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�ાના�ત

�િત�ા પળ� પળ� ના હોય, તે �યાર�ક જ 
હોય. �યાર� �િત�ા લેવાય �યાર� તેને પાર પાડીને 
જ જંપવું �ઈએ. રઘુક�ળની ટ�ક ક� �િત�ાનું 
ગાયન છ�.

रघुक�ल क� रीत सदा चली आई, 

�ाण जाय अ� वचन न जाई.

મેવાડની આઝાદી માટ� રાણા �તાપની 
�િત�ા �ણીતી છ�. દ�શને આઝાદી અપાવવા 
ગાંધી�, સરદાર વ�ભભાઈ, જવાહરલાલ નહ�� 
લોકમા�ય �ટળક વગેર� દ�શનેતાઓએ આપેલા 
કાય��મો �ારા દ�શને આઝાદી મળી. �વનમાં 
ભિ�ભાવના ક� ધમા�ચરણ માટ�, નીિત ક� 
ચા�ર�યની ર�ા કાજે, રા�ની સલામતી કાજે 
નારી - અસહાયોની સુર�ા કાજે �િત�ાઓ 
લેવાય છ�. આ દ�શના સંતો, સેવકો, ઋિષઓએ 
અને રા�ઓએ એવી �િત�ાઓ લીધેલી અને 
પાળ�લી. દા.ત. સ�યવાદી હ�ર�ં� વગેર�ની 
�િત�ાઓ પ�થર ઉપર લખેલા લેખ સમાન છ�.

સમય બદલાયો તેમ �િત�ાનું �વ�પ 
બદલાયું છ�. તેનું મૂ�ય ઓસરવા લા�યું છ�. 
માનવનું ચા�રિ�યક નૈિતકબળ ઘ�ું, તેટલું 
�િત�ાનું મૂ�ય ઘ�ું. આજે �સંગોપાત �િત�ા 
વાચન થાય છ�. રા�ીય કાય��મોમાં, ધાિમ�ક - 
આ�યા��મક કાય��મોમાં �િત�ાઓ લેવાય છ�.

ચૂંટણીમાં િવજય પછી ધારાસ�યો, 
સંસદસ�યો, �ધાનો, ઉ� હો�ાઓ ઉપરની 
�યિ�ઓ પણ �િત�ા, શપથ લે છ�. પણ એમ 
લાગે છ� ક� આ બધું પરંપરાગત છ�. આજે તેની 
ગંભીરતા, મહાનતા �યાં છ�? તે માટ�ની પળ�પળની 

 ભારતભૂિમ બ�ર�ા વસુંધરા છ�. તેમાં 
જ�મેલાં ઉ�ેખનીય માનવર�ોના યશોગાન 
આજેય ગવાઈ ર�ાં છ�. તેમાંના એક મહારથી છ� 
ભી�મ. પોતાના િપતાના દ�િહક સુખને કાજે 
આ�વન ��ચય� ધારણ કરવાની તેમની �િત�ા 
આજેય લોક�દયમાં આદરની સાથે વણાઈ ગઈ 
છ�. �િત�ામાં એટલું �મ હતું ક� �િત�ાને ભી�મ 
સાથે �ડી દ�વામાં આવી. �િત�ાએ પણ ભી�મનું 
િવશેષણ ધારણ કયુ�.

�િત�ા એ કત��યપાલન માટ� કરવામાં 
આવતો મ�મ િનધા�ર છ�. તેમાં વચનપાલન, 
ફરજપાલન, ટ�ક શપથ, સોગંદ આવી શક�. 
માનવ�વનમાં �યાર�ક એવી પળો આવે છ� ક� 
�િત�ા લેવાય �ય છ�. તેમાં વાતાવરણ, સં�ગો, 
પ�ર��થિત મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�, �દયમાં 
ભાવનાની ભરતી આવે છ�. આવેશ �ગટ� છ�. 
સમપ�ણની સરવાણી વહ� છ�. માનવ તેના જુ�સાને, 
મનોભાવોને, �િત�ા �વ�પે અિભ�ય� કર� છ� 
પણ �િત�ા કરવી જેટલી સહ�લી છ�. તેટલી પાળવી 
અઘરી છ� તે માટ� ��િત �ઈએ �િત�ા કયા� પછી 
મનમાં એક જ ધૂન હોવી �ઈએ, �િત�ાને સાકાર 
�વ�પ આપવાનો િનરંતર, અિવરત પુ�ષાથ� 
�ઈએ. ફના થવા માટ�ની, �વાપ�ણની તૈયારી 
હોવી �ઈએ. �િત�ા લીધા પછી તેનો નશો ઉતરી 
�ય, �શ ઘટી �ય ક� નાસીપાસ થવાય તો 
�િત�ાનો આ�મા હણાય �ય છ�. પોતાની 
શિ�ઓ, યો�યતાઓ અને પોતાની તે માટ�ની 
તૈયારીનો અંદાજ કાઢીને �િત�ા કરવામાં આવે, 
તો તે પૂણ� કરી શકાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

ભી�મ �િત�ા
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અને વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવનાનો લોપ થયો છ�. 
માનવને સતધમ�ના બંધનથી, નીિતના બંધનથી 
બાંધી શકાય. પણ ધમ� ઝનૂનતા, કોમવાદની 
અંધભાવના િવનાશ સજ� છ�. આવા �સંગોએ 
�ભાવશાળી નેતાઓએ આવા વગ�ના સમથ� 
�િતિનિધઓને બંધનમાં બાંધવા �ઈએ. ધમ� ક� 
કોમને રાજકારણની ગંદી રમતોનો ભોગ ના 
બનાવાય તો કોમી એકતા માટ� લેવડાવવામાં 
આવતી �િત�ાઓ ફળદાયી બને. અને તેનાં 
મીઠાં, મધુરાં ફળોનો આ�વાદ માણી શકાય.

�િત�ા એ �યિ�ના િવકાસનો સમયબ�ધ 
કાય��મ છ�. તેમાંથી ક�ઈક ન�ર, યથાથ�, �ે� 
ભાવના જ�મવી �ઈએ. િહ�સા, આતંકવાદ માટ� 
લેવામાં આવતી �િત�ાઓ િનં� છ�. તેની કલંક 
કથાઓ આજેય ઈિતહાસનાં પાનાં ઉપર લખાયેલી 
છ�. રા�ઓ એકબી�નું વેર વાળવા �િત�ાઓ 
કરતા. તે પૂરી ન થાય તો પોતાના વારસોને 
હવાલો આપતા. એથી તો ભારતને લાંબા સમય 
સુધી ગુલામીની બેડીઓમાં બંધાઈ રહ�વું પ�ું. 
ટૂંક�, સંક�િચત, �વાથ� ભાવનાઓ માટ� �િત�ા ના 
હોય. �િત�ામાંથી પ�રમલ �ગટ�. સદાચારની 
સૌરભ �ગટ�, વીર�વની યશગાથા સ��ય, તો જ 
તેનું મૂ�ય છ�. દ�શને િવકારો �યસનોની 
ગુલામીમાંથી મુ� કરાવવા �યાગ, તપ�યા, સેવા 
અને પિવ�તાના બંધનથી બંધાયેલા �િત�ાબ� 
આ�માઓની જ�ર છ�.

આ કામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય કરી ર�ં છ�. તેના િનિમ� �થાપક 
દાદા લેખરાજને (મર�વા જ�મનું નામ ��િપતા 
��ા) �દ�ય સા�ા�કારો થયા. પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ એમને સતયુગ બનાવવાનું કાય� 
સો�યું. જે �વનભર એમણે િનભા�યું. તે માટ� 

��િત �યાં છ�? જેમ આજકાલ કાયદામાંથી 
છટકબારી શોધી શકાય છ�. તે રીતે �િત�ા, 
વચનો આ�દમાંથી છટકવાની પેરવીઓ થાય છ�. 
તેનાં મનભાવન અથ�ઘટનો થાય છ�. �િત�ા 
કરનાર� સહન કરવાની �િત�ાની ભાવનાને 
�ળવી રાખવાની તક�દારી રાખવી �ઈએ. સમથ� 
�િત�ા માનવને પુ�ષાથ� કરાવે છ�. કત��યપાલન, 
ફરજપાલનની ગુ�તા સમ�વે છ�. તેનામાં 
આંત�રક બળ �ગટ� છ�. �િત�ા પુ�ષાથ�ને ઓપ 
આપે છ�. તે માટ� સવ�નો સહયોગ લેવાની ભાવના 
જ�મે છ�. �િત�ા �ાણવાન બનાવે છ�. ગાયન અને 
પૂજન યો�ય બનાવે છ�.

આજે માનવ અનેક સમ�યાઓ વ�ે ઘેરાઈ 
ગયો છ�. કોરોના મહામારીએ તો સમ� િવ�ને 
ભરડામાં લીધું છ�. મોટી સં�યામાં દ�શ િવદ�શોમાં 
��યુ થાય છ�. ��ાચારની બદી �યાપક બની છ�. 
�યાર� દ�શનું યુવાનધન �િત�ાબ� બને, તો 
��ાચારને નાબૂદ મહ�વનું �દાન આપી શક� તે 
માટ� લાલચ, �લોભનોથી દૂર રહ�વાની તૈયારી 
હોવી �ઈએ. ક�ઈક િવિશ� �ા��ત િવિશ� �યાગ 
માગે છ�. �યાગ િવના ભા�ય મળતું નથી. ભી�મને 
પણ ચિલત કરી તેવી પ�ર��થતઓ આવી. પણ 
તેમણે સવ� �લોભનોને લાત મારી. �િત�ા અંગે 
પોતાની મ�મતા બતાવી. તેમ સમાજના 
નવિનમા�ણ માટ� િવવેકાનંદ જેવા �િત�ાબ� 
યુવાનો, યુવતીઓ નાગ�રકો �ઈએ. જેઓ સવ� 
આકષ�ણો, �લોભનોથી મુ� રહીને પોતાના 
�યેયને �િત�ાને વળગી રહ�.

માનવ બા� રીતે જેટલો સ��ધ દ�ખાય છ� 
તેટલો આંત�રક રીતે ખાલી છ�. આજે દ�ભ, 
બા�ાચાર અને આડંબરનું �માણ વ�યું છ�. સાચી 
માનવતા લુ�ત થઈ ગઈ છ�. સમાજના િવિવધ 
વગ�માં િવષમતા �વત� છ�. �ેમ, સંવા�દતા, એકતા (અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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�િત�ા પળ� પળ� ના હોય, તે �યાર�ક જ 
હોય. �યાર� �િત�ા લેવાય �યાર� તેને પાર પાડીને 
જ જંપવું �ઈએ. રઘુક�ળની ટ�ક ક� �િત�ાનું 
ગાયન છ�.

रघुक�ल क� रीत सदा चली आई, 

�ाण जाय अ� वचन न जाई.

મેવાડની આઝાદી માટ� રાણા �તાપની 
�િત�ા �ણીતી છ�. દ�શને આઝાદી અપાવવા 
ગાંધી�, સરદાર વ�ભભાઈ, જવાહરલાલ નહ�� 
લોકમા�ય �ટળક વગેર� દ�શનેતાઓએ આપેલા 
કાય��મો �ારા દ�શને આઝાદી મળી. �વનમાં 
ભિ�ભાવના ક� ધમા�ચરણ માટ�, નીિત ક� 
ચા�ર�યની ર�ા કાજે, રા�ની સલામતી કાજે 
નારી - અસહાયોની સુર�ા કાજે �િત�ાઓ 
લેવાય છ�. આ દ�શના સંતો, સેવકો, ઋિષઓએ 
અને રા�ઓએ એવી �િત�ાઓ લીધેલી અને 
પાળ�લી. દા.ત. સ�યવાદી હ�ર�ં� વગેર�ની 
�િત�ાઓ પ�થર ઉપર લખેલા લેખ સમાન છ�.

સમય બદલાયો તેમ �િત�ાનું �વ�પ 
બદલાયું છ�. તેનું મૂ�ય ઓસરવા લા�યું છ�. 
માનવનું ચા�રિ�યક નૈિતકબળ ઘ�ું, તેટલું 
�િત�ાનું મૂ�ય ઘ�ું. આજે �સંગોપાત �િત�ા 
વાચન થાય છ�. રા�ીય કાય��મોમાં, ધાિમ�ક - 
આ�યા��મક કાય��મોમાં �િત�ાઓ લેવાય છ�.

ચૂંટણીમાં િવજય પછી ધારાસ�યો, 
સંસદસ�યો, �ધાનો, ઉ� હો�ાઓ ઉપરની 
�યિ�ઓ પણ �િત�ા, શપથ લે છ�. પણ એમ 
લાગે છ� ક� આ બધું પરંપરાગત છ�. આજે તેની 
ગંભીરતા, મહાનતા �યાં છ�? તે માટ�ની પળ�પળની 

 ભારતભૂિમ બ�ર�ા વસુંધરા છ�. તેમાં 
જ�મેલાં ઉ�ેખનીય માનવર�ોના યશોગાન 
આજેય ગવાઈ ર�ાં છ�. તેમાંના એક મહારથી છ� 
ભી�મ. પોતાના િપતાના દ�િહક સુખને કાજે 
આ�વન ��ચય� ધારણ કરવાની તેમની �િત�ા 
આજેય લોક�દયમાં આદરની સાથે વણાઈ ગઈ 
છ�. �િત�ામાં એટલું �મ હતું ક� �િત�ાને ભી�મ 
સાથે �ડી દ�વામાં આવી. �િત�ાએ પણ ભી�મનું 
િવશેષણ ધારણ કયુ�.

�િત�ા એ કત��યપાલન માટ� કરવામાં 
આવતો મ�મ િનધા�ર છ�. તેમાં વચનપાલન, 
ફરજપાલન, ટ�ક શપથ, સોગંદ આવી શક�. 
માનવ�વનમાં �યાર�ક એવી પળો આવે છ� ક� 
�િત�ા લેવાય �ય છ�. તેમાં વાતાવરણ, સં�ગો, 
પ�ર��થિત મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�, �દયમાં 
ભાવનાની ભરતી આવે છ�. આવેશ �ગટ� છ�. 
સમપ�ણની સરવાણી વહ� છ�. માનવ તેના જુ�સાને, 
મનોભાવોને, �િત�ા �વ�પે અિભ�ય� કર� છ� 
પણ �િત�ા કરવી જેટલી સહ�લી છ�. તેટલી પાળવી 
અઘરી છ� તે માટ� ��િત �ઈએ �િત�ા કયા� પછી 
મનમાં એક જ ધૂન હોવી �ઈએ, �િત�ાને સાકાર 
�વ�પ આપવાનો િનરંતર, અિવરત પુ�ષાથ� 
�ઈએ. ફના થવા માટ�ની, �વાપ�ણની તૈયારી 
હોવી �ઈએ. �િત�ા લીધા પછી તેનો નશો ઉતરી 
�ય, �શ ઘટી �ય ક� નાસીપાસ થવાય તો 
�િત�ાનો આ�મા હણાય �ય છ�. પોતાની 
શિ�ઓ, યો�યતાઓ અને પોતાની તે માટ�ની 
તૈયારીનો અંદાજ કાઢીને �િત�ા કરવામાં આવે, 
તો તે પૂણ� કરી શકાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

ભી�મ �િત�ા
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અને વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવનાનો લોપ થયો છ�. 
માનવને સતધમ�ના બંધનથી, નીિતના બંધનથી 
બાંધી શકાય. પણ ધમ� ઝનૂનતા, કોમવાદની 
અંધભાવના િવનાશ સજ� છ�. આવા �સંગોએ 
�ભાવશાળી નેતાઓએ આવા વગ�ના સમથ� 
�િતિનિધઓને બંધનમાં બાંધવા �ઈએ. ધમ� ક� 
કોમને રાજકારણની ગંદી રમતોનો ભોગ ના 
બનાવાય તો કોમી એકતા માટ� લેવડાવવામાં 
આવતી �િત�ાઓ ફળદાયી બને. અને તેનાં 
મીઠાં, મધુરાં ફળોનો આ�વાદ માણી શકાય.

�િત�ા એ �યિ�ના િવકાસનો સમયબ�ધ 
કાય��મ છ�. તેમાંથી ક�ઈક ન�ર, યથાથ�, �ે� 
ભાવના જ�મવી �ઈએ. િહ�સા, આતંકવાદ માટ� 
લેવામાં આવતી �િત�ાઓ િનં� છ�. તેની કલંક 
કથાઓ આજેય ઈિતહાસનાં પાનાં ઉપર લખાયેલી 
છ�. રા�ઓ એકબી�નું વેર વાળવા �િત�ાઓ 
કરતા. તે પૂરી ન થાય તો પોતાના વારસોને 
હવાલો આપતા. એથી તો ભારતને લાંબા સમય 
સુધી ગુલામીની બેડીઓમાં બંધાઈ રહ�વું પ�ું. 
ટૂંક�, સંક�િચત, �વાથ� ભાવનાઓ માટ� �િત�ા ના 
હોય. �િત�ામાંથી પ�રમલ �ગટ�. સદાચારની 
સૌરભ �ગટ�, વીર�વની યશગાથા સ��ય, તો જ 
તેનું મૂ�ય છ�. દ�શને િવકારો �યસનોની 
ગુલામીમાંથી મુ� કરાવવા �યાગ, તપ�યા, સેવા 
અને પિવ�તાના બંધનથી બંધાયેલા �િત�ાબ� 
આ�માઓની જ�ર છ�.

આ કામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય કરી ર�ં છ�. તેના િનિમ� �થાપક 
દાદા લેખરાજને (મર�વા જ�મનું નામ ��િપતા 
��ા) �દ�ય સા�ા�કારો થયા. પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ એમને સતયુગ બનાવવાનું કાય� 
સો�યું. જે �વનભર એમણે િનભા�યું. તે માટ� 

��િત �યાં છ�? જેમ આજકાલ કાયદામાંથી 
છટકબારી શોધી શકાય છ�. તે રીતે �િત�ા, 
વચનો આ�દમાંથી છટકવાની પેરવીઓ થાય છ�. 
તેનાં મનભાવન અથ�ઘટનો થાય છ�. �િત�ા 
કરનાર� સહન કરવાની �િત�ાની ભાવનાને 
�ળવી રાખવાની તક�દારી રાખવી �ઈએ. સમથ� 
�િત�ા માનવને પુ�ષાથ� કરાવે છ�. કત��યપાલન, 
ફરજપાલનની ગુ�તા સમ�વે છ�. તેનામાં 
આંત�રક બળ �ગટ� છ�. �િત�ા પુ�ષાથ�ને ઓપ 
આપે છ�. તે માટ� સવ�નો સહયોગ લેવાની ભાવના 
જ�મે છ�. �િત�ા �ાણવાન બનાવે છ�. ગાયન અને 
પૂજન યો�ય બનાવે છ�.

આજે માનવ અનેક સમ�યાઓ વ�ે ઘેરાઈ 
ગયો છ�. કોરોના મહામારીએ તો સમ� િવ�ને 
ભરડામાં લીધું છ�. મોટી સં�યામાં દ�શ િવદ�શોમાં 
��યુ થાય છ�. ��ાચારની બદી �યાપક બની છ�. 
�યાર� દ�શનું યુવાનધન �િત�ાબ� બને, તો 
��ાચારને નાબૂદ મહ�વનું �દાન આપી શક� તે 
માટ� લાલચ, �લોભનોથી દૂર રહ�વાની તૈયારી 
હોવી �ઈએ. ક�ઈક િવિશ� �ા��ત િવિશ� �યાગ 
માગે છ�. �યાગ િવના ભા�ય મળતું નથી. ભી�મને 
પણ ચિલત કરી તેવી પ�ર��થતઓ આવી. પણ 
તેમણે સવ� �લોભનોને લાત મારી. �િત�ા અંગે 
પોતાની મ�મતા બતાવી. તેમ સમાજના 
નવિનમા�ણ માટ� િવવેકાનંદ જેવા �િત�ાબ� 
યુવાનો, યુવતીઓ નાગ�રકો �ઈએ. જેઓ સવ� 
આકષ�ણો, �લોભનોથી મુ� રહીને પોતાના 
�યેયને �િત�ાને વળગી રહ�.

માનવ બા� રીતે જેટલો સ��ધ દ�ખાય છ� 
તેટલો આંત�રક રીતે ખાલી છ�. આજે દ�ભ, 
બા�ાચાર અને આડંબરનું �માણ વ�યું છ�. સાચી 
માનવતા લુ�ત થઈ ગઈ છ�. સમાજના િવિવધ 
વગ�માં િવષમતા �વત� છ�. �ેમ, સંવા�દતા, એકતા (અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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�ામા અનુસાર દર�કનો 
પાટ� પોતપોતાનો છ�. પરંતુ 
આ �યારો અને �યારો 
અનુભવ સવ� એ કય� હશે. 
મારા �યાલમાં આપણા 
સવ�ની વીકનેસ ચાલી ગઈ 
હશે. કોઈને પોતાના થોડો

�વભાવ સંતુ� રહ�વા દ�તો નથી. યા મારા સંગમાં 
સવ� સંતુ� રહ� આ વીકનેસ કોઈકોઈ 
આ�માઓમાં હશે, તે ખલાસ થઈ ગઈ હશે.

કોઈમાં કોઈ એવી વીકનેસ છ� જેથી �� ક�� 
મારામાં સહનશિ� ઓછી છ�. �� સહન કરી 
શકતી નથી આવી િવકનેસ ચાલી ગઈ છ�ને. સા�ી 
બનીને પોતાને જુઓ. સૌ એક સમાન નથી હોઈ 
શકતા. એ �� �ણું છું. દર�કનો પાટ� પોતાનો છ�. 
પરંતુ બાબાના બનવાથી બ� સુખ મ�યું છ�. ઘણું 
બધું શીખવાનું મ�યું છ�. તેનું મુખથી વણ�ન થઈ 
શક� તેમ નથી. પરંતુ એ જે અનુભવ છ�, સેવા 
કરાવી ર�ો છ�. અ�યાર� આપણા સૌના એક જ 
બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) છ�. સમ� ક�પમાં 
બાપ હોય. મા પણ તેઓ જ, બાપ પણ તેઓ, 
ટીચર પણ એજ, સખા પણ એજ, સતગુ� પણ 
તેઓ જ એટલે �ીમત િશર માથે પર છ�. મનમત 
પરમતને આધીન નથી એક બાબાની �ીમત પર 
ચાલનાર ક�ટલા સુખી છ� અને બી�ઓને સુખ 
આપી ર�ા છ�. એમને કદી પણ દુઃખનું નામ 
િનશાન નથી. દુઃખ હતા� બની ગયા. �યાં સુખ છ� 
�યાં શાંિત અને �ેમ છ�. �યાં સ�ાઈ છ�. ઉપર ઉપર 
નહ� અંદરથી છ�. �વ ઈ�છ� છ� આવું વાય�ેશન 

વાયુમંડળ બને. �યાં આપણે આ�મા હાજર છીએ 
�યાં બાબા મારા સાથી છ� અને સા�ી બનીને પાટ� 
�લે કરવાનું વરદાન મ�યું છ�. સતયુગમાં �વન 
મુિ� નેચરલ હશે, પણ અ�યાર� મનમત 
પરમતથી મુિ� છ� અને �ીમતથી �વનમુિ� છ�. 
આ વારસો મ�યો છ�.

આ જે સંગમયુગનો સમય છ�. તેની બ� 
વે�યુ છ�. બાબા આપણી સાથે છ� તો સાથનો જે 
સહયોગ છ� તે બી�ઓને પણ મળ� છ�. ગાયન છ� 
અતી���ય સુખ પૂછવું હોય તો ગોપ-ગોપીઓને 
પૂછો. ગોપ-ગોપીને અતી���ય સુખનો અનુભવ 
થાય છ�. કારણ ક� ઈ���યોને વશ નથી આ જે 
કમ����યો છ�. કાન, આંખ, નાક, મુખ આ કદી 
ઉદાસીનતાનો અનુભવ ન કર�. મને યાદ છ� 
બાબાએ �યાર� મુંબઈમાં સેવા કરાવી તો �ણ 
વાંદરાઓ ઉપર સારી સારી મુરલીઓ ચલાવતા 
હતા. અ�યાર� ખરાબ િવચારો નહ� એ ચોથું હોવું 
�ઈએ. તો બાબાના સંગથી જુઓ, આપણું 
િવચારવાનું જ બદલાય ગયું. તો સાચો પુ�ષાથ� એ 
છ� જે બોલવું ઓછું, પણ ભાવનાની એવી સેવા છ� 
જે દર�ક બાળક વ�ડર ખાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

�ીમત પર ચાલીને પરમતને આધીન નહ� તેજ સદા સુખી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

• પોતાની ��િ�ઓ દ�વી બનાવવાની છ�. કદી 
પણ લડવાનું, ઝઘડવાનું નથી. કડવી વાણી 
બોલવાની નથી, લોભ લાલચ રાખવાની 
નથી. કોઈને દુઃખ આપવાનું નથી. સવ�ને 
સુખનો ર�તો બતાવવાનો છ�.
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સવ� સમ�યાઓનો હલ એક ‘ચૂપ’
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

મને ખબર તો નથી પણ 
મ� સાંભ�યું છ� બાળક જ�મ 
લેતાં જ ‘વા-વાં’ કરવા 
લાગે છ�. � ક� બોલવાનું 
તો આપણે �ણીએ છીએ 
ક� બાળપણથી લઈને 
�યિ� ક�ટલું બોલે છ�.

� એના બધા બોલ ટ�પર�કોડ� કરવામાં આવે તો 
આખું ‘ઓમશાંિત ભવન’ એક �યિ�ના આલાપ 
અને સંતાપની ક�સેટ બની �ય અને ક�ટલાક વષ� 
પહ�લાની ક�સેટ � ટ�પર�કોડ�રમાં ભરીને 
સંભળાવવામાં આવે તો તે �યિ� �વયં પણ હ�રાન 
થઈ જશે અને બોલી ઉઠશે ક� ઓહો, મ� આવું પણ 
ક�ં હતું. ટ�પના કોઈ િહ�સામાં તો િબલક�લ �યથ� 
વાતો કરતો �વા મળ� છ�. અ�ય બી� ભાગમાં 
ડાંટ-ડપટ કરતાં સાંભળવા મળશે. �ી� કોઈ 
ખંડમાં લડાઈ-ઝઘડા, હસી-મ�ક અને કોણ �ણે 
શું શું કરી ર�ો હશે. � �વયં એને કહ�વામાં આવે 
ક� તમે આ ટ�પ સાંભળીને કાપક�પ કરીને એનો એ 
િહ�સો અલગ કરી દો જેમાં આપે ક�ઈક સા�ં ક�ં 
હો, સમજદારીના બોલ બો�યા હોય, મધુર 
ભાષાનો ઉપયોગ કય� હોય, કોઈને પોતાનાં 
વચનોથી સુખ આ�યું હોય, કોઈના દુઃખ દદ� દૂર 
કરવા માટ� એને લાડ-�યાર, દુલારની કોઈ 
�દય�પશ� વાત કહી હોય, મનની ગહનતામાં 
િનઃ�વાથ� �ેમનાં વચન કોઈના ��યે ક�ાં હોય, 
�યાય અને સ�ાઈની વાત, ક�યાણ અને 
ક�ણાના શ�દ યા કોઈનો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારીને 
કોઈ હતાશ િનરાશ અને ઉદાસ �યિ�ને સાં�વના 
આપી હોય, તો આવા બોલને એકઠા કરવા પર, 

ભા�યે જ એવી ક�સેટ બને ક� તે ‘ઓમશાંિત 
ભવન’ના અનુવાદ ક�ને પણ પૂરી રીતે ભરી 
શકશે નહ�. તો પોતાનું પણ �દમાગ ખાલી કરીને 
અને સાંભળનારાઓનું પણ �દમાગ ખપાવીને 
બો�યા તો શું બો�યા. એટલે જ કોઈએ ક�ં છ�, 
‘પહ�લાં તોલો પછી બોલો’ 

સવ� ઝઘડા દૂર કરનાર છ� આ ‘ચૂપ’

સંસારના મોટા ભાગના ઝઘડા તો યુિ�-
યુ�ના બોલવાના પ�રણામે થાય છ�. � 
દુિનયાના બધા લોકો એક સ�તાહ સુધી પૂરી રીતે 
ચૂપ રહ� તો બધા લડાઈ ઝઘડા બંધ થઈ જશે. ક�સ 
કરનારા પણ ક�સ પાછા ખ�ચી લેશે. પોલીસ પણ 
પોતાની વરદી સરકારને પાછી આપી દ�શે, 
િમિલ�ીવાળા એમ કહીને રા�નામું આપશે ક� હવે 
અમારાથી લડાઈ થઈ શકતી નથી એટલે અમે 
બંદૂક છોડીને ર�પાતના આ ધંધો છોડી ર�ા 
છીએ.

ચૂપ ના રહ�વાથી સાચી વાત પણ સમ� 
શકતા નથી

પરંતુ અમારી વાત સાંભળીને લોકો એને 
માનવાને બદલે, એમ કહ�શે ક� આતો કોરી 
ક�પના છ�. તેઓ આપણી વાત માનશે જ નહ� 
કારણ ક� તેઓ આ વાતને સમ� શકતા નથી.

ચૂપ રહ�વું એ �ોધને દૂર કરવાનો ઉપાય છ�

ચાલો, એક સ�તાહની વાત છોડી દો. �ણ 
�દવસ લોકો ચૂપ રહ� અને મૂક ભાવથી કામ કર�, 
પોતાનું કત��ય િનભાવે, �યાર� એને ‘ચૂપ’ રહ�વાનું 
મહ�વ સમ�શે. � કોઈના મનમાં �ોધ પણ આવે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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�ામા અનુસાર દર�કનો 
પાટ� પોતપોતાનો છ�. પરંતુ 
આ �યારો અને �યારો 
અનુભવ સવ� એ કય� હશે. 
મારા �યાલમાં આપણા 
સવ�ની વીકનેસ ચાલી ગઈ 
હશે. કોઈને પોતાના થોડો

�વભાવ સંતુ� રહ�વા દ�તો નથી. યા મારા સંગમાં 
સવ� સંતુ� રહ� આ વીકનેસ કોઈકોઈ 
આ�માઓમાં હશે, તે ખલાસ થઈ ગઈ હશે.

કોઈમાં કોઈ એવી વીકનેસ છ� જેથી �� ક�� 
મારામાં સહનશિ� ઓછી છ�. �� સહન કરી 
શકતી નથી આવી િવકનેસ ચાલી ગઈ છ�ને. સા�ી 
બનીને પોતાને જુઓ. સૌ એક સમાન નથી હોઈ 
શકતા. એ �� �ણું છું. દર�કનો પાટ� પોતાનો છ�. 
પરંતુ બાબાના બનવાથી બ� સુખ મ�યું છ�. ઘણું 
બધું શીખવાનું મ�યું છ�. તેનું મુખથી વણ�ન થઈ 
શક� તેમ નથી. પરંતુ એ જે અનુભવ છ�, સેવા 
કરાવી ર�ો છ�. અ�યાર� આપણા સૌના એક જ 
બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) છ�. સમ� ક�પમાં 
બાપ હોય. મા પણ તેઓ જ, બાપ પણ તેઓ, 
ટીચર પણ એજ, સખા પણ એજ, સતગુ� પણ 
તેઓ જ એટલે �ીમત િશર માથે પર છ�. મનમત 
પરમતને આધીન નથી એક બાબાની �ીમત પર 
ચાલનાર ક�ટલા સુખી છ� અને બી�ઓને સુખ 
આપી ર�ા છ�. એમને કદી પણ દુઃખનું નામ 
િનશાન નથી. દુઃખ હતા� બની ગયા. �યાં સુખ છ� 
�યાં શાંિત અને �ેમ છ�. �યાં સ�ાઈ છ�. ઉપર ઉપર 
નહ� અંદરથી છ�. �વ ઈ�છ� છ� આવું વાય�ેશન 

વાયુમંડળ બને. �યાં આપણે આ�મા હાજર છીએ 
�યાં બાબા મારા સાથી છ� અને સા�ી બનીને પાટ� 
�લે કરવાનું વરદાન મ�યું છ�. સતયુગમાં �વન 
મુિ� નેચરલ હશે, પણ અ�યાર� મનમત 
પરમતથી મુિ� છ� અને �ીમતથી �વનમુિ� છ�. 
આ વારસો મ�યો છ�.

આ જે સંગમયુગનો સમય છ�. તેની બ� 
વે�યુ છ�. બાબા આપણી સાથે છ� તો સાથનો જે 
સહયોગ છ� તે બી�ઓને પણ મળ� છ�. ગાયન છ� 
અતી���ય સુખ પૂછવું હોય તો ગોપ-ગોપીઓને 
પૂછો. ગોપ-ગોપીને અતી���ય સુખનો અનુભવ 
થાય છ�. કારણ ક� ઈ���યોને વશ નથી આ જે 
કમ����યો છ�. કાન, આંખ, નાક, મુખ આ કદી 
ઉદાસીનતાનો અનુભવ ન કર�. મને યાદ છ� 
બાબાએ �યાર� મુંબઈમાં સેવા કરાવી તો �ણ 
વાંદરાઓ ઉપર સારી સારી મુરલીઓ ચલાવતા 
હતા. અ�યાર� ખરાબ િવચારો નહ� એ ચોથું હોવું 
�ઈએ. તો બાબાના સંગથી જુઓ, આપણું 
િવચારવાનું જ બદલાય ગયું. તો સાચો પુ�ષાથ� એ 
છ� જે બોલવું ઓછું, પણ ભાવનાની એવી સેવા છ� 
જે દર�ક બાળક વ�ડર ખાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

�ીમત પર ચાલીને પરમતને આધીન નહ� તેજ સદા સુખી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

• પોતાની ��િ�ઓ દ�વી બનાવવાની છ�. કદી 
પણ લડવાનું, ઝઘડવાનું નથી. કડવી વાણી 
બોલવાની નથી, લોભ લાલચ રાખવાની 
નથી. કોઈને દુઃખ આપવાનું નથી. સવ�ને 
સુખનો ર�તો બતાવવાનો છ�.
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સવ� સમ�યાઓનો હલ એક ‘ચૂપ’
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

મને ખબર તો નથી પણ 
મ� સાંભ�યું છ� બાળક જ�મ 
લેતાં જ ‘વા-વાં’ કરવા 
લાગે છ�. � ક� બોલવાનું 
તો આપણે �ણીએ છીએ 
ક� બાળપણથી લઈને 
�યિ� ક�ટલું બોલે છ�.

� એના બધા બોલ ટ�પર�કોડ� કરવામાં આવે તો 
આખું ‘ઓમશાંિત ભવન’ એક �યિ�ના આલાપ 
અને સંતાપની ક�સેટ બની �ય અને ક�ટલાક વષ� 
પહ�લાની ક�સેટ � ટ�પર�કોડ�રમાં ભરીને 
સંભળાવવામાં આવે તો તે �યિ� �વયં પણ હ�રાન 
થઈ જશે અને બોલી ઉઠશે ક� ઓહો, મ� આવું પણ 
ક�ં હતું. ટ�પના કોઈ િહ�સામાં તો િબલક�લ �યથ� 
વાતો કરતો �વા મળ� છ�. અ�ય બી� ભાગમાં 
ડાંટ-ડપટ કરતાં સાંભળવા મળશે. �ી� કોઈ 
ખંડમાં લડાઈ-ઝઘડા, હસી-મ�ક અને કોણ �ણે 
શું શું કરી ર�ો હશે. � �વયં એને કહ�વામાં આવે 
ક� તમે આ ટ�પ સાંભળીને કાપક�પ કરીને એનો એ 
િહ�સો અલગ કરી દો જેમાં આપે ક�ઈક સા�ં ક�ં 
હો, સમજદારીના બોલ બો�યા હોય, મધુર 
ભાષાનો ઉપયોગ કય� હોય, કોઈને પોતાનાં 
વચનોથી સુખ આ�યું હોય, કોઈના દુઃખ દદ� દૂર 
કરવા માટ� એને લાડ-�યાર, દુલારની કોઈ 
�દય�પશ� વાત કહી હોય, મનની ગહનતામાં 
િનઃ�વાથ� �ેમનાં વચન કોઈના ��યે ક�ાં હોય, 
�યાય અને સ�ાઈની વાત, ક�યાણ અને 
ક�ણાના શ�દ યા કોઈનો ઉમંગ ઉ�સાહ વધારીને 
કોઈ હતાશ િનરાશ અને ઉદાસ �યિ�ને સાં�વના 
આપી હોય, તો આવા બોલને એકઠા કરવા પર, 

ભા�યે જ એવી ક�સેટ બને ક� તે ‘ઓમશાંિત 
ભવન’ના અનુવાદ ક�ને પણ પૂરી રીતે ભરી 
શકશે નહ�. તો પોતાનું પણ �દમાગ ખાલી કરીને 
અને સાંભળનારાઓનું પણ �દમાગ ખપાવીને 
બો�યા તો શું બો�યા. એટલે જ કોઈએ ક�ં છ�, 
‘પહ�લાં તોલો પછી બોલો’ 

સવ� ઝઘડા દૂર કરનાર છ� આ ‘ચૂપ’

સંસારના મોટા ભાગના ઝઘડા તો યુિ�-
યુ�ના બોલવાના પ�રણામે થાય છ�. � 
દુિનયાના બધા લોકો એક સ�તાહ સુધી પૂરી રીતે 
ચૂપ રહ� તો બધા લડાઈ ઝઘડા બંધ થઈ જશે. ક�સ 
કરનારા પણ ક�સ પાછા ખ�ચી લેશે. પોલીસ પણ 
પોતાની વરદી સરકારને પાછી આપી દ�શે, 
િમિલ�ીવાળા એમ કહીને રા�નામું આપશે ક� હવે 
અમારાથી લડાઈ થઈ શકતી નથી એટલે અમે 
બંદૂક છોડીને ર�પાતના આ ધંધો છોડી ર�ા 
છીએ.

