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�માણમાં આળસ ઉપર િવજય ના મેળ�યો હોય, 
તો આળસને કારણે �યાર� પરાજયની કાિલમા 
સવાર થઈ �ય છ�, તે ખબર પડતી નથી. �દર જે 
િસફતથી માનવને કરડે છ� તેવી ગિત આળસ પણ 
કરાવે છ�.

સાધનાપથના યાિ�ક માટ� િનર�તર 
અતી���ય સુખના ઝૂલામાં ઝુલવું �વાભાિવક 
બની �ય છ� પણ ઈ�રીય ખ�નાની �ા��તમાં 
�યાર� કોઈને આળસ થાય છ� �યાર� ઉ�ાસ 
ચા�યો �ય છ�. ઊધઈની જેમ યોગીનું ધોવાણ 
થાય છ�. આળસથી તે �ે� કમ�થી વંિચત રહી 
�ય છ�. આળસનો અ�યાસ વધે છ� �યાર� 
માનવમાંથી આ�મિવ�ાસ, �ઢતા, તી� 
પુ�ષાથ�ની ભાવના વગેર� લુ�ત થાય છ� તેથી 
પુ�ષાથ�માં આગળ ધપવામાં િવ�નનો અનુભવ 
થાય છ�.

આળસ એ માનવના સુંદર ચહ�રા ઉપર 
થયેલા ખીલ જેવી છ� જે તેના �ય���વને િછ�ન 
િભ�ન કરી નાખે છ�. કોઈ કાય� કરવાનું હોય 
�યાર� સા�ં િવચારીશું, આ કામ કરીશું. આજે 
િવચારીએ છીએ, કાલે કરીશું. આ કાય� પૂ�ં 
કરીશું પછી કરીશું, આવા િવચારો એ પણ 
આળસનાં જ �પો છ�.

�યાર� આળસ આવે છ� �યાર� પુ�ષાથ�માં 
થાકનો અનુભવ થાય છ�. આળસ અનેક 
બહાનાઓની ઢાલ લઈને ઉપ��થત થાય છ�. 
પ�રણામે તેના પુ�ષાથ�ની ગિત સાધારણ થાય છ�. 
તેના પથમાં િવ�ન ન હોવા છતાં પણ કાય� ��યેની 
લગનમાં ઓટ આવે છ�. આમ �ે�કાય�થી વંિચત 

આળસની પ�રભાષા સૌને સુિવ�દત જ છ�. 
પોતાના ક� પોતાને સ�પાયેલાં કાય� ��યે 
ઉદાસીનતા રાખવી, બેદરકારી રાખવી, તેને 
યો�ય �વ�પમાં ન કરવા અને તેનાથી મુ� 
થવાની યુ��ઓ - �યુ��ઓ કરવી તે 
આળસનું �વ�પ છ�. આળસના િવિભ�ન �વ�પો 
છ�. પર�તુ તેનો સાર એટલો ક� પોતાના કત��ય 
��યે સેવાતી િશિથલતા ક� નબળાઈ, માણસની 
ભાગેડૂ�િ� પણ તેમાં આવી શક�. આળસની 
ભ�સ�ના સૌએ કરી છ�. આળસ એ છ�ો િવકાર છ�. 
આળસ એ �વતા માણસની કબર છ�. अलस�य 

क�तो िव �ा अथा�� આળસુમાં િવ�ા �યાંથી હોય ?

આળસ એ માનવ ઉ�કષ�ના પથમાં 
અવરોધ�પ મહાનશ�ુ છ�. આપણે સસલા અને 
કાચબાની વાતા� સાંભળી છ�. સસલામાં શ�� 
હોવા છતાં આળસને કારણે તેનો પરાજય થયો. 
કાચબો �પધા� �તી ગયો. સસલાને શરમાઈને 
�યાંથી ભાગી જવું પ�ું.

આવી ઘટનાઓ ઘણાના �વનમાં બને છ�. 
પોતાનામાં યો�યતા હોય, કાય� કરવાની �મતા 
હોય, સં�ગો અનુક�ળ હોય અને સૌનો સાથ 
હોય છતાં એક મા� આળસને કારણે જ માનવ 
મહાનતાથી િવમુખ બને છ�. આના મૂળમાં 
આળસ યા �માદ િનિમત છ�. લૌ�કક ક� અલૌ�કક 
�વનમાં આળસથી થયેલા નુકસાનનો અંદાજ 
કાઢવો મુ�ક�લ બને છ�.

�વનમાં સાધનાપથમાં આળસ એ િવશેષ 
િવકાર છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર 
ઉપર િવજય મેળ�યો હોય આમ છતાં � તેટલા જ 

તં�ી �થાનેથી

આળસ

�ાના�ત
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થવું તે પણ આળસની િનશાની છ�. આળસને 
કારણે ઉમંગ, ઉ�ાસ, તરવરાટ ચા�યાં �ય છ�. 
પુ�ષાથ� �વનમાં આ અણુ િવ�ફોટથી પણ 
ખતરનાક છ�. આળસુ માણસ બી�ની 
િવશેષતાઓને ન �તાં તેની નબળાઈઓને 
ધારણ કરીને �વયં પણ ઢીલો બને છ�. આળસના 
સં�કાર વાર�વાર પોતાની તરફ ખ�ચે છ�.

આળસ ઉપર િવજય

• માણસે શાંતિચ�ે તટ�થભાવે પોતાનું 
અવલોકન, િનરી�ણ અને મૂ�યાંકન કરવું 
�ઈએ. આળસથી થતા ગેરફાયદાઓ 
બુ���પી નયનો સામે લાવવા �ઈએ. તેથી 
સ�ગ બનવું �ઈએ. આળસના પ�રણામોનો 
િવચાર કરીને આળસ તજવી �ઈએ.

• આ ����પી નાટકમાં માનવનું મહ�વપૂણ� 
�થાન છ�. તેણે સમયને તકને �યથ� જવા દ�વાં 
ન �ઈએ. અબ નહ� તો કબ નહ�. જે આજે 
કરી શકતો નથી તે �યાર�ય કરી શકતો નથી. 
આજનું કામ કદીયે કાલ ઉપર ન ઠ�લવું 
�ઈએ.

• આપણને �ે� િવચારો આવે છ� તેને 
આળસને કારણે સાકાર કરી શકતા નથી. 
�યાર� બી� કોઈ તે સાકાર કર� છ� �યાર� 
આપણે કહીએ છીએ, મને પણ આવા જ 
િવચારો આવેલા. આમ આળસમાંથી 
પ�ાતાપની પળો આવે છ�.

• િવચારો કયા� પછી તેને સાકાર કરવામાં 
િવલંબ થતાં લોકો તેનો લાભ ઉઠાવે છ�. જે 
સમયે જે વાતાવરણમાં જે ભાવનાથી આપણને 
િવચારો આવે તેને તેજ વાતાવરણમાં કરવાથી 
સફળતા મળ� છ�. માટ� કહ�વત છ� ક� લોખંડ 
ગરમ હોય �યાર� જ તેને ટીપો. અથા�� તકનો 

લાભ ઉઠાવી લાભા��વત બનો. આળસનો 
�યાગ કરો.

• માનવે િવિવધકલા, િવ�ા, ��નર, ઉ�ોગ, 
�યવસાય, રસ�િચના �ે�ે મહ�વનું �થાન 
મેળવવું હોય તો આળસને િતલાંજિલ આપવી 
�ઈએ. િવ�નો ઈિતહાસ જુઓ. �વનના 
કોઈપણ �ે�ે મહાન બનનાર �ય��એ 
આળસનો શ�ુ સમ�ને �યાગ કર�લો છ�. 
સદા ઉમંગ ઉ�ાસમાં રહ�વાથી આળસને દૂર 
કરી શકાય છ�.

• �ક�િત એ આધાર છ�. પુ�ષ (આ�મા) એ 
�ક�િતનો માિલક છ�. શરીરને, મનને જે રીતે 
ઘડવું હોય તે રીતે ઘડી શકાય. ખાનપાન, 
આહારિવહાર, િન�ા, �યસનો વગેર�માં 
આમૂલ પ�રવત�ન લાવવું એ માણસના 
હાથની વાત છ�. માટ� �ઢ મનોબલ ક�ળવી 
આળસનો �યાગ કરી િભ�ન િભ�ન �કારના 
બહાના કાઢવાની �િ�માંથી બહાર આવવું 
�ઈએ.

• આળસ �યાગની �િ�યાનો �ાર�ભ કરો. પછી 
તે અ�તવેળા (��મુ�ત�) એ ઉઠવાની હોય 
ક� કોઈપણ �ે�ની હોય. શ�આતમાં 
િન�ફળતા મળ� છતાં પણ હારી, થાક�ને 
પુ�ષાથ� છોડી દ�શો નહ�. ‘ઉઠો, �ગો અને 
�યાં સુધી �યેયની �ા��ત ન થાય �યાં સુધી 
કાય�રત રહો.’ �વામી િવવેકાનંદ� ઉ�ાર�લા 
આ શ�દોને અમલમાં મૂકો. અિવરત 
પુ�ષાથ�ના બળ� તમે આળસનો �યાગ કરી 
તેના ઉપર િવજય મેળવી િનિ�ત મંિઝલે 
પહ�ચી શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત
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�માણમાં આળસ ઉપર િવજય ના મેળ�યો હોય, 
તો આળસને કારણે �યાર� પરાજયની કાિલમા 
સવાર થઈ �ય છ�, તે ખબર પડતી નથી. �દર જે 
િસફતથી માનવને કરડે છ� તેવી ગિત આળસ પણ 
કરાવે છ�.

સાધનાપથના યાિ�ક માટ� િનર�તર 
અતી���ય સુખના ઝૂલામાં ઝુલવું �વાભાિવક 
બની �ય છ� પણ ઈ�રીય ખ�નાની �ા��તમાં 
�યાર� કોઈને આળસ થાય છ� �યાર� ઉ�ાસ 
ચા�યો �ય છ�. ઊધઈની જેમ યોગીનું ધોવાણ 
થાય છ�. આળસથી તે �ે� કમ�થી વંિચત રહી 
�ય છ�. આળસનો અ�યાસ વધે છ� �યાર� 
માનવમાંથી આ�મિવ�ાસ, �ઢતા, તી� 
પુ�ષાથ�ની ભાવના વગેર� લુ�ત થાય છ� તેથી 
પુ�ષાથ�માં આગળ ધપવામાં િવ�નનો અનુભવ 
થાય છ�.

આળસ એ માનવના સુંદર ચહ�રા ઉપર 
થયેલા ખીલ જેવી છ� જે તેના �ય���વને િછ�ન 
િભ�ન કરી નાખે છ�. કોઈ કાય� કરવાનું હોય 
�યાર� સા�ં િવચારીશું, આ કામ કરીશું. આજે 
િવચારીએ છીએ, કાલે કરીશું. આ કાય� પૂ�ં 
કરીશું પછી કરીશું, આવા િવચારો એ પણ 
આળસનાં જ �પો છ�.

�યાર� આળસ આવે છ� �યાર� પુ�ષાથ�માં 
થાકનો અનુભવ થાય છ�. આળસ અનેક 
બહાનાઓની ઢાલ લઈને ઉપ��થત થાય છ�. 
પ�રણામે તેના પુ�ષાથ�ની ગિત સાધારણ થાય છ�. 
તેના પથમાં િવ�ન ન હોવા છતાં પણ કાય� ��યેની 
લગનમાં ઓટ આવે છ�. આમ �ે�કાય�થી વંિચત 

આળસની પ�રભાષા સૌને સુિવ�દત જ છ�. 
પોતાના ક� પોતાને સ�પાયેલાં કાય� ��યે 
ઉદાસીનતા રાખવી, બેદરકારી રાખવી, તેને 
યો�ય �વ�પમાં ન કરવા અને તેનાથી મુ� 
થવાની યુ��ઓ - �યુ��ઓ કરવી તે 
આળસનું �વ�પ છ�. આળસના િવિભ�ન �વ�પો 
છ�. પર�તુ તેનો સાર એટલો ક� પોતાના કત��ય 
��યે સેવાતી િશિથલતા ક� નબળાઈ, માણસની 
ભાગેડૂ�િ� પણ તેમાં આવી શક�. આળસની 
ભ�સ�ના સૌએ કરી છ�. આળસ એ છ�ો િવકાર છ�. 
આળસ એ �વતા માણસની કબર છ�. अलस�य 

क�तो िव �ा अथा�� આળસુમાં િવ�ા �યાંથી હોય ?

આળસ એ માનવ ઉ�કષ�ના પથમાં 
અવરોધ�પ મહાનશ�ુ છ�. આપણે સસલા અને 
કાચબાની વાતા� સાંભળી છ�. સસલામાં શ�� 
હોવા છતાં આળસને કારણે તેનો પરાજય થયો. 
કાચબો �પધા� �તી ગયો. સસલાને શરમાઈને 
�યાંથી ભાગી જવું પ�ું.

આવી ઘટનાઓ ઘણાના �વનમાં બને છ�. 
પોતાનામાં યો�યતા હોય, કાય� કરવાની �મતા 
હોય, સં�ગો અનુક�ળ હોય અને સૌનો સાથ 
હોય છતાં એક મા� આળસને કારણે જ માનવ 
મહાનતાથી િવમુખ બને છ�. આના મૂળમાં 
આળસ યા �માદ િનિમત છ�. લૌ�કક ક� અલૌ�કક 
�વનમાં આળસથી થયેલા નુકસાનનો અંદાજ 
કાઢવો મુ�ક�લ બને છ�.

�વનમાં સાધનાપથમાં આળસ એ િવશેષ 
િવકાર છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને અહ�કાર 
ઉપર િવજય મેળ�યો હોય આમ છતાં � તેટલા જ 

તં�ી �થાનેથી

આળસ

�ાના�ત
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થવું તે પણ આળસની િનશાની છ�. આળસને 
કારણે ઉમંગ, ઉ�ાસ, તરવરાટ ચા�યાં �ય છ�. 
પુ�ષાથ� �વનમાં આ અણુ િવ�ફોટથી પણ 
ખતરનાક છ�. આળસુ માણસ બી�ની 
િવશેષતાઓને ન �તાં તેની નબળાઈઓને 
ધારણ કરીને �વયં પણ ઢીલો બને છ�. આળસના 
સં�કાર વાર�વાર પોતાની તરફ ખ�ચે છ�.

આળસ ઉપર િવજય

• માણસે શાંતિચ�ે તટ�થભાવે પોતાનું 
અવલોકન, િનરી�ણ અને મૂ�યાંકન કરવું 
�ઈએ. આળસથી થતા ગેરફાયદાઓ 
બુ���પી નયનો સામે લાવવા �ઈએ. તેથી 
સ�ગ બનવું �ઈએ. આળસના પ�રણામોનો 
િવચાર કરીને આળસ તજવી �ઈએ.

• આ ����પી નાટકમાં માનવનું મહ�વપૂણ� 
�થાન છ�. તેણે સમયને તકને �યથ� જવા દ�વાં 
ન �ઈએ. અબ નહ� તો કબ નહ�. જે આજે 
કરી શકતો નથી તે �યાર�ય કરી શકતો નથી. 
આજનું કામ કદીયે કાલ ઉપર ન ઠ�લવું 
�ઈએ.

• આપણને �ે� િવચારો આવે છ� તેને 
આળસને કારણે સાકાર કરી શકતા નથી. 
�યાર� બી� કોઈ તે સાકાર કર� છ� �યાર� 
આપણે કહીએ છીએ, મને પણ આવા જ 
િવચારો આવેલા. આમ આળસમાંથી 
પ�ાતાપની પળો આવે છ�.

• િવચારો કયા� પછી તેને સાકાર કરવામાં 
િવલંબ થતાં લોકો તેનો લાભ ઉઠાવે છ�. જે 
સમયે જે વાતાવરણમાં જે ભાવનાથી આપણને 
િવચારો આવે તેને તેજ વાતાવરણમાં કરવાથી 
સફળતા મળ� છ�. માટ� કહ�વત છ� ક� લોખંડ 
ગરમ હોય �યાર� જ તેને ટીપો. અથા�� તકનો 

લાભ ઉઠાવી લાભા��વત બનો. આળસનો 
�યાગ કરો.

• માનવે િવિવધકલા, િવ�ા, ��નર, ઉ�ોગ, 
�યવસાય, રસ�િચના �ે�ે મહ�વનું �થાન 
મેળવવું હોય તો આળસને િતલાંજિલ આપવી 
�ઈએ. િવ�નો ઈિતહાસ જુઓ. �વનના 
કોઈપણ �ે�ે મહાન બનનાર �ય��એ 
આળસનો શ�ુ સમ�ને �યાગ કર�લો છ�. 
સદા ઉમંગ ઉ�ાસમાં રહ�વાથી આળસને દૂર 
કરી શકાય છ�.

• �ક�િત એ આધાર છ�. પુ�ષ (આ�મા) એ 
�ક�િતનો માિલક છ�. શરીરને, મનને જે રીતે 
ઘડવું હોય તે રીતે ઘડી શકાય. ખાનપાન, 
આહારિવહાર, િન�ા, �યસનો વગેર�માં 
આમૂલ પ�રવત�ન લાવવું એ માણસના 
હાથની વાત છ�. માટ� �ઢ મનોબલ ક�ળવી 
આળસનો �યાગ કરી િભ�ન િભ�ન �કારના 
બહાના કાઢવાની �િ�માંથી બહાર આવવું 
�ઈએ.

• આળસ �યાગની �િ�યાનો �ાર�ભ કરો. પછી 
તે અ�તવેળા (��મુ�ત�) એ ઉઠવાની હોય 
ક� કોઈપણ �ે�ની હોય. શ�આતમાં 
િન�ફળતા મળ� છતાં પણ હારી, થાક�ને 
પુ�ષાથ� છોડી દ�શો નહ�. ‘ઉઠો, �ગો અને 
�યાં સુધી �યેયની �ા��ત ન થાય �યાં સુધી 
કાય�રત રહો.’ �વામી િવવેકાનંદ� ઉ�ાર�લા 
આ શ�દોને અમલમાં મૂકો. અિવરત 
પુ�ષાથ�ના બળ� તમે આળસનો �યાગ કરી 
તેના ઉપર િવજય મેળવી િનિ�ત મંિઝલે 
પહ�ચી શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 07 July 2018 Page No. 06

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 07 July 2018 Page No. 07

�ાના�ત

કારણે તેઓ કદી પણ િહ�મત હાયા� નહ�, િનરાશ 
થયા નહ�, અસફળતા મળવા છતાં પણ તેઓ કદી 
ઉદાસ થયા નહ�. િચંતાઓની ર�ખાઓ કદી એમના 
લલાટ ઉપર �વા મળી નથી. એમને એ િવ�ાસ 
હતો ક� િહ�મત રાખનારાને પરમા�માની હ�ર 
ગણી મદદ મળ� છ�. એમની આ આ�મિવ�ાસની 
શ��ને કારણે, એમના �યાગ, તપ�યા અને 
અથક સેવાઓને કારણે આજે પણ ���ાનય� 
છ��ાં 82 વષ�થી િનિવ��નરીતે ‘�દન દૂના રાત ચૌ 
ગુના’ ઉ�નિત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. 
‘જેનામાં પોતાની યો�યતા, �મતા અને શ�� 
સામ�ય� પર િવ�ાસ છ� તે એક ક�શળ �શાસક 
બની શક� છ�. જેને પોતાની �મતા પર જ િવ�ાસ 
નથી એનો કોઈ િવ�ાસ કરતું નથી.’ આવા 
�ઢિવ�ાસવાળા �શાસક જે િન�ય કર� છ� એને 
પૂરો કર� છ� પછી એમના માગ�માં ગમે તેટલા 
અવરોધ ક�મ ના આવે. એમનું �ભાવશાળી 
�ય���વ એમના સંપક�માં આવનારમાં પણ �ાણ 
ફ��ક� દ� છ�. આમ તેઓ અનાયાસ જ એના 
સહયોગી બની �ય છ�.

આ�મિવ�ાસ કઈ રીતે વધે ?

આ�મિવ�ાસને ��ત રાખવો એ ઘણું જ 
જ�રી છ�. કારણ ક� � માનવની આ�મિવ�ાસ 
�પી �યોિત બુઝાઈ �ય તો એનું �વન જ 
અંધકારથી ઘેરાઈ �ય છ�. એટલા માટ� સદા 
પોતાના �વમાનની સીટ પર રહો. ‘�� કોણ છું.’ એ 
�ણવા છતાં પણ તેને ભૂલી જઈએ છીએ �યાર� 
હતાશ થઈ જઈએ છીએ. સદાએ ��િત રાખો ક� ‘�� 
મા�ટર સવ�શ��વાન છું.’ ‘સવ� ગુણ સંપ�ન છું.’ 
‘�� �ા��ત �વ�પ આ�મા છું.’, ‘�� �વરા�ય 

જે�સ એલને ક�ં છ�, 
‘જેના �ય���વમાં 
િવ�ાસ અને 
મ��ત�કમાંથી �ે�તાનો 
ભાવ ટપકતો રહ�શે, એને 
જ સફળતા મળશે.’ એક 
િવચારક� ક�ં છ�, ‘જેનો

આ�મિવ�ાસ હારી શકતો નથી, તે �વયં પણ કદી 
હારી શકતો નથી.’

જે સમયે બધી આશાઓ સમા�ત થઈ �ય 
છ�, એ સમયે અતૂટ આ�મિવ�ાસ અને સતત કામ 
કરતા રહ�વાનો સંક�પ જ મનુ�યને સફળ અને 
િવજયી બનાવે છ�. એટલે જે �ય��માં આ�મ-
િવ�ાસ છ�, તે એક ક�શળ �શાસક તરીક� િસ� 
થઈ શક� છ�. �શાસનની કળા �વયંમાં એક ઘણી 
મોટી કળા છ�. એમાં મોટ� ભાગે સવ� શ��ઓ, 
ગુણો અને િવશેષતાઓનો ઉપયોગ થાય છ�. એક 
ક�શળ �શાસક િવપરીત વાતાવરણ, વાયુમંડળ, 
�ય�� અને �વભાવ સં�કાર વગેર�માં એને 
ઓળખીને યથાથ� િનણ�ય લઈને �વયં સંતુ� રહ� 
છ� તથા દર�કને સંતુ� કર� છ�.

િવ�ભરમાં સવ��ે� �શાસક હતા 
��િપતા ��ા. જેમણે એટલી ક�શળતાથી 
�શાસન કયુ� હોય તેવું ઈિતહાસમાં કોઈનું પણ 
વણ�ન નથી. ��ાબાબામાં એક િવશેષ ગુણ હતો 
ક� તેઓ કોઈપણ કાય�ને અસંભવ માનતા નહોતા. 
સવ� િમ� સંબંધી વગેર� એમની િવ�� થઈ ગયા. 
સમાચારપ�ોમાં એમની ખરાબ રીતે બદનામી 
થઈ, છતાં પણ પરમા�મા િશવબાબામાં અતૂટ 
િવ�ાસ તથા �વયંમાં સંપૂણ� આ�મિવ�ાસને 

આ�મિવ�ાસી - એક ક�શળ �શાસક
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

અિધકારી સો િવજય રા�ય અિધકારી આ�મા 
છું.’ જેટલું જેટલું આપણું �વમાન વધતું જશે 
એટલો જ આપણો આ�મિવ�ાસ ��ત થતો 
જશે.

આપણે �વયં ભગવાનનાં બાળકો અથા�� 
ઈ�રીય સંતાન છીએ. �વયં ભગવાન હ�રો 
ભુ�ઓ સિહત મારી સાથે છ�. તો કોઈપણ કાય� 
કરવાની �મતા મારામાં છ�. એટલે િવચારો, ‘� �� 
નહ� ક�ં, તો ભલા કોણ કરશે ?’

�યાર� આપણે બી�ઓની િવશેષતાઓને, 
ભા�ય ક� પાટ�ને �ઈને ઈષા� કરી છીએ, �યાર� 
આપણો આ�મિવ�ાસ ઘટ� છ�. આવા સમયે 
બુ��માં એ રાખો ક� �ામાના િનયમ �માણે દર�ક 
આ�માને કોઈને કોઈ િવશેષતા મળ�લી છ�. તેથી 
પહ�લાં પોતાની િવશેષતાઓને ઓળખો અને તેને 
કાય�માં લગાવો. કાય�માં લગાવવાથી એક 
િવશેષતાની સાથે બી� િવશેષતાઓ પણ આવશે. 
જેનાથી આપણો આ�મિવ�ાસ વધતો જશે.

જેટલા જેટલા આપણે યોગ અ�યાસની 
ગહનતામાં જઈશું એટલો આપણો આ�મિવ�ાસ 
વધતો જશે. યોગમાં એકા�તાની શ�� �ારા 
આપણી આંત�રક શ��ઓનો િવકાસ થાય છ�. 
પાપકમ�ના બોજથી આ�મા હળવો બને છ�. આ�મ 
અનુભૂિતઓ વધતી જ �ય છ�. આ�માની �વયંને 
ઓળખવાની શ�� વધતી જ �ય છ�.

અસફળતા મળતાં જલદીથી િહ�મત હારીને, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ છોડીને બેસી ના જઈએ. પણ ‘�� 
િવજયી ર� છું.’ આ ��િત �વ�પમાં રહીને 
િનર�તર �મ કરતા રહીએ. િવપરીત વાતાવરણ, 
વાયુમંડળમાં યા �ય��ઓ �ારા માયાનો �હાર 
થતાં હતાશ ના થઈએ. એવા સંક�પો ના આવે ક� 
‘�� છું જ એવો’ ‘મારામાં શ�� નથી’ વગેર�. એ 

યાદ રહ� ક� પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગમાં 
કોઈ મા�ં ક�ઈ બગાડી શકતું નથી. મારા ભા�યમાં 
સવ� કાંઈ સા�ં જ લખેલું છ�. કારણ ક� 
ભા�યિવધાતા મારા બની ગયા છ�. દર�ક આ�માનું 
ભા�ય પોતપોતાનું છ�. કોઈપણ કોઈનું ભા�ય 
ઝૂંટવી શકતું નથી.

તો હ� જગતના ઉ�ારકો, આ �માણે િભ�ન 
િભ�ન યુ��ઓ �ારા પોતાનો આ�મિવ�ાસ 
વધારતા �ઓ. એને કદી ઓછો થવા ના દો. 
આપણો આંત�રક િવ�ાસ જ એ �કાશ છ� જે કદી 
સાથ છોડતો નથી, દગો દ�તો નથી.

આ�મિવ�ાસી થવાના ફાયદા

આ�મિવ�ાસી સદા પોતાને �ા��ત સંપ�ન 
અનુભવે છ�. માયાના કોઈપણ �કારના �હારથી 
ગભરાતો નથી. એની િનર�તર એકરસ ઉ�નિત 
થાય છ�. એની યો�યતાઓ �કાિશત થાય છ�. 
માનિસક શ��ઓનો િવકાસ થાય છ�. 
ચમ�કા�રક કાય� કરવાની �મતા ��ત થાય છ�. 
તેઓ બી�ઓને પણ પોતાના બળની છાયામાં 
તન-મનની શાંિત અને શ��ની અનુભૂિત 
કરાવશે. આ�મિવ�ાસથી મન મજબૂત અને 
બુ�� િવશાળ થશે. અસંભવ કાય� પણ સંભવ 
લાગશે. સહજ રીતે પ�રવત�નનું કાય� કરી શકશે.

॥ ઓમશાંિત ॥

• કમા�તીત ��થિત માટ� સમેટવાની અને 
સમાવવાની શ��ઓની જ�ર છ�.

• સમેટવાની શ�� અને સમાવવાની 
શ��ઓનો �વનમાં �યોગ કય� છ� ? ક� 
મા� તેનું �ાન જ છ�.

• હોલી હ�સ કદી પણ બુ�� �ારા �ાનના મોતી 
િસવાય બીજું ક�ઈ લઈ ના શક�.
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કારણે તેઓ કદી પણ િહ�મત હાયા� નહ�, િનરાશ 
થયા નહ�, અસફળતા મળવા છતાં પણ તેઓ કદી 
ઉદાસ થયા નહ�. િચંતાઓની ર�ખાઓ કદી એમના 
લલાટ ઉપર �વા મળી નથી. એમને એ િવ�ાસ 
હતો ક� િહ�મત રાખનારાને પરમા�માની હ�ર 
ગણી મદદ મળ� છ�. એમની આ આ�મિવ�ાસની 
શ��ને કારણે, એમના �યાગ, તપ�યા અને 
અથક સેવાઓને કારણે આજે પણ ���ાનય� 
છ��ાં 82 વષ�થી િનિવ��નરીતે ‘�દન દૂના રાત ચૌ 
ગુના’ ઉ�નિત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. 
‘જેનામાં પોતાની યો�યતા, �મતા અને શ�� 
સામ�ય� પર િવ�ાસ છ� તે એક ક�શળ �શાસક 
બની શક� છ�. જેને પોતાની �મતા પર જ િવ�ાસ 
નથી એનો કોઈ િવ�ાસ કરતું નથી.’ આવા 
�ઢિવ�ાસવાળા �શાસક જે િન�ય કર� છ� એને 
પૂરો કર� છ� પછી એમના માગ�માં ગમે તેટલા 
અવરોધ ક�મ ના આવે. એમનું �ભાવશાળી 
�ય���વ એમના સંપક�માં આવનારમાં પણ �ાણ 
ફ��ક� દ� છ�. આમ તેઓ અનાયાસ જ એના 
સહયોગી બની �ય છ�.

આ�મિવ�ાસ કઈ રીતે વધે ?

આ�મિવ�ાસને ��ત રાખવો એ ઘણું જ 
જ�રી છ�. કારણ ક� � માનવની આ�મિવ�ાસ 
�પી �યોિત બુઝાઈ �ય તો એનું �વન જ 
અંધકારથી ઘેરાઈ �ય છ�. એટલા માટ� સદા 
પોતાના �વમાનની સીટ પર રહો. ‘�� કોણ છું.’ એ 
�ણવા છતાં પણ તેને ભૂલી જઈએ છીએ �યાર� 
હતાશ થઈ જઈએ છીએ. સદાએ ��િત રાખો ક� ‘�� 
મા�ટર સવ�શ��વાન છું.’ ‘સવ� ગુણ સંપ�ન છું.’ 
‘�� �ા��ત �વ�પ આ�મા છું.’, ‘�� �વરા�ય 

જે�સ એલને ક�ં છ�, 
‘જેના �ય���વમાં 
િવ�ાસ અને 
મ��ત�કમાંથી �ે�તાનો 
ભાવ ટપકતો રહ�શે, એને 
જ સફળતા મળશે.’ એક 
િવચારક� ક�ં છ�, ‘જેનો

આ�મિવ�ાસ હારી શકતો નથી, તે �વયં પણ કદી 
હારી શકતો નથી.’

જે સમયે બધી આશાઓ સમા�ત થઈ �ય 
છ�, એ સમયે અતૂટ આ�મિવ�ાસ અને સતત કામ 
કરતા રહ�વાનો સંક�પ જ મનુ�યને સફળ અને 
િવજયી બનાવે છ�. એટલે જે �ય��માં આ�મ-
િવ�ાસ છ�, તે એક ક�શળ �શાસક તરીક� િસ� 
થઈ શક� છ�. �શાસનની કળા �વયંમાં એક ઘણી 
મોટી કળા છ�. એમાં મોટ� ભાગે સવ� શ��ઓ, 
ગુણો અને િવશેષતાઓનો ઉપયોગ થાય છ�. એક 
ક�શળ �શાસક િવપરીત વાતાવરણ, વાયુમંડળ, 
�ય�� અને �વભાવ સં�કાર વગેર�માં એને 
ઓળખીને યથાથ� િનણ�ય લઈને �વયં સંતુ� રહ� 
છ� તથા દર�કને સંતુ� કર� છ�.

િવ�ભરમાં સવ��ે� �શાસક હતા 
��િપતા ��ા. જેમણે એટલી ક�શળતાથી 
�શાસન કયુ� હોય તેવું ઈિતહાસમાં કોઈનું પણ 
વણ�ન નથી. ��ાબાબામાં એક િવશેષ ગુણ હતો 
ક� તેઓ કોઈપણ કાય�ને અસંભવ માનતા નહોતા. 
સવ� િમ� સંબંધી વગેર� એમની િવ�� થઈ ગયા. 
સમાચારપ�ોમાં એમની ખરાબ રીતે બદનામી 
થઈ, છતાં પણ પરમા�મા િશવબાબામાં અતૂટ 
િવ�ાસ તથા �વયંમાં સંપૂણ� આ�મિવ�ાસને 

આ�મિવ�ાસી - એક ક�શળ �શાસક
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

અિધકારી સો િવજય રા�ય અિધકારી આ�મા 
છું.’ જેટલું જેટલું આપણું �વમાન વધતું જશે 
એટલો જ આપણો આ�મિવ�ાસ ��ત થતો 
જશે.

આપણે �વયં ભગવાનનાં બાળકો અથા�� 
ઈ�રીય સંતાન છીએ. �વયં ભગવાન હ�રો 
ભુ�ઓ સિહત મારી સાથે છ�. તો કોઈપણ કાય� 
કરવાની �મતા મારામાં છ�. એટલે િવચારો, ‘� �� 
નહ� ક�ં, તો ભલા કોણ કરશે ?’

�યાર� આપણે બી�ઓની િવશેષતાઓને, 
ભા�ય ક� પાટ�ને �ઈને ઈષા� કરી છીએ, �યાર� 
આપણો આ�મિવ�ાસ ઘટ� છ�. આવા સમયે 
બુ��માં એ રાખો ક� �ામાના િનયમ �માણે દર�ક 
આ�માને કોઈને કોઈ િવશેષતા મળ�લી છ�. તેથી 
પહ�લાં પોતાની િવશેષતાઓને ઓળખો અને તેને 
કાય�માં લગાવો. કાય�માં લગાવવાથી એક 
િવશેષતાની સાથે બી� િવશેષતાઓ પણ આવશે. 
જેનાથી આપણો આ�મિવ�ાસ વધતો જશે.

જેટલા જેટલા આપણે યોગ અ�યાસની 
ગહનતામાં જઈશું એટલો આપણો આ�મિવ�ાસ 
વધતો જશે. યોગમાં એકા�તાની શ�� �ારા 
આપણી આંત�રક શ��ઓનો િવકાસ થાય છ�. 
પાપકમ�ના બોજથી આ�મા હળવો બને છ�. આ�મ 
અનુભૂિતઓ વધતી જ �ય છ�. આ�માની �વયંને 
ઓળખવાની શ�� વધતી જ �ય છ�.

અસફળતા મળતાં જલદીથી િહ�મત હારીને, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ છોડીને બેસી ના જઈએ. પણ ‘�� 
િવજયી ર� છું.’ આ ��િત �વ�પમાં રહીને 
િનર�તર �મ કરતા રહીએ. િવપરીત વાતાવરણ, 
વાયુમંડળમાં યા �ય��ઓ �ારા માયાનો �હાર 
થતાં હતાશ ના થઈએ. એવા સંક�પો ના આવે ક� 
‘�� છું જ એવો’ ‘મારામાં શ�� નથી’ વગેર�. એ 

યાદ રહ� ક� પુ�ષો�મ ક�યાણકારી સંગમયુગમાં 
કોઈ મા�ં ક�ઈ બગાડી શકતું નથી. મારા ભા�યમાં 
સવ� કાંઈ સા�ં જ લખેલું છ�. કારણ ક� 
ભા�યિવધાતા મારા બની ગયા છ�. દર�ક આ�માનું 
ભા�ય પોતપોતાનું છ�. કોઈપણ કોઈનું ભા�ય 
ઝૂંટવી શકતું નથી.

તો હ� જગતના ઉ�ારકો, આ �માણે િભ�ન 
િભ�ન યુ��ઓ �ારા પોતાનો આ�મિવ�ાસ 
વધારતા �ઓ. એને કદી ઓછો થવા ના દો. 
આપણો આંત�રક િવ�ાસ જ એ �કાશ છ� જે કદી 
સાથ છોડતો નથી, દગો દ�તો નથી.

આ�મિવ�ાસી થવાના ફાયદા

આ�મિવ�ાસી સદા પોતાને �ા��ત સંપ�ન 
અનુભવે છ�. માયાના કોઈપણ �કારના �હારથી 
ગભરાતો નથી. એની િનર�તર એકરસ ઉ�નિત 
થાય છ�. એની યો�યતાઓ �કાિશત થાય છ�. 
માનિસક શ��ઓનો િવકાસ થાય છ�. 
ચમ�કા�રક કાય� કરવાની �મતા ��ત થાય છ�. 
તેઓ બી�ઓને પણ પોતાના બળની છાયામાં 
તન-મનની શાંિત અને શ��ની અનુભૂિત 
કરાવશે. આ�મિવ�ાસથી મન મજબૂત અને 
બુ�� િવશાળ થશે. અસંભવ કાય� પણ સંભવ 
લાગશે. સહજ રીતે પ�રવત�નનું કાય� કરી શકશે.

॥ ઓમશાંિત ॥

• કમા�તીત ��થિત માટ� સમેટવાની અને 
સમાવવાની શ��ઓની જ�ર છ�.

• સમેટવાની શ�� અને સમાવવાની 
શ��ઓનો �વનમાં �યોગ કય� છ� ? ક� 
મા� તેનું �ાન જ છ�.

