ�ય 
પૂણ� રીતે શાંત હોય તો દસને પણ શાંત કરી શક� 
છ�. છ�વટ� એની શાંિતનો એમના ઉપર �ભાવ પડે 
છ�. �ોધ નબળા માણસમાં આવે છ� જેમ ક� બીમાર 
મનુ�યમાં ચી�ડયાપણું તથા આવેશ જલદી આવી 
�ય છ�. તો િસ� છ� ક� પિવ�તાથી, ��ચય�થી, 
સહનશીલતાથી અને શાંિતથી મનુ�યા�માની 
આ��મકશિ� વધે છ�.

ઉપર એ િસ� કરવામાં આ�યું છ� ક� કામ 
અને �ોધ �પી અપિવ�તાથી શિ�નો નાશ અને 
��ચય�, શુ��ેમ તથા શાંિત�પી પિવ�તાથી 
શિ�માં �િ� થાય છ� એ રીતે આપ �શો ક� 
લોભમાં િનબ�ળતા સમાયેલી છ� અને સંતોષમાં 
શિ�, જે ��ણાને વશ છ� તે મનુ�ય જ લોભ કર� 
છ�. તે ઈ�છાનો દાસ, આસિ�યુ� અથા�� 
પરવશ હોય છ�. તેથી એ �પ� છ� ક� લોભી િનબ�ળ 
હોય છ�. જે ચીજ એની સામે પડેલી ન હોય તો પણ 
એ ચીજ મેળવવા માટ� તે િવચિલત અને આક�ળ-
�યાક�ળ બની �ય છ�. પરંતુ જેનામાં સંતોષ�પી 
પિવ�તા છ� તે ચીજને �વા છતાં પણ એનાથી 
આકિષ�ત થતો નથી. પણ આ�માના �વ�પમાં 
��થત થઈને �વયંને વ�તુથી મહાન માનીને 
સુખપૂવ�ક રહ� છ�.

અ�ય િવકારોની જેમ મોહ અને અહ�કારથી 
પણ મનુ�યમાં દુબ�ળતા આવે છ�. એટલે જે 
મનુ�યમાં મોહ હોય છ� તે કહ� છ� ક� - ‘મ� અમુક 
કાય� મોહવશ થઈને ક�ં.’ અને �યાર� કોઈમાં 
અહ�કાર આવે છ� તો કહ�વાય છ� ક� આ તો 
અિભમાનને વશ થઈ ગયો છ�. એનાથી િવ�� 
અનાસિ�, ઉપરામતા, સા�ીભાવ અને 
ન�તા�પી પિવ�તામાં જ શિ� છ�. જેનાથી 

અપિવ�તાના પ�રણામ �વ�પે છ� ક� અપિવ�તાના 
પ�રણામ �વ�પે મનુ�યની શારી�રક, માનિસક 
અને આ��મક સવ� શિ�ઓ ન� થઈ �ય છ�.

પિવ�તામાં ઘણી બધી શિ� સમાયેલી છ�. 
દા.ત. �ોધના િવ��ના ગુણ �ેમ અને ન�તા પર 
જ િવચાર કરો. �ેમ અને ન�તાની શિ�થી 
મનુ�ય દુ�મનને પણ વશમાં કરી લે છ�. એ રીતે 
કામવાસનાના ભોગથી તો મનુ�ય દુબ�ળ થાય છ�. 
પરંતુ ��ચય� �પી પિવ�તાની શિ�થી તે 
સંસારને ઝુકાવી શક� છ�. કાળને પણ વશ કરી લે 
છ�. પરમા�મા પરમપિવ� છ�. �ેમના સાગર છ�. 
એટલે સમ� દુિનયા એમને યાદ કર� છ� અને 
મનુ�ય સવ��વ �યોછાવર કરવા માટ� તૈયાર રહ� 
છ�. પરંતુ �ોધી મનુ�યથી તો સૌ દૂર જ ભાગે છ�. 
�ેમમાં ક�ટલી આકષ�ણશિ� છ�. �ેમમાં કોઈ દોરો 
નથી હોતો આમ છતાં �ેમના અ��ય તાંતણાથી 
બંધાયેલા મનુ�યને કોઈ છોડાવી શકતું નથી. આપ 
જુઓ છો ક� સક�સમાં િસંહને એનો મા�ટર હ�ટર 
પણ માર� છતાંયે એ િસંહ એને ક�ઈ પણ કરતો 
નથી. કારણ ક� મા�ટર� એને �ેમથી પાળ�લો હોય છ� 
એ રીતે જંગલમાં �ે� મહા�માઓની પાસે િસંહ 
અને બકરી પણ આવીને એકઠાં બેસી �ય છ�. 
કારણ ક� તે પિવ�તાની શિ�ને વશ થઈ �ય છ�. 
તેથી એ �પ� છ� ક� �ોધની શિ�થી �ેમની શિ� 
વધાર� ઊંચી છ� કારણ ક� �ોધની શિ� નાશ 
કરનારી શિ� છ�. �યાર� �ેમની શિ� સજ�ન 
કરવાની શિ� છ�. એ િનયમ છ� ક� િવનાશની 
શિ� કરતાં સજ�નની શિ� સારી છ�. દા.ત. કોઈ 
મકાનને �વ�ત કરવા માટ� ઓછી શિ�ની જ�ર 
પડે છ� પરંતુ એનું સજ�ન કરવામાં વધાર� શિ�ની 
જ�ર પડે છ�.

આ રીતે શાંિતની શિ� પણ �ોધની 
શિ�થી મહાન હોય છ�. આપ �શો ક� �ોધ કરવો 

મનુ�ય મોહ અને અહ�કારથી મુ� થઈને સુખની 
િસિ� �ા�ત કરી શક� છ�.

ધમ�થી �વનમાં શિ� કઈ રીતે મળ� છ�?

ધમ�માં એ શિ� છ� ક� તેનાથી મનુ�ય િનયમ 
અને િશ�તમાં રહ� છ�. તે કાયદા કાનૂનને તોડતો 
નથી. પણ મયા�દાનું પાલન કરવામાં સમથ� હોય છ� 
અને �વયંથી સદા સંતુ� રહ� છ�. િનયમ ભંગ નહ� 
કરવાને કારણે તેને કોઈનો ડર રહ�તો નથી. એના 
સંક�પમાં �ઢતા અને સ�માગ� ઉપર ચાલવાની 
શિ� મળ� છ�.

દા.ત. ખાનપાન િવશે જ િવચાર કરીએ. 
અધમ� મનુ�ય શરાબ, માંસ, બીડી-િસગાર�ટ 
વગેર� ખાય છ�, પીએ છ�. પરંતુ ધમ�માં િન�ા 
રાખનાર મનુ�યમાં અશુિ�ની સામે લડવાની અને 
�લોભનો તથા ખા�પદાથ� સામે અચલ અને ��થર 
રહ�વાની �મતા આવે છ�. ધમ�નો અંક�શ એની 
લાઠી બની �ય છ� જેનો સહારો લઈને તે પોતાના 
પથ પર અડગ રહ� છ�. ધમ� એને કહ� છ� ક� - ‘આ 
આસુરી આહાર છ� પરંતુ તમે તો પરમ પિવ� 
પરમા�માનાં દ�વતુ�ય સંતાન છો અથવા બની શકો 
છો અને તમા�ં આ શરીર એક દ�વાલય અથવા 
મં�દર છ� જેને અશુ� વ�તુ ખવડાવી ઉિચત નથી.’

� મનુ�યના મનમાં કામા�દ વાસનાઓ 
��ત થાય અથવા �ોધા��વત અને લોભા��વત 
કરનારી પ�ર��થિતઓ પણ આવે તો ધમ� તેને 
કાબુમાં રાખે છ�. એ િવચાર� છ� ક� િવકારોને 
વશીભૂત થઈને આચરણ કરવાથી ઈ�રના 
દરબારમાં એને સ� મળશે. એ સૌ ઉપર િવજય 
ઉપર િવજય મેળવવાથી ઉ�મ �ા��તઓ થશે, 
તેથી ધમ�ની શિ�ને લીધે તે શિ�શાળી દૂિષત 
સંક�પોને પણ �તી લે છ�. શું આ ઓછી શિ� છ�? 
�વામાં આવે તો આ એક ઘણી મહાન શિ� છ� 

કારણ ક� સંક�પની શિ� ઘણી શિ�શાળી હોય 
છ� અને એના ઉપર િવજય મેળવનારી શિ� તો 
એનાથી ઉ� જ હોય છ�.

આપ �શો ક� સરકારની સમ� શિ� પણ 
દ�શ અથવા સંસારમાં િનયમ અને િશ�ત સદાયે 
રાખી શકતી નથી. તો મનુ�યોની શું વાત કરવી? 
જડ ત�વો પણ શું ઉ�પાત મચાવતાં નથી? તેથી � 
મનુ�ય સંપૂણ� સુખ અને શાંિત ઈ�છ� છ� તો તેણે 
ઈ�રીય �ાન, ઈ�રીય યોગ, ઈ�રીય પિવ�તા 
અને ઈ�ર �ારા બતાવેલ ધમ�થી �વનમાં 
આ�યા��મક શિ� �ા�ત કર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે સવ�માં સંપ�ન હોય છ� એની આંખ તથા 
બુ�� અ�ય કોઈ તરફ જશે નહ�. તેઓ 
સદા �હાની નજરમાં રહ� છ�. અનેક �યથ� 
સંક�પો તથા અનેક તરફ બુ�� તથા ��� 
જવા દ�તા નથી. સવ� િચંતાઓથી મુ� 
હોય છ�. તેઓ બાપ �ારા મળ�લા �ાન 
ખ�નાઓમાં જ �ય�ત રહ� છ�. એમને 
બી� કોઈ સંક�પ કરવાની ફ�રસદ જ 
રહ�તી નથી. કારણ ક� તેઓ બાપ �ારા 
મળ�લા ખ�નાઓને �વયં માટ� તથા સવ� 
આ�માઓને વહ�ચવામાં જ ઘણા �ય�ત રહ� 
છ� સૌથી મોટામાં મોટો ધંધો, દાન યા સૌથી 
મોટું પુ�ય આજ છ�. એટલા �ે� કાય� 
તથા �ે� દાનપુ�યને છોડીને બીજું શું 
કરીશું ? શું ફ�રસદ મળ� છ� ? આટલા મોટા 
કાય�માં �ય�ત રહ�નાર �યથ� સંક�પોના 
ખેલમાં સમય ના ગુમાવે.
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આપે અને આપણા �વનથી �ેરણા લે એવું 
�ેરણાદાયી �વન હોય આપણા િવચારો શુભ અને 
�ે� હોય આપણા કમ� �ે� હોય.

�વન એક ખેલ છ�. (Life is Game)

જેમ નાના નાના બાળકો બોલથી રમતા 
હોય છ�. એક બાળક બોલ ફ�ક� છ� બી� સામે 
બાળક એને પાછો ધ�ો મારી ફ�ક� છ�. એવી રીતે 
ખેલ કરતા હોય છ�. એવી રીતે આપણા �વનમાં 
નાની મોટી સમ�યાઓ આવે છ�. પરંતુ એમને 
ભગાડવાની છ� િહ�મતથી સામનો કરીને સદા એ 
યાદ રાખીએ સવ� શિ�વાન પરમા�મા િશવ મારી 
સાથે છ�. પરમા�માની યાદની શિ�થી િશવ 
પરમા�મા અસંભવને સંભવ કરી શક� છ�. માટ� 
ડરવાનું નથી �વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ રાખીને 
આગળ વધવાનું છ�. કોઈએ ક�ં છ�.

આપ ઉડ સકતે હો તો ઉડો,

ઉડ નહ� સકતે હો તો દોડો,

યદી દોડ નહી શકતે હો તો ચલો,

યદી ચલ નહ� સકતે હો તો

    રોગતે �એ ચલો,

લે�કન હ�મેશા આગે બઢતે રહો,

અપની આ�મ ઉ�નિત કરતે રહો.

�વનની ઉતરાવ ચડાવની લહ�રોને �ઈને 
ડરી જઈશું તો �વનમાં કાંઈ જ નહ� કરી શક�એ. 
હ�મેશાા એ વાત યાદ રાખીએ કોિશશ કરવા 
વાળાની �યાર�ય હાર નથી થતી �વનમાં શુભ 
અને સકારા�મક િવચારો સાથે કમ� કરવાથી સદા 
સફળતા �ા�ત થાય છ�.

�વન એક યા�ા છ�. (Life is Journey)

જ�મથી લઈ ��યુ સુધીની યા�ા એટલે 
�વન કોઈ �યિ� યા�ા કરવા જતા હોય તો 
ખુશી-ખુશીથી �ય છ� અને ખુશી-ખુશીથી એ��ય 
કરી પાછા આવે છ�. તો આપણે પણ આ �વન 
યા�ાને ખુશી-ખુશી પૂરી કરવાની છ�. �વન 
યા�ામાં ઘણા ઉતરાવ ચડાવ આવે છ�. સુખ-દુઃખ, 
હાિન-લાભ, જય-પરાજય, જ�મ-��યુ આ બધુ 
તો �વનની ઘટમાળ છ�. ચાલતુ રહ� છ� પરંતુ...

જેમ નાવ પાણીમાં ચાલતી જતી હોય છ� તો 
કોઈ ભય નથી પરંતુ પાણી નાવમાં � આવી �ય 
તો નાવ ડુબી �ય છ�. તો તેને કોઈ બચાવી શકતું 
નથી. એજ રીતે આ �વન યા�ામાં આ �થૂળ 
બા� જગતની િચંતા �યથા વેદના દુઃખ મનમાં 
અને �દલમાં ભરાય �ય તો �વન યા�ાનો આનંદ 
નહ� આવે ખુશી નહ� આવે આપણી �વન યા�ા 
ઉદાસી અને િનરાશાના અંધકારમાં ડુબી જશે.

�વન એક રંગમંચ છ�. (Life is Stage)

િવલયન સે�સ િપયર� ક�ં છ�. �વન એક 
રંગમંચ છ�. આપણે આ ��� રંગમંચના એક 
કલાકાર છીએ. પરમધામ, શાંિતધામ, 
િનવા�ણધામથી ઉતરી આ�યા છીએ, જેવી રીતે 
દુિનયામાં �ણ કલાકનું એક નાટક હોય છ�. 
નાટકની અંદર દર�ક પાટ�ધારી એ�ટરનું લ� 
હોય છ� ક� �� એટલો સુંદર પાટ� �લે ક�ં � લોકો 
મારો પાટ� �ઈને ખુશ થાય. તાલીઓના ગડગડાટ 
કર�, વ�સમોર કર�, તો આપણે એટલો સુંદર પાટ� 
ભજવીએ. � લોકો આપણા �વનને આપણા 
પાટ�ને �ઈ ખુશ થાય, દુઆઓ આપે, આશીવા�દ 

�વન શું છ�. (What is Life?)
�.ક�. �.ક�. મધુબેન, બાંટવા,

�વન એક �ભુ ઉપહાર છ�. 

(Life is Gift of God)

�વન �ભુ તરફથી મળ�લ એક અનુપમ 
ભેટ, સૌગાદ છ�. એ �વીકાર કરી આ �વનનો 
લાભ ઉઠાવવાનો છ�. પરમા�માએ આપણને સુંદર 
�ે� મોકો આ�યો છ�. મનુ�યમાંથી દ�વતા 
બનવાનો, �ભુ �ા��તનો ખૂબ સુંદર મોકો છ�. 
પરમા�મા પાસેથી જે �ા�ત કરવું હોય તે કરી શકો 
છો આ મોકાનો લાભ ઉઠાવીએ સંસારની મોહ-
માયામાં ર�યા-પ�યાં રહી �વનનો અમૂ�ય સમય 
વે�ટ ન કરીએ.

પરમા�મા િશવને યાદ કરી કરીને આપણા 
જ�મ-જ�મના પાપોને ન� કરીએ. આ આંખોથી 
જે કાંઈ �ઈએ છીએ બધુ જ િવનાશી અને 
પ�રવત�નશીલ છ�. કાયમ કાઈ જ રહ�વાનું નથી. 
અહીથી લીધું છ� અહી જ મૂક� જવાનું છ�. માટ� 
સાચા �યાગી-વૈરાગી બની પરમા�મા િશવને યાદ 
કરીએ.

�વન બે તારીખોમાં સંકળાયેલું છ�. (Life 
between Birthdate & End Death 

Date)

�વન બે તારીખોમાં સંકળાયેલું છ�. એક 
જ�મ તારીખ બી� ��યુની તારીખ �ફ�સ છ�. 
પરંતુ આપણને ��યુની તારીખની ખબર નથી. 
પરંતુ ��યુ બાદ આપણો મુ�ક�રાતો ચહ�રાવાળો 
ફોટો એક દીવાલ પર ટાંગી દ�વામાં આવે છ�. એટલે 
�વનમાં સદા મુ�ક�રાતા રહો આપણે �વનમાં 
જેવું લોકોને આ�યું છ�. એવું આપણને મળ� છ�. માટ� 
ખુશ રહીએ અને ખુશી આપીએ, આપણે કોઈને 
ખુશી નથી આપી તો આપણને ખુશી નહ� મળ�.

સુખ આપીશું, સુખ મળશે. દુઃખ આપીશું, 
દુઃખ મળશે. �ેમ આપીશું, �ેમ મળશે. નફરત 

આપીશું, નફરત મળશે. દુઆ આપીશું, દુઆ 
મળશે. બદદુઆ આપીશું, બદદુઆઓ મળશે. એ 
�વનની ઘટમાળ છ�. જેવું કમ� તેવું ફળ મળ� છ�. 
એટલે આપણે �વનમાં કોઈને મનથી વાણીથી 
કમ�થી દુઃખ ન આપીએ.

�વન એક �ફ�મ છ�. (Life is Film)

આપણા �વનમાં જે આપણે કમ� કયા� છ� તે 
સુ�ટ�ગ થઈ �ય છ�. આપણા આ�મામાં િ��ટ પડે 
છ�. તે શુટ�ગ િ��ટ �વનની અંિતમ પળોમાં એક 
�ફ�મની જેમ આપણી આંખો સામે આવતા રહ�શે, 
માટ� આપણા �વનની �ફ�મ ખૂબ સરસ હોય � 
આપણને એ �ફ�મ �તા આનંદ આવે અને 
ખુશીથી આ સંસારમાંથી િવદાય લઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંક�પની શ��, વાણીની શ�� કરતાં 
વધુ સૂ�મ હોવાના કારણે તે અિત તી� 
ગિતથી ચાલે છ� અને પહ�ચે પણ છ�. 
�હ�રહાનની ભાષાજ સંક�પની ભાષા છ�. 
િવ�ાનવાળા અવાજને ક�ચ કર� છ� પર�તુ 
સંક�પને ક�ચ કરવા માટ� સૂ�મ સાધન 
�ઈએ. બાપદાદા દર�ક ��ાવ�સના 
સંક�પની ભાષા સદા સાંભળ� છ�. તે માટ� 
બુ�� અિતસૂ�મ, �વ�છ અને �પ� જ�રી 
છ�. �યાર� જ પરમા�મા બાપ સાથેની 
�હ�રહાનનો �િતભાવ મેળવી શકશો.

• મા�ટર સવ�શ��માનની િનશાની છ� ક� 
સંક�પ અને કમ� બંને સમાન હશે. એવું ના 
હોય ક� સંક�પ ઘણા �ે� હોય અને કમ� 
કરવામાં તે �ે� સંક�પ સાકાર ન કરી 
શકો. એને મા�ટરસવ� શ��માન ન 
કહ�વાય.
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આપે અને આપણા �વનથી �ેરણા લે એવું 
�ેરણાદાયી �વન હોય આપણા િવચારો શુભ અને 
�ે� હોય આપણા કમ� �ે� હોય.

�વન એક ખેલ છ�. (Life is Game)

જેમ નાના નાના બાળકો બોલથી રમતા 
હોય છ�. એક બાળક બોલ ફ�ક� છ� બી� સામે 
બાળક એને પાછો ધ�ો મારી ફ�ક� છ�. એવી રીતે 
ખેલ કરતા હોય છ�. એવી રીતે આપણા �વનમાં 
નાની મોટી સમ�યાઓ આવે છ�. પરંતુ એમને 
ભગાડવાની છ� િહ�મતથી સામનો કરીને સદા એ 
યાદ રાખીએ સવ� શિ�વાન પરમા�મા િશવ મારી 
સાથે છ�. પરમા�માની યાદની શિ�થી િશવ 
પરમા�મા અસંભવને સંભવ કરી શક� છ�. માટ� 
ડરવાનું નથી �વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ રાખીને 
આગળ વધવાનું છ�. કોઈએ ક�ં છ�.

આપ ઉડ સકતે હો તો ઉડો,

ઉડ નહ� સકતે હો તો દોડો,

યદી દોડ નહી શકતે હો તો ચલો,

યદી ચલ નહ� સકતે હો તો

    રોગતે �એ ચલો,

લે�કન હ�મેશા આગે બઢતે રહો,

અપની આ�મ ઉ�નિત કરતે રહો.

�વનની ઉતરાવ ચડાવની લહ�રોને �ઈને 
ડરી જઈશું તો �વનમાં કાંઈ જ નહ� કરી શક�એ. 
હ�મેશાા એ વાત યાદ રાખીએ કોિશશ કરવા 
વાળાની �યાર�ય હાર નથી થતી �વનમાં શુભ 
અને સકારા�મક િવચારો સાથે કમ� કરવાથી સદા 
સફળતા �ા�ત થાય છ�.

�વન એક યા�ા છ�. (Life is Journey)

જ�મથી લઈ ��યુ સુધીની યા�ા એટલે 
�વન કોઈ �યિ� યા�ા કરવા જતા હોય તો 
ખુશી-ખુશીથી �ય છ� અને ખુશી-ખુશીથી એ��ય 
કરી પાછા આવે છ�. તો આપણે પણ આ �વન 
યા�ાને ખુશી-ખુશી પૂરી કરવાની છ�. �વન 
યા�ામાં ઘણા ઉતરાવ ચડાવ આવે છ�. સુખ-દુઃખ, 
હાિન-લાભ, જય-પરાજય, જ�મ-��યુ આ બધુ 
તો �વનની ઘટમાળ છ�. ચાલતુ રહ� છ� પરંતુ...