ચૂપ ના રહ�વાથી સાચી વાત પણ સમ� 
શકતા નથી

પરંતુ અમારી વાત સાંભળીને લોકો એને 
માનવાને બદલે, એમ કહ�શે ક� આતો કોરી 
ક�પના છ�. તેઓ આપણી વાત માનશે જ નહ� 
કારણ ક� તેઓ આ વાતને સમ� શકતા નથી.

ચૂપ રહ�વું એ �ોધને દૂર કરવાનો ઉપાય છ�

ચાલો, એક સ�તાહની વાત છોડી દો. �ણ 
�દવસ લોકો ચૂપ રહ� અને મૂક ભાવથી કામ કર�, 
પોતાનું કત��ય િનભાવે, �યાર� એને ‘ચૂપ’ રહ�વાનું 
મહ�વ સમ�શે. � કોઈના મનમાં �ોધ પણ આવે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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છ� જેને મ� ખરીદી છ�.

કોઈપણ વ�તુ ક�ઈ પણ ઉ�પ�ન કરતી નથી. 
તે મા� મને આરામ આપી શક� છ�. ખુશી યા 
કોઈપણ અનુભૂિત તે િનિમ�ત કરી શકતી નથી. 
કારણ ક� એની પાસે ઉ�પ�ન કરવાની �મતા 
નથી.

કોઈપણ વ�તુ આપણને ખુશી આપી શકતી 
નથી. પણ તે ખુદ �વયંને આપું છું. કારણ ક� �� 
ચેતન છું. વ�તુઓ તો જડ છ�. ખુશી વા�તવમાં 
એક અનુભૂિત છ�, આ એક અનુભવ છ�. એને 
ઉ�પ�ન કરવા માટ� કોઈને કોઈ મા�યમ તો 
�ઈએ. આખા �દવસમાં આપણે બ� �કારના 
અનુભવ કરીએ છીએ. �યાર� ખુશીનો, �યાર�ક 
દદ�નો �યાર� િચંતાનો પણ આ અનુભૂિતઓનો 
આધાર શું છ�? આ સમજવું ઘણું જ�રી છ�. ખુશીના 
અનુભૂિતનો આધાર આપણા સંક�પ છ�. જે એ 
સમયે આપણે ઉ�પ�ન કરીએ છીએ.

આપણે એક સુંદર �લ �યું તેનાથી બ� 
સારી અનુભૂિત થઈ. એનો આધાર છ� - આપણે 
સંક�પ ઉ�પ�ન કરીએ છીએ ક� આ ક�ટલું સુંદર 
�લ છ�. �યાર� અનુભૂિત થાય છ�. અગર કોઈ એ 
િવચારને પેદા નહ� કર� તો એને અનુભૂિત થશે 
નહ�. �� �લોની �યારીને બેદરકારીથી પાર કરી 
�� તો મને કોઈ અનુભૂિત થશે નહ�. મ� એ 
અનુભવ જ નથી કય� ક� અહ� બ� સુંદર �લ 
લાગેલાં છ�. મ� �લોને �ઈને એના ઉપર સંક�પ 
નથી ચલા�યો તો અનુભૂિત થઈ નહ�. આપણે કય� 
ક� આ બ� સુંદર �લ છ�. એનો રંગ બ� સારો છ�. 

આપને �ઈને, 
આપના િવશે િવચારીને યા 
બી�ઓ િવશે િવચારીને 
એમણે જે જે �ા�ત કયુ�, �� 
�ા�ત નથી કરી શક� તો 
એનાથી મારી અંદર 
દુઃખની અનુભૂિત પેદા થઈ 

રહી છ�. પછી મારા મનમાં �િત�પધા� શ� થઈ �ય 
છ� ક� જે ચીજ એમની પાસે છ�. તે મારી પાસે પણ 
આવવી �ઈએ. કારણ ક� �યાર� તે મારી પાસે 
આવશે �યાર� મને ખુશી મળશે. અહ� આપણે 
સમજવાનું છ� ક� તે વ�તુ ખુશી લઈને આવતી નથી, 
મા� એના પર કર�લો િવચાર જ ખુશી ઉ�પ�ન કર� 
છ�. હા, એ જ�ર છ� ક� �� વ�તુ પર િનભ�ર છું. 
�યાર� તે આવશે, �યાર� મને ખુશી મળશે. તે વ�તુ 
ખુશીવાળા િવચાર ક� ખુશીની અનુભૂિત લઈને 
આવશે નહ�. તે આપણે જ પેદા કરવી પડશે.

� ચાર �યિ�ઓએ ક�ં ક� આ વ�તુ બ� 
સારી છ�. તો મને સા�ં લા�યું પછી પાંચમી �યિ� 
એ ક�ં ક�, વ�તુ સારી નથી તો િવચારો બદલાય 
ગયા. � ક� ચીજ તો તે છ� િવચારને જ�મ 
આપનારા આપણે જ છીએ. આપણી પાસે પાવર છ� 
ક� આપણે જેવું ઈ�છીએ, તેવા િવચાર ઉ�પ�ન કરી 
શક�એ છીએ. હવે આપણે પસંદ કરવાનું છ� ક� 
આપણે ક�વા િવચારો કરીએ છીએ.

આપણે એ િવચાર ઉ�પ�ન કરી શક�એ 
છીએ ક� મારી ખુશી ચીજ પર િનભ�ર નથી. મારી 
ખુશી કોઈ ચીજ ખરીદવા યા ના ખરીદવા પર 
િનભ�ર નથી ક� બી� લોકો એ વ�તુ િવશે શું બોલે 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી અનુભૂિત છ�, િવચાર નહ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ખબર નહોતી િવચાર પહ�લા આવે છ� યા 
અનુભૂિત. હવે અમને ખબર પડી. � આપણે 
સમાચાર પ� વાંચી ર�ા છીએ ક� કોઈની સાથે 
મોટી દુઘ�ટના થઈ ગઈ છ�. �યાંક કોઈની સાથે 
અ�યાય થઈ ર�ો છ�. �યાં કોઈ ઈલાકામાં દુકાળ 
પડી ર�ો છ� �યાર� દુઃખની મહસૂસતા આવશે. 
પરંતુ દુઃખ અનુભવ કરતાં પહ�લા આપણે શું કયુ�? 
તે માિહતી આપણી અંદર નાખી અને એના 
આધાર પર સંક�પ કયા�. હવે આ લોકોનું શું થશે 
યા એ લોકોની સાથે શું થશે યા એ લોકોની સાથે 
આવું કઈ રીતે થઈ ગયું, એમનું ભિવ�ય શું થશે 
વગેર� વગેર�. આપણે પહ�લાં. િવચાર પેદા કરીએ 
છીએ પછી તેનું પ�રણામ આપણને અનુભૂિતના 
�પમાં મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુંગધી ક�ટલી સારી છ�. અથા�� આપણે જે જે 
િવચાર ઉ�પ�ન કયા� હતા તે �માણે કયુ� �યાર� 
અનુભૂિત થઈ.

આપણે સંક�પ કરી ર�ા છીએ ક� ક�ટલું 
સા�ં �લ છ�. અમારી અનુભૂિત સારી છ�. એટલા જ 
સમયમાં કોઈએ ક�ઈ ક�ં. અહ� હવે આપણો 
િવચારવાનો ઢ�ગ બદલાય ગયો ક� મને આવું શા 
માટ� બો�યા. અનુભૂિત બદલાય ગઈ. િવચાર 
બદલાય ગયા. �લ અ�યાર� પણ તેજ છ� પરંતુ હવે 
તે અનુભૂિત થઈ રહી નથી.

એ �લને �ઈને અમારી આંખમાં આંસુ 
આવી શક� છ�. આપણને એ યાદ આવી શક� છ� ક� 
મને મારા પિતએ શ�આતથી ક�ટલાં સુંદર �લ 
લાવીને આપતા હતા પણ હવે �લ લાવતા નથી. 
�લ તો એ જ છ� પણ એ �લને �ઈને ક�ટલા બધા 
સંક�પ કયા�. આપણએ જે �કારના સંક�પ કરીશું 
આપણને એ રીતની અનુભૂિત થશે. આપણે પૂરા 
�દવસ યા પૂરા �વનમાં ક�વો અનુભવ કરવા 
ઈ�છીએ છીએ તે કોના પર િનભ�ર કરશે? મારા 
િવચાર પર.

ઈ�યા� પણ એક અનુભૂિત છ�. એની રચના 
કરવા માટ� મ� એક િવચાર ઉ�પ�ન કય�. ક�વો? 
મારી બહ�ને મારાથી પણ મોટી ગાડી ખરીદી તો 
એનાથી સારી મહસૂસતા આવે છ�. ગાડી તે જ છ� 
બહ�ન પણ તે જ છ� પરંતુ મહસૂસતામાં ક�ટલું અંતર 
થઈ ગયું. હવે �� ક�વા �કારના િવચારો કરીશ તો 
મને ઈ�યા�ની મહસૂસતા આવશે. માર� જે �કારની 
મહસૂસતા આવશે એના આધાર પર �� બી� 
િવચારો ઉ�પ�ન કરતી જઈશ.

આપણે આખો �દવસ ક�વી �ગ�કતાની 
સાથે ચાલી ર�ા છીએ એના પણ થોડું �યાન 
આપવાની આવ�યકતા છ�. આપણને પહ�લાં 

કાલની સાથે સમજૂતી કરી લઈએ. જૂના 
અનુભવોમાંથી બોધપાઠ લઈને �વયંને સશ� 
બનાવીએ �વયંને અને બી�ને �દલથી માફ કરી 
દઈએ. સાથે જ જેનું �ણે અ�ણે �દલ દુભા�યું 
હોય તો, એની મનમાં જ �મા માગી લઈએ. આ 
રીતે પોતાના જૂના ખાતાને સમા�ત કરીને હળવા 
બની જઈએ. સદા યાદ રાખો ક� આ બેહદ 
િવ�નાટક પણ ક�યાણકારી છ�. કારણ ક� �વયં 
ક�યાણકારી િશવ િપતા આ સમયે બાળકોની 
સાથે છ�. હવે એ આપણા હાથમાં છ� ક� આપણે જૂની 
વાતોનો બો� વત�માનના ખભે ઊંચક�ને, 
કાચબાની રફતારથી થાક�લા ચાલતાં રહીએ યા 
પછી અતીતને ક�યાણકારી �પથી �વીકાર કરતાં 
હળવા પ�ી બનીને ભિવ�યની ઉડાન ભરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...અતીતમાં �વવાનું



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 02 February 2021 Page No. 08

�ાના�ત

છ� જેને મ� ખરીદી છ�.

કોઈપણ વ�તુ ક�ઈ પણ ઉ�પ�ન કરતી નથી. 
તે મા� મને આરામ આપી શક� છ�. ખુશી યા 
કોઈપણ અનુભૂિત તે િનિમ�ત કરી શકતી નથી. 
કારણ ક� એની પાસે ઉ�પ�ન કરવાની �મતા 
નથી.

કોઈપણ વ�તુ આપણને ખુશી આપી શકતી 
નથી. પણ તે ખુદ �વયંને આપું છું. કારણ ક� �� 
ચેતન છું. વ�તુઓ તો જડ છ�. ખુશી વા�તવમાં 
એક અનુભૂિત છ�, આ એક અનુભવ છ�. એને 
ઉ�પ�ન કરવા માટ� કોઈને કોઈ મા�યમ તો 
�ઈએ. આખા �દવસમાં આપણે બ� �કારના 
અનુભવ કરીએ છીએ. �યાર� ખુશીનો, �યાર�ક 
દદ�નો �યાર� િચંતાનો પણ આ અનુભૂિતઓનો 
આધાર શું છ�? આ સમજવું ઘણું જ�રી છ�. ખુશીના 
અનુભૂિતનો આધાર આપણા સંક�પ છ�. જે એ 
સમયે આપણે ઉ�પ�ન કરીએ છીએ.

આપણે એક સુંદર �લ �યું તેનાથી બ� 
સારી અનુભૂિત થઈ. એનો આધાર છ� - આપણે 
સંક�પ ઉ�પ�ન કરીએ છીએ ક� આ ક�ટલું સુંદર 
�લ છ�. �યાર� અનુભૂિત થાય છ�. અગર કોઈ એ 
િવચારને પેદા નહ� કર� તો એને અનુભૂિત થશે 
નહ�. �� �લોની �યારીને બેદરકારીથી પાર કરી 
�� તો મને કોઈ અનુભૂિત થશે નહ�. મ� એ 
અનુભવ જ નથી કય� ક� અહ� બ� સુંદર �લ 
લાગેલાં છ�. મ� �લોને �ઈને એના ઉપર સંક�પ 
નથી ચલા�યો તો અનુભૂિત થઈ નહ�. આપણે કય� 
ક� આ બ� સુંદર �લ છ�. એનો રંગ બ� સારો છ�. 

આપને �ઈને, 
આપના િવશે િવચારીને યા 
બી�ઓ િવશે િવચારીને 
એમણે જે જે �ા�ત કયુ�, �� 
�ા�ત નથી કરી શક� તો 
એનાથી મારી અંદર 
દુઃખની અનુભૂિત પેદા થઈ 

રહી છ�. પછી મારા મનમાં �િત�પધા� શ� થઈ �ય 
છ� ક� જે ચીજ એમની પાસે છ�. તે મારી પાસે પણ 
આવવી �ઈએ. કારણ ક� �યાર� તે મારી પાસે 
આવશે �યાર� મને ખુશી મળશે. અહ� આપણે 
સમજવાનું છ� ક� તે વ�તુ ખુશી લઈને આવતી નથી, 
મા� એના પર કર�લો િવચાર જ ખુશી ઉ�પ�ન કર� 
છ�. હા, એ જ�ર છ� ક� �� વ�તુ પર િનભ�ર છું. 
�યાર� તે આવશે, �યાર� મને ખુશી મળશે. તે વ�તુ 
ખુશીવાળા િવચાર ક� ખુશીની અનુભૂિત લઈને 
આવશે નહ�. તે આપણે જ પેદા કરવી પડશે.

� ચાર �યિ�ઓએ ક�ં ક� આ વ�તુ બ� 
સારી છ�. તો મને સા�ં લા�યું પછી પાંચમી �યિ� 
એ ક�ં ક�, વ�તુ સારી નથી તો િવચારો બદલાય 
ગયા. � ક� ચીજ તો તે છ� િવચારને જ�મ 
આપનારા આપણે જ છીએ. આપણી પાસે પાવર છ� 
ક� આપણે જેવું ઈ�છીએ, તેવા િવચાર ઉ�પ�ન કરી 
શક�એ છીએ. હવે આપણે પસંદ કરવાનું છ� ક� 
આપણે ક�વા િવચારો કરીએ છીએ.

આપણે એ િવચાર ઉ�પ�ન કરી શક�એ 
છીએ ક� મારી ખુશી ચીજ પર િનભ�ર નથી. મારી 
ખુશી કોઈ ચીજ ખરીદવા યા ના ખરીદવા પર 
િનભ�ર નથી ક� બી� લોકો એ વ�તુ િવશે શું બોલે 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી અનુભૂિત છ�, િવચાર નહ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ખબર નહોતી િવચાર પહ�લા આવે છ� યા 
અનુભૂિત. હવે અમને ખબર પડી. � આપણે 
સમાચાર પ� વાંચી ર�ા છીએ ક� કોઈની સાથે 
મોટી દુઘ�ટના થઈ ગઈ છ�. �યાંક કોઈની સાથે 
અ�યાય થઈ ર�ો છ�. �યાં કોઈ ઈલાકામાં દુકાળ 
પડી ર�ો છ� �યાર� દુઃખની મહસૂસતા આવશે. 
પરંતુ દુઃખ અનુભવ કરતાં પહ�લા આપણે શું કયુ�? 
તે માિહતી આપણી અંદર નાખી અને એના 
આધાર પર સંક�પ કયા�. હવે આ લોકોનું શું થશે 
યા એ લોકોની સાથે શું થશે યા એ લોકોની સાથે 
આવું કઈ રીતે થઈ ગયું, એમનું ભિવ�ય શું થશે 
વગેર� વગેર�. આપણે પહ�લાં. િવચાર પેદા કરીએ 
છીએ પછી તેનું પ�રણામ આપણને અનુભૂિતના 
�પમાં મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુંગધી ક�ટલી સારી છ�. અથા�� આપણે જે જે 
િવચાર ઉ�પ�ન કયા� હતા તે �માણે કયુ� �યાર� 
અનુભૂિત થઈ.

આપણે સંક�પ કરી ર�ા છીએ ક� ક�ટલું 
સા�ં �લ છ�. અમારી અનુભૂિત સારી છ�. એટલા જ 
સમયમાં કોઈએ ક�ઈ ક�ં. અહ� હવે આપણો 
િવચારવાનો ઢ�ગ બદલાય ગયો ક� મને આવું શા 
માટ� બો�યા. અનુભૂિત બદલાય ગઈ. િવચાર 
બદલાય ગયા. �લ અ�યાર� પણ તેજ છ� પરંતુ હવે 
તે અનુભૂિત થઈ રહી નથી.

એ �લને �ઈને અમારી આંખમાં આંસુ 
આવી શક� છ�. આપણને એ યાદ આવી શક� છ� ક� 
મને મારા પિતએ શ�આતથી ક�ટલાં સુંદર �લ 
લાવીને આપતા હતા પણ હવે �લ લાવતા નથી. 
�લ તો એ જ છ� પણ એ �લને �ઈને ક�ટલા બધા 
સંક�પ કયા�. આપણએ જે �કારના સંક�પ કરીશું 
આપણને એ રીતની અનુભૂિત થશે. આપણે પૂરા 
�દવસ યા પૂરા �વનમાં ક�વો અનુભવ કરવા 
ઈ�છીએ છીએ તે કોના પર િનભ�ર કરશે? મારા 
િવચાર પર.

ઈ�યા� પણ એક અનુભૂિત છ�. એની રચના 
કરવા માટ� મ� એક િવચાર ઉ�પ�ન કય�. ક�વો? 
મારી બહ�ને મારાથી પણ મોટી ગાડી ખરીદી તો 
એનાથી સારી મહસૂસતા આવે છ�. ગાડી તે જ છ� 
બહ�ન પણ તે જ છ� પરંતુ મહસૂસતામાં ક�ટલું અંતર 
થઈ ગયું. હવે �� ક�વા �કારના િવચારો કરીશ તો 
મને ઈ�યા�ની મહસૂસતા આવશે. માર� જે �કારની 
મહસૂસતા આવશે એના આધાર પર �� બી� 
િવચારો ઉ�પ�ન કરતી જઈશ.

આપણે આખો �દવસ ક�વી �ગ�કતાની 
સાથે ચાલી ર�ા છીએ એના પણ થોડું �યાન 
આપવાની આવ�યકતા છ�. આપણને પહ�લાં 

કાલની સાથે સમજૂતી કરી લઈએ. જૂના 
અનુભવોમાંથી બોધપાઠ લઈને �વયંને સશ� 
બનાવીએ �વયંને અને બી�ને �દલથી માફ કરી 
દઈએ. સાથે જ જેનું �ણે અ�ણે �દલ દુભા�યું 
હોય તો, એની મનમાં જ �મા માગી લઈએ. આ 
રીતે પોતાના જૂના ખાતાને સમા�ત કરીને હળવા 
બની જઈએ. સદા યાદ રાખો ક� આ બેહદ 
િવ�નાટક પણ ક�યાણકારી છ�. કારણ ક� �વયં 
ક�યાણકારી િશવ િપતા આ સમયે બાળકોની 
સાથે છ�. હવે એ આપણા હાથમાં છ� ક� આપણે જૂની 
વાતોનો બો� વત�માનના ખભે ઊંચક�ને, 
કાચબાની રફતારથી થાક�લા ચાલતાં રહીએ યા 
પછી અતીતને ક�યાણકારી �પથી �વીકાર કરતાં 
હળવા પ�ી બનીને ભિવ�યની ઉડાન ભરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)...અતીતમાં �વવાનું



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 02 February 2021 Page No. 10

�ાના�ત

પરમા�મા અને 
આ�મામાં પહ�લી �વ�પની 
સમાનતા છ�. પરમા�મા 
�કાશપુંજ છ�, �� આ�મા 
પણ �કાશપુંજ છું. બંનેનું 
એક જેવું �વ�પ છ�. બી�  
ગુણોની સમાનતા છ�.

આ�મા સતોગુણી �વ�પ છ� અને પરમા�મા 
સવ�ગુણોના સાગર છ�. તો ગુણોની સમાનતા. 
અથા�� �વભાવની સમાનતા. બંનેની �ક�િત એક 
જેવી છ�. �ી� ધામની સમાનતા છ�. કોઈ િવદ�શ 
ચા�યા �ય અને �યાં પોતાના ગામની �યિ� 
મળી �ય, તો �યાં દો�તી થઈ �ય છ�. પરમા�મા 
પણ પરમધામ િનવાસી છ� અને આપણે આ�માઓ 
પણ પરમધામ િનવાસી છીએ.

�યાર� આ �ણ સમાનતા છ� તો દો�તી થઈ 
શક� છ�. દો�તને ક�વી રીતે યાદ કરવાના હોય છ�? 
મનમાં કોઈ વાત છ� તો એવું બની શક� માતા-
િપતાથી છુપાવી લે. પણ દો�તને મનની દર�ક વાત 
સંભળાવીએ છીએ. પરમા�મા સાથે દો�તી રાખીને 
જુઓ ક�ટલો સુખદ અનુભવ થાય છ�. જેમ દર�ક 
વાતમાં આપણી પાસે એક સહારો છ�. જેના ઉપર 
આપણે ભરોસો રાખી શક�એ છીએ, જે કદી દગો 
નહ� કર�. આ દુિનયાના દો�ત મતલબી હોય છ� 
અને સમય આવે દ�ખાતા નથી. પરંતુ ભગવાન 
િનઃ�વાથ� ભાવથી સદા સાથ િનભાવે છ�. તો 
આપણે પણ મતલબથી એની સાથે દો�તી 
રાખવાની નથી. પણ વફાદારીથી દો�તીનો 
અનુભવ કરો. દો�તીના સંબંધ પર એક વાતા� છ�.

એક વાર એક �યિ�ની દો�તી ખુદા સાથે 

થઈ ગઈ બંને બ� �ેમભરી વાતો કરતા હતા. એક 
�દવસે �યિ�ના મનમાં િવચાર આ�યો એણે 
ખુદાને ક�ં આપ તો જ�નત (�વગ�)ના માિલક 
છો. �યાર� મને પણ આપની જ�નતના સુખનો 
અનુભવ કરાવો. ખુદાએ ક�ં છ�વટ� તારો ભાવ 
કયો છ�? �યિ�એ ક�ં તે દસ �દવસ માટ� 
જ�નતમાં રહીને જ�નતનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� 
છ�. ખુદાએ ક�ં બસ દસ �દવસ માટ� જ�નતમાં 
રહીને જ�નતનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� છ�. ખુદાએ 
ક�ં બસ દસ �દવસ માટ� �યિ�એ હા પાડી અને 
ખુદાએ ક�ં ક� આજથી દસ �દવસ માટ� તને �વગ� 
(જ�નત)નો માિલક બનાવું છું. અને તું જેટલા 
સુખ, આનંદ ભોગવવા ઈ�છો એટલાં ભોગવી લો.

પહ�લા �દવસે જ �યિ�એ અનુભવ કય� ક� 
એણે દસ �દવસ કહીને ભૂલ કરી છ�. પરંતુ એણે 
�યું ક� �વગ�માં દર�ક કામ બ� જલદીથી થાય છ� 
તો એના મનમાં િવચાર આ�યો ક� �� પોતાના માટ� 
આવું જ �વગ� તૈયાર કરાવી દ�. એણે બધાં 
સંસાધન લગાવીને દસ �દવસમાં તેવું જ �વગ� 
તૈયાર કયુ� અને દસ �દવસ પછી ખુદાને એની 
જ�નત પાછી આપી. �યાર� ખુદાએ �યું ક� એણે 
પોતાના માટ� આવું જ �વગ� તૈયાર કરાવી દીધું છ� 
તો એ �યિ� ઉપર હસવું આ�યું ક� એણે મને પણ 
છો�ો નહ� પરંતુ ગુ�સો આ�યો નહ�. ખુશી થઈ 
ક� ચાલો હવે બરાબરની દો�તી થઈ ગઈ. આ છ� 
ખુદાની સાથે સંબંધ િનભાવવાની રીત, એકદમ 
�યારી અને �યારી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�માને ખુદા દો�ત બનાવી લો
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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જે �કાર� સડક સુર�ા માટ� સરકાર ક�ટલાક 
િનયમ બનાવે છ�. જે મુજબ ચાલવું જ�રી છ�. એ 
�કાર� માનવ માટ� પોતાના �વનની સફરમાં પણ 
ક�ટલાયે �કારના િનયમ પર ચાલવું જ�રી છ�. 
આ�યા��મક માગ� બતાવનાર ગાઈડ �વયં 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ છ�. જેઓ આપણને 
િન�ય માગ�દશ�ન આપે છ�. સાવધાની માટ� નીચે 
લખેલા દસ િનયમોનું પાલન કરો.

1. સુ�તી, આળસ, અલબેલાપણાના ચોરોથી 
બચો.

2. �ઢતાની સીટ બે�ટ પહ�રી રાખો.

3. દુ�ય�સનની ખોટી આદતોથી મુ� બનો.

4. �વનમાં બની રહ�લી ઘટનાને, પછી તે સારી 
હોય ક� ખરાબ સા�ીભાવથી �વા છતાં, 
એનાથી �ેરણા લઈને આગળ વધો, થોભશો 
નહ�.

5. સવ�ને સહયોગ આપવાની ભાવના રાખો.

6. ઉ�નિતની ગિતને ઓછી કરનારી કોઈ વાત 
આવી �ય, �પીડબેકર આવી �ય તો ધીરજ 
અને શાંિતથી કામ લો, જ�દબા� ના કરો.

7. સૌને આગળ વધારતાં, ઓવર ટ�ઈક ના કરો.

8. મંિઝલ પર પહ�ચાડનાર શરીર �પી સાધન 
વાહન છ�, એમની પણ સંભાળ જ�રી છ�.

9. પોતાના કોઈ �વભાવ સં�કારને વશ થઈને 
તનાવ પૂણ� વાતાવરણ ના બનાવો.

10. �વનસફરમાં પરમા�માના આનંદ, ઉમંગ 
ઉ�સાહમાં રહ�વા છતાં સમયને સફળ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુરિ�ત �વન સફર માટ�...
�.ક�. ચંિ�કા, દહાનુકરવાડી, મુંબઈ �વનમાં એક વાત યાદ રાખો ક� જેવો �ોધ 

આવે, આપ �દશાહીન બની જશો. આમેય 
મનોવૈ�ાિનક કહ� છ� ક� �ોધમાં મનુ�ય અડધો 
પાગલ બની �ય છ�. અને પાગલ એને કહ�વામાં 
આવે છ� ક� જેને પોતાની �દશાની ખબર નથી. 
ગુ�સો આવવાની ધીર�-ધીર� સ�ગુણ પણ સમા�ત 
થવા લાગે છ� �ોધ આવે �યાર� છ�, �યાર� આપણી 
ઈ�છાઓ પૂરી થતી નથી. �ોધ કરનાર પ�માં એ 
તક� આપે છ� ક� આમ તો �� �ોધ નથી કરતો પણ 
સામેવાળાએ એવું કયુ� ક� �ોધ આવી ગયા. 
શા��ોમાં એક શ�દ આવે છ� �ોધા��. મતલબ 
ગુ�સાને આગ કહ�વામાં આવે છ�. આવી આગ જેમાં 
�ોધ કરનાર �યિ� સળગે છ�, બી�ઓને પણ 
સળગાવે છ�. �યાર� �ોધની આગ સળગે છ� �યાર� 
ધૂમાડો પેદા થાય છ�, જેનું નામ છ� બેચેની, 
િનરાશા, િતર�કાર, પ�ાતાપ. આ સૌ આ 
ધૂમાડાનાં �પ છ�. 

એક વાત �યાનમાં રાખો ક� ફાયર એલામ� 
આગથી નથી વાગતું. ધૂમાડાને કારણે એમાં 
અવાજ આવે છ�. �ાળાઓ ઉઠતી રહ� અને 
ધૂમાડો ના હોય તો કદાચ સી�ટમ કામ નહ� કરતી 
હોય. એ રીતે આપણે આપણા શરીરમાં પણ િવવેક 
�પી ફાયર એલામ� લગાવી દ�વું �ઈએ. �ોધની 
અ�� �યાર� સૌની અંદર સળગી જ �ય છ�. 
પરંતુ એના પછી ઉઠનારી બેચેની, િનરાશા અને 
પ�ાતાપના ધૂમાડાથી અંદરનું ફાયર એલામ� 
વાગવું �ઈએ મનુ�ય છ�, તો �યવ�થા ચલાવવા 
માટ� �યાર�ક �ોધ પણ આવી �ય છ�. પરંતુ 
પાછળથી સંતાપ દૂર કરવા માટ� આપનું ધૈય� અને 
િવવેક જ કામમાં આવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ધૈય�-િવવેકથી �ોધને �તાય
.
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પરમા�મા અને 
આ�મામાં પહ�લી �વ�પની 
સમાનતા છ�. પરમા�મા 
�કાશપુંજ છ�, �� આ�મા 
પણ �કાશપુંજ છું. બંનેનું 
એક જેવું �વ�પ છ�. બી�  
ગુણોની સમાનતા છ�.

આ�મા સતોગુણી �વ�પ છ� અને પરમા�મા 
સવ�ગુણોના સાગર છ�. તો ગુણોની સમાનતા. 
અથા�� �વભાવની સમાનતા. બંનેની �ક�િત એક 
જેવી છ�. �ી� ધામની સમાનતા છ�. કોઈ િવદ�શ 
ચા�યા �ય અને �યાં પોતાના ગામની �યિ� 
મળી �ય, તો �યાં દો�તી થઈ �ય છ�. પરમા�મા 
પણ પરમધામ િનવાસી છ� અને આપણે આ�માઓ 
પણ પરમધામ િનવાસી છીએ.

�યાર� આ �ણ સમાનતા છ� તો દો�તી થઈ 
શક� છ�. દો�તને ક�વી રીતે યાદ કરવાના હોય છ�? 
મનમાં કોઈ વાત છ� તો એવું બની શક� માતા-
િપતાથી છુપાવી લે. પણ દો�તને મનની દર�ક વાત 
સંભળાવીએ છીએ. પરમા�મા સાથે દો�તી રાખીને 
જુઓ ક�ટલો સુખદ અનુભવ થાય છ�. જેમ દર�ક 
વાતમાં આપણી પાસે એક સહારો છ�. જેના ઉપર 
આપણે ભરોસો રાખી શક�એ છીએ, જે કદી દગો 
નહ� કર�. આ દુિનયાના દો�ત મતલબી હોય છ� 
અને સમય આવે દ�ખાતા નથી. પરંતુ ભગવાન 
િનઃ�વાથ� ભાવથી સદા સાથ િનભાવે છ�. તો 
આપણે પણ મતલબથી એની સાથે દો�તી 
રાખવાની નથી. પણ વફાદારીથી દો�તીનો 
અનુભવ કરો. દો�તીના સંબંધ પર એક વાતા� છ�.

એક વાર એક �યિ�ની દો�તી ખુદા સાથે 

થઈ ગઈ બંને બ� �ેમભરી વાતો કરતા હતા. એક 
�દવસે �યિ�ના મનમાં િવચાર આ�યો એણે 
ખુદાને ક�ં આપ તો જ�નત (�વગ�)ના માિલક 
છો. �યાર� મને પણ આપની જ�નતના સુખનો 
અનુભવ કરાવો. ખુદાએ ક�ં છ�વટ� તારો ભાવ 
કયો છ�? �યિ�એ ક�ં તે દસ �દવસ માટ� 
જ�નતમાં રહીને જ�નતનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� 
છ�. ખુદાએ ક�ં બસ દસ �દવસ માટ� જ�નતમાં 
રહીને જ�નતનો અનુભવ કરવા ઈ�છ� છ�. ખુદાએ 
ક�ં બસ દસ �દવસ માટ� �યિ�એ હા પાડી અને 
ખુદાએ ક�ં ક� આજથી દસ �દવસ માટ� તને �વગ� 
(જ�નત)નો માિલક બનાવું છું. અને તું જેટલા 
સુખ, આનંદ ભોગવવા ઈ�છો એટલાં ભોગવી લો.

પહ�લા �દવસે જ �યિ�એ અનુભવ કય� ક� 
એણે દસ �દવસ કહીને ભૂલ કરી છ�. પરંતુ એણે 
�યું ક� �વગ�માં દર�ક કામ બ� જલદીથી થાય છ� 
તો એના મનમાં િવચાર આ�યો ક� �� પોતાના માટ� 
આવું જ �વગ� તૈયાર કરાવી દ�. એણે બધાં 
સંસાધન લગાવીને દસ �દવસમાં તેવું જ �વગ� 
તૈયાર કયુ� અને દસ �દવસ પછી ખુદાને એની 
જ�નત પાછી આપી. �યાર� ખુદાએ �યું ક� એણે 
પોતાના માટ� આવું જ �વગ� તૈયાર કરાવી દીધું છ� 
તો એ �યિ� ઉપર હસવું આ�યું ક� એણે મને પણ 
છો�ો નહ� પરંતુ ગુ�સો આ�યો નહ�. ખુશી થઈ 
ક� ચાલો હવે બરાબરની દો�તી થઈ ગઈ. આ છ� 
ખુદાની સાથે સંબંધ િનભાવવાની રીત, એકદમ 
�યારી અને �યારી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�માને ખુદા દો�ત બનાવી લો
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 02 February 2021 Page No. 11

�ાના�ત

જે �કાર� સડક સુર�ા માટ� સરકાર ક�ટલાક 
િનયમ બનાવે છ�. જે મુજબ ચાલવું જ�રી છ�. એ 
�કાર� માનવ માટ� પોતાના �વનની સફરમાં પણ 
ક�ટલાયે �કારના િનયમ પર ચાલવું જ�રી છ�. 
આ�યા��મક માગ� બતાવનાર ગાઈડ �વયં 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ છ�. જેઓ આપણને 
િન�ય માગ�દશ�ન આપે છ�. સાવધાની માટ� નીચે 
લખેલા દસ િનયમોનું પાલન કરો.

1. સુ�તી, આળસ, અલબેલાપણાના ચોરોથી 
બચો.

2. �ઢતાની સીટ બે�ટ પહ�રી રાખો.

3. દુ�ય�સનની ખોટી આદતોથી મુ� બનો.

4. �વનમાં બની રહ�લી ઘટનાને, પછી તે સારી 
હોય ક� ખરાબ સા�ીભાવથી �વા છતાં, 
એનાથી �ેરણા લઈને આગળ વધો, થોભશો 
નહ�.

5. સવ�ને સહયોગ આપવાની ભાવના રાખો.

6. ઉ�નિતની ગિતને ઓછી કરનારી કોઈ વાત 
આવી �ય, �પીડબેકર આવી �ય તો ધીરજ 
અને શાંિતથી કામ લો, જ�દબા� ના કરો.

7. સૌને આગળ વધારતાં, ઓવર ટ�ઈક ના કરો.

8. મંિઝલ પર પહ�ચાડનાર શરીર �પી સાધન 
વાહન છ�, એમની પણ સંભાળ જ�રી છ�.

9. પોતાના કોઈ �વભાવ સં�કારને વશ થઈને 
તનાવ પૂણ� વાતાવરણ ના બનાવો.

10. �વનસફરમાં પરમા�માના આનંદ, ઉમંગ 
ઉ�સાહમાં રહ�વા છતાં સમયને સફળ કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુરિ�ત �વન સફર માટ�...
�.ક�. ચંિ�કા, દહાનુકરવાડી, મુંબઈ �વનમાં એક વાત યાદ રાખો ક� જેવો �ોધ 

આવે, આપ �દશાહીન બની જશો. આમેય 
મનોવૈ�ાિનક કહ� છ� ક� �ોધમાં મનુ�ય અડધો 
પાગલ બની �ય છ�. અને પાગલ એને કહ�વામાં 
આવે છ� ક� જેને પોતાની �દશાની ખબર નથી. 
ગુ�સો આવવાની ધીર�-ધીર� સ�ગુણ પણ સમા�ત 
થવા લાગે છ� �ોધ આવે �યાર� છ�, �યાર� આપણી 
ઈ�છાઓ પૂરી થતી નથી. �ોધ કરનાર પ�માં એ 
તક� આપે છ� ક� આમ તો �� �ોધ નથી કરતો પણ 
સામેવાળાએ એવું કયુ� ક� �ોધ આવી ગયા. 
શા��ોમાં એક શ�દ આવે છ� �ોધા��. મતલબ 
ગુ�સાને આગ કહ�વામાં આવે છ�. આવી આગ જેમાં 
�ોધ કરનાર �યિ� સળગે છ�, બી�ઓને પણ 
સળગાવે છ�. �યાર� �ોધની આગ સળગે છ� �યાર� 
ધૂમાડો પેદા થાય છ�, જેનું નામ છ� બેચેની, 
િનરાશા, િતર�કાર, પ�ાતાપ. આ સૌ આ 
ધૂમાડાનાં �પ છ�. 

