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´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ ©É¾úÉàl»É´É'©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ Hí2É´ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É, MLA »ÉÒ©ÉÉ¥Éà{É, eôÉè. +Wð«É§ÉÉ>, eôÉè. ©É±É¾úÉ2§ÉÉ>, 

eôÉè. »ÉÖ{ÉÒlÉÉ¥Éà{É, GM ONGC ¨ÉÉlÉÉ Êqö{Éà¶É +OÉ´ÉÉ±É. 

§É®øSÉ ]ñÉeàô¹É2©ÉÉÅ "Ê¶É´Éy´ÉX2Éà¾úiÉ'©ÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ qÖöº«ÉÅlÉ§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ, 
´ÉÉNÉ2É{ÉÉ »É©ÉÉWð»Éà´ÉHí ¨ÉÉlÉÉ ©É¾Åú©©Éqö§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ¡É§ÉÉ¥Éà{É. 

qöÉ¾úÉàqö©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ Yð±±ÉÉ Hí±ÉàG`ò2 
¨ÉÉlÉÉ 2iÉYðoÉHÖí©ÉÉ2 Wðà., Yð±±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É +ÊyÉKÉHí ¡Éà©É´ÉÒ2Ë»É¾ú, 

RTO lÉÉ¾úÒ2§ÉÉ>, eôÉè. HíÊ~É±É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. HíÊ~É±ÉÉ¥Éà{É. 

»ÉÖ2à÷{rö{ÉNÉ2©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ £ÙíNNÉÉ »ÉÉoÉà >¹É2Ò«É 
»ÉÅqàö¶É ©ÉÉàHí±ÉlÉÉ MLA ¨ÉÉlÉÉ yÉ{ÉYð§ÉÉ> ~É`àò±É, eàô~«ÉÖ`òÒ G±ÉàG`ò2 
yÉÉÅNÉzÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ ¡É[ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí ¾úºÉÉÇ¥Éà{É, ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É. 

2ÉWðHíÉà`ò 2ÉWð{ÉNÉ2 »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É "Ê¶É´É¡Éqö¶ÉÇ{ÉÒ lÉoÉÉ 
»ÉÉÅ»HÞíÊlÉHí HíÉ«ÉÇJí©É'©ÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ NÉÉàÊ´ÉÅqö§ÉÉ> ~É`àò±É{ÉÖÅ ~ÉÖº~ÉNÉÖSUïoÉÒ 

»´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2Ò`òÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà +É©ÉÅÊmÉlÉ ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà. 

´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò©ÉÉÅ "Ê¶É´É»É©ÉÉ2Éà¾ú'©ÉÉÅ MLA ¡ÉÉà. eôÉè. HÖí¥Éà2§ÉÉ>{Éà 
>¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É. 

©É¾àú»ÉÉiÉÉ ~ÉÒ»É ~Éà±Éà»É©ÉÉÅ "©É¾úÉÊ¶É´É2ÉmÉÒ HíÉ«ÉÇJí©É'©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇ ©ÉÅmÉÒ lÉoÉÉ 
APMC SÉà2©Éà{É LÉÉàeôÉ§ÉÉ>, ¥«ÉÖ2Éà SÉÒ£í »ÉÅqàö¶É ¨ÉÉlÉÉ yÉÒ®ø§ÉÉ>, 

~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ BJP ©É¾àú»ÉÉiÉÉ ¨ÉÉlÉÉ Hàí¶ÉÖ§ÉÉ> ~É`àò±É, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É. 

~ÉÉ`òiÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ ©É¾úÉàl»É´É'©ÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ ÊHí2Ò`ò§ÉÉ> ~É`àò±É, 
»´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´É¹ÉÉ{ÉÅqöYð, eôÉè. ¶ÉÅHí2§ÉÉ>, ´É{É Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ +ÊyÉHíÉ2Ò 

¨ÉÉlÉÉ 2ÉqöeôÒ«ÉÉ, ¦É.HÖí. ÊmÉ§ÉÖ´É{É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. Ê{É±É©É¥Éà{É. 



´ÉeôÉàqö2É eàô2Ò »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ Ex.VC ´ÉÒ2 {É©ÉÇqö 
«ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ`òÒ +É2.Yð.HíÉàcóÉ2Ò, MS «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ`òÒ{ÉÉ eôÒ{É ¡ÉÉà. +®øiÉË»É¾ú, 

´ÉHíÒ±É PÉ{É¶«ÉÉ©É§ÉÉ>, ~ÉÒ.´ÉÒ.LÉÖ¥ÉÉ±ÉHí2, ¦É.HÖí. ©ÉÅWÖð¥Éà{É. 

qöÒ´É©ÉÉÅ "V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ qö¶ÉÇ{É' HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ©«ÉÖÊ{ÉÊ»É~É±É 
HíÉA{»ÉÒ±É{ÉÉ SÉÒ£í +ÉàÊ£í»É2 ´ÉÅqö{ÉÉ¥Éà{É, RTO ö¨ÉÉlÉÉ »ÉÅqöÒ~É§ÉÉ>, 

BJP  ¡É©ÉÖLÉ Ê¥É~ÉÒ{É§ÉÉ>, ¥ÉáHí ©Éà{ÉàWð2 2ÉWÖð§ÉÉ>, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É.

yÉÉ2Ò©ÉÉÅ "5 ±ÉÉLÉ SÉÉàLÉÉ{ÉÉ qöÉiÉÉ{ÉÉ Ê¶É´ÉË±ÉNÉ lÉoÉÉ V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ'{ÉÉ qö¶ÉÇ{É 
Hí2lÉÉÅ Ex. MLA ¨ÉÉlÉÉ ©É{É»ÉÖLÉ§ÉÉ> §ÉÖ´ÉÉ, HíÉè±ÉàWð{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ©É«ÉÚ2§ÉÉ>, 

»É2~ÉÅSÉ ¨ÉÉlÉÉ 2©ÉiÉÒHí§ÉÉ> »ÉÉàYðmÉÉ, ¦É.HÖí. 2»ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É.  

+©ÉqöÉ´ÉÉqö ±ÉÉà`ò»É ¾úÉA»É©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É 
Hí2lÉÉÅ SIMA >{eô»`ÄòÒ]ñ{ÉÉ eôÉ«É2à÷G`ò2 ¨ÉÉlÉÉ ¥ÉröÒ ©É¾úÉ~ÉÉmÉ, 

`òÒ´ÉÒ Hí±ÉÉHíÉ2 »ÉÒ2ÉWð 2Å÷NÉ´ÉÉ±ÉÉ, ¦É.HÖ. ¶ÉÉ2qöÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö »ÉÉ2Å÷NÉ~ÉÖ2©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒö~É ¡ÉNÉ`òÉ´ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. ©ÉÅWÖð±ÉÉ¥Éà{É, ¡É©ÉÖLÉ {«ÉÖ G±ÉÉàoÉ HíÉ~Éeô ©ÉÉHâí` ¨ÉÉlÉÉ NÉÉä2ÉÅNÉ§ÉÉ>, 
A~ÉÉy«ÉKÉ VHP ö¨ÉÉlÉÉ »ÉÖHíÉ§ÉÉ>, ©«ÉÖ. HíÉà~ÉÉàÇ2à÷`ò2÷ ¨ÉÉlÉÉ Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ>. 

´ÉÉ»Éqö©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ'©ÉÉÅ HàíHí Hí`òÓNÉ Hí2lÉÉÅ MP ¨ÉÉlÉÉ Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ>, 
MLA ¨ÉÉlÉÉ +Ê©ÉlÉ§ÉÉ>, Yð±±ÉÉHíÉàºÉÉy«ÉKÉ ¨ÉÉlÉÉ Ê©ÉlÉà¶É§ÉÉ>, 
»Él«É{ÉÉ2É«ÉiÉ ©ÉÒ±É{ÉÉ +Éè{É2 WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. qöÒ~ÉÉ¥Éà{É. 

eôÒ»ÉÉ »Éà´ÉÉHàí{rö A~É2 +É«ÉÉàYðlÉ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ »É©ÉÉ2Éà¾ú' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ ¶É¶ÉÒHíÉÅlÉ§ÉÉ> ~ÉÅeô¬É 

¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É. 

Hí`òÉà»ÉiÉ LÉÉlÉà "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ 
±ÉÉLÉÉ§ÉÉ> §É2´ÉÉeô, 2É©É~ÉÖ2É »`àò¶É{É ©ÉÉ»lÉ2 ©ÉÒ{ÉÉ§ÉÉ>, 

¦É.HÖí. Ê´ÉV«ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. qöÌ¶ÉlÉÉ¥Éà{É. 
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NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2 »ÉàHí`ò2 2 »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É Ê¶É´É2ÉmÉÒ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +É«ÉÉàYðlÉ 
¶ÉÉà§ÉÉ«ÉÉmÉÉ{Éà ±ÉÒ±ÉÒ ]ÅñeôÒ +É~ÉlÉÉÅ ©«ÉÖÊ{ÉÊ»É~É±É HíÉà~ÉÉàÇ2à`ò2 ¨ÉÉlÉÉ {É2à÷¶É§ÉÉ> 

lÉoÉÉ 2©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +{Éà ¦É.HÖí. lÉ~É»´ÉÒ{ÉÒ¥Éà{É.

¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ©ÉÉÅ "»É´ÉÇyÉ©ÉÇ »ÉÅ©Éà±É{É'©ÉÉÅ §ÉÎGlÉ2É©É¥ÉÉ~ÉÖ, ¦ÉÁ¸ÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ 
Ê¶É´É »´É®ø~ÉÉ{ÉÅqö, ©É¾ÅúlÉ ¸ÉÒ »É©ÉÅqö2NÉÒ2Ò ¥ÉÉ~ÉÖ, §Éä2´ÉNÉÒ2Ò ©É¾úÉ2ÉWð, 

¦É.HÖí. 2É©É±ÉÉàSÉ{É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ¾ú2Ò¶É§ÉÉ> lÉoÉÉ ¦É.HÖ. ©ÉyÉÖ¥Éà{É. 

B]ñÉ LÉÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ Ê¶É´É¡Éqö¶ÉÇ{É©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¨ÉÉlÉÉ 
2ÉHàí¶É§ÉÉ>{Éà Ê¶É´ÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÉà »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É.

~ÉeôyÉ2Ò©ÉÉÅ Ê¶É´É2ÉmÉÒ Ê{ÉÊ©ÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ "wöÉxö¶É V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ' 
]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ  +É2lÉÒ  AlÉÉ2lÉÉÅ  ©É¾ÅúlÉ ¾àú©ÉÖ§ÉÉ> ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. HíÉWð±É¥Éà{É.
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©ÉÖÅ¥É> ©É±ÉÉeôï©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ "Ê¶É´Éqö¶ÉÇ{É ©Éà³É'©ÉÉÅ ¡ÉÉ¹ÉÇ NÉÉ«ÉHí ¨ÉÉlÉÉ 
Ê´É¶ÉÉ±É HíÉàcóÉ2Ò{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. HÖÅílÉÒ¥Éà{É. 

X©É~ÉÖ2 NÉÒlÉÉ~ÉÉcó¶ÉÉ³É LÉÉlÉà "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ
 2©ÉiÉ§ÉÉ>, ~ÉÚ´ÉÇ¡É©ÉÖLÉ 2Éà`ò2Ò G±É¥É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É.

´«ÉÉ2É©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ ©É¾úÉàl»É´É'{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ©ÉÉÅ £íÉà2à÷»`ò +ÉàÊ£í»É2
¨ÉÉlÉÉ +É{ÉÅqö§ÉÉ>, ©«ÉÖÊ{ÉÊ»É~É±É SÉÒ£í +ÉàÊ£í»É2 ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ>, 

¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É.

NÉÉáeô±É©ÉÉÅ "wöÉqö¶É V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ' ]ñÉÅLÉÒ{ÉÒ ~ÉÚX Hí2lÉÉÅ eôÉè. Ê{É©ÉÒºÉ§ÉÉ>, 
»ÉÉoÉà MLA §ÉÊNÉ{ÉÒ NÉÒlÉÉ¥Éà{É XeàôX, ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É,

¦É.HÖí. ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É.



વષ� ૧૧ એિ�લ-૨૦૧૮ અંક : ૦૪

âL$pi“ õ’m : âL$pi“ õ’m : 

લવાજમની રકમનો �ા�ટ નીચેના નામે લખશો.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય (ગુજરાતી �ાના�ત)
લવાજમ મોકલવાનું, સરનામું બદલાયાની �ણ કરવાનું તથા પૂછપરછનું સરનામું નીચે મુજબ છ�.

��ાક�મારીઝ, સુખશાંિતભવન, ગામડીવાળા ડેરી સામે,
   ભુલાભાઈ પાક� રોડ, કાંક�રયા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૨.
Phone: 079 - 25324160, 25324460, 25324660

રાજયોગભવન, ૧ ચતુભુ�જ કૉલોની, 
ગોરધનવાડીનો ટ�કરો,    કાંક�રયા, અમદાવાદ-૨૮.

Phone: 079 - 25431676

આવ�યક ન�ધ

ગુજરાત ઝોન મુ�યાલય : �કાશન �થળ :

વાિષ�ક લવાજમ �. ૧૦૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૨૦૦૦.૦૦
છૂટક નકલ �. ૧૦.૦૦

િવદ�શમાં
એરમેઈલ વાિષ�ક �. ૧૦૦૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૧૦૦૦૦.૦૦

ભારતમાં

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 - 27621551

મુ�ક : રાજયોિગની સરલાદીદી
�કાશક : ��ાક�મારી ઉષાબેન

લવાજમના દર

�થાિનક સેવાક���

±Q²ÖçñìÇ±Q²ÖçñìÇ±Q²ÖçñìÇ
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અને જેઓ િભ�ન િભ�ન �કાર� લાભો મેળવવાની 
તજવીજમાં હોય છ� તેઓ આવી તકને જવા દ�તા 
નથી. માનવના �વનમાં �યાર� િવિભ�ન 
સમ�યાઓ ખડી થાય છ� �યાર� માનવ સંબંધો 
કસોટીની એરણ ઉપર ચડે છ�. જેઓ �ેમના મધુર 
શ�દો ઉ�ારતા હોય, �શંસાના પુ�પો વરસાવતાં 
હોય, ગમે �યાર� સહયોગી બનવાની ત�પરતા 
દાખવતાં હોય તેઓ િવપરીત સં�ગોમાં કોઈને 
કોઈ બહાને એવી રીતે સરક� જતા હોય છ� ક� જેની 
ખબર જ ન પડે. પણ આ બધી ઘટનાઓને 
�વાભાિવક સમ�ને માણસ પોતાના રાહમાં 
આગળ ધપે, તો િસ�� એક �દવસ તેના ચરણોમાં 
આળોટતી હોય છ�.

માનવના �વનનો કપરો કાળ તેની 
બુ��ને ઉપરામ બનાવે છ�. માનવ સંબંધોમાંથી, 
સાંસા�રક પદાથ�માંથી, દુ�યવી વાતોમાંથી તેનું 
મમ�વ દૂર થતાં માનવની બિહમુ�ખતા દૂર થાય 
છ� અને અંતમુ�ખી યા�ાનો આર�ભ થાય છ�. 
આવા સમયે માનવ આ�માના અતલ �ડાણમાં 
જઈ �વનનાં ક�ટલાંયે ગૂઢ રહ�યો, સ�યો �પી 
મોતી મેળવે છ�. �યાર� સવ� સંબંધોના સાર એવા 
ક�યાણકારી, દુઃખહતા�, સુખકતા� પરમત�વ 
��યે અિભમુખ થાય છ�. જે સૌની નજરોમાં 
�ુ�ક ગણાય છ�. તે પરમત�વ પાસેથી િવશેષ 
�ા�� તનો અિધકારી બને છ�. તેનામાં દ�હભાન 
જનીત સુખોને બદલે આ��મક સુખોનો સૂરજ ઉગે 
છ�. અતી���ય ખુશીના નશામાં તે �દ�યાનંદની 
અનુભૂિત કર� છ�. આવી �સ�નતા કોઈપણ 
દુ�યવી પદાથ�માંથી મળતી નથી. દુિનયાના સંતો, 
મહ�તો, દ�શભ�ો, િચંતકો, સાિહ�યકારો અને 

�વનમાં �યાર� માનવ કોઈ િનિ�ત �યેય 
તરફ �ઢ િન�યી બને છ�. �યાર� તેના િન�યની 
કસોટી લેવાતી હોય તેમ તેના પથમાં અનેક 
અડચણો, પરી�ાઓ આવે છ�. ઈિતહાસ એ 
વાતની સા�ી આપે છ� ક� �વનનું કોઈપણ �ે� 
પછી તે કલા, સાિહ�ય, સંગીત, ��ય, 
સમાજસેવા, રા�ભ��, અ�યા�મ યા વીર�વ 
કોઈ પણ હોય પડકારો, પરી�ાઓ િવહોણું હોતું 
નથી. વા�તવમાં પરી�ાઓ, કસોટીઓ �વન 
ઉ�થાન માટ� ઘણી જ�રી છ�.

માનવ �યાર� સમ�યાઓમાં, િવપિ�ઓમાં 
ઘેરાઈ �ય છ�. �યાર� તેની મિત અનુસાર તેમાંથી 
માગ� કાઢ� છ�. સમ�યાઓનો મ�મ મનોબળથી 
સામનો કરીને પોતાના �વન�યેય પરથી ચિલત 
ન થનાર આ�મા અંતમાં િવજયને વર� છ�. તે માટ� 
તેનાં ધીરજ, સહનશીલતા, ખંત, સમપ�ણ આ�દ 
ગુણોની કસોટી થાય છ�. જેમ તપાવવું, ટીપવું, 
કાપવું અને ઘસવું એમ ચાર �કાર� સોનાની 
પરી�ા થાય છ�. તે રીતે િનિ�ત �વન �યેયવાળી 
�ય��ના �વનમાં તનની, મનની, ધનની અને 
જનની પરી�ાઓ િવકરાળ �વ�પે આવતી હોય 
છ�. �વનમાં આવતી આપદાઓને � રચના�મક 
���કોણથી િવચારીએ તો તે ક�યાણકારી 
સાિબત થાય છ�. આ ���ચ� ક�યાણકારી છ�. 
પણ તેના રહ�યો સમજવા માટ� આ�મિવ�ાસ 
અને ઈ�ર ��ાની જ�ર પડે છ�.

�યાર� માનવની �ગિતનો, સ���નો, 
સ�ાનો મ�યા�હ તપતો હોય છ�. �યાર� અવનવા 
સંબંધોની ��� એની આસપાસ વ�ટળાઈ વળ� છ�. 
ઊગતા સૂય�ને પૂજવાની ભાવના પર�પરાગત છ�. 

તં�ી �થાનેથી

આ�મશુ�� માટ�ની પરી�ા

�ાના�ત
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ધમ�પદ�શકોએ �વનને કસોટીને એરણ ઉપર 
ચડાવીને ઘણું બધું મેળ�યું છ� અને સમાજને તેનું 
�દાન કયુ� છ�. આ �દાન ઘણું મૂ�યવાન બની �ય 
છ�.

આપિ� સવ�ને માટ� સુખદાયી નીવડતી નથી. 
ધીરજ િવહોણા માનવો, સહનશીલતા અને 
�યેયિન�ા વગર �યાર�ક અનુિચત રાહ પર 
ચા�યા �ય છ�. ગરીબી, આપિ� ક� સંકટકાળ 
સંતનું સજ�ન કરી શક�. તો શેતાનનું પણ સજ�ન 
કરી શક� છ�. નરિસંહ, મીરાં આ�દ એ તેમાંથી 
�વનનું ઉ�મ ભાથું મેળ�યું. તો ગરીબી, અભાવ, 
ગુનાખોરીની દુિનયા તરફ પણ લઈ �ય છ�.

હીરો ખાણમાંથી નીકળ� છ� �યાર� સામા�ય 
�પે હોય છ�. પણ �યાર� તેના ઉપર પાસા પડે છ� 
તેને ચમક આપવાની �િ�યા થાય છ�. �યાર� તેનું 
આકષ�ણ વધી �ય છ�. �યાર� પ�ર��થિત ક� 
સં�ગોનું િનમા�ણ થાય છ�, �યાર� માનવની 
િવશેષતાઓની અને મયા�દાઓની, ગુણો ક� 
અવગુણોની ��ય�તા થાય છ�. બા�ાડંબરી, 
આભાસી �વન અને વા�તિવક �વન �પ� 
દ�ખાય આવે છ�.

સમાજ હ�મેશા કસોટી કરતો આ�યો છ�. ઈશુ 
િ��તને ખીલા ઠોક� વધ�તંભ ઉપર ચડા�યા. 
સો��ટીસને હળાહળ ઝેર આપવામાં આ�યું. 
અ�ાહમ િલંકન, ગાંધી� આ�દને ગોળીથી 
િવંધવામાં આ�યા. આવા ક�ટલાયે અ�યાચારો 
જુ�મોથી સ�ય, સદાચાર નીિતમ�ાના ગળાં 
રહ�સવાના �ય�ો થયા છ�. આમ છતાં શા�ત 
મૂ�યોને, સનાતન સ�યોને, �દ�યતાને આ 
ધરતી ઉપરથી િવદાય મળી નથી. જેમ જેમ 
અ�યાચારો થતા �ય છ� તેમ તેમ સ�ય વધાર� 
સુંદર �પે �ગટતું હોય છ�.

આ�મશુ��નો રાહ પરી�ાઓથી સભર છ�. 

�યાર� કોઈ પ�રપૂણ� �િતમાનું સજ�ન કરવાનું હોય 
છ� �યાર� તેમાં નાનો સરખો દોષ પણ ચલાવી 
લેવામાં આવતો નથી. માનવનું દ�વ�વમાં �પાંતર 
થવું એ પણ આવી જ ઘટના છ�. સોળ� કળાએ 
સંપૂણ�, સવ�ગુણ સંપ�ન, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મના લ�ને ચ�રતાથ� કરવા માટ� િવકારો-
કષાયોના સૂ�માિતસૂ�મ �ભાવથી મુ� થવાનું 
છ�. �યાર� સ�ય કસોટીની એરણ ઉપર ચડે છ� 
�યાર� તેની શુ�ની, ગુણવ�ાની કસોટી થાય છ�. 
�યાર� િવશેષતા, સંપૂણ�તા ગાયન, પૂજન યો�ય 
બને છ�. �યાર� મયા�દા, ઉણપ ઉપહાસપા� બને 
છ�. તો ચાલો, આપણે આ�મશુ��ની પરી�ામાંથી 
સાંગોપાંગ પાર ઉતરવા માટ� ક�તિન�યી બનીએ.

�યાર� આ�મા કસોટીકાળમાં હોય છ� �યાર� 
િભ�ન િભ�ન �કારનાં �લોભનો આપી તેને 
ખરીદવાનો, �યેયપથથી િવચિલત કરવાનો પણ 
�ય� ન થાય છ�. તેની લાગણીઓ, ભાવનાઓ સાથે 
પણ ખેલ ખેલાય છ�. રાણા �તાપે મેવાડના ગૌરવ 
માટ� અર�યવાસ �વીકાય�. તેમનો �યાગ પણ 
કસોટીએ ચ�ો પણ ભામાશાએ તેમના આદશ�ને 
અનુ�પ યો�ય સમયે ઉ�ેખનીય આિથ�ક 
સહયોગ �ારા બળ પૂ�ં પા�ું. આવા સમયે 
નૈિતક બળ પૂ�ં પાડનાર, જે તે �ય��ના 
આદશ�નું ગૌરવ જળવાય તે રીતે સહયોગી 
બનનાર આ�માઓ ઘણા જ થોડા હોય છ�. �યાર�ક 
માનવ હતાશ થઈને પોતાના �યેયને, આદશ�ને 
િતલાંજિલ આપવા તૈયાર થાય છ�. પણ આ સવ� 
આપદાઓમાં � તેનું પરમા�મા સાથે અનુસંધાન 
હોય, િચંતન મનનમંથન ચાલતું હોય અને 
યો�ય �ય��ઓનું માગ�દશ�ન મળ�, તો માનવ 
સવ� પરી�ાઓમાંથી પણ પાર ઉતરી �વનમાં 
એક નવા જ અ�યાયનું િનમા�ણ કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 06

અને જેઓ િભ�ન િભ�ન �કાર� લાભો મેળવવાની 
તજવીજમાં હોય છ� તેઓ આવી તકને જવા દ�તા 
નથી. માનવના �વનમાં �યાર� િવિભ�ન 
સમ�યાઓ ખડી થાય છ� �યાર� માનવ સંબંધો 
કસોટીની એરણ ઉપર ચડે છ�. જેઓ �ેમના મધુર 
શ�દો ઉ�ારતા હોય, �શંસાના પુ�પો વરસાવતાં 
હોય, ગમે �યાર� સહયોગી બનવાની ત�પરતા 
દાખવતાં હોય તેઓ િવપરીત સં�ગોમાં કોઈને 
કોઈ બહાને એવી રીતે સરક� જતા હોય છ� ક� જેની 
ખબર જ ન પડે. પણ આ બધી ઘટનાઓને 
�વાભાિવક સમ�ને માણસ પોતાના રાહમાં 
આગળ ધપે, તો િસ�� એક �દવસ તેના ચરણોમાં 
આળોટતી હોય છ�.

માનવના �વનનો કપરો કાળ તેની 
બુ��ને ઉપરામ બનાવે છ�. માનવ સંબંધોમાંથી, 
સાંસા�રક પદાથ�માંથી, દુ�યવી વાતોમાંથી તેનું 
મમ�વ દૂર થતાં માનવની બિહમુ�ખતા દૂર થાય 
છ� અને અંતમુ�ખી યા�ાનો આર�ભ થાય છ�. 
આવા સમયે માનવ આ�માના અતલ �ડાણમાં 
જઈ �વનનાં ક�ટલાંયે ગૂઢ રહ�યો, સ�યો �પી 
મોતી મેળવે છ�. �યાર� સવ� સંબંધોના સાર એવા 
ક�યાણકારી, દુઃખહતા�, સુખકતા� પરમત�વ 
��યે અિભમુખ થાય છ�. જે સૌની નજરોમાં 
�ુ�ક ગણાય છ�. તે પરમત�વ પાસેથી િવશેષ 
�ા�� તનો અિધકારી બને છ�. તેનામાં દ�હભાન 
જનીત સુખોને બદલે આ��મક સુખોનો સૂરજ ઉગે 
છ�. અતી���ય ખુશીના નશામાં તે �દ�યાનંદની 
અનુભૂિત કર� છ�. આવી �સ�નતા કોઈપણ 
દુ�યવી પદાથ�માંથી મળતી નથી. દુિનયાના સંતો, 
મહ�તો, દ�શભ�ો, િચંતકો, સાિહ�યકારો અને 

�વનમાં �યાર� માનવ કોઈ િનિ�ત �યેય 
તરફ �ઢ િન�યી બને છ�. �યાર� તેના િન�યની 
કસોટી લેવાતી હોય તેમ તેના પથમાં અનેક 
અડચણો, પરી�ાઓ આવે છ�. ઈિતહાસ એ 
વાતની સા�ી આપે છ� ક� �વનનું કોઈપણ �ે� 
પછી તે કલા, સાિહ�ય, સંગીત, ��ય, 
સમાજસેવા, રા�ભ��, અ�યા�મ યા વીર�વ 
કોઈ પણ હોય પડકારો, પરી�ાઓ િવહોણું હોતું 
નથી. વા�તવમાં પરી�ાઓ, કસોટીઓ �વન 
ઉ�થાન માટ� ઘણી જ�રી છ�.

માનવ �યાર� સમ�યાઓમાં, િવપિ�ઓમાં 
ઘેરાઈ �ય છ�. �યાર� તેની મિત અનુસાર તેમાંથી 
માગ� કાઢ� છ�. સમ�યાઓનો મ�મ મનોબળથી 
સામનો કરીને પોતાના �વન�યેય પરથી ચિલત 
ન થનાર આ�મા અંતમાં િવજયને વર� છ�. તે માટ� 
તેનાં ધીરજ, સહનશીલતા, ખંત, સમપ�ણ આ�દ 
ગુણોની કસોટી થાય છ�. જેમ તપાવવું, ટીપવું, 
કાપવું અને ઘસવું એમ ચાર �કાર� સોનાની 
પરી�ા થાય છ�. તે રીતે િનિ�ત �વન �યેયવાળી 
�ય��ના �વનમાં તનની, મનની, ધનની અને 
જનની પરી�ાઓ િવકરાળ �વ�પે આવતી હોય 
છ�. �વનમાં આવતી આપદાઓને � રચના�મક 
���કોણથી િવચારીએ તો તે ક�યાણકારી 
સાિબત થાય છ�. આ ���ચ� ક�યાણકારી છ�. 
પણ તેના રહ�યો સમજવા માટ� આ�મિવ�ાસ 
અને ઈ�ર ��ાની જ�ર પડે છ�.

�યાર� માનવની �ગિતનો, સ���નો, 
સ�ાનો મ�યા�હ તપતો હોય છ�. �યાર� અવનવા 
સંબંધોની ��� એની આસપાસ વ�ટળાઈ વળ� છ�. 
ઊગતા સૂય�ને પૂજવાની ભાવના પર�પરાગત છ�. 

તં�ી �થાનેથી

આ�મશુ�� માટ�ની પરી�ા
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ધમ�પદ�શકોએ �વનને કસોટીને એરણ ઉપર 
ચડાવીને ઘણું બધું મેળ�યું છ� અને સમાજને તેનું 
�દાન કયુ� છ�. આ �દાન ઘણું મૂ�યવાન બની �ય 
છ�.

આપિ� સવ�ને માટ� સુખદાયી નીવડતી નથી. 
ધીરજ િવહોણા માનવો, સહનશીલતા અને 
�યેયિન�ા વગર �યાર�ક અનુિચત રાહ પર 
ચા�યા �ય છ�. ગરીબી, આપિ� ક� સંકટકાળ 
સંતનું સજ�ન કરી શક�. તો શેતાનનું પણ સજ�ન 
કરી શક� છ�. નરિસંહ, મીરાં આ�દ એ તેમાંથી 
�વનનું ઉ�મ ભાથું મેળ�યું. તો ગરીબી, અભાવ, 
ગુનાખોરીની દુિનયા તરફ પણ લઈ �ય છ�.

હીરો ખાણમાંથી નીકળ� છ� �યાર� સામા�ય 
�પે હોય છ�. પણ �યાર� તેના ઉપર પાસા પડે છ� 
તેને ચમક આપવાની �િ�યા થાય છ�. �યાર� તેનું 
આકષ�ણ વધી �ય છ�. �યાર� પ�ર��થિત ક� 
સં�ગોનું િનમા�ણ થાય છ�, �યાર� માનવની 
િવશેષતાઓની અને મયા�દાઓની, ગુણો ક� 
અવગુણોની ��ય�તા થાય છ�. બા�ાડંબરી, 
આભાસી �વન અને વા�તિવક �વન �પ� 
દ�ખાય આવે છ�.

સમાજ હ�મેશા કસોટી કરતો આ�યો છ�. ઈશુ 
િ��તને ખીલા ઠોક� વધ�તંભ ઉપર ચડા�યા. 
સો��ટીસને હળાહળ ઝેર આપવામાં આ�યું. 
અ�ાહમ િલંકન, ગાંધી� આ�દને ગોળીથી 
િવંધવામાં આ�યા. આવા ક�ટલાયે અ�યાચારો 
જુ�મોથી સ�ય, સદાચાર નીિતમ�ાના ગળાં 
રહ�સવાના �ય�ો થયા છ�. આમ છતાં શા�ત 
મૂ�યોને, સનાતન સ�યોને, �દ�યતાને આ 
ધરતી ઉપરથી િવદાય મળી નથી. જેમ જેમ 
અ�યાચારો થતા �ય છ� તેમ તેમ સ�ય વધાર� 
સુંદર �પે �ગટતું હોય છ�.

આ�મશુ��નો રાહ પરી�ાઓથી સભર છ�. 

�યાર� કોઈ પ�રપૂણ� �િતમાનું સજ�ન કરવાનું હોય 
છ� �યાર� તેમાં નાનો સરખો દોષ પણ ચલાવી 
લેવામાં આવતો નથી. માનવનું દ�વ�વમાં �પાંતર 
થવું એ પણ આવી જ ઘટના છ�. સોળ� કળાએ 
સંપૂણ�, સવ�ગુણ સંપ�ન, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મના લ�ને ચ�રતાથ� કરવા માટ� િવકારો-
કષાયોના સૂ�માિતસૂ�મ �ભાવથી મુ� થવાનું 
છ�. �યાર� સ�ય કસોટીની એરણ ઉપર ચડે છ� 
�યાર� તેની શુ�ની, ગુણવ�ાની કસોટી થાય છ�. 
�યાર� િવશેષતા, સંપૂણ�તા ગાયન, પૂજન યો�ય 
બને છ�. �યાર� મયા�દા, ઉણપ ઉપહાસપા� બને 
છ�. તો ચાલો, આપણે આ�મશુ��ની પરી�ામાંથી 
સાંગોપાંગ પાર ઉતરવા માટ� ક�તિન�યી બનીએ.

�યાર� આ�મા કસોટીકાળમાં હોય છ� �યાર� 
િભ�ન િભ�ન �કારનાં �લોભનો આપી તેને 
ખરીદવાનો, �યેયપથથી િવચિલત કરવાનો પણ 
�ય� ન થાય છ�. તેની લાગણીઓ, ભાવનાઓ સાથે 
પણ ખેલ ખેલાય છ�. રાણા �તાપે મેવાડના ગૌરવ 
માટ� અર�યવાસ �વીકાય�. તેમનો �યાગ પણ 
કસોટીએ ચ�ો પણ ભામાશાએ તેમના આદશ�ને 
અનુ�પ યો�ય સમયે ઉ�ેખનીય આિથ�ક 
સહયોગ �ારા બળ પૂ�ં પા�ું. આવા સમયે 
નૈિતક બળ પૂ�ં પાડનાર, જે તે �ય��ના 
આદશ�નું ગૌરવ જળવાય તે રીતે સહયોગી 
બનનાર આ�માઓ ઘણા જ થોડા હોય છ�. �યાર�ક 
માનવ હતાશ થઈને પોતાના �યેયને, આદશ�ને 
િતલાંજિલ આપવા તૈયાર થાય છ�. પણ આ સવ� 
આપદાઓમાં � તેનું પરમા�મા સાથે અનુસંધાન 
હોય, િચંતન મનનમંથન ચાલતું હોય અને 
યો�ય �ય��ઓનું માગ�દશ�ન મળ�, તો માનવ 
સવ� પરી�ાઓમાંથી પણ પાર ઉતરી �વનમાં 
એક નવા જ અ�યાયનું િનમા�ણ કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત
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બધું સમ�યા જે અવધારણા આપણા �વનનો 
આધાર છ�, એના વગર તો �વન ચાલી ન શક� 
આપણને એના િવશે �ણકારી જ નહોતી. થોડી 
અમારી પાસે અવધારણા છ�. જેના ઉપર આપણે 
�વી ર�ા છીએ. પણ હવે �યું ક� કોઈ થોડી પણ 
પર�શાની થાય છ� તો આપણે �ઈએ છીએ �યાર� 
આપણને સમજમાં આવે છ� ક� આપણે આ માનતા 
આવી ર�ા છીએ. આ મારી મા�યતા હતી. એને 
બદલવાની કોિશશ કરીએ છીએ. સમજમાં આવે 
છ�. કઈ નવી અવધારણા બનશે પણ ફરી એ બી� 
પ�ર��થિત આવે છ�. તો એ એટલા �રથી પાછળ 
કર� છ� ક� તે થોડી પર�શાની તો રહ� છ�. હાં પણ જ�ર 
છ� ક� પર�શાની આવતા જ આપણે થોભી જઈએ 
છીએ. અને �વાનું શ� કરી દઈએ છીએ. હવે 
આપણે એ આધાર પર વધાર� આગળ કઈ રીતે 
વધી શક�એ ?

