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વષ� ૧૪ માચ�-૨૦૨૧ અંક : ૦૩

લવાજમની રકમનો �ા�ટ નીચેના નામે લખશો.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય (ગુજરાતી �ાના�ત)

��ાક�મારીઝ, સુખશાંિત ભવન, ભુલાભાઈ પાક� રોડ, કાંક�રયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૨.
Phone: 079 - 2532 4460

વાિષ�ક લવાજમ �. ૧૧૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૨,૦૦૦.૦૦
છૂટક નકલ �. ૧૨.૦૦

િવદ�શમાં

એરમેઈલ વાિષ�ક �. ૧,૧૦૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૧૦,૦૦૦.૦૦

ક�િતઓ તથા સેવા સમાચાર
મોકલવાનું સરનામું

�.ક�. ડૉ. કાિલદાસ ��પિત
તં�ી : �ાના�ત

�-૨/૨૨, િશવમ એપાટ�મે�ટ,
નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩.

Phone : 079 - 2762 0866

મુ�ક અને �કાશક
રાજયોિગની ભારતીદીદી

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

આવ�યક ન�ધ

�કાશન �થળ - ગુજરાત ઝોન મુ�યાલય

Email : gyanamrit.guj@gmail.com

ભારતમાં
લવાજમના દર

Account No. : 71120100007677

Bank Name : BANK OF BARODA, Pushpkunj Branch          IFSC Code : BARB0DBPUSH

-ઃ- િવશેષ ન�ધ -ઃ-
�ાના�તના નવા સ�યો સમ� 

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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રાિ� શ�દ અથ�સૂચક છ�. સતયુગ અને 
�ેતાયુગના અડધા ક�પને ��ાનો �દવસ 
કહ�વામાં આવે છ� �યાર� �ાપરયુગ અને 
કિલયુગના અડધા ક�પમાં ��ાની રાિ� કહ�વામાં 
આવે છ�. �યાર� આ પિવ� ભારતભૂિમ પિતત બની 
�ય છ�, આ�મા તમો�ધાન બની �ય છ�. અનેક 
�કારના પાપોની �િ� થાય છ�. સવ�� અંધકાર 
પથરાઈ �ય છ�. �યાર� ભ�ોના આત�નાદ� 
કરાયેલ પોકાર સાંભળીને પરમા�મા કિલયુગના 
અંત ભાગમાં ��ાની રાિ�એ �દ�ય અવતરણ કર� 
છ� તેથી િશવની સાથે રાિ� શ�દ �ડાયેલો છ�.

િશવરાિ�ના તહ�વારમાં જે કમ�કાંડનું 
ધાિમ�ક િ�યાઓનું આચરણ થાય છ�. તેની પાછળ 
પણ આ�યા��મક રહ�ય રહ�લું છ�. િશવરાિ�ના 
�દવસે �ગરણ કરવામાં આવે છ�. આ �ગરણ તો 
મા� �તીક છ�. તે મા� એક રાિ�નું �થૂળ �ગરણ 
નથી. પણ આ સંગમયુગમાં આ�માની �યોિત 
જગાડવાનું આ�માને ��ત કરવાનું સૂચન કર� 
છ�. િવકારોની કાિલમામાંથી મુ� થઈને આ�માને 
સતો�ધાન બનવાના પુ�ષાથ�નું તે સૂચન કર� છ�.

િશવરાિ� િનિમ�ે થતો ઉપવાસ એ િશવ 
પરમા�માની ન�ક જવાનું સૂચન કર� છ�. 
પરમા�મા િશવ સૂય�, ચં�, તારાગણોથી ઉપર 
આવેલા લાલ �કાશમય ધામ પરમધામમાં વસે છ�. 
તેથી ઉપવાસ િનિમ�ે આપણી બુિ�ને સાંસા�રક 
સંબંધો, પદાથ�થી ઉપરામ બનાવીને તે િપતા 
પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ડવાનું સૂચન કર� છ�. 
પરમા�માની સમીપ બુિ�નો વાસ કરવાનો સંક�ત 
કર� છ�.

િશવરાિ�નું પવ� એ ભારતીય જન�વન 
ઉપર િવશેષ �ભાવ પાડનાર મહાન પવ� છ�. આ 
દ�શમાં �ારંભકાળથી જ િશવની પૂ�, ભિ�, 
તપ�યા થતી આવી છ�. ભારતના ગામડે ગામડે 
િશવાલય આવેલાં છ�. શહ�રોમાં પણ આવેલાં છ�. 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની �દ�ય અવતરણની 
યાદગાર એવી િશવરાિ� ધામધૂમથી ઉજવાય છ�. 
વા�તવમાં િશવરાિ� એ પરમા�માના �દ�ય 
અવતરણની યાદગાર છ�. ગીતાના મહાવા�યો 
અનુસાર ધમ��લાિનના સમયે િનરાકાર 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ, અજ�મા, અકતા� િશવ 
પરમા�મા એક સાધારણ �� તનનો આધાર લઈ 
તેમના તનમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ�. 
િશવરાિ�ના મહાન પવ�માં આ ત�ય સમાયેલું છ�. 
પરમિપતા િશવ પરમા�માએ ��િપતા ��ા 
(પૂવ�નામ દાદા લેખરાજ�)ના તનમાં �દ�ય 
અવતરણ કરીને જે આ�યા��મક રહ�યો �પ� 
કયા� છ� તેને આધાર� િશવરાિ�ના પવ�ને મૂલવવાનો 
અહ� ન� પયાસ છ�.

પરમા�મા મનુ�ય તનનો આધાર લે છ� તે 
સંદભ�માં �ીમ� ભગવત ગીતામાં એક �ોક છ�.

अवजान��त मा मूढा मानुष�तनुमा��त�

पर� भावमं जान�तो मम ्भूतो मह��र�
અ�યાય - 9, �ોક - 11

અથા�� ‘મારા પરમભાવને ન �ણનાર મૂઢ 
લોકો મનુ�ય શરીરનો આ�ય લીધેલા સમ�ત 
ભૂતોના ઈ�ર એવા મારી અવ�ા કર� છ�.’

િશવરાિ�ના તહ�વાર પાછળ િશવ+રાિ� 
એમ બે શ�દો સમાયેલા છ�.

તં�ી �થાનેથી

િશવરાિ�નું આ�યા��મક રહ�ય
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પરમા�મા �વયં ગુ�ત રહીને કાય� કરાવે છ�. માટ� 
પરમા�માને કરન કરાવનહાર કહ�વામાં આવે છ�. 
તેની યાદગાર મં�દરમાં નીચે િશવિલંગ આપવાથી 
જળવાઈ રહ� છ�.

િશવિલંગ ઉપર જળાધારી રાખવામાં આવે 
છ�. િશવિલંગ ઉપરની આ જળાધારી આ�માઓનું 
સૂચન કર� છ�. ઈ�રીય �ાન, યોગા�યાસથી 
આ�મામાં સતત �ાન ટપકતું રહ�, પરમા�માની 
યાદ િનરંતર રહ� તેનું �તીક જળાધારી છ�. 
િનરંતર ઈ�રીય યાદ એ જ પરમા�માને કરવામાં 
આવતો અિભષેક છ�.

િશવના મં�દરમાં પો�ઠયો રાખવામાં આવે છ� 
તે ��િપતા ��ાનું સૂચન કર� છ�. પરમા�મા આ 
ભા�યશાળી તનમાં, રથમાં �વેશ કરીને પોતાનું 
�વગ� �થાપનાનું કાય� કર� છ�. �યાર� મં�દરમાં 
રાખવામાં આવતું કાચબાનું �તીક એ ��થત��, 
િજતે���ય કમ�યોગીનું સૂચન કર� છ�. મં�દરમાં 
રાખવામાં આવતી ગણપિતની મૂિત� એ િશવસુત, 
ગુણોના પિત �ે� યોગીની યાદગાર છ�. �યાર� 
અંિબકાદ�વીની મૂિત�એ પરમા�માના કાય�માં 
મહ�વનું �દાન કરનાર, શિ� સેનાનાં સેનાની 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�ની યાદગાર છ�. 
�યાર� જે યોગી �વનમાં એક િપતા પરમા�માની જ 
યાદમાં મ� રહ� છ�, યાદ અને સેવા જેનો �વન 
મં� છ�. દ�હસિહત દ�હના સવ� સંબંધોને ભૂલીને જે 
પરમા�માને સવ��વ અપ�ણ કર� છ�. તેની યાદગાર 
હનુમાન�ની મૂતુ� છ�. જે િશવાલયમાં રાખવામાં 
આવે છ�.

િશવાલયમાં રાખવામાં આવતો ઘંટ એ 
આ�માને અ�ાન અંધકારમાંથી �ગવાનું અને 
સંગમયુગના �ે� સમયને ઓળખવાનું સૂચન કર� 
છ�. ક��ભકણ�ની જેમ અ�ાન િનં�ામાં સૂતેના 
માનવોને �ાનઘંટ વગાડી જગાડી શકાય છ�. 

�ાચીનકાળમાં ઋિષમુિનઓ ક�દમૂળ 
ભોજનની આસિ� િવના �યાન, ભિ�, પૂ�, 
�ાથ�ના, તપ�યા કરતા હતા. િશવરાિ�એ 
બટાટા, શ��રયાં વગેર� ક�દમૂળનો ઉપયોગ થાય 
છ�. �યાર� માનવ �ભના અને અ�ય કમ����યોના 
�ભાવથી મુ� બને છ�, સા��વક આહાર લે છ�. 
�યાર� જ તે સાધનાપથમાં �ગિત કરી શક� છ�. �યાં 
િજ�ારસને �તવો તે મહ�વની બાબત છ�.

િશવની પૂ�માં ધંતૂરો, કર�ણ, બીલીપ�ો 
વગેર� પુ�પો ચઢાવવામાં આવે છ�. તે આ�માઓનું 
સૂચન કર� છ� પરમા�માના �દ�ય અવતરણ સમયે 
આ�માઓ પિતત, િવકારી બની ગયા હોય છ�. 
તેમનામાં �દ�યતાની કોઈ સુગંધ અ��ત�વ 
ધરાવતી નથી. આવા આ�માઓ પરમા�માને 
ઓળખીને પરમા�મા ઉપર �વયંનું સમપ�ણ કર� છ�. 
ઈ�રીય કાય�માં તન, મન, ધનનું સમપ�ણ કર� છ�. 
�યાગ, તપ�યા, સેવાની િ�વેણી �ારા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગ આપે છ�.

આ �દવસે ભાંગ પીવામાં આવે છ� પણ તેનું 
રહ�ય ભૂલાઈ ગયું છ�. નશીલી ચીજ લેવી તે 
સાધના નથી. પણ પરમા�માની યાદમાં જે 
અતી���યસુખનો નશો અનુભવે છ�, 
આ�માનંદની, �દ�યાનંદની અનુભૂિત કર� છ� તે જ 
સાચો નશો છ�. ભાંગ પીવી તે તેનું બા� �પ છ�. 
તેની આંત�રક સૂ�મ �વ�પને આપણે ભૂલી ગયા 
છીએ.

િશવિલંગ મં�દરમાં નીચે રાખવામાં આવે છ�. 
પરમા�મા સંગમયુગમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ�. 
�યાર� ઘણા થોડા આ�માઓ પરમા�માને �ણે છ�. 
પરમા�મા આ આ�માઓને િનિમ� બનાવીને 
પોતાનું કાય� કરાવે છ�. બાળકોની ��ય�તા કરાવે 
છ�. �યાર� �વયં ગુ�ત રહ� છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� 
‘अपने आप सभी क�छ करक� अपने आप िछपाया’ તો 
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રાિ� શ�દ અથ�સૂચક છ�. સતયુગ અને 
�ેતાયુગના અડધા ક�પને ��ાનો �દવસ 
કહ�વામાં આવે છ� �યાર� �ાપરયુગ અને 
કિલયુગના અડધા ક�પમાં ��ાની રાિ� કહ�વામાં 
આવે છ�. �યાર� આ પિવ� ભારતભૂિમ પિતત બની 
�ય છ�, આ�મા તમો�ધાન બની �ય છ�. અનેક 
�કારના પાપોની �િ� થાય છ�. સવ�� અંધકાર 
પથરાઈ �ય છ�. �યાર� ભ�ોના આત�નાદ� 
કરાયેલ પોકાર સાંભળીને પરમા�મા કિલયુગના 
અંત ભાગમાં ��ાની રાિ�એ �દ�ય અવતરણ કર� 
છ� તેથી િશવની સાથે રાિ� શ�દ �ડાયેલો છ�.

િશવરાિ�ના તહ�વારમાં જે કમ�કાંડનું 
ધાિમ�ક િ�યાઓનું આચરણ થાય છ�. તેની પાછળ 
પણ આ�યા��મક રહ�ય રહ�લું છ�. િશવરાિ�ના 
�દવસે �ગરણ કરવામાં આવે છ�. આ �ગરણ તો 
મા� �તીક છ�. તે મા� એક રાિ�નું �થૂળ �ગરણ 
નથી. પણ આ સંગમયુગમાં આ�માની �યોિત 
જગાડવાનું આ�માને ��ત કરવાનું સૂચન કર� 
છ�. િવકારોની કાિલમામાંથી મુ� થઈને આ�માને 
સતો�ધાન બનવાના પુ�ષાથ�નું તે સૂચન કર� છ�.

િશવરાિ� િનિમ�ે થતો ઉપવાસ એ િશવ 
પરમા�માની ન�ક જવાનું સૂચન કર� છ�. 
પરમા�મા િશવ સૂય�, ચં�, તારાગણોથી ઉપર 
આવેલા લાલ �કાશમય ધામ પરમધામમાં વસે છ�. 
તેથી ઉપવાસ િનિમ�ે આપણી બુિ�ને સાંસા�રક 
સંબંધો, પદાથ�થી ઉપરામ બનાવીને તે િપતા 
પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ડવાનું સૂચન કર� છ�. 
પરમા�માની સમીપ બુિ�નો વાસ કરવાનો સંક�ત 
કર� છ�.

િશવરાિ�નું પવ� એ ભારતીય જન�વન 
ઉપર િવશેષ �ભાવ પાડનાર મહાન પવ� છ�. આ 
દ�શમાં �ારંભકાળથી જ િશવની પૂ�, ભિ�, 
તપ�યા થતી આવી છ�. ભારતના ગામડે ગામડે 
િશવાલય આવેલાં છ�. શહ�રોમાં પણ આવેલાં છ�. 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની �દ�ય અવતરણની 
યાદગાર એવી િશવરાિ� ધામધૂમથી ઉજવાય છ�. 
વા�તવમાં િશવરાિ� એ પરમા�માના �દ�ય 
અવતરણની યાદગાર છ�. ગીતાના મહાવા�યો 
અનુસાર ધમ��લાિનના સમયે િનરાકાર 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ, અજ�મા, અકતા� િશવ 
પરમા�મા એક સાધારણ �� તનનો આધાર લઈ 
તેમના તનમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ�. 
િશવરાિ�ના મહાન પવ�માં આ ત�ય સમાયેલું છ�. 
પરમિપતા િશવ પરમા�માએ ��િપતા ��ા 
(પૂવ�નામ દાદા લેખરાજ�)ના તનમાં �દ�ય 
અવતરણ કરીને જે આ�યા��મક રહ�યો �પ� 
કયા� છ� તેને આધાર� િશવરાિ�ના પવ�ને મૂલવવાનો 
અહ� ન� પયાસ છ�.

પરમા�મા મનુ�ય તનનો આધાર લે છ� તે 
સંદભ�માં �ીમ� ભગવત ગીતામાં એક �ોક છ�.

अवजान��त मा मूढा मानुष�तनुमा��त�

पर� भावमं जान�तो मम ्भूतो मह��र�
અ�યાય - 9, �ોક - 11

અથા�� ‘મારા પરમભાવને ન �ણનાર મૂઢ 
લોકો મનુ�ય શરીરનો આ�ય લીધેલા સમ�ત 
ભૂતોના ઈ�ર એવા મારી અવ�ા કર� છ�.’

િશવરાિ�ના તહ�વાર પાછળ િશવ+રાિ� 
એમ બે શ�દો સમાયેલા છ�.

તં�ી �થાનેથી

િશવરાિ�નું આ�યા��મક રહ�ય
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પરમા�મા �વયં ગુ�ત રહીને કાય� કરાવે છ�. માટ� 
પરમા�માને કરન કરાવનહાર કહ�વામાં આવે છ�. 
તેની યાદગાર મં�દરમાં નીચે િશવિલંગ આપવાથી 
જળવાઈ રહ� છ�.

િશવિલંગ ઉપર જળાધારી રાખવામાં આવે 
છ�. િશવિલંગ ઉપરની આ જળાધારી આ�માઓનું 
સૂચન કર� છ�. ઈ�રીય �ાન, યોગા�યાસથી 
આ�મામાં સતત �ાન ટપકતું રહ�, પરમા�માની 
યાદ િનરંતર રહ� તેનું �તીક જળાધારી છ�. 
િનરંતર ઈ�રીય યાદ એ જ પરમા�માને કરવામાં 
આવતો અિભષેક છ�.

િશવના મં�દરમાં પો�ઠયો રાખવામાં આવે છ� 
તે ��િપતા ��ાનું સૂચન કર� છ�. પરમા�મા આ 
ભા�યશાળી તનમાં, રથમાં �વેશ કરીને પોતાનું 
�વગ� �થાપનાનું કાય� કર� છ�. �યાર� મં�દરમાં 
રાખવામાં આવતું કાચબાનું �તીક એ ��થત��, 
િજતે���ય કમ�યોગીનું સૂચન કર� છ�. મં�દરમાં 
રાખવામાં આવતી ગણપિતની મૂિત� એ િશવસુત, 
ગુણોના પિત �ે� યોગીની યાદગાર છ�. �યાર� 
અંિબકાદ�વીની મૂિત�એ પરમા�માના કાય�માં 
મહ�વનું �દાન કરનાર, શિ� સેનાનાં સેનાની 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�ની યાદગાર છ�. 
�યાર� જે યોગી �વનમાં એક િપતા પરમા�માની જ 
યાદમાં મ� રહ� છ�, યાદ અને સેવા જેનો �વન 
મં� છ�. દ�હસિહત દ�હના સવ� સંબંધોને ભૂલીને જે 
પરમા�માને સવ��વ અપ�ણ કર� છ�. તેની યાદગાર 
હનુમાન�ની મૂતુ� છ�. જે િશવાલયમાં રાખવામાં 
આવે છ�.

િશવાલયમાં રાખવામાં આવતો ઘંટ એ 
આ�માને અ�ાન અંધકારમાંથી �ગવાનું અને 
સંગમયુગના �ે� સમયને ઓળખવાનું સૂચન કર� 
છ�. ક��ભકણ�ની જેમ અ�ાન િનં�ામાં સૂતેના 
માનવોને �ાનઘંટ વગાડી જગાડી શકાય છ�. 

�ાચીનકાળમાં ઋિષમુિનઓ ક�દમૂળ 
ભોજનની આસિ� િવના �યાન, ભિ�, પૂ�, 
�ાથ�ના, તપ�યા કરતા હતા. િશવરાિ�એ 
બટાટા, શ��રયાં વગેર� ક�દમૂળનો ઉપયોગ થાય 
છ�. �યાર� માનવ �ભના અને અ�ય કમ����યોના 
�ભાવથી મુ� બને છ�, સા��વક આહાર લે છ�. 
�યાર� જ તે સાધનાપથમાં �ગિત કરી શક� છ�. �યાં 
િજ�ારસને �તવો તે મહ�વની બાબત છ�.

િશવની પૂ�માં ધંતૂરો, કર�ણ, બીલીપ�ો 
વગેર� પુ�પો ચઢાવવામાં આવે છ�. તે આ�માઓનું 
સૂચન કર� છ� પરમા�માના �દ�ય અવતરણ સમયે 
આ�માઓ પિતત, િવકારી બની ગયા હોય છ�. 
તેમનામાં �દ�યતાની કોઈ સુગંધ અ��ત�વ 
ધરાવતી નથી. આવા આ�માઓ પરમા�માને 
ઓળખીને પરમા�મા ઉપર �વયંનું સમપ�ણ કર� છ�. 
ઈ�રીય કાય�માં તન, મન, ધનનું સમપ�ણ કર� છ�. 
�યાગ, તપ�યા, સેવાની િ�વેણી �ારા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગ આપે છ�.

આ �દવસે ભાંગ પીવામાં આવે છ� પણ તેનું 
રહ�ય ભૂલાઈ ગયું છ�. નશીલી ચીજ લેવી તે 
સાધના નથી. પણ પરમા�માની યાદમાં જે 
અતી���યસુખનો નશો અનુભવે છ�, 
આ�માનંદની, �દ�યાનંદની અનુભૂિત કર� છ� તે જ 
સાચો નશો છ�. ભાંગ પીવી તે તેનું બા� �પ છ�. 
તેની આંત�રક સૂ�મ �વ�પને આપણે ભૂલી ગયા 
છીએ.

િશવિલંગ મં�દરમાં નીચે રાખવામાં આવે છ�. 
પરમા�મા સંગમયુગમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ�. 
�યાર� ઘણા થોડા આ�માઓ પરમા�માને �ણે છ�. 
પરમા�મા આ આ�માઓને િનિમ� બનાવીને 
પોતાનું કાય� કરાવે છ�. બાળકોની ��ય�તા કરાવે 
છ�. �યાર� �વયં ગુ�ત રહ� છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� 
‘अपने आप सभी क�छ करक� अपने आप िछपाया’ તો 
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યાદગાર િવિવધ �વ�પે �વા મળ� છ�.

�િસ� બાર�યોિતિલ�ગો સોમનાથ, 
મ��કાજુ�ન, ક�દારનાથ, િવ�ે�ર, રામે�ર, 
મહાકાલ, �યંબક��ર, ઓમકાર, ભીમાશંકર, 
��ણે�ર, નાગનાથ અને વૈ�નાથ અને સવ� 
િશવાલયો એ પણ િનરાકાર, �યોિતિબ�દુ િશવ 
પરમા�માની યાદગાર છ�. તો આજના પિવ� �દવસે 
આપણે સૌ િવકારો, �યસનો, ખરાબ આદતોની 
આ�િત આપીને આ નરકની દુિનયાને �વગ�ય 
દુિનયા બનાવવામાં સહયોગ આપીએ એ જ 
િશવરાિ�ની યથાથ� ઉજવણી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

ખાસન�ધ- ‘�ાના�ત’ના અ�યયનથી આપના 
�વનમાં � કોઈ પ�રવત�ન આ�યું હોય તો તેનો 
સંિ��તમાં અનુભવ લખી અમને મોકલશો.

િશવાલયની પાછળ કરાતી �દિ�ણા ���ચ� 
(�ામા)નું સૂચન કર� છ�. �યાર� સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ, કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં પરમા�મા 
સંગમયુગમાં આવે છ�. તેની યાદગાર �વ��તક છ�.

આ િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�માને ય�ોમાં શાિલ�ામ તરીક� પૂજે છ�. 
નવર�ોની વ�ટી પહ�ર� છ� તેમાં અ�ર�ોએ 
મહાન દ�વપદના અિધકારી આ�માઓનું અને 
વ�ેનું નંગ િશવ પરમા�માની યાદગાર છ�. 
પરમા�માનું પૂજન દ�વતાઓ પણ કર� છ�. �ી રામે 
રામે�રમ ્માં િશવિલંગની પૂ� કરી. ગોપે�રમાં 
�ીક��ણે િશવિલંગની પૂ� કરી છ�. શંકર પણ 
િશવિપતાનું �યાન ધર� છ�. માળા જપે છ�. િશવિલંગ 
ઉપર �ણ ર�ખાઓ અને વ�ે િતલક કરવામાં 
આવે છ� તે ��ા, િવ�ણુ, શંકરની યાદગાર છ�. 
વ�ેનું િતલક િશવ પરમા�માની યાદગાર છ� 
દુિનયાના સવ� ધમ�માં િનરાકાર િશવિપતાની 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... �ીતબુિ� િવપરીત

િશવસંતાન છ�. બધા જ આ�માઓ મારા ભાઈ છ�. 
િવ� એક પ�રવાર છ�. િવ�બંધુ�વની ભાવના-
વાળા હશે.

• સંગમયુગના સમયે િશવબાબા િ�ય અને 
�ીત બુિ�વાળા સંતાનોને તેમના ખ�નામાંથી 
હોલસેલમાં આપી ભરપૂર કર� છ�. કિલયુગના અંત 
સમયે ગુ�સાઈત �ક�િતની આપદાઓથી હોલ-
સેલમાં મોત આપી (કોિવડ - 19) િવપરીત 
બુિ�વાળા માનવોનો સંહાર થશે. • �ક�િતની 
સેવા કરનાર �ીત બુિ�વાળા આ�માઓને �ક�િત 
અંત સમયે બચાવશે. �ક�િતને હાિન પહ�ચાડનાર 
િવપરીત બુિ�વાળા માનવ�તને �ક�િત જ િશ�ા 
કરશે. • �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ બાબાના 
ય�માં તન મન ધનથી તથા મનસા વાચા કમ�ણા 

સેવા કરી હશે તે બાબાની અને અ�ય 
આ�માઓની દુઆઓથી ભરપૂર હશે. િવપરીત 
બુિ�વાળા આ�માઓ બદદુઆઓ ભેગી કરશે.

આ ���રંગમંચ પર અનોખો �ામા ચાલી 
ર�ો છ�. જે થયું તે સા�ં થયું, જે થાય છ� તે સા�ં 
થાય છ� અને જે થશે તે પણ સા�ં જ થશે. �ીત 
બુિ�વાળા �ા�ણો વાહ �ામા વાહ વાહ બાબા 
વાહના ગીત ગાય છ�. કોઈપણ કમ� કરતાં �ા�ણ 
આ�મા િશવબાબાને એક ઘડી માટ� પણ યાદ કર� 
છ�. બાબાને સાથે રાખે છ� તેથી ડરતો નથી. એવો 
�ઢ િવ�ાસ �ા�ણ આ�માઓ રાખે છ�. આપ સૌ 
�ીત બુિ�વાળા �ા�ણ આ�માઓના દર�ક શુભ 
અને ક�યાણકારી સંક�પોમાં સફળતા મળ� એવી 
શુભકામના અને શુભભાવના સહ ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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દાદી �કાશમિણને �� 
બાળપણથી �ણું છું. સ� 
1936માં િસંધ 
હ�દરાબાદમાં �યાર� 
ઓમમંડલીની શ�આત 
થઈ તો એક �ેહમયી, 
લગનશીલ, આ�ાકારી

ક�મારીના �પે સં�થામાં સમપ�ણ થયું. ય�માં 
આવતાં જ એમના �દયમાં ઈ�ર તથા ઈ�રીય 
પ�રવાર ��યે ભરપૂર �ેમ �યો. એમનાં મન, 
વચન, કમ� હ�મેશા િવશેષતા સંપ�ન ર�ાં, કદી 
સાધારણ ચાલ ચલનની તો ઝલક પણ આવી નહ�. 
િ�ય બાબાએ પણ એમને આવતાં જ ટીચરનો 
પદભાર સ��યો. નાનાં બાળકોનાં તો તેઓ �દ�ય 
િશિ�કા હતાં જ. ક��જભવનમાં મોટાંઓ વ�ે પણ 
ટીચરની સુંદર ભૂિમકા િનભાવતાં �યાં. 
વારાફરતી સૌનો ભોજન બનાવવાનો વારો 
આવતો હતો, તો પોતાના વારામાં ભોજન પણ 
સા�ં બનાવતાં હતાં. �વનના દર�ક કમ�માં પછી 
તે �થૂળ હોય, ક� સૂ�મ એમાં એમને ક�શળ �યાં. 
બાબાએ સૂ�મમાં એમને ક�શળ �યાં. બાબા �ારા 
બતાવવામાં આવેલા િનયમોના પાલનમાં અમારી 
સામે આદશ� સે�પલ ર�ાં. તેઓ સરળતા અને 
�ેહની મૂિત� બનીને મ�મા-બાબા તથા સવ� 
ભાઈઓ-બહ�નોને પોતાનાપણાની ભાસના 
કરાવતાં હતાં.

�યાર� અમે કરાંચીમાં હતાં તો �યારા બાબા 
એમને ઈ�રીય સેવાના િવિભ�ન િનદ�શ આપતા 
હતા જેમ ક� ક���જ યુિનવિસ�ટીમાં ઈ�રીય સંદ�શ

મોકલો વગેર� વગેર�. 
દાદી� ઘણી ત�પરતાથી 
એને અમલમાં લાવતાં 
હતાં. તેઓ બાબાના 
િનદ�શ, �ીમત તથા 
ઈશારાઓને તરત પકડતાં 
હતાં અને પૂરાં કર�લાં
બતાવવા અમારા માટ� માગ�દિશ�કાની ભૂિમકા 
ભજવતાં હતાં.

�યાર� અમે માઉ�ટ આબુમાં આ�યાં, તો 
�થાન વાતાવરણ અને પ�ર��થિતઓ બદલવાને 
કારણે િભ�ન િભ�ન વાતો પરી�ાના �પે આવી 
પણ દાદી�ને દર�ક પ�ર��થિતમાં અચલ, અડોલ 
�યાં. સેવાના �ે�માં પણ �યાં �યાં એમનાં 
પગલાં પ�ાં �યાં �યાં �થાપનાનો નવો ઈિતહાસ 
ર�યો. દાદી�એ કાનપુર, લખનૌ, પટણા, મુંબઈ 
વગેર� અનેક �થાનો પર અનેક આ�માઓને 
બાબાના વારસાના અિધકારી બના�યા.

�યારા બાબાના અ�ય� થયા પછી, 
સંગઠનના �ક�ાને મજબૂત બના�યો. સવ�ને ધૈય�, 
આશા અને ઉમંગનો પાઠ ભણા�યો. ય�ના 
પ�રવારમાં �દલથી �દલ િમલાવવામાં અને 
�દલારામ બાબાના �દલનો �ેમ મેળવવા માટ� 
�ેરણાઓ આપી. બાબાના અ�ય� થયા પછી 
મારા મનમાં �� હતો ક� હવે મુરલી કોણ 
સંભળાવશે? બાબાએ ક�ં, દાદી �કાશમિણ 
મુરલી સંભળાવશે અને જૂની મુરલીઓને ફરીથી 
વાંચવામાં આવશે. ખર�ખર દાદી�એ એવી મુરલી 
સંભળાવી ક� અમને સાકાર બાબાની ભાસના 

અ�તધારા

દાદી� �ારા મને સાકાર બાબાની ભાસના આવતી હતી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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યાદગાર િવિવધ �વ�પે �વા મળ� છ�.

�િસ� બાર�યોિતિલ�ગો સોમનાથ, 
મ��કાજુ�ન, ક�દારનાથ, િવ�ે�ર, રામે�ર, 
મહાકાલ, �યંબક��ર, ઓમકાર, ભીમાશંકર, 
��ણે�ર, નાગનાથ અને વૈ�નાથ અને સવ� 
િશવાલયો એ પણ િનરાકાર, �યોિતિબ�દુ િશવ 
પરમા�માની યાદગાર છ�. તો આજના પિવ� �દવસે 
આપણે સૌ િવકારો, �યસનો, ખરાબ આદતોની 
આ�િત આપીને આ નરકની દુિનયાને �વગ�ય 
દુિનયા બનાવવામાં સહયોગ આપીએ એ જ 
િશવરાિ�ની યથાથ� ઉજવણી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

ખાસન�ધ- ‘�ાના�ત’ના અ�યયનથી આપના 
�વનમાં � કોઈ પ�રવત�ન આ�યું હોય તો તેનો 
સંિ��તમાં અનુભવ લખી અમને મોકલશો.

િશવાલયની પાછળ કરાતી �દિ�ણા ���ચ� 
(�ામા)નું સૂચન કર� છ�. �યાર� સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ, કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં પરમા�મા 
સંગમયુગમાં આવે છ�. તેની યાદગાર �વ��તક છ�.

આ િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�માને ય�ોમાં શાિલ�ામ તરીક� પૂજે છ�. 
નવર�ોની વ�ટી પહ�ર� છ� તેમાં અ�ર�ોએ 
મહાન દ�વપદના અિધકારી આ�માઓનું અને 
વ�ેનું નંગ િશવ પરમા�માની યાદગાર છ�. 
પરમા�માનું પૂજન દ�વતાઓ પણ કર� છ�. �ી રામે 
રામે�રમ ્માં િશવિલંગની પૂ� કરી. ગોપે�રમાં 
�ીક��ણે િશવિલંગની પૂ� કરી છ�. શંકર પણ 
િશવિપતાનું �યાન ધર� છ�. માળા જપે છ�. િશવિલંગ 
ઉપર �ણ ર�ખાઓ અને વ�ે િતલક કરવામાં 
આવે છ� તે ��ા, િવ�ણુ, શંકરની યાદગાર છ�. 
વ�ેનું િતલક િશવ પરમા�માની યાદગાર છ� 
દુિનયાના સવ� ધમ�માં િનરાકાર િશવિપતાની 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... �ીતબુિ� િવપરીત

િશવસંતાન છ�. બધા જ આ�માઓ મારા ભાઈ છ�. 
િવ� એક પ�રવાર છ�. િવ�બંધુ�વની ભાવના-
વાળા હશે.

• સંગમયુગના સમયે િશવબાબા િ�ય અને 
�ીત બુિ�વાળા સંતાનોને તેમના ખ�નામાંથી 
હોલસેલમાં આપી ભરપૂર કર� છ�. કિલયુગના અંત 
સમયે ગુ�સાઈત �ક�િતની આપદાઓથી હોલ-
સેલમાં મોત આપી (કોિવડ - 19) િવપરીત 
બુિ�વાળા માનવોનો સંહાર થશે. • �ક�િતની 
સેવા કરનાર �ીત બુિ�વાળા આ�માઓને �ક�િત 
અંત સમયે બચાવશે. �ક�િતને હાિન પહ�ચાડનાર 
િવપરીત બુિ�વાળા માનવ�તને �ક�િત જ િશ�ા 
કરશે. • �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ બાબાના 
ય�માં તન મન ધનથી તથા મનસા વાચા કમ�ણા 

સેવા કરી હશે તે બાબાની અને અ�ય 
આ�માઓની દુઆઓથી ભરપૂર હશે. િવપરીત 
બુિ�વાળા આ�માઓ બદદુઆઓ ભેગી કરશે.

આ ���રંગમંચ પર અનોખો �ામા ચાલી 
ર�ો છ�. જે થયું તે સા�ં થયું, જે થાય છ� તે સા�ં 
થાય છ� અને જે થશે તે પણ સા�ં જ થશે. �ીત 
બુિ�વાળા �ા�ણો વાહ �ામા વાહ વાહ બાબા 
વાહના ગીત ગાય છ�. કોઈપણ કમ� કરતાં �ા�ણ 
આ�મા િશવબાબાને એક ઘડી માટ� પણ યાદ કર� 
છ�. બાબાને સાથે રાખે છ� તેથી ડરતો નથી. એવો 
�ઢ િવ�ાસ �ા�ણ આ�માઓ રાખે છ�. આપ સૌ 
�ીત બુિ�વાળા �ા�ણ આ�માઓના દર�ક શુભ 
અને ક�યાણકારી સંક�પોમાં સફળતા મળ� એવી 
શુભકામના અને શુભભાવના સહ ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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દાદી �કાશમિણને �� 
બાળપણથી �ણું છું. સ� 
1936માં િસંધ 
હ�દરાબાદમાં �યાર� 
ઓમમંડલીની શ�આત 
થઈ તો એક �ેહમયી, 
લગનશીલ, આ�ાકારી

ક�મારીના �પે સં�થામાં સમપ�ણ થયું. ય�માં 
આવતાં જ એમના �દયમાં ઈ�ર તથા ઈ�રીય 
પ�રવાર ��યે ભરપૂર �ેમ �યો. એમનાં મન, 
વચન, કમ� હ�મેશા િવશેષતા સંપ�ન ર�ાં, કદી 
સાધારણ ચાલ ચલનની તો ઝલક પણ આવી નહ�. 
િ�ય બાબાએ પણ એમને આવતાં જ ટીચરનો 
પદભાર સ��યો. નાનાં બાળકોનાં તો તેઓ �દ�ય 
િશિ�કા હતાં જ. ક��જભવનમાં મોટાંઓ વ�ે પણ 
ટીચરની સુંદર ભૂિમકા િનભાવતાં �યાં. 
વારાફરતી સૌનો ભોજન બનાવવાનો વારો 
આવતો હતો, તો પોતાના વારામાં ભોજન પણ 
સા�ં બનાવતાં હતાં. �વનના દર�ક કમ�માં પછી 
તે �થૂળ હોય, ક� સૂ�મ એમાં એમને ક�શળ �યાં. 
બાબાએ સૂ�મમાં એમને ક�શળ �યાં. બાબા �ારા 
બતાવવામાં આવેલા િનયમોના પાલનમાં અમારી 
સામે આદશ� સે�પલ ર�ાં. તેઓ સરળતા અને 
�ેહની મૂિત� બનીને મ�મા-બાબા તથા સવ� 
ભાઈઓ-બહ�નોને પોતાનાપણાની ભાસના 
કરાવતાં હતાં.

�યાર� અમે કરાંચીમાં હતાં તો �યારા બાબા 
એમને ઈ�રીય સેવાના િવિભ�ન િનદ�શ આપતા 
હતા જેમ ક� ક���જ યુિનવિસ�ટીમાં ઈ�રીય સંદ�શ

મોકલો વગેર� વગેર�. 
દાદી� ઘણી ત�પરતાથી 
એને અમલમાં લાવતાં 
હતાં. તેઓ બાબાના 
િનદ�શ, �ીમત તથા 
ઈશારાઓને તરત પકડતાં 
હતાં અને પૂરાં કર�લાં
બતાવવા અમારા માટ� માગ�દિશ�કાની ભૂિમકા 
ભજવતાં હતાં.