એક વાત �યાનમાં રાખો ક� ફાયર એલામ� 
આગથી નથી વાગતું. ધૂમાડાને કારણે એમાં 
અવાજ આવે છ�. �ાળાઓ ઉઠતી રહ� અને 
ધૂમાડો ના હોય તો કદાચ સી�ટમ કામ નહ� કરતી 
હોય. એ રીતે આપણે આપણા શરીરમાં પણ િવવેક 
�પી ફાયર એલામ� લગાવી દ�વું �ઈએ. �ોધની 
અ�� �યાર� સૌની અંદર સળગી જ �ય છ�. 
પરંતુ એના પછી ઉઠનારી બેચેની, િનરાશા અને 
પ�ાતાપના ધૂમાડાથી અંદરનું ફાયર એલામ� 
વાગવું �ઈએ મનુ�ય છ�, તો �યવ�થા ચલાવવા 
માટ� �યાર�ક �ોધ પણ આવી �ય છ�. પરંતુ 
પાછળથી સંતાપ દૂર કરવા માટ� આપનું ધૈય� અને 
િવવેક જ કામમાં આવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ધૈય�-િવવેકથી �ોધને �તાય
.
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આ સમય સમ� 
માનવક�ળ એક ધોર 
વૈિ�ક સંકટની ઘડીથી 
પસાર થઈ ર�ં છ�. અમીર-
ગરીબ, િશિ�ત - 
અિશિ�ત નાના-મોટા, 
��ી-પુ�ષ, દ�શ-િવદ�શ,

ધમ�-સમુદાયના ભેદભાવ િવના કોરોના 
વાયરસની બીમારીને કારણે ��યુનું તાંડવ��ય 
થઈ ર�ં છ�. નવી બીમારી હોવાના કારણે અ�યાર 
સુધી તેની કોઈપણ ન�ર દવા યા �જે�શન 
મળતાં નથી. �ક� કોરોના કહ�રથી માનવતાને 
બચાવવા માટ� િવ�ભરના હ�રો વૈ�ાિનકો એનો 
ઈલાજ શોધવામાં �ય�ત છ�. ધરતી પર ભગવાનનું 
બીજું �પ ધારણ કરી ડૉ�ટસ� અને નસ�સ પોતાના 
�નને �ખમમા મૂક�ને કોરોના સં�િમત 
રોગીઓની િચ�ક�સા અને સેવામાં િનરંતર ત�પર 
છ�. એમના સુ�વા��ય અને દીઘા�યુ માટ� 
શુભકામના કરીએ છીએ.

આવા સમયે દ�શના લોકિ�ય �ધાનમં�ી �ી 
નર��� મોદી�, લોકોમાં િહ�મત અને િવ�ાસ 
ભરવામાં સફળ થઈ ર�ા છ�. િવ�ભરમાં એમની 
�શંસા થઈ રહી છ�. આપણી ફરજ બને છ� ક� 
એમના દર�ક આદ�શનું પાલન કરીને એમના હાથ 
મજબૂત કરીએ અને �વયં દ�શ અને સમ� 
માનવતાને બચાવવાના કાય�માં યો�ા બનીએ.

એકબી� વ�ે અંતર �વન માટ� જ�રી

મનુ�યથી, મનુ�યના સંપક�માં આવવાથી 

ફ�લાતી આ મહામારીને રોકવા માટ� સવ�દ�શોના 
રા�ા�ય�, �ધાનમં�ી, મં�ી પ�રષદ અને 
વહીવટી અિધકારી ‘લોકડાઉન’ના મા�યમથી 
એક મનુ�યથી બી� મનુ�ય વ�ે અંતર રાખવાથી 
(સો�યલ ડી�ટ�સ)ની રણનીિત બનાવીને સાથ�ક 
શ�આત કરી ર�ા છ�. લોકોને કોરોના 
વાયરસનાં લ�ણ અને એનાથી ફ�લાનારી 
સંભિવત િવિધઓ િવશે જન સં�કાર મા�યમો 
�ારા ��ત કરવામાં આવી ર�ા છ�.

ભારતમાં પહ�લી વાર �હ�ર થયેલા 
‘લોકડાઉન’ને અમલી બનાવવા પોલીસ �શાસન 
રાત �દવસ પોતાના �વનને પણ મુ�ક�લીમાં મૂક�ને 
સેવા કરી ર�ા છ�. એમની સેવા માટ� આપણે 
એમને સલામ કરીએ છીએ. એમની સુર�ા અને 
�વા��ય માટ� ભગવાનને �ાથ�ના કરીએ છીએ. 
એમને િવ�ાસ અપાવીએ છીએ ક� અમે સૌ તમારી 
સાથે છીએ.

આપણો સમાજ એક નવા સામાિજક 
�વનના અનુભવોમાંથી પસાર થઈ ર�ો છ�. 
�યાયાલય, િવ�ાલય અને કાયા�લય સિહત સવ� 
�યાપા�રક સં�થાન બંધ છ�. વાહન �યવહારનાં 
સાધનો જેવાં ક� ��નો, બસો, એરો�લેન ઈ�યા�દને 
ક�ટલાક સમય માટ� �થિગત કરી દીધાં છ�. આ 
મહામારીથી લોકોને બચાવવા માટ� િનમા�ણ કાય� 
સિહત લગભગ િવકાસની સવ� ગિતિવિધઓ એક 
સાથે રોક� દીધી છ�.

 ધાિમ�ક ભાવનાઓ ઉપર િનયં�ણ આવ�યક

ધાિમ�ક, વૈચા�રક �� ભૂિમના ���કોણથી 

�ક�િતના �કોપ, પાપ અને �ાપથી મુ� થવા માટ�

આ�યા��મક ��િત આવ�યક
�.ક�. ��યુંજય, કાય�કારી સિચવ, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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ભારત એક અ�યંત સંવેદનશીલ રા� છ�. ધાિમ�ક 
સમારંભો અને ઉ�સવોના નામ પર અહ� હ�રો - 
લાખો લોકો ઘણી સરળતાથી એકઠાં થઈ �ય છ�. 
ઘણી સામાિજક, ધાિમ�ક અને આ�યા��મક 
સં�થાઓ પણ આ મહામારીની ચપેટમાં આવી છ� 
સાથે સાથે સાવધાની પણ રાખી રહી છ�. આ 
બીમારીનું કારણ અ��ય છ� પણ પ�રણામ ઘણું 
ભયજનક છ�. બી� િવ�યુ�થી પણ અિધક 
ભયાનક ��ય ઉ�પ�ન થયુ છ�. સમ�ત માનવ-
�િતના માટ� મહાિવનાશકારી આ બીમારીને દૂર 
કરવી એ વત�માન સમયનો સૌથી મોટો પડકાર છ�.

મનુ�ય પોતાના ક�ળનો િવનાશ કરવામાં 
�વયં જવાબદાર

આ બીમારીનું મૂળ કારણ મારી ���એ 
અિનયંિ�ત લોભ અને ભોગ�િ� છ�. એના કારણે 
તે લાંબા સમયથી �ક�િત, પયા�વરણ તથા મૂંગા 
પશુ-પ�ીઓ પર દુઃખના વાય�ેશનથી આ �ક�િત 
કોપાયમાન થઈ છ�. સવ� ધમ�માં �વો પર દયા 
કરવાનો અને અિહ�સાનો ઉપદ�શ આપવામાં 
આ�યો છ�. આમ છતાં �ાણીઓ પર િહ�સાની મૌન 
�વીક�િત, �ક�િતને પણ િવચિલત કર� છ�. ધમ�નો 
દુ�પયોગ કરીને �વાથ� અને સંવાદના કામ પર 
�વોને િહ�સાના લાંબા સમયથી િશકાર 
બનાવવામાં આવે છ� બુિ��વી મનુ�યો �ારા 
�નવરો પર િહ�સાને કાયદાની મા�યતા આપીને 
સંમિત આપવામાં આવી છ�. આ સમયે મનુ�ય �વયં 
��યુનો અવાજ સાંભળીને ભયભીત અને 
િચંતા��ત છ�.

�વાથ� લોભને વશીભૂત મનુ�યે હવા-પાણી 
ધરતીથી લઈને આકાશ સુધી �દૂિષત કરીને એના 
મૂળ �વ�પને ખતરામાં મૂક� દીધું છ�. પોતાના 
મૂળધમ� શાંિત, �ેમ, સ�ભાવના, સમ�યા 

ઈ�યા�દને ભૂલીને દ�હ અિભમાન અને અહ�કારને 
વશીભૂત થઈને િહ�સાની ��િ�ને કારણે �વોનું 
ભ�ણ કરવું એ માનવે �ણે ક� પોતાનો અિધકાર 
સમ� લીધો છ�. આ સમયે મનુ�ય અસહાય બનીને 
આ બીમારીથી મુ� થવા માટ� �ાથ�ના અને ઉપાય 
શોધી ર�ો છ�. આજે હાલત એવી બની ગઈ છ� ક� 
મનુ�ય પોતાના ઘરમાંજ ક�દી બની ગયો છ�. એક 
બી� વ�ે અંતર રાખવું, સમય અનુસાર 
સમજદારી અને મજબૂરી બંને બની ગયાં છ�. 
�મશાનઘાટમાં જઈને અંિતમ સં�કાર કરવામાં 
પણ મનુ�ય ભયભીત છ�. આ માટ� મનુ�ય પોતે જ 
જવાબદાર છ�.

�ક�િતનો �કોપ અને �ાપ

આ સવ� ��યોને �ઈને એવું લાગે છ� ક� 
આજનો મનુ�ય �ક�િતના �કોપ અને �ાપનો 
િશકાર થઈ ર�ો છ�. આ બીમારી શારી�રકની 
સાથે સાથે એક સામાિજક બીમારી પણ છ�. હાલ 
તો એનાથી બચવાનું કોઈ સમાધાન મળતું નથી. 
એવું લાગે છ� ક� મનુ�યના કમ�ભોગ અને પાપોના 
�ાયિ�તનો સમય આવી ગયો છ�. મૂંગા પશુઓ, 
પ�ીઓ, �નવરો અને �ક�િતના દુઃખના સૂ�મ 
વાય�ેશન �ારા મનુ�યને કમ�ની સ� અને 
દુઃખનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�. આ દુઃખ �ક�િત, 
પશુ, પ�ીઓ અને જળચર �ાણીઓ કારણે 
ઉ�પ�ન થયા છ�.

આ�યા��મક ��િત આવ�યક

ઋિષ-મુિનઓ અને ઈ�રીય િશ�ાઓનું 
ઉ�ંઘન કરીને, દ�હ અિભમાન અને �વાથ�વશ 
મનુ�ય ઘણાં પાપકમ� કરી ર�ો છ�. મનુ�ય બુિ� 
આ સમયે ધૂત�બુિ�, શોષણ બુિ�, પ�થરબુિ�, 
િહ�સક બુિ�, િવનાશકારી બુિ� અને વાનર 
બુિ� બની ગઈ છ�. વા�તવમાં મનુ�યે હોવું �ઈએ 
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આ સમય સમ� 
માનવક�ળ એક ધોર 
વૈિ�ક સંકટની ઘડીથી 
પસાર થઈ ર�ં છ�. અમીર-
ગરીબ, િશિ�ત - 
અિશિ�ત નાના-મોટા, 
��ી-પુ�ષ, દ�શ-િવદ�શ,

ધમ�-સમુદાયના ભેદભાવ િવના કોરોના 
વાયરસની બીમારીને કારણે ��યુનું તાંડવ��ય 
થઈ ર�ં છ�. નવી બીમારી હોવાના કારણે અ�યાર 
સુધી તેની કોઈપણ ન�ર દવા યા �જે�શન 
મળતાં નથી. �ક� કોરોના કહ�રથી માનવતાને 
બચાવવા માટ� િવ�ભરના હ�રો વૈ�ાિનકો એનો 
ઈલાજ શોધવામાં �ય�ત છ�. ધરતી પર ભગવાનનું 
બીજું �પ ધારણ કરી ડૉ�ટસ� અને નસ�સ પોતાના 
�નને �ખમમા મૂક�ને કોરોના સં�િમત 
રોગીઓની િચ�ક�સા અને સેવામાં િનરંતર ત�પર 
છ�. એમના સુ�વા��ય અને દીઘા�યુ માટ� 
શુભકામના કરીએ છીએ.

આવા સમયે દ�શના લોકિ�ય �ધાનમં�ી �ી 
નર��� મોદી�, લોકોમાં િહ�મત અને િવ�ાસ 
ભરવામાં સફળ થઈ ર�ા છ�. િવ�ભરમાં એમની 
�શંસા થઈ રહી છ�. આપણી ફરજ બને છ� ક� 
એમના દર�ક આદ�શનું પાલન કરીને એમના હાથ 
મજબૂત કરીએ અને �વયં દ�શ અને સમ� 
માનવતાને બચાવવાના કાય�માં યો�ા બનીએ.

એકબી� વ�ે અંતર �વન માટ� જ�રી

મનુ�યથી, મનુ�યના સંપક�માં આવવાથી 

ફ�લાતી આ મહામારીને રોકવા માટ� સવ�દ�શોના 
રા�ા�ય�, �ધાનમં�ી, મં�ી પ�રષદ અને 
વહીવટી અિધકારી ‘લોકડાઉન’ના મા�યમથી 
એક મનુ�યથી બી� મનુ�ય વ�ે અંતર રાખવાથી 
(સો�યલ ડી�ટ�સ)ની રણનીિત બનાવીને સાથ�ક 
શ�આત કરી ર�ા છ�. લોકોને કોરોના 
વાયરસનાં લ�ણ અને એનાથી ફ�લાનારી 
સંભિવત િવિધઓ િવશે જન સં�કાર મા�યમો 
�ારા ��ત કરવામાં આવી ર�ા છ�.

ભારતમાં પહ�લી વાર �હ�ર થયેલા 
‘લોકડાઉન’ને અમલી બનાવવા પોલીસ �શાસન 
રાત �દવસ પોતાના �વનને પણ મુ�ક�લીમાં મૂક�ને 
સેવા કરી ર�ા છ�. એમની સેવા માટ� આપણે 
એમને સલામ કરીએ છીએ. એમની સુર�ા અને 
�વા��ય માટ� ભગવાનને �ાથ�ના કરીએ છીએ. 
એમને િવ�ાસ અપાવીએ છીએ ક� અમે સૌ તમારી 
સાથે છીએ.

આપણો સમાજ એક નવા સામાિજક 
�વનના અનુભવોમાંથી પસાર થઈ ર�ો છ�. 
�યાયાલય, િવ�ાલય અને કાયા�લય સિહત સવ� 
�યાપા�રક સં�થાન બંધ છ�. વાહન �યવહારનાં 
સાધનો જેવાં ક� ��નો, બસો, એરો�લેન ઈ�યા�દને 
ક�ટલાક સમય માટ� �થિગત કરી દીધાં છ�. આ 
મહામારીથી લોકોને બચાવવા માટ� િનમા�ણ કાય� 
સિહત લગભગ િવકાસની સવ� ગિતિવિધઓ એક 
સાથે રોક� દીધી છ�.

 ધાિમ�ક ભાવનાઓ ઉપર િનયં�ણ આવ�યક

ધાિમ�ક, વૈચા�રક �� ભૂિમના ���કોણથી 

�ક�િતના �કોપ, પાપ અને �ાપથી મુ� થવા માટ�

આ�યા��મક ��િત આવ�યક
�.ક�. ��યુંજય, કાય�કારી સિચવ, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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ભારત એક અ�યંત સંવેદનશીલ રા� છ�. ધાિમ�ક 
સમારંભો અને ઉ�સવોના નામ પર અહ� હ�રો - 
લાખો લોકો ઘણી સરળતાથી એકઠાં થઈ �ય છ�. 
ઘણી સામાિજક, ધાિમ�ક અને આ�યા��મક 
સં�થાઓ પણ આ મહામારીની ચપેટમાં આવી છ� 
સાથે સાથે સાવધાની પણ રાખી રહી છ�. આ 
બીમારીનું કારણ અ��ય છ� પણ પ�રણામ ઘણું 
ભયજનક છ�. બી� િવ�યુ�થી પણ અિધક 
ભયાનક ��ય ઉ�પ�ન થયુ છ�. સમ�ત માનવ-
�િતના માટ� મહાિવનાશકારી આ બીમારીને દૂર 
કરવી એ વત�માન સમયનો સૌથી મોટો પડકાર છ�.

મનુ�ય પોતાના ક�ળનો િવનાશ કરવામાં 
�વયં જવાબદાર

આ બીમારીનું મૂળ કારણ મારી ���એ 
અિનયંિ�ત લોભ અને ભોગ�િ� છ�. એના કારણે 
તે લાંબા સમયથી �ક�િત, પયા�વરણ તથા મૂંગા 
પશુ-પ�ીઓ પર દુઃખના વાય�ેશનથી આ �ક�િત 
કોપાયમાન થઈ છ�. સવ� ધમ�માં �વો પર દયા 
કરવાનો અને અિહ�સાનો ઉપદ�શ આપવામાં 
આ�યો છ�. આમ છતાં �ાણીઓ પર િહ�સાની મૌન 
�વીક�િત, �ક�િતને પણ િવચિલત કર� છ�. ધમ�નો 
દુ�પયોગ કરીને �વાથ� અને સંવાદના કામ પર 
�વોને િહ�સાના લાંબા સમયથી િશકાર 
બનાવવામાં આવે છ� બુિ��વી મનુ�યો �ારા 
�નવરો પર િહ�સાને કાયદાની મા�યતા આપીને 
સંમિત આપવામાં આવી છ�. આ સમયે મનુ�ય �વયં 
��યુનો અવાજ સાંભળીને ભયભીત અને 
િચંતા��ત છ�.

�વાથ� લોભને વશીભૂત મનુ�યે હવા-પાણી 
ધરતીથી લઈને આકાશ સુધી �દૂિષત કરીને એના 
મૂળ �વ�પને ખતરામાં મૂક� દીધું છ�. પોતાના 
મૂળધમ� શાંિત, �ેમ, સ�ભાવના, સમ�યા 

ઈ�યા�દને ભૂલીને દ�હ અિભમાન અને અહ�કારને 
વશીભૂત થઈને િહ�સાની ��િ�ને કારણે �વોનું 
ભ�ણ કરવું એ માનવે �ણે ક� પોતાનો અિધકાર 
સમ� લીધો છ�. આ સમયે મનુ�ય અસહાય બનીને 
આ બીમારીથી મુ� થવા માટ� �ાથ�ના અને ઉપાય 
શોધી ર�ો છ�. આજે હાલત એવી બની ગઈ છ� ક� 
મનુ�ય પોતાના ઘરમાંજ ક�દી બની ગયો છ�. એક 
બી� વ�ે અંતર રાખવું, સમય અનુસાર 
સમજદારી અને મજબૂરી બંને બની ગયાં છ�. 
�મશાનઘાટમાં જઈને અંિતમ સં�કાર કરવામાં 
પણ મનુ�ય ભયભીત છ�. આ માટ� મનુ�ય પોતે જ 
જવાબદાર છ�.

�ક�િતનો �કોપ અને �ાપ

આ સવ� ��યોને �ઈને એવું લાગે છ� ક� 
આજનો મનુ�ય �ક�િતના �કોપ અને �ાપનો 
િશકાર થઈ ર�ો છ�. આ બીમારી શારી�રકની 
સાથે સાથે એક સામાિજક બીમારી પણ છ�. હાલ 
તો એનાથી બચવાનું કોઈ સમાધાન મળતું નથી. 
એવું લાગે છ� ક� મનુ�યના કમ�ભોગ અને પાપોના 
�ાયિ�તનો સમય આવી ગયો છ�. મૂંગા પશુઓ, 
પ�ીઓ, �નવરો અને �ક�િતના દુઃખના સૂ�મ 
વાય�ેશન �ારા મનુ�યને કમ�ની સ� અને 
દુઃખનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�. આ દુઃખ �ક�િત, 
પશુ, પ�ીઓ અને જળચર �ાણીઓ કારણે 
ઉ�પ�ન થયા છ�.

આ�યા��મક ��િત આવ�યક

ઋિષ-મુિનઓ અને ઈ�રીય િશ�ાઓનું 
ઉ�ંઘન કરીને, દ�હ અિભમાન અને �વાથ�વશ 
મનુ�ય ઘણાં પાપકમ� કરી ર�ો છ�. મનુ�ય બુિ� 
આ સમયે ધૂત�બુિ�, શોષણ બુિ�, પ�થરબુિ�, 
િહ�સક બુિ�, િવનાશકારી બુિ� અને વાનર 
બુિ� બની ગઈ છ�. વા�તવમાં મનુ�યે હોવું �ઈએ 
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�દ�ય બુિ�, પિવ� બુિ�, ક�યાણકારી બુિ�, 
દયાળુ અને �ેમ બુ��ધવાળા. પરંતુ માનવના 
�દ�યગુણ મા� પુ�તકોનાં પાનાઓમાં સમેટાઈ 
ર�ાં છ�. એના આચરણ અને િવચારથી પૂરી રીતે 
અ��ય થઈ ગયાં છ�. ગીતામાં સત ્ધમ�ની �થાપના 
માટ� �પ� પરમા�મ સંદ�શ છ� જેમાં કહ�વામાં આ�યું 
છ� - ‘અિત ધમ��લાિનના સમયમાં �દ�ય�પથી 
અવત�રત થઈને, મનુ�યોને ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગની િશ�ા આપીને, મુિ� અને 
�વનમુિ�નો વારસો આપીશ.’ ઉપરો� 
ઈ�રીય સંક�પના અનુસાર, વત�માન સમયમાં 
પરમા�મા િપતા ઈ�રીય િશ�ા આપીને, કમ�-
અકમ�-િવકમ�ના ગુ� રહ�ય શીખવાડીને, 
આ�માઓનું �દ�યને� ખોલીને એને આ�મ 
અિભમાની અશરીરી, અ�ય� તથા સૂ�મ 
��થિતને ધારણ કરાવવા માટ� રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો અ�યાસ કરાવી ર�ા છ�. એમાં 
ભયમુ�, પાપમુ� અને દુઃખમુ� �વન 
�વવાની કળા �વતઃ �ા�ત થઈ �ય છ�.

સવ� મનુ�યા�માઓને ઈ�રીય િશ�ા અને 
રાજયોગ મેડીટ�શન શીખવા માટ� ��ાક�મારીઝ 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં હા�દ�ક ઈ�રીય 
િનમં�ણ છ�. આપ વત�માન સમયના અનુસાર, 
��ાક�મારીઝની વેબસાઈટ ... પર જઈને, આ 
સંબંધમાં વધાર� �ણકારી મેળવીને પોતાના 
�વનને ભયમુ�, રોગમુ�, િચંતામુ�, 
સુખમય અને શાંિતમય બનાવી શકો છો. આ 
અમારી સવ� ��યે શુભકામના છ�. આ સમયનો 
પોકાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તો ચૂપ રહ�વાના પ�રણામ �વ�પ ઝઘડો થશે જ 
નહ� અને થોડા સમયમાં જ �ોધ સમા�ત થઈ જશે. 
‘ચૂપ’ રહ�વું એ મોટું રસગુ�ા છ� જેને મોઢામાં 
નાંખવાથી બોલ જ નીકળતા નથી અને � નીકળ� 
છ� તો હા�ય અને મીઠાશ માટ� હોય છ�.

વા�તિવક ‘ચૂપ’ શું છ� ?

‘ચૂપ’થી આપણો અિભ�ાય શું છ�? વાણીમાં 
ચૂપ રહ�વું તે પુ�ષાથ�નો આરંભ છ�. વા�તિવક ચૂપ 
તો એ છ� ક� જે અવ�થામાં, મનમાં �વયં પોતાનાથી 
યા કોઈ અ�ય �વધારી સાથે વાતા�લાપને િવરામ 
આપે છ� જેમ િન�ામાં શરીર બા��પથી િન���ય 
હોય છ�. તે રીતે ચૂપ અવ�થામાં મન િન�ે� 
અવ�થામાં હોય છ�. તે મનની એવી િનમ�ળ 
અવ�થા હોય છ� ક� મા� મન જ શાંત અને ગંભીર 
હોય છ�. આ અવ�થા �દ�ય િવચારોને જ�મ આપે 
છ�. મહાન રચનાઓના સંક�પ કર� છ� અને એ 
અવ�થામાં જ એનો પરમા�મા સાથે સંપક� �થાિપત 
થાય છ�. એને પરમા�મા પાસેથી નવા િવચારોનાં 
અમૂ�ય ર� મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... સવ� સમ�યાઓ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાને

પોતાની �થાવર - જંગમ િમ�કતનું ��ટ બનાવીને 
ક�યાઓ - માતાઓને સ��યું. આજે સં�થા દ�શ 
અને િવ�ના 140 દ�શોમાં કાય�રત છ�. ઈ�રીય 
�િત�ાબ�ધ હ�રો ��ાક�મારીઓ અને 
��ાક�મારો કરી ર�ા છ�. યોગી�વનના પાયામાં 
�થમ�થાને પિવ�તા છ�. આજે સં�થા િભ�ન 
િભ�ન �યવસાયી વીસ વ�ગો �ારા રા�ીય, 
આંતરરા�ીય કાય��મો �ારા સેવા કરી રહી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ
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કોઈપણ કાય� કરવાની એક કળા હોય છ�. 
�યાર� કાય� એ �માણે કરવામાં આવે છ� તો ઓછા 
ખચ�માં, ઓછી ઉ��માં અને ઓછા સમયમાં એને 
સુંદર બનાવી શક�એ છીએ. આવા કાય�થી સવ�ને 
સુખ મળ� છ�.

સંસારમાં અનેક �કારની કળાઓ છ� જેમ ક� 
��ય કળા, ભોજન બનાવવાની કળા, વ�ૃ�વ 
કળા, િચ�કળા વગેર�. એને શીખવા માટ� માનવ 
પોતાનો બ�મૂ�ય સમય અને ધન ખચ� છ� અને 
નામ પણ કમાય છ�. (ક�િત� મળ� છ�.) કળાઓનું 
�ાન આપવા માટ� દુિનયામાં ઘણી સં�થાઓ, 
�ક�લ, કૉલેજ વગેર� છ�. પરંતુ એ સવ� કળાઓનો 
આધાર યા એમાં સૌથી ઊંચી કળા તે છ� 
િવચારવાની કળા.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં આ કળાનું �ાન આપવામાં આવે છ�. 
ક�ટલીયે વાર આપણે �ઈએ છીએ ક� કોઈ િચ� 
એટલું ખૂબસૂરત હોતું નથી. પણ એક કલાકાર 
એમાં રંગ ભરીને એને આકષ�ક બનાવી દ� છ�. આ 
�કાર� આપણા મનમાં પણ � કોઈના ��યે ખોટી 
છાપ પડેલી હશે તો એમાં શુભભાવના અને 
શુભકામનાના રંગો ભરીને આપણે પણ એને 
આકષ�ક બનાવી શક�એ છીએ. એનાથી �વયંને 
પણ અને એમને પણ િનિ�ત �પમાં સુખ મળશે.

એક સંશોધન અનુસાર મનુ�યની 80% 
સંક�પશિ� �યથ� જઈ રહી છ�. મા� 20% 
સંક�પશિ� કામમાં આવે છ�. મનુ�ય એક 
િમિનટમાં 27 થી 30 િવચારો ઉ�પ�ન કર� છ�. 
એમાંથી � 80% િવચારો �યથ� ગયા તો કાય� માટ� 

5 યા 6 િવચાર જ બચે છ�. તેથી સંક�પો પર �યાન 
આપવાની ઘણી જ�ર છ�. ક�ઈક �યથ� િચંતન ચાલે 
છ� તો આપણી ઉ�� �યથ� જઈ રહી છ�. જેમ ક� 
જંગલમાં ભટક� ગયેલા મનુ�યને �યાર� �દશા નથી 
મળતી, �યાં સુધી એમનો સમય, શિ� �યથ� �ય 
છ�. એ રીતે િવચારોના જંગલમાં ભટક�લ �યિ�ને 
પણ સાચી �દશા મળવી જ�રી છ�. જેથી એનો 
સમય અને શિ� બચી શક�.

માની લો ક� કોઈના બ� �યથ� સંક�પ ચાલે છ� 
ક� એણે આમ ક�મ કયુ�, મારી સાથે જ આવું ક�મ 
થાય છ�, એને બદલવું �ઈએ. એ રીતે બુિ�માં 
���નાટકના યથાથ� �ાનને ઈમજ� પોતપોતાનો 
પાટ� ચાલી ર�ો છ�. સૌનો સાચો પાટ� છ�. આ નાટક 
સમય �માણ ચાલી ર�ં છ�. એને બદલી શકતા 
નથી. પરંતુ એનો �વીકાર કરીને ચાલવાનું છ�.

સંક�પોથી આપણી આસપાસનું વાયુમંડળ 
બને છ�. દર�ક સંક�પમાં રચના�મક શિ� હોય 
છ�. સંક�પોના આધાર પર શરીર �પી �ક�િત પણ 
બદલાય �ય છ�. � કોઈ પૂરી �ઢતાથી વારંવાર 
એ સંક�પ કર� છ� ક� �� બીમાર છું તો બીમારીનાં 
ક�ટાણું એના શરીરમાં બની �ય છ�.

જેમ �થૂલધનનો એક એક પૈસો ખચ� કરતી 
વખતે ક�ટલું �યાન રાખીએ છીએ બજેટ બનાવીએ 
છીએ. શું આપણે એટલું પણ �યાન આપણા એક 
એક સંક�પ ઉપર રાખીએ છીએ? સંક�પોને �ે� 
બનાવવાનો આધાર છ�. એટ��શન �પી પહ�ર�ગીર 
સદા ��ત રહ�, સમય �િત સમય પોતાના 
સંક�પોની �દશા અને ગિતને ચેક કરો. વારંવાર 
જુઓ ક� મારા સંક�પ �ાનયુ� છ�, ક�યાણકારી 

િવચારવાની કળા
�.ક�. પૂ�, ન�ડયાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
• જે સવ�નો આદર કર� છ� તે આદશ�મૂત� બને છ�.



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 02 February 2021 Page No. 14

�ાના�ત

�દ�ય બુિ�, પિવ� બુિ�, ક�યાણકારી બુિ�, 
દયાળુ અને �ેમ બુ��ધવાળા. પરંતુ માનવના 
�દ�યગુણ મા� પુ�તકોનાં પાનાઓમાં સમેટાઈ 
ર�ાં છ�. એના આચરણ અને િવચારથી પૂરી રીતે 
અ��ય થઈ ગયાં છ�. ગીતામાં સત ્ધમ�ની �થાપના 
માટ� �પ� પરમા�મ સંદ�શ છ� જેમાં કહ�વામાં આ�યું 
છ� - ‘અિત ધમ��લાિનના સમયમાં �દ�ય�પથી 
અવત�રત થઈને, મનુ�યોને ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગની િશ�ા આપીને, મુિ� અને 
�વનમુિ�નો વારસો આપીશ.’ ઉપરો� 
ઈ�રીય સંક�પના અનુસાર, વત�માન સમયમાં 
પરમા�મા િપતા ઈ�રીય િશ�ા આપીને, કમ�-
અકમ�-િવકમ�ના ગુ� રહ�ય શીખવાડીને, 
આ�માઓનું �દ�યને� ખોલીને એને આ�મ 
અિભમાની અશરીરી, અ�ય� તથા સૂ�મ 
��થિતને ધારણ કરાવવા માટ� રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો અ�યાસ કરાવી ર�ા છ�. એમાં 
ભયમુ�, પાપમુ� અને દુઃખમુ� �વન 
�વવાની કળા �વતઃ �ા�ત થઈ �ય છ�.

સવ� મનુ�યા�માઓને ઈ�રીય િશ�ા અને 
રાજયોગ મેડીટ�શન શીખવા માટ� ��ાક�મારીઝ 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં હા�દ�ક ઈ�રીય 
િનમં�ણ છ�. આપ વત�માન સમયના અનુસાર, 
��ાક�મારીઝની વેબસાઈટ ... પર જઈને, આ 
સંબંધમાં વધાર� �ણકારી મેળવીને પોતાના 
�વનને ભયમુ�, રોગમુ�, િચંતામુ�, 
સુખમય અને શાંિતમય બનાવી શકો છો. આ 
અમારી સવ� ��યે શુભકામના છ�. આ સમયનો 
પોકાર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તો ચૂપ રહ�વાના પ�રણામ �વ�પ ઝઘડો થશે જ 
નહ� અને થોડા સમયમાં જ �ોધ સમા�ત થઈ જશે. 
‘ચૂપ’ રહ�વું એ મોટું રસગુ�ા છ� જેને મોઢામાં 
નાંખવાથી બોલ જ નીકળતા નથી અને � નીકળ� 
છ� તો હા�ય અને મીઠાશ માટ� હોય છ�.

વા�તિવક ‘ચૂપ’ શું છ� ?

‘ચૂપ’થી આપણો અિભ�ાય શું છ�? વાણીમાં 
ચૂપ રહ�વું તે પુ�ષાથ�નો આરંભ છ�. વા�તિવક ચૂપ 
તો એ છ� ક� જે અવ�થામાં, મનમાં �વયં પોતાનાથી 
યા કોઈ અ�ય �વધારી સાથે વાતા�લાપને િવરામ 
આપે છ� જેમ િન�ામાં શરીર બા��પથી િન���ય 
હોય છ�. તે રીતે ચૂપ અવ�થામાં મન િન�ે� 
અવ�થામાં હોય છ�. તે મનની એવી િનમ�ળ 
અવ�થા હોય છ� ક� મા� મન જ શાંત અને ગંભીર 
હોય છ�. આ અવ�થા �દ�ય િવચારોને જ�મ આપે 
છ�. મહાન રચનાઓના સંક�પ કર� છ� અને એ 
અવ�થામાં જ એનો પરમા�મા સાથે સંપક� �થાિપત 
થાય છ�. એને પરમા�મા પાસેથી નવા િવચારોનાં 
અમૂ�ય ર� મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... સવ� સમ�યાઓ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાને

પોતાની �થાવર - જંગમ િમ�કતનું ��ટ બનાવીને 
ક�યાઓ - માતાઓને સ��યું. આજે સં�થા દ�શ 
અને િવ�ના 140 દ�શોમાં કાય�રત છ�. ઈ�રીય 
�િત�ાબ�ધ હ�રો ��ાક�મારીઓ અને 
��ાક�મારો કરી ર�ા છ�. યોગી�વનના પાયામાં 
�થમ�થાને પિવ�તા છ�. આજે સં�થા િભ�ન 
િભ�ન �યવસાયી વીસ વ�ગો �ારા રા�ીય, 
આંતરરા�ીય કાય��મો �ારા સેવા કરી રહી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ
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કોઈપણ કાય� કરવાની એક કળા હોય છ�. 
�યાર� કાય� એ �માણે કરવામાં આવે છ� તો ઓછા 
ખચ�માં, ઓછી ઉ��માં અને ઓછા સમયમાં એને 
સુંદર બનાવી શક�એ છીએ. આવા કાય�થી સવ�ને 
સુખ મળ� છ�.

સંસારમાં અનેક �કારની કળાઓ છ� જેમ ક� 
��ય કળા, ભોજન બનાવવાની કળા, વ�ૃ�વ 
કળા, િચ�કળા વગેર�. એને શીખવા માટ� માનવ 
પોતાનો બ�મૂ�ય સમય અને ધન ખચ� છ� અને 
નામ પણ કમાય છ�. (ક�િત� મળ� છ�.) કળાઓનું 
�ાન આપવા માટ� દુિનયામાં ઘણી સં�થાઓ, 
�ક�લ, કૉલેજ વગેર� છ�. પરંતુ એ સવ� કળાઓનો 
આધાર યા એમાં સૌથી ઊંચી કળા તે છ� 
િવચારવાની કળા.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં આ કળાનું �ાન આપવામાં આવે છ�. 
ક�ટલીયે વાર આપણે �ઈએ છીએ ક� કોઈ િચ� 
એટલું ખૂબસૂરત હોતું નથી. પણ એક કલાકાર 
એમાં રંગ ભરીને એને આકષ�ક બનાવી દ� છ�. આ 
�કાર� આપણા મનમાં પણ � કોઈના ��યે ખોટી 
છાપ પડેલી હશે તો એમાં શુભભાવના અને 
શુભકામનાના રંગો ભરીને આપણે પણ એને 
આકષ�ક બનાવી શક�એ છીએ. એનાથી �વયંને 
પણ અને એમને પણ િનિ�ત �પમાં સુખ મળશે.