ઉ�ર - એક છ� ક� હવે સમજણમાં આવી ગયું છ� ક� 
આને ક�વી રીતના કરવાનું છ�, એક છ� ક� એની 
િવિધ ખબર પડી ગઈ ક� જે સંક�પ થઈ ર�ો છ�. 
માર� સંક�પના �તર પર જ એને બદલવાનું છ�. 
અનુભવ સુધી પણ લઈને જવાનું નહ�, નહ� તો 
અનુભૂિત ઓછી થઈ �ય છ�, �યાનથી �યાર� 
સંક�પને �વાનું શ� કયુ� તો ખબર પડી ગઈ ક� 
આપણી અનુભૂિત ખ�મ થઈ ગઈ છ�. હવે � આ 
�ય� નને સળ�ગ ચાલુ રાખીશું તો તમે થોડા 
�દવસોમાં એ અનુભવ કરવા લાગશો ક� તમને 
તમારા સંક�પ આ રીતના ખબર પડે છ� જેમક� 
દૂધમાં માખી. � તમને કોઈનાથી ઈષા� હશે તો તે 

�યાર� ક�ઈક તૂટ� છ� 
તો એનો અવાજ આવે છ�, 
એવું કહ�વાય છ� આ 
�દવસો આપણી ઘણીબધી 
મા�યતાઓ, તે ધારણાઓ 
જેના પર આપણું આખું 
�વન આધારીત હતું. તે

એક ઉપર એક તૂટતી જતી હતી અને એ પણ 
વગર અવાજે. પર�તુ હવે મ� �યું ક� ક�વી રીતે એ 
આપણને જ આપણા ભૂતકાળમાં બાંધતા જતા 
હતા અને આપણે �યાંયને �યાંય એમાં ફસાતા 
જતા હતા. જૂની અવધારણા તૂટતા જ નવી 
અવધારણા િનિમ�ત થાય છ� અને એક જે આપણી 
બુ�� છ� �પ� થાય છ� પછી એ તનાવ લાઈન 
બનતી �ય છ�. તે સમ�યા ફરીથી આવે છ� એ 
અવધારણા પછી �ોધથી �ડાયેલી હતી ક� પછી 
�દથી �ડાયેલી હતી ક� પછી અતીતને પકડી 
રાખવાથી �ડાયેલી હ◌ોય ક� ભિવ�યના િવષે 
િવચારવામાં �ડાયેલી હોય. �યાંકને �યાંક તે 
એટલી મજબૂત િવશેષ ઘેરાયેલી છ� �યાર� આપણે 
�વનને એક નવા અંદાજમાં �યું. સાચું તો લા�યું 
પણ આપણે અ�યાર� પણ �યાંકને �યાંક 
સમ�યામાં ફસાયેલા છીએ. કઈ એ તાકાત છ� જે 
મને એ બાજુ ચાલવાનું શીખવાડે છ� એ શ�� 
આપણને મળી શક� છ�. આજે આપણે એ વાત 
કરીએ. અમારી સાથે છ� ��ાક�મારી િશવાની 
બહ�ન. ઓમશાંિત.
�� - ��ાક�મારી િશવાની, અ�યાર� તો ઘણું 

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

�ાના�ત
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તમને દ�ખાવા લાગશે. � તમને કોઈનાથી ડર હશે 
તો તે તમને દ�ખાવા લાગશે, �યાં તે પોતાની અંદર 
દ�ખાવા લાગે તો પછી કામ કરવું ક�ટલું સરળ થઈ 
�ય છ�, આ તમારા �યવહારમાં આવતાની પહ�લાં 
જ ખબર પડી �ય છ�, એક છ� ��િત બીજું છ� ક� 
આપણને સમજમાં આવી ગયું છ�, આપણે કરવાનું 
શું છ�, પણ ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ ક� 
�યાર� તેને �યવહારમાં કરવા જઈએ તો નથી થતું.

ક�ટલાક ભાઈ બહ�નો કહ� છ� ક� સમજમાં 
આવી ગયું ક� ગુ�સો નથી કરવાનો. તનાવ નથી 
લેવાનો. ખુશ રહ�વાનું છ�, પણ એ વાતો એટલી 
મોટી આવી ગઈ ક� માર� ગુ�સો કરવો પ�ો, 
આપણો ઉમંગ હ� એ �તર સુધી નથી પહ��યો, 
પણ તમે એને છોડી ન દ�તા. આપણે અ�યાર� યા�ા 
ઉપર છીએ. મારા પ�રવત�નની �િ�યા ઠીક છ�, 
ગિત ઠીક છ�, થોડું ધીમું થઈ શક�, ક� થોડું ઝડપી 
થઈ શક� છ�. પણ � ર�તો ઠીક છ�, એને આપણે 
સળ�ગ ચાલુ રાખવાનો છ�. હવે આપણે ફ� શું 
કરવાનું છ�, પોતાની અંદર થોડી થોડી શ�� 
ભરવાની છ�. હવે આપણે પોતાનું િવ�ેષણ 
કરવાનું છ�, ક�મ ક� ક�ઈ પણ કરવા માટ� શ�� 
�ઈએ. માની લો મને સમજમાં આવી ગયું ક� 
શરીરને �વ�થ રાખવાનું છ�, પણ પછી એના માટ� 
કસરત પણ કરવી પડશે, ફ� મારા િવચારવાથી 
જ શરીર �વ�થ થઈ �ય તો એવું થવાનું નથી. 
એના માટ� આપણે શરીરને િનયિમત �યાયામ અને 
સંતુિલત ભોજન દ�વું પડશે.

આમાં મેડીટ�શન બ� જ મોટી ભૂિમકા 
િનભાવે છ�. અને તમને ખબર છ� ક� મેડીટ�શન 
આજે સાધારણ વ�તું થઈ ગઈ છ�. ક�મ ક� જેમ જેમ 
આપણે બધા અનુભવ કરી ર�ા છીએ ક� �વનમાં 
આપણે જે �ઈએ તે �ા� ત નથી થતું તો �વતઃ 
તમામ લોકોનું �યાન મેડીટ�શનની તરફ �ય છ�. 

મોટાભાગના આજે જે ભાઈ-બહ�નો મળ� છ�. તો તે 
કોઈને કોઈ �કારથી આનો �ય� ન કરી ર�ા છ�. 
અને બ� જ બધા છ� જે ઘર� પોત પોતાની રીતે 
અ�યાસ કર� છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન પણ એક 
�કારનો �યાયામ છ�. � એને સાચી રીતે ન કય� 
તો એનાથી સા�ં પ�રણામ �ા�ત નહ� થાય. � 
આને આપણે પોતાની રીતે કરીશું તો એ જ�રી 
નથી ક� તે રીત સાચી છ�. ઉ�ટું એનાથી વધાર� 
િનરાશ થાય છ�. કોઈ પ�રણામ પણ નથી મળતું. 
મેડીટ�શનમાં પણ ઘણી અવધારણા બની છ�.

�� - હા, આ સ�ય છ�, મેડીટ�શનમાં એ �ય� 
કર� છ� ક� મનમાં કોઈ સંક�પ ન હોવો �ઈએ. �� 
એના ઉપર વાત કરવા માંગું છું ક� સંક�પ રિહત 
થઈ જવું �ઈએ ક� એ પ�ર��થિત પર પહ�ચી જવું 
�ઈએ ક� તમા�ં મન ક�ઈ પણ િનિમ�ત ન કર� ?

ઉ�ર - આ બધાને લાગે છ� ક� આ બ� જ સરળ છ�, 
આમાં ક�ઈ શીખવાનું નથી. આપણે ઘર� બેસી રોજ 
�ય� કરીશું, રોજ અ�યાસ કરીશું તો અંતમાં 
આપણું મન િવચારવાનું બંધ કરી જ દ�શે. દરરોજ 
આપણે પોતાના માટ� સમય કાઢી અને અ�યાસ 
કરવાની કોિશશ કરીશું ક� મન િવચારવાનું બંધ 
કરી દ� આ દર�કનો અનુભવ છ�. પણ �� મારા 
અનુભવને એકબી� સાથે કહ�વા માંગુ છું ક� � 
આપણે િવચારવાનું બંધ કરી દઈએ તો પહ�લી વાત 
ક� તે સંભવ છ�, ક� નહ�, તે પણ એક �� છ�. ક�મ 
ક� મનનું કામ છ� િવચારવાનું. જેમ ક� પાણી વહ� છ�. 
જે ક�દરતી છ� આપણે એનું વહ�વાનું બંધ કરવાની 
કોિશશ કરીશું તો ઘણા લોકોએ અનુભવ કય� ક� 
આનાથી મન ભાર� થવા લાગે છ� ક�મ ક� જબરદ�તી 
આપણે કોઈ વ�તુને રોકવાની કોિશશ કરીએ 
છીએ હવે માની લો ક� આપણે આ સંક�પ કરીએ 
છીએ ક� આ આપણા મનમાં કોઈ સંક�પ ન આવવા 
�ઈએ તો આ પણ એક સંક�પ જ છ�. આપણે 
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બધું સમ�યા જે અવધારણા આપણા �વનનો 
આધાર છ�, એના વગર તો �વન ચાલી ન શક� 
આપણને એના િવશે �ણકારી જ નહોતી. થોડી 
અમારી પાસે અવધારણા છ�. જેના ઉપર આપણે 
�વી ર�ા છીએ. પણ હવે �યું ક� કોઈ થોડી પણ 
પર�શાની થાય છ� તો આપણે �ઈએ છીએ �યાર� 
આપણને સમજમાં આવે છ� ક� આપણે આ માનતા 
આવી ર�ા છીએ. આ મારી મા�યતા હતી. એને 
બદલવાની કોિશશ કરીએ છીએ. સમજમાં આવે 
છ�. કઈ નવી અવધારણા બનશે પણ ફરી એ બી� 
પ�ર��થિત આવે છ�. તો એ એટલા �રથી પાછળ 
કર� છ� ક� તે થોડી પર�શાની તો રહ� છ�. હાં પણ જ�ર 
છ� ક� પર�શાની આવતા જ આપણે થોભી જઈએ 
છીએ. અને �વાનું શ� કરી દઈએ છીએ. હવે 
આપણે એ આધાર પર વધાર� આગળ કઈ રીતે 
વધી શક�એ ?

ઉ�ર - એક છ� ક� હવે સમજણમાં આવી ગયું છ� ક� 
આને ક�વી રીતના કરવાનું છ�, એક છ� ક� એની 
િવિધ ખબર પડી ગઈ ક� જે સંક�પ થઈ ર�ો છ�. 
માર� સંક�પના �તર પર જ એને બદલવાનું છ�. 
અનુભવ સુધી પણ લઈને જવાનું નહ�, નહ� તો 
અનુભૂિત ઓછી થઈ �ય છ�, �યાનથી �યાર� 
સંક�પને �વાનું શ� કયુ� તો ખબર પડી ગઈ ક� 
આપણી અનુભૂિત ખ�મ થઈ ગઈ છ�. હવે � આ 
�ય� નને સળ�ગ ચાલુ રાખીશું તો તમે થોડા 
�દવસોમાં એ અનુભવ કરવા લાગશો ક� તમને 
તમારા સંક�પ આ રીતના ખબર પડે છ� જેમક� 
દૂધમાં માખી. � તમને કોઈનાથી ઈષા� હશે તો તે 

�યાર� ક�ઈક તૂટ� છ� 
તો એનો અવાજ આવે છ�, 
એવું કહ�વાય છ� આ 
�દવસો આપણી ઘણીબધી 
મા�યતાઓ, તે ધારણાઓ 
જેના પર આપણું આખું 
�વન આધારીત હતું. તે

એક ઉપર એક તૂટતી જતી હતી અને એ પણ 
વગર અવાજે. પર�તુ હવે મ� �યું ક� ક�વી રીતે એ 
આપણને જ આપણા ભૂતકાળમાં બાંધતા જતા 
હતા અને આપણે �યાંયને �યાંય એમાં ફસાતા 
જતા હતા. જૂની અવધારણા તૂટતા જ નવી 
અવધારણા િનિમ�ત થાય છ� અને એક જે આપણી 
બુ�� છ� �પ� થાય છ� પછી એ તનાવ લાઈન 
બનતી �ય છ�. તે સમ�યા ફરીથી આવે છ� એ 
અવધારણા પછી �ોધથી �ડાયેલી હતી ક� પછી 
�દથી �ડાયેલી હતી ક� પછી અતીતને પકડી 
રાખવાથી �ડાયેલી હ◌ોય ક� ભિવ�યના િવષે 
િવચારવામાં �ડાયેલી હોય. �યાંકને �યાંક તે 
એટલી મજબૂત િવશેષ ઘેરાયેલી છ� �યાર� આપણે 
�વનને એક નવા અંદાજમાં �યું. સાચું તો લા�યું 
પણ આપણે અ�યાર� પણ �યાંકને �યાંક 
સમ�યામાં ફસાયેલા છીએ. કઈ એ તાકાત છ� જે 
મને એ બાજુ ચાલવાનું શીખવાડે છ� એ શ�� 
આપણને મળી શક� છ�. આજે આપણે એ વાત 
કરીએ. અમારી સાથે છ� ��ાક�મારી િશવાની 
બહ�ન. ઓમશાંિત.
�� - ��ાક�મારી િશવાની, અ�યાર� તો ઘણું 

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 09

તમને દ�ખાવા લાગશે. � તમને કોઈનાથી ડર હશે 
તો તે તમને દ�ખાવા લાગશે, �યાં તે પોતાની અંદર 
દ�ખાવા લાગે તો પછી કામ કરવું ક�ટલું સરળ થઈ 
�ય છ�, આ તમારા �યવહારમાં આવતાની પહ�લાં 
જ ખબર પડી �ય છ�, એક છ� ��િત બીજું છ� ક� 
આપણને સમજમાં આવી ગયું છ�, આપણે કરવાનું 
શું છ�, પણ ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ ક� 
�યાર� તેને �યવહારમાં કરવા જઈએ તો નથી થતું.

ક�ટલાક ભાઈ બહ�નો કહ� છ� ક� સમજમાં 
આવી ગયું ક� ગુ�સો નથી કરવાનો. તનાવ નથી 
લેવાનો. ખુશ રહ�વાનું છ�, પણ એ વાતો એટલી 
મોટી આવી ગઈ ક� માર� ગુ�સો કરવો પ�ો, 
આપણો ઉમંગ હ� એ �તર સુધી નથી પહ��યો, 
પણ તમે એને છોડી ન દ�તા. આપણે અ�યાર� યા�ા 
ઉપર છીએ. મારા પ�રવત�નની �િ�યા ઠીક છ�, 
ગિત ઠીક છ�, થોડું ધીમું થઈ શક�, ક� થોડું ઝડપી 
થઈ શક� છ�. પણ � ર�તો ઠીક છ�, એને આપણે 
સળ�ગ ચાલુ રાખવાનો છ�. હવે આપણે ફ� શું 
કરવાનું છ�, પોતાની અંદર થોડી થોડી શ�� 
ભરવાની છ�. હવે આપણે પોતાનું િવ�ેષણ 
કરવાનું છ�, ક�મ ક� ક�ઈ પણ કરવા માટ� શ�� 
�ઈએ. માની લો મને સમજમાં આવી ગયું ક� 
શરીરને �વ�થ રાખવાનું છ�, પણ પછી એના માટ� 
કસરત પણ કરવી પડશે, ફ� મારા િવચારવાથી 
જ શરીર �વ�થ થઈ �ય તો એવું થવાનું નથી. 
એના માટ� આપણે શરીરને િનયિમત �યાયામ અને 
સંતુિલત ભોજન દ�વું પડશે.

આમાં મેડીટ�શન બ� જ મોટી ભૂિમકા 
િનભાવે છ�. અને તમને ખબર છ� ક� મેડીટ�શન 
આજે સાધારણ વ�તું થઈ ગઈ છ�. ક�મ ક� જેમ જેમ 
આપણે બધા અનુભવ કરી ર�ા છીએ ક� �વનમાં 
આપણે જે �ઈએ તે �ા� ત નથી થતું તો �વતઃ 
તમામ લોકોનું �યાન મેડીટ�શનની તરફ �ય છ�. 

મોટાભાગના આજે જે ભાઈ-બહ�નો મળ� છ�. તો તે 
કોઈને કોઈ �કારથી આનો �ય� ન કરી ર�ા છ�. 
અને બ� જ બધા છ� જે ઘર� પોત પોતાની રીતે 
અ�યાસ કર� છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન પણ એક 
�કારનો �યાયામ છ�. � એને સાચી રીતે ન કય� 
તો એનાથી સા�ં પ�રણામ �ા�ત નહ� થાય. � 
આને આપણે પોતાની રીતે કરીશું તો એ જ�રી 
નથી ક� તે રીત સાચી છ�. ઉ�ટું એનાથી વધાર� 
િનરાશ થાય છ�. કોઈ પ�રણામ પણ નથી મળતું. 
મેડીટ�શનમાં પણ ઘણી અવધારણા બની છ�.

�� - હા, આ સ�ય છ�, મેડીટ�શનમાં એ �ય� 
કર� છ� ક� મનમાં કોઈ સંક�પ ન હોવો �ઈએ. �� 
એના ઉપર વાત કરવા માંગું છું ક� સંક�પ રિહત 
થઈ જવું �ઈએ ક� એ પ�ર��થિત પર પહ�ચી જવું 
�ઈએ ક� તમા�ં મન ક�ઈ પણ િનિમ�ત ન કર� ?

ઉ�ર - આ બધાને લાગે છ� ક� આ બ� જ સરળ છ�, 
આમાં ક�ઈ શીખવાનું નથી. આપણે ઘર� બેસી રોજ 
�ય� કરીશું, રોજ અ�યાસ કરીશું તો અંતમાં 
આપણું મન િવચારવાનું બંધ કરી જ દ�શે. દરરોજ 
આપણે પોતાના માટ� સમય કાઢી અને અ�યાસ 
કરવાની કોિશશ કરીશું ક� મન િવચારવાનું બંધ 
કરી દ� આ દર�કનો અનુભવ છ�. પણ �� મારા 
અનુભવને એકબી� સાથે કહ�વા માંગુ છું ક� � 
આપણે િવચારવાનું બંધ કરી દઈએ તો પહ�લી વાત 
ક� તે સંભવ છ�, ક� નહ�, તે પણ એક �� છ�. ક�મ 
ક� મનનું કામ છ� િવચારવાનું. જેમ ક� પાણી વહ� છ�. 
જે ક�દરતી છ� આપણે એનું વહ�વાનું બંધ કરવાની 
કોિશશ કરીશું તો ઘણા લોકોએ અનુભવ કય� ક� 
આનાથી મન ભાર� થવા લાગે છ� ક�મ ક� જબરદ�તી 
આપણે કોઈ વ�તુને રોકવાની કોિશશ કરીએ 
છીએ હવે માની લો ક� આપણે આ સંક�પ કરીએ 
છીએ ક� આ આપણા મનમાં કોઈ સંક�પ ન આવવા 
�ઈએ તો આ પણ એક સંક�પ જ છ�. આપણે 

�ાના�ત
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એનાથી ઘણો જ ફાયદો પણ થાય છ�. જેટલા સમય 
માટ� આપણે પોતાનાં �ાસની ગિત પર �યાન 
ક����ત કરીએ છીએ �યાર� આપણું સંપૂણ� �યાન 
શેના પર આવી ગયું. ‘�ાસને અંદર લેવા તથા 
બહાર કાઢવા પર’ તો તેટલા સમય માટ� કોઈ 
નકારા�મક અને �યથ� સંક�પ નહ� આવે પર�તુ 
આપણે શું કયુ� ? એક જ�યાએથી �યાન હટાવી 
બી� જ�યાએ �યાન લગા�યું. પર�તુ તે સંક�પો તો 
નથી ગયા ? �યાર� તમે �યાન કરવાનું બંધ કરશો 
તો તેના પછી �યાન �યાં જશે ? �યાન પછી એજ 
વાતો પર જશે �યાંથી �યાન હટાવીને લા�યા હતા. 
તો પછી િવચારોની સંક�પોની �ોલીટી જેવી હશે 
તેવી જ બની જશે.

�યાર� આ �કારનું �યાન કરીએ છીએ તો 
એ આપણને ફાયદા બ� જ કર� છ� કારણ ક� 
આપણી શ��ઓનો, ઉ��નો નાશ નથી થતો. તે 
એટલા સમય સુધી ફાયદો કર� છ� અને પછી તેનો 
�ભાવ આગળ આખા �દવસ પર પડે છ� પર�તુ 
�યાર� કોઈ અચાનક પ�ર��થિત આવી �ય છ�. 
તો મા�ં મન એવાજ િવચારો સંક�પોના �કાર પર 
એને એ જ ગુણવ�ાનું િનમા�ણ કર� છ� કારણ ક� 
સંક�પો તો એવા જ �કારના હોય ફરીથી આપણે 
ગુ�સો �ોધ કરવાનું શ� કરી દઈએ છીએ. પછી 
બી� �દવસની સવાર� આપણે �યાન માટ� યોગ 
માટ� બેસીએ છીએ તો આપણે આપણી પોતાની 
�તને દબાવમાંથી મુ� કરીએ છીએ. પછી જે 
દબાણ ખૂબ જ વધાર� જમા થઈ �ય છ�. �યાર� 
ઘણા લોકો એટલા માટ� કહ� છ� ? ક� હા �� બ� જ 
દબાણમાં છું. ટ��શનમાં છું પર�તુ �યાર� �� 
મેડીટ�શન ક�ં છું �યાર� એ દબાણ ક� ટ��શન 
સમા�ત કરી શક�� છું.

મુ�ક�લીઓનું િનમા�ણ થાય, મુ�ક�લીઓ 
ઉભી થાય �યાર� તમે �યાનમાં બેસો, અને એ 

પોતાને પૂછવાનું છ�, ક� આપણે સંક�પ રિહત ક�મ 
થવા માંગીએ છીએ. આપણે એના માટ� �ય� ક�મ 
કરીએ છીએ. એટલે ના તો આપણે િવચારવાનું 
બંધ કરી દઈશું. તો આપણા જે નકારા�મક અને 
�યથ� િવચાર છ� તે આવવાના બંધ થઈ જશે. હાં 
આવું કરવાથી કોઈ નકારા�મક અને �યથ� સંક�પ 
તો નહ� આવે ક�મ ક� આપણે િવચારવાનું જ બંધ 
કરી દીધું. પણ મે એના પર કોઈ બીજું કામ નથી 
કયુ�. ફ� તમે એને બંધ કરી દીધું છ�. માની લો 
અહીયા ક�ઈક છ�. આપણે એને દબાવીને રાખી 
દીધું ૧૦ મીનીટ, ૧૫ મીનીટ, ૧ કલાક પણ 
દબાવીને એને �ા�ત કરી લીધું એને બંધ કરી દીધો 
ડ�બાને. હવે એના પછી કામ પર ગયા. હવે તો 
િવચારવાનું છ� ને.

�� - ડ�બો � ખુલી ગયો તો વધાર� �રથી 
અવાજ કરશે.

ઉ�ર - અવાજ વધાર� �રથી નહ� થાય પર�તુ હશે 
તો જે એના પહ�લાં હતો એટલી જ અવ�થા પર 
પાછો આવશે. ક�મ ક� એના પર આપણે કોઈ કામ 
નથી કયુ�. અને થોડીવાર માટ� બંધ કરી દીધો 
હતો. એ અંદરની વાતચીત છ�, િવચારવું અમારી 
અંદરની વાતચીતની �િ�યા છ�. આપણે એને ક�ં 
ચૂપ થઈ �વ અને તે ચૂપ થઈ ગયો. પણ પછી 
�યાર� તે બોલશે, તો એ જ વાતો બોલશે, જે એ 
પહ�લા બોલી ર�ો હતો. આનાથી મારી અંદર તો 
કોઈ પ�રવત�ન ન આ�યું ફ� મને થોડીવાર માટ� 
સા�ં લા�યું. કારણ ક� મનમાં જે આજુબાજુની 
વાતો આવી હતી તે બંધ થઈ ગઈ. તો િનિ�તપણે 
તેઓ આપણને શ��શાળી બનાવે છ�. કારણ ક� 
આપણી ઉ��નું �ા��તપણું �વીકારવાનું જે વલણ 
હતું તે થોડા સમય માટ� બંધ થઈ જશે.

ઘણા બધા મેડીટ�શનમાં આપણે પોતાના 
�ાસ પર પણ વધાર� �યાન ક����ત કરીએ છીએ, 

�ાના�ત
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મુ�ક�લીઓ, પ�ર��થિતઓને ઠીક કરો. જેવી 
રીતે �ાફ�ક �મ થઈ �ય પછી તમે મહ�નત કરો 
�ાફ�ક �મ હટાવી દઈએ. અને લોકો તેનાથી 
સારા થઈ જશે. આ યો�ય કારણ ક� ટ��શન 
િચંતાઓ ભય એ ક�દરતી જ છ� હવે આપણે એના 
માટ� એક િવિધ શોધી કાઢી જેનાથી આપણે 
અવરોધને ઠીક કરી શક�એ. અને એના માટ� 
આપણે �યાનમાં યોગમાં મં� જપવાનું અપનાવી 
લીધું. ‘મં��પ’ જપવાનું ચાલુ કરી દીધું જેમાં 
આપણે જ�દી જ�દીથી બોલીએ છીએ. આ ઘણી 
જ શ��શાળી ટ�કનીક પણ છ� એ મુ�� છ� 
જેટલા સમય માટ� એ શુ� શ�દનું ઉ�ારણ 
કયુ�. એટલા સમય માટ� કોઈ નકારા�મક અને 
�યથ� સંક�પ નથી આવતો એનાથી બ� જ સા�ં 
લાગે છ� પર�તુ ઘણા લોકોની સાથે એવું બને છ� ક� 
શ� શ�માં તો સા�ં લાગે છ� પર�તુ �યાર� �યાર� 
લાંબા સમય સુધી કરીએ છીએ �યાર� મનને તો 
ક�ઈ નવું તો મળતું જ નથી. રચના�મકતા જેવું 
નવું ક�ઈ પણ નવું છ� જ નહ�. �યાર� શું થાય છ� ક� 
થોડા �દવસો પછી એને ટ�વ પડી ગઈ છ� ક� એને 
એવાજ શ�દોનું ઉ�ારણ કયા� કરવાનું છ�. ઘણી 
વાર � આપણે �યાન નહ� રાખીએ તો મન 
વધાર� કોઈ વાતથી પર�શાન થશે. 
પ�ર��થિતઓમાં અટવાઈ �ય છ�. �યાર� આપણે 
અનુભવ કરીએ છીએ ક� આપણે મનમાં મં�નું 
ઉ�ારણ તો કરીએ છીએ પર�તુ મન તો �યાંક 
બીજે જ ચા�યું ગયું હોય છ�.

�� - અને �યાર� એટલી બધી વધાર� ખરાબ 
પ�ર��થિત આવી �ય છ� �યાર� તો િબલક�લ 
ક�ટલાય �ય�ો કરીએ આપણે કોિશશ કરીએ 
આપણું મન કામ જ નહ� કર�.

ઉ�ર - મં�નું ઉ�ારણ કરતાં કરતાં, આ 
ઉ�ારણ મશીનની જેમ થઈ �ય છ�. આપણે 

�ાના�ત

મુખથી બોલતા જઈએ છીએ �યાર� મન �યાંય 
બી� બાબતોમાં જ ચા�યું �ય છ�. તેવા સમયે એને 
�યાન અથવા યોગની જે િવિધ છ� તે બ� જ 
લાભદાયક છ�. પર�તુ તે આપણે સતત વાર�વાર 
�ે�ટીસ કરવી પડશે. �યાર� જ આપણે પોતાની 
�તને સંતુ� કરી શક�શું.

હવે રાજયોગ મેડીટ�શનમાં આપણે મનનાં 
સંક�પોના �કારના ઉપર કામ કરીએ છીએ. એમ 
પણ આજે દુિનયામાં ઘણી બધી સારી ટ�કનોલો� 
છ� ક� સકારા�મક િવચાર ક�વી રીતે કરવા. જે 
આપણે િવચારોના �તર પર એને બદલી દઈએ 
છીએ. તો થોડા �દવસ પછી આપણે મેળવીએ છીએ 
ક� સંક�પ ફરીથી આવી �ય છ� ક�મક� સંક�પોના 
આધાર પર કામ ન કયુ�. િવચારોનો આધાર શું 
છ�? તે છ� અમારી મા�યતા ક� કડક સં�કાર. જેને 
આપણે કહીશું ક� આ અમારા �ય���વને નીચા 
કરી દ� છ� �યાં સુધી સં�કાર ઉપર કામ નથી કયુ� તે 
આધારના �તરને નથી બદ�યું �યાં સુધી જે પણ 
પ�રવત�ન થાય છ� તે થોડીવાર માટ� જ હોય છ�, ક�મ 
ક� મૂળમાં તો અ�યાર� પણ એ સં�કાર છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં આપણે મં� �પ પણ 
નથી કરતા. આપણું મન ખાલી પણ નથી હોતું 
અને એમાં કોઈ શારી�રક િ�યા પણ નથી હોતી. 
આનાથી આપણે ફ� સકારા�મક સંક�પ કરીએ 
છીએ. સંક�પોને બંધ નથી કરતા પણ �ૃંખલાબ� 
કરીએ છીએ. અને નવા નવા સંક�પ િનિમ�ત 
કરીએ છીએ, ક�મ ક� મનમાં એક સમયમાં એક જ 
સંક�પ હોઈ શક�. � આપણે તે િભ�ન િભ�ન 
�કારના ગુણવાળા સંક�પ કયા� તો હક�કતમાં જે 
પહ�લાથી િનિમ�ત થઈ ર�ા છ� તે તો �તે જ બંધ 
થઈ ગયા. જે આપણો �ય� હતો નકારા�મક 
અને �યથ� સંક�પોને ખ�મ કરવાનો તે તો એમ જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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એનાથી ઘણો જ ફાયદો પણ થાય છ�. જેટલા સમય 
માટ� આપણે પોતાનાં �ાસની ગિત પર �યાન 
ક����ત કરીએ છીએ �યાર� આપણું સંપૂણ� �યાન 
શેના પર આવી ગયું. ‘�ાસને અંદર લેવા તથા 
બહાર કાઢવા પર’ તો તેટલા સમય માટ� કોઈ 
નકારા�મક અને �યથ� સંક�પ નહ� આવે પર�તુ 
આપણે શું કયુ� ? એક જ�યાએથી �યાન હટાવી 
બી� જ�યાએ �યાન લગા�યું. પર�તુ તે સંક�પો તો 
નથી ગયા ? �યાર� તમે �યાન કરવાનું બંધ કરશો 
તો તેના પછી �યાન �યાં જશે ? �યાન પછી એજ 
વાતો પર જશે �યાંથી �યાન હટાવીને લા�યા હતા. 
તો પછી િવચારોની સંક�પોની �ોલીટી જેવી હશે 
તેવી જ બની જશે.

�યાર� આ �કારનું �યાન કરીએ છીએ તો 
એ આપણને ફાયદા બ� જ કર� છ� કારણ ક� 
આપણી શ��ઓનો, ઉ��નો નાશ નથી થતો. તે 
એટલા સમય સુધી ફાયદો કર� છ� અને પછી તેનો 
�ભાવ આગળ આખા �દવસ પર પડે છ� પર�તુ 
�યાર� કોઈ અચાનક પ�ર��થિત આવી �ય છ�. 
તો મા�ં મન એવાજ િવચારો સંક�પોના �કાર પર 
એને એ જ ગુણવ�ાનું િનમા�ણ કર� છ� કારણ ક� 
સંક�પો તો એવા જ �કારના હોય ફરીથી આપણે 
ગુ�સો �ોધ કરવાનું શ� કરી દઈએ છીએ. પછી 
બી� �દવસની સવાર� આપણે �યાન માટ� યોગ 
માટ� બેસીએ છીએ તો આપણે આપણી પોતાની 
�તને દબાવમાંથી મુ� કરીએ છીએ. પછી જે 
દબાણ ખૂબ જ વધાર� જમા થઈ �ય છ�. �યાર� 
ઘણા લોકો એટલા માટ� કહ� છ� ? ક� હા �� બ� જ 
દબાણમાં છું. ટ��શનમાં છું પર�તુ �યાર� �� 
મેડીટ�શન ક�ં છું �યાર� એ દબાણ ક� ટ��શન 
સમા�ત કરી શક�� છું.

મુ�ક�લીઓનું િનમા�ણ થાય, મુ�ક�લીઓ 
ઉભી થાય �યાર� તમે �યાનમાં બેસો, અને એ 

પોતાને પૂછવાનું છ�, ક� આપણે સંક�પ રિહત ક�મ 
થવા માંગીએ છીએ. આપણે એના માટ� �ય� ક�મ 
કરીએ છીએ. એટલે ના તો આપણે િવચારવાનું 
બંધ કરી દઈશું. તો આપણા જે નકારા�મક અને 
�યથ� િવચાર છ� તે આવવાના બંધ થઈ જશે. હાં 
આવું કરવાથી કોઈ નકારા�મક અને �યથ� સંક�પ 
તો નહ� આવે ક�મ ક� આપણે િવચારવાનું જ બંધ 
કરી દીધું. પણ મે એના પર કોઈ બીજું કામ નથી 
કયુ�. ફ� તમે એને બંધ કરી દીધું છ�. માની લો 
અહીયા ક�ઈક છ�. આપણે એને દબાવીને રાખી 
દીધું ૧૦ મીનીટ, ૧૫ મીનીટ, ૧ કલાક પણ 
દબાવીને એને �ા�ત કરી લીધું એને બંધ કરી દીધો 
ડ�બાને. હવે એના પછી કામ પર ગયા. હવે તો 
િવચારવાનું છ� ને.

�� - ડ�બો � ખુલી ગયો તો વધાર� �રથી 
અવાજ કરશે.

ઉ�ર - અવાજ વધાર� �રથી નહ� થાય પર�તુ હશે 
તો જે એના પહ�લાં હતો એટલી જ અવ�થા પર 
પાછો આવશે. ક�મ ક� એના પર આપણે કોઈ કામ 
નથી કયુ�. અને થોડીવાર માટ� બંધ કરી દીધો 
હતો. એ અંદરની વાતચીત છ�, િવચારવું અમારી 
અંદરની વાતચીતની �િ�યા છ�. આપણે એને ક�ં 
ચૂપ થઈ �વ અને તે ચૂપ થઈ ગયો. પણ પછી 
�યાર� તે બોલશે, તો એ જ વાતો બોલશે, જે એ 
પહ�લા બોલી ર�ો હતો. આનાથી મારી અંદર તો 
કોઈ પ�રવત�ન ન આ�યું ફ� મને થોડીવાર માટ� 
સા�ં લા�યું. કારણ ક� મનમાં જે આજુબાજુની 
વાતો આવી હતી તે બંધ થઈ ગઈ. તો િનિ�તપણે 
તેઓ આપણને શ��શાળી બનાવે છ�. કારણ ક� 
આપણી ઉ��નું �ા��તપણું �વીકારવાનું જે વલણ 
હતું તે થોડા સમય માટ� બંધ થઈ જશે.

ઘણા બધા મેડીટ�શનમાં આપણે પોતાના 
�ાસ પર પણ વધાર� �યાન ક����ત કરીએ છીએ, 

�ાના�ત
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મુ�ક�લીઓ, પ�ર��થિતઓને ઠીક કરો. જેવી 
રીતે �ાફ�ક �મ થઈ �ય પછી તમે મહ�નત કરો 
�ાફ�ક �મ હટાવી દઈએ. અને લોકો તેનાથી 
સારા થઈ જશે. આ યો�ય કારણ ક� ટ��શન 
િચંતાઓ ભય એ ક�દરતી જ છ� હવે આપણે એના 
માટ� એક િવિધ શોધી કાઢી જેનાથી આપણે 
અવરોધને ઠીક કરી શક�એ. અને એના માટ� 
આપણે �યાનમાં યોગમાં મં� જપવાનું અપનાવી 
લીધું. ‘મં��પ’ જપવાનું ચાલુ કરી દીધું જેમાં 
આપણે જ�દી જ�દીથી બોલીએ છીએ. આ ઘણી 
જ શ��શાળી ટ�કનીક પણ છ� એ મુ�� છ� 
જેટલા સમય માટ� એ શુ� શ�દનું ઉ�ારણ 
કયુ�. એટલા સમય માટ� કોઈ નકારા�મક અને 
�યથ� સંક�પ નથી આવતો એનાથી બ� જ સા�ં 
લાગે છ� પર�તુ ઘણા લોકોની સાથે એવું બને છ� ક� 
શ� શ�માં તો સા�ં લાગે છ� પર�તુ �યાર� �યાર� 
લાંબા સમય સુધી કરીએ છીએ �યાર� મનને તો 
ક�ઈ નવું તો મળતું જ નથી. રચના�મકતા જેવું 
નવું ક�ઈ પણ નવું છ� જ નહ�. �યાર� શું થાય છ� ક� 
થોડા �દવસો પછી એને ટ�વ પડી ગઈ છ� ક� એને 
એવાજ શ�દોનું ઉ�ારણ કયા� કરવાનું છ�. ઘણી 
વાર � આપણે �યાન નહ� રાખીએ તો મન 
વધાર� કોઈ વાતથી પર�શાન થશે. 
પ�ર��થિતઓમાં અટવાઈ �ય છ�. �યાર� આપણે 
અનુભવ કરીએ છીએ ક� આપણે મનમાં મં�નું 
ઉ�ારણ તો કરીએ છીએ પર�તુ મન તો �યાંક 
બીજે જ ચા�યું ગયું હોય છ�.