�યાર� અમે માઉ�ટ આબુમાં આ�યાં, તો 
�થાન વાતાવરણ અને પ�ર��થિતઓ બદલવાને 
કારણે િભ�ન િભ�ન વાતો પરી�ાના �પે આવી 
પણ દાદી�ને દર�ક પ�ર��થિતમાં અચલ, અડોલ 
�યાં. સેવાના �ે�માં પણ �યાં �યાં એમનાં 
પગલાં પ�ાં �યાં �યાં �થાપનાનો નવો ઈિતહાસ 
ર�યો. દાદી�એ કાનપુર, લખનૌ, પટણા, મુંબઈ 
વગેર� અનેક �થાનો પર અનેક આ�માઓને 
બાબાના વારસાના અિધકારી બના�યા.

�યારા બાબાના અ�ય� થયા પછી, 
સંગઠનના �ક�ાને મજબૂત બના�યો. સવ�ને ધૈય�, 
આશા અને ઉમંગનો પાઠ ભણા�યો. ય�ના 
પ�રવારમાં �દલથી �દલ િમલાવવામાં અને 
�દલારામ બાબાના �દલનો �ેમ મેળવવા માટ� 
�ેરણાઓ આપી. બાબાના અ�ય� થયા પછી 
મારા મનમાં �� હતો ક� હવે મુરલી કોણ 
સંભળાવશે? બાબાએ ક�ં, દાદી �કાશમિણ 
મુરલી સંભળાવશે અને જૂની મુરલીઓને ફરીથી 
વાંચવામાં આવશે. ખર�ખર દાદી�એ એવી મુરલી 
સંભળાવી ક� અમને સાકાર બાબાની ભાસના 

અ�તધારા

દાદી� �ારા મને સાકાર બાબાની ભાસના આવતી હતી
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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સ� 1983માં �યાર� દ�હ�યાગ કય�. તો સવ�નો 
િવચાર હતો ક� કદાચ મને મધુવનમાં રાખશે. પરંતુ 
મીઠી દીદીએ ઉમંગ ઉ�સાહ આપીને મને િવ� સેવા 
માટ� મોકલી. મધુવનની જવાબદારી િનભાવતાં 
દાદી પોતે પણ િવ� સેવા માટ� જતાં હતાં. �યાં 
�યાં એમનાં પગલાં પ�ાં �યાં �યાં ઈ�રીય 
સેવાનાં નવાં બીજ અંક��રત થયાં, સેવામાં સતત 
�િ� થતી ગઈ.

છ��ાં પંદર �દવસથી દાદીનું �વા��ય સા�ં 
નહોતું. પરંતુ એમનો �સ�ન ચહ�રો �ઈને 
કમા�તીત થવાની �ેરણા મળતી રહી. ચહ�રા ઉપર 
જરા પણ દુઃખની લહ�ર �વા મળી નહોતી. જેવા 
બાબા આપણને બનાવવા ઈ�છ� છ� તે સાિબતી 
દાદીમાં �વા મળી. તેઓ યાદમાં પણ લવલીન 
રહ�તાં હતાં. બેહદ સેવા પણ સામે રાખતાં હતાં 
અને સવ�નો સહયોગ લેવાની ઘણી સુંદર યુિ� 
એમનાં કમ�ને �ઈને મળતી હતી. સંિ��તમાં 
ક��, તો બાબાની જેમ દર�ક આ�ાનું પાલન 
કરતાં કરતાં. દાદી બાપ સમાન �ેરણા��ોત 
બની ગયાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મળવા લાગી. સને 1974માં દાદી �કાશમિણ� 
અને દીદી મનમોિહની�એ મને િવદ�શ સેવા માટ� 
મોકલી. �યારા બાબાની �ીમત અને મોટાઓની 
દુઆઓથી જમ�ની, આિ�કા, ક�નેડા, ક�ર�િબયન 
દ�શો વગેર� �થાનો પર સેવાનાં બીજ પ�ાં. લંડન 
તો િવદ�શોની સેવાનું મુ�ય ક��� બની ગયું. એ 
�દવસોમાં ચાર વષ� સુધી �� મધુવન (માઉ�ટ 
આબુ)માં આવી નહોતી. દાદીએ ઈશારો કય�, 
બાબાના કમરામાં ચાલોને, �યારથી દરરોજ 
બાબાના કમરામાં �વી આદત પાડી દીધી. 
દાદીએ જ લંડનમાં �ાફ�ક ક��ોલની શ�આત 
કરાવી. �ાફ�ક ક��ોલ એટલે સવ� િવચારો છોડીને 
બાબાની યાદમાં રહ�વું. તે માટ� સવાર� 7.00 પછી 
10.30, 12.00 સાંજે 5.30, 7.30 અને સુતી વખતે 
9.30 વાગે �ાફ�ક ક��ોલ શ� થયો. તેનાં ન�ી 
કર�લાં ગીતો જ આજે પણ વાગે છ�. �યાર� દાદી 
�કાશમિણ� િવદ�શોના �વાસમાં આવતાં હતાં તો 
મને દાદી નહ� પણ �વયં બાબા આ�યા હોય તેવી 
ભાસના આવતી હતી.

ડબલ િવદ�શી ભાઈબહ�નોને �ઈને દાદી 
હ�મેશા કહ�તાં હતાં ક� આપ પૂવ� જ�મમાં તો 
ભારતમાં જ હતાં. આ અંિતમજ�મમાં, ઈ�રીય 
સેવા માટ� આપ આ િભ�ન િભ�ન �થાનો પર, 
િભ�ન િભ�ન સં�ક�િતઓમાં આવી ગયાં છો. 
દાદીની નેચરલ (�વાભાિવક) �હાિનયત, એમનો 
ઈ�રીય �ેમ અને ક�પ પહ�લાંની ��િત પા�ી 
કરાવવાની િવિધ ઘણી �ભાવશાળી હતી. તેઓ 
પહ�લી ઝલકમાં જ કોઈપણ આ�મામાં એટલું 
પોતાનાપણું ભરી દ�તાં હતાં ક� દૂરી અને 
અ��યાપણાનું ભાન પણ દૂર થઈ જતું હતું.

મા�ં એ ભા�ય છ� ક� આવાં મહાનદાદીએ 
સદાયે મારા ઉપર હક રા�યો. મ� પણ દાદી સાથેની 
સમીપતાનું સુખ મેળ�યું છ�. દીદી મનમોિહનીએ 

• કામના વગરનું કમ�, અહ�કાર ક� આસ�� 
વગરનું �વન, રાગ ��ષ વગરના સંબંધો, 
િવચાર િવનાની અનુભૂિત હોઈ શક� એવું 
આપણા �યાલમાં આવી શકતું નથી. આવું 
�વન �વતી ��ત ચેતનાઓને મળવાનું 
થાય �યાર� માનવું પણ પડે છ�. ��ત 
ચેતનાઓને વા�તિવક જગતના િનયમો 
સમ�ય ગયા હોય છ�. એટલે એમની ભીતર 
એક સમાધાન હોય છ�, એક મ�તી હોય છ�.

હોળીનો તહ�વાર 
િશવરાિ� પછી ફાગણ 
મિહનાની પૂિણ�માએ આવે 
છ� અને લોકો માટ� ભાગે 
એને ચાર રીતે ઉજવે છ�. 
1. તેઓ એકબી� ઉપર 
રંગ છાંટ� છ�. 2. અંિતમ 

�દવસે હોળી �ગટાવે છ�. 3. મંગલ િમલન કર� છ�. 
4. ક�ટલાક લોકો �ીક��ણ (નારાયણ)ની ઝાંખી 
પણ સ�વે છ�. હોળી ઉજવવાની િતિથ અને 
ઉપરો� ચાર રીિત�રવાજ પર �યાન આપવાથી 
હોળીનાં વા�તિવક રહ�યોને સહજ રીતે સમ� 
શક�એ છીએ. ભારતમાં, દ�શીવષ� ફાગણની 
પૂણ�માસીના �દવસે હોળીનો તહ�વાર સમા�ત થાય 
છ�. એટલે ફાગણની પૂણ�માસીની રા�ે હોળી 
�ગટાવવાનો અથ� પાછલા વષ�ની કડવી 
��િતઓને સળગાવવી, પોતાનાં દુખોને ભૂલવાં 
અને હસતાં રમતાં નવા વષ�નું આ�ાન કરીએ 
છીએ તેથી ઉ�ર�દ�શમાં ક�ટલાયે લોકો હોળી 
દહનને સંવત સળગાવવી કહ� છ�. એ િસવાય જૂના 
વષ�ના અંતમાં આ તહ�વાર ઉજવવો �હ���માં એ 
રહ�યનો પણ પ�રચય. પણ આપે છ� આ તહ�વાર 
પહ�લાં પહ�લાં ક�પ અથવા કિલયુગના અંતમાં 
ઉજવવામાં આ�યો હતો, જેના પછી સતયુગના 
સુખશાંિતના �દવસો શ� થયા હતા. કિલયુગના 
અંતમાં હોળી સળગાવવાથી મનુ�યનાં દુઃખ, 
દ�ર�તા અને વાસના તથા �યથા સવ� દૂર થઈ ગયાં 
હતાં. પરંતુ �� ઉઠ� છ� ક� હોળી સળગાવવાથી 
મનુ�યના િવકાર, િવકમ�, દુઃખ અને કલેશ કઈ 
રીતે નાશ થાય છ�.

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 03 March 2021 Page No. 09

�ાના�ત

હોળીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

એ �પ� છ� ક� લાકડાં અને છાણ સળગાવવાં 
એજ હોળી દહન નથી. લાકડાં અને છાણને આજે 
પણ ગામડાઓમાં સળગાવવામાં આવે છ�. પરંતુ 
અહ� દુઃખ, દ�ર�તા તથા અપિવ�તાનું �લન તો 
થયું નહ�. પણ �દવસે �દવસે એમાં �િ� થઈ રહી 
છ�. તેથી િવચાર કરતાં આપ માનશો ક� યોગા�� 
��િલત કરવાથી જ આપણી જૂની કડવી 
��િતઓને ભૂલી શક�એ છીએ. આપણા દુઃખ દૂર 
થઈ શક� છ�. આવનારા નવા વષ�માં આપણા 
�વનમાં આનંદ અને ઉ�ાસ રહ� છ�. એટલે 
હોળીના �દવસે છાણ, લાકડાં અ��ની �ાળામાં 
સળગાવવાં વા�તવમાં મનની ઉબડ ખાબડ અથવા 
દૂિષત �િ�ઓને યોગાિન �ારા ભ�મસાત 
કરવાની �ેરણા આપે છ�. એટલે આ તહ�વારને 
ક�ટલાક લોકો રા�સ િવનાશક તહ�વાર પણ માને 
છ�. કારણ ક� માયા �પી રા�સીને �ાન �પી 
શ��ોથી દૂર કરવાનો તહ�વાર છ�.

‘હોિલકા’ શ�દનો અથ�

ક�ટલાક લોકોનું કહ�વું છ� ક� ભૂં� દીધેલું 
અ�ન. હોળીના તહ�વાર� લોકો અ��માં અનાજ 
નાંખે છ�. ઘ� અને જવના ડોડાઓને શેક� છ�. 
યોગીઓની બોલચાલમાં �ાન અથવા યોગને 
અ��ની ઉપમા આપવામાં આવી છ�. કારણ ક� 
જેમ ભૂંજેલા ચીજમાંથી છોડ નીકળતો નથી તે રીતે 
જ �ાનયુ� અને યોગયુ� અવ�થામાં કરવામાં 
આવેલું કમ� પણ અકમ� બની �ય છ�. તે આ 
લોકમાં િવકારી મનુ�યોના સંગમાં ફળ આપતું 
નથી. તેથી ‘હોિલકા’ શ�દ પણ આપણને એ 
વાતની ��િત અપાવે છ� ક� પરમિપતાએ જૂની 
���ના અંતમાં મનુ�યોને �ાન-યોગ �પી અ�� 
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સ� 1983માં �યાર� દ�હ�યાગ કય�. તો સવ�નો 
િવચાર હતો ક� કદાચ મને મધુવનમાં રાખશે. પરંતુ 
મીઠી દીદીએ ઉમંગ ઉ�સાહ આપીને મને િવ� સેવા 
માટ� મોકલી. મધુવનની જવાબદારી િનભાવતાં 
દાદી પોતે પણ િવ� સેવા માટ� જતાં હતાં. �યાં 
�યાં એમનાં પગલાં પ�ાં �યાં �યાં ઈ�રીય 
સેવાનાં નવાં બીજ અંક��રત થયાં, સેવામાં સતત 
�િ� થતી ગઈ.

છ��ાં પંદર �દવસથી દાદીનું �વા��ય સા�ં 
નહોતું. પરંતુ એમનો �સ�ન ચહ�રો �ઈને 
કમા�તીત થવાની �ેરણા મળતી રહી. ચહ�રા ઉપર 
જરા પણ દુઃખની લહ�ર �વા મળી નહોતી. જેવા 
બાબા આપણને બનાવવા ઈ�છ� છ� તે સાિબતી 
દાદીમાં �વા મળી. તેઓ યાદમાં પણ લવલીન 
રહ�તાં હતાં. બેહદ સેવા પણ સામે રાખતાં હતાં 
અને સવ�નો સહયોગ લેવાની ઘણી સુંદર યુિ� 
એમનાં કમ�ને �ઈને મળતી હતી. સંિ��તમાં 
ક��, તો બાબાની જેમ દર�ક આ�ાનું પાલન 
કરતાં કરતાં. દાદી બાપ સમાન �ેરણા��ોત 
બની ગયાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મળવા લાગી. સને 1974માં દાદી �કાશમિણ� 
અને દીદી મનમોિહની�એ મને િવદ�શ સેવા માટ� 
મોકલી. �યારા બાબાની �ીમત અને મોટાઓની 
દુઆઓથી જમ�ની, આિ�કા, ક�નેડા, ક�ર�િબયન 
દ�શો વગેર� �થાનો પર સેવાનાં બીજ પ�ાં. લંડન 
તો િવદ�શોની સેવાનું મુ�ય ક��� બની ગયું. એ 
�દવસોમાં ચાર વષ� સુધી �� મધુવન (માઉ�ટ 
આબુ)માં આવી નહોતી. દાદીએ ઈશારો કય�, 
બાબાના કમરામાં ચાલોને, �યારથી દરરોજ 
બાબાના કમરામાં �વી આદત પાડી દીધી. 
દાદીએ જ લંડનમાં �ાફ�ક ક��ોલની શ�આત 
કરાવી. �ાફ�ક ક��ોલ એટલે સવ� િવચારો છોડીને 
બાબાની યાદમાં રહ�વું. તે માટ� સવાર� 7.00 પછી 
10.30, 12.00 સાંજે 5.30, 7.30 અને સુતી વખતે 
9.30 વાગે �ાફ�ક ક��ોલ શ� થયો. તેનાં ન�ી 
કર�લાં ગીતો જ આજે પણ વાગે છ�. �યાર� દાદી 
�કાશમિણ� િવદ�શોના �વાસમાં આવતાં હતાં તો 
મને દાદી નહ� પણ �વયં બાબા આ�યા હોય તેવી 
ભાસના આવતી હતી.

ડબલ િવદ�શી ભાઈબહ�નોને �ઈને દાદી 
હ�મેશા કહ�તાં હતાં ક� આપ પૂવ� જ�મમાં તો 
ભારતમાં જ હતાં. આ અંિતમજ�મમાં, ઈ�રીય 
સેવા માટ� આપ આ િભ�ન િભ�ન �થાનો પર, 
િભ�ન િભ�ન સં�ક�િતઓમાં આવી ગયાં છો. 
દાદીની નેચરલ (�વાભાિવક) �હાિનયત, એમનો 
ઈ�રીય �ેમ અને ક�પ પહ�લાંની ��િત પા�ી 
કરાવવાની િવિધ ઘણી �ભાવશાળી હતી. તેઓ 
પહ�લી ઝલકમાં જ કોઈપણ આ�મામાં એટલું 
પોતાનાપણું ભરી દ�તાં હતાં ક� દૂરી અને 
અ��યાપણાનું ભાન પણ દૂર થઈ જતું હતું.

મા�ં એ ભા�ય છ� ક� આવાં મહાનદાદીએ 
સદાયે મારા ઉપર હક રા�યો. મ� પણ દાદી સાથેની 
સમીપતાનું સુખ મેળ�યું છ�. દીદી મનમોિહનીએ 

• કામના વગરનું કમ�, અહ�કાર ક� આસ�� 
વગરનું �વન, રાગ ��ષ વગરના સંબંધો, 
િવચાર િવનાની અનુભૂિત હોઈ શક� એવું 
આપણા �યાલમાં આવી શકતું નથી. આવું 
�વન �વતી ��ત ચેતનાઓને મળવાનું 
થાય �યાર� માનવું પણ પડે છ�. ��ત 
ચેતનાઓને વા�તિવક જગતના િનયમો 
સમ�ય ગયા હોય છ�. એટલે એમની ભીતર 
એક સમાધાન હોય છ�, એક મ�તી હોય છ�.

હોળીનો તહ�વાર 
િશવરાિ� પછી ફાગણ 
મિહનાની પૂિણ�માએ આવે 
છ� અને લોકો માટ� ભાગે 
એને ચાર રીતે ઉજવે છ�. 
1. તેઓ એકબી� ઉપર 
રંગ છાંટ� છ�. 2. અંિતમ 

�દવસે હોળી �ગટાવે છ�. 3. મંગલ િમલન કર� છ�. 
4. ક�ટલાક લોકો �ીક��ણ (નારાયણ)ની ઝાંખી 
પણ સ�વે છ�. હોળી ઉજવવાની િતિથ અને 
ઉપરો� ચાર રીિત�રવાજ પર �યાન આપવાથી 
હોળીનાં વા�તિવક રહ�યોને સહજ રીતે સમ� 
શક�એ છીએ. ભારતમાં, દ�શીવષ� ફાગણની 
પૂણ�માસીના �દવસે હોળીનો તહ�વાર સમા�ત થાય 
છ�. એટલે ફાગણની પૂણ�માસીની રા�ે હોળી 
�ગટાવવાનો અથ� પાછલા વષ�ની કડવી 
��િતઓને સળગાવવી, પોતાનાં દુખોને ભૂલવાં 
અને હસતાં રમતાં નવા વષ�નું આ�ાન કરીએ 
છીએ તેથી ઉ�ર�દ�શમાં ક�ટલાયે લોકો હોળી 
દહનને સંવત સળગાવવી કહ� છ�. એ િસવાય જૂના 
વષ�ના અંતમાં આ તહ�વાર ઉજવવો �હ���માં એ 
રહ�યનો પણ પ�રચય. પણ આપે છ� આ તહ�વાર 
પહ�લાં પહ�લાં ક�પ અથવા કિલયુગના અંતમાં 
ઉજવવામાં આ�યો હતો, જેના પછી સતયુગના 
સુખશાંિતના �દવસો શ� થયા હતા. કિલયુગના 
અંતમાં હોળી સળગાવવાથી મનુ�યનાં દુઃખ, 
દ�ર�તા અને વાસના તથા �યથા સવ� દૂર થઈ ગયાં 
હતાં. પરંતુ �� ઉઠ� છ� ક� હોળી સળગાવવાથી 
મનુ�યના િવકાર, િવકમ�, દુઃખ અને કલેશ કઈ 
રીતે નાશ થાય છ�.
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હોળીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

એ �પ� છ� ક� લાકડાં અને છાણ સળગાવવાં 
એજ હોળી દહન નથી. લાકડાં અને છાણને આજે 
પણ ગામડાઓમાં સળગાવવામાં આવે છ�. પરંતુ 
અહ� દુઃખ, દ�ર�તા તથા અપિવ�તાનું �લન તો 
થયું નહ�. પણ �દવસે �દવસે એમાં �િ� થઈ રહી 
છ�. તેથી િવચાર કરતાં આપ માનશો ક� યોગા�� 
��િલત કરવાથી જ આપણી જૂની કડવી 
��િતઓને ભૂલી શક�એ છીએ. આપણા દુઃખ દૂર 
થઈ શક� છ�. આવનારા નવા વષ�માં આપણા 
�વનમાં આનંદ અને ઉ�ાસ રહ� છ�. એટલે 
હોળીના �દવસે છાણ, લાકડાં અ��ની �ાળામાં 
સળગાવવાં વા�તવમાં મનની ઉબડ ખાબડ અથવા 
દૂિષત �િ�ઓને યોગાિન �ારા ભ�મસાત 
કરવાની �ેરણા આપે છ�. એટલે આ તહ�વારને 
ક�ટલાક લોકો રા�સ િવનાશક તહ�વાર પણ માને 
છ�. કારણ ક� માયા �પી રા�સીને �ાન �પી 
શ��ોથી દૂર કરવાનો તહ�વાર છ�.

‘હોિલકા’ શ�દનો અથ�

ક�ટલાક લોકોનું કહ�વું છ� ક� ભૂં� દીધેલું 
અ�ન. હોળીના તહ�વાર� લોકો અ��માં અનાજ 
નાંખે છ�. ઘ� અને જવના ડોડાઓને શેક� છ�. 
યોગીઓની બોલચાલમાં �ાન અથવા યોગને 
અ��ની ઉપમા આપવામાં આવી છ�. કારણ ક� 
જેમ ભૂંજેલા ચીજમાંથી છોડ નીકળતો નથી તે રીતે 
જ �ાનયુ� અને યોગયુ� અવ�થામાં કરવામાં 
આવેલું કમ� પણ અકમ� બની �ય છ�. તે આ 
લોકમાં િવકારી મનુ�યોના સંગમાં ફળ આપતું 
નથી. તેથી ‘હોિલકા’ શ�દ પણ આપણને એ 
વાતની ��િત અપાવે છ� ક� પરમિપતાએ જૂની 
���ના અંતમાં મનુ�યોને �ાન-યોગ �પી અ�� 
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શકતું નથી તેથી આજે એકબી� પણ રંગ છાંટવા 
તથા નાના મોટા, પ�રિચત - અપ�રિચતને 
�ેમભાવથી મળવાનો જે �રવાજ છ� એનું 
શ�આતમાં એ �પ હતું ક� પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ પાસેથી �ાન �ા�ત કરીને મનુ�યોએ �ાન 
િપચકારીથી એકબી�ના આ�મા �પી ચોલીને 
રંગી હતી અને એકબી� ��યે મન મુટાવ તથા 
મિલન ભાવને �યાગ કરીને મંગલકારી િશવ 
પરમા�મા સાથે મંગલ િમલન મના�યું હતું. �ાન 
િવના મનુ�ય મંગલિમલન કઈ રીતે મનાવી શક�? 
અ�ાની અને માયાવી મનુ�ય તો પોતાના કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર આ�દ રા�સી 
�વભાવોથી બી�ઓનું અમંગલ કર� છ�. એના 
અધઃપતન માટ� િનિમ� બને છ�. તે મંગલ િમલન 
તો �યાર� જ મનાવી શક� �યાર� �ાન અબીલમાં 
આ�માને રંગ અને જૂના િવચારો, આચારો અને 
સમાચારોને તથા મનોિવકારોને યોગની અ��થી 
સળગાવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા �ાન �પી બીજને ભૂંજવાની સંમિત 
આપવામાં આવી હતી એના ઉપર આચરણ કર� 
થોડાં લાકડાં અને છાણાઓને એકઠાં કરીને 
સળગાવવાને જ આપણે હોળી ના સમ�એ. પણ 
યોગા��માં પોતાના જૂના અને ખરાબ સં�કારોને 
દ�ધ કરીએ અને આગળ માટ� કમ�ને �ાનયુ� 
થઈને કરીએ.

હોળી પર રંગ

હોળીના તહ�વાર પર એકબી�ને રંગ 
છાંટવાની �થા પણ આ ભાવને �ય� કર� છ�. જેમ 
ક� �ાનનાં અ�ય અનેક નામ અંજન, અ�ત, 
અ�� વગેર� છ�. તે રીતે �ાનને ‘રંગ’ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. �ાની મનુ�ય પોતાના સંગથી 
બી�ઓ ઉપર રંગ ચઢાવે છ� એની આ�મા�પી 
ચોલીને પણ પરમા�માની લાલીમાં લાગ કર� છ�. 
�યાં સુધી મનુ�ય �વયં �ાનમાં ના રંગાઈ �ય 
અને બી�ઓ ઉપર પણ �ાનની વષા� ના કર� �યાં 
સુધી તે આનં�દત અને ����ત થઈ શકતો નથી 
�યાં સુધી એનું પરમા�મા સાથે મંગલિમલન થઈ 

છ�. આપણે �યાર� આ શિ�નો ઉપયોગ કરતા 
નથી તો આપણે બી� �દશામાં પ�રવિત�ત થઈ 
જઈએ છીએ.

માની લો ક� તમારી એકદમ ન�કની 
�યિ� અચાનક બદલાય ગઈ છ�. હવે � તમે 
�યાન નહ� રા�યું તો તમારા અંદર પણ પ�રવત�ન 
આવશે, પરંતુ તે સારી �દશામાં નહ� હોય. 
આપણને ખોટું લાગશે, નારાજ થઈશું. ઊંચા 
અવાજે બોલવા લાગીશું. િવ�ાસ તૂટી જશે. બહાર 
�યાર� આ પ�રવત�ન આ�યું તો આપણી અંદર પણ 
પ�રવત�ન થયું. પરંતુ આ પ�રવત�ન આપણે ��ત 
અવ�થામાં પસંદ કયુ� નહ�. પોતાની શિ�નો 

ઉપયોગ કય� નહ�. એટલે સાચું પ�રવત�ન ના થયું.

અગાઉ તેઓ બદલાયા હતા. હવે આપણે 
પણ બદલાય ગયા છીએ. આપણા સં�કારનો 
�ભાવ આપણા સંસાર પર પ�ો છ� તો આપણો 
સંબંધ બદલાય ગયો છ�. સંબંધનો પાયો હચમચી 
ગયો છ� આ ઘટના અંગે આપણે કોને જવાબદાર 
ગણીશું? સામેની �યિ�ને એ સાચું ક� તેઓ 
બદલાય ગયા છ� પણ આપણે પણ બદલાયા છીએ. 
તે પણ એટલું જ સાચું છ�. � આપણું પ�રવત�ન 
સાચી �દશામાં થતું તો એ સંબંધ એક અલગ 
�દશામાં જતો રહ�તો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ પર
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આપણે ક�ં ક�, બહાર જે થઈ ર�ં છ� તેની અસર 
આપણી અંદરની દુિનયા પર થવાની છ�. � ક�, 
અંદરનું પ�રવત�ન કઈ �દશામાં થવાનું હતું તે 
આપણી પસંદગીની વાત હતી. આપણે ક�ં ક� ડર, 
િચંતા, ગુ�સો �વાભાિવક છ� અને આપણે એ 
�દશામાં જ ગયા.

આપણે બહાર ખૂબ મહ�નત કરી ર�ા 
છીએ, એકબી�નું �યાન રાખી ર�ા છીએ. પરંતુ 
આપણું કયું વાઈ�ેશન ફ�લાવી ર�ા છીએ? તેના 
ઉપર �યાન આ�યું નથી. ક�મક� આપણે ક�ં ક� 
આતો સહજ છ�. �વનનાં ક�ટલાંક આ�યા��મક 
સમીકરણ હોય છ�. જે આપણે �યાનમાં રાખવાના 
છ�. આપણે હ�મેશા યાદ રાખવાનું છ� ક� આ�માનો 
�ભાવ �ક�િત પર પડે છ�, સંક�પથી ��� બને છ�. 
આંત�રક દુિનયા બહારની દુિનયાને બનાવે છ�. 
આપણે �યાર� આ ગણતરી ભૂલી ગયા તો આપણે 
િવચાયુ� ક� બહારનું પ�રવત�ન અંદરનું પ�રવત�ન 
લાવે છ�. બહાર �યાર� પણ કોઈ ચે�જ આવશે તો 
આપણી પાસે એક િવક�પ છ�. આપણે જેવા હતા 
તેવા રહી શકતા નથી. પરંતુ પ�રવિત�ત થતા 
સમયે યાદ રાખવું પડશે ક� આપણું પ�રવત�ન, 
બહારના પ�રવત�નને �ભાિવત કરશે. આ 
ગણતરી સાચી હોવી જ�રી છ�. સંસારથી સં�કાર 
નથી પરંતુ સં�કારથી સંસાર બને છ�. સંસારમાં હવે 
જે પ�રવત�ન લાવવાનું છ� તેના માટ� પોતાના 
સં�કારોનું પ�રવત�ન લાવવું પડશે. આંત�રક 
દુિનયામાં પ�રવત�ન લાવવાનું િનયં�ણ આપના 
હાથમાં છ�. તે આપણી પસંદગી છ�. આપણી શિ� 

આપણે �યાર� 
પ�રવત�ન શ�દ સાંભળીએ 
છીએ તો, આપણું �યાન 
દુિનયા તરફ, લોકો તરફ 
ક� પોતાના તરફ �ય છ� 
આ પ�રવત�ન દર�ક 
જ�યાએ થઈ ર�ં છ� 

બહાર, આજુબાજુ અને આપણી અંદર પણ. 
આપણે સાંભળતા આ�યા છીએ ક� પ�રવત�ન 
સંસારનો િનયમ છ�. પરંતુ તેના ઉપર આપણું 
�યાન જતું નથી. તેમાં પણ મહ�વનું છ� ક�, કયા 
પ�રવત�ન પર આપણું િનયં�ણ છ�. અનેક વખત 
આપણે સમ�એ છીએ ક� જે બહારનું પ�રવત�ન છ� 
તે આપણા ઉપર �ભાવ પાડે છ�. બહારની બાબતો 
�યાર� આપણને અનુક�ળ હોતી નથી તો આપણે 
એક ન�ર �વનશૈલીમાં ગોઠવાય ગયા હતા 
અને પછી અચાનક આટલી મોટી વાત (કોરોના) 
આવી ગઈ. આપણે એ પણ નથી �ણતા ક� આ 
�યાં સુધી ચાલશે. અચાનક બહારની દુિનયા 
બદલાય ગઈ. �યાર� આ પ�રવત�ન આ�યું તો તેની 
અસર આપણી કામ કરવાની રીત, અથ�તં� પર 
આવી. લોકોના �યવહાર પર અસર થઈ.

બહારની દુિનયામાં આ બધા પ�રવત�ન થઈ 
ર�ા હતા �યાર� આપણું �યાન તેના પર ગયું ક� 
લોકોને કઈ રીતે મદદ કરીએ. પ�ર��થિતને કઈ 
રીતે સુધારીએ આ કામમાં આપણી ભાવના સારી 
હતી. ઈરાદા �ામાિણક હતા. પરંતુ આપણે 
પોતાની આંત�રક દુિનયામાં પોતાના િવચારો, 
ભાવનાઓ તરફ �યાન આ�યું જ નહ�. ક�મ ક� 

�સ�નતાના પથ પર

સંસારથી સં�કાર નહ� પરંતુ સં�કારથી સંસાર બને છ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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શકતું નથી તેથી આજે એકબી� પણ રંગ છાંટવા 
તથા નાના મોટા, પ�રિચત - અપ�રિચતને 
�ેમભાવથી મળવાનો જે �રવાજ છ� એનું 
શ�આતમાં એ �પ હતું ક� પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ પાસેથી �ાન �ા�ત કરીને મનુ�યોએ �ાન 
િપચકારીથી એકબી�ના આ�મા �પી ચોલીને 
રંગી હતી અને એકબી� ��યે મન મુટાવ તથા 
મિલન ભાવને �યાગ કરીને મંગલકારી િશવ 
પરમા�મા સાથે મંગલ િમલન મના�યું હતું. �ાન 
િવના મનુ�ય મંગલિમલન કઈ રીતે મનાવી શક�? 
અ�ાની અને માયાવી મનુ�ય તો પોતાના કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર આ�દ રા�સી 
�વભાવોથી બી�ઓનું અમંગલ કર� છ�. એના 
અધઃપતન માટ� િનિમ� બને છ�. તે મંગલ િમલન 
તો �યાર� જ મનાવી શક� �યાર� �ાન અબીલમાં 
આ�માને રંગ અને જૂના િવચારો, આચારો અને 
સમાચારોને તથા મનોિવકારોને યોગની અ��થી 
સળગાવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ારા �ાન �પી બીજને ભૂંજવાની સંમિત 
આપવામાં આવી હતી એના ઉપર આચરણ કર� 
થોડાં લાકડાં અને છાણાઓને એકઠાં કરીને 
સળગાવવાને જ આપણે હોળી ના સમ�એ. પણ 
યોગા��માં પોતાના જૂના અને ખરાબ સં�કારોને 
દ�ધ કરીએ અને આગળ માટ� કમ�ને �ાનયુ� 
થઈને કરીએ.

હોળી પર રંગ

હોળીના તહ�વાર પર એકબી�ને રંગ 
છાંટવાની �થા પણ આ ભાવને �ય� કર� છ�. જેમ 
ક� �ાનનાં અ�ય અનેક નામ અંજન, અ�ત, 
અ�� વગેર� છ�. તે રીતે �ાનને ‘રંગ’ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. �ાની મનુ�ય પોતાના સંગથી 
બી�ઓ ઉપર રંગ ચઢાવે છ� એની આ�મા�પી 
ચોલીને પણ પરમા�માની લાલીમાં લાગ કર� છ�. 
�યાં સુધી મનુ�ય �વયં �ાનમાં ના રંગાઈ �ય 
અને બી�ઓ ઉપર પણ �ાનની વષા� ના કર� �યાં 
સુધી તે આનં�દત અને ����ત થઈ શકતો નથી 
�યાં સુધી એનું પરમા�મા સાથે મંગલિમલન થઈ 

છ�. આપણે �યાર� આ શિ�નો ઉપયોગ કરતા 
નથી તો આપણે બી� �દશામાં પ�રવિત�ત થઈ 
જઈએ છીએ.

માની લો ક� તમારી એકદમ ન�કની 
�યિ� અચાનક બદલાય ગઈ છ�. હવે � તમે 
�યાન નહ� રા�યું તો તમારા અંદર પણ પ�રવત�ન 
આવશે, પરંતુ તે સારી �દશામાં નહ� હોય. 
આપણને ખોટું લાગશે, નારાજ થઈશું. ઊંચા 
અવાજે બોલવા લાગીશું. િવ�ાસ તૂટી જશે. બહાર 
�યાર� આ પ�રવત�ન આ�યું તો આપણી અંદર પણ 
પ�રવત�ન થયું. પરંતુ આ પ�રવત�ન આપણે ��ત 
અવ�થામાં પસંદ કયુ� નહ�. પોતાની શિ�નો 

ઉપયોગ કય� નહ�. એટલે સાચું પ�રવત�ન ના થયું.

અગાઉ તેઓ બદલાયા હતા. હવે આપણે 
પણ બદલાય ગયા છીએ. આપણા સં�કારનો 
�ભાવ આપણા સંસાર પર પ�ો છ� તો આપણો 
સંબંધ બદલાય ગયો છ�. સંબંધનો પાયો હચમચી 
ગયો છ� આ ઘટના અંગે આપણે કોને જવાબદાર 
ગણીશું? સામેની �યિ�ને એ સાચું ક� તેઓ 
બદલાય ગયા છ� પણ આપણે પણ બદલાયા છીએ. 
તે પણ એટલું જ સાચું છ�. � આપણું પ�રવત�ન 
સાચી �દશામાં થતું તો એ સંબંધ એક અલગ 
�દશામાં જતો રહ�તો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ પર
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આપણે ક�ં ક�, બહાર જે થઈ ર�ં છ� તેની અસર 
આપણી અંદરની દુિનયા પર થવાની છ�. � ક�, 
અંદરનું પ�રવત�ન કઈ �દશામાં થવાનું હતું તે 
આપણી પસંદગીની વાત હતી. આપણે ક�ં ક� ડર, 
િચંતા, ગુ�સો �વાભાિવક છ� અને આપણે એ 
�દશામાં જ ગયા.

આપણે બહાર ખૂબ મહ�નત કરી ર�ા 
છીએ, એકબી�નું �યાન રાખી ર�ા છીએ. પરંતુ 
આપણું કયું વાઈ�ેશન ફ�લાવી ર�ા છીએ? તેના 
ઉપર �યાન આ�યું નથી. ક�મક� આપણે ક�ં ક� 
આતો સહજ છ�. �વનનાં ક�ટલાંક આ�યા��મક 
સમીકરણ હોય છ�. જે આપણે �યાનમાં રાખવાના 
છ�. આપણે હ�મેશા યાદ રાખવાનું છ� ક� આ�માનો 
�ભાવ �ક�િત પર પડે છ�, સંક�પથી ��� બને છ�. 
આંત�રક દુિનયા બહારની દુિનયાને બનાવે છ�. 
આપણે �યાર� આ ગણતરી ભૂલી ગયા તો આપણે 
િવચાયુ� ક� બહારનું પ�રવત�ન અંદરનું પ�રવત�ન 
લાવે છ�. બહાર �યાર� પણ કોઈ ચે�જ આવશે તો 
આપણી પાસે એક િવક�પ છ�. આપણે જેવા હતા 
તેવા રહી શકતા નથી. પરંતુ પ�રવિત�ત થતા 
સમયે યાદ રાખવું પડશે ક� આપણું પ�રવત�ન, 
બહારના પ�રવત�નને �ભાિવત કરશે. આ 
ગણતરી સાચી હોવી જ�રી છ�. સંસારથી સં�કાર 
નથી પરંતુ સં�કારથી સંસાર બને છ�. સંસારમાં હવે 
જે પ�રવત�ન લાવવાનું છ� તેના માટ� પોતાના 
સં�કારોનું પ�રવત�ન લાવવું પડશે. આંત�રક 
દુિનયામાં પ�રવત�ન લાવવાનું િનયં�ણ આપના 
હાથમાં છ�. તે આપણી પસંદગી છ�. આપણી શિ� 

આપણે �યાર� 
પ�રવત�ન શ�દ સાંભળીએ 
છીએ તો, આપણું �યાન 
દુિનયા તરફ, લોકો તરફ 
ક� પોતાના તરફ �ય છ� 
આ પ�રવત�ન દર�ક 
જ�યાએ થઈ ર�ં છ� 

બહાર, આજુબાજુ અને આપણી અંદર પણ. 
આપણે સાંભળતા આ�યા છીએ ક� પ�રવત�ન 
સંસારનો િનયમ છ�. પરંતુ તેના ઉપર આપણું 
�યાન જતું નથી. તેમાં પણ મહ�વનું છ� ક�, કયા 
પ�રવત�ન પર આપણું િનયં�ણ છ�. અનેક વખત 
આપણે સમ�એ છીએ ક� જે બહારનું પ�રવત�ન છ� 
તે આપણા ઉપર �ભાવ પાડે છ�. બહારની બાબતો 
�યાર� આપણને અનુક�ળ હોતી નથી તો આપણે 
એક ન�ર �વનશૈલીમાં ગોઠવાય ગયા હતા 
અને પછી અચાનક આટલી મોટી વાત (કોરોના) 
આવી ગઈ. આપણે એ પણ નથી �ણતા ક� આ 
�યાં સુધી ચાલશે. અચાનક બહારની દુિનયા 
બદલાય ગઈ. �યાર� આ પ�રવત�ન આ�યું તો તેની 
અસર આપણી કામ કરવાની રીત, અથ�તં� પર 
આવી. લોકોના �યવહાર પર અસર થઈ.