એક સંશોધન અનુસાર મનુ�યની 80% 
સંક�પશિ� �યથ� જઈ રહી છ�. મા� 20% 
સંક�પશિ� કામમાં આવે છ�. મનુ�ય એક 
િમિનટમાં 27 થી 30 િવચારો ઉ�પ�ન કર� છ�. 
એમાંથી � 80% િવચારો �યથ� ગયા તો કાય� માટ� 

5 યા 6 િવચાર જ બચે છ�. તેથી સંક�પો પર �યાન 
આપવાની ઘણી જ�ર છ�. ક�ઈક �યથ� િચંતન ચાલે 
છ� તો આપણી ઉ�� �યથ� જઈ રહી છ�. જેમ ક� 
જંગલમાં ભટક� ગયેલા મનુ�યને �યાર� �દશા નથી 
મળતી, �યાં સુધી એમનો સમય, શિ� �યથ� �ય 
છ�. એ રીતે િવચારોના જંગલમાં ભટક�લ �યિ�ને 
પણ સાચી �દશા મળવી જ�રી છ�. જેથી એનો 
સમય અને શિ� બચી શક�.

માની લો ક� કોઈના બ� �યથ� સંક�પ ચાલે છ� 
ક� એણે આમ ક�મ કયુ�, મારી સાથે જ આવું ક�મ 
થાય છ�, એને બદલવું �ઈએ. એ રીતે બુિ�માં 
���નાટકના યથાથ� �ાનને ઈમજ� પોતપોતાનો 
પાટ� ચાલી ર�ો છ�. સૌનો સાચો પાટ� છ�. આ નાટક 
સમય �માણ ચાલી ર�ં છ�. એને બદલી શકતા 
નથી. પરંતુ એનો �વીકાર કરીને ચાલવાનું છ�.

સંક�પોથી આપણી આસપાસનું વાયુમંડળ 
બને છ�. દર�ક સંક�પમાં રચના�મક શિ� હોય 
છ�. સંક�પોના આધાર પર શરીર �પી �ક�િત પણ 
બદલાય �ય છ�. � કોઈ પૂરી �ઢતાથી વારંવાર 
એ સંક�પ કર� છ� ક� �� બીમાર છું તો બીમારીનાં 
ક�ટાણું એના શરીરમાં બની �ય છ�.

જેમ �થૂલધનનો એક એક પૈસો ખચ� કરતી 
વખતે ક�ટલું �યાન રાખીએ છીએ બજેટ બનાવીએ 
છીએ. શું આપણે એટલું પણ �યાન આપણા એક 
એક સંક�પ ઉપર રાખીએ છીએ? સંક�પોને �ે� 
બનાવવાનો આધાર છ�. એટ��શન �પી પહ�ર�ગીર 
સદા ��ત રહ�, સમય �િત સમય પોતાના 
સંક�પોની �દશા અને ગિતને ચેક કરો. વારંવાર 
જુઓ ક� મારા સંક�પ �ાનયુ� છ�, ક�યાણકારી 

િવચારવાની કળા
�.ક�. પૂ�, ન�ડયાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
• જે સવ�નો આદર કર� છ� તે આદશ�મૂત� બને છ�.
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• અ�તવેળાએ ભા�ય 
િવધાતા બાપ સહજ 
યોગી, રહ�મ�દલ, 
�દલત�ત પર 
િબરાજમાન બાળકોને 
સફળતાનું િતલક 
લગાવે છ�.

• અ�તવેળાની એક સેક�ડનો અનુભવ આખા 
�દવસના સવ� �ા��ત �વ�પના અનુભવનો 
આધાર છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ યાદનો બદલો (રીટન�) 
આપવા માટ� બાપ ચ�ર લગાવે છ�. ભલે 
બાળકો સૂતાં હોય, પણ બાપ પોતાનાં સવ� 
બાળકોની દ�ખર�ખનું કાય� સદા કર� છ�.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા પણ દર�ક સાથે 
ધરાઈને વાતો કરવા માટ�, નબળાઈઓ 
(દોષો) દૂર કરવા માટ�, અનેક �કારનાં પાપ 
ભ�મ કરાવવા માટ�, લાડ�યાર આપવા માટ�, 
બધાં કાય� માટ� �� (�રસદવાળા) હોય છ�. 
આ સમયે ઓ�ફિસયલ નહ� પણ ભોલા 
ભંડારીના �પમાં હોય છ�.

અ�તવેળાની યાદના ચાટ�ને �ઢતાથી 
ધારણા કરવાની િવિધ

એ યાદ રહ� ક� અ�તવેળાએ �વયં �ક�િતના 
માિલક ભગવાન જગાડે છ�.

અ�તવેળાથી �વિચંતન શ� કરો અને શુભ 
િચંતક બની વારંવાર �વિચંતનની સાથે સાથે 
�વયંનું િનરી�ણ કરો. (તપાસો) ચેક�ગ 
(િનરી�ણ) નથી કરતા, િચંતન નથી કરતાં તેથી 

અ�તવેળાની યાદનું મહ�વ

• અ�તવેળા અથા�� અ�ત �ારા અમર 
બનવાની વેળા.

• અ�તવેળાએ તમોગુણી વાતાવરણનો �ભાવ 
દબાયેલો રહ� છ� તેથી વાતાવરણનો સહયોગ 
મળ� છ�.

• અ�તવેળાએ આ�માઓનો પોકાર સહ�લાઈથી 
સંભળાય છ� અને ઉપકાર પણ સહ�લાઈથી 
થાય છ�.

• અ�તવેળાએ વરદાન આપવું પણ સહ�લું છ� 
અને વરદાન લેવું પણ સહ�લું છ�.

• અ�તવેળાએ આ�માઓની ��થિત બાપ 
સમાન સંપ�ન અને દાતાપણાની હોય છ�.

• અ�તવેળાએ ��લોક િનવાસી બાપ િવશેષ 
�પમાં �ાનસૂય�ની લાઈટ માઈટનાં �કરણો 
બાળકોને વરદાન �પે આપે છ�.

• અ�તવેળાએ અ�ય� વતનવાસી બાપ 
ભા�યિવધાતાના �પમાં ભા�ય અથા�� અ�ત 
વહ�ચે છ�, જેટલું ભા�ય�પી અ�ત ��ાબાબા 
�ારા લેવા ઈ�છો, તેટલું લઈ શકો છો.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા દર�ક બાળકોની 
સંભાળ લેવા અને નીરખવાને માટ� િવ��મણ 
કર� છ�.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા િવશેષ બાળકો માટ� 
દાતાના �પમાં, િમલન મનાવવાના સવ� 
સંબંધોના �ેહ સંપ�ન �વ�પમાં અને સવ� 
ખ�નાઓથી ઝોળી ભરનાર ભોલા ભડારીના 
�પમાં હોય છ�.

અ�તવેળા
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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• સહજ િવિધનો અનુભવ કરવા ઈ�છો તે કરી 
શકો છો.

• સવ� િવિધઓ અને િસિ�ઓ સહજ �ા�ત કરી 
શકો છો.

• �ા��તના ભંડાર અને તે આપનાર દાતા સહજ 
�ા�ત થઈ શક� છ�.

• અ�તવેળાએ ખુ�ા ભંડારોમાંથી ઝોળી ભરી 
શકો છો.

• વરદાતા અને ભા�યિવધાતા �ારા 
અ�તવેળાના સમયે જે પણ ભા�યની ર�ખા 
દોરાવવા ઈ�છો તે દોરાવી શકો છો. આ સમયે 
બાપ ભોળા ભગવાનના �પમાં હોય છ�. 
�ેહના આધારથી �ે� ર�ખા દોરાવી શકો 
છો. જે ઈ�છો જેટલા જ�મો માટ� ઈ�છો. ભલે 
આઠ ર�ોમાં આવવા ઈ�છો, 108ની માળામાં 
આવવા ઈ�છો. બાપદાદાની ખુ�ી ઓફર છ�.

• અ�તવેળાને શિ�શાળી બનાવવાથી મનસા 
સેવા પણ વધારી શકો છો.

અ�તવેળાએ �વયં �િત શું કરવાનું છ�?

• અ�તવેળા વરદાનોનો સમય છ�, જેટલું 
અ�તવેળાનું મહ�વ રાખશો તેટલા મહાન 
બનશો. અ�તવેળાએ �વયંને મા�ટર 
સવ�શિ�વાનનું િતલક લગાવો.

• અ�તવેળાએ સદા ��િતનું િતલક લગાવો ક� 
‘આપણે અિધકારી છીએ’ સદા િતલક 
લગાવેલું રહ�શે તો સદા હિષ�ત રહ�શો.

• આ સમયે પોતાની સમ� �દવસની �ે� 
��થિત અને �ે� કમ�નું મુ��ત કાઢવાનું છ�.

• અ�તવેળાથી અનુભૂિતનો કોસ� શ� કરો. 
જેમાં (૧) બાપની સાથે સવ� સંબંધોની 
અનુભૂિત. (૨) �ાનના દર�ક મુ�ાની 

બેદરકારપણું આવી �ય છ�. ચેક�ગ અને િચંતનને 
એક �ઢ સંક�પની ઢબથી પોતાના �વનનું કાય� 
બનાવો. અ�તવેળાએ રોજ આ આવ�યક કાય�ને 
તાજુ કરો. �યાર� આખો �દવસ એનું બળ મળશે. 
છતાં પણ બેદરકારપણું ચાલે તો પોતાને સ� કરો. 
સૌથી �યારી વ�તુ ક� કત��ય હોય તે છોડો. સાચા 
�દયથી પ�ાતાપ કરશો તો પાછળથી નહ� કરવો 
પડે. નિહતર પાછળથી ખૂબ ખૂબ પ�તાવું પડશે.

અ�તવેળાએ યાદમાં બેસવાનો સંક�પ 
અને િવિધ

• અ�તવેળા થઈ. આંખ ઊઘડી ક� એક 
સેક�ડમાં �વરાથી બાપની સાથે બેસો.

• યાદનો �થમ સંક�પ હોય, ‘�� જે છું, જેવો છું 
તારો જ છું.’ સંક�પ અને બુિ� બાપના હવાલે 
કરી દો, માયાની બા�ને પાર કરીને સાથમાં 
આવીને બેસી �ઓ. સાથને કારણે જે બાપનો 
ખ�નો તે આપનો ખ�નો અનુભવશો 
�ાનના આધાર� નહ� પણ �ા��તના આધાર�.

• આ સમયે કોઈ પણ �કારનું િવ�ન ક� અડચણ 
ન હોય તેવી ��થિતમાં બેસવાનું છ�.

• બાબા કહ� - ‘અ�તવેળાએ ફ�ર�તાપણાનો 
ચમ�કાર પોશાક પહ�રીને સૂ�મવતનમાં આવો 
�યાર� િમલન થશે.’ આ �ેસ માયા �ુફ છ�.

• અ�તવેળાએ સૂ�મવતન સુધી પહ�ચવા માટ� 
મહીન (અિતસૂ�મ) સવ� સંબંધોના સારવાળી 
યાદ �ઈએ. આ સૌથી શિ�શાળી યાદ છ�.

અ�તવેળાએ શું કરી શકો ?

• અ�તવેળાએ બાપને (પરમા�મા િશવ) જે રીતે 
મનાવવા ઈ�છો તે રીતે મનાવી શકો છો.

• જે પણ સંબંધ િનભાવવા ઈ�છો તે િનભાવી 
શકો છો.
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• અ�તવેળાએ ભા�ય 
િવધાતા બાપ સહજ 
યોગી, રહ�મ�દલ, 
�દલત�ત પર 
િબરાજમાન બાળકોને 
સફળતાનું િતલક 
લગાવે છ�.

• અ�તવેળાની એક સેક�ડનો અનુભવ આખા 
�દવસના સવ� �ા��ત �વ�પના અનુભવનો 
આધાર છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ યાદનો બદલો (રીટન�) 
આપવા માટ� બાપ ચ�ર લગાવે છ�. ભલે 
બાળકો સૂતાં હોય, પણ બાપ પોતાનાં સવ� 
બાળકોની દ�ખર�ખનું કાય� સદા કર� છ�.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા પણ દર�ક સાથે 
ધરાઈને વાતો કરવા માટ�, નબળાઈઓ 
(દોષો) દૂર કરવા માટ�, અનેક �કારનાં પાપ 
ભ�મ કરાવવા માટ�, લાડ�યાર આપવા માટ�, 
બધાં કાય� માટ� �� (�રસદવાળા) હોય છ�. 
આ સમયે ઓ�ફિસયલ નહ� પણ ભોલા 
ભંડારીના �પમાં હોય છ�.

અ�તવેળાની યાદના ચાટ�ને �ઢતાથી 
ધારણા કરવાની િવિધ

એ યાદ રહ� ક� અ�તવેળાએ �વયં �ક�િતના 
માિલક ભગવાન જગાડે છ�.

અ�તવેળાથી �વિચંતન શ� કરો અને શુભ 
િચંતક બની વારંવાર �વિચંતનની સાથે સાથે 
�વયંનું િનરી�ણ કરો. (તપાસો) ચેક�ગ 
(િનરી�ણ) નથી કરતા, િચંતન નથી કરતાં તેથી 

અ�તવેળાની યાદનું મહ�વ

• અ�તવેળા અથા�� અ�ત �ારા અમર 
બનવાની વેળા.

• અ�તવેળાએ તમોગુણી વાતાવરણનો �ભાવ 
દબાયેલો રહ� છ� તેથી વાતાવરણનો સહયોગ 
મળ� છ�.

• અ�તવેળાએ આ�માઓનો પોકાર સહ�લાઈથી 
સંભળાય છ� અને ઉપકાર પણ સહ�લાઈથી 
થાય છ�.

• અ�તવેળાએ વરદાન આપવું પણ સહ�લું છ� 
અને વરદાન લેવું પણ સહ�લું છ�.

• અ�તવેળાએ આ�માઓની ��થિત બાપ 
સમાન સંપ�ન અને દાતાપણાની હોય છ�.

• અ�તવેળાએ ��લોક િનવાસી બાપ િવશેષ 
�પમાં �ાનસૂય�ની લાઈટ માઈટનાં �કરણો 
બાળકોને વરદાન �પે આપે છ�.

• અ�તવેળાએ અ�ય� વતનવાસી બાપ 
ભા�યિવધાતાના �પમાં ભા�ય અથા�� અ�ત 
વહ�ચે છ�, જેટલું ભા�ય�પી અ�ત ��ાબાબા 
�ારા લેવા ઈ�છો, તેટલું લઈ શકો છો.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા દર�ક બાળકોની 
સંભાળ લેવા અને નીરખવાને માટ� િવ��મણ 
કર� છ�.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા િવશેષ બાળકો માટ� 
દાતાના �પમાં, િમલન મનાવવાના સવ� 
સંબંધોના �ેહ સંપ�ન �વ�પમાં અને સવ� 
ખ�નાઓથી ઝોળી ભરનાર ભોલા ભડારીના 
�પમાં હોય છ�.

અ�તવેળા
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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• સહજ િવિધનો અનુભવ કરવા ઈ�છો તે કરી 
શકો છો.

• સવ� િવિધઓ અને િસિ�ઓ સહજ �ા�ત કરી 
શકો છો.

• �ા��તના ભંડાર અને તે આપનાર દાતા સહજ 
�ા�ત થઈ શક� છ�.

• અ�તવેળાએ ખુ�ા ભંડારોમાંથી ઝોળી ભરી 
શકો છો.

• વરદાતા અને ભા�યિવધાતા �ારા 
અ�તવેળાના સમયે જે પણ ભા�યની ર�ખા 
દોરાવવા ઈ�છો તે દોરાવી શકો છો. આ સમયે 
બાપ ભોળા ભગવાનના �પમાં હોય છ�. 
�ેહના આધારથી �ે� ર�ખા દોરાવી શકો 
છો. જે ઈ�છો જેટલા જ�મો માટ� ઈ�છો. ભલે 
આઠ ર�ોમાં આવવા ઈ�છો, 108ની માળામાં 
આવવા ઈ�છો. બાપદાદાની ખુ�ી ઓફર છ�.

• અ�તવેળાને શિ�શાળી બનાવવાથી મનસા 
સેવા પણ વધારી શકો છો.

અ�તવેળાએ �વયં �િત શું કરવાનું છ�?

• અ�તવેળા વરદાનોનો સમય છ�, જેટલું 
અ�તવેળાનું મહ�વ રાખશો તેટલા મહાન 
બનશો. અ�તવેળાએ �વયંને મા�ટર 
સવ�શિ�વાનનું િતલક લગાવો.

• અ�તવેળાએ સદા ��િતનું િતલક લગાવો ક� 
‘આપણે અિધકારી છીએ’ સદા િતલક 
લગાવેલું રહ�શે તો સદા હિષ�ત રહ�શો.

• આ સમયે પોતાની સમ� �દવસની �ે� 
��થિત અને �ે� કમ�નું મુ��ત કાઢવાનું છ�.

• અ�તવેળાથી અનુભૂિતનો કોસ� શ� કરો. 
જેમાં (૧) બાપની સાથે સવ� સંબંધોની 
અનુભૂિત. (૨) �ાનના દર�ક મુ�ાની 

બેદરકારપણું આવી �ય છ�. ચેક�ગ અને િચંતનને 
એક �ઢ સંક�પની ઢબથી પોતાના �વનનું કાય� 
બનાવો. અ�તવેળાએ રોજ આ આવ�યક કાય�ને 
તાજુ કરો. �યાર� આખો �દવસ એનું બળ મળશે. 
છતાં પણ બેદરકારપણું ચાલે તો પોતાને સ� કરો. 
સૌથી �યારી વ�તુ ક� કત��ય હોય તે છોડો. સાચા 
�દયથી પ�ાતાપ કરશો તો પાછળથી નહ� કરવો 
પડે. નિહતર પાછળથી ખૂબ ખૂબ પ�તાવું પડશે.

અ�તવેળાએ યાદમાં બેસવાનો સંક�પ 
અને િવિધ

• અ�તવેળા થઈ. આંખ ઊઘડી ક� એક 
સેક�ડમાં �વરાથી બાપની સાથે બેસો.

• યાદનો �થમ સંક�પ હોય, ‘�� જે છું, જેવો છું 
તારો જ છું.’ સંક�પ અને બુિ� બાપના હવાલે 
કરી દો, માયાની બા�ને પાર કરીને સાથમાં 
આવીને બેસી �ઓ. સાથને કારણે જે બાપનો 
ખ�નો તે આપનો ખ�નો અનુભવશો 
�ાનના આધાર� નહ� પણ �ા��તના આધાર�.

• આ સમયે કોઈ પણ �કારનું િવ�ન ક� અડચણ 
ન હોય તેવી ��થિતમાં બેસવાનું છ�.

• બાબા કહ� - ‘અ�તવેળાએ ફ�ર�તાપણાનો 
ચમ�કાર પોશાક પહ�રીને સૂ�મવતનમાં આવો 
�યાર� િમલન થશે.’ આ �ેસ માયા �ુફ છ�.

• અ�તવેળાએ સૂ�મવતન સુધી પહ�ચવા માટ� 
મહીન (અિતસૂ�મ) સવ� સંબંધોના સારવાળી 
યાદ �ઈએ. આ સૌથી શિ�શાળી યાદ છ�.

અ�તવેળાએ શું કરી શકો ?

• અ�તવેળાએ બાપને (પરમા�મા િશવ) જે રીતે 
મનાવવા ઈ�છો તે રીતે મનાવી શકો છો.

• જે પણ સંબંધ િનભાવવા ઈ�છો તે િનભાવી 
શકો છો.



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 02 February 2021 Page No. 18

�ાના�ત

પ�રવિત�ત થઈ પાપોને ભ�મ કરશે. (૩) લોભ 
અનાસ� શિ�ના �પમાં. (૪) મોહ િવકાર 
�હાર કરવાને બદલે �ેહના �વ�પમાં યાદ 
અને સેવામાં િવશેષ સાથી બની જશે. �ેહ 
યાદ અને સેવામાં સફળતાનું િવશેષ સાધન 
બની જશે. (૫) અહ�કાર દ�હઅિભમાનમાં 
પ�રવત�ત થઈ �વાિભમાન બની જશે.

અ�તવેળાથી રાત સુધી �દનચયા�માં 
પ�રવત�ન શિ�નો �યોગ કરો.

• ઉઠતાં જ ‘�� શરીર નહ� આ�મા છું.’ આ 
સમથ� સંક�પ �ે� સંક�પ, �ે� બોલ અને 
�ે� કમ�નો આધાર છ�.

• બીજું પ�રવત�ન મારા સવ� સંબંધો બાપ સાથે 
છ�.

• �ીજું પોતાને મં�દરમાં િબરાજમાન �ે� મૂિત� 
સમ�. જેનો મિહમા �વયં ભગવાન કર� છ�.

• �હાની અ�યાસ વખતે પોતાને બાપદાદાના 
�પે�યલ લાડલા િવ�ાથ� સમજવું.

• �ાન સાંભળનાર �યિ�ને નહ� પણ 
�યિ�માં અ�ય� બાપ અને િનરાકારી 
બાપને જુઓ.

• ��િ�માં િવ� ક�યાણકારી ��થિતમાં થઈ 
રહ�મ�દલની ભાવના રાખી, સેવાની ��િત 
રાખતાં સેવા કરો.

• સાધનને િવનાશી સમ� સાધનાને સામે 
રાખો.

• વ�તુ અને વૈભવને અનાસ� ભાવથી જુઓ 
અને પોતાને િસિ� �વ�પ અનુભવ કરો.

• પથારીમાં નહ�, પણ બાપની યાદની ગોદીમાં 
સૂઈ �ઓ. ફ�ર�તાઓની દુિનયાની સફર 
કરો. સોનાની દુિનયા (�વગ�)નાં �વ�ન જુઓ.

અનુભૂિત (૩) ધારણામાં દર�ક ગુણની 
અનુભૂિત હોય.

• રોજ અ�તવેળાએ પોતાની મિહમા, બાપની 
મિહમા, પોતાના કત��ય અને બાપના કત��યને 
યાદ કરો.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા સાથે �હ�હાન �ારા, 
�હાની િમલન �ારા �ાન ર�ો ધારણ 
કરવાનાં છ�, શિ�ઓ ધારણ કરવાની છ�. 
પછી આખા �દવસમાં મનનશિ� �ારા 
ધારણ કર�લાં ર�ો અને ધારણા કર�લી 
શિ�ઓ બી�ને ધારણ કરાવવાનાં છ�.

• અ�તવેળાએ િમલન મનાવવાની શિ�, 
�હણ કરવાની શિ�, ધારણ કરવાની 
શિ� અને બાપ �ારા દરરોજના િવશેષ શુ� 
સંક�પ �પી �ેરણાને ક�ચ કરવાની શિ� 
સૌથી વધાર� જ�રી છ�.

• અ�તવેળાએ માિલક બનો અને અિધકાર 
લો. કોઈપણ ખ�ના ઉપર તાળું ચાવી નથી.

• અ�તવેળાએ િનયમ �માણે નહ� પણ બાપની 
સાથે િમલન મનાવવાના અનુભવીમૂત� બનીને 
બેસવાનું છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ િ���િત �વ�પ અિવનાશી 
િતલક લગાવો. આપ, બાપ અને �ામા. 
િ���િત �વ�પ અથા�� સવ� સમથ� �વ�પ. 
સમથ�ની સામે માયાનાં �યથ� સમા�ત થઈ જશે.

• અ�તવેળાની યાદમાં પ�રવત�ન શિ�નું 
આવા� કરો. જેનાથી માયાનાં પાંચ �પ પાંચ 
દાસીના �પમાં આવી જશે. (૧) કામિવકાર 
શુભ ભાવનાના �પમાં, દુ�મન દો�તના �પમાં 
આવી �ય. (૨) �ોધ �હાની �શ યા �હાની 
ખુમારીના �પમાં, બેહોશને હોશ આપનાર 
બની �શે. �ોધ િવકાર સહન શિ�ના �પમાં 
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અ�તવેળાએ િવ� �િત શું કરવાનું છ�?

• આ સમયે એક� સાથે બે પાટ� બ�વવાના છ�. 
લેવું અને આપવું એક� સાથે. વરદાની અને 
મહાદાની.

• આવી ��થિતમાં ��થત થનાર ઉપકારી 
આ�માઓને પોકાર એટલો �પ� સંભાળશે 
�ણે કાનમાં કોઈ વાત કહી ર�ં હોય. તો 
પોકાર સાંભળો અને ઉપકાર કરો.

• અ�તવેળાએ લાઈટ હાઉસ અને માઈટ હાઉસ 
બનીને િવ�ના આ�માઓને વરદાન 
આપવાનાં છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ િવ� વરદાની �વ�પમાં 
િવ�ક�યાણકારી બાપ સાથે ક�બાઈ�ડ �પ 
બનો. િવ� વરદાની શિ� અને િવ� 
ક�યાણકારી િશવ. િશવ અને શિ� 

ક�બાઈ�ડ �પથી મનસા સંક�પ યા �િ� �ારા 
વાઈ�ેશનની સુગંધ �સરાવો. આપ �ારા 
સુખ, શાંિત અને �ેમની સુગંધ ફ�લાવતા 
�ઓ. રોજ અ�તવેળાએ િભ�ન િભ�ન �ે� 
વાઈ�ેશનોથી �વારાની જેમ આ�માઓ ઉપર 
ગુલાબવાસી નાંખો. ફ� સંક�પની �વયં 
સંચાિલત �વીચ ચાલુ કરો.

બાપદાદાની િવશેષ સાવધાની

અ�તવેળાએ જહાન (િવ�)ના નૂરો 
(આ�માઓને)ને બાપદાદા �ઈ ર�ા છ� ક� 
જહાનના નૂર હલી ર�ા છ� ક� એકા� છ�?

વી�યું તે વી�યું. હવેથી પોતાના કત��યને 
�ણી સદા �ગતી �યોિત બની રહો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
સંકલન

અનુભવી આ�માઓ જ સાચાં સુખ-શાંિત �વગ�ના 
રહ�યનો અનુભવ કરી શકશે.

આવો પરમા�મા િચંતનવાળો આ�મા 
ઈ���ળનો જૂઠો વૈભવ ભૂલી શક� છ� અને �વન 
�યવહારો જૂઠા સંબધોથી, સંપિ�થી, અપે�ા અને 
આકાં�ાઓથી ઉપરામ બની ઈ�ર તરફ 
સેવાભાવથી ઉ�નિત કરી શકશે. ઈ���ળ - 
માયા�ળનો આ�યા��મક મમ� માનવીને સમ�ય 
�ય તો પછી ‘ઈ���ળ - માયા�ળ’ કોને 
કહીશું? એવો �� રહ�તો નથી. ઈ�ર� ઊભી 
કર�લી િવરાટ ��� ક� પછી આપણે પોતે રચેલા 
િવચારોના િવ�ને ક� પછી દુય�ધને રચેલી 
માયાનગરીની માયા�ળ. આ બધા ��ોનો અંત 
આવશે અને આ ��ના જવાબમાં જગત સ�યનો 
જવાબ મળી આવશે. સ�ય�-િશવ�-સુંદર� જે 

સનાતન સ�ય છ�. જે િશવ ક�યાણકારી છ�, જે 
���ની સુંદરતાનો રચિયતા છ�. એના ઈ�રીય 
�ાન તરફ આપણા અંતર ચ�ુઓ હ�મેશા મીટ 
માંડેલા રહ�, ઈ�રીય િચંતનમાં ડૂબેલા રહ� �યાર� 
જ આ માયા�ળની ગાંઠો છૂટતી જશે અને આપણે 
કમ�બંધનમાંથી પણ મુ� થતાં જઈશું.

િમ�ો ચાલો આપણે ઈ�છીએ છીએ ક� સાચી 
સુખ-શાંિત �યાંથી મળશે? તેનો ઉ�ર એ છ� ક� 
આપણે જ બાંધેલી માયા�ળની ગાંઠોને ઈ�ર 
િચંતન �ારા ઉક�લવી પડશે અને તો જ સાચી સુખ 
શાંિતના દરવા� આપણા માટ� ખૂલતાં જશે. 
આપણે દરવા� તરફ પાપા પગલી પાડતાં પહ�ચી 
જઈએ. એવી શુભ ભાવના સાથે ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... ઈ���ળ અને માયા�ળ
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પ�રવિત�ત થઈ પાપોને ભ�મ કરશે. (૩) લોભ 
અનાસ� શિ�ના �પમાં. (૪) મોહ િવકાર 
�હાર કરવાને બદલે �ેહના �વ�પમાં યાદ 
અને સેવામાં િવશેષ સાથી બની જશે. �ેહ 
યાદ અને સેવામાં સફળતાનું િવશેષ સાધન 
બની જશે. (૫) અહ�કાર દ�હઅિભમાનમાં 
પ�રવત�ત થઈ �વાિભમાન બની જશે.

અ�તવેળાથી રાત સુધી �દનચયા�માં 
પ�રવત�ન શિ�નો �યોગ કરો.

• ઉઠતાં જ ‘�� શરીર નહ� આ�મા છું.’ આ 
સમથ� સંક�પ �ે� સંક�પ, �ે� બોલ અને 
�ે� કમ�નો આધાર છ�.

• બીજું પ�રવત�ન મારા સવ� સંબંધો બાપ સાથે 
છ�.

• �ીજું પોતાને મં�દરમાં િબરાજમાન �ે� મૂિત� 
સમ�. જેનો મિહમા �વયં ભગવાન કર� છ�.

• �હાની અ�યાસ વખતે પોતાને બાપદાદાના 
�પે�યલ લાડલા િવ�ાથ� સમજવું.

• �ાન સાંભળનાર �યિ�ને નહ� પણ 
�યિ�માં અ�ય� બાપ અને િનરાકારી 
બાપને જુઓ.

• ��િ�માં િવ� ક�યાણકારી ��થિતમાં થઈ 
રહ�મ�દલની ભાવના રાખી, સેવાની ��િત 
રાખતાં સેવા કરો.

• સાધનને િવનાશી સમ� સાધનાને સામે 
રાખો.

• વ�તુ અને વૈભવને અનાસ� ભાવથી જુઓ 
અને પોતાને િસિ� �વ�પ અનુભવ કરો.

• પથારીમાં નહ�, પણ બાપની યાદની ગોદીમાં 
સૂઈ �ઓ. ફ�ર�તાઓની દુિનયાની સફર 
કરો. સોનાની દુિનયા (�વગ�)નાં �વ�ન જુઓ.

અનુભૂિત (૩) ધારણામાં દર�ક ગુણની 
અનુભૂિત હોય.

• રોજ અ�તવેળાએ પોતાની મિહમા, બાપની 
મિહમા, પોતાના કત��ય અને બાપના કત��યને 
યાદ કરો.

• અ�તવેળાએ બાપદાદા સાથે �હ�હાન �ારા, 
�હાની િમલન �ારા �ાન ર�ો ધારણ 
કરવાનાં છ�, શિ�ઓ ધારણ કરવાની છ�. 
પછી આખા �દવસમાં મનનશિ� �ારા 
ધારણ કર�લાં ર�ો અને ધારણા કર�લી 
શિ�ઓ બી�ને ધારણ કરાવવાનાં છ�.

• અ�તવેળાએ િમલન મનાવવાની શિ�, 
�હણ કરવાની શિ�, ધારણ કરવાની 
શિ� અને બાપ �ારા દરરોજના િવશેષ શુ� 
સંક�પ �પી �ેરણાને ક�ચ કરવાની શિ� 
સૌથી વધાર� જ�રી છ�.

• અ�તવેળાએ માિલક બનો અને અિધકાર 
લો. કોઈપણ ખ�ના ઉપર તાળું ચાવી નથી.

• અ�તવેળાએ િનયમ �માણે નહ� પણ બાપની 
સાથે િમલન મનાવવાના અનુભવીમૂત� બનીને 
બેસવાનું છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ િ���િત �વ�પ અિવનાશી 
િતલક લગાવો. આપ, બાપ અને �ામા. 
િ���િત �વ�પ અથા�� સવ� સમથ� �વ�પ. 
સમથ�ની સામે માયાનાં �યથ� સમા�ત થઈ જશે.

• અ�તવેળાની યાદમાં પ�રવત�ન શિ�નું 
આવા� કરો. જેનાથી માયાનાં પાંચ �પ પાંચ 
દાસીના �પમાં આવી જશે. (૧) કામિવકાર 
શુભ ભાવનાના �પમાં, દુ�મન દો�તના �પમાં 
આવી �ય. (૨) �ોધ �હાની �શ યા �હાની 
ખુમારીના �પમાં, બેહોશને હોશ આપનાર 
બની �શે. �ોધ િવકાર સહન શિ�ના �પમાં 
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અ�તવેળાએ િવ� �િત શું કરવાનું છ�?

• આ સમયે એક� સાથે બે પાટ� બ�વવાના છ�. 
લેવું અને આપવું એક� સાથે. વરદાની અને 
મહાદાની.

• આવી ��થિતમાં ��થત થનાર ઉપકારી 
આ�માઓને પોકાર એટલો �પ� સંભાળશે 
�ણે કાનમાં કોઈ વાત કહી ર�ં હોય. તો 
પોકાર સાંભળો અને ઉપકાર કરો.

• અ�તવેળાએ લાઈટ હાઉસ અને માઈટ હાઉસ 
બનીને િવ�ના આ�માઓને વરદાન 
આપવાનાં છ�.

• રોજ અ�તવેળાએ િવ� વરદાની �વ�પમાં 
િવ�ક�યાણકારી બાપ સાથે ક�બાઈ�ડ �પ 
બનો. િવ� વરદાની શિ� અને િવ� 
ક�યાણકારી િશવ. િશવ અને શિ� 

ક�બાઈ�ડ �પથી મનસા સંક�પ યા �િ� �ારા 
વાઈ�ેશનની સુગંધ �સરાવો. આપ �ારા 
સુખ, શાંિત અને �ેમની સુગંધ ફ�લાવતા 
�ઓ. રોજ અ�તવેળાએ િભ�ન િભ�ન �ે� 
વાઈ�ેશનોથી �વારાની જેમ આ�માઓ ઉપર 
ગુલાબવાસી નાંખો. ફ� સંક�પની �વયં 
સંચાિલત �વીચ ચાલુ કરો.

બાપદાદાની િવશેષ સાવધાની

અ�તવેળાએ જહાન (િવ�)ના નૂરો 
(આ�માઓને)ને બાપદાદા �ઈ ર�ા છ� ક� 
જહાનના નૂર હલી ર�ા છ� ક� એકા� છ�?

વી�યું તે વી�યું. હવેથી પોતાના કત��યને 
�ણી સદા �ગતી �યોિત બની રહો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
સંકલન

અનુભવી આ�માઓ જ સાચાં સુખ-શાંિત �વગ�ના 
રહ�યનો અનુભવ કરી શકશે.

આવો પરમા�મા િચંતનવાળો આ�મા 
ઈ���ળનો જૂઠો વૈભવ ભૂલી શક� છ� અને �વન 
�યવહારો જૂઠા સંબધોથી, સંપિ�થી, અપે�ા અને 
આકાં�ાઓથી ઉપરામ બની ઈ�ર તરફ 
સેવાભાવથી ઉ�નિત કરી શકશે. ઈ���ળ - 
માયા�ળનો આ�યા��મક મમ� માનવીને સમ�ય 
�ય તો પછી ‘ઈ���ળ - માયા�ળ’ કોને 
કહીશું? એવો �� રહ�તો નથી. ઈ�ર� ઊભી 
કર�લી િવરાટ ��� ક� પછી આપણે પોતે રચેલા 
િવચારોના િવ�ને ક� પછી દુય�ધને રચેલી 
માયાનગરીની માયા�ળ. આ બધા ��ોનો અંત 
આવશે અને આ ��ના જવાબમાં જગત સ�યનો 
જવાબ મળી આવશે. સ�ય�-િશવ�-સુંદર� જે 

સનાતન સ�ય છ�. જે િશવ ક�યાણકારી છ�, જે 
���ની સુંદરતાનો રચિયતા છ�. એના ઈ�રીય 
�ાન તરફ આપણા અંતર ચ�ુઓ હ�મેશા મીટ 
માંડેલા રહ�, ઈ�રીય િચંતનમાં ડૂબેલા રહ� �યાર� 
જ આ માયા�ળની ગાંઠો છૂટતી જશે અને આપણે 
કમ�બંધનમાંથી પણ મુ� થતાં જઈશું.

િમ�ો ચાલો આપણે ઈ�છીએ છીએ ક� સાચી 
સુખ-શાંિત �યાંથી મળશે? તેનો ઉ�ર એ છ� ક� 
આપણે જ બાંધેલી માયા�ળની ગાંઠોને ઈ�ર 
િચંતન �ારા ઉક�લવી પડશે અને તો જ સાચી સુખ 
શાંિતના દરવા� આપણા માટ� ખૂલતાં જશે. 
આપણે દરવા� તરફ પાપા પગલી પાડતાં પહ�ચી 
જઈએ. એવી શુભ ભાવના સાથે ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... ઈ���ળ અને માયા�ળ
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જૂની ચી�માં લગાવ

મનુ�યનો �વભાવ એવો છ� ક� એને નવીનતા 
પસંદ છ�. જેના અભાવમાં તે �વનમાં નીરસતાનો 
અનુભવ કર� છ�. પરંતુ સાથે જ એની જૂની 
વ�તુઓથી ઘણો લગાવ થાય છ�. આમ છતાં �યથ� 
તો �યથ� જ હોય છ�. જે જૂની વાતો, દુઃખદ 
ઘટનાઓ અને યાદોમાંથી આપણે વત�માન સમય 
દુઃખ, િનરાશા, આ�મ�લાિન યા એના �કારના 
અ�ય નકારા�મક ભાવો િસવાય ક�ઈ મળતું નથી. 
એને વારંવાર યાદ કરવા એ બુિ�માની નથી.