જેમ નાવ પાણીમાં ચાલતી જતી હોય છ� તો 
કોઈ ભય નથી પરંતુ પાણી નાવમાં � આવી �ય 
તો નાવ ડુબી �ય છ�. તો તેને કોઈ બચાવી શકતું 
નથી. એજ રીતે આ �વન યા�ામાં આ �થૂળ 
બા� જગતની િચંતા �યથા વેદના દુઃખ મનમાં 
અને �દલમાં ભરાય �ય તો �વન યા�ાનો આનંદ 
નહ� આવે ખુશી નહ� આવે આપણી �વન યા�ા 
ઉદાસી અને િનરાશાના અંધકારમાં ડુબી જશે.

�વન એક રંગમંચ છ�. (Life is Stage)

િવલયન સે�સ િપયર� ક�ં છ�. �વન એક 
રંગમંચ છ�. આપણે આ ��� રંગમંચના એક 
કલાકાર છીએ. પરમધામ, શાંિતધામ, 
િનવા�ણધામથી ઉતરી આ�યા છીએ, જેવી રીતે 
દુિનયામાં �ણ કલાકનું એક નાટક હોય છ�. 
નાટકની અંદર દર�ક પાટ�ધારી એ�ટરનું લ� 
હોય છ� ક� �� એટલો સુંદર પાટ� �લે ક�ં � લોકો 
મારો પાટ� �ઈને ખુશ થાય. તાલીઓના ગડગડાટ 
કર�, વ�સમોર કર�, તો આપણે એટલો સુંદર પાટ� 
ભજવીએ. � લોકો આપણા �વનને આપણા 
પાટ�ને �ઈ ખુશ થાય, દુઆઓ આપે, આશીવા�દ 

�વન શું છ�. (What is Life?)
�.ક�. �.ક�. મધુબેન, બાંટવા,

�વન એક �ભુ ઉપહાર છ�. 

(Life is Gift of God)

�વન �ભુ તરફથી મળ�લ એક અનુપમ 
ભેટ, સૌગાદ છ�. એ �વીકાર કરી આ �વનનો 
લાભ ઉઠાવવાનો છ�. પરમા�માએ આપણને સુંદર 
�ે� મોકો આ�યો છ�. મનુ�યમાંથી દ�વતા 
બનવાનો, �ભુ �ા��તનો ખૂબ સુંદર મોકો છ�. 
પરમા�મા પાસેથી જે �ા�ત કરવું હોય તે કરી શકો 
છો આ મોકાનો લાભ ઉઠાવીએ સંસારની મોહ-
માયામાં ર�યા-પ�યાં રહી �વનનો અમૂ�ય સમય 
વે�ટ ન કરીએ.

પરમા�મા િશવને યાદ કરી કરીને આપણા 
જ�મ-જ�મના પાપોને ન� કરીએ. આ આંખોથી 
જે કાંઈ �ઈએ છીએ બધુ જ િવનાશી અને 
પ�રવત�નશીલ છ�. કાયમ કાઈ જ રહ�વાનું નથી. 
અહીથી લીધું છ� અહી જ મૂક� જવાનું છ�. માટ� 
સાચા �યાગી-વૈરાગી બની પરમા�મા િશવને યાદ 
કરીએ.

�વન બે તારીખોમાં સંકળાયેલું છ�. (Life 
between Birthdate & End Death 

Date)

�વન બે તારીખોમાં સંકળાયેલું છ�. એક 
જ�મ તારીખ બી� ��યુની તારીખ �ફ�સ છ�. 
પરંતુ આપણને ��યુની તારીખની ખબર નથી. 
પરંતુ ��યુ બાદ આપણો મુ�ક�રાતો ચહ�રાવાળો 
ફોટો એક દીવાલ પર ટાંગી દ�વામાં આવે છ�. એટલે 
�વનમાં સદા મુ�ક�રાતા રહો આપણે �વનમાં 
જેવું લોકોને આ�યું છ�. એવું આપણને મળ� છ�. માટ� 
ખુશ રહીએ અને ખુશી આપીએ, આપણે કોઈને 
ખુશી નથી આપી તો આપણને ખુશી નહ� મળ�.

સુખ આપીશું, સુખ મળશે. દુઃખ આપીશું, 
દુઃખ મળશે. �ેમ આપીશું, �ેમ મળશે. નફરત 

આપીશું, નફરત મળશે. દુઆ આપીશું, દુઆ 
મળશે. બદદુઆ આપીશું, બદદુઆઓ મળશે. એ 
�વનની ઘટમાળ છ�. જેવું કમ� તેવું ફળ મળ� છ�. 
એટલે આપણે �વનમાં કોઈને મનથી વાણીથી 
કમ�થી દુઃખ ન આપીએ.

�વન એક �ફ�મ છ�. (Life is Film)

આપણા �વનમાં જે આપણે કમ� કયા� છ� તે 
સુ�ટ�ગ થઈ �ય છ�. આપણા આ�મામાં િ��ટ પડે 
છ�. તે શુટ�ગ િ��ટ �વનની અંિતમ પળોમાં એક 
�ફ�મની જેમ આપણી આંખો સામે આવતા રહ�શે, 
માટ� આપણા �વનની �ફ�મ ખૂબ સરસ હોય � 
આપણને એ �ફ�મ �તા આનંદ આવે અને 
ખુશીથી આ સંસારમાંથી િવદાય લઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંક�પની શ��, વાણીની શ�� કરતાં 
વધુ સૂ�મ હોવાના કારણે તે અિત તી� 
ગિતથી ચાલે છ� અને પહ�ચે પણ છ�. 
�હ�રહાનની ભાષાજ સંક�પની ભાષા છ�. 
િવ�ાનવાળા અવાજને ક�ચ કર� છ� પર�તુ 
સંક�પને ક�ચ કરવા માટ� સૂ�મ સાધન 
�ઈએ. બાપદાદા દર�ક ��ાવ�સના 
સંક�પની ભાષા સદા સાંભળ� છ�. તે માટ� 
બુ�� અિતસૂ�મ, �વ�છ અને �પ� જ�રી 
છ�. �યાર� જ પરમા�મા બાપ સાથેની 
�હ�રહાનનો �િતભાવ મેળવી શકશો.

• મા�ટર સવ�શ��માનની િનશાની છ� ક� 
સંક�પ અને કમ� બંને સમાન હશે. એવું ના 
હોય ક� સંક�પ ઘણા �ે� હોય અને કમ� 
કરવામાં તે �ે� સંક�પ સાકાર ન કરી 
શકો. એને મા�ટરસવ� શ��માન ન 
કહ�વાય.
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ભારતીય સં�ક�િતનો સનાતન સં�કાર છ� – 
ઉ�સવધિમ�તા. માટ� જ ભારતમાં ઉજવાતા ��યેક 
પવ�ની દર�ક �યિ� �િત વષ� ખૂબ જ ભ�કતભાવ 
અને ધામધૂમથી તે ઉ�સવોને ઉજવે છ�. િવ�મ 
સંવત �માણે વષ�નો અંિતમ મિહનો એટલે ક� 
આસો માસની અમાસ. આપણે સૌ અિગયારસ, 
વાઘબારસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, �દવાળી, 
બેસતુ વષ� (નતૂ ન વષા�િભનંદન), ભાઈબીજ તથા 
લાભપાંચમ એમ સાત થી દસ �દવસ સુધી �દવાળી 
પવ� તરીક� ઉજવીએ છીએ. �દવાળીને �ી લ�મી 
દ�વીનો તહ�વાર પણ માનવામાં આવે છ�. 

સામા�ય ભાષામાં �ી લ�મીનો અથ� થાય છ� 
- ધન અથવા પૈસો. તેથી જ �દવાળીના 
શુભ�દવસોમાં અને શુભમુ�ત�માં વેપારીઓ 
પોતાના જૂના ચોપડાનો િહસાબ-�કતાબ પૂરો 
કરી, નવા વષ�થી નવા ચોપડાનો આંરભ કરી નવો 
િહસાબ લખવાનું મુરત કર� છ�. કારણ ક� તેની 
પાછળ એવી મા�યતા �વત� છ� ક�, ધનની દ�વી �ી 
લ�મી આ �દવસો દરિમયાન રાિ�ના સમયે �મણ 
કર� છ� અને સૌને પોતાના વરદાન, ધ�ય-�યાનથી 
ભરપૂર કરી દ� છ�. પરંતુ �યાર�ય આ િબંદુઓ ઉપર 
શું આપણે કોઈ િવચાર કય� છ� ખરો? ક� �ી 
લ�મીના �વાગત માટ� દર વષ� આપણે દીવડાઓ 
�ગટાવીએ છીએ, ખૂણે-ખાંચર�થી આખા ઘરની 
સાફસૂફ� કરીએ છીએ, તેમ છતાં ભારતમાં હ� 
સુધી આટલી બધી ગરીબી અને દુઃખ-દદ� શા માટ� 
છ�? આજે દર�ક ઘરમાં ઝગમગતા દીવડાઓને 
�ગટ�લા �ઈને પણ �ી લ�મીદ�વી કયા કારણોસર 
આપણાથી નારાજ છ�? ઝગમગતા દીવડા� ક�મ 

�ી લ�મી દ�વીને આકિષ�ત કરતાં નથી? ખર�ખર 
તેઓ �યાં દીવડાને �ગટાવવા માંગે છ�? તેઓ 
કયા �કારના દીવાની આશા રાખે છ�? વા�તવમાં 
�વા જઈએ તો આપણો આ�મા તે જ સાચો દીપક 
છ�. જેને આપણે આ�મદીપ પણ કહીએ છીએ. 
પરંતુ �� આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર જેવા પાંચ િવકારોને વશીભૂત થઇ જવાને 
કારણે આજે આપણો આ�મદીપનો �કાશ પજું  
ઝાંખો પડી ગયો છ�. હવે, આવા િવકારી મનુ�યો 
વ�ે �ી લ�મી દ�વીનું શુભ આગમન ક�વી રીતે 
શ�ય બને? આ તો ક�વી મૂખ�તા છ�? ક� મનુ�ય 
�વયંનો અંતર આ�માનો દીપ �ગટાવીને �ી 
લ�મીનું આવાહન કરવાના બદલે, તે કાચી 
માટીના કો�ડયામાં �દવડા �ગટાવીને બાળકો 
જેવી રમત રમી ર�ાં છ�. આજે પોતાના મન�પી 
મં�દરની સફાઈ કરવાના બદલે, આપણે મા� 
આપણા ઘરની �થૂળ સાફ-સફાઈ કરીને ખુશ 
થતા રહીએ છીએ. તેથી જ તો માં લ�મી દ�વી આજે 
આપણાથી નારાજ થઈ ગયા છ�. 

આ�યા��મક ���કોણથી �વામાં આવે તો 
પાવન, સતો�ધાન ���ની �થાપના માટ� �યાર� 
પિતત પાવન પરમા�માએ આ ��� ઉપર 
અવત�રત થાય છ�, �યાર� તેઓ ��યેક �વા�માને 
સંદ�શ આપે છ� ક�, તમે તમારા પોતાના આ જનૂ ા, 
મેલા, િવકારી, પિતત તન, મન, ધન, જન, 
સમય, �ાસ, સંક�પ બધું ઈ�રીય સેવા અથ� 
અપ�ણ કરશો તો તમને ૨૧ જ�મો માટ� ક�ચન 
કાયા, સતો�ધાન મન અને અખૂટ ધન સંપિ�ની 
�ા��ત અવ�ય થશે. ધ�ય છ� એ નર-નારી ક� તેઓ 

�દ�યદશ�ન

�દવાળીનું આ�યા��મક મહા��ય
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ઈ�રના આદ�શ પર પોતાના �વનને પ�રવત�ન 
કર� છ�. �દવાળી પવ� સાથે �ડાયેલા આવા અનેક 
આ�યા��મક રહ�યોને ન સમજવાને કારણે આજે 
મનુ�ય મા� એક સામાિજક ઉ�સવના �પમાં જ 
�દવાળીને ઉજવે છ�. એટલે જ �દવાળીનો તહ�વાર 
મહાન આ�યા��મક ઉ�નિતથી ઘણો �જનો દૂર 
રહી �ય છ�. 

� તમે આ વષ� ક�ઇક અિભ�ન રીતે �દવાળી 
ઉજવવા માંગતા હોવ, તો ભલે માટીના કોડીયામાં 
જ�ર દીપક �ગટાવો, પરંતુ તેની સાથે-સાથે 
�વયંની અને અ�ય આ�માઓની પણ 
આ�મ�યોિત �ગટાવવાનો પિવ� �ઢ સંક�પ 
અવ�ય કરો. � બી� કોઈ �યિ�ની ��યે 
તમારા મનના કોઇ ખૂણે-ખાંચર� પણ થોડી-ઘણી 
ઈષા�, અદ�ખાઈ, ��ષ ક� નફરત જેવી લાગણીઓ 
હશે, તો તે તમને અને બી�ને પણ ભયભીત 
કરતી હોય છ�. તો આવી લાગણીઓને પરમા�મા 
મહા�યોિત પાસે અપ�ણ કરી દો, �વાહા કરી દો. 
દીપાવલીમાં કરોડ �િપયાની આતશબા�ની 

આગમાં �િપયા વેડફવાને બદલે આપણે કમ સે 
કમ કોઈ અનાથ, ગરીબ, લાચાર ક� 
જ��રયાતમંદના �વનમાં �ાન, ઉમંગ-ઉ�સાહ 
અને ખુશીઓનો દીપ �ગટાવી, આપણી 
ખુશીમાંથી થોડીઘણી ખુશીઓનો લાભ તેમને પણ 
જ�ર આપીએ.

યાદ રાખ� ક�, �યાર� એ આ�માની �યોિત 
�ગટશે, આતમદીપ ઝળહળી ઉઠશે �યાર� નક�ની 
સંસાર�પી નરકાસુરની અથ� બળશે. રાવણનો 
િવનાશ થશે મનમાં અંત, નહ� રહ� �યાર� કોઈની 
અંદર કોઈના ��યે ઈષા�, નફરત, વેર-ઝેરને 
િતર�કારની ભાવના, �યાર� બનશે સૌ સાચા સંત 
િશરોમણી, �યાર� થશે ઘર-ઘરમાં ખુશી, અને 
ઉજવાશે ઉમળકાભેર ઝગમગ- ઝગમગ સાચી 
�દવાળી.

તો અંધકારને શા માટ� િતર�ક�ત કરીએ? 
એના કરતાં તો આવો આપણે સૌ �ાનદીપ જ�ર 
�ગટાવી અંધકારને આપીએ સદા િતલાંજલી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• હવે દર�ક� અનુભવીમૂત� બનીને, કોઈને કોઈ અનુભવ કરાવવાની આવ�યકતા છ�. બાબા હવે ઈ�છ� 
છ� ક� આપ સૌનો ચહ�રો �યવહાર એવાં �પ� જણાય ક� આ મુ��દાતાનાં બાળકો, મુ�� આપનારાં 
છ�. આપના મ�તક �ારા ચમકતા તારાનો અનુભવ થાય. કારણ ક� અનુભવ ન�ક લાવે છ�. આ 
અનુભવ ચહ�રા અને �યવહારથી બતાવો. િવ�ાનનાં સાધનો અનુભવ કરાવે છ� ને? અ�યાર� 
ગરમીની ઋતુ છ� તો ગરમીમાં ઠ�ડીનો અનુભવ કરાવે છ� ને? �યાર� િવ�ાનનાં સાધન અનુભવી 
બનાવે છ� તો શું સાયલે�સ પાવર (શાંિતની શ��)નો અનુભવ કરાવી ના શકો? હવે બાપદાદા 
��ાવા�સો પાસે એ ઈ�છ� છ� ક� અનુભવની ��થિતમાં ��થત રહીને નયનોથી, મ�તકથી કોઈને કોઈ 
શ��નો અનુભવ કરાવો. સાંભળ�લી વાતો સાંભળવામાં સારી લાગે છ� પણ કોઈ સમ�યા આવે છ� 
�યાર� ભુલાઈ �ય છ� પર�તુ અનુભવ �વનભર ભુલાતો નથી.

• આપ શાંિતની શ�� �ારા પ�રવત�ન શ��ને કાય�માં �ડો છો. નકારા�મકને હકારા�મકમાં 
પ�રવિત�ત કરી દો છો. માયા ગમે તેટલી સમ�યાના �પમાં આવે છ� પર�તુ પ�રવત�ન શ��થી, શાંિતની 
શ��થી સમ�યાને સમાધાન �વ�પ બનાવી દો છો. કારણને િનવારણમાં બદલી દો છો.



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 11 November 2020 Page No. 20

�ાના�ત

ભારતીય સં�ક�િતનો સનાતન સં�કાર છ� – 
ઉ�સવધિમ�તા. માટ� જ ભારતમાં ઉજવાતા ��યેક 
પવ�ની દર�ક �યિ� �િત વષ� ખૂબ જ ભ�કતભાવ 
અને ધામધૂમથી તે ઉ�સવોને ઉજવે છ�. િવ�મ 
સંવત �માણે વષ�નો અંિતમ મિહનો એટલે ક� 
આસો માસની અમાસ. આપણે સૌ અિગયારસ, 
વાઘબારસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, �દવાળી, 
બેસતુ વષ� (નતૂ ન વષા�િભનંદન), ભાઈબીજ તથા 
લાભપાંચમ એમ સાત થી દસ �દવસ સુધી �દવાળી 
પવ� તરીક� ઉજવીએ છીએ. �દવાળીને �ી લ�મી 
દ�વીનો તહ�વાર પણ માનવામાં આવે છ�. 

સામા�ય ભાષામાં �ી લ�મીનો અથ� થાય છ� 
- ધન અથવા પૈસો. તેથી જ �દવાળીના 
શુભ�દવસોમાં અને શુભમુ�ત�માં વેપારીઓ 
પોતાના જૂના ચોપડાનો િહસાબ-�કતાબ પૂરો 
કરી, નવા વષ�થી નવા ચોપડાનો આંરભ કરી નવો 
િહસાબ લખવાનું મુરત કર� છ�. કારણ ક� તેની 
પાછળ એવી મા�યતા �વત� છ� ક�, ધનની દ�વી �ી 
લ�મી આ �દવસો દરિમયાન રાિ�ના સમયે �મણ 
કર� છ� અને સૌને પોતાના વરદાન, ધ�ય-�યાનથી 
ભરપૂર કરી દ� છ�. પરંતુ �યાર�ય આ િબંદુઓ ઉપર 
શું આપણે કોઈ િવચાર કય� છ� ખરો? ક� �ી 
લ�મીના �વાગત માટ� દર વષ� આપણે દીવડાઓ 
�ગટાવીએ છીએ, ખૂણે-ખાંચર�થી આખા ઘરની 
સાફસૂફ� કરીએ છીએ, તેમ છતાં ભારતમાં હ� 
સુધી આટલી બધી ગરીબી અને દુઃખ-દદ� શા માટ� 
છ�? આજે દર�ક ઘરમાં ઝગમગતા દીવડાઓને 
�ગટ�લા �ઈને પણ �ી લ�મીદ�વી કયા કારણોસર 
આપણાથી નારાજ છ�? ઝગમગતા દીવડા� ક�મ 

�ી લ�મી દ�વીને આકિષ�ત કરતાં નથી? ખર�ખર 
તેઓ �યાં દીવડાને �ગટાવવા માંગે છ�? તેઓ 
કયા �કારના દીવાની આશા રાખે છ�? વા�તવમાં 
�વા જઈએ તો આપણો આ�મા તે જ સાચો દીપક 
છ�. જેને આપણે આ�મદીપ પણ કહીએ છીએ. 
પરંતુ �� આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર જેવા પાંચ િવકારોને વશીભૂત થઇ જવાને 
કારણે આજે આપણો આ�મદીપનો �કાશ પજું  
ઝાંખો પડી ગયો છ�. હવે, આવા િવકારી મનુ�યો 
વ�ે �ી લ�મી દ�વીનું શુભ આગમન ક�વી રીતે 
શ�ય બને? આ તો ક�વી મૂખ�તા છ�? ક� મનુ�ય 
�વયંનો અંતર આ�માનો દીપ �ગટાવીને �ી 
લ�મીનું આવાહન કરવાના બદલે, તે કાચી 
માટીના કો�ડયામાં �દવડા �ગટાવીને બાળકો 
જેવી રમત રમી ર�ાં છ�. આજે પોતાના મન�પી 
મં�દરની સફાઈ કરવાના બદલે, આપણે મા� 
આપણા ઘરની �થૂળ સાફ-સફાઈ કરીને ખુશ 
થતા રહીએ છીએ. તેથી જ તો માં લ�મી દ�વી આજે 
આપણાથી નારાજ થઈ ગયા છ�. 

આ�યા��મક ���કોણથી �વામાં આવે તો 
પાવન, સતો�ધાન ���ની �થાપના માટ� �યાર� 
પિતત પાવન પરમા�માએ આ ��� ઉપર 
અવત�રત થાય છ�, �યાર� તેઓ ��યેક �વા�માને 
સંદ�શ આપે છ� ક�, તમે તમારા પોતાના આ જનૂ ા, 
મેલા, િવકારી, પિતત તન, મન, ધન, જન, 
સમય, �ાસ, સંક�પ બધું ઈ�રીય સેવા અથ� 
અપ�ણ કરશો તો તમને ૨૧ જ�મો માટ� ક�ચન 
કાયા, સતો�ધાન મન અને અખૂટ ધન સંપિ�ની 
�ા��ત અવ�ય થશે. ધ�ય છ� એ નર-નારી ક� તેઓ 

�દ�યદશ�ન

�દવાળીનું આ�યા��મક મહા��ય
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ઈ�રના આદ�શ પર પોતાના �વનને પ�રવત�ન 
કર� છ�. �દવાળી પવ� સાથે �ડાયેલા આવા અનેક 
આ�યા��મક રહ�યોને ન સમજવાને કારણે આજે 
મનુ�ય મા� એક સામાિજક ઉ�સવના �પમાં જ 
�દવાળીને ઉજવે છ�. એટલે જ �દવાળીનો તહ�વાર 
મહાન આ�યા��મક ઉ�નિતથી ઘણો �જનો દૂર 
રહી �ય છ�. 