બહારની દુિનયામાં આ બધા પ�રવત�ન થઈ 
ર�ા હતા �યાર� આપણું �યાન તેના પર ગયું ક� 
લોકોને કઈ રીતે મદદ કરીએ. પ�ર��થિતને કઈ 
રીતે સુધારીએ આ કામમાં આપણી ભાવના સારી 
હતી. ઈરાદા �ામાિણક હતા. પરંતુ આપણે 
પોતાની આંત�રક દુિનયામાં પોતાના િવચારો, 
ભાવનાઓ તરફ �યાન આ�યું જ નહ�. ક�મ ક� 

�સ�નતાના પથ પર

સંસારથી સં�કાર નહ� પરંતુ સં�કારથી સંસાર બને છ�
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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સ�ાવીસ માચ�ની 
સવાર� બે વાગ ે �યાર� 
દ�વગણ ચાર�બાજુ િવચરણ 
કરી ર�ા હતાં, રાજઋિષ 
તપ�યામાં મ� હતા, 
�ક�િત સંપૂણ� શીતળ અને 
સતો�ધાન હતી, �યાર� 

એક મહાન આ�માએ ન�રદ�હનો �યાગ કરીને 
પરમા�માની ગોદ લીધી. એ હતાં મહાન 
રાજયોિગની દાદી �નક��.

લાંબા સમયનો અ�યાસ અંિતમ�ણોમાં 
મનુ�યા�માની �ે� ��થિત બનાવી દ� છ�. દાદી 
ક�ટલાયે �દવસોથી અ�વ�થ હતાં, પણ બે �દવસ 
પહ�લાં પૂરી રીતે �વ�થ થઈ ગયાં હતાં કારણક� 
એમને યોગયુ� બનીને વતનમાં જવાનું હતું. 
લાંબા સમયનો એમનો અ�યાસ હતો ‘म� कौन और 

मेरा कौन ?’ એ સંપૂણ� સ�ય છ� ક� અંતમાં આજ 
��િતમાં રહીને એમણે દ�હનો �યાગ કય�. તેઓ 
���નાં અમૂ�ય ર� હતાં, અ� ર� હતાં. 
પહ�લાંથી જ તેઓ સવ�કાંઈ ભૂલી ગયાં હતાં. 
સંસારમાં ઉપરામ હતાં. અંતમાં એક િશવબાબા 
િસવાય ક�ઈપણ યાદ નહોતું. આ છ� યોગીની 
સવ��ે� ગિત.

િવ�ક�યાણમાં આ�વન સંલ�

તેઓ કહ�તાં હતાં, ‘સફ�દ કપડે, જેબ 
ખાલી, હમ હ� સાર� િવ� ક� માિલક.’ એમણે કદી 
પોતાની પાસે પસ� પણ રા�યું નહ�. એમનો પોતાનો 
બ�ક એકાઉ�ટ પણ નહોતો. પોતાનું સવ��વ 
પરમા�માને અપ�ણ કરનારાં દાદી બે�ફકર

બાદશાહ હતાં. એમને પદ 
ક� વૈભવની જ�ર નહોતી. 
એમને ધન ક� �વા�દ� 
ભોજનની જ�ર નહોતી. 
એમને મા� પસંદ હતું 
િવ�ક�યાણનું કાય�, જેમાં 
તેઓ �વનભર સંલ� 
ર�ાં.

ભગવાને કય� �ેમ

ભગવાનને તો સૌ �ેમ કર� છ� પણ અમે સૌએ 
�યું ક� ભગવાન એમને �ેમ કરતા, સ�માન 
આપતા. ભગવાન એમના સાચા દો�ત બની ગયા. 
આટલાં મહાન અને ભા�યવાન તેઓ હતાં. 
�વનભર એમને ભગવાનનો સાથ મ�યો. એ 
િવચારવાનું છ� ક� ભગવાન કોને �ેમ કર� છ�? 
ભગવાનને �ેમ કર� છ� એટલું પૂરતું નથી જે 
સ�ાઈનો માગ� અપનાવે છ�. જેનામાં �યાગ 
ભાવના તથા શુભ ભાવના ભર�લી હોય છ�, જે 
પિવ� અને િનમ�ળ હોય છ�. આવા આ�માઓ જ 
સંસારમાં સુખદાયી બની �ય છ�.

અશરીરી બનવાની ગહન તપ�યા

એમના �વનના આ�દકાળથી જ �વયં 
િનરાકાર િશવબાબાએ એમને ‘મ�ત ફક�ર’ અને 
‘રમતા યોગી’ નામ આ�યું હતું. ખર�ખર તેઓ 
યોગસાધનામાં �ય�ત રહ�તાં હતાં. આ�મિચંતન 
એમનો �વભાવ બની ગયો હતો. ઈ�રીય 
મહાવા�ય તો એમનો �વ હતો. ઈ�રીય 
મહાવા�યોનું દરરોજ અનેકવાર અ�યયન કરતાં 
એમણે પોતાના િચંતનને ઘણું મહાન બનાવી દીધું 

આવાં હતાં રાજયોિગની દાદી �નક��
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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હતું. આપણે �ણીએ છીએ ક� �યાગ િવના તપ�યા 
ફળીભૂત થતી નથી. એમના �યાગની કહાનીઓ 
તો અ�ભુત છ�. સાદગીથી ભર�લું એમનું �વન 
અનેકોના મનને મોહી લેતાં હતાં. એમણે �વનમાં 
અશરીરી બનવાની મહાન તપ�યા કરી એટલે 
એમની ��� તથા બોલમાં બ� �ભાવ હતો.

િવદ�હી રા�

બાબા એમને ‘જનક’ બેટા કહ�તા હતા. 
એવું કહ�તા હતા ક� આ મારા િવદ�હી રા� જનક 
છ�. ખર�ખર આ સંસારમાં કાય� કરતાં, સેવાઓમાં 
ઘણો �ેમ રાખીને સંપૂણ� કાય� કરતાં િવદ�હી 
��થિતમાં રહ�તાં હતાં. એમણે સમ� િવ�માં 
િવચરણ કયુ� પણ સંસાર કદી એમની અંદર 
િવચરણ કરી શ�યો નહ�. ‘સવ� કાંઈ તા�ં’ એ 
એમની નેચરલ ��થિત હતી. કરન કરાવનહાર 
સવ� કાંઈ કરાવી ર�ા છ�. એ એમનો ��ય� 
અનુભવ હતો. તેઓ કહ�તાં હતાં. ભગવાન 
આપણી પાસે જે કાંઈ કરાવવા ઈ�છ� છ� એને 
કરવાનું બળ પણ આપે છ�. એટલે ય�સેવાઓમાં 
કદી ના પાડી નહોતી.

ય� માટ� સંપૂણ� વફાદાર

ભગવાને આ ધરા પર ��ા બાબા �ારા �� 
ગીતા�ાન ય� ર�યો અને આ મહાન આ�માઓને 
ય�ની જવાબદારી સ�પી �યાર� તેઓ સેવાઓ પર 
ગયાં તો એમણે �વનનો િનયમ બનાવી લીધો 
હતો ક� જે ક�ઈપણ મળશે એમાંથી અડધું �� માઉ�ટ 
આબુમાં ય�માં મોકલીશ. એમણે આ કાય� �વન 
પય�ત કયુ�. તેઓ િશવબાબાના આ ય� માટ� સંપૂણ� 
વફાદાર તથા ઈમાનદાર હતાં એટલે તેઓ 
ભગવાનના �ેમનાં પા� બની ગયાં.

શાંિતની શિ�

એમણે પોતાને એવાં �દ�ય બનાવી લીધાં 

હતાં ક� ભગવાન આ પા�માં સવ�કાંઈ ભરી દ�વા 
ઈ�છતા હતા. શાંિતની અનંત શિ�, શાંિતના 
સાગર િશવબાબાએ એમને આપી હતી. અમને 
યાદ છ� ક� બ� વષ� પહ�લાં લંડનમાં સંક�પશિ�ના 
�ાતા યુરી ગેલરની સાથે એમનો કાય��મ હતો. 
હ�રો લોકોની સભા એકિ�ત થઈ હતી. યૂરી 
ગેલર� સૌની ઘ�ડયાળો રોક� દીધી. સવ�ની 
ચાવીઓ વાળી દીધી. હાથમાં છોડ ઉગા�ો. સૌ 
આ �ઈને આ�ય� ચ�કત થઈ ગયાં. એના પછી 
દાદીનો વારો વા�યો. એમણે પૂરી સભામાં શાંિતનો 
એવો સ�નાટો કરી દીધો. સવ�ના મન �પી 
કો��યૂટર પર શાંિતના તરંગો �વાિહત થવા 
લા�યા. સવ�નાં મન શાંત થઈ ગયાં. આવી હતી 
આપણાં દાદીની શાંિતની શિ�.

સેવાનું બીજ ફળીભૂત થયું

િવદ�શોમાં એમણે 1974થી સેવાનાં બીજ 
વા�યાં. લાંબા સમય સુધી ફળ જ ના નીક�યું પણ 
તેઓ િનરાશ થયાં નહ� ક� ના િહ�મત હારી બેઠાં 
એમણે પોતાની યોગતપ�યાની શિ�થી 
દ�વક�ળના આ�માઓનું આવા� કયુ�. લોકો 
આવવા લા�યા, સં�યા વધતી ગઈ. સેવાનું બીજ 
ફળીભૂત થવા લા�યું. આ એમની જ દ�ણ હતી ક� 
આજે િવ�ના 140 દ�શોમાં િશવબાબાનો ઝંડો 
ફરક� ર�ો છ�. આપણી આ સં�થા આંતરરા�ીય 
સં�થા છ�. એ એમનું �દાન છ�. આપણે સમ� 
શક�એ છીએ ક� એ માટ� એમણે ક�ટલો પુ�ષાથ� 
કય� હશે તેઓ ભૂ�યાં ર�ાં, તર�યાં ર�ાં પણ 
એમણે એક િવશાળ સુ�ઢ સંગઠન તૈયાર કયુ�. 
આપણને ગવ� છ� આપણા આ મહાન આ�મા પર 
જેમણે આપણને સવ� કાંઈ તૈયાર કરીને આ�યું. 
િન�કામ ભાવથી ��ાવ�સોનું આ સુંદર �� 
તૈયાર કરીને �વયં પણ ભરપૂર થઈને પોતાના 
�ાણે�ર િશવબાબા પાસે ચા�યાં ગયાં.
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સ�ાવીસ માચ�ની 
સવાર� બે વાગ ે �યાર� 
દ�વગણ ચાર�બાજુ િવચરણ 
કરી ર�ા હતાં, રાજઋિષ 
તપ�યામાં મ� હતા, 
�ક�િત સંપૂણ� શીતળ અને 
સતો�ધાન હતી, �યાર� 

એક મહાન આ�માએ ન�રદ�હનો �યાગ કરીને 
પરમા�માની ગોદ લીધી. એ હતાં મહાન 
રાજયોિગની દાદી �નક��.

લાંબા સમયનો અ�યાસ અંિતમ�ણોમાં 
મનુ�યા�માની �ે� ��થિત બનાવી દ� છ�. દાદી 
ક�ટલાયે �દવસોથી અ�વ�થ હતાં, પણ બે �દવસ 
પહ�લાં પૂરી રીતે �વ�થ થઈ ગયાં હતાં કારણક� 
એમને યોગયુ� બનીને વતનમાં જવાનું હતું. 
લાંબા સમયનો એમનો અ�યાસ હતો ‘म� कौन और 

मेरा कौन ?’ એ સંપૂણ� સ�ય છ� ક� અંતમાં આજ 
��િતમાં રહીને એમણે દ�હનો �યાગ કય�. તેઓ 
���નાં અમૂ�ય ર� હતાં, અ� ર� હતાં. 
પહ�લાંથી જ તેઓ સવ�કાંઈ ભૂલી ગયાં હતાં. 
સંસારમાં ઉપરામ હતાં. અંતમાં એક િશવબાબા 
િસવાય ક�ઈપણ યાદ નહોતું. આ છ� યોગીની 
સવ��ે� ગિત.

િવ�ક�યાણમાં આ�વન સંલ�

તેઓ કહ�તાં હતાં, ‘સફ�દ કપડે, જેબ 
ખાલી, હમ હ� સાર� િવ� ક� માિલક.’ એમણે કદી 
પોતાની પાસે પસ� પણ રા�યું નહ�. એમનો પોતાનો 
બ�ક એકાઉ�ટ પણ નહોતો. પોતાનું સવ��વ 
પરમા�માને અપ�ણ કરનારાં દાદી બે�ફકર

બાદશાહ હતાં. એમને પદ 
ક� વૈભવની જ�ર નહોતી. 
એમને ધન ક� �વા�દ� 
ભોજનની જ�ર નહોતી. 
એમને મા� પસંદ હતું 
િવ�ક�યાણનું કાય�, જેમાં 
તેઓ �વનભર સંલ� 
ર�ાં.

ભગવાને કય� �ેમ

ભગવાનને તો સૌ �ેમ કર� છ� પણ અમે સૌએ 
�યું ક� ભગવાન એમને �ેમ કરતા, સ�માન 
આપતા. ભગવાન એમના સાચા દો�ત બની ગયા. 
આટલાં મહાન અને ભા�યવાન તેઓ હતાં. 
�વનભર એમને ભગવાનનો સાથ મ�યો. એ 
િવચારવાનું છ� ક� ભગવાન કોને �ેમ કર� છ�? 
ભગવાનને �ેમ કર� છ� એટલું પૂરતું નથી જે 
સ�ાઈનો માગ� અપનાવે છ�. જેનામાં �યાગ 
ભાવના તથા શુભ ભાવના ભર�લી હોય છ�, જે 
પિવ� અને િનમ�ળ હોય છ�. આવા આ�માઓ જ 
સંસારમાં સુખદાયી બની �ય છ�.

અશરીરી બનવાની ગહન તપ�યા

એમના �વનના આ�દકાળથી જ �વયં 
િનરાકાર િશવબાબાએ એમને ‘મ�ત ફક�ર’ અને 
‘રમતા યોગી’ નામ આ�યું હતું. ખર�ખર તેઓ 
યોગસાધનામાં �ય�ત રહ�તાં હતાં. આ�મિચંતન 
એમનો �વભાવ બની ગયો હતો. ઈ�રીય 
મહાવા�ય તો એમનો �વ હતો. ઈ�રીય 
મહાવા�યોનું દરરોજ અનેકવાર અ�યયન કરતાં 
એમણે પોતાના િચંતનને ઘણું મહાન બનાવી દીધું 

આવાં હતાં રાજયોિગની દાદી �નક��
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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હતું. આપણે �ણીએ છીએ ક� �યાગ િવના તપ�યા 
ફળીભૂત થતી નથી. એમના �યાગની કહાનીઓ 
તો અ�ભુત છ�. સાદગીથી ભર�લું એમનું �વન 
અનેકોના મનને મોહી લેતાં હતાં. એમણે �વનમાં 
અશરીરી બનવાની મહાન તપ�યા કરી એટલે 
એમની ��� તથા બોલમાં બ� �ભાવ હતો.

િવદ�હી રા�

બાબા એમને ‘જનક’ બેટા કહ�તા હતા. 
એવું કહ�તા હતા ક� આ મારા િવદ�હી રા� જનક 
છ�. ખર�ખર આ સંસારમાં કાય� કરતાં, સેવાઓમાં 
ઘણો �ેમ રાખીને સંપૂણ� કાય� કરતાં િવદ�હી 
��થિતમાં રહ�તાં હતાં. એમણે સમ� િવ�માં 
િવચરણ કયુ� પણ સંસાર કદી એમની અંદર 
િવચરણ કરી શ�યો નહ�. ‘સવ� કાંઈ તા�ં’ એ 
એમની નેચરલ ��થિત હતી. કરન કરાવનહાર 
સવ� કાંઈ કરાવી ર�ા છ�. એ એમનો ��ય� 
અનુભવ હતો. તેઓ કહ�તાં હતાં. ભગવાન 
આપણી પાસે જે કાંઈ કરાવવા ઈ�છ� છ� એને 
કરવાનું બળ પણ આપે છ�. એટલે ય�સેવાઓમાં 
કદી ના પાડી નહોતી.

ય� માટ� સંપૂણ� વફાદાર

ભગવાને આ ધરા પર ��ા બાબા �ારા �� 
ગીતા�ાન ય� ર�યો અને આ મહાન આ�માઓને 
ય�ની જવાબદારી સ�પી �યાર� તેઓ સેવાઓ પર 
ગયાં તો એમણે �વનનો િનયમ બનાવી લીધો 
હતો ક� જે ક�ઈપણ મળશે એમાંથી અડધું �� માઉ�ટ 
આબુમાં ય�માં મોકલીશ. એમણે આ કાય� �વન 
પય�ત કયુ�. તેઓ િશવબાબાના આ ય� માટ� સંપૂણ� 
વફાદાર તથા ઈમાનદાર હતાં એટલે તેઓ 
ભગવાનના �ેમનાં પા� બની ગયાં.

શાંિતની શિ�

એમણે પોતાને એવાં �દ�ય બનાવી લીધાં 

હતાં ક� ભગવાન આ પા�માં સવ�કાંઈ ભરી દ�વા 
ઈ�છતા હતા. શાંિતની અનંત શિ�, શાંિતના 
સાગર િશવબાબાએ એમને આપી હતી. અમને 
યાદ છ� ક� બ� વષ� પહ�લાં લંડનમાં સંક�પશિ�ના 
�ાતા યુરી ગેલરની સાથે એમનો કાય��મ હતો. 
હ�રો લોકોની સભા એકિ�ત થઈ હતી. યૂરી 
ગેલર� સૌની ઘ�ડયાળો રોક� દીધી. સવ�ની 
ચાવીઓ વાળી દીધી. હાથમાં છોડ ઉગા�ો. સૌ 
આ �ઈને આ�ય� ચ�કત થઈ ગયાં. એના પછી 
દાદીનો વારો વા�યો. એમણે પૂરી સભામાં શાંિતનો 
એવો સ�નાટો કરી દીધો. સવ�ના મન �પી 
કો��યૂટર પર શાંિતના તરંગો �વાિહત થવા 
લા�યા. સવ�નાં મન શાંત થઈ ગયાં. આવી હતી 
આપણાં દાદીની શાંિતની શિ�.

સેવાનું બીજ ફળીભૂત થયું

િવદ�શોમાં એમણે 1974થી સેવાનાં બીજ 
વા�યાં. લાંબા સમય સુધી ફળ જ ના નીક�યું પણ 
તેઓ િનરાશ થયાં નહ� ક� ના િહ�મત હારી બેઠાં 
એમણે પોતાની યોગતપ�યાની શિ�થી 
દ�વક�ળના આ�માઓનું આવા� કયુ�. લોકો 
આવવા લા�યા, સં�યા વધતી ગઈ. સેવાનું બીજ 
ફળીભૂત થવા લા�યું. આ એમની જ દ�ણ હતી ક� 
આજે િવ�ના 140 દ�શોમાં િશવબાબાનો ઝંડો 
ફરક� ર�ો છ�. આપણી આ સં�થા આંતરરા�ીય 
સં�થા છ�. એ એમનું �દાન છ�. આપણે સમ� 
શક�એ છીએ ક� એ માટ� એમણે ક�ટલો પુ�ષાથ� 
કય� હશે તેઓ ભૂ�યાં ર�ાં, તર�યાં ર�ાં પણ 
એમણે એક િવશાળ સુ�ઢ સંગઠન તૈયાર કયુ�. 
આપણને ગવ� છ� આપણા આ મહાન આ�મા પર 
જેમણે આપણને સવ� કાંઈ તૈયાર કરીને આ�યું. 
િન�કામ ભાવથી ��ાવ�સોનું આ સુંદર �� 
તૈયાર કરીને �વયં પણ ભરપૂર થઈને પોતાના 
�ાણે�ર િશવબાબા પાસે ચા�યાં ગયાં.
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પાસે જવાની અનેક તકો મળી. � ક� તેઓ વધાર� 
બોલતાં નહોતાં પણ અમે તેમની પાસેથી પરમ 
આનંદથી ભરપૂર થઈને આવતા હતા. તે ખુશી 
અને સંતુ�તા ક�ટલાયે �દવસો સુધી અમારા મન 
પર રહ�તી હતી. એમને �ઈને મન અનેક 
�ેરણાઓથી ભરાઈ જતું હતું. એમની પાસે સૌને 
સાથે લઈને ચાલવાની કળા હતી. એમની સામે 
બેસીને અમને પણ એમના જેવા �યાગી બનવાની 
તી� ભાવના ��ત થતી હતી. �યાર� અમે થાક� 
જતા હતા �યાર� એમને યાદ કરતા હતા ક� દાદી 
આટલી �મર (104)માં ક�ટલાં અથક હતાં. એ 
િવચારીને અમે પણ ચાજ� થઈ જતા હતા. તેઓ 
�યાગી તો એટલાં હતાં ક� �યાગ પણ એમને 
નમ�કાર કરતો હતો. એમના �યાગ અને તપના 
બળથી અમે સૌ સુખપૂવ�ક �વી ર�ા છીએ. લોકો 
કહ�તા હતાં ક� દાદી �નક�� અમારા �નની ક� 
(ચાવી) હતાં.

દાદી�, આપ અમને બ� યાદ આવશો

અમે દાદી�ની છ�છાયામાં 50 વષ� ર�ા. 
એમનો �ેમ અને પાલના મેળવી. અમે એમની 
પાસેથી બ� શી�યા. બાબા �યાર� અ�ય� થયા 
તો દાદી� બ� સમય મધુવનમાં રહ�તાં હતાં. 
એમના �ાસીસ અમારા માટ� ગાઈડ લાઈન બની 
ગયા. એમના �વનની અમીટ છાપ અમારા સૌના 
�વન પર પડી. દાદીમાં બ� જ યાદ આવશે. 
આપના �ારા આપવામાં આવતા પાંચ બદામ, 
એક સફરજન, એક વરદાન અને મીઠી ટોલી 
(�સાદ) સદાયે અમને યાદ આવશે. અમે આપનાં 
અધૂરાં કાય�ને પૂરાં કરીશું. અમારી દાદી�ને 
સાચી ��ધાંજિલ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મહાન રાજયોિગની
િશવબાબા અને ��ાબાબાથી એમનો 

સંપૂણ� �ેહ અને સમપ�ણભાવ હતો. એમના મનમાં 
‘તૂં મેરા મ� તેરી’ વસી ગયું હતું. ચાર� યુગોમાં 
ભા�યે જ કોઈ ભગવાનને એવા મળ�, જે દાદી જેવો 
એમને �ેમ કર�. �યાર� �ેમના સાગર અ�ય� 
બાપદાદા આવતા હતા તો એમનો �ેમ �ઈને 
ભાવિવભોર બની જતાં હતાં. તેઓ મહાન 
રાજયોિગની હતાં. ચાલતી વખતે કદી આજુબાજુ 
�તાં નહોતાં. સૌ એમને �તાં રહ�તાં. સૌએ 
એમનો અવણ�નીય �યાગ �યો. એમનો સંક�પ 
હતો ક� મારા ��યુ બાદ મારી અથ� પર ક�ઈપણ 
ખચ� ના થાય. ક�વો ખેલ બ�યો. આખો દ�શ 
કોરોનાને કારણ લોકડાઉન થયો. િવદ�શોમાંથી 
અને ભારતમાંથી કોઈ આવી શ�યું નહ�. �ક�િત 
પણ આંસુ વહાવવા લાગી ક� એને સહારો આપનાર 
કોઈ �ઈએ અને ખચ� કયા� િવના એમના 
અ��સં�કાર થયા.

�દ�ય બુિ�માં સ��
દાદી �નક�� ભણેલાં નહોતા આજથી 100 

વષ� પહ�લાં નારી િશ�ણનો એટલો �ચાર �સાર 
નહોતો. પરંતુ આજે અનેક �કોલસ� એમના �વન 
ઉપર પી.એચ.ડી. કરી શક� છ�. અમે�રકાના 
વૈ�ાિનકોએ મો�ટ �ટ�બલ માઈ�ડ (સંપૂણ� ��થર 
બુિ�)નું ટાઈટલ આ�યું હતું. �ાનીજન સમ� 
શક� છ� ક� પોતાના મનને સંપૂણ� એકા� એ કરી 
શક� છ� જેને �દ�યબુિ� �ા�ત થયેલી હોય. એમની 
પાસે ડી�ીઓ નહોતી પરંતુ તેઓ ઘણાં બુિ�માન 
હતાં. અનેક ડી�ીઓ મેળવનારા દાદી પાસે સલાહ 
મેળવવા આવતા હતા. બુિ�મતા ડી�ીઓથી 
નહ�, ઈ�રીય �ાનથી મળ� છ�.

�યાગ પણ કરતો હતો નમ�કાર
એમના અંિતમ �ણ ચાર વષ�માં મને એમની 
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ભારતભૂિમ તહ�વારોની ભૂિમ છ�. એમાંય 
ધાિમ�ક તહ�વારો પરાપૂવ�થી ચા�યા આવે છ�. 
િશવરાિ�, ર�ાબંધન, હોળી, �દવાળી વગેર� 
તહ�વારો સાથે કોઈકને કોઈક દ�તકથા યા રહ�ય 
છુપાયેલ હોય છ�. ભારતવાસીઓ સવ� તહ�વારો 
િવશેષ આનંદ ઉ�સાહ અને �સ�નતાથી કર� છ�. 
કોઈક ઋિષએ સાચું જ ક�ં છ� - ‘उ�सवाः ि�याः 

मानवाः’

દર�ક ધમ��ેમી મનુ�યો ધાિમ�ક ઉ�સવોમાં 
તપ�યા કર� છ�. શરીરના ભોગોનો �યાગ કર� છ�. 
દાન-પુ�ય-ખેરાત વગેર� કર� છ�. કોઈને દુઃખ ના 
પહ�ચે, પોતાથી કોઈ ક�કમ� થઈ ન �ય એની આ 
તહ�વારના �દવસોમાં સાવધાની રાખે છ�. પોતાના 
મન, વાણી અને કમ�ને શુ� પિવ� રાખવાનો 
�ય� કર� છ�.

રોિજંદા �વનની ઘટમાળમાંથી િવિવધતા 
�સ�નતા અને તાજગી આપનાર આ ઉ�સવો 
�યારથી શ� થયા હશે? કયું રહ�ય ગોિપત હશે 
�ાચીન કાળથી ચાલી આવતા અને ‘સાપ ગયા 
પણ લીસોટા રહી ગયા’ એ કહ�વતને અનુ�પ 
એવા તહ�વારો પાછળ?

તહ�વારોના આધાર�પ કારણો

દર�ક તહ�વાર પાછળ કોઈ �યિ� િવશેષ 
ઘટના યા રહ�યનું મહ�વ, યા કોઈ �ા��ત 
કારણ�પે હોય છ�. આ અંગેના થોડાક ઉદાહરણો 
�ઈએ.

મહાન આ�માઓના જ�મ �દવસને તેમનું 
નામ �ડીને ઉજવાય છ�. દા.ત. રામનવમી, ગાંધી 
જયંતી, ગોક�ળ અ�મી - ક��ણ જયંતી, િશવરા�ી 

- િશવજયંતી પણ િશવના �દ�ય જ�મ - �દ�ય 
અવતારની જ યાદગાર �પે ઉજવાય છ�.

કોઈ મહ�વની ઘટના બની હોય તો તે 
�દવસને િવશેષ નામાિભધાન કરીને ઉજવવામાં 
આવે છ�. જેમ ક� 15મી ઓગ�ટ� આઝાદી મળી માટ� 
�વાતં�ય �દન તરીક�, 26મી ��યુઆરી 
��સ�ાક �દન રા�ીય પવ� તરીક� ઉજવીએ 
છીએ. �� થાય છ� ક� પરમા�મા િશવે િશવરા�ીએ 
અવતરણ કરીને કયું �ે� કત��ય કયુ� હશે? જેની 
યાદગાર આજ સુધી સચવાઈ રહી છ�!

કોઈ િવશેષ �યવસાય યા વગ�ને �િત�ા ક� 
ગૌરવ આપવા કોઈ નેતાના જ�મ �દવસનો 
આધાર લેવામાં આવે છ�. જેમ ક� ડો. 
રાધાક��ણનના જ�મ�દનને - િશ�ક �દન તરીક�, 
તથા નહ��ચાચાના જ�મ�દનને - બાળ�દન તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�.

રા�ભાષા િહ�દીને મહ�વ આપવા - રા.ભા. 
�દન તથા યુનોની સેવાઓ િબરદાવવા - યુનો ડેનો 
તહ�વાર ઉજવાય છ�. ‘શહીદ �દન’ વગેર� તહ�વારો 
પણ જે તે વગ�ની સેવાનું ગૌરવ સાચવવા રચવામાં 
આ�યા છ�.

કોઈક અણિવ��સત વગ�ના ઉ�થાન માટ� 
સમ� વષ�ની પણ ઉજવણી �હ�ર કરવામાં આવે 
છ�. આંતરરા�ીય મિહલાવષ�, આં.રા. બાળવષ�, 
આ.રા. અપંગ વષ� વગેર�.

ઉપરો� બધાં જ કારણો િશવરા�ીના 
પુિનત પવ�ના રહ�ય પાછળ �ઈ શકાશે.

િશવરા�ીનું યથાથ� રહ�ય

િશવરા�ી તહ�વાર પાછળ િશકારી અને 

‘િશવરાિ�’ નું રહ�ય
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, �.ક�. અનંત, ન�ડયાદ
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પાસે જવાની અનેક તકો મળી. � ક� તેઓ વધાર� 
બોલતાં નહોતાં પણ અમે તેમની પાસેથી પરમ 
આનંદથી ભરપૂર થઈને આવતા હતા. તે ખુશી 
અને સંતુ�તા ક�ટલાયે �દવસો સુધી અમારા મન 
પર રહ�તી હતી. એમને �ઈને મન અનેક 
�ેરણાઓથી ભરાઈ જતું હતું. એમની પાસે સૌને 
સાથે લઈને ચાલવાની કળા હતી. એમની સામે 
બેસીને અમને પણ એમના જેવા �યાગી બનવાની 
તી� ભાવના ��ત થતી હતી. �યાર� અમે થાક� 
જતા હતા �યાર� એમને યાદ કરતા હતા ક� દાદી 
આટલી �મર (104)માં ક�ટલાં અથક હતાં. એ 
િવચારીને અમે પણ ચાજ� થઈ જતા હતા. તેઓ 
�યાગી તો એટલાં હતાં ક� �યાગ પણ એમને 
નમ�કાર કરતો હતો. એમના �યાગ અને તપના 
બળથી અમે સૌ સુખપૂવ�ક �વી ર�ા છીએ. લોકો 
કહ�તા હતાં ક� દાદી �નક�� અમારા �નની ક� 
(ચાવી) હતાં.

દાદી�, આપ અમને બ� યાદ આવશો

અમે દાદી�ની છ�છાયામાં 50 વષ� ર�ા. 
એમનો �ેમ અને પાલના મેળવી. અમે એમની 
પાસેથી બ� શી�યા. બાબા �યાર� અ�ય� થયા 
તો દાદી� બ� સમય મધુવનમાં રહ�તાં હતાં. 
એમના �ાસીસ અમારા માટ� ગાઈડ લાઈન બની 
ગયા. એમના �વનની અમીટ છાપ અમારા સૌના 
�વન પર પડી. દાદીમાં બ� જ યાદ આવશે. 
આપના �ારા આપવામાં આવતા પાંચ બદામ, 
એક સફરજન, એક વરદાન અને મીઠી ટોલી 
(�સાદ) સદાયે અમને યાદ આવશે. અમે આપનાં 
અધૂરાં કાય�ને પૂરાં કરીશું. અમારી દાદી�ને 
સાચી ��ધાંજિલ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મહાન રાજયોિગની
િશવબાબા અને ��ાબાબાથી એમનો 

સંપૂણ� �ેહ અને સમપ�ણભાવ હતો. એમના મનમાં 
‘તૂં મેરા મ� તેરી’ વસી ગયું હતું. ચાર� યુગોમાં 
ભા�યે જ કોઈ ભગવાનને એવા મળ�, જે દાદી જેવો 
એમને �ેમ કર�. �યાર� �ેમના સાગર અ�ય� 
બાપદાદા આવતા હતા તો એમનો �ેમ �ઈને 
ભાવિવભોર બની જતાં હતાં. તેઓ મહાન 
રાજયોિગની હતાં. ચાલતી વખતે કદી આજુબાજુ 
�તાં નહોતાં. સૌ એમને �તાં રહ�તાં. સૌએ 
એમનો અવણ�નીય �યાગ �યો. એમનો સંક�પ 
હતો ક� મારા ��યુ બાદ મારી અથ� પર ક�ઈપણ 
ખચ� ના થાય. ક�વો ખેલ બ�યો. આખો દ�શ 
કોરોનાને કારણ લોકડાઉન થયો. િવદ�શોમાંથી 
અને ભારતમાંથી કોઈ આવી શ�યું નહ�. �ક�િત 
પણ આંસુ વહાવવા લાગી ક� એને સહારો આપનાર 
કોઈ �ઈએ અને ખચ� કયા� િવના એમના 
અ��સં�કાર થયા.

�દ�ય બુિ�માં સ��
દાદી �નક�� ભણેલાં નહોતા આજથી 100 

વષ� પહ�લાં નારી િશ�ણનો એટલો �ચાર �સાર 
નહોતો. પરંતુ આજે અનેક �કોલસ� એમના �વન 
ઉપર પી.એચ.ડી. કરી શક� છ�. અમે�રકાના 
વૈ�ાિનકોએ મો�ટ �ટ�બલ માઈ�ડ (સંપૂણ� ��થર 
બુિ�)નું ટાઈટલ આ�યું હતું. �ાનીજન સમ� 
શક� છ� ક� પોતાના મનને સંપૂણ� એકા� એ કરી 
શક� છ� જેને �દ�યબુિ� �ા�ત થયેલી હોય. એમની 
પાસે ડી�ીઓ નહોતી પરંતુ તેઓ ઘણાં બુિ�માન 
હતાં. અનેક ડી�ીઓ મેળવનારા દાદી પાસે સલાહ 
મેળવવા આવતા હતા. બુિ�મતા ડી�ીઓથી 
નહ�, ઈ�રીય �ાનથી મળ� છ�.

�યાગ પણ કરતો હતો નમ�કાર
એમના અંિતમ �ણ ચાર વષ�માં મને એમની 
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ભારતભૂિમ તહ�વારોની ભૂિમ છ�. એમાંય 
ધાિમ�ક તહ�વારો પરાપૂવ�થી ચા�યા આવે છ�. 
િશવરાિ�, ર�ાબંધન, હોળી, �દવાળી વગેર� 
તહ�વારો સાથે કોઈકને કોઈક દ�તકથા યા રહ�ય 
છુપાયેલ હોય છ�. ભારતવાસીઓ સવ� તહ�વારો 
િવશેષ આનંદ ઉ�સાહ અને �સ�નતાથી કર� છ�. 
કોઈક ઋિષએ સાચું જ ક�ં છ� - ‘उ�सवाः ि�याः 

मानवाः’

દર�ક ધમ��ેમી મનુ�યો ધાિમ�ક ઉ�સવોમાં 
તપ�યા કર� છ�. શરીરના ભોગોનો �યાગ કર� છ�. 
દાન-પુ�ય-ખેરાત વગેર� કર� છ�. કોઈને દુઃખ ના 
પહ�ચે, પોતાથી કોઈ ક�કમ� થઈ ન �ય એની આ 
તહ�વારના �દવસોમાં સાવધાની રાખે છ�. પોતાના 
મન, વાણી અને કમ�ને શુ� પિવ� રાખવાનો 
�ય� કર� છ�.

રોિજંદા �વનની ઘટમાળમાંથી િવિવધતા 
�સ�નતા અને તાજગી આપનાર આ ઉ�સવો 
�યારથી શ� થયા હશે? કયું રહ�ય ગોિપત હશે 
�ાચીન કાળથી ચાલી આવતા અને ‘સાપ ગયા 
પણ લીસોટા રહી ગયા’ એ કહ�વતને અનુ�પ 
એવા તહ�વારો પાછળ?

તહ�વારોના આધાર�પ કારણો

દર�ક તહ�વાર પાછળ કોઈ �યિ� િવશેષ 
ઘટના યા રહ�યનું મહ�વ, યા કોઈ �ા��ત 
કારણ�પે હોય છ�. આ અંગેના થોડાક ઉદાહરણો 
�ઈએ.

મહાન આ�માઓના જ�મ �દવસને તેમનું 
નામ �ડીને ઉજવાય છ�. દા.ત. રામનવમી, ગાંધી 
જયંતી, ગોક�ળ અ�મી - ક��ણ જયંતી, િશવરા�ી 

- િશવજયંતી પણ િશવના �દ�ય જ�મ - �દ�ય 
અવતારની જ યાદગાર �પે ઉજવાય છ�.