• હોલી હ�સ કદી પણ બુ�� �ારા �ાનના મોતી 
િસવાય બીજું ક�ઈ લઈ ના શક�.
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�દ�યગુણોથી �ૃંગા�રત, 
રમણીકતા અને 
ગંભીરતાની �િતમૂિત� 
આદરણીયા મનમોિહની 
દીદી�ની �હાિનયતભરી 
�વનશૈલી દર�ક 
��ાવ�સમાં અલૌ�કક

ઉ��નો સંચાર કરી દ�તી હતી. એક દશક 
મધુવનમાં દીદીની સાથે રહીને પાલના લેવાનો 
અનુભવ કદી ભૂલી શકાશે નહ�. દીદી� એવાં 
પા�ાં યોિગની હતાં ક� એમના સાિન�યમાં અમારી 
��થિત પણ તરત જ યોગયુ� થઈ જતી હતી. 
એમને �તાં એવું �તીત થતું હતું ક� એમની આંખો 
યોગમાં જ ડૂબેલી રહ�તી. એમની ��� પડતાં જ 
એકદમ ડીપ સાયલે�સની અનુભૂિત થતી હતી. 
ય�સેવા ��યે પૂરી સમપ�ણમયતા, સ�ાઈ - 
સફાઈ, ઈમાનદારીની સાથે લવ અને લૉની 
સમતુલા રાખીને દીદી� દર�ક ��ાવ�સને 
આગળ ધપાવતાં હતાં.

િનણ�ય આપવાની �દ�યિવિધ

દીદી�ની �યાય-િનણ�ય કરવાની િવિધ 
ઘણી યુ��યુ�, સુંદર તથા સૌને સંતુ� 
કરનારી હતી. એક વખતની વાત છ�. �� એમની 
પાસે બેઠો હતો �યાર� એક ભાઈ બી� ભાઈની 
ફ�રયાદ લઈને આ�યો. એમણે તે ઘણા �ેમથી 
સાંભળી અને ફ�રયાદ લખીને લાવવાનું ક�ં. 
બી� ભાઈની પણ પૂરી વાત સાંભળી અને લખીને 
લાવવાનું ક�ં. પછી બંનેને સાથે બોલા�યા 
બ�નેની િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને એમને 
કમ�માં સ�ાઈ-સફાઈના ફાયદા સમ�વીને 

પર�પર �ેમથી મેળવી દીધા. આ રીતે બંને સંતુ� 
બનીને ખુશીથી ફરીથી ય� સેવામાં �ડાઈ ગયા.

સં�કારોને મેળવવામાં અ�ડ

દીદી� પોતાના સમાન સાથીઓના 
સં�કારોનો તાલમેળ કરવામાં અ�ડ હતાં. ય� 
સેવાની ��� માટ� દાદીને ઉમંગનો સંક�પ આવતો 
�યાર� દીદીને તરત જ સંભળાવતાં ક� બાબાએ મને 
આ સંક�પ ટચ કય� છ�. એકવાર દાદી�ને 
અ�તવેળાએ સંક�પ આ�યો ક� મધુવનના િનિમ� 
��ાવ�સ વાર�વાર દીદી અને દાદી સાથે 
��ાભોજન કર�, પુ�ષાથ�ની લેણદ�ણ કર� અને 
�દલની વાત કહ�તાં �વઉ�નિતની પણ વાત કર�. 
દીદીએ ક�ં ઘણું સા�ં. એનાથી મધુવનનું સંગઠન 
પણ મજબૂત બનશે પર�પર ભાઈઓને સમીપ 
આવીને પુ�ષાથ�ની વાતો કરવાની પણ તક મળશે. 
દીદી દાદીની એકમતથી �હાની �યારની 
પાલનાની એવી અનુભૂિત થતી હતી ક� ��ાવ�સ 
પોતાની ખામીઓને દૂર કરવાની યુ��ઓ સંકોચ 
વગર દીદી, દાદીને પૂછી લેતા હતા. એમાં 
પોતાનાપણાની ગહન અનુભૂિત થતી હતી. 
ય�વ�સ પણ ય�સેવામાં પોતાનાં અ��થઓ 
�વાહા કરતાં ઈ�રીય મયા�દાઓને અનુ�પ ખુશી 
ખુશી તી� પુ�ષાથ� કરવામાં �ડાઈ જતાં હતાં.

મુરલી ��યે અનહદ �ેમ

દીદી�ને મુરલી ��યે અનહદ �ેમ હતો. 
મુરલી ��યે �િચ પેદા કરવા માટ� તેઓ ��ો 
કાઢતાં હતાં અને િચટચેટ કરતાં �� પૂછીને 
સવ�ને હરાવી દ�તાં હતાં. પછી છ��ે ઉ�ર આપતાં 
હતાં. બધાંને આ�ય� થતું ક� દીદી મુરલીમાંથી 

રાજયોિગની દીદી મનમોિહની�
�.ક�. બાબારામ, માઉ�ટ આબુ

ક�ટલા સારા ��ો કાઢીને પૂછતાં હતાં. 
��ોતરીના મા�યમ �ારા સવ�માં ઉમંગ ઉ�સાહ 
ભરી દ�તાં હતાં.

સવારની મુરલી દાદી� પાંડવભવનના 
િહ��ી હૉલમાં સંભળાવતાં હતાં. દીદી� સામે 
બેસીને મુરલી સાંભળતાં હતાં પર�તુ સાંભળતાં 
સાંભળતાં પણ વ�ે વ�ે �યાન આપતાં હતાં ક� 
કોઈ �ઘતું તો નથી ને ? સૌને એ�ટીવ અને 
એલટ� રાખવા માટ� દીદી� વ�ે વ�ે યુ��થી 
મુરલીના પોઈ��સ પૂછતાં હતાં. બતાવો, બાબાએ 
શું ક�ં. �ઘનાર ��ાવ�સ સ�ગ બની જતો 
હતો. એની �ઘ ચાલી જતી હતી અને �ેમથી 
મુરલી સાંભળતો.

પાલનામાં પણ �યાન

દીદી� ય�વ�સોની પાલનામાં પણ િવશેષ 
�યાન આપતાં હતાં. માઉ�ટ આબુમાં �ડસે�બર - 
��યુઆરી માસમાં િવશેષ ઠ�ડી પડતી હતી. 
ક�ટલાક ભાઈ-બહ�ન પોતાના ઘેરથી ગરમ કપડાં 
નહોતા લા�યા તેઓ તરફ તેમનું �યાન જતું હતું. 
એકવાર મધુવનના �ાંગણમાં એક ભાઈ મારી 
સાથે બેઠો હતો. જેણે ટૂંક� બાંયનું �વેટર પહ�યુ� 
હતું. દીદી�ની નજર એના ઉપર પડી. �યાર� 
દીદીને ખબર પડી ક� એની પાસે લાંબી બાંયનું 
�વેટર નથી, તો તરત જ લ�છુબેનને કહીને લાંબી 
બાંયનું �વેટર અપા�યું.

સંગથી સાવધાન

એક �દવસ દીદીએ મને પોતાની પાસે 
બોલા�યો અને ક�ં ક� કદી પણ પરિચંતન 
કરનારાનો સંગ કરશો નહ�. �ાનર�ોની 
લેણદ�ણ કરનારાઓનો જ સંગ કરવો. સંગઠનમાં 
રહ�તાં કદી પણ કોઈના અવગુણને મનમાં રાખવો 
નહ�. દર�ક આ�મા ��યે શુભભાવના, શુભકામના 

રાખતાં સવ�ને �ેમની ���થી �વું, કોઈના ��યે 
નફરત કરવી નહ�. દીદી�ની આવી િશ�ાઓ 
અમારામાં ઉમંગ ભરી દ�તી હતી. આ િશ�ાઓને 
સામે રાખીને આજે પણ �� �યાન રાખું છું ક� કોઈ 
કારણવશ સેવા ઉપર નીચે થઈ ગઈ તો પણ 
પોતાની ��થિત સારી રહ�.

અદ ્ભુત પરખશ��

દીદી�ની પરખશ�� અ�ભુત હતી. 
એમની સામે કોઈ આવતું તો એની માનિસકતાને 
ઓળખીને તરત િનણ�ય કરતાં હતાં. પછી દાદીની 
સાથે ચચા� કરીને આગળનાં પગલાં લેતાં હતાં. 
દીદી દાદી ભલે શરીરથી અલગ પણ બંનેની 
આ��મક સલાહ એક જેવી હોવાને કારણે પર�પર 
�ેમની ખુ�બુથી મધુવનનું �ાંગણ તો શું સમ� 
િવ� મહ�કતું ર�ં. આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ 
કાનોમાં ગૂં�ને પુ�ષાથ�ને તી� બનાવવાની �ેરણા 
આપે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... સુખ-દુઃખ

અપે�ાઓને કારણે જ માનવ �ત દુઃખી છ�. જેની 
પાસે ખૂબ પૈસો છ� એ પણ સુખી તો નથી જ. એટલે 
સાચું સુખ શામાં છ� એ મનથી નિહ સમ�એ �યાં 
સુધી દુઃખ આપણને દઝાડતું જ રહ�શે. ‘સવ� 
ભવ�તુ સુિખન’ એવી �ચી િવચારધારા, �વનમાં 
સદ ્ગુણોની ધારણા અને સ�કમ� પણ આપણા 
સુખનું કારણ બને છ�.

સાચું સુખ સમજણમાં છ�. આપણું મન શાંત 
અને �વ�થ હશે તો સાચા સુખને સમજવું અને 
પામવું સરળ છ�. મનને ક�ળવવાનો પુ�ષાથ� એટલે 
‘રાજયોગ’ જેના અ�યાસથી �વનમાં શા�ત 
સુખની �ા��ત અવ�ય થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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�દ�યગુણોથી �ૃંગા�રત, 
રમણીકતા અને 
ગંભીરતાની �િતમૂિત� 
આદરણીયા મનમોિહની 
દીદી�ની �હાિનયતભરી 
�વનશૈલી દર�ક 
��ાવ�સમાં અલૌ�કક

ઉ��નો સંચાર કરી દ�તી હતી. એક દશક 
મધુવનમાં દીદીની સાથે રહીને પાલના લેવાનો 
અનુભવ કદી ભૂલી શકાશે નહ�. દીદી� એવાં 
પા�ાં યોિગની હતાં ક� એમના સાિન�યમાં અમારી 
��થિત પણ તરત જ યોગયુ� થઈ જતી હતી. 
એમને �તાં એવું �તીત થતું હતું ક� એમની આંખો 
યોગમાં જ ડૂબેલી રહ�તી. એમની ��� પડતાં જ 
એકદમ ડીપ સાયલે�સની અનુભૂિત થતી હતી. 
ય�સેવા ��યે પૂરી સમપ�ણમયતા, સ�ાઈ - 
સફાઈ, ઈમાનદારીની સાથે લવ અને લૉની 
સમતુલા રાખીને દીદી� દર�ક ��ાવ�સને 
આગળ ધપાવતાં હતાં.

િનણ�ય આપવાની �દ�યિવિધ

દીદી�ની �યાય-િનણ�ય કરવાની િવિધ 
ઘણી યુ��યુ�, સુંદર તથા સૌને સંતુ� 
કરનારી હતી. એક વખતની વાત છ�. �� એમની 
પાસે બેઠો હતો �યાર� એક ભાઈ બી� ભાઈની 
ફ�રયાદ લઈને આ�યો. એમણે તે ઘણા �ેમથી 
સાંભળી અને ફ�રયાદ લખીને લાવવાનું ક�ં. 
બી� ભાઈની પણ પૂરી વાત સાંભળી અને લખીને 
લાવવાનું ક�ં. પછી બંનેને સાથે બોલા�યા 
બ�નેની િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને એમને 
કમ�માં સ�ાઈ-સફાઈના ફાયદા સમ�વીને 

પર�પર �ેમથી મેળવી દીધા. આ રીતે બંને સંતુ� 
બનીને ખુશીથી ફરીથી ય� સેવામાં �ડાઈ ગયા.

સં�કારોને મેળવવામાં અ�ડ

દીદી� પોતાના સમાન સાથીઓના 
સં�કારોનો તાલમેળ કરવામાં અ�ડ હતાં. ય� 
સેવાની ��� માટ� દાદીને ઉમંગનો સંક�પ આવતો 
�યાર� દીદીને તરત જ સંભળાવતાં ક� બાબાએ મને 
આ સંક�પ ટચ કય� છ�. એકવાર દાદી�ને 
અ�તવેળાએ સંક�પ આ�યો ક� મધુવનના િનિમ� 
��ાવ�સ વાર�વાર દીદી અને દાદી સાથે 
��ાભોજન કર�, પુ�ષાથ�ની લેણદ�ણ કર� અને 
�દલની વાત કહ�તાં �વઉ�નિતની પણ વાત કર�. 
દીદીએ ક�ં ઘણું સા�ં. એનાથી મધુવનનું સંગઠન 
પણ મજબૂત બનશે પર�પર ભાઈઓને સમીપ 
આવીને પુ�ષાથ�ની વાતો કરવાની પણ તક મળશે. 
દીદી દાદીની એકમતથી �હાની �યારની 
પાલનાની એવી અનુભૂિત થતી હતી ક� ��ાવ�સ 
પોતાની ખામીઓને દૂર કરવાની યુ��ઓ સંકોચ 
વગર દીદી, દાદીને પૂછી લેતા હતા. એમાં 
પોતાનાપણાની ગહન અનુભૂિત થતી હતી. 
ય�વ�સ પણ ય�સેવામાં પોતાનાં અ��થઓ 
�વાહા કરતાં ઈ�રીય મયા�દાઓને અનુ�પ ખુશી 
ખુશી તી� પુ�ષાથ� કરવામાં �ડાઈ જતાં હતાં.

મુરલી ��યે અનહદ �ેમ

દીદી�ને મુરલી ��યે અનહદ �ેમ હતો. 
મુરલી ��યે �િચ પેદા કરવા માટ� તેઓ ��ો 
કાઢતાં હતાં અને િચટચેટ કરતાં �� પૂછીને 
સવ�ને હરાવી દ�તાં હતાં. પછી છ��ે ઉ�ર આપતાં 
હતાં. બધાંને આ�ય� થતું ક� દીદી મુરલીમાંથી 

રાજયોિગની દીદી મનમોિહની�
�.ક�. બાબારામ, માઉ�ટ આબુ

ક�ટલા સારા ��ો કાઢીને પૂછતાં હતાં. 
��ોતરીના મા�યમ �ારા સવ�માં ઉમંગ ઉ�સાહ 
ભરી દ�તાં હતાં.

સવારની મુરલી દાદી� પાંડવભવનના 
િહ��ી હૉલમાં સંભળાવતાં હતાં. દીદી� સામે 
બેસીને મુરલી સાંભળતાં હતાં પર�તુ સાંભળતાં 
સાંભળતાં પણ વ�ે વ�ે �યાન આપતાં હતાં ક� 
કોઈ �ઘતું તો નથી ને ? સૌને એ�ટીવ અને 
એલટ� રાખવા માટ� દીદી� વ�ે વ�ે યુ��થી 
મુરલીના પોઈ��સ પૂછતાં હતાં. બતાવો, બાબાએ 
શું ક�ં. �ઘનાર ��ાવ�સ સ�ગ બની જતો 
હતો. એની �ઘ ચાલી જતી હતી અને �ેમથી 
મુરલી સાંભળતો.

પાલનામાં પણ �યાન

દીદી� ય�વ�સોની પાલનામાં પણ િવશેષ 
�યાન આપતાં હતાં. માઉ�ટ આબુમાં �ડસે�બર - 
��યુઆરી માસમાં િવશેષ ઠ�ડી પડતી હતી. 
ક�ટલાક ભાઈ-બહ�ન પોતાના ઘેરથી ગરમ કપડાં 
નહોતા લા�યા તેઓ તરફ તેમનું �યાન જતું હતું. 
એકવાર મધુવનના �ાંગણમાં એક ભાઈ મારી 
સાથે બેઠો હતો. જેણે ટૂંક� બાંયનું �વેટર પહ�યુ� 
હતું. દીદી�ની નજર એના ઉપર પડી. �યાર� 
દીદીને ખબર પડી ક� એની પાસે લાંબી બાંયનું 
�વેટર નથી, તો તરત જ લ�છુબેનને કહીને લાંબી 
બાંયનું �વેટર અપા�યું.

સંગથી સાવધાન

એક �દવસ દીદીએ મને પોતાની પાસે 
બોલા�યો અને ક�ં ક� કદી પણ પરિચંતન 
કરનારાનો સંગ કરશો નહ�. �ાનર�ોની 
લેણદ�ણ કરનારાઓનો જ સંગ કરવો. સંગઠનમાં 
રહ�તાં કદી પણ કોઈના અવગુણને મનમાં રાખવો 
નહ�. દર�ક આ�મા ��યે શુભભાવના, શુભકામના 

રાખતાં સવ�ને �ેમની ���થી �વું, કોઈના ��યે 
નફરત કરવી નહ�. દીદી�ની આવી િશ�ાઓ 
અમારામાં ઉમંગ ભરી દ�તી હતી. આ િશ�ાઓને 
સામે રાખીને આજે પણ �� �યાન રાખું છું ક� કોઈ 
કારણવશ સેવા ઉપર નીચે થઈ ગઈ તો પણ 
પોતાની ��થિત સારી રહ�.

અદ ્ભુત પરખશ��

દીદી�ની પરખશ�� અ�ભુત હતી. 
એમની સામે કોઈ આવતું તો એની માનિસકતાને 
ઓળખીને તરત િનણ�ય કરતાં હતાં. પછી દાદીની 
સાથે ચચા� કરીને આગળનાં પગલાં લેતાં હતાં. 
દીદી દાદી ભલે શરીરથી અલગ પણ બંનેની 
આ��મક સલાહ એક જેવી હોવાને કારણે પર�પર 
�ેમની ખુ�બુથી મધુવનનું �ાંગણ તો શું સમ� 
િવ� મહ�કતું ર�ં. આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ 
કાનોમાં ગૂં�ને પુ�ષાથ�ને તી� બનાવવાની �ેરણા 
આપે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... સુખ-દુઃખ

અપે�ાઓને કારણે જ માનવ �ત દુઃખી છ�. જેની 
પાસે ખૂબ પૈસો છ� એ પણ સુખી તો નથી જ. એટલે 
સાચું સુખ શામાં છ� એ મનથી નિહ સમ�એ �યાં 
સુધી દુઃખ આપણને દઝાડતું જ રહ�શે. ‘સવ� 
ભવ�તુ સુિખન’ એવી �ચી િવચારધારા, �વનમાં 
સદ ્ગુણોની ધારણા અને સ�કમ� પણ આપણા 
સુખનું કારણ બને છ�.

સાચું સુખ સમજણમાં છ�. આપણું મન શાંત 
અને �વ�થ હશે તો સાચા સુખને સમજવું અને 
પામવું સરળ છ�. મનને ક�ળવવાનો પુ�ષાથ� એટલે 
‘રાજયોગ’ જેના અ�યાસથી �વનમાં શા�ત 
સુખની �ા��ત અવ�ય થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥
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થઈ �ય તો વા�તવમાં �� દુઃખી થઈ �� છું. મારા 
શરીરનો એક િહ�સો થોડો ઠીક નથી એમ ન 
િવચારો કારણ �� બ� અલગ છું. �યાં સુધી ક� 
��યુની �િ�યાથી પણ તે ચા�યા ગયા. તે ખતમ 
થઈ ગયા. નિહ�, તે એક ઉ�� છ� જેને નથી ઉ�પ�ન 
કરી શકાતી ક� નથી ન� કરી શકાતી. તે 
આ�માએ પોતાનું શરીર છોડી દીધું. 
��ાક�મારીઝમાં એ બતાવવામાં આવે છ� ક� તે 
�ય��નું ��યુ નથી થયું પર�તુ તે આ�માનો આ 
શરીરનો પાટ� પૂરો થઈ ગયો, એટલા માટ� તે 
આ�માએ તે શરીરને છોડી દીધું અને બીજું શરીર 
ધારણ કરી લીધું. જેવી આપણને આ અનુભૂિત 
થાય છ� તો આપણી મા�યતા જ બદલાઈ �ય છ�. 
પછી આપણા િવચાર બદલાઈ ગયા, િનશાની 
બદલાઈ જશે. જે જે વાતોથી આપણે દુઃખી થઈ 
ર�ા હતા, સરખામણી કરી ર�ા હતા, ઈ�યા� થઈ 
રહી હતી તે બધું બદલાઈ જશે.

�� - એમાં નવું �યાં છ� ? ઘણાં લોકો સાથે 
અમાર� વાત થઈ છ� ક� તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� એક 
અનુભવ �વ�પ છું.’ પછી તે �િચકર નથી રહ�તા. 
�યાં સુધી �� આ ચહ�રો હતો, �� એક શરીર હતું જે 
અલગ હતું, તે બી� ચહ�રો, તે બી� લોકો ખાસ 
હતા, મારી િવશેષ સંપિ� હતી. તેમની ખાસ સંપિ� 
હતી તો તેને સા�ં લાગતું હતું. પછી આપણે ઈ�યા� 
અને બાક�ની ચી� છોડી પણ દઈએ તો આપ 
બી� �કારનાં લાગો છો, � આપ ‘�કાશ િબંદુ’ 
હો તો �� પણ તે ‘�કાશ િબંદુ’ તો તે મને ખાસ લાગે 
છ�. �� મારા ખુદથી અલગ થા� તે થોડું બોર�ગ 

�� - �યાર� �� અરીસામાં 
�� છું. ક� મને ખુદને �� 
છું તો શરીર જ �� છું.

ઉ�ર - સા�ં છ� ને �યાર� 
આપ અરીસામાં જુઓ છો 
�યાર� પોશાક નથી 
દ�ખાતો, દ�ખાય તો છ�. 

પર�તુ તમને તે ચૈત�યતા છ� ક� આ મારો પોશાક છ�. 
તે મ� પહ�ય� છ�. પર�તુ આ શરીર પણ મ� પહ�ર�લું છ�. 
તો આ રીતે પણ અરીસામાં �ઈ શક�એ છીએ. 
�યાર� આપ અરીસામાં તમારા ક�રતાને જુઓ છો 
�યાર� એમ થોડું િવચારવા લાગો છો ક�, ‘�� ક�રતુ 
છું.’ હવે �યાર� મને સમ�ઈ ગયું છ� ક� ‘�� એક 
પિવ� અિવનાશી આ�મા છું.’ હજુ પણ ખુદને 
અરીસામાં �વાની છ� પર�તુ કયા અરીસામાં 
�વાનું છ� ? શરીરને �વાનું છ� તો તે અરીસામાં 
�વાનું છ� અને ખુદને �વાનાં છ� તો સંક�પનાં 
અરીસામાં �વાનું છ� ક� �� સારી લાગી રહી છું. 
�યાંય કોઈ ગુ�સો, �યાંય કોઈ દુઃખ, �યાંય કોઈ 
ઈ�યા�ના દાગ તો નથી લા�યા ને. � તમને 
અનુભવ થાય ક� કશોક દાગ લા�યો છ� તે એક 
િમિનટ અટક�ને સાફ કરી દો.
�� - આવતા જતાં આપણે અરીસામાં �ઈએ 
છીએ.

ઉ�ર - આપણે આપણા શરીરને �યું ન�યું નથી 
કરવાનું. અરીસામાં �તા સમયે આપણે એ સંક�પ 
કરવાનો છ� ક� આ મા�ં શરીર છ�. આજે � 
આપણને કોઈ બીમારી થઈ ગઈ ક� ડાયાબીટીસ 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગ મેડીટ�શનની પ�િત
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

લાગે છ�.

ઉ�ર - તેમાં એક ઠીક મુ�ો એ છ� ક� તો પણ 
આપણે ખાસ છીએ કારણ આપણા દર�ક િવચાર 
જુદા છ�. તમે �યાર�ય એક સરખો સંક�પ નથી કરી 
શકતા, આજે આપણા સં�કાર પણ બ� જુદા છ�. 
� માર� ખાસ રહ�વું છ� અને ખાસ બનવું છ� તો મા�ં 
બધું ખાસ હોવું �ઈએ, જેમ ક� જવાબ આપવા, 
�યવહાર કરવો, કોઈ પ�ર��થિતથી લોકો 
ભયભીત છ� પર�તુ તમે ��થર છો તો તે આપની 
ખાિસયત છ�. આજે તમે ઓળખ ધરાવતો અવાજ 
હોઈ શકો છો, ભૌિતક �પથી તે ખાસ ન હોઈ શક�, 
તે િબલક�લ પ�રિચત છ�, પછી તેમણે �ણીતો 
પોશાક પહ�રી લીધો અને ખૂબ સ�વટ પણ કરી 
લીધી, બાળકોને તો �ણીતા પોશાક પહ�રાવી દ� 
છ�, એટલે શરીર પણ �ણીતું, કપડા પણ 
�ણીતા. હજુ તેઓ અલગ છ�. તો આપણો �વભાવ 
પણ અલગ થઈ �ય છ�. મને આ બધું શા માટ� સા�ં 
લાગે છ�. શરીરના �તર� આપણે દર�ક �કારની 
સંપૂણ�તા �ા�ત કરવા માગીએ છીએ. શારી�રક 
�પમાં આપણે સૌ એટલા પૂણ� નિહ થઈ થઈ 
શક�એ. �યાવસાિયકનાં �પમાં આપણે પૂણ� નહ� 
શક�એ, કોઈનું કાંઈક વધાર� કોઈને કાંઈક ઓછું, 
હો�ા �ારા પણ આપણે સંપૂણ� નિહ થઈ શક�એ 
પર�તુ ‘�� એક ઉ�� છું.’ તે �પમાં આપણે સૌ પૂણ� 
થઈ શક�એ છીએ, આપણે સૌ એક સમાન છીએ, 
આપણે સૌ સુંદર છીએ એટલે હ�રફાઈ અને 
સરખામણી કરવાની અનુભૂિત જ નહ� આવે 
�યાર� આપણે એક બી�ને મળીએ છીએ �યાર� તે 
જે એક અવરોધ હતો તે ખતમ થઈ �ય છ�.

�યાર� �� બી� દ�શોની યા�ા ઉપર જતી 
હતી, અમારી પહ�લી સમજ એ રહ�તી હતી ક� �� 
ભારતીય છું, જેવું ચેતનામાં આ�યું ક� �� ભારતીય 
છું તો અમે જેને પણ મળીશું તે ચેતના સાથે મળીશું 

ક� આપ અમે�રક� છો, આપ િ��ટશર છો, આપ 
આિ�ક� છો, આપ ઓ���લીયન છો. હવે તે ચેતના 
પણ દૂર થઈ ગઈ ક� �� ભારતીય છું, �� ભારતમાં 
ર�� છું એ એક અલગ વાત છ� પર�તુ હવે તે ભાવના 
બદલાઈ ગઈ, કોઈ ભેદભાવ ન ર�ો, ભલે કોઈ 
િહ�દુ હોય ક� મુ��લમ, કારણ ક� સૌ એક ચૈત�ય 
શ�� છ� અને તે ચૈત�ય શ��નો ન કોઈ ધમ� 
હોય છ� ન કોઈ અ�ય �દવાર.

�� - આપણે તેને �તવા માટ� તેની ઉપર કાય� 
કરવું પડશે.

ઉ�ર - � તમે બંધન અનુભવશો તો બંધન જ 
િનિમ�ત કરશો. કો��શએ�ટ બી�ગને અ�યા�મની 
ભાષામાં ‘આ�મા’ કહ� છ�, કો��શયસનેસ કહ� છ� 
ક� �પીરીટ કહ� છ�. વા�તવમાં શ�દનું કોઈ િવશેષ 
મહ�વ નથી. મહ�વનું એ છ� ક� આપણે આપણા 
�વનને એ ચેતના સાથે ચલાવવાનું છ� ક� ‘આ મા�ં 
શરીર છ�’ તે તેની ઉપર ઓઢ�લી ચાદર છ�, આ 
મારી ગાડી છ�, આ મા�ં પદ છ�, આ મારો પ�રવાર 
છ� પર�તુ ‘�� કોણ છું’, �� આ બધાને ચલાવવાળી 
શ�� જેને આપણે ‘આ�મા’ કહી છીએ. પોતાને 
આ�મા સમ�એ પછી જે કાંઈ મા�ં છ� તેને 
સંભાળીને ચાલીએ અને પછી �યાર� બી�ઓને 
મળીએ તો કોને મળી ર�ા છીએ તે યાદમાં રહ�વું 
જ�રી છ�.

આજે કોઈ મસ�ડીઝમાં આવે તો આપણે 
તેની સાથે બ� �યારથી વાતો કરીશું, � કોઈ 
સાઈકલ લઈને આવે તો આપણી વાત કરવાની 
શૈલી જ બદલાઈ �ય છ�. મતલબ, આપણે ગાડી 
સાથે વાત કરી છીએ �ય�� સાથે નિહ�. � �� તમે 
આવો �યાર� પૂછું ક� તમે �યાં રહો છો, કયા �ે�માં 
રહો છો, તમે કયા શહ�રનાં છો તેમ પૂછીને વાત 
ક�ં તો તેનો મતલબ છ� ક� �� તમારી સાથે વાત ક�ં 
છું નિહ� ક� ગાડી ક� સાઈકલ સાથે.
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થઈ �ય તો વા�તવમાં �� દુઃખી થઈ �� છું. મારા 
શરીરનો એક િહ�સો થોડો ઠીક નથી એમ ન 
િવચારો કારણ �� બ� અલગ છું. �યાં સુધી ક� 
��યુની �િ�યાથી પણ તે ચા�યા ગયા. તે ખતમ 
થઈ ગયા. નિહ�, તે એક ઉ�� છ� જેને નથી ઉ�પ�ન 
કરી શકાતી ક� નથી ન� કરી શકાતી. તે 
આ�માએ પોતાનું શરીર છોડી દીધું. 
��ાક�મારીઝમાં એ બતાવવામાં આવે છ� ક� તે 
�ય��નું ��યુ નથી થયું પર�તુ તે આ�માનો આ 
શરીરનો પાટ� પૂરો થઈ ગયો, એટલા માટ� તે 
આ�માએ તે શરીરને છોડી દીધું અને બીજું શરીર 
ધારણ કરી લીધું. જેવી આપણને આ અનુભૂિત 
થાય છ� તો આપણી મા�યતા જ બદલાઈ �ય છ�. 
પછી આપણા િવચાર બદલાઈ ગયા, િનશાની 
બદલાઈ જશે. જે જે વાતોથી આપણે દુઃખી થઈ 
ર�ા હતા, સરખામણી કરી ર�ા હતા, ઈ�યા� થઈ 
રહી હતી તે બધું બદલાઈ જશે.

�� - એમાં નવું �યાં છ� ? ઘણાં લોકો સાથે 
અમાર� વાત થઈ છ� ક� તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� એક 
અનુભવ �વ�પ છું.’ પછી તે �િચકર નથી રહ�તા. 
�યાં સુધી �� આ ચહ�રો હતો, �� એક શરીર હતું જે 
અલગ હતું, તે બી� ચહ�રો, તે બી� લોકો ખાસ 
હતા, મારી િવશેષ સંપિ� હતી. તેમની ખાસ સંપિ� 
હતી તો તેને સા�ં લાગતું હતું. પછી આપણે ઈ�યા� 
અને બાક�ની ચી� છોડી પણ દઈએ તો આપ 
બી� �કારનાં લાગો છો, � આપ ‘�કાશ િબંદુ’ 
હો તો �� પણ તે ‘�કાશ િબંદુ’ તો તે મને ખાસ લાગે 
છ�. �� મારા ખુદથી અલગ થા� તે થોડું બોર�ગ 

�� - �યાર� �� અરીસામાં 
�� છું. ક� મને ખુદને �� 
છું તો શરીર જ �� છું.

ઉ�ર - સા�ં છ� ને �યાર� 
આપ અરીસામાં જુઓ છો 
�યાર� પોશાક નથી 
દ�ખાતો, દ�ખાય તો છ�. 

પર�તુ તમને તે ચૈત�યતા છ� ક� આ મારો પોશાક છ�. 
તે મ� પહ�ય� છ�. પર�તુ આ શરીર પણ મ� પહ�ર�લું છ�. 
તો આ રીતે પણ અરીસામાં �ઈ શક�એ છીએ. 
�યાર� આપ અરીસામાં તમારા ક�રતાને જુઓ છો 
�યાર� એમ થોડું િવચારવા લાગો છો ક�, ‘�� ક�રતુ 
છું.’ હવે �યાર� મને સમ�ઈ ગયું છ� ક� ‘�� એક 
પિવ� અિવનાશી આ�મા છું.’ હજુ પણ ખુદને 
અરીસામાં �વાની છ� પર�તુ કયા અરીસામાં 
�વાનું છ� ? શરીરને �વાનું છ� તો તે અરીસામાં 
�વાનું છ� અને ખુદને �વાનાં છ� તો સંક�પનાં 
અરીસામાં �વાનું છ� ક� �� સારી લાગી રહી છું. 
�યાંય કોઈ ગુ�સો, �યાંય કોઈ દુઃખ, �યાંય કોઈ 
ઈ�યા�ના દાગ તો નથી લા�યા ને. � તમને 
અનુભવ થાય ક� કશોક દાગ લા�યો છ� તે એક 
િમિનટ અટક�ને સાફ કરી દો.
�� - આવતા જતાં આપણે અરીસામાં �ઈએ 
છીએ.

ઉ�ર - આપણે આપણા શરીરને �યું ન�યું નથી 
કરવાનું. અરીસામાં �તા સમયે આપણે એ સંક�પ 
કરવાનો છ� ક� આ મા�ં શરીર છ�. આજે � 
આપણને કોઈ બીમારી થઈ ગઈ ક� ડાયાબીટીસ 

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગ મેડીટ�શનની પ�િત
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

લાગે છ�.

ઉ�ર - તેમાં એક ઠીક મુ�ો એ છ� ક� તો પણ 
આપણે ખાસ છીએ કારણ આપણા દર�ક િવચાર 
જુદા છ�. તમે �યાર�ય એક સરખો સંક�પ નથી કરી 
શકતા, આજે આપણા સં�કાર પણ બ� જુદા છ�. 
� માર� ખાસ રહ�વું છ� અને ખાસ બનવું છ� તો મા�ં 
બધું ખાસ હોવું �ઈએ, જેમ ક� જવાબ આપવા, 
�યવહાર કરવો, કોઈ પ�ર��થિતથી લોકો 
ભયભીત છ� પર�તુ તમે ��થર છો તો તે આપની 
ખાિસયત છ�. આજે તમે ઓળખ ધરાવતો અવાજ 
હોઈ શકો છો, ભૌિતક �પથી તે ખાસ ન હોઈ શક�, 
તે િબલક�લ પ�રિચત છ�, પછી તેમણે �ણીતો 
પોશાક પહ�રી લીધો અને ખૂબ સ�વટ પણ કરી 
લીધી, બાળકોને તો �ણીતા પોશાક પહ�રાવી દ� 
છ�, એટલે શરીર પણ �ણીતું, કપડા પણ 
�ણીતા. હજુ તેઓ અલગ છ�. તો આપણો �વભાવ 
પણ અલગ થઈ �ય છ�. મને આ બધું શા માટ� સા�ં 
લાગે છ�. શરીરના �તર� આપણે દર�ક �કારની 
સંપૂણ�તા �ા�ત કરવા માગીએ છીએ. શારી�રક 
�પમાં આપણે સૌ એટલા પૂણ� નિહ થઈ થઈ 
શક�એ. �યાવસાિયકનાં �પમાં આપણે પૂણ� નહ� 
શક�એ, કોઈનું કાંઈક વધાર� કોઈને કાંઈક ઓછું, 
હો�ા �ારા પણ આપણે સંપૂણ� નિહ થઈ શક�એ 
પર�તુ ‘�� એક ઉ�� છું.’ તે �પમાં આપણે સૌ પૂણ� 
થઈ શક�એ છીએ, આપણે સૌ એક સમાન છીએ, 
આપણે સૌ સુંદર છીએ એટલે હ�રફાઈ અને 
સરખામણી કરવાની અનુભૂિત જ નહ� આવે 
�યાર� આપણે એક બી�ને મળીએ છીએ �યાર� તે 
જે એક અવરોધ હતો તે ખતમ થઈ �ય છ�.

�યાર� �� બી� દ�શોની યા�ા ઉપર જતી 
હતી, અમારી પહ�લી સમજ એ રહ�તી હતી ક� �� 
ભારતીય છું, જેવું ચેતનામાં આ�યું ક� �� ભારતીય 
છું તો અમે જેને પણ મળીશું તે ચેતના સાથે મળીશું 

ક� આપ અમે�રક� છો, આપ િ��ટશર છો, આપ 
આિ�ક� છો, આપ ઓ���લીયન છો. હવે તે ચેતના 
પણ દૂર થઈ ગઈ ક� �� ભારતીય છું, �� ભારતમાં 
ર�� છું એ એક અલગ વાત છ� પર�તુ હવે તે ભાવના 
બદલાઈ ગઈ, કોઈ ભેદભાવ ન ર�ો, ભલે કોઈ 
િહ�દુ હોય ક� મુ��લમ, કારણ ક� સૌ એક ચૈત�ય 
શ�� છ� અને તે ચૈત�ય શ��નો ન કોઈ ધમ� 
હોય છ� ન કોઈ અ�ય �દવાર.

�� - આપણે તેને �તવા માટ� તેની ઉપર કાય� 
કરવું પડશે.

ઉ�ર - � તમે બંધન અનુભવશો તો બંધન જ 
િનિમ�ત કરશો. કો��શએ�ટ બી�ગને અ�યા�મની 
ભાષામાં ‘આ�મા’ કહ� છ�, કો��શયસનેસ કહ� છ� 
ક� �પીરીટ કહ� છ�. વા�તવમાં શ�દનું કોઈ િવશેષ 
મહ�વ નથી. મહ�વનું એ છ� ક� આપણે આપણા 
�વનને એ ચેતના સાથે ચલાવવાનું છ� ક� ‘આ મા�ં 
શરીર છ�’ તે તેની ઉપર ઓઢ�લી ચાદર છ�, આ 
મારી ગાડી છ�, આ મા�ં પદ છ�, આ મારો પ�રવાર 
છ� પર�તુ ‘�� કોણ છું’, �� આ બધાને ચલાવવાળી 
શ�� જેને આપણે ‘આ�મા’ કહી છીએ. પોતાને 
આ�મા સમ�એ પછી જે કાંઈ મા�ં છ� તેને 
સંભાળીને ચાલીએ અને પછી �યાર� બી�ઓને 
મળીએ તો કોને મળી ર�ા છીએ તે યાદમાં રહ�વું 
જ�રી છ�.