� તમે આ વષ� ક�ઇક અિભ�ન રીતે �દવાળી 
ઉજવવા માંગતા હોવ, તો ભલે માટીના કોડીયામાં 
જ�ર દીપક �ગટાવો, પરંતુ તેની સાથે-સાથે 
�વયંની અને અ�ય આ�માઓની પણ 
આ�મ�યોિત �ગટાવવાનો પિવ� �ઢ સંક�પ 
અવ�ય કરો. � બી� કોઈ �યિ�ની ��યે 
તમારા મનના કોઇ ખૂણે-ખાંચર� પણ થોડી-ઘણી 
ઈષા�, અદ�ખાઈ, ��ષ ક� નફરત જેવી લાગણીઓ 
હશે, તો તે તમને અને બી�ને પણ ભયભીત 
કરતી હોય છ�. તો આવી લાગણીઓને પરમા�મા 
મહા�યોિત પાસે અપ�ણ કરી દો, �વાહા કરી દો. 
દીપાવલીમાં કરોડ �િપયાની આતશબા�ની 

આગમાં �િપયા વેડફવાને બદલે આપણે કમ સે 
કમ કોઈ અનાથ, ગરીબ, લાચાર ક� 
જ��રયાતમંદના �વનમાં �ાન, ઉમંગ-ઉ�સાહ 
અને ખુશીઓનો દીપ �ગટાવી, આપણી 
ખુશીમાંથી થોડીઘણી ખુશીઓનો લાભ તેમને પણ 
જ�ર આપીએ.

યાદ રાખ� ક�, �યાર� એ આ�માની �યોિત 
�ગટશે, આતમદીપ ઝળહળી ઉઠશે �યાર� નક�ની 
સંસાર�પી નરકાસુરની અથ� બળશે. રાવણનો 
િવનાશ થશે મનમાં અંત, નહ� રહ� �યાર� કોઈની 
અંદર કોઈના ��યે ઈષા�, નફરત, વેર-ઝેરને 
િતર�કારની ભાવના, �યાર� બનશે સૌ સાચા સંત 
િશરોમણી, �યાર� થશે ઘર-ઘરમાં ખુશી, અને 
ઉજવાશે ઉમળકાભેર ઝગમગ- ઝગમગ સાચી 
�દવાળી.

તો અંધકારને શા માટ� િતર�ક�ત કરીએ? 
એના કરતાં તો આવો આપણે સૌ �ાનદીપ જ�ર 
�ગટાવી અંધકારને આપીએ સદા િતલાંજલી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• હવે દર�ક� અનુભવીમૂત� બનીને, કોઈને કોઈ અનુભવ કરાવવાની આવ�યકતા છ�. બાબા હવે ઈ�છ� 
છ� ક� આપ સૌનો ચહ�રો �યવહાર એવાં �પ� જણાય ક� આ મુ��દાતાનાં બાળકો, મુ�� આપનારાં 
છ�. આપના મ�તક �ારા ચમકતા તારાનો અનુભવ થાય. કારણ ક� અનુભવ ન�ક લાવે છ�. આ 
અનુભવ ચહ�રા અને �યવહારથી બતાવો. િવ�ાનનાં સાધનો અનુભવ કરાવે છ� ને? અ�યાર� 
ગરમીની ઋતુ છ� તો ગરમીમાં ઠ�ડીનો અનુભવ કરાવે છ� ને? �યાર� િવ�ાનનાં સાધન અનુભવી 
બનાવે છ� તો શું સાયલે�સ પાવર (શાંિતની શ��)નો અનુભવ કરાવી ના શકો? હવે બાપદાદા 
��ાવા�સો પાસે એ ઈ�છ� છ� ક� અનુભવની ��થિતમાં ��થત રહીને નયનોથી, મ�તકથી કોઈને કોઈ 
શ��નો અનુભવ કરાવો. સાંભળ�લી વાતો સાંભળવામાં સારી લાગે છ� પણ કોઈ સમ�યા આવે છ� 
�યાર� ભુલાઈ �ય છ� પર�તુ અનુભવ �વનભર ભુલાતો નથી.

• આપ શાંિતની શ�� �ારા પ�રવત�ન શ��ને કાય�માં �ડો છો. નકારા�મકને હકારા�મકમાં 
પ�રવિત�ત કરી દો છો. માયા ગમે તેટલી સમ�યાના �પમાં આવે છ� પર�તુ પ�રવત�ન શ��થી, શાંિતની 
શ��થી સમ�યાને સમાધાન �વ�પ બનાવી દો છો. કારણને િનવારણમાં બદલી દો છો.
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જેમાં સંયમ-િનયમવાળી �વન શૈલી. સંતુિલત 
આહાર શૈલી, િનયિમત �યાયામ જેવા પ�રબળો 
�યાિધ�મ�વ �ળવી રાખવામાં મદદ�પ થાય છ�. 
આ ઉપરાંત રોગ�િતકારક શિ�માં વધારો 
કરવામાં �યાન યોગનું તેમજ સકારા�મક િચંતનનું 
એટલું જ મહ�વ બતા�યું છ�. આપણી રોગ 
�િતકારક શિ�ને આપણા અધ���ત મનની 
અવ�થા સાથે સીધો સંબંધ છ�. � આપણું 
અધ���ત મન સશ� તેમજ સકારા�મક હશે તો 
આપણું �યાિધ�મ�વ પણ સશ� હશે. � આપણું 
અધ���ત મન દૂિષત તેમજ નકારા�મક હશે તો 
આપણું રોગ �િતકારક તં� પણ નબળું હશે અને 
આપણે અનેક �કારના સં�મણ રોગોના ભોગ 
બનીશું. એટલે � આપણે સકારા�મક િવચારો 
અને સકારા�મક �વનશૈલીને અપનાવી 
યોગા�યાસ �ારા આપણા અધ���ત મનને 
�ભાિવત કરી તેનું સશિ�કરણ કરીશું તો 
આપણું �યાિધ�મ�વ ખૂબ જ વધી જશે અને 
કોરોના જેવા અનેક વાયરસને મારી હટાવવાની 
�મતા આપણે �ા�ત કરી શક�શું. નીચે �માણેનો 
યોગા�યાસ �દવસમાં � �ણ ચાર વખત પાંચ-દસ 
િમિનટ માટ� કરીશું તો જ�ર આપણે આપણી રોગ 
�િતકારક શિ�માં વધારો કરી કોરોના 
વાયરસથી પોતાને બચાવી શક�શું.

યોગા�યાસ - એકાંતમાં શરીરને િશિથલ 
કરી આરામદાયક અવ�થામાં બેસો અને તમારા 
�ાસની ગિતને ધીમી કરી �ડા �ડા �ાસ લો. 
તમા�ં �યાન �ાસ પર ક����ત કરો અને અંદર 
જતાં �ાસની ઠ�ડક અને બહાર નીકળતા 
ઉ�છવાસની ગરમાહટનો તમારી નાિસકાની 

આજે િવ�ના મોટાભાગના દ�શોમાં કોરોના 
વાયરસ ફ�લાઈ ચૂ�યો છ�. આ મહામારીથી 
લાખોની સં�યામાં લોકો સં�િમત થયા છ� અને 
હ�રોની સં�યામાં લોકોએ પોતાના �ન ગુમા�યા 
છ�. કોરોના વાયરસની કોઈ દવા ક� રસી હ� 
શોધાઈ નથી. આ �ે�માં તજ�ો તેના માટ� પૂરા 
�યાસ કરી ર�ા છ�. પરંતુ �યાર� શોધાય તે કહી 
શકાય નહી. આ અંધકારમય પ�ર��થિતમાં 
આપણા શરીરની રોગ�િતકારક શિ�માં � 
કોઈ રીતે વધારો થઈ શક� તો કોરોના વાઈરસથી 
આપણે બચી શક�એ તેમ છીએ તેમ આ �ે�ના 
િન�ણાતોનું માનવું છ�. આપણા શરીરમાં ક�દરતે 
મૂક�લું આ રોગ�િતકારક તં� (I m m u n e 
System) � સશ� હશે તો તે કોઈપણ �કારના 
વાયરસની સામે લડત આપી તેને ખતમ કરી 
શકશે અને આપણું શરીર સુરિ�ત રહ�શે. 
કોરોના વાયરસથી સં�િમત ઘણા બધા લોકો ખૂબ 
સરળતાથી કોઈ િવશેષ સારવાર વગર સારા થઈ 
ગયાના અનેક દાખલાઓ છ�. ત�ઉપરાંત જે લોકો 
��યુ પા�યા છ� તેઓ મોટાભાગે મોટી �મરના 
તેમજ ડાયાિબટીસ, �દયરોગ ક� �લડ �ેશર જેવા 
રોગોથી ��ત હતા. જેમની સામા�ય રીતે 
રોગ�િતકારક શિ� ખૂબ જ ઓછી થઈ ગયેલી 
હોય છ�.

આયુવ�દ જગતનું સૌથી �ાચીન તબીબી 
િવ�ાન છ�. તે સમયના આયુવ�દાચાય�એ પણ 
�યાિધ�મ�વની વાત કર�લી છ�. �યાિધ�મ�વ 
અથા�ત �યાિધનો �િતકાર કરવાની �મતા. આ 
�યાિધ�મ�વને વધારવા માટ� તેમજ તેને �ળવી 
રાખવા માટ� તેઓએ અનેક ઉપાય બતા�યા છ�. 

યોગા�યાસ �ારા રોગ�િતકારક શિ� વધારો
�.ક�. �ફ�લચં� શાહ, ન�ડયાદ
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અંદરની દીવાલ પર અનુભવ કરવાનો �યાસ 
કરો. આ અનુભવ થાય તો માની લો ક� તમા�ં મન 
શાંત, ��થર અને એકા� થઈ ગયું છ�. મે�ડકલ 
સાય�સની ���એ આ તમારી આ�ફા અવ�થા 
હશે જે તમારા અધ���ત મનને �ભાિવત કરવા 
જ�રી છ�. �યારબાદ �ક��ટમાં �યાન ક����ત કરી 
આ��મકભાવમાં ��થત થવા માટ� નીચે �માણે 
�વસૂચનો �વયંને આપો.

‘પાંચ ત�વોના બનેલા આ નાશવંત 
શરીરથી િભ�ન �� એક અિત સૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ આ�મા છું... �� અજર, અમર, અિવનાશી 
છું. �� એક શુ� પિવ� આ�મા છું... મારી ચાર� 
તરફ પિવ�તાનો �કાશ ફ�લાયેલો છ�.’ આ 
�વમાનમાં પોતાને ��થત કરી સંક�પ કરો ક� ‘�� 
સવ� શિ�માન પરમા�માનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�માન છું.’ ધીર� ધીર� પોતાના મનને ઈ�રની 
સમીપ લઈ �ઓ અને મનોિચ�ણ સાથે સંક�પ 
કરો ક� - જેમ �� આ�મા �યોિત �વ�પ �કાશ પુંજ 
છું તે જ �માણે મારો પારલૌ�કક િપતા પરમા�મા 
પણ �યોિત �વ�પ �કાશનો પુંજ છ�... અનંત 
�કાશમય, �દ�ય તે�મય છ�... પરમિપતા 
પરમા�મામાંથી સવ� શિ�ઓના �ખર �કરણો 
ચાર� તરફ ફ�લાઈ ર�ા છ�... તેમાંથી ક�ટલાક 
�કરણો મુજ આ�મામાં સમાઈ ર�ા છ�... ધીર� ધીર� 
�� આ�મા સશ� થતો �� છું... મા�ં મન શાંત 
થઈ ર�ં છ�... ઈ�રના આ �દ�ય �વ�પમાં મા�ં 
મન એકા� થઈ ર�ં છ�.. અને �� આ�મા 
પરમા�માની શિ�ઓની છ�છાયામાં પોતાની 
સંપૂણ� સલામતીનો અનુભવ કરી ર�ો છું... 
પરમા�માની શિ�ઓનાં ઉ��ના �કરણો મારા 
શરીરના રોમ રોમમાં �વાિહત થઈ ર�ા છ�... 
મારા શરીરનું દર�ક અંગ �વ�થ તેમજ સશ� 
છ�... તેમજ દર�ક �ણાલીઓ સુચા�ં �પે કાય�રત 

છ�... ખાસ કરીને મારા રોગ �િતકારક તં� 
(Immune System)નું સશિ�કરણ થઈ ર�ં 
છ�... મા�ં �યાિધ�મ�વ વધી ર�ં છ�... હવે �� કોઈ 
પણ �કારના વાયરસના �ભાવથી મુ� રહ�વાની 
�મતા ધરાવું છું...

પરમા�માના શિ� �કરણો મારામાં 
સમાવતા રહી, િવ�ના ગોળા પર ��થત થઈ, �� 
આ �કરણોને િવ�માં ચાર� તરફ �વાિહત કરી 
ર�ો છું... સંસારના બધા જ આ�માઓ આ શિ� 
�કરણોને �ા�ત કરી ર�ા છ� અને તેઓનું પણ 
સશિ�કરણ થઈ ર�ં છ�... દર�ક આ�મા આ 
મહામારી પર િવજય મેળવી ર�ો છ�... ધીર� ધીર� 
સમ� િવ� આ વાયરસના �ભાવથી મુ� થઈ 
ર�ં છ�... જેટલી �વરાથી આ મહામારી આવી 
તેટલી જ �વરાથી તે જઈ રહી છ�... અને મારા 
સિહત બધા જ આ�માઓને, પરમા�મા શિ�ની 
છ�છાયામાં, સલામતીનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે રીતે સાંભળવાનું સહજ લાગે છ� એ રીતે 
સાંભળવાથી મુ� બનીને �વીટ સાઈલે�સ 
(મીઠી શાંિત)ની ��થિતમાં �યાર� ઈ�છો, 
જેટલા સમય માટ� ઈ�છો એટલા 
માિલકપણાની સીટ ઉપર બેસી �ઓ. 
પહ�લાં િવશેષ મનના માિલક બનો. એટલા 
માટ� કહ�વામાં આવે છ� ક� મન �તે, 
જગત�ત. આ�મા સમ બનીને, મન, 
બુ��, સં�કારનું િનયં�ણ કરી શકો છો? 
મન, બુ��, સં�કાર �ણેના માિલક બનીને 
ઓડ�ર કરો �વીટ સાયલે�સ. અનુભવ કરો 
ક� ઓડ�ર કરવાથી અિધકારી બનવામાં 
�ણેય ઓડ�રમાં રહ� છ�?
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જેમાં સંયમ-િનયમવાળી �વન શૈલી. સંતુિલત 
આહાર શૈલી, િનયિમત �યાયામ જેવા પ�રબળો 
�યાિધ�મ�વ �ળવી રાખવામાં મદદ�પ થાય છ�. 
આ ઉપરાંત રોગ�િતકારક શિ�માં વધારો 
કરવામાં �યાન યોગનું તેમજ સકારા�મક િચંતનનું 
એટલું જ મહ�વ બતા�યું છ�. આપણી રોગ 
�િતકારક શિ�ને આપણા અધ���ત મનની 
અવ�થા સાથે સીધો સંબંધ છ�. � આપણું 
અધ���ત મન સશ� તેમજ સકારા�મક હશે તો 
આપણું �યાિધ�મ�વ પણ સશ� હશે. � આપણું 
અધ���ત મન દૂિષત તેમજ નકારા�મક હશે તો 
આપણું રોગ �િતકારક તં� પણ નબળું હશે અને 
આપણે અનેક �કારના સં�મણ રોગોના ભોગ 
બનીશું. એટલે � આપણે સકારા�મક િવચારો 
અને સકારા�મક �વનશૈલીને અપનાવી 
યોગા�યાસ �ારા આપણા અધ���ત મનને 
�ભાિવત કરી તેનું સશિ�કરણ કરીશું તો 
આપણું �યાિધ�મ�વ ખૂબ જ વધી જશે અને 
કોરોના જેવા અનેક વાયરસને મારી હટાવવાની 
�મતા આપણે �ા�ત કરી શક�શું. નીચે �માણેનો 
યોગા�યાસ �દવસમાં � �ણ ચાર વખત પાંચ-દસ 
િમિનટ માટ� કરીશું તો જ�ર આપણે આપણી રોગ 
�િતકારક શિ�માં વધારો કરી કોરોના 
વાયરસથી પોતાને બચાવી શક�શું.

યોગા�યાસ - એકાંતમાં શરીરને િશિથલ 
કરી આરામદાયક અવ�થામાં બેસો અને તમારા 
�ાસની ગિતને ધીમી કરી �ડા �ડા �ાસ લો. 
તમા�ં �યાન �ાસ પર ક����ત કરો અને અંદર 
જતાં �ાસની ઠ�ડક અને બહાર નીકળતા 
ઉ�છવાસની ગરમાહટનો તમારી નાિસકાની 

આજે િવ�ના મોટાભાગના દ�શોમાં કોરોના 
વાયરસ ફ�લાઈ ચૂ�યો છ�. આ મહામારીથી 
લાખોની સં�યામાં લોકો સં�િમત થયા છ� અને 
હ�રોની સં�યામાં લોકોએ પોતાના �ન ગુમા�યા 
છ�. કોરોના વાયરસની કોઈ દવા ક� રસી હ� 
શોધાઈ નથી. આ �ે�માં તજ�ો તેના માટ� પૂરા 
�યાસ કરી ર�ા છ�. પરંતુ �યાર� શોધાય તે કહી 
શકાય નહી. આ અંધકારમય પ�ર��થિતમાં 
આપણા શરીરની રોગ�િતકારક શિ�માં � 
કોઈ રીતે વધારો થઈ શક� તો કોરોના વાઈરસથી 
આપણે બચી શક�એ તેમ છીએ તેમ આ �ે�ના 
િન�ણાતોનું માનવું છ�. આપણા શરીરમાં ક�દરતે 
મૂક�લું આ રોગ�િતકારક તં� (I m m u n e 
System) � સશ� હશે તો તે કોઈપણ �કારના 
વાયરસની સામે લડત આપી તેને ખતમ કરી 
શકશે અને આપણું શરીર સુરિ�ત રહ�શે. 
કોરોના વાયરસથી સં�િમત ઘણા બધા લોકો ખૂબ 
સરળતાથી કોઈ િવશેષ સારવાર વગર સારા થઈ 
ગયાના અનેક દાખલાઓ છ�. ત�ઉપરાંત જે લોકો 
��યુ પા�યા છ� તેઓ મોટાભાગે મોટી �મરના 
તેમજ ડાયાિબટીસ, �દયરોગ ક� �લડ �ેશર જેવા 
રોગોથી ��ત હતા. જેમની સામા�ય રીતે 
રોગ�િતકારક શિ� ખૂબ જ ઓછી થઈ ગયેલી 
હોય છ�.

આયુવ�દ જગતનું સૌથી �ાચીન તબીબી 
િવ�ાન છ�. તે સમયના આયુવ�દાચાય�એ પણ 
�યાિધ�મ�વની વાત કર�લી છ�. �યાિધ�મ�વ 
અથા�ત �યાિધનો �િતકાર કરવાની �મતા. આ 
�યાિધ�મ�વને વધારવા માટ� તેમજ તેને �ળવી 
રાખવા માટ� તેઓએ અનેક ઉપાય બતા�યા છ�. 

યોગા�યાસ �ારા રોગ�િતકારક શિ� વધારો
�.ક�. �ફ�લચં� શાહ, ન�ડયાદ
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અંદરની દીવાલ પર અનુભવ કરવાનો �યાસ 
કરો. આ અનુભવ થાય તો માની લો ક� તમા�ં મન 
શાંત, ��થર અને એકા� થઈ ગયું છ�. મે�ડકલ 
સાય�સની ���એ આ તમારી આ�ફા અવ�થા 
હશે જે તમારા અધ���ત મનને �ભાિવત કરવા 
જ�રી છ�. �યારબાદ �ક��ટમાં �યાન ક����ત કરી 
આ��મકભાવમાં ��થત થવા માટ� નીચે �માણે 
�વસૂચનો �વયંને આપો.

‘પાંચ ત�વોના બનેલા આ નાશવંત 
શરીરથી િભ�ન �� એક અિત સૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ આ�મા છું... �� અજર, અમર, અિવનાશી 
છું. �� એક શુ� પિવ� આ�મા છું... મારી ચાર� 
તરફ પિવ�તાનો �કાશ ફ�લાયેલો છ�.’ આ 
�વમાનમાં પોતાને ��થત કરી સંક�પ કરો ક� ‘�� 
સવ� શિ�માન પરમા�માનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�માન છું.’ ધીર� ધીર� પોતાના મનને ઈ�રની 
સમીપ લઈ �ઓ અને મનોિચ�ણ સાથે સંક�પ 
કરો ક� - જેમ �� આ�મા �યોિત �વ�પ �કાશ પુંજ 
છું તે જ �માણે મારો પારલૌ�કક િપતા પરમા�મા 
પણ �યોિત �વ�પ �કાશનો પુંજ છ�... અનંત 
�કાશમય, �દ�ય તે�મય છ�... પરમિપતા 
પરમા�મામાંથી સવ� શિ�ઓના �ખર �કરણો 
ચાર� તરફ ફ�લાઈ ર�ા છ�... તેમાંથી ક�ટલાક 
�કરણો મુજ આ�મામાં સમાઈ ર�ા છ�... ધીર� ધીર� 
�� આ�મા સશ� થતો �� છું... મા�ં મન શાંત 
થઈ ર�ં છ�... ઈ�રના આ �દ�ય �વ�પમાં મા�ં 
મન એકા� થઈ ર�ં છ�.. અને �� આ�મા 
પરમા�માની શિ�ઓની છ�છાયામાં પોતાની 
સંપૂણ� સલામતીનો અનુભવ કરી ર�ો છું... 
પરમા�માની શિ�ઓનાં ઉ��ના �કરણો મારા 
શરીરના રોમ રોમમાં �વાિહત થઈ ર�ા છ�... 
મારા શરીરનું દર�ક અંગ �વ�થ તેમજ સશ� 
છ�... તેમજ દર�ક �ણાલીઓ સુચા�ં �પે કાય�રત 

છ�... ખાસ કરીને મારા રોગ �િતકારક તં� 
(Immune System)નું સશિ�કરણ થઈ ર�ં 
છ�... મા�ં �યાિધ�મ�વ વધી ર�ં છ�... હવે �� કોઈ 
પણ �કારના વાયરસના �ભાવથી મુ� રહ�વાની 
�મતા ધરાવું છું...

