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આમ છતાં � સંિ��તમાં કહ�વું હોય તો કહી 
શકાય ક� રાજયોગી �વનમાં �દ�ય અનુભૂિતઓ 
કરવી તે મહ�વપૂણ� છ�. વાણી ગમે તેટલી 
�ભાવશાળી હોય પણ � તે અનુભૂિતના ર�ગે 
ર�ગાઈને અિભ�ય� થતી હોય તો તે �દુઈ 
અસર કર� છ�. અનેક આ�માઓના �વન 
પ�રવત�ન માટ� તે િનિમ� બને છ�.

અહ� �દ�ય અનુભૂિતઓ સંબંધી િવચારો 
અિભ�ય� કરવાનો ન� �યાસ કય� છ�. આ 
િવષય �ય��ગત �િતભા અને પુ�ષાથ�ને �પશ� છ�. 
તેની મૂલવણી થઈ ના શક�. જેમ બાબાની યાદમાં 
અિત ધૈય�, ગંભીરતા અને સમજ આવ�યક છ� તેમ 
યોગી �વનની સવ� મયા�દાઓ અને િનયમ પાલન 
ઉપર અનુભૂિતઓનો આધાર રહ�લો છ�.

�ાર�િભક

�ક�િતની ગોદમાં, શાંત વાતાવરણમાં 
યોગા�યાસ કરવાથી �દ�ય અનુભૂિતઓ 
�દય�પશ� બને છ�. બિહમુ�ખતાનાં �ાર બંધ થાય 
�યાર� આતમદીપનાં અજવાળાં �ગટ� ! ગીતા 
(7/2) માં ક�ં છ� ક� અનુભવયુ� આ �ાન �� 
સંપૂણ� તને કહીશ, જે ��યા પછી આ લોકમાં 
ફરી બીજું �ણવાનું રહ�તું નથી. મીઠા મીઠા 
િશવબાબાએ આપણને એટલું સવા�ગ સંપૂણ� �ાન 
આ�યું છ� ક� હવે તેને નંબરવાર પુ�ષાથ� અનુસાર 
અનુભવમાં લાવવાનું ચાલે છ�.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક� �યાં �ે� િવિધ 
છ� �યાં િસ�� જ�ર છ�. (1-5-84) બાબાએ 
આપણને િભ�ન િભ�ન સંક�પો, �વમાન, 
વરદાનો આ�યાં છ�. તેની અનુભૂિત કરવાથી 

રાજયોગ પથ - અને એમાંયે ખાસ 
��ાક�મારીઝ સં�થામાં �ડાઈને રાજયોગનો 
અ�યાસ કરવા માંગતા સાધકોએ એવી સ�તા 
સાથે અહ� આવવું ક� રાજયોગ પથમાં ક�િ�મતા, 
જૂઠ, કપટ, દ�ભ - દ�ખાડો ક� બા�ાચાર લાંબો 
સમય ચાલી શકતાં નથી. અંતે તો દૂધનું દૂધ અને 
પાણીનું પાણી �પ� થઈને રહ� છ�.

રાજયોગી બનવાનું લ� �દલથી �વીકાયુ� છ� 
તો તેમાં ચીલાચાલુ, એક જ ઘર�ડનો પુ�ષાથ� ચાલી 
ના શક�. �દન�િત�દન આ�માની ઊ�વ�ગિતનો 
�ાફ �ચેને �ચે જવો �ઈએ. આજના સમયે તો 
આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ. સં�થાનાં 
વૈિવ�યસભર �કાશનો, પિ�કાઓ, પીસ ઑફ 
માઈ�ડ ચેનલ, �પાક�નાં સંશોધના�મક પુ�તકો, 
ભ�ીઓ, તાલીમો, ચાટ�, િનર�તર મળતું 
�ાનયોગનું લખાણ - આ સૌના કારણે ક�વો 
પુ�ષાથ� કરવો તે શોધવા જવાનું નથી. �દ�ય 
િમઠાઈઓના રસથાળ સામે જ છ�, મા� તેને 
આરોગવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�.