�� - અને �યાર� એટલી બધી વધાર� ખરાબ 
પ�ર��થિત આવી �ય છ� �યાર� તો િબલક�લ 
ક�ટલાય �ય�ો કરીએ આપણે કોિશશ કરીએ 
આપણું મન કામ જ નહ� કર�.

ઉ�ર - મં�નું ઉ�ારણ કરતાં કરતાં, આ 
ઉ�ારણ મશીનની જેમ થઈ �ય છ�. આપણે 

�ાના�ત

મુખથી બોલતા જઈએ છીએ �યાર� મન �યાંય 
બી� બાબતોમાં જ ચા�યું �ય છ�. તેવા સમયે એને 
�યાન અથવા યોગની જે િવિધ છ� તે બ� જ 
લાભદાયક છ�. પર�તુ તે આપણે સતત વાર�વાર 
�ે�ટીસ કરવી પડશે. �યાર� જ આપણે પોતાની 
�તને સંતુ� કરી શક�શું.

હવે રાજયોગ મેડીટ�શનમાં આપણે મનનાં 
સંક�પોના �કારના ઉપર કામ કરીએ છીએ. એમ 
પણ આજે દુિનયામાં ઘણી બધી સારી ટ�કનોલો� 
છ� ક� સકારા�મક િવચાર ક�વી રીતે કરવા. જે 
આપણે િવચારોના �તર પર એને બદલી દઈએ 
છીએ. તો થોડા �દવસ પછી આપણે મેળવીએ છીએ 
ક� સંક�પ ફરીથી આવી �ય છ� ક�મક� સંક�પોના 
આધાર પર કામ ન કયુ�. િવચારોનો આધાર શું 
છ�? તે છ� અમારી મા�યતા ક� કડક સં�કાર. જેને 
આપણે કહીશું ક� આ અમારા �ય���વને નીચા 
કરી દ� છ� �યાં સુધી સં�કાર ઉપર કામ નથી કયુ� તે 
આધારના �તરને નથી બદ�યું �યાં સુધી જે પણ 
પ�રવત�ન થાય છ� તે થોડીવાર માટ� જ હોય છ�, ક�મ 
ક� મૂળમાં તો અ�યાર� પણ એ સં�કાર છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શનમાં આપણે મં� �પ પણ 
નથી કરતા. આપણું મન ખાલી પણ નથી હોતું 
અને એમાં કોઈ શારી�રક િ�યા પણ નથી હોતી. 
આનાથી આપણે ફ� સકારા�મક સંક�પ કરીએ 
છીએ. સંક�પોને બંધ નથી કરતા પણ �ૃંખલાબ� 
કરીએ છીએ. અને નવા નવા સંક�પ િનિમ�ત 
કરીએ છીએ, ક�મ ક� મનમાં એક સમયમાં એક જ 
સંક�પ હોઈ શક�. � આપણે તે િભ�ન િભ�ન 
�કારના ગુણવાળા સંક�પ કયા� તો હક�કતમાં જે 
પહ�લાથી િનિમ�ત થઈ ર�ા છ� તે તો �તે જ બંધ 
થઈ ગયા. જે આપણો �ય� હતો નકારા�મક 
અને �યથ� સંક�પોને ખ�મ કરવાનો તે તો એમ જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)



િવશાળ ��� ર�ગમંચ પર શરીર ધારણ 
કયા� બાદ ��યેક ચૈત�યશ�� (આ�મા) એક 
�ણ પણ કમ� કયા� િસવાય, ��� થયા િસવાય 
રહી શકતો નથી. ચૈત�ય અથા�ત ્ જ ��િતશીલ 
અને એ રીતે કમ� એ જ આ�માના હર �ણના 
સાથી છ�. વૈભવ-પદાથ� તો નાશવંત છ�, જડ છ�. જે 
આ�મા શરીર છોડી �ય �યાર� એક ડગલું પણ 
આ�માની સાથે આગળ જતાં નથી. દ�હના 
િમ�સંબંધીઓ �મશાન સુધી �તદ�હને વળાવવા 
આવે છ�. આ�માની જે આગળ ગિત થાય છ� તેમાં 
તેઓ કોઈ સાથે આવતાં નથી. �યાં તો �વનભર 
કર�લાં કમ� જ આ�માના સાથી બને છ�. કમ�નો 
િહસાબ સં�કાર �વ�પે આ�માની સાથે આવે છ�, 
એ કમ�ની ગિતને આપણે સમજવી �ઈએ.

કમ� આપણા સાથી �યાર� બને ? �યાર� કમ� 
���ના સનાતન િનયમ �માણે સ�ય �વ�પે થાય. 
આપણા કમ� જ � આપણા સાથી ન હોય તો અ�ય 
કોઈનો પણ સાથ સફળ નથી થતો. ચાહ� આખી 
દુિનયા આપણી મદદમાં આવી �ય પર�તુ આપણા 
કમ� � સાચા નહ� હોય તો એ મદદ આપણને તારી 
નહ� શક�. માટ� બી�ના સાથને શોધવા કરતાં, 
અ�યને સગા ક� વહાલા કરવા કરતાં આપણે 
આપણા કમ�ને આપણા બનાવીએ. આજના આ 
જૂઠા યુગમાં કદાચ કોઈ જૂઠથી અ�પ સમય માટ� 
માનવરિચત �યાયાલયમાંથી છૂટી �ય, પર�તુ આ 
જ�મ ક� આવતા જ�મમાં કર�લાં કમ�ના ફળ એને 
ભોગવવા જ પડે છ�. કમ� સા�ં હોય ક� નરસું હોય, 
કમ� �હ�રમાં થયું હોય ક� ગુફામાં છૂપાયને કયુ� 
હોય, કર�લાં કમ�નો િહસાબ આ�મામાં ર�કોડ� થાય 
જ છ�. અને એ િહસાબ દર�ક આ�માને ચૂકવવો જ 

પડે છ�.

�યાર� કમ� સ�યની તરફ�ણમાં થાય છ�, 
�યાર� �િતક�ળ પ�ર��થિતઓ પણ અનુક�ળ થવા 
માંડે છ�. �યાર� કમ� આપણી તરફ�ણમાં નથી થતાં 
�યાર� �ય�� પ�ર��થિત બધું જ િવ�� જવા માંડે 
છ� અને આપણે બા� હારવા માંડીએ છીએ. એવા 
સમયે આ�યા��મક �ાનને આધાર� આપણે કમ�નું 
િનરી�ણ કરી �િતનું િનવારણ કરી નાંખવું 
�ઈએ. �ભુિપતાની યાદ��િત સાથે શ��શાળી 
�વ��થિતમાં ��થત રહ�વું �ઈએ. તો �વનની 
ડહોળાઈ ગયેલી પ�ર��થિત થાળ� પડી �ય છ�. 
આમ સ�ય કમ�ની અને �ે� આ�મ��થિતની 
શ�� એક એવી જબરદ�ત શ�� છ� જે સમ�ત 
િવ�ને �યવ��થત કરી શક� છ�.

િવ�નું િવ�ાન પણ એ જ બતાવે છ� ક� સમ� 
િવ� એ �ય��ના મનની રચના છ�. �ય�� 
િવક�ત થાય �યાર� �મશઃ �ક�િત, પશુપંખી બધું જ 
િવક�ત થવા માંડે છ�. અને સમ�ત િવ� િવક�ત બની 
�ય છ�. ફરીથી �યાર� િવ�ચ�ના ધુરા સમાન 
માનવા�મા �યવ��થત બને છ� એટલે િવ� પણ 
�યવ��થત થવા માંડે છ�. માટ� �વામી િવવેકાનંદ� 
પણ ક�ં છ� ક� �ય��ની આંતર ્ચેતનાને ��ત 
કરો, �દ�ય બનાવો તો બા� િવ� એની મેળ� 
�યવ��થત થઈ જશે. માનવા�માનું �યવ��થત થવું 
અથા�ત ્ અસલી સત ્�વ�પમાં ��થત થવું.

આ�મા સ�ય�વ�પમાં ��થત થઈ જે કમ� કર� 
છ� એને સત ્કમ� કહ�વાય છ�. આ�માનું સ�ય �વ�પ 
એ શુ� �વ�પ છ� જે શુ�તામાં શાંિત, આનંદ, 
�ેમ, સુખ, શ��, િનિહત છ�. શુ� આ�મા 
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કમ� મારા સાથી
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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િભ�ન, અિવનાશી ચૈત�ય શ�� આ�મા િવશેનું 
�ાન આપે છ�. સાથે ચૈત�ય આ�મા તથા જડ 
શરીર વ�ેનો તફાવત સમ�વી કમ�, અકમ�, 
િવકમ�, સુકમ� િવશેની સમજૂતી આપી માનવીને 
બુરાઈઓ, અવગુણો, ખામીઓથી બચવાની 
યુ��ઓ દશા�વવાનું તેમજ સદ ્ગુણોના િવકાસનું 
િશ�ણ આપે છ� જે િવ�ાન કરી શકતું નથી. 
આ�યા��મકતા માનવીના ચા�ર�યનું ઉ�થાન કરી 
�વનને સુખશાંિતમય અને �દ�ય બનાવે છ�.

આ�યા��મકતાનું મહ�વ

આ�યા��મકતા એ સાં�દાિયકતા ક� ધાિમ�ક 
સંક�િચતતા નથી. આ�યા��મકતા િવશાળ ઉદાત 
ભાવના છ�. જેમાં માનવીના �યાત, �ત, �ાંત, 
ભાષા, ર�ગ ક� ધમ�ના ભેદભાવોની સીિમતતા ક� 
હદો નથી. હાલ ધાિમ�ક, ઝનૂન, ધમા�ધંતા, 
અ�યાચાર, દુરાચાર, હતાશા, િનરાશા, ઈ�યા,�  
��ષ, ચાર� તરફ વધતા �ય છ� અને મૂ�યોનું 
પતન. ચા�ર�યનું પતન સ��ઈ ર�ં છ� �યાર� 
પર�પર �ેમ, ભાઈચારો, શાંિત, સંપ, એકતા અને 
સદ ્ભાવના ��ત કરવા માટ� આ�યા��મકતાનું 
મહ�વ પારાવાર વધી �ય છ�. આ�યા��મકતા પણ 
કમ�ના િસ�ાંત �ારા આઘાત - ��યાઘાત, િ�યા-
�િતિ�યા, કારણ-પ�રણામના સંબંધ (cause 
effect relationship)ની સમજૂતી આપે છ�. તેથી 
તેને આ�યા��મક િવ�ાન તરીક� પણ ઓળખવામાં 
આવે છ�. આપણે એક િવ�િપતાના બાળકો 
આ�મા ભાઈ-ભાઈ છીએ તેવું તે પૂરવાર કર� છ�. 
િવ�શાંિત અને િવ�બંધુ�વની ભાવના 

િવ�ાનનો અથ�

િવ�ાન = િવ + �ાન. િવ�ાન એ 
પ�િતસરનું િવિશ� �ાન છ�. િવ�ાન �ક�િતનાં 
ત�વો તથા તેની શ��ઓની પાછળ છૂપાયેલા 
િનયમોના અ�યાસનું નામ છ�. �ક�િતના જગતમાં 
જે િ�યા તથા �િતિ�યાઓ થાય છ�. તેનો 
િવિધપૂવ�ક અ�યાસ, પરી�ણ તથા �યોગ કરવો 
એ જ િવ�ાનનો અથ� છ�. િવ�ાને તેનાં િવિવધ 
કારણો તથા પ�રણામોનું સંશોધન કરી 
ચમ�કા�રક શોધો જગતને ભેટ ધરી છ�.

આ�યા��મકતાનો અથ�

આ�યા��મકતા (Sp i r i t ua l i t y )  શ�દ 
અ�યા�મ શ�દ પરથી બનેલો છ�. અ�યા�મ = 
અિધ + આ�મા. અ�યા�મ અથા�ત ્ (Spirit) િવશેનું 
અિધક �ાન, આ�મા િવશેની િવશેષ �ણકારી. 
આ�યા��મકતા અથા�ત ્ આ�મબોધ, �તની 
વા�તિવક ઓળખ, ત�વિચંતકો કહ� છ� - ‘તું તારી 
�તને ઓળખ.’ (Thow know thyself) 
આ�યા��મકતામાં આ�માનું, ���ના સજ�ક 
પરમા�માનું, આ�માના પરમા�મા સાથેના િમલનનું 
અથા�ત ્ રાજયોગનું �ાન સમાિવ� થઈ �ય છ�. �� 
કોણ છું ? �યાંથી આ�યો છું ? �યાં જવાનું છ� ? 
��� �પી ર�ગમંચ પર શા માટ� આ�યો છું ? આ 
����પી નાટકના ડાયર��ટર, મુ�ય એ�ટરો 
વગેર� કોણ છ� ? ��� ચ�, સમયચ� (કાળચ�), 
પુનજ��મ વગેર� આ�યા��મક રહ�યોને સાચા 
અથ�માં �પ� કર� છ�. િવ�ાન �ક�િતના જડ 
પદાથ�નું �ાન આપે છ� �યાર� અ�યા�મ �ક�િતથી 

�દ�યદશ�ન

િવ�ાન અને આ�યા��મકતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.



િવશાળ ��� ર�ગમંચ પર શરીર ધારણ 
કયા� બાદ ��યેક ચૈત�યશ�� (આ�મા) એક 
�ણ પણ કમ� કયા� િસવાય, ��� થયા િસવાય 
રહી શકતો નથી. ચૈત�ય અથા�ત ્ જ ��િતશીલ 
અને એ રીતે કમ� એ જ આ�માના હર �ણના 
સાથી છ�. વૈભવ-પદાથ� તો નાશવંત છ�, જડ છ�. જે 
આ�મા શરીર છોડી �ય �યાર� એક ડગલું પણ 
આ�માની સાથે આગળ જતાં નથી. દ�હના 
િમ�સંબંધીઓ �મશાન સુધી �તદ�હને વળાવવા 
આવે છ�. આ�માની જે આગળ ગિત થાય છ� તેમાં 
તેઓ કોઈ સાથે આવતાં નથી. �યાં તો �વનભર 
કર�લાં કમ� જ આ�માના સાથી બને છ�. કમ�નો 
િહસાબ સં�કાર �વ�પે આ�માની સાથે આવે છ�, 
એ કમ�ની ગિતને આપણે સમજવી �ઈએ.

કમ� આપણા સાથી �યાર� બને ? �યાર� કમ� 
���ના સનાતન િનયમ �માણે સ�ય �વ�પે થાય. 
આપણા કમ� જ � આપણા સાથી ન હોય તો અ�ય 
કોઈનો પણ સાથ સફળ નથી થતો. ચાહ� આખી 
દુિનયા આપણી મદદમાં આવી �ય પર�તુ આપણા 
કમ� � સાચા નહ� હોય તો એ મદદ આપણને તારી 
નહ� શક�. માટ� બી�ના સાથને શોધવા કરતાં, 
અ�યને સગા ક� વહાલા કરવા કરતાં આપણે 
આપણા કમ�ને આપણા બનાવીએ. આજના આ 
જૂઠા યુગમાં કદાચ કોઈ જૂઠથી અ�પ સમય માટ� 
માનવરિચત �યાયાલયમાંથી છૂટી �ય, પર�તુ આ 
જ�મ ક� આવતા જ�મમાં કર�લાં કમ�ના ફળ એને 
ભોગવવા જ પડે છ�. કમ� સા�ં હોય ક� નરસું હોય, 
કમ� �હ�રમાં થયું હોય ક� ગુફામાં છૂપાયને કયુ� 
હોય, કર�લાં કમ�નો િહસાબ આ�મામાં ર�કોડ� થાય 
જ છ�. અને એ િહસાબ દર�ક આ�માને ચૂકવવો જ 

પડે છ�.

�યાર� કમ� સ�યની તરફ�ણમાં થાય છ�, 
�યાર� �િતક�ળ પ�ર��થિતઓ પણ અનુક�ળ થવા 
માંડે છ�. �યાર� કમ� આપણી તરફ�ણમાં નથી થતાં 
�યાર� �ય�� પ�ર��થિત બધું જ િવ�� જવા માંડે 
છ� અને આપણે બા� હારવા માંડીએ છીએ. એવા 
સમયે આ�યા��મક �ાનને આધાર� આપણે કમ�નું 
િનરી�ણ કરી �િતનું િનવારણ કરી નાંખવું 
�ઈએ. �ભુિપતાની યાદ��િત સાથે શ��શાળી 
�વ��થિતમાં ��થત રહ�વું �ઈએ. તો �વનની 
ડહોળાઈ ગયેલી પ�ર��થિત થાળ� પડી �ય છ�. 
આમ સ�ય કમ�ની અને �ે� આ�મ��થિતની 
શ�� એક એવી જબરદ�ત શ�� છ� જે સમ�ત 
િવ�ને �યવ��થત કરી શક� છ�.

િવ�નું િવ�ાન પણ એ જ બતાવે છ� ક� સમ� 
િવ� એ �ય��ના મનની રચના છ�. �ય�� 
િવક�ત થાય �યાર� �મશઃ �ક�િત, પશુપંખી બધું જ 
િવક�ત થવા માંડે છ�. અને સમ�ત િવ� િવક�ત બની 
�ય છ�. ફરીથી �યાર� િવ�ચ�ના ધુરા સમાન 
માનવા�મા �યવ��થત બને છ� એટલે િવ� પણ 
�યવ��થત થવા માંડે છ�. માટ� �વામી િવવેકાનંદ� 
પણ ક�ં છ� ક� �ય��ની આંતર ્ચેતનાને ��ત 
કરો, �દ�ય બનાવો તો બા� િવ� એની મેળ� 
�યવ��થત થઈ જશે. માનવા�માનું �યવ��થત થવું 
અથા�ત ્ અસલી સત ્�વ�પમાં ��થત થવું.

આ�મા સ�ય�વ�પમાં ��થત થઈ જે કમ� કર� 
છ� એને સત ્કમ� કહ�વાય છ�. આ�માનું સ�ય �વ�પ 
એ શુ� �વ�પ છ� જે શુ�તામાં શાંિત, આનંદ, 
�ેમ, સુખ, શ��, િનિહત છ�. શુ� આ�મા 
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કમ� મારા સાથી
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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િભ�ન, અિવનાશી ચૈત�ય શ�� આ�મા િવશેનું 
�ાન આપે છ�. સાથે ચૈત�ય આ�મા તથા જડ 
શરીર વ�ેનો તફાવત સમ�વી કમ�, અકમ�, 
િવકમ�, સુકમ� િવશેની સમજૂતી આપી માનવીને 
બુરાઈઓ, અવગુણો, ખામીઓથી બચવાની 
યુ��ઓ દશા�વવાનું તેમજ સદ ્ગુણોના િવકાસનું 
િશ�ણ આપે છ� જે િવ�ાન કરી શકતું નથી. 
આ�યા��મકતા માનવીના ચા�ર�યનું ઉ�થાન કરી 
�વનને સુખશાંિતમય અને �દ�ય બનાવે છ�.

આ�યા��મકતાનું મહ�વ

આ�યા��મકતા એ સાં�દાિયકતા ક� ધાિમ�ક 
સંક�િચતતા નથી. આ�યા��મકતા િવશાળ ઉદાત 
ભાવના છ�. જેમાં માનવીના �યાત, �ત, �ાંત, 
ભાષા, ર�ગ ક� ધમ�ના ભેદભાવોની સીિમતતા ક� 
હદો નથી. હાલ ધાિમ�ક, ઝનૂન, ધમા�ધંતા, 
અ�યાચાર, દુરાચાર, હતાશા, િનરાશા, ઈ�યા,�  
��ષ, ચાર� તરફ વધતા �ય છ� અને મૂ�યોનું 
પતન. ચા�ર�યનું પતન સ��ઈ ર�ં છ� �યાર� 
પર�પર �ેમ, ભાઈચારો, શાંિત, સંપ, એકતા અને 
સદ ્ભાવના ��ત કરવા માટ� આ�યા��મકતાનું 
મહ�વ પારાવાર વધી �ય છ�. આ�યા��મકતા પણ 
કમ�ના િસ�ાંત �ારા આઘાત - ��યાઘાત, િ�યા-
�િતિ�યા, કારણ-પ�રણામના સંબંધ (cause 
effect relationship)ની સમજૂતી આપે છ�. તેથી 
તેને આ�યા��મક િવ�ાન તરીક� પણ ઓળખવામાં 
આવે છ�. આપણે એક િવ�િપતાના બાળકો 
આ�મા ભાઈ-ભાઈ છીએ તેવું તે પૂરવાર કર� છ�. 
િવ�શાંિત અને િવ�બંધુ�વની ભાવના 

િવ�ાનનો અથ�

િવ�ાન = િવ + �ાન. િવ�ાન એ 
પ�િતસરનું િવિશ� �ાન છ�. િવ�ાન �ક�િતનાં 
ત�વો તથા તેની શ��ઓની પાછળ છૂપાયેલા 
િનયમોના અ�યાસનું નામ છ�. �ક�િતના જગતમાં 
જે િ�યા તથા �િતિ�યાઓ થાય છ�. તેનો 
િવિધપૂવ�ક અ�યાસ, પરી�ણ તથા �યોગ કરવો 
એ જ િવ�ાનનો અથ� છ�. િવ�ાને તેનાં િવિવધ 
કારણો તથા પ�રણામોનું સંશોધન કરી 
ચમ�કા�રક શોધો જગતને ભેટ ધરી છ�.

આ�યા��મકતાનો અથ�

આ�યા��મકતા (Sp i r i t ua l i t y )  શ�દ 
અ�યા�મ શ�દ પરથી બનેલો છ�. અ�યા�મ = 
અિધ + આ�મા. અ�યા�મ અથા�ત ્ (Spirit) િવશેનું 
અિધક �ાન, આ�મા િવશેની િવશેષ �ણકારી. 
આ�યા��મકતા અથા�ત ્ આ�મબોધ, �તની 
વા�તિવક ઓળખ, ત�વિચંતકો કહ� છ� - ‘તું તારી 
�તને ઓળખ.’ (Thow know thyself) 
આ�યા��મકતામાં આ�માનું, ���ના સજ�ક 
પરમા�માનું, આ�માના પરમા�મા સાથેના િમલનનું 
અથા�ત ્ રાજયોગનું �ાન સમાિવ� થઈ �ય છ�. �� 
કોણ છું ? �યાંથી આ�યો છું ? �યાં જવાનું છ� ? 
��� �પી ર�ગમંચ પર શા માટ� આ�યો છું ? આ 
����પી નાટકના ડાયર��ટર, મુ�ય એ�ટરો 
વગેર� કોણ છ� ? ��� ચ�, સમયચ� (કાળચ�), 
પુનજ��મ વગેર� આ�યા��મક રહ�યોને સાચા 
અથ�માં �પ� કર� છ�. િવ�ાન �ક�િતના જડ 
પદાથ�નું �ાન આપે છ� �યાર� અ�યા�મ �ક�િતથી 

�દ�યદશ�ન

િવ�ાન અને આ�યા��મકતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 14

�ાના�ત

ર�ો છ�. પર�તુ આમાં ભૂલ મનુ�યની છ�. મનુ�યે 
િવ�ાનનો સદુપયોગ કરવો �ઈએ.

િવ�ાન તથા આ�યા��મકતાનો સમ�વય

િવ�ાન અને આ�યા��મકતા પર�પર પૂરક 
અને સહાયક છ�. મહાન વૈ�ાિનક આ�બટ� 
આઈ��ટાઈને િવ�ાન અને આ�યા��મકતા એ 
બ�નેના સહસંબંધ િવશે ��યાત િવધાન એ કર�લું 
છ� ક�,

‘આ�યા��મકતા િવનાનું િવ�ાન અંધ 
માનવી સમાન છ�, અને િવ�ાન વગરની 
આ�યા��મકતા અપંગ માનવી સમાન છ�.’

િવ�ાન અને આ�યા��મકતાનો સાથ 
સહકાર જ માનવીને િનર�તર શાંિત, �ગિત અને 
સ���ને �ા� ત કરી શક� છ�.

�ી િવનોબા ભાવે એ ક�ં છ�,

િવ�ાન + આ�યા��મકતા = સવ�દય અને 
િવ�ાન - આ�યા��મકતા = સવ�નાશ

િવ�ાને અણુબ�બ, િમસાઈ�સ, જૈિવક - 
રસાયિણક શ��ોની શોધ કરી તેમનું ઉ�પાદન 
કર�લું હોવાથી ��� કાળના - ��યુના �હ� આગળ 
ઉભી છ�. આ�યા��મકતા િવનાનું િવ�ાન ���ના 
સવ�નાશને ન�તરશે. િવ�ાનની પણ બિલહારી એ 
છ� ક� તેણે સુખ સગવડોનાં િવશાળ િવિવધ 
સાધનોની શોધખોળો તથા તેમનું ઉ�પાદન કયુ� 
છ�, જેથી િવ�ની સ��� અને સુખાકારી �વા મળ� 
છ�. તેથી સાચું ડહાપણ એ છ� ક� : િવ�ાન અને 
આ�યા��મકતા બંનેનો સુમેળ, સમ�વય 
સાધવાનું, બંનેના સહસંબંધથી જ માનવ�તનું 
ક�યાણ થશે. પર�તુ હાલ િવ�ાન �ગિત કરી ર�ં 
છ�. આ�યા��મકતા પીછ�હઠ કરી રહી છ�. ખર�ખર 
જ�ર છ� સાં�ત સમયમાં આ�યા��મકતાને �ાધા�ય 

આ�યા��મકતા �ારા જ લાવી શકાય.

િવ�ાનની ઉણપો

િવ�ાનની ચમ�કા�રક શોધખોળો અને 
હરળફાળ �ગિતએ અનેક સુખ-સુિવધાના 
સાધનો આ�યા છ� તથા િવ�ને ન�ક લાવી 
િવ��ામ (Global Village) બનાવી દીધું છ�. 
િવ�ાને ફોન, મોબાઈલ ફોન, ટ�લીિવઝન, 
ઈ�ટરનેટ, સોશીયલ મી�ડયા �ારા દૂર દરાજના 
લોકો તથા દૂરના િવ�તારોને એકદમ ન�ક લાવી 
દીધા છ�. પળવારમાં સમાચાર ક� િવિવધ સૂચનાઓ 
િવ�ના ખૂણે-ખૂણે સ�કડો લોકો સુધી પહ�ચી �ય 
છ�. પર�તુ માનવીઓના, અર� પણ શું આપણે 
પડોશીઓના �દયના અંતરને ન�ક લાવી શ�યા 
છીએ ? વૈ�ાિનકોએ શીતળતા �દાન કરનાર 
ચં�મા પર તો ઉતરાણ કયુ�. પર�તુ તેઓ માનવીના 
મનને શીતળતા �દાન કરી શ�યા છ� ખરા ? 
આકાશમાં ગગન િવહાર કરતા પ�ીઓને �ઈને 
િવમાન અને પછી જેટ િવમાન સુધીની �ગિત તો 
કરી પર�તુ આ ધરતી પર ખભેખભા મેળવીને પગ 
મૂક�ને ચાલતાં શીખડા�યું ખ�ં ? વીજળીની શોધ 
કરીને ઘરના ખૂણા સુધી અજવાળું તો કયુ�, પર�તુ 
ઘરમાં રહ�વાવાળા માનવીઓના �દલમાં અજવાળું 
કયુ� ખ�ં ? એરક�ડીશન મશીનની શોધ કરી 
�મમાં તો ઠ�ડક કરી, પર�તુ તે �મમાં રહ�નારને 
આજે દવા વગર રા�ે સુખ-શાંિત અને ચેનની �ઘ 
આવી શક� તે માટ� તેના મગજને ઠ�ડક આપી 
શકાઈ ખરી ? આ તો ક�વી િવડંબના છ� ? 
એ��નીયર બને છ�, તો ઈમાનદારી છોડી દ� છ�. 
કલે�ટર બને છ�, તો ક�ર��ટર છોડી દ� છ�. 
કિમ�ર બને છ�, તો કમીશન લેવાનું શ� કરી દ� 
છ�. સાધનને પકડે છ�, તો સાધનાને છોડી દ� છ�. 
િવ�ાનને પકડે છ�, તો આ�યા��મક �ાનને છોડી 
દ� છ� અને પ�રણામે આજે મનુ�ય દુઃખી દુઃખી થઈ (અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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અરીસો મનુ�યને બતાવતો હોય છ�. પર�તુ િબચારા 
અરીસાને �યાં ખબર છ� ક� આ જ મનુ�ય અંદરથી 
ક�વો છ� ? અંદરથી જૂઠો હોય છ�. આ જ જૂઠો 
મનુ�ય અરીસા કરતાં પણ વધુ િબચારો છ� કારણ 
ક� પેલા �થૂળ અરીસા કરતાં પણ વધુ શ��શાળી 
સમાજ છ� કારણ ક� સમાજ પણ એ એક અરીસો 
છ�. પેલો િબચારો જૂઠો મનુ�ય અંદરથી ક�વો છ� તેનું 
�િતિબંબ સમાજ પર પ�ા વગર રહ�તું નથી. 
સમાજ મનુ�યની અંદરની છબી રજૂ કર� છ� �યાર� 
�થૂળ અરીસો મનુ�યની બા� છબી રજૂ કર� છ�. 
�યાર� બાબા અંદરની અને બહારની બ�ને છબી 
રજૂ કર� છ�.

અસ�ય લાંબો સમય ગુ�ત રહી શકતું નથી. 
આજ નિહ તો કાલ સમાજ �પી અરીસા પર તેનું 
�િતિબંબ પ�ા વગર રહ�તું નથી. કહ�વત છ� ક� 
ચાર દીવાલોને પણ કાન હોય છ� અથા�ત ચાર 
દીવાલની રચના સમાજના વાતાવરણમાં જ થઈ 
છ�. અનેક મનુ�યથી સમાજની રચના થઈ છ�. તેથી 
સમાજને ક�ટલા કાન થયા ? ખબર તો પડવાની 
જ. અસ�ય બ��પી છ� એટલે ક� અસ�ય અનેક 
�વ�પે ��તુત થતું હોય છ�. અસ�યનું એક �વ�પ 
‘છુપાવી રાખવું’ તે છ�. આ �વ�પ ���ંગ જેવું છ�. 
જેમ એક ���ંગને �યાં સુધી દબાવી રાખો �યાં 
સુધી દબાયેલી રહ�શે પર�તુ �યાર� તેના પરનું બા� 
બળ છોડી દ�વામાં આવે �યાર� તે ���ંગની 
વા�તિવક ��થિત ��ય� થાય છ� તેમ એક 
છૂપાયેલી વાતને �યાં સુધી દબાયેલી રાખવામાં 
આવે �યાં સુધી દબાયેલી રહ�શે પર�તુ કોઈ અગ�ય 
સુષુ�ત બા� બળ ઓછું થતાં છુપાવી રાખેલી 

એવું કહ�વાય છ� ક� સ�ય હ�મેશા કડવું હોય 
છ�. પર�તુ કોના માટ� ? સ�ય બધાને કડવું લાગતું 
નથી. સ�ય કડવું તેને જ લાગે ક� જે અસ�યવાદી 
છ�, જૂઠવાદી છ� ક� જેની રગ રગમાં જૂઠાણું છ�. જે 
બાબત ખોટી હોવા છતાં પણ જૂઠવાદીને પોતાની 
���થી તે બાબત સાચી જ લાગતી હોય છ�. જેવી 
��� તેવી �િ�. માણસની પરખ તેની ��� પરથી 
થતી હોય છ�. જૂઠવાદીની ��� પર જૂઠ �પી 
આવરણ ��� ગોચર થતું હોય છ�. આ જૂઠ �પી 
આવરણનો પડછાયો તેના મન પર પડે છ� અને 
તેનું મન જૂઠના િવચારોમાં કાયા���વત થઈ �ય છ� 
�યાર પછી તેનું મન બુ�� �ારા િનણ�ય કર� છ� 
અને મુખ �ારા જૂઠું બોલે છ�. જૂઠવાદી જેટલો 
બુ��શાળી હોય છ� તેટલો બુ��શાળી સ�યવાદી 
હોતો નથી. પણ એટલું ખ�ં ક� જૂઠવાદી જૂઠ 
બોલવામાં ભલે બુ��શાળી હોય પર�તુ તેની પાસે 
�દલ હોતું નથી. �યાર� સ�યવાદી પાસે �દલ હોય 
છ�. તેથી જ કહ�વાય છ� ક� સ�ે �દલ પર સાહ�બ 
રા�. જેના �દલમાં સ�યતા છ� તે ભોળા હોય છ�. 
�યાર� જેના �દલમાં અસ�યતા છ� તે ચતુર હોય છ�. 
ચતુર બાળકો બાબાને પસંદ નથી કારણ ક� બાબા 
ભોળાનાથ છ�. ચતુરનાથ નથી. ચતુર પોતાના 
�દમાગનો ઉપયોગ કર� છ�. �યાર� ભોળા પોતાના 
�દલનો ઉપયોગ કર� છ�. ચતુર ચતુરાઈથી 
અસ�યનો આશરો લેતાં અચકાતા નથી. �યાર� 
ભોળા તેનાં �દલનો સ�યનો આશરો લેતા હોય છ�.

સ�ય એ એક અરીસો છ� તેમ અરીસો પણ 
એ એક સ�ય છ�. અરીસો કદીપણ જૂઠું બોલતો 
નથી. બા� રીતે મનુ�ય જેવો હશે તેવું �િતિબંબ 

િ�વેણી
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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ર�ો છ�. પર�તુ આમાં ભૂલ મનુ�યની છ�. મનુ�યે 
િવ�ાનનો સદુપયોગ કરવો �ઈએ.

િવ�ાન તથા આ�યા��મકતાનો સમ�વય

િવ�ાન અને આ�યા��મકતા પર�પર પૂરક 
અને સહાયક છ�. મહાન વૈ�ાિનક આ�બટ� 
આઈ��ટાઈને િવ�ાન અને આ�યા��મકતા એ 
બ�નેના સહસંબંધ િવશે ��યાત િવધાન એ કર�લું 
છ� ક�,

‘આ�યા��મકતા િવનાનું િવ�ાન અંધ 
માનવી સમાન છ�, અને િવ�ાન વગરની 
આ�યા��મકતા અપંગ માનવી સમાન છ�.’

િવ�ાન અને આ�યા��મકતાનો સાથ 
સહકાર જ માનવીને િનર�તર શાંિત, �ગિત અને 
સ���ને �ા� ત કરી શક� છ�.

�ી િવનોબા ભાવે એ ક�ં છ�,

િવ�ાન + આ�યા��મકતા = સવ�દય અને 
િવ�ાન - આ�યા��મકતા = સવ�નાશ

િવ�ાને અણુબ�બ, િમસાઈ�સ, જૈિવક - 
રસાયિણક શ��ોની શોધ કરી તેમનું ઉ�પાદન 
કર�લું હોવાથી ��� કાળના - ��યુના �હ� આગળ 
ઉભી છ�. આ�યા��મકતા િવનાનું િવ�ાન ���ના 
સવ�નાશને ન�તરશે. િવ�ાનની પણ બિલહારી એ 
છ� ક� તેણે સુખ સગવડોનાં િવશાળ િવિવધ 
સાધનોની શોધખોળો તથા તેમનું ઉ�પાદન કયુ� 
છ�, જેથી િવ�ની સ��� અને સુખાકારી �વા મળ� 
છ�. તેથી સાચું ડહાપણ એ છ� ક� : િવ�ાન અને 
આ�યા��મકતા બંનેનો સુમેળ, સમ�વય 
સાધવાનું, બંનેના સહસંબંધથી જ માનવ�તનું 
ક�યાણ થશે. પર�તુ હાલ િવ�ાન �ગિત કરી ર�ં 
છ�. આ�યા��મકતા પીછ�હઠ કરી રહી છ�. ખર�ખર 
જ�ર છ� સાં�ત સમયમાં આ�યા��મકતાને �ાધા�ય 

આ�યા��મકતા �ારા જ લાવી શકાય.