બુિ��પી િ�જ

આપણે જેટલી પણ મ�ઘી, તા� અને 
�વા�દ� શાકભા� યા ફળ િ�જમાં રાખી દઈએ 
અને સમય જતાં એનો ઉપયોગ ના કરીએ તો તે 
સડી જશે. એની દુગ�ધ ચાર� બાજુ ફ�લાશે એથી 
આપણને તથા આસપાસના લોકોને પર�શાની 
થશે. આપણા બુિ��પી િ�જમાં કોણ �ણે ક�ટલી 
જૂની સડેલી વાતો દુઃખદ ઘટનાઓ પડી રહ�લી છ� 
જેની દુગ�ધ, અતીતનો પટારો ખોલીને �વાથી 
આપણને પર�શાન કરી દ� છ�. આ નકારા�મક 
ભાવોની દુગ�ધ આપણા ભાવ �વભાવને દૂિષત કર� 
છ� જેનો ખરાબ �ભાવ વત�માનના સંબંધ સંપક� પર 
પડે છ�. � કોઈની સાથે આપણો અનુભવ ખરાબ 
હોય તો વત�માન સમયે પણ તે �યિ�થી સામનો 
થતાં આપણો �યવહાર એ નકારા�મકતા થી યુ� 
હશે. કારણ ક� આપણે પોતાના બુિ��પી િ�જની 
સફાઈ કરતા નથી.

બુિ�ની સફાઈ

બુિ�ને �વ�છ રાખવા માટ� પોતાના વીતેલા 

કહ�વામાં આવે છ� ક� ખુલી આંખોથી �યેલાં 
�વ�નો સાચાં હોય છ� કારણ ક� તે �વ�નો આપણે 
વત�માનમાં રહ�વા છતાં પોતાના તથા બી�ના 
ઉ�વળ ભિવ�ય માટ� �ઈએ છીએ.

વીતેલી પળ �વ�ન સમાન છ�

આપણી વીતેલી દર�ક પળ �વ�નની જેમ 
હોય છ�. જેમ ઊંઘમાંથી ઉ�ા બાદ �યેલાં �વ�ન 
આપણે યાદ કરીએ છીએ. અને એનું વણ�ન પણ 
કરી શક�એ છીએ પરંતુ તેને બદલી શકતા નથી. 
બસ એ રીતે �વનમાં બનેલી સારી ખોટી 
ઘટનાઓ આપણે વારંવાર યાદ કરીએ છીએ, 
એનું વણ�ન પણ કરીએ છીએ પરંતુ ઈ�છવા છતાં 
તેમાં પ�રવત�ન કરી શકતા નથી. આવી �યિ� જે 
પોતાની િજંદગીનાં પાછલાં પ�નાં બદલવામાં જ 
પોતાના વત�માનને ખચ� ર�ો છ�, નુકસાનનો 
િશકાર બની ર�ો છ�.

અતીતની બેડીઓથી છૂટીએ

ભગવાન કહ� છ� વીતેલી વાત પર પૂણ�િવરામ 
મૂક� દો. એનું િચંતન ના કરો. અતીતની 
ગલીઓમાં રમણ કરવાની આદત આપને અમૂ�ય 
વત�માન સમયનો લાભ આપશે નહ�. વત�માન 
સમયે મળી રહ�લી ખુશીઓ અને નવા અનુભવોથી 
વંિચત કરી દ�શે. જેનો નકારા�મક �ભાવ આપના 
ભિવ�ય ઉપર પડશે. આમેય કહ�વાય છ� ક� કાલ 
હોતી નથી. જે પળ છ� તે આ પળ છ�. જે આપણો 
વત�માન છ�. હા આપણા જૂના અનુભવોમાંથી 
બોધપાઠ લઈને એનો ઉપયોગ વત�માનને સુખદ 
બનાવવામાં કરી શક�એ છીએ.

અતીતમાં �વવાનું છોડો
�.ક�. ડૉ. ���ત, શાંિતવન, આબુરોડ
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ઘણા �દુના ખેલ કરનાર �દુગરો 
માયાનગરી ઊભી કર� છ� અને માયા�ળના 
�યોગો કરી �ે�કોને ખુશ કર� છ�. માયા�ળનો 
એક સાચો અથ� એ પણ થાય છ� ક� માનવી પોતાના 
સંસારચ�ને ચલાવવા માટ� પોતાની બુિ� - 
શિ�ની અનેક માયા�ળો રચે છ�. જેવી ક� 
સંપિ�ની માયા�ળ સાચા - જૂઠાં સંબંધોની 
માયા�ળ આકાં�ા અને અપે�ાઓની માયા�ળ 
�ણભંગુર સુખોની જૂઠી માયા�ળ. ક�ટલાંક તો 
બી�ઓએ ગૂંથેલી માયા�ળને પોતાની બનાવી 
પોષી ર�ા છ�. પ�રણામે આવી માયા�ળ જ 
તેઓનું સાચું િવ� બની �ય છ�.

ઈ���ળ અચેતન મનની ઊપજ છ� એમ 
કહ�વું એના કરતાં ચેતન મનની ઊપજ છ� એમ 
કહ�વું વધુ સાચું છ�. માનવીના ફળ�ુપ ભે�માં એક 
નહ� પણ અનેક ઈ���ળો રચાય છ� અને નાશ 
પામે છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� આ સાચું નથી 
છતાં તેની પાછળ દોડીએ. જૂઠાં ને સાચું માનવાનું 
આપણને ગમી ગયું છ�. ઈ���ળની - અસ�યની 
એ �ત છ�. સમયનું સ�ય એ �વનનું મહાન સ�ય 
છ�. કાળનો છ�દ ઉડાવીને આપણે કદી આગળ જઈ 
નહ� શક�એ. પણ આપણે તો આયુ�યના એક 
િબંદુ પર ઊભા રહીને સુખનું આખું �વગ� માણી લેવું 
છ�. તેને કારણે આવી માયા�ળોમાં આપણે ર�યા-
પ�યા રહીએ છીએ.

આ�યા��મક ભાષામાં માયાનો સાચો અથ� 
એ છ� આપણે સ� મુ�ય પાંચ િવકારોની �ળમાં 
ફસાયેલા છીએ અને એ પાંચ િવકારો એટલે ક� 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર. જે માનવને 
રાત-�દવસ દુઃખ અને અશાંિતમાં મૂકતો રહ� છ�. 

આવી માયા�ળ જેને ઈ���ળ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. માનવીની ચેતનભાષા અને �યવહારમાં 
પાંચ કમ����યો અને પાંચ રંગનો ઈ���યો સતત 
સેવામાં હાજર રહ� છ�. પાંચ કમ����યો �ારા 
ઈ���ઓના આકષ�ણથી માનવી �િણક આનંદ 
પામે છ�. જેના થક� માનવી દુઃખ અનુભવે છ�, પણ 
�ાને���યો �ારા આ સાચી વાત સમ�ય આ 
�વન સ�ય સમ�ય �ય તો જ કમ����યોના 
�િણક સુખના આનંદ તરફથી મન દૂર થાય છ�. 
આની સાચી સમજ �ાને���યો �ારા ઈ�રીય 
સ�સંગથી જ સંભવ છ�. માનવીએ આ�મિચંતન 
કરીને પરમા�માનું મનન િચંતન કરવાની ખૂબ 
જ�ર છ�.

ક�ટલાક માનવો ઘણીવાર ઘ�ઘાટભયા� 
જગતમાં એકલો-એકલો છ�. પોતાને સમજનાર 
કોઈ નથી આવા સમયે તે આધારની ખ�ટીઓ 
શોધતો ફર� છ�. પણ દર�ક વખતે એને સાચી ખ�ટી 
હાથ લાગતી જ હોય એવું થોડું બનતું હોય છ�? 
બીજું, આપણી માનવીઓની અડધી િજંદગી બુિ� 
અને �દયના ગજ�ાહમાં જ આથમી જતી હોય છ�. 
� બુિ� અને �દયની સમતુલા સચવાતી હોય તો 
કમ�ની અવળી �દશામાં પગલાં પડતાં જ નથી અને 
� આપણને કમ� - સ�યમાં ��ધા હોય, તો પછી 
ઈ���ળ - માયા�ળનો �� ઉપ��થત થતો જ 
નથી.

� આપણે આપણી ચેતન આ�મશિ�નો 
િવચાર કરીએ તો આપણને �વન સ�વનું દશ�ન 
થશે. મનને સરહદોમાંથી છોડી દઈશું તો સ�વનો 
પરમસજ�ક પરમા�મા �ેમનો - પરમા�મા શિ�ની 

ઈ���ળ અને માયા �ળ
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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જૂની ચી�માં લગાવ

મનુ�યનો �વભાવ એવો છ� ક� એને નવીનતા 
પસંદ છ�. જેના અભાવમાં તે �વનમાં નીરસતાનો 
અનુભવ કર� છ�. પરંતુ સાથે જ એની જૂની 
વ�તુઓથી ઘણો લગાવ થાય છ�. આમ છતાં �યથ� 
તો �યથ� જ હોય છ�. જે જૂની વાતો, દુઃખદ 
ઘટનાઓ અને યાદોમાંથી આપણે વત�માન સમય 
દુઃખ, િનરાશા, આ�મ�લાિન યા એના �કારના 
અ�ય નકારા�મક ભાવો િસવાય ક�ઈ મળતું નથી. 
એને વારંવાર યાદ કરવા એ બુિ�માની નથી.

બુિ��પી િ�જ

આપણે જેટલી પણ મ�ઘી, તા� અને 
�વા�દ� શાકભા� યા ફળ િ�જમાં રાખી દઈએ 
અને સમય જતાં એનો ઉપયોગ ના કરીએ તો તે 
સડી જશે. એની દુગ�ધ ચાર� બાજુ ફ�લાશે એથી 
આપણને તથા આસપાસના લોકોને પર�શાની 
થશે. આપણા બુિ��પી િ�જમાં કોણ �ણે ક�ટલી 
જૂની સડેલી વાતો દુઃખદ ઘટનાઓ પડી રહ�લી છ� 
જેની દુગ�ધ, અતીતનો પટારો ખોલીને �વાથી 
આપણને પર�શાન કરી દ� છ�. આ નકારા�મક 
ભાવોની દુગ�ધ આપણા ભાવ �વભાવને દૂિષત કર� 
છ� જેનો ખરાબ �ભાવ વત�માનના સંબંધ સંપક� પર 
પડે છ�. � કોઈની સાથે આપણો અનુભવ ખરાબ 
હોય તો વત�માન સમયે પણ તે �યિ�થી સામનો 
થતાં આપણો �યવહાર એ નકારા�મકતા થી યુ� 
હશે. કારણ ક� આપણે પોતાના બુિ��પી િ�જની 
સફાઈ કરતા નથી.

બુિ�ની સફાઈ

બુિ�ને �વ�છ રાખવા માટ� પોતાના વીતેલા 

કહ�વામાં આવે છ� ક� ખુલી આંખોથી �યેલાં 
�વ�નો સાચાં હોય છ� કારણ ક� તે �વ�નો આપણે 
વત�માનમાં રહ�વા છતાં પોતાના તથા બી�ના 
ઉ�વળ ભિવ�ય માટ� �ઈએ છીએ.

વીતેલી પળ �વ�ન સમાન છ�

આપણી વીતેલી દર�ક પળ �વ�નની જેમ 
હોય છ�. જેમ ઊંઘમાંથી ઉ�ા બાદ �યેલાં �વ�ન 
આપણે યાદ કરીએ છીએ. અને એનું વણ�ન પણ 
કરી શક�એ છીએ પરંતુ તેને બદલી શકતા નથી. 
બસ એ રીતે �વનમાં બનેલી સારી ખોટી 
ઘટનાઓ આપણે વારંવાર યાદ કરીએ છીએ, 
એનું વણ�ન પણ કરીએ છીએ પરંતુ ઈ�છવા છતાં 
તેમાં પ�રવત�ન કરી શકતા નથી. આવી �યિ� જે 
પોતાની િજંદગીનાં પાછલાં પ�નાં બદલવામાં જ 
પોતાના વત�માનને ખચ� ર�ો છ�, નુકસાનનો 
િશકાર બની ર�ો છ�.

અતીતની બેડીઓથી છૂટીએ

ભગવાન કહ� છ� વીતેલી વાત પર પૂણ�િવરામ 
મૂક� દો. એનું િચંતન ના કરો. અતીતની 
ગલીઓમાં રમણ કરવાની આદત આપને અમૂ�ય 
વત�માન સમયનો લાભ આપશે નહ�. વત�માન 
સમયે મળી રહ�લી ખુશીઓ અને નવા અનુભવોથી 
વંિચત કરી દ�શે. જેનો નકારા�મક �ભાવ આપના 
ભિવ�ય ઉપર પડશે. આમેય કહ�વાય છ� ક� કાલ 
હોતી નથી. જે પળ છ� તે આ પળ છ�. જે આપણો 
વત�માન છ�. હા આપણા જૂના અનુભવોમાંથી 
બોધપાઠ લઈને એનો ઉપયોગ વત�માનને સુખદ 
બનાવવામાં કરી શક�એ છીએ.

અતીતમાં �વવાનું છોડો
�.ક�. ડૉ. ���ત, શાંિતવન, આબુરોડ
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ઘણા �દુના ખેલ કરનાર �દુગરો 
માયાનગરી ઊભી કર� છ� અને માયા�ળના 
�યોગો કરી �ે�કોને ખુશ કર� છ�. માયા�ળનો 
એક સાચો અથ� એ પણ થાય છ� ક� માનવી પોતાના 
સંસારચ�ને ચલાવવા માટ� પોતાની બુિ� - 
શિ�ની અનેક માયા�ળો રચે છ�. જેવી ક� 
સંપિ�ની માયા�ળ સાચા - જૂઠાં સંબંધોની 
માયા�ળ આકાં�ા અને અપે�ાઓની માયા�ળ 
�ણભંગુર સુખોની જૂઠી માયા�ળ. ક�ટલાંક તો 
બી�ઓએ ગૂંથેલી માયા�ળને પોતાની બનાવી 
પોષી ર�ા છ�. પ�રણામે આવી માયા�ળ જ 
તેઓનું સાચું િવ� બની �ય છ�.

ઈ���ળ અચેતન મનની ઊપજ છ� એમ 
કહ�વું એના કરતાં ચેતન મનની ઊપજ છ� એમ 
કહ�વું વધુ સાચું છ�. માનવીના ફળ�ુપ ભે�માં એક 
નહ� પણ અનેક ઈ���ળો રચાય છ� અને નાશ 
પામે છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� આ સાચું નથી 
છતાં તેની પાછળ દોડીએ. જૂઠાં ને સાચું માનવાનું 
આપણને ગમી ગયું છ�. ઈ���ળની - અસ�યની 
એ �ત છ�. સમયનું સ�ય એ �વનનું મહાન સ�ય 
છ�. કાળનો છ�દ ઉડાવીને આપણે કદી આગળ જઈ 
નહ� શક�એ. પણ આપણે તો આયુ�યના એક 
િબંદુ પર ઊભા રહીને સુખનું આખું �વગ� માણી લેવું 
છ�. તેને કારણે આવી માયા�ળોમાં આપણે ર�યા-
પ�યા રહીએ છીએ.

આ�યા��મક ભાષામાં માયાનો સાચો અથ� 
એ છ� આપણે સ� મુ�ય પાંચ િવકારોની �ળમાં 
ફસાયેલા છીએ અને એ પાંચ િવકારો એટલે ક� 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર. જે માનવને 
રાત-�દવસ દુઃખ અને અશાંિતમાં મૂકતો રહ� છ�. 

આવી માયા�ળ જેને ઈ���ળ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. માનવીની ચેતનભાષા અને �યવહારમાં 
પાંચ કમ����યો અને પાંચ રંગનો ઈ���યો સતત 
સેવામાં હાજર રહ� છ�. પાંચ કમ����યો �ારા 
ઈ���ઓના આકષ�ણથી માનવી �િણક આનંદ 
પામે છ�. જેના થક� માનવી દુઃખ અનુભવે છ�, પણ 
�ાને���યો �ારા આ સાચી વાત સમ�ય આ 
�વન સ�ય સમ�ય �ય તો જ કમ����યોના 
�િણક સુખના આનંદ તરફથી મન દૂર થાય છ�. 
આની સાચી સમજ �ાને���યો �ારા ઈ�રીય 
સ�સંગથી જ સંભવ છ�. માનવીએ આ�મિચંતન 
કરીને પરમા�માનું મનન િચંતન કરવાની ખૂબ 
જ�ર છ�.

ક�ટલાક માનવો ઘણીવાર ઘ�ઘાટભયા� 
જગતમાં એકલો-એકલો છ�. પોતાને સમજનાર 
કોઈ નથી આવા સમયે તે આધારની ખ�ટીઓ 
શોધતો ફર� છ�. પણ દર�ક વખતે એને સાચી ખ�ટી 
હાથ લાગતી જ હોય એવું થોડું બનતું હોય છ�? 
બીજું, આપણી માનવીઓની અડધી િજંદગી બુિ� 
અને �દયના ગજ�ાહમાં જ આથમી જતી હોય છ�. 
� બુિ� અને �દયની સમતુલા સચવાતી હોય તો 
કમ�ની અવળી �દશામાં પગલાં પડતાં જ નથી અને 
� આપણને કમ� - સ�યમાં ��ધા હોય, તો પછી 
ઈ���ળ - માયા�ળનો �� ઉપ��થત થતો જ 
નથી.

� આપણે આપણી ચેતન આ�મશિ�નો 
િવચાર કરીએ તો આપણને �વન સ�વનું દશ�ન 
થશે. મનને સરહદોમાંથી છોડી દઈશું તો સ�વનો 
પરમસજ�ક પરમા�મા �ેમનો - પરમા�મા શિ�ની 

ઈ���ળ અને માયા �ળ
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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મનુ�યને ઈ�રની સવ��ે� રચના કહ�વામાં 
આવે છ�. પરંતુ આ અ�ભુત રચનાને એટલે ક� 
મનુ�યના શરીરને � િવ�ાન �ારા િનિમ�ત 
આધુિનક તબીબો ઉપકરણોથી કોઈ �યિ� ક� 
સંશોધક શરીરના અંદરના ભાગથી �વાની 
શ�આત કર�, તો તેને શરીરમાં અનેક �કારના 
જંતુઓ, �વાણુઓ અને ગંદક� ભર�લી દ�ખાશે. 
�યવહારીકપણે િવચારીએ તો સંસારની આજે 
એવી તો કઈ ગંદક� છ�, ક� માનવ શરીરની અંદર 
નથી? છ� આનો કોઈ જવાબ? સનાતન સ�ય તો 
એ છ� ક�, આ બધા કચરાને એક સરસ, રંગીન 
�લા�ટીકથી ઢાંકવામાં આ�યો છ�. જેને આપણે 
ચામડી કહીએ છીએ. જરા ક�પના તો કરી જુઓ 
ક�, � આપણી સામે કોઈ ચામડી વગરની �યિ� 
આવીને ઉભી રહી �ય, તો શું આપણને તેના 
��યે થોડું પણ આકષ�ણ થશે? મોટાભાગના 
લોકોનો જવાબ હશે ‘ના’. કારણ ક� આવી ચામડી 
વગરની �યિ�ને આપણે હ� સુધી કોઈ �દવસ 
�ઈ જ નથી. તેથી તે બધાને ખૂબ ડરામણી અને 
ભયાનક લાગે છ�. માટ� �યાં સુધી આપણી ��� 
દ�હ અને દ�િહક િ�યાઓમાંથી પ�રવિત�ત નહ� 
થાય. �યાં સુધી આપણો ���કોણ પણ પ�રવિત�ત 
નહ� થાય, માટ� જ કહ�વતમાં એવું ક�ં છ� ક� - 
‘જેવી ��� તેવી ���’.

મનોવૈ�ાિનકોના મત મુજબ, આપણી 
આંખો આ ��� પર એટલે ક� બા� જગતમાં જે 
ક�ઈ પણ જુએ છ�, તેની એક સૂ�મ છાપ સવ��થમ 
�પમાં આપણા મન ઉપર પડે છ�. જેને વૈ�ાિનક 
ભાષામાં િવ�ુત આવેગ કહ�વાય છ�. દાખલા 

તરીક�, આપણી સામે 4-5 વષ�નું િનદ�ષ બાળક 
રમતાં આવે છ�. તો સવ��થમ તે બાળકને �તાંની 
સાથે જ આપણને �યાલ આવી �ય છ� ક� તે 
બાળક છ� ક� બાળક�. હવે ખર�ખર �વા જઈએ 
તો, આપણી આંખો તો નાની છ�. તેમ છતાં આપણી 
સામે ઉભેલી ઉ� કદની �યિ�ને આપણે 
સરળતાથી કઈ રીતે �ઈ શક�એ છીએ? આનો 
જવાબ છ�, િવ�ુત આવેગો �ારા. હાં �, પા� સામે 
આવતાં જ આપણા મન ઉપર એનું એક નાનું 
�િતિબંબ પડે છ� અને પછી એનો રંગ ક�વો છ�? તેનું 
�પ ક�વું છ�? તેના ચહ�રાનાં હાવ-ભાવ ક� લ�ણો શું 
છ�? તેની બનાવટ ક�વી છ�? તેનો આકાર ક� �ક�િત 
ક�વી છ�? આવું સમ� િચ� થોડી પળોમાં જ મનમાં 
િચિ�ત થઈ �ય છ�. �યારબાદ આ શરીરને 
ચલાવનારી ચૈત�ય શિ� ક� સ�ા એટલે ક� 
આપણો આ�મા આ બધાનું િવ�ેષણની �િ�યામાં 
પ�રવત�ન આવતું નથી, �યાં સુધી ���માં પણ 
પ�રવત�ન આવતું નથી. કારણ ક� બહારથી જે 
સંદ�શ આ�યો તે ઉ�ીપન છ�. તે સંદ�શ મન પાસે 
પહ��યા બાદ સામેથી એટલે ક� મન પાસેથી જે 
�િતિ�યા આવે છ� ક�, આ �યિ� બાળક છ� ક� 
યુવાન છ�? ��ી છ� ક� પુ�ષ છ�? ફલાણા �થાન ઉપર 
રહ�નારી છ�. આને મ� ઘણાં વષ� પહ�લાં �ઈ હતી. 
આનું નામ આ છ�. આ આખે આખો ર�કોડ� આપણું 
મન અંદરો અંદર આંત�રક કૉ��યુટર ખોલીને 
િચિ�ત કર� છ�. કારણ ક� આ તો એક સમજવાની 
વાત છ� ક�, પેલી �યિ�નું નામ અથવા તો પ�રચય 
એના ચહ�રા ઉપર તો લખાયેલા નથી હોતા. અિપતુ 
આપણા મનની અંદર અથવા આ�માની અંદર જે 

�દ�યદશ�ન

�વન પ�રવત�નની અ�ભુત ચાવી - ���કોણનું પ�રવત�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આખો ર�કોડ� (��િતમાં) ભર�લો છ�, એની ઉલટ 
ચકાસણી કરીને આ�મા તેને ઓળખવાનો �ય� 
કર� છ�. હવે આ અંદરની આંત�રક જે �િતિ�યા ક� 
�િતઉ�ર છ� અથવા તો બહારનું જે ઉ�ીપન છ�. 
તેની �િતિ�યા ક� �િતઉ�ર તેને કઈ રીતે 
બદલીએ? આ �િતિ�યા કોના ઉપર િનભ�ર છ�? 
આનો સાચો જવાબ છ�- આપણી અંતઃ���. જેને 
અં�ે�માં ‘ઈનસાઈ�સ’ કહ�વાય છ�. અતઃ �યાં 
સુધી મનુ�યની અંતઃ��� નહ� બદલાય. �યાં સુધી 
બા� ��� પણ નહ� બદલાય અને �યાં સુધી 
��� નહ� બદલાય, �યાં સુધી ���કોણ પણ નહ� 
બદલાય. ગીતામાં વણ�વેલ છ� ક�, �યાર� �ીક��ણે 
અજુ�નને ક�ં ક�, ‘નથી કોઈ મરતું અને નથી કોઈ 
મારતું, બધા જ િનિમ� મા� છ�. બધાં �ાણી જ�મ 
પહ�લાં શરીર િવના જ હતાં અને ��યુ બાદ ફરી 
શરીર િવનાના જ થઈ જશે. આ તો વ�ે જ મા� 
શરીરવાળા દ�ખાય છ�, તો પછી આમને માટ� શોક 

શા માટ� કર� છ�?’ �યાર� અજુ�નના ���કોણમાં 
પ�રવત�ન આ�યું અને તે ફરી પોતાના ધનુ�યને 
ઉપાડીને ધમ�ની �થાપના અથ� યુ� કરી શ�યો. 
અતઃ �યાર� પરમા�મા �ારા આપવામાં આવેલું 
ઈ�રીય �ાન આપણી બુિ�માં ઊતરતું �ય છ� 
એટલે ક� અંદર ધારણ થતું �ય છ�, �યાર� આપણો 
���કોણ બદલાય છ�. �યારબાદ પહ�લું પ�રવત�ન 
આપણી �િ�માં આવે છ�. �િ�ને આધાર� આપણી 
��િતઓ બદલાય છ�. ��િત �ારા ��થિતમાં 
પ�રવત�ન આવે છ�. પરંતુ � આપણે એવી આશા 
રાખીએ છીએ ક�, આપણા �વનમાં કાયમ 
સુખશાંિત અને સ�િ� િનરંતર રહ�, તો એને માટ� 
આપણે સૌ �થમ �વયંની ��� અને ���કોણમાં 
સકારા�મક પ�રવત�ન ચો�સપણે લાવવું પડે.

ગીત - પ�રવત�ન, પ�રવત�ન, પ�રવત�ન, 
�ગ ઉઠી હ� િશવ ક� શિ�....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ગત. માર� ક�ઈ �યતું નહોતું એટલે કોઈને ક�ઈ 
ક�ા વગર અહ� આવી ગયો છું. તમે પણ �� અહ� 
છું એવું કહ�તા નહ�.

સાધુએ ક�ં ક� તમને સાધનોની આદત પડી 
�ય પછી એ છૂટતી નથી. એ સાધનો જ પછીથી 
દુઃખનું કારણ બની �ય છ�. આપણી પાસે હોય 
તેનાથી વધુ સારા માટ� આપણે ઝંખના રાખીએ 
છીએ. આપણી પાસે મોબાઈલ હોય તો પણ આપને 
તેથી વધુ સારો મોબાઈલ લેવાના િવચાર આવે છ�. 
કાર પણ નવી લેવાનું મન થયા કર� છ�. આપણે 
�યાર�ય એ િવચાર કરીએ છીએ ક�, આપણી પાસે 
એવું ક�ટલું છ� જેની આપણને જ�ર જ નથી. 
આપણે સં�હખોરીમાં પણ અિતર�ક કરવા લા�યા 
છીએ. આપણાં દુઃખનું કારણ એ નથી ક� આપણી 

પાસે આપણા પૂરતું નથી. આપણા દુઃખનું કારણ 
એ છ� ક� આપણને આપણી જ��રયાત કરતાં વધુ 
�ઈએ છ�. ઘરના ખૂણામાં પ�ું રહ�તો વાંધો નથી. 
પણ હોવું તો �ઈએ જ. આપણી પાસે એવી 
વ�તુઓની કમી નથી જેનો આપણે એક બે વખત 
જ ઉપયોગ કય� હોય ઘણાં ઘરો તો ગોડાઉન જેવાં 
બની ગયાં હોય છ�. �િપયા હોવાનો મતલબ એ 
નથી ક� આપણે ગમે તે લઈ લઈએ? સાદાઈનું પણ 
એક અલૌ�કક સ�દય� હોય છ�.

- �ાતા ક��ણકા�ત ઉનડકટ
॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

• અડોલતાના ત�ત ઉપર િબરાજમાન થઈને, 
સા�ી ��ા બની પાટ� બ�વનાર જ �ે� 
પાટ�ધારી છ�.
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મનુ�યને ઈ�રની સવ��ે� રચના કહ�વામાં 
આવે છ�. પરંતુ આ અ�ભુત રચનાને એટલે ક� 
મનુ�યના શરીરને � િવ�ાન �ારા િનિમ�ત 
આધુિનક તબીબો ઉપકરણોથી કોઈ �યિ� ક� 
સંશોધક શરીરના અંદરના ભાગથી �વાની 
શ�આત કર�, તો તેને શરીરમાં અનેક �કારના 
જંતુઓ, �વાણુઓ અને ગંદક� ભર�લી દ�ખાશે. 
�યવહારીકપણે િવચારીએ તો સંસારની આજે 
એવી તો કઈ ગંદક� છ�, ક� માનવ શરીરની અંદર 
નથી? છ� આનો કોઈ જવાબ? સનાતન સ�ય તો 
એ છ� ક�, આ બધા કચરાને એક સરસ, રંગીન 
�લા�ટીકથી ઢાંકવામાં આ�યો છ�. જેને આપણે 
ચામડી કહીએ છીએ. જરા ક�પના તો કરી જુઓ 
ક�, � આપણી સામે કોઈ ચામડી વગરની �યિ� 
આવીને ઉભી રહી �ય, તો શું આપણને તેના 
��યે થોડું પણ આકષ�ણ થશે? મોટાભાગના 
લોકોનો જવાબ હશે ‘ના’. કારણ ક� આવી ચામડી 
વગરની �યિ�ને આપણે હ� સુધી કોઈ �દવસ 
�ઈ જ નથી. તેથી તે બધાને ખૂબ ડરામણી અને 
ભયાનક લાગે છ�. માટ� �યાં સુધી આપણી ��� 
દ�હ અને દ�િહક િ�યાઓમાંથી પ�રવિત�ત નહ� 
થાય. �યાં સુધી આપણો ���કોણ પણ પ�રવિત�ત 
નહ� થાય, માટ� જ કહ�વતમાં એવું ક�ં છ� ક� - 
‘જેવી ��� તેવી ���’.

મનોવૈ�ાિનકોના મત મુજબ, આપણી 
આંખો આ ��� પર એટલે ક� બા� જગતમાં જે 
ક�ઈ પણ જુએ છ�, તેની એક સૂ�મ છાપ સવ��થમ 
�પમાં આપણા મન ઉપર પડે છ�. જેને વૈ�ાિનક 
ભાષામાં િવ�ુત આવેગ કહ�વાય છ�. દાખલા 

તરીક�, આપણી સામે 4-5 વષ�નું િનદ�ષ બાળક 
રમતાં આવે છ�. તો સવ��થમ તે બાળકને �તાંની 
સાથે જ આપણને �યાલ આવી �ય છ� ક� તે 
બાળક છ� ક� બાળક�. હવે ખર�ખર �વા જઈએ 
તો, આપણી આંખો તો નાની છ�. તેમ છતાં આપણી 
સામે ઉભેલી ઉ� કદની �યિ�ને આપણે 
સરળતાથી કઈ રીતે �ઈ શક�એ છીએ? આનો 
જવાબ છ�, િવ�ુત આવેગો �ારા. હાં �, પા� સામે 
આવતાં જ આપણા મન ઉપર એનું એક નાનું 
�િતિબંબ પડે છ� અને પછી એનો રંગ ક�વો છ�? તેનું 
�પ ક�વું છ�? તેના ચહ�રાનાં હાવ-ભાવ ક� લ�ણો શું 
છ�? તેની બનાવટ ક�વી છ�? તેનો આકાર ક� �ક�િત 
ક�વી છ�? આવું સમ� િચ� થોડી પળોમાં જ મનમાં 
િચિ�ત થઈ �ય છ�. �યારબાદ આ શરીરને 
ચલાવનારી ચૈત�ય શિ� ક� સ�ા એટલે ક� 
આપણો આ�મા આ બધાનું િવ�ેષણની �િ�યામાં 
પ�રવત�ન આવતું નથી, �યાં સુધી ���માં પણ 
પ�રવત�ન આવતું નથી. કારણ ક� બહારથી જે 
સંદ�શ આ�યો તે ઉ�ીપન છ�. તે સંદ�શ મન પાસે 
પહ��યા બાદ સામેથી એટલે ક� મન પાસેથી જે 
�િતિ�યા આવે છ� ક�, આ �યિ� બાળક છ� ક� 
યુવાન છ�? ��ી છ� ક� પુ�ષ છ�? ફલાણા �થાન ઉપર 
રહ�નારી છ�. આને મ� ઘણાં વષ� પહ�લાં �ઈ હતી. 
આનું નામ આ છ�. આ આખે આખો ર�કોડ� આપણું 
મન અંદરો અંદર આંત�રક કૉ��યુટર ખોલીને 
િચિ�ત કર� છ�. કારણ ક� આ તો એક સમજવાની 
વાત છ� ક�, પેલી �યિ�નું નામ અથવા તો પ�રચય 
એના ચહ�રા ઉપર તો લખાયેલા નથી હોતા. અિપતુ 
આપણા મનની અંદર અથવા આ�માની અંદર જે 

�દ�યદશ�ન

�વન પ�રવત�નની અ�ભુત ચાવી - ���કોણનું પ�રવત�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આખો ર�કોડ� (��િતમાં) ભર�લો છ�, એની ઉલટ 
ચકાસણી કરીને આ�મા તેને ઓળખવાનો �ય� 
કર� છ�. હવે આ અંદરની આંત�રક જે �િતિ�યા ક� 
�િતઉ�ર છ� અથવા તો બહારનું જે ઉ�ીપન છ�. 
તેની �િતિ�યા ક� �િતઉ�ર તેને કઈ રીતે 
બદલીએ? આ �િતિ�યા કોના ઉપર િનભ�ર છ�? 
આનો સાચો જવાબ છ�- આપણી અંતઃ���. જેને 
અં�ે�માં ‘ઈનસાઈ�સ’ કહ�વાય છ�. અતઃ �યાં 
સુધી મનુ�યની અંતઃ��� નહ� બદલાય. �યાં સુધી 
બા� ��� પણ નહ� બદલાય અને �યાં સુધી 
��� નહ� બદલાય, �યાં સુધી ���કોણ પણ નહ� 
બદલાય. ગીતામાં વણ�વેલ છ� ક�, �યાર� �ીક��ણે 
અજુ�નને ક�ં ક�, ‘નથી કોઈ મરતું અને નથી કોઈ 
મારતું, બધા જ િનિમ� મા� છ�. બધાં �ાણી જ�મ 
પહ�લાં શરીર િવના જ હતાં અને ��યુ બાદ ફરી 
શરીર િવનાના જ થઈ જશે. આ તો વ�ે જ મા� 
શરીરવાળા દ�ખાય છ�, તો પછી આમને માટ� શોક 

શા માટ� કર� છ�?’ �યાર� અજુ�નના ���કોણમાં 
પ�રવત�ન આ�યું અને તે ફરી પોતાના ધનુ�યને 
ઉપાડીને ધમ�ની �થાપના અથ� યુ� કરી શ�યો. 
અતઃ �યાર� પરમા�મા �ારા આપવામાં આવેલું 
ઈ�રીય �ાન આપણી બુિ�માં ઊતરતું �ય છ� 
એટલે ક� અંદર ધારણ થતું �ય છ�, �યાર� આપણો 
���કોણ બદલાય છ�. �યારબાદ પહ�લું પ�રવત�ન 
આપણી �િ�માં આવે છ�. �િ�ને આધાર� આપણી 
��િતઓ બદલાય છ�. ��િત �ારા ��થિતમાં 
પ�રવત�ન આવે છ�. પરંતુ � આપણે એવી આશા 
રાખીએ છીએ ક�, આપણા �વનમાં કાયમ 
સુખશાંિત અને સ�િ� િનરંતર રહ�, તો એને માટ� 
આપણે સૌ �થમ �વયંની ��� અને ���કોણમાં 
સકારા�મક પ�રવત�ન ચો�સપણે લાવવું પડે.

ગીત - પ�રવત�ન, પ�રવત�ન, પ�રવત�ન, 
�ગ ઉઠી હ� િશવ ક� શિ�....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ગત. માર� ક�ઈ �યતું નહોતું એટલે કોઈને ક�ઈ 
ક�ા વગર અહ� આવી ગયો છું. તમે પણ �� અહ� 
છું એવું કહ�તા નહ�.

સાધુએ ક�ં ક� તમને સાધનોની આદત પડી 
�ય પછી એ છૂટતી નથી. એ સાધનો જ પછીથી 
દુઃખનું કારણ બની �ય છ�. આપણી પાસે હોય 
તેનાથી વધુ સારા માટ� આપણે ઝંખના રાખીએ 
છીએ. આપણી પાસે મોબાઈલ હોય તો પણ આપને 
તેથી વધુ સારો મોબાઈલ લેવાના િવચાર આવે છ�. 
કાર પણ નવી લેવાનું મન થયા કર� છ�. આપણે 
�યાર�ય એ િવચાર કરીએ છીએ ક�, આપણી પાસે 
એવું ક�ટલું છ� જેની આપણને જ�ર જ નથી. 
આપણે સં�હખોરીમાં પણ અિતર�ક કરવા લા�યા 
છીએ. આપણાં દુઃખનું કારણ એ નથી ક� આપણી 

પાસે આપણા પૂરતું નથી. આપણા દુઃખનું કારણ 
એ છ� ક� આપણને આપણી જ��રયાત કરતાં વધુ 
�ઈએ છ�. ઘરના ખૂણામાં પ�ું રહ�તો વાંધો નથી. 
પણ હોવું તો �ઈએ જ. આપણી પાસે એવી 
વ�તુઓની કમી નથી જેનો આપણે એક બે વખત 
જ ઉપયોગ કય� હોય ઘણાં ઘરો તો ગોડાઉન જેવાં 
બની ગયાં હોય છ�. �િપયા હોવાનો મતલબ એ 
નથી ક� આપણે ગમે તે લઈ લઈએ? સાદાઈનું પણ 
એક અલૌ�કક સ�દય� હોય છ�.