રાજયોગીએ હદમાંથી બેહદમાં જવું �ઈએ. 
મીઠા બાબા સવ�ગુણો અને સવ�શ��ઓના 
સાગર, રહ�મ�દલ, ક�ણાસાગર, ભોલાનાથ છ�. 
આપણે પણ તેમનાં સંતાનો દ�રયાવ�દલ હોવાં 
�ઈએ. વહીવટી અનુક�ળતા માટ� સબઝોન, 
ઝોન, રા�ય, રા�ની �યવ�થા છ� પણ સેવા, 
ભાવના, સમપ�ણ, સહયોગ માટ� જેને યથાથ� 
આવ�યકતા છ� �યાં �ીમત લઈને સહયોગી 
બનવું એ ઉદાર�દલી છ�.

રાજયોગ પથનો પુ�ષાથ� વૈિવ�યસભર છ�. 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોગ પથ - �દ�ય અનુભૂિતઓ

�ાના�ત
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આ�મા ઉમંગ, ઉ�સાહ, શ�� અને આંતર 
સ���નો અનુભવ કર� છ�. દાદી �કાશમિણ�ની 
જેમ અ�ય આ�માઓમાં પોતાનાપણાની લાગણી 
જ�માવી શક�એ. િન�કામ, િનઃ�વાથ� �યવહાર 
હોય તો �દ�ય અનુભૂિતઓનાં �ાર ખૂલે છ�.

સાકાર અને અ�ય�વાણીઓમાં મીઠા 
મીઠા બાપદાદાએ િભ�ન િભ�ન િવષયો આપીને 
તેની અનુભૂિત કરવાનું �હકાય� સ�પેલું છ� તે 
�માણે પુ�ષાથ� કરનાર આ�મા અનુભૂિતઓથી 
સ�� બને છ�. લૌ�કક માનવ ભૌિતક સંપિ� અને 
સ�ાથી સ���નો અનુભવ કર� છ� �યાર� 
રાજયોગી �દ�ય અનુભૂિતઓની સ���થી 
�સ�નતા અનુભવે છ�.

યો�યતા

�ફ�ટક જેવું િનમ�ળ�વન એ �દ�ય 
અનુભૂિતઓની આધાર િશલા છ�. યાદ અને 
સેવા જેની રગરગમાં છ� એવા સાધકને �દ�ય 
અનુભૂિતઓ �વાભાિવક રીતે થાય છ�. �ે� કમ� 
અને �ઢ મનોબળથી �દ�ય અનુભૂિતનો રાહ 
સરળ બની �ય છ�. તી� પુ�ષાથ� એ વાવણી છ� 
તો �દ�ય અનુભૂિતઓ તેની લણણી (ફળ) છ�. 
રાજયોગપથમાં �દ�ય અનુભૂિતઓ સાહિજક છ� 
અથા�� પુ�ષાથ�નો રાહ યથાથ� છ�. અનુભૂિત માટ� 
અ�તવેળા અને સાયંકાળ� વરદાની સમય છ�. 
આમ છતાં પરમા�મ �ેમ, �ઢ મનોબળ અને તી� 
પુ�ષાથ�થી અ�ય સમયને પણ શ��શાળી બનાવી 
શકાય છ�.

મન, વાણી અને કમ�માં પિવ�તા 
અપનાવનાર રાજયોગી માટ� �દ�ય અનુભૂિતઓ 
સહજ બની �ય છ�. દ�હ અિભમાનને ઓગાળી 
દ�હી અિભમાન, એકરસ ��થિતમાં રહ�નાર અને 
િનર�તર હકારા�મક અને િવ�ક�યાણી સંક�પો 
કરનાર ��ાવ�સના અંતરમનમાં �દ�ય 

અનુભૂિતનું ઝરણું વ�ા કર� છ�. અવાજમાં આવવું 
અને અવાજથી દૂર રહ�વું આ કળા જેણે શીખી 
લીધી છ� તે આ�મા �દ�ય અનુભૂિત કરી શક� છ�. 
મુખનું અને મનનું મૌન રાખીને ઈ�રીય યાદમાં 
લવલીન બની જવાથી �દ�ય અનુભૂિત થાય છ�. 
�વનમાં તક કોઈ આપતું નથી. આપણે એ તકને 
ઝડપી લેવાની છ�. અનુભૂિત એ કોઈ ઊછીની 
ચીજ નથી. એ તો અંતરના �ડાણથી 
આ�મસાત ્ કરવાની છ�.

