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ˆ ìÞÀËÞë_� VäÉÞù,� ìÜhëù,� ç_Ú_Ôí±ùÞë�

±äçëÞ� Õþç_Ãõ� ÍÿëÜë� ±Þðçëß� ÜÞÞí�

±äV×ë�Àõäí�ßèõ�Èõ�?

ˆ ÕØ-ÕþìÖWÌë,� Ýå-ÀíìÖý,� ÜëÞ-çLÜëÞ,�

Õþìçì©� -� ÕðßVÀëß� äÃõßõ� ÜâäëÞë� çÜÝõ�

±Þõ�ÖõÞë×í�ìäÕßíÖ�ÕìßãV×ìÖÜë_�ÜÞ�Àõäí�

ãV×ìÖÜë_�ßèõ�Èõ�?

ˆ áùèíÞë� ç_Ú_Ôù,� áúìÀÀ� ç_Ú_Ôí±ù,�

Úþ›ëäIçù,� ç õäë� çë×í±ù,� ìÞìÜkë�

±ëIÜë±ù,� ìäìåWË� ÕþìÖÛë±ù� çë×õÞë�

TÝäèëßÜë_�ÜÞ�Àõäë_�äáHëù�±ÕÞëäõ�Èõ�?

ˆ ßùÃ,�ÚíÜëßí,� VäëVJÝÞí� ÖÀáíÎù� äÃõßõ�

ÚëÚÖùÜë_�Üëßïð_�ÜÞ�Àõäí�±ÞðÛñìÖ�Àßõ�Èõ�?

µÕßÞí�Õþ‘ëäáíÞõ�±åßíßí�±äV×ëÜë_,�

ÖËV×Ûëäõ,� çñZÜ� ßíÖõ� ÖÕëçäë×í� ±ëÕHëë�

ÜÞÞí�ÃìÖÞù�ÃþëÎ�½õäë�Üâõ�Èõ.�ÖõÞë� VäÝ_�

±ëÕõáë�ÜëÀóçÞë�±ëÔëßõ�Õðßïðæë×ýÞí�ÕÃØoÍí±õ�

ÕÃßHë�Üë_Íí�åÀëÝ�Èõ.�ÃíÖëÀëßõ�À�ëð_�Èõ�Àõ,

ÒØô»Øé€Ìô�çßàæéŠÏæˆ×æ�çßçÁÌæˆ×æ�çÁÌðç‹¼ýØÑÓ

±×ëýÖïû� ÒÉõÞð_� ÜÞ� ÕùÖëÞõ� äå� Èõ� Öõ�

ìÉÖõãLÄÝ� Èõ.Ó� VäV×� ÜÞ� çðÂ,� åë_ìÖ� ±Þõ�

ìØTÝëÞ_ØÞí�±ÞðÛñìÖ� Àßëäí�åÀõ� Èõ.�±ëÕHëõ�

IÝë_� äëÖäëÖÜë_� ÀèõäëÝ� Èõ� Àõ� ÜÞ� Ç_Ãë� Öù�

À×ßùËÜë_�Ã_Ãë.�½õ�ÜÞ�Õìähë�Èõ�Öù�À×ßùËÞë�

ÕëHëíÜë_�ÕHë�Ã_ÃëÉâÞí�±ÞðÛñìÖ�Àßí�åÀëÝ.

ìÎSÜí�Àìä±ù±õ�ÕHë�ÃíÖù�áÂíÞõ�ÜÞÞõ�

±ìÛTÝ@Ö�ÀßäëÞù� Õðßïðæë×ý� ÀÝùý� Èõ.� ÝiëÞë�

Õþëß_ÛÜë_� ÇúØ� äæýÞí� ÖÕVÝë×í� ÖIÀëáíÞ�

Úþ›ëäIçù� -� ØëØí±ù±õ�ÜÞÞõ�°ÖíÞõ�±ëÕHëí�

ßëÉÝùÃí� °äÞÜë_� ìçãKÔ±ùÞë� ìåÂßõ�

ÕèùîÇäë�ÜëËõ�ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý�ÀßäëÞí�

±ìÖ� ±ëäUÝÀÖë� Èõ.� åßíßÞë_� çäý� ±_ÃùÞí�

çëßäëß� ìÛLïÞ� ìÛLïÞ� ìÞWHëëÖ� Íë"@Ëßù�¦ëßë�

×ëÝ�Èõ.�ÜãVÖWÀÞí�ÕHë�çëßäëß�×ëÝ�Èõ.�ÕHë�

ÜÞÞí� çëßäëß� Öù� Üëhë� çäýåã@ÖäëÞ� ìÕÖë�

ÕßÜëIÜë�É�Àßí�åÀõ�Èõ.

ÜÞÞí� ÃìÖìäìÔ±ùÞ ð _ � ÖËV×Ûëä õ�

±äáùÀÞ�ÀßäëÞí�Éwß�Èõ.�ÜÞÞõ�°Öäë�ÜëËõ�

çäë*Ãí�åã@Öåëâí�Õðßïðæë×ýÞí�Éwß�Èõ.�ÜëËõ�É�

ÃíÖëÀëßõ�±KÝëÝ� -�6Þë�fáùÀ�35Üë_�Ý×ë×ý�

À�ëð_�Èõ�Àõ,

¥â¢àæØ¢�×ãUæÕæãUô�×Ùô�ÎéçÙü»ýã¢U�¿Ü×ï÷Ð

¥�ØæâðÙ�Ìé�·¤õ‹ÌØ�ßñÚUæ‚Øð‡æ�¿�»ë±ØÌðH

±×ëýÖïû�Òèõ�ÜèëÚëèù�!�ÂßõÂß�ÜÞ�Ç_Çâ�

±Þõ� äå�Àßäð_� ÜðUÀõá�Èõ.� Öù� ÕHë� èõ� ÀúîÖõÝ�

±PÝëç�±Þõ�äößëBÝ�äÍõ�Öõ�äå�ÀßëÝ�Èõ.Ó

ßëÉÝùÃÞë� çëÔÀõ� ÜÞÞõ� °ÖäëÞë�

Õðßïðæë×ý� ç_ØÛýÜë_� ìÛøë� ìÛøë� ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_�

ÕùÖëÞë� ÜÞÞí� ãV×ìÖ� Àõäí� ßèõ� Èõ?� ÖõÞð_�

ìäfáõæHë�Àßí�VäÝ_Þð_�ÜñSÝë_ÀÞ�Àßäð_�ÕÍõ�Èõ.

ˆ ìÞ_Øë-VÖðìÖ,� ÜëÞ-±ÕÜëÞ,� ÉÝ-ÕßëÉÝ,�

áëÛ-èëìÞ,� çðÂ-ØðÑÂ� äÃõßõÜë_� ÜÞÞí�

ãV×ìÖ�Àõäí�ßèõ�Èõ�?

ˆ ÜÞÕç_Ø�ÚþëLÍÞë_�äVhëù,�ÕÃßÂë_,�çúLØÝý�

çëÔÞù,� ÎÞaÇß,� äëèÞ,� Âëz� ÕØë×ùý,�

çðìäÔë±ù�äÃõßõÞí�ÕþëãMïÖ�çÜÝõ�±Þõ�ÖõÞë�

±ÛëäÞë� çÜÝõ� Üëßïð_� ÜÞ� Àõäù� ÕþìÖÛëä�

±ëÕõ�Èõ�?

તં�ી �થાનેથી
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ÚëÚÖ�Èõ.� ÜÞ�çÖÖ�ÇëáÖð_� É� ßèõ� Èõ.� ÖõÞõ�

±ëKÝëãIÜÀ�Õðßïðæë×ý×í�ãV×ß,�VäV×�ßëÂäë�ÜëËõ�

çÖÖ� ÇùÀçë´� ßëÂäí� ÕÍõ� Èõ.� °äÞÜë_�

Úþ›ëäIç�ÚÞäëÞð_� áZÝ� VäíÀëÝð*�Èõ�Öù�ÖõÜë_�

çÖÖ�¶KäýÃìÖ�×Ýë�Àßõ�Öõ�ÜëËõ�¼Ï�ÜÞùÚâÞí�

Éwß�Èõ.�ìÛøë�ìÛøë�ÕìßãV×ìÖ±ù�ç_½õÃùÜë_�ÕHë�

ÜÞ�Úðì©Þõ�ãV×ß,�VäV×�ßëÂí�åÀëÝ�Öõ�ÜëËõ�

½B²Ö,�çCëÞ�Õðßïðæë×ýÞí�±ëäUÝÀÖë�Èõ.

ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý

(1)�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞÞí�ãV×ìÖ

ÜíÌë� ÚëÚë±õ� ±ëÕHëÞõ� ÜëVËß� çäý�

åã@ÖäëÞÞð _ � Ëë´Ëá,� VäÜëÞ� ±ëÕíÞ õ�

åã@Öåëâí�ÚÞäëÞð_�lõWÌ�åjë�±ëMÝð_�Èõ.�ÜíÌë�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ,�ÒÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞÓ�±õ�ãV×ìÖ�

À_´�çëÜëLÝ�Þ×í.�±ë�lõWÌ�ãV×ìÖ�ÕHë�Èõ.�çë×õ�

çë×õ� ÍëÝßõ@Ë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë� Üâõáð_� ÕßÜ�

Ëë´Ëá�ÕHë�Èõ.�Ëë´ËáÞù�Þåù�ÀõËáù�ßëÂù�Èù,�

Ëë´Ëá� ÀõËáð_� ÀëÝý� çÎâ�Àßí� Øõ� Èõ.� Öù�±ë�

ÕßÜëIÜ� Ëë´Ëá� Èõ.� ±õÜë_� ÀõËáí� Âðåí� ±Þõ�

åã@Ö�Ûßõáí�Èõ.Ó�(29-10-1987)

ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�ÚÞäë�ÜëËõ�èëáÖë_�

ÇëáÖë_,� ÀëÝý� TÝäèëß� ÀßÖë_� ÝëØÞí� ãV×ìÖ�

ìÞß_Öß�Éâäë´�ßèõ,�Öù�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�

ÚÞäëÞð_�çßâ�ÚÞõ�Èõ.�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�

ÚÞäëÞù�Õðßïðæë×ý�ÀßÞëßõ�ÀØí�Üðßáí×í�ä_ìÇÖ�

Þë�ßèõäð_�ÕHë�ÜíÌë_�ØëØí±ùÞõ�±Þðçßí�ìØÞÜë_�

Úõ-hëHë�äëß�ÖõÞð_�±KÝÝÞ�Àßäð_.�ÕßÜëIÜëÞí�

çäýåã@Ö±ùÞõ� ÝëØ� Àßí� ÖõÞð_� ìÇ_ÖÞ� Àßí� Öõ�

åã@Ö±ù�VäÝ_Üë_�±ëäõ�Öõ�ÜëËõ�Õðßïðæë×ý�Àßäù.

(2)�ÜÞÞ�ìÇ_ÖÞ

ØëØí� ½ÞÀí°� ìÞß_Öß� ÜÞÞ� ìÇ_ÖÞÜë_�

TÝVÖ�ßèí�Úþ›ëäIçùÞõ�iëëÞ�ßIïÞù×í�ìäÛñìæÖ�

કરતાં હતાં.� ÜÞÞ� ìÇ_ÖÞÜë_� äöìäKÝ� Èõ.� Öõ×í�

çÜZë�±õÀ�µEÇ�±ëØåý�ÕþVÖðÖ�ÀÝùý�Èõ.�ìÛøë�

ìÛøë� ÕìßãV×ìÖ±ù� ±Þõ� ÕßíZëë±ùÜë_� ÖõÜÞí�

ãV×ìÖ�±Çá,�±Íùá�±Þõ�VäV×�ßèí.�±ëÉõÝ�

Öõ�½õ´�åÀí±õ�Èí±õ.

ÚëÚë� Àèõ� Èõ,� ÒÜÞ� ±Þõ� Úðì©� çØë�

åã@Öåëâí�Èõ� Öù� ãV×ìÖ�åã@Öåëâí�ÚÞåõ.�

±ëäí� åã@Öåëâí� ãV×ìÖäëâë� çØëÝõ� ±Çá�

±Íùá�ßèõåõ.�(20-12-1992)

°äÞÜë_� ÕìßãV×ìÖ±ù� Öù�±ëääëÞí� Èõ�

ÕHë� ÔíßÉ� ±Þõ� gèÜÖ� ßëÂíÞõ� ÜÞÞõ� VäV×�

ßëÂäð_,�ÜÞùìäÀëßùÞõ�°Öäë�Öõ�çëÔÀÞð_�áZÝ�

Èõ.� äëçÞëÞë� ZëÝ� ìäÞë� ±ZëÝÞí� ±ëßëÔÞë�

±Cëßí� Èõ.� ÚëÚë±õ� ÜÞÞõ� äå� Àßäë� ÜëËõ�

Ò×‹×ÙæÖßÓ�-�±×ëýÖïû� �Þù�Öð_�ÜëßëÜë_�ÜÞäëâù�×ë.

Ü_hë�±ëMÝù.

ÜíÌë� ÚëÚë±õ� ±ëÕHëÞõ� ßëÉÝùÃí�

°äÞÞí�ÜÝëýØë±ù�±Þõ�ìÞÝÜùÞð_�ìäVI²Ö�iëëÞ�

±ëMÝð_� Èõ.� Éõ� ´rßíÝ� líÜÖÞõ� ç_ÕñHëý� ßíÖõ�

±Þðçßõ� Èõ,� ÉõÞí� ìØÞÇÝëý� ìÞÝìÜÖ� ±Þõ�

ÇùÀçë´äëâí�Èõ�ÖõÞð_�ÜÞ�VäV×�ßèõ�Èõ.�±ëÕb_�

ÜÞ� ±õ� ØÕýHë� Èõ.� ÜÞÞë� Ûëäù� Çèõßë� µÕß�

±äUÝ�±ìÛTÝ@Ö�×ëÝ�Èõ.�ÜÞ,�Úðì©�±Þõ�

ç_VÀëß�¦ëßë�±ìÛTÝã@Ö�×ëÝ�Èõ.

ÜÞÞí�åã@Ö�FÝëßõ�TÝ×ýÖë×í�ÞÚâí�ÕÍõ�

Èõ�IÝëßõ�ÜÞ�ÜëÝëÞõ�±ëÔíÞ�×´�½Ý�Èõ.�ÖõÞí�

Âðåí�ÞWË�×´�½Ý�Èõ.�µØëçíÞÖë�±õÞë�µÕß�

±ëìÔÕIÝ� ÛùÃäõ� Èõ.� ÜÞ� ìÞÚýâ� ×Öë_� É�

ç_ÃØùæÞù�±õÞë� µÕß� ÕþÛëä� ÕÍõ� Èõ.� ìäÀëßí�

VäÛëä�ç_VÀëßùÞõ�äåíÛñÖ�ÜÞ�ìØTÝ�åã@Ö±ù�

ÃðÜëäí�Øõ�Èõ.�FÝëßõ�±ë_ÖìßÀ�ãV×ìÖ�åã@Öåëâí�

ßèõÖí� Þ×í� IÝëßõ� çäý� ÕþÀëßÞí� ìäÕßíÖ�

ÕìßãV×ìÖ±ù�ÉLÜõ�Èõ.

çëÔÞëÕ×Üë_� ÜÞùìÞÃþè� ±õ� ÜñâÛñÖ�
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ˆ ìÞÀËÞë_� VäÉÞù,� ìÜhëù,� ç_Ú_Ôí±ùÞë�

±äçëÞ� Õþç_Ãõ� ÍÿëÜë� ±Þðçëß� ÜÞÞí�

±äV×ë�Àõäí�ßèõ�Èõ�?

ˆ ÕØ-ÕþìÖWÌë,� Ýå-ÀíìÖý,� ÜëÞ-çLÜëÞ,�

Õþìçì©� -� ÕðßVÀëß� äÃõßõ� ÜâäëÞë� çÜÝõ�

±Þõ�ÖõÞë×í�ìäÕßíÖ�ÕìßãV×ìÖÜë_�ÜÞ�Àõäí�

ãV×ìÖÜë_�ßèõ�Èõ�?

ˆ áùèíÞë� ç_Ú_Ôù,� áúìÀÀ� ç_Ú_Ôí±ù,�

Úþ›ëäIçù,� ç õäë� çë×í±ù,� ìÞìÜkë�

±ëIÜë±ù,� ìäìåWË� ÕþìÖÛë±ù� çë×õÞë�

TÝäèëßÜë_�ÜÞ�Àõäë_�äáHëù�±ÕÞëäõ�Èõ�?

ˆ ßùÃ,�ÚíÜëßí,� VäëVJÝÞí� ÖÀáíÎù� äÃõßõ�

ÚëÚÖùÜë_�Üëßïð_�ÜÞ�Àõäí�±ÞðÛñìÖ�Àßõ�Èõ�?

µÕßÞí�Õþ‘ëäáíÞõ�±åßíßí�±äV×ëÜë_,�

ÖËV×Ûëäõ,� çñZÜ� ßíÖõ� ÖÕëçäë×í� ±ëÕHëë�

ÜÞÞí�ÃìÖÞù�ÃþëÎ�½õäë�Üâõ�Èõ.�ÖõÞë� VäÝ_�

±ëÕõáë�ÜëÀóçÞë�±ëÔëßõ�Õðßïðæë×ýÞí�ÕÃØoÍí±õ�

ÕÃßHë�Üë_Íí�åÀëÝ�Èõ.�ÃíÖëÀëßõ�À�ëð_�Èõ�Àõ,

ÒØô»Øé€Ìô�çßàæéŠÏæˆ×æ�çßçÁÌæˆ×æ�çÁÌðç‹¼ýØÑÓ

±×ëýÖïû� ÒÉõÞð_� ÜÞ� ÕùÖëÞõ� äå� Èõ� Öõ�

ìÉÖõãLÄÝ� Èõ.Ó� VäV×� ÜÞ� çðÂ,� åë_ìÖ� ±Þõ�

ìØTÝëÞ_ØÞí�±ÞðÛñìÖ� Àßëäí�åÀõ� Èõ.�±ëÕHëõ�

IÝë_� äëÖäëÖÜë_� ÀèõäëÝ� Èõ� Àõ� ÜÞ� Ç_Ãë� Öù�

À×ßùËÜë_�Ã_Ãë.�½õ�ÜÞ�Õìähë�Èõ�Öù�À×ßùËÞë�

ÕëHëíÜë_�ÕHë�Ã_ÃëÉâÞí�±ÞðÛñìÖ�Àßí�åÀëÝ.

ìÎSÜí�Àìä±ù±õ�ÕHë�ÃíÖù�áÂíÞõ�ÜÞÞõ�

±ìÛTÝ@Ö�ÀßäëÞù� Õðßïðæë×ý� ÀÝùý� Èõ.� ÝiëÞë�

Õþëß_ÛÜë_� ÇúØ� äæýÞí� ÖÕVÝë×í� ÖIÀëáíÞ�

Úþ›ëäIçù� -� ØëØí±ù±õ�ÜÞÞõ�°ÖíÞõ�±ëÕHëí�

ßëÉÝùÃí� °äÞÜë_� ìçãKÔ±ùÞë� ìåÂßõ�

ÕèùîÇäë�ÜëËõ�ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý�ÀßäëÞí�

±ìÖ� ±ëäUÝÀÖë� Èõ.� åßíßÞë_� çäý� ±_ÃùÞí�

çëßäëß� ìÛLïÞ� ìÛLïÞ� ìÞWHëëÖ� Íë"@Ëßù�¦ëßë�

×ëÝ�Èõ.�ÜãVÖWÀÞí�ÕHë�çëßäëß�×ëÝ�Èõ.�ÕHë�

ÜÞÞí� çëßäëß� Öù� Üëhë� çäýåã@ÖäëÞ� ìÕÖë�

ÕßÜëIÜë�É�Àßí�åÀõ�Èõ.

ÜÞÞí� ÃìÖìäìÔ±ùÞ ð _ � ÖËV×Ûëä õ�

±äáùÀÞ�ÀßäëÞí�Éwß�Èõ.�ÜÞÞõ�°Öäë�ÜëËõ�

çäë*Ãí�åã@Öåëâí�Õðßïðæë×ýÞí�Éwß�Èõ.�ÜëËõ�É�

ÃíÖëÀëßõ�±KÝëÝ� -�6Þë�fáùÀ�35Üë_�Ý×ë×ý�

À�ëð_�Èõ�Àõ,

¥â¢àæØ¢�×ãUæÕæãUô�×Ùô�ÎéçÙü»ýã¢U�¿Ü×ï÷Ð

¥�ØæâðÙ�Ìé�·¤õ‹ÌØ�ßñÚUæ‚Øð‡æ�¿�»ë±ØÌðH

±×ëýÖïû�Òèõ�ÜèëÚëèù�!�ÂßõÂß�ÜÞ�Ç_Çâ�

±Þõ� äå�Àßäð_� ÜðUÀõá�Èõ.� Öù� ÕHë� èõ� ÀúîÖõÝ�

±PÝëç�±Þõ�äößëBÝ�äÍõ�Öõ�äå�ÀßëÝ�Èõ.Ó

ßëÉÝùÃÞë� çëÔÀõ� ÜÞÞõ� °ÖäëÞë�

Õðßïðæë×ý� ç_ØÛýÜë_� ìÛøë� ìÛøë� ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_�

ÕùÖëÞë� ÜÞÞí� ãV×ìÖ� Àõäí� ßèõ� Èõ?� ÖõÞð_�

ìäfáõæHë�Àßí�VäÝ_Þð_�ÜñSÝë_ÀÞ�Àßäð_�ÕÍõ�Èõ.

ˆ ìÞ_Øë-VÖðìÖ,� ÜëÞ-±ÕÜëÞ,� ÉÝ-ÕßëÉÝ,�

áëÛ-èëìÞ,� çðÂ-ØðÑÂ� äÃõßõÜë_� ÜÞÞí�

ãV×ìÖ�Àõäí�ßèõ�Èõ�?

ˆ ÜÞÕç_Ø�ÚþëLÍÞë_�äVhëù,�ÕÃßÂë_,�çúLØÝý�

çëÔÞù,� ÎÞaÇß,� äëèÞ,� Âëz� ÕØë×ùý,�

çðìäÔë±ù�äÃõßõÞí�ÕþëãMïÖ�çÜÝõ�±Þõ�ÖõÞë�

±ÛëäÞë� çÜÝõ� Üëßïð_� ÜÞ� Àõäù� ÕþìÖÛëä�

±ëÕõ�Èõ�?

તં�ી �થાનેથી

મન�ત
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ÚëÚÖ�Èõ.� ÜÞ�çÖÖ�ÇëáÖð_� É� ßèõ� Èõ.� ÖõÞõ�

±ëKÝëãIÜÀ�Õðßïðæë×ý×í�ãV×ß,�VäV×�ßëÂäë�ÜëËõ�

çÖÖ� ÇùÀçë´� ßëÂäí� ÕÍõ� Èõ.� °äÞÜë_�

Úþ›ëäIç�ÚÞäëÞð_� áZÝ� VäíÀëÝð*�Èõ�Öù�ÖõÜë_�

çÖÖ�¶KäýÃìÖ�×Ýë�Àßõ�Öõ�ÜëËõ�¼Ï�ÜÞùÚâÞí�

Éwß�Èõ.�ìÛøë�ìÛøë�ÕìßãV×ìÖ±ù�ç_½õÃùÜë_�ÕHë�

ÜÞ�Úðì©Þõ�ãV×ß,�VäV×�ßëÂí�åÀëÝ�Öõ�ÜëËõ�

½B²Ö,�çCëÞ�Õðßïðæë×ýÞí�±ëäUÝÀÖë�Èõ.

ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý

(1)�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞÞí�ãV×ìÖ

ÜíÌë� ÚëÚë±õ� ±ëÕHëÞõ� ÜëVËß� çäý�

åã@ÖäëÞÞð _ � Ëë´Ëá,� VäÜëÞ� ±ëÕíÞ õ�

åã@Öåëâí�ÚÞäëÞð_�lõWÌ�åjë�±ëMÝð_�Èõ.�ÜíÌë�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ,�ÒÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞÓ�±õ�ãV×ìÖ�

À_´�çëÜëLÝ�Þ×í.�±ë�lõWÌ�ãV×ìÖ�ÕHë�Èõ.�çë×õ�

çë×õ� ÍëÝßõ@Ë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë� Üâõáð_� ÕßÜ�

Ëë´Ëá�ÕHë�Èõ.�Ëë´ËáÞù�Þåù�ÀõËáù�ßëÂù�Èù,�

Ëë´Ëá� ÀõËáð_� ÀëÝý� çÎâ�Àßí� Øõ� Èõ.� Öù�±ë�

ÕßÜëIÜ� Ëë´Ëá� Èõ.� ±õÜë_� ÀõËáí� Âðåí� ±Þõ�

åã@Ö�Ûßõáí�Èõ.Ó�(29-10-1987)

ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�ÚÞäë�ÜëËõ�èëáÖë_�

ÇëáÖë_,� ÀëÝý� TÝäèëß� ÀßÖë_� ÝëØÞí� ãV×ìÖ�

ìÞß_Öß�Éâäë´�ßèõ,�Öù�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�

ÚÞäëÞð_�çßâ�ÚÞõ�Èõ.�ÜëVËß�çäýåã@ÖäëÞ�

ÚÞäëÞù�Õðßïðæë×ý�ÀßÞëßõ�ÀØí�Üðßáí×í�ä_ìÇÖ�

Þë�ßèõäð_�ÕHë�ÜíÌë_�ØëØí±ùÞõ�±Þðçßí�ìØÞÜë_�

Úõ-hëHë�äëß�ÖõÞð_�±KÝÝÞ�Àßäð_.�ÕßÜëIÜëÞí�

çäýåã@Ö±ùÞõ� ÝëØ� Àßí� ÖõÞð_� ìÇ_ÖÞ� Àßí� Öõ�

åã@Ö±ù�VäÝ_Üë_�±ëäõ�Öõ�ÜëËõ�Õðßïðæë×ý�Àßäù.

(2)�ÜÞÞ�ìÇ_ÖÞ

ØëØí� ½ÞÀí°� ìÞß_Öß� ÜÞÞ� ìÇ_ÖÞÜë_�

TÝVÖ�ßèí�Úþ›ëäIçùÞõ�iëëÞ�ßIïÞù×í�ìäÛñìæÖ�

કરતાં હતાં.� ÜÞÞ� ìÇ_ÖÞÜë_� äöìäKÝ� Èõ.� Öõ×í�

çÜZë�±õÀ�µEÇ�±ëØåý�ÕþVÖðÖ�ÀÝùý�Èõ.�ìÛøë�

ìÛøë� ÕìßãV×ìÖ±ù� ±Þõ� ÕßíZëë±ùÜë_� ÖõÜÞí�

ãV×ìÖ�±Çá,�±Íùá�±Þõ�VäV×�ßèí.�±ëÉõÝ�

Öõ�½õ´�åÀí±õ�Èí±õ.

ÚëÚë� Àèõ� Èõ,� ÒÜÞ� ±Þõ� Úðì©� çØë�

åã@Öåëâí�Èõ� Öù� ãV×ìÖ�åã@Öåëâí�ÚÞåõ.�

±ëäí� åã@Öåëâí� ãV×ìÖäëâë� çØëÝõ� ±Çá�

±Íùá�ßèõåõ.�(20-12-1992)

°äÞÜë_� ÕìßãV×ìÖ±ù� Öù�±ëääëÞí� Èõ�

ÕHë� ÔíßÉ� ±Þõ� gèÜÖ� ßëÂíÞõ� ÜÞÞõ� VäV×�

ßëÂäð_,�ÜÞùìäÀëßùÞõ�°Öäë�Öõ�çëÔÀÞð_�áZÝ�

Èõ.� äëçÞëÞë� ZëÝ� ìäÞë� ±ZëÝÞí� ±ëßëÔÞë�

±Cëßí� Èõ.� ÚëÚë±õ� ÜÞÞõ� äå� Àßäë� ÜëËõ�

Ò×‹×ÙæÖßÓ�-�±×ëýÖïû� �Þù�Öð_�ÜëßëÜë_�ÜÞäëâù�×ë.

Ü_hë�±ëMÝù.

ÜíÌë� ÚëÚë±õ� ±ëÕHëÞõ� ßëÉÝùÃí�

°äÞÞí�ÜÝëýØë±ù�±Þõ�ìÞÝÜùÞð_�ìäVI²Ö�iëëÞ�

±ëMÝð_� Èõ.� Éõ� ´rßíÝ� líÜÖÞõ� ç_ÕñHëý� ßíÖõ�

±Þðçßõ� Èõ,� ÉõÞí� ìØÞÇÝëý� ìÞÝìÜÖ� ±Þõ�

ÇùÀçë´äëâí�Èõ�ÖõÞð_�ÜÞ�VäV×�ßèõ�Èõ.�±ëÕb_�

ÜÞ� ±õ� ØÕýHë� Èõ.� ÜÞÞë� Ûëäù� Çèõßë� µÕß�

±äUÝ�±ìÛTÝ@Ö�×ëÝ�Èõ.�ÜÞ,�Úðì©�±Þõ�

ç_VÀëß�¦ëßë�±ìÛTÝã@Ö�×ëÝ�Èõ.

ÜÞÞí�åã@Ö�FÝëßõ�TÝ×ýÖë×í�ÞÚâí�ÕÍõ�

Èõ�IÝëßõ�ÜÞ�ÜëÝëÞõ�±ëÔíÞ�×´�½Ý�Èõ.�ÖõÞí�

Âðåí�ÞWË�×´�½Ý�Èõ.�µØëçíÞÖë�±õÞë�µÕß�

±ëìÔÕIÝ� ÛùÃäõ� Èõ.� ÜÞ� ìÞÚýâ� ×Öë_� É�

ç_ÃØùæÞù�±õÞë� µÕß� ÕþÛëä� ÕÍõ� Èõ.� ìäÀëßí�

VäÛëä�ç_VÀëßùÞõ�äåíÛñÖ�ÜÞ�ìØTÝ�åã@Ö±ù�

ÃðÜëäí�Øõ�Èõ.�FÝëßõ�±ë_ÖìßÀ�ãV×ìÖ�åã@Öåëâí�

ßèõÖí� Þ×í� IÝëßõ� çäý� ÕþÀëßÞí� ìäÕßíÖ�

ÕìßãV×ìÖ±ù�ÉLÜõ�Èõ.

çëÔÞëÕ×Üë_� ÜÞùìÞÃþè� ±õ� ÜñâÛñÖ�
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Èõ.� ÜúÞ� ßëÂäð_� ±Þõ� ìÞß_Öß� ÜÞÜë_� åð©�

ç_ÀSÕùÞù� Õþäëè� ÜÞçë� çõäëÞõ� ÕìßHëëÜáZëí�

ÚÞëäõ� Èõ.� ìäåõæ� ±Q²Öäõâë,� çëÝ_Àëâõ� ±ë�

±PÝëç�Àßäë×í�ÜÞÞõ�°Öäð_�çßâ�ÚÞõ�Èõ.

(5)�ìçãKÔVäwÕ�ãV×ìÖ

ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý�±õ�ìçì©�VäwÕ�

ÚÞäëÞù�Õðßïðæë×ý�Èõ.�ÉõÞë�¦ëßë�ÕþIÝZëÎâÞí�

±ÞðÛññìÖ�Àßí�åÀí±õ�Èí±õ.�Éõ�çëÔÀ�çÜ×ý�

ç_ÀSÕ�Àßõ�Èõ�ÖõÞõ�ìçì©�Üâõ�Èõ.�ÜÞÞõ�°Öäë�

ÜÞ,� äëHëí� ±Þõ� ÀÜýÞí� ±õÀwÕÖë� Éwßí� Èõ.�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ,�ÒÜèëäíß�±ëIÜë±ùÞë�ÜðÂ×í�Éõ�

±ëääëÞð_�ÕìßHëëÜ�èåõ�±×ëýÖïû�Éõ�×äëÞð_�èåõ,�

çØöä�±õ�É�åOØ�ÜðÂÜë_×í�ÞíÀâåõ.�Öù�Ûëìä�

ÚÞõáð_�Èõ�±õÞõ�É�ìçì©�VäwÕ�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.Ó

(7-02-1976)

ÝùÃëPÝëç�äÔÖë_,�Õðßïðæë×ýÜë_�ÖíäþÖë�×Öë_�

ÜëVËß� åë_ìÖØëÖë� ÎìßVÖë� VäwÕÞí� ãV×ìÖÞù�

±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ.� Üçadá,� ßèõÜìØá� ÚÞíÞõ�

ÜëVËß� ìär� ÀSÝëHëÀëßí� ãV×ìÖÞí� ±ÞðÛñìÖ�

×ëÝ�Èõ.�À×Þí�±Þõ�ÀßHëíÞí�çÜëÞÖë×í,�ìØTÝ�

ÃðHëùÞí�ç_ÕñHëý� ÔëßHëë×í�±ëIÜë±ùÞõ�ÞÉß×í�

ìÞèëá� ÀßäëÞí� ìçì©�çë_ÕÍõ� Èõ.� ìÛøë� ìÛøë�

ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_� ìäCïÞ� ìäÞëåÀ� ãV×ìÖ×í�

ìäCïÞùÞõ�Øñß�Àßí�åÀëÝ�Èõ.�±_ÖÑäëèÀ�±×ëýÖïû�

±_ìÖÜãV×ìÖ�åã@Öåëâí�ÚÞõ�Èõ.�FäëáëVäwÕ�

ÝùÃ×í� ß ï ðèùÞõ� ßëèÖ� ±ëÕäë×í� ±ÞõÀ�

±ëIÜë±ùÞí� Øð±ë±ù� Üâõ� Èõ.� Éõ� ìçì©VäwÕ�

ÚÞëäõ�Èõ.

ÜèëÜÞíæí� ÇëHë@Ý� Àèõ� Èõ� Ò×ÙÑ� °ß¢�

×ÙécØæ‡ææ¢� ·¤æÚU‡æ¢� Õ¢ÏÙ� ×ôÿæØôÓ�±×ëýÖïû� � ÜÞ�É�
ÜÞðWÝ�ÜëËõ�Ú_ÔÞ�±Þõ�Üðã@ÖÞð_�ÀëßHë�ÚÞõ�Èõ.�

ÜÞ,�Úðì©,�ç_VÀëß�çìèÖ�ÇöÖLÝåã@Ö�±ëIÜë�

½õ�lõWÌ,�¼ÏÖë�ç_Õøë�Õðßïðæë×ý�Àßõ�Öù�Öõ�çäý�TÝ×ý�

ÜëÞìçÀ�åã@Ö±ùÞù�ìäÀëç�Öù�×ëÝ�Èõ�É�çë×õ�

çë×õ� iëëÞÜ_×Þ� -� äáùHëë_� ¦ëßë� iëëÞßIïÞùÞð_�

åã@Öåëâí� ÜëÂHë� Üõâäí� åÀëÝ� Èõ.� ÉõÞõ�

äë_ÇÞÞù�çÖÖ�±PÝëç�èùÝ�Èõ�ÖõÞõ�ÜÞùÜ_×Þ�

ÀßäëÞð_�çèÉ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�Öõ×í�ÀSÕÞëåã@Ö,�

ìäfáõæHë�åã@Ö,�äHëýÞ�åã@Ö,�±ìÛTÝã@ÖÞí�

Àáë�±ëìØÞù�ÕHë� ìäÀëç�×ëÝ�Èõ.�ÜÞ-Úðì©�

çØë� ±ëäë� lõWÌ,� ÀSÝëHëÀëßí,� èÀëßëIÜÀ�

gÇÖÞÜë_�TÝVÖ�ßèõ�Èõ,�Öù�ÜÞÞõ�°ÖäëÞð_�çßâ�

ÚÞõ�Èõ.

(3)�¼Ï�ÜÞùÚâ

¼Ï� ÜÞùÚâ� ±õ� çÎâÖëÞí� Çëäí� Èõ.�

ìäÇëß�ÀßíÞõ�Éõ�ìÞHëýÝù�ÀÝëý�èùÝ�ÖõÞõ�äâÃí�

ßèõäð_.�ÖõÜë_�ç_åÝ�ßëAÝë�ìäÞë�Õðßïðæë×ý�Àßäù.�

ÚëÚë±õ�ÕßÜëIÜëÞð_�ÀëÝý�VäíÀëÝð*�Öõ�ÕÈí�ÀõËáí�

ÚÔí�ÕßíZëë±ù�ÖõÜÞí�çëÜõ�±ëäí.�ÕHë�ÚëÚë�

ÍBÝë� ÞèÙ.� ±VäV×� ÚLÝë� ÞèÙ� Àõ� ÕùÖëÞë�

KÝõÝÜë_� Ïíáë� ÕÍûuë� ÞèÙ.� ÕHë� ¼Ï� ÜÞùÚâ�

½âäí� ßëAÝð_.� ±õ� ßíÖõ� ÃðHëù,� åã@Ö±ùÞí�

ÔëßHëë�ÜëËõ�Éõ�Õðßïðæë×ý�ÀßäëÞù�èùÝ�ÖõÜë_�¼Ï�

ÜÞùÚâ�±ìÖ�±ëäUÝÀ�Èõ.�ÖÕ�ìäÞë�ìçì©±ù�

çë_ÕÍÖí�Þ×í.

(4)�ÜÞçë�çõäë

ÜÞÞõ�°ÖäëÞí�lõWÌ�Àâë�Èõ.�ÜÞçë�çõäë.�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�Òèäõ�ØßõÀ�Úþ›ëäIç�±õ�ç_ÀSÕ�

Àßõ�Àõ�±ëÕHëõ�åë_ìÖÞë_,�åã@ÖÞë_�ìÀßHëù�ìärÜë_�

ÎõáëääëÞë_�Èõ.�ÖÕVäíÜñÖý�ÚÞíÞõ�ßèõäëÞð_�Èõ.�

ÜÞçë� åðÛÛëäÞë×í� ±õÀ� Úí½Þë� çèÝùÃí�

ÚÞíÞõ� ±ëÃâ� äÔäëÞð_� Èõ� ±Þõ� ±ëÃâ�

äÔëßäëÞë_�Èõ.

ÜÞçë� çõäë� ¦ëßë� çÀëå� ±ëÕäëÞí�

ÜèkäÕñHëý�çõäë�ÀßäëÞí�Èõ.�äëÝðÜ_ÍâÜë_�åðÛ,�

lõWÌ,�VÞõèÞë_�ÕþÀoÕÞù�ÎõáëääëÞí�çõäë�ÀßäëÞí�
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ç_ÀSÕù,� ìäÀëßùÞë_� çñZÜ�Ú_ÔÞù×í� Üð@Ö� ×´�

ìäØõèí� ãV×ìÖÞù�±ÞðÛä�Àßõ� Èõ.� ÕþÜëØí� ÜÞ�

Ú_ÔÞÜë_�Úë_Ôõ�Èõ.

ìÛøë� ìÛøë� ÕþÀëßÞë_� TÝçÞù,� ìäÀëßù,�

ØðT²ýìkë±ùÞë�Ú_ÔÞùÜë_�ÉÀÍë´Þõ�ØðÑÂ,�±åë_ìÖ,�

èÖëåë,�ìÞßëåëÞù�±ÞðÛä�Àßí�èáÀí�ÀZëëÞð_�

°äÞ� °äÞëß� áùÀù� FÝëßõ� iëëÞ-ÝùÃ×í�

ÕþÛëìäÖ�×ëÝ�Èõ�IÝëßõ�Öõ±ù�çäý�ØñæHëù×í�Üð@Ö�

ÚÞí� ìØTÝ°äÞÞí� ±ÞðÛñìÖ� Àßí� °äÞÞõ�

çÎâ,�ÔLÝ�ÚÞëäõ�Èõ.�ÜëËõ�É�ÀèõäëÝð_�Èõ�Àõ�ÜÞ�

Àõ�èëßõ�èëß,�ÜÞ�Àõ�°Öõ�°Ö.