- �ાતા ક��ણકા�ત ઉનડકટ
॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

• અડોલતાના ત�ત ઉપર િબરાજમાન થઈને, 
સા�ી ��ા બની પાટ� બ�વનાર જ �ે� 
પાટ�ધારી છ�.
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આ�યા��મક માગ�ના રાહીઓના મુખે 
આપણે ઘણીવાર ઈ�રીય �ા��ત અથવા પરમા�મ 
ક�પાની વાતોને સાંભળીએ છીએ �યાર� મનમાં થાય 
છ� ક� આ તેમની ઈ�ર ��યેની ��ાભાવના ક� 
િવ�ાસને કારણે �વનની સફળતાને �ભુની ક�પા 
સમજે છ� અથવા પોતાના પુ�ષાથ�નું પ�રણામ 
સમજે છ�. વા�તવમાં મનુ�ય પોતાના કમ�ને આધાર� 
ભૂતકાળના કાય� ક� અનેક જ�મના કમ�ના ફળ 
�વ�પે જ સફળતા ક� િન�ફળતા મેળવતો હોય છ�. 
વળી બાબાએ આપેલ �ામાના �ાનના આધાર� 
પણ �ઈએ તો દર�ક �યિ� તેનો પાટ� ભજવે છ� 
અને 5000 વષ� પછી તે રીપીટ કર� છ�.

િનરાકારના પાટ�ને અને તેના કત��યને 
સમજવું અશ�ય નથી પરંતુ તેના માટ� એક િવશેષ 
સમજની જ�ર છ�. �થૂળ રીતે �ઈએ તો આપણા 
વત�માન કમ� અને તેના પ�રણામનો અનુભવ 
આપણે તરતજ અનુભવી અને સમ� શક�એ 
એવો હોય છ�. દા.ત. િવ�ાથ� સારી રીતે ભણે અને 
સારા મા�સ� આવે, તમે કોઈને મદદ કરી હોય 
અને સામેની �યિ� તમને મદદ કર�, તમે ખૂબ 
મહ�નત કરો અને પ�રણામ �વ�પે તમે સા�ં 
કમાવ. આ બધા �ા��તના ��ય� �ઈ શકાય તેવા 
પ�રણામો છ�. પરંતુ �વનમાં સહજતાથી મળતી 
સફળતાને ક� અસંભવને સંભવ થતા �ઈએ �યાર� 
આપણને તેમા આપણા પૂવ� જ�મના કમ�નું ફળ 
નહ� પરંતુ ઈ�રની ક�પા દ�ખાય છ� જે મનુ�યની 
આ�થાનું કારણ હોય છ�. છતાં આજના આ 
વૈ�ાિનક યુગમાં આ વાત સવ� �વીકાય� ન પણ 
હોય. માટ� એવા કયા ��ય� �માણ છ� જેથી 
આપણે �વીકારી શક�એ ક� આ �ભુ �ા��ત ક� ક�પા 

છ�. � તે ઈ�રીય ક�પા હોય તો તેને કયા આધાર� 
સમ� શકાય. � આ વાતનું �વ�ીકરણ મળી 
�ય તો આપણો ઈ�રીય સંબંધ, પરમા�મા 
��યેની �ીત વધુ મજબૂત બને અને તો આપણે 
તેને યાદ કરવા ન પડે પરંતુ સહજ યાદ રહ�, ભૂલવું 
અશ�ય બને સદા સાકારમાં જ અનુભવાય. જે 
આપણે �થૂળ કમ����યોથી પણ સમ� શક�એ. 
અહ�યા આપણું �યાન આપણા �વા પર, 
સાંભળવા પર, �થૂળ કમ� પર ક� િવચાર પર રાખવું 
જ�રી છ�. �યાર�ક આપણા બોલ પણ આપણને એ 
વાતનો અહ�સાસ કરાવે છ�.

આપણે એક રોજબરોજના કાય� માટ� 
સામા�ય રીતે કાય� કરતા હોય અને �યાર� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરતા હોઈએ છીએ �યાર� 
આપણા �વામાં, સાંભળવામાં, કમ�માં 
િવચારવામાં જે ઘટનાઓ બને છ� �યાં �યાન 
ક����ત કરીશું તો આપણને તરત જ આપણી 
�ા��ત આપણા કમ�ને આધાર� છ� ક� ઈ�રની ક�પાને 
આધાર� છ� તે સમ�ઈ �ય છ�. �યાર� બેહદ ખુશી 
અને સુખનો અનુભવ થાય છ�. આ વાતને આપણે 
એક ઉદાહરણથી સમ�શું.

સમ� તમે પૂરા િન�ય અને િવ�ાસથી 
પરમા�માને યાદ કરો છો. તમારી કોઈ માંગણી 
નથી પરંતુ એ જ સમયમાં તમે તમા�ં નવું મકાન 
બનાવવાનું કાય� હાથમાં લો છો, હવે તમે તમારી 
�વાની સાંભળવાની, કમ�ની, િવચારવાની 
�િ�યા પર �યાન રાખો છો. તમારા �વામાં, 
સાંભળવામાં, િવચારોમાં એવી વાતો આવે છ� જે 
તમારા મકાન બનાવવાના કાય�માં ખૂબ જ�રી 
હોય છ� જે ને લઈને તમા�ં કાય� ખૂબ જ સરળ બને 

પરમા�મ �ા��તની અનુભૂિત
�.ક�. જયભુ ાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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છ�. એટલેું જ નહ� �ે� બને છ�. એ પણ ઓછા 
�ય�ે અને ઓછા ખચ�માં. આ જ એ ��ય� 
�માણ છ�. ઈ�રની મદદનું તેની ક�પાનું. જે કાય� 
માટ� ઘણા �ય� કરવા છતાં આ પહ�લા શ�ય 
બ�યુ ન હતું.

તમારા �ારા િનિમત કાય� યો�ય નહ� હોય 
તો તમારા �વામાં, સાંભળવામાં, િવચારમાં ક� 
કમ�માં એવી કોઈ વાત નહ� આવે અને એ કાય�માં 
સફળતા નહ� મળ�. �યાર� મા� તમારા �ય� હશે 
અને તેમાં તમે સફળ નહ� થવાય જેમાં તમા�ં 
ક�યાણ જ સમાયેલું હશે અને આ પણ તમને 
�યાર� સમ�શે �યાર� લાગશે ક� આ ઈ�રની ક�પા 
હતી. તમારા �ય�થી � એ કાય� પૂણ� થશે તો 
પણ એનાથી તમને ખુશી અને સુખ નહ� મળ�.

આમ ભૂતકાળ ક� ભિવ�યની વાતોમાં ઊંડા 
નહ� ઊતરીને મા� વત�માનમાં જ � પુ�ષાથ� કરી 
ઈ�રીય �ા��તનો આનંદ લેશો તો આવનારો 
સમય તમારા માટ� �ે� જ હશે. કારણ ક� આજ જ 
ગઈકાલ હતી અને આજ જ આવતી કાલ 
બનવાની છ�. માટ� મા� આજે જ પુ�ષાથ� કરી 
વત�માન સંગમયુગમાં જ �વગ�ય સુખ માણો 
ભિવ�ય તો ઉ�વળ છ� જ.

�દલની સ�ાઈ-સફાઈ, ક�યાણની �િ� 
અને િન�વાથ� ભાવે �યાર� પરમા�માને યાદ કરીએ 
છીએ �યાર� પરમા�મા આપણને તેનું ઈ���મે�ટ 
બનાવે છ�. �યાર� �વના અને સવ�ના ક�યાણ માટ� 
તમે િનિમ� બનો છો. ભા�યશાળી બનો છો. 
તમારા �ારા અનેકાનેક લોકોનું ક�યાણ થાય છ�. 
તમારા બોલ વરદાન બને છ�. તમારી ��� 
ઊપકારી બને છ�. તમા�ં દર�ક કમ� �દ�ય બને છ�.

દાદી �નક�� કહ�તાં �� કોઈના �ભાવમાં 
લગાવમાં દબાવમાં ક� અભાવમાં નથી આવતી. 

મારો ઝુકાવ કોઈ એક �યિ� િવશેષ �િત નથી 
હોતો. બાબાનો �વભાવ એ જ મારો �વભાવ 
��યેક આ�માની િવશેષતા એ બાબાએ આપેલી 
ગી�ટ છ�. કરાવનહાર બાબા છ�. જે બાબાની 
ન�ક છ�. સમીપ છ�. તેના �ારા બાબા કાય� કરાવે 
છ�. સ�ે �દલ પર સાહબ રા�. �� લાયક બનું 
બાબા મને કોઈપણ રીતે િનિમ� બનાવશે. મારા 
�ારા સેવા કરાવશે. �� બાબાની ક�પાને પા� 
બનીશ. �વનમાં ખુશી મળશે. આપણા પર કોનો 
ઉપકાર છ� એ વાત �યાર� આપણને સમ�ઈ �ય 
છ� �યાર� આપણે તેની આ�ાઓ ઉપર ચાલવા 
માંડીએ છીએ. તેની �ીમતને િશરોમા�ય ગણીએ 
છીએ. આપણો િન�ય �ઢ બને છ�. આપણે એક 
બળ એક ભરોસે �વનને ����ત કરી 
�સ�નતાનો અનુભવ કરીએ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... િવચારવાની કળા 

છ�. � ક�ઈ ખામી હોય તો �ાનના આધાર� તેનું 
પ�રવત�ન કરો.

�ે� સંક�પ નરકને �વગ� અને માનવને દ�વ 
બનાવી દ� છ�. �ે� �વનનો આધાર �ે� કમ� 
અને �ે� કમ�નો આધાર �ે� કમ� છ�. કહ�વાયું છ� 
ક�  ‘सोच को बदल दो तो िसतार� बदल जायेगे, िक�ती 

बदलने क� ज�रत नह� तु�ह�, िदशाको बदलोगे तो 

िकनार� बदल जाय�गे।’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સવ�ના ��યે દયાભાવ અને ક�પા��� 
રાખનાર જ મહાન આ�મા છ�.

• �વયંને દર�ક પ�ર��થિતમાં મો�ડ (પ�રવત�ન) 
કરનાર જ સાચા ગો�ડ (સોના જેવા) છ�.
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આ�યા��મક માગ�ના રાહીઓના મુખે 
આપણે ઘણીવાર ઈ�રીય �ા��ત અથવા પરમા�મ 
ક�પાની વાતોને સાંભળીએ છીએ �યાર� મનમાં થાય 
છ� ક� આ તેમની ઈ�ર ��યેની ��ાભાવના ક� 
િવ�ાસને કારણે �વનની સફળતાને �ભુની ક�પા 
સમજે છ� અથવા પોતાના પુ�ષાથ�નું પ�રણામ 
સમજે છ�. વા�તવમાં મનુ�ય પોતાના કમ�ને આધાર� 
ભૂતકાળના કાય� ક� અનેક જ�મના કમ�ના ફળ 
�વ�પે જ સફળતા ક� િન�ફળતા મેળવતો હોય છ�. 
વળી બાબાએ આપેલ �ામાના �ાનના આધાર� 
પણ �ઈએ તો દર�ક �યિ� તેનો પાટ� ભજવે છ� 
અને 5000 વષ� પછી તે રીપીટ કર� છ�.

િનરાકારના પાટ�ને અને તેના કત��યને 
સમજવું અશ�ય નથી પરંતુ તેના માટ� એક િવશેષ 
સમજની જ�ર છ�. �થૂળ રીતે �ઈએ તો આપણા 
વત�માન કમ� અને તેના પ�રણામનો અનુભવ 
આપણે તરતજ અનુભવી અને સમ� શક�એ 
એવો હોય છ�. દા.ત. િવ�ાથ� સારી રીતે ભણે અને 
સારા મા�સ� આવે, તમે કોઈને મદદ કરી હોય 
અને સામેની �યિ� તમને મદદ કર�, તમે ખૂબ 
મહ�નત કરો અને પ�રણામ �વ�પે તમે સા�ં 
કમાવ. આ બધા �ા��તના ��ય� �ઈ શકાય તેવા 
પ�રણામો છ�. પરંતુ �વનમાં સહજતાથી મળતી 
સફળતાને ક� અસંભવને સંભવ થતા �ઈએ �યાર� 
આપણને તેમા આપણા પૂવ� જ�મના કમ�નું ફળ 
નહ� પરંતુ ઈ�રની ક�પા દ�ખાય છ� જે મનુ�યની 
આ�થાનું કારણ હોય છ�. છતાં આજના આ 
વૈ�ાિનક યુગમાં આ વાત સવ� �વીકાય� ન પણ 
હોય. માટ� એવા કયા ��ય� �માણ છ� જેથી 
આપણે �વીકારી શક�એ ક� આ �ભુ �ા��ત ક� ક�પા 

છ�. � તે ઈ�રીય ક�પા હોય તો તેને કયા આધાર� 
સમ� શકાય. � આ વાતનું �વ�ીકરણ મળી 
�ય તો આપણો ઈ�રીય સંબંધ, પરમા�મા 
��યેની �ીત વધુ મજબૂત બને અને તો આપણે 
તેને યાદ કરવા ન પડે પરંતુ સહજ યાદ રહ�, ભૂલવું 
અશ�ય બને સદા સાકારમાં જ અનુભવાય. જે 
આપણે �થૂળ કમ����યોથી પણ સમ� શક�એ. 
અહ�યા આપણું �યાન આપણા �વા પર, 
સાંભળવા પર, �થૂળ કમ� પર ક� િવચાર પર રાખવું 
જ�રી છ�. �યાર�ક આપણા બોલ પણ આપણને એ 
વાતનો અહ�સાસ કરાવે છ�.

આપણે એક રોજબરોજના કાય� માટ� 
સામા�ય રીતે કાય� કરતા હોય અને �યાર� 
આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરતા હોઈએ છીએ �યાર� 
આપણા �વામાં, સાંભળવામાં, કમ�માં 
િવચારવામાં જે ઘટનાઓ બને છ� �યાં �યાન 
ક����ત કરીશું તો આપણને તરત જ આપણી 
�ા��ત આપણા કમ�ને આધાર� છ� ક� ઈ�રની ક�પાને 
આધાર� છ� તે સમ�ઈ �ય છ�. �યાર� બેહદ ખુશી 
અને સુખનો અનુભવ થાય છ�. આ વાતને આપણે 
એક ઉદાહરણથી સમ�શું.

સમ� તમે પૂરા િન�ય અને િવ�ાસથી 
પરમા�માને યાદ કરો છો. તમારી કોઈ માંગણી 
નથી પરંતુ એ જ સમયમાં તમે તમા�ં નવું મકાન 
બનાવવાનું કાય� હાથમાં લો છો, હવે તમે તમારી 
�વાની સાંભળવાની, કમ�ની, િવચારવાની 
�િ�યા પર �યાન રાખો છો. તમારા �વામાં, 
સાંભળવામાં, િવચારોમાં એવી વાતો આવે છ� જે 
તમારા મકાન બનાવવાના કાય�માં ખૂબ જ�રી 
હોય છ� જે ને લઈને તમા�ં કાય� ખૂબ જ સરળ બને 

પરમા�મ �ા��તની અનુભૂિત
�.ક�. જયભુ ાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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છ�. એટલેું જ નહ� �ે� બને છ�. એ પણ ઓછા 
�ય�ે અને ઓછા ખચ�માં. આ જ એ ��ય� 
�માણ છ�. ઈ�રની મદદનું તેની ક�પાનું. જે કાય� 
માટ� ઘણા �ય� કરવા છતાં આ પહ�લા શ�ય 
બ�યુ ન હતું.

તમારા �ારા િનિમત કાય� યો�ય નહ� હોય 
તો તમારા �વામાં, સાંભળવામાં, િવચારમાં ક� 
કમ�માં એવી કોઈ વાત નહ� આવે અને એ કાય�માં 
સફળતા નહ� મળ�. �યાર� મા� તમારા �ય� હશે 
અને તેમાં તમે સફળ નહ� થવાય જેમાં તમા�ં 
ક�યાણ જ સમાયેલું હશે અને આ પણ તમને 
�યાર� સમ�શે �યાર� લાગશે ક� આ ઈ�રની ક�પા 
હતી. તમારા �ય�થી � એ કાય� પૂણ� થશે તો 
પણ એનાથી તમને ખુશી અને સુખ નહ� મળ�.

આમ ભૂતકાળ ક� ભિવ�યની વાતોમાં ઊંડા 
નહ� ઊતરીને મા� વત�માનમાં જ � પુ�ષાથ� કરી 
ઈ�રીય �ા��તનો આનંદ લેશો તો આવનારો 
સમય તમારા માટ� �ે� જ હશે. કારણ ક� આજ જ 
ગઈકાલ હતી અને આજ જ આવતી કાલ 
બનવાની છ�. માટ� મા� આજે જ પુ�ષાથ� કરી 
વત�માન સંગમયુગમાં જ �વગ�ય સુખ માણો 
ભિવ�ય તો ઉ�વળ છ� જ.

�દલની સ�ાઈ-સફાઈ, ક�યાણની �િ� 
અને િન�વાથ� ભાવે �યાર� પરમા�માને યાદ કરીએ 
છીએ �યાર� પરમા�મા આપણને તેનું ઈ���મે�ટ 
બનાવે છ�. �યાર� �વના અને સવ�ના ક�યાણ માટ� 
તમે િનિમ� બનો છો. ભા�યશાળી બનો છો. 
તમારા �ારા અનેકાનેક લોકોનું ક�યાણ થાય છ�. 
તમારા બોલ વરદાન બને છ�. તમારી ��� 
ઊપકારી બને છ�. તમા�ં દર�ક કમ� �દ�ય બને છ�.

દાદી �નક�� કહ�તાં �� કોઈના �ભાવમાં 
લગાવમાં દબાવમાં ક� અભાવમાં નથી આવતી. 

મારો ઝુકાવ કોઈ એક �યિ� િવશેષ �િત નથી 
હોતો. બાબાનો �વભાવ એ જ મારો �વભાવ 
��યેક આ�માની િવશેષતા એ બાબાએ આપેલી 
ગી�ટ છ�. કરાવનહાર બાબા છ�. જે બાબાની 
ન�ક છ�. સમીપ છ�. તેના �ારા બાબા કાય� કરાવે 
છ�. સ�ે �દલ પર સાહબ રા�. �� લાયક બનું 
બાબા મને કોઈપણ રીતે િનિમ� બનાવશે. મારા 
�ારા સેવા કરાવશે. �� બાબાની ક�પાને પા� 
બનીશ. �વનમાં ખુશી મળશે. આપણા પર કોનો 
ઉપકાર છ� એ વાત �યાર� આપણને સમ�ઈ �ય 
છ� �યાર� આપણે તેની આ�ાઓ ઉપર ચાલવા 
માંડીએ છીએ. તેની �ીમતને િશરોમા�ય ગણીએ 
છીએ. આપણો િન�ય �ઢ બને છ�. આપણે એક 
બળ એક ભરોસે �વનને ����ત કરી 
�સ�નતાનો અનુભવ કરીએ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... િવચારવાની કળા 

છ�. � ક�ઈ ખામી હોય તો �ાનના આધાર� તેનું 
પ�રવત�ન કરો.

�ે� સંક�પ નરકને �વગ� અને માનવને દ�વ 
બનાવી દ� છ�. �ે� �વનનો આધાર �ે� કમ� 
અને �ે� કમ�નો આધાર �ે� કમ� છ�. કહ�વાયું છ� 
ક�  ‘सोच को बदल दो तो िसतार� बदल जायेगे, िक�ती 

बदलने क� ज�रत नह� तु�ह�, िदशाको बदलोगे तो 

िकनार� बदल जाय�गे।’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સવ�ના ��યે દયાભાવ અને ક�પા��� 
રાખનાર જ મહાન આ�મા છ�.

• �વયંને દર�ક પ�ર��થિતમાં મો�ડ (પ�રવત�ન) 
કરનાર જ સાચા ગો�ડ (સોના જેવા) છ�.
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તો એના મૂિળયામાંથી જ દૂર કરવી પડશે. એણે 
ક�હાડી લઈને ��નાં મૂિળયાં કાપી દીધાં અને 
હ�મેશા િચંતામુ� થઈ ગયો. એ રીતે બૂરાઈનું મૂળ 
આપણા મનમાં છ�. �યાં સુધી મૂળને ન� કરવામાં 
નહ� આવે �યાં સુધી મનુ�યને ઝેરી બનાવનાર 
ફળ ખાતા રહીશું.

ગુ�મિહમા
એક વખતની વાત છ�. એક સંત હતા. જેઓ 

ઘણી સાધારણ રીતે પોતાનો �વન િનવા�હ કરતા 
હતા પણ તેઓ બ� ઉ� કો�ટના હતા. એમની 
પાસે 8 િશ�યો રહ�તા હતા. એમાંથી એક િશ�ય 
એમણે બતાવેલા ર�તા પર ચાલતો હતો. સંત એ 
િશ�યને બ� જ �ેમથી રાખતા હતા. ધીર� ધીર� 
િશ�યની �યાિત વધવા લાગી. અને બધા લોકો 
એનું ઉદાહરણ આપીને કહ�તા હતા િશ�ય હોય તો 
આવા અને આ સવ�થી સંત બ� ખુશ રહ�તા હતા. 
એક �દવસે િશ�યે સંતને ક�ં ક� �� ક�ટલોક સમય 
એકાંતમાં ભિ� કરવા ઈ�છું છું. તો સંતે ક�ં તમે 
અહ� રહીને પણ ભિ� કરી શકો છો. પછી તેમને 
યો�ય લાગે તે ખ�ં િશ�યે ગુ� પાસેથી ર� મેળવી 
અને જંગલ તરફ એકાંતમાં ચા�યા ગયા.

લગભગ દસ વષ� પછી તે િશ�ય પોતાના ગુ� 
પાસે મળવા આ�યો. સૌને ખબર પડતાં ભીડ 
એકઠી થવા લાગી અને િશ�યની ખૂબ �શંસા થઈ 
અને બધાં એની ચચા� કરી ર�ાં હતાં. સંત પણ 
પોતાના િ�ય િશ�યને મળીને ખુશ હતા. એ િશ�યે 
ક�ટલાક અ�ભુત ચમ�કારો કયા� તો તે �ચિલત 
થઈ ગયો. સવ� જ�યાએ િશ�યની ચચા� થવા લાગી. 
દૂર દૂરથી લોકો એમને મળવા આવવા લા�યા. આ 
બાજુ સંતને િચંતા સતાવવા લાગી. એક �દવસ ગુ� 

બુરાઈ મૂળમાંથી સમા�ત કરો
કોઈ નગરમાં એક આદમી રહ�તો હતો. 

એના આંગણામાં એક �� ઉ�યું. ક�ટલાક �દવસો 
પછી તે મોટું થયું અને એના ઉપર ફળ લાગવા 
લા�યાં. એકવાર એક ફળ પાક�� થઈને નીચે પ�ું. 
એ ફળને એક ક�તરાએ ખાધું. જેવું ક�તરાએ ફળ 
ખાધું એનો �વ ચા�યો ગયો. આદમી એ િવચાયુ� 
કોઈ વાત હશે, તેથી ક�તરો મરી ગયો. પણ એણે 
��ના ફળ પર �યાન આ�યું નહ�. ક�ટલાક સમય 
પછી એક છોકરો �યાંથી નીક�યો ફળ �ઈને 
એના મનમાં લાલચ આવી ગઈ અને એણે ગમે તે 
રીતે ફળ તોડીને ખાઈ લીધું. તે પણ મરી ગયો. 
મર�લા છોકરાને �ઈને આદમીની સમજમાં આ�યું 
ક� આ ઝેરી �� છ�. એણે ક�હાડી લીધી અને ��નાં 
બધાં ફળ કાપી દીધાં. થોડા �દવસ પછી ��માં 
ફળ લાગી ગયાં પરંતુ આ વખતે પહ�લી વાર કરતાં 
મોટાં ફળ હતાં. આદમીએ પાછી ક�હાડી લઈને 
ફળની સાથે તેની ડાળીઓને પણ કાપી દીધી. 
પરંતુ ક�ટલાક �દવસ પછી �� ફળોથી લદાઈ ગયું. 
હવે આદમીની સમજણમાં ક�ઈ ના આ�યું. તે 
પર�શાન થઈ ગયો. �યાર� એના પડોસીએ એને 
�યો અને એની પર�શાનીનું કારણ પૂ�ું 
આદમીએ બધી વાત કહી દીધી.

આ સવ� સાંભળીને પડોસીએ ક�ં, તમે 
��ની ડાળીઓ કાપી પણ તમારી સમજમાં નહ� 
આ�યું ક� �યાં સુધી ��નાં મૂિળયાં હશે �યાં સુધી 
�� રહ�શે અને એમાં ફળ આ�યા કરશે. � તમે 
તેમાંથી છૂટકારો મેળવવા ઈ�છો છો તો એનાં 
મૂિળયા કાપો �યાર� આદમીની સમજમાં આ�યું ક� 
બુરાઈને ઉપરની કાપક�પથી તે દૂર થશે નહ�. એને 

�સંગ પ�રમલ
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અને િશ�યોને પાસેના એક ગામમાં જવાનું હતું. 
ર�તામાં નદી આવતી હતી. એ નદીને પાર કરવા 
માટ� નાવમાં બેસીને જવું પડતું. ગુ� અને િશ�યો 
નાવની રાહ �ઈને ઊભા હતા. અને તે ગામના 
પણ ઘણા લોકો હતા. એ િશ�યે ગુ�ને ક�ં ક� 
આપણે પાણી ઉપર ચાલીને નદી પાર કરીએ. એ 
સાંભળીને ગુ�એ ક�ં પાણી ઉપર ક�વી રીતે ચાલી 
શકાય. ડૂબી જવાય. એટલામાં િશ�ય પાણી તરફ 
ગયો અને પાણી ઉપર ચાલવા લા�યો. એણે સવ�ને 
ક�ં તમે પણ આવી �ઓ. પણ કોઈની િહ�મત 
ચાલી નહ�. િશ�યને પાણી ઉપર ચાલતો �ઈ સૌ 
આ�ય� ચ�કત થઈ ગયા. િશ�યની વાહવાહ થવા 
લાગી. સવ� િશ�યોએ પોતાના ગુ�ની િચંતા મ� 
ઉપરથી વાંચી લીધી. �યાર� પાછા પોતાની 
ક��ટરમાં આવી ગયા તો િશ�યોએ ગુ�ને ક�ં. 
આપના િશ�યે નામ રોશન કરી દીધું અને આપ 
ખુશમાં દ�ખાતા નથી. એટલામાં તે િશ�ય પણ �યાં 
આવી ગયો. બો�યો ગુ�વર મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ 
છ� તો મને બતાવો. ગુ�એ ક�ં ક� કોઈ ભૂલ નથી. 
િશ�ય બો�યો યા તો મારી �િસિ�થી આપને કોઈ 
પર�શાની થઈ છ�. કારણ ક� આપના ચહ�રાની 
ઝલક બતાવે છ� ક� તમે પર�શાન છો.

સંતે ક�ં �� બોલવા ઈ�છતો નહોતો પણ તમે 
આમ કહીને મને મજબૂર કરી દીધો. સંતે િશ�યને 
ક�ં તમે પાણી ઉપર ચાલીને નદી પાર કરી તે 
ઘણી મ�ઘી પડી. િશ�ય બો�યો કઈ રીતે મ� તો નદી 
��માં પાર કરી અને મને ઈ�ત મળી. ગુ�એ 
હસીને ક�ં જે મા� પાંચ �િપયામાં પાર કરી 
શકાતી હતી એના માટ� તમે પોતાની દસ વષ�ની 
ભિ� આ ચીજમાં લગાવી દીધી. તમે નાનકડી 
િસિ� માટ� દસ વષ�ની ભિ� આ કાય�માં લગાવી 
દીધી. તમે નાનકડી િસિ� પાછળ આજ સુધીના 
તપ-�યાગનું બરબાદ કરી દીધાં. પોતાની 

ભિ�નો સોદો કરી લીધો અને ઈ�ર િમલનનો 
ર�તો બંધ કરી દીધો.

આ સાંભળીને િશ�ય ગુ�ના ચરણોમાં પડી 
પોક મૂક�ને રડવા લા�યો. ગુ�ને એના પર દયા 
આવી ગઈ. એમણે િશ�યને પોતાની પાસે રા�યો 
પણ તે પોતાના �વનનો અમૂ�ય સમય અને 
તપ�યાને ખોઈ ચૂ�યો હતો.

અલૌ�કક સ�દય�
એક સાધુ હતો. ગામ છોડીને એણે જંગલમાં 

એક ઝૂંપડી બાંધી હતા. પોતાની મ�તીમાં તે 
આરામથી �વતો હતો. ધીમે ધીમે એ સાધુની 
લોકિ�યતા વધવા લાગી. ગામના લોકો એને 
મળવા એની સાથે વાતો કરવા, એમની સલાહ 
લેવા અને એમનાં દશ�ન કરવા આવવા લા�યા. 
સાધુ બધા સાથે �ેમથી વાત કર�. સાધુની ઝૂંપડી 
�ઈને લોકો એવું કહ�વા લા�યા ક�, તેમને અહ� 
સરસ મકાન બનાવી દઈએ. કોઈ વળી એમના 
માટ� કાર મૂક� ગયું. �દવસે �દવસે સગવડો વધતી 
ગઈ. બધા ભ�ોએ એક �દવસ સવાર� �યું તો 
ખબર પડી ક� સાધુ તો ગુમ છ�! એમનો કોઈ 
અતોપતો નથી. સાધુ પોતાની સાથે ક�ઈ લઈ ગયા 
નહોતા. બ� તપાસ કરી છતાં સાધુનો કોઈ પતો ન 
લા�યો. ઘણો સમય વીતી ગયો. ગામનો એક 
માણસ જંગલમાં દૂર ફરવા ગયો. જંગલમાં તેણે 
એક ઝૂંપડી �ઈ. ઝૂંપડીમાં �યું તો પેલા સાધુ 
આરામથી બેઠાં હતા. સાધુ પાસે જઈને પૂ�ું ક� 
તમે અહ�યા? સાધુએ બ� �ેમથી જવાબ આ�યો 
ક�, �� તો મારી મ�તીમાં રહ�વા માટ� જ ગામ છોડીને 
જંગલમાં ગયો હતો. જંગલમાં લોકો આવવા 
માં�ા. ધીમે ધીમે સાધન-સગવડોની વાતો કરવા 
લા�યા. એ લોકોનું ચાલત તો �યાં મોટો આ�મ 
ખડો કરી દ�ત. એ બધું �ઈને મને પણ મોહ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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તો એના મૂિળયામાંથી જ દૂર કરવી પડશે. એણે 
ક�હાડી લઈને ��નાં મૂિળયાં કાપી દીધાં અને 
હ�મેશા િચંતામુ� થઈ ગયો. એ રીતે બૂરાઈનું મૂળ 
આપણા મનમાં છ�. �યાં સુધી મૂળને ન� કરવામાં 
નહ� આવે �યાં સુધી મનુ�યને ઝેરી બનાવનાર 
ફળ ખાતા રહીશું.

ગુ�મિહમા
એક વખતની વાત છ�. એક સંત હતા. જેઓ 

ઘણી સાધારણ રીતે પોતાનો �વન િનવા�હ કરતા 
હતા પણ તેઓ બ� ઉ� કો�ટના હતા. એમની 
પાસે 8 િશ�યો રહ�તા હતા. એમાંથી એક િશ�ય 
એમણે બતાવેલા ર�તા પર ચાલતો હતો. સંત એ 
િશ�યને બ� જ �ેમથી રાખતા હતા. ધીર� ધીર� 
િશ�યની �યાિત વધવા લાગી. અને બધા લોકો 
એનું ઉદાહરણ આપીને કહ�તા હતા િશ�ય હોય તો 
આવા અને આ સવ�થી સંત બ� ખુશ રહ�તા હતા. 
એક �દવસે િશ�યે સંતને ક�ં ક� �� ક�ટલોક સમય 
એકાંતમાં ભિ� કરવા ઈ�છું છું. તો સંતે ક�ં તમે 
અહ� રહીને પણ ભિ� કરી શકો છો. પછી તેમને 
યો�ય લાગે તે ખ�ં િશ�યે ગુ� પાસેથી ર� મેળવી 
અને જંગલ તરફ એકાંતમાં ચા�યા ગયા.

લગભગ દસ વષ� પછી તે િશ�ય પોતાના ગુ� 
પાસે મળવા આ�યો. સૌને ખબર પડતાં ભીડ 
એકઠી થવા લાગી અને િશ�યની ખૂબ �શંસા થઈ 
અને બધાં એની ચચા� કરી ર�ાં હતાં. સંત પણ 
પોતાના િ�ય િશ�યને મળીને ખુશ હતા. એ િશ�યે 
ક�ટલાક અ�ભુત ચમ�કારો કયા� તો તે �ચિલત 
થઈ ગયો. સવ� જ�યાએ િશ�યની ચચા� થવા લાગી. 
દૂર દૂરથી લોકો એમને મળવા આવવા લા�યા. આ 
બાજુ સંતને િચંતા સતાવવા લાગી. એક �દવસ ગુ� 

બુરાઈ મૂળમાંથી સમા�ત કરો
કોઈ નગરમાં એક આદમી રહ�તો હતો. 

એના આંગણામાં એક �� ઉ�યું. ક�ટલાક �દવસો 
પછી તે મોટું થયું અને એના ઉપર ફળ લાગવા 
લા�યાં. એકવાર એક ફળ પાક�� થઈને નીચે પ�ું. 
એ ફળને એક ક�તરાએ ખાધું. જેવું ક�તરાએ ફળ 
ખાધું એનો �વ ચા�યો ગયો. આદમી એ િવચાયુ� 
કોઈ વાત હશે, તેથી ક�તરો મરી ગયો. પણ એણે 
��ના ફળ પર �યાન આ�યું નહ�. ક�ટલાક સમય 
પછી એક છોકરો �યાંથી નીક�યો ફળ �ઈને 
એના મનમાં લાલચ આવી ગઈ અને એણે ગમે તે 
રીતે ફળ તોડીને ખાઈ લીધું. તે પણ મરી ગયો. 
મર�લા છોકરાને �ઈને આદમીની સમજમાં આ�યું 
ક� આ ઝેરી �� છ�. એણે ક�હાડી લીધી અને ��નાં 
બધાં ફળ કાપી દીધાં. થોડા �દવસ પછી ��માં 
ફળ લાગી ગયાં પરંતુ આ વખતે પહ�લી વાર કરતાં 
મોટાં ફળ હતાં. આદમીએ પાછી ક�હાડી લઈને 
ફળની સાથે તેની ડાળીઓને પણ કાપી દીધી. 
પરંતુ ક�ટલાક �દવસ પછી �� ફળોથી લદાઈ ગયું. 
હવે આદમીની સમજણમાં ક�ઈ ના આ�યું. તે 
પર�શાન થઈ ગયો. �યાર� એના પડોસીએ એને 
�યો અને એની પર�શાનીનું કારણ પૂ�ું 
આદમીએ બધી વાત કહી દીધી.

આ સવ� સાંભળીને પડોસીએ ક�ં, તમે 
��ની ડાળીઓ કાપી પણ તમારી સમજમાં નહ� 
આ�યું ક� �યાં સુધી ��નાં મૂિળયાં હશે �યાં સુધી 
�� રહ�શે અને એમાં ફળ આ�યા કરશે. � તમે 
તેમાંથી છૂટકારો મેળવવા ઈ�છો છો તો એનાં 
મૂિળયા કાપો �યાર� આદમીની સમજમાં આ�યું ક� 
બુરાઈને ઉપરની કાપક�પથી તે દૂર થશે નહ�. એને 
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અને િશ�યોને પાસેના એક ગામમાં જવાનું હતું. 
ર�તામાં નદી આવતી હતી. એ નદીને પાર કરવા 
માટ� નાવમાં બેસીને જવું પડતું. ગુ� અને િશ�યો 
નાવની રાહ �ઈને ઊભા હતા. અને તે ગામના 
પણ ઘણા લોકો હતા. એ િશ�યે ગુ�ને ક�ં ક� 
આપણે પાણી ઉપર ચાલીને નદી પાર કરીએ. એ 
સાંભળીને ગુ�એ ક�ં પાણી ઉપર ક�વી રીતે ચાલી 
શકાય. ડૂબી જવાય. એટલામાં િશ�ય પાણી તરફ 
ગયો અને પાણી ઉપર ચાલવા લા�યો. એણે સવ�ને 
ક�ં તમે પણ આવી �ઓ. પણ કોઈની િહ�મત 
ચાલી નહ�. િશ�યને પાણી ઉપર ચાલતો �ઈ સૌ 
આ�ય� ચ�કત થઈ ગયા. િશ�યની વાહવાહ થવા 
લાગી. સવ� િશ�યોએ પોતાના ગુ�ની િચંતા મ� 
ઉપરથી વાંચી લીધી. �યાર� પાછા પોતાની 
ક��ટરમાં આવી ગયા તો િશ�યોએ ગુ�ને ક�ં. 
આપના િશ�યે નામ રોશન કરી દીધું અને આપ 
ખુશમાં દ�ખાતા નથી. એટલામાં તે િશ�ય પણ �યાં 
આવી ગયો. બો�યો ગુ�વર મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ 
છ� તો મને બતાવો. ગુ�એ ક�ં ક� કોઈ ભૂલ નથી. 
િશ�ય બો�યો યા તો મારી �િસિ�થી આપને કોઈ 
પર�શાની થઈ છ�. કારણ ક� આપના ચહ�રાની 
ઝલક બતાવે છ� ક� તમે પર�શાન છો.