કોઈ મહ�વની ઘટના બની હોય તો તે 
�દવસને િવશેષ નામાિભધાન કરીને ઉજવવામાં 
આવે છ�. જેમ ક� 15મી ઓગ�ટ� આઝાદી મળી માટ� 
�વાતં�ય �દન તરીક�, 26મી ��યુઆરી 
��સ�ાક �દન રા�ીય પવ� તરીક� ઉજવીએ 
છીએ. �� થાય છ� ક� પરમા�મા િશવે િશવરા�ીએ 
અવતરણ કરીને કયું �ે� કત��ય કયુ� હશે? જેની 
યાદગાર આજ સુધી સચવાઈ રહી છ�!

કોઈ િવશેષ �યવસાય યા વગ�ને �િત�ા ક� 
ગૌરવ આપવા કોઈ નેતાના જ�મ �દવસનો 
આધાર લેવામાં આવે છ�. જેમ ક� ડો. 
રાધાક��ણનના જ�મ�દનને - િશ�ક �દન તરીક�, 
તથા નહ��ચાચાના જ�મ�દનને - બાળ�દન તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�.

રા�ભાષા િહ�દીને મહ�વ આપવા - રા.ભા. 
�દન તથા યુનોની સેવાઓ િબરદાવવા - યુનો ડેનો 
તહ�વાર ઉજવાય છ�. ‘શહીદ �દન’ વગેર� તહ�વારો 
પણ જે તે વગ�ની સેવાનું ગૌરવ સાચવવા રચવામાં 
આ�યા છ�.

કોઈક અણિવ��સત વગ�ના ઉ�થાન માટ� 
સમ� વષ�ની પણ ઉજવણી �હ�ર કરવામાં આવે 
છ�. આંતરરા�ીય મિહલાવષ�, આં.રા. બાળવષ�, 
આ.રા. અપંગ વષ� વગેર�.

ઉપરો� બધાં જ કારણો િશવરા�ીના 
પુિનત પવ�ના રહ�ય પાછળ �ઈ શકાશે.

િશવરા�ીનું યથાથ� રહ�ય

િશવરા�ી તહ�વાર પાછળ િશકારી અને 

‘િશવરાિ�’ નું રહ�ય
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, �.ક�. અનંત, ન�ડયાદ
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��ાચારથી �યા�ત કિલકાળનો િનદ�શ કર� છ�. 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર તથા રાગ 
��ષનું સા�ા�ય સકળ લોકમાં છવાઈ ગયું હોય એ 
સમય રા�ી શ�દ �ારા સૂિચત થાય છ�.

મહાભારતના સમયનું પુનરાવત�ન

ભરબ�રમાં ��ીઓની ઈ�ત લુંટાવી, 
ખૂન થવા, િનદ�ષોને આંધળા બનાવવા, 
અંધ��ધા, ફ�લાવી ભોળા મનુ�યનું શોષણ કરવું, 
સ�ાના મદથી જનતાને પીસવી, દમન રા�ય 
ચલાવવું, આમ સવ� �કારની સમ�યાઓ અને 
અછતની પ�ર��થિતથી મનુ�યો તંગ�દલી અનુભવે 
અને કોઈકનો સહારો શોધે છ� �યાર� પરમા�મા 
િશવનું અવતરણ થાય છ� અને તમો�ધાન ���નું 
પ�રવત�ન કરી સતો�ધાન ���ની રચના કર� છ�. 
પિતત આ�માઓને �ાના�તનું પાન કરાવી તથા  
‘मनमनाभव’ મં� આપી િવકારોના બંધનમાંથી 

મુ� કરી ‘पावन’ બનાવે છ�. �ે� કમ�નું સ�ય 
�ાન આવી �ે� પદ �ા��ત કરાવે છ�.

દર�ક ક�પને અંતે (ક�પ- પાંચ હ�ર વષ�) 
અથા�� કિળયુગને અંતે સંત�ત અને ��ત 
આ�માઓ �ભુનો સહારો શોધે છ�, આત��દયે 
પોકાર� છ�. ‘હ� �ભુ આવો, અમારી �વન નૈયા 
પાર ઉતારો.’ �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
અવતરણ કરી અધમ�નો નાશ અને એક 
સતધમ�ની �થાપના કર� છ�. જેનો ઉ�ેખ  �ीम� 

भगव�ीता માં થયો છ�. ‘यदा यदा िह धम��य 

�लािनभ�वितभारत अ�यु�थान� धम��य तदा�मानं 

सूजा�यहम।’

ક�પ પહ�લાં પરમા�મા �યોિતિબંદુ િશવે 
અવતરણ કરીને સતયુગની �થાપના કરી હશે. 
જેની યાદમાં આપણે િશવરાિ�નું પાવન પવ� 
ઉજવતા આ�યા છીએ. અ�યાર�, ફરીથી એ જ 

હરણોની દ�તકથા �ચિલત છ�. પરંતુ આ પાવન પવ� 
પરમિપતા પરમા�મા િશવે કર�લા �દ�ય 
અવતરણની જ ��િત �વ�પ છ�. એક તો 
પરમા�માનું કત��યવાચક નામ જ િશવ અથા�� 
ક�યાણકારી હોવાથી િશવરા�ી - િશવ જયંતી 
નામ સાથ�ક છ�.

બીજું, પરમા�માએ અવત�રત થઈને કર�લા 
�ે� ક�યાણની યાદગાર �પે આ તહ�વાર 
સચવાઈ ર�ો છ�.

�ીજું, પરમા�મા િશવે કર�લા �દ�ય અને 
અલૌ�કક કાય�ના ફળ�વ�પે સમ� િવ�નું 
નવિનમા�ણ - ક�યાણ થયું હોય સતયુગી �ે� 
દુિનયાની �થાપનાની મહાન ઘટના થઈ હોય - એ 
કારણે પણ િશવરા�ીનો તહ�વાર પરંપરાથી ચા�યો 
આવતો હોવો �ઈએ.

ચોથું, પરમિપતા પરમા�મા િશવ �થૂળ 
(બાર કલાકવાળી) રાિ�એ નિહ, પરંતુ �યાર� 
મનુ�યા�માઓ અ�ાન�પી અંધકારમાં, િવકારોના 
કારણે પીડાતા હોય �યાર�, અ�ાન િન�ામાંથી 
��ત કરી, આ�માઓની �યોિત �ગટાવે છ�. 
પિવ�તાનું મહા�ત ધારણ કરાવી �વ તથા અ�ય 
સવ�ના ક�યાણ �િત આ�માઓને દોર� છ�. િવ�ની 
સવ� સમ�યાઓનું સમાધાન થાય છ�.

રા�ી - શ�દનો �યોગ િશવ સાથે શા માટ� 
થયો હશે? આમ તો જ�મ�દન શ�દની પરંપરા છ�. 
ભલેને જ�મ રા�ે થયો હોય, અહ� રા�ી શ�દ 
�ાપરયુગ તથા કિળયુગના અ�ાન�પી 
અંધકારનું સૂચન કર� છ�. આ યુગમાં જ આ�માઓ 
અ�ાન િન�ામાં, િવકારવશ કમ� કર� છ� તેનાં ફળ 
�પે દુઃખી અને સંત�ત બને છ�. હ�રનું શરણું શોધે 
છ�. આ સમયને જ ��ાની રા�ી પણ કહ� છ�. રા�ી 
શ�દ દુઃખ અશાંિત, ભોગ િવલાસ, અધમ� અને 
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છું. િનરાકાર છું. (મનુ�યોના જેવા ક� અ�ય 
કોઈપણ �કારનો મારો આકાર નથી.) �� 
મનુ�યા�માઓની જેમ જ�મ-મરણના ચ�થી પર 
છું. સવ� મનુ�યા�માઓનો િપતા એક પરમા�મા 
િશવ �� પોતે જ છું. �� ���ના આ�દ-મ�ય-અંતને 
�ણું છું. મારા કોઈ માતા-િપતા નથી. 
મનુ�યા�માઓના ક�પ��ના બીજ �વ�પ 
પરમા�મા �� પોતે જ છું. �� આવું છું �યાર� જ મારો 
યથાથ� પ�રચય �વયં આપું છું. �� આ�માઓની 
�યોિત જગાવી તમો�ધાન ���ને સતો�દાન 
બનાવવાનું કત��ય કિળયુગના અંિતમ સમયે 
આવીને હર ક�પે ક�ં છું. �� �યાર� આવું છું �યાર� 
કોટો મ� કોઈ મને યથાથ� �પે ઓળખી શક� છ�.

સવ�શા�� િશરોમિણ �ીમદ ભગવ�ગીતામાં 
પણ પરમા�માને માટ�  ‘अज�मा - अकता� - अभो�ा’ 
તેમજ અશરીરી અને અ�ય� વગેર� િવશેષણો 
વાપયા� છ�. તેઓ પોતે �વયંભૂ અથા�� શંભૂ છ�. 
તેઓ પોતે જ �ાનના સાગર હોઈ તેમને કોઈની 
પાસેથી િશ�ણ �ા�ત કરવા જવું પડતું નથી. આથી 
�પ� છ� ક� પરમા�મા શરીરી નથી. કોઈપણ 
શરીરધારી માનવ - દ�વતાને પરમા�મા કહી 
શકાય નિહ. શરીરધારીને માતા-િપતા હોય, 
સંબંધીઓ હોય, જ�મ-મરણ હોય, 
બા�યાવ�થાના કમ� પણ હોય પરમા�માને આ 
�કાર� પસાર થવાનું હોતું નથી.

સવ�ધમ�ના આ�માઓના તેઓ એક જ 
પરમિપતા પરમા�મા હોઈ, તેમને સવ�ધમ� �યોિત 
યા �કાશ �વ�પે જ યાદ કર� છ�. િહ�દુ ધમ�માં 
પરમા�માને �યોિતિલંગ તરીક� પૂજવામાં આવે છ�. 
ભારતભૂિમમાં �ાચીનકાળથી અથા�� �ાપરની 
શ�આતથી જ �યોિતિલ�ગ તરીક� પૂજવામાં આવે 
છ�. �યોિતિલ�ગની ��િતમાં પ�થરના િલંગની પૂ� 
�તીક તરીક� ચાલી આવી છ�.

સમયની પુનરા�િત થઈ રહી છ�. સમ� િવ�ના 
આ�માઓ �દશા શૂ�ય છ�. �વની અને �વના 
િપતાની ��િત રહી નથી. િવકારોની અ��થી સવ� 
આ�માઓ દુઃખ અને અશાંિતની �ાળામાં બળ� 
છ�. ફરીથી મહાભારત અથા�� િવ�િવનાશનો 
સમય આવી પહ��યો છ�. આંત�રક યુ�ો અથા�ત 
યાદવા�થળી શ� થઈ ચૂક� છ�. અણુશ��ોથી 
સ� દ�શો �યાર� લડાઈ શ� કરી દ�શે એનો કોઈને 
ભરોસો નથી. ખુદ વૈ�ાિનકો પણ સવ�� િવનાશની 
આગાહી કર� છ�. ભિવ�ય અંધકારભયુ� ભાસે છ�. 
�લ જેવા બાળકો માટ� સુંદર ભિવ�યની ક�પના 
પણ રહી નથી.

િશવ પરમા�માનું �દ�ય અવતરણ

ફરીથી ક�પનું ચ� પૂ�ં થતાં ��વી પર 
દુઃખનો ભાર હળવો કરવા, મનુ�ય બાળકોને 
શાતા આપી �દ�યતાના માગ� �િત દોરવા �ાન સૂય� 
િશવ પરમા�મા ગુ�ત રીતે અવત�રત થઈ ચૂ�યા 
છ�. જે સાધારણ તનનો આધાર લઈ �ાના�તનું 
પાન કરાવી ર�ા છ�. તે મા�યમને ��ા કહ�વામાં 
આવે છ�. િશવિપતા કહ� છ�.

�� કિળયુગના અંતના પણ અંિતમ સમયે 
આવું છું. સૂતેલા આ�માઓની �યોિત જગાવું છું. હ� 
બાળકો, �� આવું છું �યાર� �� પોતે જ મારો પ�રચય 
આપું છું. હવે તમારા દુઃખના �દવસો જલદી જલદી 
પૂરા થઈ જશે અને સુખના �દવસો જલદી જલદી 
આવી ર�ા છ�. માટ� આ અંિતમ જ�મમાં ‘पिव� रहो 

योगी बनो’ સમયનું મહ�વ સમ�. � સમયનું મૂ�ય 

નિહ સમ� તો ભા�યથી વંિચત રહી જશે. ‘अभी 

नह� तो कभी नह�.’

િશવનું �વ�પ

પરમા�મા િશવ પોતે જ પોતાનો પ�રચય 
��ા મુખ �ારા આપતાં કહ� છ�, �� �યોિત �વ�પ 
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��ાચારથી �યા�ત કિલકાળનો િનદ�શ કર� છ�. 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર તથા રાગ 
��ષનું સા�ા�ય સકળ લોકમાં છવાઈ ગયું હોય એ 
સમય રા�ી શ�દ �ારા સૂિચત થાય છ�.

મહાભારતના સમયનું પુનરાવત�ન

ભરબ�રમાં ��ીઓની ઈ�ત લુંટાવી, 
ખૂન થવા, િનદ�ષોને આંધળા બનાવવા, 
અંધ��ધા, ફ�લાવી ભોળા મનુ�યનું શોષણ કરવું, 
સ�ાના મદથી જનતાને પીસવી, દમન રા�ય 
ચલાવવું, આમ સવ� �કારની સમ�યાઓ અને 
અછતની પ�ર��થિતથી મનુ�યો તંગ�દલી અનુભવે 
અને કોઈકનો સહારો શોધે છ� �યાર� પરમા�મા 
િશવનું અવતરણ થાય છ� અને તમો�ધાન ���નું 
પ�રવત�ન કરી સતો�ધાન ���ની રચના કર� છ�. 
પિતત આ�માઓને �ાના�તનું પાન કરાવી તથા  
‘मनमनाभव’ મં� આપી િવકારોના બંધનમાંથી 

મુ� કરી ‘पावन’ બનાવે છ�. �ે� કમ�નું સ�ય 
�ાન આવી �ે� પદ �ા��ત કરાવે છ�.

દર�ક ક�પને અંતે (ક�પ- પાંચ હ�ર વષ�) 
અથા�� કિળયુગને અંતે સંત�ત અને ��ત 
આ�માઓ �ભુનો સહારો શોધે છ�, આત��દયે 
પોકાર� છ�. ‘હ� �ભુ આવો, અમારી �વન નૈયા 
પાર ઉતારો.’ �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
અવતરણ કરી અધમ�નો નાશ અને એક 
સતધમ�ની �થાપના કર� છ�. જેનો ઉ�ેખ  �ीम� 

भगव�ीता માં થયો છ�. ‘यदा यदा िह धम��य 

�लािनभ�वितभारत अ�यु�थान� धम��य तदा�मानं 

सूजा�यहम।’

ક�પ પહ�લાં પરમા�મા �યોિતિબંદુ િશવે 
અવતરણ કરીને સતયુગની �થાપના કરી હશે. 
જેની યાદમાં આપણે િશવરાિ�નું પાવન પવ� 
ઉજવતા આ�યા છીએ. અ�યાર�, ફરીથી એ જ 

હરણોની દ�તકથા �ચિલત છ�. પરંતુ આ પાવન પવ� 
પરમિપતા પરમા�મા િશવે કર�લા �દ�ય 
અવતરણની જ ��િત �વ�પ છ�. એક તો 
પરમા�માનું કત��યવાચક નામ જ િશવ અથા�� 
ક�યાણકારી હોવાથી િશવરા�ી - િશવ જયંતી 
નામ સાથ�ક છ�.

બીજું, પરમા�માએ અવત�રત થઈને કર�લા 
�ે� ક�યાણની યાદગાર �પે આ તહ�વાર 
સચવાઈ ર�ો છ�.

�ીજું, પરમા�મા િશવે કર�લા �દ�ય અને 
અલૌ�કક કાય�ના ફળ�વ�પે સમ� િવ�નું 
નવિનમા�ણ - ક�યાણ થયું હોય સતયુગી �ે� 
દુિનયાની �થાપનાની મહાન ઘટના થઈ હોય - એ 
કારણે પણ િશવરા�ીનો તહ�વાર પરંપરાથી ચા�યો 
આવતો હોવો �ઈએ.

ચોથું, પરમિપતા પરમા�મા િશવ �થૂળ 
(બાર કલાકવાળી) રાિ�એ નિહ, પરંતુ �યાર� 
મનુ�યા�માઓ અ�ાન�પી અંધકારમાં, િવકારોના 
કારણે પીડાતા હોય �યાર�, અ�ાન િન�ામાંથી 
��ત કરી, આ�માઓની �યોિત �ગટાવે છ�. 
પિવ�તાનું મહા�ત ધારણ કરાવી �વ તથા અ�ય 
સવ�ના ક�યાણ �િત આ�માઓને દોર� છ�. િવ�ની 
સવ� સમ�યાઓનું સમાધાન થાય છ�.

રા�ી - શ�દનો �યોગ િશવ સાથે શા માટ� 
થયો હશે? આમ તો જ�મ�દન શ�દની પરંપરા છ�. 
ભલેને જ�મ રા�ે થયો હોય, અહ� રા�ી શ�દ 
�ાપરયુગ તથા કિળયુગના અ�ાન�પી 
અંધકારનું સૂચન કર� છ�. આ યુગમાં જ આ�માઓ 
અ�ાન િન�ામાં, િવકારવશ કમ� કર� છ� તેનાં ફળ 
�પે દુઃખી અને સંત�ત બને છ�. હ�રનું શરણું શોધે 
છ�. આ સમયને જ ��ાની રા�ી પણ કહ� છ�. રા�ી 
શ�દ દુઃખ અશાંિત, ભોગ િવલાસ, અધમ� અને 
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છું. િનરાકાર છું. (મનુ�યોના જેવા ક� અ�ય 
કોઈપણ �કારનો મારો આકાર નથી.) �� 
મનુ�યા�માઓની જેમ જ�મ-મરણના ચ�થી પર 
છું. સવ� મનુ�યા�માઓનો િપતા એક પરમા�મા 
િશવ �� પોતે જ છું. �� ���ના આ�દ-મ�ય-અંતને 
�ણું છું. મારા કોઈ માતા-િપતા નથી. 
મનુ�યા�માઓના ક�પ��ના બીજ �વ�પ 
પરમા�મા �� પોતે જ છું. �� આવું છું �યાર� જ મારો 
યથાથ� પ�રચય �વયં આપું છું. �� આ�માઓની 
�યોિત જગાવી તમો�ધાન ���ને સતો�દાન 
બનાવવાનું કત��ય કિળયુગના અંિતમ સમયે 
આવીને હર ક�પે ક�ં છું. �� �યાર� આવું છું �યાર� 
કોટો મ� કોઈ મને યથાથ� �પે ઓળખી શક� છ�.

સવ�શા�� િશરોમિણ �ીમદ ભગવ�ગીતામાં 
પણ પરમા�માને માટ�  ‘अज�मा - अकता� - अभो�ा’ 
તેમજ અશરીરી અને અ�ય� વગેર� િવશેષણો 
વાપયા� છ�. તેઓ પોતે �વયંભૂ અથા�� શંભૂ છ�. 
તેઓ પોતે જ �ાનના સાગર હોઈ તેમને કોઈની 
પાસેથી િશ�ણ �ા�ત કરવા જવું પડતું નથી. આથી 
�પ� છ� ક� પરમા�મા શરીરી નથી. કોઈપણ 
શરીરધારી માનવ - દ�વતાને પરમા�મા કહી 
શકાય નિહ. શરીરધારીને માતા-િપતા હોય, 
સંબંધીઓ હોય, જ�મ-મરણ હોય, 
બા�યાવ�થાના કમ� પણ હોય પરમા�માને આ 
�કાર� પસાર થવાનું હોતું નથી.

સવ�ધમ�ના આ�માઓના તેઓ એક જ 
પરમિપતા પરમા�મા હોઈ, તેમને સવ�ધમ� �યોિત 
યા �કાશ �વ�પે જ યાદ કર� છ�. િહ�દુ ધમ�માં 
પરમા�માને �યોિતિલંગ તરીક� પૂજવામાં આવે છ�. 
ભારતભૂિમમાં �ાચીનકાળથી અથા�� �ાપરની 
શ�આતથી જ �યોિતિલ�ગ તરીક� પૂજવામાં આવે 
છ�. �યોિતિલ�ગની ��િતમાં પ�થરના િલંગની પૂ� 
�તીક તરીક� ચાલી આવી છ�.

સમયની પુનરા�િત થઈ રહી છ�. સમ� િવ�ના 
આ�માઓ �દશા શૂ�ય છ�. �વની અને �વના 
િપતાની ��િત રહી નથી. િવકારોની અ��થી સવ� 
આ�માઓ દુઃખ અને અશાંિતની �ાળામાં બળ� 
છ�. ફરીથી મહાભારત અથા�� િવ�િવનાશનો 
સમય આવી પહ��યો છ�. આંત�રક યુ�ો અથા�ત 
યાદવા�થળી શ� થઈ ચૂક� છ�. અણુશ��ોથી 
સ� દ�શો �યાર� લડાઈ શ� કરી દ�શે એનો કોઈને 
ભરોસો નથી. ખુદ વૈ�ાિનકો પણ સવ�� િવનાશની 
આગાહી કર� છ�. ભિવ�ય અંધકારભયુ� ભાસે છ�. 
�લ જેવા બાળકો માટ� સુંદર ભિવ�યની ક�પના 
પણ રહી નથી.

િશવ પરમા�માનું �દ�ય અવતરણ

ફરીથી ક�પનું ચ� પૂ�ં થતાં ��વી પર 
દુઃખનો ભાર હળવો કરવા, મનુ�ય બાળકોને 
શાતા આપી �દ�યતાના માગ� �િત દોરવા �ાન સૂય� 
િશવ પરમા�મા ગુ�ત રીતે અવત�રત થઈ ચૂ�યા 
છ�. જે સાધારણ તનનો આધાર લઈ �ાના�તનું 
પાન કરાવી ર�ા છ�. તે મા�યમને ��ા કહ�વામાં 
આવે છ�. િશવિપતા કહ� છ�.

�� કિળયુગના અંતના પણ અંિતમ સમયે 
આવું છું. સૂતેલા આ�માઓની �યોિત જગાવું છું. હ� 
બાળકો, �� આવું છું �યાર� �� પોતે જ મારો પ�રચય 
આપું છું. હવે તમારા દુઃખના �દવસો જલદી જલદી 
પૂરા થઈ જશે અને સુખના �દવસો જલદી જલદી 
આવી ર�ા છ�. માટ� આ અંિતમ જ�મમાં ‘पिव� रहो 

योगी बनो’ સમયનું મહ�વ સમ�. � સમયનું મૂ�ય 

નિહ સમ� તો ભા�યથી વંિચત રહી જશે. ‘अभी 

नह� तो कभी नह�.’

િશવનું �વ�પ

પરમા�મા િશવ પોતે જ પોતાનો પ�રચય 
��ા મુખ �ારા આપતાં કહ� છ�, �� �યોિત �વ�પ 
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િશવ અને શંકર વ�ે ભેદ

કોઈક સમયથી એવી ભૂલ ભર�લી મા�યતા 
ચાલી આવી છ� ક� િશવ અને શંકર એકજ છ�. 
પરમા�મા સમ�વે છ� ક� િશવિલંગ એ િનરાકાર 
�યોિત�વ�પ પરમા�માની યાદગાર છ�, �યાર� 
આકારી શંકરની મૂિત� એ સૂ�મ દ�હધારી દ�વતા 
શંકરની યાદગાર છ�. � બ�ને એક જ હોત, તો 
બ�નેના િચ� િભ�ન િભ�ન શા માટ� હોય?

જેમ બ�નેના િચ� અલગ અલગ છ�, તેમ 
બ�નેના કત��ય પણ અલગ અલગ છ�. શંકર 
િવનાશકારી દ�વતા, �યાર� િશવ છ� ક�યાણકારી 
પરમા�મા. િશવને િ�મૂિત� - ��ા, િવ�ણુ અને 
શંકર �ણેના રચિયતા - Creator  કહ�વામાં આવે 
છ�. આથી શંકર છ� રચના Creation બ�ને વ�ે 
િપતા-પુ�નો સંબંધ છ�.

શંકરને િચ�માં ક�લાસ પવ�ત પર �યાન�થ 
��થિતમાં બતાવવામાં આવે છ�. એથી �પ� છ� ક� 
તેઓ કોઈક મહાન શિ�ની આરાધના કર� છ�. 
તેમનું �વ�પ સાધકનું છ�. તેઓ સા�ય નથી.

‘��ा देवताय नमः िव�णु देवताय नमः शंकर 

देवताय नमः’ એમ �ણેને દ�વતા કહ�વામાં આ�યા 

છ�. �યાર� ‘िशव परमा�मै नमः’ એ �ોક �ારા 
પરમા�મા કોણ એ �પ� થાય છ�.

પરમા�મા િશવની મિહમા

તેઓ સવ� આ�માઓના ક�યાણકારી િપતા 
છ�. �ાનના સાગર, �ેમના સાગર, સુખ-શાંિત 
અને આનંદના સાગર, સવ�શિ�વાન તેમજ 
સવ�ગુણોના ભંડાર િશવ પરમા�મા જ છ�. તેઓ જ 
���ના આ�દ-મ�ય-અ�તના �ાતા છ�. તેઓ જ 
મુિ� - �વનમુિ� દાતા તથા �દ�ય ��� 
િવધાતા છ�. તેઓ જ પરમિપતા, પરમ-િશ�ક 
અને સતગુ� છ�. કમ�ની ગુ� ગિતને �ણનાર 

રામે�રમાં �ી રામ પણ િશવની પૂ� 
કરતા, ગોપે�રમાં �ી ક��ણને પણ િશવની પૂ� 
કરતા દશા�વવા પાછળ એક જ કારણે છ� ક� �ી 
રામ ક� �ી ક��ણના ઈ�ર - િપતા પરમા�મા િશવ 
છ�, ભારતમાં મુ�ય બાર �યોિતિલ�ગ મં�દરો છ�.

મુ��લમભાઈઓ તેમના યા�ાધામ મ�ામાં 
સંગ-એ-અસવ� (પિવ� પ�થર) નામે િલંગ 
આકારના પ�થરને �ેમપૂવ�ક ચૂમી પૂ� કર� છ�, 
મુ��લમો અ�ાહને નૂર અથા�� �કાશ કહ� છ�. 
િ��તી, ય�દી અને ઈ�લામ ધમ�ના મુ�ય 
પયંગબર ઈ�ાહીમે આ પિવ� પ�થરની �થાપના 
મ�ામાં કરી હતી. ય�દી ધમ�ના �થાપક મૂસાએ 
(Mojes) પહાડી પર િનરાકાર �કાશ �વ�પ 
પરમા�માને God is light - God is one એટલે ક� 
પરમા�મા એક �કાશ �વ�પ છ� એમ ક�ં છ�.

�પાની લોકો એક �ટ��ડ પર ગોળ પ�થર 
(િચંકોન રો ક�) પર �યાન ક����ત કરી શાંિત 
મેળવવાનો �ય� કર� છ�. શીખ ધમ�ના ગુ� નાનક� 
પણ ઈ�ર માટ� ક�ં છ� ક� - એક ઓમકાર, 
િનરાકાર, અકાલમૂત�, અકતા�, અભો�ાને યાદ 
કરો.

આમ િનરાકાર પરમા�મા સવ�મા�ય છ�. 
આથી િશવરા�ી ફ� િહ�દુઓનો જ નિહ, પરંતુ 
સાચા અથ�માં સવ�ધમ�ના આ�માઓનો તહ�વાર છ�. 
સવ� ધાિમ�ક તહ�વારોનો એ જ�મદાતા પણ છ�. 
ભારતના બધા જ મુ�ય તહ�વારો િશવરા�ી સાથે 
સંકળાયેલા છ�. (આ મુ�ાને અ�ય તહ�વારોના 
રહ�ય િવશે વાંચવાથી વધુ સારી રીતે સમ� 
શકાશે.) જેમ િવ�ની તમામ અંકિલિપઓમાં મીડું 
-Z e r o - 0  સામા�ય છ�. તેમ િવ�ના સવ� 
આ�માઓના િપતા પણ એક જ છ� અને તે 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ છ�.
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મુખ �ારા નવી ���ની રચના કરી.

પરમા�મા િશવ ��ામુખ �ારા જે �ાના�ત 
વહાવે છ� એને જ સાચી ગીતા યા સ�યનારાયણની 
કથા કહ�વામાં આવે છ�, ગોમુખ એ ��ા �ારા 
�ાન ગંગાની જ યાદગાર છ�. પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ પરમધામથી થાય છ�. �યારબાદ 
દ�વા�માઓ માતાઓના ગભ� �ારથી જ�મ ધારણ 
કર� છ� - આ રહ�યને દશા�વવા માટ� જ 
િશવિલંગની �થાપના મં�દરના ઘુમટમાંથી 
કરવામાં આવે છ�, �યાર� દ�વી દ�વતાઓની મૂિત�ની 
�િત�ા મં�દરના �ારમાંથી કરવામાં આવે છ�. 
અમરનાથ, બ�ીનાથ ક� ક�દારનાથમાં 
િશવિલંગની �થાપના જમીનમાં ખાડો ખોદીને 
કરવામાં આવે છ� - જે પરમા�માના ગુ�ત રીતે 
થયેલા અવતરણના �તીક �પે છ�. મુ�ય બાર 
�યોિતિલ�ગમ મં�દરોમાં િશવિલંગની �થાપના 
ઊંડાણના ભાગમાં નીચે કરવામાં આવી છ� - જે 
અ�ય� પરમા�માના ગુ�ત અવતરણનું સૂચન 
કર� છ�.

િશવ પરમા�માનું �દ�ય કત��ય

કિળયુગી, તમો�ધાન અને પિતત 
આ�માઓને પાવન બનાવી સતયુગી, સતો�ધાન, 
�ે� ���ની રચના કરવાનું મુ�ય અને 
ક�યાણકારી કત��ય િશવ પરમા�માનું છ�. તેથી જ 
તેમને પિતત પાવન કહ�વાય છ�. તેઓ કરન 
કરાવનહાર હોઈ સવ� �થમ �ણ સૂ�મ આકારી 
દ�વતાઓ ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની સૂ�મ 
વતનમાં રચના કર� છ�. �વયં� િશવ પરમા�મા 
��ા મુખ �ારા સહજ રાજયોગનું િશ�ણ આપી 
મનુ�યા�માઓને િવકારોના પાશમાંથી છોડાવી 
પાવન બનાવે છ�, તથા સતયુગી ���ની �થાપના 
કર� છ� સાથે સાથે કિળયુગી આસુરી ���ના 
િવનાશ માટ� શંકરને િનિમ� બનાવે છ�. ��� 

તેઓ પરમધામ િનવાસી છ�. મનુ�ય ����પી 
��ના બીજ�પ અને સત-િચ�-આનંદ �વ�પ 
�યોિતિબંદુ �વ�પ, પિતત પાવન પરમા�મા િશવ 
છ�. આપણી �વન નૈયાને પાર ઉતારનાર અને 
નરમાંથી �ી નારાયણ તથા નારીમાંથી �ી લ�મી 
પદની �ા��ત તેઓ જ કરાવે છ�. આમ તેમની 
મિહમા અપરમ અપાર છ�.

િશવનું અવતરણ શી રીતે ?

પરમા�મા િશવ જ�મમરણના ચ�થી �યારા 
છ�, અ�ય� અને અશરીરી �યોિતિબંદુ �વ�પ છ� 
- તો પછી તેઓ ��વી લોક પર અવતરણ શી રીતે 
કર� છ� એ �� ઘણાને મુંઝવે છ� તેમનો જ�મ 
મનુ�યા�માની માફક િવકાર વડે - માતાના ગભ�માં 
થતો નથી, પરંતુ �ક�િતને પોતાના યોગબળ� વશ 
કરી એક સાધારણ મનુ�ય તનમાં ગુ�ત રીતે 
અવતરણ કર� છ�, જે તનને ��ા નામ આપવામાં 
આવે છ�. ��ાતનમાં િશવ પરમા�માનું અવતરણ 
ગુ�ત હોઈ ઓળખવું મુ�ક�લ ભયુ� બને છ�. આ 
વાતનો ઉ�ેખ �ીમ� ભગવ� ગીતામાં પણ થયેલો 
છ� ક� �� આવું છું �યાર� સાધારણ તનમાં રહ�લા 
એવા મને મૂઢમિત લોકો ઓળખી શકતાં નથી. 
‘अव जान��त मा मूढाः मानुषी तनुमाि�त�’ (ગીતા 
�ોક - ૧૧, અ�યાય -૯)

મનુ��િતમાં પણ ઉ�ેખ છ� ક� ���ના 
આરંભકાળમાં એક તેજ�વી �કાશમાન, 
અંડાકારનો ઉ�ભવ થયો. િશવપુરાણમાં પણ 
વણ�ન છ� ક� કિળયુગના અંતમાં �લય વખતે એક 
અ�ભુત �યોિતિલ�ગમ �ગટ થયું, ભગવાન 
��ા�ના લલાટથી �ગટ થયા. ��ા� �ારા 
સતયુગી ��� રચવાનું કાય� તી� ગિતથી થયું 
નિહ, આ કારણે તેઓ િન��સાહી હતા �યાર� િશવ 
��ા�ને આ�યા��મક શિ� આપી અને એમના 
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િશવ અને શંકર વ�ે ભેદ

કોઈક સમયથી એવી ભૂલ ભર�લી મા�યતા 
ચાલી આવી છ� ક� િશવ અને શંકર એકજ છ�. 
પરમા�મા સમ�વે છ� ક� િશવિલંગ એ િનરાકાર 
�યોિત�વ�પ પરમા�માની યાદગાર છ�, �યાર� 
આકારી શંકરની મૂિત� એ સૂ�મ દ�હધારી દ�વતા 
શંકરની યાદગાર છ�. � બ�ને એક જ હોત, તો 
બ�નેના િચ� િભ�ન િભ�ન શા માટ� હોય?

જેમ બ�નેના િચ� અલગ અલગ છ�, તેમ 
બ�નેના કત��ય પણ અલગ અલગ છ�. શંકર 
િવનાશકારી દ�વતા, �યાર� િશવ છ� ક�યાણકારી 
પરમા�મા. િશવને િ�મૂિત� - ��ા, િવ�ણુ અને 
શંકર �ણેના રચિયતા - Creator  કહ�વામાં આવે 
છ�. આથી શંકર છ� રચના Creation બ�ને વ�ે 
િપતા-પુ�નો સંબંધ છ�.

શંકરને િચ�માં ક�લાસ પવ�ત પર �યાન�થ 
��થિતમાં બતાવવામાં આવે છ�. એથી �પ� છ� ક� 
તેઓ કોઈક મહાન શિ�ની આરાધના કર� છ�. 
તેમનું �વ�પ સાધકનું છ�. તેઓ સા�ય નથી.

‘��ा देवताय नमः िव�णु देवताय नमः शंकर 

देवताय नमः’ એમ �ણેને દ�વતા કહ�વામાં આ�યા 

છ�. �યાર� ‘िशव परमा�मै नमः’ એ �ોક �ારા 
પરમા�મા કોણ એ �પ� થાય છ�.

પરમા�મા િશવની મિહમા

તેઓ સવ� આ�માઓના ક�યાણકારી િપતા 
છ�. �ાનના સાગર, �ેમના સાગર, સુખ-શાંિત 
અને આનંદના સાગર, સવ�શિ�વાન તેમજ 
સવ�ગુણોના ભંડાર િશવ પરમા�મા જ છ�. તેઓ જ 
���ના આ�દ-મ�ય-અ�તના �ાતા છ�. તેઓ જ 
મુિ� - �વનમુિ� દાતા તથા �દ�ય ��� 
િવધાતા છ�. તેઓ જ પરમિપતા, પરમ-િશ�ક 
અને સતગુ� છ�. કમ�ની ગુ� ગિતને �ણનાર 

રામે�રમાં �ી રામ પણ િશવની પૂ� 
કરતા, ગોપે�રમાં �ી ક��ણને પણ િશવની પૂ� 
કરતા દશા�વવા પાછળ એક જ કારણે છ� ક� �ી 
રામ ક� �ી ક��ણના ઈ�ર - િપતા પરમા�મા િશવ 
છ�, ભારતમાં મુ�ય બાર �યોિતિલ�ગ મં�દરો છ�.

મુ��લમભાઈઓ તેમના યા�ાધામ મ�ામાં 
સંગ-એ-અસવ� (પિવ� પ�થર) નામે િલંગ 
આકારના પ�થરને �ેમપૂવ�ક ચૂમી પૂ� કર� છ�, 
મુ��લમો અ�ાહને નૂર અથા�� �કાશ કહ� છ�. 
િ��તી, ય�દી અને ઈ�લામ ધમ�ના મુ�ય 
પયંગબર ઈ�ાહીમે આ પિવ� પ�થરની �થાપના 
મ�ામાં કરી હતી. ય�દી ધમ�ના �થાપક મૂસાએ 
(Mojes) પહાડી પર િનરાકાર �કાશ �વ�પ 
પરમા�માને God is light - God is one એટલે ક� 
પરમા�મા એક �કાશ �વ�પ છ� એમ ક�ં છ�.

�પાની લોકો એક �ટ��ડ પર ગોળ પ�થર 
(િચંકોન રો ક�) પર �યાન ક����ત કરી શાંિત 
મેળવવાનો �ય� કર� છ�. શીખ ધમ�ના ગુ� નાનક� 
પણ ઈ�ર માટ� ક�ં છ� ક� - એક ઓમકાર, 
િનરાકાર, અકાલમૂત�, અકતા�, અભો�ાને યાદ 
કરો.