ÜíÌë�ÚëÚë�ìçì©�VäwÕ�±äV×ë�ÜëËõ�Àèõ�

Èõ,� ÒÜëVËß� çäýåã@ÖäëÞÞë� ØßõÀ� ç_ÀSÕÜë_�

±õËáí�åã@Ö�Èõ�Àõ�Éõ�çÜÝõ�Öõ�Éõ�´EÈõ�Öõ�Àßí�

åÀõ�Èõ�±Þõ�Àßëäí�ÕHë�åÀõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�±õÞë�

ç_ÀSÕ�çØë�åðÛ,�lõWÌ�±Þõ�ÀSÝëHëÀëßí�èåõ.�

Öù� FÝë_� lõWÌ� ÀSÝëHëÞë� ç_ÀSÕ� Èõ� Öõ� ìç©�

±äUÝ� ×ëÝ� Èõ� ±Þõ� ÜëVËß� çäýåã@ÖäëÞ�

èùäëÞõ�áíÔõ�ÜÞ�ÀØí�ÜëìáÀ�(±ëIÜë)Þõ�ØÃù�

ÞèÙ�Ø´�åÀõ,�ØðÑÂÞù�±ÞðÛä�Àßëäí�åÀõ�ÞèÙ.�

ÜÞ�±õÀëÃþ�±×ëýÖïû�±õÀ�ÌõÀëHëë�µÕß�ãV×Ö�ßèõ�

Èõ.�ÛËÀÖð_�Þ×í.�FÝë_�́ EÈù,�FÝëßõ�́ EÈù�ÜÞÞõ�

IÝë_�ãV×ß�Àßí�åÀù�Èù.�ÜÞ�ÀØí�µØëç�(ÜëÝëÞð_�

Øëç)�ÚÞí�åÀåõ�ÞèÙ�ÀëßHë�Àõ�Öõ�çõäëÔëßí�

Øëç� ÚÞí� ½Ý� Èõ.� ±ë� Èõ� ÜÞÞí� åã@Ö� Éõ�

±áúìÀÀ�°äÞÜë_�äëßçë�Ýë�äßØëÞ×í�Üâõ�Èõ.Ó

(29-10-1987)

±ëÕ� ÜÞÞõ� °ÖäëÞë� Õðßïðæë×ýÜë_� Fäá_Ö�

çÎâÖë�Üõâäù�±õäí�åðÛÀëÜÞë�çë×õ�ìäßÜð_�È\_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

આ વાતથી �વયંને કહી શક�� છું. � આપણે �વયંને 
ઠીક કયા� તો હવે ક�ઈ ગરબડ થવાની નથી. તો 
સમ� ગરબડ થઈ જ �ય તો િવચારોનું જે �તર 
ઉ�પ�ન થાય છ�, પછી તે �ૃંખલા બની �ય છ�. 
િવશેષકર � નકારા�મક વાળા િવચાર �યા 
�કારના છ�. આપણે એના માટ� �ગ�ક હોતા 
નથી. આવા સંક�પ બ� તી� ચાલે છ�. �ણે ક� હવે 
ક�ઈ નહ� થાય. બાળકો ઉ�ાં છ� ક� નહ�, બસ તો 
આવશે નહ�. જ�દી કરો ને. આ �કાર� મનમાં 
અરાજકતાની ભાવના પેદા થાય છ�.

આપણે આખો �દવસ �ઈએ ક� આપણા 
સંક�પોની ગુણવ�ા ક�વી છ�? આખો �દવસ 
�વયંની સાથે એ આંત�રક વાતા�લાપ ચાલી રહ� છ�. 
આ ઘણા ખરાબ છ�, એણે આવું ના કરવું �ઈએ. 
આ ઘણા સારા છ�. એમની પાસે જે છ� તે મારી પાસે 
નથી. અંદર આ શું થઈ ર�ં છ� આપણે કોની સાથે 
વાતો કરીએ છીએ ? આપણે આખો �દવસ 
પોતાના મનની સાથે વાતો કરીએ છીએ. � મોડું 
થઈ ગયું તો કોઈ વાત નહ�. એનો �ભાવ મારા 
આગળના કાય� પર ના પડે, એટલે એના માટ� એક 
િમિનટ થોભીને અંતમ�ન સાથે યો�ય વાતા�લાપ 
કરીએ. આ �કારના વાતા�લાપનો �ભાવ આપણા 
આખા �દવસ પર પડે છ�. એટલે સવાર� ઉઠવાની 
સાથે સકારા�મક સંક�પ કરીએ અને પોતાના 
મનને સંતુિલત રાખો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

• િવ�તારને ના �તાં સારને જુઓ અને 
�વયંમાં સમાવી લો આ તી� પુ�ષાથ� છ�.

• જેની પાસે પિવ�તાનો સવ��ે� ખ�નો છ� 
તે સૌથી મોટો ધનવાન છ�.
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Èõ.� ÜúÞ� ßëÂäð_� ±Þõ� ìÞß_Öß� ÜÞÜë_� åð©�

ç_ÀSÕùÞù� Õþäëè� ÜÞçë� çõäëÞõ� ÕìßHëëÜáZëí�

ÚÞëäõ� Èõ.� ìäåõæ� ±Q²Öäõâë,� çëÝ_Àëâõ� ±ë�

±PÝëç�Àßäë×í�ÜÞÞõ�°Öäð_�çßâ�ÚÞõ�Èõ.

(5)�ìçãKÔVäwÕ�ãV×ìÖ

ÜÞÞõ�°ÖäëÞù�Õðßïðæë×ý�±õ�ìçì©�VäwÕ�

ÚÞäëÞù�Õðßïðæë×ý�Èõ.�ÉõÞë�¦ëßë�ÕþIÝZëÎâÞí�

±ÞðÛññìÖ�Àßí�åÀí±õ�Èí±õ.�Éõ�çëÔÀ�çÜ×ý�

ç_ÀSÕ�Àßõ�Èõ�ÖõÞõ�ìçì©�Üâõ�Èõ.�ÜÞÞõ�°Öäë�

ÜÞ,� äëHëí� ±Þõ� ÀÜýÞí� ±õÀwÕÖë� Éwßí� Èõ.�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ,�ÒÜèëäíß�±ëIÜë±ùÞë�ÜðÂ×í�Éõ�

±ëääëÞð_�ÕìßHëëÜ�èåõ�±×ëýÖïû�Éõ�×äëÞð_�èåõ,�

çØöä�±õ�É�åOØ�ÜðÂÜë_×í�ÞíÀâåõ.�Öù�Ûëìä�

ÚÞõáð_�Èõ�±õÞõ�É�ìçì©�VäwÕ�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.Ó

(7-02-1976)

ÝùÃëPÝëç�äÔÖë_,�Õðßïðæë×ýÜë_�ÖíäþÖë�×Öë_�

ÜëVËß� åë_ìÖØëÖë� ÎìßVÖë� VäwÕÞí� ãV×ìÖÞù�

±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ.� Üçadá,� ßèõÜìØá� ÚÞíÞõ�

ÜëVËß� ìär� ÀSÝëHëÀëßí� ãV×ìÖÞí� ±ÞðÛñìÖ�

×ëÝ�Èõ.�À×Þí�±Þõ�ÀßHëíÞí�çÜëÞÖë×í,�ìØTÝ�

ÃðHëùÞí�ç_ÕñHëý� ÔëßHëë×í�±ëIÜë±ùÞõ�ÞÉß×í�

ìÞèëá� ÀßäëÞí� ìçì©�çë_ÕÍõ� Èõ.� ìÛøë� ìÛøë�

ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_� ìäCïÞ� ìäÞëåÀ� ãV×ìÖ×í�

ìäCïÞùÞõ�Øñß�Àßí�åÀëÝ�Èõ.�±_ÖÑäëèÀ�±×ëýÖïû�

±_ìÖÜãV×ìÖ�åã@Öåëâí�ÚÞõ�Èõ.�FäëáëVäwÕ�

ÝùÃ×í� ß ï ðèùÞõ� ßëèÖ� ±ëÕäë×í� ±ÞõÀ�

±ëIÜë±ùÞí� Øð±ë±ù� Üâõ� Èõ.� Éõ� ìçì©VäwÕ�

ÚÞëäõ�Èõ.

ÜèëÜÞíæí� ÇëHë@Ý� Àèõ� Èõ� Ò×ÙÑ� °ß¢�

×ÙécØæ‡ææ¢� ·¤æÚU‡æ¢� Õ¢ÏÙ� ×ôÿæØôÓ�±×ëýÖïû� � ÜÞ�É�
ÜÞðWÝ�ÜëËõ�Ú_ÔÞ�±Þõ�Üðã@ÖÞð_�ÀëßHë�ÚÞõ�Èõ.�

ÜÞ,�Úðì©,�ç_VÀëß�çìèÖ�ÇöÖLÝåã@Ö�±ëIÜë�

½õ�lõWÌ,�¼ÏÖë�ç_Õøë�Õðßïðæë×ý�Àßõ�Öù�Öõ�çäý�TÝ×ý�

ÜëÞìçÀ�åã@Ö±ùÞù�ìäÀëç�Öù�×ëÝ�Èõ�É�çë×õ�

çë×õ� iëëÞÜ_×Þ� -� äáùHëë_� ¦ëßë� iëëÞßIïÞùÞð_�

åã@Öåëâí� ÜëÂHë� Üõâäí� åÀëÝ� Èõ.� ÉõÞõ�

äë_ÇÞÞù�çÖÖ�±PÝëç�èùÝ�Èõ�ÖõÞõ�ÜÞùÜ_×Þ�

ÀßäëÞð_�çèÉ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�Öõ×í�ÀSÕÞëåã@Ö,�

ìäfáõæHë�åã@Ö,�äHëýÞ�åã@Ö,�±ìÛTÝã@ÖÞí�

Àáë�±ëìØÞù�ÕHë� ìäÀëç�×ëÝ�Èõ.�ÜÞ-Úðì©�

çØë� ±ëäë� lõWÌ,� ÀSÝëHëÀëßí,� èÀëßëIÜÀ�

gÇÖÞÜë_�TÝVÖ�ßèõ�Èõ,�Öù�ÜÞÞõ�°ÖäëÞð_�çßâ�

ÚÞõ�Èõ.

(3)�¼Ï�ÜÞùÚâ

¼Ï� ÜÞùÚâ� ±õ� çÎâÖëÞí� Çëäí� Èõ.�

ìäÇëß�ÀßíÞõ�Éõ�ìÞHëýÝù�ÀÝëý�èùÝ�ÖõÞõ�äâÃí�

ßèõäð_.�ÖõÜë_�ç_åÝ�ßëAÝë�ìäÞë�Õðßïðæë×ý�Àßäù.�

ÚëÚë±õ�ÕßÜëIÜëÞð_�ÀëÝý�VäíÀëÝð*�Öõ�ÕÈí�ÀõËáí�

ÚÔí�ÕßíZëë±ù�ÖõÜÞí�çëÜõ�±ëäí.�ÕHë�ÚëÚë�

ÍBÝë� ÞèÙ.� ±VäV×� ÚLÝë� ÞèÙ� Àõ� ÕùÖëÞë�

KÝõÝÜë_� Ïíáë� ÕÍûuë� ÞèÙ.� ÕHë� ¼Ï� ÜÞùÚâ�

½âäí� ßëAÝð_.� ±õ� ßíÖõ� ÃðHëù,� åã@Ö±ùÞí�

ÔëßHëë�ÜëËõ�Éõ�Õðßïðæë×ý�ÀßäëÞù�èùÝ�ÖõÜë_�¼Ï�

ÜÞùÚâ�±ìÖ�±ëäUÝÀ�Èõ.�ÖÕ�ìäÞë�ìçì©±ù�

çë_ÕÍÖí�Þ×í.

(4)�ÜÞçë�çõäë

ÜÞÞõ�°ÖäëÞí�lõWÌ�Àâë�Èõ.�ÜÞçë�çõäë.�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�Òèäõ�ØßõÀ�Úþ›ëäIç�±õ�ç_ÀSÕ�

Àßõ�Àõ�±ëÕHëõ�åë_ìÖÞë_,�åã@ÖÞë_�ìÀßHëù�ìärÜë_�

ÎõáëääëÞë_�Èõ.�ÖÕVäíÜñÖý�ÚÞíÞõ�ßèõäëÞð_�Èõ.�

ÜÞçë� åðÛÛëäÞë×í� ±õÀ� Úí½Þë� çèÝùÃí�

ÚÞíÞõ� ±ëÃâ� äÔäëÞð_� Èõ� ±Þõ� ±ëÃâ�

äÔëßäëÞë_�Èõ.

ÜÞçë� çõäë� ¦ëßë� çÀëå� ±ëÕäëÞí�

ÜèkäÕñHëý�çõäë�ÀßäëÞí�Èõ.�äëÝðÜ_ÍâÜë_�åðÛ,�

lõWÌ,�VÞõèÞë_�ÕþÀoÕÞù�ÎõáëääëÞí�çõäë�ÀßäëÞí�
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ç_ÀSÕù,� ìäÀëßùÞë_� çñZÜ�Ú_ÔÞù×í� Üð@Ö� ×´�

ìäØõèí� ãV×ìÖÞù�±ÞðÛä�Àßõ� Èõ.� ÕþÜëØí� ÜÞ�

Ú_ÔÞÜë_�Úë_Ôõ�Èõ.

ìÛøë� ìÛøë� ÕþÀëßÞë_� TÝçÞù,� ìäÀëßù,�

ØðT²ýìkë±ùÞë�Ú_ÔÞùÜë_�ÉÀÍë´Þõ�ØðÑÂ,�±åë_ìÖ,�

èÖëåë,�ìÞßëåëÞù�±ÞðÛä�Àßí�èáÀí�ÀZëëÞð_�

°äÞ� °äÞëß� áùÀù� FÝëßõ� iëëÞ-ÝùÃ×í�

ÕþÛëìäÖ�×ëÝ�Èõ�IÝëßõ�Öõ±ù�çäý�ØñæHëù×í�Üð@Ö�

ÚÞí� ìØTÝ°äÞÞí� ±ÞðÛñìÖ� Àßí� °äÞÞõ�

çÎâ,�ÔLÝ�ÚÞëäõ�Èõ.�ÜëËõ�É�ÀèõäëÝð_�Èõ�Àõ�ÜÞ�

Àõ�èëßõ�èëß,�ÜÞ�Àõ�°Öõ�°Ö.

ÜíÌë�ÚëÚë�ìçì©�VäwÕ�±äV×ë�ÜëËõ�Àèõ�

Èõ,� ÒÜëVËß� çäýåã@ÖäëÞÞë� ØßõÀ� ç_ÀSÕÜë_�

±õËáí�åã@Ö�Èõ�Àõ�Éõ�çÜÝõ�Öõ�Éõ�´EÈõ�Öõ�Àßí�

åÀõ�Èõ�±Þõ�Àßëäí�ÕHë�åÀõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�±õÞë�

ç_ÀSÕ�çØë�åðÛ,�lõWÌ�±Þõ�ÀSÝëHëÀëßí�èåõ.�

Öù� FÝë_� lõWÌ� ÀSÝëHëÞë� ç_ÀSÕ� Èõ� Öõ� ìç©�

±äUÝ� ×ëÝ� Èõ� ±Þõ� ÜëVËß� çäýåã@ÖäëÞ�

èùäëÞõ�áíÔõ�ÜÞ�ÀØí�ÜëìáÀ�(±ëIÜë)Þõ�ØÃù�

ÞèÙ�Ø´�åÀõ,�ØðÑÂÞù�±ÞðÛä�Àßëäí�åÀõ�ÞèÙ.�

ÜÞ�±õÀëÃþ�±×ëýÖïû�±õÀ�ÌõÀëHëë�µÕß�ãV×Ö�ßèõ�

Èõ.�ÛËÀÖð_�Þ×í.�FÝë_�́ EÈù,�FÝëßõ�́ EÈù�ÜÞÞõ�

IÝë_�ãV×ß�Àßí�åÀù�Èù.�ÜÞ�ÀØí�µØëç�(ÜëÝëÞð_�

Øëç)�ÚÞí�åÀåõ�ÞèÙ�ÀëßHë�Àõ�Öõ�çõäëÔëßí�

Øëç� ÚÞí� ½Ý� Èõ.� ±ë� Èõ� ÜÞÞí� åã@Ö� Éõ�

±áúìÀÀ�°äÞÜë_�äëßçë�Ýë�äßØëÞ×í�Üâõ�Èõ.Ó

(29-10-1987)

±ëÕ� ÜÞÞõ� °ÖäëÞë� Õðßïðæë×ýÜë_� Fäá_Ö�

çÎâÖë�Üõâäù�±õäí�åðÛÀëÜÞë�çë×õ�ìäßÜð_�È\_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

આ વાતથી �વયંને કહી શક�� છું. � આપણે �વયંને 
ઠીક કયા� તો હવે ક�ઈ ગરબડ થવાની નથી. તો 
સમ� ગરબડ થઈ જ �ય તો િવચારોનું જે �તર 
ઉ�પ�ન થાય છ�, પછી તે �ૃંખલા બની �ય છ�. 
િવશેષકર � નકારા�મક વાળા િવચાર �યા 
�કારના છ�. આપણે એના માટ� �ગ�ક હોતા 
નથી. આવા સંક�પ બ� તી� ચાલે છ�. �ણે ક� હવે 
ક�ઈ નહ� થાય. બાળકો ઉ�ાં છ� ક� નહ�, બસ તો 
આવશે નહ�. જ�દી કરો ને. આ �કાર� મનમાં 
અરાજકતાની ભાવના પેદા થાય છ�.

આપણે આખો �દવસ �ઈએ ક� આપણા 
સંક�પોની ગુણવ�ા ક�વી છ�? આખો �દવસ 
�વયંની સાથે એ આંત�રક વાતા�લાપ ચાલી રહ� છ�. 
આ ઘણા ખરાબ છ�, એણે આવું ના કરવું �ઈએ. 
આ ઘણા સારા છ�. એમની પાસે જે છ� તે મારી પાસે 
નથી. અંદર આ શું થઈ ર�ં છ� આપણે કોની સાથે 
વાતો કરીએ છીએ ? આપણે આખો �દવસ 
પોતાના મનની સાથે વાતો કરીએ છીએ. � મોડું 
થઈ ગયું તો કોઈ વાત નહ�. એનો �ભાવ મારા 
આગળના કાય� પર ના પડે, એટલે એના માટ� એક 
િમિનટ થોભીને અંતમ�ન સાથે યો�ય વાતા�લાપ 
કરીએ. આ �કારના વાતા�લાપનો �ભાવ આપણા 
આખા �દવસ પર પડે છ�. એટલે સવાર� ઉઠવાની 
સાથે સકારા�મક સંક�પ કરીએ અને પોતાના 
મનને સંતુિલત રાખો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

• િવ�તારને ના �તાં સારને જુઓ અને 
�વયંમાં સમાવી લો આ તી� પુ�ષાથ� છ�.

• જેની પાસે પિવ�તાનો સવ��ે� ખ�નો છ� 
તે સૌથી મોટો ધનવાન છ�.
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hëHë� äëÖù� Úþë›Hëù�

(Úþ›ëäIçù)� ÜëËõ� çØë�

çë×õ�èùÝ�Èõ�Ñ�(1)�ìäÇëß�

(2)� ìääõÀ� ±Þõ� (3)�

±ÞðÛä.� Àù´� ÕHë� Õþ‘�

¶Ìõ�Èõ�Öù�ìäÇëß�×ëÝ�Èõ.�

ÕÈí�ìääõÀ�åð_�Àèõ�È�±Þõõ�

±ÞðÛä�åð_�Àèõ�Èõ�Öõ�½õäëÞð_�ßèõ�Èõ.�ØßõÀ�çÜÝõ�

ØßõÀÞí�Õëçõ�±ë�hëHë�äëÖù�çØë�çë×õ�èùÝ�Èõ.�

ìäÇëßùÜë_�ìØÞÕþìÖìØÞ�ÕìßäÖýÞ�±ëäÖð_�½Ý�Èõ.�

ìääõÀ�½ÃÖù�½Ý�Èõ.�ÉõËáí�ìäÇëßÔëßë�µEÇ�

èùÝ�Èõ,�ÖõËáù�VäÝ_Üë_�±ëIÜìärëç�äÔÖù�½Ý�

Èõ.�ÚëÚë�(ÕßÜìÕÖë�ìåä�ÕßÜëIÜë)Üë_�ìÞ�Ý�

×ëÝ�Èõ.�iëëÞÜëÃý�çèÉ�áëÃõ�Èõ.�Ü_ì{á�CëHëí�

¬Çí�Èõ�Õß_Öð�±ëÃâ�ÔÕäð_�çèõáð_�áëÃõ�Èõ.�FÝëßõ�

ÀëâÞð_�iëëÞ�±ëäí�ÃÝð_�Öù�iëëÞ×í�±ëÃâ�ÔÕäð_�

çèÉ�áëÃõ�Èõ.�±õÀ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�Úí°�çäý�äëÖù�

çÜëMïÖ� Àßí� Øõ� Èõ.� ¼ãWË� µÕß�ÖßÎ�½Ý�Èõ.�

±ëIÜë� VäÝ_Þõ�±åßíßí� çÜ°�ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ� ÕþÀòìÖ°ÖÞù�±ÞðÛä� Àßõ� Èõ.�

±ëìØÜë_�åð_� Èí±õ,� ÜKÝÜë_�åð_� ×Ýð_�±Þõ�ÈõäËõ�

±_ÖÜë_� åí� ÃìÖ� ×´.� ±õÞù� ç_ÕñHëý� ±ëÝÞù�

ÚëÚë±õ� ±ëMÝù� Èõ.� ±õ� ½Hëäë� ÜYÝð_� Àõ�

ÕßÜëIÜë×í� Øñß� ÉäëÞõ� ÀëßHëõ� Øõè±ìÛÜëÞí�

ÚLÝë.�ßëäHëõ�Õþèëß�Àßí�ØíÔù.�èäõ�ßëäHë�ßëFÝ�

Õß�°Ö�Üõâääë�ÜëËõ�çú�Õþ×Ü�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�

ìäÉÝ�Üõâääù�ÕÍõ.�FÝëßõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�lõWÌ�

ÀÜý�Àßäë�áëÃõ,�IÝëßõ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�çëßí�ßíÖõ�

ßèõ.�ÀëßHë�Àõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�CëHëë_�ìäÀÜùý�

ÀßäëÜë_�±ëTÝë_�Èõ.�èäõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�

ÕHë�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀÜõýãLÄÝ°Ö�ÚÞäð_�±õËáõ�

±õäð_�ÞèÙ�Àõ�ÀÜý�ÀÝëý�ìçäëÝ�±õÀáë�Úõçí�ßèõäð_.�

Õß_Öð�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀëÞ�

¦ëßë�Àõ�ÜðÂ�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�Éõ�äëÖ�

ÀëÜÞí�Þ�èùÝ,�Öõ�çë_Ûâåù�ÞèÙ.�±ë�±ë_Âù×í�

ÞÀëÜí�Çí½õ�½õåù�ÞèÙ.

Àù´�Àù´�Õþ‘�ÕñÈõ�Èõ�Àõ�±õÀ�ÕìßäëßÜë_�

Çëß�ÉHëë�ßèõ�Èõ.�Ëõáíìä{Þ�±õÀÞõ�çëßïð_�áëÃõ�Èõ.�

Úí½Þõ�çëßïð_�áëÃÖð_�Þ×í.�èäõ�åð_�×ëÝ?�±õÀ�Çëáð�

ÀßíÞõ�Úõçí�½Ý,�Úí½�ÞëßëÉ�×ëÝ.�Çëáð�Àßåõ�

ÕHë�@ÝëßõÝ�Ú_Ô�ÞèÙ�Àßõ.�±ë�ÕHë�ÀÜõýãLÄÝù�

ØÃù�±ëÕõ�Èõ�±õÜ�×Ýð_.�°Ö�×´�ÞèÙ.�åëHëë�±õÞõ�

ÀèõäëÝ�Éõ�±õÀÚí½Þí�µøëìÖÞù�AÝëá�ßëÂõ.�½õ�

èð_�Üëßí�µøëìÖ�Þ�Àßí�åÀ<_,�Öù�Úí½Þí�µøëìÖÞù�

Öù�AÝëá�ßëÂð_,�ÖõÞõ�ÜØØ�Àßïð_.�Àù´�Þõ�Àù´�äëÖ�

çëßí�Þ�áëÃõ,�Öù�èð_�Öõ�Þ�Àßïð_.�@ÝëßõÝ�Àù´�

ÞÀëÜë_�ÕðVÖÀù,�äëÖëýÞë_�(ÞäáÀ×ëÞë_)�ÕðVÖÀù�

Þ� äë_Çù,� ÚõìÎÀß� (ìÇ_ÖëäÃßÞë)� ÚëØåëè�

ÚÞäë�ÜëËõ�±ëÕHëõ�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�

ãV×ìÖ� ÕþëMïÖ� ÀßäëÞí� Èõ.� Vä� µøëìÖÞí� çë×õ�

çë×õ,�±LÝÞí�µøëìÖ�Àõäí�ßíÖõ�×ëÝ,�äëÖëäßHë�

åð©�À´�ßíÖõ�×ëÝ�Öõ�½õäëÞð_�Èõ.�Éõ×í�Úí½±ùÞð_�

TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�×´�½Ý.�±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�

ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�çë_Ûâäë�Àõ�äë_ÇäëÞù�çÜÝ�É�

èùÖù� Þ×í.� ±õËáõ� ÚëÚë� Àèõ� Èõ� ç_ÃÞí� ÕHë�

çëäÇõÖí�ßëÂù.�Àù´Þù�ß_Ã�áëÃí�½Ý�Öõäù�ç_Ã�

Þ�Àßù.�çÖïû� ìÕÖëÞù�ç_Ã�±ëÕHëÞõ�±åßíßí�

ÚÞëäõ�Èõ.�çäýÃðHë�ç_Õøë�ÚÞëäõ�Èõ.�çäý�ÂëÜí±ù�

Øñß�Àßí�Øõ�Èõ.�±ëäë�ç_ÃÞë�ß_ÃÜë_�ßèð_.�±ëäù�

ç_Ã�Üëßë�çÜùäìÍÝë_Þõ�±ëÕð_.�ÀëßHë�Àõ�FÝëßõ�

અ�તધારા

િવચાર - િવવેક - અનુભવ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

Èõ.�ØõèÛëÞ�çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�ÚëÚëÞù�

çIÝ�ÕìßÇÝ�Èõ,�ÚëÚëÜë_�ìärëç�Èõ�±õÞõ�ÜëËõ�

ØðìÞÝëÞí� Àù´ÕHë� äëÖ� ØðÑÂí� ÀßÖí� Þ×í.�

ØðìÞÝëÜë_�ÃÜõ�Öõ�èùÝ.�ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±õÞí�çëÜõ�

ÚëÚë�èåõ.�FÝëßõ�ÚëÚë�çëÜõ�Èõ�Öù�ìÇ_ÖëÞð_�Àù´�

ÀëßHë�Þ×í.�±õÜ�áëÃõ�Èõ�Àõ�±ë�Öù�×äëÞð_�èÖð_.�

±ëÕHëë� ÜëËõ� Öõ� (çÜVÝë±ù)� Àù´� ÜùËí� äëÖ�

Þ×í.�ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�Àèõáð_�É�Èõ�Àõ�ÚëâÀù,�

ìäÞëå�Öù�×åõ�É.�Öõ�Õèõáë_�±ëÕHëõ�ÚëÚë�Õëçõ×í�

äëßçù�áõäëÞù�Èõ.�ìäÞëå�@Ýëßõ�×åõ�Öõ�ÀØí�Þë�

ìäÇëßù.� ìäÞëå�Õèõáë_�ç_ÃÜÝðÃ�Õß�ÚõìÎÀß�

(ìÇ_ÖëÜð@Ö)�ßèõäëÞí�ÚëØåëèí�á´�áù.

ìäÇëß,�ìääõÀ�±Þõ�±ÞðÛä�Àèõ�Èõ�Àõ�ÉõÞõ�

ÚëØåëèíÞù�Þåù�ÇÏõáù�Èõ�ÖõÞë�µÕß�@ÝëßõÝ�

ØðÑÂÞí� ±çß� ×Öí� Þ×í.� Öõ� ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ�ÕþÀòìÖ°Ö�Èõ.�ÚëÚë�ÚëØåëèíÞù�

Þåù�ÇÏëäõ�Èõ�ÕHë�Öõ�Þåù�ÀùHë�µÖëßí�Øõ�Èõ�?�

@Ýëßõ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝÞí�Ç_ÇâÖë,�ÜëÝëÞù�ØÃù,�

ç_ÃÞù�ß_Ã�Èõ.�±õÞí�áÕõËÜë_�±ëäí�Éäë×í�Þåù�

¶Ößí�½Ý�Èõ.�ÂùËë_�ÃMÕë_�ÜëßäëÞí�±ëØÖ�ÕÍõ,�

ÎëáÖð�äëÖù�çë_ÛâäëÞí,�ç_ÛâëääëÞí�±ëØÖ�

ÕÍí�Öù�Öõ�±äV×ë�ßèí�åÀÖí�Þ×í.�×ùÍ<_�ÕHë�

ÎëáÖð_�äëÖùÜë_�±ëääð_�±õËáõ�±äV×ëÞõ�ÍÃÜÃ�

Àßäí.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÂÚßØëß.�ÕùÖëÞë�

µÕß�KÝëÞ�ßëÂù�Àõ�@ÝëßõÝ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝ�ØÃù�

Öù�Þ×í�ØõÖíÞõ�?�Àù´Þë�ØÃëÞë�ÛùÃ�Öù�Þ×í�

ÚÞÖëÞõ� ?� Àù´Þë�Ûëä� VäÛëäÞõ�½õÖë_� ÕHë�

±çß� ×ëÝ� Èõ.� VäÛëä� Úí½Þù� ÕHë� Ûëßõ�
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Þ×í.�ÀëßHë�?�Ûëä�VäÛëäÞí�±çß�×ëÝ�Èõ.�
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ÎëáÖð_� ìÇ_ÖÞ� Àßõ� Èõ,� ÎëáÖð_� Úùáõ� Èõ� Öù�
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ÚÞëäí�Øõåõ.�±õHëõ�±õÞõ�±ë�À�ëð_�èåõ,�±õËáõ�±ëÜ�

×Ýð_�èåõ,�±ëÜ�½Hëí�çÜ°Þõ�ÜëÝëÞë_�ÖùÎëÞù�

áëäíÞõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�ÜÞ�ÀãSÕÖ�

äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�

ÜÞ�ÀãSÕÖ�äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�

Àßõ�Èõ.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�wÕ�äç_Ö�

(ÝùÃí-iëëÞí)�çÜ½õ.�ÉõÞõ�É\±ù�Öõ�¼ãWË×í�ÔLÝ�

ÚÞí�½Ý.�ÜðÂ×í�±õäë_�äÇÞ�Úùáù,�iëëÞäHëýÞ�

Àßù�Éõ×í�ÚëÚë�çë×õ�ç_Ú_Ô�½õÍë´�½Ý.�FÝëßõ�

±ëIÜë-ìØá×í�ÒÚëÚëÓ�Àèõ�Èõ�IÝëßõ�±õ�CëÍí±õ�

ßïðèëìÞÝÖ�(±ëãIÜÀ�ãV×ìÖ)Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�
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hëHë� äëÖù� Úþë›Hëù�

(Úþ›ëäIçù)� ÜëËõ� çØë�

çë×õ�èùÝ�Èõ�Ñ�(1)�ìäÇëß�

(2)� ìääõÀ� ±Þõ� (3)�

±ÞðÛä.� Àù´� ÕHë� Õþ‘�

¶Ìõ�Èõ�Öù�ìäÇëß�×ëÝ�Èõ.�

ÕÈí�ìääõÀ�åð_�Àèõ�È�±Þõõ�

±ÞðÛä�åð_�Àèõ�Èõ�Öõ�½õäëÞð_�ßèõ�Èõ.�ØßõÀ�çÜÝõ�

ØßõÀÞí�Õëçõ�±ë�hëHë�äëÖù�çØë�çë×õ�èùÝ�Èõ.�

ìäÇëßùÜë_�ìØÞÕþìÖìØÞ�ÕìßäÖýÞ�±ëäÖð_�½Ý�Èõ.�

ìääõÀ�½ÃÖù�½Ý�Èõ.�ÉõËáí�ìäÇëßÔëßë�µEÇ�

èùÝ�Èõ,�ÖõËáù�VäÝ_Üë_�±ëIÜìärëç�äÔÖù�½Ý�

Èõ.�ÚëÚë�(ÕßÜìÕÖë�ìåä�ÕßÜëIÜë)Üë_�ìÞ�Ý�

×ëÝ�Èõ.�iëëÞÜëÃý�çèÉ�áëÃõ�Èõ.�Ü_ì{á�CëHëí�

¬Çí�Èõ�Õß_Öð�±ëÃâ�ÔÕäð_�çèõáð_�áëÃõ�Èõ.�FÝëßõ�

ÀëâÞð_�iëëÞ�±ëäí�ÃÝð_�Öù�iëëÞ×í�±ëÃâ�ÔÕäð_�

çèÉ�áëÃõ�Èõ.�±õÀ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�Úí°�çäý�äëÖù�

çÜëMïÖ� Àßí� Øõ� Èõ.� ¼ãWË� µÕß�ÖßÎ�½Ý�Èõ.�

±ëIÜë� VäÝ_Þõ�±åßíßí� çÜ°�ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ� ÕþÀòìÖ°ÖÞù�±ÞðÛä� Àßõ� Èõ.�

±ëìØÜë_�åð_� Èí±õ,� ÜKÝÜë_�åð_� ×Ýð_�±Þõ�ÈõäËõ�

±_ÖÜë_� åí� ÃìÖ� ×´.� ±õÞù� ç_ÕñHëý� ±ëÝÞù�

ÚëÚë±õ� ±ëMÝù� Èõ.� ±õ� ½Hëäë� ÜYÝð_� Àõ�

ÕßÜëIÜë×í� Øñß� ÉäëÞõ� ÀëßHëõ� Øõè±ìÛÜëÞí�

ÚLÝë.�ßëäHëõ�Õþèëß�Àßí�ØíÔù.�èäõ�ßëäHë�ßëFÝ�

Õß�°Ö�Üõâääë�ÜëËõ�çú�Õþ×Ü�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�

ìäÉÝ�Üõâääù�ÕÍõ.�FÝëßõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�lõWÌ�

ÀÜý�Àßäë�áëÃõ,�IÝëßõ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�çëßí�ßíÖõ�

ßèõ.�ÀëßHë�Àõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�CëHëë_�ìäÀÜùý�

ÀßäëÜë_�±ëTÝë_�Èõ.�èäõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�

ÕHë�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀÜõýãLÄÝ°Ö�ÚÞäð_�±õËáõ�

±õäð_�ÞèÙ�Àõ�ÀÜý�ÀÝëý�ìçäëÝ�±õÀáë�Úõçí�ßèõäð_.�

Õß_Öð�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀëÞ�

¦ëßë�Àõ�ÜðÂ�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�Éõ�äëÖ�

ÀëÜÞí�Þ�èùÝ,�Öõ�çë_Ûâåù�ÞèÙ.�±ë�±ë_Âù×í�

ÞÀëÜí�Çí½õ�½õåù�ÞèÙ.

Àù´�Àù´�Õþ‘�ÕñÈõ�Èõ�Àõ�±õÀ�ÕìßäëßÜë_�

Çëß�ÉHëë�ßèõ�Èõ.�Ëõáíìä{Þ�±õÀÞõ�çëßïð_�áëÃõ�Èõ.�

Úí½Þõ�çëßïð_�áëÃÖð_�Þ×í.�èäõ�åð_�×ëÝ?�±õÀ�Çëáð�

ÀßíÞõ�Úõçí�½Ý,�Úí½�ÞëßëÉ�×ëÝ.�Çëáð�Àßåõ�

ÕHë�@ÝëßõÝ�Ú_Ô�ÞèÙ�Àßõ.�±ë�ÕHë�ÀÜõýãLÄÝù�

ØÃù�±ëÕõ�Èõ�±õÜ�×Ýð_.�°Ö�×´�ÞèÙ.�åëHëë�±õÞõ�

ÀèõäëÝ�Éõ�±õÀÚí½Þí�µøëìÖÞù�AÝëá�ßëÂõ.�½õ�

èð_�Üëßí�µøëìÖ�Þ�Àßí�åÀ<_,�Öù�Úí½Þí�µøëìÖÞù�

Öù�AÝëá�ßëÂð_,�ÖõÞõ�ÜØØ�Àßïð_.�Àù´�Þõ�Àù´�äëÖ�

çëßí�Þ�áëÃõ,�Öù�èð_�Öõ�Þ�Àßïð_.�@ÝëßõÝ�Àù´�

ÞÀëÜë_�ÕðVÖÀù,�äëÖëýÞë_�(ÞäáÀ×ëÞë_)�ÕðVÖÀù�

Þ� äë_Çù,� ÚõìÎÀß� (ìÇ_ÖëäÃßÞë)� ÚëØåëè�

ÚÞäë�ÜëËõ�±ëÕHëõ�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�

ãV×ìÖ� ÕþëMïÖ� ÀßäëÞí� Èõ.� Vä� µøëìÖÞí� çë×õ�

çë×õ,�±LÝÞí�µøëìÖ�Àõäí�ßíÖõ�×ëÝ,�äëÖëäßHë�

åð©�À´�ßíÖõ�×ëÝ�Öõ�½õäëÞð_�Èõ.�Éõ×í�Úí½±ùÞð_�

TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�×´�½Ý.�±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�

ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�çë_Ûâäë�Àõ�äë_ÇäëÞù�çÜÝ�É�

èùÖù� Þ×í.� ±õËáõ� ÚëÚë� Àèõ� Èõ� ç_ÃÞí� ÕHë�

çëäÇõÖí�ßëÂù.�Àù´Þù�ß_Ã�áëÃí�½Ý�Öõäù�ç_Ã�

Þ�Àßù.�çÖïû� ìÕÖëÞù�ç_Ã�±ëÕHëÞõ�±åßíßí�

ÚÞëäõ�Èõ.�çäýÃðHë�ç_Õøë�ÚÞëäõ�Èõ.�çäý�ÂëÜí±ù�

Øñß�Àßí�Øõ�Èõ.�±ëäë�ç_ÃÞë�ß_ÃÜë_�ßèð_.�±ëäù�

ç_Ã�Üëßë�çÜùäìÍÝë_Þõ�±ëÕð_.�ÀëßHë�Àõ�FÝëßõ�

અ�તધારા

િવચાર - િવવેક - અનુભવ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

Èõ.�ØõèÛëÞ�çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�ÚëÚëÞù�

çIÝ�ÕìßÇÝ�Èõ,�ÚëÚëÜë_�ìärëç�Èõ�±õÞõ�ÜëËõ�

ØðìÞÝëÞí� Àù´ÕHë� äëÖ� ØðÑÂí� ÀßÖí� Þ×í.�

ØðìÞÝëÜë_�ÃÜõ�Öõ�èùÝ.�ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±õÞí�çëÜõ�

ÚëÚë�èåõ.�FÝëßõ�ÚëÚë�çëÜõ�Èõ�Öù�ìÇ_ÖëÞð_�Àù´�

ÀëßHë�Þ×í.�±õÜ�áëÃõ�Èõ�Àõ�±ë�Öù�×äëÞð_�èÖð_.�

±ëÕHëë� ÜëËõ� Öõ� (çÜVÝë±ù)� Àù´� ÜùËí� äëÖ�

Þ×í.�ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�Àèõáð_�É�Èõ�Àõ�ÚëâÀù,�

ìäÞëå�Öù�×åõ�É.�Öõ�Õèõáë_�±ëÕHëõ�ÚëÚë�Õëçõ×í�

äëßçù�áõäëÞù�Èõ.�ìäÞëå�@Ýëßõ�×åõ�Öõ�ÀØí�Þë�

ìäÇëßù.� ìäÞëå�Õèõáë_�ç_ÃÜÝðÃ�Õß�ÚõìÎÀß�

(ìÇ_ÖëÜð@Ö)�ßèõäëÞí�ÚëØåëèí�á´�áù.