વૈિવ�ય

�દ�ય અનુભૂિતઓ વૈિવ�યસભર હોય છ�. 
તેમાં સતયુગી ���, �ે� �ાર�ધ, �ે� સંગ, 
�વન પ�રવત�ન, અતી���ય સુખ, ભિવ�યમાં 
બનનારી ઘટનાઓની સાંક�િતક ઝાંખી, કમ�ના 
િહસાબ�કતાબ, મનસા સેવાના �યોગો, �યથ� 
મુ��ની ઢાલ, મહાન આ�માઓનું �ેરણાદાયી 
�વન, �વનની ધ�યતા, ય� માટ� �યાગ, 
તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, એમ િવિવધતા સભર 
હોય છ� તેમાંથી � ક�ઈક ન�ર મેળવીએ તો 
�વનધ�ય બને છ�.

ફલ�ુિત

�દ�ય અનુભૂિત આચરણમાં અિભ�ય� 
થાય �યાર� પ�રમલ �સર�. �દ�ય અનુભૂિતનો 
આયનો એ રાજયોગીનું મુખારિવંદ છ�. �દ�ય 
અનુભૂિત ને�ોને �દ�ય બનાવે છ�. જેથી નારીને 
શ���પ, જગતમાતા, દ�વી �વ�પે િનહાળવાનું 
નૈસિગ�ક બની �ય છ�. બુ�� �દ�ય બને છ� �યાર� 
પરમા�મ ટચ�ગની અનુભૂિત થાય છ�. અ�ય 
સાધકોની સાંભળ�લી અનુભૂિતઓ એ ટોલી 
(�સાદ) છ� પણ �વયંની મૌિલક અનુભૂિતએ 
રસથાળ છ�. �દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર આ�મા 
કમ�ના િહસાબ�કતાબને લીધે જ�મેલી 
પ�ર��થિતમાં શૂળીનો ઘા સોયથી સય� હોવાનું 

�ાના�ત
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આમ છતાં � સંિ��તમાં કહ�વું હોય તો કહી 
શકાય ક� રાજયોગી �વનમાં �દ�ય અનુભૂિતઓ 
કરવી તે મહ�વપૂણ� છ�. વાણી ગમે તેટલી 
�ભાવશાળી હોય પણ � તે અનુભૂિતના ર�ગે 
ર�ગાઈને અિભ�ય� થતી હોય તો તે �દુઈ 
અસર કર� છ�. અનેક આ�માઓના �વન 
પ�રવત�ન માટ� તે િનિમ� બને છ�.

અહ� �દ�ય અનુભૂિતઓ સંબંધી િવચારો 
અિભ�ય� કરવાનો ન� �યાસ કય� છ�. આ 
િવષય �ય��ગત �િતભા અને પુ�ષાથ�ને �પશ� છ�. 
તેની મૂલવણી થઈ ના શક�. જેમ બાબાની યાદમાં 
અિત ધૈય�, ગંભીરતા અને સમજ આવ�યક છ� તેમ 
યોગી �વનની સવ� મયા�દાઓ અને િનયમ પાલન 
ઉપર અનુભૂિતઓનો આધાર રહ�લો છ�.

