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વષ� દરિમયાન પણ બની શક� છ�. 
તેમને ��યુઆરી થી �ડસે�બર   

સુધીના દર�ક મિહનાના અંક મળશે. 
જેમનું લવાજમ જમા કરાવવાનું 

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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તે �યેય �ા��ત સુધી અચૂક જળવાઈ રહ�વાં �ઈએ. 
�િત�ામાં આવેલા મહ�વપૂણ� શ�દોનું િચંતન 
કરીએ.

િનિમ�ભાવ

�� અને મારાપણું એમાંથી મુ� થવું અઘ�ં 
છ�. ��ાબાબાને �દ�ય સા�ા�કારો થયા. તી� 
વૈરા�યના ફલ �વ�પે પોતાની �થાવર જંગમ 
સઘળી સંપિ� ઈ�રીય કાય�માં �વાહા કરી �વયં 
��ટી બની ગયા. �યારથી કતા�પણાનો ભાવ 
ચા�યો ગયો. િનિમ�ભાવ ��ત થયો. સવ� કાય� 
પરમા�માનું છ�. પરમા�માએ મને ઈ�રીય સેવાના 
કાય� માટ� િનિમ� બના�યો છ� એટલે મારી સંપૂણ� 
વફાદારી પરમા�મા અને તેમના કાય� માટ� રહ�. 
(વ�ર� �શાિસકા બહ�નો) હળવાશથી કહ� છ� ‘�� 
તો િનિમ�મા� છું. કરન કરાવનહાર િશવબાબા 
બધું કરાવી ર�ા છ�.’ આ િચંતનથી હળવાશની 
સાથે સાથે અહ�ભાવનો �યાગ પણ થાય છ�. 
િનિમ�ભાવ એ અહ�ને ઓગાળવાની �િ�યા છ�. 
માિલક�ભાવ ઓસરી �ય �યાર� જ િનિમ�ભાવ 
�ગટ�. િનિમ�ભાવ એટલે સં�થાની પાઈપાઈનો, 
સમય, શિ�, સાધનોનો સમુિચત ઉપયોગ. 
�ીમત (�ે� ઈ�રીય મત)ના �ાણમાં િનિમ�-
ભાવનો રણકાર ધબક�.

�યાં િનિમ�ભાવ છ� �યાં અહ�ભાવ નથી. 
તેથી સદા ઉ�નિત થતી રહ� છ�. િનિમ�પણાની 
ભાવના �ે� ફળ આપે છ�. સેવા સાથીઓમાં 
િનિમ�ભાવ, ��ટીપણાનો ભાવ હશે. તો 
સેવા�થાનની સુવાસ સવ�� �સરશે. 
િનિમ�પણાના ભાવથી િવ�ક�યાણની ભાવના 
ઉ�નત થાય છ�.

કોઈપણ ધમ�, મઠ, પંથ, સં�દાય ક� અ�ય 
કોઈ િવચારધારામાં માનતો સાધક �વ ઉ�નિત 
માટ� �િત�ાબ� થઈને આ�યા��મક પુ�ષાથ� કર� 
છ�, તો તેનું અ�ભુત ફળ તેને મળ� છ�. �વનમાં 
ઉ�તમ લ�ય િનિ�ત કરીને તેને િસ� કરવાનો 
પુ�ષાથ� કરવામાં આવે તો લ�ય �માણેનાં લ�ણો 
�વનમાં ���ગોચર થાય છ�. આપણે સૌ �વ 
ઉ�નિત માટ� નીચેની �િત�ા વાંચી તેને સાકાર 
કરવા માટ� �િત�ાબ� થઈએ.

�િત�ા

• �� િનિમ�ભાવ અને �માભાવ ધારણ કરીશ.
• આ�મભાવ અને સવ� ��યે શુભ ભાવના, શુભ 

કામના રાખીશ.
• દર�ક પ�ર��થિતમાં એક પળમાં પ�રવત�ન કરી 

પૂણ�િવરામ મૂક�શ.
• મન, વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�, �વ�નમાં 

પિવ�તા રાખીશ.

આ �િત�ાપ�માં આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની જે 
વાતો મૂકવામાં આવી છ� તે સવા�ગ સંપૂણ� છ�. 
આ�મા �યાર� આટલી િસિ�ઓથી સંપ�ન બને છ� 
�યાર� �દ�યતા, મહાનતા અને દ�વ�વ તેનાથી દૂર 
રહ�તું નથી.

આપણે �િત�ાઓ તો અવારનવાર કરીએ 
છીએ. પણ સમય જતાં તેની િવ��િત થાય છ�. 
�િત�ાનો ગુ� અથ� છ�, એક વખત �િત�ા લીધા 
પછી તેનાથી ચિલત ના થવું. વારંવાર તે �િત�ાની 
યાદ રહ� તે માટ� એક ડાયરીમાં યા બોડ� �વ�પે તે 
લખીને વારંવાર તેનું �યાન રહ�, તે જ�રી છ�. 
�િત�ા લેતી વખતે જે ઉમંગ, ઉ�સાહ, ધગશ હોય 

તં�ી �થાનેથી

સાધનાપથના યાિ�કો માટ� �વ ઉ�નિતનો પુ�ષાથ�
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આ�મભાવ

ઈ�રીય �ાનનું �થમ પગિથયું આ�મભાવ 
છ�. દ�હભાનનું િવ��િત અને આ�મભાવની 
��િત. કોઈને �તાં �ાિત, �િત, વય, 
િલંગભેદ, ભાષાભેદ, રા�ભેદ આ સવ�થી િભ�ન 
અજર, અમર, અિવનાશી ચૈત�ય સ�ા 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ આ�માની અનુભૂિત થાય. 
આ�માના ગુણો-શિ�, �ાન, પિવ�તા, શાંિત, 
�ેમ, આનંદ, સુખના આધાર� આ�માની ઓળખ 
થાય. આ�માનુભૂિત થાય પછી જ પરમા�માનુભૂિત 
સંભવ બને.

આ�યા��મક �ાનનો, પુ�ષાથ�નો પાયો જ છ� 
આ�મભાવ. �યાં દ�હ અને દ�હના સવ�સંબંધો લુ�ત 
થાય છ�. િવ�િપતા પરમા�મા અને તેનાં સંતાનો 
આ�માઓ આજ ભાવ રહ� છ�. �યાર� વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમની, િવ� એક પ�રવારની ભાવના જ�મે 
છ�. આ�મભાવ સવ� �કારના ભેદોને ઓગાળી દ� 
છ�. િનરંતર આ�મભાવ અનુભવાય તો ��થિત, 
પ�રપ�, ��થત��, ઉપરામ બને છ�.

શુભ ભાવના, શુભકામના

શુભ ભાવના એટલે શિ�શાળી સંક�પોની 
��� સવ� આ�માઓ ��યે સદાકાળ અને 
�ાનયુ� ક�યાણની ભાવના. આપણી શુભ 
ભાવના, શુભ કામના �ે� ફળની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. શુભ કામના જ�મે છ� તેમાંથી શુભ 
ભાવના આકાર લે છ�. આપણે દુઃખી, અશાંત 
આ�માઓ ��યે રહ�મ�દલની કામના રાખવાની છ�. 
કોઈપણ આ�માના �વન પ�રવત�ન માટ� શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના એ આધારિશલા છ�.

આપણી શુભ ભાવના, શુભ કામના �ારા 
સુખમય સંસાર સતયુગનું �વ�ન સાકાર થશે. 
અસંતુ� આ�માઓ આપણી શુભભાવના, 

 ‘�मा वीर�य भूषण�’ �મા એ વીરનું ભૂષણ 
છ�. આપણા લૌ�કક અને અલૌ�કક �વનમાં 
આપણે કોઈના અપમાન, અવગણના, ટીકા, 
�ણાભાવ, ઈ�યા�ભાવ, �થૂલ-સૂ�મ િહ�સાના 
િશકાર બ�યા હોઈએ છીએ. કોઈ આપણા પથમાં 
બાધક બનીને આપણી િવકાસયા�ાને રોક� છ�. 
અસ�ય આરોપણ �ારા સ�યને ગૂંગળાવવાનો 
�યાસ કર� છ�. �યાર� લોકો દુઃખી થાય છ�. 
વેરઝેરની, બદલાની ભાવનામાં �િ� થાય છ�. પણ 
રાજયોગી તો આનાથી પર છ�. કમ�ની 
ગહનગિતના �ાનને લીધે ઈ�રીય �ાનને લીધે, 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસ અને રાજયોગી 
�વનના િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને 
કારણે તેના �દયમાં એવી િવશાળતા જ�મે છ� ક� તે 
આવાં કમ� કરનારને માફ કરી દ� છ�. તેના ��યે 
�માભાવ રાખે છ�.

��ાબાબા �માભાવનું અણમોલ ઉદાહરણ 
છ�. બાબા કહ�તા, ‘गाली देनेवाले को गले लगाओ।’ 
બાબાએ એવાં અનેક લોકોને માફ કરી, તેમના 
��યે રહ�મભાવ અને �ેહભાવ રા�યાં છ�. આવા 
આ�માઓના ક�યાણની તેમણે કામના રાખી છ�. 
અનેક સાધુ સંતો, પીર પેગંબરો, ધમ� �થાપકો, 
િભ�ન િભ�ન �ે�ના મહાન પુ�ષો-��ીઓ 
�માભાવને લીધે અમર બ�યાં છ�. ઈશુિ��તે 
એમને વધ�તંભ ઉપર ચઢાવી મોત આપનારને 
માફ કયા� �વામી દયાનંદ સર�વતીએ રસોઈમાં 
ઝેર આપનાર પોતાના રસોઈયાને �મા કરી તેને 
બચવાની તક આપી. આવાં તો ઘણાંયે ��ાંતો છ�. 
�મા આપનાર સાગર જેવા છ�. �મા આપીને 
હળવા થવાનું છ�. �માભાવ એ સુવાસ છ�. ગમે 
તેવા કઠોર �દયને માનવ �માભાવથી બદલાય 
છ�. તેથી �વનમાં �માભાવને ધારણ કરી 
પરમા�મ ��ય�તામાં િનિમ� બનવાનું છ�.



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 04

�ાના�ત

તે �યેય �ા��ત સુધી અચૂક જળવાઈ રહ�વાં �ઈએ. 
�િત�ામાં આવેલા મહ�વપૂણ� શ�દોનું િચંતન 
કરીએ.

િનિમ�ભાવ

�� અને મારાપણું એમાંથી મુ� થવું અઘ�ં 
છ�. ��ાબાબાને �દ�ય સા�ા�કારો થયા. તી� 
વૈરા�યના ફલ �વ�પે પોતાની �થાવર જંગમ 
સઘળી સંપિ� ઈ�રીય કાય�માં �વાહા કરી �વયં 
��ટી બની ગયા. �યારથી કતા�પણાનો ભાવ 
ચા�યો ગયો. િનિમ�ભાવ ��ત થયો. સવ� કાય� 
પરમા�માનું છ�. પરમા�માએ મને ઈ�રીય સેવાના 
કાય� માટ� િનિમ� બના�યો છ� એટલે મારી સંપૂણ� 
વફાદારી પરમા�મા અને તેમના કાય� માટ� રહ�. 
(વ�ર� �શાિસકા બહ�નો) હળવાશથી કહ� છ� ‘�� 
તો િનિમ�મા� છું. કરન કરાવનહાર િશવબાબા 
બધું કરાવી ર�ા છ�.’ આ િચંતનથી હળવાશની 
સાથે સાથે અહ�ભાવનો �યાગ પણ થાય છ�. 
િનિમ�ભાવ એ અહ�ને ઓગાળવાની �િ�યા છ�. 
માિલક�ભાવ ઓસરી �ય �યાર� જ િનિમ�ભાવ 
�ગટ�. િનિમ�ભાવ એટલે સં�થાની પાઈપાઈનો, 
સમય, શિ�, સાધનોનો સમુિચત ઉપયોગ. 
�ીમત (�ે� ઈ�રીય મત)ના �ાણમાં િનિમ�-
ભાવનો રણકાર ધબક�.

�યાં િનિમ�ભાવ છ� �યાં અહ�ભાવ નથી. 
તેથી સદા ઉ�નિત થતી રહ� છ�. િનિમ�પણાની 
ભાવના �ે� ફળ આપે છ�. સેવા સાથીઓમાં 
િનિમ�ભાવ, ��ટીપણાનો ભાવ હશે. તો 
સેવા�થાનની સુવાસ સવ�� �સરશે. 
િનિમ�પણાના ભાવથી િવ�ક�યાણની ભાવના 
ઉ�નત થાય છ�.

કોઈપણ ધમ�, મઠ, પંથ, સં�દાય ક� અ�ય 
કોઈ િવચારધારામાં માનતો સાધક �વ ઉ�નિત 
માટ� �િત�ાબ� થઈને આ�યા��મક પુ�ષાથ� કર� 
છ�, તો તેનું અ�ભુત ફળ તેને મળ� છ�. �વનમાં 
ઉ�તમ લ�ય િનિ�ત કરીને તેને િસ� કરવાનો 
પુ�ષાથ� કરવામાં આવે તો લ�ય �માણેનાં લ�ણો 
�વનમાં ���ગોચર થાય છ�. આપણે સૌ �વ 
ઉ�નિત માટ� નીચેની �િત�ા વાંચી તેને સાકાર 
કરવા માટ� �િત�ાબ� થઈએ.

�િત�ા

• �� િનિમ�ભાવ અને �માભાવ ધારણ કરીશ.
• આ�મભાવ અને સવ� ��યે શુભ ભાવના, શુભ 

કામના રાખીશ.
• દર�ક પ�ર��થિતમાં એક પળમાં પ�રવત�ન કરી 

પૂણ�િવરામ મૂક�શ.
• મન, વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�, �વ�નમાં 

પિવ�તા રાખીશ.

આ �િત�ાપ�માં આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની જે 
વાતો મૂકવામાં આવી છ� તે સવા�ગ સંપૂણ� છ�. 
આ�મા �યાર� આટલી િસિ�ઓથી સંપ�ન બને છ� 
�યાર� �દ�યતા, મહાનતા અને દ�વ�વ તેનાથી દૂર 
રહ�તું નથી.

આપણે �િત�ાઓ તો અવારનવાર કરીએ 
છીએ. પણ સમય જતાં તેની િવ��િત થાય છ�. 
�િત�ાનો ગુ� અથ� છ�, એક વખત �િત�ા લીધા 
પછી તેનાથી ચિલત ના થવું. વારંવાર તે �િત�ાની 
યાદ રહ� તે માટ� એક ડાયરીમાં યા બોડ� �વ�પે તે 
લખીને વારંવાર તેનું �યાન રહ�, તે જ�રી છ�. 
�િત�ા લેતી વખતે જે ઉમંગ, ઉ�સાહ, ધગશ હોય 

તં�ી �થાનેથી

સાધનાપથના યાિ�કો માટ� �વ ઉ�નિતનો પુ�ષાથ�
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આ�મભાવ

ઈ�રીય �ાનનું �થમ પગિથયું આ�મભાવ 
છ�. દ�હભાનનું િવ��િત અને આ�મભાવની 
��િત. કોઈને �તાં �ાિત, �િત, વય, 
િલંગભેદ, ભાષાભેદ, રા�ભેદ આ સવ�થી િભ�ન 
અજર, અમર, અિવનાશી ચૈત�ય સ�ા 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ આ�માની અનુભૂિત થાય. 
આ�માના ગુણો-શિ�, �ાન, પિવ�તા, શાંિત, 
�ેમ, આનંદ, સુખના આધાર� આ�માની ઓળખ 
થાય. આ�માનુભૂિત થાય પછી જ પરમા�માનુભૂિત 
સંભવ બને.

આ�યા��મક �ાનનો, પુ�ષાથ�નો પાયો જ છ� 
આ�મભાવ. �યાં દ�હ અને દ�હના સવ�સંબંધો લુ�ત 
થાય છ�. િવ�િપતા પરમા�મા અને તેનાં સંતાનો 
આ�માઓ આજ ભાવ રહ� છ�. �યાર� વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમની, િવ� એક પ�રવારની ભાવના જ�મે 
છ�. આ�મભાવ સવ� �કારના ભેદોને ઓગાળી દ� 
છ�. િનરંતર આ�મભાવ અનુભવાય તો ��થિત, 
પ�રપ�, ��થત��, ઉપરામ બને છ�.

શુભ ભાવના, શુભકામના

શુભ ભાવના એટલે શિ�શાળી સંક�પોની 
��� સવ� આ�માઓ ��યે સદાકાળ અને 
�ાનયુ� ક�યાણની ભાવના. આપણી શુભ 
ભાવના, શુભ કામના �ે� ફળની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. શુભ કામના જ�મે છ� તેમાંથી શુભ 
ભાવના આકાર લે છ�. આપણે દુઃખી, અશાંત 
આ�માઓ ��યે રહ�મ�દલની કામના રાખવાની છ�. 
કોઈપણ આ�માના �વન પ�રવત�ન માટ� શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના એ આધારિશલા છ�.

આપણી શુભ ભાવના, શુભ કામના �ારા 
સુખમય સંસાર સતયુગનું �વ�ન સાકાર થશે. 
અસંતુ� આ�માઓ આપણી શુભભાવના, 

 ‘�मा वीर�य भूषण�’ �મા એ વીરનું ભૂષણ 
છ�. આપણા લૌ�કક અને અલૌ�કક �વનમાં 
આપણે કોઈના અપમાન, અવગણના, ટીકા, 
�ણાભાવ, ઈ�યા�ભાવ, �થૂલ-સૂ�મ િહ�સાના 
િશકાર બ�યા હોઈએ છીએ. કોઈ આપણા પથમાં 
બાધક બનીને આપણી િવકાસયા�ાને રોક� છ�. 
અસ�ય આરોપણ �ારા સ�યને ગૂંગળાવવાનો 
�યાસ કર� છ�. �યાર� લોકો દુઃખી થાય છ�. 
વેરઝેરની, બદલાની ભાવનામાં �િ� થાય છ�. પણ 
રાજયોગી તો આનાથી પર છ�. કમ�ની 
ગહનગિતના �ાનને લીધે ઈ�રીય �ાનને લીધે, 
રાજયોગના િનયિમત અ�યાસ અને રાજયોગી 
�વનના િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને 
કારણે તેના �દયમાં એવી િવશાળતા જ�મે છ� ક� તે 
આવાં કમ� કરનારને માફ કરી દ� છ�. તેના ��યે 
�માભાવ રાખે છ�.

��ાબાબા �માભાવનું અણમોલ ઉદાહરણ 
છ�. બાબા કહ�તા, ‘गाली देनेवाले को गले लगाओ।’ 
બાબાએ એવાં અનેક લોકોને માફ કરી, તેમના 
��યે રહ�મભાવ અને �ેહભાવ રા�યાં છ�. આવા 
આ�માઓના ક�યાણની તેમણે કામના રાખી છ�. 
અનેક સાધુ સંતો, પીર પેગંબરો, ધમ� �થાપકો, 
િભ�ન િભ�ન �ે�ના મહાન પુ�ષો-��ીઓ 
�માભાવને લીધે અમર બ�યાં છ�. ઈશુિ��તે 
એમને વધ�તંભ ઉપર ચઢાવી મોત આપનારને 
માફ કયા� �વામી દયાનંદ સર�વતીએ રસોઈમાં 
ઝેર આપનાર પોતાના રસોઈયાને �મા કરી તેને 
બચવાની તક આપી. આવાં તો ઘણાંયે ��ાંતો છ�. 
�મા આપનાર સાગર જેવા છ�. �મા આપીને 
હળવા થવાનું છ�. �માભાવ એ સુવાસ છ�. ગમે 
તેવા કઠોર �દયને માનવ �માભાવથી બદલાય 
છ�. તેથી �વનમાં �માભાવને ધારણ કરી 
પરમા�મ ��ય�તામાં િનિમ� બનવાનું છ�.
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અચલ, અડોલ, એકરસ રહી શક� છ�.

મન વાણી અને કમ�થી ક�યાણકારી 
કાય�માં �ય�ત રહ�વાથી પ�રવત�ન શિ�માં વેગ 
આવે છ�. અ�ય આ�માઓની સેવાના ફલ�વ�પે 
મળનારી દુઆઓ �વનમાં �ા��તની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. �ા��તથી પ�રવત�ન સરળ બને છ�. 
પરમા�માએ આપણને દ�વતા બનવાનું લ�ય આ�યું 
છ�. તેનાથી લૌ�કક �િ�, કોઈના દોષ �વાની 
�િ� ઈ�યા�, �ણાભાવ અને કાન ભંભેરવાની 
�િ�નું પ�રવત�ન કરવાનું છ�. સંબંધોમાં �હાિનયત 
હશે તો લૌ�કક �િ� બદલાઈ જશે. મહાન પુ�ષો-
��ીઓનાં વચનો પ�રવત�ન કરાવે છ�. � આપણે 
�વમાનમાં રહીશું તો અિભમાન અને અપમાનની 
ભાવના લુ�ત થઈ જશે. ગમે તેવા �વભાવ, 
સં�કારવાળા આ�માઓ ��યે પણ �ેહ, 
સહયોગ, શુભ ભાવના રાખી તેનું પ�રવત�ન કરવા 
માટ� િનિમ� બનીએ. મધુરતા, શુભ ભાવના, શુભ 
કામના, સહનશીલતા, �ેહ અને �માભાવ 
પ�રવત�ન શિ�નાં પગિથયાં છ�.

પ�રવત�ન શિ�ના મૂળમાં �ઢસંક�પનું 
બળ અિત આવ�યક છ�. �યાં �ઢતા છ� �યાં 
સફળતા છ�. આળસ, બેદરકારી પ�રવત�નશિ� 
માટ� બાધક બને છ�. સાં�ત પ�ર��થિત �તાં 
રહ�મ�દલીની ભાવનાથી ભરપૂર બનીશું તો 
િવ�નોનું પ�રવત�ન કરી શક�શું.

સંપૂણ� પિવ�તા

મા� ��ચય� પાલન જ નહ� પણ મન, 
વાણી, કમ�માં િવકારોના સૂ�મ અંશો પણ ના રહ� 
તેજ સંપૂણ� પિવ�તા છ�. ��ાબાબાના પથ ઉપર 
ચાલવું તે ��ાચારી બનવા બરાબર છ�. આમ 
પિવ�તા એ રાજયોગી �વનનો પાયો છ�. પિવ�તા 
એ �દ�યગુણોની ચાવી છ�. પિવ�તા એ �ે�તા છ�. 
પિવ�તા સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ�તાની 

શુભકામના �ભાવના બળ� �વયંના દોષોનો 
એકરાર કરી �વયંનું પ�રવત�ન કરશે. પુ�યના 
ખાતામાં �િ� કરવા માટ�નું અસરકારક મા�યમ 
શુભ ભાવના, શુભ કામના છ�.

શુભ ભાવના, શુભ કામનાની �ા��તઓ 
ઉ�ેખનીય છ�. અસંતુ� આ�માઓ સંતુ� બને 
છ�. �ેહી અને સહયોગી બને છ�. શુભ ભાવના, 
શુભ કામનાયુ� સાધક �યથ�થી મુ� બને છ�. 
તેનાથી પુ�યના ખાતામાં �િ� થાય છ�. કપ�ં કાય� 
સરળ બનાવવામાં શુભ ભાવનાના અસરકારક 
નીવડે છ�. શુભ ભાવનાની યથાથ� અવ�થામાં 
રહ�નાર યોગી �વયંને ભ�ોની સમ� પૂ�ય નહ� 
બનાવે પણ તેમનો બુિ�યોગ પરમા�મા સાથે 
�ડાવશે. શુભ ભાવના જ િનબ�ળ આ�માઓને 
યોગ �ારા બળવાન બનાવે છ�. સવ� ��યે શુભ 
ભાવના હશે, તો વાયુમંડળ શિ�શાળી બનશે. 
શુભ ભાવનાથી સહનશીલતાનું બળ મળ� છ�. જેથી 
િવપરીત સં�કારોવાળા આ�માથી અિલ�ત થવા 
કરતાં તેની સાથે અનુક�લન સાધવામાં મદદ મળ� 
છ�. શુભ ભાવનાના મહ�વને �ણીને તેનો �યોગ 
કરવાતી િવરલ િસિ�ઓ મળ� છ�.

પ�રવત�ન શિ�

યોગીને િભ�ન િભ�ન પરી�ાઓ અને 
પ�ર��થિતમાંથી પસાર થવાનું હોય છ�. સામા�ય 
માનવ �વનમાં આવનારી પ�ર��થિતથી િવચિલત 
બને છ�. હતાશ, િનરાશ, નાસીપાસ થાય છ�. 
�યાર�ક આ�મહ�યાઓ જેવી ઘટનાઓ પણ બને 
છ�. �વભાવ, સં�કારની ટ�ર જેવા ��ોમાં પણ 
તેની કસોટી થાય છ�. આવા સમયે ગમે તેટલી 
િવકરાળ પ�ર��થિતમાં પણ �વ�થ રહી તેમાં 
ઉ�ીણ� થવા માટ� પ�રવત�નશિ�ની આવ�યકતા 
છ�. જે ક�ઈ બની ગયું તેને ���નાટક સમ�ને 
પૂણ�િવરામ મૂકવાની �મતા ક�ળવાય, તો ��થિત 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 07

�ાના�ત

ધારણા હશે તો જ આ�યા��મક િવકાસ શ�ય 
બનશે. મન, વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�, �વ�ન 
સવ�માં પિવ�તાની ધારણા અિત આવ�યક છ�.

દર�કને આ��મક �વ�પમાં િનહાળવા તે 
પિવ� ��� છ�. દર�ક ��યે શુભ ભાવના, શુભ 
કામના રાખવી તે પિવ� �િ� છ�. પોતાના કમ�થી 
દર�ક આ�માને સુખ આપવું અને લેવું તે પિવ� ક�િત 
છ�. સંપૂણ� પિવ�તા �ારા જ અતી���ય સુખની 
અનુભૂિત થાય છ�. સવ� કમ����યો �ારા �થૂલ યા 
સૂ�મ રીતે િવકારનો અંશ મા� પણ ��યમાન ન 
થાય. અંગો શીતળ બને, યોગી �તે���ય બને તે 
સંપૂણ� પિવ�તા છ�. લોકો �થૂલ શુિ�ને પિવ�તા 
સમજે છ�. �યાર� રાજયોગી �વનમાં મન, વાણી 
અને કમ�ની પિવ�તા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છ�.

આ�યા��મક �વનના પથ ઉપર ચાલનાર 
દર�ક સાધક માટ� આ �િત�ાપ� આ��મક 
ઉ�થાનનું �ેરણાદાયી સોપાન છ�. તેને ઈ�છીએ 
�યાર� અમલમાં લાવી શકાય છ�. ભૂ�યા �યાંથી 
ફરીથી ગણો, અને ��યા �યારથી સવાર એ 
�યાયે �િત�ાબ� થઈ �વનને ધ�ય બનાવીએ 
એ જ શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

સવ� શિ�વાન બાબાને જુઓ અને પોતાની 
અંદર પણ પ�રવત�ન થતું િનહાળો. પોતાને મા�ટર 
�ાન-સૂય� સમ� અને િવ�માં તમારી શિ� અને 
�કાશને ફ�લાવો. બાબાની સાથે શાંિતમાં રહ�વાની 
અનુભૂિત કરતાં કરતાં આ�માની અંદર �દ�ય 
શિ� ભરાતી જશે. રોજ અ�તવેળામાં અડધો 
કલાક મા�ટર �ાન-સૂય�નો અનુભવ આ�માને 
ખૂબ જ શિ�શાળી બનાવે છ�. એ ��થિતમાં તમે 
બધું જ �પ� �ઈ શકો છો અને અનુભવ કરી 
શકો છો. ખૂબ જ અ�પ સમયમાં બાબા આ�માને 
શિ�શાળી બનાવી દ� છ�. મ� ક�ટલાયે ભાઈ-
બહ�નોમાં પ�રવત�ન �યું છ� ક� બાબાના િમલન 
પહ�લા તેઓ ક�વા હતા અને બાબાના િમલન પછી 
ક�વા છ�. તેમનામાં એ પ�રવત�ન �યું ક� બાબાને 
મ�યા પછી ખૂબ જ હળવા અને ખુશ દ�ખાતા હતા.

શાંિતની અંિતમ ��થિત છ�, પરમાન�દની 
અવ�થા. એ ��થિતમાં આ�મા શુ� બની �ય છ�. 
ક�ટલીયે મુરલીઓમાં બાબાએ ક�ં છ� ક� ‘જેટલા 
વધાર� તમે પિવ� હશો તેટલો વધાર� તમને 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થશે.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - �.ક�. ભારતી ક� ઠ�ર, માધાપર

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... શાંિતની શિ�

નથી. આપ �યાંય પણ �યાસ કરી શકો છો. ધારો ક� કાયા�લયમાં ક�ઈક ઉપર નીચે થઈ ગયું. આપ �ઈ 
ર�ા છો ક� લોકો બ� નકારા�મકતા તરફ જઈ ર�ા છ�. ક��યુટર ખરાબ થઈ ગયું, એમાં બધા આંકડા 
હતા. આપ તરત એક િમિનટ થોભી �વ. �� �� છું ક� આ વખતે �� શું કરી શક�� છું. આપ એ સમયે 
સંક�પની સંરચના કરવામાં ગંભીર બનશો ક� આપ ક�વા �કારના સંક�પ કરી ર�ા છો. જેટલું આપણે 
ધીર� ધીર� આ કરીશું આપણામાં ��િત આવશે. જેને �� ઉ�પ�ન કરી રહી છું. આપણે અંદર જે પહ�લી 
ચીજ ઉ�પ�ન કરીએ છીએ તે િવચાર છ�. જે �કારના આપણે િવચારો કરીશું તે �કારની અનુભૂિત થશે. 
આ બંનેમાં તફાવત આવશે નહ�. અથા�� આપ સકારા�મક સંક�પ કરો છો તો સારી અનુભૂિત થશે. આપ 
સકારા�મક િવચારો કરો. અને આપને નકારા�મક અનુભૂિત થાય તેવું નહ� બને આતો બંધ બેસતું જ 
નથી.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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અચલ, અડોલ, એકરસ રહી શક� છ�.

મન વાણી અને કમ�થી ક�યાણકારી 
કાય�માં �ય�ત રહ�વાથી પ�રવત�ન શિ�માં વેગ 
આવે છ�. અ�ય આ�માઓની સેવાના ફલ�વ�પે 
મળનારી દુઆઓ �વનમાં �ા��તની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. �ા��તથી પ�રવત�ન સરળ બને છ�. 
પરમા�માએ આપણને દ�વતા બનવાનું લ�ય આ�યું 
છ�. તેનાથી લૌ�કક �િ�, કોઈના દોષ �વાની 
�િ� ઈ�યા�, �ણાભાવ અને કાન ભંભેરવાની 
�િ�નું પ�રવત�ન કરવાનું છ�. સંબંધોમાં �હાિનયત 
હશે તો લૌ�કક �િ� બદલાઈ જશે. મહાન પુ�ષો-
��ીઓનાં વચનો પ�રવત�ન કરાવે છ�. � આપણે 
�વમાનમાં રહીશું તો અિભમાન અને અપમાનની 
ભાવના લુ�ત થઈ જશે. ગમે તેવા �વભાવ, 
સં�કારવાળા આ�માઓ ��યે પણ �ેહ, 
સહયોગ, શુભ ભાવના રાખી તેનું પ�રવત�ન કરવા 
માટ� િનિમ� બનીએ. મધુરતા, શુભ ભાવના, શુભ 
કામના, સહનશીલતા, �ેહ અને �માભાવ 
પ�રવત�ન શિ�નાં પગિથયાં છ�.

પ�રવત�ન શિ�ના મૂળમાં �ઢસંક�પનું 
બળ અિત આવ�યક છ�. �યાં �ઢતા છ� �યાં 
સફળતા છ�. આળસ, બેદરકારી પ�રવત�નશિ� 
માટ� બાધક બને છ�. સાં�ત પ�ર��થિત �તાં 
રહ�મ�દલીની ભાવનાથી ભરપૂર બનીશું તો 
િવ�નોનું પ�રવત�ન કરી શક�શું.

સંપૂણ� પિવ�તા

મા� ��ચય� પાલન જ નહ� પણ મન, 
વાણી, કમ�માં િવકારોના સૂ�મ અંશો પણ ના રહ� 
તેજ સંપૂણ� પિવ�તા છ�. ��ાબાબાના પથ ઉપર 
ચાલવું તે ��ાચારી બનવા બરાબર છ�. આમ 
પિવ�તા એ રાજયોગી �વનનો પાયો છ�. પિવ�તા 
એ �દ�યગુણોની ચાવી છ�. પિવ�તા એ �ે�તા છ�. 
પિવ�તા સુખશાંિતની જનની છ�. પિવ�તાની 

શુભકામના �ભાવના બળ� �વયંના દોષોનો 
એકરાર કરી �વયંનું પ�રવત�ન કરશે. પુ�યના 
ખાતામાં �િ� કરવા માટ�નું અસરકારક મા�યમ 
શુભ ભાવના, શુભ કામના છ�.

શુભ ભાવના, શુભ કામનાની �ા��તઓ 
ઉ�ેખનીય છ�. અસંતુ� આ�માઓ સંતુ� બને 
છ�. �ેહી અને સહયોગી બને છ�. શુભ ભાવના, 
શુભ કામનાયુ� સાધક �યથ�થી મુ� બને છ�. 
તેનાથી પુ�યના ખાતામાં �િ� થાય છ�. કપ�ં કાય� 
સરળ બનાવવામાં શુભ ભાવનાના અસરકારક 
નીવડે છ�. શુભ ભાવનાની યથાથ� અવ�થામાં 
રહ�નાર યોગી �વયંને ભ�ોની સમ� પૂ�ય નહ� 
બનાવે પણ તેમનો બુિ�યોગ પરમા�મા સાથે 
�ડાવશે. શુભ ભાવના જ િનબ�ળ આ�માઓને 
યોગ �ારા બળવાન બનાવે છ�. સવ� ��યે શુભ 
ભાવના હશે, તો વાયુમંડળ શિ�શાળી બનશે. 
શુભ ભાવનાથી સહનશીલતાનું બળ મળ� છ�. જેથી 
િવપરીત સં�કારોવાળા આ�માથી અિલ�ત થવા 
કરતાં તેની સાથે અનુક�લન સાધવામાં મદદ મળ� 
છ�. શુભ ભાવનાના મહ�વને �ણીને તેનો �યોગ 
કરવાતી િવરલ િસિ�ઓ મળ� છ�.

પ�રવત�ન શિ�

યોગીને િભ�ન િભ�ન પરી�ાઓ અને 
પ�ર��થિતમાંથી પસાર થવાનું હોય છ�. સામા�ય 
માનવ �વનમાં આવનારી પ�ર��થિતથી િવચિલત 
બને છ�. હતાશ, િનરાશ, નાસીપાસ થાય છ�. 
�યાર�ક આ�મહ�યાઓ જેવી ઘટનાઓ પણ બને 
છ�. �વભાવ, સં�કારની ટ�ર જેવા ��ોમાં પણ 
તેની કસોટી થાય છ�. આવા સમયે ગમે તેટલી 
િવકરાળ પ�ર��થિતમાં પણ �વ�થ રહી તેમાં 
ઉ�ીણ� થવા માટ� પ�રવત�નશિ�ની આવ�યકતા 
છ�. જે ક�ઈ બની ગયું તેને ���નાટક સમ�ને 
પૂણ�િવરામ મૂકવાની �મતા ક�ળવાય, તો ��થિત 
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ધારણા હશે તો જ આ�યા��મક િવકાસ શ�ય 
બનશે. મન, વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�, �વ�ન 
સવ�માં પિવ�તાની ધારણા અિત આવ�યક છ�.

દર�કને આ��મક �વ�પમાં િનહાળવા તે 
પિવ� ��� છ�. દર�ક ��યે શુભ ભાવના, શુભ 
કામના રાખવી તે પિવ� �િ� છ�. પોતાના કમ�થી 
દર�ક આ�માને સુખ આપવું અને લેવું તે પિવ� ક�િત 
છ�. સંપૂણ� પિવ�તા �ારા જ અતી���ય સુખની 
અનુભૂિત થાય છ�. સવ� કમ����યો �ારા �થૂલ યા 
સૂ�મ રીતે િવકારનો અંશ મા� પણ ��યમાન ન 
થાય. અંગો શીતળ બને, યોગી �તે���ય બને તે 
સંપૂણ� પિવ�તા છ�. લોકો �થૂલ શુિ�ને પિવ�તા 
સમજે છ�. �યાર� રાજયોગી �વનમાં મન, વાણી 
અને કમ�ની પિવ�તા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છ�.