ìäÇëß,�ìääõÀ�±Þõ�±ÞðÛä�Àèõ�Èõ�Àõ�ÉõÞõ�

ÚëØåëèíÞù�Þåù�ÇÏõáù�Èõ�ÖõÞë�µÕß�@ÝëßõÝ�

ØðÑÂÞí� ±çß� ×Öí� Þ×í.� Öõ� ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ�ÕþÀòìÖ°Ö�Èõ.�ÚëÚë�ÚëØåëèíÞù�

Þåù�ÇÏëäõ�Èõ�ÕHë�Öõ�Þåù�ÀùHë�µÖëßí�Øõ�Èõ�?�

@Ýëßõ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝÞí�Ç_ÇâÖë,�ÜëÝëÞù�ØÃù,�

ç_ÃÞù�ß_Ã�Èõ.�±õÞí�áÕõËÜë_�±ëäí�Éäë×í�Þåù�

¶Ößí�½Ý�Èõ.�ÂùËë_�ÃMÕë_�ÜëßäëÞí�±ëØÖ�ÕÍõ,�

ÎëáÖð�äëÖù�çë_ÛâäëÞí,�ç_ÛâëääëÞí�±ëØÖ�

ÕÍí�Öù�Öõ�±äV×ë�ßèí�åÀÖí�Þ×í.�×ùÍ<_�ÕHë�

ÎëáÖð_�äëÖùÜë_�±ëääð_�±õËáõ�±äV×ëÞõ�ÍÃÜÃ�

Àßäí.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÂÚßØëß.�ÕùÖëÞë�

µÕß�KÝëÞ�ßëÂù�Àõ�@ÝëßõÝ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝ�ØÃù�

Öù�Þ×í�ØõÖíÞõ�?�Àù´Þë�ØÃëÞë�ÛùÃ�Öù�Þ×í�

ÚÞÖëÞõ� ?� Àù´Þë�Ûëä� VäÛëäÞõ�½õÖë_� ÕHë�

±çß� ×ëÝ� Èõ.� VäÛëä� Úí½Þù� ÕHë� Ûëßõ�

ÖëHëÝð@Ö�±ëÕHëõ�ÚÞí±õ�Èí±õ.�Öõ×í�ìÉ_ØÃíÜë_�

±ëÞ_Ø�ßèõÖù�Þ×í.�çõäëÞù�µÜ_Ã,�µIçëè�ßèõÖù�

Þ×í.�ÀëßHë�?�Ûëä�VäÛëäÞí�±çß�×ëÝ�Èõ.�

ÚëÚë�ભáૂ ë´�½Ý�Èõ.�ÕñÈí±õ�Öù�ÛëßõÚùÉÕñHëý�
ØõÂëåõ.�±õËáõ� ìäÇëß�çØë�lõWÌ�èùäë�½õ´±õ.�

ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±ëÕHëõ�ÜÝëýØë�±Þðçëß�ÇëáäëÞð_�

ÀÜõýãLÄÝ°Ö� ÚÞëåõ� IÝëßõ� ÜëÝë°Ö� ÚÞëåõ.�

Àù´Þõ� ÜëÝëÞë_� ÖùÎëÞù� ÀõÜ� ±ëäõ� Èõ� ?�

çèÞåíáÖëÞù�±Ûëä�ÀõÜ�Èõ�?�´WÝëýÛëä�ÀõÜ�

Èõ�?�ÀëßHë�Àõ�ÀÜõýãLÄÝù�Õß�ìäÉÝ�ÜõâTÝù�Þ×í.�

ÎëáÖð_� ìÇ_ÖÞ� Àßõ� Èõ,� ÎëáÖð_� Úùáõ� Èõ� Öù�

çèÞåíáÖë�±ëäÖí�Þ×í.�ÕÈí�ÜëÝë�á½ÜHëí�

ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�ÜÍØð_�ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�Öù�ÜëÝë�@Ýë_×í�

±ëäõ�Èõ�?�ÀÜõýãLÄÝù±õ�ØÃù�ØíÔù�±õËáõ�ÜëÝë�

±ëäí� Ã´.� ÀÜõýãLÄÝù� µÕß� ìäÉÝ� Üõâäù.�

ÚõìÎÀß�ÚëØåëè�ÚÞù.�±ëÂù�ìØäç�ÇõÀ�Àßù�Àõ�

Üëßí�¼ãWËÜë_�ßïðèëìÞÝÖ�@Ýë_�çðÔí�±ëäí�Èõ�?�

ØßõÀÞõ�±ëIÜë�ÖßíÀõ�É\±ù,�Àù´Þë�ØõèÞõ�½õåù�

ÞèÙ.� ØõèÞõ� ½õåù,� Öù� ÖõÞë� VäÛëä,� ç_VÀëß�

ØõÂëåõ.�±õËáõ�±ëIÜëÞõ�É\±ù.�Öù�¼ãWËÜë_�ÕþõÜ�

ÉLÜåõ.�AÝëá�Àßù,�ìääõÀ�åð_�Àèõ�Èõ.�èð_�Àù´Þð_�

åßíß�½õª�È\_�Öù�±õÞù�Ûëä�VäÛëä�çäý�ÝëØ�

±ëäí�½Ý�Èõ.�±ëIÜë�É\±ù�Öù�çäý�ÚØáë´�Éåõ.�

¼ãWË�ÕëäÞ�×´�Éåõ.�çäýÞð_�ÀSÝëHë�ÀßäëÞí�

ÛëäÞëT²ìkë,�¼ãWËÜë_�ÜÉÚñÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�¼ãWË�

ÚØáäë×í�V²ãWË�ÚØáë´�½Ý�Èõ.

ÜÞÀãSÕÖ� äëÖù� ìäÇëßäëÞí� ÕHë� CëHëí�

ÜëÝë�Èõ.�äëÖ�CëHëí�ÞëÞí�èåõ�ÕHë�ÖõÞõ�CëHëí�ÜùËí�

ÚÞëäí�Øõåõ.�±õHëõ�±õÞõ�±ë�À�ëð_�èåõ,�±õËáõ�±ëÜ�

×Ýð_�èåõ,�±ëÜ�½Hëí�çÜ°Þõ�ÜëÝëÞë_�ÖùÎëÞù�

áëäíÞõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�ÜÞ�ÀãSÕÖ�

äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�

ÜÞ�ÀãSÕÖ�äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�

Àßõ�Èõ.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�wÕ�äç_Ö�

(ÝùÃí-iëëÞí)�çÜ½õ.�ÉõÞõ�É\±ù�Öõ�¼ãWË×í�ÔLÝ�

ÚÞí�½Ý.�ÜðÂ×í�±õäë_�äÇÞ�Úùáù,�iëëÞäHëýÞ�

Àßù�Éõ×í�ÚëÚë�çë×õ�ç_Ú_Ô�½õÍë´�½Ý.�FÝëßõ�

±ëIÜë-ìØá×í�ÒÚëÚëÓ�Àèõ�Èõ�IÝëßõ�±õ�CëÍí±õ�

ßïðèëìÞÝÖ�(±ëãIÜÀ�ãV×ìÖ)Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�
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Èõ,�äÖýäëÞð_�Èõ.�ÂßëÚ�ìäÇëßù�Àßäë×í�±ëIÜë�

ÍoÂõ�Èõ.�ÕÈí�Àèí±õ�Èí±õ�Àõ�ÀùHë�½Hëõ�ÜÞõ�åð_�

×ëÝ� Èõ.� ¬ÍëHëÜë_� ½±ù� Öù� ÂÚß� ÕÍõ.�

ìääõÀäëÞ�ÖßÖ�É�ÕùÖëÞí�±ë_ÖìßÀ�ãV×ìÖ�Àõäí�

Èõ�Öõ�ÕëßÂí�½Ý�Èõ.�Àù´Þí�äëÖÞí�±_Øß�±çß�

×ëÝ�Èõ.�ÞëÞÀÍù�Àë_Ëù�ÕHë�äÔëßõ�ÕíÍë�±ëÕõ�Èõ.�

Àù´Þõ�ØðÑÂ�±ëMÝë�ÈÖë_�ìØáÃíß�(çùßí)�ÀèõÖë�

Þ×í.�Üëßí�Ûñá�Èõ�±õÜ�ÀÚñá�ÀßÖë�Þ×í.�ÕÈí�

±ëIÜë�ÍoÂõ�Èõ.�Úèëß×í�Àù´�ÃÜõ�ÖõËáð_�È\Õëäõ�

ÕHë�±_ÖßëIÜëÜë_� ÖõÞù� ÍoÂ�×ëÝ�Èõ.�±õÀäëß�

ÕßÜëIÜëÞë�ìØá×í�¶Ößí�ÃÝë,�Öù�±ëÃâ�äÔí�

åÀåù�ÞèÙ.�ØðìÞÝëÞë_�çäý�ç_Ú_Ôí�ØÃù�ÀßÞëßë_�

Èõ.�±õÀ�ÕßÜëIÜë�ìÕÖë�çØë�çðÂ�±ëÕÞëßë�Èõ.�

±ëÕHëõ�Àù´�Ûñá�Àßíåð_�Öù�ØðìÞÝëÞë�áùÀùÞõ�

ÜÞëäí� á´åð_� ÕHë� ÛÃäëÞÞõ� ÜÞëäí� åÀíåð_�

ÞèÙ.�Öõ�Cëb_�ÀÕßïð_�Èõ.�Öõ×í�½õ�ç_ÕñHëý�ÚÞäëÞð_�

áZÝ�èùÝ,�Öù�ÚÔù�çÜÝ�±õ�áÃÞíÜë_�ßèõäëÞð_�
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ભણેલો પણ હતો નહ�. પણ દીદી કહ�તાં હતાં, 
તમારા ઉપર ભગવાનની નજર પડી છ�, 
આ�માઓમાં મહાન આ�માનું ભોજન બનાવો છો, 
બાબાનો ભોગ પણ બનાવો છો એટલે તમે ઘણા 
મહાન છો, આ �વમાનમાં રહીને સેવા કરો.

વાતાવરણ સદા શિ�શાળી રહ� તેનું પૂ�ં 
�યાન રાખતાં હતાં

એકવાર મારી ફ�રયાદ થઈ, દીદીએ 
પોતાની િવિધ અનુસાર મને બાબાના કમરામાં 
મોક�યો. પાછો આ�યો તો પૂ�ું ક� તમે ભૂલ કરી 
છ�? �વીકાર કરી લો, વાયુમંડળ સુધરી જશે. 
થોડા �દવસ પછી સ�ાઈ સામે આવી મારા 
�વીકાર કરવાથી સમ� વાયુમંડળમાં હલચલ 
શાંત થઈ ગઈ. આ �કાર� શિ�શાળી વાતાવરણ 
બનાવવામાં બ� જ �યાન રાખતાં હતાં. દીદીની 
�યવહા�રક િશ�ાઓથી, મા�વ� પાલનાથી 
આપણે આ�યા��મકતામાં પ�રપ� થતા ગયા. 
આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ યાદ આવે છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... દીદી મનમોિહની�

�� ઈ�રીય �ાનમાં સન 
1972માં આ�યો અને 
પહ�લીવાર મધુવન 
આવવાનું િનમં�ણ 
આપવા માટ� દીદી 
મનમોિહની� િનિમ� 
બ�યાં. એ ગુણિનિધના 

અનેકાનેક ગુણોમાંથી ક�ટલાકનું વણ�ન ક�ં છું.

ભગવાનની સાથે બુિ�ની લાઈન �ીયર 
અને ક�ચ�ગ પાવર શિ�શાળી હતાં.

�� �દ�હીમાં રહ�તો હતો, ભારતીય ર�લવેમાં 
સેવા કરતાં પાંચ મિહના વી�યા હતા. �યાં સુધી 
મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) આ�યો 
નહોતો. એક �દવસે દીદી મનમોિહનીએ 
સેવાક���ની િનિમ� બહ�નને પ� લ�યો અને 
ક�ટલીક િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને ક�ં. એવો 
કોઈ ભાઈ આપની આસપાસ હોય તો 15 �દવસો 
માટ� મધુવન મોકલો. િનિમ� બહ�ને મને મધુવન 
મોક�યો. મધુવનમાં સેવા કરતાં કરતાં પંદર 
�દવસ પૂરા થયા તો મ� ક�ં, દીદી �� પાછો �� છું. 
દીદીએ ક�ં બી� પંદર �દવસ રોકાઈ �ઓ. 
આમ કરતાં કરતાં મને છ મિહના સેવા માટ� 
રોકાઈ જવા માટ� ક�ં. મ� એ સમયે ક�ં જવું છ� તો 
અ�યાર�, નહ� તો કદી પાછો જઈશ નહ�. દીદીએ 
ક�ં, આમ એકદમ તો કોઈને રાખીએ નહ�. છ 
માસ �ાયલ પર રાખીને �વભાવ સં�કાર �ઈશું, 
પછી ઠીક લાગશે, તો રાખીશું. મ� ફરી એજ વાતનું 
પુનરાવત�ન કયુ�. દીદીએ ક�ં, સવારના યોગ 
વખતે આપનો ચહ�રો મને દ�ખાય છ� અને બાબા 
કહ� છ�, આ બાળકને અહ� રાખી દો. એટલે �� ક�ઈ 

કહી શકતી નથી ક� રહી �ઓ. આ �કાર� દીદીએ 
ઈ�રીય ટચ�ગના આધાર� મને મધુવનમાં 
રહ�વાની �વીક�િત આપી.

દીદી �ીમત પર પૂરાં ચાલતાં હતાં તથા 
બી�ઓને ચલાવતાં હતાં

દીદીએ 6 માસ પછી મને �દ�હી, 
પાંડવભવનમાં સેવા માટ� મોકલી દીધો. અહ� મન 
લાગતું નહોતું. મધુવન બ� જ યાદ આવતું હતું. 
એક વાર બાબાને મળવા મધુવન આ�યો તો 
દીદીએ બાબાને બધું જણા�યું. એ પણ ક�ં ક� આ 
ભાઈ પાછા જવા ઈ�છતો નથી. દીદીએ ક�ં, આપે 
બાબાને શુ વાયદો કય�, ‘�યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, �યાં સેવા કરાવશો સવ� મંજૂર છ�.’ 
�યાર� બાબાએ બેસાડી દીધા તો દીદી દીદી શા 
માટ� કરો છો, �યાર� તમારી જ�ર પડશે �યાર� 
બાબા બોલાવી લેશે, એમ કહીને પાછો 
પાંડવભવન, �દ�હી મોકલી આ�યો. પછી ચાર વષ� 
મધુવન આ�યો. જ�ર હતી એટલે મને અહ� રોક� 
દીધો. પછી મને ભંડારાની સેવા સ�પી. આ �કાર� 
બાબાની �ીમત અનુસાર સેવા કરવાની શીખ 
દીદીએ આપી.

દીદી દર�કની િવશેષતા �ઈને, 
એ આધાર� આગળ વધારતાં હતાં

દીદી દર�કના ગુણ જ �તાં હતાં. કદી 
કોઈનો અવગુણ �યો નથી. અવગુણને ગુણમાં 
બદલવા માટ� સમ�વતાં હતાં. જેથી આ�મા 
અવગુણ છોડવા તૈયાર થતો હતો. �યાર� મને 
દીદી�નું ભોજન બનાવવા માટ� મધુવન ભંડારામાં 
રા�યો �યાર� �� �તો હતો ક� દીદી દર�કની 
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�ાના�ત

દીદી મનમોિહની�
�.ક�. રામલોચન, શાંિતવન, આબુરોડ.

• �ાથ�ના હ�મેશાં નાની હોવી �ઈએ. ઈ�રને 
માંગવાનું કારણ જણાવવું �ઈએ નહ�. તે 
�ણે છ�, આપણા માટ� શું સા�ં છ�.
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ભણેલો પણ હતો નહ�. પણ દીદી કહ�તાં હતાં, 
તમારા ઉપર ભગવાનની નજર પડી છ�, 
આ�માઓમાં મહાન આ�માનું ભોજન બનાવો છો, 
બાબાનો ભોગ પણ બનાવો છો એટલે તમે ઘણા 
મહાન છો, આ �વમાનમાં રહીને સેવા કરો.

વાતાવરણ સદા શિ�શાળી રહ� તેનું પૂ�ં 
�યાન રાખતાં હતાં

એકવાર મારી ફ�રયાદ થઈ, દીદીએ 
પોતાની િવિધ અનુસાર મને બાબાના કમરામાં 
મોક�યો. પાછો આ�યો તો પૂ�ું ક� તમે ભૂલ કરી 
છ�? �વીકાર કરી લો, વાયુમંડળ સુધરી જશે. 
થોડા �દવસ પછી સ�ાઈ સામે આવી મારા 
�વીકાર કરવાથી સમ� વાયુમંડળમાં હલચલ 
શાંત થઈ ગઈ. આ �કાર� શિ�શાળી વાતાવરણ 
બનાવવામાં બ� જ �યાન રાખતાં હતાં. દીદીની 
�યવહા�રક િશ�ાઓથી, મા�વ� પાલનાથી 
આપણે આ�યા��મકતામાં પ�રપ� થતા ગયા. 
આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ યાદ આવે છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... દીદી મનમોિહની�

�� ઈ�રીય �ાનમાં સન 
1972માં આ�યો અને 
પહ�લીવાર મધુવન 
આવવાનું િનમં�ણ 
આપવા માટ� દીદી 
મનમોિહની� િનિમ� 
બ�યાં. એ ગુણિનિધના 

અનેકાનેક ગુણોમાંથી ક�ટલાકનું વણ�ન ક�ં છું.

ભગવાનની સાથે બુિ�ની લાઈન �ીયર 
અને ક�ચ�ગ પાવર શિ�શાળી હતાં.

�� �દ�હીમાં રહ�તો હતો, ભારતીય ર�લવેમાં 
સેવા કરતાં પાંચ મિહના વી�યા હતા. �યાં સુધી 
મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) આ�યો 
નહોતો. એક �દવસે દીદી મનમોિહનીએ 
સેવાક���ની િનિમ� બહ�નને પ� લ�યો અને 
ક�ટલીક િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને ક�ં. એવો 
કોઈ ભાઈ આપની આસપાસ હોય તો 15 �દવસો 
માટ� મધુવન મોકલો. િનિમ� બહ�ને મને મધુવન 
મોક�યો. મધુવનમાં સેવા કરતાં કરતાં પંદર 
�દવસ પૂરા થયા તો મ� ક�ં, દીદી �� પાછો �� છું. 
દીદીએ ક�ં બી� પંદર �દવસ રોકાઈ �ઓ. 
આમ કરતાં કરતાં મને છ મિહના સેવા માટ� 
રોકાઈ જવા માટ� ક�ં. મ� એ સમયે ક�ં જવું છ� તો 
અ�યાર�, નહ� તો કદી પાછો જઈશ નહ�. દીદીએ 
ક�ં, આમ એકદમ તો કોઈને રાખીએ નહ�. છ 
માસ �ાયલ પર રાખીને �વભાવ સં�કાર �ઈશું, 
પછી ઠીક લાગશે, તો રાખીશું. મ� ફરી એજ વાતનું 
પુનરાવત�ન કયુ�. દીદીએ ક�ં, સવારના યોગ 
વખતે આપનો ચહ�રો મને દ�ખાય છ� અને બાબા 
કહ� છ�, આ બાળકને અહ� રાખી દો. એટલે �� ક�ઈ 

કહી શકતી નથી ક� રહી �ઓ. આ �કાર� દીદીએ 
ઈ�રીય ટચ�ગના આધાર� મને મધુવનમાં 
રહ�વાની �વીક�િત આપી.

દીદી �ીમત પર પૂરાં ચાલતાં હતાં તથા 
બી�ઓને ચલાવતાં હતાં

દીદીએ 6 માસ પછી મને �દ�હી, 
પાંડવભવનમાં સેવા માટ� મોકલી દીધો. અહ� મન 
લાગતું નહોતું. મધુવન બ� જ યાદ આવતું હતું. 
એક વાર બાબાને મળવા મધુવન આ�યો તો 
દીદીએ બાબાને બધું જણા�યું. એ પણ ક�ં ક� આ 
ભાઈ પાછા જવા ઈ�છતો નથી. દીદીએ ક�ં, આપે 
બાબાને શુ વાયદો કય�, ‘�યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, �યાં સેવા કરાવશો સવ� મંજૂર છ�.’ 
�યાર� બાબાએ બેસાડી દીધા તો દીદી દીદી શા 
માટ� કરો છો, �યાર� તમારી જ�ર પડશે �યાર� 
બાબા બોલાવી લેશે, એમ કહીને પાછો 
પાંડવભવન, �દ�હી મોકલી આ�યો. પછી ચાર વષ� 
મધુવન આ�યો. જ�ર હતી એટલે મને અહ� રોક� 
દીધો. પછી મને ભંડારાની સેવા સ�પી. આ �કાર� 
બાબાની �ીમત અનુસાર સેવા કરવાની શીખ 
દીદીએ આપી.

દીદી દર�કની િવશેષતા �ઈને, 
એ આધાર� આગળ વધારતાં હતાં

દીદી દર�કના ગુણ જ �તાં હતાં. કદી 
કોઈનો અવગુણ �યો નથી. અવગુણને ગુણમાં 
બદલવા માટ� સમ�વતાં હતાં. જેથી આ�મા 
અવગુણ છોડવા તૈયાર થતો હતો. �યાર� મને 
દીદી�નું ભોજન બનાવવા માટ� મધુવન ભંડારામાં 
રા�યો �યાર� �� �તો હતો ક� દીદી દર�કની 
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દીદી મનમોિહની�
�.ક�. રામલોચન, શાંિતવન, આબુરોડ.

• �ાથ�ના હ�મેશાં નાની હોવી �ઈએ. ઈ�રને 
માંગવાનું કારણ જણાવવું �ઈએ નહ�. તે 
�ણે છ�, આપણા માટ� શું સા�ં છ�.
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દીદી �યારાં તથા િમલનસાર હતાં

�યાર� કોઈ િવિશ� �યિ� આવતી હતી 
અને દીદી એને મળતાં હતાં તો �વયં તો બાબાની 
યાદમાં રહ�તાં હતાં પણ એને એટલો �ેમ આપતાં 
હતાં ક� એના મુખથી પણ બાબા બાબા નીકળતું 
હતું. શૈલી નામે એક િવદ�શી બહ�ન હતી, એને 
એટલો �યાર આ�યો ક� તેણી બાબા બાબા કરવા 
લાગી અને �ેહનાં આંસુ વહાવવા લાગી. �યાર� 
બાપદાદા આ�યા તો બો�યા, ‘આ મોટા લોકો સદા 
ઓ�ફિશયલ રહ� છ�. �યાંક �ય છ� તો તેમને 
પ�રવારનો �ેમ મળતો નથી. આપે જે પ�રવારનો 
�ેમ આ�યો છ� એટલે પીગળી ગયાં છ�, બાબા 
બાબા કરવા લા�યાં છ�.’

િનણ�ય આપવાની 
િવશેષતા સૌથી �યારી હતી

દીદી પાસે � કોઈની ફ�રયાદ આવતી તો 
એમને પૂછતાં હતાં, શું વાત છ�? એકવાર મારી 
ફ�રયાદ થઈ હતી, મ� સાચી વાત જણાવી દીધી. 
દીદીએ પૂ�ું, તમારી ભૂલ છ�? મ� ક�ં, મારી 
સમજથી મારી ભૂલ નથી. ‘નહ�’ શ�દ બોલતાં જ 
દીદી યુિ�થી કહ�તાં હતાં, બાબાના કમરામાં 
�ઓ અને બાબાને પૂછો ક� બાબા, મ� જે જણા�યું 
તે સાચું છ�? બાબાની સામે તો આ�મા દપ�ણની જેમ 
�પ� દ�ખાય છ�. જૂ�ં બોલવાની િહ�મત ચાલતી 
નથી. પછી આવીને દીદીને �પ� જણાવી દ�તા 
હતા. આ �કાર� તેઓ િનણ�ય કરતાં હતાં, સંતુ� 
કરતાં હતાં.

સદા �વમાનમાં રહ�તાં હતાં તથા 
�વમાનની યાદ અપાવીને 

કમ�રને મહાન બનાવતાં હતાં

મારામાં એટલી િવશેષતા નહોતી, બ� 

િવશેષતા �તાં હતાં. �ાસમાં એની િવશેષતાની 
મિહમા કરતાં હતાં. મારી સાથે પણ આવું ક�ટલીયે 
વાર બ�યું. �ાસમાં મિહમા થવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ 
આવી જતો હતો. ઉમંગને કારણે બ� સેવા કરતો 
હતો. દીદીને �દલની દુઆઓ આપતો હતો.

��ાભોજન ઘણા �ેમથી, �ે�, મહાન 
સમ�ને આરોગતાં હતાં

દીદી�એ શીખવા�ું ક� ��ાભોજન એ 
સાધારણ ભોજન નથી. ભિ�માં �સાદનું બ� 
મહ�વ હોય છ� પણ અહ� તો આ ભોજનને સીધા 
ભગવાને જ �વીકાર કયુ� છ�, એટલે તે માટ� 
દ�વતાઓ પણ તે મેળવવા ઉ�સુક હોય છ�, આ 
��િતથી ભોજનનો �વીકાર કરવાનો છ�. ભગવાને 
જેનો �વીકાર કય�, તે સારામાં સા�ં ભોજન છ�. જે 
બાબાને િ�ય, તે બાળકો (��ાવ�સો)ને િ�ય. 
એમણે કદીયે ભોજન િવશે ફ�રયાદ કરી નથી ક� 
આજ ખાવાનું સા�ં બ�યું નથી.

ઈ�રીય �ાન અને યોગમાં િનયિમત હતાં, 
બી�ઓને પણ એવા બનાવવાની કળા 

બ� સારી હતી

ક�ટલાક ભાઈઓ એવા હતા, �ાસમાં 
િનયિમત અને સમયસર પહ�ચતા નહોતા. દીદીએ 
એમને એક બે વાર સમ��યાં, છતાં પણ િનયિમત 
થયા નહ�. દીદીએ યુિ� રચી અને યોગમાં ન 
આવનારને ક�ં, તમે યોગમાં આવનારની હાજરી 
પૂરો, એ �યાર� આવે છ� તે સમય જુઓ, બાબાની 
ક�ટલી યાદ રહ� છ�, દીદીને ચાટ� બતાવ�. જેઓ 
મુરલીમાં િનયિમત નહોતા એમને કહ�તાં હતાં, 
આજે મુરલીના મુ�ાઓની ન�ધ કરીને આવ�. 
દીદીને સંભળાવ�, દીદી સેવા માટ� મોકલશે. સેવા 
મળવાથી એમને �ાસમાં જવું જ પડતું હતું.

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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આપણે આપણા �દનની 
શ�આત �ઈએ. મ� 
એલામ� મૂ�યું હતું. તે 
વા�યું ક� મ� તેને બંધ કરી 
દીધું હતું. આપણે ઉ�ા 
�યાર� મનમાં પહ�લો િવચાર 
આવે છ� તે એ હોય છ� ક�

ઓ માય ગોડ આજે તો મોડું થઈ ગયું. આ એક 
િવચારને કારણે આપણી ઉ��નું �તર જ બદલાય 
�ય છ�. હવે આપણે િવચારીએ છીએ ક� મારી પાસે 
�યાયામ કરવાનો સમય નથી. હવે માર� બાળકોને 
જલદી જ�દી ઉઠાડવાનાં છ�. એના પછી ફરીથી 
િવચારોની એક લાંબી �ૃંખલા બની �ય છ� એટલે 
કહીએ છીએ ક� આજનો �દન સારી રીતે વી�યો 
નહ�. કોણ �ણે સવાર� કોનું મોઢું �યું હતું. એમાં 
કોઈનો ચહ�રો �વાની વાત જ નથી પણ આપણે 
સવાર� ક�વા ક�વા સંક�પ કયા� હતા એ એના પર 
િનભ�ર છ�.

� આપણે એક નકારા�મક સંક�પ પેદા 
કય� તો એનાથી આખા ઘરની ઉ��નું �તર 
નકારા�મકતાથી ભરાય �ય છ�. પછી બાળકોને 
કોઈ વાત િવના ધમકાવી દ�વા, બાળકોએ પણ 
ઉપરથી �િતિ�યા કરી દ�વી, એ સવ� જમા થઈને 
નકારા�મક �ભાવ પડે છ�. આપણે �દવસની 
શ�આત જ નકારા�મક િવચારોથી કરી હતી. 
એનાથી બચવા માટ�, સવાર� ઉઠીને સૌથી પહ�લાં 
પાંચ િમિનટ પોતાની સાથે બેસીએ અને પોતાના 
�દવસની શ�આત જ સારા સકારા�મક સંક�પોથી 
કરીએ કારણ ક� આ સમય આખા �દવસની 

�દનચયા� પર આધા�રત છ�. એના ઉપર આપણો 
આખો �દન િનભ�ર કર� છ�. જેમ આપણે �દવસનું 
સમયપ�ક બનાવીએ છીએ એ રીતે સંક�પોનું 
સમયપ�ક બનાવીએ ક� આપણે ક�વા �કારના 
િવચારોથી �દવસની શ�આત કરીએ છીએ. આ 
કરવાથી આપણામાં �ગ�કતા આવી �ય છ� ક� �� 
પોતાના સંક�પ �વયં ઉ�પ�ન કરી શક�� છું. પછી 
આપણો આ�મિવ�ાસ પણ વધવા લાગે છ� ક� મારી 
પાસે શિ� છ�. એ પસંદ કરવાનું છ� ક� �� ક�વા 
�કારના સંક�પ ઉ�પ�ન ક�ં.

�યાર� આપણે િવચારીએ છીએ ક� મોડું થઈ 
ગયું, પોતાની સાથે બેસવાનો પાંચ િમિનટનો 
સમય નથી. એમાં શું થાય છ� ભલે પાંચ િમિનટ 
પોતાના માટ� ન કાઢો પણ બાક� બધાં કામ તો 
કરીશું જ પણ કઈ રીતે કરીશું? તનાવથી. 
તનાવથી કામ કરતાં કરતાં વા�તવમાં આપણને 
વધાર� સમય લાગે છ�. � આપણે બે િમિનટ પણ 
થોભી જઈએ. � આપણી પાસે પાંચ િમિનટના 
હોય, એક િમિનટ તો છ�. એક િમિનટ ક�ઈ વધાર� 
હોતી નથી. એક િમિનટ િવચાર કરો, ઠીક છ�, 
મને મોડું થઈ ગયું પરંતુ એનો �ભાવ મારા 
આગળના કાય� ઉપર નહ� પડે. હવે પ�ર��થિતઓ 
મારા િનયં�ણમાં છ�. કારણ ક� મા�ં મન, મારા 
િનયં�ણમાં છ�. હવે �� ��થર રહીને મારા �દવસની 
શ�આત કરીશ. આ િવચારને મા� �� જ ઉ�પ�ન 
કરી શક�� છું.

� આપને િવલંબ થઈ �ય તો �� આપને 
એમ ક�� છું ક� કોઈ વાત નહ�, ઓ.ક�. ઠીક છ�. તો 

�સ�નતાના પથ પર

સમયના સમયપ�ક સાથે સંક�પોનું પણ સમયપ�ક બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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દીદી �યારાં તથા િમલનસાર હતાં

�યાર� કોઈ િવિશ� �યિ� આવતી હતી 
અને દીદી એને મળતાં હતાં તો �વયં તો બાબાની 
યાદમાં રહ�તાં હતાં પણ એને એટલો �ેમ આપતાં 
હતાં ક� એના મુખથી પણ બાબા બાબા નીકળતું 
હતું. શૈલી નામે એક િવદ�શી બહ�ન હતી, એને 
એટલો �યાર આ�યો ક� તેણી બાબા બાબા કરવા 
લાગી અને �ેહનાં આંસુ વહાવવા લાગી. �યાર� 
બાપદાદા આ�યા તો બો�યા, ‘આ મોટા લોકો સદા 
ઓ�ફિશયલ રહ� છ�. �યાંક �ય છ� તો તેમને 
પ�રવારનો �ેમ મળતો નથી. આપે જે પ�રવારનો 
�ેમ આ�યો છ� એટલે પીગળી ગયાં છ�, બાબા 
બાબા કરવા લા�યાં છ�.’

િનણ�ય આપવાની 
િવશેષતા સૌથી �યારી હતી

દીદી પાસે � કોઈની ફ�રયાદ આવતી તો 
એમને પૂછતાં હતાં, શું વાત છ�? એકવાર મારી 
ફ�રયાદ થઈ હતી, મ� સાચી વાત જણાવી દીધી. 
દીદીએ પૂ�ું, તમારી ભૂલ છ�? મ� ક�ં, મારી 
સમજથી મારી ભૂલ નથી. ‘નહ�’ શ�દ બોલતાં જ 
દીદી યુિ�થી કહ�તાં હતાં, બાબાના કમરામાં 
�ઓ અને બાબાને પૂછો ક� બાબા, મ� જે જણા�યું 
તે સાચું છ�? બાબાની સામે તો આ�મા દપ�ણની જેમ 
�પ� દ�ખાય છ�. જૂ�ં બોલવાની િહ�મત ચાલતી 
નથી. પછી આવીને દીદીને �પ� જણાવી દ�તા 
હતા. આ �કાર� તેઓ િનણ�ય કરતાં હતાં, સંતુ� 
કરતાં હતાં.

સદા �વમાનમાં રહ�તાં હતાં તથા 
�વમાનની યાદ અપાવીને 

કમ�રને મહાન બનાવતાં હતાં

મારામાં એટલી િવશેષતા નહોતી, બ� 

િવશેષતા �તાં હતાં. �ાસમાં એની િવશેષતાની 
મિહમા કરતાં હતાં. મારી સાથે પણ આવું ક�ટલીયે 
વાર બ�યું. �ાસમાં મિહમા થવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ 
આવી જતો હતો. ઉમંગને કારણે બ� સેવા કરતો 
હતો. દીદીને �દલની દુઆઓ આપતો હતો.

��ાભોજન ઘણા �ેમથી, �ે�, મહાન 
સમ�ને આરોગતાં હતાં

દીદી�એ શીખવા�ું ક� ��ાભોજન એ 
સાધારણ ભોજન નથી. ભિ�માં �સાદનું બ� 
મહ�વ હોય છ� પણ અહ� તો આ ભોજનને સીધા 
ભગવાને જ �વીકાર કયુ� છ�, એટલે તે માટ� 
દ�વતાઓ પણ તે મેળવવા ઉ�સુક હોય છ�, આ 
��િતથી ભોજનનો �વીકાર કરવાનો છ�. ભગવાને 
જેનો �વીકાર કય�, તે સારામાં સા�ં ભોજન છ�. જે 
બાબાને િ�ય, તે બાળકો (��ાવ�સો)ને િ�ય. 
એમણે કદીયે ભોજન િવશે ફ�રયાદ કરી નથી ક� 
આજ ખાવાનું સા�ં બ�યું નથી.

ઈ�રીય �ાન અને યોગમાં િનયિમત હતાં, 
બી�ઓને પણ એવા બનાવવાની કળા 

બ� સારી હતી

ક�ટલાક ભાઈઓ એવા હતા, �ાસમાં 
િનયિમત અને સમયસર પહ�ચતા નહોતા. દીદીએ 
એમને એક બે વાર સમ��યાં, છતાં પણ િનયિમત 
થયા નહ�. દીદીએ યુિ� રચી અને યોગમાં ન 
આવનારને ક�ં, તમે યોગમાં આવનારની હાજરી 
પૂરો, એ �યાર� આવે છ� તે સમય જુઓ, બાબાની 
ક�ટલી યાદ રહ� છ�, દીદીને ચાટ� બતાવ�. જેઓ 
મુરલીમાં િનયિમત નહોતા એમને કહ�તાં હતાં, 
આજે મુરલીના મુ�ાઓની ન�ધ કરીને આવ�. 
દીદીને સંભળાવ�, દીદી સેવા માટ� મોકલશે. સેવા 
મળવાથી એમને �ાસમાં જવું જ પડતું હતું.

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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આપણે આપણા �દનની 
શ�આત �ઈએ. મ� 
એલામ� મૂ�યું હતું. તે 
વા�યું ક� મ� તેને બંધ કરી 
દીધું હતું. આપણે ઉ�ા 
�યાર� મનમાં પહ�લો િવચાર 
આવે છ� તે એ હોય છ� ક�

ઓ માય ગોડ આજે તો મોડું થઈ ગયું. આ એક 
િવચારને કારણે આપણી ઉ��નું �તર જ બદલાય 
�ય છ�. હવે આપણે િવચારીએ છીએ ક� મારી પાસે 
�યાયામ કરવાનો સમય નથી. હવે માર� બાળકોને 
જલદી જ�દી ઉઠાડવાનાં છ�. એના પછી ફરીથી 
િવચારોની એક લાંબી �ૃંખલા બની �ય છ� એટલે 
કહીએ છીએ ક� આજનો �દન સારી રીતે વી�યો 
નહ�. કોણ �ણે સવાર� કોનું મોઢું �યું હતું. એમાં 
કોઈનો ચહ�રો �વાની વાત જ નથી પણ આપણે 
સવાર� ક�વા ક�વા સંક�પ કયા� હતા એ એના પર 
િનભ�ર છ�.

� આપણે એક નકારા�મક સંક�પ પેદા 
કય� તો એનાથી આખા ઘરની ઉ��નું �તર 
નકારા�મકતાથી ભરાય �ય છ�. પછી બાળકોને 
કોઈ વાત િવના ધમકાવી દ�વા, બાળકોએ પણ 
ઉપરથી �િતિ�યા કરી દ�વી, એ સવ� જમા થઈને 
નકારા�મક �ભાવ પડે છ�. આપણે �દવસની 
શ�આત જ નકારા�મક િવચારોથી કરી હતી. 
એનાથી બચવા માટ�, સવાર� ઉઠીને સૌથી પહ�લાં 
પાંચ િમિનટ પોતાની સાથે બેસીએ અને પોતાના 
�દવસની શ�આત જ સારા સકારા�મક સંક�પોથી 
કરીએ કારણ ક� આ સમય આખા �દવસની 

�દનચયા� પર આધા�રત છ�. એના ઉપર આપણો 
આખો �દન િનભ�ર કર� છ�. જેમ આપણે �દવસનું 
સમયપ�ક બનાવીએ છીએ એ રીતે સંક�પોનું 
સમયપ�ક બનાવીએ ક� આપણે ક�વા �કારના 
િવચારોથી �દવસની શ�આત કરીએ છીએ. આ 
કરવાથી આપણામાં �ગ�કતા આવી �ય છ� ક� �� 
પોતાના સંક�પ �વયં ઉ�પ�ન કરી શક�� છું. પછી 
આપણો આ�મિવ�ાસ પણ વધવા લાગે છ� ક� મારી 
પાસે શિ� છ�. એ પસંદ કરવાનું છ� ક� �� ક�વા 
�કારના સંક�પ ઉ�પ�ન ક�ં.

�યાર� આપણે િવચારીએ છીએ ક� મોડું થઈ 
ગયું, પોતાની સાથે બેસવાનો પાંચ િમિનટનો 
સમય નથી. એમાં શું થાય છ� ભલે પાંચ િમિનટ 
પોતાના માટ� ન કાઢો પણ બાક� બધાં કામ તો 
કરીશું જ પણ કઈ રીતે કરીશું? તનાવથી. 
તનાવથી કામ કરતાં કરતાં વા�તવમાં આપણને 
વધાર� સમય લાગે છ�. � આપણે બે િમિનટ પણ 
થોભી જઈએ. � આપણી પાસે પાંચ િમિનટના 
હોય, એક િમિનટ તો છ�. એક િમિનટ ક�ઈ વધાર� 
હોતી નથી. એક િમિનટ િવચાર કરો, ઠીક છ�, 
મને મોડું થઈ ગયું પરંતુ એનો �ભાવ મારા 
આગળના કાય� ઉપર નહ� પડે. હવે પ�ર��થિતઓ 
મારા િનયં�ણમાં છ�. કારણ ક� મા�ં મન, મારા 
િનયં�ણમાં છ�. હવે �� ��થર રહીને મારા �દવસની 
શ�આત કરીશ. આ િવચારને મા� �� જ ઉ�પ�ન 
કરી શક�� છું.

� આપને િવલંબ થઈ �ય તો �� આપને 
એમ ક�� છું ક� કોઈ વાત નહ�, ઓ.ક�. ઠીક છ�. તો 

�સ�નતાના પથ પર

સમયના સમયપ�ક સાથે સંક�પોનું પણ સમયપ�ક બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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સુર�ા કવચ
રાજયોિગની સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

િશવબાબાની છ�છાયામાં ર�ા. અનેક 
અવરોધો, મુ�ક�લીઓમાં, હલચલવાળી 
પ�ર��થિતઓમાં પણ �વ�થ, �સ�ન ર�ા. તેનું 
મુ�ય કારણ િશવબાબાનું સુર�ા કવચ, 
છ�છાયા છ�.

આ ���ચ�માં સૌનો વૈિવ�યસભર પાટ� છ�. 
જે એકબી� સાથે મળતો નથી. ચહ�રા અને 
�યવહારમાં િભ�નતા દ�ખાય છ�. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવામાં સૌનું �દાન િભ�ન િભ�ન છ�. 
સવ�નો િહસાબ �કતાબ પોતપોતાનો છ�. જેવું કમ�, 
જેવી ભાવના તેવું તેનું ફળ મળ� છ�. આમ બાબાના 
બ�યા પછી એ િચંતન ચાલે છ� ક� બાબાએ આપણા 
�વનની દર�ક �થૂળ સૂ�મ બાબતો અંગે ક�ટલું 
ઊંડું �ાન આ�યું છ�.

આજના િવષયના સંદભ�માં મીઠા બાબાએ 
આપેલા સુર�ા કવચોની વાત કરી છ�. મુ�ય�વે છ 
સુર�ા કવચો છ�..