�ાર�િભક

�ક�િતની ગોદમાં, શાંત વાતાવરણમાં 
યોગા�યાસ કરવાથી �દ�ય અનુભૂિતઓ 
�દય�પશ� બને છ�. બિહમુ�ખતાનાં �ાર બંધ થાય 
�યાર� આતમદીપનાં અજવાળાં �ગટ� ! ગીતા 
(7/2) માં ક�ં છ� ક� અનુભવયુ� આ �ાન �� 
સંપૂણ� તને કહીશ, જે ��યા પછી આ લોકમાં 
ફરી બીજું �ણવાનું રહ�તું નથી. મીઠા મીઠા 
િશવબાબાએ આપણને એટલું સવા�ગ સંપૂણ� �ાન 
આ�યું છ� ક� હવે તેને નંબરવાર પુ�ષાથ� અનુસાર 
અનુભવમાં લાવવાનું ચાલે છ�.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક� �યાં �ે� િવિધ 
છ� �યાં િસ�� જ�ર છ�. (1-5-84) બાબાએ 
આપણને િભ�ન િભ�ન સંક�પો, �વમાન, 
વરદાનો આ�યાં છ�. તેની અનુભૂિત કરવાથી 

રાજયોગ પથ - અને એમાંયે ખાસ 
��ાક�મારીઝ સં�થામાં �ડાઈને રાજયોગનો 
અ�યાસ કરવા માંગતા સાધકોએ એવી સ�તા 
સાથે અહ� આવવું ક� રાજયોગ પથમાં ક�િ�મતા, 
જૂઠ, કપટ, દ�ભ - દ�ખાડો ક� બા�ાચાર લાંબો 
સમય ચાલી શકતાં નથી. અંતે તો દૂધનું દૂધ અને 
પાણીનું પાણી �પ� થઈને રહ� છ�.

રાજયોગી બનવાનું લ� �દલથી �વીકાયુ� છ� 
તો તેમાં ચીલાચાલુ, એક જ ઘર�ડનો પુ�ષાથ� ચાલી 
ના શક�. �દન�િત�દન આ�માની ઊ�વ�ગિતનો 
�ાફ �ચેને �ચે જવો �ઈએ. આજના સમયે તો 
આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ. સં�થાનાં 
વૈિવ�યસભર �કાશનો, પિ�કાઓ, પીસ ઑફ 
માઈ�ડ ચેનલ, �પાક�નાં સંશોધના�મક પુ�તકો, 
ભ�ીઓ, તાલીમો, ચાટ�, િનર�તર મળતું 
�ાનયોગનું લખાણ - આ સૌના કારણે ક�વો 
પુ�ષાથ� કરવો તે શોધવા જવાનું નથી. �દ�ય 
િમઠાઈઓના રસથાળ સામે જ છ�, મા� તેને 
આરોગવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�.

રાજયોગીએ હદમાંથી બેહદમાં જવું �ઈએ. 
મીઠા બાબા સવ�ગુણો અને સવ�શ��ઓના 
સાગર, રહ�મ�દલ, ક�ણાસાગર, ભોલાનાથ છ�. 
આપણે પણ તેમનાં સંતાનો દ�રયાવ�દલ હોવાં 
�ઈએ. વહીવટી અનુક�ળતા માટ� સબઝોન, 
ઝોન, રા�ય, રા�ની �યવ�થા છ� પણ સેવા, 
ભાવના, સમપ�ણ, સહયોગ માટ� જેને યથાથ� 
આવ�યકતા છ� �યાં �ીમત લઈને સહયોગી 
બનવું એ ઉદાર�દલી છ�.

રાજયોગ પથનો પુ�ષાથ� વૈિવ�યસભર છ�. 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોગ પથ - �દ�ય અનુભૂિતઓ
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આ�મા ઉમંગ, ઉ�સાહ, શ�� અને આંતર 
સ���નો અનુભવ કર� છ�. દાદી �કાશમિણ�ની 
જેમ અ�ય આ�માઓમાં પોતાનાપણાની લાગણી 
જ�માવી શક�એ. િન�કામ, િનઃ�વાથ� �યવહાર 
હોય તો �દ�ય અનુભૂિતઓનાં �ાર ખૂલે છ�.