પરમા�માના શિ� �કરણો મારામાં 
સમાવતા રહી, િવ�ના ગોળા પર ��થત થઈ, �� 
આ �કરણોને િવ�માં ચાર� તરફ �વાિહત કરી 
ર�ો છું... સંસારના બધા જ આ�માઓ આ શિ� 
�કરણોને �ા�ત કરી ર�ા છ� અને તેઓનું પણ 
સશિ�કરણ થઈ ર�ં છ�... દર�ક આ�મા આ 
મહામારી પર િવજય મેળવી ર�ો છ�... ધીર� ધીર� 
સમ� િવ� આ વાયરસના �ભાવથી મુ� થઈ 
ર�ં છ�... જેટલી �વરાથી આ મહામારી આવી 
તેટલી જ �વરાથી તે જઈ રહી છ�... અને મારા 
સિહત બધા જ આ�માઓને, પરમા�મા શિ�ની 
છ�છાયામાં, સલામતીનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે રીતે સાંભળવાનું સહજ લાગે છ� એ રીતે 
સાંભળવાથી મુ� બનીને �વીટ સાઈલે�સ 
(મીઠી શાંિત)ની ��થિતમાં �યાર� ઈ�છો, 
જેટલા સમય માટ� ઈ�છો એટલા 
માિલકપણાની સીટ ઉપર બેસી �ઓ. 
પહ�લાં િવશેષ મનના માિલક બનો. એટલા 
માટ� કહ�વામાં આવે છ� ક� મન �તે, 
જગત�ત. આ�મા સમ બનીને, મન, 
બુ��, સં�કારનું િનયં�ણ કરી શકો છો? 
મન, બુ��, સં�કાર �ણેના માિલક બનીને 
ઓડ�ર કરો �વીટ સાયલે�સ. અનુભવ કરો 
ક� ઓડ�ર કરવાથી અિધકારી બનવામાં 
�ણેય ઓડ�રમાં રહ� છ�?
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કહ�વાય છ� ને ક� ‘સારા કામમાં સો િવ�ન’ 
ઈ�ર આ ધરતી પર આવી નક� જેવી આ દુિનયાને 
�વગ� બનાવવાનું કાય� આરંભે છ�. ઈ�રના આ 
ઉ�મ કાય�માં કોઈ મદદ કર� છ� જેનું વલણ 
સકારા�મક હોય છ�. એ પોતાના આ દ�વીગુણને 
લીધે �વગ�માં આવવાનું એડવા�સ બુક�ગ કરાવી 
લેવામાં સફળ થાય છ�. �યાર� ઈ�રના આ ઉ�મ 
કાય�માં કોઈ િવ�નકતા� બને છ� જેનું વલણ 
નકારા�મક હોય છ�. એ પોતાના આ આસુરી 
ગુણને લીધે �ણે ક� અ�ણે પોતાનું એડવા�સ 
બુક�ગ નક�માં આવવાનું કરાવે છ�! દર�કને કમ�ના 
િસ�ાંત મુજબ ફળ મળ� એમાં કોઈ શું કર�?

સકારા�મકને હકારા�મક પણ કહ� છ�. જેને 
અં�ે�માં પોઝીટીવ કહ� છ�. આથી ઉલટું 
નકારા�મકને અં�ે�માં નેગેટીવ કહ� છ�.

આશાવાદી હોવું એ હકારા�મક વલણ 
ધરાવનારનું �થમ લ�ણ છ�. તે સમજે છ� ક� લાખો 
િનરાશામાં એક અમર આશા છૂપાયેલ છ�. જેમ 
સાંજનો સૂરજ િબંદુ બની જઈ આથમી �ય છ� પણ 
ફરી સવાર� એ જ સૂરજ નવી આશા લઈ ઉદય પામે 
છ�. તેમ આ કિલયુગી ઘોર રા�ી પૂરી થઈ 
સતયુગનું સવાર જ�ર ઉગશે. આશા હ�મેશા 
અમર હોય છ�. આથી ઉલટું િનરાશાવાદીને 
આશાનું કોઈ �કરણ �યાંય દ�ખાતું નથી. તે સદા 
િનરાશામાં જ ઘેરાયેલ રહ� છ�. �વગ�ની વાતને તે 
હસી કાઢ� છ�. નક�ના ક�ડાને નક�માં જ ખદબદવું 
ગમે તેમ તે આ નક� જેવી કિલયુગી દુિનયામાં જ 
રાચે છ�!

આ�મિવ�ાસ હોવો એ સકારા�મક 

�યિ�નું બીજું લ�ણ છ�. આ�મ િવ�ાસનો ઉ�મ 
ગુણ ધરાવનારને પોતાનામાં િવ�ાસ હોઈ તે 
�વાવલંબી હોય છ�. પરમા�મામાં જેને િવ�ાસ છ� 
એને પોતાનામાં પણ િવ�ાસ હોય છ�. પોતાની 
શિ�ઓમાં તેને િવ�ાસ હોય છ�. જેને લીધે તે 
પોતાના કાય�માં સફળ થાય છ�. નકારા�મક 
�યિ�માં આ�મિવ�ાસનો અભાવ હોય છ�. જેને 
લીધે તે િન�ફળતાને વર� છ�. આ�મિવ�ાસ ન 
હોવાથી તેને કાય� કરવાની હ�શ જ થતી નથી. 
‘મારાથી આ નહ� થઈ શક�’ આ નબળો િવચાર જ 
તેની િન�ફળતાનું કારણ બની �ય છ�. તેને કાય� 
કરવાનું મન જ થતું નથી. મન હોય તો માળવે 
જવાય ને ? પોતે આ�મા છ� અને સવ� શિ�વાનનું 
સંતાન છ� આવું �ાન ન હોવાથી આ�મિવ�ાસ 
�યાંથી આવે ?

સકારા�મક વલણ ધરાવનારનું �ીજું લ�ણ 
છ� િહ�મતનું. જેનામાં િહ�મત હોય છ� તેને ઈ�રની 
મદદ મળ� છ�. ઈ�રની મદદ મળતાં તેનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ વધે છ�. આ ઉમંગ ઉ�સાહથી મોટાં મોટાં 
કામ પણ પાર પાડી શકાય છ�. િહ�મતવાન િવષે 
ગવાય છ� - ‘તેરી િહ�મતમ� બલ ભગવાન કા, તૂઝે 
ડર �યા હ�, આંધી તૂફાનકા?’ આથી ઉલટું 
નકારા�મક વલણવાળા મનુ�યમાં િહ�મતને બદલે 
બીક હોય છ�. જેનો બીકણ �વભાવ હોય તેનામાં 
ભય હોય છ�. આ ભયને કારણે તેના કામમાં 
�યાર�ય ભલીવાર હોતો નથી. આથી કહ� છ� ક�, 
બીકણ િબચારો ફફડે નહ� તો શું કર�? પાંદડું 
ખખડે ને બીકણ ફફડે!

સકારા�મક �યિ�નું ચોથું લ�ણ છ� ઉ�મ 
કરવાનું. એ �યિ� ખંતીલી હશે. તેને નવ�ં રહ�વું 
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આથી ઉલટું... નકારા�મક �યિ�નું લ�ણ 
હોય છ�. િન��સાહીપણું. ઉમંગ ઉ�સાહ િવનાનું 
�વન એ ક�ઈ �વન છ�? તે સદા �તપાય દશામાં 
જે �વન �વે છ�. નક�ના ક�ડાની જેમ તે મરવાને 
વાંક� �વે છ�! કોઈ પાનો ચડાવવા ક� ઉ�સાહમાં 
લાવવા બે શ�દો કહ� તો પણ તેને કોઈ અસર થતી 
ની! �ણે પ�થર પર પાણી!! િન��સાહી �ાર�ધને 
દોષ દ�વાનો વલોપાત કર� છ�. ઉ�સાહને અભાવે 
આગળ વધવાનું નામ જ લઈ શકાતું નથી. 
િન��સાહીને ન કરવાના જ ફોગટ િવચાર આવે 
છ�. આચારનું મૂળ િવચાર હોવાથી તેના 
આચરણમાં ભલીવાર હોતો નથી. િન��સાહીની 
િનંદાને કદી �યાનમાં લેવી નહ� ક�મ ક� તેમાં ક�ઈ જ 
ત�ય હોતું નથી. હા, તેનામાં ઉ�સાહ �પી �ાણ 
પૂરવાનું પુ�ય કાય� કરી શકાય. આથી જેમ 
ઈષા�ળુને આશીવા�દ તેમ િન��સાહીને નમન 
કરીએ ને કહીએ ક� તેના િન��સાહીપણાનો ચેપ  
આપણને ન લાગે.

સકારા�મક �યિ� સહકાર ક� સહયોગ 
આપવાની �િ� ધરાવે છ� જે તેનું છ�લ છબીલું છ�ં 
લ�ણ છ�. કહ�વાય છ� ક� િવના સહકાર નિહ 
ઉ�ાર. િનરાકાર ઈ�રને પણ ગીતા �ાન 
સંભળાવવા માટ� સાકાર મા�યમની મદદ લેવી પડે 
છ�, તેમ આપણે આ�માને પણ કમ� કરવા શરીરની 
જ�ર પડે છ�. કથા કહ� છ� ક� ગોવધ�ન પવ�ત 
ઊંચકવામાં �ીક��ણની સાથે ગોવાળીયાઓએ પણ 
લાકડીનો ટ�કો આપેલ હતો. તો સવ� શિ�વાન 
િશવ પરમા�મા આ નક� જેવી કિલયુગી દુિનયાને 
�વગ�માં પ�રવત�ન કરવા પોતાના સંતાનોનો 
સહયોગ લે છ�. તેથી તો ગવાય છ� ક� સવ�ના 
સહયોગથી સુખમય સંસાર સમા �વગ�ની �થાપના 
થાય છ�.

સહયોગનું એક �ડું ��ાંત છ�. જૂના 

ગમતું નથી. તેના �વનમાં આળસનું નામ િનશાન 
હોતું નથી. આળસને છ�ો િવકાર કહ� છ�. ઉ�મી 
�યિ�એ આ છ�ા િવકાર પર િવજય મેળ�યો 
હોય છ�. આ છ�ા િવકારને �તેલ હોવાથી તે �થમ 
પાંચેય િવકારને �તવાનો �ખર પુ�ષાથ� કર� છ�. 
આવા �ખર પુ�ષાથ�ની પાછળ �ાર�ધ પડછાયો 
બનીને પીછો કર� છ�. પુ�ષાથ� અને �ાર�ધના 
હલેસાંથી �વન નૈયા કિલયુગી િવષય વૈતરણી 
નદી પાર કરીને �વગ� તરફ આગળ વધે છ�.

આથી ઉલટું નકારા�મક �યિ� આળસુનો 
પીર કહ�વાય છ�. તેને કામ કરવાની આળસ આવે 
છ�. તેથી તે નવરાશ અનુભવે છ�. શું તે �યિ� 
િન���ય રહ�તી હશે? ના ર�, કહ�વાય છ� ને ક� 
નવરો બેઠો ન�ખોદ વાળ�! પોતાનું જ ભાિવ 
બગાડવાનું કામ તે કર� છ�! આથી ન તો પુ�ષાથ� ન 
તો ભાિવના હલેસાં વગરની તેની �વનનૈયા 
�યાંની �યાં આગળ વ�યા િવના પડી રહ� છ�. જેના 
ભા�યમાં �વગ�નાં સુખ લખાણાં ન હોય તે ઉ�મ 
�યાંથી કરી શક� ? તેના ભા�યમાં તો નક�ના જ 
સુખ માણવાનાં હોય છ�.!!

સકારા�મક �યિ�નું પનોતું પાંચમું લ�ણ 
છ� ઉ�સાહી હોવું તે. તેના �વનમાં ઉ�સાહ કદી 
ઓસરતો નથી. આ ઉમંગ ઉ�સાહની પાંખોથી એ 
�ગિતની અક��ય ઊંચાઈને આંબી �ય છ�! મન 
બુિ�થી એ પરમધામમાં િબરાજમાન પરમા�મા 
સુધી પહ�ચી �ય છ�! આ માટ� જ�રી પિવ�તાનું 
બળ પણ એ �ા��ત કરવા સ�મ બની �ય છ�! 
દર�ક કાય�માં સફળતા મેળવવા જ�રી ઉ�સાહનું 
�મ હોવાથી કોઈ કામમાં એ પાછળ પડશે નહ�. 
રખે ને સં�ગવશા� તેને િન�ફળતા મળ� તો પણ તે 
િન�ફળતાને થાંભલાનું �વ�પ આપી તેના પર 
સફળતાનો પૂલ બાંધી લે છ�. આનું નામ કહ�વાય 
અનેરો ઉ�સાહ.

િવ�ભરમાં િવરોધાભાસી વલણનો વાયરો
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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કહ�વાય છ� ને ક� ‘સારા કામમાં સો િવ�ન’ 
ઈ�ર આ ધરતી પર આવી નક� જેવી આ દુિનયાને 
�વગ� બનાવવાનું કાય� આરંભે છ�. ઈ�રના આ 
ઉ�મ કાય�માં કોઈ મદદ કર� છ� જેનું વલણ 
સકારા�મક હોય છ�. એ પોતાના આ દ�વીગુણને 
લીધે �વગ�માં આવવાનું એડવા�સ બુક�ગ કરાવી 
લેવામાં સફળ થાય છ�. �યાર� ઈ�રના આ ઉ�મ 
કાય�માં કોઈ િવ�નકતા� બને છ� જેનું વલણ 
નકારા�મક હોય છ�. એ પોતાના આ આસુરી 
ગુણને લીધે �ણે ક� અ�ણે પોતાનું એડવા�સ 
બુક�ગ નક�માં આવવાનું કરાવે છ�! દર�કને કમ�ના 
િસ�ાંત મુજબ ફળ મળ� એમાં કોઈ શું કર�?

સકારા�મકને હકારા�મક પણ કહ� છ�. જેને 
અં�ે�માં પોઝીટીવ કહ� છ�. આથી ઉલટું 
નકારા�મકને અં�ે�માં નેગેટીવ કહ� છ�.

આશાવાદી હોવું એ હકારા�મક વલણ 
ધરાવનારનું �થમ લ�ણ છ�. તે સમજે છ� ક� લાખો 
િનરાશામાં એક અમર આશા છૂપાયેલ છ�. જેમ 
સાંજનો સૂરજ િબંદુ બની જઈ આથમી �ય છ� પણ 
ફરી સવાર� એ જ સૂરજ નવી આશા લઈ ઉદય પામે 
છ�. તેમ આ કિલયુગી ઘોર રા�ી પૂરી થઈ 
સતયુગનું સવાર જ�ર ઉગશે. આશા હ�મેશા 
અમર હોય છ�. આથી ઉલટું િનરાશાવાદીને 
આશાનું કોઈ �કરણ �યાંય દ�ખાતું નથી. તે સદા 
િનરાશામાં જ ઘેરાયેલ રહ� છ�. �વગ�ની વાતને તે 
હસી કાઢ� છ�. નક�ના ક�ડાને નક�માં જ ખદબદવું 
ગમે તેમ તે આ નક� જેવી કિલયુગી દુિનયામાં જ 
રાચે છ�!

આ�મિવ�ાસ હોવો એ સકારા�મક 

�યિ�નું બીજું લ�ણ છ�. આ�મ િવ�ાસનો ઉ�મ 
ગુણ ધરાવનારને પોતાનામાં િવ�ાસ હોઈ તે 
�વાવલંબી હોય છ�. પરમા�મામાં જેને િવ�ાસ છ� 
એને પોતાનામાં પણ િવ�ાસ હોય છ�. પોતાની 
શિ�ઓમાં તેને િવ�ાસ હોય છ�. જેને લીધે તે 
પોતાના કાય�માં સફળ થાય છ�. નકારા�મક 
�યિ�માં આ�મિવ�ાસનો અભાવ હોય છ�. જેને 
લીધે તે િન�ફળતાને વર� છ�. આ�મિવ�ાસ ન 
હોવાથી તેને કાય� કરવાની હ�શ જ થતી નથી. 
‘મારાથી આ નહ� થઈ શક�’ આ નબળો િવચાર જ 
તેની િન�ફળતાનું કારણ બની �ય છ�. તેને કાય� 
કરવાનું મન જ થતું નથી. મન હોય તો માળવે 
જવાય ને ? પોતે આ�મા છ� અને સવ� શિ�વાનનું 
સંતાન છ� આવું �ાન ન હોવાથી આ�મિવ�ાસ 
�યાંથી આવે ?

સકારા�મક વલણ ધરાવનારનું �ીજું લ�ણ 
છ� િહ�મતનું. જેનામાં િહ�મત હોય છ� તેને ઈ�રની 
મદદ મળ� છ�. ઈ�રની મદદ મળતાં તેનો ઉમંગ 
ઉ�સાહ વધે છ�. આ ઉમંગ ઉ�સાહથી મોટાં મોટાં 
કામ પણ પાર પાડી શકાય છ�. િહ�મતવાન િવષે 
ગવાય છ� - ‘તેરી િહ�મતમ� બલ ભગવાન કા, તૂઝે 
ડર �યા હ�, આંધી તૂફાનકા?’ આથી ઉલટું 
નકારા�મક વલણવાળા મનુ�યમાં િહ�મતને બદલે 
બીક હોય છ�. જેનો બીકણ �વભાવ હોય તેનામાં 
ભય હોય છ�. આ ભયને કારણે તેના કામમાં 
�યાર�ય ભલીવાર હોતો નથી. આથી કહ� છ� ક�, 
બીકણ િબચારો ફફડે નહ� તો શું કર�? પાંદડું 
ખખડે ને બીકણ ફફડે!

સકારા�મક �યિ�નું ચોથું લ�ણ છ� ઉ�મ 
કરવાનું. એ �યિ� ખંતીલી હશે. તેને નવ�ં રહ�વું 
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આથી ઉલટું... નકારા�મક �યિ�નું લ�ણ 
હોય છ�. િન��સાહીપણું. ઉમંગ ઉ�સાહ િવનાનું 
�વન એ ક�ઈ �વન છ�? તે સદા �તપાય દશામાં 
જે �વન �વે છ�. નક�ના ક�ડાની જેમ તે મરવાને 
વાંક� �વે છ�! કોઈ પાનો ચડાવવા ક� ઉ�સાહમાં 
લાવવા બે શ�દો કહ� તો પણ તેને કોઈ અસર થતી 
ની! �ણે પ�થર પર પાણી!! િન��સાહી �ાર�ધને 
દોષ દ�વાનો વલોપાત કર� છ�. ઉ�સાહને અભાવે 
આગળ વધવાનું નામ જ લઈ શકાતું નથી. 
િન��સાહીને ન કરવાના જ ફોગટ િવચાર આવે 
છ�. આચારનું મૂળ િવચાર હોવાથી તેના 
આચરણમાં ભલીવાર હોતો નથી. િન��સાહીની 
િનંદાને કદી �યાનમાં લેવી નહ� ક�મ ક� તેમાં ક�ઈ જ 
ત�ય હોતું નથી. હા, તેનામાં ઉ�સાહ �પી �ાણ 
પૂરવાનું પુ�ય કાય� કરી શકાય. આથી જેમ 
ઈષા�ળુને આશીવા�દ તેમ િન��સાહીને નમન 
કરીએ ને કહીએ ક� તેના િન��સાહીપણાનો ચેપ  
આપણને ન લાગે.

સકારા�મક �યિ� સહકાર ક� સહયોગ 
આપવાની �િ� ધરાવે છ� જે તેનું છ�લ છબીલું છ�ં 
લ�ણ છ�. કહ�વાય છ� ક� િવના સહકાર નિહ 
ઉ�ાર. િનરાકાર ઈ�રને પણ ગીતા �ાન 
સંભળાવવા માટ� સાકાર મા�યમની મદદ લેવી પડે 
છ�, તેમ આપણે આ�માને પણ કમ� કરવા શરીરની 
જ�ર પડે છ�. કથા કહ� છ� ક� ગોવધ�ન પવ�ત 
ઊંચકવામાં �ીક��ણની સાથે ગોવાળીયાઓએ પણ 
લાકડીનો ટ�કો આપેલ હતો. તો સવ� શિ�વાન 
િશવ પરમા�મા આ નક� જેવી કિલયુગી દુિનયાને 
�વગ�માં પ�રવત�ન કરવા પોતાના સંતાનોનો 
સહયોગ લે છ�. તેથી તો ગવાય છ� ક� સવ�ના 
સહયોગથી સુખમય સંસાર સમા �વગ�ની �થાપના 
થાય છ�.

સહયોગનું એક �ડું ��ાંત છ�. જૂના 

ગમતું નથી. તેના �વનમાં આળસનું નામ િનશાન 
હોતું નથી. આળસને છ�ો િવકાર કહ� છ�. ઉ�મી 
�યિ�એ આ છ�ા િવકાર પર િવજય મેળ�યો 
હોય છ�. આ છ�ા િવકારને �તેલ હોવાથી તે �થમ 
પાંચેય િવકારને �તવાનો �ખર પુ�ષાથ� કર� છ�. 
આવા �ખર પુ�ષાથ�ની પાછળ �ાર�ધ પડછાયો 
બનીને પીછો કર� છ�. પુ�ષાથ� અને �ાર�ધના 
હલેસાંથી �વન નૈયા કિલયુગી િવષય વૈતરણી 
નદી પાર કરીને �વગ� તરફ આગળ વધે છ�.

આથી ઉલટું નકારા�મક �યિ� આળસુનો 
પીર કહ�વાય છ�. તેને કામ કરવાની આળસ આવે 
છ�. તેથી તે નવરાશ અનુભવે છ�. શું તે �યિ� 
િન���ય રહ�તી હશે? ના ર�, કહ�વાય છ� ને ક� 
નવરો બેઠો ન�ખોદ વાળ�! પોતાનું જ ભાિવ 
બગાડવાનું કામ તે કર� છ�! આથી ન તો પુ�ષાથ� ન 
તો ભાિવના હલેસાં વગરની તેની �વનનૈયા 
�યાંની �યાં આગળ વ�યા િવના પડી રહ� છ�. જેના 
ભા�યમાં �વગ�નાં સુખ લખાણાં ન હોય તે ઉ�મ 
�યાંથી કરી શક� ? તેના ભા�યમાં તો નક�ના જ 
સુખ માણવાનાં હોય છ�.!!

સકારા�મક �યિ�નું પનોતું પાંચમું લ�ણ 
છ� ઉ�સાહી હોવું તે. તેના �વનમાં ઉ�સાહ કદી 
ઓસરતો નથી. આ ઉમંગ ઉ�સાહની પાંખોથી એ 
�ગિતની અક��ય ઊંચાઈને આંબી �ય છ�! મન 
બુિ�થી એ પરમધામમાં િબરાજમાન પરમા�મા 
સુધી પહ�ચી �ય છ�! આ માટ� જ�રી પિવ�તાનું 
બળ પણ એ �ા��ત કરવા સ�મ બની �ય છ�! 
દર�ક કાય�માં સફળતા મેળવવા જ�રી ઉ�સાહનું 
�મ હોવાથી કોઈ કામમાં એ પાછળ પડશે નહ�. 
રખે ને સં�ગવશા� તેને િન�ફળતા મળ� તો પણ તે 
િન�ફળતાને થાંભલાનું �વ�પ આપી તેના પર 
સફળતાનો પૂલ બાંધી લે છ�. આનું નામ કહ�વાય 
અનેરો ઉ�સાહ.