સુર�ા કવચ કઈ કઈ બાબતોમાં જ�રી છ�?

તનનું - બાબાના બ�યા એટલે સમ�યું ક� 
સંગમયુગમાં તન એ મહ�વપૂણ� થાપણ છ�. તનને 
તંદુર�ત રાખવા માટ� બાબાએ મનને �વ�થ 
રાખવાનું �ાન આ�યું. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને કારણે 70 વષ� 
વટાવી ચૂક�લા ��ાવ�સો પણ લૌ�કક-અલૌ�કક 
કાય�માં સિ�ય છ�. રાજયોિગની દાદી �નક�� 
આપણી સામે �ે� ��ાંત છ�. મીઠા બાબાએ 
સા��વક અ�નને આપણા �વનમાં �થાન 
આપીને અનેક �કારના રોગોથી મુ� કયા�. 
આમ ઈ�રીય �ાન યોગ તનનું સુર�ા કવચ છ�.

આજે અ�તન 
વૈ�ાિનક શોધખોળોને 
�તાપે િભ�ન િભ�ન �ે�ે 
સુર�ાના �યાસો કરવામાં 
આવે છ�. પહ�લાં 
તલવારોથી યુ� લડાતાં 
�યાર� ઢાલનો ઉપયોગ

થતો. મુંબઈમાં ચચ�ગેટ િવ�તારમાં આવેલ િ��સ 
વે�સ �યુિઝયમમાં ઢાલ-તલવારો �યાં હતાં. આજે 
ધરતી ઉપર ચાલતાં વાહનો અને આકાશમાં 
ઉડતાં િવમાનો વગેર� માટ� સુર�ાના ઉપાયો 
કરવામાં આવે છ�. તેથી તો હ�લમેટનો ઉપયોગ 
જ�રી છ�. આમ સુર�ાના �બંધો હોવા છતાં પણ 
અક�માતો તો થાય છ�. આ તો થઈ હદની 
સુર�ાની વાતો.

બેહદની સુર�ા

મીઠા મીઠા બાબાએ ��ાવ�સોને 
બેહદની સુર�ાની વાતો સાકાર - 
અ�ય�વાણીઓમાં કરી છ�. જે ��ાવ�સો તે 
�માણે �વે છ� તેઓ સુરિ�ત રહ� છ�, �વ�થ 
મનથી �વે છ�. �યાર� દ�હ અને આ�માની 
િભ�નતાની વાતો �ણી. આ�મ અનુભૂિત કરી 
�યાર પછીથી તો દુિનયાને, �વયંને �વાની 
આપણી ��� જ બદલાઈ ગઈ.

અિવનાશી, �ાનસાગર પરમા�માએ 
અઢળક �ાનર�ો �ારા આપણને સ��યા છ�. જે 
સુર�ા કવચનું કાય� કર� છ�. મર�વા જ�મ, 
પરમા�મામાં �ઢ િન�ય, એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર �વવું, બાબાની છ�છાયામાં રહ�વું તે 
સુર�ા કવચ છ�. ��ાબાબા 93 વષ� સુધી 
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મનનું - બાબાએ આપણા મનને 
�વૈરિવહારમાંથી �દ�યિવહાર કરતું બના�યું. 
મનમનાભવના મં�ને લીધે મનને એકા� 
રાખવાનું �થાન મળી ગયું. મન �તે જગત 
�તનું �ાન મ�યું. મન ઉપર િનયં�ણ રાખવા માટ� 
બુિ� �પી લગામ આપી. આમ મનની �દશા અને 
દશા જ બદલી દીધી. મન ક��ોલ વગરનું હતું તે 
હવે �ાન યોગના કવચને કારણે પાળ�લા �ાણી 
જેવું, ક�ાગ�ં બની ગયું. આ છ� મનનું સુર�ા 
કવચ.

ધનનું - બાબાના બ�યા પછી એ �ાન મ�યું 
ક� આપણે ધનના માિલક નથી પણ ��ટી છીએ. 
આપણું સવ��વ બાબાનું છ�. તેથી ઈ�રીય �ીમત 
મુજબ જ તેનો ઉપયોગ કરી શક�એ. મીઠા 
��ાબાબાએ ધનના સદુપયોગનું પોતાના �વન 
�યવહાર �ારા િશ�ણ આ�યું. પહ�લાં ધન ગમે તે 
માગ� જતું. �યસનો, િવકારો, લૌ�કક ઉજવણીઓ, 
નામ માન શાન �િસિ�માં, ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોમાં જતું. બાબાએ આપણને ધનના 
ઉપયોગનો િવવેક આ�યો. સ�પા�ે દાનનું મહ�વ 
સમ��યું. ધનના સદુપયોગથી થતી �ા��તઓ 
અને દુ�પયોગથી થતા નુકસાનનું �ાન આ�યું. 
ધનના સદુપયોગના િભ�ન િભ�ન �ાનયુ� 
ર�તાઓ બતા�યા. ધનને મન�વી રીતે વપરાતું 
અટકાવી તેના ઉપર ઈ�રીય �ીમતનું કવચ 
આ�યું.

સમય-�ાસનું - પહ�લાં આપણો સમય 
ગણ�ી આયોજન િવના વીતી જતો. બાબાએ 
આપણને સંગમયુગના સમયનું મહ�વ સમ��યું. 
કોણ કઈ રીતે સમય વીતાવે છ� તેના આધાર� તેનું 
મૂ�યાંકન થાય છ�. સં�ક�ત સુભાિષતનો અનુવાદ 
છ�. ‘બુિ�માન માણસોનો સમય કા�ય શા�� અને 
િવનોદની ચચા�માં �ય છ�. �યાર� મૂખા�ઓનો 

સમય �યસન, િન�ા અને કલહમાં �ય છ�.’ સમય 
કોઈની રાહ �તો નથી. સંગમયુગની એક એક 
પળ મહ�વની છ�. તેથી તેના સદુપયોગ માટ� 
આપણું �યાન રહ�વું �ઈએ. ભિ�માગ�ની પંિ� 
છ�. ‘તારી એક એક પળ �ય લાખની, તું તો માળા 
ર� જપી લે મારા રામની.’ હવે બાબાએ આપણને 
પળ પળ ઈ�રીય યાદમાં વીતે તે શીખ�યું છ�. 
સમય વીતી �ય છ� ક� િજંદગીમાં કરવા જેવું ના 
કયુ�. પણ અંિતમ સમયે આપણે કશું કરી શકતા 
નથી. આપણું ભા�ય બદલવાનો સમય આપણા 
હાથમાંથી સરક� �ય છ�.

માનવ��યુ પામે છ� �યાર� કહ�વાય છ� ક� તેણે 
છ��ો �ાસ લીધો. માનવ�વનમાં �ાસો�ાસનું 
મહ�વ છ�. હઠયોગ અને િવિભ�ન સાધના 
પ�ધિતઓમાં �ાસને મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. 
આપણો �ાસ સફળ થાય તે આપણું લ�ય હોવું 
�ઈએ. આમ સમય અને �ાસનું કવચ ઈ�રીય 
યાદ છ�.

સંક�પનું - માનવ�વન તરંગો, િવચારો 
અને સંક�પો ઉપર ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
િવચારોનો ઉપયોગ સંક�પ તરીક� થાય છ�. આપણે 
જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ છીએ. આપણા 
િવચારો, સંક�પો ઉપર માતાિપતા, પ�રવારના 
સં�કારોની છાપ હોય છ�. સંગ, અ�યાસ, વાચન, 
લેખન, મનન િચંતન, �વણ વગેર� આપણા 
સંક�પોને �ભાિવત કર� છ�. આપણે પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. બાબાના બ�યા પછી આપણા 
સંક�પો હકારા�મક બ�યા. �યથ�, નકારા�મક 
સંક�પોમાંથી મુિ� મળી. તનાવમાંથી મુિ� 
મળી. ��ા બાબાના �ે� સંક�પો સમ� ભારત 
અને િવ�ના 140 કરતાંયે વધાર� દ�શોમાં વીજળી 
વેગે ફ�લાઈ ગયા. તેનું પ�રણામ એટલે લાખો, 
કરોડો ��ાવ�સો. આ સંક�પોથી જ સતયુગી 
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સુર�ા કવચ
રાજયોિગની સરલાદીદી, પૂવ� ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

િશવબાબાની છ�છાયામાં ર�ા. અનેક 
અવરોધો, મુ�ક�લીઓમાં, હલચલવાળી 
પ�ર��થિતઓમાં પણ �વ�થ, �સ�ન ર�ા. તેનું 
મુ�ય કારણ િશવબાબાનું સુર�ા કવચ, 
છ�છાયા છ�.

આ ���ચ�માં સૌનો વૈિવ�યસભર પાટ� છ�. 
જે એકબી� સાથે મળતો નથી. ચહ�રા અને 
�યવહારમાં િભ�નતા દ�ખાય છ�. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવામાં સૌનું �દાન િભ�ન િભ�ન છ�. 
સવ�નો િહસાબ �કતાબ પોતપોતાનો છ�. જેવું કમ�, 
જેવી ભાવના તેવું તેનું ફળ મળ� છ�. આમ બાબાના 
બ�યા પછી એ િચંતન ચાલે છ� ક� બાબાએ આપણા 
�વનની દર�ક �થૂળ સૂ�મ બાબતો અંગે ક�ટલું 
ઊંડું �ાન આ�યું છ�.

આજના િવષયના સંદભ�માં મીઠા બાબાએ 
આપેલા સુર�ા કવચોની વાત કરી છ�. મુ�ય�વે છ 
સુર�ા કવચો છ�..

સુર�ા કવચ કઈ કઈ બાબતોમાં જ�રી છ�?

તનનું - બાબાના બ�યા એટલે સમ�યું ક� 
સંગમયુગમાં તન એ મહ�વપૂણ� થાપણ છ�. તનને 
તંદુર�ત રાખવા માટ� બાબાએ મનને �વ�થ 
રાખવાનું �ાન આ�યું. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓના પાલનને કારણે 70 વષ� 
વટાવી ચૂક�લા ��ાવ�સો પણ લૌ�કક-અલૌ�કક 
કાય�માં સિ�ય છ�. રાજયોિગની દાદી �નક�� 
આપણી સામે �ે� ��ાંત છ�. મીઠા બાબાએ 
સા��વક અ�નને આપણા �વનમાં �થાન 
આપીને અનેક �કારના રોગોથી મુ� કયા�. 
આમ ઈ�રીય �ાન યોગ તનનું સુર�ા કવચ છ�.

આજે અ�તન 
વૈ�ાિનક શોધખોળોને 
�તાપે િભ�ન િભ�ન �ે�ે 
સુર�ાના �યાસો કરવામાં 
આવે છ�. પહ�લાં 
તલવારોથી યુ� લડાતાં 
�યાર� ઢાલનો ઉપયોગ

થતો. મુંબઈમાં ચચ�ગેટ િવ�તારમાં આવેલ િ��સ 
વે�સ �યુિઝયમમાં ઢાલ-તલવારો �યાં હતાં. આજે 
ધરતી ઉપર ચાલતાં વાહનો અને આકાશમાં 
ઉડતાં િવમાનો વગેર� માટ� સુર�ાના ઉપાયો 
કરવામાં આવે છ�. તેથી તો હ�લમેટનો ઉપયોગ 
જ�રી છ�. આમ સુર�ાના �બંધો હોવા છતાં પણ 
અક�માતો તો થાય છ�. આ તો થઈ હદની 
સુર�ાની વાતો.

બેહદની સુર�ા

મીઠા મીઠા બાબાએ ��ાવ�સોને 
બેહદની સુર�ાની વાતો સાકાર - 
અ�ય�વાણીઓમાં કરી છ�. જે ��ાવ�સો તે 
�માણે �વે છ� તેઓ સુરિ�ત રહ� છ�, �વ�થ 
મનથી �વે છ�. �યાર� દ�હ અને આ�માની 
િભ�નતાની વાતો �ણી. આ�મ અનુભૂિત કરી 
�યાર પછીથી તો દુિનયાને, �વયંને �વાની 
આપણી ��� જ બદલાઈ ગઈ.

અિવનાશી, �ાનસાગર પરમા�માએ 
અઢળક �ાનર�ો �ારા આપણને સ��યા છ�. જે 
સુર�ા કવચનું કાય� કર� છ�. મર�વા જ�મ, 
પરમા�મામાં �ઢ િન�ય, એક બળ એક ભરોસા 
ઉપર �વવું, બાબાની છ�છાયામાં રહ�વું તે 
સુર�ા કવચ છ�. ��ાબાબા 93 વષ� સુધી 
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મનનું - બાબાએ આપણા મનને 
�વૈરિવહારમાંથી �દ�યિવહાર કરતું બના�યું. 
મનમનાભવના મં�ને લીધે મનને એકા� 
રાખવાનું �થાન મળી ગયું. મન �તે જગત 
�તનું �ાન મ�યું. મન ઉપર િનયં�ણ રાખવા માટ� 
બુિ� �પી લગામ આપી. આમ મનની �દશા અને 
દશા જ બદલી દીધી. મન ક��ોલ વગરનું હતું તે 
હવે �ાન યોગના કવચને કારણે પાળ�લા �ાણી 
જેવું, ક�ાગ�ં બની ગયું. આ છ� મનનું સુર�ા 
કવચ.

ધનનું - બાબાના બ�યા પછી એ �ાન મ�યું 
ક� આપણે ધનના માિલક નથી પણ ��ટી છીએ. 
આપણું સવ��વ બાબાનું છ�. તેથી ઈ�રીય �ીમત 
મુજબ જ તેનો ઉપયોગ કરી શક�એ. મીઠા 
��ાબાબાએ ધનના સદુપયોગનું પોતાના �વન 
�યવહાર �ારા િશ�ણ આ�યું. પહ�લાં ધન ગમે તે 
માગ� જતું. �યસનો, િવકારો, લૌ�કક ઉજવણીઓ, 
નામ માન શાન �િસિ�માં, ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોમાં જતું. બાબાએ આપણને ધનના 
ઉપયોગનો િવવેક આ�યો. સ�પા�ે દાનનું મહ�વ 
સમ��યું. ધનના સદુપયોગથી થતી �ા��તઓ 
અને દુ�પયોગથી થતા નુકસાનનું �ાન આ�યું. 
ધનના સદુપયોગના િભ�ન િભ�ન �ાનયુ� 
ર�તાઓ બતા�યા. ધનને મન�વી રીતે વપરાતું 
અટકાવી તેના ઉપર ઈ�રીય �ીમતનું કવચ 
આ�યું.

સમય-�ાસનું - પહ�લાં આપણો સમય 
ગણ�ી આયોજન િવના વીતી જતો. બાબાએ 
આપણને સંગમયુગના સમયનું મહ�વ સમ��યું. 
કોણ કઈ રીતે સમય વીતાવે છ� તેના આધાર� તેનું 
મૂ�યાંકન થાય છ�. સં�ક�ત સુભાિષતનો અનુવાદ 
છ�. ‘બુિ�માન માણસોનો સમય કા�ય શા�� અને 
િવનોદની ચચા�માં �ય છ�. �યાર� મૂખા�ઓનો 

સમય �યસન, િન�ા અને કલહમાં �ય છ�.’ સમય 
કોઈની રાહ �તો નથી. સંગમયુગની એક એક 
પળ મહ�વની છ�. તેથી તેના સદુપયોગ માટ� 
આપણું �યાન રહ�વું �ઈએ. ભિ�માગ�ની પંિ� 
છ�. ‘તારી એક એક પળ �ય લાખની, તું તો માળા 
ર� જપી લે મારા રામની.’ હવે બાબાએ આપણને 
પળ પળ ઈ�રીય યાદમાં વીતે તે શીખ�યું છ�. 
સમય વીતી �ય છ� ક� િજંદગીમાં કરવા જેવું ના 
કયુ�. પણ અંિતમ સમયે આપણે કશું કરી શકતા 
નથી. આપણું ભા�ય બદલવાનો સમય આપણા 
હાથમાંથી સરક� �ય છ�.

માનવ��યુ પામે છ� �યાર� કહ�વાય છ� ક� તેણે 
છ��ો �ાસ લીધો. માનવ�વનમાં �ાસો�ાસનું 
મહ�વ છ�. હઠયોગ અને િવિભ�ન સાધના 
પ�ધિતઓમાં �ાસને મહ�વ આપવામાં આ�યું છ�. 
આપણો �ાસ સફળ થાય તે આપણું લ�ય હોવું 
�ઈએ. આમ સમય અને �ાસનું કવચ ઈ�રીય 
યાદ છ�.

સંક�પનું - માનવ�વન તરંગો, િવચારો 
અને સંક�પો ઉપર ચાલે છ�. �ાનમાગ�માં 
િવચારોનો ઉપયોગ સંક�પ તરીક� થાય છ�. આપણે 
જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ છીએ. આપણા 
િવચારો, સંક�પો ઉપર માતાિપતા, પ�રવારના 
સં�કારોની છાપ હોય છ�. સંગ, અ�યાસ, વાચન, 
લેખન, મનન િચંતન, �વણ વગેર� આપણા 
સંક�પોને �ભાિવત કર� છ�. આપણે પ�ાપ� 
ભા�યશાળી છીએ. બાબાના બ�યા પછી આપણા 
સંક�પો હકારા�મક બ�યા. �યથ�, નકારા�મક 
સંક�પોમાંથી મુિ� મળી. તનાવમાંથી મુિ� 
મળી. ��ા બાબાના �ે� સંક�પો સમ� ભારત 
અને િવ�ના 140 કરતાંયે વધાર� દ�શોમાં વીજળી 
વેગે ફ�લાઈ ગયા. તેનું પ�રણામ એટલે લાખો, 
કરોડો ��ાવ�સો. આ સંક�પોથી જ સતયુગી 
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���ની રચના થાય છ�. આપણા િવચારો, 
સંક�પો જ આપણા સુખ-દુઃખ માટ� િનિમ� બને 
છ�. બાબાએ સંક�પશિ�નું ગહન �ાન આ�યું છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ક�ં છ�, ‘અબ સમય 
�માણ શીતલતા ક� શિ� �ારા હર 
પ�ર��થિતમ� અપને સંક�પો ક� ગિતકો, બોલ કો 
શીતલ ઔર ધૈય�વ� બનાઓ. ય�દ સંક�પ ક� 
�પીડ ફા�ટ હોગી તો બ�ત સમય �યથ� �વેગા, 
ક��ોલ નહ� કર સક�ગે. ઈસિલએ શીતલતા ક� 
શિ� ધારણ કરલો તો �યથ� સે વા એ�સીડંટ સે 
બચ �ય�ગે. �યથ� ક� િલએ ક��ોલ�ગ પાવર 
ચાિહએ. એક �યથ� સંક�પકા િહસાબ �કતાબ - 
ઉદાસ હોના, �દલ િશક�ત હોના વા ખુશી 
ગાયબ હોના - યહ ભી એક કા બ�ત ગુણા ક� 
િહસાબ સે અનુભવ હોતા હ�.’ (અ�ય�વાણી 
7-3-84)

સંબંધ - સંપક�નું - આજે સંબંધ, સંપક� 
ઉપર પૂરતું �યાન આપવાની જ�ર છ�. ફ�સબુક, 
ઈ�ટરનેટ વગેર�ના મા�યમથી થતા સંપક� ક�ટલા 
દુઃખદાયી નીવડે છ�. તે અખબારોના મા�યમથી 
�ણવા મળ� છ�. મીઠા બાબા કહ� છ� ક� સંગ તાર� 
ક�સંગ ડૂબાડે. આજના હળાહળ કિલયુગના 
વાતાવરણમાં સંબંધો, સંપક� ઉપર પણ િવશેષ 
�યાન આપવાની જ�ર છ�. લૌ�કક જગતની વાત 
તો બાજુ પર રહી પણ ��ાવ�સો સાથેના સંબંધ - 
સંપક�માં પણ �યાન આપવાની જ�ર છ�. આપણા 
સંબંધો - સંપક� આપણા �વનને ઉ�નત 
બનાવે, તો તે આવકાય� છ� પણ આપણા 
�વનને નીચે લાવે તેવા સંબંધો - સંપક� ગમે 
તેટલા ધન, સ�ા, સ�િ�, �િસિ�થી 
શોભાયમાન હોય તો તે તજવા યો�ય છ�. ત� 
ના શક�એ તો �યારા �યારા, અિલ�ત બનીએ.

મીઠા બાબાએ આપણને દ�વી દ�વતા 

બનવાનું લ�ય આ�યું છ�. આપણે આ�યા��મક 
ઉ�નિત કરીને સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. લૌ�કક સંબંધીઓને પણ િભ�ન 
િભ�ન કાય��મોમાં િનમં�ણ આપીને �ાન યોગનો 
તેમને પ�રચય આપીએ, સંદ�શ આપીએ. �ાનમાં 
ચાલવું ક� ના ચાલવું તે તેમના િનણ�ય, મનોબળ 
ઉપર આધા�રત છ�. બાબાની િભ�ન િભ�ન 
ઈ�રીય સેવાઓમાં આ સંબંધોનો રચના�મક 
ઉપયોગ કરીને તેમની આવડતને, ધનને સફળ 
કરીએ.

મીઠા બાબા કહ� છ�, ‘બાપદાદા કા હર એક 
બ�ે ક� િવશેષતા સે �યાર હ� ઔર હર એક મ� 
કોઈ ન કોઈ િવશેષતા હ� ઈસિલએ સબસે �યાર હ� 
તો આપ ભી હર એક ક� િવશેષતા કો દ�ખો. જૈસે 
હ�સ ર� ચુગતા હ�, પ�થર નહ� ઐસે આપ હોલી 
હ�સ હો આપ કા કામ હ� હર�ક ક� િવશેષતા કો 
દ�ખના ઔર ઉનક� િવશેષતા કો સેવા મ� 
લગાના. ઉ�હ� િવશેષતા ક� ઉમંગ ઉ�સાહમ� 
લાકર, ઉન �ારા ઉનક� િવશેષતા સેવા મ� 
લગાઓ તો ઉનક� દુઆએં આપ કો િમલ�ગી. 
ઔર વહ � સેવા કર�ગા ઉસકા શેયર ભી આપ 
કો િમલેગા.’ (સાકારવાણી 11-12-2018)

બાબાના લાડલા બાળકો � આ સુર�ા 
કવચોમાં રહ�શે, તો સલામત રહ�શે. આવનારી 
િવકટ પ�ર��થિતનો સામનો કરી શક�શું. 
બાબાએ આપણને એવરર�ડી બનવાનું કહી જ 
દીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

• પોતાના ઉમંગ ઉ�સાહના સહયોગ અને 
મીઠા બોલથી ઢીલાને શ��શાળી બનાવી 
દ�વા એ જ શુભિચંતક બનવું છ�.
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��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
�ખર પુ�ષાથ� અને જેની 
પરખશિ� પાવર�લ 
હતી એ રાજયોિગની 
�.ક�. મનમોિહની�એ 
ઈ�રીય કાય�માં બેનમૂન

સહકાર આપેલો અને જે માસથી જ સહકારી વષ� 
શ� થાય છ� એ જુલાઈ માસની 28મી તારીખે તેમણે 
આ ફાની દુિનયા છોડી પરમા�મા પાસે જતા રહ�લા 
1983ની સાલમાં. એમણે આ લેખના લેખકને 
પોતાના અનુભવ સૌને જણાવવાનું કહ�લ. અથા�� 
તેમણે મને �વનભરનું હોમવક� આપી દીધું. એ 
�યાયે આજે આ લેખમાં મારો અનુભવ રજૂ ક�ં છું. 
આ ઉ�મ અનુભવોનું �ેય ઈ�રને ફાળ� �ય છ�. 
જેમણે મને આવા સુંદર અનુભવ કરા�યા.

િનરંજન િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા 
પોતાના �યારા સંતાનોને ભણાવવા દર વષ� આ 
ધરણી પર આવવાનો પોતાનો �ો�ામ �યવ��થત 
ગોઠવતા. એમાં એક વષ� વષ�ના છ��ા �ો�ામમાં 
એમણે એવું �હ�ર કયુ� ક� આગામી વષ� આ 
કાય��મ મોક�ફ રાખવામાં આવે છ�. બધાનો 
પુ�ષાથ� ક�વો ચાલે છ�. તેનું િનરી�ણ કરવામાં 
આવશે. થયું એવું ક� એ વષ�માં ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં અ�યાસ કરતા ભાઈ બહ�નોનો 
પુ�ષાથ� ઠ�ડો પડવા લા�યો. તેથી ��ા�એ 
િશવ�ને આ બાબત જણાવી. એ વષ� પુ�ષાથ� તી� 
કરાવતું ગીત મારા �ારા લખા�યું. આથી �� ખૂબ 
જ ખુશ થયો. એ ગીત સૌ �થમ �યાર� મ� કલાસમાં 
સંભળા�યું �યાર� તાળીઓના ગડગડાટથી તેને 

વધાવવામાં આવેલું. આબુ ખાતે શાંિતવનના ગીતા 
દીદીએ આ ગીત દર�ક �ાસમાં સંભળાવવાની 
ફરમાઈશ કર�લી. ક�પભરની કમાલ કમાણીની 
મોસમ �યાર� ચાલી રહી છ� �યાર� આ ગીત 
�ાસંિગક ગણાશે. તો વાંચો એ યાદગાર ગીત જે 
થોડા સમયમાં વધુ અલૌ�કક કમાણી કરવામાં 
મદદ�પ થશે.

તી� પુ�ષાથ� કરાવતું ગીત

િશવબાબા કો યાદ કરો, ક�છ સેવા ભી કરો.
હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�, કોઈ ઔર નહ�,
અર�! હમ િશવ પર મરનેવાલે હ�, કોઈ ઔર નહ�.

િશવબાબા કો યાદ કરો...
શુકર કરો �ક પડે નહ� હ� ધરમરાજક� ડંડે,
આજ અગર વો પડ �યે, અરમાન હો �યે ઠ�ડે,
અબ ખુદકો સમ� દો, બસ, ઈતના બતા દો...

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
�ાન-યોગમ� ક�ે હ�ગે તો માયા હમ� ખાયેગી,
ધારણા પ�ી હોગી તો માયા સલામ કર�ગી,
રોજ મુરલી સુના કરો, ઔર યાદ ક�યા કરો,

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
માંગને ક� સં�કાર વાલે, ક�સે બન�ગે દ�વતા?
દાતાપન ક� સં�કારવાલે હી બન�ગે દ�વતા,
િભખારીપન છોડો, અિધકારીપનક� ઓર મોડો,

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
�ાનમંથનસે યોગ નહ�, તો ક�સે હ� શિ�શાલી?
શિ�શાલી આ�મા હી બનતી �વનમુિ�વાલી.
મંથન કર મકખન ખાઓ િશવક� �યાર� બન �ઓ.

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...

એક વષ� માટ� બાબા ન આ�યા �યાર� ઠ�ડો 

અધધધ ! ક�પભરની કમાલ કમાણીની મોસમ !
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�
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���ની રચના થાય છ�. આપણા િવચારો, 
સંક�પો જ આપણા સુખ-દુઃખ માટ� િનિમ� બને 
છ�. બાબાએ સંક�પશિ�નું ગહન �ાન આ�યું છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ક�ં છ�, ‘અબ સમય 
�માણ શીતલતા ક� શિ� �ારા હર 
પ�ર��થિતમ� અપને સંક�પો ક� ગિતકો, બોલ કો 
શીતલ ઔર ધૈય�વ� બનાઓ. ય�દ સંક�પ ક� 
�પીડ ફા�ટ હોગી તો બ�ત સમય �યથ� �વેગા, 
ક��ોલ નહ� કર સક�ગે. ઈસિલએ શીતલતા ક� 
શિ� ધારણ કરલો તો �યથ� સે વા એ�સીડંટ સે 
બચ �ય�ગે. �યથ� ક� િલએ ક��ોલ�ગ પાવર 
ચાિહએ. એક �યથ� સંક�પકા િહસાબ �કતાબ - 
ઉદાસ હોના, �દલ િશક�ત હોના વા ખુશી 
ગાયબ હોના - યહ ભી એક કા બ�ત ગુણા ક� 
િહસાબ સે અનુભવ હોતા હ�.’ (અ�ય�વાણી 
7-3-84)

સંબંધ - સંપક�નું - આજે સંબંધ, સંપક� 
ઉપર પૂરતું �યાન આપવાની જ�ર છ�. ફ�સબુક, 
ઈ�ટરનેટ વગેર�ના મા�યમથી થતા સંપક� ક�ટલા 
દુઃખદાયી નીવડે છ�. તે અખબારોના મા�યમથી 
�ણવા મળ� છ�. મીઠા બાબા કહ� છ� ક� સંગ તાર� 
ક�સંગ ડૂબાડે. આજના હળાહળ કિલયુગના 
વાતાવરણમાં સંબંધો, સંપક� ઉપર પણ િવશેષ 
�યાન આપવાની જ�ર છ�. લૌ�કક જગતની વાત 
તો બાજુ પર રહી પણ ��ાવ�સો સાથેના સંબંધ - 
સંપક�માં પણ �યાન આપવાની જ�ર છ�. આપણા 
સંબંધો - સંપક� આપણા �વનને ઉ�નત 
બનાવે, તો તે આવકાય� છ� પણ આપણા 
�વનને નીચે લાવે તેવા સંબંધો - સંપક� ગમે 
તેટલા ધન, સ�ા, સ�િ�, �િસિ�થી 
શોભાયમાન હોય તો તે તજવા યો�ય છ�. ત� 
ના શક�એ તો �યારા �યારા, અિલ�ત બનીએ.

મીઠા બાબાએ આપણને દ�વી દ�વતા 

બનવાનું લ�ય આ�યું છ�. આપણે આ�યા��મક 
ઉ�નિત કરીને સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. લૌ�કક સંબંધીઓને પણ િભ�ન 
િભ�ન કાય��મોમાં િનમં�ણ આપીને �ાન યોગનો 
તેમને પ�રચય આપીએ, સંદ�શ આપીએ. �ાનમાં 
ચાલવું ક� ના ચાલવું તે તેમના િનણ�ય, મનોબળ 
ઉપર આધા�રત છ�. બાબાની િભ�ન િભ�ન 
ઈ�રીય સેવાઓમાં આ સંબંધોનો રચના�મક 
ઉપયોગ કરીને તેમની આવડતને, ધનને સફળ 
કરીએ.

મીઠા બાબા કહ� છ�, ‘બાપદાદા કા હર એક 
બ�ે ક� િવશેષતા સે �યાર હ� ઔર હર એક મ� 
કોઈ ન કોઈ િવશેષતા હ� ઈસિલએ સબસે �યાર હ� 
તો આપ ભી હર એક ક� િવશેષતા કો દ�ખો. જૈસે 
હ�સ ર� ચુગતા હ�, પ�થર નહ� ઐસે આપ હોલી 
હ�સ હો આપ કા કામ હ� હર�ક ક� િવશેષતા કો 
દ�ખના ઔર ઉનક� િવશેષતા કો સેવા મ� 
લગાના. ઉ�હ� િવશેષતા ક� ઉમંગ ઉ�સાહમ� 
લાકર, ઉન �ારા ઉનક� િવશેષતા સેવા મ� 
લગાઓ તો ઉનક� દુઆએં આપ કો િમલ�ગી. 
ઔર વહ � સેવા કર�ગા ઉસકા શેયર ભી આપ 
કો િમલેગા.’ (સાકારવાણી 11-12-2018)

બાબાના લાડલા બાળકો � આ સુર�ા 
કવચોમાં રહ�શે, તો સલામત રહ�શે. આવનારી 
િવકટ પ�ર��થિતનો સામનો કરી શક�શું. 
બાબાએ આપણને એવરર�ડી બનવાનું કહી જ 
દીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

• પોતાના ઉમંગ ઉ�સાહના સહયોગ અને 
મીઠા બોલથી ઢીલાને શ��શાળી બનાવી 
દ�વા એ જ શુભિચંતક બનવું છ�.
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��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
�ખર પુ�ષાથ� અને જેની 
પરખશિ� પાવર�લ 
હતી એ રાજયોિગની 
�.ક�. મનમોિહની�એ 
ઈ�રીય કાય�માં બેનમૂન

સહકાર આપેલો અને જે માસથી જ સહકારી વષ� 
શ� થાય છ� એ જુલાઈ માસની 28મી તારીખે તેમણે 
આ ફાની દુિનયા છોડી પરમા�મા પાસે જતા રહ�લા 
1983ની સાલમાં. એમણે આ લેખના લેખકને 
પોતાના અનુભવ સૌને જણાવવાનું કહ�લ. અથા�� 
તેમણે મને �વનભરનું હોમવક� આપી દીધું. એ 
�યાયે આજે આ લેખમાં મારો અનુભવ રજૂ ક�ં છું. 
આ ઉ�મ અનુભવોનું �ેય ઈ�રને ફાળ� �ય છ�. 
જેમણે મને આવા સુંદર અનુભવ કરા�યા.

િનરંજન િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા 
પોતાના �યારા સંતાનોને ભણાવવા દર વષ� આ 
ધરણી પર આવવાનો પોતાનો �ો�ામ �યવ��થત 
ગોઠવતા. એમાં એક વષ� વષ�ના છ��ા �ો�ામમાં 
એમણે એવું �હ�ર કયુ� ક� આગામી વષ� આ 
કાય��મ મોક�ફ રાખવામાં આવે છ�. બધાનો 
પુ�ષાથ� ક�વો ચાલે છ�. તેનું િનરી�ણ કરવામાં 
આવશે. થયું એવું ક� એ વષ�માં ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયમાં અ�યાસ કરતા ભાઈ બહ�નોનો 
પુ�ષાથ� ઠ�ડો પડવા લા�યો. તેથી ��ા�એ 
િશવ�ને આ બાબત જણાવી. એ વષ� પુ�ષાથ� તી� 
કરાવતું ગીત મારા �ારા લખા�યું. આથી �� ખૂબ 
જ ખુશ થયો. એ ગીત સૌ �થમ �યાર� મ� કલાસમાં 
સંભળા�યું �યાર� તાળીઓના ગડગડાટથી તેને 

વધાવવામાં આવેલું. આબુ ખાતે શાંિતવનના ગીતા 
દીદીએ આ ગીત દર�ક �ાસમાં સંભળાવવાની 
ફરમાઈશ કર�લી. ક�પભરની કમાલ કમાણીની 
મોસમ �યાર� ચાલી રહી છ� �યાર� આ ગીત 
�ાસંિગક ગણાશે. તો વાંચો એ યાદગાર ગીત જે 
થોડા સમયમાં વધુ અલૌ�કક કમાણી કરવામાં 
મદદ�પ થશે.

તી� પુ�ષાથ� કરાવતું ગીત

િશવબાબા કો યાદ કરો, ક�છ સેવા ભી કરો.
હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�, કોઈ ઔર નહ�,
અર�! હમ િશવ પર મરનેવાલે હ�, કોઈ ઔર નહ�.

િશવબાબા કો યાદ કરો...
શુકર કરો �ક પડે નહ� હ� ધરમરાજક� ડંડે,
આજ અગર વો પડ �યે, અરમાન હો �યે ઠ�ડે,
અબ ખુદકો સમ� દો, બસ, ઈતના બતા દો...

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
�ાન-યોગમ� ક�ે હ�ગે તો માયા હમ� ખાયેગી,
ધારણા પ�ી હોગી તો માયા સલામ કર�ગી,
રોજ મુરલી સુના કરો, ઔર યાદ ક�યા કરો,

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
માંગને ક� સં�કાર વાલે, ક�સે બન�ગે દ�વતા?
દાતાપન ક� સં�કારવાલે હી બન�ગે દ�વતા,
િભખારીપન છોડો, અિધકારીપનક� ઓર મોડો,

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...
�ાનમંથનસે યોગ નહ�, તો ક�સે હ� શિ�શાલી?
શિ�શાલી આ�મા હી બનતી �વનમુિ�વાલી.
મંથન કર મકખન ખાઓ િશવક� �યાર� બન �ઓ.

હમ સંગમયુગી �ા�ણ હ�...

એક વષ� માટ� બાબા ન આ�યા �યાર� ઠ�ડો 

અધધધ ! ક�પભરની કમાલ કમાણીની મોસમ !
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�
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પડેલ પુ�ષાથ� તી� કરાવવા જે ગીતનો જ�મ થયો 
તે ગીત અ�યાર� પણ ઉપયોગી છ� એવું નથી 
લાગતું? હવે તો બાબાનો રથ જ અ��ય થઈ ગયો 
તેથી બાબાના અવતરણના �ો�ામ બંધ થાય એ 
�વાભાિવક છ�. તેથી આ ગીતને આધાર� આપણને 
ઉ�સાહ એવો જ રહ� જેથી તી� પુ�ષાથ� ચાલુ રહ�.

આપ �ણો છો ક� સંગમયુગના ક�મતી 
સમયને વરદાન મળ�લ છ� ક� તેમાં આપણે જે સેવા 
અથ� કરીએ તેનું પ�ગણું આપણું ભા�ય જમા થાય 
છ�. આપણા છ��ા અમૂ�ય જ�મમાં હવે તો થોડો જ 
સમય બાક� ર�ો છ� તે � વેડફાઈ �ય તો ખોટ 
આપણને જ થશે. તેથી હાલનો સમય ખૂબજ 
મૂ�યવાન છ�, જે પણ ભા�ય બનાવવું હોય તેનો 
ચા�સ ચૂક� જઈશું તો ક�પ ક�પ ચૂક� જઈશું!

િવ��યાપી કોરોના આપણને �ણે શીખવે 
છ� ક� િવનાશનું કાય� શ� થઈ ગયું છ�. આવો સંક�ત 
મળ� છ� ને? કોનો પાટ� �યાર� પૂરો થઈ �ય એ કહી 
શકાય નહ�. જે થશે તે હવે અચાનક થશે તેથી 
આપણે એવરર�ડી રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરવો પડશે. 
અંતમુ�ખી બનીને આપણું ચેક�ગ કરવું પડશે ક� 
આપણામાં શું ઉણપ છ�? જે ઉણપ જણાય તે ઉણપ 
દૂર કરવી પડશે ને? આપણે આપણી �ગિતમાં 
�કાવટ તો કરતા નથી ને? મારાથી કોઈને 
અ�યાય તો નથી થતો ને? જેવો બાબા સાથે �ેમ છ� 
એવો �ેમ આપસમાં રાખવાનું બેલે�સ �ળવીએ 
છીએ? અંદરોઅંદર લડવા ઝગડવાના લ�ણો - 
�ેતાયુગના �િ�યપણાના લ�ણો - દૂર કરી સોળ� 
કળા સંપૂણ� બનવાનો પુ�ષાથ� કરવો પડશે. આ 
માટ� બાબા કહ� છ�, બીસો નાખૂનકા �ર લગાકર 
પુ�ષાથ� કરો. જેથી ચાર�ય િવષયમાં �લ પાસ 
થવાય. જે િવષય નબળો હોય ક� અઘરો લાગતો 
હોય તે િવષય એવો તો પાકો કરીએ ક� નાપાસ ન 
થવાય. નાપાસ થનાર �ેતાયુગી બની �ય છ�, 

ખ�ં? આપણું લ�ય તો સતયુગી દ�વતા બનવાનું છ� 
ને? તેથી યાદ રાખીએ ક�, હમ સંગમયુગી �ા�ણ 
હ�, કોઈ ઔર નહ�,  હમ િશવ પે મરનેવાલે હ� 
કોઈ ઔર નહ�.

આપણાં િવકમ�ને લીધે ધમ�રા�ના ડંડા 
ખાવાનો વારો ન આવે એની તક�દારી રાખીએ. 
રોજ મુરલી �ાસ કરીએ અને યાદની યા�ા 
કરીએ. િભખારીપન છોડી અિધકારીપન �ા�ત 
કરીએ અને �ાનમંથન એવું કરીએ ક� સતયુગી 
દ�વપદ �પી માખણ મેળવીએ િશવબાબાના 
�યારા બની જઈએ.

દુિનયાના 12 વાગવા આ�યા છ� એવું નથી 
લાગતું? તેથી પેલું ગીત �ણે એવું સૂચવે છ� ક�, 
ઊઠો, �ગો અને �યેય �ા��ત સુધી તી� પુ�ષાથ� 
કરવા મંડી પડો.