આ�યા��મક �વનના પથ ઉપર ચાલનાર 
દર�ક સાધક માટ� આ �િત�ાપ� આ��મક 
ઉ�થાનનું �ેરણાદાયી સોપાન છ�. તેને ઈ�છીએ 
�યાર� અમલમાં લાવી શકાય છ�. ભૂ�યા �યાંથી 
ફરીથી ગણો, અને ��યા �યારથી સવાર એ 
�યાયે �િત�ાબ� થઈ �વનને ધ�ય બનાવીએ 
એ જ શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

સવ� શિ�વાન બાબાને જુઓ અને પોતાની 
અંદર પણ પ�રવત�ન થતું િનહાળો. પોતાને મા�ટર 
�ાન-સૂય� સમ� અને િવ�માં તમારી શિ� અને 
�કાશને ફ�લાવો. બાબાની સાથે શાંિતમાં રહ�વાની 
અનુભૂિત કરતાં કરતાં આ�માની અંદર �દ�ય 
શિ� ભરાતી જશે. રોજ અ�તવેળામાં અડધો 
કલાક મા�ટર �ાન-સૂય�નો અનુભવ આ�માને 
ખૂબ જ શિ�શાળી બનાવે છ�. એ ��થિતમાં તમે 
બધું જ �પ� �ઈ શકો છો અને અનુભવ કરી 
શકો છો. ખૂબ જ અ�પ સમયમાં બાબા આ�માને 
શિ�શાળી બનાવી દ� છ�. મ� ક�ટલાયે ભાઈ-
બહ�નોમાં પ�રવત�ન �યું છ� ક� બાબાના િમલન 
પહ�લા તેઓ ક�વા હતા અને બાબાના િમલન પછી 
ક�વા છ�. તેમનામાં એ પ�રવત�ન �યું ક� બાબાને 
મ�યા પછી ખૂબ જ હળવા અને ખુશ દ�ખાતા હતા.

શાંિતની અંિતમ ��થિત છ�, પરમાન�દની 
અવ�થા. એ ��થિતમાં આ�મા શુ� બની �ય છ�. 
ક�ટલીયે મુરલીઓમાં બાબાએ ક�ં છ� ક� ‘જેટલા 
વધાર� તમે પિવ� હશો તેટલો વધાર� તમને 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થશે.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - �.ક�. ભારતી ક� ઠ�ર, માધાપર

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... શાંિતની શિ�

નથી. આપ �યાંય પણ �યાસ કરી શકો છો. ધારો ક� કાયા�લયમાં ક�ઈક ઉપર નીચે થઈ ગયું. આપ �ઈ 
ર�ા છો ક� લોકો બ� નકારા�મકતા તરફ જઈ ર�ા છ�. ક��યુટર ખરાબ થઈ ગયું, એમાં બધા આંકડા 
હતા. આપ તરત એક િમિનટ થોભી �વ. �� �� છું ક� આ વખતે �� શું કરી શક�� છું. આપ એ સમયે 
સંક�પની સંરચના કરવામાં ગંભીર બનશો ક� આપ ક�વા �કારના સંક�પ કરી ર�ા છો. જેટલું આપણે 
ધીર� ધીર� આ કરીશું આપણામાં ��િત આવશે. જેને �� ઉ�પ�ન કરી રહી છું. આપણે અંદર જે પહ�લી 
ચીજ ઉ�પ�ન કરીએ છીએ તે િવચાર છ�. જે �કારના આપણે િવચારો કરીશું તે �કારની અનુભૂિત થશે. 
આ બંનેમાં તફાવત આવશે નહ�. અથા�� આપ સકારા�મક સંક�પ કરો છો તો સારી અનુભૂિત થશે. આપ 
સકારા�મક િવચારો કરો. અને આપને નકારા�મક અનુભૂિત થાય તેવું નહ� બને આતો બંધ બેસતું જ 
નથી.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 08

�ાના�ત

ભિ�માગ�માં મોટા 
મોટા ધિનક, �િતિ�ત 
લોકો ગુ��ારામાં જઈને 
ઝાડુથી વાળ� છ�. બાબાની 
સાથે અમે પણ અનાજ 
સાફ કરતાં હતાં. 
શાકભા� સમારતાં હતાં. 

બાબાની શાક સમારવાની ગિત અમારાથી �ણ-
ચાર ગણી હતી. અનાજ પણ ઝડપથી સાફ કરતા 
હતા. અડધી બોરી અનાજ થોડી જ વારમાં સાફ 
કરી દ�તા હતા. બાબા અમારી સાથે કપડાં પણ 
ધોતા હતા. �યાર� અમે (અિવભાિજત ભારતમાં) 
ઓમ મંડલીમાં, કરાંચીમાં હતા તો રા�ે કપડાંની 
ભ�ી ચાલતી હતી. અ�તવેળાએ બે વાગે 
િવ�રતનદાદા ભ�ીમાંથી ગરમગરમ કપડાં 
કાઢતા હતા. બાબા કપડાંઓ ઉપર સટકા 
લગાવતા હતા. એ પછી એને ધોવામાં આવતાં 
હતાં. અમે બહ�નો કપડાં નીચોવતી હતી અને 
સૂકવતી હતી. કોઈ વળી ઈ��ી કરતું હતું. �ણ 
વા�યાથી પાંચ વા�યા સુધી આ સેવા ચાલતી હતી. 
�જકોઠીમાં પણ ઘ� સાફ કરતાં હતાં. ઘરમાં જ 
દળતાં હતાં. બાબાએ �ારંભથી જ સવ� �કારની 
સેવા કરતાં શીખવા�ું. કરાંચીમાં તો ઘ�ને ધોતા 
હતા અને પછી સૂકવતા હતા. તેનાથી લોટ ઘણો 
સારો બનતો હતો. પછી બાબા માખણ કાઢતા 
હતા. માખણ અને રોટલી બાળકોને ખવડાવતા 
હતા. કરાંચીમાં અમે ચા પીતાં નહોતાં. એક બે 
ભાઈ એવા હતા જે ચા છોડી ના શ�યા પણ ય�ને 
છોડીને ચા�યા ગયા. �યાર� આબુમાં આ�યાં તો 

ઘણી ઠ�ડીને કારણે બાબાએ �વયં ચા પીવાનું 
શીખવા�ું. કરાંચીમાં ચાની ટ�વ છોડાવવા માટ� 
મનાઈ કરી હતી. પરંતુ આબુમાં અહ�ના ઠ�ડા 
જલવાયુથી રાહત અપાવવા માટ� ચા શ� કરી. 
લૌ�કકમાં બાબા મને ઓળખતા હતા પણ ય�માં 
આવતાં જ અમે લૌ�કક વાત કદી પણ કોઈની સાથે 
કરી નથી. ક�ટલાંકની સગી માતાઓ, સગી 
બહ�નો સાથે ર�ાં પણ પર�પર કદી લૌ�કક વાતો 
કરી નથી.

બાબા મુરલીમાં જે સંભળાવે છ� એનું મંથન 
કરી, ધારણ કરો અને બી�ઓને સંભળાવો. 
આવાં બાળકો બાબાને સારાં લાગે છ�. મંથન કરવું 
એટલે માખણ ખાવું. માખણ શિ� આપે છ�, છાશ 
ઠ�ડક આપે છ�. એ �દવસોમાં ખાવાનું ઘણું સાદું હતું. 
એક શાકભા� અને બે રોટલી. આજની જેમ 
દાળ-ભાત, બે શાક, શીરો વગેર� નહોતું. ઘણી 
સાદગીમાં રહ�તાં હતાં. �યાર� �� લંડન ગઈ �યાર� 
નાના ઓરડામાં ભ�ય પર અમે પાંચ જણ સૂતાં 
હતાં. ભ�ય પર સૂઈને �� ઉઠી શકતી નહોતી. તો શું 
કયુ� ? લંડનમાં જૂની ચી� ઘરની બહાર ફ�ક� 
દ�વાય છ�. કોઈએ નવો દરવા� ફ��યો હતો. 
એમણે એને ચાર પાયા લગાવીને મારા માટ� બે�ચ 
બનાવી દીધી. એના ઉપર સૂતી હતી. પાંચ વષ� 
સુધી એના ઉપર સૂઈ. એના ઉપર બેસીને �ાસ 
કરાવતી હતી. �દવસે િબ�તરો વાળીને નીચે મૂક� 
દ�તાં હતાં. રા�ે એના ઉપર સૂઈ જતી હતી. લોકો 
કહ�તા ક� લંડનમાં રહ� છ� પણ કઈ રીતે રહ� છ�. 
�યાગ, તપ�યાનું �વન ઘણું સા�ં લાગતું હતું. 
રસોડું ઘણું નાનું હતું. ગેસ ઉપર ખાવાનું બનાવતાં 

અ�તધારા

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મ�માએ ક�ં, આ ભૂલ કરી. જેની જે ચીજમાં 
ભાવના હોય છ� તે ચીજ આપે છ�.

એક આનામાં નાની નાની ગોળીઓ જેવા 
શેર બટાટા મળતા હતા. �ીન મધર (દીદી 
મનમોિહની�ના માતા�) ઘણું સા�ં ખાવાનું 
બનાવતાં હતાં. રોટલીમાં ઘી લગાવવામાં આવતું 
નહોતું. રોટલીઓને કપડામાં લપેટીને રાખતાં 
હતાં. બે ચાર બટાટા અને બાક� તેનો રસ, આમ 
રોટલી ખાઈ લેતાં હતાં. આનાથી સેવાઓ શ� થઈ 
છ�. અ�યાર� તો જુઓ, સેવા બાબાએ કરાવી, એનું 
ફળ આપ ખાઈ ર�ાં છો. માળી બગીચો બનાવે છ�, 
મહ�નત કર� છ�. પછી ચાર� બાજુ ફળ, �લ અને 
શાકભા� જુએ છ� તો ખુશ થઈ �ય છ�. મહ�નતનું 
બળ અને ફળ મળ� છ�. એ સમયે ખુશી ઘણી રહ�તી 
હતી. કમલાનગર સે�ટર પર એકવાર કોઈ 
આ�યું. એણે ક�ં ભંડારો �યાં છ� ? ભંડારામાં એક 
લોટનો ડ�બો અને લાકડાની મસાલાની પેટીમાં 
થોડા મસાલા હતા. બસ, એણે ક�ં આને ભંડારો 
કહ�વાય ? અમે ક�ં અમા�ં આમજ ચાલે છ�. અમે 
એમજ કોઈનું ખાઈશું નહ�. ભોગની �થા શ� થઈ 
�યાર� બાબા મ�માને કહ�તા હતા, ખીચડી બનાવો. 
મ�મા-બાબા �વયં બેસીને ખાવાનું બનાવતાં હતાં 
અને િશવબાબાને ભોગ લગાવવામાં આવતો હતો. 
કોઈ ક�ઈ આપતું તે ભંડારામાં જતું. ભોગ 
લગાવીએ પછી અમે ખાતાં હતાં. પછી તો સમ� 
ભારતમાં સે�ટરો ખૂલતાં ગયાં. અમારી પાસે કોઈ 
સારો સામાન રહ�તો નહોતો. બાજરી અથવા 
જુવારનો રોટલો અને થોડો ગોળ ભોગમાં મૂકતાં 
હતાં. કોઈ લોટ, ખાંડ, ઘી નહોતું જેથી શીરો 
બનાવીએ. તે જે સુખ મેળ�યું છ�, બાબાએ �ેમથી 
ખવડા�યું, શિ�શાળી સુખ આ�યું તે ખુશી આજે 
પણ કામ કરી રહી છ�. ભલે ગમે તે થઈ �ય, ઘર, 
ધન, જન, તન સવ� કાંઈ ચા�યું �ય પણ મારી 

હતાં. અ�થમા હોવાને કારણે હીટર પણ ચાલુ 
કરતી નહોતી. બુધવાર� સાંજે િનયમ �માણે 
��જને સાફ કરતી હતી. કારણ ક� બી� �દવસે 
સતગુ�વારનો ભોગ લગાડવાનો હોય છ�.
બાબા સાકારમાં હતા �યારથી જ િશવબાબાને 
ભોગ લગાવવાનું શ� કયુ�. કરાંચીમાં ભોગ 
લગાવતાં નહોતાં. બાબાનું જ ખાતાં હતાં. 
બાબાએજ સમપ�ણ કર�લું હતું. પણ �યાર� સેવા પર 
ગયાં તો બી�ઓના પૈસા આવવા લા�યા. 
બાબાએ ક�ં બેટી, આપના પેટમાં �ા�ણ (શુ� 
િવચારવાળા)નું જ અનાજ જઈ શક� છ�. �િ�ય 
(અશુ� િવચારવાળા)નું નહ�. પણ �યાં સુધી 
કોઈ ��ાવ�સ બને �યાર� ને. �દ�હીમાં ��, 
મનોહર દાદી અને મનમોિહનીદીદી �ણે સાથે 
ર�ાં. કોઈએ �ણ �િપયા આ�યા. તે પણ ક��ભના 
મેળામાં મોકલી દીધા. અમે તેનો ઉપયોગ કય� 
નહ�. એક બુઝુગ� હતા. એમને દાદા કહ�તા હતા. 
સનાતન ધમ�ના �ણીતા �હ�થ હતા. એમને 
�ાન યોગ કરાવવા માટ� સતત છ માસ એમના ઘેર 
જતી રહી. એક �દવસ પોતાની પુ�ીને દાદાએ 
ક�ં, બેટી, સે�ટર પર અનાજની બોરી અને 
ઘીનો ડ�બો મોકલી આપો. બાબાને સમાચાર 
આ�યા ક� અમે આ ચી� રાખીશું નહ�. તે સવ� 
મધુવન બેહદ ય�માં સફળ થઈ ગયું. એક અ�ય 
�યિ�ની સેવા કરી. એણે સાબુ, ઘી મોક�યું. અમે 
ક�ં, પહ�લાં મધુવન મોકલો. એણે 21 ડ�બા 
મધુવન મોક�યા. અમે એક ડ�બો અમારી પાસે 
રા�યો. એ સમય સુધી ઘી ખાધું નહોતું. �યાર� 
બાબાએ �યું, બેટીઓ સેવા કરી રહી છ� તો ડઝન 
બહ�નો અમારી પાસે મોકલી. એક માતા દૂધ 
મોકલતી હતી. એકવાર અમે ક�ં, દૂધને બદલે 
શાકભા� મળ�, તો સા�ં. એણે દૂધ જ આપવાનું 
બંધ કરી દીધું. મ�મા, બાબાને સમાચાર લ�યા. 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 09

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 08

�ાના�ત

ભિ�માગ�માં મોટા 
મોટા ધિનક, �િતિ�ત 
લોકો ગુ��ારામાં જઈને 
ઝાડુથી વાળ� છ�. બાબાની 
સાથે અમે પણ અનાજ 
સાફ કરતાં હતાં. 
શાકભા� સમારતાં હતાં. 

બાબાની શાક સમારવાની ગિત અમારાથી �ણ-
ચાર ગણી હતી. અનાજ પણ ઝડપથી સાફ કરતા 
હતા. અડધી બોરી અનાજ થોડી જ વારમાં સાફ 
કરી દ�તા હતા. બાબા અમારી સાથે કપડાં પણ 
ધોતા હતા. �યાર� અમે (અિવભાિજત ભારતમાં) 
ઓમ મંડલીમાં, કરાંચીમાં હતા તો રા�ે કપડાંની 
ભ�ી ચાલતી હતી. અ�તવેળાએ બે વાગે 
િવ�રતનદાદા ભ�ીમાંથી ગરમગરમ કપડાં 
કાઢતા હતા. બાબા કપડાંઓ ઉપર સટકા 
લગાવતા હતા. એ પછી એને ધોવામાં આવતાં 
હતાં. અમે બહ�નો કપડાં નીચોવતી હતી અને 
સૂકવતી હતી. કોઈ વળી ઈ��ી કરતું હતું. �ણ 
વા�યાથી પાંચ વા�યા સુધી આ સેવા ચાલતી હતી. 
�જકોઠીમાં પણ ઘ� સાફ કરતાં હતાં. ઘરમાં જ 
દળતાં હતાં. બાબાએ �ારંભથી જ સવ� �કારની 
સેવા કરતાં શીખવા�ું. કરાંચીમાં તો ઘ�ને ધોતા 
હતા અને પછી સૂકવતા હતા. તેનાથી લોટ ઘણો 
સારો બનતો હતો. પછી બાબા માખણ કાઢતા 
હતા. માખણ અને રોટલી બાળકોને ખવડાવતા 
હતા. કરાંચીમાં અમે ચા પીતાં નહોતાં. એક બે 
ભાઈ એવા હતા જે ચા છોડી ના શ�યા પણ ય�ને 
છોડીને ચા�યા ગયા. �યાર� આબુમાં આ�યાં તો 

ઘણી ઠ�ડીને કારણે બાબાએ �વયં ચા પીવાનું 
શીખવા�ું. કરાંચીમાં ચાની ટ�વ છોડાવવા માટ� 
મનાઈ કરી હતી. પરંતુ આબુમાં અહ�ના ઠ�ડા 
જલવાયુથી રાહત અપાવવા માટ� ચા શ� કરી. 
લૌ�કકમાં બાબા મને ઓળખતા હતા પણ ય�માં 
આવતાં જ અમે લૌ�કક વાત કદી પણ કોઈની સાથે 
કરી નથી. ક�ટલાંકની સગી માતાઓ, સગી 
બહ�નો સાથે ર�ાં પણ પર�પર કદી લૌ�કક વાતો 
કરી નથી.

બાબા મુરલીમાં જે સંભળાવે છ� એનું મંથન 
કરી, ધારણ કરો અને બી�ઓને સંભળાવો. 
આવાં બાળકો બાબાને સારાં લાગે છ�. મંથન કરવું 
એટલે માખણ ખાવું. માખણ શિ� આપે છ�, છાશ 
ઠ�ડક આપે છ�. એ �દવસોમાં ખાવાનું ઘણું સાદું હતું. 
એક શાકભા� અને બે રોટલી. આજની જેમ 
દાળ-ભાત, બે શાક, શીરો વગેર� નહોતું. ઘણી 
સાદગીમાં રહ�તાં હતાં. �યાર� �� લંડન ગઈ �યાર� 
નાના ઓરડામાં ભ�ય પર અમે પાંચ જણ સૂતાં 
હતાં. ભ�ય પર સૂઈને �� ઉઠી શકતી નહોતી. તો શું 
કયુ� ? લંડનમાં જૂની ચી� ઘરની બહાર ફ�ક� 
દ�વાય છ�. કોઈએ નવો દરવા� ફ��યો હતો. 
એમણે એને ચાર પાયા લગાવીને મારા માટ� બે�ચ 
બનાવી દીધી. એના ઉપર સૂતી હતી. પાંચ વષ� 
સુધી એના ઉપર સૂઈ. એના ઉપર બેસીને �ાસ 
કરાવતી હતી. �દવસે િબ�તરો વાળીને નીચે મૂક� 
દ�તાં હતાં. રા�ે એના ઉપર સૂઈ જતી હતી. લોકો 
કહ�તા ક� લંડનમાં રહ� છ� પણ કઈ રીતે રહ� છ�. 
�યાગ, તપ�યાનું �વન ઘણું સા�ં લાગતું હતું. 
રસોડું ઘણું નાનું હતું. ગેસ ઉપર ખાવાનું બનાવતાં 

અ�તધારા

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મ�માએ ક�ં, આ ભૂલ કરી. જેની જે ચીજમાં 
ભાવના હોય છ� તે ચીજ આપે છ�.

એક આનામાં નાની નાની ગોળીઓ જેવા 
શેર બટાટા મળતા હતા. �ીન મધર (દીદી 
મનમોિહની�ના માતા�) ઘણું સા�ં ખાવાનું 
બનાવતાં હતાં. રોટલીમાં ઘી લગાવવામાં આવતું 
નહોતું. રોટલીઓને કપડામાં લપેટીને રાખતાં 
હતાં. બે ચાર બટાટા અને બાક� તેનો રસ, આમ 
રોટલી ખાઈ લેતાં હતાં. આનાથી સેવાઓ શ� થઈ 
છ�. અ�યાર� તો જુઓ, સેવા બાબાએ કરાવી, એનું 
ફળ આપ ખાઈ ર�ાં છો. માળી બગીચો બનાવે છ�, 
મહ�નત કર� છ�. પછી ચાર� બાજુ ફળ, �લ અને 
શાકભા� જુએ છ� તો ખુશ થઈ �ય છ�. મહ�નતનું 
બળ અને ફળ મળ� છ�. એ સમયે ખુશી ઘણી રહ�તી 
હતી. કમલાનગર સે�ટર પર એકવાર કોઈ 
આ�યું. એણે ક�ં ભંડારો �યાં છ� ? ભંડારામાં એક 
લોટનો ડ�બો અને લાકડાની મસાલાની પેટીમાં 
થોડા મસાલા હતા. બસ, એણે ક�ં આને ભંડારો 
કહ�વાય ? અમે ક�ં અમા�ં આમજ ચાલે છ�. અમે 
એમજ કોઈનું ખાઈશું નહ�. ભોગની �થા શ� થઈ 
�યાર� બાબા મ�માને કહ�તા હતા, ખીચડી બનાવો. 
મ�મા-બાબા �વયં બેસીને ખાવાનું બનાવતાં હતાં 
અને િશવબાબાને ભોગ લગાવવામાં આવતો હતો. 
કોઈ ક�ઈ આપતું તે ભંડારામાં જતું. ભોગ 
લગાવીએ પછી અમે ખાતાં હતાં. પછી તો સમ� 
ભારતમાં સે�ટરો ખૂલતાં ગયાં. અમારી પાસે કોઈ 
સારો સામાન રહ�તો નહોતો. બાજરી અથવા 
જુવારનો રોટલો અને થોડો ગોળ ભોગમાં મૂકતાં 
હતાં. કોઈ લોટ, ખાંડ, ઘી નહોતું જેથી શીરો 
બનાવીએ. તે જે સુખ મેળ�યું છ�, બાબાએ �ેમથી 
ખવડા�યું, શિ�શાળી સુખ આ�યું તે ખુશી આજે 
પણ કામ કરી રહી છ�. ભલે ગમે તે થઈ �ય, ઘર, 
ધન, જન, તન સવ� કાંઈ ચા�યું �ય પણ મારી 

હતાં. અ�થમા હોવાને કારણે હીટર પણ ચાલુ 
કરતી નહોતી. બુધવાર� સાંજે િનયમ �માણે 
��જને સાફ કરતી હતી. કારણ ક� બી� �દવસે 
સતગુ�વારનો ભોગ લગાડવાનો હોય છ�.
બાબા સાકારમાં હતા �યારથી જ િશવબાબાને 
ભોગ લગાવવાનું શ� કયુ�. કરાંચીમાં ભોગ 
લગાવતાં નહોતાં. બાબાનું જ ખાતાં હતાં. 
બાબાએજ સમપ�ણ કર�લું હતું. પણ �યાર� સેવા પર 
ગયાં તો બી�ઓના પૈસા આવવા લા�યા. 
બાબાએ ક�ં બેટી, આપના પેટમાં �ા�ણ (શુ� 
િવચારવાળા)નું જ અનાજ જઈ શક� છ�. �િ�ય 
(અશુ� િવચારવાળા)નું નહ�. પણ �યાં સુધી 
કોઈ ��ાવ�સ બને �યાર� ને. �દ�હીમાં ��, 
મનોહર દાદી અને મનમોિહનીદીદી �ણે સાથે 
ર�ાં. કોઈએ �ણ �િપયા આ�યા. તે પણ ક��ભના 
મેળામાં મોકલી દીધા. અમે તેનો ઉપયોગ કય� 
નહ�. એક બુઝુગ� હતા. એમને દાદા કહ�તા હતા. 
સનાતન ધમ�ના �ણીતા �હ�થ હતા. એમને 
�ાન યોગ કરાવવા માટ� સતત છ માસ એમના ઘેર 
જતી રહી. એક �દવસ પોતાની પુ�ીને દાદાએ 
ક�ં, બેટી, સે�ટર પર અનાજની બોરી અને 
ઘીનો ડ�બો મોકલી આપો. બાબાને સમાચાર 
આ�યા ક� અમે આ ચી� રાખીશું નહ�. તે સવ� 
મધુવન બેહદ ય�માં સફળ થઈ ગયું. એક અ�ય 
�યિ�ની સેવા કરી. એણે સાબુ, ઘી મોક�યું. અમે 
ક�ં, પહ�લાં મધુવન મોકલો. એણે 21 ડ�બા 
મધુવન મોક�યા. અમે એક ડ�બો અમારી પાસે 
રા�યો. એ સમય સુધી ઘી ખાધું નહોતું. �યાર� 
બાબાએ �યું, બેટીઓ સેવા કરી રહી છ� તો ડઝન 
બહ�નો અમારી પાસે મોકલી. એક માતા દૂધ 
મોકલતી હતી. એકવાર અમે ક�ં, દૂધને બદલે 
શાકભા� મળ�, તો સા�ં. એણે દૂધ જ આપવાનું 
બંધ કરી દીધું. મ�મા, બાબાને સમાચાર લ�યા. 
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ખુશી જઈ શકતી નથી. ખુશીનો પાયો એવો 
મજબૂત બના�યો. બાબાએ ખુશીનું એવું ભા�ય 
આ�યું છ�. અમને ખુશ �ઈને લોકો િવચાર�, 
આમને આટલી ખુશી �યાંથી મળી છ� ? આજે 
કોઈએ મને સંતુ�તાનું �પ�ીકરણ આપવાનું 
ક�ં. વા�તવમાં જે સાચા છ� તેઓ સંતુ� છ�. 
એમનામાં રૉય�ટી અને રીઅ�ટી (સ�ાઈ) છ�. 
માર� આ �ઈએ તેવી �યાંય પણ ઈ�છા ના રહ�. 
�વયં ભગવાનનું �ાન મળી ર�ં છ� ભગવાન - 
ભગવતી પદ મેળવવા માટ�. ભિ�માં કોઈ પુ� 
માંગે, કોઈ દશ�ન માંગે. કયો ભ� સારો ? 
ભગવાને �ાન આપીને સવ� અંધકાર દૂર કરી 
દીધો. અમાર� બીજું શું �ઈએ ?
િનયમ, મયા�દા પર ચાલનારા, આ�ાકારી, 
વફાદારી, ઈમાનદાર રહ�નારને બાબાની દુઆઓ 
મળ� છ�. જેની પાસે દુઆઓ છ� એને કોણ પૂછી શક� 
છ� ક� તમે સંતુ� છો ? ભગવાનના ઘેર બેઠાં છીએ. 
સાચા �દલથી સેવા કરી ર�ાં છીએ. ઘણા 
ભા�યવાન છીએ. ભિ�માગ�માં મારામાં એક જ 
ભાવના હતી ક� ઈ�રમાં �યાન કઈ રીતે ��થર 
થાય ? અનેક શા�� વાંચતી હતી છતાં પણ �યાન 
લાગતું નહોતું. તો પોતાને થ�પડ મારી દ�તી હતી. 
પોતાના િપતાને પૂછતી હતી ક� આપને દુકાન યાદ 
આવે છ�. માને નોકર યાદ આવે છ� તો આ કઈ રીતે 
ભિ� થઈ ? આપ પણ સાચા �દલથી �વયંને પૂછો 
ક� બાબા િસવાય બીજું કોઈ યાદ આવે છ� ? સેવા 
પણ યાદ ના આવે. સેવાધારી માટ� દર�ક પગલામાં 
સેવા છ�. મન, વચન, કમ�ને એવાં �ે� બનાવો ક� 
બી�ઓને શીખવાનું મળ�. શીખવાડો તો કોઈ 
શીખશે નહ�. �ઈને શીખશે. મ�મા-બાબાએ 
આપણને શીખવા�ું નથી પણ એમને �ઈને ઘણું 
શી�યા.

પોતાના માટ� બીનજ�રી ખચ� ના કરીએ 

તેવી સાદગી હોય. કદી બીન જ�રી ખચ� કરીશું 
નહ�, બી�ને કરવા દઈશું નહ�. ખાઓ ભલે પણ 
અ�નનો દાણો �યથ� ના �ય. આજ સુધી પણ 
જેટલું ખાઈ શક�� છું તેટલું લ� છું. વધાર� એક દાણો 
પણ નહ�. બાબા કહ�તા હતા બેટી, આ ય�નું 
અ�ન છ�. ભિ� માગ�માં તો થાળી ધોઈને પીતા 
હતા. ખાતી વખતે �વયં બાબાને યાદ ના કયા�, 
કોઈને યાદ ના કરા�યા, તે ભૂલ છ�.
કોઈ કહ� છ� આજથી યાદ અને સેવાનું બેલે�સ 
રાખવાનું શ� કરીશું. અર�, અ�યાર� બેલે�સ 
રાખશો તો ધંધો �યાર� કરશો ? બાબા કહ�તા 
અ�યાસમાં જ કમાણી છ�. બાબાએ કરાંચીમાં 
��� આપી તો ચ�મા ઊતારી દીધા. બાબાની સામે 
કદી ચ�મા પહ�યા� નથી. બાબા સામે બેસાડતા 
હતા. ટ�વ નહ� પાડવી �ઈએ. સાંભળી ના શકો, 
તો ક�ઈ વાંધો નહ�. એમ ના િવચારો ક� હાય, �� 
સાંભળી શકતી નથી. કોઈ પણ વાત આવે �યાર� 
બાબાની સામે બેસી �ઓ. વાત ચાલી જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપ અને પરમા�મા મળ�લા છો તો પછી 
આપને ક�ઈ પણ િચંતા કરવાની જ�ર નથી. 
આપને અમે એ બતાવવા ઈ�છીએ છીએ આપ પૂણ� 
�પથી ગમે તેવા હો, આપણાંમા કમી, કમ�રી, 
િવશેષતાઓ, યો�યતાઓ છ� જે સવ� કાંઈ 
પરમા�માના હવાલે કરી દો. �યાર� પરમા�મા પાસે 
જે ક�ઈ છ� તે તમા�ં બની જશે. ક�ટલી સરળ અને 
સહજ િવિધ છ�. માંગીએ છીએ પણ આપણે ક�ઈ 
આપવા ઈ�છતા નથી. તેથી આપણું ક�યાણ થતું 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... આપણી ઈ�છાઓ
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બાબા પાસેથી મળી છ� તે બી�ઓને વહ�ચવાની 
છ�. તો �યદાદ સંભાળવાની પણ અ�લ �ઈએ. 
તો આપણે ક�ટલા બાબાની �યદાદને પોતાની 
બનાવીને �વ�િત અને િવ� �િત કાય�માં લગાવી 
ર�ા છો? � આપણે કાય�માં લગાવીએ ર�ા છીએ 
તો આપણને મહ�નત કરવી પડતી નથી. યોગ તૂટી 
�ય છ�, પછી �ડવો, હમણાં હમણાં યોગી હોઈશું 
હમણાં હમણાં થોડા ઓછા બની જઈશું. એની 
જ�રત જ નથી કારણ ક� આપણે પોતાના �િત પણ 
યુઝ કરીએ છીએ અને બી�ઓને પણ આપી ર�ા 
છ�. તો બીઝી થઈ ગયાને ટ��શન હ�મેશા મનમાં 
હોય છ�. આપણા બાબાને પણ શું �ઈએ? મન. 
મ�મનાભવ છ� તો બાબા સાથે િમલનનો અનુભવ 
કરી શક�એ છીએ. તો બાબા �તા રહ� છ� ક� મા�ં 
એક એક બાળક મનને આ કાય�માં લગાવે છ�? 
કારણક� શિ�ઓ સમય પર યુજ ન થાય તો શા 
કામની? તો શિ�ઓના આપણે માિલક છીએ તો 
એ આપણા ઓડ�રમાં હોવી �ઈએ. બાબા કહ� છ�, 
હ� મા�ટર સવ� શિ�વાન બાળકો, આપ માિલક 
બનીને જે શિ�ની જ�ર હોય તેને ઓડ�ર કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બાબાએ આપણને 
એવી િશ�ા આપી છ� ક� 
બાળકો, તમા�ં કહ�વાનું 
અને કરવાનું એક સમાન 
હોય. ચાલતાં ફરતાં 
આપણો ��ડ માક� જ 
ઓમશાંિત છ�. તો 

ઓમશાંિત શ�દ �યાર� કહીએ છીએ તો એ સમયે 
એ �વ�પમાં ��થત થઈ �ઓ. આ બાબાની 
આપણ બાળકો માટ� િશ�ા પણ છ� અને �ેમ પણ 
છ�. કારણ ક� બાબા એવું ઈ�છ� છ� ક� મારો એક એક 
બાળક રા� બને. અ�ાનકાળમાં પણ એવું 
િવચારીએ છીએ પણ કોઈ રા� બનતું નથી. 
બાબાએ આપણ સવ�ને આ સમયે જ �વરા�ય 
અિધકારી બનાવી દીધા છ�. આપણે સવ�- 
શિ�વાન બાબાનાં બાળકો છીએ. તો બાબાની 
જે �ોપટ� છા તે જ સવ�શિ�ઓ, તે આપણી 
�યદાદ છ�, જ�મ િસ� અિધકાર છ�. તે આપણ 
બાળકોને �ા�ત છ�. આપણને એ ઈ�રીય નશો 
રહ� છ� ક� આપણા બાબા સવ�શિ�વાન છ�. આપણે 
એ સવ�શિ�ઓના બાલક સૌ માિલક છીએ. આ 
નશો સદા રહ� છ� ક� �યાર� �યાર� જ રહ� છ�. 
અ�યાર� આપણે આવા ઊંચા બેહદ બાબાનાં 
બાળકો તો બની ગયા પરંતુ એ ચેક કરવાનું છ� ક� 
જે આપણને બાબાએ જ�મિસ� અિધકાર આ�યો 
છ�. તેનો આપણે �ે��ટકલ લાઈફમાં ઉપયોગ કય� 
છ�? કારણ ક� આપણ સવ� બાળકોને બાબાએ ક�ં 
છ� ક� િવ�નું ક�યાણ કરવાનું છ�. તો જે શિ�ઓ 

�વ��થિત �ે� બનાવવી છ� તો 

સવ� શિ�ઓને સમય પર કાય�માં લગાવો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

• જેવા જગત સાથે ઓત�ોત હશો તેવું િજવાશે. 
તેવા �સંગો આવશે. કોઈના ઉપર દોષ 
ઢોળશો નહ�. આજથી �વન બદલવું હોય તો 
તેમ કરવા �વતં� છો. સો�ટવેર બદલવા પડે, 
સં�કાર બદલવા પડે પસંદગી બદલવી પડે. 
કૉ��યુટરનો વાંક કાઢવાથી શું?
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ખુશી જઈ શકતી નથી. ખુશીનો પાયો એવો 
મજબૂત બના�યો. બાબાએ ખુશીનું એવું ભા�ય 
આ�યું છ�. અમને ખુશ �ઈને લોકો િવચાર�, 
આમને આટલી ખુશી �યાંથી મળી છ� ? આજે 
કોઈએ મને સંતુ�તાનું �પ�ીકરણ આપવાનું 
ક�ં. વા�તવમાં જે સાચા છ� તેઓ સંતુ� છ�. 
એમનામાં રૉય�ટી અને રીઅ�ટી (સ�ાઈ) છ�. 
માર� આ �ઈએ તેવી �યાંય પણ ઈ�છા ના રહ�. 
�વયં ભગવાનનું �ાન મળી ર�ં છ� ભગવાન - 
ભગવતી પદ મેળવવા માટ�. ભિ�માં કોઈ પુ� 
માંગે, કોઈ દશ�ન માંગે. કયો ભ� સારો ? 
ભગવાને �ાન આપીને સવ� અંધકાર દૂર કરી 
દીધો. અમાર� બીજું શું �ઈએ ?
િનયમ, મયા�દા પર ચાલનારા, આ�ાકારી, 
વફાદારી, ઈમાનદાર રહ�નારને બાબાની દુઆઓ 
મળ� છ�. જેની પાસે દુઆઓ છ� એને કોણ પૂછી શક� 
છ� ક� તમે સંતુ� છો ? ભગવાનના ઘેર બેઠાં છીએ. 
સાચા �દલથી સેવા કરી ર�ાં છીએ. ઘણા 
ભા�યવાન છીએ. ભિ�માગ�માં મારામાં એક જ 
ભાવના હતી ક� ઈ�રમાં �યાન કઈ રીતે ��થર 
થાય ? અનેક શા�� વાંચતી હતી છતાં પણ �યાન 
લાગતું નહોતું. તો પોતાને થ�પડ મારી દ�તી હતી. 
પોતાના િપતાને પૂછતી હતી ક� આપને દુકાન યાદ 
આવે છ�. માને નોકર યાદ આવે છ� તો આ કઈ રીતે 
ભિ� થઈ ? આપ પણ સાચા �દલથી �વયંને પૂછો 
ક� બાબા િસવાય બીજું કોઈ યાદ આવે છ� ? સેવા 
પણ યાદ ના આવે. સેવાધારી માટ� દર�ક પગલામાં 
સેવા છ�. મન, વચન, કમ�ને એવાં �ે� બનાવો ક� 
બી�ઓને શીખવાનું મળ�. શીખવાડો તો કોઈ 
શીખશે નહ�. �ઈને શીખશે. મ�મા-બાબાએ 
આપણને શીખવા�ું નથી પણ એમને �ઈને ઘણું 
શી�યા.