િવ�ભરમાં િવરોધાભાસી વલણનો વાયરો
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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પણ મોક�યું પરંતુ તમે તમારી અ�ાનતા અને િજ� 
ઉપર અડગ ર�ા. આવામાં �� શું કરી શક��.

શરત
એકલવાયાપણાથી મહાન લેખક 

ટૉલ�ટૉયની એક ‘શરત’ નામની વાતા� યાદ 
આવી ગઈ. આ વાતા�માં એક િમ� બી� િમ� માટ� 
એક શરત રાખે છ�. શરત મુજબ � એણે એકમાસ 
કોઈની સાથે વાત કયા� િવના એ ઓરડામાં 
વીતા�યો. તો એને દસ લાખ રોકડ ઈનામ મળશે. 
� એણે એક માસની અંદર કોઈ િનયમ તો�ો. 
તો તે હારી જશે અને તેને ક�ઈ પણ નહ� મળ�. � 
આ સમયમાં કોઈ સમ�યા થઈ અને બહાર આવવા 
ઈ�છતા હોય તો ઘંટડી વગાડીને સંક�ત કર� અને 
ચા�યા �ય. શરત �માણે એને ક�ઈ પણ નહ� મળ�.

પહ�લા �દવસે આ િમ� શરત �વીકારી લે છ�. 
ક�ટલાક પુ�તકો અને ભોજનની થોડી સામ�ી 
લઈને એક ઓરડામાં રહ�વા માટ� �ય છ�. ક�ટલાક 
�દવસો તો પુ�તકો વાંચવામાં ભોજન બનાવવા 
વગેર�માં સમય વીતી ગયો. પણ ધીર� ધીર� તે 
એકલવાયાપણું સહન થઈ શ�યું નહ�. એને લા�યું 
ક� ઘંટડી વગાડીને બહાર નીકળી ��. પણ 
શરતને �યાનમાં રાખીને ઈનામ મળવાની રકમ 
�યાનમાં રાખી પોતાને સમ�વી ર�ો. થોડા �દવસ 
પછી એને એકલવાયાપણું સા�ં લાગવા લા�યું 
એકાંતમાં તે ઘણી શાંિતની અનુભૂિત કરવા 
લા�યો. સહષ� સમય વીતવા લા�યો. બી� બાજુ 
એનો િમ� પર�શાન થઈ ગયો હતો ક� એણે એક 
માસ પૂરો વીતા�યો તો માર� વાયદા મુજબ દસ લાખ 
�િપયા આપવા પડશે. તે િવચારમાં પડી ગયો અને 
એણે એક ખતરનાક િનણ�ય કય� ક� તે પોતાના 

અ�ાનતા
એક ગામમાં એકવાર પૂરની ��થિત 

ઉપ��થત થઈ. એલાન કરવામાં આ�યું ક� પૂરની 
��થિત આવવાની છ� એટલે ગામ ખાલી કરો. બધા 
જ ગામવાળા ગામ ખાલી કરીને ઊંચી જ�યામાં 
ગયા. પરંતુ ગામનો એક પૂ�રી ગયો નહ�. 
બધાંએ એને સમ��યો પણ એ મા�યો નહ�. 
અંતમાં સરપંચે એને ન� િનવેદન કયુ� ક� આપ 
ચાલો, નહ�તર આપનો �વ મુ�ક�લીમાં મૂકાઈ 
જશે. પણ તે મા�યો નહ� અને �સ�ન થઈને 
બો�યો, મને �ભુ પર સંપૂણ� િવ�ાસ છ�. ભગવાન 
મા�ં ર�ણ કરશે.

પૂરનું પાણી વધવા લા�યું એટલે પૂ�રી 
મકાનના ધાબા ઉપર ગયો. �યાર� ક�ટલાક લોકો 
નાવ લઈને એને બચાવવા આ�યા પણ પૂ�રીએ 
એમને એમ કહીને પાછા વા�યા ક� મને ભગવાન 
ઉપર િવ�ાસ છ�. પૂરનું પાણી વધતું જ ગયું. પાણી 
ધાબા સુધી આવી ગયું. �યાર� િમલે�ીવાળા 
હ�લીકો�ટર લઈને આ�યા પૂ�રીએ એમને પણ 
પાછા મોક�યા. તેથી પૂર વધતાં પૂ�રી તણાઈ 
ગયો અને ��યુ પા�યો.

��યુ પછી પૂ�રી ઈ�રની પાસે ગયો �યાર� 
એણે ભગવાન ઉપર નારાજગી બતાવી ક� �ભુ ! 
મારા િવ�ાસને તમે તોડી દીધો. મને પૂરો િવ�ાસ 
હતો ક� તમે જ�ર આવશો અને મને બચાવશો. 
પરંતુ તમે આ�યા નહ�.

હસતાં હસતાં �ભુ બો�યા ક� �� ક�ટલીયવાર 
તારી પાસે આ�યો પહ�લાં ગામવાળાના મા�યમથી 
મારી વાત તને પહ�ચાડી. પછી સરપંચ �ારા અને 
નાવ �ારા મારી વાત પહ�ચાડી. છ��ે હ�લીકો�ટર 

�સંગ પ�રમલ
.
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મળ�? સૌને આગળ વધવા �વપુ�ષાથ�ના પગ સાથે 
અ�યના સહયોગના બી� પગની જ�ર પડે છ�. જે 
નકારા�મક છ� તે અસહયોગી આ�મા હોઈ 
સહયોગના પગ વગર લંગડાતો ચાલે છ�. લંગડાતી 
�યિ� ક�વોક �ગિતપંથ કાપી શક� એ સમ� 
શકાય એવું છ�. તેથી આપણી બાબતમાં આવું ન 
બને એ ��. અને �વગ�ય દુિનયામાં �વપુ�ષાથ� 
અને સહયોગની ભાવનાથી સ�માનનીય સીટ 
સી�યોર કરી લે� એવી શુભ ભાવના સાથે 
સકારા�મક વલણ ધરાવનાર સૌ કોઈને 
અંતઃકરણપૂવ�ક ઈ�રીય અિભનંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

જમાનાની વાત છ�. એ વખતે લ��સંગે �ન એક 
ગામથી બીજે ગામ ગાડામાં બેસીને જતી. એક 
લ� �સંગમાં એવું ઠરાવવામાં આ�યું ક� �નમાં 
કોઈ ��ને ન લઈ જવા. પરંતુ મૂંઝવણમાં 
માગ�દશ�ન મળી રહ� તે માટ� દાદાને ગાડાની નીચે 
છૂપાવીને લઈ જવાનું ન�ી થયું. લ��સંગના 
જમણવારમાં જમતા પહ�લાં દર�ક �નૈયાના હાથ 
સાથે લાકડાની પ�ી બાંધી દ�વામાં આવી. સૌને 
મૂંઝવણ થઈ ક� જમવું ક�વી રીતે? કોઈને યાદ 
આ�યું ક� ગાડા પાસે જઈ પ�ર��થિતનું વણ�ન કયુ�. 
દાદા કહ�, ‘એમાં શું મૂંઝાવવાનું હોય ! સામસામા 
એક બી�ને કોળીયા મંડે દ�વા.’ બધાંને 
માગ�દશ�ન મળી જતાં સૌ આનંદપૂવ�ક જમવા 
લા�યા. આ �ઈ માંડલીયા િવચારવા લા�યા ક� 
�નમાં ન�ી કોઈ �� �યિ� હોવી �ઈએ.

આપણા સૌના દાદાઓના પણ દાદા એવા 
પરમિપતા પરમા�મા હાલ સુખદાયી �વગ�ય 
દુિનયાની �થાપના કરી ર�ા છ�. જેમાં સૌ સંપીને 
સહયોગથી સુખચેનમાં રહ�તા હોય છ�. પરંતુ ટૂંકા 
મનના �વાથ� લોકો એકબી�ને સહયોગ આપતા 
નથી. �વગ�માં આવવું છ� પરંતુ સહયોગની ભાવના 
નથી તેથી �વગ�નું સુખ પણ પાઈપૈસાનું મળ� ને? 
જુઓ તો ખરા, ક�વી િવિચ�તા છ� ક� જેને ઈ�રની 
ઓળખાણ છ� તે નકારા�મક વલણ દાખવી 
અસહકાર દાખવવાની ભૂલ કર� છ�. �યાર� 
ઈ�રની ઓળખાણ નથી તેનામાં સહયોગની 
ભાવના �વા મળ� છ�! આવા ‘ર�ડી મેઈડ’ 
આ�માઓને ઈ�રની ઓળખાણ મળી જતાં 
ઝડપથી યોગ સાધના કરી પોતાનાં પાપ બાળીને 
�વગ�ની પોતાની ‘રીઝ�ડ�’ સીટ મેળવી લે છ�!

એક બી�ને સહયોગ આપવાથી દૂઆ મળ� 
છ�. આ દૂઆ આ�માની ઉ�નિતમાં ખૂબ જ કામ 
આવે છ�. જે સહયોગ ન આપે તેને સહયોગ �યાંથી 

દો�તને �નથી મારી દ�. � તે મરી જશે તો �િપયા 
આપવા નહ� પડે. મનમાં શેતાની િવચાર કરવાથી 
તે શરતની સમા��તના િનધા��રત �દવસે પહ��યો.

પરંતુ �યાં પહ�ચીને એને આ�ય� થયું ક� 
એમનો િમ� શરતની સમા��તના િનધા��રત 
�દવસથી એક �દવસ પહ�લાં �યાંથી નીકળી ગયો 
હતો. અને એણે એક પ� પોતાના િમ� માટ� મૂ�યો 
હતો જેમાં લ�યું હતું, િ�ય િમ�, �� �દલથી તારો 
આભાર માનું છું કારણ ક� મ� એક માસમાં જે 
ખ�નો મેળ�યો છ� તે અણમોલ છ�. એ માટ� �� તારો 
સદાયે આભારી રહીશ. એકાંતમાં રહીને મ� 
અસીમ શાંિત અને સુખની અનુભૂિત કરી હવે 
મારી સમજમાં એ આવી ગયું છ� ક� આપણી 
જ��રયાતો જેટલી ઓછી હશે. એટલી અિધક 
શાંિતની અનુભૂિત થશે. મ� પરમા�માના અસીમ 
�ેમ અને અપાર શાંિત મેળવી છ�. એટલા માટ� �� 
શરત તોડી ર�ો છું. હવે માર� તારા પૈસાની જ�ર 
નથી. તા�ં �યાન રાખજે. ઈ�ર તા�ં મંગલ કર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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પણ મોક�યું પરંતુ તમે તમારી અ�ાનતા અને િજ� 
ઉપર અડગ ર�ા. આવામાં �� શું કરી શક��.

શરત
એકલવાયાપણાથી મહાન લેખક 

ટૉલ�ટૉયની એક ‘શરત’ નામની વાતા� યાદ 
આવી ગઈ. આ વાતા�માં એક િમ� બી� િમ� માટ� 
એક શરત રાખે છ�. શરત મુજબ � એણે એકમાસ 
કોઈની સાથે વાત કયા� િવના એ ઓરડામાં 
વીતા�યો. તો એને દસ લાખ રોકડ ઈનામ મળશે. 
� એણે એક માસની અંદર કોઈ િનયમ તો�ો. 
તો તે હારી જશે અને તેને ક�ઈ પણ નહ� મળ�. � 
આ સમયમાં કોઈ સમ�યા થઈ અને બહાર આવવા 
ઈ�છતા હોય તો ઘંટડી વગાડીને સંક�ત કર� અને 
ચા�યા �ય. શરત �માણે એને ક�ઈ પણ નહ� મળ�.

પહ�લા �દવસે આ િમ� શરત �વીકારી લે છ�. 
ક�ટલાક પુ�તકો અને ભોજનની થોડી સામ�ી 
લઈને એક ઓરડામાં રહ�વા માટ� �ય છ�. ક�ટલાક 
�દવસો તો પુ�તકો વાંચવામાં ભોજન બનાવવા 
વગેર�માં સમય વીતી ગયો. પણ ધીર� ધીર� તે 
એકલવાયાપણું સહન થઈ શ�યું નહ�. એને લા�યું 
ક� ઘંટડી વગાડીને બહાર નીકળી ��. પણ 
શરતને �યાનમાં રાખીને ઈનામ મળવાની રકમ 
�યાનમાં રાખી પોતાને સમ�વી ર�ો. થોડા �દવસ 
પછી એને એકલવાયાપણું સા�ં લાગવા લા�યું 
એકાંતમાં તે ઘણી શાંિતની અનુભૂિત કરવા 
લા�યો. સહષ� સમય વીતવા લા�યો. બી� બાજુ 
એનો િમ� પર�શાન થઈ ગયો હતો ક� એણે એક 
માસ પૂરો વીતા�યો તો માર� વાયદા મુજબ દસ લાખ 
�િપયા આપવા પડશે. તે િવચારમાં પડી ગયો અને 
એણે એક ખતરનાક િનણ�ય કય� ક� તે પોતાના 

અ�ાનતા
એક ગામમાં એકવાર પૂરની ��થિત 

ઉપ��થત થઈ. એલાન કરવામાં આ�યું ક� પૂરની 
��થિત આવવાની છ� એટલે ગામ ખાલી કરો. બધા 
જ ગામવાળા ગામ ખાલી કરીને ઊંચી જ�યામાં 
ગયા. પરંતુ ગામનો એક પૂ�રી ગયો નહ�. 
બધાંએ એને સમ��યો પણ એ મા�યો નહ�. 
અંતમાં સરપંચે એને ન� િનવેદન કયુ� ક� આપ 
ચાલો, નહ�તર આપનો �વ મુ�ક�લીમાં મૂકાઈ 
જશે. પણ તે મા�યો નહ� અને �સ�ન થઈને 
બો�યો, મને �ભુ પર સંપૂણ� િવ�ાસ છ�. ભગવાન 
મા�ં ર�ણ કરશે.

પૂરનું પાણી વધવા લા�યું એટલે પૂ�રી 
મકાનના ધાબા ઉપર ગયો. �યાર� ક�ટલાક લોકો 
નાવ લઈને એને બચાવવા આ�યા પણ પૂ�રીએ 
એમને એમ કહીને પાછા વા�યા ક� મને ભગવાન 
ઉપર િવ�ાસ છ�. પૂરનું પાણી વધતું જ ગયું. પાણી 
ધાબા સુધી આવી ગયું. �યાર� િમલે�ીવાળા 
હ�લીકો�ટર લઈને આ�યા પૂ�રીએ એમને પણ 
પાછા મોક�યા. તેથી પૂર વધતાં પૂ�રી તણાઈ 
ગયો અને ��યુ પા�યો.

��યુ પછી પૂ�રી ઈ�રની પાસે ગયો �યાર� 
એણે ભગવાન ઉપર નારાજગી બતાવી ક� �ભુ ! 
મારા િવ�ાસને તમે તોડી દીધો. મને પૂરો િવ�ાસ 
હતો ક� તમે જ�ર આવશો અને મને બચાવશો. 
પરંતુ તમે આ�યા નહ�.

હસતાં હસતાં �ભુ બો�યા ક� �� ક�ટલીયવાર 
તારી પાસે આ�યો પહ�લાં ગામવાળાના મા�યમથી 
મારી વાત તને પહ�ચાડી. પછી સરપંચ �ારા અને 
નાવ �ારા મારી વાત પહ�ચાડી. છ��ે હ�લીકો�ટર 

�સંગ પ�રમલ
.
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મળ�? સૌને આગળ વધવા �વપુ�ષાથ�ના પગ સાથે 
અ�યના સહયોગના બી� પગની જ�ર પડે છ�. જે 
નકારા�મક છ� તે અસહયોગી આ�મા હોઈ 
સહયોગના પગ વગર લંગડાતો ચાલે છ�. લંગડાતી 
�યિ� ક�વોક �ગિતપંથ કાપી શક� એ સમ� 
શકાય એવું છ�. તેથી આપણી બાબતમાં આવું ન 
બને એ ��. અને �વગ�ય દુિનયામાં �વપુ�ષાથ� 
અને સહયોગની ભાવનાથી સ�માનનીય સીટ 
સી�યોર કરી લે� એવી શુભ ભાવના સાથે 
સકારા�મક વલણ ધરાવનાર સૌ કોઈને 
અંતઃકરણપૂવ�ક ઈ�રીય અિભનંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

જમાનાની વાત છ�. એ વખતે લ��સંગે �ન એક 
ગામથી બીજે ગામ ગાડામાં બેસીને જતી. એક 
લ� �સંગમાં એવું ઠરાવવામાં આ�યું ક� �નમાં 
કોઈ ��ને ન લઈ જવા. પરંતુ મૂંઝવણમાં 
માગ�દશ�ન મળી રહ� તે માટ� દાદાને ગાડાની નીચે 
છૂપાવીને લઈ જવાનું ન�ી થયું. લ��સંગના 
જમણવારમાં જમતા પહ�લાં દર�ક �નૈયાના હાથ 
સાથે લાકડાની પ�ી બાંધી દ�વામાં આવી. સૌને 
મૂંઝવણ થઈ ક� જમવું ક�વી રીતે? કોઈને યાદ 
આ�યું ક� ગાડા પાસે જઈ પ�ર��થિતનું વણ�ન કયુ�. 
દાદા કહ�, ‘એમાં શું મૂંઝાવવાનું હોય ! સામસામા 
એક બી�ને કોળીયા મંડે દ�વા.’ બધાંને 
માગ�દશ�ન મળી જતાં સૌ આનંદપૂવ�ક જમવા 
લા�યા. આ �ઈ માંડલીયા િવચારવા લા�યા ક� 
�નમાં ન�ી કોઈ �� �યિ� હોવી �ઈએ.

આપણા સૌના દાદાઓના પણ દાદા એવા 
પરમિપતા પરમા�મા હાલ સુખદાયી �વગ�ય 
દુિનયાની �થાપના કરી ર�ા છ�. જેમાં સૌ સંપીને 
સહયોગથી સુખચેનમાં રહ�તા હોય છ�. પરંતુ ટૂંકા 
મનના �વાથ� લોકો એકબી�ને સહયોગ આપતા 
નથી. �વગ�માં આવવું છ� પરંતુ સહયોગની ભાવના 
નથી તેથી �વગ�નું સુખ પણ પાઈપૈસાનું મળ� ને? 
જુઓ તો ખરા, ક�વી િવિચ�તા છ� ક� જેને ઈ�રની 
ઓળખાણ છ� તે નકારા�મક વલણ દાખવી 
અસહકાર દાખવવાની ભૂલ કર� છ�. �યાર� 
ઈ�રની ઓળખાણ નથી તેનામાં સહયોગની 
ભાવના �વા મળ� છ�! આવા ‘ર�ડી મેઈડ’ 
આ�માઓને ઈ�રની ઓળખાણ મળી જતાં 
ઝડપથી યોગ સાધના કરી પોતાનાં પાપ બાળીને 
�વગ�ની પોતાની ‘રીઝ�ડ�’ સીટ મેળવી લે છ�!

એક બી�ને સહયોગ આપવાથી દૂઆ મળ� 
છ�. આ દૂઆ આ�માની ઉ�નિતમાં ખૂબ જ કામ 
આવે છ�. જે સહયોગ ન આપે તેને સહયોગ �યાંથી 

દો�તને �નથી મારી દ�. � તે મરી જશે તો �િપયા 
આપવા નહ� પડે. મનમાં શેતાની િવચાર કરવાથી 
તે શરતની સમા��તના િનધા��રત �દવસે પહ��યો.

પરંતુ �યાં પહ�ચીને એને આ�ય� થયું ક� 
એમનો િમ� શરતની સમા��તના િનધા��રત 
�દવસથી એક �દવસ પહ�લાં �યાંથી નીકળી ગયો 
હતો. અને એણે એક પ� પોતાના િમ� માટ� મૂ�યો 
હતો જેમાં લ�યું હતું, િ�ય િમ�, �� �દલથી તારો 
આભાર માનું છું કારણ ક� મ� એક માસમાં જે 
ખ�નો મેળ�યો છ� તે અણમોલ છ�. એ માટ� �� તારો 
સદાયે આભારી રહીશ. એકાંતમાં રહીને મ� 
અસીમ શાંિત અને સુખની અનુભૂિત કરી હવે 
મારી સમજમાં એ આવી ગયું છ� ક� આપણી 
જ��રયાતો જેટલી ઓછી હશે. એટલી અિધક 
શાંિતની અનુભૂિત થશે. મ� પરમા�માના અસીમ 
�ેમ અને અપાર શાંિત મેળવી છ�. એટલા માટ� �� 
શરત તોડી ર�ો છું. હવે માર� તારા પૈસાની જ�ર 
નથી. તા�ં �યાન રાખજે. ઈ�ર તા�ં મંગલ કર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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2020નું વષ� ઘણી જ આપણી િવપિ�ઓથી 
પસાર થઈ ર�ો છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક�, એક 
તરફ મહામારી બીમારીનો ભય, બી� તરફ 
�ક�િતના પાંચેય ત�વોનો �હાર, �ી� તરફ 
ક�દરતનું ��ર તાંડવ, ચોથી તરફ અ��સમાન 
યુ�ની તૈયારીઓ. આવા સમયે માનવ આ�માઓ 
મનોમન બ� જ િનરાશા, હતાશા અને બેચેની 
અનુભવી ર�ા છ�. િવચારી રહી છ� ક� �યાં સુધી 
આ પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડશે? 
વીતેલા �દવસોની યાદ માળાના મણકાની જેમ 
બુિ�માં ફરી રહી છ�. �યોહારોની રમઝટ, મેળા-
મલાખડા, રહ�ણી-કરણી, શોિપંગ સ�ટરો, હરવું-
ફરવું, મોજ-મ� કરવી. આ લોકડાઉનમાં બેઠા 
બેઠાં અકળામણ-િવકળામણનો અનુભવ કર� છ�. 
કાલે શું થશે એની િચંતા કર� છ�. મન, મોઢુ, 
મોબાઈલ �યાં સુધી બંધ રાખવું પડશે? એક-એક 
પળ એક મિહના જેવી લાગી રહી છ�. પરંતુ 
વત�માન સમયની આવ�યકતા છ� ક� આપણને જે 
સમય મ�યો છ� તેનો સ�ઉપયોગ ક�વી રીતે થાય? 
કારણ ક� આપણે �ણીએ છીએ ક� બા�ય 
અવ�થા, રમત-ગમતમાં પૂરી થઈ, યુવા ફ�શન, 
�યસન, કામ આસ�કતમાં �ય�ત છ�. �� અવ�થા 
વીતેલા સમયને યાદ કરી નકારા�મકતા અનુભવ 
કર� છ�. પરંતુ સકારા�મકતા એ છ� ક�, આપણું આ 
માનવ �વન એક અનમોલ �ભુ ઉપહાર છ� જેને 
એમજ ગુમાવવો ન �ઈએ. પરંતુ એક-એક �ણ 
સફળ કરવી �ઈએ.