દુિનયામાં ક�ટલાક ધંધામાં કમાણી કરવાની 
ખાસ મોસમ હોય છ� ને? કમાણીની ભરપૂર 
મોસમનો પૂરો લાભ લઈ આખા વષ�ની કમાણી કરી 
લે છ�. તો આ ���ચ�માં અલૌ�કક કમાણી અને  
ક�પભરની કરવા માટ� હાલ સંગમયુગી �ા�ણો 
માટ� જ અમૂ�ય સમય છ�. આ કમાણી કરવા ખુદ 
ભગવાન ઈ�રીય િવ�ાલયમાં ભણાવે છ�. જનમો 
જનમના પાપ બાળવા રાજયોગ શીખવે છ�. ઈ�ર 
ખુદ �ા�ણ આ�માઓને �દ�યગુણોથી શણગાર� 
છ�, સેવામાં એ એવો તો સાથ િનભાવે છ� ક� આપણે 
માલામાલ બની જઈએ! જેમ ક� ��ાબાબા જે 
સતયુગમાં �ીક��ણ બને છ� તે તેના છ��ા જ�મમાં 
પણ 1936ની સાલમાં મ�ટી મીલીયોનર પાટ� હતા! 
આખા ક�પની કમાણીનો આધાર આ પુ�ષો�મ 
ક�યાણકારી સંગમયુગ છ� એ સાિબત થઈ ગયું 
ને? આપ સૌને આ કમાણીની ભરપૂર મોસમનો  
લાભ માળો એવી શુભે�છાનો ગુલદ�તો સ�ેમ ભેટ. 
‘અભી નહ� તો કભી નહ�.’      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાન અ�ત પાનથી ભરપૂર કરી રહી છું. એ યાદ 
ક�વી રીતે ભૂલે.

યાદગારના �પમાં બી� �સંગ 2002માં મા� 
�વા��ય ઠીક ન હતું એ વખતે સદા �ેહી ગુલઝાર 
દાદી� મુંબઈમાં આ�યા હતા. એમને મારી 
તિબયતના સમાચાર મળવાથી દાદી� પોતે 
સેવાક��� પર મળવા આ�યા. ખર�ખર �� એટલી 
ગદગદ થઈ ગઈ હતી ક� દાદી�ના �યારની 
�ેહમયી ઝલક મને બાબાની યાદ અપાવતા હતા. 
દાદી�ને �બ� મળવાથી મને એટલી શિ� મળી 
ક� તે �દવસથી મા� �વા��ય ઠીક થવા લા�યું અને 
ફરી યાદ અને સેવાના કાય�માં સંલ� થઈ ગઈ. 
આવી તો �વનમાં અનેક વાતોનું અિવ�મરણીય 
અનુભ વ થતો ર�ો.

આપ સવ� �ણો છોક�, દાદી�નું બીજુ નામ 
�દયમોિહની� હતું. એમની સમીપતા, મધુર 
વચનો �દયના તટ પર અં�કત થઈ જતા હતા. 
�યારી દાદી�ના મુખારિવંદનું હા�ય મન�પી 
મધુવનને નૈિતક મૂ�યોના પુ�પોથી ચમ� ચ�ુથી ન 
ઓળખી શક� પરંતુ જે પણ આ�માઓ એમના 
સંબંધ સંપક�માં આવે એમના �દયમાં �ભુ ��ા 
બાપ સમાન િનરઅહ�કારી િનિવ�કારી, િનરાકારી 
�ટ�જ પર સદા િવરાજમાન હોય એવું એમના 
ચાલચલન અને ચહ�રા ઉપરથી ��ય�તા થતી 
હતી. એમાં ક�ઈ શક નથી આજે પણ અનેક વાતોનું 
�મરણ આંખો સામે તરી આવે છ�. જે 
�મરણાંજિલના �પે બધાની સમ� રા�યું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યાદ આવી ર�ં છ�, તા. 
15 માચ�, ગુ�વાર, િ�મૂિત� 
િશવજયંતીનું પાવન પવ� 
2020 સવાર� 8.40 િમિનટ� 
આપણા સવ�ના �ાણ �યારા 
અ�ય� બાપદાદાના રથી 
આદરણીય ગુલઝાર-

દાદી�એ પોતાનો ન�ર દ�હ છોડી અ�ય� 
વતનવાસી થયા.

�યારા �યારા દાદી�નું �યિ��વ પરમ 
પિવ� પરમા�મા િશવબાબાના સા�ાત �વ�પની 
��તીિત કરાવતા હતા. આટલા મહાન ઊંચ 
�યાગી તપ�વી દાદી�ના સાિન�યતામાં અનેક 
વખત આવવાનો મોકો મ�યો. દાદી� સાથે 
વાતચીત કરવામાં એવું લાગતું હતું ક� �ણે બ� 
સમયની ઓળખાણ એમની �ડે છ�. કારણક� 
દાદી�નું શાંત �વભાવ, �ેહ, િનમ�ળ ભાવના, 
ઉપરામ�િ� અને શીતળ નૈન, �યારા િશવ 
બાબાની ઝાંખી કરાવતા હતા. કારણક� દાદી� 
બાળપણમાં ય�માં સમપ�ણ થયા હતા. એમના 
િવશેની અનમોલ વાતો સંભળાવતા હતા �યાર� 
મને મનમાં િવચારો આ�યા ક� લોકો ભગવાનની 
�ા��ત માટ� અથવા સુખ શાંિત માટ� 4 ધામની યા�ા 
પર �ય છ�. જપ, તપ, હોમ, હવન, ય�, કમ�કાંડ 
િ�યાઓ કર� છ� છતાં પણ ભગવાન મળતા નથી. 
એની ભેટમાં �� આ�મા ક�ટલો ભા�યવાન છું ક� 
�ભુના રથી �ડે બેસી જ�મો જ�માંતરનું મંગલ 
િમલન મનાવી રહી છું. અને એમના મુખારિવંદ 
�ારા િશવબાબાની અલૌ�કક અનોખી પાલના 
પરવરીશની વાતો સાંભળી બુિ��પી ઝોળીને 

�મરણાંજિલ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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પડેલ પુ�ષાથ� તી� કરાવવા જે ગીતનો જ�મ થયો 
તે ગીત અ�યાર� પણ ઉપયોગી છ� એવું નથી 
લાગતું? હવે તો બાબાનો રથ જ અ��ય થઈ ગયો 
તેથી બાબાના અવતરણના �ો�ામ બંધ થાય એ 
�વાભાિવક છ�. તેથી આ ગીતને આધાર� આપણને 
ઉ�સાહ એવો જ રહ� જેથી તી� પુ�ષાથ� ચાલુ રહ�.

આપ �ણો છો ક� સંગમયુગના ક�મતી 
સમયને વરદાન મળ�લ છ� ક� તેમાં આપણે જે સેવા 
અથ� કરીએ તેનું પ�ગણું આપણું ભા�ય જમા થાય 
છ�. આપણા છ��ા અમૂ�ય જ�મમાં હવે તો થોડો જ 
સમય બાક� ર�ો છ� તે � વેડફાઈ �ય તો ખોટ 
આપણને જ થશે. તેથી હાલનો સમય ખૂબજ 
મૂ�યવાન છ�, જે પણ ભા�ય બનાવવું હોય તેનો 
ચા�સ ચૂક� જઈશું તો ક�પ ક�પ ચૂક� જઈશું!

િવ��યાપી કોરોના આપણને �ણે શીખવે 
છ� ક� િવનાશનું કાય� શ� થઈ ગયું છ�. આવો સંક�ત 
મળ� છ� ને? કોનો પાટ� �યાર� પૂરો થઈ �ય એ કહી 
શકાય નહ�. જે થશે તે હવે અચાનક થશે તેથી 
આપણે એવરર�ડી રહ�વાનો પુ�ષાથ� કરવો પડશે. 
અંતમુ�ખી બનીને આપણું ચેક�ગ કરવું પડશે ક� 
આપણામાં શું ઉણપ છ�? જે ઉણપ જણાય તે ઉણપ 
દૂર કરવી પડશે ને? આપણે આપણી �ગિતમાં 
�કાવટ તો કરતા નથી ને? મારાથી કોઈને 
અ�યાય તો નથી થતો ને? જેવો બાબા સાથે �ેમ છ� 
એવો �ેમ આપસમાં રાખવાનું બેલે�સ �ળવીએ 
છીએ? અંદરોઅંદર લડવા ઝગડવાના લ�ણો - 
�ેતાયુગના �િ�યપણાના લ�ણો - દૂર કરી સોળ� 
કળા સંપૂણ� બનવાનો પુ�ષાથ� કરવો પડશે. આ 
માટ� બાબા કહ� છ�, બીસો નાખૂનકા �ર લગાકર 
પુ�ષાથ� કરો. જેથી ચાર�ય િવષયમાં �લ પાસ 
થવાય. જે િવષય નબળો હોય ક� અઘરો લાગતો 
હોય તે િવષય એવો તો પાકો કરીએ ક� નાપાસ ન 
થવાય. નાપાસ થનાર �ેતાયુગી બની �ય છ�, 

ખ�ં? આપણું લ�ય તો સતયુગી દ�વતા બનવાનું છ� 
ને? તેથી યાદ રાખીએ ક�, હમ સંગમયુગી �ા�ણ 
હ�, કોઈ ઔર નહ�,  હમ િશવ પે મરનેવાલે હ� 
કોઈ ઔર નહ�.

આપણાં િવકમ�ને લીધે ધમ�રા�ના ડંડા 
ખાવાનો વારો ન આવે એની તક�દારી રાખીએ. 
રોજ મુરલી �ાસ કરીએ અને યાદની યા�ા 
કરીએ. િભખારીપન છોડી અિધકારીપન �ા�ત 
કરીએ અને �ાનમંથન એવું કરીએ ક� સતયુગી 
દ�વપદ �પી માખણ મેળવીએ િશવબાબાના 
�યારા બની જઈએ.

દુિનયાના 12 વાગવા આ�યા છ� એવું નથી 
લાગતું? તેથી પેલું ગીત �ણે એવું સૂચવે છ� ક�, 
ઊઠો, �ગો અને �યેય �ા��ત સુધી તી� પુ�ષાથ� 
કરવા મંડી પડો.

દુિનયામાં ક�ટલાક ધંધામાં કમાણી કરવાની 
ખાસ મોસમ હોય છ� ને? કમાણીની ભરપૂર 
મોસમનો પૂરો લાભ લઈ આખા વષ�ની કમાણી કરી 
લે છ�. તો આ ���ચ�માં અલૌ�કક કમાણી અને  
ક�પભરની કરવા માટ� હાલ સંગમયુગી �ા�ણો 
માટ� જ અમૂ�ય સમય છ�. આ કમાણી કરવા ખુદ 
ભગવાન ઈ�રીય િવ�ાલયમાં ભણાવે છ�. જનમો 
જનમના પાપ બાળવા રાજયોગ શીખવે છ�. ઈ�ર 
ખુદ �ા�ણ આ�માઓને �દ�યગુણોથી શણગાર� 
છ�, સેવામાં એ એવો તો સાથ િનભાવે છ� ક� આપણે 
માલામાલ બની જઈએ! જેમ ક� ��ાબાબા જે 
સતયુગમાં �ીક��ણ બને છ� તે તેના છ��ા જ�મમાં 
પણ 1936ની સાલમાં મ�ટી મીલીયોનર પાટ� હતા! 
આખા ક�પની કમાણીનો આધાર આ પુ�ષો�મ 
ક�યાણકારી સંગમયુગ છ� એ સાિબત થઈ ગયું 
ને? આપ સૌને આ કમાણીની ભરપૂર મોસમનો  
લાભ માળો એવી શુભે�છાનો ગુલદ�તો સ�ેમ ભેટ. 
‘અભી નહ� તો કભી નહ�.’      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાન અ�ત પાનથી ભરપૂર કરી રહી છું. એ યાદ 
ક�વી રીતે ભૂલે.

યાદગારના �પમાં બી� �સંગ 2002માં મા� 
�વા��ય ઠીક ન હતું એ વખતે સદા �ેહી ગુલઝાર 
દાદી� મુંબઈમાં આ�યા હતા. એમને મારી 
તિબયતના સમાચાર મળવાથી દાદી� પોતે 
સેવાક��� પર મળવા આ�યા. ખર�ખર �� એટલી 
ગદગદ થઈ ગઈ હતી ક� દાદી�ના �યારની 
�ેહમયી ઝલક મને બાબાની યાદ અપાવતા હતા. 
દાદી�ને �બ� મળવાથી મને એટલી શિ� મળી 
ક� તે �દવસથી મા� �વા��ય ઠીક થવા લા�યું અને 
ફરી યાદ અને સેવાના કાય�માં સંલ� થઈ ગઈ. 
આવી તો �વનમાં અનેક વાતોનું અિવ�મરણીય 
અનુભ વ થતો ર�ો.

આપ સવ� �ણો છોક�, દાદી�નું બીજુ નામ 
�દયમોિહની� હતું. એમની સમીપતા, મધુર 
વચનો �દયના તટ પર અં�કત થઈ જતા હતા. 
�યારી દાદી�ના મુખારિવંદનું હા�ય મન�પી 
મધુવનને નૈિતક મૂ�યોના પુ�પોથી ચમ� ચ�ુથી ન 
ઓળખી શક� પરંતુ જે પણ આ�માઓ એમના 
સંબંધ સંપક�માં આવે એમના �દયમાં �ભુ ��ા 
બાપ સમાન િનરઅહ�કારી િનિવ�કારી, િનરાકારી 
�ટ�જ પર સદા િવરાજમાન હોય એવું એમના 
ચાલચલન અને ચહ�રા ઉપરથી ��ય�તા થતી 
હતી. એમાં ક�ઈ શક નથી આજે પણ અનેક વાતોનું 
�મરણ આંખો સામે તરી આવે છ�. જે 
�મરણાંજિલના �પે બધાની સમ� રા�યું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યાદ આવી ર�ં છ�, તા. 
15 માચ�, ગુ�વાર, િ�મૂિત� 
િશવજયંતીનું પાવન પવ� 
2020 સવાર� 8.40 િમિનટ� 
આપણા સવ�ના �ાણ �યારા 
અ�ય� બાપદાદાના રથી 
આદરણીય ગુલઝાર-

દાદી�એ પોતાનો ન�ર દ�હ છોડી અ�ય� 
વતનવાસી થયા.

�યારા �યારા દાદી�નું �યિ��વ પરમ 
પિવ� પરમા�મા િશવબાબાના સા�ાત �વ�પની 
��તીિત કરાવતા હતા. આટલા મહાન ઊંચ 
�યાગી તપ�વી દાદી�ના સાિન�યતામાં અનેક 
વખત આવવાનો મોકો મ�યો. દાદી� સાથે 
વાતચીત કરવામાં એવું લાગતું હતું ક� �ણે બ� 
સમયની ઓળખાણ એમની �ડે છ�. કારણક� 
દાદી�નું શાંત �વભાવ, �ેહ, િનમ�ળ ભાવના, 
ઉપરામ�િ� અને શીતળ નૈન, �યારા િશવ 
બાબાની ઝાંખી કરાવતા હતા. કારણક� દાદી� 
બાળપણમાં ય�માં સમપ�ણ થયા હતા. એમના 
િવશેની અનમોલ વાતો સંભળાવતા હતા �યાર� 
મને મનમાં િવચારો આ�યા ક� લોકો ભગવાનની 
�ા��ત માટ� અથવા સુખ શાંિત માટ� 4 ધામની યા�ા 
પર �ય છ�. જપ, તપ, હોમ, હવન, ય�, કમ�કાંડ 
િ�યાઓ કર� છ� છતાં પણ ભગવાન મળતા નથી. 
એની ભેટમાં �� આ�મા ક�ટલો ભા�યવાન છું ક� 
�ભુના રથી �ડે બેસી જ�મો જ�માંતરનું મંગલ 
િમલન મનાવી રહી છું. અને એમના મુખારિવંદ 
�ારા િશવબાબાની અલૌ�કક અનોખી પાલના 
પરવરીશની વાતો સાંભળી બુિ��પી ઝોળીને 

�મરણાંજિલ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ
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શક� છ�. આપણે એ ભૂલવું ન �ઈએ ક� �ાની તુ 
આ�માની પરી�ા પણ થાય છ�. માયા બુિ� પર 
વાર કર� છ� તેથી �ાન િબંદુની િવ��િતથી આ�મા 
�ા��તઓથી વંિચત રહી �ય છ�. એટલે જ 
પરમા�મા િશવ િપતા હ�મેશા આ�માઓને સાવચેતી 
આપતા કહ� છ� ક�, ‘�હાલા બાળકો, મુરલી 
�યાર�ય િમસ ના કરશો. કારણ ક� મુરલીમાં 
અનેક ગુ� વાતો �� સંભળાવું છું. જે સાંભળીને 
બુિ�માં ધારણ કરવાની છ�. ધારણ નહ� કરો તો 
કાચા રહી જશો.’

પરમા�માના દર�ક મહાવા�યમાં ઘણા બધા 
રહ�યો સમાયેલા છ�. એ બધા રહ�યોને અ�ે 
લખવા એટલે ગાગરમાં સાગરને સમાવવા જેવું છ�. 
પરમા�માએ આપેલા �ાનના રહ�યોને સમજવા 
માટ� અ�ે �ૃંખલા શ� કરવાનો િવચાર આ�યો. 
આ માસથી પરમા�માએ ખોલેલા અનેક રહ�યો 
પર િવચાર સાગર મંથન કરીશું.

�ાનની સ�યતાનું રહ�ય

સ�ય �ાન શું છ�? સ�ય �ાનના દાતા કોણ 
છ�? સ�ય �ાનનું ફળ શું છ�? સ�ય �ાનની 
ધારણાવાળા �યિ�નું �યિ��વ શું હશે. તેઓની 
��થિત ક�વી હશે? એ બધા જ રહ�ય પરમા�મા 
િશવ િપતાએ �ાન મુરલીમાં �પ� કયા� છ�.

પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ�...

• સૌથી મોટી શિ� છ� સ�યતાની શિ�. સૌથી 
મોટી ઓથો�રટી પણ સ�યતાની શિ� છ�. 
સ�ય અથા�� અિવનાશી. પરમા�મા સ�ય છ�. 
સ��દાનંદ છ�. આ�મા પણ સ��દાનંદ છ�.

• સ�ય માટ� કહ�વાયું છ� - સ�યની નાવ હાલશે 

પરમા�મા િશવિપતાની �ાન મુરલી િવ� 
નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ છ�. 
પરમા�મા િશવિપતાએ �ાન મુરલીમાં િવ� 
નાટકના બધા જ રહ�યો ખો�યા છ�. વળી જે 
મનુ�યા�મા આ રહ�યોને �ણી લે છ� તેઓ 
પરમસુખનો અનુભવ કર� છ�. પરમા�માએ 
આપેલા સ�ય �ાનનું િચંતન જ સ�યને અનુભવ 
કરવા અને ધારણ કરવા માટ�નું �ે� સાધન છ�. 
ઈ�રીય �ાન પરમસુખ અનુભવ કરાવે છ�. 
પરમા�મા કહ� છ� ક� આ�માનું �વ�પ 
સ��દાનંદમય, પરમા�મા સ��દાનંદના સાગર 
અને િવ� નાટક પરમ સુખમય છ�.

પરમા�મા �ાનના સાગર છ�. તેઓએ 
�ાનના અનેક રહ�યોને ખો�યા છ�. � આ �ાન-
િબંદુઓ આપની બુિ�માં ��ત રહ�શે તો બુિ� 
સદા ભરપૂર રહ�શે. આ�મા સદા સંપ�નતાનો 
અનુભવ કરશે, સદા સા�ીભાવની ��થિતમાં 
રહ�શે અને સદા સુખ-શાંિત-આનંદનો અનુભવ 
કરશે. ખુશીનો પારો સદા ચઢ�લો રહ�શે. કારણ ક� 
�ાનધન સવ��ે� ધન છ�. �ાનધનથી ભરપૂર 
આ�મા સંપૂણ�તાનો અનુભવ કર� છ�. સંપૂણ�તા 
થક� સંપ�નતાનો અનુભવ થાય છ�. સંપ�નતા 
સંતુ�તાને વર� છ�. તેથી જ સંતુ�તા �વનની 
�ે� સંપિ� છ�.

આ સંપિ�ને સાચવી રાખવા માટ� પણ ઘણી 
મહ�નત કરવી પડે છ�. આમ �વા જઈએ તો 
પરમા�માએ આપેલું �ાન મા� એક જ સેક�ડનું 
છ�. ‘પોતાની �તને આ�મા સમ� એક 
પરમા�માને યાદ કરો.’ આ એક જ �ાન િબંદુના 
િચંતનથી આ�મા અને �ા��તઓની અનુભૂિત કરી 

�ાન મુરલી - િવ� નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ
�.ક�. િવવેકાનંદ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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�ાન છ�. તેથી આ�માની શિ� �ીણ થતા-થતા 
�ેતાના અંત સુધી દ�હાિભમાન આ�મા પર પોતાનું 
આિધપ�ય જમાવી દ� છ�. આ�મા પૂણ�તઃ િવકારોને 
વશીભૂત થઈ �ય છ�. �યાર� સંગમયુગમાં 
આ�માને આ�માનું યથાથ� �ાન �ા�ત થાય છ�. 
�ાન અને િન�ય સાથે પુ�ષાથ� કર� છ� �યાર� 
આ�મા દ�હાિભમાન પર િવજય �ા�ત કર� લે છ�.

બીજું એ પણ સમજવું જ�રી છ� ક� પરમા�મા 
સ�ય છ�. પરમા�માના મહાવા�ય સ�ય છ� એ 
વાતનો અનુભવ થાય ક� ન થાય. આપણને 
સમ�ય ક� ન સમ�ય પણ દ�શ, કાળ, સમય, 
પ�ર��થિત અનુસાર એ અવ�ય સ�ય સાિબત 
થાય છ�. આ સ�યને �ણી િન�યબુિ� થઈ 
પુ�ષાથ� કર� છ� તે અવ�ય િવજયી બને છ�. માટ� જ 
પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ� ક�, ‘જે જેટલો નૉલેજ-
�લ હશે તે તેટલો જ સ�સેસ�લ હશે. સ�સેસ�લ 
ન બનવાનું કારણ છ� ક� તે ફ�થ�લ નથી. પોતાની 
�તમાં, પરમા�મામાં, �ામામાં અને સાથીઓમાં 
ફ�થ�લ થવું પડે છ�. ફ�થ�લ એટલે ક� 
િન�યબુિ�. િન�યની િનશાની છ� િવજય. જે 
જેટલો િન�ય બુિ� તેટલો જ િવજયી. િન�ય-
બુિ�ની �યાર�ય પણ હાર નહ� થાય. િન�ય થક� 
જ િવજય છ�. સંશય લાવવાથી શિ�નો �ય છ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ડૂલશે પણ ડૂબશે નહ�. સ�યતાની શિ�વાળા 
શિ�શાળી હશે, તેની પાસે સામનો કરવાની 
શિ� (Power of Face) હોવાથી તે કોઈ 
પણ વાતથી ગભરાશે નહ�.

• સ�યતા �ગિતને પામવાનું સાધન છ�. 
સ�યતાની શિ�થી નર સ�ય નારાયણ અને 
��� સતયુગ બની �ય છ�.

• સ�યતાની શિ�વાળા િવજયી અવ�ય બને 
છ�. સ�યતાની �ા��ત ખુશી અને િનભ�યતા છ�.

• સ�યતાની ઓથોરીટીવાળો ન�, �ેહયુ�, 
િનરહ�કારી હોય છ�. એ જ સ�ય �ાનનું ��ય� 
�પ છ�.

• સ�યતાની ઓથો�રટીવાળી આ�મા કોઈ બી� 
�યિ�ના �ભાવમાં નહ� આવે. તેઓ 
�યિ�ના પ�રવત�ન માટ� િનિમ� બને છ�.

િન�યબુિ� િવજયંતી અને સંશયબુિ� 
િવન�ય�તીનું રહ�ય

પરમા�મા િશવ િપતાએ આ�મા, પરમા�મા 
અને ��� નાટક અથા�� �ામાનું �ાન આ�યું છ�. 
વા�તવમાં આ �ણ વાતોમાં બધા જ �ાન િબંદુઓ 
સમાયેલા છ�. જેને આ �ણ વાતોના �ાનમાં સંપૂણ� 
�ાન અને િન�ય છ� તેઓ �યાર� પણ �વનમાં 
અસફળતા ક� હારનો સામનો કરશે નહ�.

અ�ે એ વાતને પણ સમજવું અિત આવ�યક 
છ� ક� �ાન અને િન�ય સાથે કોઈ પણ કાય� 
કરવામાં આવે તો તેમનું મહ�વ અને તેમનો �ભાવ 
અવ�ય �વા મળ� છ�. અનુભવ કહ� છ� ક� �યાર� બે 
બાબતો વ�ે એકનો �ભાવ વધી �ય છ� �યાર� 
બી� પર તે પોતાનું આિધપ�ય જમાવી દ� છ�. જેમ 
ક� આ�મા અને શરીર આ બે સ�ા છ�. સતયુગમાં 
આ�મામાં આ��મક શિ� છ�. આ�મામાં આ�માનું 
યથાથ� �ાન નથી. પરંતુ દ�હ અને દ�હની દુિનયાનું 

ધારણામાં પાકા થયા હોય - એવા આ�માઓને 21 
જ�મોનું વીમા કવચ �ા�ત થશે.

િ�ય આ�મ� 2021ના વષ�માં આપ સૌ 
�ા�ણ આ�માઓ પુ�ષાથ� કરી 21 જ�મો સુધી 
સુખ શાંિત અને સ�િ�થી ભરપૂર થવાનું વીમા-
કવચ ભગવાન િશવ પાસેથી મેળવશો એવી શુભ 
કામના તથા શુભભાવના સહ ...   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન).. 21 વષ�નો પુ�ષાથ�
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શક� છ�. આપણે એ ભૂલવું ન �ઈએ ક� �ાની તુ 
આ�માની પરી�ા પણ થાય છ�. માયા બુિ� પર 
વાર કર� છ� તેથી �ાન િબંદુની િવ��િતથી આ�મા 
�ા��તઓથી વંિચત રહી �ય છ�. એટલે જ 
પરમા�મા િશવ િપતા હ�મેશા આ�માઓને સાવચેતી 
આપતા કહ� છ� ક�, ‘�હાલા બાળકો, મુરલી 
�યાર�ય િમસ ના કરશો. કારણ ક� મુરલીમાં 
અનેક ગુ� વાતો �� સંભળાવું છું. જે સાંભળીને 
બુિ�માં ધારણ કરવાની છ�. ધારણ નહ� કરો તો 
કાચા રહી જશો.’

પરમા�માના દર�ક મહાવા�યમાં ઘણા બધા 
રહ�યો સમાયેલા છ�. એ બધા રહ�યોને અ�ે 
લખવા એટલે ગાગરમાં સાગરને સમાવવા જેવું છ�. 
પરમા�માએ આપેલા �ાનના રહ�યોને સમજવા 
માટ� અ�ે �ૃંખલા શ� કરવાનો િવચાર આ�યો. 
આ માસથી પરમા�માએ ખોલેલા અનેક રહ�યો 
પર િવચાર સાગર મંથન કરીશું.

�ાનની સ�યતાનું રહ�ય

સ�ય �ાન શું છ�? સ�ય �ાનના દાતા કોણ 
છ�? સ�ય �ાનનું ફળ શું છ�? સ�ય �ાનની 
ધારણાવાળા �યિ�નું �યિ��વ શું હશે. તેઓની 
��થિત ક�વી હશે? એ બધા જ રહ�ય પરમા�મા 
િશવ િપતાએ �ાન મુરલીમાં �પ� કયા� છ�.

પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ�...

• સૌથી મોટી શિ� છ� સ�યતાની શિ�. સૌથી 
મોટી ઓથો�રટી પણ સ�યતાની શિ� છ�. 
સ�ય અથા�� અિવનાશી. પરમા�મા સ�ય છ�. 
સ��દાનંદ છ�. આ�મા પણ સ��દાનંદ છ�.

• સ�ય માટ� કહ�વાયું છ� - સ�યની નાવ હાલશે 

પરમા�મા િશવિપતાની �ાન મુરલી િવ� 
નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ છ�. 
પરમા�મા િશવિપતાએ �ાન મુરલીમાં િવ� 
નાટકના બધા જ રહ�યો ખો�યા છ�. વળી જે 
મનુ�યા�મા આ રહ�યોને �ણી લે છ� તેઓ 
પરમસુખનો અનુભવ કર� છ�. પરમા�માએ 
આપેલા સ�ય �ાનનું િચંતન જ સ�યને અનુભવ 
કરવા અને ધારણ કરવા માટ�નું �ે� સાધન છ�. 
ઈ�રીય �ાન પરમસુખ અનુભવ કરાવે છ�. 
પરમા�મા કહ� છ� ક� આ�માનું �વ�પ 
સ��દાનંદમય, પરમા�મા સ��દાનંદના સાગર 
અને િવ� નાટક પરમ સુખમય છ�.

પરમા�મા �ાનના સાગર છ�. તેઓએ 
�ાનના અનેક રહ�યોને ખો�યા છ�. � આ �ાન-
િબંદુઓ આપની બુિ�માં ��ત રહ�શે તો બુિ� 
સદા ભરપૂર રહ�શે. આ�મા સદા સંપ�નતાનો 
અનુભવ કરશે, સદા સા�ીભાવની ��થિતમાં 
રહ�શે અને સદા સુખ-શાંિત-આનંદનો અનુભવ 
કરશે. ખુશીનો પારો સદા ચઢ�લો રહ�શે. કારણ ક� 
�ાનધન સવ��ે� ધન છ�. �ાનધનથી ભરપૂર 
આ�મા સંપૂણ�તાનો અનુભવ કર� છ�. સંપૂણ�તા 
થક� સંપ�નતાનો અનુભવ થાય છ�. સંપ�નતા 
સંતુ�તાને વર� છ�. તેથી જ સંતુ�તા �વનની 
�ે� સંપિ� છ�.

આ સંપિ�ને સાચવી રાખવા માટ� પણ ઘણી 
મહ�નત કરવી પડે છ�. આમ �વા જઈએ તો 
પરમા�માએ આપેલું �ાન મા� એક જ સેક�ડનું 
છ�. ‘પોતાની �તને આ�મા સમ� એક 
પરમા�માને યાદ કરો.’ આ એક જ �ાન િબંદુના 
િચંતનથી આ�મા અને �ા��તઓની અનુભૂિત કરી 

�ાન મુરલી - િવ� નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ
�.ક�. િવવેકાનંદ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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�ાન છ�. તેથી આ�માની શિ� �ીણ થતા-થતા 
�ેતાના અંત સુધી દ�હાિભમાન આ�મા પર પોતાનું 
આિધપ�ય જમાવી દ� છ�. આ�મા પૂણ�તઃ િવકારોને 
વશીભૂત થઈ �ય છ�. �યાર� સંગમયુગમાં 
આ�માને આ�માનું યથાથ� �ાન �ા�ત થાય છ�. 
�ાન અને િન�ય સાથે પુ�ષાથ� કર� છ� �યાર� 
આ�મા દ�હાિભમાન પર િવજય �ા�ત કર� લે છ�.

બીજું એ પણ સમજવું જ�રી છ� ક� પરમા�મા 
સ�ય છ�. પરમા�માના મહાવા�ય સ�ય છ� એ 
વાતનો અનુભવ થાય ક� ન થાય. આપણને 
સમ�ય ક� ન સમ�ય પણ દ�શ, કાળ, સમય, 
પ�ર��થિત અનુસાર એ અવ�ય સ�ય સાિબત 
થાય છ�. આ સ�યને �ણી િન�યબુિ� થઈ 
પુ�ષાથ� કર� છ� તે અવ�ય િવજયી બને છ�. માટ� જ 
પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ� ક�, ‘જે જેટલો નૉલેજ-
�લ હશે તે તેટલો જ સ�સેસ�લ હશે. સ�સેસ�લ 
ન બનવાનું કારણ છ� ક� તે ફ�થ�લ નથી. પોતાની 
�તમાં, પરમા�મામાં, �ામામાં અને સાથીઓમાં 
ફ�થ�લ થવું પડે છ�. ફ�થ�લ એટલે ક� 
િન�યબુિ�. િન�યની િનશાની છ� િવજય. જે 
જેટલો િન�ય બુિ� તેટલો જ િવજયી. િન�ય-
બુિ�ની �યાર�ય પણ હાર નહ� થાય. િન�ય થક� 
જ િવજય છ�. સંશય લાવવાથી શિ�નો �ય છ�.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ડૂલશે પણ ડૂબશે નહ�. સ�યતાની શિ�વાળા 
શિ�શાળી હશે, તેની પાસે સામનો કરવાની 
શિ� (Power of Face) હોવાથી તે કોઈ 
પણ વાતથી ગભરાશે નહ�.

• સ�યતા �ગિતને પામવાનું સાધન છ�. 
સ�યતાની શિ�થી નર સ�ય નારાયણ અને 
��� સતયુગ બની �ય છ�.

• સ�યતાની શિ�વાળા િવજયી અવ�ય બને 
છ�. સ�યતાની �ા��ત ખુશી અને િનભ�યતા છ�.

• સ�યતાની ઓથોરીટીવાળો ન�, �ેહયુ�, 
િનરહ�કારી હોય છ�. એ જ સ�ય �ાનનું ��ય� 
�પ છ�.

• સ�યતાની ઓથો�રટીવાળી આ�મા કોઈ બી� 
�યિ�ના �ભાવમાં નહ� આવે. તેઓ 
�યિ�ના પ�રવત�ન માટ� િનિમ� બને છ�.

િન�યબુિ� િવજયંતી અને સંશયબુિ� 
િવન�ય�તીનું રહ�ય

પરમા�મા િશવ િપતાએ આ�મા, પરમા�મા 
અને ��� નાટક અથા�� �ામાનું �ાન આ�યું છ�. 
વા�તવમાં આ �ણ વાતોમાં બધા જ �ાન િબંદુઓ 
સમાયેલા છ�. જેને આ �ણ વાતોના �ાનમાં સંપૂણ� 
�ાન અને િન�ય છ� તેઓ �યાર� પણ �વનમાં 
અસફળતા ક� હારનો સામનો કરશે નહ�.

અ�ે એ વાતને પણ સમજવું અિત આવ�યક 
છ� ક� �ાન અને િન�ય સાથે કોઈ પણ કાય� 
કરવામાં આવે તો તેમનું મહ�વ અને તેમનો �ભાવ 
અવ�ય �વા મળ� છ�. અનુભવ કહ� છ� ક� �યાર� બે 
બાબતો વ�ે એકનો �ભાવ વધી �ય છ� �યાર� 
બી� પર તે પોતાનું આિધપ�ય જમાવી દ� છ�. જેમ 
ક� આ�મા અને શરીર આ બે સ�ા છ�. સતયુગમાં 
આ�મામાં આ��મક શિ� છ�. આ�મામાં આ�માનું 
યથાથ� �ાન નથી. પરંતુ દ�હ અને દ�હની દુિનયાનું 

ધારણામાં પાકા થયા હોય - એવા આ�માઓને 21 
જ�મોનું વીમા કવચ �ા�ત થશે.

િ�ય આ�મ� 2021ના વષ�માં આપ સૌ 
�ા�ણ આ�માઓ પુ�ષાથ� કરી 21 જ�મો સુધી 
સુખ શાંિત અને સ�િ�થી ભરપૂર થવાનું વીમા-
કવચ ભગવાન િશવ પાસેથી મેળવશો એવી શુભ 
કામના તથા શુભભાવના સહ ...   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન).. 21 વષ�નો પુ�ષાથ�
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પાંચમા ધોરણની પરી�ા પછી ગરમીની 
ર�ઓ શ� થઈ હતી એ સમયે નાિસકના 
માિસયાર ભાઈ પાસેથી લૌ�કક માને ઈ�રીય �ાન 
મ�ય ું હત.ંુ તે સમય દરિમયાન અમારા નાના 
દ�હાત ભોકર (િજ�ા, જલગાંવ, મહારા�)માં 
��ાક�મારીઝની ગીતા પાઠશાળા શ� થઈ હતી 
અને પરમા�મા િમલન માટ� પાટ� મધુવન જવાની 
હતી. લૌ�કક માતા�ની સાથે મને પણ મધુવન 
જવાનું સૌભા�ય મ�યું. ખર�ખર ક�ટલી કત� ુહલ 
પૂણ�, રોમાંચક અને આનંદદાયી યા�ા હતી એ! 
લાંબી ર�લયા�ા કયા� પછી પાટ� આબુ રોડ પહ�ચી, 
હરીભરી વાદીયા અને ક�દરતી સુંદરતા િનહારતા 
અંતે અમે મધુવનનાં �ાંગણમાં આવી પહ��યા. 
એજ તો મધુવન હતુ, �યા ં ગોપી વ�ભ પરમા�મા 
�ાન મુરલીની મધુર તાન છ�ડી, આ�મા�પી 
ગોપીઓને ભાવિવભોર કરી દ�તા અમે સ� તૈયાર 
થઈને િહ��ી હોલમાં એકઠા થયા. દીદી 
મનમોિહની� અને દાદી �કાશમિણ� બ�નેએ 
અમા� ં ભાવભીન ું �ેહ �વાગત કયુ�. મુજ 
આ�માને નયનોથી દીદી�-દાદી�ની �દ�ય-
મૂિત�ઓના દશ�નનું ભા�ય મ�ય.ું  ગુલઝાર 
દાદી�ના રથમા ં અવત�રત િશવિપતા અને 
��ાબાબા બને એક હોવાનો અનુભવ થાય છ�, 
એમજ દીદી-દાદીના બે શરીરોમાં બે અલગ 
આ�માઓ હતા. પરંતુ બે શરીર અને એક 
આ�માનો અનુભવ થયો.

દરરોજની �દનચયા� શ� થઈ એક �દવસ 
ઉઠવાનુ મોડ ું થયું, તો � � જ�દી જ�દી તૈયાર થઈને 

મે�ડટ�શન હોલના પેસેજમાં પહ��યો, મુરલી પરૂ ી 
થઈ હતી અને બધા હોલમાંથી બહાર નીકળી ર�ા 
હતા. પેસેજમાં દીદી મનમોિહની� ��ાવ�સોની 
સાથે વાતા�લાપ કરી ર�ા હતા. મે દીદી�ને ઓમ 
શાંિત કયા� દીદી�એ ખબૂ  �યારથી પૂ� ું ‘અ�છા 
હમણા ંઆ�યા, ટૉલી મળી?’ મે ક� ‘નહી’ �યાર� 
ગીતા બહન� �ને ક� ં ‘આમને ટૉલી આપો’. 
એમના બોલમા ં મધુરસ ટપકત ંુ હત.ંુ એમના 
િન�છલ, િન-�વાથ� �યારમા ં પોતાનાપણાની 
ભાસના આપીને પોતાના બનાવવાની �દુઈ 
શિ� હતી, અ�યા�મ �ાન – �યાન વગેર � ક�ઠન 
િવષય સમજવાની �મર હતી નહ�. પરંતુ �યાર� 
પણ દીદી� મળતા, તેઓ નાના હાથોને હાથમાં 
થામી લેતા ને ભરપરૂ  �યાર વરસાવતા, ઝરણાના ં
શીતલ જલ િબદું સમાન એમના િન:�વાથ� �ેહ 
મેળવીને ખુશીયોથી ઝોળી ભરાઈ જતી હતી.

પરમા�મામા િમલનનો �દવસ પણ આવી 
પહ��યો, ��ાવ�સો મેડીટ�શન હોલમા ંએકિ�ત 
થયા, એક તરફ ભાઈ અને બી� તરફ બહ�નો 
હતા, વ�ેની લાઈનમાં � � પહ�લા �થાન પર બેઠો 
હતો. દીદી� પણ બહ�નો તરફ પહ�લી લાઈનમાં 
કોઈ અનુશાસનિ�ય િવ�ાથ�ની જેમ આવીને 
બેઠા. આંખો પર કાળી ��મના ચ�મા, હાથમા ં
ડાયરી-પેન, બાપદાદાની પધરામણીથી િવદાય 
સુધી તેઓ તી�ગિતથી મુરલી લખતા ર�ા. મારી 
આંખો �યાર�ક દાદી ગુલઝાર�ના રથમા ં પધાર�લ 
બાપદાદાને િનહાળ � તો �યાર�ક મુરલી �વણમાં 
મ� દીદી� પર મનમોિહત થઈ જત.ું  એમની મન 

મુરલીની �દવાની, ગોપીવ�ભની સાચી ગોિપકા -

દીદી મનમોિહની�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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મોહક મિૂ ત�ને �ઈ, ન �ણે કયા જ�મનો આ��મક 
સબંધ એમના તરફ ખ�ચાઈ ર�ો હતો. પંદર 
�દવસમાં બે વાર પરમા�મા િમલન. �વનની પરમ 
�ે� �ા��ત હતી એ! િવદાયના સમયે દીદી-દાદી 
ઈ�રીય યાદ આપતા હતા. તમેાં પણ બાળ 
�ીક��ણની સુંદર ફોટા ��મ હતી. મનમોહન 
�ીક��ણની ત�વીર બતાવી દીદી� પુછતા ‘આ 
નટખટ કોને �ઈએ છ�?’ એમના બોલમા ં મન 
મં�દરમા વસેલા �ીક��ણની ગહન �ીત ઝલકતી 
હતી. અમને પણ એ સૌગાત ક�મ સારી ન લાગે? 
દીદીની �યારભરી પાલનાને યાદોની િત�રીમાં 
ભરીને અમે પાછા ફયા�.