આમ િનરાકાર પરમા�મા સવ�મા�ય છ�. 
આથી િશવરા�ી ફ� િહ�દુઓનો જ નિહ, પરંતુ 
સાચા અથ�માં સવ�ધમ�ના આ�માઓનો તહ�વાર છ�. 
સવ� ધાિમ�ક તહ�વારોનો એ જ�મદાતા પણ છ�. 
ભારતના બધા જ મુ�ય તહ�વારો િશવરા�ી સાથે 
સંકળાયેલા છ�. (આ મુ�ાને અ�ય તહ�વારોના 
રહ�ય િવશે વાંચવાથી વધુ સારી રીતે સમ� 
શકાશે.) જેમ િવ�ની તમામ અંકિલિપઓમાં મીડું 
-Z e r o - 0  સામા�ય છ�. તેમ િવ�ના સવ� 
આ�માઓના િપતા પણ એક જ છ� અને તે 
�યોિતિબ�દુ �વ�પ છ�.
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મુખ �ારા નવી ���ની રચના કરી.

પરમા�મા િશવ ��ામુખ �ારા જે �ાના�ત 
વહાવે છ� એને જ સાચી ગીતા યા સ�યનારાયણની 
કથા કહ�વામાં આવે છ�, ગોમુખ એ ��ા �ારા 
�ાન ગંગાની જ યાદગાર છ�. પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ પરમધામથી થાય છ�. �યારબાદ 
દ�વા�માઓ માતાઓના ગભ� �ારથી જ�મ ધારણ 
કર� છ� - આ રહ�યને દશા�વવા માટ� જ 
િશવિલંગની �થાપના મં�દરના ઘુમટમાંથી 
કરવામાં આવે છ�, �યાર� દ�વી દ�વતાઓની મૂિત�ની 
�િત�ા મં�દરના �ારમાંથી કરવામાં આવે છ�. 
અમરનાથ, બ�ીનાથ ક� ક�દારનાથમાં 
િશવિલંગની �થાપના જમીનમાં ખાડો ખોદીને 
કરવામાં આવે છ� - જે પરમા�માના ગુ�ત રીતે 
થયેલા અવતરણના �તીક �પે છ�. મુ�ય બાર 
�યોિતિલ�ગમ મં�દરોમાં િશવિલંગની �થાપના 
ઊંડાણના ભાગમાં નીચે કરવામાં આવી છ� - જે 
અ�ય� પરમા�માના ગુ�ત અવતરણનું સૂચન 
કર� છ�.

િશવ પરમા�માનું �દ�ય કત��ય

કિળયુગી, તમો�ધાન અને પિતત 
આ�માઓને પાવન બનાવી સતયુગી, સતો�ધાન, 
�ે� ���ની રચના કરવાનું મુ�ય અને 
ક�યાણકારી કત��ય િશવ પરમા�માનું છ�. તેથી જ 
તેમને પિતત પાવન કહ�વાય છ�. તેઓ કરન 
કરાવનહાર હોઈ સવ� �થમ �ણ સૂ�મ આકારી 
દ�વતાઓ ��ા, િવ�ણુ અને શંકરની સૂ�મ 
વતનમાં રચના કર� છ�. �વયં� િશવ પરમા�મા 
��ા મુખ �ારા સહજ રાજયોગનું િશ�ણ આપી 
મનુ�યા�માઓને િવકારોના પાશમાંથી છોડાવી 
પાવન બનાવે છ�, તથા સતયુગી ���ની �થાપના 
કર� છ� સાથે સાથે કિળયુગી આસુરી ���ના 
િવનાશ માટ� શંકરને િનિમ� બનાવે છ�. ��� 

તેઓ પરમધામ િનવાસી છ�. મનુ�ય ����પી 
��ના બીજ�પ અને સત-િચ�-આનંદ �વ�પ 
�યોિતિબંદુ �વ�પ, પિતત પાવન પરમા�મા િશવ 
છ�. આપણી �વન નૈયાને પાર ઉતારનાર અને 
નરમાંથી �ી નારાયણ તથા નારીમાંથી �ી લ�મી 
પદની �ા��ત તેઓ જ કરાવે છ�. આમ તેમની 
મિહમા અપરમ અપાર છ�.

િશવનું અવતરણ શી રીતે ?

પરમા�મા િશવ જ�મમરણના ચ�થી �યારા 
છ�, અ�ય� અને અશરીરી �યોિતિબંદુ �વ�પ છ� 
- તો પછી તેઓ ��વી લોક પર અવતરણ શી રીતે 
કર� છ� એ �� ઘણાને મુંઝવે છ� તેમનો જ�મ 
મનુ�યા�માની માફક િવકાર વડે - માતાના ગભ�માં 
થતો નથી, પરંતુ �ક�િતને પોતાના યોગબળ� વશ 
કરી એક સાધારણ મનુ�ય તનમાં ગુ�ત રીતે 
અવતરણ કર� છ�, જે તનને ��ા નામ આપવામાં 
આવે છ�. ��ાતનમાં િશવ પરમા�માનું અવતરણ 
ગુ�ત હોઈ ઓળખવું મુ�ક�લ ભયુ� બને છ�. આ 
વાતનો ઉ�ેખ �ીમ� ભગવ� ગીતામાં પણ થયેલો 
છ� ક� �� આવું છું �યાર� સાધારણ તનમાં રહ�લા 
એવા મને મૂઢમિત લોકો ઓળખી શકતાં નથી. 
‘अव जान��त मा मूढाः मानुषी तनुमाि�त�’ (ગીતા 
�ોક - ૧૧, અ�યાય -૯)

મનુ��િતમાં પણ ઉ�ેખ છ� ક� ���ના 
આરંભકાળમાં એક તેજ�વી �કાશમાન, 
અંડાકારનો ઉ�ભવ થયો. િશવપુરાણમાં પણ 
વણ�ન છ� ક� કિળયુગના અંતમાં �લય વખતે એક 
અ�ભુત �યોિતિલ�ગમ �ગટ થયું, ભગવાન 
��ા�ના લલાટથી �ગટ થયા. ��ા� �ારા 
સતયુગી ��� રચવાનું કાય� તી� ગિતથી થયું 
નિહ, આ કારણે તેઓ િન��સાહી હતા �યાર� િશવ 
��ા�ને આ�યા��મક શિ� આપી અને એમના 
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પ�રવત�નની આ �િ�યામાં ક�દરતી આપિ�ઓ, 
�હયુ�ો તેમજ િવ�યુ� મહ�વનો ભાગ ભજવે 
છ�. �યારબાદ આવનારી �દ�ય ��� �વગ� યા 
સતયુગની પાલના િવ�ણુ (અથા�� �ી લ�મી અને 
�ી નારાયણ) �ારા થાય છ�.

વત�માન સમયે પરમા�મા િવ� નવિનમા�ણનું 
કાય� ગુ�ત રીતે કરી ર�ા હોવાથી આ સમયને 
પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગ કહ�વામાં આવે 
છ�. અ�યારનો સમય જ કિળયુગના અંત અને 
સતયુગના આરંભનો સંિધકાળ હોઈ િશવિપતા 
ગીતા�ાન અને રાજયોગના િશ�ણ �ારા પિતત 
આ�માઓને પુ�ષો�મ બનાવી િવ�નું ક�યાણ 
કરી ર�ા છ�. આ ક�યાણકારી કત��યની યાદમાં 
આપણે પુ�ષો�મ માસ ઉજવીએ છીએ. બહ�નો 
વહ�લી સવાર� નદી �ાન કરી ભીના વ��ે ઘેર 
આવે છ� - ખર�ખર તો િશવની �ાન સ�રતામાં 
આ�માને �ાન કરાવી શુ� બનવાની વાત છ�. 
િશવ કિળયુગી અ�ાન અંધકારની રાિ�એ આવે 
છ� જેની યાદગારમાં ક��ણ પ�ની ચૌદશની અંધારી 
રાિ�એ િશવરા�ીનો ઉ�સવ ઉજવાય છ�. એ પછી 
શુ� પ� અથા�� સુખ-શાંિત- આનંદનો યુગ 
(સતયુગ) આવે છ�. રાધા અને ક��ણ જેવા પિવ� 
આ�માઓ સતયુગી �ે� દુિનયામાં જ�મ લે છ� 
અને અડધા ક�પ સુધી (અથા�� સતયુગ અને 
�ેતાયુગના પચીસો વષ�) સુખ-શાંિત આનંદ અને 
પિવ�તાથી ભરપૂર એવું સ�� �વન ભોગવે છ�.

િશવ પરમા�માના કત��ય વાચક નામો

હર ક�પે, સંગમયુગમાં પરમા�મા િશવ 
આવીને િવ� પ�રવત�નનું �ે� કત��ય કર� છ�, 
તેને આધાર� સતયુગી ���નું િનમા�ણ થાય છ�. આ 
�દ�ય કત��યને આધાર� પરમા�મા િશવના 
અનેકાનેક નામો �ચિલત છ�. આ નામો તેમના 
કત��યની યાદગાર �પે અનેક મં�દરો �ારા 

�ાપરથી આજ સુધી સચવાયેલા છ�. એમાંથી 
મહ�વના નામોનો ઉ�ેખ કરવા જેવો છ�.

અમરનાથ, સોમનાથ, પશુપિતનાથ, 
મુ�ે�ર, િવ�નાથ, નીલક�ઠ, પાપકટ��ર, 
િ�ભુવને�ર, કામનાથ, બબુલનાથ, ભોળાનાથ.

�ણવા જેવા રહ�યો

િશવના મં�દરમાં કાચબાની �િતમા હોય છ�, 
જે ચાર� તરફ ભટકતી �થૂળ-સૂ�મ ઈ���યોને 
સમેટી, એકા�િચતને પરમિપતા પરમા�મા સાથે 
યોગ�થ થવા આ�માને અંતમુ�ખી બનવાની 
યાદગાર સૂચવે છ�.

મં�દરમાં થતો ઘંટારવ પરમા�માને જગાડવા 
માટ� નિહ, પરંતુ પોતાના મન-બુિ�ને ઢ�ઢોળી 
આ�માની ��િત માટ� છ�.

પુ�રીનો શંખનાદ પરમા�માના �ાનને 
અ�ય આ�માઓ સુધી પહ�ચાડવાની યાદગાર છ�.

સફ�દ આરસ પહાણના બનેલા નંદીગણને 
િશવનું વાહન ગણવામાં આવે છ�. વા�તવમાં આ 
�તીક, �ેત વ��ધારી, ગૌરવણ�, વયો�� 
��ાતનનો આ�ય લઈ �ાના�ત માટ� મા�યમ 
બના�યું તેની યાદગાર છ�.

મં�દરની દીવાલ પર �યાન�થ તપ�વીમૂત� 
શંકરનું િચ� નજર� પડે છ�. આ મા� િચ� two 
dimentional હોય છ�. �િતમા three dimentional 
હોતી નથી. કારણ શંકર આ ��� પર સદ�હ� 
પાટ�ધારી નથી. તેઓ મા� સૂ�મવતન િનવાસી 
સૂ�મ દ�હધારી દ�વતા છ�. તેમને ફ� સા�ા�કાર 
�ારા જ �ઈ શકાય.

પાવ�તીનું િચ� િશવશિ�ની યાદગાર છ�, જે 
આ�માઓ યોગ �ારા શિ��વ�પ બ�યા તેની 
��િત�પે અં�કત છ�.
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વળી, િશવના મં�દરમાં િવ�ણુ, લ�મી- 
નારાયણનું િચ� / મૂિત� નથી, કારણ ક� તેઓ 
સતયુગી ���ના �ે� પાટ�ધારી છ�. તેઓ 
સતયુગી િવ�ની પાલનાનું કત��ય કર� છ� - જે 
િશવના સાિન�યમાં થતું નથી.

િશવાલયમાં એક તરફ પવનસૂત 
હનુમાનની મૂિત� અને બી� બાજુ િવ�નનાશક 
ગણપિતની મૂિત� �વા મળ� છ�. પરમા�માના 
અવતરણ સમયે જે આ�માઓએ એક િન� 
��ચય��ત ધારણ કરી ઈ���ય�ત બનીને 
મહાવીર�વ દાખવેલું, તેમજ હવાની માફક હ�મેશા 
હલકા-િનબ�જ અથા�� િનરહ�કારી અને 
ઉ�વ�ગામી ઉપરામ આ�યા��મક અવ�થામાં રહી 
અ�ય આ�માઓની મૂછા� દૂર કરી છ�. તેની 
યાદગાર હનુમાન �વ�પે છ�. જેઓએ ��િ� 
માગ�માં રહી, િવકારોના િવ�નોનો નાશ કરી, 
પરમા�માની �ીમત પર રહ�વામાં ને��વ કયુ� છ�. 
તેમની યાદગાર �ીગણેશ �પે છ�. િશવના મં�દરમાં 
�વામાં આવતી દ�વીઓ એ વાતની ��િત અપાવે 
છ� ક� ક�પ પૂવ� ���ના નવિનમા�ણના કાય� માટ� 
પરમા�મા િશવે બહ�નો માતાઓને (િશવ 
શિ�ઓને) િનિમ� બના�યાં હતાં - ફરીથી એ જ 
સમયનું અ�યાર� પુનરાવત�ન થઈ ર�ં છ�.

િશવની બરાતમાં �ત-�તના િચ�-િવિચ� 
ભૂત �ેતો વગેર�નું વણ�ન છ�. પરમા�મા િશવ કામ 
�ોધ ઈ�યા�દ િવકારથી બંદરની જેમ ચંચળ 
�િતવાળા બની ગયેલ અવગુણોથી ભરપૂર 
મનુ�યા�માઓને �વ�હ� અથા�� પરમધામ લઈ 
�ય છ�. એ રહ�યને િવિચ� કથા �ારા વણ��યું છ�.

િશવિલંગ સંબંધી અ�ય િવશેષતાઓ

િશવિલંગ મોટ� ભાગે કાળા પ�થરનું હોય છ�. 
જે આ રહ�યને �કટ કર� છ� ક� િશવિપતા િવકારી 

મનુ�યા�માઓના િવકારો �પી ઝેરને �હણ કરી લે 
છ�. િ�પુંડ એ રહ�યને છતું કર� છ� ક� પરમા�મા 
િશવ ��ા-િવ�ણુ અને શંકરના રચિયતા-િ�મૂિત� 
છ�. �ણ ક� પાંચ િબલીપ� િશવને અપ�ણ થાય છ�. 
એનું રહ�ય એ છ� ક� આપણે મન-બુિ� અને 
સં�કાર �ારા તેમ જ પાંચે કમ����યો સિહત 
પરમા�માને અપ�ણ થવાનું છ�. િશવને એક 
(આકડા)ના �લો ચઢાવવાનું કારણ એ છ� ક� કામ 
�ોધ, લોભ, મોહ, અંધકાર ઈ�યા�દ જંગલી 
િવકારો આકડાના �લ સમાન છ� જે િશવને અપ�ણ 
કરવાના છ�.

િશવિલંગ પર થતી સતત જળધારા 
પરમા�માને બુિ��પી ઘટમાં િનરંતર યાદ 
કરવાની અને મનુ-બુિ�માંથી િનરંતર �ાનના 
િબંદુઓને ટપકતાં રાખવાની યાદગાર છ�.

િશવરા�ીને �દવસે ભાંગ પીને િશવ ભ�ો 
નશો કર� છ�. ખર�ખર તો ઈ�રીય �ાના�ત �પી 
ભાંગ પીને અતી���ય સુખના આનંદમાં મ� 
થવાનું છ�. ઈ�રીય નશો (યા ખુમારી) રાખી 
�વનને ધ�ય બનાવવાનું છ�.

િશવરા�ીના �દવસે અ�નનો �યાગ કરી 
ઉપવાસ કરવામાં આવે છ�. બાક� અ�ય ભોજન તો 
બનાવીએ જ છીએ. �યાગ શેનો કરવાનો છ�? 
પરમા�મા કહ� છ� િવકારોનો �યાગ કરો. તેઓ શૂ� 
છ�. તેમનો �પશ� ન કરો. ઉપવાસનો સાચો અથ� 
પરમા�મા પાસે િનવાસ. મન-બુિ�નો તાર 
પરમા�માની સાથે �ડીએ એ સાચો ઉપવાસ છ�. 
ઉપ અથા�ત ઉપર �� લોકમાં પરમધામ િનવાસી 
પરમા�માની ��િતમાં રહ�વું. નીચેની ભૌિતક 
વાસનામયી ���થી મનને ઉપર ખ�ચી લેવું એ જ 
ઉપવાસનું સાચું રહ�ય છ�.

આ ઉ�સવ વખતે, અ�ય ક�ટલાક 
(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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પ�રવત�નની આ �િ�યામાં ક�દરતી આપિ�ઓ, 
�હયુ�ો તેમજ િવ�યુ� મહ�વનો ભાગ ભજવે 
છ�. �યારબાદ આવનારી �દ�ય ��� �વગ� યા 
સતયુગની પાલના િવ�ણુ (અથા�� �ી લ�મી અને 
�ી નારાયણ) �ારા થાય છ�.

વત�માન સમયે પરમા�મા િવ� નવિનમા�ણનું 
કાય� ગુ�ત રીતે કરી ર�ા હોવાથી આ સમયને 
પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગ કહ�વામાં આવે 
છ�. અ�યારનો સમય જ કિળયુગના અંત અને 
સતયુગના આરંભનો સંિધકાળ હોઈ િશવિપતા 
ગીતા�ાન અને રાજયોગના િશ�ણ �ારા પિતત 
આ�માઓને પુ�ષો�મ બનાવી િવ�નું ક�યાણ 
કરી ર�ા છ�. આ ક�યાણકારી કત��યની યાદમાં 
આપણે પુ�ષો�મ માસ ઉજવીએ છીએ. બહ�નો 
વહ�લી સવાર� નદી �ાન કરી ભીના વ��ે ઘેર 
આવે છ� - ખર�ખર તો િશવની �ાન સ�રતામાં 
આ�માને �ાન કરાવી શુ� બનવાની વાત છ�. 
િશવ કિળયુગી અ�ાન અંધકારની રાિ�એ આવે 
છ� જેની યાદગારમાં ક��ણ પ�ની ચૌદશની અંધારી 
રાિ�એ િશવરા�ીનો ઉ�સવ ઉજવાય છ�. એ પછી 
શુ� પ� અથા�� સુખ-શાંિત- આનંદનો યુગ 
(સતયુગ) આવે છ�. રાધા અને ક��ણ જેવા પિવ� 
આ�માઓ સતયુગી �ે� દુિનયામાં જ�મ લે છ� 
અને અડધા ક�પ સુધી (અથા�� સતયુગ અને 
�ેતાયુગના પચીસો વષ�) સુખ-શાંિત આનંદ અને 
પિવ�તાથી ભરપૂર એવું સ�� �વન ભોગવે છ�.

િશવ પરમા�માના કત��ય વાચક નામો

હર ક�પે, સંગમયુગમાં પરમા�મા િશવ 
આવીને િવ� પ�રવત�નનું �ે� કત��ય કર� છ�, 
તેને આધાર� સતયુગી ���નું િનમા�ણ થાય છ�. આ 
�દ�ય કત��યને આધાર� પરમા�મા િશવના 
અનેકાનેક નામો �ચિલત છ�. આ નામો તેમના 
કત��યની યાદગાર �પે અનેક મં�દરો �ારા 

�ાપરથી આજ સુધી સચવાયેલા છ�. એમાંથી 
મહ�વના નામોનો ઉ�ેખ કરવા જેવો છ�.

અમરનાથ, સોમનાથ, પશુપિતનાથ, 
મુ�ે�ર, િવ�નાથ, નીલક�ઠ, પાપકટ��ર, 
િ�ભુવને�ર, કામનાથ, બબુલનાથ, ભોળાનાથ.

�ણવા જેવા રહ�યો

િશવના મં�દરમાં કાચબાની �િતમા હોય છ�, 
જે ચાર� તરફ ભટકતી �થૂળ-સૂ�મ ઈ���યોને 
સમેટી, એકા�િચતને પરમિપતા પરમા�મા સાથે 
યોગ�થ થવા આ�માને અંતમુ�ખી બનવાની 
યાદગાર સૂચવે છ�.

મં�દરમાં થતો ઘંટારવ પરમા�માને જગાડવા 
માટ� નિહ, પરંતુ પોતાના મન-બુિ�ને ઢ�ઢોળી 
આ�માની ��િત માટ� છ�.

પુ�રીનો શંખનાદ પરમા�માના �ાનને 
અ�ય આ�માઓ સુધી પહ�ચાડવાની યાદગાર છ�.

સફ�દ આરસ પહાણના બનેલા નંદીગણને 
િશવનું વાહન ગણવામાં આવે છ�. વા�તવમાં આ 
�તીક, �ેત વ��ધારી, ગૌરવણ�, વયો�� 
��ાતનનો આ�ય લઈ �ાના�ત માટ� મા�યમ 
બના�યું તેની યાદગાર છ�.

મં�દરની દીવાલ પર �યાન�થ તપ�વીમૂત� 
શંકરનું િચ� નજર� પડે છ�. આ મા� િચ� two 
dimentional હોય છ�. �િતમા three dimentional 
હોતી નથી. કારણ શંકર આ ��� પર સદ�હ� 
પાટ�ધારી નથી. તેઓ મા� સૂ�મવતન િનવાસી 
સૂ�મ દ�હધારી દ�વતા છ�. તેમને ફ� સા�ા�કાર 
�ારા જ �ઈ શકાય.

પાવ�તીનું િચ� િશવશિ�ની યાદગાર છ�, જે 
આ�માઓ યોગ �ારા શિ��વ�પ બ�યા તેની 
��િત�પે અં�કત છ�.
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વળી, િશવના મં�દરમાં િવ�ણુ, લ�મી- 
નારાયણનું િચ� / મૂિત� નથી, કારણ ક� તેઓ 
સતયુગી ���ના �ે� પાટ�ધારી છ�. તેઓ 
સતયુગી િવ�ની પાલનાનું કત��ય કર� છ� - જે 
િશવના સાિન�યમાં થતું નથી.

િશવાલયમાં એક તરફ પવનસૂત 
હનુમાનની મૂિત� અને બી� બાજુ િવ�નનાશક 
ગણપિતની મૂિત� �વા મળ� છ�. પરમા�માના 
અવતરણ સમયે જે આ�માઓએ એક િન� 
��ચય��ત ધારણ કરી ઈ���ય�ત બનીને 
મહાવીર�વ દાખવેલું, તેમજ હવાની માફક હ�મેશા 
હલકા-િનબ�જ અથા�� િનરહ�કારી અને 
ઉ�વ�ગામી ઉપરામ આ�યા��મક અવ�થામાં રહી 
અ�ય આ�માઓની મૂછા� દૂર કરી છ�. તેની 
યાદગાર હનુમાન �વ�પે છ�. જેઓએ ��િ� 
માગ�માં રહી, િવકારોના િવ�નોનો નાશ કરી, 
પરમા�માની �ીમત પર રહ�વામાં ને��વ કયુ� છ�. 
તેમની યાદગાર �ીગણેશ �પે છ�. િશવના મં�દરમાં 
�વામાં આવતી દ�વીઓ એ વાતની ��િત અપાવે 
છ� ક� ક�પ પૂવ� ���ના નવિનમા�ણના કાય� માટ� 
પરમા�મા િશવે બહ�નો માતાઓને (િશવ 
શિ�ઓને) િનિમ� બના�યાં હતાં - ફરીથી એ જ 
સમયનું અ�યાર� પુનરાવત�ન થઈ ર�ં છ�.

િશવની બરાતમાં �ત-�તના િચ�-િવિચ� 
ભૂત �ેતો વગેર�નું વણ�ન છ�. પરમા�મા િશવ કામ 
�ોધ ઈ�યા�દ િવકારથી બંદરની જેમ ચંચળ 
�િતવાળા બની ગયેલ અવગુણોથી ભરપૂર 
મનુ�યા�માઓને �વ�હ� અથા�� પરમધામ લઈ 
�ય છ�. એ રહ�યને િવિચ� કથા �ારા વણ��યું છ�.

િશવિલંગ સંબંધી અ�ય િવશેષતાઓ

િશવિલંગ મોટ� ભાગે કાળા પ�થરનું હોય છ�. 
જે આ રહ�યને �કટ કર� છ� ક� િશવિપતા િવકારી 

મનુ�યા�માઓના િવકારો �પી ઝેરને �હણ કરી લે 
છ�. િ�પુંડ એ રહ�યને છતું કર� છ� ક� પરમા�મા 
િશવ ��ા-િવ�ણુ અને શંકરના રચિયતા-િ�મૂિત� 
છ�. �ણ ક� પાંચ િબલીપ� િશવને અપ�ણ થાય છ�. 
એનું રહ�ય એ છ� ક� આપણે મન-બુિ� અને 
સં�કાર �ારા તેમ જ પાંચે કમ����યો સિહત 
પરમા�માને અપ�ણ થવાનું છ�. િશવને એક 
(આકડા)ના �લો ચઢાવવાનું કારણ એ છ� ક� કામ 
�ોધ, લોભ, મોહ, અંધકાર ઈ�યા�દ જંગલી 
િવકારો આકડાના �લ સમાન છ� જે િશવને અપ�ણ 
કરવાના છ�.

િશવિલંગ પર થતી સતત જળધારા 
પરમા�માને બુિ��પી ઘટમાં િનરંતર યાદ 
કરવાની અને મનુ-બુિ�માંથી િનરંતર �ાનના 
િબંદુઓને ટપકતાં રાખવાની યાદગાર છ�.

િશવરા�ીને �દવસે ભાંગ પીને િશવ ભ�ો 
નશો કર� છ�. ખર�ખર તો ઈ�રીય �ાના�ત �પી 
ભાંગ પીને અતી���ય સુખના આનંદમાં મ� 
થવાનું છ�. ઈ�રીય નશો (યા ખુમારી) રાખી 
�વનને ધ�ય બનાવવાનું છ�.

િશવરા�ીના �દવસે અ�નનો �યાગ કરી 
ઉપવાસ કરવામાં આવે છ�. બાક� અ�ય ભોજન તો 
બનાવીએ જ છીએ. �યાગ શેનો કરવાનો છ�? 
પરમા�મા કહ� છ� િવકારોનો �યાગ કરો. તેઓ શૂ� 
છ�. તેમનો �પશ� ન કરો. ઉપવાસનો સાચો અથ� 
પરમા�મા પાસે િનવાસ. મન-બુિ�નો તાર 
પરમા�માની સાથે �ડીએ એ સાચો ઉપવાસ છ�. 
ઉપ અથા�ત ઉપર �� લોકમાં પરમધામ િનવાસી 
પરમા�માની ��િતમાં રહ�વું. નીચેની ભૌિતક 
વાસનામયી ���થી મનને ઉપર ખ�ચી લેવું એ જ 
ઉપવાસનું સાચું રહ�ય છ�.

આ ઉ�સવ વખતે, અ�ય ક�ટલાક 
(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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હોળીનો તહ�વાર િવજય-ઉ�ાસ-ઉમંગ 
તથા �ેહિમલનના પિવ� ઉ�સવના યાદગાર �પે 
ઉજવવામાં આવે છ�. ક�ઈક �ણીતી લોકકથાઓ 
તથા દ�તકથાઓની પ�ા�ભૂિમકામાં ઉજવવામાં 
આવતા આ તહ�વારની પાછળ રહ�લાના 
આ�યા��મક રહ�યને �વયં પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા જેનું �વ�પ િનરાકાર-�યોિત િબ�દુ છ�. 
જેઓ વત�માન સમય મનુ�ય દ�હ �ારા અવતરણ 
કરી સમ�વી ર�ા છ�. તેને �ણીને �વયં અનુભવ 
કરવાથી �વનનાં દુઃખ-દદ�, અ�ા��ત તથા િચંતા 
વગેર� દૂર થતાં આ�મા સાચી સુખ-શાંિત તથા 
સંપૂણ�તાના �દ�ય રંગોથી રંગીન બની �ય છ�.

હોળી મુ�ય�વે �ણ �કાર� (રીતે) ઉજવાય 
છ�. જેનું આ�યા��મક રહ�ય જુદી-જુદી રીતે અહ� 
��તુત છ�.

�ગટાવવામાં આવતી હોળી

હોિલકાદહન એટલે પોતાના જૂના-પુરાણા 
�વભાવ-સં�કારને યોગ�પી અ��માં ભ�મ 
કરવા. (અ��ત�વ સંપૂણ� સમા�ત કરી દ�વું). 
હોળી િહ�દી વષ�ના અંિતમ માસના અંિતમ �દવસ 
એટલે ક� અમાવ�યાની અંિધયારી રાતમાં 
�ગટાવવામાં આવે છ�. તેનો અથ� અ�યંત �પ� 
અને સરળ છ� ક�, પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
અ�ાન�પી અંધકારમાં ડૂબેલા ઘોર કિળયુગના 
અંત સમયે સાકાર મનુ�ય લોકમાં અવતરણ કરી 
�વયંના �દ�ય�ાન તથા સહજ રાજયોગની 
યોગઅ��માં મનુ�ય આ�માઓની તમોગુણી 
�િ�ઓ ભ�મ કરી ર�ા છ�. કામ, �ોધ ઈ�યા�દ 

પાંચ િવકારો �પી સવ��યાપી આસુરી �િ�ઓ જે 
�કાર� આજે સમ� િવ�ને પોતાના સંક�માં 
જકડી રહી છ�. તેમાંથી બચાવવા માટ� જ વત�માન 
સમયે પરમા�માનું અલૌ�કક અવતરણ થયું છ�. 
પાપકમ�ના મૂળ બી�ને જ ભ�મીભૂત કરવાનું 
ભગીરથ કાય� પરમા�મા પોતાના �ાનબળ તથા 
યોગના આધાર� કરી ર�ા છ�. �વયંની �િ�ઓની 
કમી-કમ�રીઓ ખામીઓને ખલાસ કરી �દ�ય 
�િ�ઓમાં પ�રવત�ન કરવી, એ જ સાચી અને 
સાથ�ક હોળી છ�.

રંગ લગાવવાની હોળી

આનો ભાવાથ� એ જ ક�, જે મનુ�ય 
પરમા�માના અવતરણની સ�યતાનો અનુભવ 
કરી ર�ા છ�, તેને ઈ�રીય �દ�યતાનો પાકો 
(કાયમી) રંગ લાગી �ય છ�. એટલે ક�, ઈ�રીય 
સંગ (સ�સંગ)ને કારણે દ�વી ગુણો અને 
શિ�ઓના અખૂટ ખ�નાથી ભરપૂર અનુભવ 
કર� છ�. �યારપછી એની સામે ચાહ� ગમે તેવી 
કોઈપણ �યિ� આવે, તો તેને પણ પોતાની 
�દ�યતાના રંગથી રંગીન બનાવી દ� છ�. આ��મક 
�ેહની િપચકારીથી એકબી� પર �દ�ય ગુણોનો 
રંગ લગાવવાની હોળી રમવાની અલૌ�કક 
પ�િતની કળા કારીગરી �વયં પરમા�મા આ 
��વીલોક પર આવી વત�માન સમયે શીખવી ર�ા 
છ�. એટલે ક� સમ� ���ને �વગ� અથા�� સતયુગી 
બનાવી ર�ા છ�. અ�યાર� વત�માન સમયમાં આ જ 
સાચી સાચી હોળી સમ� િવ�માં ��યેક 
��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓ રમી અલૌ�કક 
આનંદ ઉ�સવ મનાવી ર�ા છ�.

�દ�યદશ�ન

અિવનાશી રંગોની િનરાળી હોળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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મંગલ-િમલન (�ેહિમલન) મનાવવાની 
હોળી

હોળીને �દવસે �યિ� પોતાના બધા જ જૂના 
વેરભાવ-ભેદભાવ ભૂલીને પર�પર મંગલમય 
િમલન કર� છ� અને �યિ� પોતે �યાર� જ સુખી 
બનશે, �યાર� તે પોતાનામાં આ��મક �દ�યતાના 
ગુણોથી ભરપૂર હશે. આ ગુણોના અભાવે આજે 
ચોતરફ અ�ા��ત, દુઃખ, અશાંિતનું વાતાવરણ છ�. 
આ વાતાવરણને �દ�ય બનાવવાનું મહાન અને 
ભગીરથ કાય� પરમા�મા કરી ર�ા છ�. જેનો યથાથ� 
અનુભવ આપ �વયં અનુભવ કરી શકો છો.

અંતમાં �થૂળ �પે મનાવવામાં આવતી ક� 
રમવામાં આવતી હોળી તો મા� એક જ �દવસની 
િવનાશી ખુશી ભલે આપે, પરંતુ આપણા �વનમાં 
કાયમી (શા�ત) ખુશીઓની રંગીન બહાર નથી 
લાવી શકતી. �યાં સુધી આપણને �વયં આ��મક 
િચંતન નહ� કરીએ, �યાં સુધી પોતાના દ�હ, સગા-
સંબંધીઓ અને આસપાસની દુિનયામાં જ 
ખોવાયેલાં રહીશું. આપણી બુિ� �િત, ભાષા, 
ધમ� ઈ�યા�દના ભેદભાવના �મમાં ફસાયેલી છ�. 

અધઃપતનનું મુ�ય કારણ દ�હઅિભમાન છ�. આ 
દ�હ અિભમાનમાંથી મુ� બનાવવાનું સુખ-શાંિત 
અને પિવ� દુિનયા બનાવવાનું, �ે� કત��ય 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા િશવ વત�માન સમય 
આબુ પવ�ત પર અવતરીત થઈ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના આ� 
�થાપક િપતા�ી ��ાના મા�યમ �ારા કરી ર�ા 
છ�. સાચા અથ�માં હોળી મા� પાણીના રંગોથી જ 
નિહ, પરંતુ આ��મક �દ�યતાના અલૌ�કક 
ગુણો�પી રંગો જેવા ક�, પિવ�તા, દયા, ક�ણા, 
ધીરજ, �મા, �ેહ, �યાગ, સ�ભાવના, 
શુભિચંતન વગેર�થી રમવામાં આવે છ�. તેના �ારા 
સમ� સંસારમાં અને �વનમાં સદા બહાર 
વસંતઋતુ આવી �ય છ� એટલે ક� ખુશી અને 
આનંદ અનુભવાય છ�. તો ચાલો... પરમિપતા 
પરમા�મા પાસેથી ક�ઈક નવું-નવું શીખીને, 
પરમા�માના સાિન�યમાં વષ� 2021ની હોળી-
ધુળ�ટીના ઉ�સવે આપણે �ેમ, આનંદના રંગોથી 
રંગાઈને અલૌ�કક હોળી ઉ�સવ મનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�માના અવતરણ બાદ �ગેલા 
આ�માઓએ તો આ જ�મ પિવ� રહી, િશવિપતા 
સાથે મનવચન અને કમ�થી અિપ�ત થવાનું છ� 
અથા�� તેમની ��િતમાં રહ�વાનું છ�.

આ છ� િશવરા�ીનું આ�યા��મક રહ�ય અને 
િશવનો સંદ�શ - �વનની નૈયાને પરમા�માની 
��િતના આધાર� દોરવાથી કાળ-ક�ટક દૂર થાય 
છ�. �વનના બંધનો અને રાગ-��ષના બોજતી 
હલકા �લ થઈ જવાય છ�. આવનારી �વગ�ય 
�દ�ય ��� અથા�� િશવાલયમાં �વેશ મેળવી �ે� 
�ાર�ધના અિધકારી બની શક�એ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તહ�વારોની જેમ, (ક��ણજયંતી, રામનવમી, 
નવરાિ� વ.) લોકો �ગરણ કર� છ�. �થૂળરાિ�ના 
�ગરણનું ક�ઈ મહ�વ નથી. ખર�ખર તો કિળયુગી 
અંિતમ સમયની (વત�માન) અ�ાન�પી રાિ�એ 
આ�માની �યોત �ગતી ��િલત રાખીને 
િનશાચરો યા અસુરો સમાન િવકારોથી બચવા 
માટ� આ��મક ��િત રાખવાની છ�. �વનને 
�વ�છ અને પિવ� રાખવાનું છ�. ફ� એક જ 
રાિ�ને િશવરા�ી તરીક� ઉજવવાની અને અ�ય 
રાિ�ઓને િવષરા�ીઓ તરીક� ભોગવવાની, એમ 
કરવાનું નથી.

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... િશવરાિ�નું 
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હોળીનો તહ�વાર િવજય-ઉ�ાસ-ઉમંગ 
તથા �ેહિમલનના પિવ� ઉ�સવના યાદગાર �પે 
ઉજવવામાં આવે છ�. ક�ઈક �ણીતી લોકકથાઓ 
તથા દ�તકથાઓની પ�ા�ભૂિમકામાં ઉજવવામાં 
આવતા આ તહ�વારની પાછળ રહ�લાના 
આ�યા��મક રહ�યને �વયં પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા જેનું �વ�પ િનરાકાર-�યોિત િબ�દુ છ�. 
જેઓ વત�માન સમય મનુ�ય દ�હ �ારા અવતરણ 
કરી સમ�વી ર�ા છ�. તેને �ણીને �વયં અનુભવ 
કરવાથી �વનનાં દુઃખ-દદ�, અ�ા��ત તથા િચંતા 
વગેર� દૂર થતાં આ�મા સાચી સુખ-શાંિત તથા 
સંપૂણ�તાના �દ�ય રંગોથી રંગીન બની �ય છ�.

હોળી મુ�ય�વે �ણ �કાર� (રીતે) ઉજવાય 
છ�. જેનું આ�યા��મક રહ�ય જુદી-જુદી રીતે અહ� 
��તુત છ�.