પોતાના માટ� બીનજ�રી ખચ� ના કરીએ 

તેવી સાદગી હોય. કદી બીન જ�રી ખચ� કરીશું 
નહ�, બી�ને કરવા દઈશું નહ�. ખાઓ ભલે પણ 
અ�નનો દાણો �યથ� ના �ય. આજ સુધી પણ 
જેટલું ખાઈ શક�� છું તેટલું લ� છું. વધાર� એક દાણો 
પણ નહ�. બાબા કહ�તા હતા બેટી, આ ય�નું 
અ�ન છ�. ભિ� માગ�માં તો થાળી ધોઈને પીતા 
હતા. ખાતી વખતે �વયં બાબાને યાદ ના કયા�, 
કોઈને યાદ ના કરા�યા, તે ભૂલ છ�.
કોઈ કહ� છ� આજથી યાદ અને સેવાનું બેલે�સ 
રાખવાનું શ� કરીશું. અર�, અ�યાર� બેલે�સ 
રાખશો તો ધંધો �યાર� કરશો ? બાબા કહ�તા 
અ�યાસમાં જ કમાણી છ�. બાબાએ કરાંચીમાં 
��� આપી તો ચ�મા ઊતારી દીધા. બાબાની સામે 
કદી ચ�મા પહ�યા� નથી. બાબા સામે બેસાડતા 
હતા. ટ�વ નહ� પાડવી �ઈએ. સાંભળી ના શકો, 
તો ક�ઈ વાંધો નહ�. એમ ના િવચારો ક� હાય, �� 
સાંભળી શકતી નથી. કોઈ પણ વાત આવે �યાર� 
બાબાની સામે બેસી �ઓ. વાત ચાલી જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપ અને પરમા�મા મળ�લા છો તો પછી 
આપને ક�ઈ પણ િચંતા કરવાની જ�ર નથી. 
આપને અમે એ બતાવવા ઈ�છીએ છીએ આપ પૂણ� 
�પથી ગમે તેવા હો, આપણાંમા કમી, કમ�રી, 
િવશેષતાઓ, યો�યતાઓ છ� જે સવ� કાંઈ 
પરમા�માના હવાલે કરી દો. �યાર� પરમા�મા પાસે 
જે ક�ઈ છ� તે તમા�ં બની જશે. ક�ટલી સરળ અને 
સહજ િવિધ છ�. માંગીએ છીએ પણ આપણે ક�ઈ 
આપવા ઈ�છતા નથી. તેથી આપણું ક�યાણ થતું 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... આપણી ઈ�છાઓ
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બાબા પાસેથી મળી છ� તે બી�ઓને વહ�ચવાની 
છ�. તો �યદાદ સંભાળવાની પણ અ�લ �ઈએ. 
તો આપણે ક�ટલા બાબાની �યદાદને પોતાની 
બનાવીને �વ�િત અને િવ� �િત કાય�માં લગાવી 
ર�ા છો? � આપણે કાય�માં લગાવીએ ર�ા છીએ 
તો આપણને મહ�નત કરવી પડતી નથી. યોગ તૂટી 
�ય છ�, પછી �ડવો, હમણાં હમણાં યોગી હોઈશું 
હમણાં હમણાં થોડા ઓછા બની જઈશું. એની 
જ�રત જ નથી કારણ ક� આપણે પોતાના �િત પણ 
યુઝ કરીએ છીએ અને બી�ઓને પણ આપી ર�ા 
છ�. તો બીઝી થઈ ગયાને ટ��શન હ�મેશા મનમાં 
હોય છ�. આપણા બાબાને પણ શું �ઈએ? મન. 
મ�મનાભવ છ� તો બાબા સાથે િમલનનો અનુભવ 
કરી શક�એ છીએ. તો બાબા �તા રહ� છ� ક� મા�ં 
એક એક બાળક મનને આ કાય�માં લગાવે છ�? 
કારણક� શિ�ઓ સમય પર યુજ ન થાય તો શા 
કામની? તો શિ�ઓના આપણે માિલક છીએ તો 
એ આપણા ઓડ�રમાં હોવી �ઈએ. બાબા કહ� છ�, 
હ� મા�ટર સવ� શિ�વાન બાળકો, આપ માિલક 
બનીને જે શિ�ની જ�ર હોય તેને ઓડ�ર કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બાબાએ આપણને 
એવી િશ�ા આપી છ� ક� 
બાળકો, તમા�ં કહ�વાનું 
અને કરવાનું એક સમાન 
હોય. ચાલતાં ફરતાં 
આપણો ��ડ માક� જ 
ઓમશાંિત છ�. તો 

ઓમશાંિત શ�દ �યાર� કહીએ છીએ તો એ સમયે 
એ �વ�પમાં ��થત થઈ �ઓ. આ બાબાની 
આપણ બાળકો માટ� િશ�ા પણ છ� અને �ેમ પણ 
છ�. કારણ ક� બાબા એવું ઈ�છ� છ� ક� મારો એક એક 
બાળક રા� બને. અ�ાનકાળમાં પણ એવું 
િવચારીએ છીએ પણ કોઈ રા� બનતું નથી. 
બાબાએ આપણ સવ�ને આ સમયે જ �વરા�ય 
અિધકારી બનાવી દીધા છ�. આપણે સવ�- 
શિ�વાન બાબાનાં બાળકો છીએ. તો બાબાની 
જે �ોપટ� છા તે જ સવ�શિ�ઓ, તે આપણી 
�યદાદ છ�, જ�મ િસ� અિધકાર છ�. તે આપણ 
બાળકોને �ા�ત છ�. આપણને એ ઈ�રીય નશો 
રહ� છ� ક� આપણા બાબા સવ�શિ�વાન છ�. આપણે 
એ સવ�શિ�ઓના બાલક સૌ માિલક છીએ. આ 
નશો સદા રહ� છ� ક� �યાર� �યાર� જ રહ� છ�. 
અ�યાર� આપણે આવા ઊંચા બેહદ બાબાનાં 
બાળકો તો બની ગયા પરંતુ એ ચેક કરવાનું છ� ક� 
જે આપણને બાબાએ જ�મિસ� અિધકાર આ�યો 
છ�. તેનો આપણે �ે��ટકલ લાઈફમાં ઉપયોગ કય� 
છ�? કારણ ક� આપણ સવ� બાળકોને બાબાએ ક�ં 
છ� ક� િવ�નું ક�યાણ કરવાનું છ�. તો જે શિ�ઓ 

�વ��થિત �ે� બનાવવી છ� તો 

સવ� શિ�ઓને સમય પર કાય�માં લગાવો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

• જેવા જગત સાથે ઓત�ોત હશો તેવું િજવાશે. 
તેવા �સંગો આવશે. કોઈના ઉપર દોષ 
ઢોળશો નહ�. આજથી �વન બદલવું હોય તો 
તેમ કરવા �વતં� છો. સો�ટવેર બદલવા પડે, 
સં�કાર બદલવા પડે પસંદગી બદલવી પડે. 
કૉ��યુટરનો વાંક કાઢવાથી શું?
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આપણી ઈ�છાઓ કઈ રીતે પૂરી થશે
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

આપણે મં�દરો, 
ગુ��ારોમાં જઈને 
ભગવાન પાસેથી ક�ઈકને 
ક�ઈક માંગીએ છીએ જે 
અ�ા�ત છ�. મં�દર ન જવા 
છતાં પણ મનમાં પરમા�મા 
પાસેથી હ�મેશા પોતાના 

ક�યાણને માટ� પોતાના �વનમાં સુખ-શાંિત-
સ�િ� માટ� માગતા જ રહીએ છીએ. પણ 
માગવાથી જ સવ� કાંઈ મળી જતું હોત તો આપણા 
આવા હાલ ન હોત. આપણે �યાંક ખરીદી કરવા 
માટ� જઈએ છીએ તો આપણે એક હાથથી (પૈસા) 
આપીએ છીએ અને બી� હાથથી (વ�તુઓ) 
લઈએ છીએ. � આપણે ઈ�છીએ છીએ ક� 
આપણને ક�ઈક મળી �ય તો એ �મ અહ� પણ 
ચાલે છ� તો આપણે મા� ભગવાનથી માંગીએ છીએ 
તો તે પણ આપણી પાસે ક�ઈક માગે છ�. �યાર� તો 
આ એકબી� સાથે લેણદ�ણ થશે. પ�રણામ 
આપણને જે �ઈએ છીએ તે મળશે અને આપણું 
�વન પણ મંગલમય બનશે.

આપણે �દન-રાત ભગવાન પાસેથી 
ક�ઈકને ક�ઈક માગતા રહીએ છીએ. પરંતુ 
માગવાથી જ સવ� કાંઈ મળી જતું હોત તો આજે 
આપણી આવી હાલત ન હોત યા આપણી 
માગણી એમના સુધી પહ�ચતી જ નથી યા 
અમારી માંગવાની િવિધમાં જ ક�ઈક ખામીઓ છ� 
જેને કારણે આપણી ઈ�છાઓ પૂરી થતી નથી. 
આખર� એની સાચી િવિધ કઈ છ� જેનાથી 
આપણી સવ� મંગલકારી મનોકામનાઓ પૂરી થઈ 
જશે એના િવશે �ણો છો.

ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ�?

હવે �� આપને એ બતાવવા ઈ�છું છું ક� 
ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ�? તે કઈ રીતે 
આપણું ક�યાણ કર� છ�? આજે આપણી હાલત એ 
છ� ક� આપણે સ�ય અને અસ�યને પણ સમ� 
શકતા નથી. � આપણને સ�યતાની ખબર પણ 
છ�, છતાં પણ જૂઠ કરી ર�ા છીએ. �યાર� આપણે 
સુખ-શાંિત-સ�િ�ની આશ કઈ રીતે રાખી 
શક�એ. તો સૌ �થમ આપણી બુિ� જ કમ�ર 
બની ગઈ છ�. આપણા િવચારો, આપણી અંદરના 
અવાજને સચેત કર� છ�, પરંતુ કમ�માં તે દ�ખાતું 
નથી. એટલે પરમા�મા આવીને આપણને સ�બુિ� 
અને શિ� આપે છ�. જેથી આપણે પોતાના િવવેક 
અને કમ� બંનેમાં સમાનતા લાવી શક�એ.

એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો

ભગવાન પાસેથી � આપણે �ા�ત કરવા 
ઈ�છીએ છીએ તો એક હાથથી આપવું પણ પડશે, 
બી� હાથે લેવું પણ પડશે. તો એની પાસેથી �ા�ત 
કરવાની એની પહ�લી શરત છ�  ‘मामेक� शरणं 

�ज’ અથા�� તમે મારી શરણમાં આવો, બાક� 
ચી� ભૂલી �ઓ, િનિ�ંત બની �ઓ. બધું મારા 
ઉપર છોડી દો. તે આટલું આપણને આ�ાસન 
આપે છ�. આવું બીજું કોઈ દુિનયામાં છ�? ભગવાન 
પિતત હોય, ગમે તેવો મહામૂખ� હોય. ગમે તેટલા 
અપરાધ કયા� હોય. કોઈ વાત નહ�. �� બેઠો છું ને, 
�� તમારી જવાબદારી લ� છું પણ તું એક મારી 
શરણમાં આવ. છતાં પણ આપણે એને જવાબદારી 
દ�તા નથી. એટલે પરમા�મા કહ� છ� સમજદારમાં 
સમજદાર �વા હોય તો અહ� જુઓ. મૂખ�માં મૂખ� 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 13

�ાના�ત

પરમા�માની શરણાગત નહ� લ� �યાં સુધી મારો 
ઉ�ાર થવાનો જ નથી. ભગવાન ભ� વ�સલ છ�. 
ભ�ો પર એની ક�પા હોય છ�. આપ પણ �ણો 
છો, અનુભવી છો ક� જે જેના ભ� છ�, ��ધાળુ 
છ�, જેનો એની સાથે �ેમ છ� એના ��યે એની મીઠી 
��� હોય છ� ને. કોઈ �યિ� આપની સેવા કર� છ�. 
આપની વાતોને અમલમાં મૂક� છ�. આપના ��યે 
એનો �ેમ છ�, આદર છ� તો �વાભાિવક છ� ક� એના 
��યે આપના મનમાં થોડી તો ભાવના હોય છ�. આ 
સંબંધની વાત છ�. એ રીતે ભગવાન શરણાગત 
વ�સલ છ�. આપને કોઈ ચીજ મળશે કઈ રીતે? 
સોદાથી. આ દુિનયામાં પણ સોદા થાય છ� કઈ રીતે 
થાય છ�? એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો. એ 
અલગ વાત છ� ક� પરમા�મા ભોળાનાથ છ�. આપ 
થોડું પણ આપશો તો ક�ટલાયે ગણું કરીને આપશે, 
પણ આપવું તો પડશે. વગર આપે ક�ઈ મળ� તે 
અસંભવ છ�.

તો િવલંબ શા માટ�

ભગવાન કહ� છ� ‘મારી પાસે જે પણ છ� એની 
સાથે �� પણ સમિપ�ત થઈ જઈશ. બાળકો, � 
આપનું સવ� કાંઈ મારા માટ� થઈ જશે. તો મા�ં સવ� 
કાંઈ આપના માટ� થઈ જશે. એનાથી સારો કોઈ 
સહજ ઉપાય છ�? હવે �યાર� એણે કહી દીધું છ� ક� 
મારી શરણમાં આવી �ઓ, બાક� સવ� કાંઈ �� 
કરી દઈશ. ભ� પણ કહ� છ� ક� ભગવાનની 
ક�પાથી લંગડો પણ ચાલવા લાગે છ�. તો િવલંબ શા 
માટ�? �યાર� આપ ભગવાને સમિપ�ત થશો તો 
આખી દુિનયા આપને સમિપ�ત થઈ જશે. દુિનયા 
અનુભવ કરશે ક� આ તો શિ� �વ�પા છ�, આ 
મારી ઈ� દ�વી છ�. આપનાં �ે� વાય�ેશન એમને 
આવો અનુભવ કરાવશે. કારણ ક� આપનું મન એ 
પરમા�મા સાથે મળ�લું છ�.

�વા હોય તો આ દુિનયામાં જુઓ.

સમજવા છતાં પણ ના કર� તે ‘મૂખ�’

મૂખ� કોને કહ�વામાં આવે છ�. એને �� એક 
બનેલી ઘટનાના મા�યમથી બતાવા ઈ�છું છું. આપ 
�ણતા હશો ઈિતહાસમાં બે મૂખ� રા�ઓ થયા છ�. 
એક મોહ�મદ તુગલક, બી� �ફરોઝ તુગલક. 
મોહ�મદ તુગલકના િવશે કહ�વામાં આવે છ�, તે 
ભણેલો ગણેલો મૂખ� હતો. એ ભ�યો હતો બ� પણ 
�ે��ટકલમાં શૂ�ય હતો, મૂખ� હતો. એણે એવાં 
કામ કયા� છ� જે આપણે સાંભ�યાં પણ હશે. એણે 
દૌલતાબાદ રાજધાની બનાવી. એણે ક�ં, 
�દ�હીને છોડો, સૌ દોલતાબાદ ચા�યા �ઓ. 
એના મં�ીએ ક�ં પૂરી રાજધાની તૈયાર તો થઈ 
નથી, લોકો કઈ રીતે જશે? કહ� છ� ‘આ 
બાદશાહનો �કમ છ�. આજ રાત પહ�લાં સૌને �યાં 
પહ�ચવાનું છ�. �દ�હી આજ જ ખાલી થવું �ઈએ. 
� કોઈ અહ� ર�ં તો તેને જેલમાં પૂરવામાં 
આવશે.’ �દ�હીના લાલ �ક�ાના મેદાનમાં લાઈટ 
અને સાઉ�ડનો એક શો બતાવવામાં આવે છ�. 
એમાં બધા લોકો રડી ર�ાં છ�. રડવાનો અવાજ 
આવે છ�. એ �દવસોમાં બસો અને �ક તો હતા 
નહ�.

બળદગાડીમાં, ઘોડા-ગધેડા પર સામાન 
લાદીને લઈ જવો પડતો હતો. ઝાડુ, ઘરનો સામાન 
અને બાળકો વગેર� લઈને લોકો જઈ ર�ાં હતાં. 
બાળકો રડી ર�ાં હતાં. �નવર ભાગી ર�ાં હતાં. 
�યાં જઈને �યું તો પાણીની જ �યવ�થા નહોતી. 
�યાં પહ��યા પછી મોહ�મદ તુગલક કહ� છ� હવે 
પાછા �દ�હી ચાલો. આ બાદશાહનો �કમ છ�. એને 
શું કહીશું? મૂખ�તા જ કહીશું ને?

ઉ�ધાર માટ� શરણાગત હોય

આપણે સમજવાનું છ� ક� �યાં સુધી �� 
(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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આપણી ઈ�છાઓ કઈ રીતે પૂરી થશે
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

આપણે મં�દરો, 
ગુ��ારોમાં જઈને 
ભગવાન પાસેથી ક�ઈકને 
ક�ઈક માંગીએ છીએ જે 
અ�ા�ત છ�. મં�દર ન જવા 
છતાં પણ મનમાં પરમા�મા 
પાસેથી હ�મેશા પોતાના 

ક�યાણને માટ� પોતાના �વનમાં સુખ-શાંિત-
સ�િ� માટ� માગતા જ રહીએ છીએ. પણ 
માગવાથી જ સવ� કાંઈ મળી જતું હોત તો આપણા 
આવા હાલ ન હોત. આપણે �યાંક ખરીદી કરવા 
માટ� જઈએ છીએ તો આપણે એક હાથથી (પૈસા) 
આપીએ છીએ અને બી� હાથથી (વ�તુઓ) 
લઈએ છીએ. � આપણે ઈ�છીએ છીએ ક� 
આપણને ક�ઈક મળી �ય તો એ �મ અહ� પણ 
ચાલે છ� તો આપણે મા� ભગવાનથી માંગીએ છીએ 
તો તે પણ આપણી પાસે ક�ઈક માગે છ�. �યાર� તો 
આ એકબી� સાથે લેણદ�ણ થશે. પ�રણામ 
આપણને જે �ઈએ છીએ તે મળશે અને આપણું 
�વન પણ મંગલમય બનશે.

આપણે �દન-રાત ભગવાન પાસેથી 
ક�ઈકને ક�ઈક માગતા રહીએ છીએ. પરંતુ 
માગવાથી જ સવ� કાંઈ મળી જતું હોત તો આજે 
આપણી આવી હાલત ન હોત યા આપણી 
માગણી એમના સુધી પહ�ચતી જ નથી યા 
અમારી માંગવાની િવિધમાં જ ક�ઈક ખામીઓ છ� 
જેને કારણે આપણી ઈ�છાઓ પૂરી થતી નથી. 
આખર� એની સાચી િવિધ કઈ છ� જેનાથી 
આપણી સવ� મંગલકારી મનોકામનાઓ પૂરી થઈ 
જશે એના િવશે �ણો છો.

ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ�?

હવે �� આપને એ બતાવવા ઈ�છું છું ક� 
ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ�? તે કઈ રીતે 
આપણું ક�યાણ કર� છ�? આજે આપણી હાલત એ 
છ� ક� આપણે સ�ય અને અસ�યને પણ સમ� 
શકતા નથી. � આપણને સ�યતાની ખબર પણ 
છ�, છતાં પણ જૂઠ કરી ર�ા છીએ. �યાર� આપણે 
સુખ-શાંિત-સ�િ�ની આશ કઈ રીતે રાખી 
શક�એ. તો સૌ �થમ આપણી બુિ� જ કમ�ર 
બની ગઈ છ�. આપણા િવચારો, આપણી અંદરના 
અવાજને સચેત કર� છ�, પરંતુ કમ�માં તે દ�ખાતું 
નથી. એટલે પરમા�મા આવીને આપણને સ�બુિ� 
અને શિ� આપે છ�. જેથી આપણે પોતાના િવવેક 
અને કમ� બંનેમાં સમાનતા લાવી શક�એ.

એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો

ભગવાન પાસેથી � આપણે �ા�ત કરવા 
ઈ�છીએ છીએ તો એક હાથથી આપવું પણ પડશે, 
બી� હાથે લેવું પણ પડશે. તો એની પાસેથી �ા�ત 
કરવાની એની પહ�લી શરત છ�  ‘मामेक� शरणं 

�ज’ અથા�� તમે મારી શરણમાં આવો, બાક� 
ચી� ભૂલી �ઓ, િનિ�ંત બની �ઓ. બધું મારા 
ઉપર છોડી દો. તે આટલું આપણને આ�ાસન 
આપે છ�. આવું બીજું કોઈ દુિનયામાં છ�? ભગવાન 
પિતત હોય, ગમે તેવો મહામૂખ� હોય. ગમે તેટલા 
અપરાધ કયા� હોય. કોઈ વાત નહ�. �� બેઠો છું ને, 
�� તમારી જવાબદારી લ� છું પણ તું એક મારી 
શરણમાં આવ. છતાં પણ આપણે એને જવાબદારી 
દ�તા નથી. એટલે પરમા�મા કહ� છ� સમજદારમાં 
સમજદાર �વા હોય તો અહ� જુઓ. મૂખ�માં મૂખ� 
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પરમા�માની શરણાગત નહ� લ� �યાં સુધી મારો 
ઉ�ાર થવાનો જ નથી. ભગવાન ભ� વ�સલ છ�. 
ભ�ો પર એની ક�પા હોય છ�. આપ પણ �ણો 
છો, અનુભવી છો ક� જે જેના ભ� છ�, ��ધાળુ 
છ�, જેનો એની સાથે �ેમ છ� એના ��યે એની મીઠી 
��� હોય છ� ને. કોઈ �યિ� આપની સેવા કર� છ�. 
આપની વાતોને અમલમાં મૂક� છ�. આપના ��યે 
એનો �ેમ છ�, આદર છ� તો �વાભાિવક છ� ક� એના 
��યે આપના મનમાં થોડી તો ભાવના હોય છ�. આ 
સંબંધની વાત છ�. એ રીતે ભગવાન શરણાગત 
વ�સલ છ�. આપને કોઈ ચીજ મળશે કઈ રીતે? 
સોદાથી. આ દુિનયામાં પણ સોદા થાય છ� કઈ રીતે 
થાય છ�? એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો. એ 
અલગ વાત છ� ક� પરમા�મા ભોળાનાથ છ�. આપ 
થોડું પણ આપશો તો ક�ટલાયે ગણું કરીને આપશે, 
પણ આપવું તો પડશે. વગર આપે ક�ઈ મળ� તે 
અસંભવ છ�.

તો િવલંબ શા માટ�

ભગવાન કહ� છ� ‘મારી પાસે જે પણ છ� એની 
સાથે �� પણ સમિપ�ત થઈ જઈશ. બાળકો, � 
આપનું સવ� કાંઈ મારા માટ� થઈ જશે. તો મા�ં સવ� 
કાંઈ આપના માટ� થઈ જશે. એનાથી સારો કોઈ 
સહજ ઉપાય છ�? હવે �યાર� એણે કહી દીધું છ� ક� 
મારી શરણમાં આવી �ઓ, બાક� સવ� કાંઈ �� 
કરી દઈશ. ભ� પણ કહ� છ� ક� ભગવાનની 
ક�પાથી લંગડો પણ ચાલવા લાગે છ�. તો િવલંબ શા 
માટ�? �યાર� આપ ભગવાને સમિપ�ત થશો તો 
આખી દુિનયા આપને સમિપ�ત થઈ જશે. દુિનયા 
અનુભવ કરશે ક� આ તો શિ� �વ�પા છ�, આ 
મારી ઈ� દ�વી છ�. આપનાં �ે� વાય�ેશન એમને 
આવો અનુભવ કરાવશે. કારણ ક� આપનું મન એ 
પરમા�મા સાથે મળ�લું છ�.

�વા હોય તો આ દુિનયામાં જુઓ.

સમજવા છતાં પણ ના કર� તે ‘મૂખ�’

મૂખ� કોને કહ�વામાં આવે છ�. એને �� એક 
બનેલી ઘટનાના મા�યમથી બતાવા ઈ�છું છું. આપ 
�ણતા હશો ઈિતહાસમાં બે મૂખ� રા�ઓ થયા છ�. 
એક મોહ�મદ તુગલક, બી� �ફરોઝ તુગલક. 
મોહ�મદ તુગલકના િવશે કહ�વામાં આવે છ�, તે 
ભણેલો ગણેલો મૂખ� હતો. એ ભ�યો હતો બ� પણ 
�ે��ટકલમાં શૂ�ય હતો, મૂખ� હતો. એણે એવાં 
કામ કયા� છ� જે આપણે સાંભ�યાં પણ હશે. એણે 
દૌલતાબાદ રાજધાની બનાવી. એણે ક�ં, 
�દ�હીને છોડો, સૌ દોલતાબાદ ચા�યા �ઓ. 
એના મં�ીએ ક�ં પૂરી રાજધાની તૈયાર તો થઈ 
નથી, લોકો કઈ રીતે જશે? કહ� છ� ‘આ 
બાદશાહનો �કમ છ�. આજ રાત પહ�લાં સૌને �યાં 
પહ�ચવાનું છ�. �દ�હી આજ જ ખાલી થવું �ઈએ. 
� કોઈ અહ� ર�ં તો તેને જેલમાં પૂરવામાં 
આવશે.’ �દ�હીના લાલ �ક�ાના મેદાનમાં લાઈટ 
અને સાઉ�ડનો એક શો બતાવવામાં આવે છ�. 
એમાં બધા લોકો રડી ર�ાં છ�. રડવાનો અવાજ 
આવે છ�. એ �દવસોમાં બસો અને �ક તો હતા 
નહ�.

બળદગાડીમાં, ઘોડા-ગધેડા પર સામાન 
લાદીને લઈ જવો પડતો હતો. ઝાડુ, ઘરનો સામાન 
અને બાળકો વગેર� લઈને લોકો જઈ ર�ાં હતાં. 
બાળકો રડી ર�ાં હતાં. �નવર ભાગી ર�ાં હતાં. 
�યાં જઈને �યું તો પાણીની જ �યવ�થા નહોતી. 
�યાં પહ��યા પછી મોહ�મદ તુગલક કહ� છ� હવે 
પાછા �દ�હી ચાલો. આ બાદશાહનો �કમ છ�. એને 
શું કહીશું? મૂખ�તા જ કહીશું ને?

ઉ�ધાર માટ� શરણાગત હોય

આપણે સમજવાનું છ� ક� �યાં સુધી �� 
(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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રાજયોગની શ�આત 
િવચારની �િ�યાની થાય 
છ�. સૌ �થમ તમે િવચારો 
છો ક� �� એક શુ� અને 
પિવ� આ�મા છું... �� 
પરમિપતા પરમા�માનું 
સંતાન છું... આ રીતે

િવચારો �ારા તમે તમારા મનને માગ�દશ�ન કરાવો 
છો. યોગની કોમે�ટરી મનને પરમા�માની પાસે 
લઈ જવામાં મદદ�પ બને છ�. કોમે�ટરી બંધ થતાં 
જ તરત જ મન પહ�લાંની માફક જ અહ� તહ� 
ભાગવાનું શ� કરી દ� છ�.

િવચારો ઉપર િનયં�ણ કરવા માટ� અને તેને 
આપણી �યાં ઈ�છા થાય �યાં લઈ જવા માટ� 
રાજયોગ એક પ�રણામદાયક િવિધ છ�. 
રાજયોગના અ�યાસ �ારા તમે આ�મા-
અિભમાની બનતા જશો. �યાર� તમે શાંિતના 
સાગર િશવબાબાને યાદ કરો છો, તેના ગુણોનું 
મનન-િચંતન કરો છો �યાર� તમા�ં મન પણ શાંત 
થઈ �ય છ�. કારણ ક� આ�મા પોતાના �વ�પનું 
મનન કરતાં કરતાં �યથ� અને નકામા િવચારોથી 
મુ� બનતો �ય છ�. �યાર� તમે પણ મનને શાંત 
કરવાની સુંદર અનુભૂિત કરતા રહ�શો. શાંિતના 
સાગર અને સવ� શિ�ઓના સાગર પરમા�માની 
સાથે મન પોતાની સૂ�મ અવ�થામાં ��થત રહ�શે. 
આ �કારની ��થર અવ�થા �ા�ત થતાં તમે 
આ�માનુભૂિતમાં મ� રહ�શો, મન શાંત થઈ જશે 
અને તમારી અ�તદ��� �વ�છ બની જશે જેના 
�ારા તમે તમારા ‘�વ’નો સાચો પ�રચય મેળવશો 
અને તેનો અનુભવ પણ કરશો.

�યાર� સાચા અથ�માં તમા�ં �ીજું ને� કામ 
કરશે. તમે �ાન �ારા �યાં સુધી તમારા ‘�વનો’ 
અને ‘પરમ’નો અનુભવ કય� છ� તેના આધાર� 
�ીજું ને� કામ કર� છ� એ અનુભવમાં શાંિતધામમાં 
આપણે આ�માઓ બાબાની સાથે શાંિતમાં તરતા 
રહ�વાનો અનુભવ કરીશું. �યાર બાદ તમે મુ� 
અવ�થાનો અનુભવ કરશો અને એ અવ�થા એવી 
હશે ક� �ણે ગાઢ િન�ા. તેના ફળ �વ�પે તમે 
માનિસક તેમજ શારી�રક રીતે તાજગી 
અનુભવશો.

દર�ક �યિ�માં સારા અને ખરાબ બંને 
�કારનાં સં�કારો હોય છ�. સારા સં�કારો હ�મેશા 
આપણને મદદ કર� ચે અને ખરાબ સં�કારો પતન 
કરાવે છ�. તેથી �વપ�રવત�ન માટ� અને ખરાબ 
સં�કારોને દૂર કાઢવા માટ� શાંિતની શિ� કામમાં 
આવે છ�. િનતાંત શાંિતની શિ� અને શિ�શાળી 
��થિત �ારા આ�મા દ�વી ઔષિધનો અનુભવ 
કરાવે છ�. બાબા કહ� છ�, બ�ા, તું શિ�શાળી 
આ�મા છો. આ અનુભવ મા� આ�માને િબંદુ 
સમજવાથી જ નથી થતો પણ તેની સાથે સમજવાનું 
છ� ક� બાબા સવ�શિ�માન છ�. તેઓ �ાન સૂય� છ�, 
�� મા�ટર �ાનસૂય� છું. 

સૂય�નું તાપમાન ક�ટલું હોય છ�? ક�ટલા કરોડ 
ડી�ી? સૂય� િવ�ને ક�ટલો �કાશ, ગરમી અને 
શિ� આપે છ�. તમે જુઓ છો ક� તેનો �ભાવ 
િવ�ના વાતાવરણ પર ક�ટલો પડે છ�! તે જ રીતે 
તમે પણ તમારી શિ� �ારા ���ને �ભાવશાળી 
બનાવો. તેના માટ� તમે શિ�શાળી ��થિતની 
રચના કરો અને અંદરને અંદર ગુ�ત રીતે 
પ�રવત�ન થવા દો.

શાંિતની શિ�
રાજયોગી ��ાક�માર િનવ�રભાઈ, સે��ટરી જનરલ, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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અનુભૂિત છ� યા સંક�પ છ�. ખુશી વા�તવમાં એક 
અનુભૂિત છ�. આ એક અનુભવ છ�. પણ તે ઉ�પ�ન 
કરવા માટ� કોઈ �ોત (મા�યમ) �ઈએ. 
અનુભૂિત �યાંથી િનિમ�ત થઈ રહી છ�. આપણે 
આખા �દવસમાં ઘણી સારી અનુભૂિતનો અનુભવ 
કરીએ છીએ. �યાર�ક ખુશીનો, �યાર�ક દદ�નો, 
�યાર�ક િચંતાનો પણ આ અનુભૂિતઓ �યા 
આધાર ઉપર અનુભવું છું, એ સમજવું ઘણું જ�રી 
છ�. ખુશીની અનુભૂિતનો આધાર આપણા સંક�પો 
છ� જે �� એ સમયે ઉ�પ�ન ક�ં છું.

�� - આપણે એક સુંદર �લ �યું, એનાથી મને 
ઘણી સારી અનુભૂિત થઈ.

ઉ�ર - એ પળ આપ એક સંક�પ ઉ�પ�ન કરો છો 
ક� આ ક�ટલું સુંદર �લ છ� �યાર� અનુભૂિત થાય છ�.

�� - મને તો ખબર પણ પડતી નથી ક� �� એને 
િનિમ�ત ક�ં છું.

ઉ�ર - � કોઈ એ સંક�પ નહ� કર�, તો અનુભૂિત 
થશે નહ�. હવે તે �લ આપને ઘણી સારી અનુભૂિત 
કરાવી ર�ં છ�. એવું પણ થઈ શક� ક� �� �યાંથી 
પસાર થઈ �� અને મને કોઈ અનુભૂિત જ ના 
થાય. �લ તો એજ છ�, મને એમે કોઈ અનુભૂિત 
કરાવી નથી. મ� એ અનુભવ જ ના કય� ક� અહ� 
સુંદર �લો ઉગેલાં છ�. મ� એ �લને �ઈને, એના 
ઉપર સંક�પ ચલા�યા નહ�, તો અનુભૂિત થઈ 
નહ�. આપ થોભી ગયા અંતરમનમાં એક સંક�પ 
કય� ક� આ ઘણું સુંદર �લ છ�, એનો રંગ ઘણો 
સારો છ�, સુગંધ ક�ટલી સારી છ�. મતલબ ક� જે જે 
િવચારો આપ જ�માવો છો તેની આપને અનુભૂિત 
થાય છ�.

આપણે ખુશીના 
આલેખની વાત કરી ર�ા 
હતા અથા�� મારી ખુશી 
�દવસમાં ક�ટલી વાર ઉપર 
નીચે થાય છ�. શું એવી કોઈ 
��થિત હોઈ શક� ક� મારી જે 
ખુશી છ� યા મારી ખુશીની

જે પળો ��થર રહી શક�? આ કઈ રીતે શ�ય છ�. 
આ સવ� વાતોની સાથે આપણે ચચા� શ� કરીએ 
છીએ.

�� - �યાર� આપણે ખુશીની વાત કરીએ છીએ 
તો આપણે ઘણી વાતો કરી. જે મારા અને આપના 
�વન સાથે �ડાયેલી હતી. મારી ખુશી સાથે 
�ડાયેલી હતી. આપણે એ �યું ક� ખુશી �યાર� 
લોકો પર આધા�રત હતી. તો �યાર� તેઓ ખુશ 
થતા હતા, ભલે તે મારાં બાળકો છ�, મારા પિત છ� 
યા મારા બોસ છ� તો �� પણ ખુશ થતી હતી. �યાંક 
ને �યાંક એમનું ખુશ થવું યા ના થવું, મારા માટ� 
મહ�વપૂણ� હતું. �યાર� તેઓ ખુશ રહ�તા નહોતા 
�યાર� તેઓ મારી અસફળતાનું કારણ બનતા 
હતા. જેથી આપણી ખુશી લુ�ત થઈ જતી હતી. 
બીજું આપણે આગળ �યું ક� જે ભૌિતક સાધનો છ� 
તે આપણને ખુશી આપી શકતાં નથી. પરંતુ �� જ 
એની રચના કરતી હતી. આપણે તે સંક�પો 
જ�મા�યા હતા, જેનાથી મને ખુશી મળ�. પણ મોટા-
ભાગના લોકો એવું િવચાર� છ� ક� ખુશી એક 
અનુભૂિત છ�, સંક�પ નથી. તો આપ એ �પ� કરો 
ક� ખુશી શું છ�? એક અનુભૂિત છ� યા એક સંક�પ.

ઉ�ર - આ ઘણો સારો �� છ� ક� ખુશી શું છ� 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી અનુભૂિત છ�, િવચાર નથી.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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રાજયોગની શ�આત 
િવચારની �િ�યાની થાય 
છ�. સૌ �થમ તમે િવચારો 
છો ક� �� એક શુ� અને 
પિવ� આ�મા છું... �� 
પરમિપતા પરમા�માનું 
સંતાન છું... આ રીતે

િવચારો �ારા તમે તમારા મનને માગ�દશ�ન કરાવો 
છો. યોગની કોમે�ટરી મનને પરમા�માની પાસે 
લઈ જવામાં મદદ�પ બને છ�. કોમે�ટરી બંધ થતાં 
જ તરત જ મન પહ�લાંની માફક જ અહ� તહ� 
ભાગવાનું શ� કરી દ� છ�.

િવચારો ઉપર િનયં�ણ કરવા માટ� અને તેને 
આપણી �યાં ઈ�છા થાય �યાં લઈ જવા માટ� 
રાજયોગ એક પ�રણામદાયક િવિધ છ�. 
રાજયોગના અ�યાસ �ારા તમે આ�મા-
અિભમાની બનતા જશો. �યાર� તમે શાંિતના 
સાગર િશવબાબાને યાદ કરો છો, તેના ગુણોનું 
મનન-િચંતન કરો છો �યાર� તમા�ં મન પણ શાંત 
થઈ �ય છ�. કારણ ક� આ�મા પોતાના �વ�પનું 
મનન કરતાં કરતાં �યથ� અને નકામા િવચારોથી 
મુ� બનતો �ય છ�. �યાર� તમે પણ મનને શાંત 
કરવાની સુંદર અનુભૂિત કરતા રહ�શો. શાંિતના 
સાગર અને સવ� શિ�ઓના સાગર પરમા�માની 
સાથે મન પોતાની સૂ�મ અવ�થામાં ��થત રહ�શે. 
આ �કારની ��થર અવ�થા �ા�ત થતાં તમે 
આ�માનુભૂિતમાં મ� રહ�શો, મન શાંત થઈ જશે 
અને તમારી અ�તદ��� �વ�છ બની જશે જેના 
�ારા તમે તમારા ‘�વ’નો સાચો પ�રચય મેળવશો 
અને તેનો અનુભવ પણ કરશો.

�યાર� સાચા અથ�માં તમા�ં �ીજું ને� કામ 
કરશે. તમે �ાન �ારા �યાં સુધી તમારા ‘�વનો’ 
અને ‘પરમ’નો અનુભવ કય� છ� તેના આધાર� 
�ીજું ને� કામ કર� છ� એ અનુભવમાં શાંિતધામમાં 
આપણે આ�માઓ બાબાની સાથે શાંિતમાં તરતા 
રહ�વાનો અનુભવ કરીશું. �યાર બાદ તમે મુ� 
અવ�થાનો અનુભવ કરશો અને એ અવ�થા એવી 
હશે ક� �ણે ગાઢ િન�ા. તેના ફળ �વ�પે તમે 
માનિસક તેમજ શારી�રક રીતે તાજગી 
અનુભવશો.