આજે કોઈ મસ�ડીઝમાં આવે તો આપણે 
તેની સાથે બ� �યારથી વાતો કરીશું, � કોઈ 
સાઈકલ લઈને આવે તો આપણી વાત કરવાની 
શૈલી જ બદલાઈ �ય છ�. મતલબ, આપણે ગાડી 
સાથે વાત કરી છીએ �ય�� સાથે નિહ�. � �� તમે 
આવો �યાર� પૂછું ક� તમે �યાં રહો છો, કયા �ે�માં 
રહો છો, તમે કયા શહ�રનાં છો તેમ પૂછીને વાત 
ક�ં તો તેનો મતલબ છ� ક� �� તમારી સાથે વાત ક�ં 
છું નિહ� ક� ગાડી ક� સાઈકલ સાથે.



Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 07 July 2018 Page No. 12

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 07 July 2018 Page No. 13

�ાના�ત

� �� તમને તમારા ઘર િવશે, તમારા હો�ા 
િવશે ક�ં છું તો સમ� ક� �� તમારી સાથે વાત નથી 
કરી રહી. આજે આપણે � આપણાં સંબંધોને 
�ઈએ તો તે શેના ઉપર આધા�રત છ�, આપણે 
�વનમાં શું શું કયુ� છ�, શું શું �ા�ત કયુ� છ�, આપણે 
કોણ છીએ તેનાથી કોઈ મતલબ જ નથી. આ જે 
�વનમાં �ા�ત કયુ� છ� તે પારદશ� છ�, તે અ�થાયી 
છ� આપણું શરીર પણ. આપણે �યાંક બહાર 
નીક�યા અને આપણી સાથે દુઘ�ટના બની ગઈ, 
માની �યો હાથ - પગ તૂટી ગયા તે શારી�રક છ� તે 
બદલાઈ જશે. � આ આધાર ઉપર આપણા સંબંધ 
આધા�રત છ� તો �યાં �યાં કાંઈક બદલાઈ શક� છ� 
તો સંબંધ પણ બદલાઈ �ય છ�.

રાજયોગમાં સૌથી પહ�લા અમને એ 
શીખવવામાં આવે છ� ક� ‘�� પિવ� આ�મા છું’ અને 
�� બી� આ�મા સાથે વાત કરી ર�ો છું. હવે તમે 
ચોક�દાર સાથે વાત કરી ર�ા છો ક� પદાિધકારી 
સાથે કરી ર�ા છો, કોઈની પણ સાથે વાત કરો તો 
આપની ચેતના બ� �પ� હશે ક� �� ‘આ�મા’ સાથે 
વાત ક�ં છું. એ રીતે જે ઉ�� એક બી� સાથે 
િવિનમય થશે તે સ�માનવાળી હશે. કારણ �� 
આપના પદ સાથે વાત નથી કરી રહી. આપણે 
વાર�વાર �વું પડશે ક� �� વા�તવમાં તમારી સાથે 
વાત કરી રહી છું. તે છ� એક બી�ને સ�માન 
આપવું.

અને આપણે અનેકતામાં એકતાની વાત 
વાર�વાર કરીએ છીએ, આપણે �ાંતને પણ દૂર 
કરી દઈએ છીએ. �યાર� આપણે કોઈ આ�માને 
મળીએ છીએ, તો એ િવચાર નથી હોતો ક� તે 
અમે�રકન છ� ક� કોણ છ�, ક� તે કઈ રીતે આ�યા છ�, 
આપણને ખબર નથી હોતી. અમે એટલા 
�વાભાિવક હોઈએ છીએ, અમારી �િતિ�યા પણ 
બી� તરફ એક આ�માની હોય છ�. �યાર� અમને 

તે �કારના સંક�પ આવે છ� તો તે ચેતના આવી 
�ય છ�. અમારી સમ�યા �યાં સુધી છ�. ચેતના છ�, 
તે ચેતનાને પછી બદલવાની છ� જેને અમે કહીએ 
છીએ ‘દ�હ ભાનમાંથી નીકળવું’ મતલબ �� શરીર 
છું અને શરીરમાં રહીને જે જે મ�યું છ� તો 
‘દ�હભાન’થી નીકળીને આ��મક ભાનમાં �વેશ 
કરવો. અને �યાર� આ�મ ચેતના હોય છ� �યાર� 
અમે �વાભાિવક થઈ જઈએ છીએ.

માર� તમને ખુશ કરવા �યાસ નહ� કરવો 
પડે. તમે પિવ� આ�મા છો, �યાર� �� આ ચેતનાથી 
�� છું તો �� આપને વા�તિવક સ�માન આપું છું. 
�� એ નથી �તી ક� તમે શું શું �ા�ત કયુ� છ�, �� એ 
�� છું ક� તમે કોણ છો ? જેવા અમે કોઈને આ 
ચેતના સાથે મળીએ છીએ તો આપોઆપ 
મારામાંથી એક પિવ� ઉ��ની �વાભાિવક ગિત 
થાય છ� અને આપણા સંબંધને વધુ સુંદર બનાવી દ� 
છ�. ખૂબ સાચું. ખૂબ ખૂબ ધ�યવાદ. જે ચીજ 
મેળવવા માટ� મ� પૂ�ં �વન લગાવી દીધું આજે મને 
એક �ણ માટ� મન પ�રવત�ન કરવાથી સહજતાથી 
�ા�ત થઈ ગયું કારણ તે સંભવ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

દુઆઓ આપો, દુઆઓ લો
બી.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ

�દલ �વતઃ આપણને દુઆઓ આપવા લાગે છ�.

દુઆઓ આપવાની િવિધ

મનમાં સવ� �ાણીઓ માટ� આ��મકભાવ 
�થાિપત થઈ �ય છ�. તો સૌના માટ� �ેહનો 
સાગર ઊભરાવા લાગે છ�. સવ� ��યે સ�કારની 
ભાવના ��ત થાય છ�. જેનાથી �વતઃ જ મનમાંથી 
સવ� માટ� દુઆઓ નીકળ� છ�. આ��મકભાવના 
આપણને એકબી�ની ન�ક લાવે છ�. 
એકબી�ને સમજવાની તક આપે છ�. સૌની સાથે 
સૌહાદ�પૂણ� સંબંધ બનાવવામાં મદદ�પ થાય છ�. 
આ��મક ભાવના હોવાથી આપણે ખુ�ા �દલથી 
સવ� ��યે દયાભાવના પણ રાખીએ છીએ. દ�વી 
સં�ક�િતનો મૂળ મં� વસુધૈવ ક�ટુંબક� આપણને 
એ શીખવે છ� ક� આ સંસારમાં સૌ આપણા છ�. 
કોઈપણ પરાયું નથી. ભાષાભેદ, �િતભેદ, 
ર�ગભેદથી ઉપર જવાનું સાધન છ� સવ� ��યે 
પોતાનાપણાની ભાવના. � કોઈના ��યે 
પોતાનાપણું હોય છ� તો દુઆઓ પોતાની મેળ� જ 
નીકળ� છ�.

કહ�વાય છ� ક� એકતા છ� શ��, વહ�ચાઈ 
ગયા તો બરબાદી. એકતા �વનની અ�યંત 
મહ�વપૂણ� શ�� છ�. એકતામાં બળ છ�. એકતામાં 
સમરસતા છ�. એકતા �ડે છ� અને એકતા થવાથી 
આપણને સૌની શુભભાવનાઓ મળ� છ�. તો આવો, 
એકતાને ગળાનો હાર બનાવીએ. સવ�ને દુઆઓ 
આપીએ. એકતાની સાથે સાથે શાંિતની શ�� 
અપનાવનાર �ય�� જ બી�ઓને દુઆ 
આપવાનું કાય� કરી શક� છ�. શાંિતિ�ય �ય�� 
�યાર� કદી પણ કોઈને મળ� છ�, કોઈ સાથે 

કોઈપણ �ય��ના �વનનો સૌથી અિધક 
મૂ�યવાન ખ�નો આશીવા�દને જ માનવામાં આવે 
છ�. એને સંસારનો કોઈપણ શ�ુ છીનવી નથી 
શકતો અને કોઈ એમાં ભાગ પડાવી શકતું નથી. 
તેથી તો કહ�વાય છ� ક� �યાં દવા કામ કરી શકતી 
નથી �યાં દુઆ કામ કર� છ�. દુઆઓ ઉદાસને 
આશાવાન, અધીરને ધૈય�વાન અને િનબ�ળને 
સબળ બનાવી દ� છ�. ભારતીય સં�ક�િતમાં 
આશીવા�દનું ઘણું જ મહ�વ છ�. અહ� નાની �ય�� 
પોતાનાથી મોટાઓનું અિભવાદન કર� છ�. 
બદલામાં મેળવે છ� ઘણી બધી શુભકામનાઓ અને 
શુભ ભાવનાઓ. ભારતમાં હજુ સુધી એ �રવાજ છ� 
ક� બાળકો સવાર� ઉઠીને સવ��થમ પોતાના દાદા-
દાદી, માતા-િપતા અને પોતાનાથી મોટાંઓને 
�ણામ કર� છ�. એનો એક મોટો લાભ એ છ� ક� 
બાળકોને દુઆઓ મળ� છ�. એમનામાં ન�તા, 
આદરભાવ અને આ�મીયતાની ભાવના ��ત 
થાય છ�. તેઓ સુસં�ક�ત બને છ� તથા એમના 
મનમાં માનવીય સં�કાર પેદા થાય છ�.

ક�ટલીકવાર એવું �વા મળ� છ� ક� કોઈ 
�ય�� �વયં બ� પ�ર�મી હોતી નથી પર�તુ તે 
કદી કોઈનું �દલ દુભાવતી નથી, કોઈના મનને ઠ�સ 
પહ�ચાડતી નથી તથા સૌને સાં�વના આપીને ચાલે 
છ� જેના પ�રણામ �વ�પ એ �ય��ને સવ�ની 
શુભકામનાઓ મળ� છ�. જે એના �વનની દોડમાં 
સૌથી આગળ જવામાં સહાયક બને છ�. કહ�વાય છ� 
ક� ક�ટલીક ચી� માંગવાથી મળતી નથી. પણ 
પોતાની મેળ� જ �દલમાંથી નીકળ� છ�. દુઆઓ પણ 
એવી જ વ�તુ છ� જેને પહ�લાં આપવામાં આવે છ� 
પછી � આપણે પા� બની જઈએ છીએ બી�ઓનું 

અિભયાન ચલાવવામાં આવશે �યાર� જ બેટી 
બચાવો, બેટી પઢાઓનું સૂ� સાથ�ક થયું ગણાશે.. 
નારી ગૌરવ કોને કહ�વાય તે �ણવા અને 
અનુભવવા માટ� ��ાક�મારીઝ સં�થાનો સંપક� 
કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... બેટી બચાવો ...
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� �� તમને તમારા ઘર િવશે, તમારા હો�ા 
િવશે ક�ં છું તો સમ� ક� �� તમારી સાથે વાત નથી 
કરી રહી. આજે આપણે � આપણાં સંબંધોને 
�ઈએ તો તે શેના ઉપર આધા�રત છ�, આપણે 
�વનમાં શું શું કયુ� છ�, શું શું �ા�ત કયુ� છ�, આપણે 
કોણ છીએ તેનાથી કોઈ મતલબ જ નથી. આ જે 
�વનમાં �ા�ત કયુ� છ� તે પારદશ� છ�, તે અ�થાયી 
છ� આપણું શરીર પણ. આપણે �યાંક બહાર 
નીક�યા અને આપણી સાથે દુઘ�ટના બની ગઈ, 
માની �યો હાથ - પગ તૂટી ગયા તે શારી�રક છ� તે 
બદલાઈ જશે. � આ આધાર ઉપર આપણા સંબંધ 
આધા�રત છ� તો �યાં �યાં કાંઈક બદલાઈ શક� છ� 
તો સંબંધ પણ બદલાઈ �ય છ�.

રાજયોગમાં સૌથી પહ�લા અમને એ 
શીખવવામાં આવે છ� ક� ‘�� પિવ� આ�મા છું’ અને 
�� બી� આ�મા સાથે વાત કરી ર�ો છું. હવે તમે 
ચોક�દાર સાથે વાત કરી ર�ા છો ક� પદાિધકારી 
સાથે કરી ર�ા છો, કોઈની પણ સાથે વાત કરો તો 
આપની ચેતના બ� �પ� હશે ક� �� ‘આ�મા’ સાથે 
વાત ક�ં છું. એ રીતે જે ઉ�� એક બી� સાથે 
િવિનમય થશે તે સ�માનવાળી હશે. કારણ �� 
આપના પદ સાથે વાત નથી કરી રહી. આપણે 
વાર�વાર �વું પડશે ક� �� વા�તવમાં તમારી સાથે 
વાત કરી રહી છું. તે છ� એક બી�ને સ�માન 
આપવું.

અને આપણે અનેકતામાં એકતાની વાત 
વાર�વાર કરીએ છીએ, આપણે �ાંતને પણ દૂર 
કરી દઈએ છીએ. �યાર� આપણે કોઈ આ�માને 
મળીએ છીએ, તો એ િવચાર નથી હોતો ક� તે 
અમે�રકન છ� ક� કોણ છ�, ક� તે કઈ રીતે આ�યા છ�, 
આપણને ખબર નથી હોતી. અમે એટલા 
�વાભાિવક હોઈએ છીએ, અમારી �િતિ�યા પણ 
બી� તરફ એક આ�માની હોય છ�. �યાર� અમને 

તે �કારના સંક�પ આવે છ� તો તે ચેતના આવી 
�ય છ�. અમારી સમ�યા �યાં સુધી છ�. ચેતના છ�, 
તે ચેતનાને પછી બદલવાની છ� જેને અમે કહીએ 
છીએ ‘દ�હ ભાનમાંથી નીકળવું’ મતલબ �� શરીર 
છું અને શરીરમાં રહીને જે જે મ�યું છ� તો 
‘દ�હભાન’થી નીકળીને આ��મક ભાનમાં �વેશ 
કરવો. અને �યાર� આ�મ ચેતના હોય છ� �યાર� 
અમે �વાભાિવક થઈ જઈએ છીએ.

માર� તમને ખુશ કરવા �યાસ નહ� કરવો 
પડે. તમે પિવ� આ�મા છો, �યાર� �� આ ચેતનાથી 
�� છું તો �� આપને વા�તિવક સ�માન આપું છું. 
�� એ નથી �તી ક� તમે શું શું �ા�ત કયુ� છ�, �� એ 
�� છું ક� તમે કોણ છો ? જેવા અમે કોઈને આ 
ચેતના સાથે મળીએ છીએ તો આપોઆપ 
મારામાંથી એક પિવ� ઉ��ની �વાભાિવક ગિત 
થાય છ� અને આપણા સંબંધને વધુ સુંદર બનાવી દ� 
છ�. ખૂબ સાચું. ખૂબ ખૂબ ધ�યવાદ. જે ચીજ 
મેળવવા માટ� મ� પૂ�ં �વન લગાવી દીધું આજે મને 
એક �ણ માટ� મન પ�રવત�ન કરવાથી સહજતાથી 
�ા�ત થઈ ગયું કારણ તે સંભવ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

દુઆઓ આપો, દુઆઓ લો
બી.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ

�દલ �વતઃ આપણને દુઆઓ આપવા લાગે છ�.

દુઆઓ આપવાની િવિધ

મનમાં સવ� �ાણીઓ માટ� આ��મકભાવ 
�થાિપત થઈ �ય છ�. તો સૌના માટ� �ેહનો 
સાગર ઊભરાવા લાગે છ�. સવ� ��યે સ�કારની 
ભાવના ��ત થાય છ�. જેનાથી �વતઃ જ મનમાંથી 
સવ� માટ� દુઆઓ નીકળ� છ�. આ��મકભાવના 
આપણને એકબી�ની ન�ક લાવે છ�. 
એકબી�ને સમજવાની તક આપે છ�. સૌની સાથે 
સૌહાદ�પૂણ� સંબંધ બનાવવામાં મદદ�પ થાય છ�. 
આ��મક ભાવના હોવાથી આપણે ખુ�ા �દલથી 
સવ� ��યે દયાભાવના પણ રાખીએ છીએ. દ�વી 
સં�ક�િતનો મૂળ મં� વસુધૈવ ક�ટુંબક� આપણને 
એ શીખવે છ� ક� આ સંસારમાં સૌ આપણા છ�. 
કોઈપણ પરાયું નથી. ભાષાભેદ, �િતભેદ, 
ર�ગભેદથી ઉપર જવાનું સાધન છ� સવ� ��યે 
પોતાનાપણાની ભાવના. � કોઈના ��યે 
પોતાનાપણું હોય છ� તો દુઆઓ પોતાની મેળ� જ 
નીકળ� છ�.

કહ�વાય છ� ક� એકતા છ� શ��, વહ�ચાઈ 
ગયા તો બરબાદી. એકતા �વનની અ�યંત 
મહ�વપૂણ� શ�� છ�. એકતામાં બળ છ�. એકતામાં 
સમરસતા છ�. એકતા �ડે છ� અને એકતા થવાથી 
આપણને સૌની શુભભાવનાઓ મળ� છ�. તો આવો, 
એકતાને ગળાનો હાર બનાવીએ. સવ�ને દુઆઓ 
આપીએ. એકતાની સાથે સાથે શાંિતની શ�� 
અપનાવનાર �ય�� જ બી�ઓને દુઆ 
આપવાનું કાય� કરી શક� છ�. શાંિતિ�ય �ય�� 
�યાર� કદી પણ કોઈને મળ� છ�, કોઈ સાથે 

કોઈપણ �ય��ના �વનનો સૌથી અિધક 
મૂ�યવાન ખ�નો આશીવા�દને જ માનવામાં આવે 
છ�. એને સંસારનો કોઈપણ શ�ુ છીનવી નથી 
શકતો અને કોઈ એમાં ભાગ પડાવી શકતું નથી. 
તેથી તો કહ�વાય છ� ક� �યાં દવા કામ કરી શકતી 
નથી �યાં દુઆ કામ કર� છ�. દુઆઓ ઉદાસને 
આશાવાન, અધીરને ધૈય�વાન અને િનબ�ળને 
સબળ બનાવી દ� છ�. ભારતીય સં�ક�િતમાં 
આશીવા�દનું ઘણું જ મહ�વ છ�. અહ� નાની �ય�� 
પોતાનાથી મોટાઓનું અિભવાદન કર� છ�. 
બદલામાં મેળવે છ� ઘણી બધી શુભકામનાઓ અને 
શુભ ભાવનાઓ. ભારતમાં હજુ સુધી એ �રવાજ છ� 
ક� બાળકો સવાર� ઉઠીને સવ��થમ પોતાના દાદા-
દાદી, માતા-િપતા અને પોતાનાથી મોટાંઓને 
�ણામ કર� છ�. એનો એક મોટો લાભ એ છ� ક� 
બાળકોને દુઆઓ મળ� છ�. એમનામાં ન�તા, 
આદરભાવ અને આ�મીયતાની ભાવના ��ત 
થાય છ�. તેઓ સુસં�ક�ત બને છ� તથા એમના 
મનમાં માનવીય સં�કાર પેદા થાય છ�.

ક�ટલીકવાર એવું �વા મળ� છ� ક� કોઈ 
�ય�� �વયં બ� પ�ર�મી હોતી નથી પર�તુ તે 
કદી કોઈનું �દલ દુભાવતી નથી, કોઈના મનને ઠ�સ 
પહ�ચાડતી નથી તથા સૌને સાં�વના આપીને ચાલે 
છ� જેના પ�રણામ �વ�પ એ �ય��ને સવ�ની 
શુભકામનાઓ મળ� છ�. જે એના �વનની દોડમાં 
સૌથી આગળ જવામાં સહાયક બને છ�. કહ�વાય છ� 
ક� ક�ટલીક ચી� માંગવાથી મળતી નથી. પણ 
પોતાની મેળ� જ �દલમાંથી નીકળ� છ�. દુઆઓ પણ 
એવી જ વ�તુ છ� જેને પહ�લાં આપવામાં આવે છ� 
પછી � આપણે પા� બની જઈએ છીએ બી�ઓનું 

અિભયાન ચલાવવામાં આવશે �યાર� જ બેટી 
બચાવો, બેટી પઢાઓનું સૂ� સાથ�ક થયું ગણાશે.. 
નારી ગૌરવ કોને કહ�વાય તે �ણવા અને 
અનુભવવા માટ� ��ાક�મારીઝ સં�થાનો સંપક� 
કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... બેટી બચાવો ...
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સંતોષ, ઈ���ય િન�હ તથા ઈ�રીય િમલનના 
આનંદનો અનુભવ કરવો એ સવ��ક�� સુખ છ�. 
� ક� �ાર�ભમાં આ સુખ દુઃખ જેવું લાગે છ�. તથા 
સામા�ય જનોને તે અઘ�ં પણ લાગે છ�. કારણ ક� 
બહારથી તેમાં કોઈ આકષ�ણ, ભભકો જેવી ચીજ 
હોતી નથી.

શું સંસાર દુઃખોનું કારણ છ� ?

સુખ અને દુઃખ એ આપણાં જ કમ�નું ફળ છ�. 
સંસાર તો કમ��ે� છ�. એને દુઃખનું કારણ કહ�વું તે 
ઉિચત નથી. સંસાર તો ર�ગમંચ છ�. �યાં આ�મા 
પોતાના ગુણધમ� અને �વભાવ તથા સં�કારો 
અનુસાર શરીર �ારા અિભનય કર� છ�. શરીર 
�ારા સુખ, દુઃખનો અનુભવ કર� છ�. જ�મ-
પુનજ��મના �મમાં પોતાના કમ�ના લેખા �ખા 
િન�પા�દત કર� છ�. �દ�ય સં�કારોથી જ આ�માઓ 
���ના આ�દમાં સતયુગી સંપૂણ� સુખોનો અનુભવ 
કર� છ� પણ સમય વીતતાં ધીર� ધીર� પોતાનાં 
પુ�યકમ� �ીણ થતાં મનોિવકારોને વશ દુઃખોનો 
અનુભવ કરવા લાગે છ�. ���ચ�માં કિળયુગમાં 
દર�ક ���થી દુઃખ જ દુઃખનો આ�મા અનુભવ કર� 
છ� તેથી તે મુ��ની ઈ�છા રાખે છ� અને પુ�ષાથ� 
કરીને ફરીથી મુ��-�વનમુ��પદ �ા�ત કર� છ�. 
એટલે સંસાર દુઃખનું કારણ નથી. અહ� જ �વગ� 
અને નક� બંને છ� પર�તુ �યાર� �વગ� અથવા 
સતયુગ હોય છ� તો નક� અથવા કિલયુગ હોતો 
નથી. �દનરાતની જેમ આ યુગ�મ પણ ચાલે છ�.

શું સુખ પણ સાચું અને જૂઠું હોય છ� ?

અ�પકાલીન અને દીધ�કાલીન યા બી� 
શ�દોમાં કહીએ તો સુખ પણ સાચું અને જૂઠું હોય 

સાચા સુખની શોધ
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ

સુખ કોને નથી �ઈતું અને દુઃખ કોને ગમે 
છ�? દુઃખના પડછાયાથી જ મનુ�ય નારાજ થઈ 
�ય છ�. આમ ક�મ? કારણ ક� આ�માના મૂળ ગુણો 
અને �વભાવમાં જ સુખ છ�. આ�મા સુખ �વ�પ છ�. 
સમ� ���ચ�ના સમયમાં એક એવો પણ સમય 
આવે છ� �યાર� સામાિજક �યવ�થા, માનિસક 
અવ�થા અને �ાક�િતક સમતુલન �ારા મનુ�યે 
સંપૂણ� સુખનો અનુભવ કય� છ�. તેથી તે ફરીથી 
પોતાની પૂણ�તાની તરફ આક�� થઈને આ�મા 
સુખને શોધે છ�. આજનો સંસાર તો દુઃખોનું ઘર છ�. 
ડગલે પગલે દુઃખ જ દુઃખ છ�. મનુ�ય પોતાના દુઃખો 
કરતાં બી�ની સંપ�નતા �ઈને વધાર� દુઃખી થાય 
છ�.

સુખ શું છ� ? �યાં છ� ? સુખ કોને કહ� છ� એ 
િવશે િવ�ાનો, િચંતકો, બુ��શાળી �િતભાઓએ 
તેની �યા�યા કરવાનો �યાસ કય� છ�. િવકિસત 
ચેતનાવાળો હર માનવ સુખ મેળવવા માટ� 
�ય�શીલ છ�.

સુખ શું છ� ?

સુખની પણ અલગ અલગ �ેણી છ�. ચોર, 
ચોરી કરીને ધન �ા�ત કર� છ�. ડાક� ધાડ પાડીને 
વૈભવશાળી બને છ�. કોઈ કોઈનું અિહત કરીને 
પોતાનું કામ પૂ�ં પાડે છ�. દુઃખીને �ઈને સુખી થવું 
યા કામિવકાર, ઈ�યા�, ��ષ, બદલો વગેર� �ારા 
સુખ મેળવવું તે અધમ છ�. સંપિ�, સંતાન, 
�િત�ા, સામાિજક તથા પા�રવા�રક સુખદ 
�સંગની ઉપ��થિત, ભૌિતક, કામનાઓની પૂિત� 
એ પણ સુખ છ�. પર�તુ તુ�છ, �ણ ભંગુર અને 
�વ�નવત છ�. �યાગ, વૈરા�ય, સાધના, �મ, 

રાખીએ. � કોઈને તરસ લાગી હોય અને આપણે 
એને િભ�ન િભ�ન �કારનું ભોજન આપીએ તો 
એના આ�માને રાહત મળશે નહ�. કોઈની િવશેષ 
સેવા કરવી અને બી�ઓની આમ સેવા કરવાથી 
મનઈ��છત �ા��ત થતી નથી.

હ� �હાની ભાઈઓ, આવો, બી� ��િ�ઓ 
તો જ�મજ�માંતરથી કરતા આ�યા, હવે આપણે 
સવ� મળીને દુઆઓ આપવાની અને દુઆઓ 
લેવાની ��િ� કરીએ. આ ��િ�માં કદી ખોટ 
આવતી નથી પર�તુ હ�મેશાં લાભ જ લાભ છ�. આ 
કારોબારને નાના-મોટા, મિહલા-પુ�ષ, િશિ�ત - 
અિશિ�ત, િહ�દુ - મુસલમાન સૌ કરી શક� છ�. 
�યાર� સોદો આટલો સ�તો છ� તો િવચારવાની 
જ�ર નથી. આજથી જ �િત�ા કરીએ ક� માર� 
સૌને દુઆઓ આપવી છ� અને સવ�ની દુઆઓ 
લેવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

વાતચીત કર� છ� અથવા કોઈ લેણદ�ણ કર� છ� તો 
�વતઃ જ દુઆઓ �વાિહત કરતો રહ� છ�.

દુઆઓ મેળવવાની િવિધ

આપણે બી�ઓની �દલથી સેવા કરીને 
એમને જે �કારની સુિવધાઓની આવ�યકતા 
હોય છ� તે �દાન કરવાથી તથા એને પોતાનો 
સમ�ને સેવા કરીએ છીએ તો આપણે બી�ઓની 
શુભભાવનાને પા� બનીએ છીએ. જે િન�કામ 
ભાવથી કરવામાં આવે તે સેવા જ ફળીભૂત થાય 
છ�. િન�કામ �ય�� સવ� કાંઈ �ભુને અિપ�ત કરીને 
ચાલે છ� જેનાથી એને સવ�ની દુઆઓ �વતઃ �ા�ત 
થતી રહ� છ�. �ે� કાય� કરીને સૌની સામે એનાં 
વખાણ કરવાથી આપણું જમાનું ખાતું ઓછું થાય 
છ�. તેથી નેક� કરતા જઈએ અને ભૂલતા જઈએ તો 
એના બદલામાં ક�ટલાયે ગણી શુભભાવનાઓ 
આપણને �ા�ત થાય છ�. સેવા કરતી વખતે 
�ય��ની આવ�યકતાઓનું  િવશેષ �યાન 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... હાથ નહ�, મન �ડો

પાસે જવું પડે છ�. મનનો રોગ આજે ��યેક 
મનુ�યમાં �વા મળ� છ�. ઈષા�, �ણા, િચંતા, �ોધ, 
તનાવ, નફરત, અસંતોષ, દુઃખ વગેર� આપણા 
મનમાં ઘર કરીને બેઠા છ�. તે લઈને આપણે 
મં�દરમાં જઈ હાથ �ડી �ાથ�ના કરીએ છીએ. 
ભગવાન ! મા�ં મન અશાંત છ�, �ઘ આવતી નથી. 
શાંિત આપો. શરીર, હાથ, આંખો, ભગવાન પાસે 
છ�. પર�તુ મન મં�દર બહાર ભટકવા જતું રહ� છ�. 
ભગવાન પૂછ� છ� તમારા મનમાં ઉપર જણા�યા 
મુજબ ઈષા�, �ણા વગેર�નું જે દદ� છ�. તે મારી સામે 
મનથી લા�યા નથી. િવચાર કરો... િવજળી પાવર 
હાઉસમાંથી આવે છ�. પાવર હાઉસના તાર સાથે 
આપણા ઘરના િવજળીના તાર સાથે �ડવાથી 
િવજળી આપોઆપ આવે છ�. આપણા ઘરના 

િવજળીના તાર ��ા િસવાય પાવર હાઉસ સામે 
હાથ�ડીને ઉભા રહી િવજળી આપો. આમ 
િવજ ળી આવી જશે ? નહ� આવે. એવી રીતે 
આપને �વનભર હાથ �ડીને ઉભા રહીશું પણ... 
ભગવાન સાથે મન ��ું ? નથી ��ું. શાંિતના 
સાગર િશવ પરમા�મા સાથે મનનો તાર ��ો 
નથી તો શાંિત ક�વી રીતે મળ� ? કાયમી શાંિત નથી 
ઘરમાં, નથી મં�દરમાં ક� નથી ડૉ�ટરની પાસે. 
કલમને પાણી આપવાના બદલે આપણે પાંદડાને 
પાણી આપતા ર�ા. કલમ છ� મન. એને શાંિતનું 
પાણી પાવાનું છ�. એને ‘મનમનાભવ’ કરવાનું છ�. 
આજ ગીતાના ભગવાનનો આદ�શ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ અને સંકલન 

- બી.ક�. ક�સુમબેન, સરભાણ હાલ U.S.A.
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સંતોષ, ઈ���ય િન�હ તથા ઈ�રીય િમલનના 
આનંદનો અનુભવ કરવો એ સવ��ક�� સુખ છ�. 
� ક� �ાર�ભમાં આ સુખ દુઃખ જેવું લાગે છ�. તથા 
સામા�ય જનોને તે અઘ�ં પણ લાગે છ�. કારણ ક� 
બહારથી તેમાં કોઈ આકષ�ણ, ભભકો જેવી ચીજ 
હોતી નથી.

શું સંસાર દુઃખોનું કારણ છ� ?

સુખ અને દુઃખ એ આપણાં જ કમ�નું ફળ છ�. 
સંસાર તો કમ��ે� છ�. એને દુઃખનું કારણ કહ�વું તે 
ઉિચત નથી. સંસાર તો ર�ગમંચ છ�. �યાં આ�મા 
પોતાના ગુણધમ� અને �વભાવ તથા સં�કારો 
અનુસાર શરીર �ારા અિભનય કર� છ�. શરીર 
�ારા સુખ, દુઃખનો અનુભવ કર� છ�. જ�મ-
પુનજ��મના �મમાં પોતાના કમ�ના લેખા �ખા 
િન�પા�દત કર� છ�. �દ�ય સં�કારોથી જ આ�માઓ 
���ના આ�દમાં સતયુગી સંપૂણ� સુખોનો અનુભવ 
કર� છ� પણ સમય વીતતાં ધીર� ધીર� પોતાનાં 
પુ�યકમ� �ીણ થતાં મનોિવકારોને વશ દુઃખોનો 
અનુભવ કરવા લાગે છ�. ���ચ�માં કિળયુગમાં 
દર�ક ���થી દુઃખ જ દુઃખનો આ�મા અનુભવ કર� 
છ� તેથી તે મુ��ની ઈ�છા રાખે છ� અને પુ�ષાથ� 
કરીને ફરીથી મુ��-�વનમુ��પદ �ા�ત કર� છ�. 
એટલે સંસાર દુઃખનું કારણ નથી. અહ� જ �વગ� 
અને નક� બંને છ� પર�તુ �યાર� �વગ� અથવા 
સતયુગ હોય છ� તો નક� અથવા કિલયુગ હોતો 
નથી. �દનરાતની જેમ આ યુગ�મ પણ ચાલે છ�.

શું સુખ પણ સાચું અને જૂઠું હોય છ� ?

અ�પકાલીન અને દીધ�કાલીન યા બી� 
શ�દોમાં કહીએ તો સુખ પણ સાચું અને જૂઠું હોય 

સાચા સુખની શોધ
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ

સુખ કોને નથી �ઈતું અને દુઃખ કોને ગમે 
છ�? દુઃખના પડછાયાથી જ મનુ�ય નારાજ થઈ 
�ય છ�. આમ ક�મ? કારણ ક� આ�માના મૂળ ગુણો 
અને �વભાવમાં જ સુખ છ�. આ�મા સુખ �વ�પ છ�. 
સમ� ���ચ�ના સમયમાં એક એવો પણ સમય 
આવે છ� �યાર� સામાિજક �યવ�થા, માનિસક 
અવ�થા અને �ાક�િતક સમતુલન �ારા મનુ�યે 
સંપૂણ� સુખનો અનુભવ કય� છ�. તેથી તે ફરીથી 
પોતાની પૂણ�તાની તરફ આક�� થઈને આ�મા 
સુખને શોધે છ�. આજનો સંસાર તો દુઃખોનું ઘર છ�. 
ડગલે પગલે દુઃખ જ દુઃખ છ�. મનુ�ય પોતાના દુઃખો 
કરતાં બી�ની સંપ�નતા �ઈને વધાર� દુઃખી થાય 
છ�.

સુખ શું છ� ? �યાં છ� ? સુખ કોને કહ� છ� એ 
િવશે િવ�ાનો, િચંતકો, બુ��શાળી �િતભાઓએ 
તેની �યા�યા કરવાનો �યાસ કય� છ�. િવકિસત 
ચેતનાવાળો હર માનવ સુખ મેળવવા માટ� 
�ય�શીલ છ�.

સુખ શું છ� ?

સુખની પણ અલગ અલગ �ેણી છ�. ચોર, 
ચોરી કરીને ધન �ા�ત કર� છ�. ડાક� ધાડ પાડીને 
વૈભવશાળી બને છ�. કોઈ કોઈનું અિહત કરીને 
પોતાનું કામ પૂ�ં પાડે છ�. દુઃખીને �ઈને સુખી થવું 
યા કામિવકાર, ઈ�યા�, ��ષ, બદલો વગેર� �ારા 
સુખ મેળવવું તે અધમ છ�. સંપિ�, સંતાન, 
�િત�ા, સામાિજક તથા પા�રવા�રક સુખદ 
�સંગની ઉપ��થિત, ભૌિતક, કામનાઓની પૂિત� 
એ પણ સુખ છ�. પર�તુ તુ�છ, �ણ ભંગુર અને 
�વ�નવત છ�. �યાગ, વૈરા�ય, સાધના, �મ, 

રાખીએ. � કોઈને તરસ લાગી હોય અને આપણે 
એને િભ�ન િભ�ન �કારનું ભોજન આપીએ તો 
એના આ�માને રાહત મળશે નહ�. કોઈની િવશેષ 
સેવા કરવી અને બી�ઓની આમ સેવા કરવાથી 
મનઈ��છત �ા��ત થતી નથી.

હ� �હાની ભાઈઓ, આવો, બી� ��િ�ઓ 
તો જ�મજ�માંતરથી કરતા આ�યા, હવે આપણે 
સવ� મળીને દુઆઓ આપવાની અને દુઆઓ 
લેવાની ��િ� કરીએ. આ ��િ�માં કદી ખોટ 
આવતી નથી પર�તુ હ�મેશાં લાભ જ લાભ છ�. આ 
કારોબારને નાના-મોટા, મિહલા-પુ�ષ, િશિ�ત - 
અિશિ�ત, િહ�દુ - મુસલમાન સૌ કરી શક� છ�. 
�યાર� સોદો આટલો સ�તો છ� તો િવચારવાની 
જ�ર નથી. આજથી જ �િત�ા કરીએ ક� માર� 
સૌને દુઆઓ આપવી છ� અને સવ�ની દુઆઓ 
લેવી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

વાતચીત કર� છ� અથવા કોઈ લેણદ�ણ કર� છ� તો 
�વતઃ જ દુઆઓ �વાિહત કરતો રહ� છ�.