�ગટાવવામાં આવતી હોળી

હોિલકાદહન એટલે પોતાના જૂના-પુરાણા 
�વભાવ-સં�કારને યોગ�પી અ��માં ભ�મ 
કરવા. (અ��ત�વ સંપૂણ� સમા�ત કરી દ�વું). 
હોળી િહ�દી વષ�ના અંિતમ માસના અંિતમ �દવસ 
એટલે ક� અમાવ�યાની અંિધયારી રાતમાં 
�ગટાવવામાં આવે છ�. તેનો અથ� અ�યંત �પ� 
અને સરળ છ� ક�, પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
અ�ાન�પી અંધકારમાં ડૂબેલા ઘોર કિળયુગના 
અંત સમયે સાકાર મનુ�ય લોકમાં અવતરણ કરી 
�વયંના �દ�ય�ાન તથા સહજ રાજયોગની 
યોગઅ��માં મનુ�ય આ�માઓની તમોગુણી 
�િ�ઓ ભ�મ કરી ર�ા છ�. કામ, �ોધ ઈ�યા�દ 

પાંચ િવકારો �પી સવ��યાપી આસુરી �િ�ઓ જે 
�કાર� આજે સમ� િવ�ને પોતાના સંક�માં 
જકડી રહી છ�. તેમાંથી બચાવવા માટ� જ વત�માન 
સમયે પરમા�માનું અલૌ�કક અવતરણ થયું છ�. 
પાપકમ�ના મૂળ બી�ને જ ભ�મીભૂત કરવાનું 
ભગીરથ કાય� પરમા�મા પોતાના �ાનબળ તથા 
યોગના આધાર� કરી ર�ા છ�. �વયંની �િ�ઓની 
કમી-કમ�રીઓ ખામીઓને ખલાસ કરી �દ�ય 
�િ�ઓમાં પ�રવત�ન કરવી, એ જ સાચી અને 
સાથ�ક હોળી છ�.

રંગ લગાવવાની હોળી

આનો ભાવાથ� એ જ ક�, જે મનુ�ય 
પરમા�માના અવતરણની સ�યતાનો અનુભવ 
કરી ર�ા છ�, તેને ઈ�રીય �દ�યતાનો પાકો 
(કાયમી) રંગ લાગી �ય છ�. એટલે ક�, ઈ�રીય 
સંગ (સ�સંગ)ને કારણે દ�વી ગુણો અને 
શિ�ઓના અખૂટ ખ�નાથી ભરપૂર અનુભવ 
કર� છ�. �યારપછી એની સામે ચાહ� ગમે તેવી 
કોઈપણ �યિ� આવે, તો તેને પણ પોતાની 
�દ�યતાના રંગથી રંગીન બનાવી દ� છ�. આ��મક 
�ેહની િપચકારીથી એકબી� પર �દ�ય ગુણોનો 
રંગ લગાવવાની હોળી રમવાની અલૌ�કક 
પ�િતની કળા કારીગરી �વયં પરમા�મા આ 
��વીલોક પર આવી વત�માન સમયે શીખવી ર�ા 
છ�. એટલે ક� સમ� ���ને �વગ� અથા�� સતયુગી 
બનાવી ર�ા છ�. અ�યાર� વત�માન સમયમાં આ જ 
સાચી સાચી હોળી સમ� િવ�માં ��યેક 
��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓ રમી અલૌ�કક 
આનંદ ઉ�સવ મનાવી ર�ા છ�.

�દ�યદશ�ન

અિવનાશી રંગોની િનરાળી હોળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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મંગલ-િમલન (�ેહિમલન) મનાવવાની 
હોળી

હોળીને �દવસે �યિ� પોતાના બધા જ જૂના 
વેરભાવ-ભેદભાવ ભૂલીને પર�પર મંગલમય 
િમલન કર� છ� અને �યિ� પોતે �યાર� જ સુખી 
બનશે, �યાર� તે પોતાનામાં આ��મક �દ�યતાના 
ગુણોથી ભરપૂર હશે. આ ગુણોના અભાવે આજે 
ચોતરફ અ�ા��ત, દુઃખ, અશાંિતનું વાતાવરણ છ�. 
આ વાતાવરણને �દ�ય બનાવવાનું મહાન અને 
ભગીરથ કાય� પરમા�મા કરી ર�ા છ�. જેનો યથાથ� 
અનુભવ આપ �વયં અનુભવ કરી શકો છો.

અંતમાં �થૂળ �પે મનાવવામાં આવતી ક� 
રમવામાં આવતી હોળી તો મા� એક જ �દવસની 
િવનાશી ખુશી ભલે આપે, પરંતુ આપણા �વનમાં 
કાયમી (શા�ત) ખુશીઓની રંગીન બહાર નથી 
લાવી શકતી. �યાં સુધી આપણને �વયં આ��મક 
િચંતન નહ� કરીએ, �યાં સુધી પોતાના દ�હ, સગા-
સંબંધીઓ અને આસપાસની દુિનયામાં જ 
ખોવાયેલાં રહીશું. આપણી બુિ� �િત, ભાષા, 
ધમ� ઈ�યા�દના ભેદભાવના �મમાં ફસાયેલી છ�. 

અધઃપતનનું મુ�ય કારણ દ�હઅિભમાન છ�. આ 
દ�હ અિભમાનમાંથી મુ� બનાવવાનું સુખ-શાંિત 
અને પિવ� દુિનયા બનાવવાનું, �ે� કત��ય 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા િશવ વત�માન સમય 
આબુ પવ�ત પર અવતરીત થઈ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના આ� 
�થાપક િપતા�ી ��ાના મા�યમ �ારા કરી ર�ા 
છ�. સાચા અથ�માં હોળી મા� પાણીના રંગોથી જ 
નિહ, પરંતુ આ��મક �દ�યતાના અલૌ�કક 
ગુણો�પી રંગો જેવા ક�, પિવ�તા, દયા, ક�ણા, 
ધીરજ, �મા, �ેહ, �યાગ, સ�ભાવના, 
શુભિચંતન વગેર�થી રમવામાં આવે છ�. તેના �ારા 
સમ� સંસારમાં અને �વનમાં સદા બહાર 
વસંતઋતુ આવી �ય છ� એટલે ક� ખુશી અને 
આનંદ અનુભવાય છ�. તો ચાલો... પરમિપતા 
પરમા�મા પાસેથી ક�ઈક નવું-નવું શીખીને, 
પરમા�માના સાિન�યમાં વષ� 2021ની હોળી-
ધુળ�ટીના ઉ�સવે આપણે �ેમ, આનંદના રંગોથી 
રંગાઈને અલૌ�કક હોળી ઉ�સવ મનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પરમા�માના અવતરણ બાદ �ગેલા 
આ�માઓએ તો આ જ�મ પિવ� રહી, િશવિપતા 
સાથે મનવચન અને કમ�થી અિપ�ત થવાનું છ� 
અથા�� તેમની ��િતમાં રહ�વાનું છ�.

આ છ� િશવરા�ીનું આ�યા��મક રહ�ય અને 
િશવનો સંદ�શ - �વનની નૈયાને પરમા�માની 
��િતના આધાર� દોરવાથી કાળ-ક�ટક દૂર થાય 
છ�. �વનના બંધનો અને રાગ-��ષના બોજતી 
હલકા �લ થઈ જવાય છ�. આવનારી �વગ�ય 
�દ�ય ��� અથા�� િશવાલયમાં �વેશ મેળવી �ે� 
�ાર�ધના અિધકારી બની શક�એ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તહ�વારોની જેમ, (ક��ણજયંતી, રામનવમી, 
નવરાિ� વ.) લોકો �ગરણ કર� છ�. �થૂળરાિ�ના 
�ગરણનું ક�ઈ મહ�વ નથી. ખર�ખર તો કિળયુગી 
અંિતમ સમયની (વત�માન) અ�ાન�પી રાિ�એ 
આ�માની �યોત �ગતી ��િલત રાખીને 
િનશાચરો યા અસુરો સમાન િવકારોથી બચવા 
માટ� આ��મક ��િત રાખવાની છ�. �વનને 
�વ�છ અને પિવ� રાખવાનું છ�. ફ� એક જ 
રાિ�ને િશવરા�ી તરીક� ઉજવવાની અને અ�ય 
રાિ�ઓને િવષરા�ીઓ તરીક� ભોગવવાની, એમ 
કરવાનું નથી.

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... િશવરાિ�નું 



માનવ શરીરના મ��ત�કમાં બે �ુક��ટના 
વ�ે ભ�ય ભાલ પર આ�મા િબરાજે છ�. તેની 
પાસેના ભાગમાં ખોપરી નીચે મોટું મગજ અને નાનું 
મગજ આવેલું છ�. મગજમાં બુિ� શિ� છ�. 
આ�માની શિ�ઓ મન અને બુિ� પાસે પાસે છ�. 
મનનું કામ છ� િવચાર ઉ�પ�ન કરવાનું અને 
બુિ�નું કામ છ� પરખવાનું, સ�ય-અસ�ય, કમ� 
કરવા જેવું છ� - નથી કરવા જેવું, પુ�ય કમ� બનશે 
- પાપ કમ� બનશે વગેર�.. �ા�ણ આ�મા 
પરમિપતા પરમા�મા સાથે �ેમથી �ડાઈ ઈ�રીય 
�ાન લઈ બાબાને યાદ કરી, યોગ તપ�યા કરી 
�ે� કમ� કરી સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ મેળવી 
21 જ�મો સુધી સુખ-શાંિત અને સ�િ� મેળવવાનું 
લ�ય સેવે છ�. આ લ�ય િસ� કરવામાં �ીતબુિ� 
શું કરી શક� અને િવપરીત બુિ� શું કરી શક� તે 
સમ�એ.

મહાભારત કથાનુસાર - પાંડવોને ક��ણ 
��યે �ેમ હતો, �યાય િ�ય હતા, �ીતબુિ� હતી. 
કૌરવોને જુગાર, છ�તરિપંડી, અહ�કાર, છલકપટ, 
અ�યાયી િવપરીત બુિ� હતી. મહાભારત યુ�માં 
પાંડવોનો િવજય થયો કૌરવોનો નાશ થયો. 
પૌરાિણક કથાનુસાર લંક�શ રાવણ ઋિષમુિનઓ, 
તપ�વીઓને રં�ડતો િવપરીત બુિ�વાળો હતો 
તેથી તેનો પરાજય થયો. રા� રામ સમ�ત 
�વ��� પર �ેમ કરતા હતા તેથી તેમનો િવજય 
થયો. બાબાએ પણ ઘણીબધી મુરલીઓમાં ક�ં છ� 
�ીતબુિ� િવજય�તી, િવપરીત બુિ� િવન�ય��ત! 
�ીત બુિ�વાળો આ�મા �ે� સતકમ� કરતો હશે, 
પુ�ય કમ� કરનારો હશે, �યાર� િવપરીત 
બુિ�વાળો આ�મા િવકમ� અને પાપકમ� કરતો 

દ�ખાશે. આધુિનક યુગના આધુિનક માનવ પાસે 
તેજ�વી બુિ� છ�. પરંતુ તેની બુિ�માં શુિ� નથી. 
તેજ�વી બુિ�માં ચતુરાઈ અને અહ�કાર હોય છ�. 
જે સત ્કમ� કરવા દ�તી નથી, તેવી બુિ� િવપરીત 
બુિ� બની �ય છ�.

અિત �ેમથી બાબાને યાદ કરવા યોગ 
દરિમયાન આ�મા પરમધામમાં જઈ બાબા સાથે 
�હ�હાન કરી પરત સાકારી દુિનયામાં પાછો ફર� 
તે યાદની યા�ા �ીતબુિ�થી થતી યા�ા છ�, પરંતુ 
આ�મા બાબાનું બાળક બ�યા છતાંય યાદની 
યા�ા ન કર�, યોગ ન કર� દ�હઅિભમાનમાં રહ� તે 
િવપરીત બુિ�વાળો આ�મા કહ�વાય. �ીત 
બુિ�વાળા આ�માને યોગ સારો લાગશે �યાર� 
િવપરીત બુિ�વાળા આ�માને યોગ લાગતો નથી. 
તે સમય બગાડે છ�. �યથ� િચંતનમાં ગોથાં ખાય છ�. 

હવે �યાર� જૂની દુિનયા નાશ થવાની છ� 
અને નવી દુિનયાની �થાપના થઈ રહી છ� �યાર� 
�ા�ણ આ�માઓ �ીત બુિ�વાળા બ�યાં છ�. 

પુ�ષાથ� કરી બાબા સાથે �ીતબુિ� રાખી 
ઈ�રીય �ાન લઈ ય� સેવા કરીને સતયુગી 
દુિનયામાં પોતાનું �થાન િનિ�ંત કરશે. �યાર� 
બાક�ના આ�માઓ ઈ�રને ઓળખતા નથી, 
તેમની સાથે �ેમ નથી. િવપરીત બુિ�વાળા છ� 
તેઓ િવકારોમાં ફસાઈને િવકમ� કરી ર�ા છ�. 
તેથી કહી શકાય ક� �ા�ણોની િવનાશકાળ� 
�ીતબુિ� છ� �યાર� અ�ય આ�માઓની 
િવનાશકાળ� િવપરીતબુિ� છ�.

જે આ�માઓ ય� સેવા કરવામાં ત�પર રહ� 
છ� તેઓની �ીતબુિ� છ� અને જે આ�માઓ 

�ીતબુિ� - િવપરીત બુિ�
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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ય�સેવા કરતા જ નથી તેઓની િવપરીતબુિ� છ�. 
• �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ - થાક�લા હાર�લા 
કમી કમ�રી વાળા આ�માઓને તેમની 
જ��રયાત મુજબ દાન કરી મદદ�પ થશે. શુભ 
ભાવનાઓ, શુભ કામનાઓ, દુઆઓ આપશે. 
�યાર� િવપરીત બુિ�વાળા આ�માઓ એવી કોઈ 
મનસા સેવા કરશે નિહ�. • જે આ�માઓ દ�હી 
અિભમાનમાં રહી િશવબાબાને યાદ કર� તે �ીત 
બુિ�વાળા આ�મા છ� �યાર� દ�હઅિભમાનમાં 
રહીને દ�હધારીને યાદ કર� તે િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�મા છ�. • રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� 
ગીતા �ાન ય�માં મદદ કરનાર આ�માઓની 
�ીતબુિ� હોય છ�. પરંતુ જે આ�માઓ ય�માં 
મદદગાર નથી બનતા તેમની િવપરીત બુિ� છ�.

• યાદમાં બેઠ�લ આ�માની બુિ� યાદમાં જ 
એકા� હોય તો તે �ીત બુિ�વાળા કહ�વાય. પરંતુ 
યાદ ક� યોગના સમયે મન અને બુિ� બ�ને 
અ�ય� ભટકતાં હોય તો તે આ�માની બુિ� 
િવપરીત બુિ� છ� એમ કહ�વાય. • �ીતબુિ�વાળા 
આ�માની િનશાની બાબાની યાદ છ� દ�હધારીઓ 
અને માયાની યાદ એ િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�માની િનશાની છ�. • �ીતબુિ� આ�માને 
સતો�ધાન બનાવે છ�. િવપરીત બુિ� આ�માને 
તમો�ધાન બનાવે છ�.

• બાબા સાથેનો બુિ�યોગ �ીતબુિ� 
કરાવે છ�. �યાર� માયાની �હચારી બાબા સાથેનો 
યોગ તોડાવી િવપરીત બુિ� બનાવે છ�. • 
�ીતબુિ�વાળો આ�મા સુગંધીદાર �લ સમાન છ�. 
િવપરીત બુિ�વાળા આ�મામાંથી દુગુ�ણો, દ�હભાન 
અને િવકારોની દુગ�ધ આવે છ�. • ગીતાના 
રચિયતા ભગવાન િશવ છ�. તેવા મતવાળા 
આ�માની �ીતબુિ� છ�. • ય� સેવા કરનાર 
સેવાધારી બાળકો બાબાને િ�ય છ� તેવા 

આ�માઓને બાબા પણ યાદ કર� છ�. કારણક� 
તેમની �ીત બુિ� છ�. જે આ�માઓ ય�સેવા નથી 
કરતા તેવા િવપરીત બુિ�વાળા આ�માઓને 
બાબા શું કામ યાદ કર�?

• િશવબાબાના ભંડારામાંથી મળ�લી વ�તુ 
વાપરશો તો બાબાની યાદ આવશે તેથી �ીતબુિ� 
બનશે. પરંતુ દ�હધારી પાસેથી લીધેલી વ�તુ 
વાપરશો. તો દ�હધારીની યાદ આવશે તેથી 
િવપરીત બુિ� બનશે. • �ીતબુિ� આ�માનું 
ક�યાણ કરાવનારી છ� �યાર� િવપરીતબુિ� 
અધોગિત કરાવનારી છ�. • �ીતબુિ� આ�માની 
ચઢતી કલા કરાવનારી છ� િવપરીત બુિ� ઉતરતી 
કલામાં લઈ જનારી છ�.

• �ીતબુિ� વાળા આ�માઓના કમ� 
સતકમ� હશે �યાર� િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�માઓના કમ� િવકમ� હશે. જે આ�માઓ 
અશાંત અપિવ�, દુગુ�ણી અને બોજયુ� હશે, 
પતનની ખાઈમાં ખૂપી ગયા હશે, તેમને મદદનો 
હાથ આપી સાથ બાબાના ય�માં સંશયબુિ� 
રિહત થઈને સેવામાં અને સંગઠનમાં સાથ િનભાવ 
નારા બાબાની મુરલીમાં �ીત રાખનારી �ા�ણ 
આ�માઓ �ીત બુિ�વાળા ભ�ો ભગવાનને 
�યારા હતા. (મીરાંબાઈ, નરિસંહ મહ�તા, �હલાદ, 
શબરી, િવભીષણ) િવપરીત બુિ�વાળા દ��યોના 
સંહાર ભગવાનને કરવા પ�ા હતા. (ક�સ, 
જરાસંઘ, રાવણ, િહર�ય ક�યપ, ભ�માસુર).

• �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ દાની હશે. 
કમી કમ�રીવાળા આ�માઓને તેમના જ��રયાત 
મુજબ મનસા સેવા �ારા દાન કરી િવ�ના બધા જ 
આ�માઓનું ક�યાણ થાય એવા િવ� 
ક�યાણકારી હશે. • �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ 
સમજે છ� ક� �� િશવસંતાન છું, બધા જ આ�માઓ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)



માનવ શરીરના મ��ત�કમાં બે �ુક��ટના 
વ�ે ભ�ય ભાલ પર આ�મા િબરાજે છ�. તેની 
પાસેના ભાગમાં ખોપરી નીચે મોટું મગજ અને નાનું 
મગજ આવેલું છ�. મગજમાં બુિ� શિ� છ�. 
આ�માની શિ�ઓ મન અને બુિ� પાસે પાસે છ�. 
મનનું કામ છ� િવચાર ઉ�પ�ન કરવાનું અને 
બુિ�નું કામ છ� પરખવાનું, સ�ય-અસ�ય, કમ� 
કરવા જેવું છ� - નથી કરવા જેવું, પુ�ય કમ� બનશે 
- પાપ કમ� બનશે વગેર�.. �ા�ણ આ�મા 
પરમિપતા પરમા�મા સાથે �ેમથી �ડાઈ ઈ�રીય 
�ાન લઈ બાબાને યાદ કરી, યોગ તપ�યા કરી 
�ે� કમ� કરી સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ મેળવી 
21 જ�મો સુધી સુખ-શાંિત અને સ�િ� મેળવવાનું 
લ�ય સેવે છ�. આ લ�ય િસ� કરવામાં �ીતબુિ� 
શું કરી શક� અને િવપરીત બુિ� શું કરી શક� તે 
સમ�એ.

મહાભારત કથાનુસાર - પાંડવોને ક��ણ 
��યે �ેમ હતો, �યાય િ�ય હતા, �ીતબુિ� હતી. 
કૌરવોને જુગાર, છ�તરિપંડી, અહ�કાર, છલકપટ, 
અ�યાયી િવપરીત બુિ� હતી. મહાભારત યુ�માં 
પાંડવોનો િવજય થયો કૌરવોનો નાશ થયો. 
પૌરાિણક કથાનુસાર લંક�શ રાવણ ઋિષમુિનઓ, 
તપ�વીઓને રં�ડતો િવપરીત બુિ�વાળો હતો 
તેથી તેનો પરાજય થયો. રા� રામ સમ�ત 
�વ��� પર �ેમ કરતા હતા તેથી તેમનો િવજય 
થયો. બાબાએ પણ ઘણીબધી મુરલીઓમાં ક�ં છ� 
�ીતબુિ� િવજય�તી, િવપરીત બુિ� િવન�ય��ત! 
�ીત બુિ�વાળો આ�મા �ે� સતકમ� કરતો હશે, 
પુ�ય કમ� કરનારો હશે, �યાર� િવપરીત 
બુિ�વાળો આ�મા િવકમ� અને પાપકમ� કરતો 

દ�ખાશે. આધુિનક યુગના આધુિનક માનવ પાસે 
તેજ�વી બુિ� છ�. પરંતુ તેની બુિ�માં શુિ� નથી. 
તેજ�વી બુિ�માં ચતુરાઈ અને અહ�કાર હોય છ�. 
જે સત ્કમ� કરવા દ�તી નથી, તેવી બુિ� િવપરીત 
બુિ� બની �ય છ�.

અિત �ેમથી બાબાને યાદ કરવા યોગ 
દરિમયાન આ�મા પરમધામમાં જઈ બાબા સાથે 
�હ�હાન કરી પરત સાકારી દુિનયામાં પાછો ફર� 
તે યાદની યા�ા �ીતબુિ�થી થતી યા�ા છ�, પરંતુ 
આ�મા બાબાનું બાળક બ�યા છતાંય યાદની 
યા�ા ન કર�, યોગ ન કર� દ�હઅિભમાનમાં રહ� તે 
િવપરીત બુિ�વાળો આ�મા કહ�વાય. �ીત 
બુિ�વાળા આ�માને યોગ સારો લાગશે �યાર� 
િવપરીત બુિ�વાળા આ�માને યોગ લાગતો નથી. 
તે સમય બગાડે છ�. �યથ� િચંતનમાં ગોથાં ખાય છ�. 

હવે �યાર� જૂની દુિનયા નાશ થવાની છ� 
અને નવી દુિનયાની �થાપના થઈ રહી છ� �યાર� 
�ા�ણ આ�માઓ �ીત બુિ�વાળા બ�યાં છ�. 

પુ�ષાથ� કરી બાબા સાથે �ીતબુિ� રાખી 
ઈ�રીય �ાન લઈ ય� સેવા કરીને સતયુગી 
દુિનયામાં પોતાનું �થાન િનિ�ંત કરશે. �યાર� 
બાક�ના આ�માઓ ઈ�રને ઓળખતા નથી, 
તેમની સાથે �ેમ નથી. િવપરીત બુિ�વાળા છ� 
તેઓ િવકારોમાં ફસાઈને િવકમ� કરી ર�ા છ�. 
તેથી કહી શકાય ક� �ા�ણોની િવનાશકાળ� 
�ીતબુિ� છ� �યાર� અ�ય આ�માઓની 
િવનાશકાળ� િવપરીતબુિ� છ�.

જે આ�માઓ ય� સેવા કરવામાં ત�પર રહ� 
છ� તેઓની �ીતબુિ� છ� અને જે આ�માઓ 

�ીતબુિ� - િવપરીત બુિ�
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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ય�સેવા કરતા જ નથી તેઓની િવપરીતબુિ� છ�. 
• �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ - થાક�લા હાર�લા 
કમી કમ�રી વાળા આ�માઓને તેમની 
જ��રયાત મુજબ દાન કરી મદદ�પ થશે. શુભ 
ભાવનાઓ, શુભ કામનાઓ, દુઆઓ આપશે. 
�યાર� િવપરીત બુિ�વાળા આ�માઓ એવી કોઈ 
મનસા સેવા કરશે નિહ�. • જે આ�માઓ દ�હી 
અિભમાનમાં રહી િશવબાબાને યાદ કર� તે �ીત 
બુિ�વાળા આ�મા છ� �યાર� દ�હઅિભમાનમાં 
રહીને દ�હધારીને યાદ કર� તે િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�મા છ�. • રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� 
ગીતા �ાન ય�માં મદદ કરનાર આ�માઓની 
�ીતબુિ� હોય છ�. પરંતુ જે આ�માઓ ય�માં 
મદદગાર નથી બનતા તેમની િવપરીત બુિ� છ�.

• યાદમાં બેઠ�લ આ�માની બુિ� યાદમાં જ 
એકા� હોય તો તે �ીત બુિ�વાળા કહ�વાય. પરંતુ 
યાદ ક� યોગના સમયે મન અને બુિ� બ�ને 
અ�ય� ભટકતાં હોય તો તે આ�માની બુિ� 
િવપરીત બુિ� છ� એમ કહ�વાય. • �ીતબુિ�વાળા 
આ�માની િનશાની બાબાની યાદ છ� દ�હધારીઓ 
અને માયાની યાદ એ િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�માની િનશાની છ�. • �ીતબુિ� આ�માને 
સતો�ધાન બનાવે છ�. િવપરીત બુિ� આ�માને 
તમો�ધાન બનાવે છ�.

• બાબા સાથેનો બુિ�યોગ �ીતબુિ� 
કરાવે છ�. �યાર� માયાની �હચારી બાબા સાથેનો 
યોગ તોડાવી િવપરીત બુિ� બનાવે છ�. • 
�ીતબુિ�વાળો આ�મા સુગંધીદાર �લ સમાન છ�. 
િવપરીત બુિ�વાળા આ�મામાંથી દુગુ�ણો, દ�હભાન 
અને િવકારોની દુગ�ધ આવે છ�. • ગીતાના 
રચિયતા ભગવાન િશવ છ�. તેવા મતવાળા 
આ�માની �ીતબુિ� છ�. • ય� સેવા કરનાર 
સેવાધારી બાળકો બાબાને િ�ય છ� તેવા 

આ�માઓને બાબા પણ યાદ કર� છ�. કારણક� 
તેમની �ીત બુિ� છ�. જે આ�માઓ ય�સેવા નથી 
કરતા તેવા િવપરીત બુિ�વાળા આ�માઓને 
બાબા શું કામ યાદ કર�?

• િશવબાબાના ભંડારામાંથી મળ�લી વ�તુ 
વાપરશો તો બાબાની યાદ આવશે તેથી �ીતબુિ� 
બનશે. પરંતુ દ�હધારી પાસેથી લીધેલી વ�તુ 
વાપરશો. તો દ�હધારીની યાદ આવશે તેથી 
િવપરીત બુિ� બનશે. • �ીતબુિ� આ�માનું 
ક�યાણ કરાવનારી છ� �યાર� િવપરીતબુિ� 
અધોગિત કરાવનારી છ�. • �ીતબુિ� આ�માની 
ચઢતી કલા કરાવનારી છ� િવપરીત બુિ� ઉતરતી 
કલામાં લઈ જનારી છ�.

• �ીતબુિ� વાળા આ�માઓના કમ� 
સતકમ� હશે �યાર� િવપરીત બુિ�વાળા 
આ�માઓના કમ� િવકમ� હશે. જે આ�માઓ 
અશાંત અપિવ�, દુગુ�ણી અને બોજયુ� હશે, 
પતનની ખાઈમાં ખૂપી ગયા હશે, તેમને મદદનો 
હાથ આપી સાથ બાબાના ય�માં સંશયબુિ� 
રિહત થઈને સેવામાં અને સંગઠનમાં સાથ િનભાવ 
નારા બાબાની મુરલીમાં �ીત રાખનારી �ા�ણ 
આ�માઓ �ીત બુિ�વાળા ભ�ો ભગવાનને 
�યારા હતા. (મીરાંબાઈ, નરિસંહ મહ�તા, �હલાદ, 
શબરી, િવભીષણ) િવપરીત બુિ�વાળા દ��યોના 
સંહાર ભગવાનને કરવા પ�ા હતા. (ક�સ, 
જરાસંઘ, રાવણ, િહર�ય ક�યપ, ભ�માસુર).

• �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ દાની હશે. 
કમી કમ�રીવાળા આ�માઓને તેમના જ��રયાત 
મુજબ મનસા સેવા �ારા દાન કરી િવ�ના બધા જ 
આ�માઓનું ક�યાણ થાય એવા િવ� 
ક�યાણકારી હશે. • �ીત બુિ�વાળા આ�માઓ 
સમજે છ� ક� �� િશવસંતાન છું, બધા જ આ�માઓ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 03 March 2021 Page No. 26

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 03 March 2021 Page No. 27

�ાના�ત

ભારતીય શા��ો ક�પને 4 કરોડ, 32 લાખ 
વષ�નો માને છ� અને પિ�મ િવ�ાન તો ક�પને 
માનતું જ નથી તેઓ તો કહ� છ� ક� ��વી હતી જ 
નિહ સૂય�માંથી 4.5 અબજ વષ� પહ�લાં છુટી પડી 
હતી.

હવે ફરી ગીતા �ાન આપવા પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર આવી ચૂ�યા છ�. તેમણે જ ક�પનું 
આયુ�ય 5,000 વષ�નું છ� તેમ જણા�યું છ�. તેઓ 
���ના રચિયતા, સવ�� અને સવ�� ઓથોરીટી 
હોવાથી આ વાત માનવી જ પડે અને શા��ોમાં 
�યાં ભૂલ થઈ તે શોધવું જ ર�ં. સાય�સ પણ જે 
લાખો કરોડો વષ�ના ગપગોળા ચલાવે છ� તેનો 
આધાર કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગ પ�િત િવશે પણ 
િવ�તારથી �ણવું પડશે.

શા��ોમાં ભૂલ ક�વી રીતે થઈ?

મૂળભૂત (આ�દ) �ંથો તપાસતાં મનુ��િત 
અ-1 �ોક 69 થી 71માં તથા સૂય�િસ�ાંત 
(મ�યમ અિધકાર-1) �ોક 15 થી 17માં 
કિલયુગને ફ� 1200 વષ� બતા�યો છ�. સંધીકાળ 
50 વષ� ઉમેરતા 1250 વષ� થાય. આથી 4 યુગનું 
આયુ�ય 1250 x 4 = 5000 થઈ �ય, જે સ�ય છ�.

પરંતુ પાછળથી ભૂલ �યાં થઈ, ક�વી રીતે 
થઈ તે �ણીએ. મૂળ ભૂલ તો ગીતા �ાન �યાર� 
આપેલુ તે હતી પરંતુ તે સુધારવાને બદલે 
શા��કારોએ બી� ભૂલ કરી દીધી. ગીતા�ાન 
�ાપરયુગને અંતે �ીક��ણે અજુ�નને આ�યુ તે પછી 
કિલયુગ આ�યો જે ફ� 1200 વષ�નો જ હતો 
અને ગીતા �ાન આ�યે તો 5000 વષ� થઈ ગયેલ 
છ�. તેથી 1200 વષ�નો કિલયુગ પૂરો થઈ હાલ તો 

સતયુગ ચાલતો હોવો �ઈએ. પરંતુ સતયુગ તો 
�યાંય દ�ખાતો નહોતો તેથી શા��કારોએ િવચાયુ� 
ક� દ�વીવષ� અને આપણા મનુ�ય વષ� વ�ે તફાવત 
હશે આપણા 1 વષ� બરાબર દ�વતાઓનો 1 �દવસ 
હશે તેમ માની 1200 x 360 =4,32,000 વષ�નો 
કિલયુગ બનાવી દીધો અને �ાપર બમણો, �ેતા 3 
ગણો અને સતયુગ 4 ગણો કરી દીધો તેથી ક�પ 
કરોડો વષ�નો થઈ ગયો.

��વી પરની દર�ક અ��મ-ખડકની �મર 
શોધવાની કાબ�ન-૪ ડે�ટ�ગ પ�િત

પિ�મી િવ�ાને લાખો-કરોડો વષ�ની જે 
વાતો કરી છ� તે એક મા� કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગ 
પ�િતથી જ કર�લી છ�. આ પ�િતમાં શું ભૂલ છ� તે 
હવે �ણીએ.

સન 1948માં ર��ડયો આઈસોટ�પ કાબ�ન-4 
ડે�ટ�ગ પ�િતની શોધ થઈ કોઈ પણ જૂની પુરાણી 
ચીજ, વ�તુ, અ��મ, ખડક વગેર� ક�ટલા જૂના 
પુરાણા છ� તે આનાથી શોધી શકાય છ�.

નૈસિગ�ક રીતે કાબ�નના 3 �કાર છ�. કાબ�ન 
-12, કાબ�ન-13 અને �કરણો�સગ� ગુણવાળો 
કાબ�ન-14. આમાંના કાબ�ન-14ના અણુ ચો�સ 
દર� નાઈ�ોજનમાં ફ�રવાતા રહ� છ�. કાબ�ન-14નો 
અધ��વન (Half life) 5730 વષ�નો છ�. એટલે ક� 
5730 વષ�માં કાબ�ન-14ના અડધા અણુ નાશ 
પામી નાઈ�ોજનમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. �યાં સુધી 
સ�વનું ��યુ ન થાય �યાં સુધી તેનામાં રહ�લા 
કાબ�ન-14નું નાઈ�ોજનમાં �પાંતરણ થતુ નથી. 
કારણ ક� �ાણીઓ, ��ો ક� બે�ટ�રીયા હ�મેશાં 
ખોરાક �ારા કાબ�ન મેળવતા રહ� છ�. તેમના ��યુ 

શુ ક�પ 5000 વષ�નો જ છ�?
�.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા

બાદ જ �પાંતર શ� થાય છ�. કાબ�ન-12નું તો 
�પાંતરણ થતું નથી. તેથી હવે કાબ�ન-12ની સાથે 
સરખાવીને કાબ�ન-14ના ક�ટલા અણુ નાશ પા�યા 
તેનો અ�યાસ કરીને ખડક ક� અ��મની વય �ણી 
શકાય છ�. 5730 વષ�માં કાબ�ન-14ના અડધા અણુ 
નાશ પામે છ� તે ગણતરીથી વય ન�ી થાય છ�. આ 
પ�િત �ારા ડાયનાસોર, મનુ�યોના પૂવ�જ 
િનંડરથલ, �વા માનવ તથા મનુ�યોની આ�દ 
માતા �યુસી(વાંદરી) વગેર�ની �મર લાખો - 
કરોડો વષ� આંકવામાં આવેલી છ�.

સન 1981માં િશકાગોના વૈ�ાિનક ડૉ. 
લી.બી.એ આ પ�િતની યથાથ�તા અને 
િવ�સનીયતા ઉપર ખંડન કયુ� છ�. તેમણે લ�યું છ� 
ક� કાબ�ન-12 અને કાબ�ન-14નો ર�િશયો �ફ�સ 
નથી. પો�યુશન, અણુપરી�ણ, ધરતીક�પ, 
�ાળામુખી વગેર�ને લીધે તેનો ર�િશયો બદલાતો 
રહ� છ�. તેથી કોઈપણ અ��મ ક� ખડકની �મર આ 
પ�િતથી ચો�સ માપી ન શકાય. અને 3500 
વષ�થી વધુ પુરાણી અ��મ-ખડકની �મર તો માપી 
જ ન શકાય. કારણક� આ પ�િતની મયા�દા જ 
મહ�મ 3500 વષ�ની છ�.

આથી હવે િવ�ાનની લાખો-કરોડો વષ�ની 
વાતો હ�બગ અને જૂઠી માનવી પડે તેમ છતાં હજુ 
પણ ઘણા વૈ�ાિનકો લાખો-કરોડો વષ�ની વાતો 
ચગાવતા રહ� છ� જે દુઃખદ છ�.

��વી પરની જનસં�યા, ભાષાઓ, સંવત 
તથા લુ�ત થઈ ગયેલ સં�ક�િતઓનું 

અવલોકન

ચાલો હવે ��વી પરની જનસં�યા, િવિભ�ન 
ભાષાઓનો ઉ�ભવ સંવત તથા લુ�ત થઈ ગયેલી 
સં�ક�િતઓનો અ�યાસ કરી ક�પ ક�વડો હશે 
�ણીએ. 

સં�ક�િતઓ - Hutton Webster �ારા 
લખેલ પુ�તક 'A History of Ancient World' 
અનુસાર િવ�ની જૂની સં�ક�િતઓ જેવી ક� સુમેરી 
યુનાન, િમ�, હડ�યા, મોહન�દરો અને 
મેસોપોટ�િનયા વગેર� 6000 થી 9000 વષ� પુરાણી 
છ�. દુિનયાની કોઈ પણ સં�ક�િત લાખો વષ� પુરાણી 
નથી.

સંવત - બાઈબલના 'Old Testaments' 
અનુસાર ઈશુના 4004 વષ� પહ�લાં આદમ થઈ 
ગયા. એટલે ક� ��વીના સૌથી આ�દ પુ�ષ આદમ 
આજથી 4004 + 2020 = 6024 વષ� પહ�લાં થયેલા 
તેવું ન�ી થાય. બી� જૂનામાં જૂની યુિધિ�ર 
સંવત પણ 5120 વષ� ચાલે છ� આ િસવાયની બધી 
સંવતો 2000 થી 2500 વષ�ની અંદર છ�. કોઈ લાખો 
વષ� નથી.

ભાષાઓ - દુિનયાની જુદી જુદી ભાષાઓના 
ઉ�ભવ િવશે પુ�તક િવશે પુ�તક ‘સંસારક� 
�ાચીન સ�યતાએ’ અનુસાર યુનાની ભાષા 
ઈસ.પુ. 1700 બેબીલોનીયાની ઈસ.પુ. 1740 થી 
2150, ચીની ભાષા ઈસ.પુ. 1800, સુમેરી ભાષા 
ઈસ.પુ. 3500 અને મહાભારતની વૈ�દક ભાષા 
જેમાંથી સં�ક�ત, િહ�દી વગેર� નીકળી તે 3000 વષ� 
પુરાણી છ�. આથી ભાષાઓનો િવકાસ લાખો વષ� 
પહ�લાં થયો નથી. તે �પ� થાય છ�.

જન સં�યા - હ�રો વષ� પહ�લાંની 
જનસં�યા િવષે જનસં�યા િવશેષ� Sir Julian 
Hukreyનું કહ�વું છ� ક� ઈસ. 1600માં દુિનયાની 
વ�તી 50 કરોડ હતી સન 1750માં 73 કરોડ થઈ. 
સન 1950માં 239 કરોડ સન 1972માં 550 કરોડ 
અને અ�યાર� 750 કરોડનો અંદાજ છ�. તો 
દુિનયાનો ઈિતહાસ લાખો-કરોડો વષ� કઈ રીતે 
હોઈ શક�.
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ભારતીય શા��ો ક�પને 4 કરોડ, 32 લાખ 
વષ�નો માને છ� અને પિ�મ િવ�ાન તો ક�પને 
માનતું જ નથી તેઓ તો કહ� છ� ક� ��વી હતી જ 
નિહ સૂય�માંથી 4.5 અબજ વષ� પહ�લાં છુટી પડી 
હતી.