વત�માન સમયે ક�દરતનાં �કોપે લોકોને 
ઘણી જ િન�િ� મળી છ� એ ધાર� તો એક-એક 
સેક�ડનો ઉપયોગ કરી શક� છ�. પરંતુ આદતથી 

મજબૂર આ�માઓ બોલે છ� ક� અમને ટાઈમ જ �યાં 
મળ� છ�. માર� આ કરવું છ�.. તે કરવું છ�... 
મોબાઈલમાં ક�ટલાય િમસ કૉલ આ�યા છ� તેમને 
ફોન કરવા છ�, અમને મરવાની �રસત નથી. 
આવા લોકોની �યાર� �દનચયા� �ઈએ છીએ �યાર� 
િવશેષ બે જ કામ કરતાં હોય છ�. ખાવાનું અને 
સૂવાનું �યાર� યાદ આવે છ� આ સમયે છ� ટાઈમ 
મેનેજમે�ટ કરી સમયને સફળ કરવાનો. એક 
નાની વાત યાદ આવે છ� એક માણસ આંગણાની 
બહાર બેસીને ગાયોની ગણતરી કરતો હતો �યાર� 
એક સંતે તેને પૂ�ું - પારક� પંચાયતમાં તારો 
સમય શા માટ� વેડફ� છ�? તેના કરતાં તારો સમય 
સફળ કર. આજે પણ ઘણાં લોકો પોતાનો સમય 
નકામી ��િતમાં ગુમાવે છ�. પરિચંતન, પરિનંદા, 
પરમત પર ચાલી સમય પસાર કર� છ�. વા�તવમાં 
આવ�યકતા છ� સમયને �વ ઉ�નિત માટ� તેમજ 
પ�રવાર, સમાજ, દ�શ અને િવ�ની માનવ 
આ�માઓ માટ� ઉપયોગી બનવા માટ�.

�દવસ અને રાત મળીને આપણને 24 કલાક 
�િત�દન મળ� છ�. 8 કલાક �દવસનાં કામનાં સમયે 
કામ કરવું. ગ�પા -ટ�પાથી દૂર રહ�વું, 8 કલાક 
િવ�ાંતીના ટાઈમે ટોલ-ટ�પા મારી સમય વે�ટ ન 
કરવો. બાક�ના 8 કલાક પોતાની ��િ�માં �ય�ત 
રહી �વિચંતન કરવું ક� �� કોણ છું? �� આ જગતમાં 
શા માટ� આ�યો છું. મા�ં પુ�યનું ભાથું પ�રપ� 
છ�? આવી રીતે ��િ�માં રહીને પણ િન�િ�નો 
અનુભવ કરવો એ સમયની આવ�યકતા છ�. 8 
કલાકમાં એક કલાક તો ��યેક માનવ �વયંની 
સાથ�કતા માટ� કાઢી શક� છ�. નીચે આપેલ પાંચ 
વાતો ઉપર �યાન આપી શક�.

વત�માન સમયની આવ�યકતા
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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1. થોડા સમય માટ� પોતાને ચૈત�ય આ�મા 
સમ� િવચારવું ક� આ શરીર, શરીરનાં સંબંધો 
તેમજ પદાથ�, આ દુિનયા સવ�ને ભૂલી જઈ એક 
પરમા�મા િશવ િપતાને યાદ કરી �વયંને 
શિ�શાળી બનાવવા જેથી �વનમાં ખુશી અને 
આનંદ મળ�.

2. �� આ�મા આ�યો એકલો અને જવાનો 
એકલો મારી સાથે ફ� �ે� કમ� સાથે આવશે. 
ઈ�રીય શિ� �ારા પાપકમ�ને ભ�મ કરી પોતાને 
�હ�થી નહ� પરંતુ ��ટી સમ� થોડા સમય માટ� 
બંધનમુ� િનિવ��ન આ�મા સમજવાથી મન 
શિ�શાળી બનશે.

3. ગુણ�ાહી બનો. ��યેક મનુ�યમાં કોઈના 
કોઈ ગુણ તો છ� જ. ગુણ�ાહી બની પોતાને 
સવ�ગુણોમાં સ�પ�ન બનાવવું. ��િ�માં રહીને પણ 
િન�ત અવ�થાનો અનુભવ કરવા. મન-વચન-
કમ�થી પિવ�નો ગુણ ધારણ કરી �માશીલ બનવું.

4. ઈ�ર સવ�શિ�વાન છ� એ શિ�ઓના 
પુંજ છ�. �વયંને હ�મેશા શિ�શાળી સમ� િનબ�ળ 

આ�માઓને શિ� આપી એને પણ સારા માગ� 
દોરવી. સમયનો સદુપયોગ કરવો છ�.

5. �� એક સ�ય-ચૈત�ય-આનંદ �વ�પ 
આ�મા છું. �ભુનું બાળક છું. આ ���મંચ ઉપર 
મને જે પાટ� મ�યો છ�. તે �લે કરી ર�ો છું. આ 
દુિનયાનો કોઈ પણ આ�મા મારા પાટ�માં બાધક 
નથી. �� �ભુનો �ેમ આરાધક તેમજ સાધક છું. 
તેમજ િવ�ના આ�માઓ માટ� ઉપયોગી થવા તેવો 
એક ઓિબડીય�ટ સવ��ટ છું. આ પાંચ વાતો સવ�ને 
��િ�માં રહીને િન�� અવ�થામાં પણ એક 
અનોખી આ�યા��મક શિ� �દાન કર� છ� જેનાથી 
માનવ પોતામાં રહ�લા સવ� અવગુણોને છોડી 
પાર�પ�રક શારી�રક બીમારીઓ, અ��લતા 
તેમજ ભૌિતક દુિવધાઓથી દૂર થઈ મન-બુિ�ને 
�વ�થ, �વ�છ અને ��થર બનાવી �વનને 
વત�માન સમયની આવ�યકતાઓમાં પોતાની 
સિ�ય �ણ આપી શક� છ� અથવા સમયની 
આવ�યકતા પૂરી પાડી શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• બાપદાદા ��ાવ�સો પાસે એક આશા રાખે છ� ક� દર�ક ��ાવ�સે �વયં પોતાના અનુભવના આધાર� 
િવ�માં એ ��ય� કરીને બતાવવાનું છ� ક� શાંિતની શ�� શું શું કરી શક� છ�? પોતાના સંપ�ન 
�વનમાં �યોગ કરવા લાગી �ઓ. આજ સુધી વાણી �ારા, �ેહ સંપક� �ારા સેવાનું ��ય� ફળ 
બતા�યું. એની બાપદાદા મુબારક આપે છ�. પર�તુ હવે અંતમુ�ખતાની ગુફામાં રહીને, શાંિતની 
શ��ના �ભાવનું ��ય� �માણ િવ�ને સમ�ય, આ સંશોધન કરવાનું છ�. કરાવવાનું છ�. જે રીતે 
િવ�ાન લાઈટ અને માઈટ �ારા પોતાનું �પ દરરોજ, સૂ�મમાં સૂ�મ ��ય�માં બતાવી ર�ં છ� એ રીતે 
આપની શ�� તો અિતશ��શાળી, �દ�ય લાઈટ માઈટ િબ�દુની શ�� છ�. તો દર�ક ��ાવ�સનું 
આ રીતે સમાધાન અને સફળતામાં ��ય� �યોગ અને ફળ �વા મળ�. િવ� માટ� પણ સમાધાન 
�પ� થાય, �યાર� જ શાંિતની શ��નું મહ�વ િવ�ને સમ�શે અને શાંિતની શ�� ઓટોમે�ટકલી 
પરમા�મા િપતાને ��ય� કરશે. સમય તો અિતનો પડકાર આપી ર�ો છ� એટલે હવે ��ય� �માણ 
બતાવો. જે િવ�ાનની શ�� નથી કરી શકતી, તે શાંિતની શ�� �ારા ��ય� બતાવો.
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2020નું વષ� ઘણી જ આપણી િવપિ�ઓથી 
પસાર થઈ ર�ો છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક�, એક 
તરફ મહામારી બીમારીનો ભય, બી� તરફ 
�ક�િતના પાંચેય ત�વોનો �હાર, �ી� તરફ 
ક�દરતનું ��ર તાંડવ, ચોથી તરફ અ��સમાન 
યુ�ની તૈયારીઓ. આવા સમયે માનવ આ�માઓ 
મનોમન બ� જ િનરાશા, હતાશા અને બેચેની 
અનુભવી ર�ા છ�. િવચારી રહી છ� ક� �યાં સુધી 
આ પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડશે? 
વીતેલા �દવસોની યાદ માળાના મણકાની જેમ 
બુિ�માં ફરી રહી છ�. �યોહારોની રમઝટ, મેળા-
મલાખડા, રહ�ણી-કરણી, શોિપંગ સ�ટરો, હરવું-
ફરવું, મોજ-મ� કરવી. આ લોકડાઉનમાં બેઠા 
બેઠાં અકળામણ-િવકળામણનો અનુભવ કર� છ�. 
કાલે શું થશે એની િચંતા કર� છ�. મન, મોઢુ, 
મોબાઈલ �યાં સુધી બંધ રાખવું પડશે? એક-એક 
પળ એક મિહના જેવી લાગી રહી છ�. પરંતુ 
વત�માન સમયની આવ�યકતા છ� ક� આપણને જે 
સમય મ�યો છ� તેનો સ�ઉપયોગ ક�વી રીતે થાય? 
કારણ ક� આપણે �ણીએ છીએ ક� બા�ય 
અવ�થા, રમત-ગમતમાં પૂરી થઈ, યુવા ફ�શન, 
�યસન, કામ આસ�કતમાં �ય�ત છ�. �� અવ�થા 
વીતેલા સમયને યાદ કરી નકારા�મકતા અનુભવ 
કર� છ�. પરંતુ સકારા�મકતા એ છ� ક�, આપણું આ 
માનવ �વન એક અનમોલ �ભુ ઉપહાર છ� જેને 
એમજ ગુમાવવો ન �ઈએ. પરંતુ એક-એક �ણ 
સફળ કરવી �ઈએ.

વત�માન સમયે ક�દરતનાં �કોપે લોકોને 
ઘણી જ િન�િ� મળી છ� એ ધાર� તો એક-એક 
સેક�ડનો ઉપયોગ કરી શક� છ�. પરંતુ આદતથી 

મજબૂર આ�માઓ બોલે છ� ક� અમને ટાઈમ જ �યાં 
મળ� છ�. માર� આ કરવું છ�.. તે કરવું છ�... 
મોબાઈલમાં ક�ટલાય િમસ કૉલ આ�યા છ� તેમને 
ફોન કરવા છ�, અમને મરવાની �રસત નથી. 
આવા લોકોની �યાર� �દનચયા� �ઈએ છીએ �યાર� 
િવશેષ બે જ કામ કરતાં હોય છ�. ખાવાનું અને 
સૂવાનું �યાર� યાદ આવે છ� આ સમયે છ� ટાઈમ 
મેનેજમે�ટ કરી સમયને સફળ કરવાનો. એક 
નાની વાત યાદ આવે છ� એક માણસ આંગણાની 
બહાર બેસીને ગાયોની ગણતરી કરતો હતો �યાર� 
એક સંતે તેને પૂ�ું - પારક� પંચાયતમાં તારો 
સમય શા માટ� વેડફ� છ�? તેના કરતાં તારો સમય 
સફળ કર. આજે પણ ઘણાં લોકો પોતાનો સમય 
નકામી ��િતમાં ગુમાવે છ�. પરિચંતન, પરિનંદા, 
પરમત પર ચાલી સમય પસાર કર� છ�. વા�તવમાં 
આવ�યકતા છ� સમયને �વ ઉ�નિત માટ� તેમજ 
પ�રવાર, સમાજ, દ�શ અને િવ�ની માનવ 
આ�માઓ માટ� ઉપયોગી બનવા માટ�.

�દવસ અને રાત મળીને આપણને 24 કલાક 
�િત�દન મળ� છ�. 8 કલાક �દવસનાં કામનાં સમયે 
કામ કરવું. ગ�પા -ટ�પાથી દૂર રહ�વું, 8 કલાક 
િવ�ાંતીના ટાઈમે ટોલ-ટ�પા મારી સમય વે�ટ ન 
કરવો. બાક�ના 8 કલાક પોતાની ��િ�માં �ય�ત 
રહી �વિચંતન કરવું ક� �� કોણ છું? �� આ જગતમાં 
શા માટ� આ�યો છું. મા�ં પુ�યનું ભાથું પ�રપ� 
છ�? આવી રીતે ��િ�માં રહીને પણ િન�િ�નો 
અનુભવ કરવો એ સમયની આવ�યકતા છ�. 8 
કલાકમાં એક કલાક તો ��યેક માનવ �વયંની 
સાથ�કતા માટ� કાઢી શક� છ�. નીચે આપેલ પાંચ 
વાતો ઉપર �યાન આપી શક�.

વત�માન સમયની આવ�યકતા
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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1. થોડા સમય માટ� પોતાને ચૈત�ય આ�મા 
સમ� િવચારવું ક� આ શરીર, શરીરનાં સંબંધો 
તેમજ પદાથ�, આ દુિનયા સવ�ને ભૂલી જઈ એક 
પરમા�મા િશવ િપતાને યાદ કરી �વયંને 
શિ�શાળી બનાવવા જેથી �વનમાં ખુશી અને 
આનંદ મળ�.

2. �� આ�મા આ�યો એકલો અને જવાનો 
એકલો મારી સાથે ફ� �ે� કમ� સાથે આવશે. 
ઈ�રીય શિ� �ારા પાપકમ�ને ભ�મ કરી પોતાને 
�હ�થી નહ� પરંતુ ��ટી સમ� થોડા સમય માટ� 
બંધનમુ� િનિવ��ન આ�મા સમજવાથી મન 
શિ�શાળી બનશે.

3. ગુણ�ાહી બનો. ��યેક મનુ�યમાં કોઈના 
કોઈ ગુણ તો છ� જ. ગુણ�ાહી બની પોતાને 
સવ�ગુણોમાં સ�પ�ન બનાવવું. ��િ�માં રહીને પણ 
િન�ત અવ�થાનો અનુભવ કરવા. મન-વચન-
કમ�થી પિવ�નો ગુણ ધારણ કરી �માશીલ બનવું.

4. ઈ�ર સવ�શિ�વાન છ� એ શિ�ઓના 
પુંજ છ�. �વયંને હ�મેશા શિ�શાળી સમ� િનબ�ળ 

આ�માઓને શિ� આપી એને પણ સારા માગ� 
દોરવી. સમયનો સદુપયોગ કરવો છ�.

5. �� એક સ�ય-ચૈત�ય-આનંદ �વ�પ 
આ�મા છું. �ભુનું બાળક છું. આ ���મંચ ઉપર 
મને જે પાટ� મ�યો છ�. તે �લે કરી ર�ો છું. આ 
દુિનયાનો કોઈ પણ આ�મા મારા પાટ�માં બાધક 
નથી. �� �ભુનો �ેમ આરાધક તેમજ સાધક છું. 
તેમજ િવ�ના આ�માઓ માટ� ઉપયોગી થવા તેવો 
એક ઓિબડીય�ટ સવ��ટ છું. આ પાંચ વાતો સવ�ને 
��િ�માં રહીને િન�� અવ�થામાં પણ એક 
અનોખી આ�યા��મક શિ� �દાન કર� છ� જેનાથી 
માનવ પોતામાં રહ�લા સવ� અવગુણોને છોડી 
પાર�પ�રક શારી�રક બીમારીઓ, અ��લતા 
તેમજ ભૌિતક દુિવધાઓથી દૂર થઈ મન-બુિ�ને 
�વ�થ, �વ�છ અને ��થર બનાવી �વનને 
વત�માન સમયની આવ�યકતાઓમાં પોતાની 
સિ�ય �ણ આપી શક� છ� અથવા સમયની 
આવ�યકતા પૂરી પાડી શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• બાપદાદા ��ાવ�સો પાસે એક આશા રાખે છ� ક� દર�ક ��ાવ�સે �વયં પોતાના અનુભવના આધાર� 
િવ�માં એ ��ય� કરીને બતાવવાનું છ� ક� શાંિતની શ�� શું શું કરી શક� છ�? પોતાના સંપ�ન 
�વનમાં �યોગ કરવા લાગી �ઓ. આજ સુધી વાણી �ારા, �ેહ સંપક� �ારા સેવાનું ��ય� ફળ 
બતા�યું. એની બાપદાદા મુબારક આપે છ�. પર�તુ હવે અંતમુ�ખતાની ગુફામાં રહીને, શાંિતની 
શ��ના �ભાવનું ��ય� �માણ િવ�ને સમ�ય, આ સંશોધન કરવાનું છ�. કરાવવાનું છ�. જે રીતે 
િવ�ાન લાઈટ અને માઈટ �ારા પોતાનું �પ દરરોજ, સૂ�મમાં સૂ�મ ��ય�માં બતાવી ર�ં છ� એ રીતે 
આપની શ�� તો અિતશ��શાળી, �દ�ય લાઈટ માઈટ િબ�દુની શ�� છ�. તો દર�ક ��ાવ�સનું 
આ રીતે સમાધાન અને સફળતામાં ��ય� �યોગ અને ફળ �વા મળ�. િવ� માટ� પણ સમાધાન 
�પ� થાય, �યાર� જ શાંિતની શ��નું મહ�વ િવ�ને સમ�શે અને શાંિતની શ�� ઓટોમે�ટકલી 
પરમા�મા િપતાને ��ય� કરશે. સમય તો અિતનો પડકાર આપી ર�ો છ� એટલે હવે ��ય� �માણ 
બતાવો. જે િવ�ાનની શ�� નથી કરી શકતી, તે શાંિતની શ�� �ારા ��ય� બતાવો.
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મળી. મારા માતા િજ�માની ટીચર છ�. એ સમયે 
એમની સિવ�સ દૂરના ગામે હતી �યાંથી અપડાઉન 
શ�ય ન હતું ન મને �યાં લઈ જવી શ�ય હતી. તો 
એ તો 15 �દવસે ઘર� આવતા. તો નાનપણથી જ 
દીદીએ મને પાલના આપી જેથી મારામાં �ાનનું 
બી�રોપણ થયું. એનું એક ઉદાહરણ ક� મને 
સુવડાવતી વખતે એ �યાર�ક ‘પંછી ર�, ઉડ � 
�યાર� વતન મે’ હાલરડું સંભળાવતાં તો �યાર�ક 
‘કોણ હલાવે લીમડીને કોણ ઝુલાવે પીપળી, 
િશવબાબાની લાડક� ��ાબાબા ઝુલાવે ડાળખી,’ 
ગાતાં જે સાંભળતાં જ ન�હી પરી 5 િમિનટમાં જ 
વતનમાં િવ�ામ લઈ લેતી. �યાર બાદ મારા 
િપતાએ સંગીતના શોખને લઈ રાિશ વગર મા�ં 
નામ પાયલ રા�યું. પણ લૌ�કકમાં જેમ ફઈ નામ 
રાખતાં હોય એમ દીદીએ મારી રાિશ ‘ધન’ લઈ 
મા�ં અલૌ�કક નામ ‘ભોલી’ રા�યું. ભિ�માગ�માં 
િશવબાબાની મિહમાનું ગાયન ભોલાનાથ તરીક� 
છ� તો ભોલાબાબાની ભોલી ઉપરાંત એમની એ 
શુભકામના હતી ક� આ ભોલીદાદી જેવી ભંડારી 
બને. એમની એ શુભકામના ફલીભૂત થઈ. 
2008માં મે મા�ં લૌ�કક ભણતર (12 Com. 

પરમિપતા િશવ પરમા�માએ જે આખી 
મનુ�ય ���ના સજ�નહાર, ��� નાટકના 
િ�યેટર, ડાયર��ટર અને મુ�ય એ�ટર છ�. એવા 
ક�યાણકારી િપતાએ મુજ આ�મામાં હર ક�પના 
84 જ�મોના પાટ�નો જે ર�કોડ� ભય� છ� એમાં િવશેષ 
આ ક�યાણકારી પુ�ષો�મ સંગમયુગનો સવ��મ 
પાટ� ન�ધીને મને પ�ાપ� ભા�યશાળી બનાવી 
દીધી છ� એ બદલ સૌ�થમ તો િશવબાબાનો �દલથી 
આભાર માનું છું. મને એ વાત પર સંપૂણ� િન�ય છ� 
ક� �� આ ક�પની (આગલા જ�મમાં �ાન 
સાંભળીને �ાનનું બીજ રોપાઈને શરીર છોડેલી) 
આ�મા છું જેને લઈને આ જ�મમાં મને એ પરમ 
સૌભા�ય સાંપ�ું ક� મને �ાની પ�રવારમાં જ�મ 
મ�યો. શા��ોમાં જે અિભમ�યુની યાદગાર છ� એ 
�ણે મારા પાટ� સાથે સંકળાયેલું છ�. ક�મ ક� મારા 
લૌ�કક માતાએ �યાર� સાત �દવસનો કોસ� કય� 
�યાર� �� ગભ�માં હતી. �ાનની પાલના તો મને 
�યારથી જ મળવા લાગી. મારા િપતાની બહ�ન 
એટલે ક� મારા ફઈ ક� જેમને �� ગીતાદીદી ક�� છું 
તેમને 1984માં �ાન �ા�ત થયું. તો મારા જ�મ 
બાદ મને એમના �ારા �ાનની અલૌ�કક પાલના 

દાદી મનોહર ઈ��ા� સાથેનો અિવ�મરણીય અનુભવ
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85.86%) પૂ�ં કરી લીધું. �યારથી આજ સુધી રોજ 
મારા હાથે બાબાનો ભોગ બનાવી બાબાને 
જમાડીને પછી બાબા સાથે જ ભોજન લ� છું. 
રસોઈ મા�ં સૌથી િ�ય કાય� છ�. મનમાં એ ભાવ રહ� 
છ� દાદીની જેમ �� પણ સૌને ��ાભોજનથી સંતુ� 
ક�ં.