દુઆઓ મેળવવાની િવિધ

આપણે બી�ઓની �દલથી સેવા કરીને 
એમને જે �કારની સુિવધાઓની આવ�યકતા 
હોય છ� તે �દાન કરવાથી તથા એને પોતાનો 
સમ�ને સેવા કરીએ છીએ તો આપણે બી�ઓની 
શુભભાવનાને પા� બનીએ છીએ. જે િન�કામ 
ભાવથી કરવામાં આવે તે સેવા જ ફળીભૂત થાય 
છ�. િન�કામ �ય�� સવ� કાંઈ �ભુને અિપ�ત કરીને 
ચાલે છ� જેનાથી એને સવ�ની દુઆઓ �વતઃ �ા�ત 
થતી રહ� છ�. �ે� કાય� કરીને સૌની સામે એનાં 
વખાણ કરવાથી આપણું જમાનું ખાતું ઓછું થાય 
છ�. તેથી નેક� કરતા જઈએ અને ભૂલતા જઈએ તો 
એના બદલામાં ક�ટલાયે ગણી શુભભાવનાઓ 
આપણને �ા�ત થાય છ�. સેવા કરતી વખતે 
�ય��ની આવ�યકતાઓનું  િવશેષ �યાન 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... હાથ નહ�, મન �ડો

પાસે જવું પડે છ�. મનનો રોગ આજે ��યેક 
મનુ�યમાં �વા મળ� છ�. ઈષા�, �ણા, િચંતા, �ોધ, 
તનાવ, નફરત, અસંતોષ, દુઃખ વગેર� આપણા 
મનમાં ઘર કરીને બેઠા છ�. તે લઈને આપણે 
મં�દરમાં જઈ હાથ �ડી �ાથ�ના કરીએ છીએ. 
ભગવાન ! મા�ં મન અશાંત છ�, �ઘ આવતી નથી. 
શાંિત આપો. શરીર, હાથ, આંખો, ભગવાન પાસે 
છ�. પર�તુ મન મં�દર બહાર ભટકવા જતું રહ� છ�. 
ભગવાન પૂછ� છ� તમારા મનમાં ઉપર જણા�યા 
મુજબ ઈષા�, �ણા વગેર�નું જે દદ� છ�. તે મારી સામે 
મનથી લા�યા નથી. િવચાર કરો... િવજળી પાવર 
હાઉસમાંથી આવે છ�. પાવર હાઉસના તાર સાથે 
આપણા ઘરના િવજળીના તાર સાથે �ડવાથી 
િવજળી આપોઆપ આવે છ�. આપણા ઘરના 

િવજળીના તાર ��ા િસવાય પાવર હાઉસ સામે 
હાથ�ડીને ઉભા રહી િવજળી આપો. આમ 
િવજ ળી આવી જશે ? નહ� આવે. એવી રીતે 
આપને �વનભર હાથ �ડીને ઉભા રહીશું પણ... 
ભગવાન સાથે મન ��ું ? નથી ��ું. શાંિતના 
સાગર િશવ પરમા�મા સાથે મનનો તાર ��ો 
નથી તો શાંિત ક�વી રીતે મળ� ? કાયમી શાંિત નથી 
ઘરમાં, નથી મં�દરમાં ક� નથી ડૉ�ટરની પાસે. 
કલમને પાણી આપવાના બદલે આપણે પાંદડાને 
પાણી આપતા ર�ા. કલમ છ� મન. એને શાંિતનું 
પાણી પાવાનું છ�. એને ‘મનમનાભવ’ કરવાનું છ�. 
આજ ગીતાના ભગવાનનો આદ�શ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ અને સંકલન 

- બી.ક�. ક�સુમબેન, સરભાણ હાલ U.S.A.
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છ�. આપણે િનિમ� બનીને કરી ર�ા છીએ.

રાજયોગ છ� પરમસુખોનું �ાર

રાજયોગ જ એવી �યાન પ�ધિત છ� જેનાથી 
આ��મક ���નો િવકાસ થાય છ�. પોતાની 
વા�તિવકતાથી �ય�� પ�રિચત હોય છ�. એને 
ઈ���ય સુખ તથા અતી���ય સુખનો તફાવત 
�પ� થાય છ�. રાજયોગથી મનોિવકારો પર િવજય 
મેળવવામાં, ઈ���યોના િવષયોમાં અનાસ� 
બનવામાં અને પદાથ� ��યે રાગ ઓછો કરવામાં 
તથા બેહદની વૈરા�ય�િ� િવકિસત કરવામાં 
સહાયતા મળ� છ�. રાજયોગ સુખદુઃખમાં સમતુલા 
આપે છ�. આ એવી �યાન પ�િત છ� ક� જેનાથી મન 
��થરતા �ા�ત કર� છ�. દ�હભાનથી મુ�� મળવાને 
કારણે તે આ�મિચંતનની ગહનતામાં જવાથી 
શારી�રક ક�ોનું પણ ભાન રહ�તું નથી. 
તનાવમુ��, મનનો આ�ાદ, �ોધ તથા માનિસક 
આવેગો પર િનયં�ણ, િવપરીત પ�ર��થિતઓમાં 
એકરસ ��થિત આ રાજયોગની દ�ણ છ�. જેનાથી 
સુખોનું �ાર ખુલે છ�. રાજયોગ તો સુખોના ભંડાર 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી, સુખસાગરમાં 
સમાવવાનું નામ છ�. આ રાજયોગના �યોગથી જે 
અનુભવ મળ� છ� તે તક�, બુ�� અને વણ�નથી પર� 
છ�. જેમાં અસીમ સુખ અને આનંદ છ�.

રાજયોગ એક િશ�ણ પણ છ�. �વનના આ 
િવ�ાલયમાં િવ�ાથ�ને �િણક સુખાથ� બનાવવાને 
બદલે ઘણી લગનથી, એકા�તા અને સંયમથી 
ભિવ�ય ઉ�વલ બનાવવા માટ� સુ�ઢ આધાર-
િશલા રાખવી પડે છ�. આમ તો એમાં પણ 
પરી�ાઓથી પાસ થવું પડે છ�. પર�તુ �ા��ત પણ 
ઘણી મોટી છ�. આ રાજયોગમાં �યાં 21 જ�મો માટ� 
�વનમુ� દ�વપદ મળ� છ� �યાં જ સમ� ક�પ માટ� 
ભા�યની �ા��ત થાય છ�. રાજયોગ ક�સા�ય નહ� 

આદમી તો શું મોટા મોટા લોકો પણ સં�હ-સુખને 
વશીભૂત થતા �વા મળ� છ�. �યાગનું સુખ શું છ�. 
�યાગ ભાવના આજનો સંસાર લગભગ ભૂલી 
ચૂ�યો છ�. આ�મક����ત ભાવના તથા �વાથ� 
લોલુપતામાં �યાગના ગૌરવને તેણે િવસારી દીધું 
છ�. સૌની સાથે મળીને ચાલવું, વૈિ�ક િવચાર 
રાખવો આ �યાગની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છ�. 
�� પણું અને મારા પણાના �યાગમાં અસીમ �ા��ત 
છુપાયેલી છ�.

સંતોષ એ મોટું સુખ

મોટી બીમારી છ� અસંતોષ. ��ણાની આગ 
સળગતી રહ� છ�. અસંતોષ રાખીને સુખની ઈ�છા 
રાખે છ� તો એણે પોતાની �ા��તઓ માટ� 
પરમા�માનો આભાર માનવો �ઈએ અને 
સંતોષનો �ાસ લેવો �ઈએ. સંતોષ ધન જેવું તો 
કોઈ ધન નથી.

સંપૂણ� સમપ�ણમયતામાં જ સંપૂણ� આનંદ છ�.

સવ�ધમ�માં અને ઉ� ધારણાઓમાં સુખ 
મેળવવાનું એક જ સૂ� છ�. સમપ�ણમયતા. પોતાના 
ક�િત�વ તથા �ય���વનું �દશ�ન ના કરતાં 
ઈ�રાપ�ણ થવું જ દુઃખ-મુ�� તથા સુખ�ા��તનો 
મૂળ મં� છ�. ઈ�રીય �ા��તઓને પોતાની સમ�ને 
પોતાની અલગ જ દુિનયા બનાવવી તે અપિવ�તા 
છ�. ઈ�રીય અમાનત (થાપણ)માં �યાનત (ખોટી 
નજર) છ�. સમ�ત િવચારધારા, િચંતા તથા 
ક�થી મુ� સુખાગાર છ� ઈ�રીય શરણાગત 
મેળવવી. જે રીતે માતાની ગોદમાં બાળક સંપૂણ� 
સુર�ા અને સુખનો અનુભવ કર� છ� એ રીતે 
પોતાના િમ�યા અહ�ને ફ�ક�ને �વનની નાવ 
એમને (પરમા�મા) હવાલે કરીને, િનિમ� બનીને 
ચાલતા રહ�વામાં જ સંપૂણ� સમપ�ણમયતા છ�. મા� 
એટલું �યાન રહ� કરન કરાવનહાર કરાવી ર�ા 

શાંત રસમાં અ�તયા��ા કરીને, અ�યા�મનું 
અવગાહન કરતાં િવરાટથી �ડાઈ �ય છ�. પછી 
તો તે અસીમ સુખનો અનુભવ કરવા લાગે છ�. 
અિનવચ�નીય અખંડ આનંદ. એ વાત િનઃશંક 
સ�ય છ� ક� જેણે પણ આ�મ સા�ા�કાર, આ�મ 
સ�દય� બોધ અને પરમા�માનો સા�ા�કાર કરી 
લીધો છ�, શા�ત સુખોનું રસા�વાદન કરી લીધું છ� 
એના માટ� સાંસા�રક સુખનો ઉપભોગ તથા દ�િહક 
સૌ�દય� અથ�હીન બની �ય છ�. જેનો ���કોણ 
હકારા�મક છ� અને જે િવપરીત પ�ર��થિતઓમાં 
�વ��થિતમાં ��થત રહી શક� છ� તથા દુઃખની 
ઘટનાઓમાંથી પણ િશ�ા, �ેરણા, ક�યાણભાવ 
અને સુખાનુભૂિત �હણ કરી લે છ� તે સુખી �વન 
�વવાની કળા �ણે છ�.

દુઃખનું કારણ છ� ઈ�છાઓ અને કામનાઓ

આ સંસારમાં સૌને સુખથી �વવાનો સમાન 
અિધકાર છ�. સુખની નૈસિગ�ક સંપદા પર સૌનો 
હક છ�. સાંસા�રક �ય�� અનુભવ કર� છ� ક� 
�યાગ, વૈરા�ય, �મ-સાધના વગેર� કરી શકવામાં 
પોતાને અસમથ� સમજે છ�. એમના માટ� સુખ 
�ા��તનું એ સૂ� છ� ક� તે �વાથ� રિહત થઈને કમ� 
કર�. �વાથ� રિહત કમ� અને �ભુના ��યેના 
સમપ�ણમાં જ સુખ છ�. તમો�ધાન મનુ�યને ટ�વ પડી 
ગઈ છ� ક� �લોભન િવના પોતાના હાથ પગ 
હલાવતો નથી. દર�ક તરફ એની �યાપા�રક બુ�� 
સિ�ય રહ� છ�. તે અંતહીન ઈ�છાઓ અને �યથ� 
કામનાઓની એવી �ળ રચી દ� છ� ક� તે તેમાં જ 
જ�મ લે છ� અને મર� છ�. તેના માટ� અસીમ દુઃખોનું 
ક�ચ� ચાલતું જ રહ� છ�.

�યાગનું સુખ મહાન છ�.

�યાગથી જ ભા�ય બને છ�. સં�હથી નહ�. 
�દનો�દન ભૌિતકતાની ઝાકમ ઝોળમાં આમ 

છ�. તા�કાિલક લાભ માટ� મા� વત�માન�ણને 
�તાં ઈ���ય-િવષયોથી વશીભૂત થઈને મેળવેલું 
સુખ સાચું હોઈ શકતું નથી. એને �ુ�ની �ેણીમાં 
રાખી શકાય. પ�રણામ દુઃખદાયી હોવા છતાં એના 
માટ� �મના પડદાને વશ થઈને સુખ, મ� અથવા 
આનંદ માનવામાં આવે છ�. મોટા ભાગના લોકોને 
આ સુખ તરફ આક�� થતા �વા મળ� છ�. મા� 
આ�યા��મક �ાનચ�ુ સંપ�ન મહાન આ�માઓ જ 
આ સુખોની ન�રતા તથા �ણભંગુરતા સમ�ને, 
એના મોહ-પાશથી મુ� રહ� છ� અને જેને �યાગ, 
વૈરા�ય, સંતોષ સેવા અથવા ઈ�રીય િમલનમાં 
સુખ મળ� છ� તેઓ જ સાંસા�રક સુખોથી �ભાિવત 
થતા નથી. સુખ બધાને �ઈએ છ�. ભલે આ ક� પેલું. 
જૂઠા સુખનો સંક�ત આપતાં કબીર� કહ� છ�.

જૂઠ� સુખકો સુખ કહ�, માનત હ� મનમોદ.

જગત ચબૈના કાલકા, કછુ મુખમ� ક� ગોદ.

ભાવાથ� એ છ� ક� લોકો જૂઠા સુખને સુખ 
માનીને આનં�દત થાય છ� પર�તુ સંસાર તો કાળનું 
ભોજન છ�. જે ક�ઈ એના મુખમાં છ� અને ક�ટલાક 
સામે (ગોદીમાં) પડેલા છ�.

સુખ �યાં છ� ?

સુખ તો આપણી િવચારધારામાં, આપણા 
મનમાં છ�. તે આ�માની અંત����માં છ�. દ�હમાં, 
સંબંધોમાં, વ�તુઓ તથા પદાથ�માં સુખ શોધવું 
�ગ-મરીિચકા છ�. આને કારણે જે એકને સુખ 
લાગે છ� તો બી�ઓને તે દુઃખ લાગે છ�. એકના 
માટ� ��ણા તો બી�ના માટ� િવ��ણા, એકના માટ� 
આકષ�ણ તો બી�ના માટ� િવકષ�ણ. એક િશકાર 
થઈ �ય છ� તો બી�ઓનો આહાર બની �ય છ�. 
ભોગ ભોગવાને શેરડીની ઉપમા આપવામાં આવે 
છ� જે શ�માં મધુરરસ આપે છ�. પર�તુ રસ સમા�ત 
થતાં તે મુખમાં ઘા પેદા કરી દ� છ�. સાચો સાધક તો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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છ�. આપણે િનિમ� બનીને કરી ર�ા છીએ.

રાજયોગ છ� પરમસુખોનું �ાર

રાજયોગ જ એવી �યાન પ�ધિત છ� જેનાથી 
આ��મક ���નો િવકાસ થાય છ�. પોતાની 
વા�તિવકતાથી �ય�� પ�રિચત હોય છ�. એને 
ઈ���ય સુખ તથા અતી���ય સુખનો તફાવત 
�પ� થાય છ�. રાજયોગથી મનોિવકારો પર િવજય 
મેળવવામાં, ઈ���યોના િવષયોમાં અનાસ� 
બનવામાં અને પદાથ� ��યે રાગ ઓછો કરવામાં 
તથા બેહદની વૈરા�ય�િ� િવકિસત કરવામાં 
સહાયતા મળ� છ�. રાજયોગ સુખદુઃખમાં સમતુલા 
આપે છ�. આ એવી �યાન પ�િત છ� ક� જેનાથી મન 
��થરતા �ા�ત કર� છ�. દ�હભાનથી મુ�� મળવાને 
કારણે તે આ�મિચંતનની ગહનતામાં જવાથી 
શારી�રક ક�ોનું પણ ભાન રહ�તું નથી. 
તનાવમુ��, મનનો આ�ાદ, �ોધ તથા માનિસક 
આવેગો પર િનયં�ણ, િવપરીત પ�ર��થિતઓમાં 
એકરસ ��થિત આ રાજયોગની દ�ણ છ�. જેનાથી 
સુખોનું �ાર ખુલે છ�. રાજયોગ તો સુખોના ભંડાર 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી, સુખસાગરમાં 
સમાવવાનું નામ છ�. આ રાજયોગના �યોગથી જે 
અનુભવ મળ� છ� તે તક�, બુ�� અને વણ�નથી પર� 
છ�. જેમાં અસીમ સુખ અને આનંદ છ�.

રાજયોગ એક િશ�ણ પણ છ�. �વનના આ 
િવ�ાલયમાં િવ�ાથ�ને �િણક સુખાથ� બનાવવાને 
બદલે ઘણી લગનથી, એકા�તા અને સંયમથી 
ભિવ�ય ઉ�વલ બનાવવા માટ� સુ�ઢ આધાર-
િશલા રાખવી પડે છ�. આમ તો એમાં પણ 
પરી�ાઓથી પાસ થવું પડે છ�. પર�તુ �ા��ત પણ 
ઘણી મોટી છ�. આ રાજયોગમાં �યાં 21 જ�મો માટ� 
�વનમુ� દ�વપદ મળ� છ� �યાં જ સમ� ક�પ માટ� 
ભા�યની �ા��ત થાય છ�. રાજયોગ ક�સા�ય નહ� 

આદમી તો શું મોટા મોટા લોકો પણ સં�હ-સુખને 
વશીભૂત થતા �વા મળ� છ�. �યાગનું સુખ શું છ�. 
�યાગ ભાવના આજનો સંસાર લગભગ ભૂલી 
ચૂ�યો છ�. આ�મક����ત ભાવના તથા �વાથ� 
લોલુપતામાં �યાગના ગૌરવને તેણે િવસારી દીધું 
છ�. સૌની સાથે મળીને ચાલવું, વૈિ�ક િવચાર 
રાખવો આ �યાગની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છ�. 
�� પણું અને મારા પણાના �યાગમાં અસીમ �ા��ત 
છુપાયેલી છ�.

સંતોષ એ મોટું સુખ

મોટી બીમારી છ� અસંતોષ. ��ણાની આગ 
સળગતી રહ� છ�. અસંતોષ રાખીને સુખની ઈ�છા 
રાખે છ� તો એણે પોતાની �ા��તઓ માટ� 
પરમા�માનો આભાર માનવો �ઈએ અને 
સંતોષનો �ાસ લેવો �ઈએ. સંતોષ ધન જેવું તો 
કોઈ ધન નથી.

સંપૂણ� સમપ�ણમયતામાં જ સંપૂણ� આનંદ છ�.

સવ�ધમ�માં અને ઉ� ધારણાઓમાં સુખ 
મેળવવાનું એક જ સૂ� છ�. સમપ�ણમયતા. પોતાના 
ક�િત�વ તથા �ય���વનું �દશ�ન ના કરતાં 
ઈ�રાપ�ણ થવું જ દુઃખ-મુ�� તથા સુખ�ા��તનો 
મૂળ મં� છ�. ઈ�રીય �ા��તઓને પોતાની સમ�ને 
પોતાની અલગ જ દુિનયા બનાવવી તે અપિવ�તા 
છ�. ઈ�રીય અમાનત (થાપણ)માં �યાનત (ખોટી 
નજર) છ�. સમ�ત િવચારધારા, િચંતા તથા 
ક�થી મુ� સુખાગાર છ� ઈ�રીય શરણાગત 
મેળવવી. જે રીતે માતાની ગોદમાં બાળક સંપૂણ� 
સુર�ા અને સુખનો અનુભવ કર� છ� એ રીતે 
પોતાના િમ�યા અહ�ને ફ�ક�ને �વનની નાવ 
એમને (પરમા�મા) હવાલે કરીને, િનિમ� બનીને 
ચાલતા રહ�વામાં જ સંપૂણ� સમપ�ણમયતા છ�. મા� 
એટલું �યાન રહ� કરન કરાવનહાર કરાવી ર�ા 

શાંત રસમાં અ�તયા��ા કરીને, અ�યા�મનું 
અવગાહન કરતાં િવરાટથી �ડાઈ �ય છ�. પછી 
તો તે અસીમ સુખનો અનુભવ કરવા લાગે છ�. 
અિનવચ�નીય અખંડ આનંદ. એ વાત િનઃશંક 
સ�ય છ� ક� જેણે પણ આ�મ સા�ા�કાર, આ�મ 
સ�દય� બોધ અને પરમા�માનો સા�ા�કાર કરી 
લીધો છ�, શા�ત સુખોનું રસા�વાદન કરી લીધું છ� 
એના માટ� સાંસા�રક સુખનો ઉપભોગ તથા દ�િહક 
સૌ�દય� અથ�હીન બની �ય છ�. જેનો ���કોણ 
હકારા�મક છ� અને જે િવપરીત પ�ર��થિતઓમાં 
�વ��થિતમાં ��થત રહી શક� છ� તથા દુઃખની 
ઘટનાઓમાંથી પણ િશ�ા, �ેરણા, ક�યાણભાવ 
અને સુખાનુભૂિત �હણ કરી લે છ� તે સુખી �વન 
�વવાની કળા �ણે છ�.

દુઃખનું કારણ છ� ઈ�છાઓ અને કામનાઓ

આ સંસારમાં સૌને સુખથી �વવાનો સમાન 
અિધકાર છ�. સુખની નૈસિગ�ક સંપદા પર સૌનો 
હક છ�. સાંસા�રક �ય�� અનુભવ કર� છ� ક� 
�યાગ, વૈરા�ય, �મ-સાધના વગેર� કરી શકવામાં 
પોતાને અસમથ� સમજે છ�. એમના માટ� સુખ 
�ા��તનું એ સૂ� છ� ક� તે �વાથ� રિહત થઈને કમ� 
કર�. �વાથ� રિહત કમ� અને �ભુના ��યેના 
સમપ�ણમાં જ સુખ છ�. તમો�ધાન મનુ�યને ટ�વ પડી 
ગઈ છ� ક� �લોભન િવના પોતાના હાથ પગ 
હલાવતો નથી. દર�ક તરફ એની �યાપા�રક બુ�� 
સિ�ય રહ� છ�. તે અંતહીન ઈ�છાઓ અને �યથ� 
કામનાઓની એવી �ળ રચી દ� છ� ક� તે તેમાં જ 
જ�મ લે છ� અને મર� છ�. તેના માટ� અસીમ દુઃખોનું 
ક�ચ� ચાલતું જ રહ� છ�.

�યાગનું સુખ મહાન છ�.

�યાગથી જ ભા�ય બને છ�. સં�હથી નહ�. 
�દનો�દન ભૌિતકતાની ઝાકમ ઝોળમાં આમ 

છ�. તા�કાિલક લાભ માટ� મા� વત�માન�ણને 
�તાં ઈ���ય-િવષયોથી વશીભૂત થઈને મેળવેલું 
સુખ સાચું હોઈ શકતું નથી. એને �ુ�ની �ેણીમાં 
રાખી શકાય. પ�રણામ દુઃખદાયી હોવા છતાં એના 
માટ� �મના પડદાને વશ થઈને સુખ, મ� અથવા 
આનંદ માનવામાં આવે છ�. મોટા ભાગના લોકોને 
આ સુખ તરફ આક�� થતા �વા મળ� છ�. મા� 
આ�યા��મક �ાનચ�ુ સંપ�ન મહાન આ�માઓ જ 
આ સુખોની ન�રતા તથા �ણભંગુરતા સમ�ને, 
એના મોહ-પાશથી મુ� રહ� છ� અને જેને �યાગ, 
વૈરા�ય, સંતોષ સેવા અથવા ઈ�રીય િમલનમાં 
સુખ મળ� છ� તેઓ જ સાંસા�રક સુખોથી �ભાિવત 
થતા નથી. સુખ બધાને �ઈએ છ�. ભલે આ ક� પેલું. 
જૂઠા સુખનો સંક�ત આપતાં કબીર� કહ� છ�.

જૂઠ� સુખકો સુખ કહ�, માનત હ� મનમોદ.

જગત ચબૈના કાલકા, કછુ મુખમ� ક� ગોદ.

ભાવાથ� એ છ� ક� લોકો જૂઠા સુખને સુખ 
માનીને આનં�દત થાય છ� પર�તુ સંસાર તો કાળનું 
ભોજન છ�. જે ક�ઈ એના મુખમાં છ� અને ક�ટલાક 
સામે (ગોદીમાં) પડેલા છ�.

સુખ �યાં છ� ?

સુખ તો આપણી િવચારધારામાં, આપણા 
મનમાં છ�. તે આ�માની અંત����માં છ�. દ�હમાં, 
સંબંધોમાં, વ�તુઓ તથા પદાથ�માં સુખ શોધવું 
�ગ-મરીિચકા છ�. આને કારણે જે એકને સુખ 
લાગે છ� તો બી�ઓને તે દુઃખ લાગે છ�. એકના 
માટ� ��ણા તો બી�ના માટ� િવ��ણા, એકના માટ� 
આકષ�ણ તો બી�ના માટ� િવકષ�ણ. એક િશકાર 
થઈ �ય છ� તો બી�ઓનો આહાર બની �ય છ�. 
ભોગ ભોગવાને શેરડીની ઉપમા આપવામાં આવે 
છ� જે શ�માં મધુરરસ આપે છ�. પર�તુ રસ સમા�ત 
થતાં તે મુખમાં ઘા પેદા કરી દ� છ�. સાચો સાધક તો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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એક પ�, િ�ય આ��મક ભાઈઓ �િત
�.ક�. �વામીનાથન, ને�લ, મુંબઈ

તોડવા માટ� આ�માએ હ� અજુ�ન બનવું ઘણું જ�રી 
છ�. અિભમ�યુ પાસે ચ��યૂહમાં �વેશ કરીને છ 
�ાર તોડવા સુધીનું જ �ાન હતું. સાતમું �ાર 
તોડીને બહાર નીકળવાની િવ�ા એની પાસે 
નહોતી. �યાર� તે ચ��યૂહમાં �વેશ કર� છ� �યાર� 
તો શ�આતમાં બાણવષા�થી જય�થ અને મોટા 
મોટા યો�ાઓને મૂિછ�ત કરી દ� છ�. �યાર� 
�ોણાચાય� �પ� કહ� છ� ક� હાથમાં ધનુ�યબાણ 
લઈને આ બાળકને �તવો અસંભવ છ� તેથી 
અિભમ�યુ �ાર� ક��� �થાન પર પહ�ચી �ય છ� 
�યાર� �યાં ��દ યુ� (હિથયારો વગર)માં 
દુય�ધનપુ� ઘણી ��રતાથી અિભમ�યુના મ�તક 
પર �હાર કરીને એને મારી દ� છ�. આ રીતે 
હિથયાર વગરના બાળકની અ�યાયપૂવ�ક હ�યા 
કરવામાં આવે છ�.

િનણ�ય તમાર� કરવાનો છ�.

વા�તવમાં �યાર� કોઈ �ાની આ�મા 
ઈ�ટરનેટનો ઉપયોગ �ાન મુરલી વાંચવા માટ�, 
�વઉ�નિત માટ� યા પોતાના પુ�ષાથ�ને તી� 
બનાવવા માટ� કર� છ� તો �ણે �ાન�પી બાણો 
�ારા ઈ�ટરનેટમાં સમાયેલી માયાને મૂિછ�ત કરી દ� 
છ�. એના માટ� �ોણાચાય� �પ� કહ� છ� ક� 
ધનુ�યબાણ જેના હાથમાં છ� તે અિભમ�યુને 
�તવો મુ�ક�લ છ�. તેથી તો માયા પહ�લાં �ાન 
મુરલી �પી ધનુ�ય બાણથી �ાની આ�માને વંિચત 
કર� છ� પછી તે આ�મા પોતાના ધનનો દુ�પયોગ 
કરીને ઈ�ટરનેટ �પી અંતઃ�ળ (કિલયુગી 
મનુ�યો �ારા રિચત ચ��યૂહ)માં સચ� કરતાં 
કરતાં િવિભ�ન સાઈ�સ (સક�લ) પર ચા�યો �ય 
છ�. પછી એક �દવસ એવો જ�ર આવે છ� ક� તે 
પોતાના �ચા લ�યથી ભટક� �ય છ�. માયા એની 
બુ�� પર �રથી �હાર કરી દ� છ� અને તે �ચ 
પદથી હારી �ય છ�. હવે આપે એ િનણ�ય કરવાનો 

છ� ક� હ� અજુ�ન બનીને �વયંને િવજયમાળામાં 
પરોવવા છ� યા અિભમ�યુ બની ચ��યૂહની 
�ળમાં ફસાઈને હાર ખાવી છ� ?

મારી તો સદા એ શુભભાવના છ� ક� આપ 
અજુ�નની જેમ પોતાના �વનની લગામ �યારા 
િશવબાબાના હાથમાં સ�પીને દર�ક ક�પ માટ� 
પોતાનો િવજય ન�ી કરી લો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િ�ય આ��મક ભાઈઓ,

�� ગહનતાથી અનુભૂિત ક�ં છું ક� આપણે 
સૌ આ�મા �પી ભાઈ મૂળ �વ�પમાં પરમધામ 
ઘરમાં મીઠા િશવબાબાની છ�છાયામાં સંપૂણ� અને 
સંપ�ન અવ�થામાં િનિ�ંત બેઠા હતા. પાટ� 
બ�વતાં બ�વતાં સંગમયુગ પર ફરીથી મળી 
ર�ા છીએ. આપને મળવાની બેહદ ખુશી છ�. 
આપના �હાની ભાઈ હોવાના સંબંધે આપના ��યે 
શુ� અને શુભ ભાવના સદા રહ�તી હોય છ�. તેજ 
શુભભાવના આ પ�ના મા�યમથી આપની સ�મુખ 
�ય� કરવા ઈ�છું છું. સાચા �દલથી ઈ�છું છું ક� 
આપ અને �� અંિતમ જ�મમાં સંપૂણ� પાવન અને 
સંપ�ન બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કરી િશવબાબાના 
કાય�માં સારા સહયોગી બનીએ.

અજુ�ન બનીએ

યાદગાર શા��ોમાં લ�યું છ� અને 
સંગમયુગમાં આપણે �ઈ ર�ા છીએ ક� પરમા�મા 
િપતાએ સાચું ગીતા�ાન અજુ�નને સંભળા�યું છ�. 
અજુ�ન અથા�� �ાનનું અજ�ન કરનારો આ�મા, 
અજુ�ન એટલે અલૌ�કક જન અને અજુ�ન અથા�� 
�થમ �ેણીમાં આવનાર આ�મા જેણે પોતાના 
�વન�પી રથની લગામ પરમા�માના હાથમાં સ�પી 
છ�. એ કારણે તે યુ�માં પણ િનિ�ંત છ� અને એનો 
િવજય પણ િનિ�ત છ�. �� ઈ�છું છું ક� આપ આવા 
અજુ�ન બનો.

અિભમ�યુ જેવા ન બનશો.

અિભમ�યુના જેવા ના બનો. જેણે માતાના 
ગભ�માં જ ચ��યૂહનું �ાન �ા�ત કયુ� હતું. 
અિભમ�યુ અથા�� અિભ + મન + �યુ એક એવો 

આ�મા જે શરીર �પી રથમાં િબરાજમાન છ� અને 
વત�માન સમયે પોતાના મનમાં ચ��યૂહ 
(ઈ�ટરનેટ)નું નવું (�યુ) �ાન �હણ કરી ર�ો 
છ�. જેને ચ��યૂહમાં જવાનું તો �ાન છ� પણ કઈ 
રીતે તેમાંથી પાછા ફરવું તેનું �ાન નથી.

�ોણાચાય� ર�યો ચ��યૂહ

યાદગાર મહા�ંથ મહાભારતમાં અિભમ�યુ 
િવશે કહ�વામાં આ�યું છ� ક� તે વીરતામાં યુિધિ�ર 
સમાન, �યવહારમાં �ીક��ણ સમાન, બળમાં ભીમ 
સમાન, િવ�ામાં અજુ�નની સમાન, િવનયમાં 
નક�ળ અને સહદ�વ સમાન હતો. તે મિહમા તેના 
�દ�યગુણોને દશા�વે છ�. યાદગાર શા��માં એ પણ 
કહ�વામાં આ�યું છ� મહાભારતના યુ�માં �યાર� 
ભી�મે કૌરવસેનાના સેનાપિતની જવાબદારી છોડી 
દીધી તો એ પદ �ોણાચાય�ને સ�પવામાં આ�યું હતું. 
�ોણાચાય� પાંડવો પર �ત �ા�ત કરવા માટ� 
અજુ�નની અનુપ��થિતમાં દુય�ધનને ઉ�કરીને 
ચ��યૂહનું િનમા�ણ કયુ� હતું. જેને તોડવાનું �ાન 
મા� અજુ�ન અને �ીક��ણ પાસે જ હતું.

ઈ�ટરનેટ �પી ચ��યૂહ

�યાર� ��ાબાબા સાકારમાં હતા �યાર� 
ઈ�ટરનેટ જેવા ચ��યૂહનું િનમા�ણ નહોતું થયું 
એટલે શા��ોમાં દશા��યું છ� ક� અજુ�નની 
અનુપ��થિતમાં જ ચ��યૂહનું િનમા�ણ કરવામાં 
આ�યું. વત�માન સમયે ઈ�ટરનેટ એક એવો 
ચ��યૂહ બની ગયો છ� ક� જે મનુ�યોની નકારા�મક 
�િ�ઓને �ો�સાિહત કરીને ધનનો દુ�પયોગ તો 
કરાવી જ ર�ો છ� સાથે લોકો એના ગુલામ પણ 
બનતા જઈ ર�ા છ�. ઈ�ટરનેટના આ �યસનને 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... િવચાર - સંક�પ

�યાર� તે બીજની Growth અને Development ની 
િ�યા શ� થઈ �ય છ�. પરમા�મા �યાર� 
પરમધામમાં હોય છ� �યાર� તેઓની બીજ�પ ��થિત 
હોય છ�. �યાર� પરમા�મા પણ અસોચતા તેમજ 
અ��ાની ��થિતમાં ��થત થઈ �ય છ�. 
પરમા�માએ સોચતા તેમજ ��ા બનવું હોય તો 
તેઓએ ��ા તનનો આધાર લેવો પડે છ� અને 
�યાર� જ પુ�ષો�મ સંગમયુગ, સતયુગ અને 
�ેતાયુગ તેમજ �ા�ણ ધમ�, આ�દ સનાતન દ�વી-
દ�વતા ધમ� અને �િ�ય ધમ�ની �થાપના થાય છ�. 
પરમિ�ય પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબાની 
��ાબાબા �ારા સંક�પ શ��થી નવ���ની 
રચના થઈ.

કહ�વાનો ભાવાથ� સંક�પ શ��થી અસંભવ 
કાય� પણ સંભવ થઈ શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

પણ તે �યવહારક�શળતા, પિવ�તા, સુ�વા��ય, 
ગહનશાંિત અને ઈ�રીય િમલનથી તરબોળ કરી 
દ� છ�. આ તો અનુભવેલો િવષય છ�. આવો, આપનું 
પણ આગમન અિભનંદનીય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)...સાચા સુખની શોધ
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એક પ�, િ�ય આ��મક ભાઈઓ �િત
�.ક�. �વામીનાથન, ને�લ, મુંબઈ

તોડવા માટ� આ�માએ હ� અજુ�ન બનવું ઘણું જ�રી 
છ�. અિભમ�યુ પાસે ચ��યૂહમાં �વેશ કરીને છ 
�ાર તોડવા સુધીનું જ �ાન હતું. સાતમું �ાર 
તોડીને બહાર નીકળવાની િવ�ા એની પાસે 
નહોતી. �યાર� તે ચ��યૂહમાં �વેશ કર� છ� �યાર� 
તો શ�આતમાં બાણવષા�થી જય�થ અને મોટા 
મોટા યો�ાઓને મૂિછ�ત કરી દ� છ�. �યાર� 
�ોણાચાય� �પ� કહ� છ� ક� હાથમાં ધનુ�યબાણ 
લઈને આ બાળકને �તવો અસંભવ છ� તેથી 
અિભમ�યુ �ાર� ક��� �થાન પર પહ�ચી �ય છ� 
�યાર� �યાં ��દ યુ� (હિથયારો વગર)માં 
દુય�ધનપુ� ઘણી ��રતાથી અિભમ�યુના મ�તક 
પર �હાર કરીને એને મારી દ� છ�. આ રીતે 
હિથયાર વગરના બાળકની અ�યાયપૂવ�ક હ�યા 
કરવામાં આવે છ�.

િનણ�ય તમાર� કરવાનો છ�.

વા�તવમાં �યાર� કોઈ �ાની આ�મા 
ઈ�ટરનેટનો ઉપયોગ �ાન મુરલી વાંચવા માટ�, 
�વઉ�નિત માટ� યા પોતાના પુ�ષાથ�ને તી� 
બનાવવા માટ� કર� છ� તો �ણે �ાન�પી બાણો 
�ારા ઈ�ટરનેટમાં સમાયેલી માયાને મૂિછ�ત કરી દ� 
છ�. એના માટ� �ોણાચાય� �પ� કહ� છ� ક� 
ધનુ�યબાણ જેના હાથમાં છ� તે અિભમ�યુને 
�તવો મુ�ક�લ છ�. તેથી તો માયા પહ�લાં �ાન 
મુરલી �પી ધનુ�ય બાણથી �ાની આ�માને વંિચત 
કર� છ� પછી તે આ�મા પોતાના ધનનો દુ�પયોગ 
કરીને ઈ�ટરનેટ �પી અંતઃ�ળ (કિલયુગી 
મનુ�યો �ારા રિચત ચ��યૂહ)માં સચ� કરતાં 
કરતાં િવિભ�ન સાઈ�સ (સક�લ) પર ચા�યો �ય 
છ�. પછી એક �દવસ એવો જ�ર આવે છ� ક� તે 
પોતાના �ચા લ�યથી ભટક� �ય છ�. માયા એની 
બુ�� પર �રથી �હાર કરી દ� છ� અને તે �ચ 
પદથી હારી �ય છ�. હવે આપે એ િનણ�ય કરવાનો 

છ� ક� હ� અજુ�ન બનીને �વયંને િવજયમાળામાં 
પરોવવા છ� યા અિભમ�યુ બની ચ��યૂહની 
�ળમાં ફસાઈને હાર ખાવી છ� ?