હવે ફરી ગીતા �ાન આપવા પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર આવી ચૂ�યા છ�. તેમણે જ ક�પનું 
આયુ�ય 5,000 વષ�નું છ� તેમ જણા�યું છ�. તેઓ 
���ના રચિયતા, સવ�� અને સવ�� ઓથોરીટી 
હોવાથી આ વાત માનવી જ પડે અને શા��ોમાં 
�યાં ભૂલ થઈ તે શોધવું જ ર�ં. સાય�સ પણ જે 
લાખો કરોડો વષ�ના ગપગોળા ચલાવે છ� તેનો 
આધાર કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગ પ�િત િવશે પણ 
િવ�તારથી �ણવું પડશે.

શા��ોમાં ભૂલ ક�વી રીતે થઈ?

મૂળભૂત (આ�દ) �ંથો તપાસતાં મનુ��િત 
અ-1 �ોક 69 થી 71માં તથા સૂય�િસ�ાંત 
(મ�યમ અિધકાર-1) �ોક 15 થી 17માં 
કિલયુગને ફ� 1200 વષ� બતા�યો છ�. સંધીકાળ 
50 વષ� ઉમેરતા 1250 વષ� થાય. આથી 4 યુગનું 
આયુ�ય 1250 x 4 = 5000 થઈ �ય, જે સ�ય છ�.

પરંતુ પાછળથી ભૂલ �યાં થઈ, ક�વી રીતે 
થઈ તે �ણીએ. મૂળ ભૂલ તો ગીતા �ાન �યાર� 
આપેલુ તે હતી પરંતુ તે સુધારવાને બદલે 
શા��કારોએ બી� ભૂલ કરી દીધી. ગીતા�ાન 
�ાપરયુગને અંતે �ીક��ણે અજુ�નને આ�યુ તે પછી 
કિલયુગ આ�યો જે ફ� 1200 વષ�નો જ હતો 
અને ગીતા �ાન આ�યે તો 5000 વષ� થઈ ગયેલ 
છ�. તેથી 1200 વષ�નો કિલયુગ પૂરો થઈ હાલ તો 

સતયુગ ચાલતો હોવો �ઈએ. પરંતુ સતયુગ તો 
�યાંય દ�ખાતો નહોતો તેથી શા��કારોએ િવચાયુ� 
ક� દ�વીવષ� અને આપણા મનુ�ય વષ� વ�ે તફાવત 
હશે આપણા 1 વષ� બરાબર દ�વતાઓનો 1 �દવસ 
હશે તેમ માની 1200 x 360 =4,32,000 વષ�નો 
કિલયુગ બનાવી દીધો અને �ાપર બમણો, �ેતા 3 
ગણો અને સતયુગ 4 ગણો કરી દીધો તેથી ક�પ 
કરોડો વષ�નો થઈ ગયો.

��વી પરની દર�ક અ��મ-ખડકની �મર 
શોધવાની કાબ�ન-૪ ડે�ટ�ગ પ�િત

પિ�મી િવ�ાને લાખો-કરોડો વષ�ની જે 
વાતો કરી છ� તે એક મા� કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગ 
પ�િતથી જ કર�લી છ�. આ પ�િતમાં શું ભૂલ છ� તે 
હવે �ણીએ.

સન 1948માં ર��ડયો આઈસોટ�પ કાબ�ન-4 
ડે�ટ�ગ પ�િતની શોધ થઈ કોઈ પણ જૂની પુરાણી 
ચીજ, વ�તુ, અ��મ, ખડક વગેર� ક�ટલા જૂના 
પુરાણા છ� તે આનાથી શોધી શકાય છ�.

નૈસિગ�ક રીતે કાબ�નના 3 �કાર છ�. કાબ�ન 
-12, કાબ�ન-13 અને �કરણો�સગ� ગુણવાળો 
કાબ�ન-14. આમાંના કાબ�ન-14ના અણુ ચો�સ 
દર� નાઈ�ોજનમાં ફ�રવાતા રહ� છ�. કાબ�ન-14નો 
અધ��વન (Half life) 5730 વષ�નો છ�. એટલે ક� 
5730 વષ�માં કાબ�ન-14ના અડધા અણુ નાશ 
પામી નાઈ�ોજનમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. �યાં સુધી 
સ�વનું ��યુ ન થાય �યાં સુધી તેનામાં રહ�લા 
કાબ�ન-14નું નાઈ�ોજનમાં �પાંતરણ થતુ નથી. 
કારણ ક� �ાણીઓ, ��ો ક� બે�ટ�રીયા હ�મેશાં 
ખોરાક �ારા કાબ�ન મેળવતા રહ� છ�. તેમના ��યુ 

શુ ક�પ 5000 વષ�નો જ છ�?
�.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા

બાદ જ �પાંતર શ� થાય છ�. કાબ�ન-12નું તો 
�પાંતરણ થતું નથી. તેથી હવે કાબ�ન-12ની સાથે 
સરખાવીને કાબ�ન-14ના ક�ટલા અણુ નાશ પા�યા 
તેનો અ�યાસ કરીને ખડક ક� અ��મની વય �ણી 
શકાય છ�. 5730 વષ�માં કાબ�ન-14ના અડધા અણુ 
નાશ પામે છ� તે ગણતરીથી વય ન�ી થાય છ�. આ 
પ�િત �ારા ડાયનાસોર, મનુ�યોના પૂવ�જ 
િનંડરથલ, �વા માનવ તથા મનુ�યોની આ�દ 
માતા �યુસી(વાંદરી) વગેર�ની �મર લાખો - 
કરોડો વષ� આંકવામાં આવેલી છ�.

સન 1981માં િશકાગોના વૈ�ાિનક ડૉ. 
લી.બી.એ આ પ�િતની યથાથ�તા અને 
િવ�સનીયતા ઉપર ખંડન કયુ� છ�. તેમણે લ�યું છ� 
ક� કાબ�ન-12 અને કાબ�ન-14નો ર�િશયો �ફ�સ 
નથી. પો�યુશન, અણુપરી�ણ, ધરતીક�પ, 
�ાળામુખી વગેર�ને લીધે તેનો ર�િશયો બદલાતો 
રહ� છ�. તેથી કોઈપણ અ��મ ક� ખડકની �મર આ 
પ�િતથી ચો�સ માપી ન શકાય. અને 3500 
વષ�થી વધુ પુરાણી અ��મ-ખડકની �મર તો માપી 
જ ન શકાય. કારણક� આ પ�િતની મયા�દા જ 
મહ�મ 3500 વષ�ની છ�.

આથી હવે િવ�ાનની લાખો-કરોડો વષ�ની 
વાતો હ�બગ અને જૂઠી માનવી પડે તેમ છતાં હજુ 
પણ ઘણા વૈ�ાિનકો લાખો-કરોડો વષ�ની વાતો 
ચગાવતા રહ� છ� જે દુઃખદ છ�.

��વી પરની જનસં�યા, ભાષાઓ, સંવત 
તથા લુ�ત થઈ ગયેલ સં�ક�િતઓનું 

અવલોકન

ચાલો હવે ��વી પરની જનસં�યા, િવિભ�ન 
ભાષાઓનો ઉ�ભવ સંવત તથા લુ�ત થઈ ગયેલી 
સં�ક�િતઓનો અ�યાસ કરી ક�પ ક�વડો હશે 
�ણીએ. 

સં�ક�િતઓ - Hutton Webster �ારા 
લખેલ પુ�તક 'A History of Ancient World' 
અનુસાર િવ�ની જૂની સં�ક�િતઓ જેવી ક� સુમેરી 
યુનાન, િમ�, હડ�યા, મોહન�દરો અને 
મેસોપોટ�િનયા વગેર� 6000 થી 9000 વષ� પુરાણી 
છ�. દુિનયાની કોઈ પણ સં�ક�િત લાખો વષ� પુરાણી 
નથી.

સંવત - બાઈબલના 'Old Testaments' 
અનુસાર ઈશુના 4004 વષ� પહ�લાં આદમ થઈ 
ગયા. એટલે ક� ��વીના સૌથી આ�દ પુ�ષ આદમ 
આજથી 4004 + 2020 = 6024 વષ� પહ�લાં થયેલા 
તેવું ન�ી થાય. બી� જૂનામાં જૂની યુિધિ�ર 
સંવત પણ 5120 વષ� ચાલે છ� આ િસવાયની બધી 
સંવતો 2000 થી 2500 વષ�ની અંદર છ�. કોઈ લાખો 
વષ� નથી.

ભાષાઓ - દુિનયાની જુદી જુદી ભાષાઓના 
ઉ�ભવ િવશે પુ�તક િવશે પુ�તક ‘સંસારક� 
�ાચીન સ�યતાએ’ અનુસાર યુનાની ભાષા 
ઈસ.પુ. 1700 બેબીલોનીયાની ઈસ.પુ. 1740 થી 
2150, ચીની ભાષા ઈસ.પુ. 1800, સુમેરી ભાષા 
ઈસ.પુ. 3500 અને મહાભારતની વૈ�દક ભાષા 
જેમાંથી સં�ક�ત, િહ�દી વગેર� નીકળી તે 3000 વષ� 
પુરાણી છ�. આથી ભાષાઓનો િવકાસ લાખો વષ� 
પહ�લાં થયો નથી. તે �પ� થાય છ�.

જન સં�યા - હ�રો વષ� પહ�લાંની 
જનસં�યા િવષે જનસં�યા િવશેષ� Sir Julian 
Hukreyનું કહ�વું છ� ક� ઈસ. 1600માં દુિનયાની 
વ�તી 50 કરોડ હતી સન 1750માં 73 કરોડ થઈ. 
સન 1950માં 239 કરોડ સન 1972માં 550 કરોડ 
અને અ�યાર� 750 કરોડનો અંદાજ છ�. તો 
દુિનયાનો ઈિતહાસ લાખો-કરોડો વષ� કઈ રીતે 
હોઈ શક�.
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શા��ો અનુસાર � કિલયુગ હજુ 427000 
વષ� ચાલવાનો હોય તો વ�તી એટલી વધી �ય ક� 
સુવાની જ�યા ન મળ�, ખેતી બંધ કરી ખેતરોમાં 
રાત�દવસ ઉભા રહ�વાનો સમય આવે. વધુમાં 
��વીનો 200 વખત િવનાશ થાય તેટલા 
અણુબો�બ તૈયાર છ� તે શું 427000 વષ� સુધી 
પ�ા રહ�શે?

ડાયનોસોર િવષે �મણાઓ

ડાયનોસોરની કહાનીઓ દુિનયાભરમાં 
�સરી ગઈ છ� તેના જે હાડિપંજર મ�યા તેના 
આધાર� અનેક �કારના ડાયનાસોરની �િત-
��િત િવષે દુિનયાભરમાં �યાિત થઈ ગઈ. તેમાં 
મુ�ય ફાળો �ફ�મોનો હતો. નવીન �કારના 
ક�તુહલ પમાડે તેવા આ �ાણી હોવાથી �ફ�મો તેની 
પાછળ પડી ગઈ અને કરોડો �િપયા કમાઈ લીધા. 
ડાયનાસોર આકારનાં રોબોટ મશીન બનાવી 
તેની અંદર બે-�ણ ટ�કનીશીયન ગોઠવી, થોડીક 
યં�રચના, બેટરી વગેર� ગોઠવી આબે�બ 

ડાયનાસોર બના�યા અને દુિનયામાં ધુમ મચાવી.

આ ડાયનાસોર ��વી ઉપર ફ� 3000 થી 
5000 વષ� પહ�લાં થઈ ગયા હતા. તે કોઈ �ટા�ડડ� 
�િત ન હતી. પરંતુ િવક�િતથી ઉ�પ�ન થયેલા 
��િત હતી તેથી ક�દરતી ગરમી-ઠ�ડી, વરસાદ, 
ધરતીક�પ વગેર�નો સામનો કરી ન શક� અને થોડા 
ક જ વષ�માં આપમેળ� નાશ પામી. મે�સકોના 
સમુ�માં ઉ�કા પડવાથી દુિનયાભરના ડાયનોસર 
એક સાથે નાશ પા�યા તેવી મા�યતા છ� પરંતુ તે 
શ�ય નથી. કારણ ક� ભારતથી 12000 ક�.મી. 
દૂર સમુ�માં ઉ�કા પડે તેની ભારતના ડાયનોસર 
ઉપર કોઈ અસર ન થાય.

કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગના આધાર� તેનો 
સમયગાળો લાખો કરોડો વષ� પહ�લાંનો 
બતાવવામાં આવે છ� તે ભૂલભર�લું છ�. કારણ ક� તે 
પ�ધિત 3500 વષ�થી જૂના અ��મની �મર કાઢી જ 
ન શક� જેની છણાવટ આગળ કરવામાં આવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

માટ� રાવણના સાથીદારો જેવા ક� ક�સ, દુય�ધન, 
દુઃશાસન, િહર�ય ક�યપ, અકાસુર, બકાસુર, 
જરાસંઘ જેવા દુ� માણસો દોડી �ય છ�. આવા 
માણસોનું વણ�ન આ મુજબ છ�. 

(૧) ક�સ - એટલે ક� હ�યારો કોઈના ઉપર 
દયા ન કરવાવાળો િન�ુર દુઃખ આપનારો હોય 
તેવો. (૨) દુય�ધન - જે અધમ�થી ધન કમાતો હોય 
જેમ ક� બી�ની િમલકત, પૈસા પડાવી લેવા, 
બેઈમાનીથી છ�તરપ�ડી, કાળાબ�ર, દગો 
છલકપટ, જુઠુ બોલતો હોય તેવો. (૩) દુઃશાસન - 
જેનું સા�ા�ય ગુંડાિગરીથી ભરપૂર હોય જે દુ�કમ� 
આચરતો હોય. (બળા�કાર)�િ� ખરાબ હોય, 
નીચ કામ કરતો હોય, લોકોને �ાસ આપતો હોય 
તેવો. (૪) િહર�ય ક�યપ - જે પોતાને મહાન 

આપણે �ણીએ છીએ ક� િ�ક�ટ એક 
હાર�તનો ખેલ છ� પરંતુ અહ� િ�ક�ટ એક 
હા�યા�મક રીતે રજૂ કરવામાં આવી છ�. જે 
આ�યા��મક �વન સાથે સંકળાયેલી છ�. િ�ક�ટની 
જેમ અહ� પણ બે પાટ� છ�. (૧) રાજયોગી પાટ� 
(૨) રાવણ પાટ�. 

અહ� રાજયોગીને સુખ, શાંિત, પિવ�તા 
�પી �ટ�પને બચાવવાના હોય છ� એટલે ક� તે 
�ાન, યોગના બેટ �ારા માયા�પી બોલને ફટકો 
મારી બાઉ��ી પાર કરી િસ�સ મારી દ� છ�. �યાર� 
બી� તરફ રાવણ રડાવનારો માયા�પી બોલને 
વીસ હાથનું �ર લગાડી સુખ, શાંિત, પિવ�તાના 
�ટ�પને જડમૂળથી તોડી પાડવા માટ� ફ�ક� છ�. પરંતુ 
રાજયોગી િસ�સ મારી દ� છ� તે બોલને ક�ચ કરવા 

િ�ક�ટ
�.ક�. ગુણવંત, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)

ધમા��મા કહ�વડાવતો હોય. દાન, ધરમ કરતો 
હોય લોકોને જૂઠા આ�ાસન આપી છ�તરપ�ડી 
કરતો હોય, દુબુ�િ�, અિવવેક� હોય મનમાં કપટ 
રમતો હોય તેવો. (૫) અકાસુર - જે અજગર જેવો 
ઝેરી હોય, ઈષા� ��ષ રાખતો હોય, કડવા બોલ 
બોલતો હોય, બી�ને દુઃખ પહ�ચાડતો હોય તેવો. 
(૬) બકાસુર - જે બગલા જેવો ઠગભગત હોય, 
તેને દર�કમાંથી અવગુણ �વાની આદત હોય, જે 
ગંદક� જેવા મુખમાંથી વચન બોલતો હોય તેવો. 
(૭) જરાસંઘ જે પોતાની શિ�થી બી�ઓને 
ડરાવતો હોય, તે લાગવગ �ારા ખોટા કામ કરતો 
હોય, પોલીસનો ડર ન હોય, નશીલી ચી�ની 
હ�રાફ�રી કરતો હોય તેવો પરંતુ અહ� એ�પાયર 

ધમ�રાજ પણ છ� જે સાચા ખોટાનો �યાય કર� છ� જે 
ખોટું કામ કર� તેને સ�પણ આપે છ� તો આવો 
આપણે સૌ ધમ�રાજની વાત માની સ�ય કમ�, 
કરીએ આપણે પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
�ીમત ઉપર ચાલી આપણા �વનને ધ�ય 
બનાવીએ. 

આ વાત િ�ક�ટ �ારા સમ�વવામાં  આવી 
છ� આ િશ�ાનું મૂ�ય પ�ાપ� ભા�યશાળી 
આ�માઓને જ સમ�શે તો આપ સૌ આ �ાન 
પરમા�મા િશવ પાસેથી લઈ �દ�ય બુિ� �ારા 
સમ�ને ધ�ય થઈ જઈએ પિતતમાંથી પાવન થઈ 
જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...િ�ક�ટ
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શા��ો અનુસાર � કિલયુગ હજુ 427000 
વષ� ચાલવાનો હોય તો વ�તી એટલી વધી �ય ક� 
સુવાની જ�યા ન મળ�, ખેતી બંધ કરી ખેતરોમાં 
રાત�દવસ ઉભા રહ�વાનો સમય આવે. વધુમાં 
��વીનો 200 વખત િવનાશ થાય તેટલા 
અણુબો�બ તૈયાર છ� તે શું 427000 વષ� સુધી 
પ�ા રહ�શે?

ડાયનોસોર િવષે �મણાઓ

ડાયનોસોરની કહાનીઓ દુિનયાભરમાં 
�સરી ગઈ છ� તેના જે હાડિપંજર મ�યા તેના 
આધાર� અનેક �કારના ડાયનાસોરની �િત-
��િત િવષે દુિનયાભરમાં �યાિત થઈ ગઈ. તેમાં 
મુ�ય ફાળો �ફ�મોનો હતો. નવીન �કારના 
ક�તુહલ પમાડે તેવા આ �ાણી હોવાથી �ફ�મો તેની 
પાછળ પડી ગઈ અને કરોડો �િપયા કમાઈ લીધા. 
ડાયનાસોર આકારનાં રોબોટ મશીન બનાવી 
તેની અંદર બે-�ણ ટ�કનીશીયન ગોઠવી, થોડીક 
યં�રચના, બેટરી વગેર� ગોઠવી આબે�બ 

ડાયનાસોર બના�યા અને દુિનયામાં ધુમ મચાવી.

આ ડાયનાસોર ��વી ઉપર ફ� 3000 થી 
5000 વષ� પહ�લાં થઈ ગયા હતા. તે કોઈ �ટા�ડડ� 
�િત ન હતી. પરંતુ િવક�િતથી ઉ�પ�ન થયેલા 
��િત હતી તેથી ક�દરતી ગરમી-ઠ�ડી, વરસાદ, 
ધરતીક�પ વગેર�નો સામનો કરી ન શક� અને થોડા 
ક જ વષ�માં આપમેળ� નાશ પામી. મે�સકોના 
સમુ�માં ઉ�કા પડવાથી દુિનયાભરના ડાયનોસર 
એક સાથે નાશ પા�યા તેવી મા�યતા છ� પરંતુ તે 
શ�ય નથી. કારણ ક� ભારતથી 12000 ક�.મી. 
દૂર સમુ�માં ઉ�કા પડે તેની ભારતના ડાયનોસર 
ઉપર કોઈ અસર ન થાય.

કાબ�ન-4 ડે�ટ�ગના આધાર� તેનો 
સમયગાળો લાખો કરોડો વષ� પહ�લાંનો 
બતાવવામાં આવે છ� તે ભૂલભર�લું છ�. કારણ ક� તે 
પ�ધિત 3500 વષ�થી જૂના અ��મની �મર કાઢી જ 
ન શક� જેની છણાવટ આગળ કરવામાં આવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

માટ� રાવણના સાથીદારો જેવા ક� ક�સ, દુય�ધન, 
દુઃશાસન, િહર�ય ક�યપ, અકાસુર, બકાસુર, 
જરાસંઘ જેવા દુ� માણસો દોડી �ય છ�. આવા 
માણસોનું વણ�ન આ મુજબ છ�. 

(૧) ક�સ - એટલે ક� હ�યારો કોઈના ઉપર 
દયા ન કરવાવાળો િન�ુર દુઃખ આપનારો હોય 
તેવો. (૨) દુય�ધન - જે અધમ�થી ધન કમાતો હોય 
જેમ ક� બી�ની િમલકત, પૈસા પડાવી લેવા, 
બેઈમાનીથી છ�તરપ�ડી, કાળાબ�ર, દગો 
છલકપટ, જુઠુ બોલતો હોય તેવો. (૩) દુઃશાસન - 
જેનું સા�ા�ય ગુંડાિગરીથી ભરપૂર હોય જે દુ�કમ� 
આચરતો હોય. (બળા�કાર)�િ� ખરાબ હોય, 
નીચ કામ કરતો હોય, લોકોને �ાસ આપતો હોય 
તેવો. (૪) િહર�ય ક�યપ - જે પોતાને મહાન 

આપણે �ણીએ છીએ ક� િ�ક�ટ એક 
હાર�તનો ખેલ છ� પરંતુ અહ� િ�ક�ટ એક 
હા�યા�મક રીતે રજૂ કરવામાં આવી છ�. જે 
આ�યા��મક �વન સાથે સંકળાયેલી છ�. િ�ક�ટની 
જેમ અહ� પણ બે પાટ� છ�. (૧) રાજયોગી પાટ� 
(૨) રાવણ પાટ�. 

અહ� રાજયોગીને સુખ, શાંિત, પિવ�તા 
�પી �ટ�પને બચાવવાના હોય છ� એટલે ક� તે 
�ાન, યોગના બેટ �ારા માયા�પી બોલને ફટકો 
મારી બાઉ��ી પાર કરી િસ�સ મારી દ� છ�. �યાર� 
બી� તરફ રાવણ રડાવનારો માયા�પી બોલને 
વીસ હાથનું �ર લગાડી સુખ, શાંિત, પિવ�તાના 
�ટ�પને જડમૂળથી તોડી પાડવા માટ� ફ�ક� છ�. પરંતુ 
રાજયોગી િસ�સ મારી દ� છ� તે બોલને ક�ચ કરવા 

િ�ક�ટ
�.ક�. ગુણવંત, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)

ધમા��મા કહ�વડાવતો હોય. દાન, ધરમ કરતો 
હોય લોકોને જૂઠા આ�ાસન આપી છ�તરપ�ડી 
કરતો હોય, દુબુ�િ�, અિવવેક� હોય મનમાં કપટ 
રમતો હોય તેવો. (૫) અકાસુર - જે અજગર જેવો 
ઝેરી હોય, ઈષા� ��ષ રાખતો હોય, કડવા બોલ 
બોલતો હોય, બી�ને દુઃખ પહ�ચાડતો હોય તેવો. 
(૬) બકાસુર - જે બગલા જેવો ઠગભગત હોય, 
તેને દર�કમાંથી અવગુણ �વાની આદત હોય, જે 
ગંદક� જેવા મુખમાંથી વચન બોલતો હોય તેવો. 
(૭) જરાસંઘ જે પોતાની શિ�થી બી�ઓને 
ડરાવતો હોય, તે લાગવગ �ારા ખોટા કામ કરતો 
હોય, પોલીસનો ડર ન હોય, નશીલી ચી�ની 
હ�રાફ�રી કરતો હોય તેવો પરંતુ અહ� એ�પાયર 

ધમ�રાજ પણ છ� જે સાચા ખોટાનો �યાય કર� છ� જે 
ખોટું કામ કર� તેને સ�પણ આપે છ� તો આવો 
આપણે સૌ ધમ�રાજની વાત માની સ�ય કમ�, 
કરીએ આપણે પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
�ીમત ઉપર ચાલી આપણા �વનને ધ�ય 
બનાવીએ. 

આ વાત િ�ક�ટ �ારા સમ�વવામાં  આવી 
છ� આ િશ�ાનું મૂ�ય પ�ાપ� ભા�યશાળી 
આ�માઓને જ સમ�શે તો આપ સૌ આ �ાન 
પરમા�મા િશવ પાસેથી લઈ �દ�ય બુિ� �ારા 
સમ�ને ધ�ય થઈ જઈએ પિતતમાંથી પાવન થઈ 
જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...િ�ક�ટ
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દાદાનો જ�મ િસંધ �દ�શમાં એક નાના 
ક�બા િભરીયા, (તહશીલ - નૌશેરો, િજ�ો - 
નવાબશહ�ર)માં 18-03-1918માં થયો. માતા-
િપતાએ નામ આ�યું ‘વ�રયલ’ િશવિપતા �ારા 
અ�ય� નામ મ�યું ‘િવ�રતન’. �ાથિમક 
�ક�લમાં �ાચાય� િપતા િન�ત થયા તો દાદાના 
ચચેરા ભાઈએ (જે કરાંચીમાં �ક�લના સુપર 
વાઈઝર હતા) દાદાના િપતા�ને િશ�કની નોકરી 
અપાવી અને દાદા િપતાની સાથે કરાંચી ગયા. �યાં 
ઓમ મંડલીના િવષયમાં ઉ�ટી-સુ�ટી વાતો 
અખબારમાં વાંચીને મનમાં �ાંિત (સંદ�હ) થવા 
લા�યો. સ�ાઈ �ણવાની િજ�ાસા થઈ. પ�થી 
�વીક�િત લઈ તેઓ ઓમ મંડલી પહ��યા. ગેટ પર 
પહ�ર�દારને પ� બતા�યો. એટલામાં ગેટ પર કાર 
આવી અને બાબા કારમાંથી ઉતરી અંદર ગયા. 
બાબાની રોયલ પસ�નાિલટી �ઈ દાદાએ િવચાયુ� 
ક� લોકો બાબા માટ� ઉલટું શા માટ� િવચારતાં હશે? 
પછી દાદાને અંદર બોલા�યા. શાંતામિણદાદીના 
ભાભી જશુબેને આ�મ�ાન આ�યું અને બી� 
�દવસે સીતુદાદીએ  પરમા�માનો પ�રચય આ�યો. 
આ રીતે સા�તાિહક કોસ� કરતાં-કરતાં દાદાને 
અસીમ શાંિત, અ�ભુત આનંદ અને અથાહ 
ખુશીની ગહરી અનુભૂિત થઈ. દુ�યવી માતાઓ-
બહ�નોથી �યારી િનરાળી. ઓમ મંડળીની પિવ� 
���-�િ�વાળી માતાઓ-બહ�નોથી બેહદ 
�ભાિવત થયા. અખબારોના �મથી છૂ�ા. 
બુિ�થી સમપ�ણ થઈ �હાની ભણતર ભણવા 
લા�યા.

શ�આતમાં દાદા કરાંચીમાં સવાર�-સવાર� 

િવ� નાટકમાં નાના 
કલાકાર િવિવધ કળાઓ 
બતાવે છ� તેમાંથી કોઈ જ 
દર�ક કળામાં િવશેષ 
માિહર હોય છ�. કલા-
બાજને જ ‘હરફન મૌલા’ 
કહ�વાય છ�. તેમના માટ� 

હરફન એટલે ક� કોઈ પણ કાય� ડાબા હાથનો ખેલ 
હોય છ�. એવી જ રીતે એક અલૌ�કક �હાની 
‘હરફન મૌલા’ હતા - દાદા િવ�રતન! દર�ક 
કમ�માં હ�િશયાર, દર�ક કળામાં િનપુણ, કાય� 
ક�શળતાના ધની. દાદાની ઓલ રાઉ�ડ 
પસ�નાિલટી હતી. દાદાને િપતા�ી ��ાબાબા જે 
પણ સેવા આપતા હતા તે હ�મેશા હાં �-હાં � 
કરતા. દાદાના �વનમાં ‘ના’ શ�દની અિવ�ા 
હતી. � બાબા કહ� - બ�ે, પોલીસ બની પહ�રો 
આપશો, તો જવાબ હોય - હાં � બાબા, એવી જ 
રીતે બાબા પૂછતાં - બ�ે સ�� લાવશો? હાં � 
બાબા, બ�ે વાસણ ધુલાઈ કરશો? તો હાં � 
બાબા. બ�ે ટીચર બનીને ભણાવશો? તો હાં � 
બાબા, બ�ે ક�પ��નું િચ� બનાવશો? તો પણ 
હાં � બાબા, બ�ે હૉ��પટલ સંભાળશો? હાં � 
બાબા, બ�ે ગાઈડ અથવા ગાડ� બનશો? હાં � 
બાબા, બ�ે િહસાબ કરશો? હાં � બાબા, 
એમના શ�દ કોષમાં અસંભવ શ�દ જ ન હતો. 
બાબાની હર આ�ાને િશર માથે રાખી બધાને 
સેવાનું સુખ આપી �દલ �તી લેતા. તો ��ાબાબા 
�યારથી ‘સુખદ�વ’ કહ�તા! ય� સેવામાં હ�ી-હ�ી 
લગાવી દ�વાવાળા દાદા દિધચી ઋિષ િસ� થયા.

ઓલરા�ડ પસ�નાિલટી હરફન મૌલા

દાદા િવ�રતન
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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મુરલી સાંભળવા જતા. રા�ે મુરલીમાંથી �ાનની 
પો�ટ લઈને અં�ે�માં અનુવાદ કરી નાના નાના 
પુ�તકો બનાવી મં�ીઓને આપતા. પછી માતે�રી 
પાસે િનવેદન કરી તેઓ સ� 1939માં િ�સમસ પર 
સમિપ�ત થયા. મ�માએ તેમને ��લ�ટન પર 
બાબાના બાજુવાળા બંગલામાં મોક�યા. �યાં 
િશકરાપુરની એક માતા સવાર� ગરમ પાણી કરીને 
આપતાં હતા. દાદા જલદી ઉઠી જતાં હતાં. માતાને 
કહીને તેઓ પોતે જ પાણી ગરમ કરી લેતાં હતાં. 
આ વાત બાબા સુધી પહ�ચી તો ખુશ થઈને 
બાબાએ સદર બ�રમાંથી િમ�ક િ�મ ખરીદીને 
બહ�નો સુધી આપવાની �ુટી આપી. બાબા રોજ 
બહ�નોને દાદાનો �રપોટ� પૂછ�, એમનો સારો �રપોટ� 
સાંભળીને બાબાએ શ�� લાવવાની સેવા આપી, 
દાદા સાઈકલના ક�રીયર પર 6 માઈલ દૂરથી 
શ��ની 6-6 બોરીઓ લાવતા અને મુરલીના 
સમય પર એ�યુર�ટ પહ�ચી જતા. એક વષ� પછી 
એ�ટી ઓમ મંડળીવાળાએ હ�ગામા શ� કયા� તો 
દાદા રામશી પોિલસમેન બની બાબાના બંગલા પર 
પહ�રો આપવા લા�યા. એક �દવસ ભોલીદાદીના 
પિતએ ક�સ કય� તો બાબા પર વોરંટ આ�યો. 
બાબાને પહ�લા જ ખબર પડી ગઈ એટલે િવ�- 
�કશોરદાદાને �ટ� ઓડ�ર લેવા કોટ�માં મોક�યાં 
અને દાદાને પહ�રા પર બેસા�ા. બાબાને પોિલસ 
લેવા આ�યા તો દાદાએ તેમને યુિ�થી રોક� 
રા�યા અને િવ��કશોર દાદા આવતાની સાથે જ 
�ટ� ઓડ�ર બતાવી પાછા મોકલી દીધાં. બી� 
�દવસે અખબારમાં છપાયું ક� એક સખત રામોશી 
પોિલસે પોિલસ ઈ��પે�ટરને પણ વાપસ મોક�યા.

ધીર� ધીર� એ�ટી ઓમ મંડળીનો િવરોધ 
ઓછો થયો, તો બાબાએ દાદાને પહ�રામાંથી મુ� 
કરી ‘બોય ભવન’માં બાળકોનાં ટીચર બના�યા. 
પછી દાદા બાળકોને રાજ િવ�ા ભણાવતાં અને 

ખેલક�દ કરાવતા. તે પછી બાબાએ એમને 
ધોબીઘાટનું કામ સ��યું. સવાર� જલદી ઉઠીને 
કપડાં ભ�ીમાં નાંખતા, પછી કપડાં સુકાવીને 
બપોરનાં કપડાં �ેસ કરતાં. એ જ �દવસોમાં 
દાદાએ ક�શકત�નની કલા શીખી બાબાના વાળ 
કાપવાનું પણ સૌભા�ય મેળ�યું. એક �દવસ 
બાબાએ �યાનમાં માનવ-�� �યું તો દાદાને 
ક�ં, ‘બ�ે આવા ઝાડની ડીઝાઈન બનાવશો?’ 
દાદાએ ક�ં, હાં � બાબા પછી બાબાએ મ�માએ 
કહીને દાદાની બધી �ુટી છોડાવી અને પે�ટ, 
�શ, કાગળ અને અલગ કમરો આ�યો. દાદાએ 
પે��સલથી ��નું િચ� બના�યું. જેમાં ધરતી પર 
િનકળતી બે ર�ખાઓના ચાર ભાગ બનાવી એમાં 
ચાર યુગ બતા�યા. જેમાં બં�ને તરફ ઈ�લામ, 
બૌ�, શીખ, ઈસાઈ આ�દ ધમ�ની શાખાઓ અને 
તેના પર ધમ� �થાપક ઈ�ાહીમ, બુ�, ગુ�નાનક 
અને �ાઈ�ટ તથા પાંદડાના �પમાં અનુયાયીઓના 
ચહ�રા બતા�યા. મૂળમાં બાબા મ�માની સાથે 
સંદ�શીને પૂછીને દીદી મનમોિહની, દાદી 
�કાશમિણ, દાદી િ�જે��ા, દાદી શાંતામિણ, દાદી 
િ�જશાંતા, દાદી �યાની, ભાઉ િવ��કશોર અને 
દાદા િવ�રતન આ આઠ ર�ોના િચ� બના�યા. 
આ રીતે ક�પ�� અને િ�મૂિત� તથા અ�ય િચ� 
બનાવવા માટ� દાદા િનિમ� બ�યા.

ભારત િવભાજન પછી આબુ આ�યા તો 
દાદાએ �ૃજકોઠીમાં બાબાનાં સાિન�યમાં મેળ�યું 
�વગ�નું અવણ�નીય સુખ! બાબા પહાડીઓ પર લઈ 
જતા, �� હોવા છતાં પછી બાબા તેજ ગિતથી 
ચાલતા, તો દાદા મોિનટર બની �દશા બતાવતા. 
પાછા ફરતા સમયે ગાડ� બની તેઓ બધાની પાછળ 
આવતા. વરસાદમાં �જકોઠીની સડક સાથીઓ 
સાથે ઠીક કરતા. ય�માં બેગરી પાટ� શ� થયો તો 
બાબાએ દાદીઓને સેવા પર મોક�યા. પછી 
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દાદાનો જ�મ િસંધ �દ�શમાં એક નાના 
ક�બા િભરીયા, (તહશીલ - નૌશેરો, િજ�ો - 
નવાબશહ�ર)માં 18-03-1918માં થયો. માતા-
િપતાએ નામ આ�યું ‘વ�રયલ’ િશવિપતા �ારા 
અ�ય� નામ મ�યું ‘િવ�રતન’. �ાથિમક 
�ક�લમાં �ાચાય� િપતા િન�ત થયા તો દાદાના 
ચચેરા ભાઈએ (જે કરાંચીમાં �ક�લના સુપર 
વાઈઝર હતા) દાદાના િપતા�ને િશ�કની નોકરી 
અપાવી અને દાદા િપતાની સાથે કરાંચી ગયા. �યાં 
ઓમ મંડલીના િવષયમાં ઉ�ટી-સુ�ટી વાતો 
અખબારમાં વાંચીને મનમાં �ાંિત (સંદ�હ) થવા 
લા�યો. સ�ાઈ �ણવાની િજ�ાસા થઈ. પ�થી 
�વીક�િત લઈ તેઓ ઓમ મંડલી પહ��યા. ગેટ પર 
પહ�ર�દારને પ� બતા�યો. એટલામાં ગેટ પર કાર 
આવી અને બાબા કારમાંથી ઉતરી અંદર ગયા. 
બાબાની રોયલ પસ�નાિલટી �ઈ દાદાએ િવચાયુ� 
ક� લોકો બાબા માટ� ઉલટું શા માટ� િવચારતાં હશે? 
પછી દાદાને અંદર બોલા�યા. શાંતામિણદાદીના 
ભાભી જશુબેને આ�મ�ાન આ�યું અને બી� 
�દવસે સીતુદાદીએ  પરમા�માનો પ�રચય આ�યો. 
આ રીતે સા�તાિહક કોસ� કરતાં-કરતાં દાદાને 
અસીમ શાંિત, અ�ભુત આનંદ અને અથાહ 
ખુશીની ગહરી અનુભૂિત થઈ. દુ�યવી માતાઓ-
બહ�નોથી �યારી િનરાળી. ઓમ મંડળીની પિવ� 
���-�િ�વાળી માતાઓ-બહ�નોથી બેહદ 
�ભાિવત થયા. અખબારોના �મથી છૂ�ા. 
બુિ�થી સમપ�ણ થઈ �હાની ભણતર ભણવા 
લા�યા.