હવે વાત ક�ં એ અિવ�મરણીય યાદગાર 
પળની ક� જે મને પૂવ�જ�મના કોઈ સંિચત 
પુ�યકમ�ના ફળ�વ�પે મળી છ�. ગુજરાત ઝોનના 
જુનાગઢ સબઝોનના અમારા સેવાક��� ઉપલેટામાં 
1992માં દાદી મનોહરઈ��ા�નો આવવાનો 
કાય��મ બનેલો. આમ તો અમારા સેવાક���ની 
ધરણી ખૂબ ભા�યશાળી છ� કારણ ક� જેમાં દર�ક 
દાદીઓ દાદી �કાશમિણ�, દાદી ગુલઝાર�, 
દાદી �નક��, દાદી ચં�મિણ� વગેર�ના 
પુ�યવંત કદમ થયેલા છ�. �યાર� ગીતાદીદીએ 
�વાગત ગીત પણ બનાવેલું, ‘પુ�યવંત પડે યે પાંવ 
ર�, ધ�ય �ઈ યે ગાંવ ર�, �યારા દાદી આઓ, મીઠા 
દાદી આઓ..’ મને એ મહાન આ�મા મનોહર 
દાદીની પિવ� ગોદ મળી �યાર બાદ લૌ�કક 
િપતાએ મધુબન મહાય� માટ� સૌગાત મારા 
હાથોથી અિપ�ત કરી. આમ તો બાળકો રમકડું 
માની હાથમાં આવેલી વ�તુ છોડતા નથી પણ મે 
તરત દાદીને આપી દીધી. �યાર� એ મહાન 
િવભૂિતના મુખ �ારા મુજ આ�માને એ વરદાન 
મ�યું. દાદી બો�યા યે મહાદાની આ�મા હ�.’ ભલે 
એ સમયે તો �� નાસમજ હતી. પણ હવે �યાર� મને 
ર�ખાદીદી (ઉપલેટા સેવા ક��� ઈ�ચાજ�) અને 
ગીતાદીદી �ારા આ વાત સાંભળવા મળ� છ� �યાર� 
બેહદ ખુશી અને ધ�યતાની લાગણી અનુભવું છું.

ભિ�માગ�માં �ભુની આકાશવાણી િવશે 
સાંભળ�લું અને દીદી પાસેથી ગુલઝાર દાદીના 
તનમાં બાપદાદાની પધરામણીનાં અદભુત ��યનું 

વણ�ન સાંભળ�લું. જેને નજર� િનહાળવા જેનો 
અનુભવ કરવા મન તડપી ર�ં હતું. ડાયમંડ 
હૉલના િવશાળ સભાગારમાં અ�ય� બાપદાદાની 
સંગે મધુર િમલન મનાવવાનું �વ�ન 17-03-
2003માં સાકાર થયું. �યારથી �ભુિમલનની એ 
અવણ�નીય ખુશી મળી. ��યુઆરી 2005 થી 
ખાન-પાનની �ઢ ધારણા અપનાવી, ��ાક�મારી 
બનવાનો તો પહ�લેથી જ �ઢ િનધા�ર કય� હતો. 
�ાનમાં પણ જરા પણ સંશય �યાર�ય નથી આ�યો. 
ક��યુટર યુગ હોવા છતાં આજ �દવસ સુધી 
મોબાઈલને પણ ટચ કય� નથી, ધારણા �પે આ 
વાત અપનાવી છ�.

ઘણા કહ� છ� ક� દુઃખધામ જલદી પૂ�ં થાય 
અને �વગ� જલદી આવે. અંતર મન કહ� છ� િવનાશ 
પણ ગૌણ છ�, �વગ�નું �ાર�ધ પણ સૂનું લાગે છ� ક�મ 
ક� બાબા છ� તો જ બધું છ�. �દલ ચાહ� છ� સંગમયુગ 
ચા�યા જ કર� અને બાબા સાથે મધુર િમલન થતું 
રહ�. બાબાની સાકાર, અ�ય� ક� િનરાકારી 
પાલના મળતી રહી. �ાન એ સૂચવે છ� �ામા 
એ�યુર�ટ, બાબા �યાર� કહ� છ� ક� ‘બ�ે પઢાઈ 
પૂરી હો �યેગી ઔર બાપ કા આના બંધ હો 
�યેગા’ �યાર� આંખોમાંથી અ�ુ છલકાઈ �ય છ�. 
બાબાએ ��ાબાબા અને મ�માને એ�ઝા�પલ 
તરીક� તૈયાર કયા� છ� તો ફોલો મધર કરી, 
દાદીઓના ��ય� �વનને �ઈ એમની પાલનામાં 
રહીએ. મનોહર દાદીએ મને જે મહાદાનીનું 
વરદાન આ�યું છ� એને સંપૂણ�પણે સાથ�ક ક�ં એ જ 
મારી �વયં �િત શુભભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
• �ેમથી બોલાયેલ એક શ�દ ક�ટલાય લોકોના 

દુઃખી �દય શીતળ બનાવી શક� છ�.
• સાદા �વન િવના આપણે બી�નો �ેહ 

�ા�ત કરીશું નહ�.
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મળી. મારા માતા િજ�માની ટીચર છ�. એ સમયે 
એમની સિવ�સ દૂરના ગામે હતી �યાંથી અપડાઉન 
શ�ય ન હતું ન મને �યાં લઈ જવી શ�ય હતી. તો 
એ તો 15 �દવસે ઘર� આવતા. તો નાનપણથી જ 
દીદીએ મને પાલના આપી જેથી મારામાં �ાનનું 
બી�રોપણ થયું. એનું એક ઉદાહરણ ક� મને 
સુવડાવતી વખતે એ �યાર�ક ‘પંછી ર�, ઉડ � 
�યાર� વતન મે’ હાલરડું સંભળાવતાં તો �યાર�ક 
‘કોણ હલાવે લીમડીને કોણ ઝુલાવે પીપળી, 
િશવબાબાની લાડક� ��ાબાબા ઝુલાવે ડાળખી,’ 
ગાતાં જે સાંભળતાં જ ન�હી પરી 5 િમિનટમાં જ 
વતનમાં િવ�ામ લઈ લેતી. �યાર બાદ મારા 
િપતાએ સંગીતના શોખને લઈ રાિશ વગર મા�ં 
નામ પાયલ રા�યું. પણ લૌ�કકમાં જેમ ફઈ નામ 
રાખતાં હોય એમ દીદીએ મારી રાિશ ‘ધન’ લઈ 
મા�ં અલૌ�કક નામ ‘ભોલી’ રા�યું. ભિ�માગ�માં 
િશવબાબાની મિહમાનું ગાયન ભોલાનાથ તરીક� 
છ� તો ભોલાબાબાની ભોલી ઉપરાંત એમની એ 
શુભકામના હતી ક� આ ભોલીદાદી જેવી ભંડારી 
બને. એમની એ શુભકામના ફલીભૂત થઈ. 
2008માં મે મા�ં લૌ�કક ભણતર (12 Com. 

પરમિપતા િશવ પરમા�માએ જે આખી 
મનુ�ય ���ના સજ�નહાર, ��� નાટકના 
િ�યેટર, ડાયર��ટર અને મુ�ય એ�ટર છ�. એવા 
ક�યાણકારી િપતાએ મુજ આ�મામાં હર ક�પના 
84 જ�મોના પાટ�નો જે ર�કોડ� ભય� છ� એમાં િવશેષ 
આ ક�યાણકારી પુ�ષો�મ સંગમયુગનો સવ��મ 
પાટ� ન�ધીને મને પ�ાપ� ભા�યશાળી બનાવી 
દીધી છ� એ બદલ સૌ�થમ તો િશવબાબાનો �દલથી 
આભાર માનું છું. મને એ વાત પર સંપૂણ� િન�ય છ� 
ક� �� આ ક�પની (આગલા જ�મમાં �ાન 
સાંભળીને �ાનનું બીજ રોપાઈને શરીર છોડેલી) 
આ�મા છું જેને લઈને આ જ�મમાં મને એ પરમ 
સૌભા�ય સાંપ�ું ક� મને �ાની પ�રવારમાં જ�મ 
મ�યો. શા��ોમાં જે અિભમ�યુની યાદગાર છ� એ 
�ણે મારા પાટ� સાથે સંકળાયેલું છ�. ક�મ ક� મારા 
લૌ�કક માતાએ �યાર� સાત �દવસનો કોસ� કય� 
�યાર� �� ગભ�માં હતી. �ાનની પાલના તો મને 
�યારથી જ મળવા લાગી. મારા િપતાની બહ�ન 
એટલે ક� મારા ફઈ ક� જેમને �� ગીતાદીદી ક�� છું 
તેમને 1984માં �ાન �ા�ત થયું. તો મારા જ�મ 
બાદ મને એમના �ારા �ાનની અલૌ�કક પાલના 

દાદી મનોહર ઈ��ા� સાથેનો અિવ�મરણીય અનુભવ
�.ક�. ભોલી (પાયલ), ઉપલેટા
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85.86%) પૂ�ં કરી લીધું. �યારથી આજ સુધી રોજ 
મારા હાથે બાબાનો ભોગ બનાવી બાબાને 
જમાડીને પછી બાબા સાથે જ ભોજન લ� છું. 
રસોઈ મા�ં સૌથી િ�ય કાય� છ�. મનમાં એ ભાવ રહ� 
છ� દાદીની જેમ �� પણ સૌને ��ાભોજનથી સંતુ� 
ક�ં.

હવે વાત ક�ં એ અિવ�મરણીય યાદગાર 
પળની ક� જે મને પૂવ�જ�મના કોઈ સંિચત 
પુ�યકમ�ના ફળ�વ�પે મળી છ�. ગુજરાત ઝોનના 
જુનાગઢ સબઝોનના અમારા સેવાક��� ઉપલેટામાં 
1992માં દાદી મનોહરઈ��ા�નો આવવાનો 
કાય��મ બનેલો. આમ તો અમારા સેવાક���ની 
ધરણી ખૂબ ભા�યશાળી છ� કારણ ક� જેમાં દર�ક 
દાદીઓ દાદી �કાશમિણ�, દાદી ગુલઝાર�, 
દાદી �નક��, દાદી ચં�મિણ� વગેર�ના 
પુ�યવંત કદમ થયેલા છ�. �યાર� ગીતાદીદીએ 
�વાગત ગીત પણ બનાવેલું, ‘પુ�યવંત પડે યે પાંવ 
ર�, ધ�ય �ઈ યે ગાંવ ર�, �યારા દાદી આઓ, મીઠા 
દાદી આઓ..’ મને એ મહાન આ�મા મનોહર 
દાદીની પિવ� ગોદ મળી �યાર બાદ લૌ�કક 
િપતાએ મધુબન મહાય� માટ� સૌગાત મારા 
હાથોથી અિપ�ત કરી. આમ તો બાળકો રમકડું 
માની હાથમાં આવેલી વ�તુ છોડતા નથી પણ મે 
તરત દાદીને આપી દીધી. �યાર� એ મહાન 
િવભૂિતના મુખ �ારા મુજ આ�માને એ વરદાન 
મ�યું. દાદી બો�યા યે મહાદાની આ�મા હ�.’ ભલે 
એ સમયે તો �� નાસમજ હતી. પણ હવે �યાર� મને 
ર�ખાદીદી (ઉપલેટા સેવા ક��� ઈ�ચાજ�) અને 
ગીતાદીદી �ારા આ વાત સાંભળવા મળ� છ� �યાર� 
બેહદ ખુશી અને ધ�યતાની લાગણી અનુભવું છું.

ભિ�માગ�માં �ભુની આકાશવાણી િવશે 
સાંભળ�લું અને દીદી પાસેથી ગુલઝાર દાદીના 
તનમાં બાપદાદાની પધરામણીનાં અદભુત ��યનું 

વણ�ન સાંભળ�લું. જેને નજર� િનહાળવા જેનો 
અનુભવ કરવા મન તડપી ર�ં હતું. ડાયમંડ 
હૉલના િવશાળ સભાગારમાં અ�ય� બાપદાદાની 
સંગે મધુર િમલન મનાવવાનું �વ�ન 17-03-
2003માં સાકાર થયું. �યારથી �ભુિમલનની એ 
અવણ�નીય ખુશી મળી. ��યુઆરી 2005 થી 
ખાન-પાનની �ઢ ધારણા અપનાવી, ��ાક�મારી 
બનવાનો તો પહ�લેથી જ �ઢ િનધા�ર કય� હતો. 
�ાનમાં પણ જરા પણ સંશય �યાર�ય નથી આ�યો. 
ક��યુટર યુગ હોવા છતાં આજ �દવસ સુધી 
મોબાઈલને પણ ટચ કય� નથી, ધારણા �પે આ 
વાત અપનાવી છ�.

ઘણા કહ� છ� ક� દુઃખધામ જલદી પૂ�ં થાય 
અને �વગ� જલદી આવે. અંતર મન કહ� છ� િવનાશ 
પણ ગૌણ છ�, �વગ�નું �ાર�ધ પણ સૂનું લાગે છ� ક�મ 
ક� બાબા છ� તો જ બધું છ�. �દલ ચાહ� છ� સંગમયુગ 
ચા�યા જ કર� અને બાબા સાથે મધુર િમલન થતું 
રહ�. બાબાની સાકાર, અ�ય� ક� િનરાકારી 
પાલના મળતી રહી. �ાન એ સૂચવે છ� �ામા 
એ�યુર�ટ, બાબા �યાર� કહ� છ� ક� ‘બ�ે પઢાઈ 
પૂરી હો �યેગી ઔર બાપ કા આના બંધ હો 
�યેગા’ �યાર� આંખોમાંથી અ�ુ છલકાઈ �ય છ�. 
બાબાએ ��ાબાબા અને મ�માને એ�ઝા�પલ 
તરીક� તૈયાર કયા� છ� તો ફોલો મધર કરી, 
દાદીઓના ��ય� �વનને �ઈ એમની પાલનામાં 
રહીએ. મનોહર દાદીએ મને જે મહાદાનીનું 
વરદાન આ�યું છ� એને સંપૂણ�પણે સાથ�ક ક�ં એ જ 
મારી �વયં �િત શુભભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
• �ેમથી બોલાયેલ એક શ�દ ક�ટલાય લોકોના 

દુઃખી �દય શીતળ બનાવી શક� છ�.
• સાદા �વન િવના આપણે બી�નો �ેહ 

�ા�ત કરીશું નહ�.
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ભીડથી ટ�વાઈ ગયેલા લોકો એકાંત�થાનમાં 
ફરવા �ય, તો તે એકાંતનો આનંદ માણી શકતા 
નથી. �ક�િત ખૂબ િખલીને પોતાની રોનક િવખેરી 
રહી છ�, એનાં જુદી જુદી �તનાં ��યો સામે 
આવીને �ેરણા આપી ર�ાં હોય એવામાં એ લોકો 
અંદર બેઠાં બેઠાં અંતા�રી રમી ર�ાં હશે, વ�ે 
વ�ે ટૂચકાઓ સંભળાવતા અને ઠ�ા મ�કરી 
કરતા હશે. થોડીવારમાં જ ના�તા પાણી કરતા 
હશે. દુિનયાભરની પંચાત કરીને સમય �યતીત 
કરતા હશે, ફ��મી ગીતો સાથે તાલ િમલાવતા 
હશે. યા તો ગાઢ િન�ામાં પોતાનો સમય પસાર 
કરતા હશે, પરંતુ આવા લોક �યાં જુએ છ� �યાં 
એમને એક જ �કારના પહાડ, એક સરખાં ઝરણાં 
તથા એક સરખી નદીઓ જ દ�ખાય છ�. અલગ 
અલગ રીતથી �ક�િ�ને �વી યા એનો આનંદ 
માણવા માટ� એમની પાસે �� હોતી નથી.

ભૂતકાળનાં ��યો અને તેનાં સં�મરણ 
એમના માનસપટ ઉપર હોવાને કારણે, 
વત�માનનાં ��યોને, વત�માનની ઘટનાઓને 
િવ�મયપૂવ�ક િનહાળવાનો આનંદ લઈ શકતા 
નથી. એક જ �થાનને અને એક જ ��યને અલગ 
અલગ �વાનો પણ એમાં ફરક પડી �ય છ�. એવું 
તે સમજતા નથી ક� �ણતા નથી.

આ જગતની ભીડમાં રહ�વું, િનરંતર 
દોડભાગ કરતા રહ�વું, િચંતા અને તનાવની વ�ે 
�વવું એટલું વધાર� કઠણ નથી જેટલું કોઈ શાંત 
અને એકાંત �થાન પર એકલા એકલા, કોઈપણ 
�કારની ��િ� િવના �વવાનો સમય આવે તો 
એને સહન કરવું ઘણું કપ�ં લાગે છ�. કોઈ સારા, 
સમજદાર માનવને પોતાની બધી સગવડો ભર�લા 
એક �મમાં મા� �ણ મિહના માટ� બંધ કરવામાં 

આવે તો ભા�યે જ કોઈ એવી �યિ� મળી આવશે 
ક� તે પાગલ ના થઈ હોય. બાક� મોટ� ભાગે લોકો, 
િવિ��ત, સૂનમૂન અને માનિસક રીતથી બીમાર 
�વા મળશે. �મમાં સવ� �કારના ખા�પદાથ� મળી 
જતા હોય, સૂઈ જવા માટ� સારો પલંગ હોય, સારાં 
સારાં વ�� મળી �ય, સવ� �કારની સગવડો હોય 
છતાં પણ મનુ�ય વધાર� સમય એકાંતમાં રહી 
શકતો નથી.

અનેક લોકો આપને એવું કહ�તાં અને 
સાંભળતાં મળશે ક� કામ કરીને �ણે તેઓ ઉબાય 
ગયા છ�, થાક� ગયા છ�. સંસારની આ માયા�ળથી 
અને કામકાજથી મુિ� મળી �ય તો ઘણું સા�ં. 
પરંતુ એ �યિ�ને એક �મમાં શાંિતથી પર� થઈને 
સમય વીતાવતાં આરામ કરવા માટ� કહ�વામાં 
આવે તો તે લાંબા સમય સુધી રહી શકશે નહ�. 
એની પાસે ર��ડયો, �યુઝ પેપર, ટી.વી. કોઈપણ 
�કારની ચીજ ના હોય તો ધીર� ધીર� તે �યિ� 
�વયંની સાથે, �વયં સાથે �વયંની વાત કરવાનું 
શ� કરી દ�શે. એકલા એકલા બડબડ કરશે, 
બકવાસ કરશે. �ણ મહીનાના અંતમાં તો તે 
કદાચ પાગલ બની �ય. પાગલનો અથ� એ છ� ક� તે 
પોતાની કા�પિનક દુિનયા બનાવી લેશે અને એની 
સાથે વાતો કરવી યા લડવું ઝઘડવું શ� કરી દ�શે. 
તેવી હરકતો દ�ખાશે.

દુિનયામાં બે �કારના લોકો છ�. જે દુઃખને 
ભૂલવાની કોિશશ કર� છ�. એના માટ� તેઓ �યુઝ 
પેપર, ટી.વી. �વું, પ�ાં રમવાં, રમત રમવી, 
પી�ર પાટ� આ�દમાં સમય બરબાદ કરશે યા 
દા� યા કોઈને કોઈ �યસનના િશકાર બની જશે. 
અલગ અલગ ��ી-પુ�ષોને ભોગવતાં આંત�રક 
સુખ ભૂલી �ય છ�. જેવું એમને એકાંત મળ�, કોઈ 

સા�ીભાવમાં રહ�વું જ સાચા યોગી બનવું છ�.
.

�યિ� યા ��િ� ના મળ� તો પાગલ જેવો �યવહાર 
કરવા લાગશે. દુઃખને ભૂલવાના તમામ �યાસ 
િન�ફળ �ય �યાર� મનુ�ય અંદરમાં િવિ��ત બની 
�ય છ�. દુઃખને ભૂલવાનો �યાસ ગમે તેટલો 
કરવામાં આવે, છતાં પણ દુઃખ તો અંદર જ હોય 
છ�. મા� એને નવાં નવાં આવરમથી ઢાંકવામાં 
આવે છ�.

એનાથી િવપરીત બી� �કારના માનવ 
હોય છ�. જેને દુઃખોને ભૂલવામાં મ� આવતી નથી. 
તેઓ તેને ભૂલવામાં �િચ રાખતાં નથી. 
પીડાશામક, પેઈન ક�લર દવા લઈને પોતાના દદ�ને 
દબાવતા નથી. આ �કારનાં મનુ�યો દુઃખના મૂળ 
સુધી �ય છ� અને મૂળમાંથી જ દુઃખ દૂર કરવાનો 
�યાસ કર� છ�. જેમ ક� �યાન, મેડીટ�શન, �ેમ, 
અ�યા�મ, અંતયા��ાના ઉપાય અજમાવે છ�. તેઓ 
દુઃખને જડમૂળથી દૂર કરી શક� છ�. રહ� છ� તો આ 
દુિનયામાં પણ દુઃખ તને �પશ� કરી શકતાં નથી. 
પોતાનો સા�ીભાવ રાખીને �વે છ�. �વનમાં જે 
ક�ઈ મળ� છ� સુખ યા દુઃખ, તે સવ�નો પોતાના મનમાં 
�વીકાર કર� છ�. �ભુ �સાદની જેમ દર�ક 
પ�ર��થિતને અપનાવીને �વે છ� અને એને �ેમ 
પણ કર� છ�. આવા લોકોને કોઈપણ પ�ર��થિત 
દુઃખી કરી શકતી નથી. આ �કારની 
ક�ટ�ગરીવાળા મનુ�યને આપણે યોગી કહીએ 
છીએ. યોગી અથા�� જે દર�ક પ�ર��થિતમાં 
સ�ાઈ તથા વા�તિવકતાને એજ �પમાં �વીકાર 
કર� છ�. તેનાથી �ભાિવત થતા નથી.