મારી તો સદા એ શુભભાવના છ� ક� આપ 
અજુ�નની જેમ પોતાના �વનની લગામ �યારા 
િશવબાબાના હાથમાં સ�પીને દર�ક ક�પ માટ� 
પોતાનો િવજય ન�ી કરી લો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િ�ય આ��મક ભાઈઓ,

�� ગહનતાથી અનુભૂિત ક�ં છું ક� આપણે 
સૌ આ�મા �પી ભાઈ મૂળ �વ�પમાં પરમધામ 
ઘરમાં મીઠા િશવબાબાની છ�છાયામાં સંપૂણ� અને 
સંપ�ન અવ�થામાં િનિ�ંત બેઠા હતા. પાટ� 
બ�વતાં બ�વતાં સંગમયુગ પર ફરીથી મળી 
ર�ા છીએ. આપને મળવાની બેહદ ખુશી છ�. 
આપના �હાની ભાઈ હોવાના સંબંધે આપના ��યે 
શુ� અને શુભ ભાવના સદા રહ�તી હોય છ�. તેજ 
શુભભાવના આ પ�ના મા�યમથી આપની સ�મુખ 
�ય� કરવા ઈ�છું છું. સાચા �દલથી ઈ�છું છું ક� 
આપ અને �� અંિતમ જ�મમાં સંપૂણ� પાવન અને 
સંપ�ન બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કરી િશવબાબાના 
કાય�માં સારા સહયોગી બનીએ.

અજુ�ન બનીએ

યાદગાર શા��ોમાં લ�યું છ� અને 
સંગમયુગમાં આપણે �ઈ ર�ા છીએ ક� પરમા�મા 
િપતાએ સાચું ગીતા�ાન અજુ�નને સંભળા�યું છ�. 
અજુ�ન અથા�� �ાનનું અજ�ન કરનારો આ�મા, 
અજુ�ન એટલે અલૌ�કક જન અને અજુ�ન અથા�� 
�થમ �ેણીમાં આવનાર આ�મા જેણે પોતાના 
�વન�પી રથની લગામ પરમા�માના હાથમાં સ�પી 
છ�. એ કારણે તે યુ�માં પણ િનિ�ંત છ� અને એનો 
િવજય પણ િનિ�ત છ�. �� ઈ�છું છું ક� આપ આવા 
અજુ�ન બનો.

અિભમ�યુ જેવા ન બનશો.

અિભમ�યુના જેવા ના બનો. જેણે માતાના 
ગભ�માં જ ચ��યૂહનું �ાન �ા�ત કયુ� હતું. 
અિભમ�યુ અથા�� અિભ + મન + �યુ એક એવો 

આ�મા જે શરીર �પી રથમાં િબરાજમાન છ� અને 
વત�માન સમયે પોતાના મનમાં ચ��યૂહ 
(ઈ�ટરનેટ)નું નવું (�યુ) �ાન �હણ કરી ર�ો 
છ�. જેને ચ��યૂહમાં જવાનું તો �ાન છ� પણ કઈ 
રીતે તેમાંથી પાછા ફરવું તેનું �ાન નથી.

�ોણાચાય� ર�યો ચ��યૂહ

યાદગાર મહા�ંથ મહાભારતમાં અિભમ�યુ 
િવશે કહ�વામાં આ�યું છ� ક� તે વીરતામાં યુિધિ�ર 
સમાન, �યવહારમાં �ીક��ણ સમાન, બળમાં ભીમ 
સમાન, િવ�ામાં અજુ�નની સમાન, િવનયમાં 
નક�ળ અને સહદ�વ સમાન હતો. તે મિહમા તેના 
�દ�યગુણોને દશા�વે છ�. યાદગાર શા��માં એ પણ 
કહ�વામાં આ�યું છ� મહાભારતના યુ�માં �યાર� 
ભી�મે કૌરવસેનાના સેનાપિતની જવાબદારી છોડી 
દીધી તો એ પદ �ોણાચાય�ને સ�પવામાં આ�યું હતું. 
�ોણાચાય� પાંડવો પર �ત �ા�ત કરવા માટ� 
અજુ�નની અનુપ��થિતમાં દુય�ધનને ઉ�કરીને 
ચ��યૂહનું િનમા�ણ કયુ� હતું. જેને તોડવાનું �ાન 
મા� અજુ�ન અને �ીક��ણ પાસે જ હતું.

ઈ�ટરનેટ �પી ચ��યૂહ

�યાર� ��ાબાબા સાકારમાં હતા �યાર� 
ઈ�ટરનેટ જેવા ચ��યૂહનું િનમા�ણ નહોતું થયું 
એટલે શા��ોમાં દશા��યું છ� ક� અજુ�નની 
અનુપ��થિતમાં જ ચ��યૂહનું િનમા�ણ કરવામાં 
આ�યું. વત�માન સમયે ઈ�ટરનેટ એક એવો 
ચ��યૂહ બની ગયો છ� ક� જે મનુ�યોની નકારા�મક 
�િ�ઓને �ો�સાિહત કરીને ધનનો દુ�પયોગ તો 
કરાવી જ ર�ો છ� સાથે લોકો એના ગુલામ પણ 
બનતા જઈ ર�ા છ�. ઈ�ટરનેટના આ �યસનને 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... િવચાર - સંક�પ

�યાર� તે બીજની Growth અને Development ની 
િ�યા શ� થઈ �ય છ�. પરમા�મા �યાર� 
પરમધામમાં હોય છ� �યાર� તેઓની બીજ�પ ��થિત 
હોય છ�. �યાર� પરમા�મા પણ અસોચતા તેમજ 
અ��ાની ��થિતમાં ��થત થઈ �ય છ�. 
પરમા�માએ સોચતા તેમજ ��ા બનવું હોય તો 
તેઓએ ��ા તનનો આધાર લેવો પડે છ� અને 
�યાર� જ પુ�ષો�મ સંગમયુગ, સતયુગ અને 
�ેતાયુગ તેમજ �ા�ણ ધમ�, આ�દ સનાતન દ�વી-
દ�વતા ધમ� અને �િ�ય ધમ�ની �થાપના થાય છ�. 
પરમિ�ય પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબાની 
��ાબાબા �ારા સંક�પ શ��થી નવ���ની 
રચના થઈ.

કહ�વાનો ભાવાથ� સંક�પ શ��થી અસંભવ 
કાય� પણ સંભવ થઈ શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

પણ તે �યવહારક�શળતા, પિવ�તા, સુ�વા��ય, 
ગહનશાંિત અને ઈ�રીય િમલનથી તરબોળ કરી 
દ� છ�. આ તો અનુભવેલો િવષય છ�. આવો, આપનું 
પણ આગમન અિભનંદનીય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)...સાચા સુખની શોધ
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સમ� ���, સચરાચર �ક�િત અને �વન 
મા�ના સજ�નહાર તરીક� એક પરમત�વ - 
પરમા�માને માનવામાં આવે છ�. રોજ રોજ આપણે 
આ ����પી ર�ગમંચ પર ઈ�રની ર�ગબેર�ગી, 
આનંદ�દ નવસજ�નની લીલા િનહાળી બોલી 
ઊઠીએ છીએ, હ� �ભુ તારી લીલા - અપર�પાર. 
જેનો કોઈ પાર પામી શક� નિહ. તેમાંય નારીનું 
સજ�ન કરીને તો �ભુએ કમાલ કરી દીધી છ� !

ક�ટક�ટલાં અ�યબ �વ�પ આરો�યાં છ� 
નારીમાં

ક�યા�પે પ�રવારમાં સૌની લાડક�. �કશોરી 
�પે માતાની સહાયક અને સખી. ક�યા અને 
�કશોરી �પે તેની પૂ� થાય. યુવતી�પે �ેહ, 
સ�દય� અને સૌહાદ�ની મૂિત��પે પ�રવારનું 
સંચાલન, સંવધ�ન અને પોષણ કર�. મમતામયી મા 
�વ�પે સંતાનોમાં સં�કારોનું િસંચન કરી �ેહ 
અને શ�� �પે નવી પેઢીનું ઘડતર કર�. કહ�વાય 
છ� ક� માતા એ સો િશ�કની ગરજ સાર�. મકાનો 
અને બંગલાઓ િસમ�ટ, �ટો અને લોખંડથી 
ચણાય છ�, �યાર� ઘર ક� પ�રવાર બને છ� નારી થી. 
એથી જ એને ‘�િહણી’ કહ�વાય છ�. આખી 
દુિનયામાં ફરી આ�યા પછી અંતે સાંભર� છ� ઘર. એ 
ઘર, જેમાં મમતાભરી માતાની છાયા છ�, માના 
ખોળામાં, �ેહભરી આંખોમાં અને ભાઈ-ભાંડુના 
સહવાસમાં સવ� દુઃખો ને િચંતા િવસારી દ� તેવી તેની 
પાલનામાં પ�રવારના આબાલ�� સૌ કોઈને 
શરણ �ા�ત થાય છ�. �યાર� તે �� બને છ� �યાર� 
તેના �ેહમાં સમ� પ�રવાર માટ� ભરતી આવે છ�. 
તે સંતાનોની મીઠી દાદીમા બની �ય છ� અને 
પિતની �વનભરની સંિગની. નારી, તારાં 

ક�ટક�ટલા �પ !

ભારતીય સં�ક�િતમાં નારીની મિહમા

િવ�ભરમાં ભારતીય સં�ક�િત આ�યા��મક 
�ે�ે િશખરનું �થાન ધરાવે છ�. નારીની મિહમા 
પૂ�ય દ�વી �વ�પે ભારત િસવાય અ�ય કોઈ દ�શમાં 
નથી. પિ�મના કહ�વાતા િવકિસત દ�શોમાં નારીને 
ભોગ-િવલાસનું સાધન માનવામાં આ�યું છ�. જેની 
અસર આજે જગતભરમાં દ�ખાય છ�. પર�તુ 
આય�સં�ક�િતમાં નારીનું �થાન દ�વી તરીક� 
��થાિપત થયેલ છ�. �ાનની દ�વી સર�વતી, 
સ���ની દ�વી લ�મી, શ�� �વ�પે દુગા�, �ેમમૂિત� 
�પે મા-અંબા, તપોમૂિત� �વ�પે પાવ�તી-ગૌરી. 
આજે પણ ભારતના ગામોગામનાં મં�દરોમાં 
�દ�યમૂિત� �વ�પે તેની �િત�ા સચવાયેલી છ�.

�ાચીન ઋિષમુિનઓએ પણ નારીને દ�વીનું 
િબ�દ આપીને તેની અપાર મિહમા કરી છ� -

‘या देवी सव�भूतेषु श���पेण सं��थता

नम�त�यै, नम�त�यै, नम�त�यै, नमोनमः॥’

�ાતઃ �મરણીય જે, નારીઓની મિહમા 
કરવામાં આવી છ� એ સૌ એક પિત�તા સતીઓનું 
ગાયન છ�, જેમાં સતી સીતા, સાિવ�ી, મંદોદરી, 
તારામતી, અનસૂયા વગેર� શીલ અને ચા�ર�યની 
સા�ાત �િતમાઓ સાિહ�યમાં ��િત�પે 
સચવાયેલી છ�, જેની પર�પરામાં રાણી પદમાવતી 
પણ આવે છ�, જેની મિહમાને ખંડન કરતા 
ચલિચ�ના િવરોધમાં અનેક રા�યોનાં લોકો 
સડક પર ઊતરી આ�યાં, જે શીલવાન નારી 
��યેના ઉ� આદર અને સ�માનની અમીટ 
ભાવનાનું દશ�ન કરાવે છ�.

નારી - ઈ�રનું ઉ�મ સજ�ન
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ.

સૌથી બે�ટ �બ કોનો કહ�વાય ?

વીતેલા વષ�, 2017માં ‘િવ� સુંદરી’ની 
�પધા�માં સવ��ે� વ�ડ�-�યૂટીનો પુર�કાર મે�ડકલ 
કૉલેજમાં અ�યાસ કરતી અઢાર વષ�ની ક�મારી 
માનુષી િછ�રને એનાયત કરવામાં આ�યો. તેનું 
કારણ તેને �યૂરીએ પૂછવામાં આવેલ ઉપર 
દશા�વેલ ��ના ઉ�રમાં સમાયેલું છ�. તેણે ક�ં, 
સવ��ે� �બ છ� માતાનો-મમતામયી માતાનો. જે 
સવારથી મોડી રાત પય��ત ઘરના કામકાજ કર� 
છ�. પોતાના સંતાનોની �હાલથી કાળ�પૂવ�ક 
પરવરીશ કર� છ�. પિતની સવ� રીતે સંભાળ રાખે 
છ�, ઉપરાંત પિતના માતા-િપતા, ભાઈ-બહ�નો 
સિહતના પ�રવારની સંભાળ રાખે છ�. પોતાનાં 
બાળકોમાં �ેહથી સં�કાર િસંચન કર� છ�. જે કદી 
થાક બતાવતી નથી. હરપળ બાળકોના યોગ�ેમ 
માટ� સંિચત રહ� છ�. પિતની સાચી �વનસંિગની 
બની સંસાર�પી નૈયાનું સુકાન હાથમાં લઈ સૌને 
િનિ�ંત કર� છ� અને આ બધું કર� છ� િવધાઉટ 
સેલેરી. એ મમતામયી, �ેમમૂિત� માનો �બ એ 
સવ��ે� �બ છ�.’ �યુરીના સ�યોએ તાળીઓ 
પાડી તેને વધાવી લીધી. આ છ� ભારતીય 
સં�ક�િતની �વંત ગ�રમા. માતા-િપતાનું ઋણ 
દીકરીઓને મન વધુ હોય છ�. દીકરાઓને આ 
બાબતમાં દીકરીઓ સહજ માત કરી દ� છ� !

ગૌરવ સમા નારીર�ો અને આજની ત�વીર

�વનના દર�ક �ે�માં નારીઓનું યોગદાન 
પુ�ષો કરતાં �હ�જે ઊતરતું ર�ં નથી. રણ�ે�ે 
ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈનું શૌય� યાદ કરો, 
અહ�યાબાઈમાં રા�ય સંચાલનનું કૌશ�ય અને 
��વ�સલતાને જુઓ. મધર ટ�ર�સાની ક�ણા 
સભર સેવાની મહ�કથી તેમને મળ�લ નોબેલ 
પુર�કાર અને પોપ �ારા નવાજવામાં આવેલ 

સંતનું િબ�દ જુઓ, મહિષ� અરિવંદના સાથી જેને 
મધરનું પદ આપી જગતે �ે� નારીનું સ�માન 
આ�યું હતું. અં�ેજ સ�ા સામે આઝાદીની લડાઈમાં 
મહા�મા ગાંધી�ને ગુ�ત રીતે બળ આપનાર 
ક�તુરબા. �વામી િવવેકાનંદના આ�યા��મક 
ગુ�માતા �ી શારદામિણ દ�વી રાજક�ય �ે�ે 
ઈ��દરા ગાંધી અવકાશ �ે�ે ક�પના ચાવલા, 
સુિનતા તથા સાહસના િવિવધ �ે�ોમાં એિશયા 
અને ઓલ��પકની અનેક �પધા�માં, િ�ક�ટમાં તથા 
ઈ�ટરનેશનલ કોપ�ર�ટ �ે�ની સી.ઈ.ઓ તરીક� 
�દ�ગજ નારીઓ આજે પણ કાય�રત છ�. અવકાશ 
અને િવ�ાન �ે�ે પણ નારીઓની ભૂિમકા 
�શંસનીય રહી છ�. આજે ��ી િશ�ણની લહ�ર 
વધતી જતી હોવા છતાં ભારતના અનેક રા�યોમાં 
નારી અિશિ�ત યા અધ�િશિ�ત છ�. હ� પણ 
નારીનું સ�માન પુ�ષ સમાન નથી. ક�યાઓની 
તેમજ યુવતીઓની �હ�રમાં છ�ડછાડ થતી હોય 
છ�, તેઓ પર દુ�ક��ય કરવામાં આવે છ�. ભૌિતક 
�ગિત અને સુખ-સુિવધાના સાધનોની 
અપર�અપાર ��� થઈ છ�. પર�તુ નારીસ�માનના 
આદશ�ને અપનાવવામાં માનવ�ત ઊણી ઊતરી 
છ�. �ાચીન ઋિષએ સાચે જ ક�ં છ� -

‘य� नाय��तु पू�य�ते, रम�ते त� देवताः।’

(જયાં નારીઓનું સ�માન થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓનો વાસ થાય છ�. દ�વ�વ અથા�� સુખ-
શાંિત અને સ���)

�ાચીન ભારતીય સં�ક�િતમાં નારીઓનું 
�થાન અ��ય હતું. સતયુગી દ�વીસં�ક�િતમાં �થમ 
નારીનું �થાન હતું. જેમ ક� લ�મી-નારાયણ, 
સીતા-રામ, રાધે-ક��ણ, ગોપી-વ�ભ. �યારબાદ 
�ાપરયુગની સં�ક�િતમાં પણ નારીનું સ�માન 
ભુંસાયું નહોતું. ચીનના �વાસી �ન-એન-સંગ 
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સમ� ���, સચરાચર �ક�િત અને �વન 
મા�ના સજ�નહાર તરીક� એક પરમત�વ - 
પરમા�માને માનવામાં આવે છ�. રોજ રોજ આપણે 
આ ����પી ર�ગમંચ પર ઈ�રની ર�ગબેર�ગી, 
આનંદ�દ નવસજ�નની લીલા િનહાળી બોલી 
ઊઠીએ છીએ, હ� �ભુ તારી લીલા - અપર�પાર. 
જેનો કોઈ પાર પામી શક� નિહ. તેમાંય નારીનું 
સજ�ન કરીને તો �ભુએ કમાલ કરી દીધી છ� !

ક�ટક�ટલાં અ�યબ �વ�પ આરો�યાં છ� 
નારીમાં

ક�યા�પે પ�રવારમાં સૌની લાડક�. �કશોરી 
�પે માતાની સહાયક અને સખી. ક�યા અને 
�કશોરી �પે તેની પૂ� થાય. યુવતી�પે �ેહ, 
સ�દય� અને સૌહાદ�ની મૂિત��પે પ�રવારનું 
સંચાલન, સંવધ�ન અને પોષણ કર�. મમતામયી મા 
�વ�પે સંતાનોમાં સં�કારોનું િસંચન કરી �ેહ 
અને શ�� �પે નવી પેઢીનું ઘડતર કર�. કહ�વાય 
છ� ક� માતા એ સો િશ�કની ગરજ સાર�. મકાનો 
અને બંગલાઓ િસમ�ટ, �ટો અને લોખંડથી 
ચણાય છ�, �યાર� ઘર ક� પ�રવાર બને છ� નારી થી. 
એથી જ એને ‘�િહણી’ કહ�વાય છ�. આખી 
દુિનયામાં ફરી આ�યા પછી અંતે સાંભર� છ� ઘર. એ 
ઘર, જેમાં મમતાભરી માતાની છાયા છ�, માના 
ખોળામાં, �ેહભરી આંખોમાં અને ભાઈ-ભાંડુના 
સહવાસમાં સવ� દુઃખો ને િચંતા િવસારી દ� તેવી તેની 
પાલનામાં પ�રવારના આબાલ�� સૌ કોઈને 
શરણ �ા�ત થાય છ�. �યાર� તે �� બને છ� �યાર� 
તેના �ેહમાં સમ� પ�રવાર માટ� ભરતી આવે છ�. 
તે સંતાનોની મીઠી દાદીમા બની �ય છ� અને 
પિતની �વનભરની સંિગની. નારી, તારાં 

ક�ટક�ટલા �પ !

ભારતીય સં�ક�િતમાં નારીની મિહમા

િવ�ભરમાં ભારતીય સં�ક�િત આ�યા��મક 
�ે�ે િશખરનું �થાન ધરાવે છ�. નારીની મિહમા 
પૂ�ય દ�વી �વ�પે ભારત િસવાય અ�ય કોઈ દ�શમાં 
નથી. પિ�મના કહ�વાતા િવકિસત દ�શોમાં નારીને 
ભોગ-િવલાસનું સાધન માનવામાં આ�યું છ�. જેની 
અસર આજે જગતભરમાં દ�ખાય છ�. પર�તુ 
આય�સં�ક�િતમાં નારીનું �થાન દ�વી તરીક� 
��થાિપત થયેલ છ�. �ાનની દ�વી સર�વતી, 
સ���ની દ�વી લ�મી, શ�� �વ�પે દુગા�, �ેમમૂિત� 
�પે મા-અંબા, તપોમૂિત� �વ�પે પાવ�તી-ગૌરી. 
આજે પણ ભારતના ગામોગામનાં મં�દરોમાં 
�દ�યમૂિત� �વ�પે તેની �િત�ા સચવાયેલી છ�.

�ાચીન ઋિષમુિનઓએ પણ નારીને દ�વીનું 
િબ�દ આપીને તેની અપાર મિહમા કરી છ� -

‘या देवी सव�भूतेषु श���पेण सं��थता

नम�त�यै, नम�त�यै, नम�त�यै, नमोनमः॥’

�ાતઃ �મરણીય જે, નારીઓની મિહમા 
કરવામાં આવી છ� એ સૌ એક પિત�તા સતીઓનું 
ગાયન છ�, જેમાં સતી સીતા, સાિવ�ી, મંદોદરી, 
તારામતી, અનસૂયા વગેર� શીલ અને ચા�ર�યની 
સા�ાત �િતમાઓ સાિહ�યમાં ��િત�પે 
સચવાયેલી છ�, જેની પર�પરામાં રાણી પદમાવતી 
પણ આવે છ�, જેની મિહમાને ખંડન કરતા 
ચલિચ�ના િવરોધમાં અનેક રા�યોનાં લોકો 
સડક પર ઊતરી આ�યાં, જે શીલવાન નારી 
��યેના ઉ� આદર અને સ�માનની અમીટ 
ભાવનાનું દશ�ન કરાવે છ�.

નારી - ઈ�રનું ઉ�મ સજ�ન
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ.

સૌથી બે�ટ �બ કોનો કહ�વાય ?

વીતેલા વષ�, 2017માં ‘િવ� સુંદરી’ની 
�પધા�માં સવ��ે� વ�ડ�-�યૂટીનો પુર�કાર મે�ડકલ 
કૉલેજમાં અ�યાસ કરતી અઢાર વષ�ની ક�મારી 
માનુષી િછ�રને એનાયત કરવામાં આ�યો. તેનું 
કારણ તેને �યૂરીએ પૂછવામાં આવેલ ઉપર 
દશા�વેલ ��ના ઉ�રમાં સમાયેલું છ�. તેણે ક�ં, 
સવ��ે� �બ છ� માતાનો-મમતામયી માતાનો. જે 
સવારથી મોડી રાત પય��ત ઘરના કામકાજ કર� 
છ�. પોતાના સંતાનોની �હાલથી કાળ�પૂવ�ક 
પરવરીશ કર� છ�. પિતની સવ� રીતે સંભાળ રાખે 
છ�, ઉપરાંત પિતના માતા-િપતા, ભાઈ-બહ�નો 
સિહતના પ�રવારની સંભાળ રાખે છ�. પોતાનાં 
બાળકોમાં �ેહથી સં�કાર િસંચન કર� છ�. જે કદી 
થાક બતાવતી નથી. હરપળ બાળકોના યોગ�ેમ 
માટ� સંિચત રહ� છ�. પિતની સાચી �વનસંિગની 
બની સંસાર�પી નૈયાનું સુકાન હાથમાં લઈ સૌને 
િનિ�ંત કર� છ� અને આ બધું કર� છ� િવધાઉટ 
સેલેરી. એ મમતામયી, �ેમમૂિત� માનો �બ એ 
સવ��ે� �બ છ�.’ �યુરીના સ�યોએ તાળીઓ 
પાડી તેને વધાવી લીધી. આ છ� ભારતીય 
સં�ક�િતની �વંત ગ�રમા. માતા-િપતાનું ઋણ 
દીકરીઓને મન વધુ હોય છ�. દીકરાઓને આ 
બાબતમાં દીકરીઓ સહજ માત કરી દ� છ� !

ગૌરવ સમા નારીર�ો અને આજની ત�વીર

�વનના દર�ક �ે�માં નારીઓનું યોગદાન 
પુ�ષો કરતાં �હ�જે ઊતરતું ર�ં નથી. રણ�ે�ે 
ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈનું શૌય� યાદ કરો, 
અહ�યાબાઈમાં રા�ય સંચાલનનું કૌશ�ય અને 
��વ�સલતાને જુઓ. મધર ટ�ર�સાની ક�ણા 
સભર સેવાની મહ�કથી તેમને મળ�લ નોબેલ 
પુર�કાર અને પોપ �ારા નવાજવામાં આવેલ 

સંતનું િબ�દ જુઓ, મહિષ� અરિવંદના સાથી જેને 
મધરનું પદ આપી જગતે �ે� નારીનું સ�માન 
આ�યું હતું. અં�ેજ સ�ા સામે આઝાદીની લડાઈમાં 
મહા�મા ગાંધી�ને ગુ�ત રીતે બળ આપનાર 
ક�તુરબા. �વામી િવવેકાનંદના આ�યા��મક 
ગુ�માતા �ી શારદામિણ દ�વી રાજક�ય �ે�ે 
ઈ��દરા ગાંધી અવકાશ �ે�ે ક�પના ચાવલા, 
સુિનતા તથા સાહસના િવિવધ �ે�ોમાં એિશયા 
અને ઓલ��પકની અનેક �પધા�માં, િ�ક�ટમાં તથા 
ઈ�ટરનેશનલ કોપ�ર�ટ �ે�ની સી.ઈ.ઓ તરીક� 
�દ�ગજ નારીઓ આજે પણ કાય�રત છ�. અવકાશ 
અને િવ�ાન �ે�ે પણ નારીઓની ભૂિમકા 
�શંસનીય રહી છ�. આજે ��ી િશ�ણની લહ�ર 
વધતી જતી હોવા છતાં ભારતના અનેક રા�યોમાં 
નારી અિશિ�ત યા અધ�િશિ�ત છ�. હ� પણ 
નારીનું સ�માન પુ�ષ સમાન નથી. ક�યાઓની 
તેમજ યુવતીઓની �હ�રમાં છ�ડછાડ થતી હોય 
છ�, તેઓ પર દુ�ક��ય કરવામાં આવે છ�. ભૌિતક 
�ગિત અને સુખ-સુિવધાના સાધનોની 
અપર�અપાર ��� થઈ છ�. પર�તુ નારીસ�માનના 
આદશ�ને અપનાવવામાં માનવ�ત ઊણી ઊતરી 
છ�. �ાચીન ઋિષએ સાચે જ ક�ં છ� -

‘य� नाय��तु पू�य�ते, रम�ते त� देवताः।’

(જયાં નારીઓનું સ�માન થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓનો વાસ થાય છ�. દ�વ�વ અથા�� સુખ-
શાંિત અને સ���)

�ાચીન ભારતીય સં�ક�િતમાં નારીઓનું 
�થાન અ��ય હતું. સતયુગી દ�વીસં�ક�િતમાં �થમ 
નારીનું �થાન હતું. જેમ ક� લ�મી-નારાયણ, 
સીતા-રામ, રાધે-ક��ણ, ગોપી-વ�ભ. �યારબાદ 
�ાપરયુગની સં�ક�િતમાં પણ નારીનું સ�માન 
ભુંસાયું નહોતું. ચીનના �વાસી �ન-એન-સંગ 
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�ાના�ત

અને ફાિહયાને પંદરસો વષ� પૂવ� ભારતની 
મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ ભારતમાં �વત�તા 
��ી સ�માનના, આદશ� અને નારીના �વતં� 
તેમજ િનભ�ય �વનનું ગૌરવભેર વણ�ન કયુ� છ�.

બેટી બચાવો - બેટી પઢાઓ - આંદોલન

દ�શભરમાં છોકરાઓ જ�મે છ� તેનાથી 
ઓછી સં�યામાં છોકરીઓ જ�મે છ�. આ સમ�યાનું 
કારણ સૌ કોઈ �થમ દીકરાના જ�મને ઈ�છ� છ� - 
આવકાર� છ�. દીકરાને ‘ઘરનો દીવો’ ગણવામાં 
આવે છ�. �યાર� દીકરીને ‘સાપનો ભારો’ 
ગણવાની મા�યતા હતી. આ મા�યતામાં થોડેક 
અંશે િશ�ણના કારણે સુધારો �વામાં આવે છ�. 
છતાં ગુજરાતમાં 1000 છોકરાઓ સામે 856 
ક�યાઓના જ�મના આંકડાઓ �ા�ત થાય છ�. 
આનું કારણ દીકરીને જ�મતા પૂવ� રોકવાની યા 
જ��યા બાદ દૂધ પીતી કરી દ�વાની રીત-રસમ 
જવાબદાર છ�. જે વ�ને દીકરો ન જ�મે તેના �િત 
અણગમો ને િતર�કાર દશા�વવામાં આવે છ�. ઉપરા 
છાપરી �ણ-ચાર દીકરીઓ જ�મે તો તે ��ીને 
કાઢી મૂકવામાં આવે છ� યા તેણે આપઘાત કરવો 
પડે છ�. આ ��થિત આજે પણ ભારતમાં છ�. માટ� 
ઉપરો� આંદોલન બેટી બચાવો-બેટી પઢાઓ - 
સરકાર� શ� કયુ� છ�. જે િશિ�ત લોકો સમજે છ� 
તેઓ દીકરીને ભણાવી-ગણાવી પગભર કર� છ�. 
પર�તુ ભારતનો �ા�ય અને પછાત સમાજ હજુ 
અંધ��ામાં �વે છ�. હજુ પણ ક�યાને દહ�જ 
આપવાની, બાળ લ� કરી દ�વાની, નારી-

શોષણની અને દ�હિવ�યની ઘટનાઓ ભારતીય 
સં�ક�િતની મિહમા પર કલંક સમાન ચાલુ જ છ�.

��ી સ�માનને ઉ�ગર કરવાના �ય�ો

અં�ે�ની સ�ા હતી �યાર� રા�રામ 
મોહનરાયે સતી �થાને કાયદા �ારા બંધ કરાવી 
હતી. અં�ે� સામે આઝાદીની ચળવળ દરિમયાન 
મહા�મા ગાંધી�એ ��ીઓને ઘરના આંગણામાંથી 
બહાર આણી તેમનામાં િહ�મત, આ�મિવ�ાસ 
અને િનભ�યતા પેદા કયા� હતાં. ઘણી બહ�નો 
આઝાદીની ચળવળમાં �ડાઈ હતી. �વામી 
િવવેકાનંદ� પણ ભારતની બહ�નોને આગળ લાવવા 
�ય�ો કયા� હતા. નારી શ��નું સૌથી વધુ 
ગૌરવભયુ� �થાન િવ�ભરમાં અગર કોઈ સં�થામાં 
�વું હોય તો ��ાક�મારીઝ સં�થામાં �વા મળશે. 
આ િવ� �યાપી સં�થાના સમ� સંચાલનમાં 
નારીશ��ની ભૂિમકા અ��થાને છ�.

આ આ�યા��મક સં�થા �ાચીન ભારતના 
સતયુગી મૂ�યો અને આદશ�ની પુનઃ �થાપના 
માટ�, નારીશ��ને ગુ�માતાના �થાને �થાપે છ�. 
નારીમાં રહ�લી િનઃ�વાથ� �ેમ અને આ�યા��મક 
શ��ને રાજયોગની િવિધ �ારા ��ત કરી 
સમ� માનવતાને �દ�યતાના પંથે દોરી જવા 
માટ�ની આ એક અ�ભુત �ાંિતકારી ઈ�રીય 
યોજના છ�, જેનું લ� નૂતન સતયુગી દ�વી ���ની 
પુનઃ�થાપના કરવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઉપે�ા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

કારણોમાંનું પણ આ એક કારણ છ�. �ય��ની 
ઉપ��થિત મા� જ વાતાવરણને દૂિષત કરશે ક� 
માહોલને બગાડી દ�શે એવી ધારણાથી ઉપે�ા 
કરવામાં આવે છ� આનું કારણ ભૂતકાળના 
�ય��ના વાણી, વત�ન, �યવહારના અનુભવો છ�. 
માણસ ધાર� તો પોતાનામાં પ�રવત�ન લાવી ઊભા 
થતા આવા સં�ગોને િમટાવી શક� છ�.

�� એ પણ છ� ક� કોઈ ઉપે�ા ક�મ કર� છ� ?

• �ય�� �યાર� �વયંના કોઈ એવા લાંબા 
સમયના ઘર કરી ગયેલા �વભાવ-સં�કારને 
બદલતો નથી.

• માણસમાં �વાથ��િ� વધાર� �માણમાં હોય 
અને તક ક� મોકો મળતા પોતાનો �વાથ� સાધી 
લે છ�.

• �હ�રમાં ક�ટલીક શારી�રક ચે�ાઓ કરવાની 
આદત હોય જે શોભા�પદ ન હોય.

• �ય��માં મ�ક-મ�કરી �ારા અ�યને નીચા 
દ�ખાડવાની ભાવના હોય.

• �ય��માં �યાર� વાતને સમાવવાની શ�� ન 
હોય. બી�ના દોષો કમીકમ�રીને �હ�રમાં 
વણ�ન કરવાની ટ�વ હોય.

• પોતાના કરતાં અ�યનું મહ�વ વધી જશે તેવો 
ડર હોય.

• �યાર� સામેની �ય��થી પોતાને ક�ઈક િવશેષ 
લાભ થવાનો નથી તેવી ધારણા હોય.

• અંદરથી બદલો લેવાની ભાવના હોય, કોઈના 
માટ� ઈષા� ક� ��ષભાવ હોય.

• કોઈની ભૂલને ��ય ન ગણતા તેને પાઠ 

માચ� 2018ના અંકમાં અપે�ા િવષે ક�ઈક 
લ�યું હતું અને અપે�ા રાખવાને કારણે જ 
�વનમાં આપણી ઉપે�ા થતી હોય છ�. ઉપે�ીત 
�ય��ને અપમાિનત થયાની ભાવના ��ત થાય 
છ�. ઉપે�ા અપમાન કરવાનું Suger Coated �પ 
છ�. અને આ લ�ણ ખાસ કરીને સમાજમાં 
�િતિ�ત અને ��યાત �ય��ઓમાં િવશેષ 
�વામાં આવે છ�. ઘણી વાર �ય�� �વયં પોતાને 
અપેિ�ત પ�રણામ ન મળતા, તેની ઉપે�ા થઈ 
રહી છ� તેવી ખોટી લાગણી પણ અનુભવે છ�.

જેમ તાળી બે હાથે જ પડે તેમ આ 
નકારા�મક વલણ ઉપેિ�ત અને ઉપે�ા સેવનાર 
બં�નેના સૂ�મ દ�હભાનનું પ�રણામ છ�. �વનમાં 
એવા ક�ટલાંય �સંગો બને છ� �યાર� ઉપે�ાના 
બીજ રોપાય છ�. આમ તો ઉપે�ા કોઈને કોઈ 
બહાના હ�ઠળ જ કરાતી હોય છ�. જેમ ક� મને સમય 
નથી, �� આવા �સંગોએ જતો નથી, મને આ 
વાતની �િચ નથી ક� એમાં મને રસ નથી, કોઈ 
�ય�� �થાન ક� પ�ર��થિત સાથે મને ઓછું ફાવે 
વગેર�... વગેર�.. �યાર�ક સં�ગોથી દૂર રહ�વા 
યુ�� પણ રચવામાં આવે પર�તુ આ સરળ સહજ 
પ�ર��થિત નથી.

�સંગોપાત જુદા જુદા �થાનો અને �સંગોએ 
પસંદગીની �ય��, િસવાય અ�યની ઉપે�ા 
સેવવામાં આવે છ�. એ બહાના હ�ઠળ ક� શોભતું 
હોય એવું જ કરાય. િવશેષ બાબતોમાં અપવાદ �પે 
એ ઈ�છવા યો�ય પણ છ�. પર�તુ સામા�ય રીતે 
આવું વલણ ભેદભાવને જ�મ આપે છ�. �ય��માં 
િતર�કાર ક� અનાદર થયાનો ભાવ જ�માવે છ�. 
સમાજમાં સંબંધોમાં સમરસતા ન જળવાવાના 

કરીએ, સવ�ને �દલથી દુઆઓ જ આપીએ અને આ 
સંદ�શ �ેહીજનોને પણ આપીએ અને દુઆઓનો 
�ટોક જમા કરતા રહીએ એ જ શુભ ભાવના..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સ�કમ� જ કરીએ, • અ�ાની �ય�� ભૂલ છુપાવીને મોટો બનવા 
ઈ�છ� છ�. �ાની �ય�� ભૂલ દૂર કરીને મોટો 
બનવા ઈ�છ� છ�.

• પોતાના મનની જેવી ��થિત હોય છ� તેવી 
દુિનયા આપણને દ�ખાય છ�.
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અને ફાિહયાને પંદરસો વષ� પૂવ� ભારતની 
મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ ભારતમાં �વત�તા 
��ી સ�માનના, આદશ� અને નારીના �વતં� 
તેમજ િનભ�ય �વનનું ગૌરવભેર વણ�ન કયુ� છ�.