દર�ક �યિ�માં સારા અને ખરાબ બંને 
�કારનાં સં�કારો હોય છ�. સારા સં�કારો હ�મેશા 
આપણને મદદ કર� ચે અને ખરાબ સં�કારો પતન 
કરાવે છ�. તેથી �વપ�રવત�ન માટ� અને ખરાબ 
સં�કારોને દૂર કાઢવા માટ� શાંિતની શિ� કામમાં 
આવે છ�. િનતાંત શાંિતની શિ� અને શિ�શાળી 
��થિત �ારા આ�મા દ�વી ઔષિધનો અનુભવ 
કરાવે છ�. બાબા કહ� છ�, બ�ા, તું શિ�શાળી 
આ�મા છો. આ અનુભવ મા� આ�માને િબંદુ 
સમજવાથી જ નથી થતો પણ તેની સાથે સમજવાનું 
છ� ક� બાબા સવ�શિ�માન છ�. તેઓ �ાન સૂય� છ�, 
�� મા�ટર �ાનસૂય� છું. 

સૂય�નું તાપમાન ક�ટલું હોય છ�? ક�ટલા કરોડ 
ડી�ી? સૂય� િવ�ને ક�ટલો �કાશ, ગરમી અને 
શિ� આપે છ�. તમે જુઓ છો ક� તેનો �ભાવ 
િવ�ના વાતાવરણ પર ક�ટલો પડે છ�! તે જ રીતે 
તમે પણ તમારી શિ� �ારા ���ને �ભાવશાળી 
બનાવો. તેના માટ� તમે શિ�શાળી ��થિતની 
રચના કરો અને અંદરને અંદર ગુ�ત રીતે 
પ�રવત�ન થવા દો.

શાંિતની શિ�
રાજયોગી ��ાક�માર િનવ�રભાઈ, સે��ટરી જનરલ, શાંિતવન, આબુરોડ
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અનુભૂિત છ� યા સંક�પ છ�. ખુશી વા�તવમાં એક 
અનુભૂિત છ�. આ એક અનુભવ છ�. પણ તે ઉ�પ�ન 
કરવા માટ� કોઈ �ોત (મા�યમ) �ઈએ. 
અનુભૂિત �યાંથી િનિમ�ત થઈ રહી છ�. આપણે 
આખા �દવસમાં ઘણી સારી અનુભૂિતનો અનુભવ 
કરીએ છીએ. �યાર�ક ખુશીનો, �યાર�ક દદ�નો, 
�યાર�ક િચંતાનો પણ આ અનુભૂિતઓ �યા 
આધાર ઉપર અનુભવું છું, એ સમજવું ઘણું જ�રી 
છ�. ખુશીની અનુભૂિતનો આધાર આપણા સંક�પો 
છ� જે �� એ સમયે ઉ�પ�ન ક�ં છું.

�� - આપણે એક સુંદર �લ �યું, એનાથી મને 
ઘણી સારી અનુભૂિત થઈ.

ઉ�ર - એ પળ આપ એક સંક�પ ઉ�પ�ન કરો છો 
ક� આ ક�ટલું સુંદર �લ છ� �યાર� અનુભૂિત થાય છ�.

�� - મને તો ખબર પણ પડતી નથી ક� �� એને 
િનિમ�ત ક�ં છું.

ઉ�ર - � કોઈ એ સંક�પ નહ� કર�, તો અનુભૂિત 
થશે નહ�. હવે તે �લ આપને ઘણી સારી અનુભૂિત 
કરાવી ર�ં છ�. એવું પણ થઈ શક� ક� �� �યાંથી 
પસાર થઈ �� અને મને કોઈ અનુભૂિત જ ના 
થાય. �લ તો એજ છ�, મને એમે કોઈ અનુભૂિત 
કરાવી નથી. મ� એ અનુભવ જ ના કય� ક� અહ� 
સુંદર �લો ઉગેલાં છ�. મ� એ �લને �ઈને, એના 
ઉપર સંક�પ ચલા�યા નહ�, તો અનુભૂિત થઈ 
નહ�. આપ થોભી ગયા અંતરમનમાં એક સંક�પ 
કય� ક� આ ઘણું સુંદર �લ છ�, એનો રંગ ઘણો 
સારો છ�, સુગંધ ક�ટલી સારી છ�. મતલબ ક� જે જે 
િવચારો આપ જ�માવો છો તેની આપને અનુભૂિત 
થાય છ�.

આપણે ખુશીના 
આલેખની વાત કરી ર�ા 
હતા અથા�� મારી ખુશી 
�દવસમાં ક�ટલી વાર ઉપર 
નીચે થાય છ�. શું એવી કોઈ 
��થિત હોઈ શક� ક� મારી જે 
ખુશી છ� યા મારી ખુશીની

જે પળો ��થર રહી શક�? આ કઈ રીતે શ�ય છ�. 
આ સવ� વાતોની સાથે આપણે ચચા� શ� કરીએ 
છીએ.

�� - �યાર� આપણે ખુશીની વાત કરીએ છીએ 
તો આપણે ઘણી વાતો કરી. જે મારા અને આપના 
�વન સાથે �ડાયેલી હતી. મારી ખુશી સાથે 
�ડાયેલી હતી. આપણે એ �યું ક� ખુશી �યાર� 
લોકો પર આધા�રત હતી. તો �યાર� તેઓ ખુશ 
થતા હતા, ભલે તે મારાં બાળકો છ�, મારા પિત છ� 
યા મારા બોસ છ� તો �� પણ ખુશ થતી હતી. �યાંક 
ને �યાંક એમનું ખુશ થવું યા ના થવું, મારા માટ� 
મહ�વપૂણ� હતું. �યાર� તેઓ ખુશ રહ�તા નહોતા 
�યાર� તેઓ મારી અસફળતાનું કારણ બનતા 
હતા. જેથી આપણી ખુશી લુ�ત થઈ જતી હતી. 
બીજું આપણે આગળ �યું ક� જે ભૌિતક સાધનો છ� 
તે આપણને ખુશી આપી શકતાં નથી. પરંતુ �� જ 
એની રચના કરતી હતી. આપણે તે સંક�પો 
જ�મા�યા હતા, જેનાથી મને ખુશી મળ�. પણ મોટા-
ભાગના લોકો એવું િવચાર� છ� ક� ખુશી એક 
અનુભૂિત છ�, સંક�પ નથી. તો આપ એ �પ� કરો 
ક� ખુશી શું છ�? એક અનુભૂિત છ� યા એક સંક�પ.

ઉ�ર - આ ઘણો સારો �� છ� ક� ખુશી શું છ� 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી અનુભૂિત છ�, િવચાર નથી.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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�� - �યાર� અનુભૂિત થાય છ� �યાર� આપણે એમ 
બોલીએ છીએ.

ઉ�ર - સાચું છ�. આપે પેહલાં િવચાર ઉ�પ�ન કયા� 
પછી અનુભૂિત થઈ. આપ એક �દવસ એના ઉપર 
�યાન આપ�. શું થાય છ�. આ �િ�યા તો ચાલે છ� 
પરંતુ આપણે �યાર� તેનાથી બહાર નીકળી જઈએ 
છીએ �યાર� અનુભૂિત થાય છ�. �િ�યા એ જ ચાલી 
રહી છ�. તેજ �લ છ�. એ �લ હજુ સુધી સુંદર છ� 
આપ પણ એ �લની સામે બેઠા છો. આપ સંક�પ 
કરી ર�ા છો ક�ટલાં સારાં �લ છ�. આપની સારી 
અનુભૂિત છ� આવા સમયે કોઈએ આવીને ક�ઈક 
ક�ં. હવે અહ� આપની િવચારવાની રીત બદલાઈ 
ગઈ. મને આમ શા માટ� ક�ં. અનુભૂિત બદલાઈ 
ગઈ. િવચાર બદલાઈ ગયો. �લ તો અ�યાર� પણ 
એ જ પરંતુ હવે તે આપને કોઈ અનુભૂિત કરાવતું 
નથી.

�� - �� �લને �તી રહી ક� મને ક�ઈક બીજું યાદ 
આવી �ય છ�. �� �લને ભૂલી �� છું.

ઉ�ર - આપની આંખોમાં આંસુ આવી શક� છ�. 
આપને એ યાદ આવી શક� છ� ક� આપના પિત 
પહ�લાં ક�ટલું સુંદર �લ લાવીને આપતા હતા. હવે 
તો તેઓ �લ લાવતા નથી. �લ તો એ જ છ� પરંતુ 
એ �લને �ઈ �ઈને આપે ક�ટલા બધા સંક�પ 
કયા� આપ જે �કારના સંક�પો કરશો, આપને 
તેવી અનુભૂિત થશે. હવે આપણે એમ પણ કહી 
શક�એ છીએ ક� કનુિ�યા તો ઘણી સારી છ�. આ 
િવચારથી આપને ક�વો અનુભવ થયો. ઘણો સારો. 
હવે �� એ ક�� ક� કનુિ�યા તો િબલક�લ નકામી છ�. 
તો ક�વી અનુભૂિત થશે? અનુભૂિતની ગુણવ�ા 
કોના ઉપર આધા�રત છ�. આપના િવચારો પર 
તેનો આધાર છ�. આપ એજ છો. �લ પણ તેજ છ�. 
દુિનયા પણ તેજ છ�. �� એમના ��યે જે સંક�પ 
કરીશ, પછી એના િહસાબે મને અનુભૂિત થશે. 

આપણે આખો �દવસ યા પૂ�ં �વન ક�વો અનુભવ 
કરવા ઈ�છીએ છીએ તે કોના ઉપર આધા�રત છ�? 
મારા િવચારો ઉપર.

�� - પણ સમ�યા શું થાય છ� એ સંક�પ તો કય� 
ક� આ આપણી કાર છ�.

ઉ�ર - મ� કાર ખરીદી. હવે તે મારી કાર છ�. 
સંક�પ તો ઉ�પ�ન કય� ને. અનુભૂિત હોય છ�. 
અનુભૂિત દદ�ની હોય છ�. િવચારો અલગ અલગ 
અને ક�િ�મ હોય છ�. ગાડી ખરીદી. યા આ ગાડી 
મારી પાસે જ નથી, સવ�ની પાસે છ�. તો મને દદ�નો 
અનુભવ થશે ક� આ ગાડી મ� ઘણી મુ�ક�લીથી 
ખરીદી. મારી બહ�ને મારા કરતાં પણ મોટી ગાડી 
ખરીદી �યાર� આવા િવચારો આવે છ� �યાર� ઈ�યા� 
થાય છ�.

�� - એ સમયે ઈ�યા�ના જ િવચારો આવે છ�.

ઉ�ર - ઈ�યા�ની અનુભૂિત છ� પરંતુ એની રચના 
કરવા માટ� મ� કયા િવચારો ઉ�પ�ન કયા�. મારી 
બહ�ને મારા કરતાં પણ મોટી ગાડી ખરીદી. એના 
બદલે �� એ પણ િવચારી શક�� છું. ઘણું સા�ં. મારી 
બહ�ને એક સારી ગાડી ખરીદી છ�. તો તેનાથી મને 
સારી અનુભૂિત થાય છ�. ગાડી એ જ છ�. બહ�ન એ 
જ છ� પરંતુ અનુભૂિતમાં ક�ટલો ફરક પ�ો. �� જે 
�કારના િવચારો કરીશ એનાથી મને એ રીતની 
અનુભૂિત થશે. � �� ઈ�યા�ના િવચારો કરીશ તો 
મને ઈ�યા�ની અનુભૂિત થશે. હવે મને જે �કારની 
અનુભૂિત થશે એના આધાર પર િવચારો કરીશ.

�� - એનાથી આપણે ��ત થતા જઈએ છીએ.

ઉ�ર - આપ આખો �દવસ ��િત સાથે ચાલી 
ર�ા છો. એના ઉપર થોડું �યાન આપવાની જ�ર 
છ�. હવે સમ� ક� આપણને પહ�લાં ખબર નહોતી ક� 
િવચાર પહ�લાં આવે છ� ક� અનુભૂિત ? હવે સમ� ક� 
આપણને પહ�લાં ખબર નહોતી ક� િવચાર પહ�લાં 
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આવે છ� ક� અનુભૂિત? હવે આપણને ખબર પડી. 
એના માટ� માર� અઘ�ં ક�ઈ કરવાનું નથી. પરંતુ 
આખો �દવસ આજે જેમ જેમ લોકોને મળીએ 
છીએ, બ�રમાં જઈએ છીએ. એક એક ચી�ને 
�ઈએ છીએ. આપ સમાચારમાં �ઈ ર�ા છો ક� 
�યાંક કોઈની સાથે મોટી દુઘ�ટના થઈ ગઈ છ�. 
�યાંય કોઈની સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. �યાંક 
કોઈ િવ�તારમાં દુકાળ પડી ર�ો છ� �યાર� આપને 
દુઃખની અનુભૂિત થશે. પરંતુ દુઃખની અનુભૂિત 
કરતાં પહ�લાં આપણે શું કયુ�? તે માિહતી આપણા 
મ��ત�કમાં ભરી અને એના આધાર� િવચારો કયા�. 
હવે એ લોકોનું શું થશે યા એ લોકો સાથે આવું કઈ 
રીતે બની ગયું એનું હવે ભિવ�ય શું થશે. પહ�લાં 
આપણે િવચારો જ�માવીએ છીએ પછી એનું 
પ�રણામ આપણને અનુભૂિતના �પે મળ� છ�.

�� - આ ઘણા આ�ય�ની વાત છ� ક� અમને એ 
યાદ જ રહ�તું નથી.

ઉ�ર - એક વાર �યાર� આપણે અંદરની �િ�યાને 
સમ� લઈએ છીએ �યાર� આપણને બધું સમ�ય 
છ�. એકવાર આપણે આપણા �દવસની શ�આત 
િવશે �ઈએ, તો તે કઈ રીતે શ� થાય છ�. હવે 
આપણે એવું પણ કહી શક�એ છીએ ક� મ� એલામ� 
મૂ�યું હતું. તે વા�યું યા આપે તેને બંધ કરી દીધું. 
આપ જેવા પણ ઉ�ા �યાર� આપના મનમાં જે 
પહ�લો િવચાર આવે છ� તે એ હોય છ� ક� ઓહ માય 
ગોડ! આ તો મોડું થઈ ગયું. આ એક જ િવચારને 
કારણે આપની સમ� ઊ��નો ��ોત જ બદલાઈ 
�ય છ�. હવે આપ િવચારો છો ક� મારી પાસે હવે 
�યાયામ કરવાનો સમય નથી. હવે માર� જલદી 
જલદી બાળકોને ઊઠાડવાનાં છ�. એના પછી 
િવચારોની એક લાંબી �ેણી રચાય છ�. એટલે કહ� 
છ� ક� આજનો �દવસ સારો વી�યો નથી. કોણ �ણે 
સવારમાં કોનો ચહ�રો �યો હતો. એમાં કોઈનો 

ચહ�રો �વાની કોઈ વાત નથી. પણ આપણે સવાર� 
કયા કયા સંક�પ કયા� હતા તેના ઉપર તે િનભ�ર 
કર� છ�.

�� - � આપણે મોડા પણ થઈ ગયા તો શું 
આપણે જબરદ�તી સંક�પ કરીએ ક� આજનો 
�દવસ સારો વીતશે. ક�ઈપણ બનશે નહ�.

ઉ�ર - � આપણે નકારા�મક િવચાર કયા� તો 
એનાથી નકારા�મક અનુભૂિત આવવાની 
શ�આત થાય છ�. પછી આપ અચાનક અનુભવશો 
ક� સમ� ઘરની ઊ�� ક�ા જ નકારા�મકતાથી 
ભરાઈ �ય છ�. પછી બાળકોને કોઈપણ કારણ 
વગર લડવું, બાળકો � સામી �િતિ�યા આપે તો 
એ સવ� એકઠું થઈ ને એનો �ભાવ પડતો ગયો. 
કારણ ક� આપણે �દવસની શ�આત જ 
નકારા�મક િવચારથી કરી હતી. એટલા માટ� 
સવાર� ઉઠીને સૌથી પહ�લાં પાંચ િમિનટ 
આ�મિચંતન કરો. �દવસની શ�આત સારા 
હકારા�મક િવચારોથી કરો. કારણ ક� આ આખા 
�દવસની �દનચયા�નો આધાર છ�. એના ઉપર 
આપણા આખા �દવસનો આધાર છ�. જેવી રીતે 
આપણે �દવસનું ટાઈમટ�બલ બનાવીએ છીએ એ 
રીતે �દવસની શ�આત કરો. સમયપ�ક બનાવો 
ક� આપણે કયા �કારના િવચારો સાથે �દવસની 
શ�આત કરવી છ�. આ કરવાથી આપણામાં 
��િત આવી �ય છ� ક� �� �વયં સંક�પ ઉ�પ�ન 
કરી શક�� છું. પછી આપણો આ�મિવ�ાસ પણ 
વધતો �ય છ�. �� ક�વા �કારના સંક�પ કરવા 
ઈ�છું છું એ મારામાં શિ� છ�.

�� - �� કોઈપણ સમયે �વયંની કાય�પ�િતને 
બદલી શક�� છું. સમ� ક� �� મોડા ઉઠી છું છતાં 
�વયંના િચંતન માટ� પાંચ િમિનટ જ�ર ફાળવું.

ઉ�ર - વા�તવમાં તે આપને ખૂબ મદદ કરશે. 
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�� - �યાર� અનુભૂિત થાય છ� �યાર� આપણે એમ 
બોલીએ છીએ.

ઉ�ર - સાચું છ�. આપે પેહલાં િવચાર ઉ�પ�ન કયા� 
પછી અનુભૂિત થઈ. આપ એક �દવસ એના ઉપર 
�યાન આપ�. શું થાય છ�. આ �િ�યા તો ચાલે છ� 
પરંતુ આપણે �યાર� તેનાથી બહાર નીકળી જઈએ 
છીએ �યાર� અનુભૂિત થાય છ�. �િ�યા એ જ ચાલી 
રહી છ�. તેજ �લ છ�. એ �લ હજુ સુધી સુંદર છ� 
આપ પણ એ �લની સામે બેઠા છો. આપ સંક�પ 
કરી ર�ા છો ક�ટલાં સારાં �લ છ�. આપની સારી 
અનુભૂિત છ� આવા સમયે કોઈએ આવીને ક�ઈક 
ક�ં. હવે અહ� આપની િવચારવાની રીત બદલાઈ 
ગઈ. મને આમ શા માટ� ક�ં. અનુભૂિત બદલાઈ 
ગઈ. િવચાર બદલાઈ ગયો. �લ તો અ�યાર� પણ 
એ જ પરંતુ હવે તે આપને કોઈ અનુભૂિત કરાવતું 
નથી.

�� - �� �લને �તી રહી ક� મને ક�ઈક બીજું યાદ 
આવી �ય છ�. �� �લને ભૂલી �� છું.

ઉ�ર - આપની આંખોમાં આંસુ આવી શક� છ�. 
આપને એ યાદ આવી શક� છ� ક� આપના પિત 
પહ�લાં ક�ટલું સુંદર �લ લાવીને આપતા હતા. હવે 
તો તેઓ �લ લાવતા નથી. �લ તો એ જ છ� પરંતુ 
એ �લને �ઈ �ઈને આપે ક�ટલા બધા સંક�પ 
કયા� આપ જે �કારના સંક�પો કરશો, આપને 
તેવી અનુભૂિત થશે. હવે આપણે એમ પણ કહી 
શક�એ છીએ ક� કનુિ�યા તો ઘણી સારી છ�. આ 
િવચારથી આપને ક�વો અનુભવ થયો. ઘણો સારો. 
હવે �� એ ક�� ક� કનુિ�યા તો િબલક�લ નકામી છ�. 
તો ક�વી અનુભૂિત થશે? અનુભૂિતની ગુણવ�ા 
કોના ઉપર આધા�રત છ�. આપના િવચારો પર 
તેનો આધાર છ�. આપ એજ છો. �લ પણ તેજ છ�. 
દુિનયા પણ તેજ છ�. �� એમના ��યે જે સંક�પ 
કરીશ, પછી એના િહસાબે મને અનુભૂિત થશે. 

આપણે આખો �દવસ યા પૂ�ં �વન ક�વો અનુભવ 
કરવા ઈ�છીએ છીએ તે કોના ઉપર આધા�રત છ�? 
મારા િવચારો ઉપર.

�� - પણ સમ�યા શું થાય છ� એ સંક�પ તો કય� 
ક� આ આપણી કાર છ�.

ઉ�ર - મ� કાર ખરીદી. હવે તે મારી કાર છ�. 
સંક�પ તો ઉ�પ�ન કય� ને. અનુભૂિત હોય છ�. 
અનુભૂિત દદ�ની હોય છ�. િવચારો અલગ અલગ 
અને ક�િ�મ હોય છ�. ગાડી ખરીદી. યા આ ગાડી 
મારી પાસે જ નથી, સવ�ની પાસે છ�. તો મને દદ�નો 
અનુભવ થશે ક� આ ગાડી મ� ઘણી મુ�ક�લીથી 
ખરીદી. મારી બહ�ને મારા કરતાં પણ મોટી ગાડી 
ખરીદી �યાર� આવા િવચારો આવે છ� �યાર� ઈ�યા� 
થાય છ�.

�� - એ સમયે ઈ�યા�ના જ િવચારો આવે છ�.

ઉ�ર - ઈ�યા�ની અનુભૂિત છ� પરંતુ એની રચના 
કરવા માટ� મ� કયા િવચારો ઉ�પ�ન કયા�. મારી 
બહ�ને મારા કરતાં પણ મોટી ગાડી ખરીદી. એના 
બદલે �� એ પણ િવચારી શક�� છું. ઘણું સા�ં. મારી 
બહ�ને એક સારી ગાડી ખરીદી છ�. તો તેનાથી મને 
સારી અનુભૂિત થાય છ�. ગાડી એ જ છ�. બહ�ન એ 
જ છ� પરંતુ અનુભૂિતમાં ક�ટલો ફરક પ�ો. �� જે 
�કારના િવચારો કરીશ એનાથી મને એ રીતની 
અનુભૂિત થશે. � �� ઈ�યા�ના િવચારો કરીશ તો 
મને ઈ�યા�ની અનુભૂિત થશે. હવે મને જે �કારની 
અનુભૂિત થશે એના આધાર પર િવચારો કરીશ.

�� - એનાથી આપણે ��ત થતા જઈએ છીએ.

ઉ�ર - આપ આખો �દવસ ��િત સાથે ચાલી 
ર�ા છો. એના ઉપર થોડું �યાન આપવાની જ�ર 
છ�. હવે સમ� ક� આપણને પહ�લાં ખબર નહોતી ક� 
િવચાર પહ�લાં આવે છ� ક� અનુભૂિત ? હવે સમ� ક� 
આપણને પહ�લાં ખબર નહોતી ક� િવચાર પહ�લાં 
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આવે છ� ક� અનુભૂિત? હવે આપણને ખબર પડી. 
એના માટ� માર� અઘ�ં ક�ઈ કરવાનું નથી. પરંતુ 
આખો �દવસ આજે જેમ જેમ લોકોને મળીએ 
છીએ, બ�રમાં જઈએ છીએ. એક એક ચી�ને 
�ઈએ છીએ. આપ સમાચારમાં �ઈ ર�ા છો ક� 
�યાંક કોઈની સાથે મોટી દુઘ�ટના થઈ ગઈ છ�. 
�યાંય કોઈની સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. �યાંક 
કોઈ િવ�તારમાં દુકાળ પડી ર�ો છ� �યાર� આપને 
દુઃખની અનુભૂિત થશે. પરંતુ દુઃખની અનુભૂિત 
કરતાં પહ�લાં આપણે શું કયુ�? તે માિહતી આપણા 
મ��ત�કમાં ભરી અને એના આધાર� િવચારો કયા�. 
હવે એ લોકોનું શું થશે યા એ લોકો સાથે આવું કઈ 
રીતે બની ગયું એનું હવે ભિવ�ય શું થશે. પહ�લાં 
આપણે િવચારો જ�માવીએ છીએ પછી એનું 
પ�રણામ આપણને અનુભૂિતના �પે મળ� છ�.

�� - આ ઘણા આ�ય�ની વાત છ� ક� અમને એ 
યાદ જ રહ�તું નથી.

ઉ�ર - એક વાર �યાર� આપણે અંદરની �િ�યાને 
સમ� લઈએ છીએ �યાર� આપણને બધું સમ�ય 
છ�. એકવાર આપણે આપણા �દવસની શ�આત 
િવશે �ઈએ, તો તે કઈ રીતે શ� થાય છ�. હવે 
આપણે એવું પણ કહી શક�એ છીએ ક� મ� એલામ� 
મૂ�યું હતું. તે વા�યું યા આપે તેને બંધ કરી દીધું. 
આપ જેવા પણ ઉ�ા �યાર� આપના મનમાં જે 
પહ�લો િવચાર આવે છ� તે એ હોય છ� ક� ઓહ માય 
ગોડ! આ તો મોડું થઈ ગયું. આ એક જ િવચારને 
કારણે આપની સમ� ઊ��નો ��ોત જ બદલાઈ 
�ય છ�. હવે આપ િવચારો છો ક� મારી પાસે હવે 
�યાયામ કરવાનો સમય નથી. હવે માર� જલદી 
જલદી બાળકોને ઊઠાડવાનાં છ�. એના પછી 
િવચારોની એક લાંબી �ેણી રચાય છ�. એટલે કહ� 
છ� ક� આજનો �દવસ સારો વી�યો નથી. કોણ �ણે 
સવારમાં કોનો ચહ�રો �યો હતો. એમાં કોઈનો 

ચહ�રો �વાની કોઈ વાત નથી. પણ આપણે સવાર� 
કયા કયા સંક�પ કયા� હતા તેના ઉપર તે િનભ�ર 
કર� છ�.

�� - � આપણે મોડા પણ થઈ ગયા તો શું 
આપણે જબરદ�તી સંક�પ કરીએ ક� આજનો 
�દવસ સારો વીતશે. ક�ઈપણ બનશે નહ�.

ઉ�ર - � આપણે નકારા�મક િવચાર કયા� તો 
એનાથી નકારા�મક અનુભૂિત આવવાની 
શ�આત થાય છ�. પછી આપ અચાનક અનુભવશો 
ક� સમ� ઘરની ઊ�� ક�ા જ નકારા�મકતાથી 
ભરાઈ �ય છ�. પછી બાળકોને કોઈપણ કારણ 
વગર લડવું, બાળકો � સામી �િતિ�યા આપે તો 
એ સવ� એકઠું થઈ ને એનો �ભાવ પડતો ગયો. 
કારણ ક� આપણે �દવસની શ�આત જ 
નકારા�મક િવચારથી કરી હતી. એટલા માટ� 
સવાર� ઉઠીને સૌથી પહ�લાં પાંચ િમિનટ 
આ�મિચંતન કરો. �દવસની શ�આત સારા 
હકારા�મક િવચારોથી કરો. કારણ ક� આ આખા 
�દવસની �દનચયા�નો આધાર છ�. એના ઉપર 
આપણા આખા �દવસનો આધાર છ�. જેવી રીતે 
આપણે �દવસનું ટાઈમટ�બલ બનાવીએ છીએ એ 
રીતે �દવસની શ�આત કરો. સમયપ�ક બનાવો 
ક� આપણે કયા �કારના િવચારો સાથે �દવસની 
શ�આત કરવી છ�. આ કરવાથી આપણામાં 
��િત આવી �ય છ� ક� �� �વયં સંક�પ ઉ�પ�ન 
કરી શક�� છું. પછી આપણો આ�મિવ�ાસ પણ 
વધતો �ય છ�. �� ક�વા �કારના સંક�પ કરવા 
ઈ�છું છું એ મારામાં શિ� છ�.

�� - �� કોઈપણ સમયે �વયંની કાય�પ�િતને 
બદલી શક�� છું. સમ� ક� �� મોડા ઉઠી છું છતાં 
�વયંના િચંતન માટ� પાંચ િમિનટ જ�ર ફાળવું.

ઉ�ર - વા�તવમાં તે આપને ખૂબ મદદ કરશે. 
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હકારા�મક સંક�પો કરો અને મનને સંતુિલત 
રાખો.

�� - હકારા�મક સંક�પ કરવાનું થોડું મુ�ક�લ 
છ�. પણ વાતચીત કરવાની તો આપણને આદત 
હોય છ�.

ઉ�ર - સમ�, આપ સામે બેઠા છો અને �� ક�� ક� 
મોડું થઈ ગયું, હવે ક�ઈક ગરબડ થઈ જશે. આ 
આપણી અને આપની વાતચીત છ�. � �� 
ઓરડામાં એકલી છું અને ક�� મોડું થઈ ગયું. હવે 
તો આજે ક�ઈ સા�ં થવાનું નથી આ �વયં સાથેની 
વાતચીત છ�. અહ� �� પોતાની સાથે સારો વાતા�લાપ 
પણ કરી શક�� છું.

�� - કોઈ વાત નહ�. � મારાથી મોડું થઈ ગયું, 
� આપને એ ક�� છું ક� કોઈ વાત નહ�. ઓ.ક�. 
બધું બરાબર છ�. આ તો �� મારી સાથે પણ કરી 
શક�� છું.

ઉ�ર - આ સંક�પ આપના આખા �દવસને બદલી 
દ�શે. � આપને પોતાને કહી દીધું ક� હવે તો સવ� 
કાંઈ ગરબડ થઈ જ જશે. કારણક� આપે ઉ��ની 
ક�ા �યાં લગાવી? હવે તો સવ� કાંઈ ગરબડ 
થવાની છ�. હવે શું થશે આજ તો બાળકો મોડાં 
પડશે. િવચારો જે રીતે ઉ�પ�ન થાય છ� તેની �ેણી 
બની �ય છ�. િવશેષ�પે � નકારા�મક 
િવચારોવાળા સંક�પો જ�મે છ� તો આપણે ��ત 
હોતા નથી. કારણ ક� આવા સંક�પો તી�તાથી 
ચાલે છ�.

�� - એનાથી મનમાં અરાજકતાની ભાવના 
જ�મે છ�. નકારા�મક િવચારો એટલા ઝડપી હોય 
છ� ક� એના િવશે ક�ઈ કહી શકાતું નથી. �યાર� 
ફ�લ�ગ �ભાિવત કર� છ� �યાર� ખબર પડે છ� ક� 
�યાંકને �યાંક ગરબડ થઈ ગઈ છ�.

ઉ�ર - આ ઉ�� માટ� સવાર� મોડા ઉઠવા માટ� જ 

આપણે િવચારીએ છીએ ક� પાંચ િમિનટનો સમય 
નથી. પછી શું થાય છ�. ભલે પાંચ િમિનટ �વિચંતન 
માટ� ના ફાળવો પણ બધું કામ તો કરશો પણ તે 
કઈ રીતે કરશો. તનાવથી અને આ સવ� �િ�યા 
કરતાં કરતાં વા�તવમાં પોતાને કાય� કરવામાં 
વધાર� સમય લાગે છ�. � આપની પાસે પાંચ િમિનટ 
નથી, તો બે િમિનટ માટ� થોભી �ઓ. એક 
િમિનટ માટ� થોભી �ઓ. એક િમિનટ માટ� થોભી 
�ઓ. એક િમિનટ તો છ�. એક િમિનટ િવચાર 
કરો. ભલે માર� મોડું થઈ ગયું. પણ તેનો �ભાવ 
મારાં આગળનાં કાય� ઉપર પડશે નહ�. હવે 
પ�ર��થિતઓ મારા િનયં�ણમાં છ�. હવે �� ��થર 
રહીને મારી �દનચયા�ની શ�આત કરીશ. આ 
િવચારને મા� �� જ જ�માવી શક�� છું.

�� - મારો સંક�પ શું છ�? શું તે �વયં સાથે 
વાતા�લાપ છ�? 

ઉ�ર - �� મારા સંક�પોને �વયં ઉ�પ�ન કરી શક�� 
છું. આપ આખો �દવસ જુઓ ક� આપના સંક�પોની 
ગુણવ�ા ક�વી છ�? આખો �દવસ �વયંની સાથે એક 
આંત�રક વાતા�લાપ જ ચાલી ર�ો છ� ને આ ઘણા 
ખરાબ છ�. એમણે આવું નહોતું કરવું �યતું. આ 
ઘણા સારા છ�. એમની પાસે જ છ� તે મારી પાસે 
નથી. આમ અંદર શું ચાલી ર�ં છ�. આપણે કોની 
સાથે વાતો કરી ર�ા છીએ. આખો �દવસ આપણે 
આપણા મન સાથે જ વાતો કરી ર�ા છીએ. � 
મોડું થઈ ગયું છ� તો કોઈ વાત નહ�. એનો �ભાવ 
મારા કાય� ઉપર ના પડે એટલા માટ� એક િમિનટ 
થોભીને અંતરમનથી ઉપરના સંક�પ કરો.

� આપણે સંક�પ કય� ક� મોડું થઈ ગયું છ�. 
હવે તો સવ� કાંઈ બગડી જવાનું છ�. હવે તો ઘણી 
મુસીબતો આવવાની છ�. આ �કારના સંક�પ 
િનિમ�ત કરવાથી એનો �ભાવ આપણા આખા 
�દવસ ઉપર પડે છ�. એટલા માટ� સવાર� ઉઠતાં જ (અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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દાદી ગુલઝાર� સંપૂણ� ફ�ર�તા �પધારી કયુ� ફ�ર�તા લોકમાં મહા�યાણ,
 સૌના �યારા, સદાય �યારા રહીને મીઠી વરદાની ���થી કયુ� સૌનું ક�યાણ,
એ મહાન આ�માની િચરિવદાયથી િવ�ના �ેહી આ�માઓમાં છવાયી ગમગીની,
 �ક�િત પણ બની ઉદાસ, પરમિપતાના બાગના ચૈત�ય �હ�ગુલાબોની આંખો અ�ુભીની,
પરમા�મ િમલનના આધાર ‘છોટા નંદી’, ઓ દાદી�, �વીકાય� હો િવન� �ં�ધાંજિલ...

આઠ વષ�ની અ�પાયુમાં જ ક�મારી શોભાને �ા�ત થઈ િશવિપતાની સ�ય પહ�ચાન,
 બા�યાવ�થામાં જ આપને મ�યું �દ�ય ���ના સા�ા�કારનું �ભુ વરદાન,
સ�ગુણોથી સૌને ખુશ કયા� ને મ�યું પરમિપતા પાસેથી ‘�દયમોિહની’ નામ,
 �ાનના અનેક ગુ� રહ�યો�ઘાટનથી મ�યું સંદ�શ પુ�ી તરીક� ‘ગુલઝાર’ નામ,
અ�ય� િમલનનું સાકાર મા�યમ બની આપે અમર બનાવી આપની �વન કહાની,
 �ા�ણ પ�રવારની શાન ઓ �યારા દાદી�, �વીકાય� હો િવન� ��ાજિલ...

�ભુ�ેમ રસથી છલોછલ ભર�લું હતું આપનું અંતરમન કમંડળ,
 પિવ�તાના �દ�ય નૂરથી અલૌ�કક હતું આપનું �દ�ય મુખમંડળ,
પરમા�મ �ીમતનો આ�મસા� કરી કયુ� મધુર િવન� આચરણ,
 �ાનના ગહ�રા મનન િચંતનમાં મ�ત બની �ભુની સહજ યાદમાં કરતાં િવચરણ,
એક િશવબાબામાં જ સઘળો સંસાર અનુભવી �ી�યુ માણી છાની,
 મીઠી અંતરમુખતાની સૌગાત આપતાં ઓ મીઠા દાદી� �વીકાય� હો મીઠી ભાવાંજિલ...

સૌએ આપનામાં પધરામણી કરતાં િનહા�યાં એ લાલ િવદ�હી કરતારને,
 આપ સમી અ�ભુત રચના િનહાળી સૌ દ�ગ થઈ યાદ કર� એ સુંદર રચનાકારને,
આપના પિવ� �ક�ટી િસંહાસને કય� ‘પરમા�મા-આ�દદ�વ’ એ બે મહાન શિ� એ �વેશ,
 પર વષ�ની આપની સમપ�ણમયતાથી લાખો આ�માઓએ �ા�ત કય� પરમા�મ સંદ�શ,
�ભુની િનરંતર ��િતથી �ભુની ઓળખ બ�યો આપનો ચહ�રો ર�હાની...
 અિવ�મરણીય યાદોના િસંહાસન પર િબરાજેલ ઓ દાદી�...

�વીકાય� હો િનરંતર �મરણાંજિલ...
॥ ઓમશાંિત ॥ 

‘દાદી �દયમોિહની�’ને મહ�કતી પુ�પાંજિલ
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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હકારા�મક સંક�પો કરો અને મનને સંતુિલત 
રાખો.

�� - હકારા�મક સંક�પ કરવાનું થોડું મુ�ક�લ 
છ�. પણ વાતચીત કરવાની તો આપણને આદત 
હોય છ�.

ઉ�ર - સમ�, આપ સામે બેઠા છો અને �� ક�� ક� 
મોડું થઈ ગયું, હવે ક�ઈક ગરબડ થઈ જશે. આ 
આપણી અને આપની વાતચીત છ�. � �� 
ઓરડામાં એકલી છું અને ક�� મોડું થઈ ગયું. હવે 
તો આજે ક�ઈ સા�ં થવાનું નથી આ �વયં સાથેની 
વાતચીત છ�. અહ� �� પોતાની સાથે સારો વાતા�લાપ 
પણ કરી શક�� છું.

�� - કોઈ વાત નહ�. � મારાથી મોડું થઈ ગયું, 
� આપને એ ક�� છું ક� કોઈ વાત નહ�. ઓ.ક�. 
બધું બરાબર છ�. આ તો �� મારી સાથે પણ કરી 
શક�� છું.