તો આપે �યું, બે �કારના લોકો સમાન 
પ�ર��થિતઓમાં હોવા છતાં એક છ� જે એકાંતનો 
આનંદ લઈ શકતા નથી. �યાર� બી� �કારના 
લોકો જે દર�ક પ�ર��થિતમાં �વવાનું �ણે છ�. 
એના મનમાં રહ� છ� ક� એમનું આ �વન એમને 
�ભુ�સાદના �પમાં મ�યું છ�. એને �વવાનું છ�, 

બસ �વવાનું છ�. તો જેઓ �ગિતશીલ અને 
��િ�શીલ રહ� છતાં સાચા યોગીભાવમાં �વે છ� 
તેઓ જ સાચા યોગી કહ�વાય છ�. � આપણે 
ઈિતહાસમાં �ઈએ તો ગાંધી�, ને�સન મંડેલા 
વગેર� મહાન �યિ�ઓએ કારાવાસમાં પણ 
�વઉ�નિત કરીને, એક નવી રચના રચીને 
દુિનયાને આ�યું અને ��યા પણ. જેમને આજે 
આપણે �ેમ કરીએ છીએ. તેમને ભૂલી શકતા 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સદા દર�કની િવશેષતા �ઈને િવશેષતાને 
કાય�માં લાવો. કારણ ક� બાપદાદાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને ��િપતા 
��ા) દર�ક ��ાવ�સને કોઈને કોઈ 
િવશેષતા �પે�યલ આપી છ�. પર�તુ જેઓ 
પોતાની િવશેષતાને કાય�માં લાવે છ� તેઓ 
�િસ� બની �ય છ� અને જેઓ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવતા નથી તેઓ ગુ�ત રહી �ય છ�. 
બાક� િવશેષતા સવ�માં છ�. નાનામાં નાના 
આ�મામાં પણ િવશેષતા છ�.

• ઈ�રીય કાય�માં સહયોગ આપવો એમાં મોટું 
પુ�ય �ા�ત થાય છ� એની િનશાની - 
ગુ��ારામાં જુઓ મોટા મોટા વી.આઈ.પી. 
સેવા કરવા �ય છ�. આ તો સીધા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગી બનવું એ ક�ટલું પુ�ય છ�. 
આ પુ�યની મૂડી ��યુ પછી પણ સાથે જશે. 
બીજું ક�ઈ નહ� આવે. �ેહી, સહયોગી 
બનતા રહો.

• સમયના મહ�વને �ણીને કમ�ની 
ગુ�ગિતનું �યાન રાખો. ન�ોમોહા 
એવવર�ડી બનો.
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ભીડથી ટ�વાઈ ગયેલા લોકો એકાંત�થાનમાં 
ફરવા �ય, તો તે એકાંતનો આનંદ માણી શકતા 
નથી. �ક�િત ખૂબ િખલીને પોતાની રોનક િવખેરી 
રહી છ�, એનાં જુદી જુદી �તનાં ��યો સામે 
આવીને �ેરણા આપી ર�ાં હોય એવામાં એ લોકો 
અંદર બેઠાં બેઠાં અંતા�રી રમી ર�ાં હશે, વ�ે 
વ�ે ટૂચકાઓ સંભળાવતા અને ઠ�ા મ�કરી 
કરતા હશે. થોડીવારમાં જ ના�તા પાણી કરતા 
હશે. દુિનયાભરની પંચાત કરીને સમય �યતીત 
કરતા હશે, ફ��મી ગીતો સાથે તાલ િમલાવતા 
હશે. યા તો ગાઢ િન�ામાં પોતાનો સમય પસાર 
કરતા હશે, પરંતુ આવા લોક �યાં જુએ છ� �યાં 
એમને એક જ �કારના પહાડ, એક સરખાં ઝરણાં 
તથા એક સરખી નદીઓ જ દ�ખાય છ�. અલગ 
અલગ રીતથી �ક�િ�ને �વી યા એનો આનંદ 
માણવા માટ� એમની પાસે �� હોતી નથી.

ભૂતકાળનાં ��યો અને તેનાં સં�મરણ 
એમના માનસપટ ઉપર હોવાને કારણે, 
વત�માનનાં ��યોને, વત�માનની ઘટનાઓને 
િવ�મયપૂવ�ક િનહાળવાનો આનંદ લઈ શકતા 
નથી. એક જ �થાનને અને એક જ ��યને અલગ 
અલગ �વાનો પણ એમાં ફરક પડી �ય છ�. એવું 
તે સમજતા નથી ક� �ણતા નથી.

આ જગતની ભીડમાં રહ�વું, િનરંતર 
દોડભાગ કરતા રહ�વું, િચંતા અને તનાવની વ�ે 
�વવું એટલું વધાર� કઠણ નથી જેટલું કોઈ શાંત 
અને એકાંત �થાન પર એકલા એકલા, કોઈપણ 
�કારની ��િ� િવના �વવાનો સમય આવે તો 
એને સહન કરવું ઘણું કપ�ં લાગે છ�. કોઈ સારા, 
સમજદાર માનવને પોતાની બધી સગવડો ભર�લા 
એક �મમાં મા� �ણ મિહના માટ� બંધ કરવામાં 

આવે તો ભા�યે જ કોઈ એવી �યિ� મળી આવશે 
ક� તે પાગલ ના થઈ હોય. બાક� મોટ� ભાગે લોકો, 
િવિ��ત, સૂનમૂન અને માનિસક રીતથી બીમાર 
�વા મળશે. �મમાં સવ� �કારના ખા�પદાથ� મળી 
જતા હોય, સૂઈ જવા માટ� સારો પલંગ હોય, સારાં 
સારાં વ�� મળી �ય, સવ� �કારની સગવડો હોય 
છતાં પણ મનુ�ય વધાર� સમય એકાંતમાં રહી 
શકતો નથી.

અનેક લોકો આપને એવું કહ�તાં અને 
સાંભળતાં મળશે ક� કામ કરીને �ણે તેઓ ઉબાય 
ગયા છ�, થાક� ગયા છ�. સંસારની આ માયા�ળથી 
અને કામકાજથી મુિ� મળી �ય તો ઘણું સા�ં. 
પરંતુ એ �યિ�ને એક �મમાં શાંિતથી પર� થઈને 
સમય વીતાવતાં આરામ કરવા માટ� કહ�વામાં 
આવે તો તે લાંબા સમય સુધી રહી શકશે નહ�. 
એની પાસે ર��ડયો, �યુઝ પેપર, ટી.વી. કોઈપણ 
�કારની ચીજ ના હોય તો ધીર� ધીર� તે �યિ� 
�વયંની સાથે, �વયં સાથે �વયંની વાત કરવાનું 
શ� કરી દ�શે. એકલા એકલા બડબડ કરશે, 
બકવાસ કરશે. �ણ મહીનાના અંતમાં તો તે 
કદાચ પાગલ બની �ય. પાગલનો અથ� એ છ� ક� તે 
પોતાની કા�પિનક દુિનયા બનાવી લેશે અને એની 
સાથે વાતો કરવી યા લડવું ઝઘડવું શ� કરી દ�શે. 
તેવી હરકતો દ�ખાશે.

દુિનયામાં બે �કારના લોકો છ�. જે દુઃખને 
ભૂલવાની કોિશશ કર� છ�. એના માટ� તેઓ �યુઝ 
પેપર, ટી.વી. �વું, પ�ાં રમવાં, રમત રમવી, 
પી�ર પાટ� આ�દમાં સમય બરબાદ કરશે યા 
દા� યા કોઈને કોઈ �યસનના િશકાર બની જશે. 
અલગ અલગ ��ી-પુ�ષોને ભોગવતાં આંત�રક 
સુખ ભૂલી �ય છ�. જેવું એમને એકાંત મળ�, કોઈ 

સા�ીભાવમાં રહ�વું જ સાચા યોગી બનવું છ�.
.

�યિ� યા ��િ� ના મળ� તો પાગલ જેવો �યવહાર 
કરવા લાગશે. દુઃખને ભૂલવાના તમામ �યાસ 
િન�ફળ �ય �યાર� મનુ�ય અંદરમાં િવિ��ત બની 
�ય છ�. દુઃખને ભૂલવાનો �યાસ ગમે તેટલો 
કરવામાં આવે, છતાં પણ દુઃખ તો અંદર જ હોય 
છ�. મા� એને નવાં નવાં આવરમથી ઢાંકવામાં 
આવે છ�.

એનાથી િવપરીત બી� �કારના માનવ 
હોય છ�. જેને દુઃખોને ભૂલવામાં મ� આવતી નથી. 
તેઓ તેને ભૂલવામાં �િચ રાખતાં નથી. 
પીડાશામક, પેઈન ક�લર દવા લઈને પોતાના દદ�ને 
દબાવતા નથી. આ �કારનાં મનુ�યો દુઃખના મૂળ 
સુધી �ય છ� અને મૂળમાંથી જ દુઃખ દૂર કરવાનો 
�યાસ કર� છ�. જેમ ક� �યાન, મેડીટ�શન, �ેમ, 
અ�યા�મ, અંતયા��ાના ઉપાય અજમાવે છ�. તેઓ 
દુઃખને જડમૂળથી દૂર કરી શક� છ�. રહ� છ� તો આ 
દુિનયામાં પણ દુઃખ તને �પશ� કરી શકતાં નથી. 
પોતાનો સા�ીભાવ રાખીને �વે છ�. �વનમાં જે 
ક�ઈ મળ� છ� સુખ યા દુઃખ, તે સવ�નો પોતાના મનમાં 
�વીકાર કર� છ�. �ભુ �સાદની જેમ દર�ક 
પ�ર��થિતને અપનાવીને �વે છ� અને એને �ેમ 
પણ કર� છ�. આવા લોકોને કોઈપણ પ�ર��થિત 
દુઃખી કરી શકતી નથી. આ �કારની 
ક�ટ�ગરીવાળા મનુ�યને આપણે યોગી કહીએ 
છીએ. યોગી અથા�� જે દર�ક પ�ર��થિતમાં 
સ�ાઈ તથા વા�તિવકતાને એજ �પમાં �વીકાર 
કર� છ�. તેનાથી �ભાિવત થતા નથી.

તો આપે �યું, બે �કારના લોકો સમાન 
પ�ર��થિતઓમાં હોવા છતાં એક છ� જે એકાંતનો 
આનંદ લઈ શકતા નથી. �યાર� બી� �કારના 
લોકો જે દર�ક પ�ર��થિતમાં �વવાનું �ણે છ�. 
એના મનમાં રહ� છ� ક� એમનું આ �વન એમને 
�ભુ�સાદના �પમાં મ�યું છ�. એને �વવાનું છ�, 

બસ �વવાનું છ�. તો જેઓ �ગિતશીલ અને 
��િ�શીલ રહ� છતાં સાચા યોગીભાવમાં �વે છ� 
તેઓ જ સાચા યોગી કહ�વાય છ�. � આપણે 
ઈિતહાસમાં �ઈએ તો ગાંધી�, ને�સન મંડેલા 
વગેર� મહાન �યિ�ઓએ કારાવાસમાં પણ 
�વઉ�નિત કરીને, એક નવી રચના રચીને 
દુિનયાને આ�યું અને ��યા પણ. જેમને આજે 
આપણે �ેમ કરીએ છીએ. તેમને ભૂલી શકતા 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સદા દર�કની િવશેષતા �ઈને િવશેષતાને 
કાય�માં લાવો. કારણ ક� બાપદાદાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને ��િપતા 
��ા) દર�ક ��ાવ�સને કોઈને કોઈ 
િવશેષતા �પે�યલ આપી છ�. પર�તુ જેઓ 
પોતાની િવશેષતાને કાય�માં લાવે છ� તેઓ 
�િસ� બની �ય છ� અને જેઓ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવતા નથી તેઓ ગુ�ત રહી �ય છ�. 
બાક� િવશેષતા સવ�માં છ�. નાનામાં નાના 
આ�મામાં પણ િવશેષતા છ�.

• ઈ�રીય કાય�માં સહયોગ આપવો એમાં મોટું 
પુ�ય �ા�ત થાય છ� એની િનશાની - 
ગુ��ારામાં જુઓ મોટા મોટા વી.આઈ.પી. 
સેવા કરવા �ય છ�. આ તો સીધા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગી બનવું એ ક�ટલું પુ�ય છ�. 
આ પુ�યની મૂડી ��યુ પછી પણ સાથે જશે. 
બીજું ક�ઈ નહ� આવે. �ેહી, સહયોગી 
બનતા રહો.

• સમયના મહ�વને �ણીને કમ�ની 
ગુ�ગિતનું �યાન રાખો. ન�ોમોહા 
એવવર�ડી બનો.
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��ાક�મારીઝ સેવાક���ોના સૌ િનિમત 
સંચાિલકા બહ�નો, સાથી બહ�નો, ઈ�રીય 
પ�રવારના �. ક�. ભાઈઓ-બહ�નો તથા સૌ �ેહી 
વાંચકિમ�ો,

આપ ક�શળ મંગળ હશો તેવી શુભ કામના 
રાખું છું. વત�માન સમયે આપસૌ સદા �વ�થ અને 
સેફ રહો તેવી �દલથી અ�યથ�ના.

��યુઆરી-૨૦૨૧થી ગુજરાતી �ાના�તન ું
નવું વષ� શ� થનાર છ�. આપ સૌને ન� િનવેદન છ� 
ક� નવા વષ� ૨૦૨૧ માટ� આપના સેવાક���ોની 
�ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા મોડામાં મોડા 
૩૦, નવે�બર-૨૦૨૦ સુધીમાં સુખશાંિત ભવન, 
�.ક�. નં�દનીબેનને �ાના�તના E m a i l  : 
gyanamrit.guj@gmail.com ક� �હોટસએપ 
�ારા �ણ કરવા ન� િવનંતી છ�. �ાના�તનું 
લવાજમ યથાવત રાખેલ છ�. ���ુઆરી-૨૦૨૧નો 
અંક �ડસે�બર-૨૦૨૦માં તૈયાર થઈ �ેસમાં 
છપાવવા આપવાનો હોવાથી, આપ સૌના 
સહયોગથી �ાના�તની સં�યા એડવા�સમાં 
અમને મળી �ય તો િ��ટ�ગમાં વધુ સગવડતા 
રહ�.

આ વષ� વૈિ�ક મહામારીના કારણે િ��ટ�ગ 

�ેસ જુન માસ સુધી બંધ રહ�વાના કારણે આપને 
�ાના�તની ઈ-કોપી ઈમેલ અથવા �હોટસએપથી 
મોકલવાનું શ� કર�લ છ�. િ��ટ�ગનું કામ જુલાઈ 
માસથી ર��યુલર, સરળતાથી શ� થવાથી આપ 
સૌને હવે િનયિમત �ાના�ત મોકલી ર�ાં છીએ, 
આશા રાખું છું ક� આપને સમયસર �યવ��થત રીતે 
મળી જતાં હશે.  

સમ� વષ� દરિમયાન આપ સૌનો દર�ક 
કાય�માં ખબૂ  જ સાથ, સહકાર અને સપોટ� મળ�લ 
છ�. તેના �ારા આજ સુધી બાબાની આ સેવાઓ 
અિવરત ચાલી રહી છ� અને હવે આગળ પણ 
આપણે સૌ સાથે મળીને વધારીએ, તે બદલ 
�ાના�ત ટીમ આપ સૌનો અંતકરણ પૂવ�ક 
�દયથી ખબૂ -ખબૂ  આભાર માને છ�.

�ાના�ત બાબતે આપને કોઈ તકલીફ 
પડતી હોય તો આપ િન:સંકોચ સંપક� કરી શકો 
છો. આપની અનુક�ળતા �માણે સેવાક��� પર 
અથવા દર�ક સ�યોને ડાયર��ટ તેમના ઘર� પો�ટ 
�ારા પણ બજ સરળતાથી મોકલી શકાય તેવી ખૂ
સુંદર �યવ�થા પણ છ�. તો સમયસર આપની 
સં�યા અમને મળી જશે તેવી શુભ આશા અને 
િવ�ાસ છ�.          ॥ ઓમશાંિત ॥ 

વષ� ૨૦૨૧ માટ� િવશેષ સચૂ ના
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»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ

+Él©É{É qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

 ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ »ÉÖ¾úÉ´É{ÉÒ PÉeôÒ+Éà©ÉÉÅ ~É2©ÉÊ~ÉlÉÉ 

Ê¶É´É ~É2©ÉÉl©ÉÉ lÉà©É{ÉÉÅ ¥ÉÉ³HíÉà{Éà {É´É«ÉÖNÉ{ÉÒ {É´ÉÒ{É qÖöÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ 

qàö´É lÉÖ±«É Ê´É¹É ©É¾úÉ2ÉX{ÉÉ DSÉÉ »oÉÉ{Éà ¥Éà»ÉÉeô´ÉÉ ©ÉÉ`àò {ÉÒlÉ 

+Éy«ÉÉÎl©ÉHí +oÉÇ, §ÉÉ´É »ÉÉoÉà +{ÉàHí 2¾ú»«ÉÉà LÉÉà±ÉÒ +É~ÉiÉ{Éà 

»ÉÉä{Éà ©É¾úÉ´ÉÉG«ÉÉà wöÉ2É {É´ÉÒ +±ÉÉäÊHíHí ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ+Éà +É~ÉlÉÉÅ 

2ÂÉ Uïà. +É~ÉiÉà »ÉÉä+à Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ >¹É2Ò«É ©É¾úÉ´ÉÉG«ÉÉà{ÉÖÅ ̧ É´ÉiÉ 

Hí2lÉÉÅ Hí2lÉÉÅ Yð´É{É{Éà A}ÉlÉ ~ÉoÉ ~É2 ±É> Wð´ÉÉ »ÉÅHí±~É ~ÉiÉ Hí2à±É 

Uïà. ~É2©ÉÉl©ÉÉ Ê¶É´É +É~ÉiÉÉÅ ©É{É{Éà ©É{É{É-ËSÉlÉ{É wöÉ2É +{Éà 

¶ÉÖyyÉ »ÉÅHí±~ÉÉàoÉÒ ~ÉÉ´É{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉoÉÉ ¸Éàºcó »ÉlHí©ÉÉâ Hí2´ÉÉ{ÉÒ 

¡Éà2iÉÉ+Éà +{Éà ©ÉÉNÉÇqö¶ÉÇ{É +É~ÉlÉÉ 2ÂÉ Uïà. 

 {ÉÚlÉ{É´ÉºÉÇ{ÉÒ »ÉÖ¡É§ÉÉlÉà HÅí>Hí {É´ÉÒ{ÉlÉÉ »É§É2 

Hí2´ÉÉ{ÉÉÅ +àHí »ÉÅHí±~ÉoÉÒ {É´ÉÉ ´ÉºÉÇoÉÒ NÉÖWð2ÉlÉÒ [ÉÉ{ÉÉ©ÉÞlÉ©ÉÉÅ 

»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ ̧ ÉÞÅLÉ±ÉÉ ({É´ÉÒ HíÉè±É©É) ¶É®ø+ÉlÉ Hí2Ò÷ 

2ÂÉ UïÒ+à. +Éy«ÉÉÎl©ÉHí [ÉÉ{É +{Éà +É~É »ÉÉä +É~É{ÉÉ ©É{É{É-

©ÉÅoÉ{É{ÉÉÅ +ÉyÉÉ2à +ÉeôÒ-A§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà{ÉÉÅ LÉÉ{ÉÉ{Éà §É2¶ÉÉà. 

+É~É{Éà qö2 ©ÉÊ¾ú{Éà [ÉÉ{É«ÉÖGlÉ +àHí-+àHí {É´ÉÒ ~É¾àú±ÉÒ lÉoÉÉ NÉlÉ 

©ÉÊ¾ú{ÉÉ{ÉÒ ~É¾àú±ÉÒ{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà ~ÉiÉ +´É¶«É »ÉÉoÉà ©ÉÉàHí±ÉÒ¶ÉÖÅ, Wðàà{ÉÒ 

»ÉÉoÉà +É~É +É~É{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà{Éà »É2LÉÉ´ÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉHí¶ÉÉà.

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-
1. ¡ÉHíÉ¶É{ÉÖÅ ~É´ÉÇ (4)
4. Êqö´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉNÉ`àò (2)
5. ±ÉÉàSÉ{É, +ÉÅLÉ (3)
6. +ÉHíÉ¶É, NÉNÉ{É (2)
8. ±ÉÉ>{É, ~ÉÅÎGlÉ, ¾ú2Éà³ (3)
10. ©É{É YðlÉà ....... (~É)
13. ¶ÉÉ2qöÉ, ........{ÉÒ qàö´ÉÒ »É2»´ÉlÉÒ (2)
14. 2É«É, »É±ÉÉ¾ú (2)
1~É. Ë¥ÉqöÒ, SÉÉÅqö±ÉÉà, SÉÒqöÓ (3)
17. 2´É ¶É¥qö{ÉÖÅ AyÉÖÅ, ´É2qöÉ{É (2)
18. ¥ÉÉ~ÉqöÉqöÉ »ÉÉoÉà ©ÉyÉÖ¥É{É©ÉÉÅ ...... (3)
20. ¶ÉÉàyÉ, LÉÉàWð (3)
21. NÉ2Ò¥É, HÅíNÉÉ³ (2)
24. Yð´É{É Hàí ....... »ÉÉÅ»ÉÉà Hàí »´ÉÉ©ÉÒ (2)
25. HÖÅí§É, PÉeôÉà (3)
26. »ÉÉä{Éà ....... ©ÉÖ¥ÉÉ2Hí (4)ú  

C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-

1. Ê¶É´É¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (4)

2. 2lÉ, ©ÉN{Éò (2)

3. qöÉqöÒ X{ÉHíÒ{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (3)

7. ~ÉÉ±É{É¾úÉ2, Ê~ÉlÉÉYð (2)

9. «ÉÉàNÉoÉÒ +Él©ÉÉ{Éà ©É³à Uïà. (3)

11. ¥Éàqö2HíÉ2Ò, ±ÉÉ~É2´ÉÉ¾úÒ (4)

12. Hí»É2lÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É (2)

13. HíÉà`òÉà©ÉÉÅ HíÉà>, ´ÉÒ2, ©É¾úÉ{É (3)

14. Wðà´ÉÒ +2Yð lÉà´ÉÒ ....... (3)

16. §ÉÉ2lÉ{ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ 2Éº`Äò~ÉÊlÉ, ´Éä[ÉÉÊ{ÉHíö (3)

18. {É´É´ÉºÉÇ »{Éà¾ú ....... (3)

19. ¶ÉÖyyÉlÉÉ, ~«ÉÖ2Ò`òÒ ¶É¥qö{ÉÖÅ NÉÖWð2ÉlÉÒ +{ÉÖ´ÉÉqö (4)

21. ±ÉÉÅ¥ÉÖ +É«ÉÖº«Éò, ÊSÉ2ÅYð´ÉÒ (3)

22. ¶ÉÎGlÉ, lÉÉHíÉlÉ (2)

23. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà +ÅOÉàYð ¶É¥qö (2)ú  

»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-1

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12 13

14

15 16 17 18 19

20

21

22 23 24

25 26
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