આજે પણ ચાર દશક પવૂ �,  દીદી�ની 
સુમધુર યાદો તરોતા� થતા જ નયનોની સમ� 
દીદી� આવી �ય. દીદી�ની ચૈત�ય મૂિત�, ક�વ ું
િહમાલય જેવ ું �દ�ય ભ�ય િવરાટ �યિ��વ હત ંુ
એમન.ું  િવધાતાએ િવશેષ ક�શળતાથી ઘડાયેલ 
અ�િતમ િશ�પ કહો અથવા િનયતં ાએ �હાની 
રંગોથી રંગાયેલ �વગ�ય સ�દય�નુ સુંદર િચ�. 
એમને �ઈ મનમોિહત થઈ જતું. જેવ ું એમનુ નામ 
મનમોિહની એમજ તેઓ �ેહ �યાર વરસાવીને 
સહજતાથી પોતાના આ��મક �ેહ �વ�પ કોઈના 
પણ મનને મોિહત કરવામાં હોિશયાર હતા. �ેહ- 
સાદગી, િનયમ-સંયમ, રમિણકતા તથા ગંભીરતા 
આવા ક�ટલાય ગુણૉનો બે�ડ સંગમ અને સંતુલન 
એમનામા ં�વામા ંઆવતા, આ�યા��મક સાધક 
અને િવ� સેવક ક�વા હોય. એ તો કોઈ એમના 
આદશ� આચરણથી શીખે, એમની �વનવા�ટકા 
એટલે સદગણુોના �લોનો સદાબહાર બગીચો 
હતો. વૈિવ�યપૂણ� �દ�યગુણનો અલૌ�કક �ૃંગાર 
એમના આ��મક સુંદરતાને ચં�મા જેવ ું ઉ�વલ 
તેજ આપત ંુહત.ંુ 

એમના �યવહારમાં �યાર�ક માની મમતા 

ટપ�ી તો �યાર�ક િપ�વત વા�સ�ય વરસત.ું  
પહલ� ી મુલાકાતમાં જ સહજ-સુલભ સ�દય 
સંવાદથી સખા-સખી બનાવવામાં િસ�ધહ�ત 
હોિશયાર હતા. એમનામા ં આ�યા��મક િશ�ાથી 
�યિ��વને અ�િતમ આકાર આપનાર આદશ� 
િશ�કના હમેશા સા�ા�કાર થતા. કલા ગુણોને 
પારખી અવસર આપી િવશેષતાઓને કાય�માં 
લગાવવામાં એમનો હાથ પકડવો મુ��કલ � એક 
વખત એમની તી�ણ નજરથી કોઈ પસાર થયું, 
દીદી� એમની કાય�-કળા-ક�શળતાન ંુ સાચા 
અથ�મા ંઅચકૂ  મૂ�યાંકન િન�પ� કરતા. એમને 
ઇ�રીય સેવામા ં સમિપ�ત કરી ભા�યના �ાર 
ખોલવાનો સુવણ� અવસર પણ �દાન કરતા. 
ગુણવાનના ગુણ પરખીને એમના ગુણોને 
આચરણમા લાવવા �ો�સાહન આપી ગુણોની 
���ધ કરવી અન ે વાતા�લાપ �ારા �યિ�ની કમી- 
ખામીઓને અન�ન બની દરૂ  કરવી એ તો 
એમની િવલ�ણ �િતભા હતી. તેઓ ઉ� કો�ટના 
સાધક મહા તપ�વી હતા. યોગની કોરી �યા�યા 
કરવાને બદલે કમ�યોગી �વન �ારા યોગીના 
લ�ણ �કટ કરતા. જેમના પર એમની ��� 
પડતી પલવારમા ં એમને �ભુિમલનનો સુંદર 
અનુભવ થતો. ��મૂહ�ત�મા ં િનયિમત અને 
િનિ�ત સમયે �ગી જવું. તપ�યા કરવી એમના 
યોગી �વનનુ અિવભા�ય અંગ હત.ું  તેઓ ફ� 
ભાષણ કરવા વાળા વ�ા જ નહી �ેમની ભાસના 
આપતા-આપતા �દયના તાર �ેહ સાગર સાથે 
�ડાવનાર �વતા �ગતા ફ�ર�તા હતા.

સૂય�દય અથવા સુયા��ત ટળી �ય પરંતુ 
‘િવ�ાથ� �વન જ �ે� �વન’ આ ઉિ�ને 
સાકાર કરનાર દીદીનુ મુરલી �વણ અને મુરલી 
મંથન �યાર�ય ખં�ડત થયુ. મુરલીમા ંરમણ કરતા 
�ાન સાગરના તળીયામા ઉતરવ.ંુ નીર-�ીર, 
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પાંચમા ધોરણની પરી�ા પછી ગરમીની 
ર�ઓ શ� થઈ હતી એ સમયે નાિસકના 
માિસયાર ભાઈ પાસેથી લૌ�કક માને ઈ�રીય �ાન 
મ�ય ું હત.ું  તે સમય દરિમયાન અમારા નાના 
દ�હાત ભોકર (િજ�ા, જલગાંવ, મહારા�)માં 
��ાક�મારીઝની ગીતા પાઠશાળા શ� થઈ હતી 
અને પરમા�મા િમલન માટ� પાટ� મધુવન જવાની 
હતી. લૌ�કક માતા�ની સાથે મને પણ મધુવન 
જવાનું સૌભા�ય મ�યું. ખર�ખર ક�ટલી કત� ુહલ 
પૂણ�, રોમાંચક અને આનંદદાયી યા�ા હતી એ! 
લાંબી ર�લયા�ા કયા� પછી પાટ� આબુ રોડ પહ�ચી, 
હરીભરી વાદીયા અને ક�દરતી સુંદરતા િનહારતા 
અંતે અમે મધુવનનાં �ાંગણમાં આવી પહ��યા. 
એજ તો મધુવન હતુ, �યા ં ગોપી વ�ભ પરમા�મા 
�ાન મુરલીની મધુર તાન છ�ડી, આ�મા�પી 
ગોપીઓને ભાવિવભોર કરી દ�તા અમે સ� તૈયાર 
થઈને િહ��ી હોલમાં એકઠા થયા. દીદી 
મનમોિહની� અને દાદી �કાશમિણ� બ�નેએ 
અમા� ં ભાવભીન ું �ેહ �વાગત કયુ�. મુજ 
આ�માને નયનોથી દીદી�-દાદી�ની �દ�ય-
મૂિત�ઓના દશ�નનું ભા�ય મ�ય.ું  ગુલઝાર 
દાદી�ના રથમા ં અવત�રત િશવિપતા અને 
��ાબાબા બને એક હોવાનો અનુભવ થાય છ�, 
એમજ દીદી-દાદીના બે શરીરોમાં બે અલગ 
આ�માઓ હતા. પરંતુ બે શરીર અને એક 
આ�માનો અનુભવ થયો.

દરરોજની �દનચયા� શ� થઈ એક �દવસ 
ઉઠવાનુ મોડ ું થયું, તો � � જ�દી જ�દી તૈયાર થઈને 

મે�ડટ�શન હોલના પેસેજમાં પહ��યો, મુરલી પરૂ ી 
થઈ હતી અને બધા હોલમાંથી બહાર નીકળી ર�ા 
હતા. પેસેજમાં દીદી મનમોિહની� ��ાવ�સોની 
સાથે વાતા�લાપ કરી ર�ા હતા. મે દીદી�ને ઓમ 
શાંિત કયા� દીદી�એ ખબૂ  �યારથી પૂ� ું ‘અ�છા 
હમણા ંઆ�યા, ટૉલી મળી?’ મે ક� ‘નહી’ �યાર� 
ગીતા બહન� �ને ક� ં ‘આમને ટૉલી આપો’. 
એમના બોલમા ં મધુરસ ટપકત ંુ હત.ંુ એમના 
િન�છલ, િન-�વાથ� �યારમા ં પોતાનાપણાની 
ભાસના આપીને પોતાના બનાવવાની �દુઈ 
શિ� હતી, અ�યા�મ �ાન – �યાન વગેર � ક�ઠન 
િવષય સમજવાની �મર હતી નહ�. પરંતુ �યાર� 
પણ દીદી� મળતા, તેઓ નાના હાથોને હાથમાં 
થામી લેતા ને ભરપરૂ  �યાર વરસાવતા, ઝરણાના ં
શીતલ જલ િબદું સમાન એમના િન:�વાથ� �ેહ 
મેળવીને ખુશીયોથી ઝોળી ભરાઈ જતી હતી.

પરમા�મામા િમલનનો �દવસ પણ આવી 
પહ��યો, ��ાવ�સો મેડીટ�શન હોલમા ંએકિ�ત 
થયા, એક તરફ ભાઈ અને બી� તરફ બહ�નો 
હતા, વ�ેની લાઈનમાં � � પહ�લા �થાન પર બેઠો 
હતો. દીદી� પણ બહ�નો તરફ પહ�લી લાઈનમાં 
કોઈ અનુશાસનિ�ય િવ�ાથ�ની જેમ આવીને 
બેઠા. આંખો પર કાળી ��મના ચ�મા, હાથમા ં
ડાયરી-પેન, બાપદાદાની પધરામણીથી િવદાય 
સુધી તેઓ તી�ગિતથી મુરલી લખતા ર�ા. મારી 
આંખો �યાર�ક દાદી ગુલઝાર�ના રથમા ં પધાર�લ 
બાપદાદાને િનહાળ � તો �યાર�ક મુરલી �વણમાં 
મ� દીદી� પર મનમોિહત થઈ જત.ું  એમની મન 

મુરલીની �દવાની, ગોપીવ�ભની સાચી ગોિપકા -

દીદી મનમોિહની�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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મોહક મિૂ ત�ને �ઈ, ન �ણે કયા જ�મનો આ��મક 
સબંધ એમના તરફ ખ�ચાઈ ર�ો હતો. પંદર 
�દવસમાં બે વાર પરમા�મા િમલન. �વનની પરમ 
�ે� �ા��ત હતી એ! િવદાયના સમયે દીદી-દાદી 
ઈ�રીય યાદ આપતા હતા. તમેાં પણ બાળ 
�ીક��ણની સુંદર ફોટા ��મ હતી. મનમોહન 
�ીક��ણની ત�વીર બતાવી દીદી� પુછતા ‘આ 
નટખટ કોને �ઈએ છ�?’ એમના બોલમા ં મન 
મં�દરમા વસેલા �ીક��ણની ગહન �ીત ઝલકતી 
હતી. અમને પણ એ સૌગાત ક�મ સારી ન લાગે? 
દીદીની �યારભરી પાલનાને યાદોની િત�રીમાં 
ભરીને અમે પાછા ફયા�.

આજે પણ ચાર દશક પવૂ �,  દીદી�ની 
સુમધુર યાદો તરોતા� થતા જ નયનોની સમ� 
દીદી� આવી �ય. દીદી�ની ચૈત�ય મૂિત�, ક�વ ું
િહમાલય જેવ ું �દ�ય ભ�ય િવરાટ �યિ��વ હત ંુ
એમન.ું  િવધાતાએ િવશેષ ક�શળતાથી ઘડાયેલ 
અ�િતમ િશ�પ કહો અથવા િનયતં ાએ �હાની 
રંગોથી રંગાયેલ �વગ�ય સ�દય�નુ સુંદર િચ�. 
એમને �ઈ મનમોિહત થઈ જતું. જેવ ું એમનુ નામ 
મનમોિહની એમજ તેઓ �ેહ �યાર વરસાવીને 
સહજતાથી પોતાના આ��મક �ેહ �વ�પ કોઈના 
પણ મનને મોિહત કરવામાં હોિશયાર હતા. �ેહ- 
સાદગી, િનયમ-સંયમ, રમિણકતા તથા ગંભીરતા 
આવા ક�ટલાય ગુણૉનો બે�ડ સંગમ અને સંતુલન 
એમનામા ં�વામા ંઆવતા, આ�યા��મક સાધક 
અને િવ� સેવક ક�વા હોય. એ તો કોઈ એમના 
આદશ� આચરણથી શીખે, એમની �વનવા�ટકા 
એટલે સદગણુોના �લોનો સદાબહાર બગીચો 
હતો. વૈિવ�યપૂણ� �દ�યગુણનો અલૌ�કક �ૃંગાર 
એમના આ��મક સુંદરતાને ચં�મા જેવ ું ઉ�વલ 
તેજ આપત ંુહત.ંુ 

એમના �યવહારમાં �યાર�ક માની મમતા 

ટપ�ી તો �યાર�ક િપ�વત વા�સ�ય વરસત.ું  
પહલ� ી મુલાકાતમાં જ સહજ-સુલભ સ�દય 
સંવાદથી સખા-સખી બનાવવામાં િસ�ધહ�ત 
હોિશયાર હતા. એમનામા ં આ�યા��મક િશ�ાથી 
�યિ��વને અ�િતમ આકાર આપનાર આદશ� 
િશ�કના હમેશા સા�ા�કાર થતા. કલા ગુણોને 
પારખી અવસર આપી િવશેષતાઓને કાય�માં 
લગાવવામાં એમનો હાથ પકડવો મુ��કલ � એક 
વખત એમની તી�ણ નજરથી કોઈ પસાર થયું, 
દીદી� એમની કાય�-કળા-ક�શળતાન ંુ સાચા 
અથ�મા ંઅચકૂ  મૂ�યાંકન િન�પ� કરતા. એમને 
ઇ�રીય સેવામા ં સમિપ�ત કરી ભા�યના �ાર 
ખોલવાનો સુવણ� અવસર પણ �દાન કરતા. 
ગુણવાનના ગુણ પરખીને એમના ગુણોને 
આચરણમા લાવવા �ો�સાહન આપી ગુણોની 
���ધ કરવી અન ે વાતા�લાપ �ારા �યિ�ની કમી- 
ખામીઓને અન�ન બની દરૂ  કરવી એ તો 
એમની િવલ�ણ �િતભા હતી. તેઓ ઉ� કો�ટના 
સાધક મહા તપ�વી હતા. યોગની કોરી �યા�યા 
કરવાને બદલે કમ�યોગી �વન �ારા યોગીના 
લ�ણ �કટ કરતા. જેમના પર એમની ��� 
પડતી પલવારમા ં એમને �ભુિમલનનો સુંદર 
અનુભવ થતો. ��મૂહ�ત�મા ં િનયિમત અને 
િનિ�ત સમયે �ગી જવું. તપ�યા કરવી એમના 
યોગી �વનનુ અિવભા�ય અંગ હત.ું  તેઓ ફ� 
ભાષણ કરવા વાળા વ�ા જ નહી �ેમની ભાસના 
આપતા-આપતા �દયના તાર �ેહ સાગર સાથે 
�ડાવનાર �વતા �ગતા ફ�ર�તા હતા.

સૂય�દય અથવા સુયા��ત ટળી �ય પરંતુ 
‘િવ�ાથ� �વન જ �ે� �વન’ આ ઉિ�ને 
સાકાર કરનાર દીદીનુ મુરલી �વણ અને મુરલી 
મંથન �યાર�ય ખં�ડત થયુ. મુરલીમા ંરમણ કરતા 
�ાન સાગરના તળીયામા ઉતરવ.ંુ નીર-�ીર, 
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પૂરી થતા જ ઉપ��થત ��ાવ�સોને બોલાવીને 
�ાન મુરલીના મહ�વના મહ�સસૂતાથી તી� 
પુ�ષાથ� કરાવવામાં દીદી�ની તી�ણ નજર હતી. 
ભૂલની �ણ થતા જ િ�ય સખા બની ભલાઈની 
વાત બતાવીને િમ� ધમ� િનભાવવામાં તેઓ ખબૂ 
હોિશયાર હતા. એજ ખબૂ ીના કારણે િપતા�ી 
��ાબાબાએ માતે�રી� અ�યકત થયાને તુરંત 
મધુવનમાં ��ાવ�સોની પાલનની જવાબદારી 
સ�પી અને ��ાબાબા અ�યકત થયા પછી પણ 
િશવિપતાએ દીદી� અને દાદી �કાશમિણ�ને 
િવ� સેવા હ�તુ મુકરર કયા�.

દીદી�ના િવરાટ �યિ��વને શ�દોમાં 
બાંધવ ંુસાગરને ગાગરમા ંસમાવવા સમાન દુ�કર 
કાય� છ�. તો પણ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�મા ં
તન-મન-ધન, સમય–સંક�પ-�ાસની આ�તી 
આપનાર �ાનય�ને આજેય મજબૂત આધાર-
િશલાને િવ�સેવાના દીપ�તંભને તે મુરલીધરની 
મુરલીમા ંરમણ કરવાવાળા ગોપી-વ�ભના સાચા 
ગોિપકાને ભલૂ વા અસભં વ છ�.

‘હવે ઘર� જવાનુ છ’�  ‘અબ ઘર �ના હ�’ આ 
ગીત ગાતા-ગાતા તેઓ ૨૩ જુલાઈ ૧૯૮૩માં દ�હ 
�યાગ કરી સંપણૂ � ફ�ર�તા બની િવ�ક�યાણ હ�તુ 
અ�ીમ યા�ા પર રવાના થયા. િશવ સાજન તથા 
જન-જનના મનને મોિહત કરનાર તે મુરલીના 
મ�તાના અને ગોપી વ�ભના દીવાના ગોિપકાને 
અમારા ગહન અંત:કરણથી શ� શ� નમન..... 
કો�ટ કો�ટ વંદન...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુવાદ - �.ક�. �દુલા ક�િતયાણા, 
પોરબંદર)

મોતી-ક�કડ અલગ કરનાર હ�સ સમાન, મુરલી 
સાંભળતા-સાંભળતા ધારણા માટ� મહ�વપણૂ � �ાન 
િબંદુ શોધવા, મુરલી પૂરી થતા �� ઉતરના 
�પમા ં સુંદરતાથી ��તુત કરવાની કળા �શંસા 
યો�ય હતી. મુરલીના ગીત પછી જે બાબા 
ઓમશાંિત કહ�તા, સાકાર મરુ લી �યાથં ી જ શ� 
થઈને મીઠા-મીઠા બાળકોથી પૂરી થતી હતી. પરંતુ 
સ�ટર પર મુરલી મોકલતા સમયે જે મીઠા બાળકો, 
�� ઉ�ર અને ધારણા સાર લખાયુ તે દીદી�ની 
ચાણા�ય ચા�ક હ�સ બુ��ધથી �ીમત �માણ 
િનકળ�લ ું માખણ જ હતુ.

પહ�લા પોતે ધારણામૂિત � બની પછી 
આચરણથી િશ�ા આપતા, દીદી�ના �વનનો 
સાર હતો �ાન યોગના નવા નવા �યોગો કરવા 
અને �� �ાનના પાયાની અહમ ભૂિમકા િનભાવી 
�યથ� સંક�પ-િવક�પોને િનયં�ીત કરવા હ�તુ 
દીદી�એ �ા�ફક ક��ોલની શ�આત કરાવી અને 
અ�યને પણ કરાવતા એટલા માટ� તેઓ ઇ�રીય 
િવિધ-િવધાનને કમ�મા ં મતૂ ��પ આપીને સતયુગી 
સંિવધાન બનાવનાર લો મેકર પણ હતા. દીદી� 
િનયમ-સંયમના મૂિત� હતા. મયા�દાની લ�મણ 
ર�ખામા ંરહીને સંક�પ-બોલ- કમ� કરીને દીદી� 
ઈ�રીય િનયમાવલીની િનમા��ી પણ િસ�ધ થયા. 
એમના પરમા�મ િનયમ અનુસાર પડતા કદમ 
��ાવ�સો માટ� �ે� ��થિત બનાવવા માટ� 
દપ�ણન ું કામ કરતા હતા.

દીદી� અનેક ક�માર અને ક�મારીઓના 
�વનને ઘડનાર અલૌ�કક િશ�પકાર હતા. જેમ 
ક��ભાર કોમળ માટીને મટકાનો આકાર આપી 
અંદર હાથનો આધાર આપી અને બહારથી ઠોક� 
છ�, એમજ અંત:કરણમા ં �ેમ અને બહારથી 
આચરણમા ં અનુશાસનના સં�કાર ઘડવામાં 
દીદી� સમાન બી�ન ું બનવ ું અસંભવ. �ાન ક�ા 
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ય�ના િવશેષ આ�દ ર�ોમાંથી બે ચમકતા મહાન ર� હતા ખાસ,
 એકા�તવાસી, સહજયોગી, જેઓની ન હતી �વયં �િત કોઈ પણ આશ,
એક પરમા�મા જ સંસાર જેમનો, �થૂલ-સૂ�મ ઈકોનોમીથી કય� સં�થાનો િવકાસ,
 એક ક�શળ �શાસક તો એક ચતુર ખ�નચી, ફ�લા�યો ઉમદા કમ�નો �દ�ય �કાશ,
મીઠા દીદી મનમોિહની�, ‘બડી દીદી’, �યારા દાદી પૂણ�શાંતા� ‘ઈશુદાદી’...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

ધના� ક�ળમાં જન�યાં છતાં બાળપણથી સં�કારોમાં આપના વૈરા�યની �ઢતા,
 પિવ�તાના મહા�ત માટ� સહનશીલતાની �િતમાના િન�યમાં અટલ વીરતા,
કમ����યો પરના આિધપ�યથી બ�યા �ભુગુણોની ધારણામૂિત� સાકાર,
 સંક�પમાં શુિ�, વાણીમાં િસિ�, કમ�માં અિણશુ� પિવ�તાનો �ૃંગાર...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

�હાની વૈ�રાજ બની કડા સં�કારોને બદલાવીને આપતાં આ�મ�ાનની બિ�સ,
 એક�તા, એકનામી, ��મુ�ત�ની અટૂટ યાદ સંગ મુરલીમાં અનોખી કિશશ,
સંગદોષથી કરતાં સાવધાન, આગતુંકોને આપતાં પ�રવાર સરીખો �યાર,
  ‘अब घर जाना ह�’ એ અંિતમ પુ�ષાથ� આપનો બની ગયો યાદગાર...

 38માં ��િત ��ાવ�સોની મીઠી �મરણાંજિલ કરશો �વીકાર...
આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

7 વષ�ની અ�પાયુમાં જ દાદી પૂણ�શાંતા�ના ખૂ�યા ભા�યના �વણ� �ાર,
 પરમા�મા પ�રચય મળતાં ન�ોમોહા બની ભૂલા�યો આ િવનાશી સંસાર,
આપની ગંભીરતા, ઈમાનદારીથી બાબાએ સ��યો ય� ખ�નચીનો કાય�ભાર,
 ઈ�રીય મહાવા�યોનો લખતાં સાર, મનથી કરતાં સદા સૂ�મલોકમાં િવહાર...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

શિ�શાળી મનસા સેવા કરીને બ�યાં િવ� પ�રવત�નના કાય�માં મદદગાર,
 અંતમુ�ખી, મીતભાષી, આપની ઉપ��થિતથી મળતો સૌને ખુશીઓનો ઉપહાર,
આપની અચાનક િવદાયથી આપની યાદ નયનોમાંથી છલક� બનીને �ેમ અ�ુધાર,
 સમયની સમા��તની સમીપતાનો ઈશારો આપી ચા�યા સાકાર જગતથી પાર...
પૂરા �ા�ણ પ�રવારની ભાવપૂણ� ��ાંજિલ આપ કરશો �વીકાર...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ય�ના િવશેષ �ૃંગાર - દીદી મનમોિહની�, દાદી ઈશુ�
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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પૂરી થતા જ ઉપ��થત ��ાવ�સોને બોલાવીને 
�ાન મુરલીના મહ�વના મહ�સસૂતાથી તી� 
પુ�ષાથ� કરાવવામાં દીદી�ની તી�ણ નજર હતી. 
ભૂલની �ણ થતા જ િ�ય સખા બની ભલાઈની 
વાત બતાવીને િમ� ધમ� િનભાવવામાં તેઓ ખબૂ 
હોિશયાર હતા. એજ ખબૂ ીના કારણે િપતા�ી 
��ાબાબાએ માતે�રી� અ�યકત થયાને તુરંત 
મધુવનમાં ��ાવ�સોની પાલનની જવાબદારી 
સ�પી અને ��ાબાબા અ�યકત થયા પછી પણ 
િશવિપતાએ દીદી� અને દાદી �કાશમિણ�ને 
િવ� સેવા હ�તુ મુકરર કયા�.

દીદી�ના િવરાટ �યિ��વને શ�દોમાં 
બાંધવ ંુસાગરને ગાગરમા ંસમાવવા સમાન દુ�કર 
કાય� છ�. તો પણ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�મા ં
તન-મન-ધન, સમય–સંક�પ-�ાસની આ�તી 
આપનાર �ાનય�ને આજેય મજબૂત આધાર-
િશલાને િવ�સેવાના દીપ�તંભને તે મુરલીધરની 
મુરલીમા ંરમણ કરવાવાળા ગોપી-વ�ભના સાચા 
ગોિપકાને ભલૂ વા અસભં વ છ�.

‘હવે ઘર� જવાનુ છ’�  ‘અબ ઘર �ના હ�’ આ 
ગીત ગાતા-ગાતા તેઓ ૨૩ જુલાઈ ૧૯૮૩માં દ�હ 
�યાગ કરી સંપણૂ � ફ�ર�તા બની િવ�ક�યાણ હ�તુ 
અ�ીમ યા�ા પર રવાના થયા. િશવ સાજન તથા 
જન-જનના મનને મોિહત કરનાર તે મુરલીના 
મ�તાના અને ગોપી વ�ભના દીવાના ગોિપકાને 
અમારા ગહન અંત:કરણથી શ� શ� નમન..... 
કો�ટ કો�ટ વંદન...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુવાદ - �.ક�. �દુલા ક�િતયાણા, 
પોરબંદર)

મોતી-ક�કડ અલગ કરનાર હ�સ સમાન, મુરલી 
સાંભળતા-સાંભળતા ધારણા માટ� મહ�વપણૂ � �ાન 
િબંદુ શોધવા, મુરલી પૂરી થતા �� ઉતરના 
�પમા ં સુંદરતાથી ��તુત કરવાની કળા �શંસા 
યો�ય હતી. મુરલીના ગીત પછી જે બાબા 
ઓમશાંિત કહ�તા, સાકાર મરુ લી �યાથં ી જ શ� 
થઈને મીઠા-મીઠા બાળકોથી પૂરી થતી હતી. પરંતુ 
સ�ટર પર મુરલી મોકલતા સમયે જે મીઠા બાળકો, 
�� ઉ�ર અને ધારણા સાર લખાયુ તે દીદી�ની 
ચાણા�ય ચા�ક હ�સ બુ��ધથી �ીમત �માણ 
િનકળ�લ ું માખણ જ હતુ.

પહ�લા પોતે ધારણામૂિત � બની પછી 
આચરણથી િશ�ા આપતા, દીદી�ના �વનનો 
સાર હતો �ાન યોગના નવા નવા �યોગો કરવા 
અને �� �ાનના પાયાની અહમ ભૂિમકા િનભાવી 
�યથ� સંક�પ-િવક�પોને િનયં�ીત કરવા હ�તુ 
દીદી�એ �ા�ફક ક��ોલની શ�આત કરાવી અને 
અ�યને પણ કરાવતા એટલા માટ� તેઓ ઇ�રીય 
િવિધ-િવધાનને કમ�મા ં મતૂ ��પ આપીને સતયુગી 
સંિવધાન બનાવનાર લો મેકર પણ હતા. દીદી� 
િનયમ-સંયમના મૂિત� હતા. મયા�દાની લ�મણ 
ર�ખામા ંરહીને સંક�પ-બોલ- કમ� કરીને દીદી� 
ઈ�રીય િનયમાવલીની િનમા��ી પણ િસ�ધ થયા. 
એમના પરમા�મ િનયમ અનુસાર પડતા કદમ 
��ાવ�સો માટ� �ે� ��થિત બનાવવા માટ� 
દપ�ણન ું કામ કરતા હતા.

દીદી� અનેક ક�માર અને ક�મારીઓના 
�વનને ઘડનાર અલૌ�કક િશ�પકાર હતા. જેમ 
ક��ભાર કોમળ માટીને મટકાનો આકાર આપી 
અંદર હાથનો આધાર આપી અને બહારથી ઠોક� 
છ�, એમજ અંત:કરણમા ં �ેમ અને બહારથી 
આચરણમા ં અનુશાસનના સં�કાર ઘડવામાં 
દીદી� સમાન બી�ન ું બનવ ું અસંભવ. �ાન ક�ા 
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ય�ના િવશેષ આ�દ ર�ોમાંથી બે ચમકતા મહાન ર� હતા ખાસ,
 એકા�તવાસી, સહજયોગી, જેઓની ન હતી �વયં �િત કોઈ પણ આશ,
એક પરમા�મા જ સંસાર જેમનો, �થૂલ-સૂ�મ ઈકોનોમીથી કય� સં�થાનો િવકાસ,
 એક ક�શળ �શાસક તો એક ચતુર ખ�નચી, ફ�લા�યો ઉમદા કમ�નો �દ�ય �કાશ,
મીઠા દીદી મનમોિહની�, ‘બડી દીદી’, �યારા દાદી પૂણ�શાંતા� ‘ઈશુદાદી’...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

ધના� ક�ળમાં જન�યાં છતાં બાળપણથી સં�કારોમાં આપના વૈરા�યની �ઢતા,
 પિવ�તાના મહા�ત માટ� સહનશીલતાની �િતમાના િન�યમાં અટલ વીરતા,
કમ����યો પરના આિધપ�યથી બ�યા �ભુગુણોની ધારણામૂિત� સાકાર,
 સંક�પમાં શુિ�, વાણીમાં િસિ�, કમ�માં અિણશુ� પિવ�તાનો �ૃંગાર...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

�હાની વૈ�રાજ બની કડા સં�કારોને બદલાવીને આપતાં આ�મ�ાનની બિ�સ,
 એક�તા, એકનામી, ��મુ�ત�ની અટૂટ યાદ સંગ મુરલીમાં અનોખી કિશશ,
સંગદોષથી કરતાં સાવધાન, આગતુંકોને આપતાં પ�રવાર સરીખો �યાર,
  ‘अब घर जाना ह�’ એ અંિતમ પુ�ષાથ� આપનો બની ગયો યાદગાર...

 38માં ��િત ��ાવ�સોની મીઠી �મરણાંજિલ કરશો �વીકાર...
આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

7 વષ�ની અ�પાયુમાં જ દાદી પૂણ�શાંતા�ના ખૂ�યા ભા�યના �વણ� �ાર,
 પરમા�મા પ�રચય મળતાં ન�ોમોહા બની ભૂલા�યો આ િવનાશી સંસાર,
આપની ગંભીરતા, ઈમાનદારીથી બાબાએ સ��યો ય� ખ�નચીનો કાય�ભાર,
 ઈ�રીય મહાવા�યોનો લખતાં સાર, મનથી કરતાં સદા સૂ�મલોકમાં િવહાર...

આપની ��િતઓને વાગોળ� આ �યારો દ�વી પ�રવાર...

શિ�શાળી મનસા સેવા કરીને બ�યાં િવ� પ�રવત�નના કાય�માં મદદગાર,
 અંતમુ�ખી, મીતભાષી, આપની ઉપ��થિતથી મળતો સૌને ખુશીઓનો ઉપહાર,
આપની અચાનક િવદાયથી આપની યાદ નયનોમાંથી છલક� બનીને �ેમ અ�ુધાર,
 સમયની સમા��તની સમીપતાનો ઈશારો આપી ચા�યા સાકાર જગતથી પાર...
પૂરા �ા�ણ પ�રવારની ભાવપૂણ� ��ાંજિલ આપ કરશો �વીકાર...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ય�ના િવશેષ �ૃંગાર - દીદી મનમોિહની�, દાદી ઈશુ�
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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મન�ત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

બહાર �ય એટલે વાંદરો પોતાની દોરી છોડી 
ઉછળક�દ કર�, ઉથલપાથલ કર�, ઘરમાં જે ખાવાનું 
બના�યું હોય તે પણ ખાઈ �ય, ધોબીનો 
આવવાનો સમય થાય એટલે વાંદરો બકરીની 
દોરી છોડી દ�, અને વાંદરો પોતે પોતાને દોરીથી 
બાંધી દ�. �યાર� ધોબી ઘર� આવે જુએ બકરી છુટી 
છ�. ઉથલ પાથલ �ઈ ધોબી બકરીની પીટાઈ કર�.

આ�મા માિલક છ� પરંતુ વાંદરા જેવું આપણું 
મન છ�. બકરી આપણું શરીર છ�. આપણું મન 
આપણા િનયં�ણમાં નથી એટલે આપણે મનમાં 
જેવા િવચારો આવે છ�. એ �માણે શરીર �ારા કમ� 
કરીએ છીએ અને દ�હ �ારા કર�લાં કમ� આપણે 
દ�હ �ારા જ ભોગવવા પડે છ�. સહન કર� છ�. 
આપણો આ�મા, તો આપણું મન ઉછળક�દ કર� છ�. 
વાંદરાની જેમ એમને ક��ોલ ક�વી રીતે કરવું?

આપણા મનમાં 60 હ�રથી 80 હ�ર 
િવચારો 24 કલાકમાં આવે છ�. એમાં આજની 
પ�ર��થિત �માણે �ઈએ તો 90% િવચાર �યથ� 
િવચાર, ફાલતું િવચાર, બેકાર ન કરવાના 
િવચારો એટલા બધા ચાલે છ� ક� જેવી રીતે આપણા 
શરીરમાં નસેનસમાં ખૂન દોડે છ�. આમ તો આપણા 
મનમાં િવચારો ચાલતા જ રહ� છ�. એ �વાભાિવક છ� 
એમને આપણે રોક� તો નહ� શક�એ પરંતુ એમનું 
િનયં�ણ કરી શક�એ છીએ. એ માટ� આપણે 
પોતાને �વ �વ�પમાં એટલે ક� આ��મક �વ�પમાં 
��થત કરીએ. આપણા આ�માનો િહ�સો છ� - મન. 
આ�મા રા� છ�. આ�મા માિલક છ�. આપણો 
આ�મા આપણા મનથી દૂરી બનાવી શક� છ�. મનને 
િનયં�ણ કરી શક� છ�.

કહ� છ� મન હી મન કો �નતા હ�, મન ક� 
મન સે �ીત, મન હી મનમાની કર�, મન હી મનકા 
મીત, મન ઝુમે મન બાવરા, મન ક� અ�ભુત રીત, 
મન ક� હાર� હાર હ�, મન ક� �ત �ત,

કહ� છ�, જેવી જેમની મિત એવી એમની 
ગિત, જેવા આપણા મનના િવચારો હોય, એવાં 
આપણાં કમ� હોય છ�. જેવાં કમ� હોય એવાં 
આપણને ફળ મળ� છ�. એવી આપણી ગિત થાય છ�.

આપણે બધું જ કરી શક�એ છીએ, જે 
આપણે કરવા માંગીએ. અગર આપણું મન 
આપણા િનયં�ણમાં હોય તો, મન મનુ�ય 
આ�માનો એક એવો િહ�સો છ�. જે �વામાં નથી 
આવતો, પરંતુ મન છ� ખૂબ જ શિ�શાળી.

ગીતામાં ભગવાને ક�ં છ�, ક� હ� અજુ�ન 
શરીર એક રથ છ�. આ શરીર રથનો �વામી 
આ�મા છ�. આ શરીરની ઈ���યો ઘોડા છ�. 
ઈ���યોનો સારથી છ� મન. અગર તું તારા મનને 
આધીન રહીશ તો એ મન તને માયાના બંધનમાં 
જકડીને રાખશે. અગર મન પર કાબુ મેળવી 
લઈશ તો એ જ મન તને મો�ના �ાર સુધી લઈ 
જશે. પરંતુ મનને દાસ બનાવવું એટલું આસાન 
નથી, મન વાંદરાની જેમ ઉછળક�દ કર� છ�. 
�યાર�ક �યાં મન �ય છ�. �યાર�ક �યાં મન �ય 
છ�. જેવું મનને મનાવીએ એવું એ કામ કર� છ�.

એક ધોબી હતો એમની પાસે એક ગધેડો, 
એક બકરી અને એક વાંદરો હતો. ધોબી રોજ 
ગધેડા ઉપર કપડાં નાંખી ધોબી ઘાટ પર કપડાં 
ધોવા માટ� જતો. બાક� વાંદરાને અને બકરીને 
પોતાના ફિળયામાં બાંધીને જતો. ધોબી જેવો 
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જેવી રીતે ર�તા પર �ા�ફક�મ થઈ �ય 
અને રોડ પર આગળ પાછળ ગાડીઓ જ દ�ખાય 
એ સમયે આપણે ગાડીમાં બેઠા બેઠા િવચારો 
કરીએ છીએ. આ �ા�ફક �યાર� ઓછો થશે ક�ટલો 
ટાઈમ લાગશે આપણને મોડું થઈ જશે, ઘણા બધા 
મનમાં ખોટા �યથ� િવચારો કરીએ છીએ, એ સમયે 
આપણે સા�ી બનીને િવચારીએ ક� પ�ર��થિત 
આવી છ�, એ જવાની તો છ� જ અ�યાર� માર� મારા 
મનને શાંત રાખવું છ�. આવું તો બધું થતું રહ� છ�. 
ઉચું નીચું વહ�લા મોડું તો થાય માર� શાંિત રાખી આ 
પ�ર��થિતને પાર કરવાની છ�. તો મન વળી �ય 
છ�. મન શાંત થઈ �ય છ�. મનનો �વભાવ છ� 
િવચારવાનો, અનેક �કારના િવચારો કરવાનો 
પરંતુ આપણો આ�મા રા� માિલક બની મનને 
ક��ોલ કરવાનું છ�. મનને સમ�વવાનું છ�. મનને 
શાંત કરવાનું છ�. �યાર� પણ મનમાં ખોટા તારા 
મારા જગના િવચાર આવે �યાર� મનને વારંવાર� 
સમ�વીએ �વયંને �ઈએ �વયં સાથે વાતો 
કરીએ ક� અર� �� આ શું ક�ં છું. મને ખોટા િવચાર 
�યથ� િવચાર ક� તારા મારા જગના િવચારો 
કરવાથી મને શું મળશે કાંઈ જ નહી મળ�, આમાં 
તો મારો િજંદગીનો અમૂ�ય સમય વે�ટ �ય છ�. 
મારા મનની શિ� વેડફાઈ �ય છ�. માટ� માર� તો 
મારા મનને શાંત રાખવું છ�. માર� કોઈની વાતોમાં 
જવું જ નથી માર� તો મા�ં જેવું િવચારવું છ�. ક� માર� 
શું કરવાનું છ�.

કહ� છ� ક� જેવું િવચારશો એવા બની જશો. 
સા�ં િવચારીશું સા�ં જ થશે. ખરાબ િવચારીશ તો 
ખરાબ થશે. આપણે જેવું િવચારીએ છીએ એ બધા 
જ િવચારો ��ાંડમાં ફરતા રહ� છ�. અને ફરતા 
ફરતા ફરી ��વી પર આવે છ�. એનો �ભાવ 
આ�માઓ પર પણ પડે છ�. સાથે સાથે આપણા 
આ�મા પર પડે છ�. જે મે �ે� સુંદર િવચાર કય� 

છ�. તે સમ� ��� માટ� પણ લાભદાયી બનશે અને 
આપણા માટ� પણ લાભદાયી બનશે માટ� જેવા 
િવચારો હોય તેવું સામે આવશે.

તો આપણે �ઢતાપૂવ�ક સંક�પ કરીએ માર� 
હ�મેશા શુભ અને �ે� િવચારો જ કરવા છ�. મનને 
જેમ વાળો તેમ વળી જશે મનને વાળવું એ આપણા 
હાથની જ વાત છ�. માટ� યાદ રાખીએ, મન�ત તો 
માયા�ત. તો આ જગત�ત �� આ�મા માિલક છું 
મન મારો દાસ છ�. શરીરની ઈ���યો ઘોડા છ�.