સાકાર અને અ�ય�વાણીઓમાં મીઠા 
મીઠા બાપદાદાએ િભ�ન િભ�ન િવષયો આપીને 
તેની અનુભૂિત કરવાનું �હકાય� સ�પેલું છ� તે 
�માણે પુ�ષાથ� કરનાર આ�મા અનુભૂિતઓથી 
સ�� બને છ�. લૌ�કક માનવ ભૌિતક સંપિ� અને 
સ�ાથી સ���નો અનુભવ કર� છ� �યાર� 
રાજયોગી �દ�ય અનુભૂિતઓની સ���થી 
�સ�નતા અનુભવે છ�.

યો�યતા

�ફ�ટક જેવું િનમ�ળ�વન એ �દ�ય 
અનુભૂિતઓની આધાર િશલા છ�. યાદ અને 
સેવા જેની રગરગમાં છ� એવા સાધકને �દ�ય 
અનુભૂિતઓ �વાભાિવક રીતે થાય છ�. �ે� કમ� 
અને �ઢ મનોબળથી �દ�ય અનુભૂિતનો રાહ 
સરળ બની �ય છ�. તી� પુ�ષાથ� એ વાવણી છ� 
તો �દ�ય અનુભૂિતઓ તેની લણણી (ફળ) છ�. 
રાજયોગપથમાં �દ�ય અનુભૂિતઓ સાહિજક છ� 
અથા�� પુ�ષાથ�નો રાહ યથાથ� છ�. અનુભૂિત માટ� 
અ�તવેળા અને સાયંકાળ� વરદાની સમય છ�. 
આમ છતાં પરમા�મ �ેમ, �ઢ મનોબળ અને તી� 
પુ�ષાથ�થી અ�ય સમયને પણ શ��શાળી બનાવી 
શકાય છ�.

મન, વાણી અને કમ�માં પિવ�તા 
અપનાવનાર રાજયોગી માટ� �દ�ય અનુભૂિતઓ 
સહજ બની �ય છ�. દ�હ અિભમાનને ઓગાળી 
દ�હી અિભમાન, એકરસ ��થિતમાં રહ�નાર અને 
િનર�તર હકારા�મક અને િવ�ક�યાણી સંક�પો 
કરનાર ��ાવ�સના અંતરમનમાં �દ�ય 

અનુભૂિતનું ઝરણું વ�ા કર� છ�. અવાજમાં આવવું 
અને અવાજથી દૂર રહ�વું આ કળા જેણે શીખી 
લીધી છ� તે આ�મા �દ�ય અનુભૂિત કરી શક� છ�. 
મુખનું અને મનનું મૌન રાખીને ઈ�રીય યાદમાં 
લવલીન બની જવાથી �દ�ય અનુભૂિત થાય છ�. 
�વનમાં તક કોઈ આપતું નથી. આપણે એ તકને 
ઝડપી લેવાની છ�. અનુભૂિત એ કોઈ ઊછીની 
ચીજ નથી. એ તો અંતરના �ડાણથી 
આ�મસાત ્ કરવાની છ�.

વૈિવ�ય

�દ�ય અનુભૂિતઓ વૈિવ�યસભર હોય છ�. 
તેમાં સતયુગી ���, �ે� �ાર�ધ, �ે� સંગ, 
�વન પ�રવત�ન, અતી���ય સુખ, ભિવ�યમાં 
બનનારી ઘટનાઓની સાંક�િતક ઝાંખી, કમ�ના 
િહસાબ�કતાબ, મનસા સેવાના �યોગો, �યથ� 
મુ��ની ઢાલ, મહાન આ�માઓનું �ેરણાદાયી 
�વન, �વનની ધ�યતા, ય� માટ� �યાગ, 
તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, એમ િવિવધતા સભર 
હોય છ� તેમાંથી � ક�ઈક ન�ર મેળવીએ તો 
�વનધ�ય બને છ�.