િવ�ાનની ઉણપો

િવ�ાનની ચમ�કા�રક શોધખોળો અને 
હરળફાળ �ગિતએ અનેક સુખ-સુિવધાના 
સાધનો આ�યા છ� તથા િવ�ને ન�ક લાવી 
િવ��ામ (Global Village) બનાવી દીધું છ�. 
િવ�ાને ફોન, મોબાઈલ ફોન, ટ�લીિવઝન, 
ઈ�ટરનેટ, સોશીયલ મી�ડયા �ારા દૂર દરાજના 
લોકો તથા દૂરના િવ�તારોને એકદમ ન�ક લાવી 
દીધા છ�. પળવારમાં સમાચાર ક� િવિવધ સૂચનાઓ 
િવ�ના ખૂણે-ખૂણે સ�કડો લોકો સુધી પહ�ચી �ય 
છ�. પર�તુ માનવીઓના, અર� પણ શું આપણે 
પડોશીઓના �દયના અંતરને ન�ક લાવી શ�યા 
છીએ ? વૈ�ાિનકોએ શીતળતા �દાન કરનાર 
ચં�મા પર તો ઉતરાણ કયુ�. પર�તુ તેઓ માનવીના 
મનને શીતળતા �દાન કરી શ�યા છ� ખરા ? 
આકાશમાં ગગન િવહાર કરતા પ�ીઓને �ઈને 
િવમાન અને પછી જેટ િવમાન સુધીની �ગિત તો 
કરી પર�તુ આ ધરતી પર ખભેખભા મેળવીને પગ 
મૂક�ને ચાલતાં શીખડા�યું ખ�ં ? વીજળીની શોધ 
કરીને ઘરના ખૂણા સુધી અજવાળું તો કયુ�, પર�તુ 
ઘરમાં રહ�વાવાળા માનવીઓના �દલમાં અજવાળું 
કયુ� ખ�ં ? એરક�ડીશન મશીનની શોધ કરી 
�મમાં તો ઠ�ડક કરી, પર�તુ તે �મમાં રહ�નારને 
આજે દવા વગર રા�ે સુખ-શાંિત અને ચેનની �ઘ 
આવી શક� તે માટ� તેના મગજને ઠ�ડક આપી 
શકાઈ ખરી ? આ તો ક�વી િવડંબના છ� ? 
એ��નીયર બને છ�, તો ઈમાનદારી છોડી દ� છ�. 
કલે�ટર બને છ�, તો ક�ર��ટર છોડી દ� છ�. 
કિમ�ર બને છ�, તો કમીશન લેવાનું શ� કરી દ� 
છ�. સાધનને પકડે છ�, તો સાધનાને છોડી દ� છ�. 
િવ�ાનને પકડે છ�, તો આ�યા��મક �ાનને છોડી 
દ� છ� અને પ�રણામે આજે મનુ�ય દુઃખી દુઃખી થઈ (અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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અરીસો મનુ�યને બતાવતો હોય છ�. પર�તુ િબચારા 
અરીસાને �યાં ખબર છ� ક� આ જ મનુ�ય અંદરથી 
ક�વો છ� ? અંદરથી જૂઠો હોય છ�. આ જ જૂઠો 
મનુ�ય અરીસા કરતાં પણ વધુ િબચારો છ� કારણ 
ક� પેલા �થૂળ અરીસા કરતાં પણ વધુ શ��શાળી 
સમાજ છ� કારણ ક� સમાજ પણ એ એક અરીસો 
છ�. પેલો િબચારો જૂઠો મનુ�ય અંદરથી ક�વો છ� તેનું 
�િતિબંબ સમાજ પર પ�ા વગર રહ�તું નથી. 
સમાજ મનુ�યની અંદરની છબી રજૂ કર� છ� �યાર� 
�થૂળ અરીસો મનુ�યની બા� છબી રજૂ કર� છ�. 
�યાર� બાબા અંદરની અને બહારની બ�ને છબી 
રજૂ કર� છ�.

અસ�ય લાંબો સમય ગુ�ત રહી શકતું નથી. 
આજ નિહ તો કાલ સમાજ �પી અરીસા પર તેનું 
�િતિબંબ પ�ા વગર રહ�તું નથી. કહ�વત છ� ક� 
ચાર દીવાલોને પણ કાન હોય છ� અથા�ત ચાર 
દીવાલની રચના સમાજના વાતાવરણમાં જ થઈ 
છ�. અનેક મનુ�યથી સમાજની રચના થઈ છ�. તેથી 
સમાજને ક�ટલા કાન થયા ? ખબર તો પડવાની 
જ. અસ�ય બ��પી છ� એટલે ક� અસ�ય અનેક 
�વ�પે ��તુત થતું હોય છ�. અસ�યનું એક �વ�પ 
‘છુપાવી રાખવું’ તે છ�. આ �વ�પ ���ંગ જેવું છ�. 
જેમ એક ���ંગને �યાં સુધી દબાવી રાખો �યાં 
સુધી દબાયેલી રહ�શે પર�તુ �યાર� તેના પરનું બા� 
બળ છોડી દ�વામાં આવે �યાર� તે ���ંગની 
વા�તિવક ��થિત ��ય� થાય છ� તેમ એક 
છૂપાયેલી વાતને �યાં સુધી દબાયેલી રાખવામાં 
આવે �યાં સુધી દબાયેલી રહ�શે પર�તુ કોઈ અગ�ય 
સુષુ�ત બા� બળ ઓછું થતાં છુપાવી રાખેલી 

એવું કહ�વાય છ� ક� સ�ય હ�મેશા કડવું હોય 
છ�. પર�તુ કોના માટ� ? સ�ય બધાને કડવું લાગતું 
નથી. સ�ય કડવું તેને જ લાગે ક� જે અસ�યવાદી 
છ�, જૂઠવાદી છ� ક� જેની રગ રગમાં જૂઠાણું છ�. જે 
બાબત ખોટી હોવા છતાં પણ જૂઠવાદીને પોતાની 
���થી તે બાબત સાચી જ લાગતી હોય છ�. જેવી 
��� તેવી �િ�. માણસની પરખ તેની ��� પરથી 
થતી હોય છ�. જૂઠવાદીની ��� પર જૂઠ �પી 
આવરણ ��� ગોચર થતું હોય છ�. આ જૂઠ �પી 
આવરણનો પડછાયો તેના મન પર પડે છ� અને 
તેનું મન જૂઠના િવચારોમાં કાયા���વત થઈ �ય છ� 
�યાર પછી તેનું મન બુ�� �ારા િનણ�ય કર� છ� 
અને મુખ �ારા જૂઠું બોલે છ�. જૂઠવાદી જેટલો 
બુ��શાળી હોય છ� તેટલો બુ��શાળી સ�યવાદી 
હોતો નથી. પણ એટલું ખ�ં ક� જૂઠવાદી જૂઠ 
બોલવામાં ભલે બુ��શાળી હોય પર�તુ તેની પાસે 
�દલ હોતું નથી. �યાર� સ�યવાદી પાસે �દલ હોય 
છ�. તેથી જ કહ�વાય છ� ક� સ�ે �દલ પર સાહ�બ 
રા�. જેના �દલમાં સ�યતા છ� તે ભોળા હોય છ�. 
�યાર� જેના �દલમાં અસ�યતા છ� તે ચતુર હોય છ�. 
ચતુર બાળકો બાબાને પસંદ નથી કારણ ક� બાબા 
ભોળાનાથ છ�. ચતુરનાથ નથી. ચતુર પોતાના 
�દમાગનો ઉપયોગ કર� છ�. �યાર� ભોળા પોતાના 
�દલનો ઉપયોગ કર� છ�. ચતુર ચતુરાઈથી 
અસ�યનો આશરો લેતાં અચકાતા નથી. �યાર� 
ભોળા તેનાં �દલનો સ�યનો આશરો લેતા હોય છ�.

સ�ય એ એક અરીસો છ� તેમ અરીસો પણ 
એ એક સ�ય છ�. અરીસો કદીપણ જૂઠું બોલતો 
નથી. બા� રીતે મનુ�ય જેવો હશે તેવું �િતિબંબ 

િ�વેણી
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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તેમજ �ણભંગુર છ�. આવું અ�પકાલીન તેમજ 
�ણભંગુર સુખ �ા�ત કરવાં જતા દુઃખ અને 
અશાંિતનું સા�ા�ય છવાઈ જતું હોય છ�.

�યાર� �ય�� પોતાના િન� �વાથ� માટ� 
નિહ પર�તુ િવશાળ સમુદાયના િહતાથ� કોઈ વાત 
છૂપાવે ક� જૂઠ બોલે તેને સફ�દ જૂઠ કહ�વામાં આવે 
છ�. પર�તુ �યાર� �ય�� મા�ને મા� પોતાના િન� 
�વાથ� માટ� િવશાળ સમુદાય ક� કોઈ એક �ય��ને 
નુકસાન થાય ક� તેના અમૂ�ય �વન સાથે ચેડા 
થાય તેવા જૂઠને કાળું જૂઠ કહ�વામાં આવે છ�. કાળું 
જૂઠ બોલનાર �ય�� �પંચી, દગાબાજ હોય છ�.

સ�ય �વયં િસ� હોય છ�. તેને િસ� કરવું 
પડતું નથી. મોરના �ડા િચતરવા ના પડે. સ�યતા 
એ સતયુગી દ�વી ગુણ છ� જે બાબાએ આપેલો 
વારસો છ�. અસ�યતા એ કળીયુગી આસુરી ગુણ 
છ�. જે માયાએ આપેલો વારસો છ�. કસોટી હ�મેશા 
સ�યની થતી હોય છ�. સ�યવાદીની સ�યતાની 
પરી�ા લેવા માટ� અનેક પેપર આવતાં હોય છ� 
પર�તુ �યાં સ�યતા છ� �યાં �ભુતા છ�. તેનું તા��ય 
��ાંત સાકાર ��ાબાબા છ�. �યાં �દલની 
સ�યતા છ� �યાં જ ન�તા છ� પર�તુ �યાં મા� 
�દમાગી સ�યતા છ� �યાં અિશ�તા છ�. સ�યતાને 
��ય� કરવા માટ� પણ ન�તા (Humbleness) 
હોવી જ�રી છ�. �ભુતા �યાં જ હોય ક� �યાં 
ન�તાથી સ�યતાને ��ય� કરવામાં આવે. સ�ય 
શા�ત છ� �યાર� અસ�ય �ણભંગુર છ�. સ�યની 
રાહ પર ચાલવું એ એક તપ�યા� છ�. જેના �દલમાં 
સ�યતા છ� તેના �દલમાં �ભુતાનો વાસ છ�. સ�યતા 
એ િવ�ાસનું બીજ છ�. િવ�ાસ એ સ�યતાનો 
બી� ભાઈ છ�. સ�ાઈ અને સફાઈ એ િસ�ાની 
બે બાજુ છ� એટલે ક� �યાં સ�ાઈ છ� �યાં સફાઈ 
હોય જ. �યાં સ�ાઈ અને સફાઈ બ�ને હોય �યાં 
ઈમાનદારી પણ હોય. સ�યવાદી �ય�� પારદશ� 

વાતનો ઘટ�ફોટ થશે. કહ�વાય છ� ક� �યાર� પાપ 
છાપર� ચઢીને પોકાર� �યાર� લાંબા સમયથી 
છૂપાવેલી વાતનો ઘટ�ફોટ થાય છ�. વાત 
(Matter) પછી ગમે તે હોય ! કોઈ પણ બાબતને 
લાંબા સમયથી છૂપાવી રાખનાર હ�મેશા ભયના 
ઓથાર નીચે �વતો હોય છ�. પોતાનું મન પોતાને 
જ કોરી ખાય છ�. મનથી તે દુઃખી થતો હોય છ�. ના 
કહ�વાય ના સહ�વાય તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ 
થાય છ�. તેનું મન અંદરથી રડતું હોય છ�. ભૂખ, 
�ઘ હરામ થઈ �ય છ�. �ાન, યોગ, ધારણા અને 
સેવામાં અડચણ આવે છ�. એક જૂઠ છૂપાવવા માટ� 
તે હ�ર જૂઠ બોલતો હોય છ�. પર�તુ તે પોતાની 
અસિલયત તેમજ વા�તિવકતાને છાવરતો હોય 
છ�. તે સ�યતા પર જૂઠ�પી કાળી ચાદર ઓઢ�લી 
રાખવા દર�ક �કારની મથામણ કરતો હોય છ�. 
�યાર� સ�ય વાત �કાશમાં આવે છ� �યાર� પણ તે 
દોષ�પી ટોપલો અ�ય પર ઢોળી દ�વા મથામણ 
કરતો હોય છ� પર�તુ પોતાને દોિષત ઠ�રવતો નથી. 
જે �ય��ના કારણે જૂઠું બોલવું પ�ું તે �ય�� 
દોિષત નથી પર�તુ વા�તિવક સ�ય વાતને છૂપાવી 
રાખીને જૂઠ બોલનાર જ દોિષત છ�. પર�તુ જૂઠ 
�ય�� ખો આપવામાં િન�ણાત હોય છ�.

કોઈ પણ �ય��ને વાતને છૂપાવવાની 
આદત પડી ગઈ હોય છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ તો 
જૂઠ બોલવાની આદત પડી ગઈ હોય છ� તે �ય�� 
ભિવ�યમાં �યાર� પણ તક મળ� �યાર� જૂઠ બોલતા 
ક� વાતને છૂપાવતાં અચકાશે નિહ કારણ ક� આદત 
એ સં�કાર બને છ�. જે �ય��એ જે બાબત છૂપાવી 
તે �ય�� અ�ય બાબતો પણ છૂપાવતો જ હોય છ�. 
અહ� �� એ થાય છ� ક� �ય�� કોઈ પણ બાબત 
શા માટ� છૂપાવે છ� ? તેનાં કારણો તો અનેક છ� 
પર�તુ તે કારણોમાંનું મુ�ય કારણ સુખની �ા��ત છ�. 
પર�તુ તેને ખબર નથી ક� આવું સુખ અ�પકાલીન 

મોરનાં �ડા િચતરવા ન પડે. તે Naturally 
જણાઈ આવે. સ�ય �વયં િસ� હોય છ�. તેને િસ� 
કરવું ન પડે. સૂય�ની સ�યતા માટ� િસ�� 
(સાિબતી) ન હોય તેમ �દલના �ેહ માટ� પણ 
િસ�� ન હોય. ભૂિમિતમાં �મેય આવે છ�. આ 
�મેયમાં સા�ય અને િસ�� બ�ને હોય છ�. પર�તુ 
અઢી અ�રથી બનેલા �દલના �ેહ માટ� તેમજ 
તેના Opposite word અઢી અ�રથી બનેલા �ણા 
માટ� પણ સા�ય ક� િસ�� ન હોય. તે �વતઃ જણાઈ 
આવે. �દલનો �ેહ એ િસ�� �વ�પ છ�. �ેહના 
બે �કાર છ�.

�દમાગી �ેહ અને �દલનો �ેહ

�દમાગ �થૂળ તેમજ િવનાશી છ� �યાર� �દલ 
સૂ�મ તેમજ અિવનાશી છ�. �દલ એટલે બુ���પી 
આ��મક કમ����ય. �દમાગથી કર�લો �ેહ િન� 
�વાથ�થી ભર�લો હોય છ� ક� જે �ેહ �ણભંગુર 

હોય છ�. તેથી �યાં �વાથ� છ� �યાં પરમાથ� નથી. 
કહ�વાય છ� ક� ‘�યાર �કયા નહ� �તા હો �તા હ�’ 
એટલા માટ� ‘� હો �તા હ�’ તેને જ �દલનો �ેહ 
કહ�વાય. �દલના �ેહમાં એટલી �હાિનયત અને 
એટલી તાકાત હોય છ� ક� �દમાગી �ેહ કરનાર 
પણ �દલનો �ેહ કરવા લાગી �ય છ�. �દલનો 
�હાની �ેહ પિવ� હોય છ�. �યાર� �દમાગી 
�ેહમાં િવકારની બદબૂ આવતી હોય છ�. �દમાગી 
�ેહમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર જેવા 
િવકારો �યાર� સવાર થઈ �ય તે ક�ઈ જ કહી 
શકાય નિહ. બાબાના બે �કારના બાળકો હોય 
છ�. (૧) ચતુર (૨) ભોળા. ચતુર બાળકોનો �ેહ 
�દમાગી �ેહ હોય છ� �યાર� ભોળા બાળકોનો 
�ેહ �દલનો �ેહ હોય છ�. �દલનો �ેહ �ય� 
કરવા માટ� શ�દો નથી હોતા �યાર� �દમાગી �ેહ 
�ય� કરવા માટ� શ�દો હોય છ�. આ�મ 
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આ�યું છ�. કોઈ પણ સાધના પછી ભલે તે ગમે 
તેટલી �ચી ક�મ ના હોય તો પણ તે સ�ય વગર 
સફળ થઈ શકતી નથી. સ�યતા વગર કોઈ પણ 
�કારની સફળતા શ�ય નથી. સમુ�માં નાવની 
જેમ સ�ય �વગ�નું સોપાન છ� એટલે ક� જેવી રીતે 
નાવનો આધાર �ય��ને સમુ�ની વ�ેથી પાર 
�કનારા પર પહ�ચાડી દ� છ� તેવી રીતે સ�ય 
�ય��ને સંસારમાંથી પાર કરી �વગ� પહ�ચાડી દ� 
છ�. સ�યિન� �ય��માં સ�યને પારખવાની પરખ 
શ�� હોવાના કારણે તે સદા સ�યનો જ �વીકાર 
કર� છ�. સ�યિન� �ય�� તેને જ કહ�વાય ક� જે 
મન, વચન અને કમ�થી સ�ય હોય.

God is Truth but 
Truthful person is second God.

॥ ઓમશાંિત ॥

તેમજ િન�કપટી હોય છ�. રાગ, ��ષ, લોભ, મોહ, 
મદ, મ�સર વગેર� દુગુ�ણો સાથે સ�યિન� 
�ય��ને િમ�તા હોતી નથી. સ�યનો મોટામાં 
મોટો શ�ુ લોભ છ�. લોભના અસુર� જેને પકડી 
રા�યો છ� તેના સ�યની ર�ા થઈ શકતી નથી. 
�યાં લોભ અને લાલચ બ�ને છ� �યાં સ�યતા નથી. 
મોહ��ત �ય�� અિન�માં ઈ�, હાિનમાં લાભ 
અને અસ�યમાં સ�યનો અનુભવ કરવા લાગી 
�ય છ�. મદ અને મ�સર એ અહ�કારના જ બે 
�ચંડ �કાર છ�. દ�ભી �ય�� અસ�યવાદી હોય છ�. 
સ�યિન� �ય��ને દ�વતા કહ�વામાં આવે તો પણ 
અિતશયો�� નથી. િવ� �ામાની આધારિશલા 
સ�યતા છ�. આ��મક ઉ�નિતના સાધનો અને 
ઉપાય ઋિષઓ, મુિનઓ અને ધમ� �વત�કોએ 
�િતપા�દત કયા� છ�. તેમાં સ�યને સવ�થી ઉચું �થાન 

�ેહ



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 16

�ાના�ત

તેમજ �ણભંગુર છ�. આવું અ�પકાલીન તેમજ 
�ણભંગુર સુખ �ા�ત કરવાં જતા દુઃખ અને 
અશાંિતનું સા�ા�ય છવાઈ જતું હોય છ�.

�યાર� �ય�� પોતાના િન� �વાથ� માટ� 
નિહ પર�તુ િવશાળ સમુદાયના િહતાથ� કોઈ વાત 
છૂપાવે ક� જૂઠ બોલે તેને સફ�દ જૂઠ કહ�વામાં આવે 
છ�. પર�તુ �યાર� �ય�� મા�ને મા� પોતાના િન� 
�વાથ� માટ� િવશાળ સમુદાય ક� કોઈ એક �ય��ને 
નુકસાન થાય ક� તેના અમૂ�ય �વન સાથે ચેડા 
થાય તેવા જૂઠને કાળું જૂઠ કહ�વામાં આવે છ�. કાળું 
જૂઠ બોલનાર �ય�� �પંચી, દગાબાજ હોય છ�.

સ�ય �વયં િસ� હોય છ�. તેને િસ� કરવું 
પડતું નથી. મોરના �ડા િચતરવા ના પડે. સ�યતા 
એ સતયુગી દ�વી ગુણ છ� જે બાબાએ આપેલો 
વારસો છ�. અસ�યતા એ કળીયુગી આસુરી ગુણ 
છ�. જે માયાએ આપેલો વારસો છ�. કસોટી હ�મેશા 
સ�યની થતી હોય છ�. સ�યવાદીની સ�યતાની 
પરી�ા લેવા માટ� અનેક પેપર આવતાં હોય છ� 
પર�તુ �યાં સ�યતા છ� �યાં �ભુતા છ�. તેનું તા��ય 
��ાંત સાકાર ��ાબાબા છ�. �યાં �દલની 
સ�યતા છ� �યાં જ ન�તા છ� પર�તુ �યાં મા� 
�દમાગી સ�યતા છ� �યાં અિશ�તા છ�. સ�યતાને 
��ય� કરવા માટ� પણ ન�તા (Humbleness) 
હોવી જ�રી છ�. �ભુતા �યાં જ હોય ક� �યાં 
ન�તાથી સ�યતાને ��ય� કરવામાં આવે. સ�ય 
શા�ત છ� �યાર� અસ�ય �ણભંગુર છ�. સ�યની 
રાહ પર ચાલવું એ એક તપ�યા� છ�. જેના �દલમાં 
સ�યતા છ� તેના �દલમાં �ભુતાનો વાસ છ�. સ�યતા 
એ િવ�ાસનું બીજ છ�. િવ�ાસ એ સ�યતાનો 
બી� ભાઈ છ�. સ�ાઈ અને સફાઈ એ િસ�ાની 
બે બાજુ છ� એટલે ક� �યાં સ�ાઈ છ� �યાં સફાઈ 
હોય જ. �યાં સ�ાઈ અને સફાઈ બ�ને હોય �યાં 
ઈમાનદારી પણ હોય. સ�યવાદી �ય�� પારદશ� 

વાતનો ઘટ�ફોટ થશે. કહ�વાય છ� ક� �યાર� પાપ 
છાપર� ચઢીને પોકાર� �યાર� લાંબા સમયથી 
છૂપાવેલી વાતનો ઘટ�ફોટ થાય છ�. વાત 
(Matter) પછી ગમે તે હોય ! કોઈ પણ બાબતને 
લાંબા સમયથી છૂપાવી રાખનાર હ�મેશા ભયના 
ઓથાર નીચે �વતો હોય છ�. પોતાનું મન પોતાને 
જ કોરી ખાય છ�. મનથી તે દુઃખી થતો હોય છ�. ના 
કહ�વાય ના સહ�વાય તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ 
થાય છ�. તેનું મન અંદરથી રડતું હોય છ�. ભૂખ, 
�ઘ હરામ થઈ �ય છ�. �ાન, યોગ, ધારણા અને 
સેવામાં અડચણ આવે છ�. એક જૂઠ છૂપાવવા માટ� 
તે હ�ર જૂઠ બોલતો હોય છ�. પર�તુ તે પોતાની 
અસિલયત તેમજ વા�તિવકતાને છાવરતો હોય 
છ�. તે સ�યતા પર જૂઠ�પી કાળી ચાદર ઓઢ�લી 
રાખવા દર�ક �કારની મથામણ કરતો હોય છ�. 
�યાર� સ�ય વાત �કાશમાં આવે છ� �યાર� પણ તે 
દોષ�પી ટોપલો અ�ય પર ઢોળી દ�વા મથામણ 
કરતો હોય છ� પર�તુ પોતાને દોિષત ઠ�રવતો નથી. 
જે �ય��ના કારણે જૂઠું બોલવું પ�ું તે �ય�� 
દોિષત નથી પર�તુ વા�તિવક સ�ય વાતને છૂપાવી 
રાખીને જૂઠ બોલનાર જ દોિષત છ�. પર�તુ જૂઠ 
�ય�� ખો આપવામાં િન�ણાત હોય છ�.

કોઈ પણ �ય��ને વાતને છૂપાવવાની 
આદત પડી ગઈ હોય છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ તો 
જૂઠ બોલવાની આદત પડી ગઈ હોય છ� તે �ય�� 
ભિવ�યમાં �યાર� પણ તક મળ� �યાર� જૂઠ બોલતા 
ક� વાતને છૂપાવતાં અચકાશે નિહ કારણ ક� આદત 
એ સં�કાર બને છ�. જે �ય��એ જે બાબત છૂપાવી 
તે �ય�� અ�ય બાબતો પણ છૂપાવતો જ હોય છ�. 
અહ� �� એ થાય છ� ક� �ય�� કોઈ પણ બાબત 
શા માટ� છૂપાવે છ� ? તેનાં કારણો તો અનેક છ� 
પર�તુ તે કારણોમાંનું મુ�ય કારણ સુખની �ા��ત છ�. 
પર�તુ તેને ખબર નથી ક� આવું સુખ અ�પકાલીન 

મોરનાં �ડા િચતરવા ન પડે. તે Naturally 
જણાઈ આવે. સ�ય �વયં િસ� હોય છ�. તેને િસ� 
કરવું ન પડે. સૂય�ની સ�યતા માટ� િસ�� 
(સાિબતી) ન હોય તેમ �દલના �ેહ માટ� પણ 
િસ�� ન હોય. ભૂિમિતમાં �મેય આવે છ�. આ 
�મેયમાં સા�ય અને િસ�� બ�ને હોય છ�. પર�તુ 
અઢી અ�રથી બનેલા �દલના �ેહ માટ� તેમજ 
તેના Opposite word અઢી અ�રથી બનેલા �ણા 
માટ� પણ સા�ય ક� િસ�� ન હોય. તે �વતઃ જણાઈ 
આવે. �દલનો �ેહ એ િસ�� �વ�પ છ�. �ેહના 
બે �કાર છ�.

�દમાગી �ેહ અને �દલનો �ેહ

�દમાગ �થૂળ તેમજ િવનાશી છ� �યાર� �દલ 
સૂ�મ તેમજ અિવનાશી છ�. �દલ એટલે બુ���પી 
આ��મક કમ����ય. �દમાગથી કર�લો �ેહ િન� 
�વાથ�થી ભર�લો હોય છ� ક� જે �ેહ �ણભંગુર 

હોય છ�. તેથી �યાં �વાથ� છ� �યાં પરમાથ� નથી. 
કહ�વાય છ� ક� ‘�યાર �કયા નહ� �તા હો �તા હ�’ 
એટલા માટ� ‘� હો �તા હ�’ તેને જ �દલનો �ેહ 
કહ�વાય. �દલના �ેહમાં એટલી �હાિનયત અને 
એટલી તાકાત હોય છ� ક� �દમાગી �ેહ કરનાર 
પણ �દલનો �ેહ કરવા લાગી �ય છ�. �દલનો 
�હાની �ેહ પિવ� હોય છ�. �યાર� �દમાગી 
�ેહમાં િવકારની બદબૂ આવતી હોય છ�. �દમાગી 
�ેહમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર જેવા 
િવકારો �યાર� સવાર થઈ �ય તે ક�ઈ જ કહી 
શકાય નિહ. બાબાના બે �કારના બાળકો હોય 
છ�. (૧) ચતુર (૨) ભોળા. ચતુર બાળકોનો �ેહ 
�દમાગી �ેહ હોય છ� �યાર� ભોળા બાળકોનો 
�ેહ �દલનો �ેહ હોય છ�. �દલનો �ેહ �ય� 
કરવા માટ� શ�દો નથી હોતા �યાર� �દમાગી �ેહ 
�ય� કરવા માટ� શ�દો હોય છ�. આ�મ 
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આ�યું છ�. કોઈ પણ સાધના પછી ભલે તે ગમે 
તેટલી �ચી ક�મ ના હોય તો પણ તે સ�ય વગર 
સફળ થઈ શકતી નથી. સ�યતા વગર કોઈ પણ 
�કારની સફળતા શ�ય નથી. સમુ�માં નાવની 
જેમ સ�ય �વગ�નું સોપાન છ� એટલે ક� જેવી રીતે 
નાવનો આધાર �ય��ને સમુ�ની વ�ેથી પાર 
�કનારા પર પહ�ચાડી દ� છ� તેવી રીતે સ�ય 
�ય��ને સંસારમાંથી પાર કરી �વગ� પહ�ચાડી દ� 
છ�. સ�યિન� �ય��માં સ�યને પારખવાની પરખ 
શ�� હોવાના કારણે તે સદા સ�યનો જ �વીકાર 
કર� છ�. સ�યિન� �ય�� તેને જ કહ�વાય ક� જે 
મન, વચન અને કમ�થી સ�ય હોય.

God is Truth but 
Truthful person is second God.

॥ ઓમશાંિત ॥

તેમજ િન�કપટી હોય છ�. રાગ, ��ષ, લોભ, મોહ, 
મદ, મ�સર વગેર� દુગુ�ણો સાથે સ�યિન� 
�ય��ને િમ�તા હોતી નથી. સ�યનો મોટામાં 
મોટો શ�ુ લોભ છ�. લોભના અસુર� જેને પકડી 
રા�યો છ� તેના સ�યની ર�ા થઈ શકતી નથી. 
�યાં લોભ અને લાલચ બ�ને છ� �યાં સ�યતા નથી. 
મોહ��ત �ય�� અિન�માં ઈ�, હાિનમાં લાભ 
અને અસ�યમાં સ�યનો અનુભવ કરવા લાગી 
�ય છ�. મદ અને મ�સર એ અહ�કારના જ બે 
�ચંડ �કાર છ�. દ�ભી �ય�� અસ�યવાદી હોય છ�. 
સ�યિન� �ય��ને દ�વતા કહ�વામાં આવે તો પણ 
અિતશયો�� નથી. િવ� �ામાની આધારિશલા 
સ�યતા છ�. આ��મક ઉ�નિતના સાધનો અને 
ઉપાય ઋિષઓ, મુિનઓ અને ધમ� �વત�કોએ 
�િતપા�દત કયા� છ�. તેમાં સ�યને સવ�થી ઉચું �થાન 

�ેહ



ભાગાકાર ના હોય. �યાગ, સમપ�ણતા, ક�રબાની, 
વફાદારી, િવ�સનીયતા, �ામાિણકતા, મધુરતા, 
સ�યતા, પિવ�તા, સ�તુ�તા, ધૈય�તા, એકતા, 
સહયોગ વગેર� એ �દલના �ેહની ધરોહર છ�. 
બીજ છ�. �યાં �દમાગી �ેહ છ� �યાં �દલના 
�ેહની ઉ� તમામ ધરોહરનો અભાવ હોય છ�.

અ�યાર� કિળયુગી માહોલના શુ�ોમાં 
કોઈનામાં પણ એક બી� ��યે �દલનો �ેહ તો 
હોઈ શક� નિહ. પર�તુ �દમાગી �ેહ પણ હોતો 
નથી. અ�યારના કિળયુગી નવા Generationના 
યુવાન યુવતીઓ એક બી�ને �ેમ કરી 
લ� ન�ંથીથી �ડાય છ� પર�તુ થોડા જ સમયમાં 
છૂટાછ�ડા થાય છ�. તેનું મૂળ કારણ �દમાગી �ેહ 
છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ તો અ�યારના 
કિળયુગી નવા G e n e r a t i o n ના યુવાન 
યુવતીઓમાં �યાગ, સમપ�ણતા, ક�રબાની, 
વફાદારી, િવ�સનીયતા, �માિણકતા, મધુરતા, 
સ�યતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, ધૈય�તા, એકતા, 
સહયોગ જેવા સ�ગુણોનો અભાવ હોય છ�. તેઓ 
શારી�રક આકષ�ણની આસ�� તેમજ િવકારથી 
આકષા�ઈ અને �ેહના નામને ચરી ખાઈ 
લ��ંથીથી �ડાય છ�. અને આવા લ�ો લાંબો 
સમય ટકતાં નથી.

�દલના �ેહમાં �યાગ, િવ�સનીયતા, 
�ામાિણકતા, સમપ�ણતા, ક�રબાની, વફાદારી, 
મધુરતા, સ�યતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, ધૈય�તા, 
એકતા, સહયોગ જેવા સ�ગુણો�પી બી�નું 
વાવેતર �યાં થાય અને તેમાંથી જે વટ�� તૈયાર 
થાય �યાર� તેની શીતળતા અને તેની સૂ�મ 
સુવાસથી વાતાવરણ �ણે ક� મઘમઘતું તેમજ 
આ�ાદક બની �ય છ�.

સાચા �દલના �ેહમાં િહસાબ-�કતાબને 
કોઈ જ �થાન નથી. કોઈ પણ �કારની અપે�ા 

અિભમાની ��થિતમાં �ય� થતો �ેહ �દલનો 
�ેહ હોય છ� �યાર� દ�હ અિભમાન ��થિતમાં 
�ય� થતો �ેહ �દમાગી �ેહ હોય છ�. બાબા 
�દમાગી �ેહ �વીકારતા નથી. પર�તુ �દલનો �ેહ 
�વતઃ �વીકારાઈ �ય છ�. �વીકારવો પડતો જ 
નથી. ભાવ અને ભાવના એ ભ��ની સામ�ી છ� 
ક� જે �દમાગી �ેહથી �ય� થાય છ�. ‘ભગવાન 
ભાવનાના ભૂ�યા’ છ�. આ ઉ�� ભ��ની છ�. 
ભાવનાથી કર�લી ભ��નું ફળ �ાન છ�. �ાનમાં 
આ�યા પછી ભ��ને ભૂલવી પડે તેમજ ભાવનાને 
પણ ભૂલવી પડે. �યાં �દલનો �હાની �ેહ છ� �યાં 
ભાવનાને કોઈ જ �થાન નથી. હાં, �દમાગી 
�ેહમાં ભાવના હોય છ�. ભાવનાવાળો ભાવુક 
હોય છ�. Sensitive હોય છ�. �યાં Sensitivity છ� 
�યાં સમ�યા ઊભી થઈ શક� છ�. �યાં �દલનો 
�હાની �ેહ છ� �યાં સમ�યા નથી. Smiling માં 
�હાની �દલનો �ેહ સમાયેલો છ� �યાર� 
Laughingમાં �દમાગી �ેહ સમાયેલો છ�. Smiling 
એટલે ��મત �યાર� Laughing એટલે હા�ય. 
ઘણાંનું હા�ય લૂ�ું હોય છ�. છલ, કપટથી ભર�લું 
હોય છ�. હા�યસભર �દમાગી �ેહથી ચેતતા 
રહ�વું. (હા�ય અને ��મત ઉપર તો િનબંધ લખી 
શકાય) ��મતમાં એક �કારની �હાિનયત છ�. 
વાણીની મીઠાશમાં �દમાગી �ેહ સમાયેલો છ� 
�યાર� વાણીની મધુરતામાં �દલનો �ેહ સમાયેલો 
છ�. તેથી મીઠા નિહ, મધુર બોલ બોલો, મીઠાશથી 
ડાયાિબ�ટસ થઈ શક� છ�. એક ગીતની પં�� મને 
યાદ આવે છ� - અધરમ ્ મધુરમ ્ વદનમ ્ મધુરમ ્ 
નયનમ ્ મધુરમ ્ હિસતમ ્ મધુરમ ્ .... ક�ટલી 
�હાિનયત છ� ! ક�ટલી ન�કત છ� ! આને કહ�વાય 
�દલનો �ેહ.

�દલના �ેહનો સરવાળો હોય બાદબાક� 
ના હોય, �દલના �ેહનો ગુણાકાર હોય 
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દ�વા�માઓ વૈ�યવંશી બનતા દ�હ અિભમાની 
બ�યાં અને �દમાગી �ેહ કરવા લાગી ગયા. 
અ�યાર� કિળયુગના અંતે �દલનો �ેહ તો શું 
�દમાગી �ેહ પણ 25% જ ર�ો છ�. અ�યાર� 
કિળયુગી પ�રવારોમાં ‘કભી ખુશી કભી ગમ’ 
હોવાનું કારણ મા� 25% �દમાગી �ેહ ર�ો તે 
છ�. ક�ટલાક પ�રવારોમાં સદાને માટ� ‘ગમ’ જ હોય 
છ�. કારણ ક� હવે તો �દમાગી �ેહ પણ ર�ો નથી. 
�વત�માન સમયમાં �દલનો �ેહ દુલ�ભ છ� કારણક� 
સવ� આ�માઓ તમો�ધાન બની જવાના કારણે 
સંપૂણ� 100% દ�હ અિભમાની બની ગયા છ�.