બેટી બચાવો - બેટી પઢાઓ - આંદોલન

દ�શભરમાં છોકરાઓ જ�મે છ� તેનાથી 
ઓછી સં�યામાં છોકરીઓ જ�મે છ�. આ સમ�યાનું 
કારણ સૌ કોઈ �થમ દીકરાના જ�મને ઈ�છ� છ� - 
આવકાર� છ�. દીકરાને ‘ઘરનો દીવો’ ગણવામાં 
આવે છ�. �યાર� દીકરીને ‘સાપનો ભારો’ 
ગણવાની મા�યતા હતી. આ મા�યતામાં થોડેક 
અંશે િશ�ણના કારણે સુધારો �વામાં આવે છ�. 
છતાં ગુજરાતમાં 1000 છોકરાઓ સામે 856 
ક�યાઓના જ�મના આંકડાઓ �ા�ત થાય છ�. 
આનું કારણ દીકરીને જ�મતા પૂવ� રોકવાની યા 
જ��યા બાદ દૂધ પીતી કરી દ�વાની રીત-રસમ 
જવાબદાર છ�. જે વ�ને દીકરો ન જ�મે તેના �િત 
અણગમો ને િતર�કાર દશા�વવામાં આવે છ�. ઉપરા 
છાપરી �ણ-ચાર દીકરીઓ જ�મે તો તે ��ીને 
કાઢી મૂકવામાં આવે છ� યા તેણે આપઘાત કરવો 
પડે છ�. આ ��થિત આજે પણ ભારતમાં છ�. માટ� 
ઉપરો� આંદોલન બેટી બચાવો-બેટી પઢાઓ - 
સરકાર� શ� કયુ� છ�. જે િશિ�ત લોકો સમજે છ� 
તેઓ દીકરીને ભણાવી-ગણાવી પગભર કર� છ�. 
પર�તુ ભારતનો �ા�ય અને પછાત સમાજ હજુ 
અંધ��ામાં �વે છ�. હજુ પણ ક�યાને દહ�જ 
આપવાની, બાળ લ� કરી દ�વાની, નારી-

શોષણની અને દ�હિવ�યની ઘટનાઓ ભારતીય 
સં�ક�િતની મિહમા પર કલંક સમાન ચાલુ જ છ�.

��ી સ�માનને ઉ�ગર કરવાના �ય�ો

અં�ે�ની સ�ા હતી �યાર� રા�રામ 
મોહનરાયે સતી �થાને કાયદા �ારા બંધ કરાવી 
હતી. અં�ે� સામે આઝાદીની ચળવળ દરિમયાન 
મહા�મા ગાંધી�એ ��ીઓને ઘરના આંગણામાંથી 
બહાર આણી તેમનામાં િહ�મત, આ�મિવ�ાસ 
અને િનભ�યતા પેદા કયા� હતાં. ઘણી બહ�નો 
આઝાદીની ચળવળમાં �ડાઈ હતી. �વામી 
િવવેકાનંદ� પણ ભારતની બહ�નોને આગળ લાવવા 
�ય�ો કયા� હતા. નારી શ��નું સૌથી વધુ 
ગૌરવભયુ� �થાન િવ�ભરમાં અગર કોઈ સં�થામાં 
�વું હોય તો ��ાક�મારીઝ સં�થામાં �વા મળશે. 
આ િવ� �યાપી સં�થાના સમ� સંચાલનમાં 
નારીશ��ની ભૂિમકા અ��થાને છ�.

આ આ�યા��મક સં�થા �ાચીન ભારતના 
સતયુગી મૂ�યો અને આદશ�ની પુનઃ �થાપના 
માટ�, નારીશ��ને ગુ�માતાના �થાને �થાપે છ�. 
નારીમાં રહ�લી િનઃ�વાથ� �ેમ અને આ�યા��મક 
શ��ને રાજયોગની િવિધ �ારા ��ત કરી 
સમ� માનવતાને �દ�યતાના પંથે દોરી જવા 
માટ�ની આ એક અ�ભુત �ાંિતકારી ઈ�રીય 
યોજના છ�, જેનું લ� નૂતન સતયુગી દ�વી ���ની 
પુનઃ�થાપના કરવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઉપે�ા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

કારણોમાંનું પણ આ એક કારણ છ�. �ય��ની 
ઉપ��થિત મા� જ વાતાવરણને દૂિષત કરશે ક� 
માહોલને બગાડી દ�શે એવી ધારણાથી ઉપે�ા 
કરવામાં આવે છ� આનું કારણ ભૂતકાળના 
�ય��ના વાણી, વત�ન, �યવહારના અનુભવો છ�. 
માણસ ધાર� તો પોતાનામાં પ�રવત�ન લાવી ઊભા 
થતા આવા સં�ગોને િમટાવી શક� છ�.

�� એ પણ છ� ક� કોઈ ઉપે�ા ક�મ કર� છ� ?

• �ય�� �યાર� �વયંના કોઈ એવા લાંબા 
સમયના ઘર કરી ગયેલા �વભાવ-સં�કારને 
બદલતો નથી.

• માણસમાં �વાથ��િ� વધાર� �માણમાં હોય 
અને તક ક� મોકો મળતા પોતાનો �વાથ� સાધી 
લે છ�.

• �હ�રમાં ક�ટલીક શારી�રક ચે�ાઓ કરવાની 
આદત હોય જે શોભા�પદ ન હોય.

• �ય��માં મ�ક-મ�કરી �ારા અ�યને નીચા 
દ�ખાડવાની ભાવના હોય.

• �ય��માં �યાર� વાતને સમાવવાની શ�� ન 
હોય. બી�ના દોષો કમીકમ�રીને �હ�રમાં 
વણ�ન કરવાની ટ�વ હોય.

• પોતાના કરતાં અ�યનું મહ�વ વધી જશે તેવો 
ડર હોય.

• �યાર� સામેની �ય��થી પોતાને ક�ઈક િવશેષ 
લાભ થવાનો નથી તેવી ધારણા હોય.

• અંદરથી બદલો લેવાની ભાવના હોય, કોઈના 
માટ� ઈષા� ક� ��ષભાવ હોય.

• કોઈની ભૂલને ��ય ન ગણતા તેને પાઠ 

માચ� 2018ના અંકમાં અપે�ા િવષે ક�ઈક 
લ�યું હતું અને અપે�ા રાખવાને કારણે જ 
�વનમાં આપણી ઉપે�ા થતી હોય છ�. ઉપે�ીત 
�ય��ને અપમાિનત થયાની ભાવના ��ત થાય 
છ�. ઉપે�ા અપમાન કરવાનું Suger Coated �પ 
છ�. અને આ લ�ણ ખાસ કરીને સમાજમાં 
�િતિ�ત અને ��યાત �ય��ઓમાં િવશેષ 
�વામાં આવે છ�. ઘણી વાર �ય�� �વયં પોતાને 
અપેિ�ત પ�રણામ ન મળતા, તેની ઉપે�ા થઈ 
રહી છ� તેવી ખોટી લાગણી પણ અનુભવે છ�.

જેમ તાળી બે હાથે જ પડે તેમ આ 
નકારા�મક વલણ ઉપેિ�ત અને ઉપે�ા સેવનાર 
બં�નેના સૂ�મ દ�હભાનનું પ�રણામ છ�. �વનમાં 
એવા ક�ટલાંય �સંગો બને છ� �યાર� ઉપે�ાના 
બીજ રોપાય છ�. આમ તો ઉપે�ા કોઈને કોઈ 
બહાના હ�ઠળ જ કરાતી હોય છ�. જેમ ક� મને સમય 
નથી, �� આવા �સંગોએ જતો નથી, મને આ 
વાતની �િચ નથી ક� એમાં મને રસ નથી, કોઈ 
�ય�� �થાન ક� પ�ર��થિત સાથે મને ઓછું ફાવે 
વગેર�... વગેર�.. �યાર�ક સં�ગોથી દૂર રહ�વા 
યુ�� પણ રચવામાં આવે પર�તુ આ સરળ સહજ 
પ�ર��થિત નથી.

�સંગોપાત જુદા જુદા �થાનો અને �સંગોએ 
પસંદગીની �ય��, િસવાય અ�યની ઉપે�ા 
સેવવામાં આવે છ�. એ બહાના હ�ઠળ ક� શોભતું 
હોય એવું જ કરાય. િવશેષ બાબતોમાં અપવાદ �પે 
એ ઈ�છવા યો�ય પણ છ�. પર�તુ સામા�ય રીતે 
આવું વલણ ભેદભાવને જ�મ આપે છ�. �ય��માં 
િતર�કાર ક� અનાદર થયાનો ભાવ જ�માવે છ�. 
સમાજમાં સંબંધોમાં સમરસતા ન જળવાવાના 

કરીએ, સવ�ને �દલથી દુઆઓ જ આપીએ અને આ 
સંદ�શ �ેહીજનોને પણ આપીએ અને દુઆઓનો 
�ટોક જમા કરતા રહીએ એ જ શુભ ભાવના..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... સ�કમ� જ કરીએ, • અ�ાની �ય�� ભૂલ છુપાવીને મોટો બનવા 
ઈ�છ� છ�. �ાની �ય�� ભૂલ દૂર કરીને મોટો 
બનવા ઈ�છ� છ�.

• પોતાના મનની જેવી ��થિત હોય છ� તેવી 
દુિનયા આપણને દ�ખાય છ�.
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દર�ક પ�ર��થિતમાં દુઃખ જ દ�ખાય છ�. �યથ� 
પરિચંતન અને ઈષા� કરવાથી આપણે દુઃખી થઈએ 
છીએ. વળી ઘણીવાર આપણો �વભાવ પણ 
આપણા દુઃખનું કારણ બની �ય છ�. એક સુવા�ય 
છ� - મનુ�ય ‘મકાન’ બદલે છ�, ‘�થાન’ બદલે છ�, 
‘સંબંધ’ બદલે છ�, છતાં યે દુઃખી રહ� છ�, કારણ ક� 
તે પોતાનો ‘�વભાવ’ નથી બદલતો.

મનુ�ય એક સામાિજક �ાણી છ�, એટલે એ 
શારી�રક, માનિસક, સામાિજક ક� પછી આિથ�ક 
એમ કોઈના કોઈ �કાર� તો દુઃખી રહ�વાનો જ. 
વળી માનવ�તમાં અસંતોષ, ઈષા� અને લોભ જેવા 
ગુણો સહજ રીતે જ આવતા હોય છ�, જેના કારણે 
મનુ�ય દુઃખી થતો હોય છ�. દ�હઅિભમાન, તો 
�યાર�ક �યથ� હઠા�હને કારણે પણ �ય�� 
આંત�રક રીતે દુઃખી થાય છ�.

સતોગુણી આ�માનો એક ગુણ સુખ છ� 
એટલે સુખને બહારથી શોધીશું તો યે એ �ા�ત 
નિહ થાય. �ગની નાભીમાં ક�તુરી હોવા છતાં એ 
શોધવા માટ� જેમ �ગ બહાર ભટ�યા કર� એવી 
��થિત આપણી છ�. �ાની પુ�ષો સુખને પતંિગયા 
સાથે એટલા માટ� જ સરખાવે છ� ક� સુખની પાછળ 
દોડવાથી સુખ મળતું નથી. સુખની ચાવી તો િશવ 
પરમા�માએ આપણા હાથમાં જ આપી છ�. એટલે 
આપણે જેને મનથી દુઃખ સમ�એ છીએ એ 
��થિતને આપણે પોતે જ સુખમાં પલટી શક�એ 
છીએ. એ માટ� ‘રાજયોગ’ એ એક રામબાણ 
ઈલાજ છ�.

�વત�માન સમય જ એવો છ� ક� �યાં સવ�� 
દુઃખ જ છ�. અનેક �કારની ઈ�છાઓ -

જ�મથી ��યુ સુધીની �વનયા�ામાં આપણે 
�યાર�ક સુખ તો �યાર�ક દુઃખની લાગણી 
અનુભવીએ છીએ. સંસાર એક ર�ગભૂિમ છ� અને 
નાટકના િવિવધ પા�ો ભજવીને �વનની 
ઘટમાળમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. આ 
સાથે સુખ અને દુ-ખનું ચ� પણ િનર�તર ચા�યા જ 
કર� છ�. ભ�કિવ નરિસંહ મહ�તાએ ગાયું છ�. - 
‘સુખ-દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે ર� 
ઘડીયાં.’

‘સુખ’ એટલે શું ? સામા�ય રીતે સારો 
નોકરી-ધંધો હોય, બંગલો અને ગાડી હોય, પૈસે-
ટક� સ�� હોય ક� મોટો જમીનદાર હોય તો 
જગતની ���એ આવા લોકો સુખી ગણાય છ�. 
પર�તુ હક�કતમાં ભૌિતક વ�તુઓ હોવાથી એ 
�ય�� સુખી જ છ� એવું માની લેવાય નિહ. સંપિ� 
પણ �િ� છ�, એમાંથી �ગટતા અસંતોષથી જ 
માનવી દુઃખી થાય છ�. ધનવાન સુખી અને ગરીબ 
દુઃખી આવું કદી હોઈ શક� ખ�ં ?

હક�કતમાં સુખની ગંગો�ી તો આપણા 
અંતરા�મામાં સતત વ�ા જ કર� છ�. એમાં ભ��વુ 
એટલે ક� સાચા સુખને અનુભવવું એ આપણા 
હાથની જ વાત છ�. આપણી આદશ� મનઃ��થિત એ 
જ સુખની સાચી �યા�યા છ�. �યાં શાંિત, આનંદ, 
ખુશી, સકારા�મકતા, સંતોષ અને ��થરતા હોય 
�યાં સુખને સુખ જ હોય. સુખ ક� દુઃખ એ મનુ�યના 
મનનું જ કારણ છ�. આપણે કોઈનાથી દુઃખી થઈએ 
છીએ એવા મનના િવચારો જ આપણને દુઃખી કર� 
છ�. વા�તવમાં આપણને કોઈનાથી કદી દુઃખી થવા 
જેવું હોતું નથી. જે મનથી સુખી છ� તેને દર�ક 
પ�ર��થિતમાં સુખ અને જે મનથી દુઃખી છ� તેને 
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�યાર�ક ઈરાદાપૂવ�ક તો �યાર�ક અ�ણતા ઉપે�ા 
થઈ જતી હોય છ�. અને આવા કત��ય કરવામાં 
ઘણા ક�શળ હોય છ�. પર�તુ આ �કારનું વલણ 
ઈ�છનીય નથી. જેમાં �ય�� દૂર થઈ �ય છ�. 
સમીપતા ક� િનકટતા રહ�તી નથી. �ય��ના 
�વાભાિવક અને સહજ �ય���વ ને એ બગાડે છ�. 
સમાજમાં આ કમ�રીને કારણે તમે સવ�થી 
સંતુ�તાનું સ�ટ��ફક�ટ મેળવી શકતા નથી. િવશેષ 
કરીને �હ�ર�વનમાં કાય� કરતી �ય�� માટ� 
આના ��યે ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�. 
લોકિ�ય અને �ભુિ�ય બનવું હોય તો ઉપે�ાથી 
દૂર રહ�વામાં જ સમજદારી છ�.

બાબા કહ� છ� મિહમા કરવાથી મહાન 
બનશો. ગુણગાન કરવાથી ગુણવાન બનશો. 
કમીઓને �શો તો કમ�ર બનશો અને અંતમાં 
આ કમી તમારી કમ�રીનું કારણ બની તમને 
નાપાસ કરશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥

ભણાવવાની �િ� હોય માફ� આપી શકતા ન 
હોય ક� ભૂલી શકતા ન હોય.

• સુર�ા ક� સલામતીને લઈ અંગત ક� 
�ય��ગત વાતમાં અ�યનો હ�ત�ેપ ઈ�છતા 
ન હોય.

• વાર�વાર કટા� કરી હાંસી ઉડાવવાની આદત 
હોય.

ઉપે�ાનું �પ �થૂલ અને સૂ�મ પણ હોય છ�. 
અથા�ત ��ય� ક� પરો� રીતે ઉપે�ા કરવામાં 
આવે છ�. સંસારમાં વગ�, �ય��, કાય� ક� કોઈ 
િવચારધારા ��યે ઉપે�ા સેવાય છ�. સરળ શ�દોમાં 
આંખ આડા કાન કરવા, દુલ�� સેવવું. તે �િત 
ઉદાસીન રહ�વું. તેની અવગણના કરવી, 
િતર�કાર કરવો આ બધા ઉપે�ાના જ પયા�ય 
લાગે છ�. પછી આ ઉપે�ા નકારા�મકતા ��યે હોય 
સકારા�મકતા �િત હોય, �ય��થી માંડીને િવ� 
સુધી અને સંક�પથી લઈને બોલ, વત�ન ક� કાય� 
�િત પણ ઉપે�ા કરી િવરોધ કરવામાં આવે છ�. 

સુખ-દુઃખ
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા (�ાંિતજ)

(અનુસંધાન પેજ નં. 09 પર)

મુલાકાત હશે ?

દીદી� 28 જુલાઈ, 1983માં મુંબઈમાં 
િનિમત મા� ટૂંક� માંદગી બાદ પોતાના જૂના 
શરીરનો �યાગ કરી એડવા�સ પાટ�ની સેવામાં 
ચા�યા ગયાં. અ�ય� આરોહણ બાદ દીદીના 
પાિથ�વ રથને રોડ માગ� (આદરણીય રાજયોગી 
��ાક�માર રમેશભાઈ શાહ �ારા) મુંબઈથી 
માઉ�ટ આબુ લઈ જવામાં આ�યો. તે સમયે 
મુંબઈથી માઉ�ટ આબુ સુધી મુ�ય રોડમાં આવતાં 
દર�ક નાના મોટા શહ�રો અને આસપાસનાં 
ગામોમાં તાર ક� ટ�લીફોન �ારા �ણ કરવામાં 
આવી હતી. સૌ �ા�ણક�ળ તેઓને ��ધાસુમન 
આપવા હાઈવે રોડ પર કલાકો સુધી લાંબી 

કતારોમાં ઉભા ર�ા હતાં. રથ સાથે આબુ જવા 
અનેક ગાડીઓ અને વાહનો સાથે �ડાતા ગયા. 
દ�શ-િવદ�શનાં ઈ�રીય પ�રવાર દીદી�નો 
અલૌ�કક �ેમ અને પાલનાનું રીટન� આપવા 
પહ�ચી ગયો હતો. આવી સાચી મ�તાની ગોપીકા 
એવા મીઠા મનમોિહની દીદી�, આપને પુનઃ શતઃ 
શતઃ કોટી વંદન.

વો �દન �કતને �યાર� થે... 

યે �દન ભી �કતને �યાર� હ�....

દીદી તબ ભી સાથ હમાર� થે.. 

દીદી અબ ભી સાથ હમાર� હ�..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... �દ�ય દશ�ન
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દર�ક પ�ર��થિતમાં દુઃખ જ દ�ખાય છ�. �યથ� 
પરિચંતન અને ઈષા� કરવાથી આપણે દુઃખી થઈએ 
છીએ. વળી ઘણીવાર આપણો �વભાવ પણ 
આપણા દુઃખનું કારણ બની �ય છ�. એક સુવા�ય 
છ� - મનુ�ય ‘મકાન’ બદલે છ�, ‘�થાન’ બદલે છ�, 
‘સંબંધ’ બદલે છ�, છતાં યે દુઃખી રહ� છ�, કારણ ક� 
તે પોતાનો ‘�વભાવ’ નથી બદલતો.

મનુ�ય એક સામાિજક �ાણી છ�, એટલે એ 
શારી�રક, માનિસક, સામાિજક ક� પછી આિથ�ક 
એમ કોઈના કોઈ �કાર� તો દુઃખી રહ�વાનો જ. 
વળી માનવ�તમાં અસંતોષ, ઈષા� અને લોભ જેવા 
ગુણો સહજ રીતે જ આવતા હોય છ�, જેના કારણે 
મનુ�ય દુઃખી થતો હોય છ�. દ�હઅિભમાન, તો 
�યાર�ક �યથ� હઠા�હને કારણે પણ �ય�� 
આંત�રક રીતે દુઃખી થાય છ�.

સતોગુણી આ�માનો એક ગુણ સુખ છ� 
એટલે સુખને બહારથી શોધીશું તો યે એ �ા�ત 
નિહ થાય. �ગની નાભીમાં ક�તુરી હોવા છતાં એ 
શોધવા માટ� જેમ �ગ બહાર ભટ�યા કર� એવી 
��થિત આપણી છ�. �ાની પુ�ષો સુખને પતંિગયા 
સાથે એટલા માટ� જ સરખાવે છ� ક� સુખની પાછળ 
દોડવાથી સુખ મળતું નથી. સુખની ચાવી તો િશવ 
પરમા�માએ આપણા હાથમાં જ આપી છ�. એટલે 
આપણે જેને મનથી દુઃખ સમ�એ છીએ એ 
��થિતને આપણે પોતે જ સુખમાં પલટી શક�એ 
છીએ. એ માટ� ‘રાજયોગ’ એ એક રામબાણ 
ઈલાજ છ�.

�વત�માન સમય જ એવો છ� ક� �યાં સવ�� 
દુઃખ જ છ�. અનેક �કારની ઈ�છાઓ -

જ�મથી ��યુ સુધીની �વનયા�ામાં આપણે 
�યાર�ક સુખ તો �યાર�ક દુઃખની લાગણી 
અનુભવીએ છીએ. સંસાર એક ર�ગભૂિમ છ� અને 
નાટકના િવિવધ પા�ો ભજવીને �વનની 
ઘટમાળમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. આ 
સાથે સુખ અને દુ-ખનું ચ� પણ િનર�તર ચા�યા જ 
કર� છ�. ભ�કિવ નરિસંહ મહ�તાએ ગાયું છ�. - 
‘સુખ-દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે ર� 
ઘડીયાં.’

‘સુખ’ એટલે શું ? સામા�ય રીતે સારો 
નોકરી-ધંધો હોય, બંગલો અને ગાડી હોય, પૈસે-
ટક� સ�� હોય ક� મોટો જમીનદાર હોય તો 
જગતની ���એ આવા લોકો સુખી ગણાય છ�. 
પર�તુ હક�કતમાં ભૌિતક વ�તુઓ હોવાથી એ 
�ય�� સુખી જ છ� એવું માની લેવાય નિહ. સંપિ� 
પણ �િ� છ�, એમાંથી �ગટતા અસંતોષથી જ 
માનવી દુઃખી થાય છ�. ધનવાન સુખી અને ગરીબ 
દુઃખી આવું કદી હોઈ શક� ખ�ં ?

હક�કતમાં સુખની ગંગો�ી તો આપણા 
અંતરા�મામાં સતત વ�ા જ કર� છ�. એમાં ભ��વુ 
એટલે ક� સાચા સુખને અનુભવવું એ આપણા 
હાથની જ વાત છ�. આપણી આદશ� મનઃ��થિત એ 
જ સુખની સાચી �યા�યા છ�. �યાં શાંિત, આનંદ, 
ખુશી, સકારા�મકતા, સંતોષ અને ��થરતા હોય 
�યાં સુખને સુખ જ હોય. સુખ ક� દુઃખ એ મનુ�યના 
મનનું જ કારણ છ�. આપણે કોઈનાથી દુઃખી થઈએ 
છીએ એવા મનના િવચારો જ આપણને દુઃખી કર� 
છ�. વા�તવમાં આપણને કોઈનાથી કદી દુઃખી થવા 
જેવું હોતું નથી. જે મનથી સુખી છ� તેને દર�ક 
પ�ર��થિતમાં સુખ અને જે મનથી દુઃખી છ� તેને 
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�યાર�ક ઈરાદાપૂવ�ક તો �યાર�ક અ�ણતા ઉપે�ા 
થઈ જતી હોય છ�. અને આવા કત��ય કરવામાં 
ઘણા ક�શળ હોય છ�. પર�તુ આ �કારનું વલણ 
ઈ�છનીય નથી. જેમાં �ય�� દૂર થઈ �ય છ�. 
સમીપતા ક� િનકટતા રહ�તી નથી. �ય��ના 
�વાભાિવક અને સહજ �ય���વ ને એ બગાડે છ�. 
સમાજમાં આ કમ�રીને કારણે તમે સવ�થી 
સંતુ�તાનું સ�ટ��ફક�ટ મેળવી શકતા નથી. િવશેષ 
કરીને �હ�ર�વનમાં કાય� કરતી �ય�� માટ� 
આના ��યે ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની જ�ર છ�. 
લોકિ�ય અને �ભુિ�ય બનવું હોય તો ઉપે�ાથી 
દૂર રહ�વામાં જ સમજદારી છ�.

બાબા કહ� છ� મિહમા કરવાથી મહાન 
બનશો. ગુણગાન કરવાથી ગુણવાન બનશો. 
કમીઓને �શો તો કમ�ર બનશો અને અંતમાં 
આ કમી તમારી કમ�રીનું કારણ બની તમને 
નાપાસ કરશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥

ભણાવવાની �િ� હોય માફ� આપી શકતા ન 
હોય ક� ભૂલી શકતા ન હોય.

• સુર�ા ક� સલામતીને લઈ અંગત ક� 
�ય��ગત વાતમાં અ�યનો હ�ત�ેપ ઈ�છતા 
ન હોય.

• વાર�વાર કટા� કરી હાંસી ઉડાવવાની આદત 
હોય.

ઉપે�ાનું �પ �થૂલ અને સૂ�મ પણ હોય છ�. 
અથા�ત ��ય� ક� પરો� રીતે ઉપે�ા કરવામાં 
આવે છ�. સંસારમાં વગ�, �ય��, કાય� ક� કોઈ 
િવચારધારા ��યે ઉપે�ા સેવાય છ�. સરળ શ�દોમાં 
આંખ આડા કાન કરવા, દુલ�� સેવવું. તે �િત 
ઉદાસીન રહ�વું. તેની અવગણના કરવી, 
િતર�કાર કરવો આ બધા ઉપે�ાના જ પયા�ય 
લાગે છ�. પછી આ ઉપે�ા નકારા�મકતા ��યે હોય 
સકારા�મકતા �િત હોય, �ય��થી માંડીને િવ� 
સુધી અને સંક�પથી લઈને બોલ, વત�ન ક� કાય� 
�િત પણ ઉપે�ા કરી િવરોધ કરવામાં આવે છ�. 

સુખ-દુઃખ
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા (�ાંિતજ)

(અનુસંધાન પેજ નં. 09 પર)

મુલાકાત હશે ?

દીદી� 28 જુલાઈ, 1983માં મુંબઈમાં 
િનિમત મા� ટૂંક� માંદગી બાદ પોતાના જૂના 
શરીરનો �યાગ કરી એડવા�સ પાટ�ની સેવામાં 
ચા�યા ગયાં. અ�ય� આરોહણ બાદ દીદીના 
પાિથ�વ રથને રોડ માગ� (આદરણીય રાજયોગી 
��ાક�માર રમેશભાઈ શાહ �ારા) મુંબઈથી 
માઉ�ટ આબુ લઈ જવામાં આ�યો. તે સમયે 
મુંબઈથી માઉ�ટ આબુ સુધી મુ�ય રોડમાં આવતાં 
દર�ક નાના મોટા શહ�રો અને આસપાસનાં 
ગામોમાં તાર ક� ટ�લીફોન �ારા �ણ કરવામાં 
આવી હતી. સૌ �ા�ણક�ળ તેઓને ��ધાસુમન 
આપવા હાઈવે રોડ પર કલાકો સુધી લાંબી 

કતારોમાં ઉભા ર�ા હતાં. રથ સાથે આબુ જવા 
અનેક ગાડીઓ અને વાહનો સાથે �ડાતા ગયા. 
દ�શ-િવદ�શનાં ઈ�રીય પ�રવાર દીદી�નો 
અલૌ�કક �ેમ અને પાલનાનું રીટન� આપવા 
પહ�ચી ગયો હતો. આવી સાચી મ�તાની ગોપીકા 
એવા મીઠા મનમોિહની દીદી�, આપને પુનઃ શતઃ 
શતઃ કોટી વંદન.

વો �દન �કતને �યાર� થે... 

યે �દન ભી �કતને �યાર� હ�....

દીદી તબ ભી સાથ હમાર� થે.. 

દીદી અબ ભી સાથ હમાર� હ�..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... �દ�ય દશ�ન
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શ��શાળી િવચારોના કારણે અને જે ખોયું તે 
કમ�ર િવચારોના કારણે. કોઈ �ય�� આપણને 
ક�ઈ આપવાના નથી અને આપણી પાસેથી છીનવી 
લેવાના પણ નથી. આપણે આપણા ભા�યના 
િનમા�તા �વયં પોતે જ છ�. આપણા િવચારોને 
શ��શાળી બનાવવા માટ� જ�રી છ� આ�યા��મક 
�ાન.

ભગવાન સાથે િવિનમય

ધારો ક� આપના ઘરમાં કો�ા સાપ નીક�યો 
છ�. તો આપણે તરત જ ઘરની બહાર નીકળી 
જઈશું. સાપને ભગાડીશું અથવા પકડીને વગડામાં 
છોડી દઈશું. એની સાથે રહ�વાય નહ�. આપનામાં 
�યથ� અને િવકારી િવચારો છ� તે કો�ાના ઝેરથી 
પણ ખતરનાક છ�. તેમ છતાં આપણે તેની સાથે 
�વી ર�ા છીએ. એનાથી ડર નથી લાગતો ? એને 
કાઢવા માટ� તાલાવેલી ક�મ થતી નથી ? �યથ�, 
જૂના, િવકારી િવચારો આપોઆપ આવે છ�, ઈ�છા 
ન હોવા છતાં આવે છ�. કો�ા પણ વગર િવચાર� 
આ�યો હતો. પુ�ષાથ� કરીને એને કાઢી મૂ�યો. 
એવી રીતે ઝેરી િવચારોને પણ કાઢી મૂકવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. એ માટ� આ�યા��મક �ાનનો 
ભંડાર આપણામાં ભરીએ. જેમ �વ�છ પાણીના 
નળ નીચે, ગંદા પાણીની ડોલ મૂકવાથી આપોઆપ 
ગંદુ પાણી નીકળી �ય છ�. તેમ ઈ�રીય �ાન 
ધારણ કરવાથી �યથ�, િવકારી િવચારો આપોઆપ 
સમા�ત થઈ �ય છ�.

મનને મનમનાભવ કરીએ

આપણા શરીરમાં અનેક અંગો આવેલા છ�. 
આ અંગોમાંથી કોઈ અંગ બીમાર પડે તો ડૉ�ટર 

આપણા બધાંની એક જ ઈ�છા હોય છ� 
ક�, સા�ં િવચારવા છતાં, ખબર નથી પડતી ક� 
ખરાબ િવચારો, હીન િવચારો ક�મ આવતા હોય 
છ� ? આ�મા માિલકની �ણ શ��ઓમાં એક 
શ�� છ� - મન. મનને માિલકના વશમાં જ 
રહ�વાનું છ�. જેવી રીતે આપણે �થૂળ ઈ���યોને 
વશમાં કરીએ છીએ, આંખોને આપણી 
મર�થી ખોલ-બંધ કરીએ છીએ. હાથોને 
કામમાં લગાવીએ છીએ, તેવી રીતે મન પણ 
આ�માની એક સૂ�મ ઈ���ય છ�. મનને આપણી 
જ�રીયાત �માણે લગાવીએ છીએ. મન 
િવચારોની �દશાને બદલી શક� છ�. ગિતને ધીમી 
કરી શક� છ�. આ �વન �વવાની કળા છ�. આ 
કળા શીખીએ નહ� તો બાક�નું શીખેલું 
�વનમાં આનંદ-ખુશી આપી શકતું નથી. જે 
મન આ�માનું ક�ં ન માને, દુિનયામાં એનું ક�ં 
કોઈ નહ� માને. જે �દવસે મન મુ�ીમાં આવી 
જશે, દુિનયા મુ�ીમાં આવી જશે.

િવચારોને બદલીએ

િવચારોની શ��થી શરીર ચાલી ર�ં છ�. 
સવારથી સાંજ સુધી શરીર મારફતે અનેક 
િ�યાઓ ચાલે છ�. મને િવચાયુ� ઉઠ, શરીર� તે 
�માણે કયુ�. સુઈ �, શરીર� તે �માણે પણ કયુ�. 
આખું �વન િવચારોને આિધન છ�. સવાર� ઉઠતાં 
જ એવો િવચાર આ�યો ક� શરદી જેવું લાગે છ�. 
કલાક પછી ફરી શરદી યાદ આવી. મનના 
કમ�ર િવચારના કારણે જ શરદી આવી. પીડા 
ભોગવી. મ�મ મનના માનવીને િહમાલય પણ 
નડતો નથી. આપણે �વનમાં જે મેળ�યું તે 

હાથ નહ�, મન �ડો
�.ક�. આ�મ�કાશ, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)

લાવી કોઈ રચના�મક કાય�માં પરોવી, ખોટા 
અપમાનજનક મહ�ણાં ટોણાથી બચાવવી દ�શ અને 
સમાજની નૈિતક જવાબદારી છ�.

શંકરાચાય�� એક મહાન િવ�ાન થઈ ગયા. 
તેમના �યાગ અને તપ�યાની ખૂબ મિહમા છ�. 
એમણે સ�યાસ ધમ�ની �થાપના કરી. સ�યાસ 
લેતા પહ�લા માને વચન આ�યું હતું ક�, તારા અ�� 
સં�કાર સમયે હાજર થઈશ અને તેમણે વચન 
િનભા�યું પણ ખ�ં. માને આટલું સ�માન આપનાર 
એજ શંકરાચાય�એ લખી ના�યું ક� નારી નરક કા 
�ાર હ� ! �યાર� ક� શા��ોમાં તો એમ કહ�વામાં 
આ�યું છ� ક� �યાં નારીનું પૂજન થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓનો વાસ છ�. ક�ટલો િવરોધાભાસ ! 
મહાકિવ તુલસીદાસની �વન કહાની સૌ કોઈ 
�ણે છ�. તેઓ નદીમાં તરતા �તદ�હ પર ચડીને 
પ�ીને મળવા િપયર પહ�ચી ગયા હતા. �યાર� 
પ�ી ર�ાવલીએ તેમના પર �ફટકાર વરસાવી 
કહી દીધેલું ક� જેટલો �ેમ મારા હાડ-માંસના 
પૂતળાથી કરો છો તેટલો �ેમ �ભુ રામથી કય� હોત 
તો તમારો ભવ સુધરી �ય. આથી તેમને ખૂબ 
લાગી આ�યું અને રામ ચ�રત માનસ જેવા મહાન 
�ંથની રચના કરી નાખી. �યાય, નીિત અને 
ધમ�ની �યા�યા સાથે સાથે એ પણ લખી નાં�યું ક�, 
ઢોલ, ગંવાર, શુ�, પશુ, નારી યે સબ તાડન ક� 
અિધકારી.. ! જેનાથી સમાજમાં મિહલાવગ�ને ખૂબ 
હાિન પહ�ચી.

મિહલાઓ �િત અપમાનજનક શ�દો, 
માનિસક િવક�િત, જે શારી�રક પીડાઓથી પણ 
વધુ ઘાતક છ� તેનું જડમૂળથી ઉ�મૂલન કરવા માટ� 

આજે આપણે સૂ� આપીએ છીએ ક� બેટી 
બચાવો, બેટી પઢાવો. પર�તુ અંતરા�મામાં એ �� 
પેદા થાય છ� ક� જે બેટીઓ બચી છ� અને જે ભણેલી 
છ� તે સુખી છ� ? � ઉ�ર ના માં હોય તો �થમ 
તેમને સશ� અને આ�મિનભ�ર બનાવવાનું 
અિભયાન ચલાવવું �ઈએ. �યાર� �યાર� નારી 
સશ��કરણની વાત આવે છ� �યાર� ભાષણોમાં 
ગણતરી મા�ની સશ� મિહલાઓનાં નામ લઈ, 
તેમનાં વખાણ કરીએ છીએ. જેમ ક�, મધર ટ�ર�સા, 
ઝાંસીની રાણી, ઈ��દરા ગાંધી, ક�પના ચાવલા, 
�કરણ બેદી વગેર� વગેર� પર�તુ �� એ છ� ક� તેમના 
િસવાયની ભારતની 65 કરોડ મિહલાઓ ક�વી 
પ�ર��થિતમાં �વી રહી છ� ?

દ�શના ઉ�ર�દ�શ અને ઉ�ર પૂવ�ય 
�દ�શોમાં �યાર� સેવાક�ય સં�થાઓ �ારા મિહલા 
સશ��કરણનું અિભયાન ચલાવવામાં આ�યું 
�યાર� �ણવા મ�યું ક�, હ� તો આપણે �ણે 
સ�રમી સદીમાં �વી ર�ા છીએ ! આજે પણ દ�શ 
અને સમાજના ક�ટલાક ભાગ એવા છ� �યાં કદાચ 
નવિવવાહીત ��ીના પિતનું ��યુ થાય તો ��ય� 
ક� પરો� �પે ��ીને એવું સાંભળવું પડે છ� ક� તે 
ડાકણ છ�. એક તો ��ીને િવધવા થવાનું દુઃખ હોય 
છ�, ઉપરથી એના દુઃખમાં સહાનુભૂિત બતાવવાને 
બદલે ઘા ઉપર મીઠું ભભરાવવામાં આવે છ�. 
સમાજમાં આવા િન�ુર અને પ�થર�દલ લોકો માટ� 
કોઈ અિભયાન ચલાવવામાં આવે છ� ? લાંબુ 
આયુ�ય સૌભા�યની િનશાની છ� જે પોતાના કમ� 
�ારા મળ� છ�. કદાચ કોઈનું આયુ�ય ઓછું હોય તો 
તેમાં બી�નો શું વાંક ? શોકમાં ડૂબેલી 
મિહલાઓને �ેહ, સ�માન, શ��, ઉમંગમાં 

બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો
�.ક�.  ઊિમ�લાબેન, અં�ર (ક�છ)
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શ��શાળી િવચારોના કારણે અને જે ખોયું તે 
કમ�ર િવચારોના કારણે. કોઈ �ય�� આપણને 
ક�ઈ આપવાના નથી અને આપણી પાસેથી છીનવી 
લેવાના પણ નથી. આપણે આપણા ભા�યના 
િનમા�તા �વયં પોતે જ છ�. આપણા િવચારોને 
શ��શાળી બનાવવા માટ� જ�રી છ� આ�યા��મક 
�ાન.