ફલ�ુિત

�દ�ય અનુભૂિત આચરણમાં અિભ�ય� 
થાય �યાર� પ�રમલ �સર�. �દ�ય અનુભૂિતનો 
આયનો એ રાજયોગીનું મુખારિવંદ છ�. �દ�ય 
અનુભૂિત ને�ોને �દ�ય બનાવે છ�. જેથી નારીને 
શ���પ, જગતમાતા, દ�વી �વ�પે િનહાળવાનું 
નૈસિગ�ક બની �ય છ�. બુ�� �દ�ય બને છ� �યાર� 
પરમા�મ ટચ�ગની અનુભૂિત થાય છ�. અ�ય 
સાધકોની સાંભળ�લી અનુભૂિતઓ એ ટોલી 
(�સાદ) છ� પણ �વયંની મૌિલક અનુભૂિતએ 
રસથાળ છ�. �દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર આ�મા 
કમ�ના િહસાબ�કતાબને લીધે જ�મેલી 
પ�ર��થિતમાં શૂળીનો ઘા સોયથી સય� હોવાનું 
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વાતોમાં અનુભવી બ�યા છો ? � કોઈપણ 
અનુભવ રહી ગયો હોય તો એ અનુભવને 
સંપ�ન બનાવો.

તપ�યામાં �ણ િભ�ન િભ�ન ��થિતઓનો 
અનુભવ કરવાનો છ�. એક બાપનો �ેહ 
સંબંધથી અનુભવ કરવાનો છ�. બીજું 
શ���વ�પનો અનુભવ કરવાનો છ�. �ી� 
�વીટ સાયલે�સ �વ�પનો અનુભવ કરવાનો છ�. 
�વીટ સાયલે�સ ��થિતને બીજ�પ ��થિત પણ 
કહ� છ�. જે ��થિતમાં સવ� રસ ભર�લા છ�. તો આ 
�ણેય ��થિતઓનો અનુભવ કરવાનો છ�.

સંગમયુગના અિતમૂ�યવાન સમયમાં �દ�ય 
અનુભૂિતઓથી સંપ�ન બનીને બાપની ��ય�તા 
માટ� િનિમ� બનીએ એજ શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

અનુભવે છ�.

�દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર આ�મા માયાનાં 
તોફાનોથી સુરિ�ત રહ� છ�. આ�દ ર�ોએ કર�લી 
�દ�ય અનુભૂિતઓએ જ તેમને મહાન�યાગ, 
સમપ�ણની �ેરણા અને સહનશીલતાનું અદ ્ભુત 
બળ આ�યું. કણ�રસથી �ભાિવત આ�મા �યાર�ક 
ચા�યો �ય છ�. પણ �દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર 
આ�મા ય� સાથે �ડાયેલો રહ� છ�. યોગની 
અનંતશ��, ઈ�રીય શ��ઓની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. ��ાબાબાનું �વન એ �દ�ય 
અનુભૂિતઓનો અમૂ�ય ભંડાર છ�. � આપણે 
સ�દયી બનીને તેનું અનુસરણ કરીએ તો આપણું 
�વન પણ �દ�ય અનુભૂિતઓથી ધ�ય બને છ�.

પરમા�મા સાથે બાપ, િશ�ક, સદ ્ગુ�, 
માતા, સાજન, સખા, બંધુ વગેર� સંબંધોની 
અનુભૂિત કરવાથી આ�મા શ��શાળી બને છ�. 
યોગમાં નવીનતા આવે છ�, �સ�નતામાં ��� થાય 
છ�. પરમા�માના બ�યા પછી થયેલા �વન 
પ�રવત�ન, ગુણો, શ��ઓ, િવશેષતાઓ અને 
�દ�ય �ા��તઓની અનુભૂિત કરવાથી આ�મા 
સ��, શ��શાળી અને �ઢમનોબળ યુ� બને 
છ�. અનુભૂિતઓનો એટલો �ટોક જમા કરવાનો છ� 
જેથી આવનારી િવકટ પ�ર��થિતઓમાં અચલ, 
અડોલ, એકરસ, �સ�ન રહી શકાય.