અ�યારના કિળયુગી નવા y o u n g 
generat ionનો �ેહ મા� વાસનાઓ અને 
િવકારોથી જ ભર�લો હોય છ�. વાસના ��ત થઈ 
ગઈ એટલે �ેહમાં તેમજ સંબંધમાં અંતર વધતાં 
લ� ન �વનમાં િતરાડ પડે છ�. લ� �વન �થા 
તૂટી જવાનું મૂળ કારણ વાસનાઓ અને િવકારો જ 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં લ� નો’તા થતાં 
પર�તુ �વયંવર થતાં હતાં. નર-નારીનું �ેહ 
સંબંધથી �ડાણ એટલે �વયંવર. અને �વયંવરના 
બ�ને નર-નારીને એકબી�ના યુગલ કહ�વામાં 
આવતાં હતાં. યુગલ એ પિવ�તાનું સૂચક છ�. 
�યાર� પિત-પ�ી એ અપિવ�તાનું વેધક છ�. 
પિવ�તા �વ�પ એ આ�માનું બીજું અના�દ �વ�પ 
છ� અને શાંિત �વ�પ એ આ�માનું �ીજું અના�દ 
�વ�પ છ�. આ રીતે �ેમ �વ�પ, પિવ�તા �વ�પ, 
શાંિત �વ�પ ��થિતમાં આ�મા �યાર� ��થત થઈ 
�ય �યાર� �ેહની સરવાણી તો શું �ેહનો ��ોત 
શ� થઈ જતો હોય છ�. પછી તો �વાભાિવક જ છ� ક� 
�વનમાં સુખ, આનંદ, ખુશી, �યાગ, સમપ�ણતા, 
ક�રબાની, ધૈય�તા, એકતા, મધુરતા, વફાદારી, 
િવ�સનીયતા, �ામાિણકતા, સ�યતા, પિવ�તા, 
સંતુ�તા, સહયોગ જેવા દ�વી ગુણ Develope 

વગર થતો �ેહ એ જ સાચા �દલનો �ેહ છ�. �યાં 
�દલનો �ેહ છ� �યાં ઈ�યા�ને કોઈ જ જ�યા નથી. 
�યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં કોઈ જ માગણી નથી. 
�યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં છલ, કપટ, �પંચ, ધોખા 
હોય જ નિહ. �યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં દદ� નથી. 
�દલના �ેહમાં સૌદાબા� ના હોય. �દલના 
�ેહનું મૂ�ય હોય �ક�મત ના હોય. �દલના �ેહ 
�પી પાણી સવ� આ�માના બીજ �પ પરમા�માને 
આપવામાં આવે તો સમ�ત આ�મા �પી વટ��ને 
�ેહ �પી પાણી �વતઃ �ા�ત થઈ �ય છ�. �દમાગી 
�ેહમાં મહ�નત છ� �યાર� �દલના �ેહમાં પુ�ષાથ� 
છ�. પરમા�માની �વતઃ યાદ એટલે �દલનો �ેહ, 
પરમા�માને યાદ કરવામાં મહ�નત એટલે �દમાગી 
�ેહ.

�દલનો �ેહ આ�મ �વ�પ ��થિત વગર 
�ય� થઈ શકતો નથી કારણ ક� �દલનો �ેહ 
આ�મ સંબંિધત �ેહ છ� �યાર� �દમાગી �ેહ 
આ�મ �વ�પ ��થિત વગર �ય� થઈ શક� છ� 
કારણ ક� �દમાગી �ેહ દ�હ સંબંિધત �ેહ છ�. 
�દમાગી �ેહ �ણભંગુર છ� �યાર� �દલનો �ેહ 
શા�ત છ�. �ેમ �વ�પ ��થિત વગર �દલના 
�ેહની સરવાણી �વાિહત થઈ શકતી નથી 
કારણ ક� �ેમ �વ�પ એ આ�માની Original 
અના�દ ��થિત છ�. જેમ પાણીનો Original ગુણ 
શીતળતા છ� તેમ આ�માનો Original ગુણ �ેહ 
છ�. આ�મા પોતાનો Original ગુણ �ેહ �યાર� જ 
ગુમાવે છ� ક� �યાર� તે દ�હ અિભમાની બને છ�. 
સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓનું �વન �ેહયુ� 
હતું. કારણ ક� સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓ આ�મ 
અિભમાની ��થિતમાં �વન �યતીત કરતા હતા. 
સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓનો �ેહ �દમાગી �ેહ 
ન હતો કારણ ક� સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓ દ�હ 
અિભમાની નહોતા. �ાપરયુગથી આ જ 
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ભાગાકાર ના હોય. �યાગ, સમપ�ણતા, ક�રબાની, 
વફાદારી, િવ�સનીયતા, �ામાિણકતા, મધુરતા, 
સ�યતા, પિવ�તા, સ�તુ�તા, ધૈય�તા, એકતા, 
સહયોગ વગેર� એ �દલના �ેહની ધરોહર છ�. 
બીજ છ�. �યાં �દમાગી �ેહ છ� �યાં �દલના 
�ેહની ઉ� તમામ ધરોહરનો અભાવ હોય છ�.

અ�યાર� કિળયુગી માહોલના શુ�ોમાં 
કોઈનામાં પણ એક બી� ��યે �દલનો �ેહ તો 
હોઈ શક� નિહ. પર�તુ �દમાગી �ેહ પણ હોતો 
નથી. અ�યારના કિળયુગી નવા Generationના 
યુવાન યુવતીઓ એક બી�ને �ેમ કરી 
લ� ન�ંથીથી �ડાય છ� પર�તુ થોડા જ સમયમાં 
છૂટાછ�ડા થાય છ�. તેનું મૂળ કારણ �દમાગી �ેહ 
છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ તો અ�યારના 
કિળયુગી નવા G e n e r a t i o n ના યુવાન 
યુવતીઓમાં �યાગ, સમપ�ણતા, ક�રબાની, 
વફાદારી, િવ�સનીયતા, �માિણકતા, મધુરતા, 
સ�યતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, ધૈય�તા, એકતા, 
સહયોગ જેવા સ�ગુણોનો અભાવ હોય છ�. તેઓ 
શારી�રક આકષ�ણની આસ�� તેમજ િવકારથી 
આકષા�ઈ અને �ેહના નામને ચરી ખાઈ 
લ��ંથીથી �ડાય છ�. અને આવા લ�ો લાંબો 
સમય ટકતાં નથી.

�દલના �ેહમાં �યાગ, િવ�સનીયતા, 
�ામાિણકતા, સમપ�ણતા, ક�રબાની, વફાદારી, 
મધુરતા, સ�યતા, પિવ�તા, સંતુ�તા, ધૈય�તા, 
એકતા, સહયોગ જેવા સ�ગુણો�પી બી�નું 
વાવેતર �યાં થાય અને તેમાંથી જે વટ�� તૈયાર 
થાય �યાર� તેની શીતળતા અને તેની સૂ�મ 
સુવાસથી વાતાવરણ �ણે ક� મઘમઘતું તેમજ 
આ�ાદક બની �ય છ�.

સાચા �દલના �ેહમાં િહસાબ-�કતાબને 
કોઈ જ �થાન નથી. કોઈ પણ �કારની અપે�ા 

અિભમાની ��થિતમાં �ય� થતો �ેહ �દલનો 
�ેહ હોય છ� �યાર� દ�હ અિભમાન ��થિતમાં 
�ય� થતો �ેહ �દમાગી �ેહ હોય છ�. બાબા 
�દમાગી �ેહ �વીકારતા નથી. પર�તુ �દલનો �ેહ 
�વતઃ �વીકારાઈ �ય છ�. �વીકારવો પડતો જ 
નથી. ભાવ અને ભાવના એ ભ��ની સામ�ી છ� 
ક� જે �દમાગી �ેહથી �ય� થાય છ�. ‘ભગવાન 
ભાવનાના ભૂ�યા’ છ�. આ ઉ�� ભ��ની છ�. 
ભાવનાથી કર�લી ભ��નું ફળ �ાન છ�. �ાનમાં 
આ�યા પછી ભ��ને ભૂલવી પડે તેમજ ભાવનાને 
પણ ભૂલવી પડે. �યાં �દલનો �હાની �ેહ છ� �યાં 
ભાવનાને કોઈ જ �થાન નથી. હાં, �દમાગી 
�ેહમાં ભાવના હોય છ�. ભાવનાવાળો ભાવુક 
હોય છ�. Sensitive હોય છ�. �યાં Sensitivity છ� 
�યાં સમ�યા ઊભી થઈ શક� છ�. �યાં �દલનો 
�હાની �ેહ છ� �યાં સમ�યા નથી. Smiling માં 
�હાની �દલનો �ેહ સમાયેલો છ� �યાર� 
Laughingમાં �દમાગી �ેહ સમાયેલો છ�. Smiling 
એટલે ��મત �યાર� Laughing એટલે હા�ય. 
ઘણાંનું હા�ય લૂ�ું હોય છ�. છલ, કપટથી ભર�લું 
હોય છ�. હા�યસભર �દમાગી �ેહથી ચેતતા 
રહ�વું. (હા�ય અને ��મત ઉપર તો િનબંધ લખી 
શકાય) ��મતમાં એક �કારની �હાિનયત છ�. 
વાણીની મીઠાશમાં �દમાગી �ેહ સમાયેલો છ� 
�યાર� વાણીની મધુરતામાં �દલનો �ેહ સમાયેલો 
છ�. તેથી મીઠા નિહ, મધુર બોલ બોલો, મીઠાશથી 
ડાયાિબ�ટસ થઈ શક� છ�. એક ગીતની પં�� મને 
યાદ આવે છ� - અધરમ ્ મધુરમ ્ વદનમ ્ મધુરમ ્ 
નયનમ ્ મધુરમ ્ હિસતમ ્ મધુરમ ્ .... ક�ટલી 
�હાિનયત છ� ! ક�ટલી ન�કત છ� ! આને કહ�વાય 
�દલનો �ેહ.

�દલના �ેહનો સરવાળો હોય બાદબાક� 
ના હોય, �દલના �ેહનો ગુણાકાર હોય 
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દ�વા�માઓ વૈ�યવંશી બનતા દ�હ અિભમાની 
બ�યાં અને �દમાગી �ેહ કરવા લાગી ગયા. 
અ�યાર� કિળયુગના અંતે �દલનો �ેહ તો શું 
�દમાગી �ેહ પણ 25% જ ર�ો છ�. અ�યાર� 
કિળયુગી પ�રવારોમાં ‘કભી ખુશી કભી ગમ’ 
હોવાનું કારણ મા� 25% �દમાગી �ેહ ર�ો તે 
છ�. ક�ટલાક પ�રવારોમાં સદાને માટ� ‘ગમ’ જ હોય 
છ�. કારણ ક� હવે તો �દમાગી �ેહ પણ ર�ો નથી. 
�વત�માન સમયમાં �દલનો �ેહ દુલ�ભ છ� કારણક� 
સવ� આ�માઓ તમો�ધાન બની જવાના કારણે 
સંપૂણ� 100% દ�હ અિભમાની બની ગયા છ�.

અ�યારના કિળયુગી નવા y o u n g 
generat ionનો �ેહ મા� વાસનાઓ અને 
િવકારોથી જ ભર�લો હોય છ�. વાસના ��ત થઈ 
ગઈ એટલે �ેહમાં તેમજ સંબંધમાં અંતર વધતાં 
લ� ન �વનમાં િતરાડ પડે છ�. લ� �વન �થા 
તૂટી જવાનું મૂળ કારણ વાસનાઓ અને િવકારો જ 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં લ� નો’તા થતાં 
પર�તુ �વયંવર થતાં હતાં. નર-નારીનું �ેહ 
સંબંધથી �ડાણ એટલે �વયંવર. અને �વયંવરના 
બ�ને નર-નારીને એકબી�ના યુગલ કહ�વામાં 
આવતાં હતાં. યુગલ એ પિવ�તાનું સૂચક છ�. 
�યાર� પિત-પ�ી એ અપિવ�તાનું વેધક છ�. 
પિવ�તા �વ�પ એ આ�માનું બીજું અના�દ �વ�પ 
છ� અને શાંિત �વ�પ એ આ�માનું �ીજું અના�દ 
�વ�પ છ�. આ રીતે �ેમ �વ�પ, પિવ�તા �વ�પ, 
શાંિત �વ�પ ��થિતમાં આ�મા �યાર� ��થત થઈ 
�ય �યાર� �ેહની સરવાણી તો શું �ેહનો ��ોત 
શ� થઈ જતો હોય છ�. પછી તો �વાભાિવક જ છ� ક� 
�વનમાં સુખ, આનંદ, ખુશી, �યાગ, સમપ�ણતા, 
ક�રબાની, ધૈય�તા, એકતા, મધુરતા, વફાદારી, 
િવ�સનીયતા, �ામાિણકતા, સ�યતા, પિવ�તા, 
સંતુ�તા, સહયોગ જેવા દ�વી ગુણ Develope 

વગર થતો �ેહ એ જ સાચા �દલનો �ેહ છ�. �યાં 
�દલનો �ેહ છ� �યાં ઈ�યા�ને કોઈ જ જ�યા નથી. 
�યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં કોઈ જ માગણી નથી. 
�યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં છલ, કપટ, �પંચ, ધોખા 
હોય જ નિહ. �યાં �દલનો �ેહ છ� �યાં દદ� નથી. 
�દલના �ેહમાં સૌદાબા� ના હોય. �દલના 
�ેહનું મૂ�ય હોય �ક�મત ના હોય. �દલના �ેહ 
�પી પાણી સવ� આ�માના બીજ �પ પરમા�માને 
આપવામાં આવે તો સમ�ત આ�મા �પી વટ��ને 
�ેહ �પી પાણી �વતઃ �ા�ત થઈ �ય છ�. �દમાગી 
�ેહમાં મહ�નત છ� �યાર� �દલના �ેહમાં પુ�ષાથ� 
છ�. પરમા�માની �વતઃ યાદ એટલે �દલનો �ેહ, 
પરમા�માને યાદ કરવામાં મહ�નત એટલે �દમાગી 
�ેહ.

�દલનો �ેહ આ�મ �વ�પ ��થિત વગર 
�ય� થઈ શકતો નથી કારણ ક� �દલનો �ેહ 
આ�મ સંબંિધત �ેહ છ� �યાર� �દમાગી �ેહ 
આ�મ �વ�પ ��થિત વગર �ય� થઈ શક� છ� 
કારણ ક� �દમાગી �ેહ દ�હ સંબંિધત �ેહ છ�. 
�દમાગી �ેહ �ણભંગુર છ� �યાર� �દલનો �ેહ 
શા�ત છ�. �ેમ �વ�પ ��થિત વગર �દલના 
�ેહની સરવાણી �વાિહત થઈ શકતી નથી 
કારણ ક� �ેમ �વ�પ એ આ�માની Original 
અના�દ ��થિત છ�. જેમ પાણીનો Original ગુણ 
શીતળતા છ� તેમ આ�માનો Original ગુણ �ેહ 
છ�. આ�મા પોતાનો Original ગુણ �ેહ �યાર� જ 
ગુમાવે છ� ક� �યાર� તે દ�હ અિભમાની બને છ�. 
સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓનું �વન �ેહયુ� 
હતું. કારણ ક� સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓ આ�મ 
અિભમાની ��થિતમાં �વન �યતીત કરતા હતા. 
સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓનો �ેહ �દમાગી �ેહ 
ન હતો કારણ ક� સતયુગમાં દ�વી-દ�વતાઓ દ�હ 
અિભમાની નહોતા. �ાપરયુગથી આ જ 
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ઈ�યા� એ િનંદાની જનેતા છ� એટલે ક� 
િનંદાનો જ�મ ઈ�યા�માંથી થાય છ�. ઈ�યા� એ બીજ 
છ� �યાર� િનંદા એ એક મોટું વટ�� છ�. ઈ�યા�નો 
જ�મ અભાવ, અસ�તુ�તા, લઘુતા�ંથીમાંથી 
થાય છ� એટલે ક� અભાવ, અસ�તુ�તા, 
લઘુતા�ંથીનું સંતાન ઈ�યા� છ� અને ઇ�યા�નું સંતાન 
િનંદા છ�. ઇ�યા� એ એક એવો દાવાનળ છ� ક� 
જેમાંથી ઉ�ભવતી �ાળાઓથી હયુ� ભયુ� ઘર પણ 
િછ�ન-િભ�ન થઈ �ય.

ગુ�સો કરવાથી મટકાનું પાણી સૂકાઈ �ય 
પર�તુ ઇ�યા��પી દાવાનળથી તો મટકામાં છ�દ જ 
પડી �ય ! ગુ�સો તો �િણક હોય પર�તુ ઇ�યા�નું 
સાત�ય અટકતું નથી. ઇ�યા� �ય� કરવાનું 
મા�યમ આંખો છ�. આંખો એ ઇ�યા�નું �રલે ક��� છ�. 
�યાર� ગુ�સો �ય� કરવાનું મા�યમ સમ�ત 
ચહ�રો છ� એટલે ક� આંખોમાંથી ઇ�યા��પી વરસાદ 
વરસતો હોય છ� �યાર� ચહ�રો ગુ�સાની ચાળી 
ખાય છ�.

�યાં ઇ�યા� છ� �યાં �ેહ નથી. ઇ�યા�ખોર 
પોતાનું દુઃખ સહન કરી શક� છ� પર�તુ કોઈનું સુખ 
સહન કરી શકતો નથી. ઇ�યા�ળુ માટ� કોઈ પાડોશી 
નિહ. ઇ�યા�ળુને આશીવા�દ આપો એટલે ક� ઇ�યા�ળુ 
��યે શુભભાવના શુભકામના રાખવામાં જ 
ક�યાણ સમાયેલું છ�. ઇ�યા� એ એક નકારા�મક 
આવેગ છ�. કોઈના ��યે પણ ઇ�યા�ની ભાવના 
રાખવાથી ઇ�યા� કરનાર સુખને �ા�ત કરી શકતો 
નથી. ઇ�યા� એ એક સૂ�મ િવકાર છ� ક� જે 
િવકારમાંથી િનંદા નામના િવકાર�પી રા�સનો 

જ�મ થાય છ�. �યાં ઇ�યા� છ� �યાં િનંદાનું અ��ત�વ 
હોય જ. િનંદા એ ઇ�યા�નો પડછાયો છ� ક� જે 
ઇ�યા�ની સાથે જ હોય. ઇ�યા�ખોર ક� િનંદક કોઈની 
પણ �દલથી �શંસા કરી શકતો નથી. ઇ�યા� એ 
એક માિચઝની �દવાસળી છ� ક� જેનાથી ઇ�યા�ળુનું 
શરીર �વતા જ બળીને ખાક થઈ �ય છ� એટલે 
ક� તે અંદરથી બળતો હોય છ�. તેને �દવાસળીની 
જ�ર પડતી નથી. ઇ�યા� અને િનંદા એ મનનો 
કચરો છ� ક� જે કચરો મનમાં વાર�વાર નાંખ નાંખ 
કરવાથી ઇ�યા� અને િનંદાનો ઉકરડો બને છ� ક� 
જેના સૂ�મ દુગ�ધ�પી Negative Vibrationથી 
આસપાસનું વાતાવરણ �દૂિષત તેમજ કલૂિષત 
બને છ�. ક� જેનાથી આસપાસમાં રહ�તા લોકોના 
માનસ પટ પર તેની અસર થતી �વા મળ� છ�.

િનંદકનો સંગ િનંદક સાથે જ હોય. િનંદકની 
સભામાં બધા િનંદક જ હોય. જેઓને િનંદા 
કરવાની આદત પડી ગઈ છ� તેઓ એક બી�ની 
ગેરહાજરીમાં એક બી�ની િનંદા જ કરતા હોય 
છ�. તેના માટ� િનંદા એ એક િનંદારસ બની �ય છ� 
અને સાંભળનાર માટ� એક કનરસ બની �ય છ�. 
િનંદા કયા� વગર તેને �યાંય ચૈન પડતું નથી. 
�યાર� િનંદકોની સભા ભરાય �યાર� તેઓને સમય 
તેમજ �થળની સૂધબૂધ રહ�તી નથી કારણ ક� 
તેઓ િનંદારસમાં ત�ીન તેમજ એકા� બની 
ગયા હોય છ�. તેઓને જેટલો રસ િનંદારસમાં છ� 
તેટલો રસ સ�સંગમાં હોતો નથી. તેઓ સ�સંગ 
કરતા િનંદારસને �થમ Priority આપે છ�. તેઓના 
માટ� િનંદારસ એ એક િવટાિમનયુ� આહાર 
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થાય જ અને એક દ�વી ગુણના વટ��નો Growth (િવકાસ) થાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઈ�યા� - િનંદા

સાથે આસપાસનું વાતાવરણ પણ દૂિષત થાય છ�.

ક�ટલાક આપણાં ��ા વ�સો એટલે ક� 
િશવબાબાના સંતાનોમાં પણ ઉપરો� બે સૂ�મ 
િવકાર વધતા-ઓછા �માણમાં Merge થયેલા 
હોય છ� ક� જે સમય આ�યે Emerge થતાં હોય છ�. 
દ�હ અિભમાનમાંથી ઉ�ભિવત મોટાં પાંચ િવકાર 
તો �તી લઈશું પર�તુ ઇ�યા� અને િનંદા નામના 
સૂ�મ િવકાર હજુ પણ �યાંક �યાંક �વા મળતાં 
હોય છ�. ઇ�યા� �ે�રત �યવહારથી જ �યાલ આવી 
જતો હોય છ� ક� ‘આ ��ા વ�સમાં ઇ�યા�નો સૂ�મ 
િવકાર છ�.’ બાબાએ જબરદ�ત પરખ શ�� 
આપી છ�. કોઈની સૂ�મમાં પણ િનંદા ક� ઇ�યા� 
કરવી તે પાપના ખાતામાં જમા થાય છ�. તેથી 
Fallow father-mother. ઇ�યા� ક� િનંદા એ �ા�ણ 
�વનની ઉ�નિતમાં અવરોધ બને છ�. �યાં �દલનો 
�ેહ છ�. �યાં જ �શંસા છ�. �શંસા કરવી એટલે 
વાહ ! વાહ ! કરવી. ખુશામત કરવી તેવું નિહ. 
�શંસા તો પરમા�માને પણ �યારી છ�. બાબા 
મુરલીમાં કહ� છ� ને ક� ‘વાહ! મેર� બ�ે વાહ!, 
વાહ! મેર� મીઠ� મીઠ� બ�ે વાહ!’

ઇ�યા� એ અિભશાપ છ� �યાર� �ેહ એ 
વરદાન છ�. િનંદા એ પાપ છ� �યાર� �શંસા એ પુ�ય 
છ�. શું પસંદ કરશો ?

॥ ઓમશા  િત ॥

બની �ય છ�. તેઓના માટ� િનંદારસ એ એક 
નશાયુ� પીણું બની �ય છ�. અને આવા 
નશાયુ� પીણાનું રસપાન કરવા માટ� તેઓ ગમે 
તેવાં કામ પડતાં મૂક�ને પણ ન�ી કર�લા �થળ� 
િનંદાસભાની બેઠકમાં એકિ�ત થઈ જતાં હોય છ�. 
િનંદારસ એ િનંદક માટ� એક રસાયણ છ�. િનંદકો 
�વિચંતનથી કોશો દૂર ભાગતા હોય છ�. િનંદકોને 
કોઈની Positive બાબતો પણ negative જ 
દ�ખાતી હોય છ�. િનંદક જેની પણ િનંદા કરતો હોય 
છ� તેનો તે વક�લ અને જજ બ�ને બની �ય છ�. 
આવાં લોકો વક�લાત કરવામાં િન�ણાત હોય છ�.

િનંદાને િનંદારસ કહ�વાય પર�તુ ઇ�યા�ને 
ઇ�યા�રસ ના કહ�વાય. િનંદારસ એ એક મોટું 
વટ�� છ� ક� જેનું બીજ ઇ�યા� છ� તેથી ઇ�યા� ગુ�ત, 
અ�ય� છ� �યાર� િનંદા �ય� છ� એટલે ક� ઇ�યા� 
�ઈ શકાતી નથી �યાર� િનંદા �ઈ શકાય છ�, 
�ણી શકાય છ�. એક રીતે �વા જઈએ તો િનંદક 
આપણો િહતે�છુ કહ�વાય કારણ ક� તે આપણામાં 
રહ�લા અવગુણો, દુગુ�ણોને શોધી કાઢવાનું કામ 
કર� છ� કારણ ક� તેનો જ િનંદક સ�ય આપણને 
કહી જતો હોય છ� ક� ‘તેઓ તમને આવું કહ�તા 
હતાં’ �યાર� આપણને ખબર પડે ક� ‘મારામાં આવો 
અવગુણ છ�.’ આ રીતે આવાં િનંદકો ટપાલીનું પણ 
કામ કરતાં હોય છ�. તેથી જ ક�ં છ� ક� િનંદકને 
પાડોશી બનાવી લો.

કોઈની પણ િનંદા કરવી ક� કોઈના 
અવગુણોનું િચંતન કરવું એ પરિચંતન છ�. 
પરિચંતન એ પતનની પાનખર છ�. �વિચંતન એ 
ઉ�નિતની વસંત છ�. કોઈની �ગિત ક� ઉ�નિતને 
િબરદાવીએ નિહ તો વાંધો નિહ પર�તુ તેની ઇ�યા� 
તો કરવી જ નિહ કારણ ક� ઇ�યા�થી જ િનંદાના 
બીજનું વાવેતર શ� થઈ �ય છ�. િનંદાના સૂ�મ 
િવકારોથી િનંદકનું મન તો �દૂિષત થાય જ છ� સાથે 
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... િવ�ાન અને

આપી �વનમાં તેને ચ�રતાથ� કરવાની. 
��ાક�મારીઝના આંતરરા�ીય મુ�યાલય તથા 
દ�શ-િવદ�શના સેવાક���ો ઉપર પણ આધુિનક 
વૈ�ાિનક ઉપકરણોનો �યોગ લોકોમાં 
આ�યા��મકતા ��યેની ��િત જગાડવા માટ� 
બહોળા �માણમાં કરવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 



ઈ�યા� એ િનંદાની જનેતા છ� એટલે ક� 
િનંદાનો જ�મ ઈ�યા�માંથી થાય છ�. ઈ�યા� એ બીજ 
છ� �યાર� િનંદા એ એક મોટું વટ�� છ�. ઈ�યા�નો 
જ�મ અભાવ, અસ�તુ�તા, લઘુતા�ંથીમાંથી 
થાય છ� એટલે ક� અભાવ, અસ�તુ�તા, 
લઘુતા�ંથીનું સંતાન ઈ�યા� છ� અને ઇ�યા�નું સંતાન 
િનંદા છ�. ઇ�યા� એ એક એવો દાવાનળ છ� ક� 
જેમાંથી ઉ�ભવતી �ાળાઓથી હયુ� ભયુ� ઘર પણ 
િછ�ન-િભ�ન થઈ �ય.

ગુ�સો કરવાથી મટકાનું પાણી સૂકાઈ �ય 
પર�તુ ઇ�યા��પી દાવાનળથી તો મટકામાં છ�દ જ 
પડી �ય ! ગુ�સો તો �િણક હોય પર�તુ ઇ�યા�નું 
સાત�ય અટકતું નથી. ઇ�યા� �ય� કરવાનું 
મા�યમ આંખો છ�. આંખો એ ઇ�યા�નું �રલે ક��� છ�. 
�યાર� ગુ�સો �ય� કરવાનું મા�યમ સમ�ત 
ચહ�રો છ� એટલે ક� આંખોમાંથી ઇ�યા��પી વરસાદ 
વરસતો હોય છ� �યાર� ચહ�રો ગુ�સાની ચાળી 
ખાય છ�.

�યાં ઇ�યા� છ� �યાં �ેહ નથી. ઇ�યા�ખોર 
પોતાનું દુઃખ સહન કરી શક� છ� પર�તુ કોઈનું સુખ 
સહન કરી શકતો નથી. ઇ�યા�ળુ માટ� કોઈ પાડોશી 
નિહ. ઇ�યા�ળુને આશીવા�દ આપો એટલે ક� ઇ�યા�ળુ 
��યે શુભભાવના શુભકામના રાખવામાં જ 
ક�યાણ સમાયેલું છ�. ઇ�યા� એ એક નકારા�મક 
આવેગ છ�. કોઈના ��યે પણ ઇ�યા�ની ભાવના 
રાખવાથી ઇ�યા� કરનાર સુખને �ા�ત કરી શકતો 
નથી. ઇ�યા� એ એક સૂ�મ િવકાર છ� ક� જે 
િવકારમાંથી િનંદા નામના િવકાર�પી રા�સનો 

જ�મ થાય છ�. �યાં ઇ�યા� છ� �યાં િનંદાનું અ��ત�વ 
હોય જ. િનંદા એ ઇ�યા�નો પડછાયો છ� ક� જે 
ઇ�યા�ની સાથે જ હોય. ઇ�યા�ખોર ક� િનંદક કોઈની 
પણ �દલથી �શંસા કરી શકતો નથી. ઇ�યા� એ 
એક માિચઝની �દવાસળી છ� ક� જેનાથી ઇ�યા�ળુનું 
શરીર �વતા જ બળીને ખાક થઈ �ય છ� એટલે 
ક� તે અંદરથી બળતો હોય છ�. તેને �દવાસળીની 
જ�ર પડતી નથી. ઇ�યા� અને િનંદા એ મનનો 
કચરો છ� ક� જે કચરો મનમાં વાર�વાર નાંખ નાંખ 
કરવાથી ઇ�યા� અને િનંદાનો ઉકરડો બને છ� ક� 
જેના સૂ�મ દુગ�ધ�પી Negative Vibrationથી 
આસપાસનું વાતાવરણ �દૂિષત તેમજ કલૂિષત 
બને છ�. ક� જેનાથી આસપાસમાં રહ�તા લોકોના 
માનસ પટ પર તેની અસર થતી �વા મળ� છ�.

િનંદકનો સંગ િનંદક સાથે જ હોય. િનંદકની 
સભામાં બધા િનંદક જ હોય. જેઓને િનંદા 
કરવાની આદત પડી ગઈ છ� તેઓ એક બી�ની 
ગેરહાજરીમાં એક બી�ની િનંદા જ કરતા હોય 
છ�. તેના માટ� િનંદા એ એક િનંદારસ બની �ય છ� 
અને સાંભળનાર માટ� એક કનરસ બની �ય છ�. 
િનંદા કયા� વગર તેને �યાંય ચૈન પડતું નથી. 
�યાર� િનંદકોની સભા ભરાય �યાર� તેઓને સમય 
તેમજ �થળની સૂધબૂધ રહ�તી નથી કારણ ક� 
તેઓ િનંદારસમાં ત�ીન તેમજ એકા� બની 
ગયા હોય છ�. તેઓને જેટલો રસ િનંદારસમાં છ� 
તેટલો રસ સ�સંગમાં હોતો નથી. તેઓ સ�સંગ 
કરતા િનંદારસને �થમ Priority આપે છ�. તેઓના 
માટ� િનંદારસ એ એક િવટાિમનયુ� આહાર 

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 20

�ાના�ત

થાય જ અને એક દ�વી ગુણના વટ��નો Growth (િવકાસ) થાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઈ�યા� - િનંદા

સાથે આસપાસનું વાતાવરણ પણ દૂિષત થાય છ�.

ક�ટલાક આપણાં ��ા વ�સો એટલે ક� 
િશવબાબાના સંતાનોમાં પણ ઉપરો� બે સૂ�મ 
િવકાર વધતા-ઓછા �માણમાં Merge થયેલા 
હોય છ� ક� જે સમય આ�યે Emerge થતાં હોય છ�. 
દ�હ અિભમાનમાંથી ઉ�ભિવત મોટાં પાંચ િવકાર 
તો �તી લઈશું પર�તુ ઇ�યા� અને િનંદા નામના 
સૂ�મ િવકાર હજુ પણ �યાંક �યાંક �વા મળતાં 
હોય છ�. ઇ�યા� �ે�રત �યવહારથી જ �યાલ આવી 
જતો હોય છ� ક� ‘આ ��ા વ�સમાં ઇ�યા�નો સૂ�મ 
િવકાર છ�.’ બાબાએ જબરદ�ત પરખ શ�� 
આપી છ�. કોઈની સૂ�મમાં પણ િનંદા ક� ઇ�યા� 
કરવી તે પાપના ખાતામાં જમા થાય છ�. તેથી 
Fallow father-mother. ઇ�યા� ક� િનંદા એ �ા�ણ 
�વનની ઉ�નિતમાં અવરોધ બને છ�. �યાં �દલનો 
�ેહ છ�. �યાં જ �શંસા છ�. �શંસા કરવી એટલે 
વાહ ! વાહ ! કરવી. ખુશામત કરવી તેવું નિહ. 
�શંસા તો પરમા�માને પણ �યારી છ�. બાબા 
મુરલીમાં કહ� છ� ને ક� ‘વાહ! મેર� બ�ે વાહ!, 
વાહ! મેર� મીઠ� મીઠ� બ�ે વાહ!’

ઇ�યા� એ અિભશાપ છ� �યાર� �ેહ એ 
વરદાન છ�. િનંદા એ પાપ છ� �યાર� �શંસા એ પુ�ય 
છ�. શું પસંદ કરશો ?

॥ ઓમશા  િત ॥

બની �ય છ�. તેઓના માટ� િનંદારસ એ એક 
નશાયુ� પીણું બની �ય છ�. અને આવા 
નશાયુ� પીણાનું રસપાન કરવા માટ� તેઓ ગમે 
તેવાં કામ પડતાં મૂક�ને પણ ન�ી કર�લા �થળ� 
િનંદાસભાની બેઠકમાં એકિ�ત થઈ જતાં હોય છ�. 
િનંદારસ એ િનંદક માટ� એક રસાયણ છ�. િનંદકો 
�વિચંતનથી કોશો દૂર ભાગતા હોય છ�. િનંદકોને 
કોઈની Positive બાબતો પણ negative જ 
દ�ખાતી હોય છ�. િનંદક જેની પણ િનંદા કરતો હોય 
છ� તેનો તે વક�લ અને જજ બ�ને બની �ય છ�. 
આવાં લોકો વક�લાત કરવામાં િન�ણાત હોય છ�.

િનંદાને િનંદારસ કહ�વાય પર�તુ ઇ�યા�ને 
ઇ�યા�રસ ના કહ�વાય. િનંદારસ એ એક મોટું 
વટ�� છ� ક� જેનું બીજ ઇ�યા� છ� તેથી ઇ�યા� ગુ�ત, 
અ�ય� છ� �યાર� િનંદા �ય� છ� એટલે ક� ઇ�યા� 
�ઈ શકાતી નથી �યાર� િનંદા �ઈ શકાય છ�, 
�ણી શકાય છ�. એક રીતે �વા જઈએ તો િનંદક 
આપણો િહતે�છુ કહ�વાય કારણ ક� તે આપણામાં 
રહ�લા અવગુણો, દુગુ�ણોને શોધી કાઢવાનું કામ 
કર� છ� કારણ ક� તેનો જ િનંદક સ�ય આપણને 
કહી જતો હોય છ� ક� ‘તેઓ તમને આવું કહ�તા 
હતાં’ �યાર� આપણને ખબર પડે ક� ‘મારામાં આવો 
અવગુણ છ�.’ આ રીતે આવાં િનંદકો ટપાલીનું પણ 
કામ કરતાં હોય છ�. તેથી જ ક�ં છ� ક� િનંદકને 
પાડોશી બનાવી લો.

કોઈની પણ િનંદા કરવી ક� કોઈના 
અવગુણોનું િચંતન કરવું એ પરિચંતન છ�. 
પરિચંતન એ પતનની પાનખર છ�. �વિચંતન એ 
ઉ�નિતની વસંત છ�. કોઈની �ગિત ક� ઉ�નિતને 
િબરદાવીએ નિહ તો વાંધો નિહ પર�તુ તેની ઇ�યા� 
તો કરવી જ નિહ કારણ ક� ઇ�યા�થી જ િનંદાના 
બીજનું વાવેતર શ� થઈ �ય છ�. િનંદાના સૂ�મ 
િવકારોથી િનંદકનું મન તો �દૂિષત થાય જ છ� સાથે 
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... િવ�ાન અને

આપી �વનમાં તેને ચ�રતાથ� કરવાની. 
��ાક�મારીઝના આંતરરા�ીય મુ�યાલય તથા 
દ�શ-િવદ�શના સેવાક���ો ઉપર પણ આધુિનક 
વૈ�ાિનક ઉપકરણોનો �યોગ લોકોમાં 
આ�યા��મકતા ��યેની ��િત જગાડવા માટ� 
બહોળા �માણમાં કરવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 
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ડમી એટવે ખાલી દ�ખાવ ક� ગણવા પૂરતું - 
અવે�. ડમી એટલે ખર�ખ�ં નહ� એવું. પ�ાની 
રમત રમનાર �ણે છ� ક� ડમી પાનું પણ હોય છ�. 
તેવી જ રીતે ચૂંટણીમાં પણ ડમી �ય��નું ફોમ� 
ભરવામાં આવે છ�. આ ધરતી પર જ�મ પા�યા પછી 
આપણે આપણું સાચું અ��ત�વ ભૂલી જઈએ છીએ. 
આખી િજંદગી ‘ડમી’ તરીક� �વીએ છીએ. શૂ�ય 
�ય�� તરીક� �વવાની આપણને આદત પડી ગઈ 
છ�. અથા�ત ્ આળસ જે છ�ો િવકાર છ�. જે 
ભારોભાર આપણી ઓળખાણ આપે છ�. આળસ 
એ માનવ ઉ�નિતના પથમાં અવરોધ�પ મહાન 
શ�ુ છ�. આળસ એ માનવના સુંદર ચહ�રા ઉપર 
થયેલા ખીલ જેવી છ�.