ઉ�ર - આ સંક�પ આપના આખા �દવસને બદલી 
દ�શે. � આપને પોતાને કહી દીધું ક� હવે તો સવ� 
કાંઈ ગરબડ થઈ જ જશે. કારણક� આપે ઉ��ની 
ક�ા �યાં લગાવી? હવે તો સવ� કાંઈ ગરબડ 
થવાની છ�. હવે શું થશે આજ તો બાળકો મોડાં 
પડશે. િવચારો જે રીતે ઉ�પ�ન થાય છ� તેની �ેણી 
બની �ય છ�. િવશેષ�પે � નકારા�મક 
િવચારોવાળા સંક�પો જ�મે છ� તો આપણે ��ત 
હોતા નથી. કારણ ક� આવા સંક�પો તી�તાથી 
ચાલે છ�.

�� - એનાથી મનમાં અરાજકતાની ભાવના 
જ�મે છ�. નકારા�મક િવચારો એટલા ઝડપી હોય 
છ� ક� એના િવશે ક�ઈ કહી શકાતું નથી. �યાર� 
ફ�લ�ગ �ભાિવત કર� છ� �યાર� ખબર પડે છ� ક� 
�યાંકને �યાંક ગરબડ થઈ ગઈ છ�.

ઉ�ર - આ ઉ�� માટ� સવાર� મોડા ઉઠવા માટ� જ 

આપણે િવચારીએ છીએ ક� પાંચ િમિનટનો સમય 
નથી. પછી શું થાય છ�. ભલે પાંચ િમિનટ �વિચંતન 
માટ� ના ફાળવો પણ બધું કામ તો કરશો પણ તે 
કઈ રીતે કરશો. તનાવથી અને આ સવ� �િ�યા 
કરતાં કરતાં વા�તવમાં પોતાને કાય� કરવામાં 
વધાર� સમય લાગે છ�. � આપની પાસે પાંચ િમિનટ 
નથી, તો બે િમિનટ માટ� થોભી �ઓ. એક 
િમિનટ માટ� થોભી �ઓ. એક િમિનટ માટ� થોભી 
�ઓ. એક િમિનટ તો છ�. એક િમિનટ િવચાર 
કરો. ભલે માર� મોડું થઈ ગયું. પણ તેનો �ભાવ 
મારાં આગળનાં કાય� ઉપર પડશે નહ�. હવે 
પ�ર��થિતઓ મારા િનયં�ણમાં છ�. હવે �� ��થર 
રહીને મારી �દનચયા�ની શ�આત કરીશ. આ 
િવચારને મા� �� જ જ�માવી શક�� છું.

�� - મારો સંક�પ શું છ�? શું તે �વયં સાથે 
વાતા�લાપ છ�? 

ઉ�ર - �� મારા સંક�પોને �વયં ઉ�પ�ન કરી શક�� 
છું. આપ આખો �દવસ જુઓ ક� આપના સંક�પોની 
ગુણવ�ા ક�વી છ�? આખો �દવસ �વયંની સાથે એક 
આંત�રક વાતા�લાપ જ ચાલી ર�ો છ� ને આ ઘણા 
ખરાબ છ�. એમણે આવું નહોતું કરવું �યતું. આ 
ઘણા સારા છ�. એમની પાસે જ છ� તે મારી પાસે 
નથી. આમ અંદર શું ચાલી ર�ં છ�. આપણે કોની 
સાથે વાતો કરી ર�ા છીએ. આખો �દવસ આપણે 
આપણા મન સાથે જ વાતો કરી ર�ા છીએ. � 
મોડું થઈ ગયું છ� તો કોઈ વાત નહ�. એનો �ભાવ 
મારા કાય� ઉપર ના પડે એટલા માટ� એક િમિનટ 
થોભીને અંતરમનથી ઉપરના સંક�પ કરો.

� આપણે સંક�પ કય� ક� મોડું થઈ ગયું છ�. 
હવે તો સવ� કાંઈ બગડી જવાનું છ�. હવે તો ઘણી 
મુસીબતો આવવાની છ�. આ �કારના સંક�પ 
િનિમ�ત કરવાથી એનો �ભાવ આપણા આખા 
�દવસ ઉપર પડે છ�. એટલા માટ� સવાર� ઉઠતાં જ (અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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દાદી ગુલઝાર� સંપૂણ� ફ�ર�તા �પધારી કયુ� ફ�ર�તા લોકમાં મહા�યાણ,
 સૌના �યારા, સદાય �યારા રહીને મીઠી વરદાની ���થી કયુ� સૌનું ક�યાણ,
એ મહાન આ�માની િચરિવદાયથી િવ�ના �ેહી આ�માઓમાં છવાયી ગમગીની,
 �ક�િત પણ બની ઉદાસ, પરમિપતાના બાગના ચૈત�ય �હ�ગુલાબોની આંખો અ�ુભીની,
પરમા�મ િમલનના આધાર ‘છોટા નંદી’, ઓ દાદી�, �વીકાય� હો િવન� �ં�ધાંજિલ...

આઠ વષ�ની અ�પાયુમાં જ ક�મારી શોભાને �ા�ત થઈ િશવિપતાની સ�ય પહ�ચાન,
 બા�યાવ�થામાં જ આપને મ�યું �દ�ય ���ના સા�ા�કારનું �ભુ વરદાન,
સ�ગુણોથી સૌને ખુશ કયા� ને મ�યું પરમિપતા પાસેથી ‘�દયમોિહની’ નામ,
 �ાનના અનેક ગુ� રહ�યો�ઘાટનથી મ�યું સંદ�શ પુ�ી તરીક� ‘ગુલઝાર’ નામ,
અ�ય� િમલનનું સાકાર મા�યમ બની આપે અમર બનાવી આપની �વન કહાની,
 �ા�ણ પ�રવારની શાન ઓ �યારા દાદી�, �વીકાય� હો િવન� ��ાજિલ...

�ભુ�ેમ રસથી છલોછલ ભર�લું હતું આપનું અંતરમન કમંડળ,
 પિવ�તાના �દ�ય નૂરથી અલૌ�કક હતું આપનું �દ�ય મુખમંડળ,
પરમા�મ �ીમતનો આ�મસા� કરી કયુ� મધુર િવન� આચરણ,
 �ાનના ગહ�રા મનન િચંતનમાં મ�ત બની �ભુની સહજ યાદમાં કરતાં િવચરણ,
એક િશવબાબામાં જ સઘળો સંસાર અનુભવી �ી�યુ માણી છાની,
 મીઠી અંતરમુખતાની સૌગાત આપતાં ઓ મીઠા દાદી� �વીકાય� હો મીઠી ભાવાંજિલ...

સૌએ આપનામાં પધરામણી કરતાં િનહા�યાં એ લાલ િવદ�હી કરતારને,
 આપ સમી અ�ભુત રચના િનહાળી સૌ દ�ગ થઈ યાદ કર� એ સુંદર રચનાકારને,
આપના પિવ� �ક�ટી િસંહાસને કય� ‘પરમા�મા-આ�દદ�વ’ એ બે મહાન શિ� એ �વેશ,
 પર વષ�ની આપની સમપ�ણમયતાથી લાખો આ�માઓએ �ા�ત કય� પરમા�મ સંદ�શ,
�ભુની િનરંતર ��િતથી �ભુની ઓળખ બ�યો આપનો ચહ�રો ર�હાની...
 અિવ�મરણીય યાદોના િસંહાસન પર િબરાજેલ ઓ દાદી�...

�વીકાય� હો િનરંતર �મરણાંજિલ...
॥ ઓમશાંિત ॥ 

‘દાદી �દયમોિહની�’ને મહ�કતી પુ�પાંજિલ
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા



રાજયોિગની દાદી �દયમોિહનીનો સંિ��ત પ�રચય
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં 

મુ�ય �શાિસકા 93 વષ�ય રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�નું દ�હાવસાન
��ાક�મારીઝના 

માિહતી અિધકારી �.ક�. 
ક�ણાએ જણા�યું હતું ક� 
રાજયોિગની દાદી �દય-
મોિહની�નું �વા��ય ક�ટલાક 
સમયથી સા�ં નહોતું. મુંબઈની 
સૈફ� હૉ��પટલમાં ક�ટલાક 
સમયથી એમની સારવાર ચાલી 
રહી હતી. આપને બે �દવસ 
પહ�લાં મુ�યાલય લાવવામાં 
આ�યાં હતાં. િવ�ના 140 
સેવાક���માં શોકની લહ�ર 
ફ�લાઈ ગઈ. સાથે સાથે 
��ાક�મારીઝના આગામી 
કાય��મો �થિગત કરી દ�વામાં 
આ�યા છ�.

01-07-1926માં એમના કરાંચીમાં જ�મ 
થયો હતો. દાદી �દયમોિહનીનું બાળપણનું નામ 
શોભા હતું. મા� ચોથા ધોરણ સુધીનો અ�યાસ  
કય�. �યાર� 8 વષ�નાં હતાં �યાર� સં�થાના સાકાર 
સં�થાપક ��ાબાબા �ારા ખોલવામાં આવેલ 
ઓમ િનવાસ બોડ�ગ �ક�લમાં દાખલ થયાં હતાં. 
�યાં આપે ચાર ધોરણ સુધીનું િશ�ણ મેળ�યું. 
�ક�લમાં ��ાબાબા અને મ�મા (સં�થાનનાં �થમ 
મુ�ય �શાિસકા)ના �ેહ, �ેમ અને દુલાર� એટલાં 
�ભાિવત કયા� ક� નાની �મરમાં જ પોતાનું �વન 
એમના સમાન બનાવવાનો િન�ય કય�. આપનાં 
લૌ�કક માતા પણ ભિ�ભાવથી પ�રપૂણ� હતાં.

દાદી �દયમોિહનીએ ચાર ધોરણ સુધીનો 

દાદીને �દ�ય-���નું 
વરદાન હતું. 1969 થી 2016 
સુધી પરમા�માના સંદ�શ-
વાહકની ભૂિમકા િનભાવી.

એક વષ� પહ�લાં દાદી 
�નક��ના િનધન બાદ તેમને 
મુ�ય �શાિસકા પદ આપવામાં 
આ�યું.

િવ�ના ક�ટલાયે દ�શોમાં 
જઈને આ�યા��મકતાનો સંદ�શ 
આ�યો. િહ�દી, િસંધી, અં�ે� 
અને ગુજરાતી ભાષા �ણતાં 
હતાં.

11 માચ�, આબુરોડ 
(રાજ�થાન) ��થત ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં મુ�ય 
�શાિસકા દાદી �દયમોિહનીનું ગુ�વાર સવાર� 
િશવરાિ�ના �દવસે 10.30 કલાક� દ�હાવસાન થયું. 
93 વષ�ય આયુમાં એમણે મુંબઈની સૈફ� 
હૉ��પટલમાં અંિતમ �ાસ લીધો.

એર એ��યુલ�સ �ારા એમનું પાિથ�વ શરીર 
શાંિતવન, માઉ�ટ આબુ લાવવામાં આ�યું. અંિતમ 
સં�કાર સં�થાના શાંિતવન પ�રસરમાં 13 માચ� 
કરવામાં આ�યો.

દાદી�ના િનધન પર રા�પિત માનનીય 
રામનાથ કોિવંદ વડા�ધાન માનનીય નર��� મોદી 
અને િવિભ�ન રા�યોના મુ�ય મં�ીઓએ શોક 
�ય� કરતાં ભાવપૂણ� ��ાંજિલ આપી હતી.
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અ�યાસ કય� હતો પણ તી�ણ બુિ� હોવાને લીધે 
�યાનમાં બેસતાં હતાં તો શ�આતના સમયથી જ 
�દ�ય અનુભૂિતઓ થવા લાગી. આપને �યાર�ક 
�યાન વખતે આ�માઓના �દ�ય સા�ા�કારો થયા. 
જેનું વણ�ન એમણે �યાન પછી ��ાબાબા અને 
સાથી બહ�નો સમ� પણ કયુ�.

શાંત, ગંભીર અને ગહન �યિ��વનાં 
�િતમૂિત� હતાં. દાદી �દયમોિહની�ની સૌથી મોટી 
િવશેષતા હતી એમનું ગંભીર �યિ��વ. 
બાળપણમાં �યાર� અ�ય બાળકો �ક�લમાં તોફાન 
કર� અને ખેલક�દમાં રસપૂવ�ક ભાગ લેતાં હતાં, �યાં 
આપ ગહનિચંતનની મુ�ામાં હ�મેશાં રહ�તાં. ધીર� 
ધીર� �મરની સાથે આપ મા� 8-9 વષ�નાં હતાં 
�યારથી આપને �દ�યલોકની અનુભૂિત થવા 
લાગી. આપની બુિ�ની લાઈન એટલી સાફ અને 
�પ� હતી ક� �યાનમાં �યાર� �વયંને આ�મા 
સમ�ને પરમા�માનું �યાન કરતાં તો આપને 
આભાસ જ નહોતો રહ�તો ક� આ જમીન પર છો.

દાદીનું સમ� �વન સાદગી, સરલતા અને 
સૌ�યતાનું ઉદાહરણ બ�યાં. બાળપણથી જ િવશેષ 
યોગ સાધનાને કારણે દાદીનું �યિ��વ એટલું 
�દ�ય થઈ ગયું હતું ક� એમના સંપક�માં આવનારા 
લોકોને એમની તપ�યા અને સાધનાની અનુભૂિત 
થતી હતી. એમના ચહ�રા ઉપર તેજનું આભામંડળ 
એમની તપ�યાની કહાની સાફ વણ�વતી હતી. 
તેઓ �દનરાત યોગ સાધનામાં �ય�ત રહ�તાં હતાં. 
એની સાથે બાબા એક-એક સ�તાહનું મૌન 
રખાવતા એ અનુભવ બની ગયો હતો ક� જેટલું 
કામ હોય એટલી જ વાત કરતાં હતાં. અંત સમય 
સુધી તેઓ મૌનમાં ર�ાં.

રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�ને નોથ� 
ઉડીસા િવ� િવ�ાલય બારીપાડાએ ડી. િલટ 
(ડૉ�ટર ઑફ િલટર�ચર)ની પદવીથી િવભૂિષત 

કયા� છ�. દાદીને આ પદવી ઉડીસામાં �ભુના સંદ�શ-
વાહકના �પમાં લોકોમાં આ�યા��મકતાનો �ચાર-
�સાર કરવા અને સમાજ સેવાના �ે�માં 
ઉ�ેખનીય યોગદાન બદલ આપવામાં આવી 
હતી. સં�થાની 80મી વષ�ગાંઠ પર મુ�યાલય 
માઉ�ટ આબુ, આબુ રોડના શાંિતવનમાં 
આયોિજત આંતરરા�ીય મહો�સવમાં 28 માચ� 
2017માં નોથ� ઉડીસા િવ� િવ�ાલયના ક�લપિત 
�ો. ���ક�માર િમ�ાએ પદવી આપી. એમણે 
દાદીનાં કાય�ની �શંસા કરતાં એને ગૌરવનો 
િવષય જણા�યો હતો. ક�લપિત િમ�ાએ ક�ં ક�, �� 
આજે આ ડી�ી દાદીને આપતાં ઘણો ગૌરવા��વત 
અનુભવું છું. સં�થા િવ�શાંિત, �ેમ, ભાઈચારા 
અને આ�યા��મકતાના �ે�માં જે કાય� કરી રહી 
છ� તે અનુપમ ઉદાહરણ છ�. ગત વષ� 27 માચ� 
2020માં સં�થાનનાં પૂવ� મુ�ય �શાિસકા 104 
વષ�ય રાજયોિગની દાદી �નક��ના િનધન બાદ 
આપને સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા િનયુ� કયા�. 
અ�વ�થ હોવા છતાં પણ આપને �દનરાત લોકોના 
ક�યાણની ભાવના રહ�તી હતી. દાદી� મુંબઈથી 
જ સં�થાની ગિતિવિધઓના સમ� સમાચાર લેતાં 
અને સમય �િત સમય માગ�દશ�ન પણ આપતા 
હતાં. દાદી�ને કદી હલચલમાં યા ઉદાસ �યાં 
નથી. દાદી �દયમોિહની�નાં અંગત સિચવ 
(��ાણી) ��ાક�મારી નીલુબેને જણા�યું ક� �� 
�વયંને ભા�યશાળી સમજું છું ક� મને બાળપણથી 
જ દાદી�નાં અંગસંગ રહ�વાનું સૌભા�ય મ�યું. 
દાદી�ને હૉ��પટલમાં દાખલ કયા� પછી પણ કદી 
એમને મનથી િવચિલત થતાં �યાં નથી. 
બીમારીની ��થિતમાં પણ એમનો ચહ�રો અને મન 
પરમા�માના �યાનમાં લાગેલું રહ�તું હતું.

��ાક�મારી નીલુબેને જણા�યું ક� દાદી� 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)



રાજયોિગની દાદી �દયમોિહનીનો સંિ��ત પ�રચય
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં 

મુ�ય �શાિસકા 93 વષ�ય રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�નું દ�હાવસાન
��ાક�મારીઝના 

માિહતી અિધકારી �.ક�. 
ક�ણાએ જણા�યું હતું ક� 
રાજયોિગની દાદી �દય-
મોિહની�નું �વા��ય ક�ટલાક 
સમયથી સા�ં નહોતું. મુંબઈની 
સૈફ� હૉ��પટલમાં ક�ટલાક 
સમયથી એમની સારવાર ચાલી 
રહી હતી. આપને બે �દવસ 
પહ�લાં મુ�યાલય લાવવામાં 
આ�યાં હતાં. િવ�ના 140 
સેવાક���માં શોકની લહ�ર 
ફ�લાઈ ગઈ. સાથે સાથે 
��ાક�મારીઝના આગામી 
કાય��મો �થિગત કરી દ�વામાં 
આ�યા છ�.

01-07-1926માં એમના કરાંચીમાં જ�મ 
થયો હતો. દાદી �દયમોિહનીનું બાળપણનું નામ 
શોભા હતું. મા� ચોથા ધોરણ સુધીનો અ�યાસ  
કય�. �યાર� 8 વષ�નાં હતાં �યાર� સં�થાના સાકાર 
સં�થાપક ��ાબાબા �ારા ખોલવામાં આવેલ 
ઓમ િનવાસ બોડ�ગ �ક�લમાં દાખલ થયાં હતાં. 
�યાં આપે ચાર ધોરણ સુધીનું િશ�ણ મેળ�યું. 
�ક�લમાં ��ાબાબા અને મ�મા (સં�થાનનાં �થમ 
મુ�ય �શાિસકા)ના �ેહ, �ેમ અને દુલાર� એટલાં 
�ભાિવત કયા� ક� નાની �મરમાં જ પોતાનું �વન 
એમના સમાન બનાવવાનો િન�ય કય�. આપનાં 
લૌ�કક માતા પણ ભિ�ભાવથી પ�રપૂણ� હતાં.

દાદી �દયમોિહનીએ ચાર ધોરણ સુધીનો 

દાદીને �દ�ય-���નું 
વરદાન હતું. 1969 થી 2016 
સુધી પરમા�માના સંદ�શ-
વાહકની ભૂિમકા િનભાવી.

એક વષ� પહ�લાં દાદી 
�નક��ના િનધન બાદ તેમને 
મુ�ય �શાિસકા પદ આપવામાં 
આ�યું.

િવ�ના ક�ટલાયે દ�શોમાં 
જઈને આ�યા��મકતાનો સંદ�શ 
આ�યો. િહ�દી, િસંધી, અં�ે� 
અને ગુજરાતી ભાષા �ણતાં 
હતાં.

11 માચ�, આબુરોડ 
(રાજ�થાન) ��થત ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં મુ�ય 
�શાિસકા દાદી �દયમોિહનીનું ગુ�વાર સવાર� 
િશવરાિ�ના �દવસે 10.30 કલાક� દ�હાવસાન થયું. 
93 વષ�ય આયુમાં એમણે મુંબઈની સૈફ� 
હૉ��પટલમાં અંિતમ �ાસ લીધો.

એર એ��યુલ�સ �ારા એમનું પાિથ�વ શરીર 
શાંિતવન, માઉ�ટ આબુ લાવવામાં આ�યું. અંિતમ 
સં�કાર સં�થાના શાંિતવન પ�રસરમાં 13 માચ� 
કરવામાં આ�યો.

દાદી�ના િનધન પર રા�પિત માનનીય 
રામનાથ કોિવંદ વડા�ધાન માનનીય નર��� મોદી 
અને િવિભ�ન રા�યોના મુ�ય મં�ીઓએ શોક 
�ય� કરતાં ભાવપૂણ� ��ાંજિલ આપી હતી.
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અ�યાસ કય� હતો પણ તી�ણ બુિ� હોવાને લીધે 
�યાનમાં બેસતાં હતાં તો શ�આતના સમયથી જ 
�દ�ય અનુભૂિતઓ થવા લાગી. આપને �યાર�ક 
�યાન વખતે આ�માઓના �દ�ય સા�ા�કારો થયા. 
જેનું વણ�ન એમણે �યાન પછી ��ાબાબા અને 
સાથી બહ�નો સમ� પણ કયુ�.

શાંત, ગંભીર અને ગહન �યિ��વનાં 
�િતમૂિત� હતાં. દાદી �દયમોિહની�ની સૌથી મોટી 
િવશેષતા હતી એમનું ગંભીર �યિ��વ. 
બાળપણમાં �યાર� અ�ય બાળકો �ક�લમાં તોફાન 
કર� અને ખેલક�દમાં રસપૂવ�ક ભાગ લેતાં હતાં, �યાં 
આપ ગહનિચંતનની મુ�ામાં હ�મેશાં રહ�તાં. ધીર� 
ધીર� �મરની સાથે આપ મા� 8-9 વષ�નાં હતાં 
�યારથી આપને �દ�યલોકની અનુભૂિત થવા 
લાગી. આપની બુિ�ની લાઈન એટલી સાફ અને 
�પ� હતી ક� �યાનમાં �યાર� �વયંને આ�મા 
સમ�ને પરમા�માનું �યાન કરતાં તો આપને 
આભાસ જ નહોતો રહ�તો ક� આ જમીન પર છો.

દાદીનું સમ� �વન સાદગી, સરલતા અને 
સૌ�યતાનું ઉદાહરણ બ�યાં. બાળપણથી જ િવશેષ 
યોગ સાધનાને કારણે દાદીનું �યિ��વ એટલું 
�દ�ય થઈ ગયું હતું ક� એમના સંપક�માં આવનારા 
લોકોને એમની તપ�યા અને સાધનાની અનુભૂિત 
થતી હતી. એમના ચહ�રા ઉપર તેજનું આભામંડળ 
એમની તપ�યાની કહાની સાફ વણ�વતી હતી. 
તેઓ �દનરાત યોગ સાધનામાં �ય�ત રહ�તાં હતાં. 
એની સાથે બાબા એક-એક સ�તાહનું મૌન 
રખાવતા એ અનુભવ બની ગયો હતો ક� જેટલું 
કામ હોય એટલી જ વાત કરતાં હતાં. અંત સમય 
સુધી તેઓ મૌનમાં ર�ાં.

રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�ને નોથ� 
ઉડીસા િવ� િવ�ાલય બારીપાડાએ ડી. િલટ 
(ડૉ�ટર ઑફ િલટર�ચર)ની પદવીથી િવભૂિષત 

કયા� છ�. દાદીને આ પદવી ઉડીસામાં �ભુના સંદ�શ-
વાહકના �પમાં લોકોમાં આ�યા��મકતાનો �ચાર-
�સાર કરવા અને સમાજ સેવાના �ે�માં 
ઉ�ેખનીય યોગદાન બદલ આપવામાં આવી 
હતી. સં�થાની 80મી વષ�ગાંઠ પર મુ�યાલય 
માઉ�ટ આબુ, આબુ રોડના શાંિતવનમાં 
આયોિજત આંતરરા�ીય મહો�સવમાં 28 માચ� 
2017માં નોથ� ઉડીસા િવ� િવ�ાલયના ક�લપિત 
�ો. ���ક�માર િમ�ાએ પદવી આપી. એમણે 
દાદીનાં કાય�ની �શંસા કરતાં એને ગૌરવનો 
િવષય જણા�યો હતો. ક�લપિત િમ�ાએ ક�ં ક�, �� 
આજે આ ડી�ી દાદીને આપતાં ઘણો ગૌરવા��વત 
અનુભવું છું. સં�થા િવ�શાંિત, �ેમ, ભાઈચારા 
અને આ�યા��મકતાના �ે�માં જે કાય� કરી રહી 
છ� તે અનુપમ ઉદાહરણ છ�. ગત વષ� 27 માચ� 
2020માં સં�થાનનાં પૂવ� મુ�ય �શાિસકા 104 
વષ�ય રાજયોિગની દાદી �નક��ના િનધન બાદ 
આપને સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા િનયુ� કયા�. 
અ�વ�થ હોવા છતાં પણ આપને �દનરાત લોકોના 
ક�યાણની ભાવના રહ�તી હતી. દાદી� મુંબઈથી 
જ સં�થાની ગિતિવિધઓના સમ� સમાચાર લેતાં 
અને સમય �િત સમય માગ�દશ�ન પણ આપતા 
હતાં. દાદી�ને કદી હલચલમાં યા ઉદાસ �યાં 
નથી. દાદી �દયમોિહની�નાં અંગત સિચવ 
(��ાણી) ��ાક�મારી નીલુબેને જણા�યું ક� �� 
�વયંને ભા�યશાળી સમજું છું ક� મને બાળપણથી 
જ દાદી�નાં અંગસંગ રહ�વાનું સૌભા�ય મ�યું. 
દાદી�ને હૉ��પટલમાં દાખલ કયા� પછી પણ કદી 
એમને મનથી િવચિલત થતાં �યાં નથી. 
બીમારીની ��થિતમાં પણ એમનો ચહ�રો અને મન 
પરમા�માના �યાનમાં લાગેલું રહ�તું હતું.

��ાક�મારી નીલુબેને જણા�યું ક� દાદી� 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)



જેમની મિહમા �વયં 
ભગવાન કર� એમના 
ભા�ય િવશે શું કહ�વું? જેને 
�વયં સવ�શિ�વાને 
પોતાનું મા�યમ બના�યાં 
હોય તેઓ પોતે ક�ટલાં 
મહાન હશે. િનરાકાર 

પરમા�મા તથા ��િપતા ��ાએ દાદી �દય-
મોિહની�ના શરીરમાં �વેશ કરીને સમ�ત ��ા-
વ�સોની અ�ય� પાલના કરતાં 52 વષ� પૂરાં 
થયાં. દાદીએ પોતાનું નામ સાથ�ક કયુ�. એમણે 
પોતાની મહાનતા �ારા સવ�નાં �દયોને �તી 
લીધાં. એમની મહાનતાની ચચા� તો �વયં બાપદાદા 
(પરમિપતા પરમા�મા િશવ અને અ�ય� 
��િપતા ��ા) એ અનેકવાર કરી છ�. એમણે 
અ�ય� પાલના માટ� પોતાનું તન આ�યું. 
શારી�રક ક�ો હોવા છતાં પણ પોતાનાનું કત��ય 
સફળતાપૂવ�ક પૂણ� કયુ�. સાથે સાથે એમણે પોતે 
પણ સવ�ને સંતુ� કયા�.

સરલતા તથા સહનશીલતાના �દ�ય 
આભૂષણોથી શોભાયમાન છ� આપણાં આદરણીય 
દાદી �દયમોિહની�. જેઓને ��ાબાબા �ેમથી 
ગુલઝાર કહ�તા હતા. જેઓ વા�તવમાં ખૂ�બુદાર 
�લ છ�. જેઓએ પોતાની આ��મક ખૂ�બુથી 
અનેકોનાં �વનને સુવાિસત કયા� છ�. આવાં 
મહાન આ�મા વત�માન સમયે આ િવ��યાપી 
િવ�ાલયનાં પૂવ� મુ�ય �શાિસકા હતા. એમનાં 
ગુણગાન કરતાં બાપદાદાએ ક�ં હતું ક� તેઓ �� 
પણાથી સવ�દા મુ� છ�. આવાં �ે�, અંતમુ�ખી 
તથા યોગયુ� આ�માના આ બે ગુણોની આપણે 

ચચા� કરી ર�ા છીએ.

જે સદા હા� કહ� છ� તે જ સરલિચ� છ�.

દાદી� હ�મેશાં જ હા� કરીને પોતાની 
સરલતાનો પ�રચય આપે છ�. સરલિચ�નો અથ� છ� 
સહજ �વભાવ. જેઓ હળવા રહ� છ� તેઓ જ સહજ 
રહી શક� છ�. જવાબદારી હોવા છતાં હળવા રહ�વું 
એક મા� �ાનયુ� તથા યોગયુ� આ�મા જ 
કરી શક� છ�. દાદી�એ શીખવા�ું છ� ક� 
�ાનબળનો ઉપયોગ કરીને દર�ક વાત તથા દર�ક 
પ�ર��થિતમાં �વયંને હળવા રાખી શકાય છ�. 
�વનમાં અનેક વાતો મનુ�યના મનને બોજપૂણ� 
બનાવે છ�. જેઓ �વયં સરલિચ� છ� તેઓ 
�વાભાિવક રીતે જ દર�ક પ�ર��થિતમાં �વયંને 
વાળી શક� છ�. એટલે એમની ��થિત બગડતી 
નથી. જેઓ �વયંને વાળી શકતા નથી તેઓ મોટ� 
ભાગે �વયંને �ઢ સંક�પધારી સમજે છ�. �ક� તેઓ 
અહ�નો �ભાવ હોય છ�. આપણે એટલા હળવા 
બની જઈએ ક� આપણામાં સમય અનુસાર 
અનુક�લન સાવધાની શિ� રહ�.

સરલતા તથા સહનશીલતાનાં �િતમૂિત� દાદી �દયમોિહની�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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જે સરલિચ� છ� તે ટ�રથી મુ� છ�.

સરલતામાં સૌ�યતા છ�. સરલિચ� �યિ� 
�વાભાિવક રીતે સૌના િ�ય બની �ય છ�. તે 
�યાર�ય કોઈને સાથે �યથ� ચચા� કરતી નથી. તે 
પોતાની વાત પણ સહજભાવથી કહ� છ� તથા 
બી�ઓની વાત પણ સહજભાવે સાંભળ� છ�. એમાં 
મોટ�ભાગે અહ�ને અભાવ રહ� છ�. તેથી કાય��ે� 
તથા સેવા �ે� પર આવો આ�મા સદા ટ�રથી 
મુ� રહ� છ�. મારી વાત જ માની લેવામાં આવે તેનો 
ભાવ કદાિપ હોતો નથી. ટ�ર તો �વનમાં 
જુદાપણું લાવે છ�. જે પ�રવારમાં પર�પર ટ�ર રહ� 
છ� �યાં તો સદા અસંતોષ તથા અશાંિત રહ� છ�. 
કોઈપણ નમવાનું પસંદ કરતું નથી. પરંતુ 
સરલિચ� �યિ� નમવામાં જ મહાનતા જુએ છ�. 
તેથી તે ટ�રથી મુ� રહ� છ�.

સરલિચ� આ�મા સહજ જ સવ� કાંઈ 
�વીકારી લે છ�.

ભગવાનુવાચ - ‘તમે સરલ બનશો તો 
તમારી સમ�યાઓ પણ સરલ બનશે. તમે સરલ 
હશો તો તમારા સં�કાર પણ સરલ બનશે.’

�વનમાં જેને આપણે બદલી શકતા નથી તે 
બાબતોનો �વીકાર કરવો જ �ઈએ. સરલિચ� 
�યિ� જ આવું સહજ�પે આવું સહજ�પે કરી શક� 
છ�. તેઓ �ણે છ� ક� આ િવ�માં ઈ�યા�, ��ષ, 
મિહમા-�લાિન, હાર�ત, સફળતા-િન�ફળતા 
તથા રોગ-શોક હોય છ� જ એટલે એનો �વીકાર 
કરી જ લેવો �ઈએ. આવું સમ�ને તેઓ �સ�ન 
તથા અિવચિલત રહ� છ�. સૌ પોતાના �વનમાં 
જુએ ક� કઈ વાતોનો �વીકાર કરીને આપણે ખુશ 
તથા સંતુ� રહ શક�એ છીએ. એનો સહજભાવથી 
�વીકાર કરીએ તથા એ પ�ર��થિતઓની વ�ે 
રહ�વા છતાં સવ�� લ�ય પર જવાનો માગ� 

શોધીએ. સાથે સાથે �વનમાં જે ક�ઈ બને છ� તેનો 
પણ સહજભાવે �વીકાર કરી લઈએ. કારણ ક� 
આપણી સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે આપણાં જ કમ�નું 
ફળ છ�, કમ� આપણે કયા� છ� તો તેનું ફળ પણ 
આપણે જ ભોગવવું પડશે.

જે સરલિચ� હશે, તેઓ સહનશીલ હશે.

સહજભાવથી સહન કરી લેવું તે સરલિચ� 
�યિ�નું જ લ�ણ છ�. દાદી�એ પોતાની ભયંકર 
�યાિધઓને સહજ�પથી સહી લીધી. તેઓ સહન 
કરી ર�ાં છ� તેનો આભાસ પણ ન આવવા દીધો. 
સરલિચ� હોવાને કારણે આ�મા અંદરથી જ 
શિ�શાળી બની �ય છ�. સરલિચ� હોવાતી 
મનની ��થિત િન�કામ તથા િમલનસાર બની �ય 
છ�. ક�ટલાક લોકો નાની નાની વાતો પણ સહી 
શકતા નથી. કારણ ક� એમની કામનાઓ વધાર� 
હોય છ�. સરલિચ� બનવાથી જે ક�ઈ પણ સહન 
કરવું પડે તે �વાભાિવક થઈ �ય છ�. અપમાન, 
બીમારી, િવ�નો યા કોઈના દુ�ય�વહારને 
સરલિચ� �યિ� સહજતાથી સહી લે છ�.

જે સહન કર� છ�, તે જ શહ�નશાહ બને છ�.

કોઈપણ �ે�માં � આગળ વધવું છ� તો 
ક�ઈક તો સહન કરવું જ પડે છ�. સહન કયા� િવના 
કાંટાળો પથ કપાતો નથી. જેઓ બી�ઓની 
ઈ�યા�ને સહન ના કરી શક�. બી�ઓની �પધા�ને 
સહન ના કરી શક� તેઓએ આગળ વધવાનાં 
�વ�ન નહ� �વાં �ઈએ. �લાિન તથા ટીકા 
સાંભળવા છતાં જેઓ સતત અ�ેસર રહ� છ�. તેઓ 
જ �ે� મંિઝલના અિધકારી બની શક� છ�.

દાદી� સહન કયા� િવના મહાન બ�યાં 
નથી. ઈ�યા�ળુ લોકો કોઈને પણ છોડતા નથી. 
પોતાનો �વાથ� ન સધાય, એમની વાત 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)



જેમની મિહમા �વયં 
ભગવાન કર� એમના 
ભા�ય િવશે શું કહ�વું? જેને 
�વયં સવ�શિ�વાને 
પોતાનું મા�યમ બના�યાં 
હોય તેઓ પોતે ક�ટલાં 
મહાન હશે. િનરાકાર 

પરમા�મા તથા ��િપતા ��ાએ દાદી �દય-
મોિહની�ના શરીરમાં �વેશ કરીને સમ�ત ��ા-
વ�સોની અ�ય� પાલના કરતાં 52 વષ� પૂરાં 
થયાં. દાદીએ પોતાનું નામ સાથ�ક કયુ�. એમણે 
પોતાની મહાનતા �ારા સવ�નાં �દયોને �તી 
લીધાં. એમની મહાનતાની ચચા� તો �વયં બાપદાદા 
(પરમિપતા પરમા�મા િશવ અને અ�ય� 
��િપતા ��ા) એ અનેકવાર કરી છ�. એમણે 
અ�ય� પાલના માટ� પોતાનું તન આ�યું. 
શારી�રક ક�ો હોવા છતાં પણ પોતાનાનું કત��ય 
સફળતાપૂવ�ક પૂણ� કયુ�. સાથે સાથે એમણે પોતે 
પણ સવ�ને સંતુ� કયા�.

સરલતા તથા સહનશીલતાના �દ�ય 
આભૂષણોથી શોભાયમાન છ� આપણાં આદરણીય 
દાદી �દયમોિહની�. જેઓને ��ાબાબા �ેમથી 
ગુલઝાર કહ�તા હતા. જેઓ વા�તવમાં ખૂ�બુદાર 
�લ છ�. જેઓએ પોતાની આ��મક ખૂ�બુથી 
અનેકોનાં �વનને સુવાિસત કયા� છ�. આવાં 
મહાન આ�મા વત�માન સમયે આ િવ��યાપી 
િવ�ાલયનાં પૂવ� મુ�ય �શાિસકા હતા. એમનાં 
ગુણગાન કરતાં બાપદાદાએ ક�ં હતું ક� તેઓ �� 
પણાથી સવ�દા મુ� છ�. આવાં �ે�, અંતમુ�ખી 
તથા યોગયુ� આ�માના આ બે ગુણોની આપણે 

ચચા� કરી ર�ા છીએ.

જે સદા હા� કહ� છ� તે જ સરલિચ� છ�.