અનુભૂિત િવશે ઈ�રીય મહાવા�યો

ઈ�રીય સુખની અનુભૂિત થવાથી 
ઈ���યોના સુખોનું આકષ�ણ સમા�ત થઈ �ય 
છ�. ઈ���યોનું સુખ જ દુઃખનું કારણ છ�.

િવશેષ ચેક કરો ક� સંગમયુગની સવ� 
�ા��તઓ કરી લીધી છ� ? સવ� ખ�નાઓ સામે 
રાખો, સવ� સંબંધ સામે રાખો, સવ�ગુણ સામે 
રાખો, કત��ય સામે રાખો અને ચેક કરો ક� સવ� 

સં�કાર મારા છ�.

યોગા�યાસ

તો આજે આખો �દવસ આપણે પોતાના �દ�ય 
સં�કારોને �ઈશું. િવશેષ �પે આપણે ભિવ�ય 
�વ�પના નશામાં રહીશું. મા�ં �વ�પ તો આ છ�. 
આપણા દ�વ �વ�પને વાર�વાર ઈમજ� કરતા રહીશું 
અને બાબા સાથે બુ��યોગ લગાડીશું ક� બાબા 
આપ અમને આટલું મોટું ભા�ય આપી ર�ા છો. 
અમારા સૂતેલા ભા�યને જગાડો છો. આજે 
બાબાની સાથે વાતો કરતા રહીશું. એમને 
ધ�યવાદ આપતા રહીશું. અને એ અનુભવ કરીશું 
ક� બાબા, સવ�શ��વાન અમારા િશર પર 
છ�છાયા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... આ રીતે થશે 

સૌની આંખોમાં કોણ 
સમાયેલું છ� ? મારા બાબા. 
દર�કના �દલમાં �દલારામ 
છ�. �દલારામ કહી ર�ા છ� 
�દલારામના �યારા 
આ�માઓ ક�મ છો ? 
આપની જે �હ�થી છ� યા

કારોબાર છ� એને ચલાવનાર સૂ�મમાં કોણ છ� ? 
આપને મદદ કોણ કરી ર�ં છ� ? મારા બાબા. 
મારા છ� ને ? તેથી તો �દલથી કહો છો મારા બાબા. 
કારણ ક� બાબા �દલમાં સમાઈ ગયા છ�. અથા�� 
બાબાની યાદ આવે છ�. બાબાની યાદથી જે 
મેળવવા ઈ�છો તે મેળવી શકો છો.

કોઈને ઉદાસી આવે છ� તો બાબા સાથી 
બનીને બહ�લાવે છ�. કોઈ આ�મા રડે તે બાબાને 
સાર ંુ લાગતું નથી. બાબા કહ� છ� હસો. બા� રીતે 
હસો નહ� પણ �દલમાં એવી ખુશી હોય ક� 
નસનસમાં લાગે ક� હસી ર�ા છ�. કારણ આપણા 
માટ� જ ખુશી છ�. બી� કોના માટ� છ� ? ખુશી પણ 
કોનામાં આવવા ઈ�છ� છ� ? જે આપણા જેવા 
બાબાના બાળકો બ�યા છ�. તો સૌની અંદર ખુશી 
તો છ� ને ? કદી ખુશી ગુમાવતા તો નથી ને ? ભલે 
નાની મોટી વાત આવે, ખુશ રહો. ખુશી તો 
આપણી ચીજ છ� ને ? બાબાએ ખુશી આપી છ� તો 
આપણી ચીજ આપણી પાસે છ� તો શું �ઈએ ? 
બાબા મળ� છ� �યાર� સૌને ક�વી ખુશી થાય છ�.