ઉ�મી એટલે મહ�નતુ, પ�ર�મ કરનાર. 
ઉ�મ એ �વનની પૂ� છ�. ધરતી પણ �યાર� જ 
અનાજ આપે છ� �યાર� ખેડૂત ઉ�મ કર� છ�. ઉ�મ 
એટલે કમનની મહ�નત નહ�. ઉ�મ એટલે વેઠ 
ઉતારવી એમ નહ�. ઉ�મ એટલે �વઈ�છાએ 
�વીકાર�લો મહ�નતનો સાચો માગ�. �માિણકતા 
અને પ�ર�મને િનકટનો સંબંધ છ�. પરસેવાનો 
રોટલો મીઠો હોય છ� એમ ક�ં છ� તે ખોટું નથી. 
આપણે ક�વા અ�રો આંક�એ છીએ એના પરથી જ 
�વનનું પુ�તક લખાય છ�. કોઈપણ �ે�માં �ગિત 
કરવી હોય તો પ�ર�મની પૂ� કયા� વગર તે થતી 
નથી. ઉ�મથી જ માનવીના મનોરથો પૂણ� થાય છ� 
અને કાય�માં િસ�� �ા�ત થાય છ�.

ડમી અથા�ત ્ આળસુ માનવી મહદ અંશે 
સરળતાથી વગર મહ�નતે સુખ �ા��તના સાધનો 
શોધતો હોય છ�. �વનને જે લોકો જુગાર માને છ� 
તે લોકો �ાર�ભથી જ �દશા ભૂ�યા હોય છ�. �દર 

માનવને જે િસફતથી કરડે છ� તેવી ગિત િવિધ 
માણસને આળસ કરાવે છ�. આ ઘણી સૂ�મ અને 
ગંભીર વાત છ�. માનવી ધીર�-ધીર� આળસની 
આંધીમાં ફ�ગોળાતો �ય છ�.

કોઈ કામ તમે સ�પો તો ડમી - આળસુ 
માણસ એમ કહ�શે ક� ‘સા�ં િવચારીશું’, ‘કરી 
દઈશું.’ ‘કાલથી કરીશું.’ ‘આ કામ પૂ�ં કરીને 
તમા�ં કામ કરીશું.’ આવા િવચારો પણ આળસના 
િવિવધ �પો છ�. �મ ��યે સૂગ રાખનારા 
માનવીઓ કદાચ નાનકડી િસ�� મેળવી જતા હશે 
પણ િસ��ના િશખર આળસુ માનવી કદી સર કરી 
શકતા નથી.

પ�ર�મ જ જેને મન પૂ� છ� એ પેલા 
કરોિળયાની જેમ સાત-સાત વાર પડવા છતાં ઉપર 
ચડવાનો �ય� કયા� કર� છ� �યાર� જ સફળતાને 
વય�. િજંદગી અનેક સફળતાનો સરવાળો નથી, 
િજંદગી તો અનેક િન�ફળતાઓની હારમાળા છ�. 
� ઉ�મી માણસ �ય�માંથી પાછો પડે. �મ ��યે 
સૂગ રાખે. કામથી આળસી �ય તો એ 
િન�ફળતાને સફળતાની સરહદમાં લાવી ન શક�. 
મહ�નત કસ માનવી પરસેવાથી લ�તો નથી, 
કામથી ડરતો નથી. �મ કરનાર માનવી જ 
આરામનો આનંદ ઉઠાવી શક� છ�. આળસુ માણસ 
એ આનંદના આ �વાદથી યોજનો દૂર રહ� છ�.

ડમી-આળસુ માણસ આળસમાં ને 
આળસમાં આયુ�યને ઓગાળતો �ય છ� અને 
ઈ�ર સાથેના અિભ�ન ત�વને ભૂલતો �ય છ�. 
આપણામાં રહ�લો ડમી આપણને દ�ભ કરતા શીખવે 
છ�. એક સૂય�દયથી બી� સૂય�દય સુધીના 
સમયમાં એકાદવાર પણ � આપણને યાદ આવી 

ડમી અને ઉ�મી
�.ક�. અિનલ, સુરત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 23

�ાના�ત

�ય ક� આપણે મનુ�ય છીએ. ઈ�ર� મોકલેલા 
‘જૂઠા �િતિનિધઓ નથી. તો પછી ‘ડમી-
આળસ’ની હ�યા કરવામાં આપણે પાપ નહ� 
માનીએ.’ �દયના ધબકારા આપણે �ણે-�ણ 
ચૂક� જઈએ છીએ અને જૂઠી ઉથલપાથલમાં 
�વનનો આનંદ માનીએ છીએ.

�ાર�ધ પણ પ�ર�મ કરનારની પાસે જ 
�ય છ�. પણ પ�ર�મ કરનાર ઉ�મી માનવી 
�ાર�ધની પાછળ િનરથ�ક દોડતો નથી, કારણ ક� 
તેને પોતાના પ�ર�મના બળમાં િવ�ાસ છ�, 
�ગિતમાં અને મનનાં �ડાણમાં ��ા છ�. એ 
પોતાના ��વેદમાં �ભુને જુએ છ�. સંતોષ એનો 
�ાસ છ�, અને શરીર એનું સાધન છ�.

ડમી-આળસુ માનવી �યાં �વાથ� સરી જતો 
લાગે �યાં શેતાનની સંગત કરી લે છ�. કારણ ક� 
ડમીની પોતાની કોઈ શ�� હોતી નથી. ડમીને 
કોઈ મન હોતું નથી, ડમીન ે કોઈ �દય હોતું નથી. 
એક ડમી બી� ડમીનો જ સહચાર શોધે છ� એટલે 
અપૂણ� અને અપૂણ�નો સરવાળો અપૂણ� જ થાય છ� 
અને આખું આયુ�ય ડમી તરીક� આળસ સાથે 
સમા�ત થાય છ�.

�યાર� ઉ�મી - પ�ર�મશીલ માનવી જ 
બુ�� અને �દયના અ� પર સવારી કરી 
�વનના રથને િવજયના પંથે દોડાવી શક� છ�.

િમ�ો, આપણે પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર એ પાંચ િવકારો પછી છ�ો િવકાર 
આળસને પણ એક પરમિપતા િશવ પરમા�માની 
યાદમાં રહી િવકારોમાંથી મુ� થઈએ અને જે 
સાચી સુખ-શાંિત આપણે ઈ�છીએ છીએ એનો 
અનુભવ કરીએ. સાથે-સાથે આપણા પ�રવારને 
પણ આવો આ��મક અનુભવ કરાવવા 
�ેરણા�ોત બનીએ એવી શુભકામના સાથે...

॥ ઓમશા  િત ॥ 

કમ����યો �ારા જે કાંઈ અિભ�ય� કરશે, જેને 
આપણે કમ� કહીએ છીએ, એ �વાભાિવક જ શુ� 
હોવાનું. આવા શુ� કમ� - સત ્કમ�નું સામૂિહક 
બળ આપણે વધારવું �ઈએ. એના માટ� વધુ ને 
વધુ શુ� આ�માઓના સંગઠનો તૈયાર કરવા 
�ઈએ. વેદોમાં પણ લ�યું છ� ક� કમ� શુ�� વગર 
વેદ પણ કાંઈ કરી શકતા નથી. માટ� ચાલો, 
આપણે સૌ �વયંશુ�� કરીએ અને શુ� 
આ�માઓનાં સંગઠનો વધારીએ, વધુ મજબૂત 
બનાવીએ. જેથી કમ� આપણા સાચા સાથી બને 
અને અંતે �ભુિપતાની અંિતમ કોટ�માં આપણા 
પોતાના �વન ક�સને �તવામાં સહજતા રહ�.

॥ ઓમશા  િત ॥

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... કમ� મારા સાથી

થઈ ગયા ક�મ ક� આપણે શ��શાળી સકારા�મક 
સંક�પ કયા�, પણ એનો �યવહારીક ફાયદો શું 
થયો ક� તમે થોડા સમય સાથે બેસી મન માટ� જે 
િવચાર કરો છો. સકારા�મક શ��શાળી સંક�પ 
આ રીતે િનિમ�ત કરીએ તો એનો ફાયદો ફ� 
એટલી વાર માટ� નથી રહ�તો પણ �યાર� પણ 
તમારી સામે કોઈ પ�ર��થિત આવી ક� તમે 
ઓ�ફસમાં લોકો સાથે સંપક�માં આ�યા �યાર� પણ 
તે કામ કર� છ�. તમને મુ�ક�લીઓથી બચાવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)....�સ�નતાના પથ
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ડમી એટવે ખાલી દ�ખાવ ક� ગણવા પૂરતું - 
અવે�. ડમી એટલે ખર�ખ�ં નહ� એવું. પ�ાની 
રમત રમનાર �ણે છ� ક� ડમી પાનું પણ હોય છ�. 
તેવી જ રીતે ચૂંટણીમાં પણ ડમી �ય��નું ફોમ� 
ભરવામાં આવે છ�. આ ધરતી પર જ�મ પા�યા પછી 
આપણે આપણું સાચું અ��ત�વ ભૂલી જઈએ છીએ. 
આખી િજંદગી ‘ડમી’ તરીક� �વીએ છીએ. શૂ�ય 
�ય�� તરીક� �વવાની આપણને આદત પડી ગઈ 
છ�. અથા�ત ્ આળસ જે છ�ો િવકાર છ�. જે 
ભારોભાર આપણી ઓળખાણ આપે છ�. આળસ 
એ માનવ ઉ�નિતના પથમાં અવરોધ�પ મહાન 
શ�ુ છ�. આળસ એ માનવના સુંદર ચહ�રા ઉપર 
થયેલા ખીલ જેવી છ�.

ઉ�મી એટલે મહ�નતુ, પ�ર�મ કરનાર. 
ઉ�મ એ �વનની પૂ� છ�. ધરતી પણ �યાર� જ 
અનાજ આપે છ� �યાર� ખેડૂત ઉ�મ કર� છ�. ઉ�મ 
એટલે કમનની મહ�નત નહ�. ઉ�મ એટલે વેઠ 
ઉતારવી એમ નહ�. ઉ�મ એટલે �વઈ�છાએ 
�વીકાર�લો મહ�નતનો સાચો માગ�. �માિણકતા 
અને પ�ર�મને િનકટનો સંબંધ છ�. પરસેવાનો 
રોટલો મીઠો હોય છ� એમ ક�ં છ� તે ખોટું નથી. 
આપણે ક�વા અ�રો આંક�એ છીએ એના પરથી જ 
�વનનું પુ�તક લખાય છ�. કોઈપણ �ે�માં �ગિત 
કરવી હોય તો પ�ર�મની પૂ� કયા� વગર તે થતી 
નથી. ઉ�મથી જ માનવીના મનોરથો પૂણ� થાય છ� 
અને કાય�માં િસ�� �ા�ત થાય છ�.

ડમી અથા�ત ્ આળસુ માનવી મહદ અંશે 
સરળતાથી વગર મહ�નતે સુખ �ા��તના સાધનો 
શોધતો હોય છ�. �વનને જે લોકો જુગાર માને છ� 
તે લોકો �ાર�ભથી જ �દશા ભૂ�યા હોય છ�. �દર 

માનવને જે િસફતથી કરડે છ� તેવી ગિત િવિધ 
માણસને આળસ કરાવે છ�. આ ઘણી સૂ�મ અને 
ગંભીર વાત છ�. માનવી ધીર�-ધીર� આળસની 
આંધીમાં ફ�ગોળાતો �ય છ�.

કોઈ કામ તમે સ�પો તો ડમી - આળસુ 
માણસ એમ કહ�શે ક� ‘સા�ં િવચારીશું’, ‘કરી 
દઈશું.’ ‘કાલથી કરીશું.’ ‘આ કામ પૂ�ં કરીને 
તમા�ં કામ કરીશું.’ આવા િવચારો પણ આળસના 
િવિવધ �પો છ�. �મ ��યે સૂગ રાખનારા 
માનવીઓ કદાચ નાનકડી િસ�� મેળવી જતા હશે 
પણ િસ��ના િશખર આળસુ માનવી કદી સર કરી 
શકતા નથી.

પ�ર�મ જ જેને મન પૂ� છ� એ પેલા 
કરોિળયાની જેમ સાત-સાત વાર પડવા છતાં ઉપર 
ચડવાનો �ય� કયા� કર� છ� �યાર� જ સફળતાને 
વય�. િજંદગી અનેક સફળતાનો સરવાળો નથી, 
િજંદગી તો અનેક િન�ફળતાઓની હારમાળા છ�. 
� ઉ�મી માણસ �ય�માંથી પાછો પડે. �મ ��યે 
સૂગ રાખે. કામથી આળસી �ય તો એ 
િન�ફળતાને સફળતાની સરહદમાં લાવી ન શક�. 
મહ�નત કસ માનવી પરસેવાથી લ�તો નથી, 
કામથી ડરતો નથી. �મ કરનાર માનવી જ 
આરામનો આનંદ ઉઠાવી શક� છ�. આળસુ માણસ 
એ આનંદના આ �વાદથી યોજનો દૂર રહ� છ�.

ડમી-આળસુ માણસ આળસમાં ને 
આળસમાં આયુ�યને ઓગાળતો �ય છ� અને 
ઈ�ર સાથેના અિભ�ન ત�વને ભૂલતો �ય છ�. 
આપણામાં રહ�લો ડમી આપણને દ�ભ કરતા શીખવે 
છ�. એક સૂય�દયથી બી� સૂય�દય સુધીના 
સમયમાં એકાદવાર પણ � આપણને યાદ આવી 

ડમી અને ઉ�મી
�.ક�. અિનલ, સુરત
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�ય ક� આપણે મનુ�ય છીએ. ઈ�ર� મોકલેલા 
‘જૂઠા �િતિનિધઓ નથી. તો પછી ‘ડમી-
આળસ’ની હ�યા કરવામાં આપણે પાપ નહ� 
માનીએ.’ �દયના ધબકારા આપણે �ણે-�ણ 
ચૂક� જઈએ છીએ અને જૂઠી ઉથલપાથલમાં 
�વનનો આનંદ માનીએ છીએ.

�ાર�ધ પણ પ�ર�મ કરનારની પાસે જ 
�ય છ�. પણ પ�ર�મ કરનાર ઉ�મી માનવી 
�ાર�ધની પાછળ િનરથ�ક દોડતો નથી, કારણ ક� 
તેને પોતાના પ�ર�મના બળમાં િવ�ાસ છ�, 
�ગિતમાં અને મનનાં �ડાણમાં ��ા છ�. એ 
પોતાના ��વેદમાં �ભુને જુએ છ�. સંતોષ એનો 
�ાસ છ�, અને શરીર એનું સાધન છ�.

ડમી-આળસુ માનવી �યાં �વાથ� સરી જતો 
લાગે �યાં શેતાનની સંગત કરી લે છ�. કારણ ક� 
ડમીની પોતાની કોઈ શ�� હોતી નથી. ડમીને 
કોઈ મન હોતું નથી, ડમીન ે કોઈ �દય હોતું નથી. 
એક ડમી બી� ડમીનો જ સહચાર શોધે છ� એટલે 
અપૂણ� અને અપૂણ�નો સરવાળો અપૂણ� જ થાય છ� 
અને આખું આયુ�ય ડમી તરીક� આળસ સાથે 
સમા�ત થાય છ�.

�યાર� ઉ�મી - પ�ર�મશીલ માનવી જ 
બુ�� અને �દયના અ� પર સવારી કરી 
�વનના રથને િવજયના પંથે દોડાવી શક� છ�.

િમ�ો, આપણે પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર એ પાંચ િવકારો પછી છ�ો િવકાર 
આળસને પણ એક પરમિપતા િશવ પરમા�માની 
યાદમાં રહી િવકારોમાંથી મુ� થઈએ અને જે 
સાચી સુખ-શાંિત આપણે ઈ�છીએ છીએ એનો 
અનુભવ કરીએ. સાથે-સાથે આપણા પ�રવારને 
પણ આવો આ��મક અનુભવ કરાવવા 
�ેરણા�ોત બનીએ એવી શુભકામના સાથે...

॥ ઓમશા  િત ॥ 

કમ����યો �ારા જે કાંઈ અિભ�ય� કરશે, જેને 
આપણે કમ� કહીએ છીએ, એ �વાભાિવક જ શુ� 
હોવાનું. આવા શુ� કમ� - સત ્કમ�નું સામૂિહક 
બળ આપણે વધારવું �ઈએ. એના માટ� વધુ ને 
વધુ શુ� આ�માઓના સંગઠનો તૈયાર કરવા 
�ઈએ. વેદોમાં પણ લ�યું છ� ક� કમ� શુ�� વગર 
વેદ પણ કાંઈ કરી શકતા નથી. માટ� ચાલો, 
આપણે સૌ �વયંશુ�� કરીએ અને શુ� 
આ�માઓનાં સંગઠનો વધારીએ, વધુ મજબૂત 
બનાવીએ. જેથી કમ� આપણા સાચા સાથી બને 
અને અંતે �ભુિપતાની અંિતમ કોટ�માં આપણા 
પોતાના �વન ક�સને �તવામાં સહજતા રહ�.

॥ ઓમશા  િત ॥

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... કમ� મારા સાથી

થઈ ગયા ક�મ ક� આપણે શ��શાળી સકારા�મક 
સંક�પ કયા�, પણ એનો �યવહારીક ફાયદો શું 
થયો ક� તમે થોડા સમય સાથે બેસી મન માટ� જે 
િવચાર કરો છો. સકારા�મક શ��શાળી સંક�પ 
આ રીતે િનિમ�ત કરીએ તો એનો ફાયદો ફ� 
એટલી વાર માટ� નથી રહ�તો પણ �યાર� પણ 
તમારી સામે કોઈ પ�ર��થિત આવી ક� તમે 
ઓ�ફસમાં લોકો સાથે સંપક�માં આ�યા �યાર� પણ 
તે કામ કર� છ�. તમને મુ�ક�લીઓથી બચાવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)....�સ�નતાના પથ
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�ય��ને �વનદાન આપવાનો. આથી �ભુની 
િવ��િતથી તેની થતી બરબાદી અટક� �ય છ� 
અને આ ��િત આપનારનો અંતરથી આભાર 
માને છ� ક� �વનને બરબાદ થતું બચા�યું. માયાના 
મ�મા જતા ઉગાયા� ! તેથી આવી સાવધાની કોઈને 
આપવાનો પુર ુષાથ� કરવા જેવો છ�. ક�મ ક� તે 
આપણને તેની દૂઆ અપાવે છ�. પર�તુ આ 
પુર ુષાથ�માં માયા આળસ �વ�પે આવી િવ�ન નાંખે 
છ�... પુર ુષાથ� આળસ ખંખેરી દૂઆની કમાણી કરી 
લે છ� !

�ી� પુર ુષાથ� છ� - કોઈ પણ િવકમ� અથા�ત ્ 
પાપ ન જ કરવું... આ બાબતમાં �ખર પુર ુષાથ� 
��તમ જેવો �ઢ સંક�પધારી બને છ� તો માયા પણ 
��તમ �વ�પે આવીને એવી તો પાછળ પડી �ય છ� 
ક� આપણે ન ચેતી જઈએ તો ડગલે ને પગલે પાપના 
ખાડામાં નાખવા ત�પર બને છ�. પર�તુ �ખર 
પુર ુષાથ� પરમા�મ િચંતન �પી ��ા��થી માયાનું 
આ�મણ િન�ફળ બનાવે છ�. માયા �ભુ ��િતમાં 
રહ�લ �ખર પુર ુષાથ�ની �િતભાથી અં�ઈને ઊભી 
પૂંછડીએ ભાગે છ� તેથી િવકમ� થતું અટક� �ય છ� !

ચોથો પુર ુષાથ� છ� - ફાલતુ વાત કરનારાના 
સંગથી પોતાની સંભાળ કરવી અને પારક� 
પંચાતથી બચવું. �ખર પુર ુષાથ� આ માટ� પોતાની 
�દનચયા� મા� �થૂળ કાય� માટ� જ ન ઘડતાં 
પોતાના મન બુ��ને યોગયુ� ક� િવચાર સાગર 
મંથનના કાય��મમાં �ય�ત રાખે છ� જેથી ફાલતુ 
વાતો માટ� સમય જ નથી મળતો પ�રણામે પારક� 
પંચાતમાંથી બચી જવાય છ�... આ રીતે સમય �યથ� 
બરબાદ ન થતાં સફળ થાય છ�.

ક િલયુગમાં મનુ�ય �વન કોડીની  �ક  ંમતનું 
બની �ય છ�. પર�તુ શાણો માણસ શાણપણ 
દાખવીને આ કોડીની  �ક  ંમતના �વનને હીરા 
સમાન બનાવી દ� છ�. એ છ� �ખર પુર ુષાથ�નું 
પ �રણામ.

કહ�વાય છ� ક� સારા કામમાં સો  િવ� ન. તે 
મુજબ અદ�ખી માયા �ખર પુર ુષાથ�ના પુર ુષાથ� પથ 
પર પાણા નાખે છ�. પર�તુ  િન�ાવાન મનુ�ય ગમે 
તેવી મુ�ક�લીના ચૂર�ચૂરા કરીને આગળ વધે જ છ�.

ક િલયુગના અંતે માયાનું �ર ચરમસીમાએ 
હોય છ�. આપણે આગળ વધવા માગીએ તેમ માયા 
�ગ િતમાં અવરોધક બને છ�. આમ છતાં �ખર 
પુ�ષાથ� માયાની વેધક બોલ�ગ સામે ક�વો 
છટાદાર છ�ો મારીને પોતાનું કોડી સમાન �વન 
હીરા તુ�ય બનાવી લે છ� તે �ઈએ.

પહ�લો પુર ુષાથ� છ� - ભોજનની પર�� 
પાળવાનો. ઈ�રની યાદમાં રહીને જ ભોજન 
બનાવવાનું... આવું ભોજન ઈ�રની યાદમાં 
રહીને જ આરોગવું. આ િનયમનું પાલન ન કરવા 
દ�વા માયા રઘવાઈ થાય છ�. અને હ�રાન કરવા માટ� 
િવિચ� સં�ગો ઊભા કર� છ�. જેથી આ પર�� 
પાળવાનું મુ�ક�લ બની �ય. આમ છતાં �ખર 
પુર ુષાથ� �યાંય પણ આડું અવળું �યાન ન કરતાં 
એકા�તાથી ઈ�રની યાદમાં ભોજન બનાવે છ� 
અને �વીકાર� છ�!

બી� પુ�ષાથ� છ� - ઈ�રીય પ�રવારના કોઈ 
ભાઈ ક� બહ�ન લાચારીને કારણે �ભુ યાદ ન કરી 
શક� તેને ‘િશવબાબા યાદ છ� ?’ ‘�વગ�નો વારસો 
યાદ છ� ?’ એવા મીઠાશભયા� સવાલથી તે લાચાર 

માયાની   કા  િતલ બોલ�ગ સામે છટાદાર છ�ો ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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અને બીમાર આ�માની �ગિત ��ધાય છ�. તેથી 
�ાન �જે�શન �ખર પુર ુષાથ� �યાર�ય ન ચૂકતાં 
રોજ લે છ�. યોગની શ��થી પિવ�તાનું બળ 
વધાર� છ�. આ ઈ�રીય �ાન બળ અને યોગબળ 
તથા પિવ�તાના બળ સામે માયાની કારી ફાવતી 
નથી. �ાન યોગથી ગુણ અને શ��ઓનો શ�� 
સર��મ એવો તો સ� થઈ �ય છ� ક� માયાનો 
સામનો સહ�જે કરી શકાય છ�. આ રીતે માયાની 
કાિતલ બોલ�ગ સામે �ખર પુર ુષાથ� છટાદાર 
છ�ો એવો તો ફટકાર� છ� ક� માયા એ છ�ો �તાં 
હ�રત પામી �ય છ� ! એટલું જ નિહ પણ �ખર 
પુર ુષાથ�ના આવા અફલાતુન બેટ�ગથી માયા તેને 
નમન કર� છ� !!!

આ રીતે �ખર પુર ુષાથ� માયાની ખતરનાક 
બોલ�ગ સામે છટાદાર છ�ાની મદદથી પોતાનું 
કોડી સમાન કિલયુગી �વન હીરા સમાન બનાવી 
દ�વામાં �લંત સફળતા મેળવે છ�. આવા હીરા 
સમાન �વન �વી રહ�લ ��યેક ��ાક�માર અને 
��ાક�મારીને ઈ�રીય અિભનંદનના ફ�લડેથી 
વધાવતાં ગૌરવની લાગણી અનુભવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

પાંચમો પુર ુષાથ� છ� કોઈ પણ દ�હધારીમાં 
પોતાની બુ��ની આસ�� ન રાખવી અને કોઈ 
દ�હધારીમાં ફસાવું નહ�. માયા િવ�ન નાખવા સૌ 
�થમ બુ�� ઉપર જ આ�મણ કરીને બુ��ને 
બગાડી નાખે છ�. બુ�� બગડે એટલે ખોટા િનણ�ય 
લેવાય. જેથી �ગિતક�ચ અટક� �ય. આ સામેનો 
પુર ુષાથ� છ�. આ��મક ��થિતમાં રહી આ��મક 
���થી કોઈના દ�હમાં તો શું પોતાના દ�હમાં પણ ન 
ફસાવું. જેથી દ�હાિભમાન ન રહ�. શુ� આ�મ 
અિભમાનની ગૌરવવંતી ��થિતમાં રહ�વું. આ�મ 
િચંતન કરતાં સમ�ય છ� ક� આ દ�હ કયાં આપણો 
છ� ? તે િશવબાબાના ય�માં આપી દીધેલ છ�. આ 
�માણે દ�હમાં ફસાવાથી બચી જવાય છ�. બુ��થી 
િશવબાબાને શરણે જવાથી �ખર પુર ુષાથ� યોગ-
સાધનામાં એ�ો બની જઈ યોગયુ� એવો તો 
બની �ય છ� ક� માયા તેને ફાટી આંખે �ઈ રહ� છ� ! 

છ�ો પુર ુષાથ� છ� - ડગલે ને પગલે અિવનાશી 
સજ�નનો અિભ�ાય લેવો અને પોતાની બીમારી 
અિવનાશી સજ�ન (િશવબાબા)થી જરાય ન 
છૂપાવવી.

આ�માની બીમારી છૂપાવવાથી તે વધે છ� 

• સાધનોને આધાર બનાવવાને બદલે પોતાની 
સાધનાના આધારથી સાધનોને કાય�માં 
�ડો. કોઈપણ સાધનને ઉ�નિતનો આધાર 
બનાવશો નહ�. નહ� તો આધાર હલવાની 
સાથે ઉમંગ-ઉ�સાહ હલી જશે. કારણ ક� 
સાધનને આધાર બનાવવાથી બાપ વ�ેથી 
નીકળી �ય છ�. એટલે હલચલ થાય છ�. 
સાધનોની સાથે સાધના હોય તો દર�ક 
કાય�માં બાપના આશીવા�દનો અનુભવ 
કરશો. ઉમંગ-ઉ�સાહ ઘટશે નહ�.

• �યાં એકતા અને એકા�તાની શ�� છ� �યાં 
સફળતા સહજ �ા�ત થાય છ�.

• મનનશ��ના અનુભવી બનો તો �ાનધન 
વધતું જશે.

• બાપ અને ઈ�રીય પ�રવાર સાથે િજગરી �ેમ 
હશે તો સફળતા મળતી રહ�શે.

• જેની પાસે ગંભીરતાની િવશેષતા છ� એને દર�ક 
કાય�માં �વાભાિવક િસ�� �ા�ત થાય છ�.

• બાપના ઉપર બિલહાર જવાનો હાર પહ�રી લો 
તો માયાથી કદી હાર થશે નહ�.
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�ય��ને �વનદાન આપવાનો. આથી �ભુની 
િવ��િતથી તેની થતી બરબાદી અટક� �ય છ� 
અને આ ��િત આપનારનો અંતરથી આભાર 
માને છ� ક� �વનને બરબાદ થતું બચા�યું. માયાના 
મ�મા જતા ઉગાયા� ! તેથી આવી સાવધાની કોઈને 
આપવાનો પુર ુષાથ� કરવા જેવો છ�. ક�મ ક� તે 
આપણને તેની દૂઆ અપાવે છ�. પર�તુ આ 
પુર ુષાથ�માં માયા આળસ �વ�પે આવી િવ�ન નાંખે 
છ�... પુર ુષાથ� આળસ ખંખેરી દૂઆની કમાણી કરી 
લે છ� !

�ી� પુર ુષાથ� છ� - કોઈ પણ િવકમ� અથા�ત ્ 
પાપ ન જ કરવું... આ બાબતમાં �ખર પુર ુષાથ� 
��તમ જેવો �ઢ સંક�પધારી બને છ� તો માયા પણ 
��તમ �વ�પે આવીને એવી તો પાછળ પડી �ય છ� 
ક� આપણે ન ચેતી જઈએ તો ડગલે ને પગલે પાપના 
ખાડામાં નાખવા ત�પર બને છ�. પર�તુ �ખર 
પુર ુષાથ� પરમા�મ િચંતન �પી ��ા��થી માયાનું 
આ�મણ િન�ફળ બનાવે છ�. માયા �ભુ ��િતમાં 
રહ�લ �ખર પુર ુષાથ�ની �િતભાથી અં�ઈને ઊભી 
પૂંછડીએ ભાગે છ� તેથી િવકમ� થતું અટક� �ય છ� !

ચોથો પુર ુષાથ� છ� - ફાલતુ વાત કરનારાના 
સંગથી પોતાની સંભાળ કરવી અને પારક� 
પંચાતથી બચવું. �ખર પુર ુષાથ� આ માટ� પોતાની 
�દનચયા� મા� �થૂળ કાય� માટ� જ ન ઘડતાં 
પોતાના મન બુ��ને યોગયુ� ક� િવચાર સાગર 
મંથનના કાય��મમાં �ય�ત રાખે છ� જેથી ફાલતુ 
વાતો માટ� સમય જ નથી મળતો પ�રણામે પારક� 
પંચાતમાંથી બચી જવાય છ�... આ રીતે સમય �યથ� 
બરબાદ ન થતાં સફળ થાય છ�.

ક િલયુગમાં મનુ�ય �વન કોડીની  �ક  ંમતનું 
બની �ય છ�. પર�તુ શાણો માણસ શાણપણ 
દાખવીને આ કોડીની  �ક  ંમતના �વનને હીરા 
સમાન બનાવી દ� છ�. એ છ� �ખર પુર ુષાથ�નું 
પ �રણામ.

કહ�વાય છ� ક� સારા કામમાં સો  િવ� ન. તે 
મુજબ અદ�ખી માયા �ખર પુર ુષાથ�ના પુર ુષાથ� પથ 
પર પાણા નાખે છ�. પર�તુ  િન�ાવાન મનુ�ય ગમે 
તેવી મુ�ક�લીના ચૂર�ચૂરા કરીને આગળ વધે જ છ�.

ક િલયુગના અંતે માયાનું �ર ચરમસીમાએ 
હોય છ�. આપણે આગળ વધવા માગીએ તેમ માયા 
�ગ િતમાં અવરોધક બને છ�. આમ છતાં �ખર 
પુ�ષાથ� માયાની વેધક બોલ�ગ સામે ક�વો 
છટાદાર છ�ો મારીને પોતાનું કોડી સમાન �વન 
હીરા તુ�ય બનાવી લે છ� તે �ઈએ.

પહ�લો પુર ુષાથ� છ� - ભોજનની પર�� 
પાળવાનો. ઈ�રની યાદમાં રહીને જ ભોજન 
બનાવવાનું... આવું ભોજન ઈ�રની યાદમાં 
રહીને જ આરોગવું. આ િનયમનું પાલન ન કરવા 
દ�વા માયા રઘવાઈ થાય છ�. અને હ�રાન કરવા માટ� 
િવિચ� સં�ગો ઊભા કર� છ�. જેથી આ પર�� 
પાળવાનું મુ�ક�લ બની �ય. આમ છતાં �ખર 
પુર ુષાથ� �યાંય પણ આડું અવળું �યાન ન કરતાં 
એકા�તાથી ઈ�રની યાદમાં ભોજન બનાવે છ� 
અને �વીકાર� છ�!

બી� પુ�ષાથ� છ� - ઈ�રીય પ�રવારના કોઈ 
ભાઈ ક� બહ�ન લાચારીને કારણે �ભુ યાદ ન કરી 
શક� તેને ‘િશવબાબા યાદ છ� ?’ ‘�વગ�નો વારસો 
યાદ છ� ?’ એવા મીઠાશભયા� સવાલથી તે લાચાર 

માયાની   કા  િતલ બોલ�ગ સામે છટાદાર છ�ો ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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અને બીમાર આ�માની �ગિત ��ધાય છ�. તેથી 
�ાન �જે�શન �ખર પુર ુષાથ� �યાર�ય ન ચૂકતાં 
રોજ લે છ�. યોગની શ��થી પિવ�તાનું બળ 
વધાર� છ�. આ ઈ�રીય �ાન બળ અને યોગબળ 
તથા પિવ�તાના બળ સામે માયાની કારી ફાવતી 
નથી. �ાન યોગથી ગુણ અને શ��ઓનો શ�� 
સર��મ એવો તો સ� થઈ �ય છ� ક� માયાનો 
સામનો સહ�જે કરી શકાય છ�. આ રીતે માયાની 
કાિતલ બોલ�ગ સામે �ખર પુર ુષાથ� છટાદાર 
છ�ો એવો તો ફટકાર� છ� ક� માયા એ છ�ો �તાં 
હ�રત પામી �ય છ� ! એટલું જ નિહ પણ �ખર 
પુર ુષાથ�ના આવા અફલાતુન બેટ�ગથી માયા તેને 
નમન કર� છ� !!!

આ રીતે �ખર પુર ુષાથ� માયાની ખતરનાક 
બોલ�ગ સામે છટાદાર છ�ાની મદદથી પોતાનું 
કોડી સમાન કિલયુગી �વન હીરા સમાન બનાવી 
દ�વામાં �લંત સફળતા મેળવે છ�. આવા હીરા 
સમાન �વન �વી રહ�લ ��યેક ��ાક�માર અને 
��ાક�મારીને ઈ�રીય અિભનંદનના ફ�લડેથી 
વધાવતાં ગૌરવની લાગણી અનુભવે છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

પાંચમો પુર ુષાથ� છ� કોઈ પણ દ�હધારીમાં 
પોતાની બુ��ની આસ�� ન રાખવી અને કોઈ 
દ�હધારીમાં ફસાવું નહ�. માયા િવ�ન નાખવા સૌ 
�થમ બુ�� ઉપર જ આ�મણ કરીને બુ��ને 
બગાડી નાખે છ�. બુ�� બગડે એટલે ખોટા િનણ�ય 
લેવાય. જેથી �ગિતક�ચ અટક� �ય. આ સામેનો 
પુર ુષાથ� છ�. આ��મક ��થિતમાં રહી આ��મક 
���થી કોઈના દ�હમાં તો શું પોતાના દ�હમાં પણ ન 
ફસાવું. જેથી દ�હાિભમાન ન રહ�. શુ� આ�મ 
અિભમાનની ગૌરવવંતી ��થિતમાં રહ�વું. આ�મ 
િચંતન કરતાં સમ�ય છ� ક� આ દ�હ કયાં આપણો 
છ� ? તે િશવબાબાના ય�માં આપી દીધેલ છ�. આ 
�માણે દ�હમાં ફસાવાથી બચી જવાય છ�. બુ��થી 
િશવબાબાને શરણે જવાથી �ખર પુર ુષાથ� યોગ-
સાધનામાં એ�ો બની જઈ યોગયુ� એવો તો 
બની �ય છ� ક� માયા તેને ફાટી આંખે �ઈ રહ� છ� ! 

છ�ો પુર ુષાથ� છ� - ડગલે ને પગલે અિવનાશી 
સજ�નનો અિભ�ાય લેવો અને પોતાની બીમારી 
અિવનાશી સજ�ન (િશવબાબા)થી જરાય ન 
છૂપાવવી.

આ�માની બીમારી છૂપાવવાથી તે વધે છ� 

• સાધનોને આધાર બનાવવાને બદલે પોતાની 
સાધનાના આધારથી સાધનોને કાય�માં 
�ડો. કોઈપણ સાધનને ઉ�નિતનો આધાર 
બનાવશો નહ�. નહ� તો આધાર હલવાની 
સાથે ઉમંગ-ઉ�સાહ હલી જશે. કારણ ક� 
સાધનને આધાર બનાવવાથી બાપ વ�ેથી 
નીકળી �ય છ�. એટલે હલચલ થાય છ�. 
સાધનોની સાથે સાધના હોય તો દર�ક 
કાય�માં બાપના આશીવા�દનો અનુભવ 
કરશો. ઉમંગ-ઉ�સાહ ઘટશે નહ�.