ભગવાન સાથે િવિનમય

ધારો ક� આપના ઘરમાં કો�ા સાપ નીક�યો 
છ�. તો આપણે તરત જ ઘરની બહાર નીકળી 
જઈશું. સાપને ભગાડીશું અથવા પકડીને વગડામાં 
છોડી દઈશું. એની સાથે રહ�વાય નહ�. આપનામાં 
�યથ� અને િવકારી િવચારો છ� તે કો�ાના ઝેરથી 
પણ ખતરનાક છ�. તેમ છતાં આપણે તેની સાથે 
�વી ર�ા છીએ. એનાથી ડર નથી લાગતો ? એને 
કાઢવા માટ� તાલાવેલી ક�મ થતી નથી ? �યથ�, 
જૂના, િવકારી િવચારો આપોઆપ આવે છ�, ઈ�છા 
ન હોવા છતાં આવે છ�. કો�ા પણ વગર િવચાર� 
આ�યો હતો. પુ�ષાથ� કરીને એને કાઢી મૂ�યો. 
એવી રીતે ઝેરી િવચારોને પણ કાઢી મૂકવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. એ માટ� આ�યા��મક �ાનનો 
ભંડાર આપણામાં ભરીએ. જેમ �વ�છ પાણીના 
નળ નીચે, ગંદા પાણીની ડોલ મૂકવાથી આપોઆપ 
ગંદુ પાણી નીકળી �ય છ�. તેમ ઈ�રીય �ાન 
ધારણ કરવાથી �યથ�, િવકારી િવચારો આપોઆપ 
સમા�ત થઈ �ય છ�.

મનને મનમનાભવ કરીએ

આપણા શરીરમાં અનેક અંગો આવેલા છ�. 
આ અંગોમાંથી કોઈ અંગ બીમાર પડે તો ડૉ�ટર 

આપણા બધાંની એક જ ઈ�છા હોય છ� 
ક�, સા�ં િવચારવા છતાં, ખબર નથી પડતી ક� 
ખરાબ િવચારો, હીન િવચારો ક�મ આવતા હોય 
છ� ? આ�મા માિલકની �ણ શ��ઓમાં એક 
શ�� છ� - મન. મનને માિલકના વશમાં જ 
રહ�વાનું છ�. જેવી રીતે આપણે �થૂળ ઈ���યોને 
વશમાં કરીએ છીએ, આંખોને આપણી 
મર�થી ખોલ-બંધ કરીએ છીએ. હાથોને 
કામમાં લગાવીએ છીએ, તેવી રીતે મન પણ 
આ�માની એક સૂ�મ ઈ���ય છ�. મનને આપણી 
જ�રીયાત �માણે લગાવીએ છીએ. મન 
િવચારોની �દશાને બદલી શક� છ�. ગિતને ધીમી 
કરી શક� છ�. આ �વન �વવાની કળા છ�. આ 
કળા શીખીએ નહ� તો બાક�નું શીખેલું 
�વનમાં આનંદ-ખુશી આપી શકતું નથી. જે 
મન આ�માનું ક�ં ન માને, દુિનયામાં એનું ક�ં 
કોઈ નહ� માને. જે �દવસે મન મુ�ીમાં આવી 
જશે, દુિનયા મુ�ીમાં આવી જશે.

િવચારોને બદલીએ

િવચારોની શ��થી શરીર ચાલી ર�ં છ�. 
સવારથી સાંજ સુધી શરીર મારફતે અનેક 
િ�યાઓ ચાલે છ�. મને િવચાયુ� ઉઠ, શરીર� તે 
�માણે કયુ�. સુઈ �, શરીર� તે �માણે પણ કયુ�. 
આખું �વન િવચારોને આિધન છ�. સવાર� ઉઠતાં 
જ એવો િવચાર આ�યો ક� શરદી જેવું લાગે છ�. 
કલાક પછી ફરી શરદી યાદ આવી. મનના 
કમ�ર િવચારના કારણે જ શરદી આવી. પીડા 
ભોગવી. મ�મ મનના માનવીને િહમાલય પણ 
નડતો નથી. આપણે �વનમાં જે મેળ�યું તે 

હાથ નહ�, મન �ડો
�.ક�. આ�મ�કાશ, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)

લાવી કોઈ રચના�મક કાય�માં પરોવી, ખોટા 
અપમાનજનક મહ�ણાં ટોણાથી બચાવવી દ�શ અને 
સમાજની નૈિતક જવાબદારી છ�.

શંકરાચાય�� એક મહાન િવ�ાન થઈ ગયા. 
તેમના �યાગ અને તપ�યાની ખૂબ મિહમા છ�. 
એમણે સ�યાસ ધમ�ની �થાપના કરી. સ�યાસ 
લેતા પહ�લા માને વચન આ�યું હતું ક�, તારા અ�� 
સં�કાર સમયે હાજર થઈશ અને તેમણે વચન 
િનભા�યું પણ ખ�ં. માને આટલું સ�માન આપનાર 
એજ શંકરાચાય�એ લખી ના�યું ક� નારી નરક કા 
�ાર હ� ! �યાર� ક� શા��ોમાં તો એમ કહ�વામાં 
આ�યું છ� ક� �યાં નારીનું પૂજન થાય છ� �યાં 
દ�વતાઓનો વાસ છ�. ક�ટલો િવરોધાભાસ ! 
મહાકિવ તુલસીદાસની �વન કહાની સૌ કોઈ 
�ણે છ�. તેઓ નદીમાં તરતા �તદ�હ પર ચડીને 
પ�ીને મળવા િપયર પહ�ચી ગયા હતા. �યાર� 
પ�ી ર�ાવલીએ તેમના પર �ફટકાર વરસાવી 
કહી દીધેલું ક� જેટલો �ેમ મારા હાડ-માંસના 
પૂતળાથી કરો છો તેટલો �ેમ �ભુ રામથી કય� હોત 
તો તમારો ભવ સુધરી �ય. આથી તેમને ખૂબ 
લાગી આ�યું અને રામ ચ�રત માનસ જેવા મહાન 
�ંથની રચના કરી નાખી. �યાય, નીિત અને 
ધમ�ની �યા�યા સાથે સાથે એ પણ લખી નાં�યું ક�, 
ઢોલ, ગંવાર, શુ�, પશુ, નારી યે સબ તાડન ક� 
અિધકારી.. ! જેનાથી સમાજમાં મિહલાવગ�ને ખૂબ 
હાિન પહ�ચી.

મિહલાઓ �િત અપમાનજનક શ�દો, 
માનિસક િવક�િત, જે શારી�રક પીડાઓથી પણ 
વધુ ઘાતક છ� તેનું જડમૂળથી ઉ�મૂલન કરવા માટ� 

આજે આપણે સૂ� આપીએ છીએ ક� બેટી 
બચાવો, બેટી પઢાવો. પર�તુ અંતરા�મામાં એ �� 
પેદા થાય છ� ક� જે બેટીઓ બચી છ� અને જે ભણેલી 
છ� તે સુખી છ� ? � ઉ�ર ના માં હોય તો �થમ 
તેમને સશ� અને આ�મિનભ�ર બનાવવાનું 
અિભયાન ચલાવવું �ઈએ. �યાર� �યાર� નારી 
સશ��કરણની વાત આવે છ� �યાર� ભાષણોમાં 
ગણતરી મા�ની સશ� મિહલાઓનાં નામ લઈ, 
તેમનાં વખાણ કરીએ છીએ. જેમ ક�, મધર ટ�ર�સા, 
ઝાંસીની રાણી, ઈ��દરા ગાંધી, ક�પના ચાવલા, 
�કરણ બેદી વગેર� વગેર� પર�તુ �� એ છ� ક� તેમના 
િસવાયની ભારતની 65 કરોડ મિહલાઓ ક�વી 
પ�ર��થિતમાં �વી રહી છ� ?

દ�શના ઉ�ર�દ�શ અને ઉ�ર પૂવ�ય 
�દ�શોમાં �યાર� સેવાક�ય સં�થાઓ �ારા મિહલા 
સશ��કરણનું અિભયાન ચલાવવામાં આ�યું 
�યાર� �ણવા મ�યું ક�, હ� તો આપણે �ણે 
સ�રમી સદીમાં �વી ર�ા છીએ ! આજે પણ દ�શ 
અને સમાજના ક�ટલાક ભાગ એવા છ� �યાં કદાચ 
નવિવવાહીત ��ીના પિતનું ��યુ થાય તો ��ય� 
ક� પરો� �પે ��ીને એવું સાંભળવું પડે છ� ક� તે 
ડાકણ છ�. એક તો ��ીને િવધવા થવાનું દુઃખ હોય 
છ�, ઉપરથી એના દુઃખમાં સહાનુભૂિત બતાવવાને 
બદલે ઘા ઉપર મીઠું ભભરાવવામાં આવે છ�. 
સમાજમાં આવા િન�ુર અને પ�થર�દલ લોકો માટ� 
કોઈ અિભયાન ચલાવવામાં આવે છ� ? લાંબુ 
આયુ�ય સૌભા�યની િનશાની છ� જે પોતાના કમ� 
�ારા મળ� છ�. કદાચ કોઈનું આયુ�ય ઓછું હોય તો 
તેમાં બી�નો શું વાંક ? શોકમાં ડૂબેલી 
મિહલાઓને �ેહ, સ�માન, શ��, ઉમંગમાં 

બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો
�.ક�.  ઊિમ�લાબેન, અં�ર (ક�છ)
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મુખમાંથી કડવા યા અપશ�દ બોલે તો પણ શાપની 
કડવાશમાં એને આખી િજંદગી પ�તાવું પડે છ�.

સાધકનું એક ખોટું કમ� બધી દુઆઓને 
સમા�ત કરી દ� છ�. પછી એનું �વન રણભૂિમમાં 
ઊભેલા સૂકા ઝાડની જેમ િજંદગીના �ાસ ગણે છ� 
અને �વનમાં બેચેની, પર�શાની, અસંતુ�તા જ 
રહી �ય છ�. તેથી સાધક� પોતાના કમ� પર પૂ�ં 
�યાન આપી, સદા પિવ�, પુ�ય અને સુખકારી 
કમ� કરીને સવ�ની દુઆ લેવી �ઈએ.

આ િવષય પર એક વાતા� યાદ આવે છ�. 
રા�ઓના જમાનાની વાત છ�. એક રા�એ 
ક�ટલાક અિધકારીઓને બોલાવીને ક�ં - ‘તમે 
ચીન દ�શમાં �ઓ, અને એ રહ�ય �ણી લાવો ક� 
ભારતના રા�ઓનું આયુ�ય ટૂંક�� ક�મ હોય છ�. 
અને ચીનના રા�ઓ દીઘા�યુ ક�મ હોય છ�?’ 
અિધકારી લોકો ભારતથી નીકળી ચીન પહ��યા. 
�યાંના રા�ની પાસે જઈને પોતાના આગમનનું 
�યોજન જણાવતાં ક�ં ક�, ‘અમારા રા� આપના 
દીઘા�યુનું રહ�ય �ણવા ઈ�છ� છ�.’ ચીનના 
રા�એ ક�ં, ‘જણાવીશ પણ આજે નહ�, ક�ટલાક 
�દવસો પછી. આપ મારા અિતિથ�હમાં રહો. 
અિતિથ�હની બરાબર સામે જે વડનું ગાઢ �� 
છ�. જે �દવસે આ ��નાં પાંદડાં સૂકાઈ જશે, એક 
પણ લીલું પાંદડું રહ�શે નહ� એ �દવસે �� આપને 
રહ�ય જણાવી દઈશ. �યાં સુધી આપને રાહ �વી 
પડશે. એ પછી જ આપ આપના દ�શમાં જઈ 
શકશો.’ આ સાંભ�યું તો તેઓ અવાક ્ થઈ ગયા. 
એમણે મનમાં જ િવચાયુ� ક� �યાં ફસાઈ ગયા. 
વડનું હયુ� ભયુ� ઝાડ �યાર� સૂકાશે અને �યાર� 
પોતાના દ�શમાં જઈશું, પ�રવારજનોને �યાર� 

‘દુઆ’ માનવમનની ઉ�તમ ભાવના છ�. 
�ે�, �ઢ અને �દલની ગહનતામાંથી નીકળતા 
િવચાર જ દુઆઓનું કામ કર� છ�. દુઆ માનવને 
�વગ�ના સુખનો અનુભવ કરાવે છ�. દુઆ મોતના 
મુખમાંથી બચાવીને નવ�વન આપે છ�. તો બી� 
બાજુ �િણત, કલુિષત, ખરાબ યા હીન િવચાર 
શાપનું કામ કર� છ�. શાપ માનવને નક� સુધી લઈ 
�ય છ�. માનવને �ગજળમાં રખડાવીને દુઃખમય 
બનાવી દ� છ�. �યાર�ક કોઈના મુખેથી સાંભળવા 
મળ� છ� ક� આને કોઈનો શાપ લા�યો છ�, એટલે 
એની ખરાબ હાલત થઈ છ�. અથા�� તે પોતાના 
�વનને તુ�છ અનુભવે છ�. �યાર�ક �યાર�ક ઘણાં 
બધાંનો શાપ માનવને ��યુના મુખમાં ધક�લી દ� છ�.

માનવ દુઆ અને શાપ પોતાના જ કમ�થી 
મેળવે છ�. પોતાના �ે� કમ�થી અનેક 
આ�માઓની દુઆ મેળવીને �વનમાં �દ�ય સુગંધ 
ભરી દ� છ�. �વનપથ સુગમ, સરસ, શાંિતમય 
બનાવી લે છ�. આવી દુઆઓને પા� આ�માને કોઈ 
પ�ર��થિત યા અડચણ રોક� શકતી નથી. તે સદા 
સંતુ� તથા �ફ���ત રહ� છ�. એટલે સદા પોતાના 
કમ� પર �યાન આપવું �ઈએ. દુિનયામાં 
સાધારણ માનવો પણ સારાં કમ� કરીને અનેકોની 
દુઆઓ �ા�ત કરીને �વનને સુખમય બનાવવા 
ઈ�છ� છ�. તો સાધક� તો �ઢતાથી પોતાનાં કમ� પર 
પૂ�ં �યાન આપવું �ઈએ. કારણ ક� સાધક 
સંસારની ���માં �ચ અને મહાન છ�. એને સવ�ની 
દુઆઓ મળ� છ�. કારણ ક� તે જનક�યાણ અને 
પરોપકારનું કાય� કર� છ�. પર�તુ સાધક ભૂલથી પણ 
કોઈ િવકારોવશ ખરાબ કમ� કર� તો હ�રો આંખો 
એને શાપની અ��માં ફ�ક� દ� છ�. અથવા 

સ�કમ� જ કરીએ, દુઆઓનો �ટોક જમા કરીએ.
�.ક�. અિનલ, સુરત

મળીશું ?
અિધકારીઓએ અિતિથ�હની સામે �યું 

તો વડનું ઘણું મોટું �� લીલુંછમ લહ�રાઈ ર�ં છ�. 
તેઓ રોજ વર�ડામાં બેસી જતા. સૌની ��� વડના 
�� ઉપર ચ�ટી જતી. તેઓ િવચારતા ક� 
સ�યાનાશ થાય આ ��નું. જલદી સૂકાઈને લાકડું 
બની �ય તો સા�ં. એ સળગી ક�મ નથી જતું. 
જલદીથી એનાં પાંદડાં ખરી �ય. એમના મનમાં 
રાત �દવસ આ જ સંક�પ ચાલતો. ક�ટલાક �દવસો 
વી�યા. �તાં �તાં જ િવશાળ વડનું ઝાડ સૂકાઈ 
ગયું. ડાળીઓ તૂટી તૂટીને નીચે પડી. તેનું થડ જ 
ર�ં.

અિધકારી લોકો �સ�ન થયાં. તેઓ ચીનના 
સ�ાટ પાસે જઈને બો�યા, ‘સ�ાટ હવે ભારત 
પાછા ફરવા ઈ�છીએ છીએ. આપની શરત પૂરી 
થઈ ગઈ. આજે અમને રહ�ય જણાવો અને 
અમારી યા�ાની �યવ�થા કરો.’ સ�ાટ બો�યા, 
‘હજુ સુધી રહ�ય સમ�યું નથી ? ગહનતાથી 
િવચાયુ� નહ� ક� વડનું લીલુંછમ ઝાડ હતું તેના 
િવનાશ માટ� તમે સંક�પ ક� ભાવના રાખતા હતા. 
આ સંક�પોના પરમાણુએ એના ઉપર અસર કરી 
અને આજે તે સૂકાઈ ગયું.’

એ રીતે � રા�, ��ને દુઃખ આપે છ� યા 
ખોટાં કાય� કર� છ� તો �� શાપ આપે છ�. ઉ� 
દુઆઓના કારણે જ અમારા દ�શના રા�ઓ 
દીઘા�યુ હોય છ�. આ માનવ�વનનો સ�ય અનુભવ 
છ�. એટલે સદા એ �યાન રાખવું �ઈએ ક� પોતાના 
સારા કત��યોથી અનેકોની દુઆઓ લઈએ અને 
�વનને સુખમય બનાવીએ. તો ચાલો, દુઆઓના 
ભંડાર પોતાના કમ�થી ભરીને પોતાના 
આ�યા��મક �વનને પણ ઉ�વળ બનાવીને 
સંપ�નતાને �ા�ત કરીએ.
• દુઆ, માનવ પોતાના મધુર, મીઠા બોલ, 

ક�યાણના બોલથી �વતઃ મેળવે છ�.
• સુખકારી કમ�થી યા �ે� કમ�થી, 

સદ ્�યવહારથી અનેક આ�માઓને સુખ 
આપવા તથા એને મહાન બનાવવાની �ેરણા 
આપવાથી દુઆઓ �વાભાિવક �ા�ત થાય છ�.

• પોતાના સ�ગુણોથી બી�ઓને ગુણવાન 
બનાવવા યા કોઈને સમ�યાઓનું સમાધાન 
આપવાથી પણ દુઆને પા� બની શકાય છ�.

• ય� વ�સ ય�ની સેવા ઈમાનદારી, સ�ાઈ, 
સફાઈ તથા સાચા �દલથી કર� છ� તો અનેકોની 
દુઆઓથી પોતાની ઝોળી ભરી લે છ�.

• સરલ �વભાવ અને ન�િચ� આ�મા સદા 
માયાથી મુ�, �યથ� સંક�પોથી મુ� હોવાને 
કારણે સદા અ�ય ��યે રહ�મની ભાવના, 
ક�યાણની ભાવના રાખે છ� તેથી એને 
�વાભાિવક અનેકોની દુઆઓ મળ� છ�. 
�ભુિપતા કહ� છ�, ‘બાળકો, દુઆઓ આપો, 
દુઆઓ લો.’

• ઈ�રની દુઆઓથી આપણી પાલના થાય છ�. 
પરમા�મ દુઆઓથી આપણે ઉડી ર�ા છીએ, 
એ જ અનુભવ સદા થતો રહ�. એ માટ� સદા 
િશવ પરમિપતાની દર�ક �ીમતને �વનમાં 
ધારણ કરીએ તો �ભુની આપણા પર �વતઃ 
દુઆઓ રહ�શે. અને જેના ઉપર પરમા�માની 
દુઆઓ હોય એને િવ�ન કદી �પશ� શકતું 
નથી. માયા �પી રાવણ ��થિતને કદી ચિલત 
કરી શકતો નથી. અંગદ સમાન અચલ, 
અડોલ ��થિત રહ�શે. એટલા માટ� સદા 
આ�માઓની દુઆઓ �ા�ત કરતા રહીએ 
અને પરમા�મ દુઆઓથી પાલના થાય તો 
�વન �દ�ય ગુણોથી સંપ�ન બની જશે.

િમ�ો, ��યા �યાંથી સવાર, હવે સતકમ� જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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મુખમાંથી કડવા યા અપશ�દ બોલે તો પણ શાપની 
કડવાશમાં એને આખી િજંદગી પ�તાવું પડે છ�.

સાધકનું એક ખોટું કમ� બધી દુઆઓને 
સમા�ત કરી દ� છ�. પછી એનું �વન રણભૂિમમાં 
ઊભેલા સૂકા ઝાડની જેમ િજંદગીના �ાસ ગણે છ� 
અને �વનમાં બેચેની, પર�શાની, અસંતુ�તા જ 
રહી �ય છ�. તેથી સાધક� પોતાના કમ� પર પૂ�ં 
�યાન આપી, સદા પિવ�, પુ�ય અને સુખકારી 
કમ� કરીને સવ�ની દુઆ લેવી �ઈએ.

આ િવષય પર એક વાતા� યાદ આવે છ�. 
રા�ઓના જમાનાની વાત છ�. એક રા�એ 
ક�ટલાક અિધકારીઓને બોલાવીને ક�ં - ‘તમે 
ચીન દ�શમાં �ઓ, અને એ રહ�ય �ણી લાવો ક� 
ભારતના રા�ઓનું આયુ�ય ટૂંક�� ક�મ હોય છ�. 
અને ચીનના રા�ઓ દીઘા�યુ ક�મ હોય છ�?’ 
અિધકારી લોકો ભારતથી નીકળી ચીન પહ��યા. 
�યાંના રા�ની પાસે જઈને પોતાના આગમનનું 
�યોજન જણાવતાં ક�ં ક�, ‘અમારા રા� આપના 
દીઘા�યુનું રહ�ય �ણવા ઈ�છ� છ�.’ ચીનના 
રા�એ ક�ં, ‘જણાવીશ પણ આજે નહ�, ક�ટલાક 
�દવસો પછી. આપ મારા અિતિથ�હમાં રહો. 
અિતિથ�હની બરાબર સામે જે વડનું ગાઢ �� 
છ�. જે �દવસે આ ��નાં પાંદડાં સૂકાઈ જશે, એક 
પણ લીલું પાંદડું રહ�શે નહ� એ �દવસે �� આપને 
રહ�ય જણાવી દઈશ. �યાં સુધી આપને રાહ �વી 
પડશે. એ પછી જ આપ આપના દ�શમાં જઈ 
શકશો.’ આ સાંભ�યું તો તેઓ અવાક ્ થઈ ગયા. 
એમણે મનમાં જ િવચાયુ� ક� �યાં ફસાઈ ગયા. 
વડનું હયુ� ભયુ� ઝાડ �યાર� સૂકાશે અને �યાર� 
પોતાના દ�શમાં જઈશું, પ�રવારજનોને �યાર� 

‘દુઆ’ માનવમનની ઉ�તમ ભાવના છ�. 
�ે�, �ઢ અને �દલની ગહનતામાંથી નીકળતા 
િવચાર જ દુઆઓનું કામ કર� છ�. દુઆ માનવને 
�વગ�ના સુખનો અનુભવ કરાવે છ�. દુઆ મોતના 
મુખમાંથી બચાવીને નવ�વન આપે છ�. તો બી� 
બાજુ �િણત, કલુિષત, ખરાબ યા હીન િવચાર 
શાપનું કામ કર� છ�. શાપ માનવને નક� સુધી લઈ 
�ય છ�. માનવને �ગજળમાં રખડાવીને દુઃખમય 
બનાવી દ� છ�. �યાર�ક કોઈના મુખેથી સાંભળવા 
મળ� છ� ક� આને કોઈનો શાપ લા�યો છ�, એટલે 
એની ખરાબ હાલત થઈ છ�. અથા�� તે પોતાના 
�વનને તુ�છ અનુભવે છ�. �યાર�ક �યાર�ક ઘણાં 
બધાંનો શાપ માનવને ��યુના મુખમાં ધક�લી દ� છ�.

માનવ દુઆ અને શાપ પોતાના જ કમ�થી 
મેળવે છ�. પોતાના �ે� કમ�થી અનેક 
આ�માઓની દુઆ મેળવીને �વનમાં �દ�ય સુગંધ 
ભરી દ� છ�. �વનપથ સુગમ, સરસ, શાંિતમય 
બનાવી લે છ�. આવી દુઆઓને પા� આ�માને કોઈ 
પ�ર��થિત યા અડચણ રોક� શકતી નથી. તે સદા 
સંતુ� તથા �ફ���ત રહ� છ�. એટલે સદા પોતાના 
કમ� પર �યાન આપવું �ઈએ. દુિનયામાં 
સાધારણ માનવો પણ સારાં કમ� કરીને અનેકોની 
દુઆઓ �ા�ત કરીને �વનને સુખમય બનાવવા 
ઈ�છ� છ�. તો સાધક� તો �ઢતાથી પોતાનાં કમ� પર 
પૂ�ં �યાન આપવું �ઈએ. કારણ ક� સાધક 
સંસારની ���માં �ચ અને મહાન છ�. એને સવ�ની 
દુઆઓ મળ� છ�. કારણ ક� તે જનક�યાણ અને 
પરોપકારનું કાય� કર� છ�. પર�તુ સાધક ભૂલથી પણ 
કોઈ િવકારોવશ ખરાબ કમ� કર� તો હ�રો આંખો 
એને શાપની અ��માં ફ�ક� દ� છ�. અથવા 

સ�કમ� જ કરીએ, દુઆઓનો �ટોક જમા કરીએ.
�.ક�. અિનલ, સુરત

મળીશું ?
અિધકારીઓએ અિતિથ�હની સામે �યું 

તો વડનું ઘણું મોટું �� લીલુંછમ લહ�રાઈ ર�ં છ�. 
તેઓ રોજ વર�ડામાં બેસી જતા. સૌની ��� વડના 
�� ઉપર ચ�ટી જતી. તેઓ િવચારતા ક� 
સ�યાનાશ થાય આ ��નું. જલદી સૂકાઈને લાકડું 
બની �ય તો સા�ં. એ સળગી ક�મ નથી જતું. 
જલદીથી એનાં પાંદડાં ખરી �ય. એમના મનમાં 
રાત �દવસ આ જ સંક�પ ચાલતો. ક�ટલાક �દવસો 
વી�યા. �તાં �તાં જ િવશાળ વડનું ઝાડ સૂકાઈ 
ગયું. ડાળીઓ તૂટી તૂટીને નીચે પડી. તેનું થડ જ 
ર�ં.

અિધકારી લોકો �સ�ન થયાં. તેઓ ચીનના 
સ�ાટ પાસે જઈને બો�યા, ‘સ�ાટ હવે ભારત 
પાછા ફરવા ઈ�છીએ છીએ. આપની શરત પૂરી 
થઈ ગઈ. આજે અમને રહ�ય જણાવો અને 
અમારી યા�ાની �યવ�થા કરો.’ સ�ાટ બો�યા, 
‘હજુ સુધી રહ�ય સમ�યું નથી ? ગહનતાથી 
િવચાયુ� નહ� ક� વડનું લીલુંછમ ઝાડ હતું તેના 
િવનાશ માટ� તમે સંક�પ ક� ભાવના રાખતા હતા. 
આ સંક�પોના પરમાણુએ એના ઉપર અસર કરી 
અને આજે તે સૂકાઈ ગયું.’

એ રીતે � રા�, ��ને દુઃખ આપે છ� યા 
ખોટાં કાય� કર� છ� તો �� શાપ આપે છ�. ઉ� 
દુઆઓના કારણે જ અમારા દ�શના રા�ઓ 
દીઘા�યુ હોય છ�. આ માનવ�વનનો સ�ય અનુભવ 
છ�. એટલે સદા એ �યાન રાખવું �ઈએ ક� પોતાના 
સારા કત��યોથી અનેકોની દુઆઓ લઈએ અને 
�વનને સુખમય બનાવીએ. તો ચાલો, દુઆઓના 
ભંડાર પોતાના કમ�થી ભરીને પોતાના 
આ�યા��મક �વનને પણ ઉ�વળ બનાવીને 
સંપ�નતાને �ા�ત કરીએ.
• દુઆ, માનવ પોતાના મધુર, મીઠા બોલ, 

ક�યાણના બોલથી �વતઃ મેળવે છ�.
• સુખકારી કમ�થી યા �ે� કમ�થી, 

સદ ્�યવહારથી અનેક આ�માઓને સુખ 
આપવા તથા એને મહાન બનાવવાની �ેરણા 
આપવાથી દુઆઓ �વાભાિવક �ા�ત થાય છ�.

• પોતાના સ�ગુણોથી બી�ઓને ગુણવાન 
બનાવવા યા કોઈને સમ�યાઓનું સમાધાન 
આપવાથી પણ દુઆને પા� બની શકાય છ�.

• ય� વ�સ ય�ની સેવા ઈમાનદારી, સ�ાઈ, 
સફાઈ તથા સાચા �દલથી કર� છ� તો અનેકોની 
દુઆઓથી પોતાની ઝોળી ભરી લે છ�.

• સરલ �વભાવ અને ન�િચ� આ�મા સદા 
માયાથી મુ�, �યથ� સંક�પોથી મુ� હોવાને 
કારણે સદા અ�ય ��યે રહ�મની ભાવના, 
ક�યાણની ભાવના રાખે છ� તેથી એને 
�વાભાિવક અનેકોની દુઆઓ મળ� છ�. 
�ભુિપતા કહ� છ�, ‘બાળકો, દુઆઓ આપો, 
દુઆઓ લો.’

• ઈ�રની દુઆઓથી આપણી પાલના થાય છ�. 
પરમા�મ દુઆઓથી આપણે ઉડી ર�ા છીએ, 
એ જ અનુભવ સદા થતો રહ�. એ માટ� સદા 
િશવ પરમિપતાની દર�ક �ીમતને �વનમાં 
ધારણ કરીએ તો �ભુની આપણા પર �વતઃ 
દુઆઓ રહ�શે. અને જેના ઉપર પરમા�માની 
દુઆઓ હોય એને િવ�ન કદી �પશ� શકતું 
નથી. માયા �પી રાવણ ��થિતને કદી ચિલત 
કરી શકતો નથી. અંગદ સમાન અચલ, 
અડોલ ��થિત રહ�શે. એટલા માટ� સદા 
આ�માઓની દુઆઓ �ા�ત કરતા રહીએ 
અને પરમા�મ દુઆઓથી પાલના થાય તો 
�વન �દ�ય ગુણોથી સંપ�ન બની જશે.

િમ�ો, ��યા �યાંથી સવાર, હવે સતકમ� જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 22 પર)
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રચના થઈ. હાં, કરનકરાવનહાર િશવબાબા છ�.

એકનો એક િવચાર દરરોજ વાર�વાર 
કરવાથી તે સંક�પ �ઢ સંક�પનું �પ ધારણ કર� છ�. 
એકનો એક વાર�વારનો િવચાર આપને તે �દશામાં 
આગળ વધવાની �ેરણા આપશે. એક લ� ન�ી 
કરી તેમજ િનધા��રત લ� �ા�ત ના થાય �યાં સુધી 
તે લ� �ા��તના િવચારો અવારનવાર પુનરા�ત 
કરવાથી ચો�સ િનધા��રત લ� સંપાદન કરી 
શકાય છ�. એટલે જ ક�ં છ� ક� ‘તમે જેવું િવચારશો 
તેવું બની જશો. તમે જેવું િવચારશો તેવું સામે 
આવશે.’ સંક�પના આધાર� ક�પનાની રચના 
થઈ. તેથી સાર ું હકારા�મક, સકારા�મક, 
રચના�મક િવચારવું �ઈએ. "Everything is 
possible, Nothing is impossible." આ કથનનું 
વાર�વાર રટણ કરો અને વાગોળો કારણ ક� તે 
મનનો િવટાિમનયુ� ખોરાક છ� ક� જે મનને 
સશ� બનાવે છ�. Negative Thoughts એ 
મનનો ઉકરડો છ� ક� જે મનને �દૂિષત કર� છ�. 
Negative એ મનને કાયર બનાવે છ�. Negativity 
થી ભર�લું મન ક�દ પણ શુભ સંક�પો કરી શકતું 
નથી. આપના િવચારો તેમજ સંક�પોની અસર 
આપના શરીર પર પણ થતી હોય છ�. તમારા મનને 
શુભ સંક�પોથી ભરી દો તો આપના શરીરનું 
�વા��ય �વ�થ રહ�શે. મન પણ તંદુર�ત અને તન 
પણ તંદુર�ત. શરીરમાં કોઈપણ �કારની 
સામા�યમાં સામા�ય પર�તુ સા�ય બીમારી આવી 
અને આપણે એવું વાર�વાર િવચારીએ ક� ‘મને 
મારા શરીરમાં શું થયું હશે ? શું હશે ? નિહ મટ� ! 
ઘણાં સમયથી દુઃખાવો થાય છ�. ક��સર હશે? 
‘આવા Negative Thoughts ના કારણે ક��સર 

િવચાર ક� જેને અં�ે�માં Though t s 
કહ�વામાં આવે છ�, સંક�પ ક� જેને અં�ે�માં 
Resolution કહ�વામાં આવે છ�. �ઢ સંક�પ ક� જેને 
અં�ે�માં Determination કહ�વામાં આવે છ�. 
આમ િવચાર, સંક�પ અને �ઢ સંક�પના 
અથ�ઘટનમાં અંતર છ�. િવચારને સંક�પ ના 
કહ�વાય. િવચાર, સંક�પ, �ઢ સંક�પ, પુ�ષાથ� 
અને �ાર�ધ એ અલગ અલગ અવ�થામાંથી 
પસાર થતી એક �ૃંખલા છ�. િવચાર, સંક�પ, �ઢ 
સંક�પ, પુ�ષાથ� અને �ાર�ધની જનેતા મન છ�. 
િવચાર એ બા�યાવ�થા છ�. સંક�પ એ યુવાવ�થા 
છ�, �ઢ સંક�પ એ �ૌઢાવ�થા છ� પ�રણામ ફલ 
�વ�પ આ�મા પુ�ષાથ� કરી �ાર�ધ ભોગવે છ�. 
િવચાર, સંક�પ અને �ઢ સંક�પ મનની અંદર 
Create થાય છ�. મન ચંચળ છ� તેથી િવચારો પણ 
ચંચળ અને અનેક ઉદ ્ભવે છ�. મન એ િવચારોનું 
ઉદ ્ભવ �થાન છ�. દર�ક િવચાર સંક�પ નથી હોતો 
તેમજ દર�ક સંક�પ �ઢ સંક�પ પણ નથી હોતો. હા, 
�ઢ સંક�પનો પાયો િવચાર છ�. એક સારો શુ� 
Positive િવચાર જ સંક�પ બને છ�. િન�ન ક�ાનો 
અશુ� Negative િવચાર િવક�પ બને છ�. આ 
Negative િવક�પ �ઢ િવક�પ બની શક� છ�. 
સફળતા િન�ફળતા એ સંક�પ િવક�પ પર િનભ�ર 
કર� છ�. મા� સંક�પથી જ સફળતા મળતી નથી 
પર�તુ તે સંક�પને �ઢ સંક�પમાં પ�રવિત�ત કરી તે 
�ઢ સંક�પથી પણ સફળતાના સોપાન સર કરી 
શકાય છ�. Affirmative (સકારા�મક), Positive 
(હકારા�મક), Creative (રચના�મક) �ઢ 
સંક�પથી �વ�નો પણ સાકાર કરી શકાય છ�. 
��ાબાબાની સંક�પ શ��થી જ નવ���ની 

િવચાર - સંક�પ - �ઢ સંક�પ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

થવાની સંભાવના િબલક�લ ના હોય તો પણ થઈ 
શક� છ�. આ િવચારોની Creation  છ�. તમારાં 
િવચારોની પહ�લી જ સીધી અસર તમારા શરીર 
પર થતી હોય છ.

�ઢ મનોબળ હશે તો તે �ઢ મનોબળમાંથી 
ઉ�પ�ન થતાં સંક�પો પણ �ઢ હશે. �ઢ (Firm) 
અથા�� મ�મ, અડગ, અચલ, અડોલ.

મન એ િવચારોનું Relay ક��� છ� ક� �યાંથી 
િવચારો વાતાવરણમાં Relies થાય છ�. અને 
અ�યનું મન એ Receive ક��� છ� ક� જે Relies 
થયેલાં િવચારોને Receive કર� છ�. જેવાં િવચારો 
વાતાવરણમાં R e l i e s  થયાં તેવાં િવચારોનું 
વાયુમંડલ બને છ� અને તેવાં વાયુમંડલમાં આવતી 
�ય��ના મન પર તેવાં િવચારોની અસર થયા 
વગર રહ�તી નથી. �યાંક કોઈના ઘરનું 
વાતાવરણ કલહ-કલુિષતવાળું હોવાનું મુ�ય 
કારણ તે ઘરમાં રહ�તી �ય��ના િવચારોની 
િનપજ છ�. Physical Exercise ક� Hard Work 
કરવાથી શરીરની Physical Energy વપરાય છ�. 
આ વપરાયેલી શ��ની પૂત�તા માટ� સમતોલ 
આહાર લેવામાં આવે છ�. ક� જેનાથી શારી�રક 
બળની પૂિત� થાય છ�. તેવી રીતે માનિસક કસરત 
કરવાથી પણ માનિસક શ�� વપરાય છ�. આ 
માનિસક શ��ની પૂત�તા માટ� યોગ ક� 
Meditation (�યાન) કરવામાં આવે છ� ક� જેનાથી 
માનિસક શ��ની પૂિત� થાય છ�. જેવી રીતે િનયમ 
િવ��ની નકારા�મક શારી�રક કસરત કરવામાં 
આવે તો શારી�રક શ�� વધુ વપરાય છ�. તેમજ 
શારી�રક બીમારીનું કારણ પણ બની શક� છ�. 
તેવી રીતે મનમાં ઉ�ભવતા �યથ� નકારા�મક 
િવચારોની નકારા�મક માનિસક કસરત કરવાથી 
માનિસક શ�� વધુ વપરાય છ�. તેમજ તેનાથી 
માનિસક બીમારીનું કારણ પણ બની શક� છ�. તેથી 

મનમાં ઉ�ભવતા �યથ� નકારા�મક િવચારોથી દૂર 
રહ�વું.