�� આ�મા આ શરીર�પી રથને ચલાવનાર 
રથી છું. મારો આ�માનો �વધમ� શાંિત છ�. �� 
શાંિતધામનો વાસી છું. શાંિતના સાગર પરમા�મા 
િશવનું સંતાન છું. આ અ�યાસ �દવસના 4 વખત 
અ�તવેળાએ બાર વા�યે, ચાર વા�યે તથા રા�ે 
સૂતી વખતે કરીશું તો આપણું મન ધીર� ધીર� શાંત 
થઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરીએ છીએ. અમે એ પરમશિ� િશવબાબાને 
અનેક અનેક ધ�યવાદ આપીએ છીએ. 
િશવબાબાના ઘરથી મળ�લી સૌગાત �હણ કરતાં, 
ભાર� મનથી એ પિવ� નગરીને આખરી �ણામ 
કરીને, પોતાનાં અ�ુજળને જબરદ�તીથી 
રોક�ને, ગ�ગ� ક�ઠથી સવ�થી િવદાય લેવાની 
અનુમિત માંગી. અરાવલી પવ�ત હજુ પણ 
ગંભીરતાને પોતાનામાં સમાવીને અમને ફરીથી 
આવવાનું િનમં�ણ આપી ર�ો હતો. આ 
પાવનનગરીને, �ાન સરોવરને, અચલ પવ�તને, 
આ �યાગી ભાઈ બહ�નોને કો�ટ કો�ટ �ણામ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �ાન સરોવર
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મન�ત
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

બહાર �ય એટલે વાંદરો પોતાની દોરી છોડી 
ઉછળક�દ કર�, ઉથલપાથલ કર�, ઘરમાં જે ખાવાનું 
બના�યું હોય તે પણ ખાઈ �ય, ધોબીનો 
આવવાનો સમય થાય એટલે વાંદરો બકરીની 
દોરી છોડી દ�, અને વાંદરો પોતે પોતાને દોરીથી 
બાંધી દ�. �યાર� ધોબી ઘર� આવે જુએ બકરી છુટી 
છ�. ઉથલ પાથલ �ઈ ધોબી બકરીની પીટાઈ કર�.

આ�મા માિલક છ� પરંતુ વાંદરા જેવું આપણું 
મન છ�. બકરી આપણું શરીર છ�. આપણું મન 
આપણા િનયં�ણમાં નથી એટલે આપણે મનમાં 
જેવા િવચારો આવે છ�. એ �માણે શરીર �ારા કમ� 
કરીએ છીએ અને દ�હ �ારા કર�લાં કમ� આપણે 
દ�હ �ારા જ ભોગવવા પડે છ�. સહન કર� છ�. 
આપણો આ�મા, તો આપણું મન ઉછળક�દ કર� છ�. 
વાંદરાની જેમ એમને ક��ોલ ક�વી રીતે કરવું?

આપણા મનમાં 60 હ�રથી 80 હ�ર 
િવચારો 24 કલાકમાં આવે છ�. એમાં આજની 
પ�ર��થિત �માણે �ઈએ તો 90% િવચાર �યથ� 
િવચાર, ફાલતું િવચાર, બેકાર ન કરવાના 
િવચારો એટલા બધા ચાલે છ� ક� જેવી રીતે આપણા 
શરીરમાં નસેનસમાં ખૂન દોડે છ�. આમ તો આપણા 
મનમાં િવચારો ચાલતા જ રહ� છ�. એ �વાભાિવક છ� 
એમને આપણે રોક� તો નહ� શક�એ પરંતુ એમનું 
િનયં�ણ કરી શક�એ છીએ. એ માટ� આપણે 
પોતાને �વ �વ�પમાં એટલે ક� આ��મક �વ�પમાં 
��થત કરીએ. આપણા આ�માનો િહ�સો છ� - મન. 
આ�મા રા� છ�. આ�મા માિલક છ�. આપણો 
આ�મા આપણા મનથી દૂરી બનાવી શક� છ�. મનને 
િનયં�ણ કરી શક� છ�.

કહ� છ� મન હી મન કો �નતા હ�, મન ક� 
મન સે �ીત, મન હી મનમાની કર�, મન હી મનકા 
મીત, મન ઝુમે મન બાવરા, મન ક� અ�ભુત રીત, 
મન ક� હાર� હાર હ�, મન ક� �ત �ત,

કહ� છ�, જેવી જેમની મિત એવી એમની 
ગિત, જેવા આપણા મનના િવચારો હોય, એવાં 
આપણાં કમ� હોય છ�. જેવાં કમ� હોય એવાં 
આપણને ફળ મળ� છ�. એવી આપણી ગિત થાય છ�.

આપણે બધું જ કરી શક�એ છીએ, જે 
આપણે કરવા માંગીએ. અગર આપણું મન 
આપણા િનયં�ણમાં હોય તો, મન મનુ�ય 
આ�માનો એક એવો િહ�સો છ�. જે �વામાં નથી 
આવતો, પરંતુ મન છ� ખૂબ જ શિ�શાળી.

ગીતામાં ભગવાને ક�ં છ�, ક� હ� અજુ�ન 
શરીર એક રથ છ�. આ શરીર રથનો �વામી 
આ�મા છ�. આ શરીરની ઈ���યો ઘોડા છ�. 
ઈ���યોનો સારથી છ� મન. અગર તું તારા મનને 
આધીન રહીશ તો એ મન તને માયાના બંધનમાં 
જકડીને રાખશે. અગર મન પર કાબુ મેળવી 
લઈશ તો એ જ મન તને મો�ના �ાર સુધી લઈ 
જશે. પરંતુ મનને દાસ બનાવવું એટલું આસાન 
નથી, મન વાંદરાની જેમ ઉછળક�દ કર� છ�. 
�યાર�ક �યાં મન �ય છ�. �યાર�ક �યાં મન �ય 
છ�. જેવું મનને મનાવીએ એવું એ કામ કર� છ�.

એક ધોબી હતો એમની પાસે એક ગધેડો, 
એક બકરી અને એક વાંદરો હતો. ધોબી રોજ 
ગધેડા ઉપર કપડાં નાંખી ધોબી ઘાટ પર કપડાં 
ધોવા માટ� જતો. બાક� વાંદરાને અને બકરીને 
પોતાના ફિળયામાં બાંધીને જતો. ધોબી જેવો 
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જેવી રીતે ર�તા પર �ા�ફક�મ થઈ �ય 
અને રોડ પર આગળ પાછળ ગાડીઓ જ દ�ખાય 
એ સમયે આપણે ગાડીમાં બેઠા બેઠા િવચારો 
કરીએ છીએ. આ �ા�ફક �યાર� ઓછો થશે ક�ટલો 
ટાઈમ લાગશે આપણને મોડું થઈ જશે, ઘણા બધા 
મનમાં ખોટા �યથ� િવચારો કરીએ છીએ, એ સમયે 
આપણે સા�ી બનીને િવચારીએ ક� પ�ર��થિત 
આવી છ�, એ જવાની તો છ� જ અ�યાર� માર� મારા 
મનને શાંત રાખવું છ�. આવું તો બધું થતું રહ� છ�. 
ઉચું નીચું વહ�લા મોડું તો થાય માર� શાંિત રાખી આ 
પ�ર��થિતને પાર કરવાની છ�. તો મન વળી �ય 
છ�. મન શાંત થઈ �ય છ�. મનનો �વભાવ છ� 
િવચારવાનો, અનેક �કારના િવચારો કરવાનો 
પરંતુ આપણો આ�મા રા� માિલક બની મનને 
ક��ોલ કરવાનું છ�. મનને સમ�વવાનું છ�. મનને 
શાંત કરવાનું છ�. �યાર� પણ મનમાં ખોટા તારા 
મારા જગના િવચાર આવે �યાર� મનને વારંવાર� 
સમ�વીએ �વયંને �ઈએ �વયં સાથે વાતો 
કરીએ ક� અર� �� આ શું ક�ં છું. મને ખોટા િવચાર 
�યથ� િવચાર ક� તારા મારા જગના િવચારો 
કરવાથી મને શું મળશે કાંઈ જ નહી મળ�, આમાં 
તો મારો િજંદગીનો અમૂ�ય સમય વે�ટ �ય છ�. 
મારા મનની શિ� વેડફાઈ �ય છ�. માટ� માર� તો 
મારા મનને શાંત રાખવું છ�. માર� કોઈની વાતોમાં 
જવું જ નથી માર� તો મા�ં જેવું િવચારવું છ�. ક� માર� 
શું કરવાનું છ�.

કહ� છ� ક� જેવું િવચારશો એવા બની જશો. 
સા�ં િવચારીશું સા�ં જ થશે. ખરાબ િવચારીશ તો 
ખરાબ થશે. આપણે જેવું િવચારીએ છીએ એ બધા 
જ િવચારો ��ાંડમાં ફરતા રહ� છ�. અને ફરતા 
ફરતા ફરી ��વી પર આવે છ�. એનો �ભાવ 
આ�માઓ પર પણ પડે છ�. સાથે સાથે આપણા 
આ�મા પર પડે છ�. જે મે �ે� સુંદર િવચાર કય� 

છ�. તે સમ� ��� માટ� પણ લાભદાયી બનશે અને 
આપણા માટ� પણ લાભદાયી બનશે માટ� જેવા 
િવચારો હોય તેવું સામે આવશે.

તો આપણે �ઢતાપૂવ�ક સંક�પ કરીએ માર� 
હ�મેશા શુભ અને �ે� િવચારો જ કરવા છ�. મનને 
જેમ વાળો તેમ વળી જશે મનને વાળવું એ આપણા 
હાથની જ વાત છ�. માટ� યાદ રાખીએ, મન�ત તો 
માયા�ત. તો આ જગત�ત �� આ�મા માિલક છું 
મન મારો દાસ છ�. શરીરની ઈ���યો ઘોડા છ�.

�� આ�મા આ શરીર�પી રથને ચલાવનાર 
રથી છું. મારો આ�માનો �વધમ� શાંિત છ�. �� 
શાંિતધામનો વાસી છું. શાંિતના સાગર પરમા�મા 
િશવનું સંતાન છું. આ અ�યાસ �દવસના 4 વખત 
અ�તવેળાએ બાર વા�યે, ચાર વા�યે તથા રા�ે 
સૂતી વખતે કરીશું તો આપણું મન ધીર� ધીર� શાંત 
થઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરીએ છીએ. અમે એ પરમશિ� િશવબાબાને 
અનેક અનેક ધ�યવાદ આપીએ છીએ. 
િશવબાબાના ઘરથી મળ�લી સૌગાત �હણ કરતાં, 
ભાર� મનથી એ પિવ� નગરીને આખરી �ણામ 
કરીને, પોતાનાં અ�ુજળને જબરદ�તીથી 
રોક�ને, ગ�ગ� ક�ઠથી સવ�થી િવદાય લેવાની 
અનુમિત માંગી. અરાવલી પવ�ત હજુ પણ 
ગંભીરતાને પોતાનામાં સમાવીને અમને ફરીથી 
આવવાનું િનમં�ણ આપી ર�ો હતો. આ 
પાવનનગરીને, �ાન સરોવરને, અચલ પવ�તને, 
આ �યાગી ભાઈ બહ�નોને કો�ટ કો�ટ �ણામ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �ાન સરોવર
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�ાનથી ઈ�રીય �ાન સુધી
�.ક�. અિનલ, સુરત

�કારની મૂિત� બનાવી હતી. રા�ને મૂિત� 
ખરીદવાની ઈ�છા થઈ �યાર� િશ�પકાર� �ણે 
મૂિત�ની �ક�મત જુદી જુદી સમ�વતા ક�ં ક�, 
એકની �ક�મત કોડીની છ�, બી�ની સો દોકડાની 
છ� અને �ી�ની, �ક�મત આંક� શકાય એમ નથી તે 
અમૂ�ય છ�. અણમોલ છ�. દરબારમાં કિવ 
કાિલદાસ પણ હતા રા�એ તેને જુદા જુદા મૂ�યની 
મૂિત�ઓ ક�મ હશે તેની તપાસ કરવાનું અઘ� કામ 
સો�યું. કાિલદાસે �થમ મૂિત�ને હાથમાં લઈ તેના 
કાનમાં નાનું મોતી ના�યું તો એ બી� કાનમાંથી 
બહાર નીકળી ગયું. કાિલદાસે ક�ં આ મૂિત�ની 
�ક�મત કોડીની છ�. બી� મૂિત�ના કાનમાં મોતી 
ના�યું તો તે મોઢામાંથી બહાર નીકળી ગયું એટલે 
એની �ક�મત સો દોકડાની છ� છ��ે �ી� મૂિત�ના 
કાનમાં મોતી ના�યું તો એ મોતી બહાર નીક�યું જ 
નહી. મૂિત�ને આડી-ઉભી, �ધી-ચ�ી કરી પણ 
મોતી �યાંથી બહાર નાં આ�યું. એટલે કાિલદાસે 
ક�ં ક� આ મૂિત�ની �ક�મત અનમોલ છ�. રા�એ 
કાિલદાસને પૂ�ુ ક� તમે ક�વી રીતે મૂિત�ઓની 
પરખ કરી? કાિલદાસે રા�ને મૂિત�ઓની કર�લ 
પરખ સમ�વતા ક�ં ક� જે માનવી �ાન �પી 
મોતીને એક કાનથી સાંભળીને બી� કાનથી 
કાઢી નાંખે છ� તેની �ક�મત કોડી સમાન છ�. જે 
માનવી �ાન �પી મોતીને સાંભ�યા બાદ બી�ને 
વાણીથી કહ� છ� તેની �ક�મત સો દોકડાની ગણાય 
છ�. પરંતુ જે માણસ �ાન �પી મોતીને સાંભ�યા 
બાદ �ાનધનને ધારણ કરીને પચાવીને બુિ�માં 
ઉતારી દ� છ� તેની �ક�મત અણમોલ અમૂ�ય છ�. 
�ાનવાન હોય અને સાથે િવવેકધન ઉપયોગ કરી 
િનણ�ય લઈ કાય� કર� છ�, તે બુિ�વાન પણ હોય.

�ાન પોલા-ખોખલા શ�દોમાં વસતુ નથી. તે 

�ાન સમુ� જેવું છ�. એના ખારા પાણીને મીઠું 
બનાવવાની � આપણામાં બુિ� શિ� ન હોય તો 
તે મા� પોથીમાંનું જ �ાન બની રહ� છ�. 
પુ�તકોમાંના છપાયેલા અ�રો �યાં સુધી વહ�તા 
નથી �યાં સુધી કોઈ �ક�મત નથી. વહ�તું જળ પીવા 
યો�ય ગણાય, તેમ વહ�તું �ાન એકથી બી� અને 
બી�થી �ી� તરફ વહ�તું �ાન જ સાચું �ાન છ�. 
આવા �ાનને જે ધારણ કર� તે �ાનવાન કહ�વાય. 
એ �ાનવાનમાં બુિ�-િવવેક ભળ� �યાર� તેના થક� 
થતો �યવહાર માનવી બુિ�વાન પણ કહ�વાય.

આપણી િજંદગીની પાઠશાળામાં આપણે 
�યારથી �ાનવાન બુિ�વાન બની ભણતા રહીએ 
તો �વન �ેમ-આનંદ-ખુશી-સંતોષના સ�ગુણો 
�પી �લોથી મહ�કતું અનુભવ કરતા રહીશું. 
બુિ�નું કામ િનણ�ય કરવાનું છ�. િનણ�ય કરતા 
પહ�લા જે એમાં િવવેકનો સ�ઉપયોગ થાય તો 
સફળતા તમારો અિધકાર બની રહ�શે.

�ાન અને અિભમાનને બનતું નથી. �ાની 
માનવી અિભમાની હોઈ ન શક� અને � તે 
અિભમાની હોય તો તેની હાલત દા� પીધેલા હાથી 
જેવી હોય છ�. સંપિ� જેમ સુપા�ના હાથમાં શોભે છ� 
તેમ �ાન પણ એવા �ાનવાન - બુિ�વાન માનવી 
પાસે જ શોભે છ�. �ાન ક�જુસના ધન જેવું નથી. એ 
તો જેમ વાપરો તેમ વધે, જેમ ઉમેરો કરો તેમ પણ 
વધે, પારક�� �ાન પણ આપણું નથી. �યાં સુધી 
આપણે પોતે �ાન મેળવવા ઉ�સુક ન હોઈએ �યાં 
સુધી બધુ શૂ�ય છ�. �ાન સાથે બુિ�વાન માનવી 
જ સાચું મૂ�યાંકન કરી વ�તુનું મૂ�ય આંક� શક� છ� 
આ વાતને ��ાંતથી સમ� લઈએ.

રા� ભોજના દરબારમાં એક િશ�પકાર 
આ�યો એણે પોતાની કલાનો ઉપયોગ કરી �ણ 
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તો અંતઃ��રણાનો િવષય છ�. �ાન િન�ા વગર 
સંભિવત નથી. એકલ�યને જ�મ આપનાર 
ગુ��ોણ નહ�, એતો એકલ�યની િન�ા હતી. 
�ાન ગંગો�ી જેવું પિવ� હોય છ� તેમાં િવવેકબુિ� 
ભળતા અ�યને પણ પિવ� બનાવે છ�. 

�ાન અંધ��ધા �ારા નહ�, સાચી ��ાથી 
મેળવી શકાય છ�. આ�થાનું અ�ત આપણને 
�ાનની �દશામાં લઈ �ય છ�. �ાન કદી સાંકડી 
સરહદોમાં ક�દ થતું નથી, એની િવશાળતા તો 
એટલી િવ�તર�લી છ� એને પૂણ�પણે તો કોઈ પામી 
શ�યું જ નથી અને હ� પણ એની િ�િતજ વધુ ને 
વધુ િવ�તાર પામી રહી છ�.

�ાનને દ�ભ સાથે ક� દ�ભી સાથે બનતું નથી, 
પણ દુઃખની વાત એ છ� ક� ઘણીવાર કહ�વાતુ �ાન 
દ�ભનો અંચળો ઓઢીને આવે છ�. આપણે એવા 
અંચળાને ન આવકારીને જ સાચા �ાનનું મૂ�ય 
વધારી શક�એ સાચા �ાનવાન બની શક�એ 
આપણે આપણા �ાનની િ�િતજ આપણા માટ� જ 
નહ� અનેક માટ� િવ�તારીએ એમાંજ �િત�ા છ� 
�ાનની િન�ા છ�.  ઈ�રીય �ાન એટલે મન-
બુિ�ને અપાતો આ�યા��મક �પશ�. �� કોણ છું? 
�યાંથી આ�યો છું? મા�ં અસલી ઘર �યાં છ�? મુજ 
આ�માના િપતાનો પ�રચય શું છ�? �યાંથી ���-
પર આ�યા છ�? �યાં જવાનું છ�? િવ� ઘ�ડયાળમાં 
ક�ટલા વા�યા છ�? ક�પ�� શું છ�? રાજયોગનો 
અ�યાસ શા માટ�? આવા ઈ�રીય �ાનની 
ગહરાઈનાં મુ�ય િજ�ાસાપૂણ� ��ો એને ઈ�રીય 
�ાનથી જ સમ� શકાય અનુભવ કરી શકાય.

િમ�ો, �ાનર�ોને ઈ�રીય �ાન સાથે 
એની પા�તા વધારીએ. પરમા�માના રાજ-યોગની 
�હાની મહ�ક એમા ઉમેરીએ તો િવવેકબુિ� સભર 
જે અનુભવ થશે એ અલૌ�કક હશે આપણે એવા 
ચૈત�ય �હાની મહ�કના પુ�પ બની એ મહ�ક 

આપણા સહ પ�રવારને પણ અનુભવ કરાવીએ 
એવી શુભ ભાવના સાથે ... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અિવચળ રાખીએ ક� પેલી �યિ�નો ઈ�યા�ભાવ 
આદરભાવથી અં�ઈને ખતમ થઈ �ય!

કહ�વાય છ� ક�, ‘ભગવાનને અપને જૈસા હર 
એક ઈ�સાન બનાયા યે જૂઠ �કસને ફ�લાયા? યે 
પાપ કહાં સે આયા?’ �વગ�ય દ�વી દ�વતાને આપણે 
ભગવાન માનીને પૂ�એ છીએ ને? તે ઈ�રની જ 
રચના છ�. તેનામાં ક�વો આદરભાવ છ� ક� સૌ તેના 
મં�દર� �ય છ�. જૂઠાણું, પાપ, ઈ�યા�ભાવ એ તો 
માયાવી રાવણની દ�ણ છ�. �દ�ય ગુણધારી દ�વતા 
જેવો માનવ તેના �ભાવમાં આવી દ�વ મટી દાનવ 
બની ગયો છ�. �યાર� તેની દાનવતા ચરમસીમાએ 
પહ�ચે છ� �યાર� ઈ�ર આ ધરતી પર આવી આવા 
દાનવને ફરી દ�વ બનાવવા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના કર� છ�. 
ઈ�રીય િવ�ાલયમાં હર કોઈ કોઈપણ �તના 
ભેદભાવ િવના આવી શક� છ�. ક�મ ક� આપણા 
સૌના પરમિપતાનું એ િવ�ાલય છ� �યાં સૌનું 
હા�દ�ક �વાગત કરવામાં આવે છ�.

ભલેને કોઈ આપણી ઈ�યા� કર�.. ઈ�ર તો 
આપણો આદર કર� છ� ને? ચાલો, ઈ�યા�ળુને 
આશીવા�દ�પી શુભભાવનાની ભેટ ધરીએ ક�.. 
21મી સદીની 21મી સાલ કહ� છ� ક�, વારસો પૂરા 
21 જનમનો � � એ ચૂકાય નહ�. કામ, �ોધ, 
મદ, લોભ, મોહની માયામાં ફસાય નહ�. લ�ય 
લ�મી-નારાયણનું � � એ િવસરાય નહ�, �� 
આ�મા સંતાન િશવનું, એ ��િત ભૂંસાય નહ�, 
વારસો પૂરા 21 જનમનો � � એ ચૂકાય નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... 21મી સદીની
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�ાનથી ઈ�રીય �ાન સુધી
�.ક�. અિનલ, સુરત

�કારની મૂિત� બનાવી હતી. રા�ને મૂિત� 
ખરીદવાની ઈ�છા થઈ �યાર� િશ�પકાર� �ણે 
મૂિત�ની �ક�મત જુદી જુદી સમ�વતા ક�ં ક�, 
એકની �ક�મત કોડીની છ�, બી�ની સો દોકડાની 
છ� અને �ી�ની, �ક�મત આંક� શકાય એમ નથી તે 
અમૂ�ય છ�. અણમોલ છ�. દરબારમાં કિવ 
કાિલદાસ પણ હતા રા�એ તેને જુદા જુદા મૂ�યની 
મૂિત�ઓ ક�મ હશે તેની તપાસ કરવાનું અઘ� કામ 
સો�યું. કાિલદાસે �થમ મૂિત�ને હાથમાં લઈ તેના 
કાનમાં નાનું મોતી ના�યું તો એ બી� કાનમાંથી 
બહાર નીકળી ગયું. કાિલદાસે ક�ં આ મૂિત�ની 
�ક�મત કોડીની છ�. બી� મૂિત�ના કાનમાં મોતી 
ના�યું તો તે મોઢામાંથી બહાર નીકળી ગયું એટલે 
એની �ક�મત સો દોકડાની છ� છ��ે �ી� મૂિત�ના 
કાનમાં મોતી ના�યું તો એ મોતી બહાર નીક�યું જ 
નહી. મૂિત�ને આડી-ઉભી, �ધી-ચ�ી કરી પણ 
મોતી �યાંથી બહાર નાં આ�યું. એટલે કાિલદાસે 
ક�ં ક� આ મૂિત�ની �ક�મત અનમોલ છ�. રા�એ 
કાિલદાસને પૂ�ુ ક� તમે ક�વી રીતે મૂિત�ઓની 
પરખ કરી? કાિલદાસે રા�ને મૂિત�ઓની કર�લ 
પરખ સમ�વતા ક�ં ક� જે માનવી �ાન �પી 
મોતીને એક કાનથી સાંભળીને બી� કાનથી 
કાઢી નાંખે છ� તેની �ક�મત કોડી સમાન છ�. જે 
માનવી �ાન �પી મોતીને સાંભ�યા બાદ બી�ને 
વાણીથી કહ� છ� તેની �ક�મત સો દોકડાની ગણાય 
છ�. પરંતુ જે માણસ �ાન �પી મોતીને સાંભ�યા 
બાદ �ાનધનને ધારણ કરીને પચાવીને બુિ�માં 
ઉતારી દ� છ� તેની �ક�મત અણમોલ અમૂ�ય છ�. 
�ાનવાન હોય અને સાથે િવવેકધન ઉપયોગ કરી 
િનણ�ય લઈ કાય� કર� છ�, તે બુિ�વાન પણ હોય.

�ાન પોલા-ખોખલા શ�દોમાં વસતુ નથી. તે 

�ાન સમુ� જેવું છ�. એના ખારા પાણીને મીઠું 
બનાવવાની � આપણામાં બુિ� શિ� ન હોય તો 
તે મા� પોથીમાંનું જ �ાન બની રહ� છ�. 
પુ�તકોમાંના છપાયેલા અ�રો �યાં સુધી વહ�તા 
નથી �યાં સુધી કોઈ �ક�મત નથી. વહ�તું જળ પીવા 
યો�ય ગણાય, તેમ વહ�તું �ાન એકથી બી� અને 
બી�થી �ી� તરફ વહ�તું �ાન જ સાચું �ાન છ�. 
આવા �ાનને જે ધારણ કર� તે �ાનવાન કહ�વાય. 
એ �ાનવાનમાં બુિ�-િવવેક ભળ� �યાર� તેના થક� 
થતો �યવહાર માનવી બુિ�વાન પણ કહ�વાય.

આપણી િજંદગીની પાઠશાળામાં આપણે 
�યારથી �ાનવાન બુિ�વાન બની ભણતા રહીએ 
તો �વન �ેમ-આનંદ-ખુશી-સંતોષના સ�ગુણો 
�પી �લોથી મહ�કતું અનુભવ કરતા રહીશું. 
બુિ�નું કામ િનણ�ય કરવાનું છ�. િનણ�ય કરતા 
પહ�લા જે એમાં િવવેકનો સ�ઉપયોગ થાય તો 
સફળતા તમારો અિધકાર બની રહ�શે.

�ાન અને અિભમાનને બનતું નથી. �ાની 
માનવી અિભમાની હોઈ ન શક� અને � તે 
અિભમાની હોય તો તેની હાલત દા� પીધેલા હાથી 
જેવી હોય છ�. સંપિ� જેમ સુપા�ના હાથમાં શોભે છ� 
તેમ �ાન પણ એવા �ાનવાન - બુિ�વાન માનવી 
પાસે જ શોભે છ�. �ાન ક�જુસના ધન જેવું નથી. એ 
તો જેમ વાપરો તેમ વધે, જેમ ઉમેરો કરો તેમ પણ 
વધે, પારક�� �ાન પણ આપણું નથી. �યાં સુધી 
આપણે પોતે �ાન મેળવવા ઉ�સુક ન હોઈએ �યાં 
સુધી બધુ શૂ�ય છ�. �ાન સાથે બુિ�વાન માનવી 
જ સાચું મૂ�યાંકન કરી વ�તુનું મૂ�ય આંક� શક� છ� 
આ વાતને ��ાંતથી સમ� લઈએ.

રા� ભોજના દરબારમાં એક િશ�પકાર 
આ�યો એણે પોતાની કલાનો ઉપયોગ કરી �ણ 
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તો અંતઃ��રણાનો િવષય છ�. �ાન િન�ા વગર 
સંભિવત નથી. એકલ�યને જ�મ આપનાર 
ગુ��ોણ નહ�, એતો એકલ�યની િન�ા હતી. 
�ાન ગંગો�ી જેવું પિવ� હોય છ� તેમાં િવવેકબુિ� 
ભળતા અ�યને પણ પિવ� બનાવે છ�. 

�ાન અંધ��ધા �ારા નહ�, સાચી ��ાથી 
મેળવી શકાય છ�. આ�થાનું અ�ત આપણને 
�ાનની �દશામાં લઈ �ય છ�. �ાન કદી સાંકડી 
સરહદોમાં ક�દ થતું નથી, એની િવશાળતા તો 
એટલી િવ�તર�લી છ� એને પૂણ�પણે તો કોઈ પામી 
શ�યું જ નથી અને હ� પણ એની િ�િતજ વધુ ને 
વધુ િવ�તાર પામી રહી છ�.

�ાનને દ�ભ સાથે ક� દ�ભી સાથે બનતું નથી, 
પણ દુઃખની વાત એ છ� ક� ઘણીવાર કહ�વાતુ �ાન 
દ�ભનો અંચળો ઓઢીને આવે છ�. આપણે એવા 
અંચળાને ન આવકારીને જ સાચા �ાનનું મૂ�ય 
વધારી શક�એ સાચા �ાનવાન બની શક�એ 
આપણે આપણા �ાનની િ�િતજ આપણા માટ� જ 
નહ� અનેક માટ� િવ�તારીએ એમાંજ �િત�ા છ� 
�ાનની િન�ા છ�.  ઈ�રીય �ાન એટલે મન-
બુિ�ને અપાતો આ�યા��મક �પશ�. �� કોણ છું? 
�યાંથી આ�યો છું? મા�ં અસલી ઘર �યાં છ�? મુજ 
આ�માના િપતાનો પ�રચય શું છ�? �યાંથી ���-
પર આ�યા છ�? �યાં જવાનું છ�? િવ� ઘ�ડયાળમાં 
ક�ટલા વા�યા છ�? ક�પ�� શું છ�? રાજયોગનો 
અ�યાસ શા માટ�? આવા ઈ�રીય �ાનની 
ગહરાઈનાં મુ�ય િજ�ાસાપૂણ� ��ો એને ઈ�રીય 
�ાનથી જ સમ� શકાય અનુભવ કરી શકાય.

િમ�ો, �ાનર�ોને ઈ�રીય �ાન સાથે 
એની પા�તા વધારીએ. પરમા�માના રાજ-યોગની 
�હાની મહ�ક એમા ઉમેરીએ તો િવવેકબુિ� સભર 
જે અનુભવ થશે એ અલૌ�કક હશે આપણે એવા 
ચૈત�ય �હાની મહ�કના પુ�પ બની એ મહ�ક 

આપણા સહ પ�રવારને પણ અનુભવ કરાવીએ 
એવી શુભ ભાવના સાથે ... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અિવચળ રાખીએ ક� પેલી �યિ�નો ઈ�યા�ભાવ 
આદરભાવથી અં�ઈને ખતમ થઈ �ય!

કહ�વાય છ� ક�, ‘ભગવાનને અપને જૈસા હર 
એક ઈ�સાન બનાયા યે જૂઠ �કસને ફ�લાયા? યે 
પાપ કહાં સે આયા?’ �વગ�ય દ�વી દ�વતાને આપણે 
ભગવાન માનીને પૂ�એ છીએ ને? તે ઈ�રની જ 
રચના છ�. તેનામાં ક�વો આદરભાવ છ� ક� સૌ તેના 
મં�દર� �ય છ�. જૂઠાણું, પાપ, ઈ�યા�ભાવ એ તો 
માયાવી રાવણની દ�ણ છ�. �દ�ય ગુણધારી દ�વતા 
જેવો માનવ તેના �ભાવમાં આવી દ�વ મટી દાનવ 
બની ગયો છ�. �યાર� તેની દાનવતા ચરમસીમાએ 
પહ�ચે છ� �યાર� ઈ�ર આ ધરતી પર આવી આવા 
દાનવને ફરી દ�વ બનાવવા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના કર� છ�. 
ઈ�રીય િવ�ાલયમાં હર કોઈ કોઈપણ �તના 
ભેદભાવ િવના આવી શક� છ�. ક�મ ક� આપણા 
સૌના પરમિપતાનું એ િવ�ાલય છ� �યાં સૌનું 
હા�દ�ક �વાગત કરવામાં આવે છ�.

ભલેને કોઈ આપણી ઈ�યા� કર�.. ઈ�ર તો 
આપણો આદર કર� છ� ને? ચાલો, ઈ�યા�ળુને 
આશીવા�દ�પી શુભભાવનાની ભેટ ધરીએ ક�.. 
21મી સદીની 21મી સાલ કહ� છ� ક�, વારસો પૂરા 
21 જનમનો � � એ ચૂકાય નહ�. કામ, �ોધ, 
મદ, લોભ, મોહની માયામાં ફસાય નહ�. લ�ય 
લ�મી-નારાયણનું � � એ િવસરાય નહ�, �� 
આ�મા સંતાન િશવનું, એ ��િત ભૂંસાય નહ�, 
વારસો પૂરા 21 જનમનો � � એ ચૂકાય નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... 21મી સદીની
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21મી વષ�નો પુ�ષાથ� 21 જ�મોનું વીમા કવચ
�.ક�. ક�શુભાઈ ડી. પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

�ેતાયુગમાં જ�મોમાં શરીરને રોગ નિહ થાય, 
અકાળ�, અક�માતથી અસા�ય રોગોથી ��યુ નિહ 
થાય �યાં ક��સર ક� કોરોના વાયરસના રોગ નિહ 
હોય. લૌ�કક �વનવીમામાં વીમાધારક અને વીમા 
ક�પની વ�ે એજ�ટ આવે છ�. પરંતુ આ અલૌ�કક 
વીમામાં આ�મા અને પરમા�મા વ�ે કોઈ એજ�ટ 
નિહ હોય. િશવબાબાએ રચેલા �ાનય�ને આ�મા 
સુધી પહ�ચાડવા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય વ�ે આવશે પરંતુ એજ�ટના �વ�પમાં 
નિહ. લૌ�કક �વનવીમાની પોિલસી વીમા ક�પની 
આપે છ�. આ�માના અલૌ�કક વીમાની પોિલસી 
�વય� ભગવાન િશવ આપે છ�.

આ અલૌ�કક વીમો લેવા આ�માએ શું કરવું 
પડે? 1. જે �ા�ણ આ�માઓ સતત િશવબાબાની 
યાદમાં રહ�તા હોય, દર�ક કમ� કરતાં પહ�લાં 
બાબાને યાદ કરીને પછી કમ� કર�, કમ�યોગી બને, 
ધંધા નોકરી પર જતાં બાબાને યાદ કર�, દર 
કલાક� �િણક સમય અંતરાલમાં બાબાને યાદ 
કર�, રો��દી �વનશૈલીમાં પણ બાબાને યાદ 
કર�. 2. રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�માં યથાશિ� સેવાઓ આપે તન,મન, 
ધનથી સેવા કર�, મનસા વાચા કમ�ણા સેવા કર�. 
3. વહ�લી સવારના અ�તવેળા અને સાંજના 
નુમાશામ યોગ તપ�યા કરી �વપ�રવત�ન કરી 
િવ� પ�રવત�ન કરવાની સેવા કર�, �ક�િતની સેવા 
કર�, જ�રતમંદ આ�માઓને શાંિતદાન, 
પિવ�તાનું દાન, ગુણદાન, �ાનદાન, શિ�દાન 
કરી સેવા કર�. 4. બાબાની મુરલી િનયિમત 
સાંભળી/વાંચી સમ� આચરણ કરી, �ાન-

લૌ�કક �વનમાં, માનવ શરીર, વાહન 
મકાન, ખેતી પાક, ફ��ટરી વગેર�ના વીમા લઈ 
સુર�ા અને િનિ�ંતતાની �ા��ત કરાય છ�. 
મનુ�યા�મા પોતાના શરીરનો વીમો ઉતરાવે છ�, 
વીમા ક�પનીઓ વીમાધારકને દ�હનું આિથ�ક 
સુર�ા કવચ આપે છ�. દ�હધારી દ�હનો વીમો લે છ� 
પરંતુ આ�માનો વીમો કોઈએ લીધો? ક�ઈક નવી 
વાત લાગે છ� ને?

���ચ�માં સંગમયુગના સમયે આ�માને 
સુખ શાંિત અને સ�િ�ભયુ� �વન �વવા માટ� 
વીમા કવચ �ા�ત કરવાની �યવ�થા પરમિપતા 
પરમા�મા ભગવાન િશવે કરી છ�. વીમો 
સંગમયુગના સમયે ઉતરાવવાનો રહ�શે. �ા��ત 
સતયુગ અને �ેતાયુગમાં થશે. સતયુગના 8 જ�મ, 
�ેતાયુગના 12 જ�મ અને �ા�ણ �વનનો 
સંગમયુગના સમયનો છ��ો જ�મ, એમ 21 
જ�મોનું વીમકવચ આ વીમાધારક �ા�ણ 
આ�માને મળશે. લૌ�કક દ�હધારકને દ�હનો વીમો 
ઉતરાવવા િ�િમયમ રોકડમાં ચૂકવવું પડે છ�. 
આ�માને અલૌ�કક વીમો લેવા અલૌ�કક િ�િમયમ 
ચૂકવવું પડશે જેમ ક� (૧) િશવબાબાની યાદ (૨) 
�ાનધારણા (૩) યોગ તપ�યા (૪) �� ગીતા 
�ાન ય� સેવા (૫) �ે� સ�કમ� કરવાના �પમાં 
લૌ�કક �વન વીમો એક જ�મ પૂરતો હોય છ�. 
પરંતુ આ અલૌ�કક વીમો 21 જ�મો સુધી વીમા- 
સુર�ાકવચ પૂ�ં પાડશે. જૂની દુિનયામાં વીમો 
ઉતરાવો અને નવી દુિનયામાં સુખ શાંિત અને 
સ�િ�ઓ મેળવો. જૂની દુિનયામાં ��યુ �યાર� 
થશે? ક�વી રીતે થશે? ખબર નથી માટ� જ વીમા- 
પોિલસી લેવી પડે છ�. નવી દુિનયામાં - સતયુગ (અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

21મી સદીની 21મી સાલ કહ� છ� ક�.. 

વારસો પૂરા એકવીસ જનમનો, �� એ ચૂકાય નહ�.
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આ ઈ�યા�ભાવ બી�ની તો �ગિત ��ધવાનું કામ 
કર� પણ પોતાનું તો પહ�લાં નુકસાન કર� છ�. આ 
માટ�નું એક રમુ� ��ાંત છ�.

એકવાર કોઈ ભ�ને ભગવાન �સ�ન થઈ 
કહ�, ‘માંગ, માગ. તું માગે તે વરદાન આપું.’ પરંતુ 
ભ�ની પરી�ા કરવા ક�ં, ‘એક શરત છ� ક� જે 
તું માંગીશ તેનાથી ડબલ તારા પડોશીને મળશે.’ 
ભ� િવચારમાં પડી ગયો. શું મારાથી વધુ મારા 
પડોશીને મળ�? એને તો �� ખબર પાડી દ�. ઈ�યા� 
ભાવથી કહ�, ‘મારી એક આંખ ફોડી નાંખો. જેથી 
તેની બ�ને �ટી �ય!’ આ તે ક�વો ઈ�યા� ભાવ? 
‘�� મ�ં પણ તને રડાવું ક�ં!’ આવી હીન ભાવના. 
આવો ઈ�યા� ભાવ આપણને 21 જ�મને ઈ�રીય 
વારસો �યાંથી લેવા દ�?

ઈ�યા� એ તો ઝેર છ� �યાર� આદરભાવ એ તો 
અ�ત છ� જેમાં �ેમ છ�. આવું �ાન �પી અ�ત 
અપાય છ� ઈ�રીય િવ�ાલયમાં પરંતુ એ ��યા 
પછી પણ આપણામાં આદરભાવ ન �ગટ� તો ઈ�ર 
આપણને 21 જ�મનો વારસો આપે?

કિલયુગી દુિનયામાં તો એકબી�ના 
ટાંટીયા ખ�ચતા �વા મળ� છ�.. શું તે સંગમયુગી 
ઈ�યા�ળુ �ા�ણની યાદગાર તો નહ� હોય ને? 
આપણે તો 21 જ�મનો �વગ�ય વારસો લેવો છ� 
તેથી આપણને ઈ�યા�ળુ થવાનું પાલવે નહ� અને 
શોભે પણ નહ�.

કોઈનામાં અદ�ખાઈનો આસુરી ગુણ હોય તો 
તેના �વભાવના �ભાવમાં આવી જઈ આપણે એના 
જેવું ન થવાય. � થઈએ તો આપણામાં અને 
એનામાં ફ�ર શું? આપણે આદરભાવ એવો તો 

ઈ�રીય કાયદો છ� ક� ‘ઔર� કો આગે 
કરનેવાલા ખુદ આગે િનકલ �તા હ�’ આપણે આ 
કાયદા મુજબ અ�યને આગળ કરીશું અથા�� 
આદર આપીશું તો આપણે આપણી ઉ�નિતના 
આરાધક બનીશું. પરંતુ � એ ઈ�રીય કાયદાનો 
જ અનાદર કરીશું તો આપણે જ આપણી અવનિત 
કરવા માટ� િનિમત બની જઈશું. તેથી જ કહ�વાયું 
છ� ક� મનુ�ય પોતે જ પોતાનો િમ� અને પોતે જ 
પોતાનો શ�ુ છ�!