• �યાં એકતા અને એકા�તાની શ�� છ� �યાં 
સફળતા સહજ �ા�ત થાય છ�.

• મનનશ��ના અનુભવી બનો તો �ાનધન 
વધતું જશે.

• બાપ અને ઈ�રીય પ�રવાર સાથે િજગરી �ેમ 
હશે તો સફળતા મળતી રહ�શે.

• જેની પાસે ગંભીરતાની િવશેષતા છ� એને દર�ક 
કાય�માં �વાભાિવક િસ�� �ા�ત થાય છ�.

• બાપના ઉપર બિલહાર જવાનો હાર પહ�રી લો 
તો માયાથી કદી હાર થશે નહ�.
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છ�. ભોગીના હાથે બનાવેલ ભોજન ક� બ�� 
વાનગીઓ યોગ કરનારા કદી ખાતા નથી અને 
ખોરાક લેવામાં પૂરો સંયમ પાળ� છ�.

�ાન અને યોગ માણસને દ�વી ગુણોવાળા 
બનાવે છ�. મન શાંત રહ� છ�. દર�ક ��યે આ��મક 
��� ક�ળવતાં સકારા�મક ગુણ ક�ળવાય છ�. 
આમ, અ���પી યોગથી િવકારો ભ�મીભૂત 
થઈને નાશ પામે છ� અને આ�મા કમ�બંધનથી 
મુ�� પામે છ�. વહ�લી પરોઢના અ�તવેળાના 
િનયિમત યોગથી �વન પરમા�મામય બને છ�. 
જેથી ��યુનો પણ ભય રહ�તો નથી. રાજયોગથી 
�વનમાં સાદગી, મીઠાશ, ધીરજ, સહનશીલતા, 
સંતોષ, મધુરતા, ક�ણા અને ઉદારતા જેવા ગુણો 
આવે છ�.

આજકાલ સ�સંગો ઘણા થાય છ�. પણ 
પરમા�મા સાથે િમલન કોઈ કરાવતું નથી. એક 
મા� ��ાક�મારીઝ �ેરીત �ાન યોગથી જ મનુ�ય 
આ�માનું ક�યાણ થાય છ�. �વનમાં શા�ત 
સુખની �ા��ત થાય છ�. �હ�થ �વનમાં રહીને 
બુ��યોગ પરમા�મામાં લીન રહ� છ�. એવી 
��થિતને પામવાનું બળ એક મા� રાજયોગ �ારા 
�ા�ત થાય છ�. િશવ િપતા પરમા�માનું જેના મનમાં 
સતત િચંતન હોય એ આ��મક અવ�થા પામે છ�. 
મન તથા બુ�� ��થર થાય છ�. આવી અવ�થાને 
પવનના અભાવમાં દીપકની ��થર �યોત સાથે 
સરખાવી શકાય. યોગી �વન એ �ે� �વન છ�. 
રાજયોગી આ�માને �ણેય કાળનું �ાન �ા�ત થાય 
છ�. આમ, રાજયોગનો મિહમા અનેરો છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥

રાજયોગ �ારા આ�મા સાથે પરમા�માના 
િમલનની અનુભૂિતથી �વનમાં અતી���ય સુખ 
�ા�ત થાય છ�. બાપદાદાએ બાળકોને કોઈ 
ક�દાયક યોગ નિહ, પર�તુ સહજ રાજયોગ�પી 
રતન આ�યું છ�.

પર�તુ રાજયોગની અસરકારક અનુભૂિત 
માટ� સાધક� બાપદાદાની �ીમત �માણે પોતાના 
�વનમાં આચરણ કરવાનું હોય છ�. જેમાં તન 
અને મનની પિવ�તા એ પહ�લું સોપાન છ�. ��ચય� 
પાલનના અનેક ફાયદા છ�. કામ મહાશ�ુ છ�. 
જેનાથી આ�મા િનબ�ળ બને છ�. પિવ�તા એ 
મોટામાં મોટો સદ ્ગુણ છ�. યોગમાગ� માટ� ભોગ 
િવલાસ�િ�નો �યાગ જ�રી છ�. કામ �તવાથી 
બધા જ િવકારો ઉપર �ત મેળવી શકાય છ�. 
રાજયોગના અ�યાસથી આ કાય� સહ�લું થઈ પડે 
છ�. �યાન અને યોગ �ારા ઈ�રીય આ�ાનું 
પાલન કરનારા હ�રો ��ાવ�સો આજે સંપૂણ� 
��ચારી �વન �વી ર�ા છ�. ટૂંકમાં ��ચય� એ 
પરમા�મા સમીપ જવાનું સૌથી �ે� સાધન છ�.

વળી યોગ સાધક� ખાન-પાન ઉપર પણ 
પૂરતી કાળ� રાખવાની છ�. િવકારોનું મૂળ મનમાં 
ર�ં છ�, એટલે કહ�વાય છ�. ક� જેવું અ�ન તેવું 
મન. ભોજનના �ણ �કાર છ�. (1) સા��વક (2) 
રાજિસક અને (3) તામિસક, જે પૈક� યોગ 
કરનાર� હ�મેશા સા��વક ભોજન જ લેવું �ઈએ. 
તેમજ માંસ, મ�છી, દા�, લસણ, ડુંગળી, જેવા 
તામિસક આહારથી દૂર રહ�વું �ઈએ. વળી પિવ� 
અને સં�કારી �ય��એ તૈયાર કર�લ ભોજન જ 
લેવા �ઈએ. ક�મ ક� ભોજન બનાવનારના 
સં�કારો જે ભોજન ખાનારના મનને �ભાિવત કર� 

રાજયોગ
�.ક�. ક��વરિસંહ પરમાર, મહાદ�વપુરા (�ાંિતજ)

એક ભાઈની સાથે સામા�ય ચચા� ચાલી. 
તેમણે મને ક�ં... તમે લોકો કહો છો ક� રામ અને 
ક��ણ જ�મમાં પહ�લા ક��ણ થયા અને પછી રામ. 
એમ ક�મ બની શક�. જવાબમાં મ� ક�ં, ‘રામ કયા 
યુગમાં થયા તે તમે કળી શકશો ?’ તેમણે ફડાકો 
મારીને ક�ં, ‘ક�મ નહ� આખુ જગત �ણે છ� ક� 
રામ �ેતાયુગમાં થયેલા.’

‘બરાબર છ� ભાઈ�! હવે એ કહ�શો ક� 
સાયકલમાં સતયુગ, �ેતાયુગ અને �ાપર, 
કળીયુગમાં પહ�લાં કયો યુગ આવે ?’ ‘અર� ભાઈ ! 
તમે બોલી તો ગયા ક� સતયુગ - �ેતાયુગ... પછી 
�ાપર - કળીયુગ.’

‘� �થમ સતયુગ આવતો હોય ક� જેમાં 
ક��ણ થયા અને પછી �ેતાયુગ આવતો હોય ક� 
જેમાં રામ થયા. તો �થમ કોણ થયા તે ન સમ� 
શકાય ?’

માળુ વાતતો બરાબર છ� પર�તુ આખુ જગત 
માને છ� ક� �થમ રામ અને પછી ક��ણ થયા તેનું શું?

‘� ભાઈ ! જગત ખાલી સાંભળ�લી વાતો કર� 
છ� તેને ઘડીભર બાજુ પર છોડો. �� તમને એક 
બી� પુરાવો આપું, સાંભળો. રામે અ�મેઘ ય� 
કરીને અ�ને છૂટો મૂ�યો અને અ�ની પાછળ 
શ�ુ� ન વગેર� ચા�યા. હવે ય�ના િનયમ મુજબ જે 
કોઈ તે ઘોડાને બાંધે તો રા� તેની સાથે લડાઈ 
કર�.’

‘શ�ુ�નના ય�નો ઘોડો એક ગામ પાસેથી 
પસાર થતાં તેના રા�એ ઘોડાને બાં�યો. જેથી 
શ�ુ�ન - લવ-ક�શ વગેર�ને તેની સાથે લડાઈ થઈ. 
તેઓએ તે ગામ �તી લીધું. પછી ગામ લોકોને 

પૂ�ું ક� આ ગામનું શું છ� ? જવાબ મ�યો ક� આ 
ગામનું નામ ક��ડલપુર છ�. �યાર� શ�ુ�નએ િવશેષ 
�ણવા માટ� પૂ�ું ક� ગામનું નામ ક��ડલપુર ક�મ 
પડેલું ?

�યાર� ગામના ગલઢ�રાઓએ જણા�યું ક� 
અગાઉ એક વખત દાને�રી કણ� અહ� આવી 
ચઢ�લા એ વખતે આ ગામના એક ગરીબ �ા�ણે 
પોતાની પુ�ીના લ� માટ� કણ� પાસે દાન માં�યું. 
હવે કણ� એ એના િનયમ મુજબ કોઈ દાન માગે 
તેને આપવું પડે. પર�તુ એ વખતે કણ� પાસે ક�ઈ ન 
હતું. એ ��ધામાં હતો �યાં તેને પોતે કાનમાં 
પહ�ર�લા ક��ડલ યાદ આ�યા. અને કણ�એ તરત જ 
એ ક��ડલ ઉતારીને �ા�ણને દાનમાં આપી દીધા. 
કણ�એ આપેલા ક��ડલની ઘટના પરથી પછીથી આ 
ગામનું નામ ક��ડલપુર પડેલું.

અને કણ� ક��ણના વખતમાં થયા. અને 
રામના ય�નો ઘોડો આજે ફર� છ�. તેથી 
ચો�સપણે એમ કહી શકાય ક� રામની પહ�લા 
ક��ણ થયાં હોવા �ઈએ.’

‘તમારી વાત મને તો ઠીક લાગે છ� પર�તુ 
લોકો ક�મ માનશે ?’

‘ભાઈ� ! લોકોને આજે નહ� તો કાલે 
માનવું પડશે. કદાચ તમારા સંતોષ ખાતર એક 
િવશેષ વાત ક�� તો. ���ના સજ�નકાળથી 
���ચ� અિવરામ ફરતુ રહ� છ�. અને દર�ક ચ� 
�બ� પૂનરાવત�ન પામે છ�. એટલે ક� સતયુગ - 
�ેતા - �ાપર - કળીયુગ દર�ક ચ�માં આવે છ� અને 
રામ-ક��ણના જ�મો થતા રહ� છ�.
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છ�. ભોગીના હાથે બનાવેલ ભોજન ક� બ�� 
વાનગીઓ યોગ કરનારા કદી ખાતા નથી અને 
ખોરાક લેવામાં પૂરો સંયમ પાળ� છ�.

�ાન અને યોગ માણસને દ�વી ગુણોવાળા 
બનાવે છ�. મન શાંત રહ� છ�. દર�ક ��યે આ��મક 
��� ક�ળવતાં સકારા�મક ગુણ ક�ળવાય છ�. 
આમ, અ���પી યોગથી િવકારો ભ�મીભૂત 
થઈને નાશ પામે છ� અને આ�મા કમ�બંધનથી 
મુ�� પામે છ�. વહ�લી પરોઢના અ�તવેળાના 
િનયિમત યોગથી �વન પરમા�મામય બને છ�. 
જેથી ��યુનો પણ ભય રહ�તો નથી. રાજયોગથી 
�વનમાં સાદગી, મીઠાશ, ધીરજ, સહનશીલતા, 
સંતોષ, મધુરતા, ક�ણા અને ઉદારતા જેવા ગુણો 
આવે છ�.

આજકાલ સ�સંગો ઘણા થાય છ�. પણ 
પરમા�મા સાથે િમલન કોઈ કરાવતું નથી. એક 
મા� ��ાક�મારીઝ �ેરીત �ાન યોગથી જ મનુ�ય 
આ�માનું ક�યાણ થાય છ�. �વનમાં શા�ત 
સુખની �ા��ત થાય છ�. �હ�થ �વનમાં રહીને 
બુ��યોગ પરમા�મામાં લીન રહ� છ�. એવી 
��થિતને પામવાનું બળ એક મા� રાજયોગ �ારા 
�ા�ત થાય છ�. િશવ િપતા પરમા�માનું જેના મનમાં 
સતત િચંતન હોય એ આ��મક અવ�થા પામે છ�. 
મન તથા બુ�� ��થર થાય છ�. આવી અવ�થાને 
પવનના અભાવમાં દીપકની ��થર �યોત સાથે 
સરખાવી શકાય. યોગી �વન એ �ે� �વન છ�. 
રાજયોગી આ�માને �ણેય કાળનું �ાન �ા�ત થાય 
છ�. આમ, રાજયોગનો મિહમા અનેરો છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥

રાજયોગ �ારા આ�મા સાથે પરમા�માના 
િમલનની અનુભૂિતથી �વનમાં અતી���ય સુખ 
�ા�ત થાય છ�. બાપદાદાએ બાળકોને કોઈ 
ક�દાયક યોગ નિહ, પર�તુ સહજ રાજયોગ�પી 
રતન આ�યું છ�.

પર�તુ રાજયોગની અસરકારક અનુભૂિત 
માટ� સાધક� બાપદાદાની �ીમત �માણે પોતાના 
�વનમાં આચરણ કરવાનું હોય છ�. જેમાં તન 
અને મનની પિવ�તા એ પહ�લું સોપાન છ�. ��ચય� 
પાલનના અનેક ફાયદા છ�. કામ મહાશ�ુ છ�. 
જેનાથી આ�મા િનબ�ળ બને છ�. પિવ�તા એ 
મોટામાં મોટો સદ ્ગુણ છ�. યોગમાગ� માટ� ભોગ 
િવલાસ�િ�નો �યાગ જ�રી છ�. કામ �તવાથી 
બધા જ િવકારો ઉપર �ત મેળવી શકાય છ�. 
રાજયોગના અ�યાસથી આ કાય� સહ�લું થઈ પડે 
છ�. �યાન અને યોગ �ારા ઈ�રીય આ�ાનું 
પાલન કરનારા હ�રો ��ાવ�સો આજે સંપૂણ� 
��ચારી �વન �વી ર�ા છ�. ટૂંકમાં ��ચય� એ 
પરમા�મા સમીપ જવાનું સૌથી �ે� સાધન છ�.

વળી યોગ સાધક� ખાન-પાન ઉપર પણ 
પૂરતી કાળ� રાખવાની છ�. િવકારોનું મૂળ મનમાં 
ર�ં છ�, એટલે કહ�વાય છ�. ક� જેવું અ�ન તેવું 
મન. ભોજનના �ણ �કાર છ�. (1) સા��વક (2) 
રાજિસક અને (3) તામિસક, જે પૈક� યોગ 
કરનાર� હ�મેશા સા��વક ભોજન જ લેવું �ઈએ. 
તેમજ માંસ, મ�છી, દા�, લસણ, ડુંગળી, જેવા 
તામિસક આહારથી દૂર રહ�વું �ઈએ. વળી પિવ� 
અને સં�કારી �ય��એ તૈયાર કર�લ ભોજન જ 
લેવા �ઈએ. ક�મ ક� ભોજન બનાવનારના 
સં�કારો જે ભોજન ખાનારના મનને �ભાિવત કર� 

રાજયોગ
�.ક�. ક��વરિસંહ પરમાર, મહાદ�વપુરા (�ાંિતજ)

એક ભાઈની સાથે સામા�ય ચચા� ચાલી. 
તેમણે મને ક�ં... તમે લોકો કહો છો ક� રામ અને 
ક��ણ જ�મમાં પહ�લા ક��ણ થયા અને પછી રામ. 
એમ ક�મ બની શક�. જવાબમાં મ� ક�ં, ‘રામ કયા 
યુગમાં થયા તે તમે કળી શકશો ?’ તેમણે ફડાકો 
મારીને ક�ં, ‘ક�મ નહ� આખુ જગત �ણે છ� ક� 
રામ �ેતાયુગમાં થયેલા.’

‘બરાબર છ� ભાઈ�! હવે એ કહ�શો ક� 
સાયકલમાં સતયુગ, �ેતાયુગ અને �ાપર, 
કળીયુગમાં પહ�લાં કયો યુગ આવે ?’ ‘અર� ભાઈ ! 
તમે બોલી તો ગયા ક� સતયુગ - �ેતાયુગ... પછી 
�ાપર - કળીયુગ.’

‘� �થમ સતયુગ આવતો હોય ક� જેમાં 
ક��ણ થયા અને પછી �ેતાયુગ આવતો હોય ક� 
જેમાં રામ થયા. તો �થમ કોણ થયા તે ન સમ� 
શકાય ?’

માળુ વાતતો બરાબર છ� પર�તુ આખુ જગત 
માને છ� ક� �થમ રામ અને પછી ક��ણ થયા તેનું શું?

‘� ભાઈ ! જગત ખાલી સાંભળ�લી વાતો કર� 
છ� તેને ઘડીભર બાજુ પર છોડો. �� તમને એક 
બી� પુરાવો આપું, સાંભળો. રામે અ�મેઘ ય� 
કરીને અ�ને છૂટો મૂ�યો અને અ�ની પાછળ 
શ�ુ� ન વગેર� ચા�યા. હવે ય�ના િનયમ મુજબ જે 
કોઈ તે ઘોડાને બાંધે તો રા� તેની સાથે લડાઈ 
કર�.’

‘શ�ુ�નના ય�નો ઘોડો એક ગામ પાસેથી 
પસાર થતાં તેના રા�એ ઘોડાને બાં�યો. જેથી 
શ�ુ�ન - લવ-ક�શ વગેર�ને તેની સાથે લડાઈ થઈ. 
તેઓએ તે ગામ �તી લીધું. પછી ગામ લોકોને 

પૂ�ું ક� આ ગામનું શું છ� ? જવાબ મ�યો ક� આ 
ગામનું નામ ક��ડલપુર છ�. �યાર� શ�ુ�નએ િવશેષ 
�ણવા માટ� પૂ�ું ક� ગામનું નામ ક��ડલપુર ક�મ 
પડેલું ?

�યાર� ગામના ગલઢ�રાઓએ જણા�યું ક� 
અગાઉ એક વખત દાને�રી કણ� અહ� આવી 
ચઢ�લા એ વખતે આ ગામના એક ગરીબ �ા�ણે 
પોતાની પુ�ીના લ� માટ� કણ� પાસે દાન માં�યું. 
હવે કણ� એ એના િનયમ મુજબ કોઈ દાન માગે 
તેને આપવું પડે. પર�તુ એ વખતે કણ� પાસે ક�ઈ ન 
હતું. એ ��ધામાં હતો �યાં તેને પોતે કાનમાં 
પહ�ર�લા ક��ડલ યાદ આ�યા. અને કણ�એ તરત જ 
એ ક��ડલ ઉતારીને �ા�ણને દાનમાં આપી દીધા. 
કણ�એ આપેલા ક��ડલની ઘટના પરથી પછીથી આ 
ગામનું નામ ક��ડલપુર પડેલું.

અને કણ� ક��ણના વખતમાં થયા. અને 
રામના ય�નો ઘોડો આજે ફર� છ�. તેથી 
ચો�સપણે એમ કહી શકાય ક� રામની પહ�લા 
ક��ણ થયાં હોવા �ઈએ.’

‘તમારી વાત મને તો ઠીક લાગે છ� પર�તુ 
લોકો ક�મ માનશે ?’

‘ભાઈ� ! લોકોને આજે નહ� તો કાલે 
માનવું પડશે. કદાચ તમારા સંતોષ ખાતર એક 
િવશેષ વાત ક�� તો. ���ના સજ�નકાળથી 
���ચ� અિવરામ ફરતુ રહ� છ�. અને દર�ક ચ� 
�બ� પૂનરાવત�ન પામે છ�. એટલે ક� સતયુગ - 
�ેતા - �ાપર - કળીયુગ દર�ક ચ�માં આવે છ� અને 
રામ-ક��ણના જ�મો થતા રહ� છ�.
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બાપાએ પણ �પ�તા ન કરી.

વળી �ણ ચાર મિહના બાદ બી� નંબરની 
વ�ને પણ બહાર જવાનું થતાં �ી� નંબરના 
પુ�વધુનો થાળી પીરસવાનો વારો આ�યો. તેણે 
પણ એક ચીલો િનભાવવાના �યાલથી બાપાની 
ભોજનની થાળીમાં વેલણ મૂ�યું. બાપાએ આ�ય� 
અનુભ�યું પરતું કોઈ �પ�તા ન કરી.

અને બ�યું એવું ક� �ી�નંબરની વ�ને પણ 
બહારગામ જવાનું થતાં ચોથા પુ�વધુને થાળી 
પીરસવાની આવી. તેઓ થોડું ભણેલા હતાં તેણે 
િવચાયુ� ક� નાનામાંથી થોડું મોટું મૂકાય છ�. લાવ �� 
એવું મૂક�� ક� પછી ફ�રવણી જ ન રહ�. અને તેણે 
સાંબેલું મૂ�યું.

સમ�ય છ� કાંઈ ? આ સમાજમાં આમજ ક�ઈ 
સમ�યા કાર�યા િવનાના સળીમાંથી સાંબેલા થયા 
છ�. રજમાંથી ગજ થયું છ�. ચકલીમાંથી મોરલા 
ઉડા�ા છ�.

પર�તુ હવે સમ� િવ� અંિતમ તબ�ામાં જઈ 
ઉભું છ� �યાર� ભૂલવાળાઓને એની ભૂલ 
ભૂલામણીની દુિનયામાં અટવાવાનું થશે. �યાર� 
અભૂલ વગ� પોતાની વા�તિવક સુખ-શાંિતમાં 
રાચતો હશે. ભૂલવાળાને તેની ભૂલો તેની સામે 
તરવા માંડશે. પર�તુ તેમાંથી ઉગરવા માટ�ની કોઈ 
તક નહ� હોય. ઘણું મોડું થયું હશે.

॥ ઓમશા  િત ॥

રામ થયા હોય અને તેના પહ�લા સતયુગમાં થયેલા 
ક��ણની સમાજને િવ��િત થઈ હોય. અને પછી 
નવા બદલાયેલા ચ�માં સતયુગમાં ક��ણ જ�મ 
થાય તેની ન�ધ લેવાઈ હોય અને લોકો તેની ટૂંક� 
યાદદા�તમાં કહ�તા ફર� ક� જુઓ જુઓ પહ�લા રામ 
થયા અને પછી ક��ણ થયાને ? ચ� બદલાયાનો 
ભેદ તેમની ��િતમાં રહ�વા ન પા�યો હોય.

આમ હક�કત ગમે તે હોય પર�તુ રામનું 
અવતાર કાય� રામે કયુ� છ� અને ક��ણનું અવતાર 
કાય� ક��ણએ કયુ� છ� તેમાં કોઈ અંતર નથી.

�ીમત ભાગવત ગીતામાં ખુદ પરમા�માએ 
�પ� બતા�યું ક� �� અજ�મા છું. અજર છું. અમર 
છું. અભો�ા છું છતાં જ�મ લેનાર. ��યુ પામનાર. 
ભોજન �વીકારનાર ક��ણને લોકોએ ગીતાના 
ભગવાન સમ� લીધા છ�. તે મહા�િત પણ સમય 
આ�યે સમાજે સુધારવી પડશે.

આ સમાજમાં િવચાયા� િવના ચકા�યા િવના 
એક સળીમાંથી સાંબેલા થયા છ� જુઓને...

એક �� બાપાને ચાર દીકરા, બધા દીકરા 
વરી-પરણી ગયેલા. બાપા દરરોજ જમીને ઉભા 
થાય એટલે દાંત સાફ કરવા એક સળી માંગે. તેથી 
બાપાની થાળી પીરસનાર સૌથી મોટા વ�એ 
િવચાયુ� ક� બાપાની ભોજનની થાળીમાં એક સળી 
મૂક� જ દ�વી જેથી દરરોજ બાપા એ સળી માંગવી ન 
પડે અને આપણે આપવી ન પડે અને એ �મ શ� 
થયો.

પર�તુ �ણચાર મિહના પછી મોટી વ�ને 
બહારગામ જવાનું થતા બી� નંબરના પુ�વધુએ 
થાળી પીરસવાની આવી. પર�તુ તેણે િવચાયુ� ક� આ 
પ�રવારમાં ભોજનની થાળીમાં ક�ઈક મૂકવાનો 
િશર�તો ચા�યો આવતો હશે તેમ સમ� તેણે 
બાપાની થાળીમાં ભોજન સાથે દાતણ મૂ�યું. 
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અમારા આ GGRCના ગામે,

 એક વગડાઉ ભૂિમ, સુંદર અને મનોહર બની, ઘેઘૂર વડલાઓની લાંબી લાંબી વડવાઈ લાગી..

મોરલાઓના ટ�કા અહ� સંભળાય ચાર� કોર,

 ક�દરતી ઉછળતી નદી આવી છ� તેની ડાબી કોર.

રોજ-રોજ અહ� સૂરજના સોનેરી �કરણો આવે, �ક�િતના ત�વો અહ� સુખ-શાંિત આપે..

 સતત ને સહજ અહ� બાબાનું �મરણ આવશે.  દ�શ-િવદ�શના મહ�માનોનું અહ� �ંદ આવશે..

��ાક�માર-ક�મારીઓના િમલનની મળશે અહ� મહ��ફલ,

 �યાં જુઓ �યાં બસ બધાં બાબાનાં સંતાનો હશે..

એવી �યાં ખબર હતી ક� �વનમાં આવું સુંદર �થાન મળશે,

 �ા�ણોને �યાં તપ�યા અને સેવાનો ડબલ ચા�સ મળશે..

ફ�લ-ગુલાબ સુગંિધત અને ભાવતાં શાકભા� તા�-તા� હશે �યાં,

 �ા�ણોને �ઈતી વ�તુઓ મળશે �યાં તમામ..

�યાં પિવ� �ા�ણો સદાય સેવારત હશે, સુખ-સુિવધા અને શાંિતની �યાં ખાણ હશે...

 શહ�રથી અલ�ય એવી મનની શાંિત �યાં ગળાનો હાર છ�,

એક એવું સુંદર આ ગામ છ� અમાર ું GGRC...

 થશે �યાં �ેહિમલન અને સંમેલનો, એવું ઓડીટોરીયમ આિલશાન બનશે,

ભા�યશાળી બનશે અહ�ના સૌ િનવાસીઓ, બાબાના શરણમાં સૌ સદા અહ� રહ�શે...

 એવું અમા�ં GGRCનું ઘર, એક અને�ં અને અનોખું બનશે �થાન...

સજ�નહાર બાબાએ �દ�ય સંક�પ આ�યો, એવું કરો સજ�ન ક� દ�ગ થઈ �યે આખો �ા�ણ પ�રવાર.

ખંત લીધી ક�ડીઓથી, નીરથી લીધી િનમ�ળતા, એવી આ અવનવી ખોજ કરી, દ�વને દુલ�ભ શો�યો,

 સૌ માટ�નો અનોખો આ િવરામ... એવું અમા�ં GGRCનું ગામ...

॥ ઓમશા  િત ॥ 

GGRCના આંગણેથી...

કિવતા
�.ક�. અ�ણભાઈ, પોરબંદર

ગુજરાત �લોબલ રી�ીટ સે�ટરમાં િનવાસ �થાન ઈ�છતાં બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો સંપક� કરી શક� છ�. 
ડૉ. મુક�શભાઈ - 81411 46444, િવનુભાઈ - 98796 12187
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બાપાએ પણ �પ�તા ન કરી.

વળી �ણ ચાર મિહના બાદ બી� નંબરની 
વ�ને પણ બહાર જવાનું થતાં �ી� નંબરના 
પુ�વધુનો થાળી પીરસવાનો વારો આ�યો. તેણે 
પણ એક ચીલો િનભાવવાના �યાલથી બાપાની 
ભોજનની થાળીમાં વેલણ મૂ�યું. બાપાએ આ�ય� 
અનુભ�યું પરતું કોઈ �પ�તા ન કરી.

અને બ�યું એવું ક� �ી�નંબરની વ�ને પણ 
બહારગામ જવાનું થતાં ચોથા પુ�વધુને થાળી 
પીરસવાની આવી. તેઓ થોડું ભણેલા હતાં તેણે 
િવચાયુ� ક� નાનામાંથી થોડું મોટું મૂકાય છ�. લાવ �� 
એવું મૂક�� ક� પછી ફ�રવણી જ ન રહ�. અને તેણે 
સાંબેલું મૂ�યું.

સમ�ય છ� કાંઈ ? આ સમાજમાં આમજ ક�ઈ 
સમ�યા કાર�યા િવનાના સળીમાંથી સાંબેલા થયા 
છ�. રજમાંથી ગજ થયું છ�. ચકલીમાંથી મોરલા 
ઉડા�ા છ�.

પર�તુ હવે સમ� િવ� અંિતમ તબ�ામાં જઈ 
ઉભું છ� �યાર� ભૂલવાળાઓને એની ભૂલ 
ભૂલામણીની દુિનયામાં અટવાવાનું થશે. �યાર� 
અભૂલ વગ� પોતાની વા�તિવક સુખ-શાંિતમાં 
રાચતો હશે. ભૂલવાળાને તેની ભૂલો તેની સામે 
તરવા માંડશે. પર�તુ તેમાંથી ઉગરવા માટ�ની કોઈ 
તક નહ� હોય. ઘણું મોડું થયું હશે.

॥ ઓમશા  િત ॥

રામ થયા હોય અને તેના પહ�લા સતયુગમાં થયેલા 
ક��ણની સમાજને િવ��િત થઈ હોય. અને પછી 
નવા બદલાયેલા ચ�માં સતયુગમાં ક��ણ જ�મ 
થાય તેની ન�ધ લેવાઈ હોય અને લોકો તેની ટૂંક� 
યાદદા�તમાં કહ�તા ફર� ક� જુઓ જુઓ પહ�લા રામ 
થયા અને પછી ક��ણ થયાને ? ચ� બદલાયાનો 
ભેદ તેમની ��િતમાં રહ�વા ન પા�યો હોય.

આમ હક�કત ગમે તે હોય પર�તુ રામનું 
અવતાર કાય� રામે કયુ� છ� અને ક��ણનું અવતાર 
કાય� ક��ણએ કયુ� છ� તેમાં કોઈ અંતર નથી.

�ીમત ભાગવત ગીતામાં ખુદ પરમા�માએ 
�પ� બતા�યું ક� �� અજ�મા છું. અજર છું. અમર 
છું. અભો�ા છું છતાં જ�મ લેનાર. ��યુ પામનાર. 
ભોજન �વીકારનાર ક��ણને લોકોએ ગીતાના 
ભગવાન સમ� લીધા છ�. તે મહા�િત પણ સમય 
આ�યે સમાજે સુધારવી પડશે.

આ સમાજમાં િવચાયા� િવના ચકા�યા િવના 
એક સળીમાંથી સાંબેલા થયા છ� જુઓને...

એક �� બાપાને ચાર દીકરા, બધા દીકરા 
વરી-પરણી ગયેલા. બાપા દરરોજ જમીને ઉભા 
થાય એટલે દાંત સાફ કરવા એક સળી માંગે. તેથી 
બાપાની થાળી પીરસનાર સૌથી મોટા વ�એ 
િવચાયુ� ક� બાપાની ભોજનની થાળીમાં એક સળી 
મૂક� જ દ�વી જેથી દરરોજ બાપા એ સળી માંગવી ન 
પડે અને આપણે આપવી ન પડે અને એ �મ શ� 
થયો.

પર�તુ �ણચાર મિહના પછી મોટી વ�ને 
બહારગામ જવાનું થતા બી� નંબરના પુ�વધુએ 
થાળી પીરસવાની આવી. પર�તુ તેણે િવચાયુ� ક� આ 
પ�રવારમાં ભોજનની થાળીમાં ક�ઈક મૂકવાનો 
િશર�તો ચા�યો આવતો હશે તેમ સમ� તેણે 
બાપાની થાળીમાં ભોજન સાથે દાતણ મૂ�યું. 
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અમારા આ GGRCના ગામે,

 એક વગડાઉ ભૂિમ, સુંદર અને મનોહર બની, ઘેઘૂર વડલાઓની લાંબી લાંબી વડવાઈ લાગી..

મોરલાઓના ટ�કા અહ� સંભળાય ચાર� કોર,

 ક�દરતી ઉછળતી નદી આવી છ� તેની ડાબી કોર.

રોજ-રોજ અહ� સૂરજના સોનેરી �કરણો આવે, �ક�િતના ત�વો અહ� સુખ-શાંિત આપે..

 સતત ને સહજ અહ� બાબાનું �મરણ આવશે.  દ�શ-િવદ�શના મહ�માનોનું અહ� �ંદ આવશે..

��ાક�માર-ક�મારીઓના િમલનની મળશે અહ� મહ��ફલ,

 �યાં જુઓ �યાં બસ બધાં બાબાનાં સંતાનો હશે..

એવી �યાં ખબર હતી ક� �વનમાં આવું સુંદર �થાન મળશે,

 �ા�ણોને �યાં તપ�યા અને સેવાનો ડબલ ચા�સ મળશે..

ફ�લ-ગુલાબ સુગંિધત અને ભાવતાં શાકભા� તા�-તા� હશે �યાં,

 �ા�ણોને �ઈતી વ�તુઓ મળશે �યાં તમામ..

�યાં પિવ� �ા�ણો સદાય સેવારત હશે, સુખ-સુિવધા અને શાંિતની �યાં ખાણ હશે...

 શહ�રથી અલ�ય એવી મનની શાંિત �યાં ગળાનો હાર છ�,

એક એવું સુંદર આ ગામ છ� અમાર ું GGRC...

 થશે �યાં �ેહિમલન અને સંમેલનો, એવું ઓડીટોરીયમ આિલશાન બનશે,

ભા�યશાળી બનશે અહ�ના સૌ િનવાસીઓ, બાબાના શરણમાં સૌ સદા અહ� રહ�શે...

 એવું અમા�ં GGRCનું ઘર, એક અને�ં અને અનોખું બનશે �થાન...

સજ�નહાર બાબાએ �દ�ય સંક�પ આ�યો, એવું કરો સજ�ન ક� દ�ગ થઈ �યે આખો �ા�ણ પ�રવાર.

ખંત લીધી ક�ડીઓથી, નીરથી લીધી િનમ�ળતા, એવી આ અવનવી ખોજ કરી, દ�વને દુલ�ભ શો�યો,

 સૌ માટ�નો અનોખો આ િવરામ... એવું અમા�ં GGRCનું ગામ...

॥ ઓમશા  િત ॥ 

GGRCના આંગણેથી...

કિવતા
�.ક�. અ�ણભાઈ, પોરબંદર

ગુજરાત �લોબલ રી�ીટ સે�ટરમાં િનવાસ �થાન ઈ�છતાં બી.ક�. ભાઈ-બહ�નો સંપક� કરી શક� છ�. 
ડૉ. મુક�શભાઈ - 81411 46444, િવનુભાઈ - 98796 12187

Email : divineggrc@gmail.com  |  Website : www.divineggrc.com
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કામ કરી લ� શરીરને લોકો સળગાવી દ� તે પહ�લાં 
�યાં સુધી શરીર �વ�થ છ�. �વંત છ�. �યાં સુધી 
જેટલો સદ ્ઉપયોગ થાય એટલો કરી લ�. 
આ�માનું ક�યાણ કરી લ� નહ� તો મહાસાગરમાં 
િવલીન થાય તે પહ�લાં સદુપયોગ કરી લ�.

આપણે દ�હભાનમાં આવીને િવકારના વશ 
કમ� કરતા ર�ાં. જે જે ચીજ પદાથ�, �ય��ના 
મોહમાં ફસાયેલા ર�ા તેને યાદ કરતા ર�ા. 
અિભમાન કરતા ર�ા. જે સ�ય છ� તેને અવગ�યું 
અને અસ�યને �વીકારી ચાલતા ર�ા.

‘ઉચક� લીધું અહમનું પાંજર ું, �યો હવે હ�ઠું 
જ �યાં મૂકાય છ�.’

અહ�કાર િપ�ળ જેવો છ�. અને આપણને 
સોના જેવો લા�યો. ઘર�ણાં બનાવી જગતના 
બ�રમાં વેચવા છાતી કાઢીને ફરતા ર�ાં છીએ. 
પર�તુ િપ�ળ તો િપ�ળ જ છ�. એકાદ કસોટીમાં જ 
તેનું પોત �કાશશે અને જૂઠાણું બહાર આવશે.