સંતે ક�ં �� બોલવા ઈ�છતો નહોતો પણ તમે 
આમ કહીને મને મજબૂર કરી દીધો. સંતે િશ�યને 
ક�ં તમે પાણી ઉપર ચાલીને નદી પાર કરી તે 
ઘણી મ�ઘી પડી. િશ�ય બો�યો કઈ રીતે મ� તો નદી 
��માં પાર કરી અને મને ઈ�ત મળી. ગુ�એ 
હસીને ક�ં જે મા� પાંચ �િપયામાં પાર કરી 
શકાતી હતી એના માટ� તમે પોતાની દસ વષ�ની 
ભિ� આ ચીજમાં લગાવી દીધી. તમે નાનકડી 
િસિ� માટ� દસ વષ�ની ભિ� આ કાય�માં લગાવી 
દીધી. તમે નાનકડી િસિ� પાછળ આજ સુધીના 
તપ-�યાગનું બરબાદ કરી દીધાં. પોતાની 

ભિ�નો સોદો કરી લીધો અને ઈ�ર િમલનનો 
ર�તો બંધ કરી દીધો.

આ સાંભળીને િશ�ય ગુ�ના ચરણોમાં પડી 
પોક મૂક�ને રડવા લા�યો. ગુ�ને એના પર દયા 
આવી ગઈ. એમણે િશ�યને પોતાની પાસે રા�યો 
પણ તે પોતાના �વનનો અમૂ�ય સમય અને 
તપ�યાને ખોઈ ચૂ�યો હતો.

અલૌ�કક સ�દય�
એક સાધુ હતો. ગામ છોડીને એણે જંગલમાં 

એક ઝૂંપડી બાંધી હતા. પોતાની મ�તીમાં તે 
આરામથી �વતો હતો. ધીમે ધીમે એ સાધુની 
લોકિ�યતા વધવા લાગી. ગામના લોકો એને 
મળવા એની સાથે વાતો કરવા, એમની સલાહ 
લેવા અને એમનાં દશ�ન કરવા આવવા લા�યા. 
સાધુ બધા સાથે �ેમથી વાત કર�. સાધુની ઝૂંપડી 
�ઈને લોકો એવું કહ�વા લા�યા ક�, તેમને અહ� 
સરસ મકાન બનાવી દઈએ. કોઈ વળી એમના 
માટ� કાર મૂક� ગયું. �દવસે �દવસે સગવડો વધતી 
ગઈ. બધા ભ�ોએ એક �દવસ સવાર� �યું તો 
ખબર પડી ક� સાધુ તો ગુમ છ�! એમનો કોઈ 
અતોપતો નથી. સાધુ પોતાની સાથે ક�ઈ લઈ ગયા 
નહોતા. બ� તપાસ કરી છતાં સાધુનો કોઈ પતો ન 
લા�યો. ઘણો સમય વીતી ગયો. ગામનો એક 
માણસ જંગલમાં દૂર ફરવા ગયો. જંગલમાં તેણે 
એક ઝૂંપડી �ઈ. ઝૂંપડીમાં �યું તો પેલા સાધુ 
આરામથી બેઠાં હતા. સાધુ પાસે જઈને પૂ�ું ક� 
તમે અહ�યા? સાધુએ બ� �ેમથી જવાબ આ�યો 
ક�, �� તો મારી મ�તીમાં રહ�વા માટ� જ ગામ છોડીને 
જંગલમાં ગયો હતો. જંગલમાં લોકો આવવા 
માં�ા. ધીમે ધીમે સાધન-સગવડોની વાતો કરવા 
લા�યા. એ લોકોનું ચાલત તો �યાં મોટો આ�મ 
ખડો કરી દ�ત. એ બધું �ઈને મને પણ મોહ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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ભાઈ-બહ�નો તથા સવ� �ા�ણ ક�લભુષણ ભાઈ-
બહ�નોને ખાસ ન� િવનંતી છ� ક�, સૌ �થમ આપ 
‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ (ચેનલની લ�ક 
https://www.youtube.com/c/BrahmaKuma
risGujaratiGodlywood ઓપન કરી)ને ચેનલને 
અવ�ય સબ��ાઈબ કરો, લાઈક કરો. આપેલ 
લ�ક પરના જુદા-જુદા કાય��મો બી.ક�. ભાઈ-
બહ�નો અને આપ સૌના �યિ�ગત સંબંધ 
સંપક�ના આ�માઓની સેવા માટ� વૉ�સઅપ �ુપ 
અને સોશીયલ (ફ�સબુક, ઈ�ટા�ામ, �ીટર) 
પર જ�રથી શેર કરશો.

અ�યારની વત�માન પ�ર��થિતમાં આપણે 
બહાર જઈને સેવાઓ કરી શક�એ તેમ નથી. તો 
બાબાએ આપણને સેવા માટ� આ નવું સાધન 
‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ યુ �ુબ ચેનલ’ આપેલ છ� 
તો આ નવી યુ �ુબ ચેનલ�પી સેવાના સાધનનો 
ભરપૂર ફાયદો લઈએ. આપ સૌ આ માિહતી વધુમાં 
વધુ �ા�ણ બાળકો, નોન બી.ક�. લોકોને પણ 
મોકલી (ફોરવડ� કરી) તેમની સેવા જ�ર કરશો. 
આ સંગમયુગના સમાપનના એપીસોડના સમયે 
આપણને મળ�લ અનમોલ સેવાઓના પાટ�ને 
અવસર સમ� પરમા�માએ આપેલી ગો�ડન તકને 
જ�ર ઝડપી લઈ �વયંનું ભા�ય બનાવી લેશો. 
અભી નહ� તો કભી નહી.

જે સેવાક���નું ફ�ઈસબુક ક� �ીટર 
એકાઉ�ટ હોય ક� આપ સૌ વાચકો � તમા� 
�યિ�ગત ફ�ઈસબુક ક� �ીટર એકાઉ�ટ હોય 
તો તમે અચુક આજે જ ગોડલીવુડ �ટુડીયોના 
ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટનો 
(Mobile No. : 94141 55104, 70149 86606, 

સવ� િનિમ� બહ�નો, �ા�ણ ક�લભૂષણ 
ભાઈઓ-બહ�નો તથા િ�ય વાચકો,

��યુઆરી, 2021 નવા વષ�ની ગોડલીવુડ 
�ટુડીયો તરફથી હા�દ�ક શુભકામનાઓ. આપ 
સવ�ને જણાવતાં અ�યંત હષ� થાય છ� ક�, 
��ાક�મારીના ‘શાંિતવન’ મુ�યાલય ખાતે 
આવેલ ગોડલીવુડ �ટુડીયો તરફથી ગુજરાતી 
ભાઈ-બહ�નોની સેવા માટ� ‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ 
નામની ‘યુ �ુબ ચેનલ’ શ� કરવામાં આવી છ�.

આ ચેનલ અંતગ�ત ગોડલીવુડ �ટુડીયો 
તરફથી ગુજરાતની સં�ક�િતને આધા�રત �યુઝીક 
�ો�ામ, ડા�સ �ો�ામ, િવિવધ િવષયો પર 
ચચા�ઓ (ટૉક શો), દરરોજની મુરલી, દરરોજનો 
સુિવચાર તથા ગુજરાતના િસનીયર ભાઈ-
બહ�નોના �વચનો, જુદા-જુદાં તહ�વારોના 
રહ�યો, જેવાં િવિવધ �કારના વેરાયટી કાય��મો 
આપ આ ચેનલ પર મૂક�લ છ�. જે આપ �ઈ શકો 
છો તથા અ�યાર� બી� નવા કાય��મો પણ તૈયાર 
થઈ ર�ા છ�, જે ઝડપથી ચેનલ પર આવી જશે.

લ�ય અને ઉ���ય

આપણા ગૌરવવંતી ગુજરાતની સેવાઓ 
હ�તુ, બાપદાદાની ��ય�તા માટ� તથા િવ�ના 
અનેક દ�શ-િવદ�શમાં વસતાં અ�ય ગુજરાતી ભાઈ-
બહ�નોની િવશેષ સેવા અથ� આ ચેનલ ખાસ ચાલુ 
કરવામાં આવેલ છ�.

ગુજરાતી ગોડલીવુડ યુ �ુબ ચેનલની 
સેવા માટ�

ગુજરાતનાં સવ� સેવાક���ોની ઈ�ચાજ� 
બહ�નો, સાથી બહ�નો, ગીતાપાઠશાળાઓનાં 

ગુજરાતી ગોડલીવુડ �ટુડીયો �ારા નવો ઉપહાર
�.ક�. હ�રલાલ ભાનુશાલી, ગોડલીવુડ �ટુડીયો, શાંિતવન, આબુરોડ
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મૂ�યલ�ી કહાનીઓ લક� શકતાં ક� બોલી શકતાં 
હોય, કોઈ કાય��મની ભૂિમકા લખી શક� તેવા 
અનુભવી ક� િન�ણાત, સંગીતના વાં��ો ક� વા�ો 
(સાધનો) સારી રીતે વગાડી શકતા હોય, નાના-
નાના બાળકોમાં કોઈપણ �કારની ખાસ 
િવશેષતાઓ હોય (જેમ ક� ��ય, સંગીત, �દુ, 
બોલવું, ગીત ગાવું ક� અ�ય) આપના સંપક�માં � 
કોઈ �ોફ�શનલ કલાકારો ક� ડા�સ�ુપ હોય 
અથવા ��ય ક� સંગીતના કલાકારોની કોઈ સં�થા 
હોય અને તેઓ ચેનલમાં સેવા આપી શક� તો તેમને 
ગુજરાતી ચેનલ સહષ� આવકાર આપે છ�. તેમને 
ચો�સ યો�ય �લેટફોમ� અવ�ય મળશે.

• વત�માન સમયે ખાસ યુવા અને અ�ય 
ભાઈ-બહ�નો પોતાનું ફ�ઈસબુક, �ીટર એકાઉ�ટ 
રાખે છ� અને સતત તેના �ારા સૌના સંપક� રહ�તા 
હોય છ�. તો આપને �યાં �ાસમાં આવતા ભાઈ-
બહ�નો ક� તેમના લૌ�કક પ�રવારના દીકરા, 
દીકરીઓ, પુ�વધૂ ક� જમાઈ, િમ�વતુ�ળમાં � 
કોઈ સોશીયલ મીડીયા એકાઉ�ટ ધરાવતાં હોય 
તો, તેમનું નામ, મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ જેમ 
બને તેમ ઝડપથી ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટને (ઉપર 
જણાવેલ ઈ-મેઈલ પર મોકલશો) જણાવશો. તેથી 
તેમને તેમનાં સોશીયલ મીડીયા એકાઉ�ટ પર 
માિહતી ગોડલીવુડ �ટુડીયોથી શેર કરવામાં 
આવશે.

• આ સાથે QR Code છ�. જેને આપ 
મોબાઈલથી Scan કરશો તો તેની સાથે ગુજરાતી 
ગોડલીવુડ ચેનલ સરળતાથી ખુલી જશે. અથવા 
તમે આ સાથે આપેલ લ�ક  
(https://youtube.com/c/BrahmaKumarisG
ujaratiGodlywood) લખી / ટાઈપ કરીને પણ 
ચેનલ ખોલી �ઈ શકશો.

Email : bkdarshan@gmail.com પર) સંપક� 
કરી તેમની સાથે શેર કરશો. તેથી નીત નવીન 
રોજની અપડેટ�ડ માિહતી તમને ગુજરાતી 
�ડપાટ�મે�ટ �ારા ડાયર��ટ મળી શક�.

‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ યુ �ુબ ચેનલ �ારા 
સેવાઓની �િ� માટ� તમારો સાથ-સહકાર 

અને સહયોગ કરવા અંગે

• આદરણીય રમેશભાઈની શુભ�ેરણાથી 
ગોડલીવુડ �ટુડીયો ટ�લીવીઝન અને ડી�ટલ 
સેવાઓ માટ� તૈયાર કર�લ છ�. તેનો પૂર�પૂરો 
ઉપયોગ થાય તે આપણા સૌની એક જવાબદારી 
છ�. �ટુડીયો �ારા તૈયાર થતાં િવિવધ કાય��મોને 
જન-જન સુધી પહ�ચાડવાની સેવા હ�તુ આપના 
સેવાક��� પર સોશીયલ મીડીયાના �ણકાર 
કોઈપણ ભાઈઓ, બહ�નો, ક�મારીઓ ક� જેઓ 
ફ�સબુક, �ીટર, ઈ��ટા�ામ હ��ડલ કરી શકતાં 
હોય તેઓ ઘર� રહીને પણ ગોડલીવુડ �ટુડીયોની 
નવી નવી સેવાઓમાં સહભાગી થઈ શક� છ�. તે 
માટ� ગોડલીવુડ �ટુડીયો ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટમાં 
આ સાથે ઉપર આપેલ નંબર પર સંપક� જ�ર 
કરશો.

• આપના સેવાક��� પર અથવા આપના 
સંબંધ સંપક�માં એવા ભાઈ-બહ�નો, માતાઓ, 
ક�મારીઓ, ક�માર ક� જેઓ સા�ં બોલી શકતા 
હોય, કોઈ િવષયના િન�ણાત હોય ક� �ણકાર 
હોય, કોઈ સારા વ�ા હોય, �ો�ામનું સંચાલન 
કરી શકતા હોય, ક� જેઓ એ�કર તરીક�ની 
સેવાઓ આપી શક�. જેમની પાસે કોઈ િવશેષ કળા 
અથવા િવશેષતા હોય જેમ ક�, ગીત ક� કિવતા 
લખવાની ક� ગાવાની, શેર-શાયરી ગાઈ શકતા 
હોય, �યુઝીક ક�પોઝ કરી શકતા હોય, કોઈ 
સંદ�શો આપતી, નાની-નાની બોધવાતા�ઓ, 
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ભાઈ-બહ�નો તથા સવ� �ા�ણ ક�લભુષણ ભાઈ-
બહ�નોને ખાસ ન� િવનંતી છ� ક�, સૌ �થમ આપ 
‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ (ચેનલની લ�ક 
https://www.youtube.com/c/BrahmaKuma
risGujaratiGodlywood ઓપન કરી)ને ચેનલને 
અવ�ય સબ��ાઈબ કરો, લાઈક કરો. આપેલ 
લ�ક પરના જુદા-જુદા કાય��મો બી.ક�. ભાઈ-
બહ�નો અને આપ સૌના �યિ�ગત સંબંધ 
સંપક�ના આ�માઓની સેવા માટ� વૉ�સઅપ �ુપ 
અને સોશીયલ (ફ�સબુક, ઈ�ટા�ામ, �ીટર) 
પર જ�રથી શેર કરશો.

અ�યારની વત�માન પ�ર��થિતમાં આપણે 
બહાર જઈને સેવાઓ કરી શક�એ તેમ નથી. તો 
બાબાએ આપણને સેવા માટ� આ નવું સાધન 
‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ યુ �ુબ ચેનલ’ આપેલ છ� 
તો આ નવી યુ �ુબ ચેનલ�પી સેવાના સાધનનો 
ભરપૂર ફાયદો લઈએ. આપ સૌ આ માિહતી વધુમાં 
વધુ �ા�ણ બાળકો, નોન બી.ક�. લોકોને પણ 
મોકલી (ફોરવડ� કરી) તેમની સેવા જ�ર કરશો. 
આ સંગમયુગના સમાપનના એપીસોડના સમયે 
આપણને મળ�લ અનમોલ સેવાઓના પાટ�ને 
અવસર સમ� પરમા�માએ આપેલી ગો�ડન તકને 
જ�ર ઝડપી લઈ �વયંનું ભા�ય બનાવી લેશો. 
અભી નહ� તો કભી નહી.

જે સેવાક���નું ફ�ઈસબુક ક� �ીટર 
એકાઉ�ટ હોય ક� આપ સૌ વાચકો � તમા� 
�યિ�ગત ફ�ઈસબુક ક� �ીટર એકાઉ�ટ હોય 
તો તમે અચુક આજે જ ગોડલીવુડ �ટુડીયોના 
ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટનો 
(Mobile No. : 94141 55104, 70149 86606, 

સવ� િનિમ� બહ�નો, �ા�ણ ક�લભૂષણ 
ભાઈઓ-બહ�નો તથા િ�ય વાચકો,

��યુઆરી, 2021 નવા વષ�ની ગોડલીવુડ 
�ટુડીયો તરફથી હા�દ�ક શુભકામનાઓ. આપ 
સવ�ને જણાવતાં અ�યંત હષ� થાય છ� ક�, 
��ાક�મારીના ‘શાંિતવન’ મુ�યાલય ખાતે 
આવેલ ગોડલીવુડ �ટુડીયો તરફથી ગુજરાતી 
ભાઈ-બહ�નોની સેવા માટ� ‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ 
નામની ‘યુ �ુબ ચેનલ’ શ� કરવામાં આવી છ�.

આ ચેનલ અંતગ�ત ગોડલીવુડ �ટુડીયો 
તરફથી ગુજરાતની સં�ક�િતને આધા�રત �યુઝીક 
�ો�ામ, ડા�સ �ો�ામ, િવિવધ િવષયો પર 
ચચા�ઓ (ટૉક શો), દરરોજની મુરલી, દરરોજનો 
સુિવચાર તથા ગુજરાતના િસનીયર ભાઈ-
બહ�નોના �વચનો, જુદા-જુદાં તહ�વારોના 
રહ�યો, જેવાં િવિવધ �કારના વેરાયટી કાય��મો 
આપ આ ચેનલ પર મૂક�લ છ�. જે આપ �ઈ શકો 
છો તથા અ�યાર� બી� નવા કાય��મો પણ તૈયાર 
થઈ ર�ા છ�, જે ઝડપથી ચેનલ પર આવી જશે.

લ�ય અને ઉ���ય

આપણા ગૌરવવંતી ગુજરાતની સેવાઓ 
હ�તુ, બાપદાદાની ��ય�તા માટ� તથા િવ�ના 
અનેક દ�શ-િવદ�શમાં વસતાં અ�ય ગુજરાતી ભાઈ-
બહ�નોની િવશેષ સેવા અથ� આ ચેનલ ખાસ ચાલુ 
કરવામાં આવેલ છ�.

ગુજરાતી ગોડલીવુડ યુ �ુબ ચેનલની 
સેવા માટ�

ગુજરાતનાં સવ� સેવાક���ોની ઈ�ચાજ� 
બહ�નો, સાથી બહ�નો, ગીતાપાઠશાળાઓનાં 

ગુજરાતી ગોડલીવુડ �ટુડીયો �ારા નવો ઉપહાર
�.ક�. હ�રલાલ ભાનુશાલી, ગોડલીવુડ �ટુડીયો, શાંિતવન, આબુરોડ
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મૂ�યલ�ી કહાનીઓ લક� શકતાં ક� બોલી શકતાં 
હોય, કોઈ કાય��મની ભૂિમકા લખી શક� તેવા 
અનુભવી ક� િન�ણાત, સંગીતના વાં��ો ક� વા�ો 
(સાધનો) સારી રીતે વગાડી શકતા હોય, નાના-
નાના બાળકોમાં કોઈપણ �કારની ખાસ 
િવશેષતાઓ હોય (જેમ ક� ��ય, સંગીત, �દુ, 
બોલવું, ગીત ગાવું ક� અ�ય) આપના સંપક�માં � 
કોઈ �ોફ�શનલ કલાકારો ક� ડા�સ�ુપ હોય 
અથવા ��ય ક� સંગીતના કલાકારોની કોઈ સં�થા 
હોય અને તેઓ ચેનલમાં સેવા આપી શક� તો તેમને 
ગુજરાતી ચેનલ સહષ� આવકાર આપે છ�. તેમને 
ચો�સ યો�ય �લેટફોમ� અવ�ય મળશે.

• વત�માન સમયે ખાસ યુવા અને અ�ય 
ભાઈ-બહ�નો પોતાનું ફ�ઈસબુક, �ીટર એકાઉ�ટ 
રાખે છ� અને સતત તેના �ારા સૌના સંપક� રહ�તા 
હોય છ�. તો આપને �યાં �ાસમાં આવતા ભાઈ-
બહ�નો ક� તેમના લૌ�કક પ�રવારના દીકરા, 
દીકરીઓ, પુ�વધૂ ક� જમાઈ, િમ�વતુ�ળમાં � 
કોઈ સોશીયલ મીડીયા એકાઉ�ટ ધરાવતાં હોય 
તો, તેમનું નામ, મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ જેમ 
બને તેમ ઝડપથી ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટને (ઉપર 
જણાવેલ ઈ-મેઈલ પર મોકલશો) જણાવશો. તેથી 
તેમને તેમનાં સોશીયલ મીડીયા એકાઉ�ટ પર 
માિહતી ગોડલીવુડ �ટુડીયોથી શેર કરવામાં 
આવશે.

• આ સાથે QR Code છ�. જેને આપ 
મોબાઈલથી Scan કરશો તો તેની સાથે ગુજરાતી 
ગોડલીવુડ ચેનલ સરળતાથી ખુલી જશે. અથવા 
તમે આ સાથે આપેલ લ�ક  
(https://youtube.com/c/BrahmaKumarisG
ujaratiGodlywood) લખી / ટાઈપ કરીને પણ 
ચેનલ ખોલી �ઈ શકશો.

Email : bkdarshan@gmail.com પર) સંપક� 
કરી તેમની સાથે શેર કરશો. તેથી નીત નવીન 
રોજની અપડેટ�ડ માિહતી તમને ગુજરાતી 
�ડપાટ�મે�ટ �ારા ડાયર��ટ મળી શક�.

‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ યુ �ુબ ચેનલ �ારા 
સેવાઓની �િ� માટ� તમારો સાથ-સહકાર 

અને સહયોગ કરવા અંગે

• આદરણીય રમેશભાઈની શુભ�ેરણાથી 
ગોડલીવુડ �ટુડીયો ટ�લીવીઝન અને ડી�ટલ 
સેવાઓ માટ� તૈયાર કર�લ છ�. તેનો પૂર�પૂરો 
ઉપયોગ થાય તે આપણા સૌની એક જવાબદારી 
છ�. �ટુડીયો �ારા તૈયાર થતાં િવિવધ કાય��મોને 
જન-જન સુધી પહ�ચાડવાની સેવા હ�તુ આપના 
સેવાક��� પર સોશીયલ મીડીયાના �ણકાર 
કોઈપણ ભાઈઓ, બહ�નો, ક�મારીઓ ક� જેઓ 
ફ�સબુક, �ીટર, ઈ��ટા�ામ હ��ડલ કરી શકતાં 
હોય તેઓ ઘર� રહીને પણ ગોડલીવુડ �ટુડીયોની 
નવી નવી સેવાઓમાં સહભાગી થઈ શક� છ�. તે 
માટ� ગોડલીવુડ �ટુડીયો ગુજરાતી �ડપાટ�મે�ટમાં 
આ સાથે ઉપર આપેલ નંબર પર સંપક� જ�ર 
કરશો.

• આપના સેવાક��� પર અથવા આપના 
સંબંધ સંપક�માં એવા ભાઈ-બહ�નો, માતાઓ, 
ક�મારીઓ, ક�માર ક� જેઓ સા�ં બોલી શકતા 
હોય, કોઈ િવષયના િન�ણાત હોય ક� �ણકાર 
હોય, કોઈ સારા વ�ા હોય, �ો�ામનું સંચાલન 
કરી શકતા હોય, ક� જેઓ એ�કર તરીક�ની 
સેવાઓ આપી શક�. જેમની પાસે કોઈ િવશેષ કળા 
અથવા િવશેષતા હોય જેમ ક�, ગીત ક� કિવતા 
લખવાની ક� ગાવાની, શેર-શાયરી ગાઈ શકતા 
હોય, �યુઝીક ક�પોઝ કરી શકતા હોય, કોઈ 
સંદ�શો આપતી, નાની-નાની બોધવાતા�ઓ, 
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ગુજરાત ઝોનની મીટ�ગ હતી. જેમાં ગુજરાત ઝોન 
ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી, સવ� 
સબઝોન સંચાિલકા ��ાક�મારી બહ�નો, પીઢ, 
અનુભવી ��ાવ�સો - ભાઈઓ ઉપ��થત હતાં. 
જેમાં િવશેષ�પે મુંબઈથી રાજયોગી રમેશભાઈ 
શાહ પણ ઉપ��થત હતા.

મીટ�ગના એજ�ડામાં એક એજ�ડા 
‘�ાના�ત’ના સંપાદકની િનમણૂંક કરવાનો હતો. 
તે વખતે મને �ાનમાં આ�યે પાંચ વષ� થયાં હતાં. 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓ �� ��ાક�માર મોહનભાઈ 
િસંઘલ સાથે રહીને કરતો હતો. તેથી એકબી�ને 
ઘેર મળવાનું થતું. �.ક�. મોહનભાઈને મારા 
લેખનકાય� િવશે �ણ હતી. િભ�ન િભ�ન 
સામિયકો, દ�િનકોમાં છપાયેલી મારી ક�િતઓ 
તેમણે �ઈ હતી.

�.ક�. મોહનભાઈએ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક� મારા નામની દરખા�ત મૂક�. મીટ�ગના 
સ�યોએ રાજયોિગની ચંિ�કાબહ�નને મારા િવશે 
જણાવવા ક�ં. તેમણે સુંદર �િતભાવ આ�યો. 
આમ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક તરીક� મારી પસંદગી 
થઈ.

�.ક�. રમેશભાઈએ ક�ં, ‘કોઈ લેખ નહ� 
આવે, કોઈનો સહયોગ નહ� મળ�, છતાં પણ તમે 
િનયિમત ‘�ાના�ત’ �કાિશત કરી શકશો?’ 
બાબાની યાદમાં રહીને મ� હા પાડી.

‘�ાના�ત’ના �ારંભમાં ઉ�ોગપિત 
પ�રવારનાં �.ક�. ગુલાબબેન હઠીસ�ગ (માતા) 
�કાશકપદ� હતાં. તેમના અવસાન પછી પરીખ 
�ા�સપોટ� ક�પનીના માિલક રાજયોગી 
હસમુખભાઈ પરીખે �કાશકનું પદ સંભા�યું. 

અ�ાહની નગરી અમદાવાદમાં મીઠા મીઠા 
��ાબાબાએ ય�ના તરફથી 2/બી, �ભુપાક� 
સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-7માં સેવાક���ની 
�થાપના કરી. આ સે�ટરમાં રાજયોિગની દાદી 
�નક�, રાજયોિગની સરલાદીદી, રાજયોિગની 
દમયંતીદીદી સેવા આપતાં હતાં. મુંબઈથી 
રાજયોગી રમેશભાઈ ઉષાબેન આવીને 
સેવાક���ના િવકાસમાં ફાળો આપતાં હતાં.

અમદાવાદનું �થમ સેવાક��� પાલડીનું હતું. 
સેવાક���માં નારણપુરાથી મોટાભાઈ (�.ક�. 
શંકરભાઈ) �.ક�. ઈ�દુબેન ડાભી, �.ક�. 
લિલતભાઈ ચો�સી તથા તેમના યુગલ કિપલાબેન 
ચો�સી વગેર� આવતાં હતા.

બીજું સે�ટર નારણપુરા ચાર ર�તા પાસેથી 
અમરનાથ સોસાયટીમાં ભાડેથી શ� થયું. આ 
સમયે �.ક�. વેદાંતીબેન સેવા આપતાં હતા. 
ઈ�રીય પ�રવારના સૌ સ�યોએ િવચાયુ� ક� � 
મેગેિઝન શ� કરવામાં આવે તો જનજનને 
ઈ�રીય સંદ�શ મળ�.

�યારપછી મેગેિઝનના તં�ીની શોધ થઈ 
શંકરભાઈના પ�રવારમાં �.ક�. �ો. ક�શુભાઈ 
નારણભાઈ પટ�લ ઘીકાંટા પાસે આવેલી કૉલેજમાં 
અ�યાપન કરાવતા હતા. તેમની અં�ે� અને 
િભ�ન િભ�ન ભાષા િવષય પર પ�ડ હતી. 
િવ�ાન હતા. �વભાવે ધીરગંભીર �ક�િતના હતા.

આમ ��યુઆરી, 1972થી એમણે ખૂબ 
સેવા કરી. �યાર પછી પા�રવા�રક અને શૈ�િણક 
�ય�તતાથી એિ�લ, 1978માં તં�ી પદ છો�ું. 

એિ�લ, 1978માં અમદાવાદમાં નારણપુરા 
િવ�તારના મનીષ �લેટ, અંક�ર રોડ સેવાક��� પર 

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ા
43 વષ�ની સંપાદક�ય યા�ા

સરળતાથી ચાલવા લા�યું. સૌનો સહયોગ મળતો 
ર�ાો.

સૌથી મહ�વની વાત છ� ક� આ કાય� મીઠા 
બાબાનું છ�. તેથી લેખકો, �ાહકો, ઈ�રીય 
પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો સુંદર સહયોગ 
મળતો ર�ો. ‘�ાના�ત’ માટ� મધુવન, િવદ�શ 
તેમજ દ�શ અલગ-અલગ �થાનોથી મહાનુભાવ 
લેખક�ંદોનો સહકાર મળતો ર�ો. લેખક�ંદોનો 
તેને િબરદાવવા અને આભાર માનવા માટ� મારી 
પાસે શ�દો નથી. તે તો �દયમાં સંઘરી રાખવા 
જેવાં ભાવના�મક ��યો છ�.

િવકાસ યા�ા
જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ 

અનુભવનું ભાથું મળતું ગયું. મેગેઝીનની ગુણવ�ા 
સુધારવા બાબાની �ેરણાથી કાય�રત રહ�વાયું. 
િવ�ાનની વધતી જતી શોધોનો લાભ મુ�ણકાય�ને 
પણ મ�યો. ક�પોઝ, મુ�ણમાં નવી નવી શોધોને 
કારણે �ૉિલટીમાં પ�રવત�ન આવવા લા�યું. 
સમયની સાથે ચાલીને િનિમ�ભાવે પુ�ષાથ� 
કરવાનું બળ મ�યું. બાબાની યાદનું બળ મળતું 
ગયું.

અપે�ા
ગુજરાત સ��ધ છ�. ગુજરાતમાં અનેક 

સેવાક���ો, ગીતા પાઠશાળાઓ છ�. ગુજરાતી 
ભાષા �ણનારા િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં વસે છ�. 
આમ છતાં ‘�ાના�ત’ને યથાથ� સહયોગ મ�યો 
નથી. આપણી આળસ ક� આ સેવા ��યેની આપણી 
ઉદાસીનતા પણ આ માટ� જવાબદાર હોઈ શક�.

સશ� મા�યમ
‘�ાના�ત’ એ �વન પ�રવત�ન માટ� 

�ેરણાદાયી સશ� મા�યમ છ�. અખબારો સાંજ 
પડે પ�તી થઈ �ય છ�. �યાર� �ાનની પિ�કાઓ 

તેમણે પોતાના મકાનમાં નીચેનો �મ આ�યો. 
તેમાંજ રહીને રાજયોિગની સરલાદીદી ઝોન 
ઈ�ચાજ� તરીક� સેવા આપતાં હતાં. �યાર� 
‘�ાના�ત’નું કાયા�લય પણ અહ� હતું. રાજયોગી 
હસમુખભાઈના અવસાન પછી તેમનાં પ�ી �.ક�. 
મંજુલાબેન પરીખે આ પદ સંભા�યું. તેમના 
અવસાન પછી �.ક�. ઉષાબેન �કાશક બ�યાં. 
તેમણે ઘણાં વષ� સુધી ન�ધપા� સેવાઓ આપી.

ગુજરાત ઝોનનાં ડાયર��ટર રાજયોિગની 
સરલાદીદીએ આ પદ સંભા�યું. તેઓ તં�ીને સતત 
�ેરણા આપતાં હતા. તે વખતે ‘�ાના�ત’નો ખૂબ 
િવકાસ થયો. તેમના અ�ય� થયા બાદ 
રાજકોટનાં રાજયોિગની �.ક�. ભારતીબેન 
�કાશક બ�યાં તેમના ને��વમાં ‘�ાના�ત’ની 
સુવણ�જયંતી ઉજવાઈ રહી છ�.

1978ના મે માસથી ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક�ની જવાબદારી મને સોપાઈ. 2021ના મે 
માસમાં ત�તાલીસ વષ� પૂરાં થશે. આ િનિમ�ે 
અંતરના ઉ�ગાર આપની સમ� રજૂ ક�ં છું.

િવ�ાસ અને ��ા
આદરણીય સરલાદીદી અને ��ાવ�સોએ 

મારામાં સંપૂણ� િવ�ાસ મૂ�યો. �� આ કામ કરી 
શક�શ એવી ��ા રાખી. તેઓએ સદા 
શુભભાવના, શુભકામના રાખી. મને �વતં� રીતે 
કાય� કરવા દીધું. તેથી મારામાં િવશેષ સમપ�ણ 
ભાવના �ગટી. બાબાના એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર રહીને કાય� કરવાની તક મળી.

સવ�નો સહયોગ
આ કાય� એટલું સરળ નહોતું. પિ�કા 

િનયિમત �કાિશત કરવી એ ભગીરથ પુ�ષાથ� 
માંગી લે તેવું કામ હતું. લેખન, સંપાદન અને 
મુ�ણકાય�નો મને અનુભવ હતો તેથી કાય� 
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ગુજરાત ઝોનની મીટ�ગ હતી. જેમાં ગુજરાત ઝોન 
ડાયર��ટર રાજયોિગની સરલાદીદી, સવ� 
સબઝોન સંચાિલકા ��ાક�મારી બહ�નો, પીઢ, 
અનુભવી ��ાવ�સો - ભાઈઓ ઉપ��થત હતાં. 
જેમાં િવશેષ�પે મુંબઈથી રાજયોગી રમેશભાઈ 
શાહ પણ ઉપ��થત હતા.

મીટ�ગના એજ�ડામાં એક એજ�ડા 
‘�ાના�ત’ના સંપાદકની િનમણૂંક કરવાનો હતો. 
તે વખતે મને �ાનમાં આ�યે પાંચ વષ� થયાં હતાં. 
િભ�ન િભ�ન સેવાઓ �� ��ાક�માર મોહનભાઈ 
િસંઘલ સાથે રહીને કરતો હતો. તેથી એકબી�ને 
ઘેર મળવાનું થતું. �.ક�. મોહનભાઈને મારા 
લેખનકાય� િવશે �ણ હતી. િભ�ન િભ�ન 
સામિયકો, દ�િનકોમાં છપાયેલી મારી ક�િતઓ 
તેમણે �ઈ હતી.

�.ક�. મોહનભાઈએ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક� મારા નામની દરખા�ત મૂક�. મીટ�ગના 
સ�યોએ રાજયોિગની ચંિ�કાબહ�નને મારા િવશે 
જણાવવા ક�ં. તેમણે સુંદર �િતભાવ આ�યો. 
આમ ‘�ાના�ત’ના સંપાદક તરીક� મારી પસંદગી 
થઈ.

�.ક�. રમેશભાઈએ ક�ં, ‘કોઈ લેખ નહ� 
આવે, કોઈનો સહયોગ નહ� મળ�, છતાં પણ તમે 
િનયિમત ‘�ાના�ત’ �કાિશત કરી શકશો?’ 
બાબાની યાદમાં રહીને મ� હા પાડી.

‘�ાના�ત’ના �ારંભમાં ઉ�ોગપિત 
પ�રવારનાં �.ક�. ગુલાબબેન હઠીસ�ગ (માતા) 
�કાશકપદ� હતાં. તેમના અવસાન પછી પરીખ 
�ા�સપોટ� ક�પનીના માિલક રાજયોગી 
હસમુખભાઈ પરીખે �કાશકનું પદ સંભા�યું. 

અ�ાહની નગરી અમદાવાદમાં મીઠા મીઠા 
��ાબાબાએ ય�ના તરફથી 2/બી, �ભુપાક� 
સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-7માં સેવાક���ની 
�થાપના કરી. આ સે�ટરમાં રાજયોિગની દાદી 
�નક�, રાજયોિગની સરલાદીદી, રાજયોિગની 
દમયંતીદીદી સેવા આપતાં હતાં. મુંબઈથી 
રાજયોગી રમેશભાઈ ઉષાબેન આવીને 
સેવાક���ના િવકાસમાં ફાળો આપતાં હતાં.

અમદાવાદનું �થમ સેવાક��� પાલડીનું હતું. 
સેવાક���માં નારણપુરાથી મોટાભાઈ (�.ક�. 
શંકરભાઈ) �.ક�. ઈ�દુબેન ડાભી, �.ક�. 
લિલતભાઈ ચો�સી તથા તેમના યુગલ કિપલાબેન 
ચો�સી વગેર� આવતાં હતા.