આપણને આપણી ઉ�નિત કરવા કોણ રોક� 
છ�? અલબ� એક મા� ‘માયા’ જ, ખ�ં? આ 
માયાને જ રાવણ કહ� છ� જે નર નારીના 5+5 
મનોિવકારોનું જ �તીક છ�. કોઈને આગળ 
કરનાર પોતે અ�યથી આગળ નીકળી જવાનું 
ઈનામ ઈ�ર તરફથી મેળવી �ય છ�. કોઈને 
આગળ કરવા એટલે તેનો આદર કરવો. આ તક� 
અંતમુ�ખી બની આપણે �તને સવાલ પૂછીએ ક� 
આપણે કોઈનો અનાદર તો નથી કરતા ને? 
કોઈનો આદર કરવાને બદલે � તેનો અનાદર 
કરીએ તો �વમાની માણસ શું આપણા સ�ટરમાં 
આવે? આ સે�ટર ઈ�રીય સેવા ક��� કહ�વાય છ�. 
સેવા તો આદરભાવથી જ કરાય ને? � આ 
આદરભાવનો અનાદર કરીએ તો તો પછી 
ઈ�રીય સેવા �યાંથી થાય? ક�મ ક� ઉિ� છ� ક�

આવ નહ�, આદર નહ�, નહ� નયન� મ� 
નેહ, તે ઘર કદી ન �ઈએ, ભલે ક�ચન વરસે મેહ.

ભૌિતક ઝાકઝમાળથી �વમાની માણસ 
અં�તો નથી. ઈ�યા� ભાવ આપણને આદરભાવ 
કરવા દ�તો નથી. મારાથી એ આગળ થઈ જશે તો? 
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21મી વષ�નો પુ�ષાથ� 21 જ�મોનું વીમા કવચ
�.ક�. ક�શુભાઈ ડી. પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

�ેતાયુગમાં જ�મોમાં શરીરને રોગ નિહ થાય, 
અકાળ�, અક�માતથી અસા�ય રોગોથી ��યુ નિહ 
થાય �યાં ક��સર ક� કોરોના વાયરસના રોગ નિહ 
હોય. લૌ�કક �વનવીમામાં વીમાધારક અને વીમા 
ક�પની વ�ે એજ�ટ આવે છ�. પરંતુ આ અલૌ�કક 
વીમામાં આ�મા અને પરમા�મા વ�ે કોઈ એજ�ટ 
નિહ હોય. િશવબાબાએ રચેલા �ાનય�ને આ�મા 
સુધી પહ�ચાડવા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય વ�ે આવશે પરંતુ એજ�ટના �વ�પમાં 
નિહ. લૌ�કક �વનવીમાની પોિલસી વીમા ક�પની 
આપે છ�. આ�માના અલૌ�કક વીમાની પોિલસી 
�વય� ભગવાન િશવ આપે છ�.

આ અલૌ�કક વીમો લેવા આ�માએ શું કરવું 
પડે? 1. જે �ા�ણ આ�માઓ સતત િશવબાબાની 
યાદમાં રહ�તા હોય, દર�ક કમ� કરતાં પહ�લાં 
બાબાને યાદ કરીને પછી કમ� કર�, કમ�યોગી બને, 
ધંધા નોકરી પર જતાં બાબાને યાદ કર�, દર 
કલાક� �િણક સમય અંતરાલમાં બાબાને યાદ 
કર�, રો��દી �વનશૈલીમાં પણ બાબાને યાદ 
કર�. 2. રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા 
�ાન ય�માં યથાશિ� સેવાઓ આપે તન,મન, 
ધનથી સેવા કર�, મનસા વાચા કમ�ણા સેવા કર�. 
3. વહ�લી સવારના અ�તવેળા અને સાંજના 
નુમાશામ યોગ તપ�યા કરી �વપ�રવત�ન કરી 
િવ� પ�રવત�ન કરવાની સેવા કર�, �ક�િતની સેવા 
કર�, જ�રતમંદ આ�માઓને શાંિતદાન, 
પિવ�તાનું દાન, ગુણદાન, �ાનદાન, શિ�દાન 
કરી સેવા કર�. 4. બાબાની મુરલી િનયિમત 
સાંભળી/વાંચી સમ� આચરણ કરી, �ાન-

લૌ�કક �વનમાં, માનવ શરીર, વાહન 
મકાન, ખેતી પાક, ફ��ટરી વગેર�ના વીમા લઈ 
સુર�ા અને િનિ�ંતતાની �ા��ત કરાય છ�. 
મનુ�યા�મા પોતાના શરીરનો વીમો ઉતરાવે છ�, 
વીમા ક�પનીઓ વીમાધારકને દ�હનું આિથ�ક 
સુર�ા કવચ આપે છ�. દ�હધારી દ�હનો વીમો લે છ� 
પરંતુ આ�માનો વીમો કોઈએ લીધો? ક�ઈક નવી 
વાત લાગે છ� ને?

���ચ�માં સંગમયુગના સમયે આ�માને 
સુખ શાંિત અને સ�િ�ભયુ� �વન �વવા માટ� 
વીમા કવચ �ા�ત કરવાની �યવ�થા પરમિપતા 
પરમા�મા ભગવાન િશવે કરી છ�. વીમો 
સંગમયુગના સમયે ઉતરાવવાનો રહ�શે. �ા��ત 
સતયુગ અને �ેતાયુગમાં થશે. સતયુગના 8 જ�મ, 
�ેતાયુગના 12 જ�મ અને �ા�ણ �વનનો 
સંગમયુગના સમયનો છ��ો જ�મ, એમ 21 
જ�મોનું વીમકવચ આ વીમાધારક �ા�ણ 
આ�માને મળશે. લૌ�કક દ�હધારકને દ�હનો વીમો 
ઉતરાવવા િ�િમયમ રોકડમાં ચૂકવવું પડે છ�. 
આ�માને અલૌ�કક વીમો લેવા અલૌ�કક િ�િમયમ 
ચૂકવવું પડશે જેમ ક� (૧) િશવબાબાની યાદ (૨) 
�ાનધારણા (૩) યોગ તપ�યા (૪) �� ગીતા 
�ાન ય� સેવા (૫) �ે� સ�કમ� કરવાના �પમાં 
લૌ�કક �વન વીમો એક જ�મ પૂરતો હોય છ�. 
પરંતુ આ અલૌ�કક વીમો 21 જ�મો સુધી વીમા- 
સુર�ાકવચ પૂ�ં પાડશે. જૂની દુિનયામાં વીમો 
ઉતરાવો અને નવી દુિનયામાં સુખ શાંિત અને 
સ�િ�ઓ મેળવો. જૂની દુિનયામાં ��યુ �યાર� 
થશે? ક�વી રીતે થશે? ખબર નથી માટ� જ વીમા- 
પોિલસી લેવી પડે છ�. નવી દુિનયામાં - સતયુગ (અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

21મી સદીની 21મી સાલ કહ� છ� ક�.. 

વારસો પૂરા એકવીસ જનમનો, �� એ ચૂકાય નહ�.
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

આ ઈ�યા�ભાવ બી�ની તો �ગિત ��ધવાનું કામ 
કર� પણ પોતાનું તો પહ�લાં નુકસાન કર� છ�. આ 
માટ�નું એક રમુ� ��ાંત છ�.

એકવાર કોઈ ભ�ને ભગવાન �સ�ન થઈ 
કહ�, ‘માંગ, માગ. તું માગે તે વરદાન આપું.’ પરંતુ 
ભ�ની પરી�ા કરવા ક�ં, ‘એક શરત છ� ક� જે 
તું માંગીશ તેનાથી ડબલ તારા પડોશીને મળશે.’ 
ભ� િવચારમાં પડી ગયો. શું મારાથી વધુ મારા 
પડોશીને મળ�? એને તો �� ખબર પાડી દ�. ઈ�યા� 
ભાવથી કહ�, ‘મારી એક આંખ ફોડી નાંખો. જેથી 
તેની બ�ને �ટી �ય!’ આ તે ક�વો ઈ�યા� ભાવ? 
‘�� મ�ં પણ તને રડાવું ક�ં!’ આવી હીન ભાવના. 
આવો ઈ�યા� ભાવ આપણને 21 જ�મને ઈ�રીય 
વારસો �યાંથી લેવા દ�?

ઈ�યા� એ તો ઝેર છ� �યાર� આદરભાવ એ તો 
અ�ત છ� જેમાં �ેમ છ�. આવું �ાન �પી અ�ત 
અપાય છ� ઈ�રીય િવ�ાલયમાં પરંતુ એ ��યા 
પછી પણ આપણામાં આદરભાવ ન �ગટ� તો ઈ�ર 
આપણને 21 જ�મનો વારસો આપે?

કિલયુગી દુિનયામાં તો એકબી�ના 
ટાંટીયા ખ�ચતા �વા મળ� છ�.. શું તે સંગમયુગી 
ઈ�યા�ળુ �ા�ણની યાદગાર તો નહ� હોય ને? 
આપણે તો 21 જ�મનો �વગ�ય વારસો લેવો છ� 
તેથી આપણને ઈ�યા�ળુ થવાનું પાલવે નહ� અને 
શોભે પણ નહ�.

કોઈનામાં અદ�ખાઈનો આસુરી ગુણ હોય તો 
તેના �વભાવના �ભાવમાં આવી જઈ આપણે એના 
જેવું ન થવાય. � થઈએ તો આપણામાં અને 
એનામાં ફ�ર શું? આપણે આદરભાવ એવો તો 

ઈ�રીય કાયદો છ� ક� ‘ઔર� કો આગે 
કરનેવાલા ખુદ આગે િનકલ �તા હ�’ આપણે આ 
કાયદા મુજબ અ�યને આગળ કરીશું અથા�� 
આદર આપીશું તો આપણે આપણી ઉ�નિતના 
આરાધક બનીશું. પરંતુ � એ ઈ�રીય કાયદાનો 
જ અનાદર કરીશું તો આપણે જ આપણી અવનિત 
કરવા માટ� િનિમત બની જઈશું. તેથી જ કહ�વાયું 
છ� ક� મનુ�ય પોતે જ પોતાનો િમ� અને પોતે જ 
પોતાનો શ�ુ છ�!

આપણને આપણી ઉ�નિત કરવા કોણ રોક� 
છ�? અલબ� એક મા� ‘માયા’ જ, ખ�ં? આ 
માયાને જ રાવણ કહ� છ� જે નર નારીના 5+5 
મનોિવકારોનું જ �તીક છ�. કોઈને આગળ 
કરનાર પોતે અ�યથી આગળ નીકળી જવાનું 
ઈનામ ઈ�ર તરફથી મેળવી �ય છ�. કોઈને 
આગળ કરવા એટલે તેનો આદર કરવો. આ તક� 
અંતમુ�ખી બની આપણે �તને સવાલ પૂછીએ ક� 
આપણે કોઈનો અનાદર તો નથી કરતા ને? 
કોઈનો આદર કરવાને બદલે � તેનો અનાદર 
કરીએ તો �વમાની માણસ શું આપણા સ�ટરમાં 
આવે? આ સે�ટર ઈ�રીય સેવા ક��� કહ�વાય છ�. 
સેવા તો આદરભાવથી જ કરાય ને? � આ 
આદરભાવનો અનાદર કરીએ તો તો પછી 
ઈ�રીય સેવા �યાંથી થાય? ક�મ ક� ઉિ� છ� ક�

આવ નહ�, આદર નહ�, નહ� નયન� મ� 
નેહ, તે ઘર કદી ન �ઈએ, ભલે ક�ચન વરસે મેહ.

ભૌિતક ઝાકઝમાળથી �વમાની માણસ 
અં�તો નથી. ઈ�યા� ભાવ આપણને આદરભાવ 
કરવા દ�તો નથી. મારાથી એ આગળ થઈ જશે તો? 
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વષ�થી થયેલા વૈ�ાિનક સંશોધન, 
એ��જનીયર�ગ, ઉપચારશા�� તેમજ ભૌિતક 
સ�િ�ના સાધનો હોવા છતાં આપણે �ઈએ છીએ 
ક�, આજે પોતાને આધુિનક સમજતા મનુ�યમાંથી 
માનવતાનું પતન થઈ ર�ં છ�, માનવતાનું અનુ�મે 
અધઃપતન થઈ ર�ં છ�. હાં �, આજે, માણસ 
માણસનો દુ�મન થઈ ગયો છ�. સ�યતાનો ઢ�ગ 
કરીને, �ેત વ��ોથી આડમાં એવા તે દુ�કમ� કરી 
ર�ો છ�, ક� જેને �ઈને એવું લાગે ક�, �ણે એની 
અંદર બબ�ર યુગથી સૂતેલો હ�વાન ફરી ��ત થઈ 
ગયો છ�. આપણા શા��ોના મત મુજબ પૂવ� 
જ�મોના કમ�ના પ�રણામ �વ�પે આ જ�મમાં 
ખરાબ અને સારા ફળોની �ા��ત થાય છ�. એટલે 
ઉ� કો�ટના સ�કમ� કરવાથી �વા�મા સારા 
ક�ટુંબમાં જ�મ લે છ�, તેમાં પણ કોઈ �ાની અને 
શુભ કમ� કરનારને �યાં જ�મ લેવો તે અિત 
સૌભા�યનું લ�ણ છ�. ગીતામાં �પ� કહ�વામાં 
આ�યું છ� ક�, ‘અનેક જ�મ સંિસિ� તતોઃયા��ત 
પરાંગિત�’ અથા�� પોતાના પૂવ� જ�મોના સંિચત 
કમ�નું ફળ ભોગવવા માટ� જ �વા�મા ભૌિતક 
શરીરમાં જ�મ લે છ� અને સંસારમાં �મણ કરતાં 
કરતાં તે ભિવ�યને માટ� ‘િ�યામાણ-કમ�’ કરતો 
રહ� છ�. આનો અથ� એમ થયો ક� મનુ�ય જેવું કમ� 
અ�યાર� કરશે, એવું જ ફળ ભિવ�યમાં �ા�ત થશે.

સરળ શ�દોમાં � માનવતાને �યા�યાિયત 
કરવી હોય, તો એમ પણ કહી શકાય ક�, પોતાના 
આંત�રક સ�ગુણોનો િવકાસ કરી, ��યેક માનવ 
સાથે સદ ્�યવહાર કરવો અને અ�યોના આંત�રક 
સુશુ�ત સ�ગુણોને ��ત કરવા, એ જ સાચી 

માનવતા છ�. પરંતુ આજે આપણે સ� ભૂ�યાને 
રોટલો ખવડાવવો ને તર�યાને પાણી પીવડાવવું 
આને જ માનવતા સમ�એ છીએ. પણ શું આનાથી 
દુિનયામાં ભૂ�યા-તર�યા લોકોની સં�યા ઘટી 
ગઈ? કદાચ નહ�, તો શું આપણે ભૂ�યાને રોટલો 
અને તર�યાને પાણી પીવડાવવાનું છોડી દઈએ? 
િબલક�લ નહ�, �યાર�ય નહ�. ભારતીય સં�ક�િત 
તો આપણને શીખવાડે છ� ક�, આપણી પાસે � એક 
જ રોટલી હોય, તો એમાંથી અડધી આપણે કોઈ 
ભૂ�યાને ખવડાવીને તેના આશીવા�દના પા� બનવું 
�ઈએ. પરંતુ આજે સમાજની ��થિત થોડીક 
િવિચ� થઈ ગઈ છ�. ખાસ માનવતા�ેમીઓએ આ 
બાબત �યાન ઉપર રાખવાની આવ�યકતા છ� ક�, 
ભૂ�યાને અ�નનું દાન, દીન-હીનને ધનનું દાન 
કરવાની પણ આવ�યકતા છ�. જે પોતાને �ા�ત 
થયેલ ભૌિતક ધનનો સદુપયોગ કરી શક�. એની 
સાથે સાથે તે દીન-હીનમાં કત��યિન�ા, કમ�ઠતા, 
�વિનભ�રતા, �વાિભમાન તેમજ આ�મિવ�ાસ 
વગેર� જેવા ગુણોનું બી�રોપણ કરવું પણ અિત 
આવ�યક છ�. અ�યથા પ�રણામ એ આવશે ક�, 
આપણે તો પોતાની માનવતાની ફરજ અદાઈ અથ� 
દાન દ�તાં રહીશું અને સામેવાળાની મહ�નત વગર 
ફ� લેવાની એક આદત �ઢ થતી જશે. તે 
કમ�ની ગહન ગિતથી સાવ જ વંિચત રહી જશે, 
ધીર�-ધીર� તેની અંદર આળસ, બેજવાબદારી, 
િન��સાહપણું, અયો�યતાના જેવા સં�કારો 
વધતા જશે. અતઃ આપણે સદ�વ એ વાતનું �યાન 
રાખવું �ઈએ ક�, માનવતાના આપણા �િણક 
�દશ�નને કારણે �યાંક કોઈનું સદાને માટ� 

�દ�યદશ�ન

અમૂ�ય િવરાસત આપણી માનવતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પછી શ� થયો અમારો િન�યનો 
યોગા�યાસ, ��ાક�મારી બહ�નોના અમૂ�ય 
ઉપદ�શો અને ભાઈઓના વચના�તે અમને મં� 
મુ�ધ કરી દીધા. એમની મધુર વાણી �ારા 
અ�તપાનથી વધાર� મીઠાશની અનુભૂિત થઈ. 
એમનું ભાષણ સાંભળીને પૂરો હૉલ તાળીઓના 
ગડગડાહટથી ગું� ઉ�ો. અમને સમયનો 
અહ�સાસ સદા બોલાવી ર�ો ભાઈઓ અને 
બહ�નોના �વચનો દરિમયાન. સવ� ભાઈ-
બહ�નોના ઉપદ�શ સાધારણ લોકોને સમજવા અને 
�વનમાં ઉતારવા લાયક �ેરણાદાયી ર�ો. �ાન 
સરોવરના �ાન જળમાં ડૂબક� લગાવીને થયેલી 
�વિગ�ક અનુભૂિતના 3 �દન આંખની પાંપણોની 
જેમ વીતી ગયો. છ��ા �દવસે અમે નગરીને 
�વાનો કાય��મ બના�યો.

છ�વટ� એ ઘડી આવી ક� અમારી િવદાય થઈ. 
આ પળ અમારા માટ� કઠણ રહી. અમાર� િવદાય 
લેવાની હતી અમારા ભાઈ બહ�નો પાસેથી, અમારા 
િશવબાબાથી, અમારી �વગ� તુ�ય પાવન 
નગરીથી. મન ઉદાસ થઈ ગયું પણ જવાનું 
અિનવાય� હતું. વા�તવમાં આ ભાઈબહ�નોની 
િનઃ�વાથ� સેવા �ઈને િનમ�ળ મનોભાવનાથી 
પીરસવામાં આવતું ભોજન �હણ કરીને અમારા 
મનમાં પણ એ ભાવના ��ત થઈ ક� કાશ, અમને 
પણ એમના જેવી િનમ�ળભાવથી સવ�ની સેવા 
કરવાની તક િશવબાબાના આશીવા�દથી મળી 
�ય પરંતુ અમે મજબૂર હતા. અમાર� પોતાના 
કમ�ની જવાબદારી િનભાવવાની છ�. છતાં પણ અમે 
મન હી મન એમને, મહાનુભાવોની સેવાને નમન 

�ાનજળમાં ડૂબક� લગાવતાં થઈ �વિગ�ક 
અનુભૂિત

ધરતી પર �વગ�નો અનુભવ �ા�ત કરવા 
માટ� િશવબાબા �ારા આપવામાં આવેલો એક 
અમૂ�ય સંયોગ જ કહી શક�એ છીએ. આ યા�ાનો 
આબુ પવ�ત ��થત �ાન સરોવરની આ સફર 
સહયોગીયોની સાથે બ�જ આનંદપૂવ�ક અમે શ� 
કરી. પવ�તીય ચઢાઈ બસ �ારા ઘણી જ રોમાંચક 
રહી. ગાઢ જંગલો, ઊંચા ઊંચા પવ�તો અને 
ટ�કરીઓ વ�ે �લો અને જુદી જુદી �તનાં 
��ોના પાંદડાઓની મહ�કતી ખૂ�બુથી સમ� 
વાતાવરણ સુગંિધત ર�ં. આ મનોહારી યા�ામાં 
મનમાં એક વાત ઉઠી ક� કાશ, સુહાના સફર કદી 
સમા�ત ના થાય. પરંતુ આ�દ છ� તો અંત પણ છ�. 
છ�વટ� અમે લોકો એ પાવનનગરીમાં પહ�ચી ગયાં. 
અમને લોકોને સેવાધારીઓએ રહ�વાની ઉ�મ 
�યવ�થા આપી. ઓરડાની બા�કનીનો દરવા� 
ખોલતાં જ સુંદર, અચલ, ગંભીર અરવ�ી 
પવ�તમાળાનું નયનાિભરામ ��ય �ઈને અમારી 
આંખો ભરાઈ આવી. કોઈએ ક�ં છ� ક� પવ�ત 
કઠોર છ�. અરાવલીના �ઢ, ગંભીર, મનોહર�પને 
�તાં અમને લા�યું ક� આ બ� �ેમથી સુગંિધત 
શીતળ પવનથી અમા�ં �વાગત કરી ર�ાં છ�.

�ાન સરોવર, માઉ�ટઆબુ અનુભવ
�.ક�. સતીદ�વી વા�રયર, િન�લ, નવી મુંબઈ
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વષ�થી થયેલા વૈ�ાિનક સંશોધન, 
એ��જનીયર�ગ, ઉપચારશા�� તેમજ ભૌિતક 
સ�િ�ના સાધનો હોવા છતાં આપણે �ઈએ છીએ 
ક�, આજે પોતાને આધુિનક સમજતા મનુ�યમાંથી 
માનવતાનું પતન થઈ ર�ં છ�, માનવતાનું અનુ�મે 
અધઃપતન થઈ ર�ં છ�. હાં �, આજે, માણસ 
માણસનો દુ�મન થઈ ગયો છ�. સ�યતાનો ઢ�ગ 
કરીને, �ેત વ��ોથી આડમાં એવા તે દુ�કમ� કરી 
ર�ો છ�, ક� જેને �ઈને એવું લાગે ક�, �ણે એની 
અંદર બબ�ર યુગથી સૂતેલો હ�વાન ફરી ��ત થઈ 
ગયો છ�. આપણા શા��ોના મત મુજબ પૂવ� 
જ�મોના કમ�ના પ�રણામ �વ�પે આ જ�મમાં 
ખરાબ અને સારા ફળોની �ા��ત થાય છ�. એટલે 
ઉ� કો�ટના સ�કમ� કરવાથી �વા�મા સારા 
ક�ટુંબમાં જ�મ લે છ�, તેમાં પણ કોઈ �ાની અને 
શુભ કમ� કરનારને �યાં જ�મ લેવો તે અિત 
સૌભા�યનું લ�ણ છ�. ગીતામાં �પ� કહ�વામાં 
આ�યું છ� ક�, ‘અનેક જ�મ સંિસિ� તતોઃયા��ત 
પરાંગિત�’ અથા�� પોતાના પૂવ� જ�મોના સંિચત 
કમ�નું ફળ ભોગવવા માટ� જ �વા�મા ભૌિતક 
શરીરમાં જ�મ લે છ� અને સંસારમાં �મણ કરતાં 
કરતાં તે ભિવ�યને માટ� ‘િ�યામાણ-કમ�’ કરતો 
રહ� છ�. આનો અથ� એમ થયો ક� મનુ�ય જેવું કમ� 
અ�યાર� કરશે, એવું જ ફળ ભિવ�યમાં �ા�ત થશે.

સરળ શ�દોમાં � માનવતાને �યા�યાિયત 
કરવી હોય, તો એમ પણ કહી શકાય ક�, પોતાના 
આંત�રક સ�ગુણોનો િવકાસ કરી, ��યેક માનવ 
સાથે સદ ્�યવહાર કરવો અને અ�યોના આંત�રક 
સુશુ�ત સ�ગુણોને ��ત કરવા, એ જ સાચી 

માનવતા છ�. પરંતુ આજે આપણે સ� ભૂ�યાને 
રોટલો ખવડાવવો ને તર�યાને પાણી પીવડાવવું 
આને જ માનવતા સમ�એ છીએ. પણ શું આનાથી 
દુિનયામાં ભૂ�યા-તર�યા લોકોની સં�યા ઘટી 
ગઈ? કદાચ નહ�, તો શું આપણે ભૂ�યાને રોટલો 
અને તર�યાને પાણી પીવડાવવાનું છોડી દઈએ? 
િબલક�લ નહ�, �યાર�ય નહ�. ભારતીય સં�ક�િત 
તો આપણને શીખવાડે છ� ક�, આપણી પાસે � એક 
જ રોટલી હોય, તો એમાંથી અડધી આપણે કોઈ 
ભૂ�યાને ખવડાવીને તેના આશીવા�દના પા� બનવું 
�ઈએ. પરંતુ આજે સમાજની ��થિત થોડીક 
િવિચ� થઈ ગઈ છ�. ખાસ માનવતા�ેમીઓએ આ 
બાબત �યાન ઉપર રાખવાની આવ�યકતા છ� ક�, 
ભૂ�યાને અ�નનું દાન, દીન-હીનને ધનનું દાન 
કરવાની પણ આવ�યકતા છ�. જે પોતાને �ા�ત 
થયેલ ભૌિતક ધનનો સદુપયોગ કરી શક�. એની 
સાથે સાથે તે દીન-હીનમાં કત��યિન�ા, કમ�ઠતા, 
�વિનભ�રતા, �વાિભમાન તેમજ આ�મિવ�ાસ 
વગેર� જેવા ગુણોનું બી�રોપણ કરવું પણ અિત 
આવ�યક છ�. અ�યથા પ�રણામ એ આવશે ક�, 
આપણે તો પોતાની માનવતાની ફરજ અદાઈ અથ� 
દાન દ�તાં રહીશું અને સામેવાળાની મહ�નત વગર 
ફ� લેવાની એક આદત �ઢ થતી જશે. તે 
કમ�ની ગહન ગિતથી સાવ જ વંિચત રહી જશે, 
ધીર�-ધીર� તેની અંદર આળસ, બેજવાબદારી, 
િન��સાહપણું, અયો�યતાના જેવા સં�કારો 
વધતા જશે. અતઃ આપણે સદ�વ એ વાતનું �યાન 
રાખવું �ઈએ ક�, માનવતાના આપણા �િણક 
�દશ�નને કારણે �યાંક કોઈનું સદાને માટ� 

�દ�યદશ�ન

અમૂ�ય િવરાસત આપણી માનવતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)

પછી શ� થયો અમારો િન�યનો 
યોગા�યાસ, ��ાક�મારી બહ�નોના અમૂ�ય 
ઉપદ�શો અને ભાઈઓના વચના�તે અમને મં� 
મુ�ધ કરી દીધા. એમની મધુર વાણી �ારા 
અ�તપાનથી વધાર� મીઠાશની અનુભૂિત થઈ. 
એમનું ભાષણ સાંભળીને પૂરો હૉલ તાળીઓના 
ગડગડાહટથી ગું� ઉ�ો. અમને સમયનો 
અહ�સાસ સદા બોલાવી ર�ો ભાઈઓ અને 
બહ�નોના �વચનો દરિમયાન. સવ� ભાઈ-
બહ�નોના ઉપદ�શ સાધારણ લોકોને સમજવા અને 
�વનમાં ઉતારવા લાયક �ેરણાદાયી ર�ો. �ાન 
સરોવરના �ાન જળમાં ડૂબક� લગાવીને થયેલી 
�વિગ�ક અનુભૂિતના 3 �દન આંખની પાંપણોની 
જેમ વીતી ગયો. છ��ા �દવસે અમે નગરીને 
�વાનો કાય��મ બના�યો.

છ�વટ� એ ઘડી આવી ક� અમારી િવદાય થઈ. 
આ પળ અમારા માટ� કઠણ રહી. અમાર� િવદાય 
લેવાની હતી અમારા ભાઈ બહ�નો પાસેથી, અમારા 
િશવબાબાથી, અમારી �વગ� તુ�ય પાવન 
નગરીથી. મન ઉદાસ થઈ ગયું પણ જવાનું 
અિનવાય� હતું. વા�તવમાં આ ભાઈબહ�નોની 
િનઃ�વાથ� સેવા �ઈને િનમ�ળ મનોભાવનાથી 
પીરસવામાં આવતું ભોજન �હણ કરીને અમારા 
મનમાં પણ એ ભાવના ��ત થઈ ક� કાશ, અમને 
પણ એમના જેવી િનમ�ળભાવથી સવ�ની સેવા 
કરવાની તક િશવબાબાના આશીવા�દથી મળી 
�ય પરંતુ અમે મજબૂર હતા. અમાર� પોતાના 
કમ�ની જવાબદારી િનભાવવાની છ�. છતાં પણ અમે 
મન હી મન એમને, મહાનુભાવોની સેવાને નમન 

�ાનજળમાં ડૂબક� લગાવતાં થઈ �વિગ�ક 
અનુભૂિત

ધરતી પર �વગ�નો અનુભવ �ા�ત કરવા 
માટ� િશવબાબા �ારા આપવામાં આવેલો એક 
અમૂ�ય સંયોગ જ કહી શક�એ છીએ. આ યા�ાનો 
આબુ પવ�ત ��થત �ાન સરોવરની આ સફર 
સહયોગીયોની સાથે બ�જ આનંદપૂવ�ક અમે શ� 
કરી. પવ�તીય ચઢાઈ બસ �ારા ઘણી જ રોમાંચક 
રહી. ગાઢ જંગલો, ઊંચા ઊંચા પવ�તો અને 
ટ�કરીઓ વ�ે �લો અને જુદી જુદી �તનાં 
��ોના પાંદડાઓની મહ�કતી ખૂ�બુથી સમ� 
વાતાવરણ સુગંિધત ર�ં. આ મનોહારી યા�ામાં 
મનમાં એક વાત ઉઠી ક� કાશ, સુહાના સફર કદી 
સમા�ત ના થાય. પરંતુ આ�દ છ� તો અંત પણ છ�. 
છ�વટ� અમે લોકો એ પાવનનગરીમાં પહ�ચી ગયાં. 
અમને લોકોને સેવાધારીઓએ રહ�વાની ઉ�મ 
�યવ�થા આપી. ઓરડાની બા�કનીનો દરવા� 
ખોલતાં જ સુંદર, અચલ, ગંભીર અરવ�ી 
પવ�તમાળાનું નયનાિભરામ ��ય �ઈને અમારી 
આંખો ભરાઈ આવી. કોઈએ ક�ં છ� ક� પવ�ત 
કઠોર છ�. અરાવલીના �ઢ, ગંભીર, મનોહર�પને 
�તાં અમને લા�યું ક� આ બ� �ેમથી સુગંિધત 
શીતળ પવનથી અમા�ં �વાગત કરી ર�ાં છ�.

�ાન સરોવર, માઉ�ટઆબુ અનુભવ
�.ક�. સતીદ�વી વા�રયર, િન�લ, નવી મુંબઈ
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�ાના�ત

અક�યાણ ના થઈ �ય. મનુ�ય �વનનું યો�ય 
મૂ�યાંકન કરનારા આપણા ઋિષઓએ આપણને 
શીખ�યું છ� ક�, હ� મનુ�ય, તું સાચા અથ�માં માનવ 
બન, તા�ં લ�ય મા� આ�મિવ�ાસ જ ના હોય. તું 
મા� મનુ�ય બનીને સંતુ� ના રહ�તો, અપીતુ 
પોતાના �વન �ારા �દ�યતા અને માનવતાનો 
�વાહ �યાર�ય �યાંય થોભે નહ� અને ન �યાં 
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સુકાય. મનુ�ય �વનનું રહ�ય આ એક મં�માં 
છુપાયેલું છ�. માટ� એને ��ત કરવાની આજે તાતી 
જ�ર છ�. આ માનવતા આપણા પૂવ��ની દ�ન છ�. 
આપણી િવરાસત છ�, અતઃ એના જતન અને 
ર�ણની જવાબદારી આપણી સૌની જ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

 દાદી �દયમોિહની�ના અ�ય� થયા પછી, ય�ના કારોબારનું સુ�યવ��થત સંચાલન માટ� 
મેનેજમે�ટ કિમટી �ારા િનમણૂંક કરવામાં આવેલ સં�થાના હો��દારો..
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»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ

C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-

»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-9

¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-8 {ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà´ÉÉ³ÖÅ HíÉàº`òHí 

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-
1. +ºÉÉhõÒ ¥ÉÒWðà {ÉÒHí³à (4)
3. ....., Ê{ÉÌ´ÉHíÉ2Ò, Ê{É2Å÷¾úHíÉ2Ò (4)
6. ©ÉÉàHíÉà (2)
8. +¥É ..... PÉ2 X{ÉÉ ¾äú (2)
10. Ë¾ú©ÉlÉ, Ê{É§ÉÇ«É (3)
12. "NÉÖe' +ÅOÉàYð ¶É¥q{ÉÖÅ NÉÖWð2ÉlÉÒ (2)
14. »ÉÖ2lÉ +{Éà ..... +àHí »É©ÉÉ{É (3)
16. ..... ©É»lÉHí (2)
17. ¥ÉeôÒ qöÒqöÒ{ÉÖÅ ±ÉÉäÊHíHí {ÉÉ©É (2)
18. .....{ÉÒ Xàeô »ÉLÉÒ {ÉÊ¾ú Wðeàô 2à÷ ±ÉÉà±É (3)
19. SÉÉÅqöÉà÷ô(3)
20. ©É{É~É»ÉÅqö, ±ÉÉàHí~É»ÉÅqö, ..... (5)
22. .... Ê´ÉoÉ +Éà{É2 (2)
23. »´É~{É÷ (2)
2~É. +´ÉÉWð (2)
26. +ºÉÉhõÒ ¥ÉÒWðà LÉàeÚôlÉ Hí2à÷ (3)
28. Ê´ÉqöÉ«É (4)
29. ±ÉÉà¾úÒ (2)
30. NÉ2Ò¥É (2)

1. ¡É§ÉÖ .... yÉ{É ~ÉÉ«ÉÉà (3) 
2. 2ÉlÉ Hàí 2É¾úÒ .... ©ÉlÉ X{ÉÉ (2)
3. HÞíºiÉ, ©ÉÉà¾ú{É, {ÉÅqö±ÉÉ±É (3)
4. +Él©ÉÉ eÄôÉ>´É2, ¶É2Ò2..... (2)
~É. +àG»É2»ÉÉ>]ñ{ÉÖÅ NÉÖWð2ÉlÉÒ (4)
9. +ºÉÉhõ »ÉÖqö, ~ÉÚ{É©É +à`ò±Éà (~É)
11. »ÉÉWð{É ©Éà2É .... ©ÉÖ»ÉÉÊ£í2 (3)
13. Àúqö«É~ÉÖº~ÉÉ qöÉqöÒ{ÉÖÅ ±ÉÉäÊHíHí {ÉÉ©É (3)
1~É. +àHí lÉ~É»´ÉÒ 2ÉX÷ (4)
18. HÖí©ÉÉ2Ò+Éà wöÉ2É Hí2ÉlÉÖÅ µÉlÉö (2)
20. ¡É·{ÉÉàlÉ2Ò, G´ÉÒ]ñ (4)
21. >¹É2Ò«É .... (4)
24. ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ lÉ2lÉÖÅ ~ÉKÉÒ (3)
25. yÉÚ³ (2) 
27. »É©É«É (2)

qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

 »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ WÚð{É-2021÷ 

©ÉÉ»É{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-8{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-9 +¾úÓ 

¡É»lÉÖlÉ Uïà. Wðà{ÉÒ +ÉeôÒ-A§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éàà §É2¶ÉÉà. lÉ©É{Éà +É´ÉlÉÉÅ 

+ÉàNÉº`ò-2021{ÉÉ +ÅHí©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-9{ÉÉ 

Wð´ÉÉ¥ÉÉà ©É³¶Éà.

Wð NÉ qÅö ¥ÉÉ »É 2 »´É lÉÒ

NÉ 2Ò ¥ÉÉ 2 + ¹É
lÉ ¥É ±ÉÉ ~É 2

lÉ H qöÒ 2 »É ³Å NÉ

lÉÉ 2í UïÉ ~ÉÖÅð
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NÉ NÉ {É ´«ÉÉ «ÉÉ ©É 

´ÉÉà Hí WÚð {É ©É ¾úÉ 2 oÉÒ
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~ÉÉ»ÉÉàqö2É »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É ~É©ÉÒ WÚð{É ‘Ê´É¹É ~É«ÉÉÇ´É2iÉ Êqö´É»É’{ÉÉ 
A~É±ÉK«É©ÉÉÅ ~É«ÉÉÇ´É2iÉÒ«É XNÉÞÊlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ¾úºÉÉÇ¥Éà{É »ÉÉoÉà 

<¹É2Ò«É ~ÉÊ2´ÉÉ2{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà. 

©É¾àú»ÉÉiÉÉ NÉÉàeô±ÉÒ ~Éà±Éà»É LÉÉlÉà ~É©ÉÒ WÚð{Éà ‘Ê´É¹É ~É«ÉÉÇ´É2iÉ Êqö´É»Éà’ +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ´ÉÞKÉÉ2Éà~ÉiÉ Hí2lÉÉÅ ¨ÉÉlÉÉ +àÊeô¶É{É±É G±ÉàG`ò2 
¨ÉÉlÉÉ ¡ÉqöÒ~ÉË»É¾ú 2ÉcóÉàeô, 2à÷{Wð £íÉà2à÷»`ò +ÉàÊ£í»É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ ËHíWð±É¥Éà{É, NÉiÉ~ÉlÉ «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÉ £íÉ©ÉÇ ©Éà{ÉàWð2 ¨ÉÉlÉÉ +Ê¹É{É§ÉÉ>, 

{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É. ´ÉÞKÉÉ2Éà~ÉiÉ ¥ÉÉqö »{Éà¾úÊ©É±É{É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ ¡ÉqöÉ{É Hí2lÉÉÅ {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¡É©ÉÖLÉ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É. 

2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ{ÉÉ ÊwölÉÒ«É »©ÉÞÊlÉÊqö´É»Éà NÉÖWð2ÉlÉ N±ÉÉà¥É±É 2Ò`ÄòÒ`ò »Éà{`ò2 LÉÉlÉà «É[É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 
©ÉÉlÉà¹É2Ò WðNÉqÅö¥ÉÉ »É2»´ÉlÉÒ{ÉÒ +qö§ÉÖlÉ «ÉÉqöNÉÉ2 »´É°÷~Éà {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ ‘©É©©ÉÉ y«ÉÉ{ÉHíKÉ’{ÉÖÅ ±ÉÉàHíÉ~ÉÇiÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 

2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ eôÉè. Ê{É©ÉÇ±ÉÉqöÒqöÒY{ÉÉ Hí2Hí©É±ÉÉàoÉÒ 2Ò©ÉÉà`ò HÅí`ÄòÉà±É wöÉ2É »ÉÅ~É}É oÉ«ÉÖ. ©É©©ÉÉ y«ÉÉ{ÉHíKÉ©ÉÉÅ V«ÉÉàÊlÉ ¡ÉNÉ`òÉ´ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. {Éà¾úÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. +©É2¥Éà{É, ¦É.HÖí. eôÉè. ©ÉÖHàí¶É§ÉÉ> »ÉÉoÉà ´ÉÊ2ºcó ¥É¾àú{ÉÉà lÉoÉÉ ©ÉÖL«É §ÉÉ>+Éà.

2ÉWðHíÉà` LÉÉlÉà ¾àú~~ÉÒ Ê´É±ÉàWð 2Ò`ÄòÒ`ò »Éà{`ò2©ÉÉÅ 2Éà`ò2Ò G±É¥É +Éè£í 
2ÉWðHíÉà`ò ¡ÉÉ>©É{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ A~ÉJí©Éà ‘Ê´É¹É ~É«ÉÉÇ´É2iÉ Êqö´É»Éà’  

¡É©ÉÖLÉ Ê´É¶ÉÉ±É§ÉÉ>, »ÉàJàí`ò2Ò ©Éà¾Öú±É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. 2à÷LÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ 
»ÉÉoÉÒ+Éà+à 50 ´ÉÞKÉÉà{ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÖÅ WðlÉ{É Hí2´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ Hí2Ò. 
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