આપણે સ� આ�મા છીએ. આ�મા અજર 
અમર અિવનાશી છ�. તે સ�ય છ�. આ�મા 
સમજવાના બદલે �વયંને દ�હ સમજવા લા�યા એજ 
સમ�યાનું મૂળ છ�. �વયંને આ�માને બદલે દ�હ 
સમ�ને જૂઠું અિભમાન કયુ�. પર�તુ આ સુંદર 
�પાળું શરીર પણ એક �દવસ રાખ થશે. શરીર 
િવનાશી, નાશવંત છ�. અ�પકાળ માટ�નું છ�. 
આ�મા અજર અમર અિવનાશી છ�. શા�ત છ�.

આપણે પોતાને દ�હ સમ�ને અહમનું પાંજર ંુ 
ઉઠાવી લીધું છ�. અને આ અહમના પાંજરાને 
ઉચક� લીધું છ�. નીચે જ �યાં મૂકાય છ� ? પાંજરાને 
ઉપાડીને ફયા� કરીએ છીએ ભાર જ�ર લાગે છ�. 

‘દ�હ માટીનો લઈ ચા�યા છો તો, 

રાહમાં આગળ સમંદર આવશે.’

સૂય�નો ઉદય થાય છ�. એ જ િસ� કર� છ�. 
અ�ત પણ થવાનો છ�. વસંતમાં જ પાનખરના 
આગમનના ભણકારા. પૂનમ એટલે જ અમાસની 
આમં�ણ પિ�કા. કાગળમાં જ પ�તીની ભૂિમકા. 
મકાનમાં જ ખંડીયેરનો જ�મ, યુવાનીમાં જ 
��ાવ�થાનું દશ�ન. શરીરના જ�મમાં જ એના 
મોતનો જ�મ.

દ�હનું મૂળ પોત માટીનું, માટીની સલામતી 
ક�ટલી ? તૂટી જવું. લટક� જવું. ઓગળી જવું એ જ 
એની િનયતી. હાથમાંથી માટીનું ઢ�ફ�� પડે એ તૂટી 
�ય. માટીના ઢ�ફાંને પકડવામાં સહજ થાપ ખાઈ 
ગયા તો બટક� �ય અને પાણીના તપેલામાં મૂકો 
તો ઓગળી �ય.

શરીરની પણ આ જ ��થિત છ�. એક ઠોકર 
લાગી અને નીચે પડી �ય. ઠ�ડી લાગતા શરદી, 
ગરમી લાગતાં લૂ અને આ એની તાિસર. ગોળ 
ગરમ પડે. ખાંડ કફ કર�. થોડું વધાર� ખવાય તો 
કોલે��ોલ વધે. સાકર ખાય તો ડાયાિબટીસ વધે. 
આખા �વન દરિમયાન ક�ઈ ન થાય તો મોતના 
મુખમાં �ય અને ગણતરીની પળોમાં રાખ થાય.

જે શરીરને સાચવવા ખાતર �દગીભર ધમ 
પછાડા કયા�. લાખો �િપયા ખ�યા� છતાં પણ 
રીઝ�ટ શું ? અઢીમણના માંસના લોચાને ખુશ 
રાખવા તમામ �કારનાં પાપો કયા� �ભુની 
અવગણના કરી. સતગુર ુનાં વચનોને ગૌણ 
ગ�યા. આ�મા સામે આંખમ�ચામણાં કયા�. 
શરીરની છ�વટની ��થિત શું આજ છ� ? તો એક 

િવચારિવહાર
બી.ક�. નીતાબેન, પાટણ 
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તો પણ આ પાંજ�ં હ�ઠું જ કોણ મૂક� ? �યાર�ક 
િવચાર આવે છ� પર�તુ આ પાંજરામાંથી ક�વી રીતે 
બહાર નીકળવું એ ખબર નથી. મોતથી ગમે 
તેટલા દૂર ભાગીશું તો પણ ભાગી શક�શું નહ�. 
માટીના ઢ�ફાનું સમંદરના પાણી સામે ટકવું શ�ય 
જ નથી. તો િમ�યાઅિભમાન શા માટ� ? જે 
નાશવંત છ�. ખતમ થઈ જવાનું છ�. તેનું અિભમાન 
ન કરો. જે શા�ત છ�. અમર છ�. તે તો આપણે 
આ�મા છીએ. આ�માના �વ�પમાં રહીને કમ� 
કરીએ. શરીર �પી સાધનનો જેટલો બને તેટલા 
સારા કમ� માટ� સદુપયોગ કરીએ. ખ�નો જમા તો 
કરીએ.

આપણા જ�મતાની સાથે જ આપણા ��યુની 
ઘડી િનિ�ત થઈ �ય છ�. સૂય�નો ઉદય જ ન�ી 
કર� છ� ક� સૂય� અ�ત પણ થવાનો છ�. આપણે ગમે 
તેટલો સૂય�ને રોક� રાખવા માંગીએ તો પણ રોક� 
શકાશે નહ�. આ અના�દકાળનો િનયમ છ�. 
વસંતઋતુના આગમનની સાથે જ પાનખર ચાલુ 
થઈ �ય છ�. નવી ક��પળો આવે છ�. જૂનાં પીળા પાન 
ખરી પડે છ�. આપણને નવી કોમળ ક��પળો ગમે છ�. 
પીળા પાંદડા ખરતાં �ઈએ છીએ. પર�તુ આપણા 
વા�તિવક �વનમાં ? વા�તિવક �વનમાં તો સદા 
અમર રહ�વાની �દ છ�. આપણું ચાલતું નથી. તો 
આપણું બસ ચાલે તો આપણો �યાર�ય જવા તૈયાર 
નથી.

સનાતન સ�યનો �વીકાર કરવો એ જ 
સાચી સમજણ છ�. આવા સ�યનો �વીકાર 
કરવામાં આંખમીચામણા શા માટ� ? પૂિણ�મા જ 
અમાસનો સંદ�શો લઈને આવે છ�. પર�તુ આપણે 
િનરાશ નથી થતા. કારણ ક� અમાસ પછી પણ 
પાછી પૂિણ�મા પણ આવવાની જ છ�. આ પણ એક 
સનાતન સ�ય છ�. � આવી સકારા�મક ભાવના 
સાથે આગળ વધીશું તો �વનને �ે� બનાવી 

શક�શું.

વા�તિવકતાનો �વીકાર કરીને �યાં સુધી 
જેટલો સમય �ભુએ આ�યો છ�. તેનો સદુપયોગ 
કરીએ. કાગળ નવો તૈયાર થાય છ� �યાર� તેને 
પ�તીની ભૂિમકા બનેલી હોય છ�. પર�તુ પ�તી 
�યાર� બને �યાર� બનશે. �યાં સુધી તો તેનો 
મે�સીમમ ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાગળ 
બનતાંની સાથે જ પ�તી બની જશે. એવી 
િનરાશાને સાથે નથી રાખતાં એવી જ રીતે �યાર� 
આપણી બા�યાવ�થા છ� તે જ િસ� કર� છ� ક� 
��ાવ�થા જ�ર આવશે. આપણે સ�યથી દૂર 
ભાગવાનું નથી. પર�તુ અહ�કાર પણ ન રાખીએ. 
બેલે�સ રાખીને ચાલીશું તો �વન �યાં સુધી મ�યું 
છ� તેનો સદ ્પયોગ કરી શક�શું. નવું મકાન 
બનાવીએ છીએ �યાર� જ તેનું આયુ�ય ન�ી થાય 
છ�. 100 વષ� ક� પછી તેથી વધુ પણ પછી તો ખંડીયેર 
થવાનું જ છ�. તેથી િનરાશા નથી રાખવાની. હમણાં 
તો સુંદર નવું મકાન છ� તેનું અિભમાન પણ નથી 
રાખવાનું. બ�ને પ�ર��થિતમાં �ટ�બલ રહ�વાનું એ 
જ �વનની સાથ�કતા છ�.

આવો આપણે ઉચક�લા અહમના પાંજરાને 
નીચે મૂક�એ. �વયંને ઓળખી આ�મ �વ�પમાં 
��થત થઈ અનેક અહ�કારોનાં પાંજરાં તોડીને 
મુ� ��થિતનો અનુભવ કરીએ. �યાર� જ આપણું 
�વન સાથ�ક બનશે.

॥ ઓમશા  િત ॥
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કામ કરી લ� શરીરને લોકો સળગાવી દ� તે પહ�લાં 
�યાં સુધી શરીર �વ�થ છ�. �વંત છ�. �યાં સુધી 
જેટલો સદ ્ઉપયોગ થાય એટલો કરી લ�. 
આ�માનું ક�યાણ કરી લ� નહ� તો મહાસાગરમાં 
િવલીન થાય તે પહ�લાં સદુપયોગ કરી લ�.

આપણે દ�હભાનમાં આવીને િવકારના વશ 
કમ� કરતા ર�ાં. જે જે ચીજ પદાથ�, �ય��ના 
મોહમાં ફસાયેલા ર�ા તેને યાદ કરતા ર�ા. 
અિભમાન કરતા ર�ા. જે સ�ય છ� તેને અવગ�યું 
અને અસ�યને �વીકારી ચાલતા ર�ા.

‘ઉચક� લીધું અહમનું પાંજર ું, �યો હવે હ�ઠું 
જ �યાં મૂકાય છ�.’

અહ�કાર િપ�ળ જેવો છ�. અને આપણને 
સોના જેવો લા�યો. ઘર�ણાં બનાવી જગતના 
બ�રમાં વેચવા છાતી કાઢીને ફરતા ર�ાં છીએ. 
પર�તુ િપ�ળ તો િપ�ળ જ છ�. એકાદ કસોટીમાં જ 
તેનું પોત �કાશશે અને જૂઠાણું બહાર આવશે.

આપણે સ� આ�મા છીએ. આ�મા અજર 
અમર અિવનાશી છ�. તે સ�ય છ�. આ�મા 
સમજવાના બદલે �વયંને દ�હ સમજવા લા�યા એજ 
સમ�યાનું મૂળ છ�. �વયંને આ�માને બદલે દ�હ 
સમ�ને જૂઠું અિભમાન કયુ�. પર�તુ આ સુંદર 
�પાળું શરીર પણ એક �દવસ રાખ થશે. શરીર 
િવનાશી, નાશવંત છ�. અ�પકાળ માટ�નું છ�. 
આ�મા અજર અમર અિવનાશી છ�. શા�ત છ�.

આપણે પોતાને દ�હ સમ�ને અહમનું પાંજર ંુ 
ઉઠાવી લીધું છ�. અને આ અહમના પાંજરાને 
ઉચક� લીધું છ�. નીચે જ �યાં મૂકાય છ� ? પાંજરાને 
ઉપાડીને ફયા� કરીએ છીએ ભાર જ�ર લાગે છ�. 

‘દ�હ માટીનો લઈ ચા�યા છો તો, 

રાહમાં આગળ સમંદર આવશે.’

સૂય�નો ઉદય થાય છ�. એ જ િસ� કર� છ�. 
અ�ત પણ થવાનો છ�. વસંતમાં જ પાનખરના 
આગમનના ભણકારા. પૂનમ એટલે જ અમાસની 
આમં�ણ પિ�કા. કાગળમાં જ પ�તીની ભૂિમકા. 
મકાનમાં જ ખંડીયેરનો જ�મ, યુવાનીમાં જ 
��ાવ�થાનું દશ�ન. શરીરના જ�મમાં જ એના 
મોતનો જ�મ.

દ�હનું મૂળ પોત માટીનું, માટીની સલામતી 
ક�ટલી ? તૂટી જવું. લટક� જવું. ઓગળી જવું એ જ 
એની િનયતી. હાથમાંથી માટીનું ઢ�ફ�� પડે એ તૂટી 
�ય. માટીના ઢ�ફાંને પકડવામાં સહજ થાપ ખાઈ 
ગયા તો બટક� �ય અને પાણીના તપેલામાં મૂકો 
તો ઓગળી �ય.

શરીરની પણ આ જ ��થિત છ�. એક ઠોકર 
લાગી અને નીચે પડી �ય. ઠ�ડી લાગતા શરદી, 
ગરમી લાગતાં લૂ અને આ એની તાિસર. ગોળ 
ગરમ પડે. ખાંડ કફ કર�. થોડું વધાર� ખવાય તો 
કોલે��ોલ વધે. સાકર ખાય તો ડાયાિબટીસ વધે. 
આખા �વન દરિમયાન ક�ઈ ન થાય તો મોતના 
મુખમાં �ય અને ગણતરીની પળોમાં રાખ થાય.

જે શરીરને સાચવવા ખાતર �દગીભર ધમ 
પછાડા કયા�. લાખો �િપયા ખ�યા� છતાં પણ 
રીઝ�ટ શું ? અઢીમણના માંસના લોચાને ખુશ 
રાખવા તમામ �કારનાં પાપો કયા� �ભુની 
અવગણના કરી. સતગુર ુનાં વચનોને ગૌણ 
ગ�યા. આ�મા સામે આંખમ�ચામણાં કયા�. 
શરીરની છ�વટની ��થિત શું આજ છ� ? તો એક 

િવચારિવહાર
બી.ક�. નીતાબેન, પાટણ 
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તો પણ આ પાંજ�ં હ�ઠું જ કોણ મૂક� ? �યાર�ક 
િવચાર આવે છ� પર�તુ આ પાંજરામાંથી ક�વી રીતે 
બહાર નીકળવું એ ખબર નથી. મોતથી ગમે 
તેટલા દૂર ભાગીશું તો પણ ભાગી શક�શું નહ�. 
માટીના ઢ�ફાનું સમંદરના પાણી સામે ટકવું શ�ય 
જ નથી. તો િમ�યાઅિભમાન શા માટ� ? જે 
નાશવંત છ�. ખતમ થઈ જવાનું છ�. તેનું અિભમાન 
ન કરો. જે શા�ત છ�. અમર છ�. તે તો આપણે 
આ�મા છીએ. આ�માના �વ�પમાં રહીને કમ� 
કરીએ. શરીર �પી સાધનનો જેટલો બને તેટલા 
સારા કમ� માટ� સદુપયોગ કરીએ. ખ�નો જમા તો 
કરીએ.

આપણા જ�મતાની સાથે જ આપણા ��યુની 
ઘડી િનિ�ત થઈ �ય છ�. સૂય�નો ઉદય જ ન�ી 
કર� છ� ક� સૂય� અ�ત પણ થવાનો છ�. આપણે ગમે 
તેટલો સૂય�ને રોક� રાખવા માંગીએ તો પણ રોક� 
શકાશે નહ�. આ અના�દકાળનો િનયમ છ�. 
વસંતઋતુના આગમનની સાથે જ પાનખર ચાલુ 
થઈ �ય છ�. નવી ક��પળો આવે છ�. જૂનાં પીળા પાન 
ખરી પડે છ�. આપણને નવી કોમળ ક��પળો ગમે છ�. 
પીળા પાંદડા ખરતાં �ઈએ છીએ. પર�તુ આપણા 
વા�તિવક �વનમાં ? વા�તિવક �વનમાં તો સદા 
અમર રહ�વાની �દ છ�. આપણું ચાલતું નથી. તો 
આપણું બસ ચાલે તો આપણો �યાર�ય જવા તૈયાર 
નથી.

સનાતન સ�યનો �વીકાર કરવો એ જ 
સાચી સમજણ છ�. આવા સ�યનો �વીકાર 
કરવામાં આંખમીચામણા શા માટ� ? પૂિણ�મા જ 
અમાસનો સંદ�શો લઈને આવે છ�. પર�તુ આપણે 
િનરાશ નથી થતા. કારણ ક� અમાસ પછી પણ 
પાછી પૂિણ�મા પણ આવવાની જ છ�. આ પણ એક 
સનાતન સ�ય છ�. � આવી સકારા�મક ભાવના 
સાથે આગળ વધીશું તો �વનને �ે� બનાવી 

શક�શું.

વા�તિવકતાનો �વીકાર કરીને �યાં સુધી 
જેટલો સમય �ભુએ આ�યો છ�. તેનો સદુપયોગ 
કરીએ. કાગળ નવો તૈયાર થાય છ� �યાર� તેને 
પ�તીની ભૂિમકા બનેલી હોય છ�. પર�તુ પ�તી 
�યાર� બને �યાર� બનશે. �યાં સુધી તો તેનો 
મે�સીમમ ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાગળ 
બનતાંની સાથે જ પ�તી બની જશે. એવી 
િનરાશાને સાથે નથી રાખતાં એવી જ રીતે �યાર� 
આપણી બા�યાવ�થા છ� તે જ િસ� કર� છ� ક� 
��ાવ�થા જ�ર આવશે. આપણે સ�યથી દૂર 
ભાગવાનું નથી. પર�તુ અહ�કાર પણ ન રાખીએ. 
બેલે�સ રાખીને ચાલીશું તો �વન �યાં સુધી મ�યું 
છ� તેનો સદ ્પયોગ કરી શક�શું. નવું મકાન 
બનાવીએ છીએ �યાર� જ તેનું આયુ�ય ન�ી થાય 
છ�. 100 વષ� ક� પછી તેથી વધુ પણ પછી તો ખંડીયેર 
થવાનું જ છ�. તેથી િનરાશા નથી રાખવાની. હમણાં 
તો સુંદર નવું મકાન છ� તેનું અિભમાન પણ નથી 
રાખવાનું. બ�ને પ�ર��થિતમાં �ટ�બલ રહ�વાનું એ 
જ �વનની સાથ�કતા છ�.

આવો આપણે ઉચક�લા અહમના પાંજરાને 
નીચે મૂક�એ. �વયંને ઓળખી આ�મ �વ�પમાં 
��થત થઈ અનેક અહ�કારોનાં પાંજરાં તોડીને 
મુ� ��થિતનો અનુભવ કરીએ. �યાર� જ આપણું 
�વન સાથ�ક બનશે.

॥ ઓમશા  િત ॥



Printed by BK Sarlaben R. Somiya and Published by BK Ushaben B. Vajani for Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 

Ahmedabad. Printed at Shreedhar Printers Pvt. Ltd., J & K Block No. 4, Ravi Estate, Dudheshwar Road, Ahmedabad - 380 004. 

Published from Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1, Chaturbhuj Colony, Rajyoga Bhawan, Kankaria, 

Ahmedabad - 380 028. Gujarat State, India. Edited by Prof. Dr. Kalidas D. Prajapati.

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 04 April 2018 Page No. 32

�ાના�ત

મા� એક સાચો સાથી રહી ગયો છ�, અને આ જ 
મારો સાચો ઉપાય કરશે. �વન અને ��યુ વ�ે 
ક�ટલું અંતર રહી ગયું હતું એ ખુદ મને ક� 
ડૉ�ટરોને પણ ખબર ન હતી.

�� ફ� એટલું જ યાદ કરી શકતો હતો ક�,  
‘�� અજર, અમર, અિવનાશી આ�મા છું. અને 
િશવબાબા મારા િપતા છ�.’ એવું િવચારતા 
િવચારતા �� સૂ�મવતન અને પરમધામમાં વાર�વાર 
અનુભવ કરતો હતો, અને અંદરથી એક નવી 
ચેતના અને શ�� અનુભવતો હતો. શરીરની 
બીમારી ભુલાતી જતી હતી. મને એમ લાગતું હતું 
ક� મારા સવ� કમ�બંધનો પૂરા કરીને માર� શરીર 
છોડવું છ�.

એમ કરતાં કરતાં પૂરો દોઢ મિહનાનો સમય 
�� ફ� િશવબાબા સાથે એકાંતવાસી બનીને 
ર�ો. ધીર� ધીર� બીમારીમાંથી કઈ રીતે મુ� બની 
ગયો, ડૉ�ટરો પણ આ�ય�વંત હતા.

અ�યાર� �� સંપૂણ� �વ�થ થઈ ગયો છું. 
શુિ�યા, િનિમ� બી.ક�. માલાબહ�ન, મને કોસ� 
કરાવનાર મારી િવ�ાિથ�ની બી.ક�. કલાવતીબેન 
(�� �યાર� મા�યિમક શાળાનો િશ�ક હતો. �યાર� 
તેઓ મારા િવ�ાિથ�ની હતા.) ક� જેઓએ અ�યાર� 
મારી િશિ�કા બની યથાથ� યોગ િશખ�યો. મારા 
લૌ�કક / અલૌ�કક પ�રવાર સાથે સવ�ને અને 
�યારા િશવબાબાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન.                      

॥ ઓમશા  િત ॥

પાછલા એક વષ�થી ��ાક�મારીઝના 
�ાનમાગ� પર ચાલું છું. મારી પ�ી પણ આમાં 
સાથી છ�.

મને ખબર જ નહોતી ક� મને શું થયું છ�, 
ફ�, સખત તાવના કારણે મને દવાખાને દાખલ 
કય� હતો. મારી શારી�રક શ�� સાવ જ ખતમ 
થઈ ગઈ છ� એવું અનુભવતો હતો. �ાસ લેવામાં 
પણ તકલીફ પડતી હતી. અચાનક જ ડૉ�ટર� 
બતા�યું ક� મને �વલેણ ‘�વાઈન �લુ’ થઈ ગયો 
છ� અને બચવાની કોઈ જ શ�યતા નથી. ડૉ�ટર� 
એ પણ ચેતવણી આપી ક� સાથે રહ�વાવાળાને પણ 
વાઈરલ બીમારી લાગુ પડી �ય. તેનું �યાન 
રાખવા ક�ં.

મને તરત જ ગાંધીનગર િસિવલ હૉ��પટલ 
ખાતે લઈ ગયા. �યાં મને વે��ટલેટર પર ICCUમાં 
રાખવામાં આ�યો, �યાં નસ� ક� ડૉ�ટર િવના 
કોઈને પણ �વેશ વિજ�ત રાખેલો. મારો લૌ�કક 
પ�રવાર પણ મને �ઈ શક� પણ મળી ના શક�. 
તેવામાં �� એકલો અટૂલો પડી ગયો.

વે��ટલેટર /ICCUમાં લઈ જતાં પહ�લાં મારા 
શરીર પરથી ઘર�ણાં, વ�ટ�, ચેઈન, ઘડીયાળ 
વગેર� કાઢી નંખા�યું હતું. નસ� બહ�ન મારા હાથ 
પરની રાખડી પણ છોડી નાખતા હતા. �યાર� મ� 
તેમને ક�ં ક� રહ�વા દો બહ�ન, ભગવાન સાથે 
હોવાનું પિવ� બંધન છ�. બહ�ન� એ ‘ઓમશાંિત’ 
કહી રહ�વા દીધું. મને એવું લાગી ર�ં હતું ક� આ 

મોતના મુખેથી પરત - અનુભવ
બી.ક�. �દનેશભાઈ ક�. ગાંધી, કપડવંજ



2ÉWðHíÉà`ò +´ÉyÉ~ÉÖ2Ò©ÉÉÅ "Ê»É±´É2 ~ÉÉ«É±É +à»ÉÉàÊ¶É+à¶É{É'{ÉÉ »{Éà¾úÊ©É±É{É 
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉV´É±É{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. +ÅWÖð¥Éà{É, 
©Éà«É2 ¸ÉÒ eôÉè. Wðä©É{É§ÉÉ>, ¡É©ÉÖLÉ «ÉÖ´ÉHí ©ÉÅeô³ ¨ÉÉlÉÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>. 

©É¾ÖúeôÒ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ "´«É»É{É ©ÉÖÎGlÉ 
«ÉÉmÉÉ'©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ »É2~ÉÅSÉ, NÉÉ©É{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà.

´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É wöÉ2É "+©É2{ÉÉoÉ qö¶ÉÇ{É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖ. 2ÉWð¥Éà{É, 
¦É.HÖ. {Éà¾úÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. +®øiÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö {É´ÉÉ {É2ÉàeôÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉlÉà Ê¶É´É-¶ÉÅHí2{ÉÒ SÉälÉ{«É 
]ñÉÅLÉÒ{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ©«ÉÖÊ{ÉÊ»É~É±É HíÉè~ÉÉàÇ2à÷`ò2 ¨ÉÉlÉÉ +Wð«ÉË»É¾ú 

§É`òÉäÊ2«ÉÉ lÉoÉÉ ¦É.HÖí. »ÉÖ±ÉÉàSÉ{ÉÉ¥Éà{É.

©ÉÉ³Ò«ÉÉ-¾úÉ`òÒ{ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉqÃö 2ÉWðSÉÅrö Ê©É¶É{É{ÉÉÅ »´ÉÉy«ÉÉ«ÉHíÉ2 
¨ÉÉlÉÉ ¾úºÉÇq§ÉÉ>{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É.  

{É´É»ÉÉ2Ò©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ SÉÒ£í +à{Yð{ÉÒ«É2 
{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¨ÉÉlÉÉ 2ÉWÖð NÉÖ~lÉÉ, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà. 

~ÉÉ`òeôÒ »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 "Ê¶É´Éy´ÉX2Éà¾úiÉ' Hí2lÉÉÅ {ÉNÉ2 Yð±±ÉÉ BJP 

¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ> ~É`àò±É, ¦É.HÖí. Ê¡É«ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà. 
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©ÉÖÅ¥É> NÉÉà2É>©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉV´É±É{É Hí2lÉÉÅ `òÒ´ÉÒ 
Hí±ÉÉHíÉ2 CID qö«ÉÉ ¶Éà`ÞòÒ, ¦É.HÖí. ~ÉÉ®ø±É¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà. 



»ÉÉ«É©ÉÉ LÉÉlÉà +É´Éà±É "Hàí. +à©É. Wðà. ~É`àò±É ¾úÉ>»HÖí±É'©ÉÉÅ yÉÉà2iÉ 10 
lÉoÉÉ 12{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÉ Ê´ÉqöÉ«É ¡É»ÉÅNÉà ¶ÉÖ§ÉHíÉ©É{ÉÉ+Éà ~ÉÉcó´ÉlÉÉÅ 

¦É.HÖí. ÊHí2iÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¶ÉÉ³É{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ lÉoÉÉ Ê¶ÉKÉHíNÉiÉ. 

Hí±ÉÉà±É©ÉÉÅ "¡É§ÉÖ qö¶ÉÇ{É +Éy«ÉÉÎl©ÉHí ©Éà³É'{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É ¡É»ÉÅNÉà 
©Éà«É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ +É{ÉÅqöÒ¥Éà{É ~É`àò±É{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H2lÉÉÅ ¦É.HÖ. +®øiÉÉ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö LÉÉlÉà SÉÒ2Ò~ÉÉ±É >{eô»`ÄòÒ]ñ©ÉÉÅ "{Éà¶É{É±É »Éà£`òÒ ´ÉÒHí'{ÉÒ 
AWð´ÉiÉÒ©ÉÉÅ +à{Yð{ÉÒ«É»ÉÇ OÉÖ~É{Éà "»ÉÅ~ÉÚiÉÇ »ÉÖ2KÉÉ' Ê´ÉºÉ«É ~É2 

+Éy«ÉÉÎl©ÉHí `òÒ~»É +É~ÉlÉÉÅ »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É{ÉÉÅ ¦É.HÖí. {ÉÅÊqö{ÉÒ¥Éà{É.

´É±É»ÉÉeô©ÉÉÅ {É´ÉÒ SÉÜÅ`òÉ«Éà±ÉÒ ~ÉÉÅLÉ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É 
¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ©Éà«É2 ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÅHíWð§ÉÉ> +É¾úÒ2, eàô~«ÉÖ`òÒ ©Éà«É2 AÊ©ÉÇ±ÉÉ¥Éà{É ÊmÉ´ÉàqöÒ, 

¨ÉÉlÉÉ yÉ©Éâ¶É§ÉÉ>, WðàºcóÒHíÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí.2Å÷Wð{É¥Éà{É, ¦É.HÖí.2ÉàÊ¾úlÉ§ÉÉ>.

Ê´É2©ÉNÉÉ©É©ÉÉÅ yÉÉà2iÉ 10-12{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà lÉoÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò 
"~É2ÒKÉÉ +É{ÉÅqö »ÉÉoÉà' »Éà©ÉÒ{ÉÉ2©ÉÉÅ ´ÉGlÉÉ ¦É.HÖí. »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉoÉ{É§ÉÉ>, 

Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ +É«ÉÉàWðHíÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí.2©ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. yÉÌ©ÉºcóÉ¥Éà{É. 

¥ÉÉWð´ÉÉ©ÉÉÅ {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ §É´É{É{ÉÉÅ ©ÉÅNÉ±É NÉÞ¾ú ¡É»ÉÅNÉà +É«ÉÉàYðHí HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
HàíHí Hí`òÓNÉ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. Êeô©~É±É¥Éà{É.

Hàí¶ÉÉàqö »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ "©É¾úÉÊ¶É´É2ÉmÉÒ ©É¾úÉàl»É´É' 
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ `Äò»`òÒ Wð±ÉÉ2É©É ©ÉÅÊqö2 ¨ÉÉlÉÉ 2©Éà¶É§ÉÉ>, +OÉiÉÒ ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò 
¨ÉÉlÉÉ eôÉÂÉ§ÉÉ>, eôÉè. yÉ{Éà¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ®ø~ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

LÉàeô¦ÉÁÉ©ÉÉÅ Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ ~É´Éâ "¥É2£í{ÉÉ +©É2{ÉÉoÉ'{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ »ÉÉoÉà 
©ÉÉ©É±ÉlÉqöÉ2 ¨ÉÉlÉÉ ©ÉÉàqöÒ§ÉÉ>, ¦É.HÖ. V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É. 
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´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ LÉÉlÉà "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É Hí2lÉÉÅ 
eôÉè. »ÉÉÊqöHíÉ HíÉ~Éeô´ÉÉ±ÉÉ, 2Ò«ÉÉ¥Éà{É ´Éäv, HíÉà~ÉÉàÇ2à`ò2 ¶ÉHÖÅílÉ±ÉÉ¥Éà{É, 
HíÉà~ÉÉàÇ2à`ò2 ©É{ÉÉà2©ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí.2ÉWð¥Éà{É, ¦É.HÖí. ©ÉÉàÊ{ÉHíÉ¥Éà{É. 

{É´É»ÉÉ2Ò LÉÉlÉà "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà'  BJP  ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÉàSÉÉÇ 
wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ 

©ÉÅmÉÒ BJP  ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÉà2SÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É »ÉÉà{ÉÒ. 

~ÉÉà2¥ÉÅqö2©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»É'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ±ÉÉ«ÉÉà{Éà»É V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É, 
`Äò»`òÒ »ÉLÉÒ G±É¥É ©ÉyÉÖ¥Éà{É, ¡É©ÉÖLÉ ~É`àò±É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³ ©ÉÅNÉ³É¥Éà{É, 
¡É©ÉÖLÉ LÉÉ2´ÉÉ ©ÉÅeô³ »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É, eôÉè. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É.

´ÉeôÉàqö2É ´ÉÉ»ÉiÉÉ 2Éàeô©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»É' ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ `òÉèHí ¶ÉÉà{ÉÖÅ 
AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí.eôÉè.Ê{É2ÅWð{ÉÉ¥Éà{É, HíÉà~ÉÉàÇ2à`ò2 §ÉÊNÉ{ÉÒ 

»ÉÖ{ÉÒlÉÉ¥Éà{É, SÉÉ>±eô HíÉA{»ÉÒ±É2 ¾úÒ2±É¥Éà{É SÉÉ´ÉeôÉ, ¦É.HÖí. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É.

NÉÉáeô±É©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' +É«ÉÉàYðlÉ "{ÉÉ2Ò lÉÖ Hí±«ÉÉiÉÒ' »{Éà¾úÊ©É±É{É©ÉÉÅ 
¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É, eôÉè. ]ñ{ÉHíÉ2¥Éà{É, ¡É©ÉÖLÉ LÉÉàeô±ÉyÉÉ©É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³, 

§ÉÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É, +àeô´ÉÉàHàí`ò §ÉÊNÉ{ÉÒ +É¶É©ÉÉ¥Éà{É. 

ÊSÉ±ÉÉàeôÉ©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ 2Éº`ÄòÒ«É »ÉÅ«ÉÉàYðHíÉ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ´ÉÓNÉ 
¦É.HÖí. ¶ÉÉ2qöÉ¥Éà{É, CRPF  ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ¥É`òÉ±ÉÒ«É{É{ÉÉ Hí©ÉÉ{e2ò >{röÉiÉÒ¥Éà{É, 

¥É¥ÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É, ¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É. 

´«ÉÉ2É©ÉÉÅ "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' HíÉà±ÉàWð©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É 
+É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É, HÞíÊºÉ «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ`òÒ{ÉÉ VC eôÉè.~ÉÒ.eôÒ.´É©ÉÉÇ, 
HíÉè±ÉàWð{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ¨ÉÉlÉÉ LÉÉ2´ÉÉ»ÉÒ«ÉÉ lÉoÉÉ +{«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ¡ÉÉà£àí»É2Éà.

+©É2à±ÉÒ »Éà´ÉÉHàí{rö LÉÉlÉà "{ÉÉ2Ò lÉÖ {ÉÉ2É«ÉiÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ 
Yð±±ÉÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ Wðä{ÉÒ¥Éà{É, ¡É©ÉÖLÉ ±ÉÉ«ÉÉà{É»É G±É¥É §ÉÊNÉ{ÉÒ 
¾Åú»ÉÉ¥Éà{É, ¡É©ÉÖLÉ AXÇ OÉÖ~É §ÉÊNÉ{ÉÒ 2Ò©ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É. 
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2ÉWðHíÉà`ò Hàí´ÉeôÉ´ÉÉeôÒ LÉÉlÉà "´«ÉÉ~ÉÉ2Ò »ÉÅ©Éà±É{É'©ÉÉÅ ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É, 
`Äàò]ñ22 2ÉWðHíÉà`ò Wðà©»ÉÃ +à{eô V´Éà±É2Ò +à»ÉÉàÊ¶É+à¶É{É 

¨ÉÉlÉÉ Hí{Éä«ÉÉ±ÉÉ±É 2ÉWð~É2É, ¡É©ÉÖLÉ 2ÉWðHíÉà`ò ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò ©ÉÅeô³ 
¨ÉÉlÉÉ SÉÅràö¶É§ÉÉ>, Ê¥É±eô2 ¨ÉÉlÉÉ ¡É´ÉÒiÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ~ÉÉ®ø±É¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É©ÉÉÅ "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö{Éà' 
2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ{Éà Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ 

¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉ »ÉàJàí`ò2Ò Wð{É2±É ¦É.HÖí. Ê{É´Éâ2§ÉÉ>. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö >{eôÒ«ÉÉ HíÉà±ÉÉà{ÉÒ{ÉÉ "~ÉÅSÉÉàl»É´É ©É¾úÉàl»É´É'{ÉÖÅÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ qöÉqöÒ 2lÉ{É ©ÉÉàÊ¾ú{ÉÒYð, 
»ÉàJàí`ò2Ò Wð{É2±É ¦É.HÖí. Ê{É´Éâ2§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ©ÉÖ{üü{ÉÒ¥Éà{É, 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ, ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É. »ÉÉoÉà +Éy«ÉÉÎl©ÉHí »ÉÅOÉ¾úÉ±É«É{ÉÖÅ 

AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2Ò ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ »´ÉÉ»o«É +{Éà ~ÉÊ2´ÉÉ2 Hí±«ÉÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>÷ HíÉ{ÉÉiÉÒ, MLA  ¨ÉÉlÉÉ ´É±±É§É§ÉÉ> 
HíÉHíeôÒ«ÉÉ +{Éà {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ §É´É{É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ +Éqö2iÉÒ«É qöÉqöÒ 2lÉ{É©ÉÉàÊ¾ú{ÉÒYð »ÉÉoÉà +{«É ´ÉÊ2ºcó ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà +{Éà +ÊlÉÊoÉNÉiÉ. 

+lÉÖ±É©ÉÉÅ {É´ÉÊ{É©ÉÉÇiÉ oÉ{ÉÉ2 »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "§ÉÚÊ©É ~ÉÚWð{É »É©ÉÉ2Éà¾ú'©ÉÉÅ 
+lÉÖ±É HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ SÉà2©Éà{É ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖ{ÉÒ±É ±ÉÉ±É§ÉÉ>, eôÉè. Ê´É©É±ÉÉ¥Éà{É, 

USAoÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É eôÉè. »ÉÖyÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí 2Å÷Wð{É¥Éà{É. 

´Éeô{ÉNÉ2©ÉÉÅ »ÉÖ¡ÉÊ»ÉyyÉ `òÒ´ÉÒ »ÉÒ2Ò«É±É 
"lÉÉ2Hí ©É¾àúlÉÉ{ÉÉ A±É`òÉ SÉ¶©ÉÉ'{ÉÉ Hí±ÉÉHíÉ2 {É`ÖòHíÉHíÉ 
¨ÉÉlÉÉ PÉ{É¶«ÉÉ©É§ÉÉ> {ÉÉ«ÉHí lÉoÉÉ lÉ{©É«É ´ÉàHí2Ò«ÉÉ{Éà 

>¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖ. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É. 
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