બીજું સે�ટર નારણપુરા ચાર ર�તા પાસેથી 
અમરનાથ સોસાયટીમાં ભાડેથી શ� થયું. આ 
સમયે �.ક�. વેદાંતીબેન સેવા આપતાં હતા. 
ઈ�રીય પ�રવારના સૌ સ�યોએ િવચાયુ� ક� � 
મેગેિઝન શ� કરવામાં આવે તો જનજનને 
ઈ�રીય સંદ�શ મળ�.

�યારપછી મેગેિઝનના તં�ીની શોધ થઈ 
શંકરભાઈના પ�રવારમાં �.ક�. �ો. ક�શુભાઈ 
નારણભાઈ પટ�લ ઘીકાંટા પાસે આવેલી કૉલેજમાં 
અ�યાપન કરાવતા હતા. તેમની અં�ે� અને 
િભ�ન િભ�ન ભાષા િવષય પર પ�ડ હતી. 
િવ�ાન હતા. �વભાવે ધીરગંભીર �ક�િતના હતા.

આમ ��યુઆરી, 1972થી એમણે ખૂબ 
સેવા કરી. �યાર પછી પા�રવા�રક અને શૈ�િણક 
�ય�તતાથી એિ�લ, 1978માં તં�ી પદ છો�ું. 

એિ�લ, 1978માં અમદાવાદમાં નારણપુરા 
િવ�તારના મનીષ �લેટ, અંક�ર રોડ સેવાક��� પર 

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ા
43 વષ�ની સંપાદક�ય યા�ા

સરળતાથી ચાલવા લા�યું. સૌનો સહયોગ મળતો 
ર�ાો.

સૌથી મહ�વની વાત છ� ક� આ કાય� મીઠા 
બાબાનું છ�. તેથી લેખકો, �ાહકો, ઈ�રીય 
પ�રવારના સ�યો, શુભે�છકોનો સુંદર સહયોગ 
મળતો ર�ો. ‘�ાના�ત’ માટ� મધુવન, િવદ�શ 
તેમજ દ�શ અલગ-અલગ �થાનોથી મહાનુભાવ 
લેખક�ંદોનો સહકાર મળતો ર�ો. લેખક�ંદોનો 
તેને િબરદાવવા અને આભાર માનવા માટ� મારી 
પાસે શ�દો નથી. તે તો �દયમાં સંઘરી રાખવા 
જેવાં ભાવના�મક ��યો છ�.

િવકાસ યા�ા
જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ 

અનુભવનું ભાથું મળતું ગયું. મેગેઝીનની ગુણવ�ા 
સુધારવા બાબાની �ેરણાથી કાય�રત રહ�વાયું. 
િવ�ાનની વધતી જતી શોધોનો લાભ મુ�ણકાય�ને 
પણ મ�યો. ક�પોઝ, મુ�ણમાં નવી નવી શોધોને 
કારણે �ૉિલટીમાં પ�રવત�ન આવવા લા�યું. 
સમયની સાથે ચાલીને િનિમ�ભાવે પુ�ષાથ� 
કરવાનું બળ મ�યું. બાબાની યાદનું બળ મળતું 
ગયું.

અપે�ા
ગુજરાત સ��ધ છ�. ગુજરાતમાં અનેક 

સેવાક���ો, ગીતા પાઠશાળાઓ છ�. ગુજરાતી 
ભાષા �ણનારા િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં વસે છ�. 
આમ છતાં ‘�ાના�ત’ને યથાથ� સહયોગ મ�યો 
નથી. આપણી આળસ ક� આ સેવા ��યેની આપણી 
ઉદાસીનતા પણ આ માટ� જવાબદાર હોઈ શક�.

સશ� મા�યમ
‘�ાના�ત’ એ �વન પ�રવત�ન માટ� 

�ેરણાદાયી સશ� મા�યમ છ�. અખબારો સાંજ 
પડે પ�તી થઈ �ય છ�. �યાર� �ાનની પિ�કાઓ 

તેમણે પોતાના મકાનમાં નીચેનો �મ આ�યો. 
તેમાંજ રહીને રાજયોિગની સરલાદીદી ઝોન 
ઈ�ચાજ� તરીક� સેવા આપતાં હતાં. �યાર� 
‘�ાના�ત’નું કાયા�લય પણ અહ� હતું. રાજયોગી 
હસમુખભાઈના અવસાન પછી તેમનાં પ�ી �.ક�. 
મંજુલાબેન પરીખે આ પદ સંભા�યું. તેમના 
અવસાન પછી �.ક�. ઉષાબેન �કાશક બ�યાં. 
તેમણે ઘણાં વષ� સુધી ન�ધપા� સેવાઓ આપી.

ગુજરાત ઝોનનાં ડાયર��ટર રાજયોિગની 
સરલાદીદીએ આ પદ સંભા�યું. તેઓ તં�ીને સતત 
�ેરણા આપતાં હતા. તે વખતે ‘�ાના�ત’નો ખૂબ 
િવકાસ થયો. તેમના અ�ય� થયા બાદ 
રાજકોટનાં રાજયોિગની �.ક�. ભારતીબેન 
�કાશક બ�યાં તેમના ને��વમાં ‘�ાના�ત’ની 
સુવણ�જયંતી ઉજવાઈ રહી છ�.

1978ના મે માસથી ‘�ાના�ત’ના સંપાદક 
તરીક�ની જવાબદારી મને સોપાઈ. 2021ના મે 
માસમાં ત�તાલીસ વષ� પૂરાં થશે. આ િનિમ�ે 
અંતરના ઉ�ગાર આપની સમ� રજૂ ક�ં છું.

િવ�ાસ અને ��ા
આદરણીય સરલાદીદી અને ��ાવ�સોએ 

મારામાં સંપૂણ� િવ�ાસ મૂ�યો. �� આ કામ કરી 
શક�શ એવી ��ા રાખી. તેઓએ સદા 
શુભભાવના, શુભકામના રાખી. મને �વતં� રીતે 
કાય� કરવા દીધું. તેથી મારામાં િવશેષ સમપ�ણ 
ભાવના �ગટી. બાબાના એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર રહીને કાય� કરવાની તક મળી.

સવ�નો સહયોગ
આ કાય� એટલું સરળ નહોતું. પિ�કા 

િનયિમત �કાિશત કરવી એ ભગીરથ પુ�ષાથ� 
માંગી લે તેવું કામ હતું. લેખન, સંપાદન અને 
મુ�ણકાય�નો મને અનુભવ હતો તેથી કાય� 
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સાચવી રાખી. તેનું સતત મનનમંથન, િચંતન 
કરતાં, વાંચતાં �વનને સુંદર રીતે, હકારા�મક 
રીતે �વવાની �ેરણા મળ� છ�. તો સુખી માનવો, 
સ��ધ માનવો આ કાય� માટ� પોતાનો સમય અને 
બજેટ ફાળવી તેના �ચાર અને �સાર માટ� 
સહયોગી બને એવી આશા અ�થાને નથી.

ફલ�ુિત
‘�ાના�તે’ મારા આ�યા��મક �વનના 

ઘડતરમાં, િવકાસમાં ન�ધપા� ફાળો આ�યો છ�. 
દર�ક અંક �ગટ કરતાં લગભગ ચાર વખત દર�ક 
લેખો માર� વાંચવાના થતા. તેથી આ�મા �ાનની 
રીતે સ�� થતો ગયો.

સતત �ાનના મનન, િચંતન, મંથનની 
�ય�તતાને કારણે જે ક�ઈ હકારા�મક, 
ક�યાણકારી, �ે� સંક�પોનું ભાથું મ�યું. 
તેનાથી તમામ �કારના �યથ�થી મુિ� થઈ. 
�વનમાં બેહદની ��� િવકસી. અ�ય 
આ�માઓની િવશેષતાઓ, યો�યતાઓને 
ઓળખવાની અને તેમાંથી �ેરણા મેળવવાની 
તક મળી.

�ાનની સ���ધને કારણે વ�ા બનવાની 
તક મળી. િભ�ન િભ�ન �કારની ઈ�રીય 
સેવાઓ કરવાનું સદ ્ભા�ય મ�યું. 
િનણ�યશિ�, પરખશિ� જેવી િવિવધ �દ�ય 
શિ�ઓનો િવકાસ થયો.

માર� જે કહ�વાનું હતું તે સંિ��તમાં કહી દીધું 
છ�. મીઠાં મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની 
�નક�દાદી 104 વષ� પણ અદ ્ભુત સેવાઓ કરી 
ર�ાં હતાં. �યાર� મ� તો લૌ�કક આયુનાં 77 વષ� 
પૂરાં કયા� છ�. તેથી દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા 
લઈને બાબાની મદદ અને �ામાની ન�ધ હશે, 
�યાં સુધી ઈ�રીય સેવા કરતો રહીશ.

આ �સંગે સૌનો �દયપૂવ�કનો આભાર 

માનું છું.

ઈ�રીય સેવાની અમૂ�ય તક
બાબાએ �ાન, યોગ, ધારણા અને ઈ�રીય 

સેવા એમ ચાર િવષયો ��ાવ�સોને આ�યા છ�. 
�ારંભના �ણ િવષયોનું �ીમત મુજબ ��ાવ�સો 
પાલન કર� છ� પણ ઈ�રીય સેવાની તક બધાંને 
મળતી નથી.

આપણા માટ� એ ગૌરવની વાત છ� ક� 
��યુઆરી, 1972 થી શ� થયેલ ‘�ાના�ત’ 
એની સુવણ�જયંતી ઉજવી ર�ં છ�.

આપણા ઘેર અવસર આ�યો હોય તો 
આપણે ક�ટલો ખચ� કરીએ છીએ. પાટ�, 
જ�મ�દનની ઉજવણી, લ�, �વાસ પય�ટન, 
મ�ઘી ખરીદીમાં પણ ઘણું બધું નાણું ખચ�એ છીએ. 
સેવાક���ોના વાિષ�ક ઉ�સવો ઉજવીએ છીએ. 
કોરોના મહામારીને લીધે આ ��િ�ઓ ઉપર કાપ 
આ�યો છ�. તો તે પૈસા ‘�ાના�ત’ના �ાહકો 
બનાવવામાં ખચ�એ

આપણે આટલું કરીએ.

1. વત�માન �ાહક ઓછામાં ઓછો એક 
નવો સ�ય જ�ર બનાવે.

2. આિથ�ક ���એ સંપ�ન હોઈએ તો િમ�ો, 
સગા-સંબંધી, વી.આઈ.પી., પુ�તકાલય, 
હૉ��પટલ તથા �હ�ર �થાનોમાં ‘�ાના�ત’ 
મોકલી ઈ�રીય સેવાઓ કરવાનો લહાવો લઈએ.

3. આપણી પાસે બહોળું લેખક�ંદ છ�. 
લેખકો પણ ‘�ાના�ત’ની સં�યા �િ� માટ� �ય� 
કરશે તો તે આનંદની વાત છ�.

આ સાથે ‘�ાના�ત’ની �ાહક સં�યા 
વધારવાની �ક�મ મૂકવામાં આવી છ�. તેનો મોટી 
સં�યામાં લાભ લેશો એવી િવનંતી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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સરલાદીદીની શુભ �ેરણા અને દીઘ� ���થી 
દીદી�એ �.ક�. ડૉ. કાિલદાસભાઈને તં�ીપદનો 
કારોબાર સ��યો.

ગુજરાતના સવ� નાનાં-મોટાં સેવાક���ોની 
િનિમ� બહ�નો, સાથી બહ�નો અને ખૂણે-ખૂણે 
ગામડાઓમાં આવેલી ગીતાપાઠશાળાના ભાઈ-
બહ�નોનાં અથક પ�ર�મ, સેવાનો ઉ�સાહ અને 
ઈ�રીય �ાન સંદ�શ જન-જન સુધી પહ�ચાડવાની 
ભાવનાથી �િત વષ� િનરંતર રીતે નવા સ�યો 
બનાવી સતત �ાના�તની �ગિત કરાવી છ� તે 
બદલ આપ સૌનો ખૂબ-ખૂબ સ�દય ધ�યવાદ. 
આપ સૌનો સાથ સહયોગ અિવરત મળતો જ 
રહ�શે તેવી આશા અને પૂણ� િવ�ાસ છ�.

આવો, આપણ સૌ સાથે મળીને બાપદાદાને 
��ય� કરવાના લ�ય સાથે સુવણ�જયંતી વષ�માં 
નવીનતા સાથે જન-જનની સેવા કરવાની 
�ેરણાઓને િવશેષ �યાનમાં રાખતાં, આ વષ� 
વધુમાં વધુ સ�યો બનાવીએ. �ાનદાન એ 
અમૂ�ય દાન છ�, મહાદાન છ� તો �ાન અપ�ણ 
કરવાની સેવા આપણાં ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ 
મુખપ� �ારા કરીએ એવું ખાસ લ�ય રાખીએ. 
ટીચસ� બહ�નો ખાસ ભાઈ-બહ�નોમાં આ �સંગે 
ખૂબ ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી નવા �ાહકો 
બનાવવાની સેવાના �ોજે�ટને અવ�ય સફળ 
બનાવશો તેવી અપે�ા છ�.

સુવણ�જયંતી વષ� િનિમ�ે સમ� વષ� 
દરિમયાન જે સેવાક��� અથવા �યિ�ગત રીતે 
કોઈ પણ ભાઈ-બહ�ન વધુમાં વધુ (1 ��યુઆરી 

અ�ય�મૂત� માતિપતાના અિત �યારા, 
સદા �ેહમૂત�, �દલત�તનશીન િનિમ� સેવાધારી 
બહ�નો,

અમદાવાદ ‘સુખશાંિત ભવન’ ગુજરાત 
ઝોન કાયા�લય પરથી ભારતીદીદીની તથા 
‘ગુજરાતી �ાના�ત’ના તં�ી �.ક�. ડૉ. 
કાિલદાસભાઈની ઈ�રીય મધુર યાદ.

ગૌરવવંતી ગુજરાતના સૌ ��ાક�માર 
ભાઈ-બહ�નો માટ� િવશેષ ખુશખબરી ક�, ગુજરાતી 
�ાના�તનું �કાશનનું કાય� 1 ��યુઆરી, 
1972થી શ� થયેલ, તે અનુસાર ગુજરાતી 
�ાના�ત વષ� - 2021માં તેનાં 50માં મંગલ 
સુવણ�જયંતી વષ�માં �વેશ કરવા જઈ ર�ં છ�. 
આપણે સૌ ગુજરાત િનવાસીઓ માટ� �ડો અવસર 
આંગણે આ�યો છ�. જેને સૌ �ા�ણ પ�રવારના 
સાથ, સહકાર, સંક�પનાઓ �ારા સાકારમાં 
ઉજવીએ.

�ાના�તની 50 વષ�ની અિવરત, સળ�ગ, 
સફળ અ�ભુત િવકાસયા�ામાં દર�ક વષ�માં 
��યેક અંકોનું �કાશન િનયિમત થયેલ છ�. (ફ� 
કોરોના મહામારીનાં 3 મિહના (એિ�લ, મે, 
જૂન)માં �ેસ બંધ રહ�વાથી હાડ�કોપી તે સમયે 
છપાઈ શક� નહોતી પરંતુ સો�ટ કોપી તૈયાર કરી 
�કાિશત કરવાનું કામ તો ચાલુ જ હતું.) ઈ.સ. 
1972-2013 સુધી 42 વષ� સુધી �ાના�ત 
��માિસક હતું. ��યુઆરી - 2014થી માિસક 
બ�યું. 1972 થી 1978 સાત વષ� �.ક�. ક�શુભાઈએ 
તં�ીપદ સંભા�યું. 1978થી આદરણીય 

ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ના

સુવણ� જયંતી વષ�નો �ડો અવસર આપણા આંગણે
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)

. 
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સાચવી રાખી. તેનું સતત મનનમંથન, િચંતન 
કરતાં, વાંચતાં �વનને સુંદર રીતે, હકારા�મક 
રીતે �વવાની �ેરણા મળ� છ�. તો સુખી માનવો, 
સ��ધ માનવો આ કાય� માટ� પોતાનો સમય અને 
બજેટ ફાળવી તેના �ચાર અને �સાર માટ� 
સહયોગી બને એવી આશા અ�થાને નથી.

ફલ�ુિત
‘�ાના�તે’ મારા આ�યા��મક �વનના 

ઘડતરમાં, િવકાસમાં ન�ધપા� ફાળો આ�યો છ�. 
દર�ક અંક �ગટ કરતાં લગભગ ચાર વખત દર�ક 
લેખો માર� વાંચવાના થતા. તેથી આ�મા �ાનની 
રીતે સ�� થતો ગયો.

સતત �ાનના મનન, િચંતન, મંથનની 
�ય�તતાને કારણે જે ક�ઈ હકારા�મક, 
ક�યાણકારી, �ે� સંક�પોનું ભાથું મ�યું. 
તેનાથી તમામ �કારના �યથ�થી મુિ� થઈ. 
�વનમાં બેહદની ��� િવકસી. અ�ય 
આ�માઓની િવશેષતાઓ, યો�યતાઓને 
ઓળખવાની અને તેમાંથી �ેરણા મેળવવાની 
તક મળી.

�ાનની સ���ધને કારણે વ�ા બનવાની 
તક મળી. િભ�ન િભ�ન �કારની ઈ�રીય 
સેવાઓ કરવાનું સદ ્ભા�ય મ�યું. 
િનણ�યશિ�, પરખશિ� જેવી િવિવધ �દ�ય 
શિ�ઓનો િવકાસ થયો.

માર� જે કહ�વાનું હતું તે સંિ��તમાં કહી દીધું 
છ�. મીઠાં મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની 
�નક�દાદી 104 વષ� પણ અદ ્ભુત સેવાઓ કરી 
ર�ાં હતાં. �યાર� મ� તો લૌ�કક આયુનાં 77 વષ� 
પૂરાં કયા� છ�. તેથી દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા 
લઈને બાબાની મદદ અને �ામાની ન�ધ હશે, 
�યાં સુધી ઈ�રીય સેવા કરતો રહીશ.

આ �સંગે સૌનો �દયપૂવ�કનો આભાર 

માનું છું.

ઈ�રીય સેવાની અમૂ�ય તક
બાબાએ �ાન, યોગ, ધારણા અને ઈ�રીય 

સેવા એમ ચાર િવષયો ��ાવ�સોને આ�યા છ�. 
�ારંભના �ણ િવષયોનું �ીમત મુજબ ��ાવ�સો 
પાલન કર� છ� પણ ઈ�રીય સેવાની તક બધાંને 
મળતી નથી.

આપણા માટ� એ ગૌરવની વાત છ� ક� 
��યુઆરી, 1972 થી શ� થયેલ ‘�ાના�ત’ 
એની સુવણ�જયંતી ઉજવી ર�ં છ�.

આપણા ઘેર અવસર આ�યો હોય તો 
આપણે ક�ટલો ખચ� કરીએ છીએ. પાટ�, 
જ�મ�દનની ઉજવણી, લ�, �વાસ પય�ટન, 
મ�ઘી ખરીદીમાં પણ ઘણું બધું નાણું ખચ�એ છીએ. 
સેવાક���ોના વાિષ�ક ઉ�સવો ઉજવીએ છીએ. 
કોરોના મહામારીને લીધે આ ��િ�ઓ ઉપર કાપ 
આ�યો છ�. તો તે પૈસા ‘�ાના�ત’ના �ાહકો 
બનાવવામાં ખચ�એ

આપણે આટલું કરીએ.

1. વત�માન �ાહક ઓછામાં ઓછો એક 
નવો સ�ય જ�ર બનાવે.

2. આિથ�ક ���એ સંપ�ન હોઈએ તો િમ�ો, 
સગા-સંબંધી, વી.આઈ.પી., પુ�તકાલય, 
હૉ��પટલ તથા �હ�ર �થાનોમાં ‘�ાના�ત’ 
મોકલી ઈ�રીય સેવાઓ કરવાનો લહાવો લઈએ.

3. આપણી પાસે બહોળું લેખક�ંદ છ�. 
લેખકો પણ ‘�ાના�ત’ની સં�યા �િ� માટ� �ય� 
કરશે તો તે આનંદની વાત છ�.

આ સાથે ‘�ાના�ત’ની �ાહક સં�યા 
વધારવાની �ક�મ મૂકવામાં આવી છ�. તેનો મોટી 
સં�યામાં લાભ લેશો એવી િવનંતી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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સરલાદીદીની શુભ �ેરણા અને દીઘ� ���થી 
દીદી�એ �.ક�. ડૉ. કાિલદાસભાઈને તં�ીપદનો 
કારોબાર સ��યો.

ગુજરાતના સવ� નાનાં-મોટાં સેવાક���ોની 
િનિમ� બહ�નો, સાથી બહ�નો અને ખૂણે-ખૂણે 
ગામડાઓમાં આવેલી ગીતાપાઠશાળાના ભાઈ-
બહ�નોનાં અથક પ�ર�મ, સેવાનો ઉ�સાહ અને 
ઈ�રીય �ાન સંદ�શ જન-જન સુધી પહ�ચાડવાની 
ભાવનાથી �િત વષ� િનરંતર રીતે નવા સ�યો 
બનાવી સતત �ાના�તની �ગિત કરાવી છ� તે 
બદલ આપ સૌનો ખૂબ-ખૂબ સ�દય ધ�યવાદ. 
આપ સૌનો સાથ સહયોગ અિવરત મળતો જ 
રહ�શે તેવી આશા અને પૂણ� િવ�ાસ છ�.

આવો, આપણ સૌ સાથે મળીને બાપદાદાને 
��ય� કરવાના લ�ય સાથે સુવણ�જયંતી વષ�માં 
નવીનતા સાથે જન-જનની સેવા કરવાની 
�ેરણાઓને િવશેષ �યાનમાં રાખતાં, આ વષ� 
વધુમાં વધુ સ�યો બનાવીએ. �ાનદાન એ 
અમૂ�ય દાન છ�, મહાદાન છ� તો �ાન અપ�ણ 
કરવાની સેવા આપણાં ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ 
મુખપ� �ારા કરીએ એવું ખાસ લ�ય રાખીએ. 
ટીચસ� બહ�નો ખાસ ભાઈ-બહ�નોમાં આ �સંગે 
ખૂબ ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી નવા �ાહકો 
બનાવવાની સેવાના �ોજે�ટને અવ�ય સફળ 
બનાવશો તેવી અપે�ા છ�.

સુવણ�જયંતી વષ� િનિમ�ે સમ� વષ� 
દરિમયાન જે સેવાક��� અથવા �યિ�ગત રીતે 
કોઈ પણ ભાઈ-બહ�ન વધુમાં વધુ (1 ��યુઆરી 

અ�ય�મૂત� માતિપતાના અિત �યારા, 
સદા �ેહમૂત�, �દલત�તનશીન િનિમ� સેવાધારી 
બહ�નો,

અમદાવાદ ‘સુખશાંિત ભવન’ ગુજરાત 
ઝોન કાયા�લય પરથી ભારતીદીદીની તથા 
‘ગુજરાતી �ાના�ત’ના તં�ી �.ક�. ડૉ. 
કાિલદાસભાઈની ઈ�રીય મધુર યાદ.

ગૌરવવંતી ગુજરાતના સૌ ��ાક�માર 
ભાઈ-બહ�નો માટ� િવશેષ ખુશખબરી ક�, ગુજરાતી 
�ાના�તનું �કાશનનું કાય� 1 ��યુઆરી, 
1972થી શ� થયેલ, તે અનુસાર ગુજરાતી 
�ાના�ત વષ� - 2021માં તેનાં 50માં મંગલ 
સુવણ�જયંતી વષ�માં �વેશ કરવા જઈ ર�ં છ�. 
આપણે સૌ ગુજરાત િનવાસીઓ માટ� �ડો અવસર 
આંગણે આ�યો છ�. જેને સૌ �ા�ણ પ�રવારના 
સાથ, સહકાર, સંક�પનાઓ �ારા સાકારમાં 
ઉજવીએ.

�ાના�તની 50 વષ�ની અિવરત, સળ�ગ, 
સફળ અ�ભુત િવકાસયા�ામાં દર�ક વષ�માં 
��યેક અંકોનું �કાશન િનયિમત થયેલ છ�. (ફ� 
કોરોના મહામારીનાં 3 મિહના (એિ�લ, મે, 
જૂન)માં �ેસ બંધ રહ�વાથી હાડ�કોપી તે સમયે 
છપાઈ શક� નહોતી પરંતુ સો�ટ કોપી તૈયાર કરી 
�કાિશત કરવાનું કામ તો ચાલુ જ હતું.) ઈ.સ. 
1972-2013 સુધી 42 વષ� સુધી �ાના�ત 
��માિસક હતું. ��યુઆરી - 2014થી માિસક 
બ�યું. 1972 થી 1978 સાત વષ� �.ક�. ક�શુભાઈએ 
તં�ીપદ સંભા�યું. 1978થી આદરણીય 

ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ના

સુવણ� જયંતી વષ�નો �ડો અવસર આપણા આંગણે
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)

. 
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�યિ� �થમ પાંચને િવશેષ સ�માિનત કરી ખાસ 
સૌગાત-ઈનામ આપવામાં આવશે.

3. સમ� વષ� દરિમયાન 6 ક� તેથી વધુ નવા 
આ�વન સ�યો બનાવનારને 5 અંક �� સેવામાં 
મળશે અને તેમને (સ�ય બનાવનારને) પણ 
સ�માિનત કરવામાં આવશે.

સવ� નાના-મોટા સેવાક���ોનાં સેવાઓનાં 
ફોટા ક� ઓનલાઈન કાય��મોના ફોટા તમે 
�ાના�તના ઈ-મેઈલ પર જ�ર (િ��ટ�ગ 
�ોિલટીને �યાનમાં રાખી હાઈ રીઝો�યુશનમાં) 
મોકલી આપશો.

�ાના�તનો બ�ક એકાઉ�ટ નંબર 
બદલાયેલ છ�, જેની િવગતો �ી� પાના ઉપર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

થી 31 �ડસે�બર, 2021 દરિમયાન) નવા સ�યો 
બનાવશો તેમના માટ� સેવા યોજનાઓ આ વષ� 
માટ� રાખવામાં આવેલ છ�. આ �ોજેક�ટ માટ� િવિવધ 
સેવા યોજનાઓ નીચે �માણે છ�.

1. જે સેવાક��� અથવા �યિ�ગત રીતે કોઈ 
પણ ભાઈ-બહ�ન 50 ક� તેથી વધુ નવા સ�યો 
બનાવશે તેમને 3 અંક, 100 ક� તેથી વધુ નવા 
સ�યો બનાવશે તેમને 6 અંક �� સેવામાં 
આપવામાં આવશે.

2. સમ� વષ� 2021 દરિમયાન સૌથી વધુમાં 
વધુ નવા સ�યો બનાવનાર સેવાક��� અથવા 
�યિ�ને 3 �ાના�ત �� સેવામાં આપવામાં 
આવશે. તેમને સ�માિનત પણ કરવામાં આવશે 
અને વધુમાં વધુ સં�યા કરનાર સેવાક��� ક� 

ગુજરાતી કહ�વતમાં પણ ક�ં છ� ક�, આંગળી ચ��યાનું પણ પુ�ય મળ�. 
તો આ નવીન સેવાઓ �ારા બી.ક�. તથા નોન બી.ક�. પ�રવારોમાં દૂર-દૂર 
સુધી દ�શ અને દુિનયામાં વધુમાં વધુ લોકો સુધી બાબાનો સંદ�શ પહ�ચાડવાનું 
સશ� મા�યમ ‘ગુજરાતી ગોડલીવુડ’ની ચેનલ �ારા થાય તે માટ� આપ સૌ 
અ�ય સેકડ�ને આ QR Code અને ચેનલની લ�ક અવ�ય મોકલી આ 
સેવાઓમાં સાથ, સહકાર આપશો તેવી અપે�ા અને શુભકામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... ગોડલીવુડ �ટુડીયો

• મનની એકા�તા જ એકરસ ��થિતનો અનુભવ કરાવશે. એકા�તાની શ�� �ારા અ�ય� ફ�ર�તા 
��થિતનો અનુભવ કરી શકશો. એકા�તાની શ��, માિલકપણાની શ�� સહજ િનિવ��ન બનાવી 
દ�શે. એકા�તા અથા�� મનને �યાં ઈ�છો, જે રીતે ઈ�છો, જેટલો સમય માટ� ઈ�છો એટલો સમય 
એકા� કરી લો. મન વશમાં હોય. સાકાર�પમાં ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ કરવા માટ� મનની 
એકા�તા ઉપર �યાન આપો. ઓડ�રથી મનને ચલાવો.



»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ

qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

 »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ X{«ÉÖ+É2Ò-
2021÷ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-3{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà +É »ÉÉoÉà Uïà. 
[ÉÉ{É{ÉÉ ËSÉlÉ{É{ÉÉ +ÉyÉÉ2à lÉ©ÉÉ2É Wð´ÉÉ¥ÉÉà{Éà »ÉÉSÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà 
»ÉÉoÉà »É2LÉÉ´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-4 +¾úÓ 
¡É»lÉÖlÉ Uïà. Wðà{ÉÒ +ÉeôÒ-A§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éàà §É2¶ÉÉà. lÉ©É{Éà +É´ÉlÉÉÅ 
©ÉÉSÉÇ-2021{ÉÉ +ÅHí©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-4{ÉÉ 
Wð´ÉÉ¥ÉÉà ©É³¶Éà.

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-

C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-

»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-4

¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-3{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà´ÉÉ³ÖÅ HíÉàº`òHí 
1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31

Ê´É Jí ©É 2É X

Wð {É NÉ iÉ ©É ð{É
~É lÉÅ NÉ÷

ÊlÉ 2Å÷ NÉÉà

Wð ´ÉÉ {É +É Êqö qàö ´Éí

Wð «É {ÉÉ ´É

SÉ Jí ¡É X »É lÉÉ Hí 

eôÉà ©É LÉ X {ÉÉ

LÉÒ SÉÒ Hí ~ÉÚ 2

Ê£í 2 HíÒí ~É 2 ¥É

¹É

¶ÉÉÅ ©É

NÉ

mÉ qà

±ÉÉà

¥ÉÉ

2

Ê~É

lÉÉ 

2É

ÊLÉ

ÊlÉ

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27

28

1. ¥ÉÖÎyyÉYð´ÉÒ ¡ÉÉiÉÒ÷ (3)
3. »É2LÉÖÅ, ¥É2É¥É2 (2)
4. ©É2à÷ {É¾úÒ lÉà´ÉÖÅ (3)
6. »ÉlÉ«ÉÖNÉ{ÉÉà +àHí Ê´ÉºÉ«É (3)
7. ..... ©ÉÉ2Éà Wð{©ÉÊ»ÉyyÉ +ÊyÉHíÉ2 Uïà. (3)
8. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ +´ÉlÉ2iÉ §ÉÚÊ©É (3)
9. Ê´É{ÉÉ¶ÉÒ, {ÉÉ¶É´ÉÅlÉ (3)
11. ¶Éà2à÷ ..... qöÉqöÒ SÉÅrö©ÉÊiÉ (3)
12. ..... +à{eô SÉà>{Wð (2)
13. ..... ´É{É - `òÒSÉ ´É{É (2)
14. Hí©ÉÇ ¥ÉÅyÉ{É©ÉÖGlÉ +´É»oÉÉ (4)
16. 2Éº`Äòy´ÉWð{Éà +~ÉÉlÉÖÅ »É{©ÉÉ{É (3)
17. +Éàhõ´ÉÉ{ÉÖÅ NÉ2©É ´É»mÉ (2)
18. §ÉÉN«É, {É»ÉÒ¥É (2)
19. ©ÉIíÉ{ÉÒ ~ÉÊ´ÉmÉ «ÉÉmÉÉ (2)
21. HíÉà>{ÉÒ Hí©ÉXà2Ò{ÉÒ ..... {É AeôÉ´É´ÉÒ÷ô(3)
24. 2Éº`Äòy´ÉWð{ÉÉà +àHí 2Å÷NÉ (3)
26. ..... 2¾úÉ Ê¶É´É HíÉ »ÉÅqàö¶É (2)ú
27. Ê´Éy{ÉÊ´É{ÉÉ¶ÉHí qàö´É (3)
28. ¸ÉÒ2É©É{ÉÒ +{É{«É §ÉÊHílÉ{É (3)

2. »É2»´ÉlÉÒYð{ÉÒ Wð{©É Wð«ÉÅlÉÒ (6)
3. ..... ÊSÉlÉ, +É{ÉÅqö »´É°÷~É (2)
4. WðWðÇ2ÒlÉ {É oÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ (3)
~É. ©ÉN{É, lÉ±±ÉÒ{É (2)
7. ¦ÉÁÉYð{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (4)
8. ±É±ÉÉ`ò, Hí~ÉÉ³ (2)
10. SÉÉ{»É, +´É»É2 (2)
12. ©É¾úÉ2ÉiÉÉ ¡ÉlÉÉ~É{ÉÉ +¹É{ÉÖÅ {ÉÉ©É (3)
13. »ÉÉ2´ÉÉ2, A~ÉÉ«É (3)
14. .....{ÉÒ lÉÉHíÉlÉ lÉ±É´ÉÉ2oÉÒ ´ÉyÉÉ2à÷ Uïà (3)
1~É. lÉÉWð, lÉLlÉ +{Éà .....ö(3)
16. »É´ÉÇ{ÉÉ .....oÉÒ »ÉÖLÉ©É«É »ÉÅ»ÉÉ2 (4)
20. HíÉàÊ´Éeô-19{ÉÉà PÉ2NÉooÉÖ >±ÉÉWð (2)
22. ~ÉÚ´ÉÇ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ qöÉqöÒ ..... (3)
23. »ÉlÉ«ÉÖNÉ©ÉÉÅ eô¥É±É ..... ¥É{ÉÒ¶ÉÖÅ (4)
24. ¸ÉÒ HÞíºiÉ{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (3)
25. °÷Êhõ, ~É2Å÷~É2É (3)ú    
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´«ÉÉ2É ~ÉÉ»Éà HíÉ{É~ÉÖ2É LÉÉlÉà ‘2Éº`ÄòÒ«É ÊHí»ÉÉ{É Êqö´É»Éà’ 
HÞíÊºÉ Ê¥É«ÉÉ2iÉ HÅí~É{ÉÒ©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É ¥ÉÉqö 

2ÒYð+Éà{É±É ©Éà{ÉàWð2 ¨ÉÉlÉÉ yÉÒ2à{rö§ÉÉ>{Éà 
>¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É. 

¥ÉÉYð~ÉÖ2É©ÉÉÅ ‘2Éº`ÄòÒ«É ÊHí»ÉÉ{É Êqö´É»Éà’ ‘ÊHí»ÉÉ{ÉÉà{ÉÉ »É{©ÉÉ{É’{ÉÉ 
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ WðäÊ´ÉHí LÉàeÚôlÉ ¨ÉÉlÉÉ Yð{Éà¶É§ÉÉ>, +àOÉÒG±ÉSÉ2 Ê¶ÉÊKÉHíÉ 
§ÉÊNÉ{ÉÒ  »ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É SÉÉäyÉ2Ò, ©É¾úÒ »ÉÖNÉ2 £àíHí`ò2Ò{ÉÉ SÉà2©Éà{É ¨ÉÉlÉÉ 
»É©ÉÒ2§ÉÉ> §ÉGlÉ, AMPC ´É±ÉÉàqö{ÉÉ SÉà2©Éà{É ¨ÉÉlÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ±ÉÉ±É ~É`àò±É, 

¨ÉÉlÉÉ +±~Éà¶É§ÉÉ>, eôÉè. 2KÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. Ê´É{ÉÖ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É. 

§É°÷SÉ ]ñÉeàô¹É2 »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É ‘2Éº`ÄòÒ«É ÊHí»ÉÉ{É Êqö´É»Éà’ ‘©ÉÊ¾ú±ÉÉ ÊHí»ÉÉ{É »É¶ÉÎGlÉHí2iÉ’ Ê´ÉºÉ«É ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
§É°÷SÉ Yð±±ÉÉ §ÉÉWð~É ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ ©ÉÉ°÷ÊlÉË»É¾ú +`òÉàqöÊ2«ÉÉ, {É©ÉÇqöÉ Yð±±ÉÉ §ÉÉWð~É ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ PÉ{É¶«ÉÉ©É§ÉÉ> ~É`àò±É, ¦É.HÖí. ¡É§ÉÉ¥Éà{É, 

{ÉÉ¥ÉÉeôÇ ¥ÉáHí{ÉÉ +ÊyÉHíÉ2Ò¸ÉÒ ¥ÉÒ.Hàí. 2ÉWðà¶É§ÉÉ> +{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉÎ»oÉlÉ ÊHí»ÉÉ{É §ÉÉ>+Éà-¥É¾àú{ÉÉà lÉoÉÉ §ÉÉWð~É{ÉÉ HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ+Éà. 

´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò wöÉ2É Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ{ÉÉ2 2Ò`ÄòÒ`ò »Éà{`ò2{ÉÉ §ÉÚÊ©É~ÉÚWð{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ©ÉÅSÉ A~É2 
NÉÖWð2ÉlÉ ]ñÉà{É >{SÉÉWðÇ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ, ¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ 

§ÉÚÊ©É~ÉÚWð{É Hí2lÉÉÅ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ lÉoÉÉ ¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É +{Éà ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2 ¥É¾àú{ÉÉà-§ÉÉ>+Éà. 