શ�આતમાં દાદા કરાંચીમાં સવાર�-સવાર� 

િવ� નાટકમાં નાના 
કલાકાર િવિવધ કળાઓ 
બતાવે છ� તેમાંથી કોઈ જ 
દર�ક કળામાં િવશેષ 
માિહર હોય છ�. કલા-
બાજને જ ‘હરફન મૌલા’ 
કહ�વાય છ�. તેમના માટ� 

હરફન એટલે ક� કોઈ પણ કાય� ડાબા હાથનો ખેલ 
હોય છ�. એવી જ રીતે એક અલૌ�કક �હાની 
‘હરફન મૌલા’ હતા - દાદા િવ�રતન! દર�ક 
કમ�માં હ�િશયાર, દર�ક કળામાં િનપુણ, કાય� 
ક�શળતાના ધની. દાદાની ઓલ રાઉ�ડ 
પસ�નાિલટી હતી. દાદાને િપતા�ી ��ાબાબા જે 
પણ સેવા આપતા હતા તે હ�મેશા હાં �-હાં � 
કરતા. દાદાના �વનમાં ‘ના’ શ�દની અિવ�ા 
હતી. � બાબા કહ� - બ�ે, પોલીસ બની પહ�રો 
આપશો, તો જવાબ હોય - હાં � બાબા, એવી જ 
રીતે બાબા પૂછતાં - બ�ે સ�� લાવશો? હાં � 
બાબા, બ�ે વાસણ ધુલાઈ કરશો? તો હાં � 
બાબા. બ�ે ટીચર બનીને ભણાવશો? તો હાં � 
બાબા, બ�ે ક�પ��નું િચ� બનાવશો? તો પણ 
હાં � બાબા, બ�ે હૉ��પટલ સંભાળશો? હાં � 
બાબા, બ�ે ગાઈડ અથવા ગાડ� બનશો? હાં � 
બાબા, બ�ે િહસાબ કરશો? હાં � બાબા, 
એમના શ�દ કોષમાં અસંભવ શ�દ જ ન હતો. 
બાબાની હર આ�ાને િશર માથે રાખી બધાને 
સેવાનું સુખ આપી �દલ �તી લેતા. તો ��ાબાબા 
�યારથી ‘સુખદ�વ’ કહ�તા! ય� સેવામાં હ�ી-હ�ી 
લગાવી દ�વાવાળા દાદા દિધચી ઋિષ િસ� થયા.
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મુરલી સાંભળવા જતા. રા�ે મુરલીમાંથી �ાનની 
પો�ટ લઈને અં�ે�માં અનુવાદ કરી નાના નાના 
પુ�તકો બનાવી મં�ીઓને આપતા. પછી માતે�રી 
પાસે િનવેદન કરી તેઓ સ� 1939માં િ�સમસ પર 
સમિપ�ત થયા. મ�માએ તેમને ��લ�ટન પર 
બાબાના બાજુવાળા બંગલામાં મોક�યા. �યાં 
િશકરાપુરની એક માતા સવાર� ગરમ પાણી કરીને 
આપતાં હતા. દાદા જલદી ઉઠી જતાં હતાં. માતાને 
કહીને તેઓ પોતે જ પાણી ગરમ કરી લેતાં હતાં. 
આ વાત બાબા સુધી પહ�ચી તો ખુશ થઈને 
બાબાએ સદર બ�રમાંથી િમ�ક િ�મ ખરીદીને 
બહ�નો સુધી આપવાની �ુટી આપી. બાબા રોજ 
બહ�નોને દાદાનો �રપોટ� પૂછ�, એમનો સારો �રપોટ� 
સાંભળીને બાબાએ શ�� લાવવાની સેવા આપી, 
દાદા સાઈકલના ક�રીયર પર 6 માઈલ દૂરથી 
શ��ની 6-6 બોરીઓ લાવતા અને મુરલીના 
સમય પર એ�યુર�ટ પહ�ચી જતા. એક વષ� પછી 
એ�ટી ઓમ મંડળીવાળાએ હ�ગામા શ� કયા� તો 
દાદા રામશી પોિલસમેન બની બાબાના બંગલા પર 
પહ�રો આપવા લા�યા. એક �દવસ ભોલીદાદીના 
પિતએ ક�સ કય� તો બાબા પર વોરંટ આ�યો. 
બાબાને પહ�લા જ ખબર પડી ગઈ એટલે િવ�- 
�કશોરદાદાને �ટ� ઓડ�ર લેવા કોટ�માં મોક�યાં 
અને દાદાને પહ�રા પર બેસા�ા. બાબાને પોિલસ 
લેવા આ�યા તો દાદાએ તેમને યુિ�થી રોક� 
રા�યા અને િવ��કશોર દાદા આવતાની સાથે જ 
�ટ� ઓડ�ર બતાવી પાછા મોકલી દીધાં. બી� 
�દવસે અખબારમાં છપાયું ક� એક સખત રામોશી 
પોિલસે પોિલસ ઈ��પે�ટરને પણ વાપસ મોક�યા.

ધીર� ધીર� એ�ટી ઓમ મંડળીનો િવરોધ 
ઓછો થયો, તો બાબાએ દાદાને પહ�રામાંથી મુ� 
કરી ‘બોય ભવન’માં બાળકોનાં ટીચર બના�યા. 
પછી દાદા બાળકોને રાજ િવ�ા ભણાવતાં અને 

ખેલક�દ કરાવતા. તે પછી બાબાએ એમને 
ધોબીઘાટનું કામ સ��યું. સવાર� જલદી ઉઠીને 
કપડાં ભ�ીમાં નાંખતા, પછી કપડાં સુકાવીને 
બપોરનાં કપડાં �ેસ કરતાં. એ જ �દવસોમાં 
દાદાએ ક�શકત�નની કલા શીખી બાબાના વાળ 
કાપવાનું પણ સૌભા�ય મેળ�યું. એક �દવસ 
બાબાએ �યાનમાં માનવ-�� �યું તો દાદાને 
ક�ં, ‘બ�ે આવા ઝાડની ડીઝાઈન બનાવશો?’ 
દાદાએ ક�ં, હાં � બાબા પછી બાબાએ મ�માએ 
કહીને દાદાની બધી �ુટી છોડાવી અને પે�ટ, 
�શ, કાગળ અને અલગ કમરો આ�યો. દાદાએ 
પે��સલથી ��નું િચ� બના�યું. જેમાં ધરતી પર 
િનકળતી બે ર�ખાઓના ચાર ભાગ બનાવી એમાં 
ચાર યુગ બતા�યા. જેમાં બં�ને તરફ ઈ�લામ, 
બૌ�, શીખ, ઈસાઈ આ�દ ધમ�ની શાખાઓ અને 
તેના પર ધમ� �થાપક ઈ�ાહીમ, બુ�, ગુ�નાનક 
અને �ાઈ�ટ તથા પાંદડાના �પમાં અનુયાયીઓના 
ચહ�રા બતા�યા. મૂળમાં બાબા મ�માની સાથે 
સંદ�શીને પૂછીને દીદી મનમોિહની, દાદી 
�કાશમિણ, દાદી િ�જે��ા, દાદી શાંતામિણ, દાદી 
િ�જશાંતા, દાદી �યાની, ભાઉ િવ��કશોર અને 
દાદા િવ�રતન આ આઠ ર�ોના િચ� બના�યા. 
આ રીતે ક�પ�� અને િ�મૂિત� તથા અ�ય િચ� 
બનાવવા માટ� દાદા િનિમ� બ�યા.

ભારત િવભાજન પછી આબુ આ�યા તો 
દાદાએ �ૃજકોઠીમાં બાબાનાં સાિન�યમાં મેળ�યું 
�વગ�નું અવણ�નીય સુખ! બાબા પહાડીઓ પર લઈ 
જતા, �� હોવા છતાં પછી બાબા તેજ ગિતથી 
ચાલતા, તો દાદા મોિનટર બની �દશા બતાવતા. 
પાછા ફરતા સમયે ગાડ� બની તેઓ બધાની પાછળ 
આવતા. વરસાદમાં �જકોઠીની સડક સાથીઓ 
સાથે ઠીક કરતા. ય�માં બેગરી પાટ� શ� થયો તો 
બાબાએ દાદીઓને સેવા પર મોક�યા. પછી 



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 03 March 2021 Page No. 32

�ાના�ત

મી�દાદીની �ડ�પે�સરીની (દવાખાનાની) સેવા 
પણ દાદા કરવા મોક�યા. દવા આપવી, 
ઈ�જે�શન લગાવવું વગેર� સેવા કરતા-કરતા દાદા 
અનુભવોથી ડો�ટર બની ગયા. ધીર�-ધીર� 
કારપે��ી તથા િવજળી િવભાગ પણ સંભા�યું. 
દાદા �દવસે સેવા કરતા, રા�ે પહ�રો આપતા. એક 
વખત વાસણ સાફ કરવા વાળા નોકર બીમાર 
થયા તો બાબાએ એમને વાસણ સાફ કરવાનું 
કાય� આ�યુ, તો દાદા બ� ખુશ થયા ક� બાબાએ 
મારા પર ક�ટલો િવ�ાસ કય�! વાસણ સાફ કરતા 
સમયે ‘આ કાય� મને કોણે આ�યું છ�?’ આ 
િવચારીને ��યા નહોતા સમાતા. એક મિહના 
સુધી એકાંતમાં ‘હાથ કાર ડે �દલ યાર ડે’ ઉિ� 
અનુસાર હાથોથી વાસણની સફાઈ અને �દલથી 
બાબાને યાદ કરી અતી���ય સુખનો અનુભવ 
કરતા જ ર�ા. અમે એમને ખુદની થાળી સાફ 
કરતા �યાં છ�, તેઓ �યારથી વાસણને દપ�ણ 
(અરીસો) જેવા ચમકાવતા હતા ક� જેમા આપણો 
ચહ�રો �ઈ શકાય. બાબાએ પછી દાદાને �દ�હી 
મનમોિહનીદીદી પાસે કમલાનગર મોક�યા, તો 
ઓલરાઉ�ડર બની માક�ટ�ગ કયુ�. કોસ� કરાવવો, 
વગેર� અનેક સેવાઓ કરી.

દાદા િવ�રતન કોિહનૂર હીરા સમાન 
બેદાગ ચ�ર� આદશ� �યિ��વના �વામી હતા. 
બાબાના વફાદાર, ઈમાનદાર, ફરમાનવરદાર, 
આ�ાકારી, બાળક બની તેઓ દર�ક કસોટીમાં 
ખરા ઉતયા�. બાબા મુંબઈ - �દ�હી જતા તો 
િનિ�ંત થઈને જતા અને કહ�તા, ‘િવ�રતન બૈઠા 
છ�!’ સ�યતા, શાલીનતા, સાદગીના તેઓ મહાન 
મૂિત� સમાન એ�યુર�ટ કમ�ના દપ�ણ હતા. �ાનને 
�યવહારમાં ઉતારવાવાળા દાદાનું �વન 
અ�યા�મની ખુ�ી �કતાબ હતી. દાદાનો ક�વો 
�હાિનયતથી ચમકતો ચહ�રો હતો! હ�સો જેવી 

ચાલ અને સદા ખુશહાલ. દાદાનો દ�હ દુિનયા સાથે 
સંબંધ ન હતો. તેઓ તો હતા જ ચાલતા ફરતા 
ફ�ર�તા! એમને �ઈને સાકાર ��ા બાબાની 
ભાસના આવતી હતી. એમની ���-�િ�-ક�િત 
પિવ� હતી. તેઓ પા�ા બાલ��ચારી હતા. મંદ-
મંદ મુ�કાન, ચહ�રા પર �સ�નતા પુ�પો, 
અંતરમુખી ધીર-ગંભીર દ�વીગુણો તો દાદામાં રોમ-
રોમમાં સમાયેલા હતા. સાચે જ તેઓ ખુદાઈ 
િખદમતગાર િવિવધ ગુણોના ગુલદ�તા જ હતા. 
કોઈ �રથી હસતા તો કહ�તા, આ પણ િવકારનો 
વાયુ છ�. િહ��ી હોલમાં અ�તવેળા યોગ કરતા તો 
પાવર�લ વાતાવરણ બની જતુ. શારી�રક 
બીમારીમાં પણ �ાસમાં ર��યુલર, પંક�યુલ થઈને 
મુરલી સાંભળતા, એમના અ�ર તો �ણે મોતી 
હતા. તેઓ ��ાક�મારીઝના મેનેજમે�ટ કિમટીના 
સ�ય પણ ર�ા. મધુબનમાં એકાઉ�ટ િવભાગનું 
સંચાલન પણ કયુ�.

દાદા �ારા પાલના મેળવેલ એકાઉ�ટ 
િવભાગનાં મનોજભાઈ આ રીતે અનુભવ બતાવે 
છ� - મને દાદા �ારા સવ� સંબંધોની પાલનાનું પરમ 
સૌભા�ય મ�યું. તેમનો બાપદાદા અને �ા�ણ 
પ�રવાર સાથે �ગરી �યાર હતો. તેઓ કહ�તા 
�ીમત પર નહ� ચાલુ તો બાબા શું કહ�શે? �ણે ક� 
�ીમત એમની નસ-નસમાં સમાયેલી હતી. 
એકનામી-ઈકોનામીના અવતાર હતા. ક�ટલાય 
વષ� સુધી ય�માંથી કપડાં નથી લીધા. બાબાએ 
શટ�ના બટન બનાવીને આ�યા હતા. અંત સુધી એ 
જ બટનનો ઉપયોગ કય�. તેઓ સાદગીના સે�પલ 
હતા. એક �ેસ બે �દવસ સુધી પહ�રતા તો પણ 
સાફ જ રહ�તો. તેઓ કહ�તા આપણા માટ� કોઈના 
સંક�પ ના ચાલવા �ઈએ. તેઓ ��ાંત આપતા 
સમ� પ� પર લખેલુ એ�ેસ પો�ટમેન વાંચી ન શક� 
તો એમના સંક�પ ચાલશે અને તો પણ િહસાબ-

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ગાયો, ભ�શો તે િનણ વના ભાંભર� ર�...

ભૂખમરાથી માણસો મરવા લા�યા, આવા 
સમયે જૂનાગઢ નવાબે, ગામડે ગામડે રસોડા શ� 
કયા�. પણ વાત ખૂબ જ વણસી ગઈ. ઉ�ટાના 
વધાર�ને વધાર� મનુ�ય મરવા લા�યા. જે સમયે 
વંથલીના એક આગેવાન મુ�લીમ અમીજ વલી 
પટ�લે, જૂનાગઢ નવાબને જણા�યું ક� ભૂ�યાને એક 
સાથે વધુ ખોરાક આપવાથી જ ��યુદર વ�યો છ�. 
માટ� ધીર� ધીર� ખોરાક વધારવો જ�રી છ�. આ �થા 
દાખલ કરવામાં આવી. નાના બાળકો માટ� પણ 
એક અલાયદી જ�યાએ, સવાર�, બાળક દીઠ એક 
રોટલી આપવાનું ન�ી થયું.

હવે ન�ી થયેલ સમયે બાળકોની ભીડ થવા 
લાગી અને મોટી રોટલી મેળવવા પડાપડી અને 
ધ�ા-મુ�ી પણ થવા લાગી. આવા સમયે એક 
બાળક� ભીડ અને ધ�ા-મુ�ીથી બચવા એક 
તરફ ચૂપચાપ ઊભી હતી. આ બાળક� છ��ે 
�યાર� રોટલી લેવા ગઈ �યાર� ફ� એક નાનકડી 
અને તૂટી-�ટી રોટલી જ હતી. આ રોટલી લઈને 
તે ખૂબ જ રા� રા� થઈ પોતાના ઘેર ગઈ 
(દરરોજ આ બાળક� છ��ે જ રોટલી લેતી હતી). 
આ રોટલી ખાવા, રોટલી તોડતા જ તેમાંથી એક 
સોનામહોર મળી. આ સોનામહોર પોતાની ‘મા’ને 
બતાવવા દોડતી ગઈ. ‘મા’ એ આ બાળક�ને 
િશખામણ આપી ક� બેટા, આ તો સોનામહોર છ� 
�ક�મતી કહ�વાય, આપણાથી આવી, વગર મહ�નતે 
મળ�લી વ�તુ ન જ લેવાય. રોટલી તૈયાર કરતાં 
કોઈની આ �ક�મતી વ�તુ લોટમાં પડી ગઈ હશે. 
જલદી જઈ આ ચીજ પરત આપી આવ.

ભાવ, ભાષા ક� ભાષણ, સદ�વ જ ‘સંતોષ’ને 
�ે� �થાને �થાિપત કર� જ છ�. પરંતુ િવચાર, 
વાણી ક� વત�નથી �વનમાં જ��રયાત કરતા ઓછું 
હોય તો જેમ ક� પગાર, પાગરણ, પ�રવાર, 
પહ�રવેશ ક� પાયાની જ��રયાત ક� અ�ય �ા�ય 
��યે, હર કોઈ હરહ�મેશ અસંતોષ જ અનુભવે છ�. 
કહ�વત છ� ‘સંતોષી નર સદા સુખી’ પરંતુ સંસાર તો 
નર-નારીથી જ બનેલો છ�. તો શા માટ� ‘નર’ 
શ�દનો જ ઉ�ેખ કરવામાં આવે છ�? શું આ પુ�ષ 
�ધાનતા, ને આધીન જ છ�? આમ પણ આપણે સૌ 
હર-હ�મેશ, નર-નારી, અભણ-ભણેલા, ગરીબ- 
અમીર, મજૂર-માિલકનો ભેદ તો અનુભવીએ 
છીએ જ. આમ �યાં ભેદ છ� �યાં સદ�વ �મને પણ 
�થાન છ� જ!! આવો ભેદ ન� નાબૂદ થવો જ 
�ઈએ!!

પરમિપતા, પરમ સત ્ગુ�, પરમ િશ�ક, 
પરમા�મા િશવે સમ��યા અનુસાર આ�મા નર 
(Male) જ છ�. ભલે તે દ�હ થી નર હોય ક� નારી. 
જેથી જ તો કહ�વતમાં ‘નર’ જ શ�દનો �યોગ 
થયો છ�. પરંતુ આવી ગુ�તા દર�ક સમજવા સમથ� 
ન પણ હોય, જેથી આવો અસંતોષ િનવારવા ‘નર’ 
શ�દનો �યોગ ન કરતાં, એમ જ કહીએ ‘સંતોષી 
સદા સુખી’ તો સોનામાં સુગંધ ભળશે જ!!

ક�દરતની કરામત કાંઈ કાચી તો નથી જ!! 
સમય-સમયનું કામ કર� જ છ�. રા�યમાં ભયંકર 
દુ�કાળની પ�ર��થિત �વત�! ભૂખમરો પણ શ� 
થયો. આ 1956ની સાલ હતી. મનુ�ય તેમજ 
�નવરની હાલત ખૂબ જ કફોડી બની ગઈ કોઈએ 
લ�યું છ� ક�,

ઓધા છપનનો કાળ તને સાંભર� ર�,

સંતોષી સદા સુખી
�.ક�. કરમશીભાઈ લાખાણી, સુખશાંિતભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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મી�દાદીની �ડ�પે�સરીની (દવાખાનાની) સેવા 
પણ દાદા કરવા મોક�યા. દવા આપવી, 
ઈ�જે�શન લગાવવું વગેર� સેવા કરતા-કરતા દાદા 
અનુભવોથી ડો�ટર બની ગયા. ધીર�-ધીર� 
કારપે��ી તથા િવજળી િવભાગ પણ સંભા�યું. 
દાદા �દવસે સેવા કરતા, રા�ે પહ�રો આપતા. એક 
વખત વાસણ સાફ કરવા વાળા નોકર બીમાર 
થયા તો બાબાએ એમને વાસણ સાફ કરવાનું 
કાય� આ�યુ, તો દાદા બ� ખુશ થયા ક� બાબાએ 
મારા પર ક�ટલો િવ�ાસ કય�! વાસણ સાફ કરતા 
સમયે ‘આ કાય� મને કોણે આ�યું છ�?’ આ 
િવચારીને ��યા નહોતા સમાતા. એક મિહના 
સુધી એકાંતમાં ‘હાથ કાર ડે �દલ યાર ડે’ ઉિ� 
અનુસાર હાથોથી વાસણની સફાઈ અને �દલથી 
બાબાને યાદ કરી અતી���ય સુખનો અનુભવ 
કરતા જ ર�ા. અમે એમને ખુદની થાળી સાફ 
કરતા �યાં છ�, તેઓ �યારથી વાસણને દપ�ણ 
(અરીસો) જેવા ચમકાવતા હતા ક� જેમા આપણો 
ચહ�રો �ઈ શકાય. બાબાએ પછી દાદાને �દ�હી 
મનમોિહનીદીદી પાસે કમલાનગર મોક�યા, તો 
ઓલરાઉ�ડર બની માક�ટ�ગ કયુ�. કોસ� કરાવવો, 
વગેર� અનેક સેવાઓ કરી.

દાદા િવ�રતન કોિહનૂર હીરા સમાન 
બેદાગ ચ�ર� આદશ� �યિ��વના �વામી હતા. 
બાબાના વફાદાર, ઈમાનદાર, ફરમાનવરદાર, 
આ�ાકારી, બાળક બની તેઓ દર�ક કસોટીમાં 
ખરા ઉતયા�. બાબા મુંબઈ - �દ�હી જતા તો 
િનિ�ંત થઈને જતા અને કહ�તા, ‘િવ�રતન બૈઠા 
છ�!’ સ�યતા, શાલીનતા, સાદગીના તેઓ મહાન 
મૂિત� સમાન એ�યુર�ટ કમ�ના દપ�ણ હતા. �ાનને 
�યવહારમાં ઉતારવાવાળા દાદાનું �વન 
અ�યા�મની ખુ�ી �કતાબ હતી. દાદાનો ક�વો 
�હાિનયતથી ચમકતો ચહ�રો હતો! હ�સો જેવી 

ચાલ અને સદા ખુશહાલ. દાદાનો દ�હ દુિનયા સાથે 
સંબંધ ન હતો. તેઓ તો હતા જ ચાલતા ફરતા 
ફ�ર�તા! એમને �ઈને સાકાર ��ા બાબાની 
ભાસના આવતી હતી. એમની ���-�િ�-ક�િત 
પિવ� હતી. તેઓ પા�ા બાલ��ચારી હતા. મંદ-
મંદ મુ�કાન, ચહ�રા પર �સ�નતા પુ�પો, 
અંતરમુખી ધીર-ગંભીર દ�વીગુણો તો દાદામાં રોમ-
રોમમાં સમાયેલા હતા. સાચે જ તેઓ ખુદાઈ 
િખદમતગાર િવિવધ ગુણોના ગુલદ�તા જ હતા. 
કોઈ �રથી હસતા તો કહ�તા, આ પણ િવકારનો 
વાયુ છ�. િહ��ી હોલમાં અ�તવેળા યોગ કરતા તો 
પાવર�લ વાતાવરણ બની જતુ. શારી�રક 
બીમારીમાં પણ �ાસમાં ર��યુલર, પંક�યુલ થઈને 
મુરલી સાંભળતા, એમના અ�ર તો �ણે મોતી 
હતા. તેઓ ��ાક�મારીઝના મેનેજમે�ટ કિમટીના 
સ�ય પણ ર�ા. મધુબનમાં એકાઉ�ટ િવભાગનું 
સંચાલન પણ કયુ�.

દાદા �ારા પાલના મેળવેલ એકાઉ�ટ 
િવભાગનાં મનોજભાઈ આ રીતે અનુભવ બતાવે 
છ� - મને દાદા �ારા સવ� સંબંધોની પાલનાનું પરમ 
સૌભા�ય મ�યું. તેમનો બાપદાદા અને �ા�ણ 
પ�રવાર સાથે �ગરી �યાર હતો. તેઓ કહ�તા 
�ીમત પર નહ� ચાલુ તો બાબા શું કહ�શે? �ણે ક� 
�ીમત એમની નસ-નસમાં સમાયેલી હતી. 
એકનામી-ઈકોનામીના અવતાર હતા. ક�ટલાય 
વષ� સુધી ય�માંથી કપડાં નથી લીધા. બાબાએ 
શટ�ના બટન બનાવીને આ�યા હતા. અંત સુધી એ 
જ બટનનો ઉપયોગ કય�. તેઓ સાદગીના સે�પલ 
હતા. એક �ેસ બે �દવસ સુધી પહ�રતા તો પણ 
સાફ જ રહ�તો. તેઓ કહ�તા આપણા માટ� કોઈના 
સંક�પ ના ચાલવા �ઈએ. તેઓ ��ાંત આપતા 
સમ� પ� પર લખેલુ એ�ેસ પો�ટમેન વાંચી ન શક� 
તો એમના સંક�પ ચાલશે અને તો પણ િહસાબ-

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ગાયો, ભ�શો તે િનણ વના ભાંભર� ર�...

ભૂખમરાથી માણસો મરવા લા�યા, આવા 
સમયે જૂનાગઢ નવાબે, ગામડે ગામડે રસોડા શ� 
કયા�. પણ વાત ખૂબ જ વણસી ગઈ. ઉ�ટાના 
વધાર�ને વધાર� મનુ�ય મરવા લા�યા. જે સમયે 
વંથલીના એક આગેવાન મુ�લીમ અમીજ વલી 
પટ�લે, જૂનાગઢ નવાબને જણા�યું ક� ભૂ�યાને એક 
સાથે વધુ ખોરાક આપવાથી જ ��યુદર વ�યો છ�. 
માટ� ધીર� ધીર� ખોરાક વધારવો જ�રી છ�. આ �થા 
દાખલ કરવામાં આવી. નાના બાળકો માટ� પણ 
એક અલાયદી જ�યાએ, સવાર�, બાળક દીઠ એક 
રોટલી આપવાનું ન�ી થયું.

હવે ન�ી થયેલ સમયે બાળકોની ભીડ થવા 
લાગી અને મોટી રોટલી મેળવવા પડાપડી અને 
ધ�ા-મુ�ી પણ થવા લાગી. આવા સમયે એક 
બાળક� ભીડ અને ધ�ા-મુ�ીથી બચવા એક 
તરફ ચૂપચાપ ઊભી હતી. આ બાળક� છ��ે 
�યાર� રોટલી લેવા ગઈ �યાર� ફ� એક નાનકડી 
અને તૂટી-�ટી રોટલી જ હતી. આ રોટલી લઈને 
તે ખૂબ જ રા� રા� થઈ પોતાના ઘેર ગઈ 
(દરરોજ આ બાળક� છ��ે જ રોટલી લેતી હતી). 
આ રોટલી ખાવા, રોટલી તોડતા જ તેમાંથી એક 
સોનામહોર મળી. આ સોનામહોર પોતાની ‘મા’ને 
બતાવવા દોડતી ગઈ. ‘મા’ એ આ બાળક�ને 
િશખામણ આપી ક� બેટા, આ તો સોનામહોર છ� 
�ક�મતી કહ�વાય, આપણાથી આવી, વગર મહ�નતે 
મળ�લી વ�તુ ન જ લેવાય. રોટલી તૈયાર કરતાં 
કોઈની આ �ક�મતી વ�તુ લોટમાં પડી ગઈ હશે. 
જલદી જઈ આ ચીજ પરત આપી આવ.

ભાવ, ભાષા ક� ભાષણ, સદ�વ જ ‘સંતોષ’ને 
�ે� �થાને �થાિપત કર� જ છ�. પરંતુ િવચાર, 
વાણી ક� વત�નથી �વનમાં જ��રયાત કરતા ઓછું 
હોય તો જેમ ક� પગાર, પાગરણ, પ�રવાર, 
પહ�રવેશ ક� પાયાની જ��રયાત ક� અ�ય �ા�ય 
��યે, હર કોઈ હરહ�મેશ અસંતોષ જ અનુભવે છ�. 
કહ�વત છ� ‘સંતોષી નર સદા સુખી’ પરંતુ સંસાર તો 
નર-નારીથી જ બનેલો છ�. તો શા માટ� ‘નર’ 
શ�દનો જ ઉ�ેખ કરવામાં આવે છ�? શું આ પુ�ષ 
�ધાનતા, ને આધીન જ છ�? આમ પણ આપણે સૌ 
હર-હ�મેશ, નર-નારી, અભણ-ભણેલા, ગરીબ- 
અમીર, મજૂર-માિલકનો ભેદ તો અનુભવીએ 
છીએ જ. આમ �યાં ભેદ છ� �યાં સદ�વ �મને પણ 
�થાન છ� જ!! આવો ભેદ ન� નાબૂદ થવો જ 
�ઈએ!!

પરમિપતા, પરમ સત ્ગુ�, પરમ િશ�ક, 
પરમા�મા િશવે સમ��યા અનુસાર આ�મા નર 
(Male) જ છ�. ભલે તે દ�હ થી નર હોય ક� નારી. 
જેથી જ તો કહ�વતમાં ‘નર’ જ શ�દનો �યોગ 
થયો છ�. પરંતુ આવી ગુ�તા દર�ક સમજવા સમથ� 
ન પણ હોય, જેથી આવો અસંતોષ િનવારવા ‘નર’ 
શ�દનો �યોગ ન કરતાં, એમ જ કહીએ ‘સંતોષી 
સદા સુખી’ તો સોનામાં સુગંધ ભળશે જ!!

ક�દરતની કરામત કાંઈ કાચી તો નથી જ!! 
સમય-સમયનું કામ કર� જ છ�. રા�યમાં ભયંકર 
દુ�કાળની પ�ર��થિત �વત�! ભૂખમરો પણ શ� 
થયો. આ 1956ની સાલ હતી. મનુ�ય તેમજ 
�નવરની હાલત ખૂબ જ કફોડી બની ગઈ કોઈએ 
લ�યું છ� ક�,

ઓધા છપનનો કાળ તને સાંભર� ર�,

સંતોષી સદા સુખી
�.ક�. કરમશીભાઈ લાખાણી, સુખશાંિતભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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�યાર� આ બાળક� દોડતી �યાં પહ�ચી, તો 
�યાં કોઈ જ નહોતું. ફ� રોટલી િવતરણની 
કામગીરીની સમી�ા સા� નવાબ પોતે જ લટાર 
મારી ર�ા હતા. આ બાળક�ને �ઈને નવાબે 
પૂ�ું આટલી મોડી ક�મ? બેટા, રોટલી તો બધી જ 
વહ�ચાઈ ગઈ. સાહ�બ� �� તો આમ પણ રોજ ભીડ 
અને ધ�ા-મુ�ીથી બચવા દૂર જ ઊભી ર�� છું. 
અને છ��ે જ રોટલી લ� છું. આજે પણ આ વધેલી 
છ��ી રોટલી �� લઈ ગઈ હતી. જુઓ ને આ 
રોટલીમાંથી સોનામહોર િનકળી છ�. જે �� રા�ય 
દરબારમાં આ ને જમા કરાવવા આવી છું. નવાબે 
ખૂબ જ �ેમથી બાળક�ની પીઠ થાબડીને ક�ં, ના 
બેટા, ‘આ તો તારા જ સંતોષની તને ભેટ છ�.’ 
‘ઈનામ’ છ�. તને તારા સંતોષે જ તને સૌગા� 
આપી છ�.

�યાર� ગરીબ સં�કારી બાળક�એ માથુ 
હલાવી ક�ં, ના, સાહ�બ�, મારા સંતોષનું ફળ 
(રોટલી) તો મને �યાર� જ મળી ગયું હતું. 
અમારાથી આ ન લેવાય! તે જ �દવસથી જુનાગઢ 
નવાબે તેને રાજપુ�ી અથવા ધમ�પુ�ી બનાવી તેની 
‘મા’ને �વન િનભાવ પર�વે, આ �વન પય�ત 
માિસક માનદ વેતન પણ ન�ી કરી દીધું. ધ�ય છ� 
ગરીબાઈ !!

આ ઘટના પરથી આપણે િશ�ા લઈએ.
1. પોતાનો સંતોષ જ પોતાનું ઈનામ છ�.
2. દર�ક પ�ર��થિતએ રા�-ખુશી રહ�વું.
3. વગર મહ�નતનું �યાર�ય પણ ન જ �વીકારવું.
4. વણસેલી પ�ર��થિતએ ચૂપચાપ-શાંત રહ�વું.
5. નર,નારીનો ભેદ ભૂલી.. આ�મા નર જ છ� 

તેનો �ઢ િન�ય કરવો.

6. ઉ� ભેદ ભૂલવા ‘નર’ શ�દ રદ કરી. 
કહ�વતમાં સુધારો કરવો. ‘સંતોષી સદા 
સુખી’

7. મનની અમીરીથી દ�િહક ગરીબીને ન� થાય.
8. કપરી પ�ર��થિતમાં શ�ય તેટલા મદદ�પ 

થવું.
9. ‘ભાઈચારા’ની ભાવના ક�ળવવી.
10. ગુણ�ાહી બનીએ.

આટલું સદ�વ યાદ રાખીએ

શાંિત સમાન કોઈ જ તપ નથી.
��ણાથી વધુ કોઈ જ રોગ નથી.
દયાથી વધુ કોઈ જ ધમ� નથી.
સંતોષથી �ે� કોઈ જ સુખ નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... િવ�રતન દાદા

�કતાબ બનશે. માટ� અ�ર ઠીક હોવા �ઈએ. 
એમનું �લોગન હતું - ‘બાબા મને �ઈ ર�ા છ�.’ 
અંિતમ સમય તેઓ ઉપરામ થઈ ગયા. દ�હ�યાગની 
પૂવ� રાિ�એ સેવા સાથીઓને બોલાવી �ેહ ભરી 
��� આપી. મને પણ માની જેમ અસીમ �યાર-
દુલાર આ�યો. બી� �દવસે શાંિતવનમાં ચ�ર 
લગાવીને ક�ં, કોઈપણ સેવા પે��ડંગ ન રહ�. 
�યાર� કોઈ કાય� બાક� ર�ં ન હતું એટલે મુરલી 
વાંચી. એક જ રટ લગાવી ક� ઉપર જવું છ�. પછી 
ગોક�લભાઈની સાથે પાંડવભવન જઈને ��ા-
ભોજન �વીકાર કયુ�. 26 ફ��ુઆરી, 2007ના 
�દવસે દાદા આતમ પંછી બની તનનાં િપંજરામાંથી 
મુ� થઈ વતનમાં ઉડી ગયા..

(અનુવાદ - �.ક�. �દુલાબેન, પોરબંદર)
॥ ઓમશાંિત ॥ 
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»ÉÖ2lÉ Yð{ÉÉ´É©ÉÉÅ ‘NÉiÉlÉÅmÉ Êqö´É»Éà’ ~ÉÒ»É ´ÉÉèHí ¥ÉÉqö «ÉÖ´ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
»ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ +Ê´É{ÉÉ¶É§ÉÉ>, »É©ÉÉWð »Éà´ÉHí 

¨ÉÉlÉÉ qÒö~ÉHí§ÉÉ>, ¦É.HÖí. »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉà.

»ÉÖ2lÉ +Éà±É~ÉÉeô LÉÉlÉà ‘»´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHíÉ{ÉÅqö Wð«ÉÅlÉÒ’{Éà «ÉÖ´ÉÉ Êqö´É»É{ÉÉ 
°÷~Éà ‘«ÉÖNÉ ~ÉÖ®øºÉ «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅ´ÉÉqö’ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. yÉÌ©Éº`òÉ¥Éà{É 

+{Éà ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà »ÉÉoÉà »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ.

©ÉÖröÉ LÉÉlÉà ‘Yð´Éqö«ÉÉ ~É«ÉÉÇ´É2iÉ HíÉ«ÉÇJí©É’©ÉÉÅ ©É¾úÉl©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{Éà 
»ÉÖlÉ2{ÉÒ +ÉÅ`òÒ +~ÉÇiÉ Hí2Ò »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É, 

Wðä{É +ÉSÉÉ«ÉÇ Hí±ÉÉHí±~É2l{ÉÊ´ÉWð«É»ÉÚ2Ò¹É2Yð ©É.»ÉÉ., 
©Éà{ÉàYÅðNÉ `Äò»`òÒ ¨ÉÉlÉÉ ©É¾àú{rö§ÉÉ>, ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ ¾ú2à÷¶É§ÉÉ>.

©ÉÖÅ¥É> ©É±ÉÉeô LÉÉlÉà ±ÉÒ¥É`òÔ NÉÉeÇô{É LÉÉlÉà 26X{«ÉÖ+É2Ò 
¡ÉX»ÉnÉÉHí Êqö´É»Éà ]ÅñeôÉ{Éà »É±ÉÉ©ÉÒ +É~ÉlÉÉÅ ©«ÉÖ. HíÊ©É¶É{É2 
¨ÉÉlÉÉ »ÉÅXàNÉ HíÉ¥É2à÷, ¥ÉNÉÒSÉÉ >{SÉÉWðÇ ¨ÉÉlÉÉ NÉÉà»ÉÉ>,

¦É.HÖí. HÖÅílÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É. 

qÒ´É{ÉÉ {É´ÉÊ{É«ÉÖGlÉ ÊWð±±ÉÉ Hí±ÉàHí`ò2 §ÉÊNÉ{ÉÒ »É±ÉÉä{ÉÒ 2É«É, 
»ÉÖÊ¡É{`àò{eô`ò +Éè£í ~ÉÉàÊ±É»É ¨ÉÉlÉÉ ¾ú2à÷¹É2 »´ÉÉ©ÉÒ, 

§ÉÊNÉ{ÉÒ lÉÞÎ~lÉ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ »É{©ÉÉ{É ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ 
¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉàà.

»É2§ÉÉiÉ©ÉÉÅ ‘÷2Éº`ÄòÒ«É ÊHí»ÉÉ{É Êqö´É»É’{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
MLA »ÉÅWð«ÉË»É¾ú »ÉÉá±ÉHíÒ, lÉÉ±ÉÖHíÉ ¡É©ÉÖLÉ BJP Ê´É©É±É§ÉÉ> ~É`àò±É, 

Ê{É´ÉÞnÉ +ÊyÉHíÉ2Ò {ÉÉ¥ÉÉeÇô ¥ÉáHí ¦É.HÖí. 2ÉWðà¶É§ÉÉ>,
¦É.HÖí. qÒöÊ~ÉHíÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É. 