દાદી� હ�મેશાં જ હા� કરીને પોતાની 
સરલતાનો પ�રચય આપે છ�. સરલિચ�નો અથ� છ� 
સહજ �વભાવ. જેઓ હળવા રહ� છ� તેઓ જ સહજ 
રહી શક� છ�. જવાબદારી હોવા છતાં હળવા રહ�વું 
એક મા� �ાનયુ� તથા યોગયુ� આ�મા જ 
કરી શક� છ�. દાદી�એ શીખવા�ું છ� ક� 
�ાનબળનો ઉપયોગ કરીને દર�ક વાત તથા દર�ક 
પ�ર��થિતમાં �વયંને હળવા રાખી શકાય છ�. 
�વનમાં અનેક વાતો મનુ�યના મનને બોજપૂણ� 
બનાવે છ�. જેઓ �વયં સરલિચ� છ� તેઓ 
�વાભાિવક રીતે જ દર�ક પ�ર��થિતમાં �વયંને 
વાળી શક� છ�. એટલે એમની ��થિત બગડતી 
નથી. જેઓ �વયંને વાળી શકતા નથી તેઓ મોટ� 
ભાગે �વયંને �ઢ સંક�પધારી સમજે છ�. �ક� તેઓ 
અહ�નો �ભાવ હોય છ�. આપણે એટલા હળવા 
બની જઈએ ક� આપણામાં સમય અનુસાર 
અનુક�લન સાવધાની શિ� રહ�.

સરલતા તથા સહનશીલતાનાં �િતમૂિત� દાદી �દયમોિહની�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 22

�ાના�ત

જે સરલિચ� છ� તે ટ�રથી મુ� છ�.

સરલતામાં સૌ�યતા છ�. સરલિચ� �યિ� 
�વાભાિવક રીતે સૌના િ�ય બની �ય છ�. તે 
�યાર�ય કોઈને સાથે �યથ� ચચા� કરતી નથી. તે 
પોતાની વાત પણ સહજભાવથી કહ� છ� તથા 
બી�ઓની વાત પણ સહજભાવે સાંભળ� છ�. એમાં 
મોટ�ભાગે અહ�ને અભાવ રહ� છ�. તેથી કાય��ે� 
તથા સેવા �ે� પર આવો આ�મા સદા ટ�રથી 
મુ� રહ� છ�. મારી વાત જ માની લેવામાં આવે તેનો 
ભાવ કદાિપ હોતો નથી. ટ�ર તો �વનમાં 
જુદાપણું લાવે છ�. જે પ�રવારમાં પર�પર ટ�ર રહ� 
છ� �યાં તો સદા અસંતોષ તથા અશાંિત રહ� છ�. 
કોઈપણ નમવાનું પસંદ કરતું નથી. પરંતુ 
સરલિચ� �યિ� નમવામાં જ મહાનતા જુએ છ�. 
તેથી તે ટ�રથી મુ� રહ� છ�.

સરલિચ� આ�મા સહજ જ સવ� કાંઈ 
�વીકારી લે છ�.

ભગવાનુવાચ - ‘તમે સરલ બનશો તો 
તમારી સમ�યાઓ પણ સરલ બનશે. તમે સરલ 
હશો તો તમારા સં�કાર પણ સરલ બનશે.’

�વનમાં જેને આપણે બદલી શકતા નથી તે 
બાબતોનો �વીકાર કરવો જ �ઈએ. સરલિચ� 
�યિ� જ આવું સહજ�પે આવું સહજ�પે કરી શક� 
છ�. તેઓ �ણે છ� ક� આ િવ�માં ઈ�યા�, ��ષ, 
મિહમા-�લાિન, હાર�ત, સફળતા-િન�ફળતા 
તથા રોગ-શોક હોય છ� જ એટલે એનો �વીકાર 
કરી જ લેવો �ઈએ. આવું સમ�ને તેઓ �સ�ન 
તથા અિવચિલત રહ� છ�. સૌ પોતાના �વનમાં 
જુએ ક� કઈ વાતોનો �વીકાર કરીને આપણે ખુશ 
તથા સંતુ� રહ શક�એ છીએ. એનો સહજભાવથી 
�વીકાર કરીએ તથા એ પ�ર��થિતઓની વ�ે 
રહ�વા છતાં સવ�� લ�ય પર જવાનો માગ� 

શોધીએ. સાથે સાથે �વનમાં જે ક�ઈ બને છ� તેનો 
પણ સહજભાવે �વીકાર કરી લઈએ. કારણ ક� 
આપણી સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે આપણાં જ કમ�નું 
ફળ છ�, કમ� આપણે કયા� છ� તો તેનું ફળ પણ 
આપણે જ ભોગવવું પડશે.

જે સરલિચ� હશે, તેઓ સહનશીલ હશે.

સહજભાવથી સહન કરી લેવું તે સરલિચ� 
�યિ�નું જ લ�ણ છ�. દાદી�એ પોતાની ભયંકર 
�યાિધઓને સહજ�પથી સહી લીધી. તેઓ સહન 
કરી ર�ાં છ� તેનો આભાસ પણ ન આવવા દીધો. 
સરલિચ� હોવાને કારણે આ�મા અંદરથી જ 
શિ�શાળી બની �ય છ�. સરલિચ� હોવાતી 
મનની ��થિત િન�કામ તથા િમલનસાર બની �ય 
છ�. ક�ટલાક લોકો નાની નાની વાતો પણ સહી 
શકતા નથી. કારણ ક� એમની કામનાઓ વધાર� 
હોય છ�. સરલિચ� બનવાથી જે ક�ઈ પણ સહન 
કરવું પડે તે �વાભાિવક થઈ �ય છ�. અપમાન, 
બીમારી, િવ�નો યા કોઈના દુ�ય�વહારને 
સરલિચ� �યિ� સહજતાથી સહી લે છ�.

જે સહન કર� છ�, તે જ શહ�નશાહ બને છ�.

કોઈપણ �ે�માં � આગળ વધવું છ� તો 
ક�ઈક તો સહન કરવું જ પડે છ�. સહન કયા� િવના 
કાંટાળો પથ કપાતો નથી. જેઓ બી�ઓની 
ઈ�યા�ને સહન ના કરી શક�. બી�ઓની �પધા�ને 
સહન ના કરી શક� તેઓએ આગળ વધવાનાં 
�વ�ન નહ� �વાં �ઈએ. �લાિન તથા ટીકા 
સાંભળવા છતાં જેઓ સતત અ�ેસર રહ� છ�. તેઓ 
જ �ે� મંિઝલના અિધકારી બની શક� છ�.

દાદી� સહન કયા� િવના મહાન બ�યાં 
નથી. ઈ�યા�ળુ લોકો કોઈને પણ છોડતા નથી. 
પોતાનો �વાથ� ન સધાય, એમની વાત 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)



િનભ�યતાની દ�વી, શેરની િશવશિ�, શેર-એ-પં�બ

દાદી ચં�મિણ�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
િવ� ઈિતહાસમાં 

મહાપુ�ષોએ �ાંિતઓ 
કરીને હ�મેશા જગત 
ઉ�થાન કરવા ધાયુ�, પરંતુ 
કિલકાળમાં ઘોર પતનને 
તેઓ રોક� ના શ�યો તો 
�વયં િનરાકાર

પરમા�માએ ��ા તનમાં અવત�રત થઈ અ�યા�મ 
�ાંિતનો શંખનાદ કરી, નારીશિ�ને શાંિતની 
�ાંિતની કણ�ધાર બનાવી. એ િશવશિ� સેનાની 
‘ન’ ભૂતો ન ‘ભિવ�યિત’ એક િનભ�ક-િનડર-
લીડર, શેરની િશવશિ� હતાં. દાદી ચં�મિણ, 
જેઓ મુ�ક�લ પડકારોને સહજ ��વકારી, 
િહ�મતથી િવ�નોનો સામનો કરી, િવજયનો ઝંડો 
ફરકાવતાં. તેઓ િનબ�ળ, િહ�મતહીન માતાઓનો 
મજબૂત આધાર બનતાં અને બાંધેલી ગોપીઓમાં 
બળ ભરી તેઓને િવ�નોથી પાર કરાવતાં. 
ય�િપતાનાં આદ�શોને માથે રાખી. �� ય�નાં 
ર�ણ માટ� હ�મેશા ત�પર રહ�તાં. તેમનાં સાહસ-
શૌય� અને વીરતા-િનભ�યતાની િવશેષતા �ઈ 
િપતા�ી ��ા બાબા �યાર અને ગવ�થી તેમને 
શેરની િશવશિ�, શેર-એ-પં�બ કહ�તાં. 
દાદીની રગોમાં દોડતા લોહીની જેમ સ�યતાની 
શિ� �વાિહત થતી. સાથે જ તેઓ સ�યતા-
સાહસ-શૌય�ની માનો મૂિત�મંત �િતમા અને 
િનભ�યતાનાં સા�ાત દ�વી જ હતાં. તેઓ 
ગૌરવભયા� ઈ�રીય ઈિતહાસના પાનાં પર �હાની 
વીરાંગના તેમજ આદશ� મહાનાિયકા બની 
ઉભયા�.

િસંધ હ�દરાબાદમાં ભિ�-ભાવના સભર 
પ�રવારમાં દાદીનો જ�મ થયો. સાત બહ�નો અને 
બે ભાઈઓમાં સાતમા સંતાન �પે ‘ક�યાર�’ 
મ�યું. તો લૌ�કક િપતા ‘રતનચંદ સુરતાની’ અને 
માતા ‘સીતા’એ નામ રા�યું ‘મોિતલ’. ��ાબાબા 
�ેહથી કહ�તા ‘મોતી’! સરળતા અને 
િશતળતાની િવશેષતાને કારણ અ�ય� બાબા 
તરફથી અલૌ�કક નામ મ�યું. ‘ચં�મિણ’ 
�યોિતષે ક�ં હતું. ‘8 વષ�ની �મર� વૈરાગી બની 
ઘર�થી ચાલી જશે.’ બાળપણમાં જ દાદીએ ગુ��ંથ 
સાહ�બ વાં�યું હતું. તેઓ ભાગવત-ગીતાના પાઠ 
કયા� વગર જમતાં નહ�. રાતે માતાિપતાનાં �પમાં 
ભગવાન સાથે વાતો કરતાં અને કહ�તાં, ‘�યાર� �� 
તમારી યોિગન બનીશ?’ અને અચાનક એક રાતે 
તેમને ધરતીથી આકાશ સુધી કપાસ જેવી 
લાઈટનાં આકારમાં માતાિપતાનો ક�બાઈ�ડ 
�પમાં સા�ા�કાર થયો. લગાતાર ક�ટલાક �દવસો 
સુધી એવી જ રીતે બાબા સાથે ક��ણ તો �યાર�ક 
િવ�ણુનાં �દદાર થતા ર�ા �યાર� આ વાત પડોસી 
��ીને જણાવી તો તે તેમને મોટી બહ�ન (દાદી 
�દયપુ�પા) સાથે ��ાબાબા પાસે લઈ ગયા. 
બાબા કાકા મૂલચંદ આજવાલાનાં ઘરમાં નાનાં 
કમરામાં ગીતા સંભળાવી ર�ાં હતાં. �યાં �યાનમાં 
ગયેલી બહ�નનાં શ�દો કાને પ�ાં. ‘ચઢો, ચઢો, 
િવમાન જઈ ર�ં છ�. િવમાનમાં ચઢો’. આ સાંભળી 
દાદી દ�હથી �યારા-અશરીરી થઈ ગયા. �યાનમાં 
જ િવમાનમાં ઉડીને બાબાની પાસે પહ�ચી ગયા. 
મોડી રાતે 10 વા�યે તં�ા તુટી તો પોતાને બાબાની 
ગોદમાં �યાં. બાબાએ બી� �દવસે બોલા�યા તો 
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ફરીથી �દદારમાં �યેલા માતાિપતાનાં �પમાં 
બાબાને �ઈ �ભાિવત થયા. �ી� �દવસે ગયા તો 
મ�માને સુરીલા �વરમાં ગાતા સાંભ�યા. ‘મ� ઓમ 
મંડળીમાં શું �યું? એક ઋિષ �યા!’ �ક�લમાં 
�યેલા ફ�શનેબલ મ�માને ખુ�ાં વાળ, સફ�દ 
વ��ોમાં, િવના આભૂષણમાં �યા તો મ�માની 
સાદગીની ઉડી છાપ પડી તો તેઓ રોજ સ�સંગમાં 
જવા લા�યા.

એ જ �દવસોમાં બે વષ� મોટા ભાઈ અને મોટી 
બહ�ન (દાદી �દયપુ�પા)ના પિતનું અવસાન થયું. 
ઘરમાં દુઃખનો પહાડ તૂટી પ�ો. પુ�ની િવરહ 
વેદનાથી મા �યાક�ળ હતી. માને મળવાની બાબાને 
�ાથ�ના કરી તો બાબા બો�યા, ‘�� માતાઓનો 
સવ��ટ છું.’ અને ઘેર આવીને પુ� િવયોગથી 
બેહાલ માને બાબાએ ક�ં, ‘ઉદાસીનાં કપડા 
બદલો, એનાથી દીકરો યાદ આવશે.’ પણ મા 
રોતી રહી. પરંતુ બાબાનાં આમં�ણથી સ�સંગમાં 
આ�યા તો બાબાએ તેમના વ��ો બદલી વરદાન 
આ�યું, ‘તમને ક��ણ જેવો બાળક મળશે’ અને 
દાદીને વરદાન દીધું, ‘બેટા તું િશવશિ� છો’ તો 
માને ખોળામાં ક��ણના દશ�ન થયા, તો તે દુઃખ 
ભૂલી �ાની બની ગઈ. માને ખુશ �ઈ, લૌ�કક 
િપતા બાબાનાં િનમં�ણ પર સ�સંગમાં ગયા. તેઓ 
ભોગિવલાસી અને માંસ મ�દરાનાં �યસની હતા. 
બાબાએ તેમને મ�માને મળવાનું ક�ં, મ�માને 
�યા તો તેમને તેમાં લ�મીનાં દશ�ન થયાં અને 
એક ઝટક� દા�-માંસ છોડી દીધા. દમની બીમારી 
પણ ઠીક થઈ ગઈ. ઘર નક�માંથી �વગ� બની ગયું. 
બાબા ઓમની �વિન કરતાં તો દાદી ગહન 
શાંિતમાં ચા�યા જતાં. �યાર� 13 વષ�ની �મર� તેઓ 
9માં ધોરણમાં ભણતાં હતાં. બાબા ચુંબકની જેમ 
ખ�ચતાં તો તેઓ બો�યા, ‘બાબા શાળા છોડી 
દ�?’ તો બાબાએ ક�ં ‘શાળાએ જવાથી ટીચસ� 

બાળકોમાં ��િત આવશે.’ બાબાએ 
ઓમિનવાસમાં બાળકોની હો�ટ�લ ખોલી હતી. 6 
મિહના ભ�યા પછી �યાં રહ�વાની છુ�ી આપી, 
�યાં દાદી બાળકોને અં�ે� ભણાવતાં. બાબાના 
�યારમાં ક�બા�ન થઈ દાદીએ �ઢ િન�ય કય� ક� 
લાખો તોફાન આવે પણ તે ઈ�રીય ગુણ 
શિ�ઓને નહ� છોડે.

શ�આતમાં પિવ�તાની રાહમાં ઘણાં િવ�નો 
આ�યા. પણ દાદી હતાં ખૂબ બહાદુર, આથી 
બાબાએ દાદીની િનભ�યતાની િવશેષતાને �ઈને, 
િવરોધી હર�કશન મુખી (દાદી િનમ�લશાંતાનાં 
સસરાનાં ભાઈ)ને �ાન સમ�વવા હ�તુ એક 
ર�કોડ� ‘ઈસ પાપ ક� દુિનયા સે કહ� દૂર લે ચલ’ 
લઈને મોક�યા, પરંતુ તેમાં �દુ સમ�ને ર�કોડ� 
તોડી નાંખી. બાબાને પછીથી ઓળ�યા. પછી 
િવરોધીઓએ ઓમિનવાસે ધરણા કયા�. સવાર� 
લટાર�થી ફરતાં બાળકોને બો�યાં, ‘અંદર �ઓ’ 
પણ બાળકો �ઢતાથી ઊભા ર�ા. દાદીનાં બહ�ન 
‘બબન’ના પિત દરવા�માં સૂઈ ગયા હતાં. તેમને 
દાદી િનભ�યતાથી ઓળ�ગીને અંદર ગયા. આ રીતે 
સંબંધીઓએ ખૂબ હોબાળા કયા�. લાખાભવનને 
આગ લગાડી. પણ જેને ‘રામ રાખે તેને કોણ 
ચાખે’ છ�વટ� તેઓ હારીને ચા�યા ગયા. પછી 
બાબા કરાંચી ગયા તો દાદી પણ પાછળ પાછળ 
ગયા. તેમને બાબા મ�માની અંગસંગ રહ�વાનું 
સૌભા�ય મ�યું. થોડા સમય પછી લૌ�કક 
પ�રવારની સેવા માટ� બાબાએ ઘેર મોક�યા. તો 
િપતા બો�યા, ‘તને ક�મ આપું, ક�મ �� જ ના 
સમિપ�ત થઈ �વ?’ તો તેઓ બો�યા, ‘મકાન, 
દુકાન, �હ�થી ક�વી રીતે છોડશો?’ તેઓ 
બો�યા, ‘બાબાને પૂછો?’ �યાર� બાબા િપતાને 
બો�યા, ‘મોટા મોટા પેપર આવશે, સામનો 
કરશો?’ તેઓ બો�યા, ‘હા’, પછી િહસાબ કરી 
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િનભ�યતાની દ�વી, શેરની િશવશિ�, શેર-એ-પં�બ

દાદી ચં�મિણ�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
િવ� ઈિતહાસમાં 

મહાપુ�ષોએ �ાંિતઓ 
કરીને હ�મેશા જગત 
ઉ�થાન કરવા ધાયુ�, પરંતુ 
કિલકાળમાં ઘોર પતનને 
તેઓ રોક� ના શ�યો તો 
�વયં િનરાકાર

પરમા�માએ ��ા તનમાં અવત�રત થઈ અ�યા�મ 
�ાંિતનો શંખનાદ કરી, નારીશિ�ને શાંિતની 
�ાંિતની કણ�ધાર બનાવી. એ િશવશિ� સેનાની 
‘ન’ ભૂતો ન ‘ભિવ�યિત’ એક િનભ�ક-િનડર-
લીડર, શેરની િશવશિ� હતાં. દાદી ચં�મિણ, 
જેઓ મુ�ક�લ પડકારોને સહજ ��વકારી, 
િહ�મતથી િવ�નોનો સામનો કરી, િવજયનો ઝંડો 
ફરકાવતાં. તેઓ િનબ�ળ, િહ�મતહીન માતાઓનો 
મજબૂત આધાર બનતાં અને બાંધેલી ગોપીઓમાં 
બળ ભરી તેઓને િવ�નોથી પાર કરાવતાં. 
ય�િપતાનાં આદ�શોને માથે રાખી. �� ય�નાં 
ર�ણ માટ� હ�મેશા ત�પર રહ�તાં. તેમનાં સાહસ-
શૌય� અને વીરતા-િનભ�યતાની િવશેષતા �ઈ 
િપતા�ી ��ા બાબા �યાર અને ગવ�થી તેમને 
શેરની િશવશિ�, શેર-એ-પં�બ કહ�તાં. 
દાદીની રગોમાં દોડતા લોહીની જેમ સ�યતાની 
શિ� �વાિહત થતી. સાથે જ તેઓ સ�યતા-
સાહસ-શૌય�ની માનો મૂિત�મંત �િતમા અને 
િનભ�યતાનાં સા�ાત દ�વી જ હતાં. તેઓ 
ગૌરવભયા� ઈ�રીય ઈિતહાસના પાનાં પર �હાની 
વીરાંગના તેમજ આદશ� મહાનાિયકા બની 
ઉભયા�.

િસંધ હ�દરાબાદમાં ભિ�-ભાવના સભર 
પ�રવારમાં દાદીનો જ�મ થયો. સાત બહ�નો અને 
બે ભાઈઓમાં સાતમા સંતાન �પે ‘ક�યાર�’ 
મ�યું. તો લૌ�કક િપતા ‘રતનચંદ સુરતાની’ અને 
માતા ‘સીતા’એ નામ રા�યું ‘મોિતલ’. ��ાબાબા 
�ેહથી કહ�તા ‘મોતી’! સરળતા અને 
િશતળતાની િવશેષતાને કારણ અ�ય� બાબા 
તરફથી અલૌ�કક નામ મ�યું. ‘ચં�મિણ’ 
�યોિતષે ક�ં હતું. ‘8 વષ�ની �મર� વૈરાગી બની 
ઘર�થી ચાલી જશે.’ બાળપણમાં જ દાદીએ ગુ��ંથ 
સાહ�બ વાં�યું હતું. તેઓ ભાગવત-ગીતાના પાઠ 
કયા� વગર જમતાં નહ�. રાતે માતાિપતાનાં �પમાં 
ભગવાન સાથે વાતો કરતાં અને કહ�તાં, ‘�યાર� �� 
તમારી યોિગન બનીશ?’ અને અચાનક એક રાતે 
તેમને ધરતીથી આકાશ સુધી કપાસ જેવી 
લાઈટનાં આકારમાં માતાિપતાનો ક�બાઈ�ડ 
�પમાં સા�ા�કાર થયો. લગાતાર ક�ટલાક �દવસો 
સુધી એવી જ રીતે બાબા સાથે ક��ણ તો �યાર�ક 
િવ�ણુનાં �દદાર થતા ર�ા �યાર� આ વાત પડોસી 
��ીને જણાવી તો તે તેમને મોટી બહ�ન (દાદી 
�દયપુ�પા) સાથે ��ાબાબા પાસે લઈ ગયા. 
બાબા કાકા મૂલચંદ આજવાલાનાં ઘરમાં નાનાં 
કમરામાં ગીતા સંભળાવી ર�ાં હતાં. �યાં �યાનમાં 
ગયેલી બહ�નનાં શ�દો કાને પ�ાં. ‘ચઢો, ચઢો, 
િવમાન જઈ ર�ં છ�. િવમાનમાં ચઢો’. આ સાંભળી 
દાદી દ�હથી �યારા-અશરીરી થઈ ગયા. �યાનમાં 
જ િવમાનમાં ઉડીને બાબાની પાસે પહ�ચી ગયા. 
મોડી રાતે 10 વા�યે તં�ા તુટી તો પોતાને બાબાની 
ગોદમાં �યાં. બાબાએ બી� �દવસે બોલા�યા તો 
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ફરીથી �દદારમાં �યેલા માતાિપતાનાં �પમાં 
બાબાને �ઈ �ભાિવત થયા. �ી� �દવસે ગયા તો 
મ�માને સુરીલા �વરમાં ગાતા સાંભ�યા. ‘મ� ઓમ 
મંડળીમાં શું �યું? એક ઋિષ �યા!’ �ક�લમાં 
�યેલા ફ�શનેબલ મ�માને ખુ�ાં વાળ, સફ�દ 
વ��ોમાં, િવના આભૂષણમાં �યા તો મ�માની 
સાદગીની ઉડી છાપ પડી તો તેઓ રોજ સ�સંગમાં 
જવા લા�યા.

એ જ �દવસોમાં બે વષ� મોટા ભાઈ અને મોટી 
બહ�ન (દાદી �દયપુ�પા)ના પિતનું અવસાન થયું. 
ઘરમાં દુઃખનો પહાડ તૂટી પ�ો. પુ�ની િવરહ 
વેદનાથી મા �યાક�ળ હતી. માને મળવાની બાબાને 
�ાથ�ના કરી તો બાબા બો�યા, ‘�� માતાઓનો 
સવ��ટ છું.’ અને ઘેર આવીને પુ� િવયોગથી 
બેહાલ માને બાબાએ ક�ં, ‘ઉદાસીનાં કપડા 
બદલો, એનાથી દીકરો યાદ આવશે.’ પણ મા 
રોતી રહી. પરંતુ બાબાનાં આમં�ણથી સ�સંગમાં 
આ�યા તો બાબાએ તેમના વ��ો બદલી વરદાન 
આ�યું, ‘તમને ક��ણ જેવો બાળક મળશે’ અને 
દાદીને વરદાન દીધું, ‘બેટા તું િશવશિ� છો’ તો 
માને ખોળામાં ક��ણના દશ�ન થયા, તો તે દુઃખ 
ભૂલી �ાની બની ગઈ. માને ખુશ �ઈ, લૌ�કક 
િપતા બાબાનાં િનમં�ણ પર સ�સંગમાં ગયા. તેઓ 
ભોગિવલાસી અને માંસ મ�દરાનાં �યસની હતા. 
બાબાએ તેમને મ�માને મળવાનું ક�ં, મ�માને 
�યા તો તેમને તેમાં લ�મીનાં દશ�ન થયાં અને 
એક ઝટક� દા�-માંસ છોડી દીધા. દમની બીમારી 
પણ ઠીક થઈ ગઈ. ઘર નક�માંથી �વગ� બની ગયું. 
બાબા ઓમની �વિન કરતાં તો દાદી ગહન 
શાંિતમાં ચા�યા જતાં. �યાર� 13 વષ�ની �મર� તેઓ 
9માં ધોરણમાં ભણતાં હતાં. બાબા ચુંબકની જેમ 
ખ�ચતાં તો તેઓ બો�યા, ‘બાબા શાળા છોડી 
દ�?’ તો બાબાએ ક�ં ‘શાળાએ જવાથી ટીચસ� 

બાળકોમાં ��િત આવશે.’ બાબાએ 
ઓમિનવાસમાં બાળકોની હો�ટ�લ ખોલી હતી. 6 
મિહના ભ�યા પછી �યાં રહ�વાની છુ�ી આપી, 
�યાં દાદી બાળકોને અં�ે� ભણાવતાં. બાબાના 
�યારમાં ક�બા�ન થઈ દાદીએ �ઢ િન�ય કય� ક� 
લાખો તોફાન આવે પણ તે ઈ�રીય ગુણ 
શિ�ઓને નહ� છોડે.

શ�આતમાં પિવ�તાની રાહમાં ઘણાં િવ�નો 
આ�યા. પણ દાદી હતાં ખૂબ બહાદુર, આથી 
બાબાએ દાદીની િનભ�યતાની િવશેષતાને �ઈને, 
િવરોધી હર�કશન મુખી (દાદી િનમ�લશાંતાનાં 
સસરાનાં ભાઈ)ને �ાન સમ�વવા હ�તુ એક 
ર�કોડ� ‘ઈસ પાપ ક� દુિનયા સે કહ� દૂર લે ચલ’ 
લઈને મોક�યા, પરંતુ તેમાં �દુ સમ�ને ર�કોડ� 
તોડી નાંખી. બાબાને પછીથી ઓળ�યા. પછી 
િવરોધીઓએ ઓમિનવાસે ધરણા કયા�. સવાર� 
લટાર�થી ફરતાં બાળકોને બો�યાં, ‘અંદર �ઓ’ 
પણ બાળકો �ઢતાથી ઊભા ર�ા. દાદીનાં બહ�ન 
‘બબન’ના પિત દરવા�માં સૂઈ ગયા હતાં. તેમને 
દાદી િનભ�યતાથી ઓળ�ગીને અંદર ગયા. આ રીતે 
સંબંધીઓએ ખૂબ હોબાળા કયા�. લાખાભવનને 
આગ લગાડી. પણ જેને ‘રામ રાખે તેને કોણ 
ચાખે’ છ�વટ� તેઓ હારીને ચા�યા ગયા. પછી 
બાબા કરાંચી ગયા તો દાદી પણ પાછળ પાછળ 
ગયા. તેમને બાબા મ�માની અંગસંગ રહ�વાનું 
સૌભા�ય મ�યું. થોડા સમય પછી લૌ�કક 
પ�રવારની સેવા માટ� બાબાએ ઘેર મોક�યા. તો 
િપતા બો�યા, ‘તને ક�મ આપું, ક�મ �� જ ના 
સમિપ�ત થઈ �વ?’ તો તેઓ બો�યા, ‘મકાન, 
દુકાન, �હ�થી ક�વી રીતે છોડશો?’ તેઓ 
બો�યા, ‘બાબાને પૂછો?’ �યાર� બાબા િપતાને 
બો�યા, ‘મોટા મોટા પેપર આવશે, સામનો 
કરશો?’ તેઓ બો�યા, ‘હા’, પછી િહસાબ કરી 
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સાંભળી તેઓ ઘણાં ખુશ થયા અને દાદી સાથે 
�વયં બાબાને મળવા નીક�યા. પણ જેવા તે કારમાં 
બેસવા ગયા તો �શંસકોએ તેમને ઘેયા�, તો તેઓ 
બો�યા, ‘ડરો નહ�, એક કલાકમાં આવું છું.’ પણ 
િશ�યોએ જવા ના દીધાં. લોકોએ તેમને ભડકા�યા 
અને ધરણાં કયા�. પરંતુ સમયસર પોિલસ પહ�ચી 
ગઈ અને વાસવાની�ને લઈ ગઈ.

દાદી 1950માં બાબા સાથે આબુ આ�યા. તો 
બેગરી પાટ� ઈ�રીય સેવામાં િનિમ� બ�યો. બાબા 
મ�માનાં �યારમાં ઉછર�લાં દાદી તેમને છોડવા 
નહતા માંગતા, પણ બાળકોનું ભા�ય બનાવવું 
હતું તો સેવા માટ� તેમને �દયપુ�પા દાદી પાસે 
અજમેર મોક�યા. પછી દાદી �દ�ીમાં �ણ મિહના 
ર�ા. બાદમાં અ�તસર ગયા, �યાંથી પં�બ, 
હ�રયાણા, જ�મુ કા�મીર તેમજ િહમાચલમાં 
સેવાઓ શ� કરી. અનેક લોકોનું �વન બના�યું. 
અચલદીદી, �ેમદીદી - દ�હરાદૂન, રાજદીદી-
નેપાળ જેવાં અમૂ�ય ર�ો નીક�યા. તેઓ કહ�તાં, 
‘�� �� નહ� રા� બનવાવાળી છું.’ એક ગામમાં 
િનમ�લશાંતાદીદીને જવાનું હતું પણ દાદીને 
મોક�યા. નાના એવા ઓરડામાં 3 વષ� ર�ા, ન 
બાથ�મ, ન લે�ીન, ન પાણી, રસોડામાં �ાન 
કરતાં. આખું ગામ સાથે હતું. મ�મા ગયા તો 800 
લોકો હાર લઈને �વાગત માટ� ઉભા હતાં. બાબા 
પણ એ ગામમાં ગયા. હાપૂડમાં હોબાળો થયો તો 
બાબાએ દાદીને મોક�યા. એક ર�ુ માતાના 
પિતનો પિવ�તા પર ઝઘડો થયો. ગુ�સે થઈ 
પિતએ ક�ં, ‘ઘર�થી િનકળી �ઓ.’ તો તે 
�દ�ીનાં સે�ટર પર વાસણો માં�ને રહ�વા લાગી. 
પિતએ ઘર�ણાંની ચોરીનો આરોપ લગા�ો. 
િવજળી-પાણી બંધ કરા�યા. ગુંડાઓ મૂક� 
માિલકને મારવાની ધમક� આપી. િવરોધીઓએ 
બીજું મકાન બતા�યું અને સમાન સિહત �દ�ી 

ભાઈનાં બાળકોને દુકાન દઈ તન-મન-ધન સિહત 
આખો પ�રવાર સમિપ�ત થયો. કોઈ ય�માં યોગી 
બ�યા, તો કોઈ પાછળથી મુંબઈ, બ��લોર, 
િસંગાપોર, �પેન વગેર� �થાનો પર સહયોગી 
બ�યા. 

દાદી માતાિપતા સાથે કરાંચી ગયા તો ઘર 
ખાલી હતું. જે માતાઓ કરાંચી જઈ ન શક� તે �યાં 
એકઠી થવા લાગી. �જશાંતાદાદી અને તેમના 
માતા લીલાવતી જેવી ક�ટલીક બંધનવાળી 
ગોપીઓ સખત બંધનમાં હતી. દાદી રામસેવક 
હનુમાન બની ગોપીઓને બાબાનો સંદ�શ 
પહ�ચાડતા. દાદી શીલઈ��ા 16 તાળામાં હતા. 
બાબાએ દાદીને તેમને પ� દ�વા મોક�યાં. �દવસે 
છત ઉપર બેઠ�લા શીલદાદીએ દાદીને �ઈ પૂ�ું, 
‘શું લાવી છો?’ દાદીએ ક�ં, ‘પ�’ તો શીલ 
દાદીએ ઉપરથી દોરો નાં�યો તો દાદીએ દોરા સાથે 
પ� બાંધી પહ�ચા�ો. દાદીનાં લૌ�કક મામી દાદી 
સતી (દાદી �કાશમિણનાં બહ�ન) બાંધેલી હતાં, 
તેમનાં જેવી બહ�નો દાદીને પૂછતી, ‘અમે કરાંચી 
ક�વી રીતે પહ�ચીએ?’ તો દાદી િહ�મત આપીને 
કહ�તી ‘ચાલી નીકળો ��નમાં’ પણ તેમના 
પિતઓએ �ટ�શન મા�ટરને ફોટા આપી કહી 
રાખેલું ક�, આ દ�ખાય તો અમને કહ��’, તો 
બહ�નોએ �લાન બના�યો અને બુરખો પહ�રી 
કરાંચી પહ�ચી તેમજ અલગ બંગલામાં મ�મા અને 
દીદી મનમોિહની સાથે િસલાઈ કરવા લાગી, 
સંબંધીઓ વોરંટ પર વોરંટ મોકલતા તો યુિ�થી 
માતાઓ કહ�તી, ‘અમે તો અહ�યા નોકરી કરીએ 
છીએ’, આખર� તેઓના �યાસ સફળ ના થયા તો 
િવરોધીઓએ સાધુ વાસવાનીને ભડકા�યા, તો 
તેને સમ�વવા બાબાએ દાદીને મોક�યા. તેમને 
�ાન સંભળાવી દાદીએ ક�ં, ‘બાબા તો તમારો 
આદર કર� છ�, બાબાએ આમં�ણ મોક�યું છ�.’ આ 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 26

�ાના�ત

�યાર લુંટાવતા અને પોતાના બનાવી લેતાં. દાદીનું 
�દલ સાફ હતું. તેમનાં મુ� હા�યથી આખો હોલ 
ખુશીથી ગું� ઉઠતો.

મને પણ પુણેમાં પહ�લી વાર 1985માં દાદીને 
મળવાનું ભા�ય મ�યું. �ાટ�ર ગેટ સે�ટર પર 
દાદી આ�યા હતા. �ાસમાં થોડા લોકો હતાં. 
મુરલી પૂરી થતાં જ તેઓ મારા હાથમાં હાથ પકડી 
ડાંસ કરવા લા�યા અને િનદ�ષ �ેમ વરસાવવા 
લા�યા! તે �યાર અને દુલાર આજે પણ ભૂ�યો નથી 
ભૂલાતો! એક વખત દાદી �કાશમિણ અને દાદી 
ચં�મિણ� સાથે મધુવનનાં બાલભવનમાં સાથે 
ભોજન કરવાનું સૌભા�ય મ�યું. દાદીએ નામ 
પૂ�ું, તો મ� ક�ં, ‘હ�મંત’, તો દાદીએ ક�ં, 
‘હ�મંત એટલે િહ�મતવાન, ઈમાનદાર!’ આ શ�દો 
મારા માટ� વરદાન બની ગયા. તેઓ પા�ા યોગી 
હતા. બે-બે કલાક એકરસ અવ�થામાં બેસી યોગ 
કરતાં અને કરાવતાં. �કાશમિણદાદી તેમને �યાં 
પણ મોકલતાં, દાદીની આ�ાને ટા�યા વગર, 
અગાઉથી ન�ી કર�લાં કાય��મ રદ કરતાં અને 
માિલક સો બાળક બની હાં � કહ�તાં. દાદી 
મનમોિહની�નાં દ�હ�યાગ બાદ તેઓ 
��ાક�મારીનાં સંયુ� મુ�ય �શાિસકા બ�યા. 
દાદી �ાન સરોવરનાં ડાયર��ટર પણ ર�ાં આખર� 
બે�લોરમાં ‘અચાનક અને એવરર�ડી’નો પાઠ 
પાકો કરાવતાં, 11 માચ�, 1997ના રોજ હસતા 
હસતાં દ�હ�યાગ કરી બાબાની ગોદમાં સમાઈ 
ગયા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોકલવાના ઈરાદ� �ક લા�યા પણ ગવમ��ટ સાથે 
હતી, તો પોિલસે ક�ં, ‘આમનું ક�ઈ ના લેતા’. 
બાબાએ સંદ�શપુ�ીનો સંદ�શ મંગા�યો, તો સંદ�શ 
આ�યો, ‘િનભ�ય થઈને આગળ આગળ ચાલો’, 
તો દાદી ચં�મિણ આગળ આગળ ચા�યા. 
િવરોધીઓએ મકાનને તાળું માયુ� હતું. તે પોિલસે 
તો�ું. પછી લખનૌથી આવેલા મં�ીએ બંને પ�ના 
8-8 લોકોની વ�ે ર�ુમાતાની જુબાની લીધી, 
પણ તેમની કોઈ ભૂલ ન લાગી, તો પેલા 8 લોકોને 
એક �દવસ માટ� જેલમાં મોક�યા. દાદીએ િવ�ન 
િવનાશક બની ઝઘડો પતા�યો.