જેવી રીતે ન કામના �યથ� કચરાને બાળવા 
માટ� અ��ની જ�ર પડે છ� તેમજ શરીરમાં 
શારી�રક નબળાઈ તેમજ બીમારીને દૂર કરવા 
માટ જઠરા��ને �દી�ત કરવાના �ય� 
કરવાની જ�ર પડે છ� તેવી રીત મનમાં સં�િહત 
થયેલાં �યથ� નકારા�મક િવચારોને બાળવા ક� 
દ�ધ કરવા માટ� યોગ અ��ની જ�ર પડે છ�. �યાં 
સુધી મનમાં સં�િહત થયેલાં નકામા કચરા �પી 
�યથ� નકારા�મક િવચારોને મનમાંથી ખાલી 
કરવામાં ના આવે �યાં સુધી સમથ� સકારા�મક 
િવચારો મનમાં સં�િહત થઈ શકતાં નથી. જેના 
માટ� યોગ અ��માં તપવું જ�રી છ�. Meditation 
and Physical exercises are medicine for all 
physical and mental diseases.

તેથી શારી�રક ક� માનિસક બીમારીઓથી 
બચવું હોય તો તમામ �કારની નકારા�મકથી 
બચવું �ઈએ પછી તે નકારા�મક શારી�રક હોય 
ક� માનિસક હોય.

આ�મ અિભમાની ��થિત એટલે આ�માની 
બીજ�પ ��થિત. બીજ�પ ��થિતમાં આ�મા મન 
�ારા Though ts  પણ કરતો નથી. તેમજ 
બુ���પી ને� �ારા Visualization પણ કરતો 
નથી એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં મન અને બુ�� 
હોવા છતાં પણ આ�મા Thoughtless ��થિત �ા�ત 
કર� છ�. કોઈ જ સંક�પ િવક�પ નિહ. આ�માની 
બીજ�પ ��થિતમાં મન અને બુ�� આ�મામાં 
merge થઈ �ય છ�. આ�માની દ�હી અિભમાની 
��થિતમાં મન અને બુ�� A c t i v a t e  થઈ 
Thoughts કરવા લાગી �ય છ�. કોઈ પણ 
વન�પિતનું બીજ �યાર� બીજ�પ ��થિતમાં હોય 
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રચના થઈ. હાં, કરનકરાવનહાર િશવબાબા છ�.

એકનો એક િવચાર દરરોજ વાર�વાર 
કરવાથી તે સંક�પ �ઢ સંક�પનું �પ ધારણ કર� છ�. 
એકનો એક વાર�વારનો િવચાર આપને તે �દશામાં 
આગળ વધવાની �ેરણા આપશે. એક લ� ન�ી 
કરી તેમજ િનધા��રત લ� �ા�ત ના થાય �યાં સુધી 
તે લ� �ા��તના િવચારો અવારનવાર પુનરા�ત 
કરવાથી ચો�સ િનધા��રત લ� સંપાદન કરી 
શકાય છ�. એટલે જ ક�ં છ� ક� ‘તમે જેવું િવચારશો 
તેવું બની જશો. તમે જેવું િવચારશો તેવું સામે 
આવશે.’ સંક�પના આધાર� ક�પનાની રચના 
થઈ. તેથી સાર ું હકારા�મક, સકારા�મક, 
રચના�મક િવચારવું �ઈએ. "Everything is 
possible, Nothing is impossible." આ કથનનું 
વાર�વાર રટણ કરો અને વાગોળો કારણ ક� તે 
મનનો િવટાિમનયુ� ખોરાક છ� ક� જે મનને 
સશ� બનાવે છ�. Negative Thoughts એ 
મનનો ઉકરડો છ� ક� જે મનને �દૂિષત કર� છ�. 
Negative એ મનને કાયર બનાવે છ�. Negativity 
થી ભર�લું મન ક�દ પણ શુભ સંક�પો કરી શકતું 
નથી. આપના િવચારો તેમજ સંક�પોની અસર 
આપના શરીર પર પણ થતી હોય છ�. તમારા મનને 
શુભ સંક�પોથી ભરી દો તો આપના શરીરનું 
�વા��ય �વ�થ રહ�શે. મન પણ તંદુર�ત અને તન 
પણ તંદુર�ત. શરીરમાં કોઈપણ �કારની 
સામા�યમાં સામા�ય પર�તુ સા�ય બીમારી આવી 
અને આપણે એવું વાર�વાર િવચારીએ ક� ‘મને 
મારા શરીરમાં શું થયું હશે ? શું હશે ? નિહ મટ� ! 
ઘણાં સમયથી દુઃખાવો થાય છ�. ક��સર હશે? 
‘આવા Negative Thoughts ના કારણે ક��સર 

િવચાર ક� જેને અં�ે�માં Though t s 
કહ�વામાં આવે છ�, સંક�પ ક� જેને અં�ે�માં 
Resolution કહ�વામાં આવે છ�. �ઢ સંક�પ ક� જેને 
અં�ે�માં Determination કહ�વામાં આવે છ�. 
આમ િવચાર, સંક�પ અને �ઢ સંક�પના 
અથ�ઘટનમાં અંતર છ�. િવચારને સંક�પ ના 
કહ�વાય. િવચાર, સંક�પ, �ઢ સંક�પ, પુ�ષાથ� 
અને �ાર�ધ એ અલગ અલગ અવ�થામાંથી 
પસાર થતી એક �ૃંખલા છ�. િવચાર, સંક�પ, �ઢ 
સંક�પ, પુ�ષાથ� અને �ાર�ધની જનેતા મન છ�. 
િવચાર એ બા�યાવ�થા છ�. સંક�પ એ યુવાવ�થા 
છ�, �ઢ સંક�પ એ �ૌઢાવ�થા છ� પ�રણામ ફલ 
�વ�પ આ�મા પુ�ષાથ� કરી �ાર�ધ ભોગવે છ�. 
િવચાર, સંક�પ અને �ઢ સંક�પ મનની અંદર 
Create થાય છ�. મન ચંચળ છ� તેથી િવચારો પણ 
ચંચળ અને અનેક ઉદ ્ભવે છ�. મન એ િવચારોનું 
ઉદ ્ભવ �થાન છ�. દર�ક િવચાર સંક�પ નથી હોતો 
તેમજ દર�ક સંક�પ �ઢ સંક�પ પણ નથી હોતો. હા, 
�ઢ સંક�પનો પાયો િવચાર છ�. એક સારો શુ� 
Positive િવચાર જ સંક�પ બને છ�. િન�ન ક�ાનો 
અશુ� Negative િવચાર િવક�પ બને છ�. આ 
Negative િવક�પ �ઢ િવક�પ બની શક� છ�. 
સફળતા િન�ફળતા એ સંક�પ િવક�પ પર િનભ�ર 
કર� છ�. મા� સંક�પથી જ સફળતા મળતી નથી 
પર�તુ તે સંક�પને �ઢ સંક�પમાં પ�રવિત�ત કરી તે 
�ઢ સંક�પથી પણ સફળતાના સોપાન સર કરી 
શકાય છ�. Affirmative (સકારા�મક), Positive 
(હકારા�મક), Creative (રચના�મક) �ઢ 
સંક�પથી �વ�નો પણ સાકાર કરી શકાય છ�. 
��ાબાબાની સંક�પ શ��થી જ નવ���ની 

િવચાર - સંક�પ - �ઢ સંક�પ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

થવાની સંભાવના િબલક�લ ના હોય તો પણ થઈ 
શક� છ�. આ િવચારોની Creation  છ�. તમારાં 
િવચારોની પહ�લી જ સીધી અસર તમારા શરીર 
પર થતી હોય છ.

�ઢ મનોબળ હશે તો તે �ઢ મનોબળમાંથી 
ઉ�પ�ન થતાં સંક�પો પણ �ઢ હશે. �ઢ (Firm) 
અથા�� મ�મ, અડગ, અચલ, અડોલ.

મન એ િવચારોનું Relay ક��� છ� ક� �યાંથી 
િવચારો વાતાવરણમાં Relies થાય છ�. અને 
અ�યનું મન એ Receive ક��� છ� ક� જે Relies 
થયેલાં િવચારોને Receive કર� છ�. જેવાં િવચારો 
વાતાવરણમાં R e l i e s  થયાં તેવાં િવચારોનું 
વાયુમંડલ બને છ� અને તેવાં વાયુમંડલમાં આવતી 
�ય��ના મન પર તેવાં િવચારોની અસર થયા 
વગર રહ�તી નથી. �યાંક કોઈના ઘરનું 
વાતાવરણ કલહ-કલુિષતવાળું હોવાનું મુ�ય 
કારણ તે ઘરમાં રહ�તી �ય��ના િવચારોની 
િનપજ છ�. Physical Exercise ક� Hard Work 
કરવાથી શરીરની Physical Energy વપરાય છ�. 
આ વપરાયેલી શ��ની પૂત�તા માટ� સમતોલ 
આહાર લેવામાં આવે છ�. ક� જેનાથી શારી�રક 
બળની પૂિત� થાય છ�. તેવી રીતે માનિસક કસરત 
કરવાથી પણ માનિસક શ�� વપરાય છ�. આ 
માનિસક શ��ની પૂત�તા માટ� યોગ ક� 
Meditation (�યાન) કરવામાં આવે છ� ક� જેનાથી 
માનિસક શ��ની પૂિત� થાય છ�. જેવી રીતે િનયમ 
િવ��ની નકારા�મક શારી�રક કસરત કરવામાં 
આવે તો શારી�રક શ�� વધુ વપરાય છ�. તેમજ 
શારી�રક બીમારીનું કારણ પણ બની શક� છ�. 
તેવી રીતે મનમાં ઉ�ભવતા �યથ� નકારા�મક 
િવચારોની નકારા�મક માનિસક કસરત કરવાથી 
માનિસક શ�� વધુ વપરાય છ�. તેમજ તેનાથી 
માનિસક બીમારીનું કારણ પણ બની શક� છ�. તેથી 

મનમાં ઉ�ભવતા �યથ� નકારા�મક િવચારોથી દૂર 
રહ�વું.

જેવી રીતે ન કામના �યથ� કચરાને બાળવા 
માટ� અ��ની જ�ર પડે છ� તેમજ શરીરમાં 
શારી�રક નબળાઈ તેમજ બીમારીને દૂર કરવા 
માટ જઠરા��ને �દી�ત કરવાના �ય� 
કરવાની જ�ર પડે છ� તેવી રીત મનમાં સં�િહત 
થયેલાં �યથ� નકારા�મક િવચારોને બાળવા ક� 
દ�ધ કરવા માટ� યોગ અ��ની જ�ર પડે છ�. �યાં 
સુધી મનમાં સં�િહત થયેલાં નકામા કચરા �પી 
�યથ� નકારા�મક િવચારોને મનમાંથી ખાલી 
કરવામાં ના આવે �યાં સુધી સમથ� સકારા�મક 
િવચારો મનમાં સં�િહત થઈ શકતાં નથી. જેના 
માટ� યોગ અ��માં તપવું જ�રી છ�. Meditation 
and Physical exercises are medicine for all 
physical and mental diseases.

તેથી શારી�રક ક� માનિસક બીમારીઓથી 
બચવું હોય તો તમામ �કારની નકારા�મકથી 
બચવું �ઈએ પછી તે નકારા�મક શારી�રક હોય 
ક� માનિસક હોય.

આ�મ અિભમાની ��થિત એટલે આ�માની 
બીજ�પ ��થિત. બીજ�પ ��થિતમાં આ�મા મન 
�ારા Though ts  પણ કરતો નથી. તેમજ 
બુ���પી ને� �ારા Visualization પણ કરતો 
નથી એટલે ક� બીજ�પ ��થિતમાં મન અને બુ�� 
હોવા છતાં પણ આ�મા Thoughtless ��થિત �ા�ત 
કર� છ�. કોઈ જ સંક�પ િવક�પ નિહ. આ�માની 
બીજ�પ ��થિતમાં મન અને બુ�� આ�મામાં 
merge થઈ �ય છ�. આ�માની દ�હી અિભમાની 
��થિતમાં મન અને બુ�� A c t i v a t e  થઈ 
Thoughts કરવા લાગી �ય છ�. કોઈ પણ 
વન�પિતનું બીજ �યાર� બીજ�પ ��થિતમાં હોય 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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લીધી, તેઓએ માઉ�ટ આબુ અને પુના એમ બે 
શહ�રોનાં નામ મુ�યાલય માટ� સૂચન કયા� હતાં. 
દીદી�એ બાબાની �ેરણા �ારા અરાવ�ીની 
ટોચ આબુ પવ�તનું �થાન પસંદ કયુ� અને �યાર 
બાદ મે, 1950માં સમ� સં�થાને કરાંચીથી 
�થાનાંત�રત કરી ભારતમાં આબુમાં આવી ગઈ. 
માઉ�ટ આબુથી 1952માં �યાર� ભારતનાં િવિવધ 
�થાનો જેવાં ક� �દ�હી, અ�હાબાદ વગેર� �થાનો 
પર જઈ �યાગ-તપ�યાના આધાર� ઘણાં 
સેવાક���ોની શ�આત કરી. 1965માં માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી મ�માના અ�ય� આરોહણ 
પછી બાબાની સાથે મધુબનમાં રહી ય�નો 
આંત�રક કારોબાર, �શાસનને સંભાળવા માટ� 
િનિમ� બ�યાં તથા 1969માં ��ાબાબાના 
અ�ય� થયા પછી પણ દીદી અને દાદી 
�કાશમિણની �ડીએ સમ� ય�ને સંભા�યો અને 
બ�નેએ સાથે મળીને માત-િપતાનાં �પે દ�શ-
િવદ�શના સવ� �ા�ણ પ�રવારની િનઃ�વાથ� 
પાલના કરીને સમ� િવ�માં સેવાઓનો ખૂબ 
િવ�તાર કય�. દીદી- દાદીની �ડી માટ� ઈ�રીય 
પ�રવારમાં એવું કહ�વાતું ક� - શરીર બે છ� પણ 
આ�મા એક જ છ�. એવી એકતાને સાિબત કરી, 
એક બી�ની સલાહ-સૂચનાને સ�માન આપતા 
ય�ને તેઓએ િનિવ��ન બના�યો. આજે દીદી�ના 
35માં પુ�ય ��િત �દવસે તેમની અનેક 
િવશેષતાઓ નજરની સામે આવી રહી છ�. તેઓની 
આ િવશેષતાઓનું આપણે આપણાં �વનમાં 
અનુકરણ કરીને આપણે આપણાં પૂવ��ની જેમ 

િપતા�ી ��ાના અ�ય� પાટ�ની શ�આત 
બાદ સં�થાના વહીવટી કાય�માં અ�ડ 

યોગદાન આપનાર દીદી મનમોિહની� -

િવ� ક�યાણકારી �ાણ-�ાણે�ર 
બાપદાદાની સાથે િવ� પ�રવત�નનાં મહાન 
કાય�માં જે િવશેષ આ�માઓ િનિમ� બ�યા, તેમાં 
દીદી મનમોિહની�નું નામ અિવ�મરણીય છ�. 
દીદી�નું લૌ�કક નામ ‘ગોપી’ હતું. આપ એક 
બ�જ નામી�ામી, ધનસંપ�ન િસંધી પ�રવારનાં 
હતાં. ય�ની �થાપનાના સમયથી અનેક બંધનોને 
તોડતા તેઓ તેમનાં લૌ�કક માતા �ીન મધર 
અને લૌ�કક બહ�ન શીલઈ��ા દાદી (મુંબઈ 
ગામદ�વી)ની સાથે કોઈની પણ િચંતા કયા� વગર 
એક ઝાટકા સાથે ઝાટક� બની સમિપ�ત થઈ ગયાં. 
તેઓમાં ઘણી બધી િવશેષતાઓ હતી. બાબા માટ� 
તેમનો અતૂટ �ેહભાવ હતો. હર ઘડી અને 
��યેક બોલ-વાણીમાં બાબા શ�દ આવતાં. દીદી� 
�દલવાળા િશવબાબાના સાચા �દલ�બા હતાં. 
દીદી�ને મર�વા જ�મનું નામ ‘મનમોિહની’ 
મ�યું હતું. દીદી�નાં સાિન�યમાં જે પણ આવે, 
દીદી તેમનું મન એવું મોહી લેતા ક� તે આ�મા 
બાબાના પા�ા વારીસ બાળક બની જતાં.

ભારત પા�ક�તાનનાં ભાગલા પછી 1950માં 
�યાર� ��ાક�મારીઝનું મુ�યાલયનું �થાન પસંદ 
કરવાનું હતું. �યાર� સૌ�થમ િપતા�ી 
��ાબાબાએ દીદી�ને ભારત દ�શમાં મોક�યાં. 
દીદી�એ �થાનની પસંદગી માટ� અમદાવાદ 
કાંકરીયા ��થત વેદમં�દરના �વામીની સલાહ 

તેમનાં સમાન બની બાપદાદાનું નામ રોશન કરી 
શક�એ.

એક વખત ય�માં બપોરનાં સમયે ટપાલ 
આવી. તે ટપાલ ગોપીનાં નામથી સંબોધીત હતી. 
તે ટપાલ લઈ દીદી� મધુબનમાં દર�ક જણને 
પૂછવાં લા�યાં ક� આ આપની ટપાલ છ� ? ગોપીનાં 
લૌ�કક સંબંધીઓ તરફથી આ કાગળ આ�યો છ� 
તો ગોપી કોણ છ� ? તેને પહ�ચાડવાનો છ�. આ 
�સંગને આજે એટલા માટ� યાદ આવે છ� ક� બાબા 
દ�હભાન ભૂલી દ�હી અિભમાની ��થિત બનવવાનું 
કહ� છ�. તેનું ��ય� �માણ આપણાં મનમોિહની 
દીદી� ક� જેઓ પોતાનું લૌ�કક ગોપી નામ છ� તે 
પણ ભૂલી ગયાં હતાં.

મને એ �દવસો યાદ આવે છ� ક�, �યાર� 
સેવાક���ો ઉપર મધુબનથી બુલેટીન ક� 
કારોબારનાં સંદભ�માં કોઈક પ�ો આવતાં, તો 
તેમાં નીચે દીદી-દાદી (દીદી મનમોિહની - દાદી 
ક�મારકા) એવી સહીથી સાઈ�ો�ટાઈલની 
કોપીમાં નીચે નામ ટાઈપ થઈને આવતું.

દીદી મનમોિહની� સાથેનો �ય��ગત 
અનુભવ

આદરણીય દીદી�ની સાથે મારી સૌ �થમ 
�ય��ગત મુલાકાત મે માસમાં ઈ.સ. 1981માં 
માઉ�ટ આબુ, પાંડવ ભવનનાં િહ��ી હોલમાં સાંજે 
7.30 કલાક� નુમાશામનાં યોગ બાદ થઈ. મારી 
�મર 11 વષ�ની હતી. તે સમયે મારી સાથે આવેલાં 
સાથીઓને �� શોધી રહી હતી કોઈ દ�ખાતું ન હતું, 
બાળપણની બાળક બુ�� સહસા એમ થયું ક� સૌ 
બધા નખી તળાવ આંટો મારવા તો નહ� ગયા 
હોય? (તે સમયે બી� કોઈ �થાન પણ ન હતાં.) 
તો �� સૌને શોધવા માટ� નખી તળાવની શ�આત 
સુધી �ઈને પાછી આવી. પર�તુ �યાં કોઈ ન મળતાં 

ચાલતાં પાછી પાંડવ ભવન પહોચી. નુમાશામનો 
સમય હતો. બધાં િહ��ી હોલમાં યોગમાં બેઠા 
હતાં. પાંડવ ભવનનાં આંગણામાં પહ�ચતા િહ��ી 
હોલમાં લાલ લાઈટ �તા સહસા એમ થયું ક�, 
ચાલો યોગમાં જઈને બેસું એવા િવચારથી હોલમાં 
પહ�ચી ગઈ. યોગનો સમય પૂરો થતાં જ દીદી�એ 
ખૂબ �ેહસભર ��� આપતાં પૂ�ું - ‘બ�ી 
�કસકો ઢુંઢ રહી હો ?’ એમ કહી બાબાના િહ�દી 
ભાષામાં 4 �ોગન વાળી વાદળી અને સફ�દ 
ર�ગની બોલપેન સૌગાત આપી. જે મારા માટ� ખૂબ 
જ અમૂ�ય ચીજ બની ગઈ.

મારી બી� મુલાકાત મે માસમાં ઈ.સ. 
1982માં માઉ�ટ આબુમાં આયો�ત બાળ 
�ય���વ િશિબર દરિમયાન થઈ. તે સમયે 
આજની જેમ બાળકો માટ� િવિવધ ��િ�ઓ થતી 
ન હતી. �દવસ દરિમયાન વધાર� આ�યા��મક 
�ાનનાં �ાસ, યોગ અને દરરોજ સાંજે 
સાં�ક�િતક કાય��મો થતાં. જેમાં દીદી-દાદી 
આવીને સામે સોફા પર બેસતા અને બાળકોને 
ખૂબ �ો�સાહન આપતાં. બાળકો સાથે પંગતમાં 
નીચે બેસીને સૌ સાથે ��ાભોજન પણ કરતાં. 28 
મે, 1982ની સાંજ મારા માનસપટલ પરથી �યાર�ય 
નહ� ભૂસાય. કારણ ક� તે સમયે બાળ�ય���વ 
િશિબરમાં ચાર-પાંચ �દવસ બાદ 100 મા�સ�ની 
પરી�ા લેવાતી હતી. જે રા�ીય ક�ાએ 
આયો�ત બાળિશિબરમાં પરી�ામાં 3� નંબર 
આવતાં, બડી દીદીએ �તે જ માઈકમાં મા�ં નામ 
�હ�ર કયુ�. �� ક�તુહલવશ દીદી-દાદી પાસે પહ�ચી 
ગઈ. દીદીનાં વરદ હ�તે કાચની બે સફ�દ 
ઢ�ગલીઓ મને સૌગાત �પે આપીને ક�ં - ઈસકો 
સંભલ કર ઘર લે �ના તથા દાદી�નાં હ�તે ટોલી 
મળી. બસ �યાં ખબર હતી ક�, આ જ દીદી�ની 
મળ�લી છ��ી શ��શાળી ��� અને આખરી 

�દ�યદશ�ન

દીદી મનમોિહની� સાથેની અિવ�મરણીય મુલાકાત
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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લીધી, તેઓએ માઉ�ટ આબુ અને પુના એમ બે 
શહ�રોનાં નામ મુ�યાલય માટ� સૂચન કયા� હતાં. 
દીદી�એ બાબાની �ેરણા �ારા અરાવ�ીની 
ટોચ આબુ પવ�તનું �થાન પસંદ કયુ� અને �યાર 
બાદ મે, 1950માં સમ� સં�થાને કરાંચીથી 
�થાનાંત�રત કરી ભારતમાં આબુમાં આવી ગઈ. 
માઉ�ટ આબુથી 1952માં �યાર� ભારતનાં િવિવધ 
�થાનો જેવાં ક� �દ�હી, અ�હાબાદ વગેર� �થાનો 
પર જઈ �યાગ-તપ�યાના આધાર� ઘણાં 
સેવાક���ોની શ�આત કરી. 1965માં માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી મ�માના અ�ય� આરોહણ 
પછી બાબાની સાથે મધુબનમાં રહી ય�નો 
આંત�રક કારોબાર, �શાસનને સંભાળવા માટ� 
િનિમ� બ�યાં તથા 1969માં ��ાબાબાના 
અ�ય� થયા પછી પણ દીદી અને દાદી 
�કાશમિણની �ડીએ સમ� ય�ને સંભા�યો અને 
બ�નેએ સાથે મળીને માત-િપતાનાં �પે દ�શ-
િવદ�શના સવ� �ા�ણ પ�રવારની િનઃ�વાથ� 
પાલના કરીને સમ� િવ�માં સેવાઓનો ખૂબ 
િવ�તાર કય�. દીદી- દાદીની �ડી માટ� ઈ�રીય 
પ�રવારમાં એવું કહ�વાતું ક� - શરીર બે છ� પણ 
આ�મા એક જ છ�. એવી એકતાને સાિબત કરી, 
એક બી�ની સલાહ-સૂચનાને સ�માન આપતા 
ય�ને તેઓએ િનિવ��ન બના�યો. આજે દીદી�ના 
35માં પુ�ય ��િત �દવસે તેમની અનેક 
િવશેષતાઓ નજરની સામે આવી રહી છ�. તેઓની 
આ િવશેષતાઓનું આપણે આપણાં �વનમાં 
અનુકરણ કરીને આપણે આપણાં પૂવ��ની જેમ 

િપતા�ી ��ાના અ�ય� પાટ�ની શ�આત 
બાદ સં�થાના વહીવટી કાય�માં અ�ડ 

યોગદાન આપનાર દીદી મનમોિહની� -

િવ� ક�યાણકારી �ાણ-�ાણે�ર 
બાપદાદાની સાથે િવ� પ�રવત�નનાં મહાન 
કાય�માં જે િવશેષ આ�માઓ િનિમ� બ�યા, તેમાં 
દીદી મનમોિહની�નું નામ અિવ�મરણીય છ�. 
દીદી�નું લૌ�કક નામ ‘ગોપી’ હતું. આપ એક 
બ�જ નામી�ામી, ધનસંપ�ન િસંધી પ�રવારનાં 
હતાં. ય�ની �થાપનાના સમયથી અનેક બંધનોને 
તોડતા તેઓ તેમનાં લૌ�કક માતા �ીન મધર 
અને લૌ�કક બહ�ન શીલઈ��ા દાદી (મુંબઈ 
ગામદ�વી)ની સાથે કોઈની પણ િચંતા કયા� વગર 
એક ઝાટકા સાથે ઝાટક� બની સમિપ�ત થઈ ગયાં. 
તેઓમાં ઘણી બધી િવશેષતાઓ હતી. બાબા માટ� 
તેમનો અતૂટ �ેહભાવ હતો. હર ઘડી અને 
��યેક બોલ-વાણીમાં બાબા શ�દ આવતાં. દીદી� 
�દલવાળા િશવબાબાના સાચા �દલ�બા હતાં. 
દીદી�ને મર�વા જ�મનું નામ ‘મનમોિહની’ 
મ�યું હતું. દીદી�નાં સાિન�યમાં જે પણ આવે, 
દીદી તેમનું મન એવું મોહી લેતા ક� તે આ�મા 
બાબાના પા�ા વારીસ બાળક બની જતાં.

ભારત પા�ક�તાનનાં ભાગલા પછી 1950માં 
�યાર� ��ાક�મારીઝનું મુ�યાલયનું �થાન પસંદ 
કરવાનું હતું. �યાર� સૌ�થમ િપતા�ી 
��ાબાબાએ દીદી�ને ભારત દ�શમાં મોક�યાં. 
દીદી�એ �થાનની પસંદગી માટ� અમદાવાદ 
કાંકરીયા ��થત વેદમં�દરના �વામીની સલાહ 

તેમનાં સમાન બની બાપદાદાનું નામ રોશન કરી 
શક�એ.

એક વખત ય�માં બપોરનાં સમયે ટપાલ 
આવી. તે ટપાલ ગોપીનાં નામથી સંબોધીત હતી. 
તે ટપાલ લઈ દીદી� મધુબનમાં દર�ક જણને 
પૂછવાં લા�યાં ક� આ આપની ટપાલ છ� ? ગોપીનાં 
લૌ�કક સંબંધીઓ તરફથી આ કાગળ આ�યો છ� 
તો ગોપી કોણ છ� ? તેને પહ�ચાડવાનો છ�. આ 
�સંગને આજે એટલા માટ� યાદ આવે છ� ક� બાબા 
દ�હભાન ભૂલી દ�હી અિભમાની ��થિત બનવવાનું 
કહ� છ�. તેનું ��ય� �માણ આપણાં મનમોિહની 
દીદી� ક� જેઓ પોતાનું લૌ�કક ગોપી નામ છ� તે 
પણ ભૂલી ગયાં હતાં.

મને એ �દવસો યાદ આવે છ� ક�, �યાર� 
સેવાક���ો ઉપર મધુબનથી બુલેટીન ક� 
કારોબારનાં સંદભ�માં કોઈક પ�ો આવતાં, તો 
તેમાં નીચે દીદી-દાદી (દીદી મનમોિહની - દાદી 
ક�મારકા) એવી સહીથી સાઈ�ો�ટાઈલની 
કોપીમાં નીચે નામ ટાઈપ થઈને આવતું.

દીદી મનમોિહની� સાથેનો �ય��ગત 
અનુભવ

આદરણીય દીદી�ની સાથે મારી સૌ �થમ 
�ય��ગત મુલાકાત મે માસમાં ઈ.સ. 1981માં 
માઉ�ટ આબુ, પાંડવ ભવનનાં િહ��ી હોલમાં સાંજે 
7.30 કલાક� નુમાશામનાં યોગ બાદ થઈ. મારી 
�મર 11 વષ�ની હતી. તે સમયે મારી સાથે આવેલાં 
સાથીઓને �� શોધી રહી હતી કોઈ દ�ખાતું ન હતું, 
બાળપણની બાળક બુ�� સહસા એમ થયું ક� સૌ 
બધા નખી તળાવ આંટો મારવા તો નહ� ગયા 
હોય? (તે સમયે બી� કોઈ �થાન પણ ન હતાં.) 
તો �� સૌને શોધવા માટ� નખી તળાવની શ�આત 
સુધી �ઈને પાછી આવી. પર�તુ �યાં કોઈ ન મળતાં 

ચાલતાં પાછી પાંડવ ભવન પહોચી. નુમાશામનો 
સમય હતો. બધાં િહ��ી હોલમાં યોગમાં બેઠા 
હતાં. પાંડવ ભવનનાં આંગણામાં પહ�ચતા િહ��ી 
હોલમાં લાલ લાઈટ �તા સહસા એમ થયું ક�, 
ચાલો યોગમાં જઈને બેસું એવા િવચારથી હોલમાં 
પહ�ચી ગઈ. યોગનો સમય પૂરો થતાં જ દીદી�એ 
ખૂબ �ેહસભર ��� આપતાં પૂ�ું - ‘બ�ી 
�કસકો ઢુંઢ રહી હો ?’ એમ કહી બાબાના િહ�દી 
ભાષામાં 4 �ોગન વાળી વાદળી અને સફ�દ 
ર�ગની બોલપેન સૌગાત આપી. જે મારા માટ� ખૂબ 
જ અમૂ�ય ચીજ બની ગઈ.

મારી બી� મુલાકાત મે માસમાં ઈ.સ. 
1982માં માઉ�ટ આબુમાં આયો�ત બાળ 
�ય���વ િશિબર દરિમયાન થઈ. તે સમયે 
આજની જેમ બાળકો માટ� િવિવધ ��િ�ઓ થતી 
ન હતી. �દવસ દરિમયાન વધાર� આ�યા��મક 
�ાનનાં �ાસ, યોગ અને દરરોજ સાંજે 
સાં�ક�િતક કાય��મો થતાં. જેમાં દીદી-દાદી 
આવીને સામે સોફા પર બેસતા અને બાળકોને 
ખૂબ �ો�સાહન આપતાં. બાળકો સાથે પંગતમાં 
નીચે બેસીને સૌ સાથે ��ાભોજન પણ કરતાં. 28 
મે, 1982ની સાંજ મારા માનસપટલ પરથી �યાર�ય 
નહ� ભૂસાય. કારણ ક� તે સમયે બાળ�ય���વ 
િશિબરમાં ચાર-પાંચ �દવસ બાદ 100 મા�સ�ની 
પરી�ા લેવાતી હતી. જે રા�ીય ક�ાએ 
આયો�ત બાળિશિબરમાં પરી�ામાં 3� નંબર 
આવતાં, બડી દીદીએ �તે જ માઈકમાં મા�ં નામ 
�હ�ર કયુ�. �� ક�તુહલવશ દીદી-દાદી પાસે પહ�ચી 
ગઈ. દીદીનાં વરદ હ�તે કાચની બે સફ�દ 
ઢ�ગલીઓ મને સૌગાત �પે આપીને ક�ં - ઈસકો 
સંભલ કર ઘર લે �ના તથા દાદી�નાં હ�તે ટોલી 
મળી. બસ �યાં ખબર હતી ક�, આ જ દીદી�ની 
મળ�લી છ��ી શ��શાળી ��� અને આખરી 

�દ�યદશ�ન

દીદી મનમોિહની� સાથેની અિવ�મરણીય મુલાકાત
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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�ાના�ત

સુક�યા છ�ીસા
�.ક�. કરમશીભાઈ, રાજયોગભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

મ� એક સુક�યા ભાળી છ�. તે ��ામુખ વંશાવલી �ા�ણી છ�.

જે સદગુણોને વર�લી છ�. તે �ાન વીણા વા�દની ‘મા’ સર�વતી છ�.

જે �હાની ર�ગે �પાળી છ�. તે કદાિપ ય� સેવા છોડતી નથી.

તે �ેત વ�� ધા�રણી છ�. તે �યાર�ય દુઃખના ગાણા ગાતી નથી.

જેના ભાલે આ�મા િબંદી છ�. તે િશવિપતાને િવસરતી પણ નથી.

જે િશવ સુહાગન િચંદી છ�. તે કોઈનાથી �યાર�ય ડરતી પણ નથી.

જેને ��ાએ �ેમે પાળી છ�. તે માન-અપમાને ડૂબતી પણ નથી.

તે �વ�પે િશવ સજની છ�. તે િવનાશી �ા��તને અડકતી પણ નથી.

તે ફ�ર�તા ચાલે, ચાલે છ�.  હવે છોડો િવકારો તેમ કહ�તી �ય છ�.

તે પિવ� પંથે મહાલે છ�.  તેની યોગ અ��થી, ભૂતો ભાગી �ય છ�.

જે અ�ાન ઉલેચી �ણે છ�. તે રાજયોગની અ�યંત આ�હી છ�.

તે �ાન-યોગની મહાશ�� છ�. તે ‘હા�પાઠ’ની પાક� િહમાયતી છ�.

તે હસતી-ફરતી પરી છ�. કિલ-રજનીમાં છૂપી ચાંદની છ�.

તે આ�યા��મક �ે�ે ખરી છ�. તે બ�મૂ�ય ��ા ભોજન બનાવી �ણે છ�.

તે મનન-મંથન થક� પરખાય છ�. તે ભોજન માટ� દ�વતા પણ તલસતા દ�ખાય છ�.

તે ઈશાર� �ભુ યાદ દ�તી �ય છ�. તે ભ��એ ‘માતા�’થી ઓળખાય છ�.

જે માયા પરખી �વ�રત ભરખી �ય છ�. તે પિવ� પરોઢ� �ભુ �યારમાં રાચે છ�.

તે સંગમયુગની �ાન-�ાને�રી છ�. તે તો ��િપતા ��ાબેટી, ��ાક�મારી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �ીમતને છોડીને કદી મન મત પર ચાલવાનું નથી. મુખમાંથી �ાનર�ોને બદલે પ�થર ફ�કવાના નથી.

• અહ� તમાર� સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન સવ� કાંઈ સહન કરવાનું છ�. જૂની દુિનયાના સુખોમાંથી બુ��ને 
દૂર કરી દ�વાની છ�. પોતાની મત પર ચાલવાનું નથી.

• ખુશીઓની ખાણનો અિધકારી આ�મા સદા ખુશીમાં રહ� છ� અને ખુશી વહ�ચે છ�.
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{ÉeôÒ«ÉÉqö{ÉÉ {É´ÉÊ{ÉÊ©ÉÇlÉ ¡É§ÉÖ¶É2iÉ©ÉÃ »Éà´ÉÉ»ÉÅHÖí±É©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÒ ´ÉÊ2ºcó 
¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉà ©ÉÉ`àò +É«ÉÉàYðlÉ "2Ò«É±ÉÉ>]àñ¶É{É ±ÉÒ¥É2à÷¶É{É 

«ÉÉàNÉ §ÉdÒ'{ÉÉ »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. +É¶ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ~ÉÚÌiÉ©ÉÉ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö >{eôÒ«ÉÉ HíÉè±ÉÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉHàí{rö LÉÉlÉà "3D »´ÉÉ»o«É +{Éà 
LÉÖ¶ÉÒ HíÉ«ÉÇJí©É'{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí.eôÉè. »ÉlÉÒ¶É NÉÖ~lÉÉ, 

£íÒ]ñÒ¶ÉÒ«É{É eôÉè. {É«É{É§ÉÉ> ~É`àò±É lÉoÉÉ eôÉè. qöÒ~ÉHí§ÉÉ> Xqö´É, 
¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É +{Éà ¦É.HÖí. ¥ÉÉ±ÉÉ¥Éà{É. 

»ÉÖ2lÉ HíÒ©É LÉÉlÉà{ÉÉ "«ÉÖNÉ ~ÉÊ2´ÉlÉÇHí-«ÉÖ´ÉÉ »ÉÅ©Éà±É{É'©ÉÉÅ »´ÉÉNÉlÉ 
Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. «ÉÉàNÉÒ¥Éà{É »ÉÉoÉà ©ÉÅSÉ ~É2 ´ÉÉ>»É SÉà2©Éà{É »ÉÖ©ÉÖ±É eàô2Ò 
¨ÉÉlÉÉ Ê2lÉà¶É§ÉÉ>, ©Éà{ÉàWð2 ´ÉÒ.eôÒ. »ÉÒ±Hí ©ÉÒ±É ¨ÉÉlÉÉ 2VWÖð§ÉÉ>, 

¨ÉÉlÉÉ ~ÉÅÊeôlÉYð lÉoÉÉ ¦É.HÖí. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É. 
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