િસરસા સેવાક��� સંચાિલકા િબંદુબહ�ને દાદી 
સાથેનો અનુભવ આ �માણે સંભળા�યો છ�, ‘એક 
વાર દાદી પાસે એક બહ�ન ��ાસુને લઈને આવી 
અને તેની ફ�રયાદ કરવા લાગી, ‘દાદી, આ 
આવા છ�! તેવા છ�!’ દાદીએ પહ�લા તો �ેમથી 
સાંભ�યું, પછી તે બહ�નને બો�યા, ‘બહ�ન, એમ 
નહ� કહો - આ આવા છ�, એમ કહો - આ આવા 
હતાં. � તેમણે એક સેક�ડ પહ�લાં �વ-
પ�રવત�નનો સંક�પ કય� હોય તો તે બદલવાનાં 
શ� થઈ ગયા ને! આથી એક સેક�ડ પહ�લાં તે 
એવા હતાં, હવે તો બદલાઈ ગયા ને!’ તેઓ િશ�ા 
આપતાં, ‘� બોલવું હોય તો સાચું બોલવાનું 
સાહસ રાખો, સ�યને �વીકારવા તૈયાર રહો, 
જેમના માટ� વાત કહી તેમનાં સુધી અવ�ય 
પહ�ચશે, આથી તમે ક�ં છ� તો િહ�મત રાખી 
�વીકાર કરો, અ�યથા કોઈને ક�ઈ કહો જ નહ� તો 
સા�ં!’ સાચે જ, દાદીનાં િવચારો ક�ટલાં �ચા હતાં! 
સાચા અથ�માં દાદીએ અ�યા�મને પચા�યું. તેમનો 
�યવહાર જેટલો સહજ સરળ હતો, તેટલાં જ તેઓ 
િનયમ મયા�દાઓમાં પા�ા હતાં. તેઓ ધારણામાં 
�યાર�ય ચલાવી ન લેતાં. �ેહ અને અનુશાસનનું 
સુંદર સંતુલન કરીને તેઓ ખુ�ા �દલથી મળતાં, 
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• તમને જે મળ� છ�, તમે એને આ�િવકા 
બનાવી શકો છો. તમે કોઈને આપો છો 
તેનાથી તમે �વનનું ઘડતર કરી શકો છો.



સાંભળી તેઓ ઘણાં ખુશ થયા અને દાદી સાથે 
�વયં બાબાને મળવા નીક�યા. પણ જેવા તે કારમાં 
બેસવા ગયા તો �શંસકોએ તેમને ઘેયા�, તો તેઓ 
બો�યા, ‘ડરો નહ�, એક કલાકમાં આવું છું.’ પણ 
િશ�યોએ જવા ના દીધાં. લોકોએ તેમને ભડકા�યા 
અને ધરણાં કયા�. પરંતુ સમયસર પોિલસ પહ�ચી 
ગઈ અને વાસવાની�ને લઈ ગઈ.

દાદી 1950માં બાબા સાથે આબુ આ�યા. તો 
બેગરી પાટ� ઈ�રીય સેવામાં િનિમ� બ�યો. બાબા 
મ�માનાં �યારમાં ઉછર�લાં દાદી તેમને છોડવા 
નહતા માંગતા, પણ બાળકોનું ભા�ય બનાવવું 
હતું તો સેવા માટ� તેમને �દયપુ�પા દાદી પાસે 
અજમેર મોક�યા. પછી દાદી �દ�ીમાં �ણ મિહના 
ર�ા. બાદમાં અ�તસર ગયા, �યાંથી પં�બ, 
હ�રયાણા, જ�મુ કા�મીર તેમજ િહમાચલમાં 
સેવાઓ શ� કરી. અનેક લોકોનું �વન બના�યું. 
અચલદીદી, �ેમદીદી - દ�હરાદૂન, રાજદીદી-
નેપાળ જેવાં અમૂ�ય ર�ો નીક�યા. તેઓ કહ�તાં, 
‘�� �� નહ� રા� બનવાવાળી છું.’ એક ગામમાં 
િનમ�લશાંતાદીદીને જવાનું હતું પણ દાદીને 
મોક�યા. નાના એવા ઓરડામાં 3 વષ� ર�ા, ન 
બાથ�મ, ન લે�ીન, ન પાણી, રસોડામાં �ાન 
કરતાં. આખું ગામ સાથે હતું. મ�મા ગયા તો 800 
લોકો હાર લઈને �વાગત માટ� ઉભા હતાં. બાબા 
પણ એ ગામમાં ગયા. હાપૂડમાં હોબાળો થયો તો 
બાબાએ દાદીને મોક�યા. એક ર�ુ માતાના 
પિતનો પિવ�તા પર ઝઘડો થયો. ગુ�સે થઈ 
પિતએ ક�ં, ‘ઘર�થી િનકળી �ઓ.’ તો તે 
�દ�ીનાં સે�ટર પર વાસણો માં�ને રહ�વા લાગી. 
પિતએ ઘર�ણાંની ચોરીનો આરોપ લગા�ો. 
િવજળી-પાણી બંધ કરા�યા. ગુંડાઓ મૂક� 
માિલકને મારવાની ધમક� આપી. િવરોધીઓએ 
બીજું મકાન બતા�યું અને સમાન સિહત �દ�ી 

ભાઈનાં બાળકોને દુકાન દઈ તન-મન-ધન સિહત 
આખો પ�રવાર સમિપ�ત થયો. કોઈ ય�માં યોગી 
બ�યા, તો કોઈ પાછળથી મુંબઈ, બ��લોર, 
િસંગાપોર, �પેન વગેર� �થાનો પર સહયોગી 
બ�યા. 

દાદી માતાિપતા સાથે કરાંચી ગયા તો ઘર 
ખાલી હતું. જે માતાઓ કરાંચી જઈ ન શક� તે �યાં 
એકઠી થવા લાગી. �જશાંતાદાદી અને તેમના 
માતા લીલાવતી જેવી ક�ટલીક બંધનવાળી 
ગોપીઓ સખત બંધનમાં હતી. દાદી રામસેવક 
હનુમાન બની ગોપીઓને બાબાનો સંદ�શ 
પહ�ચાડતા. દાદી શીલઈ��ા 16 તાળામાં હતા. 
બાબાએ દાદીને તેમને પ� દ�વા મોક�યાં. �દવસે 
છત ઉપર બેઠ�લા શીલદાદીએ દાદીને �ઈ પૂ�ું, 
‘શું લાવી છો?’ દાદીએ ક�ં, ‘પ�’ તો શીલ 
દાદીએ ઉપરથી દોરો નાં�યો તો દાદીએ દોરા સાથે 
પ� બાંધી પહ�ચા�ો. દાદીનાં લૌ�કક મામી દાદી 
સતી (દાદી �કાશમિણનાં બહ�ન) બાંધેલી હતાં, 
તેમનાં જેવી બહ�નો દાદીને પૂછતી, ‘અમે કરાંચી 
ક�વી રીતે પહ�ચીએ?’ તો દાદી િહ�મત આપીને 
કહ�તી ‘ચાલી નીકળો ��નમાં’ પણ તેમના 
પિતઓએ �ટ�શન મા�ટરને ફોટા આપી કહી 
રાખેલું ક�, આ દ�ખાય તો અમને કહ��’, તો 
બહ�નોએ �લાન બના�યો અને બુરખો પહ�રી 
કરાંચી પહ�ચી તેમજ અલગ બંગલામાં મ�મા અને 
દીદી મનમોિહની સાથે િસલાઈ કરવા લાગી, 
સંબંધીઓ વોરંટ પર વોરંટ મોકલતા તો યુિ�થી 
માતાઓ કહ�તી, ‘અમે તો અહ�યા નોકરી કરીએ 
છીએ’, આખર� તેઓના �યાસ સફળ ના થયા તો 
િવરોધીઓએ સાધુ વાસવાનીને ભડકા�યા, તો 
તેને સમ�વવા બાબાએ દાદીને મોક�યા. તેમને 
�ાન સંભળાવી દાદીએ ક�ં, ‘બાબા તો તમારો 
આદર કર� છ�, બાબાએ આમં�ણ મોક�યું છ�.’ આ 
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�યાર લુંટાવતા અને પોતાના બનાવી લેતાં. દાદીનું 
�દલ સાફ હતું. તેમનાં મુ� હા�યથી આખો હોલ 
ખુશીથી ગું� ઉઠતો.

મને પણ પુણેમાં પહ�લી વાર 1985માં દાદીને 
મળવાનું ભા�ય મ�યું. �ાટ�ર ગેટ સે�ટર પર 
દાદી આ�યા હતા. �ાસમાં થોડા લોકો હતાં. 
મુરલી પૂરી થતાં જ તેઓ મારા હાથમાં હાથ પકડી 
ડાંસ કરવા લા�યા અને િનદ�ષ �ેમ વરસાવવા 
લા�યા! તે �યાર અને દુલાર આજે પણ ભૂ�યો નથી 
ભૂલાતો! એક વખત દાદી �કાશમિણ અને દાદી 
ચં�મિણ� સાથે મધુવનનાં બાલભવનમાં સાથે 
ભોજન કરવાનું સૌભા�ય મ�યું. દાદીએ નામ 
પૂ�ું, તો મ� ક�ં, ‘હ�મંત’, તો દાદીએ ક�ં, 
‘હ�મંત એટલે િહ�મતવાન, ઈમાનદાર!’ આ શ�દો 
મારા માટ� વરદાન બની ગયા. તેઓ પા�ા યોગી 
હતા. બે-બે કલાક એકરસ અવ�થામાં બેસી યોગ 
કરતાં અને કરાવતાં. �કાશમિણદાદી તેમને �યાં 
પણ મોકલતાં, દાદીની આ�ાને ટા�યા વગર, 
અગાઉથી ન�ી કર�લાં કાય��મ રદ કરતાં અને 
માિલક સો બાળક બની હાં � કહ�તાં. દાદી 
મનમોિહની�નાં દ�હ�યાગ બાદ તેઓ 
��ાક�મારીનાં સંયુ� મુ�ય �શાિસકા બ�યા. 
દાદી �ાન સરોવરનાં ડાયર��ટર પણ ર�ાં આખર� 
બે�લોરમાં ‘અચાનક અને એવરર�ડી’નો પાઠ 
પાકો કરાવતાં, 11 માચ�, 1997ના રોજ હસતા 
હસતાં દ�હ�યાગ કરી બાબાની ગોદમાં સમાઈ 
ગયા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોકલવાના ઈરાદ� �ક લા�યા પણ ગવમ��ટ સાથે 
હતી, તો પોિલસે ક�ં, ‘આમનું ક�ઈ ના લેતા’. 
બાબાએ સંદ�શપુ�ીનો સંદ�શ મંગા�યો, તો સંદ�શ 
આ�યો, ‘િનભ�ય થઈને આગળ આગળ ચાલો’, 
તો દાદી ચં�મિણ આગળ આગળ ચા�યા. 
િવરોધીઓએ મકાનને તાળું માયુ� હતું. તે પોિલસે 
તો�ું. પછી લખનૌથી આવેલા મં�ીએ બંને પ�ના 
8-8 લોકોની વ�ે ર�ુમાતાની જુબાની લીધી, 
પણ તેમની કોઈ ભૂલ ન લાગી, તો પેલા 8 લોકોને 
એક �દવસ માટ� જેલમાં મોક�યા. દાદીએ િવ�ન 
િવનાશક બની ઝઘડો પતા�યો.

િસરસા સેવાક��� સંચાિલકા િબંદુબહ�ને દાદી 
સાથેનો અનુભવ આ �માણે સંભળા�યો છ�, ‘એક 
વાર દાદી પાસે એક બહ�ન ��ાસુને લઈને આવી 
અને તેની ફ�રયાદ કરવા લાગી, ‘દાદી, આ 
આવા છ�! તેવા છ�!’ દાદીએ પહ�લા તો �ેમથી 
સાંભ�યું, પછી તે બહ�નને બો�યા, ‘બહ�ન, એમ 
નહ� કહો - આ આવા છ�, એમ કહો - આ આવા 
હતાં. � તેમણે એક સેક�ડ પહ�લાં �વ-
પ�રવત�નનો સંક�પ કય� હોય તો તે બદલવાનાં 
શ� થઈ ગયા ને! આથી એક સેક�ડ પહ�લાં તે 
એવા હતાં, હવે તો બદલાઈ ગયા ને!’ તેઓ િશ�ા 
આપતાં, ‘� બોલવું હોય તો સાચું બોલવાનું 
સાહસ રાખો, સ�યને �વીકારવા તૈયાર રહો, 
જેમના માટ� વાત કહી તેમનાં સુધી અવ�ય 
પહ�ચશે, આથી તમે ક�ં છ� તો િહ�મત રાખી 
�વીકાર કરો, અ�યથા કોઈને ક�ઈ કહો જ નહ� તો 
સા�ં!’ સાચે જ, દાદીનાં િવચારો ક�ટલાં �ચા હતાં! 
સાચા અથ�માં દાદીએ અ�યા�મને પચા�યું. તેમનો 
�યવહાર જેટલો સહજ સરળ હતો, તેટલાં જ તેઓ 
િનયમ મયા�દાઓમાં પા�ા હતાં. તેઓ ધારણામાં 
�યાર�ય ચલાવી ન લેતાં. �ેહ અને અનુશાસનનું 
સુંદર સંતુલન કરીને તેઓ ખુ�ા �દલથી મળતાં, 
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• તમને જે મળ� છ�, તમે એને આ�િવકા 
બનાવી શકો છો. તમે કોઈને આપો છો 
તેનાથી તમે �વનનું ઘડતર કરી શકો છો.



સવ�� શિ� પરમિપતા િશવ પરમા�માએ 
1969માં ��તીય સાકાર મા�યમ દાદી �દય-
મોિહની�નાં રથને પસંદ કયા�. ઈ.સ. 1969થી 
અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી શ� થઈ જે 
અિવરત 31-12-2017 સુધી દાદી�નાં સાકાર 
રથ મા�યમ �ારા બાપદાદા િમલન િવ�ની સ�કડો 
આ�માઓએ કયુ�.

સૌ �ા�ણ વ�સોનાં �દયમાં િબરાજમાન, 
ગુલે ગુલઝાર એવાં દાદી ગુલઝાર�નાં સાકાર રથે 
હવે સાકાર વતનથી િવદાય લઈ સૂ�મવતન પસંદ 
કર�લ છ�. દાદી ગુલઝારનું આ સાકાર લોકમાંથી 
મહા�યાણ અથા�� �ા�ણ પ�રવાર માટ� એક ખૂબ 
મોટો બાપદાદાનો ઈશારો છ�. બાબાએ આવનારા 
મહાપ�રવત�નો માટ� આપણને સૌને તૈયારી કરવા 
માટ� 2017 થી 2020 સુધીનો �ણ વષ�નો 
સમયગાળો આ�યો કહ�વાય. જે સમય દરિમયાન 
બાબા તેમના ગુ�ત �લાન �માણે એકાંતિ�ય 
દાદી�ને મધુબન બાબાની અવતરણ ભૂિમથી 
થોડા દૂર મુંબઈ ખાતે અંતરમુખતાની ગુફામાં 
ઉપરામ ��થિતમાં રાખેલ. આ 3 વષ�ના 
સમયગાળામાં મોટ�ભાગે વતનમાં રહી બાપ સમાન 
બનેલ દાદી�ના કમા�તીત �વ�પની ઝલક 
બતાવતા ગયા.

િશવબાબાએ ��ાબાબાનાં અ�ય� થયા 
પછી એક સંદ�શમાં ક�ં હતું ક�, ‘ભલ સાકાર મ� 
બાબા નહ� હ�, લે�કન અબ ભી બાબા િમલેગે, 
ક�વલ િમલને ક� િવિધમ� પ�રવત�ન હોગા. બાબાને 
િસફ� અપના કમરા હી બદલી �કયા હ�.’ તેવી જ 
રીતે આ �ણ વષ� દરિમયાન �ા�ણ પ�રવારને 

ગુલઝાર દાદીનાં મા�યમનાં બદલે રીાઈ�ડ મુરલી 
(ર�કોડ�ડ મુરલી) �ારા બાપદાદા િમલનની નવી 
િમલન પ�િત એટલે ક� એક પ�રવત�ન બાબાએ 
કરાવી દીધું.

બાળપણથી જ એકાંતિ�ય, િમતભાષી, 
ઉપરામ અવ�થા, િનરંતર બાબા સાથે મન-
બુિ�થી �ડાઈ રહ�નાર, �દ�ય ���ના વરદાની 
દાદી� �યાર� સાકાર લોકમાં હતાં �યાર� પણ મ� 
�યિ�ગત અનુભવ કર�લ ક� મા� ગુલઝાર 
દાદી�ની શરીર �પી ક�વળ મૂિત� અહ� છ� અને 
દાદી અહ� સાકારમાં નથી. �યાર� દાદી ગુલઝાર 
બધા ય� વ�ર�ોની સાથે બેઠકમાં હોય અને બડી 
દાદી તેમને ક�ઈ જણાવે �યાર� મોટ�ભાગે દાદીતો 
�ણે વતનમાં બાબા સાથે છ�. �યાર� તેમની સાથે 
વાત કરીએ તો એવું લાગે ક� તેમને વાત કરવા 
સાકારમાં નીચે લાવવા પડે છ�. તેઓ મન-બુિ�થી 
અહ� નથી. તેમણે ક�ઈ જણાવીએ, સંભળાવીએ તો 
દાદી�નો ઉ�ર ક� �િતિ�યા આપવામાં પણ તે 
સહજ ઉપરામ અવ�થા જ ઝલકાતી.

દાદી�એ પોતાના શરીરનો ઉપયોગ 
પરમા�મ િમલન માટ� 12-15 ક� 17 કલાક સુધી 
એક જ અવ�થામાં રહીને કરાવતા હતા. હ�મેશા 
એમ જ કહ�તા ક� તેટલો સમય મને એક અલૌ�કક 
ડીપ �વીટ સાઈલે�સનો અનુભવ બાબા કરાવે છ�. 
તેજ મારા માટ� ઘણું છ� અને સા�ં પણ છ�. 
પરમા�માના અવતરણ માટ� � ભગવાનને મા�ં 
શરીર �ઈતું હોય તો �� અપ�ણ ક� છું. જે તન 
અપ�ણનું ગાયન શા��ોમાં દિધચી ઋિષનું છ� ક� 
હ�ી-હ�ી ય�માં સેવા અથ� સમપ�ણ કર�લ.

�દ�યદશ�ન

દાદી �દયમોિહની�ને સં�મરણો સાથે �દયાંજિલ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 28

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 04 April 2021 Page No. 29

�ાના�ત

પરમા�મ િમલન કરા�યું. ડાયમંડ હૉલનાં િવશાળ 
�ટ�જ પરથી  બાપદાદા 20,000થી વધુ ભર�લી 
સભામાં પણ છ�ક છ��ે 23માં દરવાજે બેસનારને 
પણ બાબા �યિ�ગત મળી ��� આપતાં હોય 
તેવો જ અનુભવ કરાવેલ.

બાબાનો કમરો, િહ��ી હૉલ, મેડીટ�શન 
હૉલ અને ઓમશાંિત ભવન સુધી બાબા મુરલી 
બાદ દર�કને �યિ�ગત ���, મુલાકાત અને 
�યિ�ગત વરદાન આપતાં. �યાર�ક ડાયર��શન 
પણ આપતાં. ય�માં નવા આવનારા બાળકોએ 
દાદી �કાશમિણ�ને અર� કરી ક�, અમને બાબા 
ન�કથી મળવા ક� બાબાની ���નો લાભ હવે 
નહ� મળ�? તો બાબાએ તે પણ અર�નો �વીકાર 
કરી. ડાયમંડ હૉલમાં �વયં� બાપદાદા �ટ�જ પરથી 
ઉતરીને સભામાં જઈ એક-એક ��ાવ�સોને 
વરદાની ��� 1 આખી સીઝન સુધી દર�ક ટન�માં 
બાબાએ આપી. �યાર બાદ 2001 સુધી ડાયમંડ 
�ટ�જ પર બાબાએ �યિ�ગત ���, ટોલી આપીને 
પણ પાલના કર�લ.

અ�ય� બાપદાદાએ દાદી ગુલઝારને 
મા�યમ બના�યા બાદ બાબાએ સમયની જેમ-જેમ 
સમીપતા આવતી ગઈ તેમ-તેમ વાણી અથા�� 
મુરલીમાં પ�રવત�ન આવતું ગયુ. બાબાને 1989-
1990 સુધીની જે અ�ય� મહાવા�યોનું ઉ�ારણ 
કયુ� �યાર� તે વાણી ચલાવવાની ઝડપ ખૂબ હતી. 
મને �યાં સુધી યાદ છ� ક�, બાબા એટલા ઝડપથી 
મુરલી ચલાવતા ક� એક-એક શ�દસહ લખવામાં 
કોઈ કોઈ વાર અમુક શ�દો � ખૂબ ઝડપ ના હોય 
તો લખવામાં રહી �ય. છૂટી �ય. ધીર�-ધીર�  
બાબાએ વાણીની �પીડ ઓછી થતી ગઈ. 1998 
પછી તો મુરલી ચા�યા બાદ રા�ે 10.00 વાગે પછી 
મુરલી છપાઈ તૈયાર થઈ જતી અને સવાર� 6.00 
વા�યાથી સૌ �ા�ણ આ�માઓને મુરલી મળતી. 

મારા �યિ�ગત અનુભવોમાં મ� અનુભ�યુ 
ક� 1969 ક� 1969 થી 31-12-2019 સુધી અ�ય� 
િમલનનું �પ િપતાનાં �વ�પે હતું. પણ ધીમે-ધીમે 
અ�ય� પાટ�માં, આવા-ગમનમાં પણ બદલાવ 
�વા મ�યો. બાબાએ અ�ય�િમલનમાં ઘણાં 
બધાં ફ�રફારો કરીને આપણને સમય �િત સમય 
અનેક ઈશારાઓ આપીને સાવધાન કર�લ. સૌ 
�થમ તો િહ��ી હૉલમાં મા� 50-60 જેટલા 
બાળકોની વ�ે બાબા આવતાં. 1976 પછી 
પાંડવભવન ��થત મેડીટ�શન હૉલમાં લગભગ 
200-250ની વ�ે સૌ દાદીઓ અ�ય� બાબાની 
એકદમ બાજુમાં અને નીચે સામે જ બેસીને મુરલી 
સાંભળતાં, �યિ�ગત �પે બાબા સૌને મળતાં. 
�ા�ણ પ�રવારની સં�યામાં થતી �િ�ને �ઈને 
1981માં ઓમશાંિત ભવનનું િનમા�ણકાય� શ� 
થયું. 1983થી બાબાને મળવામાં થોડું અંતર વ�યું. 
હવે બાપદાદાની પધરામણી વખતે દાદીની સંદલી 
�ટ�જ પર રહ�તી અને �ટ�જની નીચે સૌ બેસતાં દાદી 
�કાશમિણ�, બડી દીદી સૌ કોઈ બાબાની સામે 
સમૂહમાં જમીન પર બેસતાં. 

1983 થી 1994 સુધીમાં ઈ�રીય પ�રવારની 
�િ� �દન દૌગુની થવા લાગી. હવે ઓમશાંિત 
ભવન હૉલની ક�પેસીટી 5000ની હતી તે નાનો 
પડવા લા�યો અને િવશાળ શાંિતવનમાં ડાયમંડ 
હૉલનું િનમા�ણ કાય� બાપદાદાનાં ઈશાર� શ� થયું. 
(એક અ�ય� મુરલીમાં બાબાએ ક�ં હતું ક�, 
ધરતી પર સબ બેઠ�ગ�, એક �દન �ટ��ડયમ મ� 
બાબા આય�ગે અને ફ� ���નો પાટ� જ ચાલશે, 
તે કોઈ અલગ �ટ��ડયમ નહ� પણ આપણો ડાયમંડ 
હૉલ ક� જેમાં છ��ી અ�ય� મુરલીઓમાં નામ 
મા� વરદાન મા� 30 મીનીટ વરદાની ���નો 
પણ પાટ� છ��ે છ��ે ચા�યો) 1996 થી આજ સુધી 
બાબાનાં બેહદ ડાયમંડ હૉલે લાખો આ�માઓને 



સવ�� શિ� પરમિપતા િશવ પરમા�માએ 
1969માં ��તીય સાકાર મા�યમ દાદી �દય-
મોિહની�નાં રથને પસંદ કયા�. ઈ.સ. 1969થી 
અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી શ� થઈ જે 
અિવરત 31-12-2017 સુધી દાદી�નાં સાકાર 
રથ મા�યમ �ારા બાપદાદા િમલન િવ�ની સ�કડો 
આ�માઓએ કયુ�.

સૌ �ા�ણ વ�સોનાં �દયમાં િબરાજમાન, 
ગુલે ગુલઝાર એવાં દાદી ગુલઝાર�નાં સાકાર રથે 
હવે સાકાર વતનથી િવદાય લઈ સૂ�મવતન પસંદ 
કર�લ છ�. દાદી ગુલઝારનું આ સાકાર લોકમાંથી 
મહા�યાણ અથા�� �ા�ણ પ�રવાર માટ� એક ખૂબ 
મોટો બાપદાદાનો ઈશારો છ�. બાબાએ આવનારા 
મહાપ�રવત�નો માટ� આપણને સૌને તૈયારી કરવા 
માટ� 2017 થી 2020 સુધીનો �ણ વષ�નો 
સમયગાળો આ�યો કહ�વાય. જે સમય દરિમયાન 
બાબા તેમના ગુ�ત �લાન �માણે એકાંતિ�ય 
દાદી�ને મધુબન બાબાની અવતરણ ભૂિમથી 
થોડા દૂર મુંબઈ ખાતે અંતરમુખતાની ગુફામાં 
ઉપરામ ��થિતમાં રાખેલ. આ 3 વષ�ના 
સમયગાળામાં મોટ�ભાગે વતનમાં રહી બાપ સમાન 
બનેલ દાદી�ના કમા�તીત �વ�પની ઝલક 
બતાવતા ગયા.

િશવબાબાએ ��ાબાબાનાં અ�ય� થયા 
પછી એક સંદ�શમાં ક�ં હતું ક�, ‘ભલ સાકાર મ� 
બાબા નહ� હ�, લે�કન અબ ભી બાબા િમલેગે, 
ક�વલ િમલને ક� િવિધમ� પ�રવત�ન હોગા. બાબાને 
િસફ� અપના કમરા હી બદલી �કયા હ�.’ તેવી જ 
રીતે આ �ણ વષ� દરિમયાન �ા�ણ પ�રવારને 

ગુલઝાર દાદીનાં મા�યમનાં બદલે રીાઈ�ડ મુરલી 
(ર�કોડ�ડ મુરલી) �ારા બાપદાદા િમલનની નવી 
િમલન પ�િત એટલે ક� એક પ�રવત�ન બાબાએ 
કરાવી દીધું.

બાળપણથી જ એકાંતિ�ય, િમતભાષી, 
ઉપરામ અવ�થા, િનરંતર બાબા સાથે મન-
બુિ�થી �ડાઈ રહ�નાર, �દ�ય ���ના વરદાની 
દાદી� �યાર� સાકાર લોકમાં હતાં �યાર� પણ મ� 
�યિ�ગત અનુભવ કર�લ ક� મા� ગુલઝાર 
દાદી�ની શરીર �પી ક�વળ મૂિત� અહ� છ� અને 
દાદી અહ� સાકારમાં નથી. �યાર� દાદી ગુલઝાર 
બધા ય� વ�ર�ોની સાથે બેઠકમાં હોય અને બડી 
દાદી તેમને ક�ઈ જણાવે �યાર� મોટ�ભાગે દાદીતો 
�ણે વતનમાં બાબા સાથે છ�. �યાર� તેમની સાથે 
વાત કરીએ તો એવું લાગે ક� તેમને વાત કરવા 
સાકારમાં નીચે લાવવા પડે છ�. તેઓ મન-બુિ�થી 
અહ� નથી. તેમણે ક�ઈ જણાવીએ, સંભળાવીએ તો 
દાદી�નો ઉ�ર ક� �િતિ�યા આપવામાં પણ તે 
સહજ ઉપરામ અવ�થા જ ઝલકાતી.

દાદી�એ પોતાના શરીરનો ઉપયોગ 
પરમા�મ િમલન માટ� 12-15 ક� 17 કલાક સુધી 
એક જ અવ�થામાં રહીને કરાવતા હતા. હ�મેશા 
એમ જ કહ�તા ક� તેટલો સમય મને એક અલૌ�કક 
ડીપ �વીટ સાઈલે�સનો અનુભવ બાબા કરાવે છ�. 
તેજ મારા માટ� ઘણું છ� અને સા�ં પણ છ�. 
પરમા�માના અવતરણ માટ� � ભગવાનને મા�ં 
શરીર �ઈતું હોય તો �� અપ�ણ ક� છું. જે તન 
અપ�ણનું ગાયન શા��ોમાં દિધચી ઋિષનું છ� ક� 
હ�ી-હ�ી ય�માં સેવા અથ� સમપ�ણ કર�લ.

�દ�યદશ�ન

દાદી �દયમોિહની�ને સં�મરણો સાથે �દયાંજિલ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પરમા�મ િમલન કરા�યું. ડાયમંડ હૉલનાં િવશાળ 
�ટ�જ પરથી  બાપદાદા 20,000થી વધુ ભર�લી 
સભામાં પણ છ�ક છ��ે 23માં દરવાજે બેસનારને 
પણ બાબા �યિ�ગત મળી ��� આપતાં હોય 
તેવો જ અનુભવ કરાવેલ.

બાબાનો કમરો, િહ��ી હૉલ, મેડીટ�શન 
હૉલ અને ઓમશાંિત ભવન સુધી બાબા મુરલી 
બાદ દર�કને �યિ�ગત ���, મુલાકાત અને 
�યિ�ગત વરદાન આપતાં. �યાર�ક ડાયર��શન 
પણ આપતાં. ય�માં નવા આવનારા બાળકોએ 
દાદી �કાશમિણ�ને અર� કરી ક�, અમને બાબા 
ન�કથી મળવા ક� બાબાની ���નો લાભ હવે 
નહ� મળ�? તો બાબાએ તે પણ અર�નો �વીકાર 
કરી. ડાયમંડ હૉલમાં �વયં� બાપદાદા �ટ�જ પરથી 
ઉતરીને સભામાં જઈ એક-એક ��ાવ�સોને 
વરદાની ��� 1 આખી સીઝન સુધી દર�ક ટન�માં 
બાબાએ આપી. �યાર બાદ 2001 સુધી ડાયમંડ 
�ટ�જ પર બાબાએ �યિ�ગત ���, ટોલી આપીને 
પણ પાલના કર�લ.

અ�ય� બાપદાદાએ દાદી ગુલઝારને 
મા�યમ બના�યા બાદ બાબાએ સમયની જેમ-જેમ 
સમીપતા આવતી ગઈ તેમ-તેમ વાણી અથા�� 
મુરલીમાં પ�રવત�ન આવતું ગયુ. બાબાને 1989-
1990 સુધીની જે અ�ય� મહાવા�યોનું ઉ�ારણ 
કયુ� �યાર� તે વાણી ચલાવવાની ઝડપ ખૂબ હતી. 
મને �યાં સુધી યાદ છ� ક�, બાબા એટલા ઝડપથી 
મુરલી ચલાવતા ક� એક-એક શ�દસહ લખવામાં 
કોઈ કોઈ વાર અમુક શ�દો � ખૂબ ઝડપ ના હોય 
તો લખવામાં રહી �ય. છૂટી �ય. ધીર�-ધીર�  
બાબાએ વાણીની �પીડ ઓછી થતી ગઈ. 1998 
પછી તો મુરલી ચા�યા બાદ રા�ે 10.00 વાગે પછી 
મુરલી છપાઈ તૈયાર થઈ જતી અને સવાર� 6.00 
વા�યાથી સૌ �ા�ણ આ�માઓને મુરલી મળતી. 

મારા �યિ�ગત અનુભવોમાં મ� અનુભ�યુ 
ક� 1969 ક� 1969 થી 31-12-2019 સુધી અ�ય� 
િમલનનું �પ િપતાનાં �વ�પે હતું. પણ ધીમે-ધીમે 
અ�ય� પાટ�માં, આવા-ગમનમાં પણ બદલાવ 
�વા મ�યો. બાબાએ અ�ય�િમલનમાં ઘણાં 
બધાં ફ�રફારો કરીને આપણને સમય �િત સમય 
અનેક ઈશારાઓ આપીને સાવધાન કર�લ. સૌ 
�થમ તો િહ��ી હૉલમાં મા� 50-60 જેટલા 
બાળકોની વ�ે બાબા આવતાં. 1976 પછી 
પાંડવભવન ��થત મેડીટ�શન હૉલમાં લગભગ 
200-250ની વ�ે સૌ દાદીઓ અ�ય� બાબાની 
એકદમ બાજુમાં અને નીચે સામે જ બેસીને મુરલી 
સાંભળતાં, �યિ�ગત �પે બાબા સૌને મળતાં. 
�ા�ણ પ�રવારની સં�યામાં થતી �િ�ને �ઈને 
1981માં ઓમશાંિત ભવનનું િનમા�ણકાય� શ� 
થયું. 1983થી બાબાને મળવામાં થોડું અંતર વ�યું. 
હવે બાપદાદાની પધરામણી વખતે દાદીની સંદલી 
�ટ�જ પર રહ�તી અને �ટ�જની નીચે સૌ બેસતાં દાદી 
�કાશમિણ�, બડી દીદી સૌ કોઈ બાબાની સામે 
સમૂહમાં જમીન પર બેસતાં. 

1983 થી 1994 સુધીમાં ઈ�રીય પ�રવારની 
�િ� �દન દૌગુની થવા લાગી. હવે ઓમશાંિત 
ભવન હૉલની ક�પેસીટી 5000ની હતી તે નાનો 
પડવા લા�યો અને િવશાળ શાંિતવનમાં ડાયમંડ 
હૉલનું િનમા�ણ કાય� બાપદાદાનાં ઈશાર� શ� થયું. 
(એક અ�ય� મુરલીમાં બાબાએ ક�ં હતું ક�, 
ધરતી પર સબ બેઠ�ગ�, એક �દન �ટ��ડયમ મ� 
બાબા આય�ગે અને ફ� ���નો પાટ� જ ચાલશે, 
તે કોઈ અલગ �ટ��ડયમ નહ� પણ આપણો ડાયમંડ 
હૉલ ક� જેમાં છ��ી અ�ય� મુરલીઓમાં નામ 
મા� વરદાન મા� 30 મીનીટ વરદાની ���નો 
પણ પાટ� છ��ે છ��ે ચા�યો) 1996 થી આજ સુધી 
બાબાનાં બેહદ ડાયમંડ હૉલે લાખો આ�માઓને 
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દાદી �દયમોિહની�નું આ સાકાર 
લોકમાંથી સાકાર દ�હમાંથી િવદાય અથા�� આ 
એક ઘંટી છ�. (�� ઘંટી નહ� પણ ઘંટ છ� તેમ 
કહીશ.) �યાર�-�યાર� સકલ જગતમાંથી કોઈ 
મહાન િવિશ� મહાનુભાવ િવદાય લે છ� �યાર�-
�યાર� દુિનયામાં પણ ઉથલ-પાથલ ક� કોઈ આપિ� 
આવી પડે છ�. દાદી�નું જવું એટલે સમયની 
સમીપતા ક� સમયની પૂણા��િત જ કહી શકાય.

બાબાએ આપેલ �ાનની સમજ �માણે 
સંગમયુગ 100 વષ�નો જેમાંથી અ�યાર� 85 વષ� પૂરા 
થયા. 86મું વષ� ચાલે છ�. હવે 14 વષ� બાક�. જેમાં 
બાબાએ ક�ં છ� ક�, આ�દ સો અંત. જેમ ય�ની 
આ�દમાં કોઈ જ સેવાઓ ન હતી. મા� તપ�યા, 
યોગ અને �ાનની લેન-દ�ન, મનન-િચંતન હતું. તે 
જ સમય પુનઃ હવે આવી ગયો છ�. સેવાઓ િવ�તાર 
તો હવે લગભગ સમેટાઈ જ ર�ો છ� અને યોગ-
તપ�યાનો સમય �ક�િતએ પણ શીખવી દીધો છ�. 
બાબાની હમણાંની સાકાર મુરલીઓ અને સતત 7 
�દવસનાં છ��ા બે વતનના સંદ�શાઓમાં પણ 
�પ� કહી દીધું ક�, અબ વતન કા પાટ� પૂરા હોગા. 
ભોગ ક� રસમ પૂરી હોગી. ગુલઝાર દાદી�નું 
સૂ�મવતન તરફનું �યાણ અથા�� હવે અ�ય� 
બાપદાદાનો સાકારમાં આવવાનો પાટ� બંધ. 
કારણ ક� િશવબાબા પાસે મા� બે જ યો�ય સાકાર 
રથ હતા અને એટલા માટ� જ િશવનાં મં�દરોમાં 
િશવલ�ગની આગળ ��ાની યાદગારના �પે 
નંદીગણ અને દાદીના યાદગાર �પે કાચબો �વા 
મળ� છ�. �ી� કોઈ યાદગાર ભિ�માં મં�દરોમાં 
પણ �યાંય �વા નથી મળતી.

બાબાનાં સંદ�શ �માણે � વતનનો પાટ� બંધ 
એટલે ક� હવે �ા�ણોની ��થિત �માણે 
સા�ા�કારનો પાટ� શ� થશે. દાદીનું વતન તરફ 
મહા�યાણ અથા�� બાપદાદાનું સાકારમાં 

આકષ�ણનો અનુભવ થયેલ. બાબાની વરદાની 
��� અનેક વખત મંચ પર લેવાનો ચા�સ પણ 
બાબાએ આપેલ. તેમાં 2006માં િવિશ� 
મહાનુભાવને બાબાને મળવા �ટ�જ પર લઈ જવાનું 
સૌભા�ય મ�યું �યાર� બાબાએ મને પણ વરદાની 
બોલ, ��� આપતાં ફળ આપેલ.

એક વખત અચાનક દાદી�નું આગમન 
સેવાક��� પર થયું. સૌ ભાઈ-બહ�નોને ટોલી 
આપતાં મળતા, �� નાની હોવાથી એકબાજું 
ખૂણામાં દૂર પાછળ ઉભી હતી. દાદીની ��� મારા 
પર પડી મને બોલાવી તેમના ખોળામાં બેસાડી ખૂબ 
�ેમથી વાત કરી. હ�તથી મુખમાં ટોલી ખવડાવીને 
ક�ં, ‘જબ મન કર� દાદી ક� પાસ ચલી આના.’

મને સેવાક��� પર રહ�વા આવે હ� એક 
મિહનો જ થયો હતો. બાબાની સીઝન ચાલતી 
હતી. માર� પાંડવ ભવનમાં બાબાને મળવા જવાનું 
થયું દીદીએ મને થોડા પપૈયા આ�યા અને ક�ં ક� 
આજે બાબા આવવાનાં છ�. બાબાનાં ગયા પછી 
દાદી ક�ઈ જમતા નથી. મા� પપૈયું ખાય છ� તો તું 
ખાસ આ પપૈયા દાદીને આપી આવજે. �� પપૈયા 
લઈ પાંડવ ભવનમાં આવેલા દાદીના �મમાં અંદર 
સીધી જતી રહી. તે સમયે નીલુબેન ક� બી� કોઈ 
દાદી� સાથે ન હતા રહ�તા. દાદી �મમાં એકલાં 
આરામની મુ�ામાં હતાં. મને એમ ક� દાદીને 
ડી�ટબ� ના થાય એટલે અવાજ ના થાય તેમ �� �યાં 
મૂક� દ�. �યાં તો દાદીની નજર મારા પર પડી. મ� 
ખૂબ જ ધીમેથી દીદી�ને ક�ં. તો દાદીએ 
ઈશારામાં મૂકવા ક�ં અને એ �ેમથી મીઠી 
મુ�ક�રાતી ��� આપી �યાર� એમ લા�યું ક� મારા 
માટ� તો બાપદાદા તો અહ� જ છ�.

દાદી� એક વખત ઉતરાયણનાં �દવસોમાં 
લોટસ હાઉસમાં રોકાયા હતાં. ઉતરાયણ હોવાથી 
અમે પતંગ અને અ�ય સામ�ી લઈ દાદી પાસે 

આગમન બંધ. ��ાબાબાનો સૂ�મવતનનો પાટ� 
પણ અ�યાર સુધી એટલે હતો ક� િશવબાબા વાયા 
સૂ�મવતન �ુ ��ાબાબા દાદી પાસે આવતાં. હવે 
��ાબાબાનો સૂ�મવતનનો પાટ� પણ સંક�લાઈ 
�ય. દાદી� બાપસમાન બની ગયા. વતનનાં 
છ��ાં (12 �દવસે લાગેલા ભોગના) સંદ�શના 
ઈશારા �માણે બાબા અને એડવા�સ પાટ� દાદી 
ગુલઝાર માટ� િવિશ� �લાન બનાવી ર�ા છ�. 
એવો ઈશારો કહી શકાય ક� દાદી ��ાબાપનું 
સૂ�મવતનમાં �થાન લઈ ય� કારોબાર કરશે 
��ાબાબા નવા પાટ�ની તૈયારીઓ કરશે.

�યિ�ગત સં�મરણોથી દાદી�ને 
શ� શ� ��ાસુમન

દાદી�ને ખૂબ જ ન�કથી મળવાનો તેમની 
સાથે બેસવાનો લહાવો અનેકવાર મને મ�યો. 
િશયાળાનો સમય હતો, દાદી� અમદાવાદમાં 
હતા. દાદી� �ક�િ��ેમી અને શોખીન એટલે 
સરલાદીદી�એ નળસરોવર જવાનો કાય��મ 
ગોઠ�યો. દાદી�એ ક�ં સાથે બધી બહ�નો પણ 
ચાલો. અમે બે-�ણ કારમાં દાદી સાથે નળસરોવર 
પંખીઓ �વા ગયા �યાર� દાદી�એ પોતે અમને 
સૌને પોતાના હાથે ચા-ના�તો સૌ બહ�નોને 
પીર�યો અને સાથે આવનાર એક-એકને 
�યિ�ગત ખા�ી કરી.

મારો એક આંત�રક અનુભવ ર�ો ક� 
અ�ય� બાપદાદાનાં �વ�પોમાં પણ અનેક 
ફ�રફાર �વા મળ�લ છ�. દાદીનાં ચહ�રા અને 
���માં �દન-�િત�દન વધુ ને વધુ શિ�, તેજ 
અને �દ�યતાની ઝલક દ�ખાતી હતી. એક વખત 
બાપદાદા સાથેની મુલાકાતમાં બાપદાદાની 
સંદલીથી લગભગ 15 �ટ વતુ�ળમાં મને એકદમ 
સફ�દ તેજ લાઈટ અને �હાની �કાશનાં 

એટલે મોટ� ભાગે ��ાવ�સો મુરલી લખવાનું પણ 
પછી ધીમે ધીમે બંધ કર�લ. પછી સમય પમ 
વરદાની ��� લેવાનો જ હતો. � લખવા �ય તો 
વરદાની ��� રહી �ય. એટલે સૌ પછી ��� જ 
લેતા. 2009 પછી બાપદાદાનું બાપનું �વ�પ 
બદલાયું અને િશ�કના �પે પાઠ ભણાવતા હોય 
તેમ એક-એક મહાવા�ય પાક� કરાવતા. બ� 
ઝડપથી ટીચરનો પાટ� પૂરો કરી વષ� 2015થી �ણે 
ક� સ�ગુ�નો પાટ� શ� થયો હોય તેમ (જેમ ગુ� 
ફ� થોડું જ બોલી વરદાન અને આશીવા�દ આપે 
તેમ) બાબાએ મા� વરદાન અને ��� જ આપી 
જતાં. અને છ��ી સીઝન વષ� 2017નું મા� 
ગણતરીનું આગમન ક�વળ વરદાની ��� અને 
છ��ે 31-12-2017 વષ�ની પૂણા��િત કરી સમા��ત 
વષ� �વયં �હ�ર કરી દીધું.

દાદી ગુલઝાર 2017થી લગભગ મુંબઈ ખાતે 
એકાંત અને ઉપરામ ��થિતમાં ર�ાં. શ�આતના 
દોઢ વષ�માં તો તેમની સાથે સેવા કરનાર સૌ 
બહ�નો-ભાઈઓ સાથે થોડું પણ જ�ર પૂરતું જ 
બોલતાં. �યારબાદ તો આખા �દવસમાં મા� 8-10 
શ�દો અને ઈશારાની દુિનયામાં વધુ સમય 
રહ�નારા દાદી પછી તો નયનોની જ ભાષામાં 
વાતચીત કરતાં. એવું જ કહી શકાય ક�, દાદી� 
છ��ાં 3 વષ�માં �ા�ણ પ�રવારને પોતાની સાથે-
સાથે આપણને સૌને તૈયાર કરી ર�ાં હતાં. 
ન�ોમોહા બનાવી, ઉપરામ રહી સૌને ઉપરામ 
થવાનો ઈશારો દાદીએ આ�યો અને બાપદાદા 
િમલન ભલે સાકાર તન �ારા ન થઈ શક�. પણ 
ય�માં બાપદાદા િમલનનો કાય��મ જેમ પહ�લાં 
થતો હતો તેવી રીતે જ આગળ ઉપર પણ સુચા�ં 
�પે ચાલે તેના માટ� સૌ �ા�ણોને ઓનલાઈન 
ર�કોડ�ગ રીવાઈઝ મુરલી �ારા અ�યાસ કરાવી 
પાક�� કરાવી દીધું.
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દાદી �દયમોિહની�નું આ સાકાર 
લોકમાંથી સાકાર દ�હમાંથી િવદાય અથા�� આ 
એક ઘંટી છ�. (�� ઘંટી નહ� પણ ઘંટ છ� તેમ 
કહીશ.) �યાર�-�યાર� સકલ જગતમાંથી કોઈ 
મહાન િવિશ� મહાનુભાવ િવદાય લે છ� �યાર�-
�યાર� દુિનયામાં પણ ઉથલ-પાથલ ક� કોઈ આપિ� 
આવી પડે છ�. દાદી�નું જવું એટલે સમયની 
સમીપતા ક� સમયની પૂણા��િત જ કહી શકાય.

બાબાએ આપેલ �ાનની સમજ �માણે 
સંગમયુગ 100 વષ�નો જેમાંથી અ�યાર� 85 વષ� પૂરા 
થયા. 86મું વષ� ચાલે છ�. હવે 14 વષ� બાક�. જેમાં 
બાબાએ ક�ં છ� ક�, આ�દ સો અંત. જેમ ય�ની 
આ�દમાં કોઈ જ સેવાઓ ન હતી. મા� તપ�યા, 
યોગ અને �ાનની લેન-દ�ન, મનન-િચંતન હતું. તે 
જ સમય પુનઃ હવે આવી ગયો છ�. સેવાઓ િવ�તાર 
તો હવે લગભગ સમેટાઈ જ ર�ો છ� અને યોગ-
તપ�યાનો સમય �ક�િતએ પણ શીખવી દીધો છ�. 
બાબાની હમણાંની સાકાર મુરલીઓ અને સતત 7 
�દવસનાં છ��ા બે વતનના સંદ�શાઓમાં પણ 
�પ� કહી દીધું ક�, અબ વતન કા પાટ� પૂરા હોગા. 
ભોગ ક� રસમ પૂરી હોગી. ગુલઝાર દાદી�નું 
સૂ�મવતન તરફનું �યાણ અથા�� હવે અ�ય� 
બાપદાદાનો સાકારમાં આવવાનો પાટ� બંધ. 
કારણ ક� િશવબાબા પાસે મા� બે જ યો�ય સાકાર 
રથ હતા અને એટલા માટ� જ િશવનાં મં�દરોમાં 
િશવલ�ગની આગળ ��ાની યાદગારના �પે 
નંદીગણ અને દાદીના યાદગાર �પે કાચબો �વા 
મળ� છ�. �ી� કોઈ યાદગાર ભિ�માં મં�દરોમાં 
પણ �યાંય �વા નથી મળતી.

બાબાનાં સંદ�શ �માણે � વતનનો પાટ� બંધ 
એટલે ક� હવે �ા�ણોની ��થિત �માણે 
સા�ા�કારનો પાટ� શ� થશે. દાદીનું વતન તરફ 
મહા�યાણ અથા�� બાપદાદાનું સાકારમાં 

આકષ�ણનો અનુભવ થયેલ. બાબાની વરદાની 
��� અનેક વખત મંચ પર લેવાનો ચા�સ પણ 
બાબાએ આપેલ. તેમાં 2006માં િવિશ� 
મહાનુભાવને બાબાને મળવા �ટ�જ પર લઈ જવાનું 
સૌભા�ય મ�યું �યાર� બાબાએ મને પણ વરદાની 
બોલ, ��� આપતાં ફળ આપેલ.

એક વખત અચાનક દાદી�નું આગમન 
સેવાક��� પર થયું. સૌ ભાઈ-બહ�નોને ટોલી 
આપતાં મળતા, �� નાની હોવાથી એકબાજું 
ખૂણામાં દૂર પાછળ ઉભી હતી. દાદીની ��� મારા 
પર પડી મને બોલાવી તેમના ખોળામાં બેસાડી ખૂબ 
�ેમથી વાત કરી. હ�તથી મુખમાં ટોલી ખવડાવીને 
ક�ં, ‘જબ મન કર� દાદી ક� પાસ ચલી આના.’

મને સેવાક��� પર રહ�વા આવે હ� એક 
મિહનો જ થયો હતો. બાબાની સીઝન ચાલતી 
હતી. માર� પાંડવ ભવનમાં બાબાને મળવા જવાનું 
થયું દીદીએ મને થોડા પપૈયા આ�યા અને ક�ં ક� 
આજે બાબા આવવાનાં છ�. બાબાનાં ગયા પછી 
દાદી ક�ઈ જમતા નથી. મા� પપૈયું ખાય છ� તો તું 
ખાસ આ પપૈયા દાદીને આપી આવજે. �� પપૈયા 
લઈ પાંડવ ભવનમાં આવેલા દાદીના �મમાં અંદર 
સીધી જતી રહી. તે સમયે નીલુબેન ક� બી� કોઈ 
દાદી� સાથે ન હતા રહ�તા. દાદી �મમાં એકલાં 
આરામની મુ�ામાં હતાં. મને એમ ક� દાદીને 
ડી�ટબ� ના થાય એટલે અવાજ ના થાય તેમ �� �યાં 
મૂક� દ�. �યાં તો દાદીની નજર મારા પર પડી. મ� 
ખૂબ જ ધીમેથી દીદી�ને ક�ં. તો દાદીએ 
ઈશારામાં મૂકવા ક�ં અને એ �ેમથી મીઠી 
મુ�ક�રાતી ��� આપી �યાર� એમ લા�યું ક� મારા 
માટ� તો બાપદાદા તો અહ� જ છ�.

દાદી� એક વખત ઉતરાયણનાં �દવસોમાં 
લોટસ હાઉસમાં રોકાયા હતાં. ઉતરાયણ હોવાથી 
અમે પતંગ અને અ�ય સામ�ી લઈ દાદી પાસે 

આગમન બંધ. ��ાબાબાનો સૂ�મવતનનો પાટ� 
પણ અ�યાર સુધી એટલે હતો ક� િશવબાબા વાયા 
સૂ�મવતન �ુ ��ાબાબા દાદી પાસે આવતાં. હવે 
��ાબાબાનો સૂ�મવતનનો પાટ� પણ સંક�લાઈ 
�ય. દાદી� બાપસમાન બની ગયા. વતનનાં 
છ��ાં (12 �દવસે લાગેલા ભોગના) સંદ�શના 
ઈશારા �માણે બાબા અને એડવા�સ પાટ� દાદી 
ગુલઝાર માટ� િવિશ� �લાન બનાવી ર�ા છ�. 
એવો ઈશારો કહી શકાય ક� દાદી ��ાબાપનું 
સૂ�મવતનમાં �થાન લઈ ય� કારોબાર કરશે 
��ાબાબા નવા પાટ�ની તૈયારીઓ કરશે.

�યિ�ગત સં�મરણોથી દાદી�ને 
શ� શ� ��ાસુમન

દાદી�ને ખૂબ જ ન�કથી મળવાનો તેમની 
સાથે બેસવાનો લહાવો અનેકવાર મને મ�યો. 
િશયાળાનો સમય હતો, દાદી� અમદાવાદમાં 
હતા. દાદી� �ક�િ��ેમી અને શોખીન એટલે 
સરલાદીદી�એ નળસરોવર જવાનો કાય��મ 
ગોઠ�યો. દાદી�એ ક�ં સાથે બધી બહ�નો પણ 
ચાલો. અમે બે-�ણ કારમાં દાદી સાથે નળસરોવર 
પંખીઓ �વા ગયા �યાર� દાદી�એ પોતે અમને 
સૌને પોતાના હાથે ચા-ના�તો સૌ બહ�નોને 
પીર�યો અને સાથે આવનાર એક-એકને 
�યિ�ગત ખા�ી કરી.

મારો એક આંત�રક અનુભવ ર�ો ક� 
અ�ય� બાપદાદાનાં �વ�પોમાં પણ અનેક 
ફ�રફાર �વા મળ�લ છ�. દાદીનાં ચહ�રા અને 
���માં �દન-�િત�દન વધુ ને વધુ શિ�, તેજ 
અને �દ�યતાની ઝલક દ�ખાતી હતી. એક વખત 
બાપદાદા સાથેની મુલાકાતમાં બાપદાદાની 
સંદલીથી લગભગ 15 �ટ વતુ�ળમાં મને એકદમ 
સફ�દ તેજ લાઈટ અને �હાની �કાશનાં 

એટલે મોટ� ભાગે ��ાવ�સો મુરલી લખવાનું પણ 
પછી ધીમે ધીમે બંધ કર�લ. પછી સમય પમ 
વરદાની ��� લેવાનો જ હતો. � લખવા �ય તો 
વરદાની ��� રહી �ય. એટલે સૌ પછી ��� જ 
લેતા. 2009 પછી બાપદાદાનું બાપનું �વ�પ 
બદલાયું અને િશ�કના �પે પાઠ ભણાવતા હોય 
તેમ એક-એક મહાવા�ય પાક� કરાવતા. બ� 
ઝડપથી ટીચરનો પાટ� પૂરો કરી વષ� 2015થી �ણે 
ક� સ�ગુ�નો પાટ� શ� થયો હોય તેમ (જેમ ગુ� 
ફ� થોડું જ બોલી વરદાન અને આશીવા�દ આપે 
તેમ) બાબાએ મા� વરદાન અને ��� જ આપી 
જતાં. અને છ��ી સીઝન વષ� 2017નું મા� 
ગણતરીનું આગમન ક�વળ વરદાની ��� અને 
છ��ે 31-12-2017 વષ�ની પૂણા��િત કરી સમા��ત 
વષ� �વયં �હ�ર કરી દીધું.

દાદી ગુલઝાર 2017થી લગભગ મુંબઈ ખાતે 
એકાંત અને ઉપરામ ��થિતમાં ર�ાં. શ�આતના 
દોઢ વષ�માં તો તેમની સાથે સેવા કરનાર સૌ 
બહ�નો-ભાઈઓ સાથે થોડું પણ જ�ર પૂરતું જ 
બોલતાં. �યારબાદ તો આખા �દવસમાં મા� 8-10 
શ�દો અને ઈશારાની દુિનયામાં વધુ સમય 
રહ�નારા દાદી પછી તો નયનોની જ ભાષામાં 
વાતચીત કરતાં. એવું જ કહી શકાય ક�, દાદી� 
છ��ાં 3 વષ�માં �ા�ણ પ�રવારને પોતાની સાથે-
સાથે આપણને સૌને તૈયાર કરી ર�ાં હતાં. 
ન�ોમોહા બનાવી, ઉપરામ રહી સૌને ઉપરામ 
થવાનો ઈશારો દાદીએ આ�યો અને બાપદાદા 
િમલન ભલે સાકાર તન �ારા ન થઈ શક�. પણ 
ય�માં બાપદાદા િમલનનો કાય��મ જેમ પહ�લાં 
થતો હતો તેવી રીતે જ આગળ ઉપર પણ સુચા�ં 
�પે ચાલે તેના માટ� સૌ �ા�ણોને ઓનલાઈન 
ર�કોડ�ગ રીવાઈઝ મુરલી �ારા અ�યાસ કરાવી 
પાક�� કરાવી દીધું.
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શ�દાવલી ભાગ-૫ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૬

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં માચ�-૨૦૨૧ 
માસની શ�દાવલી ભાગ-૫ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 
િચંતનના આધાર� તમારા જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 
સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૬ અહ� 
��તુત છ�. જેની આડી-ઉભી ચાવીઓ ભરશો. તમને 
આવતાં મે-૨૦૨૧ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-
૬ના જવાબો મળશે.

આડી ચાવીઓ -
૧. િહ�દુ ધમ��ંથ (૪)
૩. એક શાકનું નામ (૩)
૬. સેવાની સાથે લોકો ..... પણ ખાય (૩)
૭. ૧૪ એ�ીલ .... જયંતી (૫)
૮. જહાં હમારા.... હોગા (૨)
૯. એક ધાતુ (૨)
૧૦ એક ઋતુ (૩)
૧૨. ભારતના રા�ીય �ાણીને અં�ે�માં કહ�વાય (૪)
૧૩. ધનવાન (૩)
૧૪. ર� શ�દનો અં�ે� શ�દાથ� (૩)
૧૫. �ેતાયુગી વણ� (૩)
૧૭. હ�લન ક�લર બહ�રી અને ..... હતી (૨)
૧૯. જેવું લ�ય તેવા.... (૩)
૨૧. ચં�ને અં�ે�માં કહ�વાય (૨)
૨૩. સમાચાર, વાવડ (૩)
૨૪. મ�દાની મીઠાઈ (૫)
૨૭. �ક�ગ શ�દનો ગુજરાતી ભાવાથ� (૨)
૨૯. તળવાનું સાધન (૨)
૩૧. અિભમાનનું હનન કરનાર (૪)
૩૨. ક��ણનું �લામણું નામ (૨)
૩૩. મ�ાનો પિવ� પ�થર (૨)

ઊભી ચાવીઓ -
૧. ચૈ� સુદ નોમનો તહ�વાર (૫)
૨. રામા શ�દનો ઉલટો અથ� (૨)
૩. ૨ એિ�લનો �દવસ, િ��તીઓનો તહ�વાર (૫)
૪. વાચા (૨)
૫. એક અ�ર ચાર વખત વારંવાર લખો (૪)
૬. ‘વોટ’નું ગુજરાતી (૨)
૭. બાબાની યાદમાં.... મોતી બને (૨)
૧૧. સુર�ા, બંદોબ�ત (૪)
૧૨. ક�પ�� ક� ટાલ ..... (૩)
૧૩. ..... ��ાંડમાં એક તું �ી હ�ર (૩)
૧૬. �ાનની ગંગા, યોગ ક� ..... (૩)
૧૭. બાબા માયાવી નગરી �યા શહ�રને કહ� છ�. (૩)
૧૮. સૌરા�નું એક જંગલનું નામ (૨)
૨૦. ..... વીરોનું આભૂષણ છ�. (૨)
૨૨. ..... બટ વન (૨)
૨૩. એક મોટું વાહન (૩)
૨૫. ભંડાર (૩)
૨૬. પથ, ર�તો (૨)
૨૭. દાદી �કાશમિણ�નું લૌ�કક નામ (૨)
૨૮. બારાત, વરઘોડો, વરરા� સાથે જતું ટોળું (૨)
૩૦. િશવને ��ાવ�સો �ેમથી .... કહ� (૨)

સંગમયુગની શ�દાવલીગયા. દાદી સાથે ખૂબ આનંદ ખુશી-ખુશી અમારી 
સૌ સાથે ઉતરાયણ મનાવી. �યાર� પણ એવો જ 
અનુભવ થયો ક�, બાબાની સાથે અમે પતંગ 
ઉડાવી ર�ાં છ�. એટલે ક� �ણે દાદીમાં બાબા 
સમાયેલા હોય તેવો જ અનુભવ દાદીને �તા થાય. 
દાદીને �તાં જ બાપાદાદા જ યાદ આવી �ય. 
એટલા માટ� તો દાદી ગુલઝારની ઓળખ 
બાબાવાલી દાદી બની ગઈ હતી.

નવિનિમ�ત સુખશાંિત ભવનનાં ઉ�ાટન 
�સંગે દાદીને �યિ�ગત મળવાનું થયું �યાર� દાદી 
મુખમાં ટોલી ખવડાવી બધો થાક ભૂલાવી દીધો. તે 
��ય આજે પણ નજર પટલ સામેથી ખસતું નથી. 
એવો અનુભવ થયો ક�, �વંય� બાપદાદા ખવડાવી 
ર�ાં છ�. એટલે જ �દયનાં તાર એમ કહ� છ� ક� - 
‘�કતને ભા�યવાન હ� હમ, �વયં ભગવાન હમકો 
િમલને આતે, �વયં ભગવાન હમકો િખલાતે.’

2017નાં એિ�લ માસમાં સં�થાની વાિષ�ક 
મીટ�ગની વ�ે દાદી ગુલઝારની તિબયત થોડી 
થોડી બગડતા, તા�કાિલક મુંબઈ જવાનું ન�ી 
કયુ�. �યાર� અમે થોડા બહ�નો દાદી�નાં કોટ�જ 
શિ� ભવનમાં ગયા દાદીને મુંબઈ ખાસ િવમાન 
�ારા લઈ જવાના હતાં �યાર� તેમની િબલક�લ પાસે 

બેસી તેમની છ��ી સેવા કરવાનો મોકો મને 
સાંપ�ો.

દાદી ગુલઝાર એટલે ભગવાનનું મા�યમ. 
માટ� જ િશવ પરમા�મા એ જે �દવસે આ ધરતી પર 
અવતરણ કયુ� તે જ �દવસ (મહાિશવરા�ીનો 
�દવસ) પસંદ કય� ક� બસ, આજથી સાકાર 
અવતરણ બંધ. ભોલેનાથ અને ભગીરથ જે બં�ને 
જે રથ પર સવાર થતા અને જે રથ �ારા અમી 
��� આપતા હતાં તે ��� (નયન) સદાને માટ� 
(એ સમયે જ સવાર� 10.30 કલાક�) બંધ થઈ ગઈ.

ગીત -

બાબા બુલા રહ� હ�, 
  બ�ે વતન મ� આઓ,

અબ મુઝ કો ના બુલાઓ, 
  તુમ મેર� પાસ આઓ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ��� �ારા શ�� લેવી અને ��� �ારા શ�� આપી આ �ે�ટીસ કરો. શાંિતની શ��ની અનુભૂિત 
ઘણી �ે� છ�. જે રીતે વત�માન સમયે િવ�ાનની શ��નો ક�ટલો �ભાવ છ�. તેનો દર�ક અનુભવ કર� 
છ�. પર�તુ િવ�ાનની શ�� નીકળી �યાંથી? શાંિતની શ��થી જ ને. �યાર� િવ�ાનની શ�� 
અ�પકાળ માટ� �ા��ત કરાવી રહી છ� તો શાંિતની શ�� ક�ટલી �ા��ત કરાવશે? તો પરમા�માના �દ�ય 
સંબંધ �ારા �વયંમાં શ�� જમા કરો તો જમા કર�લું સમય પર આપી શકશો. પોતાના માટ� જ જમા કયુ� 
અને કાય�માં લગાવી દીધું. અથા�� કમાયા અને ખાધું. જેનું જમાનું ખાતુ નહ� હોય તેને સમય પર 
ફટકો લાગી શકશે. એ રીતે જ શાંિતની શ�� જમા નહ� હોય, ���ના મહ�વનો અનુભવ નહ� હોય 
તો છ��ા સમયે �ે� પદ �ા�ત કરવામાં અડચણ આવશે. પછી દુઃખ થશે, પ�ાતાપ થશે. એટલે 
અ�યારથી જ પરમા�મા �ારા �ા�ત કર�લી શ��ઓનો અનુભવ રતા રહો.
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શ�દાવલી ભાગ-૫ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૬

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં માચ�-૨૦૨૧ 
માસની શ�દાવલી ભાગ-૫ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 
િચંતનના આધાર� તમારા જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 
સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૬ અહ� 
��તુત છ�. જેની આડી-ઉભી ચાવીઓ ભરશો. તમને 
આવતાં મે-૨૦૨૧ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-
૬ના જવાબો મળશે.

આડી ચાવીઓ -
૧. િહ�દુ ધમ��ંથ (૪)
૩. એક શાકનું નામ (૩)
૬. સેવાની સાથે લોકો ..... પણ ખાય (૩)
૭. ૧૪ એ�ીલ .... જયંતી (૫)
૮. જહાં હમારા.... હોગા (૨)
૯. એક ધાતુ (૨)
૧૦ એક ઋતુ (૩)
૧૨. ભારતના રા�ીય �ાણીને અં�ે�માં કહ�વાય (૪)
૧૩. ધનવાન (૩)
૧૪. ર� શ�દનો અં�ે� શ�દાથ� (૩)
૧૫. �ેતાયુગી વણ� (૩)
૧૭. હ�લન ક�લર બહ�રી અને ..... હતી (૨)
૧૯. જેવું લ�ય તેવા.... (૩)
૨૧. ચં�ને અં�ે�માં કહ�વાય (૨)
૨૩. સમાચાર, વાવડ (૩)
૨૪. મ�દાની મીઠાઈ (૫)
૨૭. �ક�ગ શ�દનો ગુજરાતી ભાવાથ� (૨)
૨૯. તળવાનું સાધન (૨)
૩૧. અિભમાનનું હનન કરનાર (૪)
૩૨. ક��ણનું �લામણું નામ (૨)
૩૩. મ�ાનો પિવ� પ�થર (૨)

ઊભી ચાવીઓ -
૧. ચૈ� સુદ નોમનો તહ�વાર (૫)
૨. રામા શ�દનો ઉલટો અથ� (૨)
૩. ૨ એિ�લનો �દવસ, િ��તીઓનો તહ�વાર (૫)
૪. વાચા (૨)
૫. એક અ�ર ચાર વખત વારંવાર લખો (૪)
૬. ‘વોટ’નું ગુજરાતી (૨)
૭. બાબાની યાદમાં.... મોતી બને (૨)
૧૧. સુર�ા, બંદોબ�ત (૪)
૧૨. ક�પ�� ક� ટાલ ..... (૩)
૧૩. ..... ��ાંડમાં એક તું �ી હ�ર (૩)
૧૬. �ાનની ગંગા, યોગ ક� ..... (૩)
૧૭. બાબા માયાવી નગરી �યા શહ�રને કહ� છ�. (૩)
૧૮. સૌરા�નું એક જંગલનું નામ (૨)
૨૦. ..... વીરોનું આભૂષણ છ�. (૨)
૨૨. ..... બટ વન (૨)
૨૩. એક મોટું વાહન (૩)
૨૫. ભંડાર (૩)
૨૬. પથ, ર�તો (૨)
૨૭. દાદી �કાશમિણ�નું લૌ�કક નામ (૨)
૨૮. બારાત, વરઘોડો, વરરા� સાથે જતું ટોળું (૨)
૩૦. િશવને ��ાવ�સો �ેમથી .... કહ� (૨)

સંગમયુગની શ�દાવલીગયા. દાદી સાથે ખૂબ આનંદ ખુશી-ખુશી અમારી 
સૌ સાથે ઉતરાયણ મનાવી. �યાર� પણ એવો જ 
અનુભવ થયો ક�, બાબાની સાથે અમે પતંગ 
ઉડાવી ર�ાં છ�. એટલે ક� �ણે દાદીમાં બાબા 
સમાયેલા હોય તેવો જ અનુભવ દાદીને �તા થાય. 
દાદીને �તાં જ બાપાદાદા જ યાદ આવી �ય. 
એટલા માટ� તો દાદી ગુલઝારની ઓળખ 
બાબાવાલી દાદી બની ગઈ હતી.

નવિનિમ�ત સુખશાંિત ભવનનાં ઉ�ાટન 
�સંગે દાદીને �યિ�ગત મળવાનું થયું �યાર� દાદી 
મુખમાં ટોલી ખવડાવી બધો થાક ભૂલાવી દીધો. તે 
��ય આજે પણ નજર પટલ સામેથી ખસતું નથી. 
એવો અનુભવ થયો ક�, �વંય� બાપદાદા ખવડાવી 
ર�ાં છ�. એટલે જ �દયનાં તાર એમ કહ� છ� ક� - 
‘�કતને ભા�યવાન હ� હમ, �વયં ભગવાન હમકો 
િમલને આતે, �વયં ભગવાન હમકો િખલાતે.’

2017નાં એિ�લ માસમાં સં�થાની વાિષ�ક 
મીટ�ગની વ�ે દાદી ગુલઝારની તિબયત થોડી 
થોડી બગડતા, તા�કાિલક મુંબઈ જવાનું ન�ી 
કયુ�. �યાર� અમે થોડા બહ�નો દાદી�નાં કોટ�જ 
શિ� ભવનમાં ગયા દાદીને મુંબઈ ખાસ િવમાન 
�ારા લઈ જવાના હતાં �યાર� તેમની િબલક�લ પાસે 

બેસી તેમની છ��ી સેવા કરવાનો મોકો મને 
સાંપ�ો.

દાદી ગુલઝાર એટલે ભગવાનનું મા�યમ. 
માટ� જ િશવ પરમા�મા એ જે �દવસે આ ધરતી પર 
અવતરણ કયુ� તે જ �દવસ (મહાિશવરા�ીનો 
�દવસ) પસંદ કય� ક� બસ, આજથી સાકાર 
અવતરણ બંધ. ભોલેનાથ અને ભગીરથ જે બં�ને 
જે રથ પર સવાર થતા અને જે રથ �ારા અમી 
��� આપતા હતાં તે ��� (નયન) સદાને માટ� 
(એ સમયે જ સવાર� 10.30 કલાક�) બંધ થઈ ગઈ.

ગીત -

બાબા બુલા રહ� હ�, 
  બ�ે વતન મ� આઓ,

અબ મુઝ કો ના બુલાઓ, 
  તુમ મેર� પાસ આઓ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ��� �ારા શ�� લેવી અને ��� �ારા શ�� આપી આ �ે�ટીસ કરો. શાંિતની શ��ની અનુભૂિત 
ઘણી �ે� છ�. જે રીતે વત�માન સમયે િવ�ાનની શ��નો ક�ટલો �ભાવ છ�. તેનો દર�ક અનુભવ કર� 
છ�. પર�તુ િવ�ાનની શ�� નીકળી �યાંથી? શાંિતની શ��થી જ ને. �યાર� િવ�ાનની શ�� 
અ�પકાળ માટ� �ા��ત કરાવી રહી છ� તો શાંિતની શ�� ક�ટલી �ા��ત કરાવશે? તો પરમા�માના �દ�ય 
સંબંધ �ારા �વયંમાં શ�� જમા કરો તો જમા કર�લું સમય પર આપી શકશો. પોતાના માટ� જ જમા કયુ� 
અને કાય�માં લગાવી દીધું. અથા�� કમાયા અને ખાધું. જેનું જમાનું ખાતુ નહ� હોય તેને સમય પર 
ફટકો લાગી શકશે. એ રીતે જ શાંિતની શ�� જમા નહ� હોય, ���ના મહ�વનો અનુભવ નહ� હોય 
તો છ��ા સમયે �ે� પદ �ા�ત કરવામાં અડચણ આવશે. પછી દુઃખ થશે, પ�ાતાપ થશે. એટલે 
અ�યારથી જ પરમા�મા �ારા �ા�ત કર�લી શ��ઓનો અનુભવ રતા રહો.
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હ�મેશા �ણ વાગે ��મુ��તમાં ઉઠી જતાં હતાં. એની સાથે જ એમની �દનચયા�ની શ�આત સાધનાની સાથે 
થતી હતી. ચાલતા-ફરતાં ખાતાં-પીતાં ઈ�રના �યાનમાં મ� રહ�તાં. 

દાદી�ના િનધનની માિહતી બાદ સં�થાનનાં િવ�ભરમાં ��થત સેવાક���ો પર સાધના શ� થઈ 
હતી. સં�થાન સાથે �ડાયેલાં બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો દાદી�ના િનિમ�ે િવશેષ યોગ સાધનામાં �ડાઈ ગયાં.

દાદીએ 14 વષ� સુધી મ�મા, બાબા અને ��ાવ�સોના સાિન�યમાં �દવસ રાત યોગસાધના કરી 
હતી. આ�મા અને પરમા�માના �ાનની સાથોસાથ 10,000 થી વધુ િશિ�કાઓને તાલીમ આપી. 1986માં 
એમને ક��સર થયું તો તેને સહજતાથી �વીકારી લીધું. તેઓ કહ�તાં ક� રોગ કોઈ સમ�યા નથી. બીમારીને 
�યાર�ય ચહ�રા પર ન આવવા દીધી અને તેના ઉપર િવજય મેળવી લીધો હતો. ચહ�રા ઉપર હ�મેશાં ��મત 
રહ�તું અને બી�ને પણ એમ જ કહ�તા ક� તમારો ચહ�રો હ�મેશાં હસતો રહ�વો �ઈએ. ક�મ ક� તે સૌથી મોટો 
�ૃંગાર છ�. સૈફ� હૉ��પટલમાં તેમની સારવાર દરિમયાન ડૉ�ટસ� �યાં સુધી કહ�તા હતા ક� તેમની સાથે 
વાત કરવાથી અમને પોઝીટીવ એન� મળ� છ�. સારવાર દરિમયાન બે વખત એવું બ�યું ક� �યાર� 
ડૉ�ટસ�ની આંખમાં આંસુ હતાં પણ દાદીના ચહ�રા પર હ�મેશની માફક �દ�ય શાંિત હતી. તેમનો સંદ�શ 
હતો, પોતાના પર િવ�ાસ રાખો અને �યાગ, તપ�યા અને સેવાને �વનમાં ઉતારો.

આવા મહાન, િવ� માતા દાદીને શતશત �ણામ અને ��ધાંજિલ આપીએ છીએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... રાજયોિગની દાદી

સાંભળવામાં ન આવે તો તેઓ ક�ઈપણ કહ�વાનું બાક� રાખતાં નથી. જેણે ચડતી પડતીની લાંબી સફર પાર 
કરી છ�. તે મનુ�ય મહાન બને છ�.

સહનશીલ �યિ� શહ�નશાહની જેમ રહ� છ�. વાતો અને ઘટનાઓ એના મનને કમ�ર કરી શકતી 
નથી. એટલે તે બેગમપુરનો બાદશાહ બની �ય છ�. તે વાતોની પરવા કરતો નથી. તે સદા મોજમાં ��ત 
રહ� છ�.

ચાલો, આપણે પણ સરલિચ� બનીએ, સહનશીલ બનીએ. �� સહનશીલતાની દ�વી, દ�વ છું. આ 
��િતને પા�ી કરી દો. મને સમ� ઈ�રીય શિ�ઓ મળ�લી છ� તેમાં સહનશિ�નો પણ સમાવેશ થાય 
છ�. �� આ�મા સવ� કાંઈ સહન કરી શક�� છું. �� વાતો યા પ�ર��થિતઓથી અિધક શિ�શાળી છું. આ રીતે 
સરલિચ� રહીને આપણે સહનશીલતાનો અવતાર બની શક�એ છીએ. �યાર� જ સમ� સંસાર આપણો 
જય જયકાર કરશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... સરલતા તથા
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