બાબા જ છ� ખુશીના દાતા. કોઈ નુકસાન 
પણ થાય પર�તુ નુકસાનને �ઈને કોઈ રડે, 
બહારથી નહ� પણ આંખોમાં થોડો ફરક પડી �ય 
છ�. તો પણ બાબા પકડી લે છ�. બાબા કહ� છ�, 

બાબાનો બાળક અને ચહ�રો ક�મ બદલાઈ ગયો ? 
બાબા ખુશીના સાગર છ� અને બાળકો મા�ટર 
સાગર તો છ� ને ? તો ચહ�રો હ�મેશાં હસતો રહ�વો 
�ઈએ. જેથી એમને �નારા પણ �સ�નતાનો 
અનુભવ કર�. પુ�ષાથ�માં �યાર�ક પેપર આવી �ય 
છતાં પણ તી� પુ�ષાથ� કરીને તેને �યવ��થત 
કરીએ પણ નારાજ થશો નહ�. લોકો કહ�શે આમ 
તો સદા ખુશ રહ� છ� તો ઉદાસી ક�મ આવી ગઈ ? 
ઉદાસીનતાથી દૂર રહો કારણ ક� તે ફરી ફરી આવે 
નહ�. ��ાક�માર - ��ાક�મારી એટલે ખુશીના 
સંસારમાં રહ�નારા. ખુશીની દુિનયા િસવાય એની 
પાસે બી� કોઈ દુિનયા નથી. �દલમાં બાબા છ� તો 
ચહ�રો હ�મેશાં ખુશ રહ�શે.

આપ પોતાની ખુશી ��થિતનો ફોટો કાઢો 
અને �યાર� કોઈ સમ�યાઓ આવે �યારનો ફોટો 
કાઢો. તેમાં ક�ટલો તફાવત �વા મળ� છ�. આવા 
બાબા ફરીથી �યાર� મળશે ? સતયુગ આવી �ય, 
છતાં આવા બાબા નહ� મળ�. બાબા જ આપણા 
સવ��વ છ�. આ અનુભવ નથી કય� તો સમ� ક�પ 
એળ� ગયું. ખુશ રહો અને સૌને ખુશી વહ�ચો.

આ દુિનયાના મનુ�ય �ઈએ. કોઈ ઘટના 
બની ગઈ તો કહ�શે બહ�ન�, શું ક�ં ? પછી એ જ 
રડવાનું, એજ કથા શ� થઈ ગઈ. અ�યાર� તો 
��ાવ�સોની તો દુિનયા જ બદલાઈ ગઈ છ�. જે 
ક�ઈ થઈ ગયું. તેને યાદ ના કરીએ. ગમે �યાર� 
કાળનું હોન� વાગશે તે કહી શકાય એમ નથી. એ 
સમયે શું કરીશું ? એ વખતે આંસુ લૂછવામાં જ 
સમય ચા�યો જશે. આવું ના થાય તે માટ� તૈયાર 
થઈ �ઓ. બાબા આપણી સાથે છ�. જે હ�રોને 

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ
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વાતોમાં અનુભવી બ�યા છો ? � કોઈપણ 
અનુભવ રહી ગયો હોય તો એ અનુભવને 
સંપ�ન બનાવો.

તપ�યામાં �ણ િભ�ન િભ�ન ��થિતઓનો 
અનુભવ કરવાનો છ�. એક બાપનો �ેહ 
સંબંધથી અનુભવ કરવાનો છ�. બીજું 
શ���વ�પનો અનુભવ કરવાનો છ�. �ી� 
�વીટ સાયલે�સ �વ�પનો અનુભવ કરવાનો છ�. 
�વીટ સાયલે�સ ��થિતને બીજ�પ ��થિત પણ 
કહ� છ�. જે ��થિતમાં સવ� રસ ભર�લા છ�. તો આ 
�ણેય ��થિતઓનો અનુભવ કરવાનો છ�.

સંગમયુગના અિતમૂ�યવાન સમયમાં �દ�ય 
અનુભૂિતઓથી સંપ�ન બનીને બાપની ��ય�તા 
માટ� િનિમ� બનીએ એજ શુભકામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

અનુભવે છ�.

�દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર આ�મા માયાનાં 
તોફાનોથી સુરિ�ત રહ� છ�. આ�દ ર�ોએ કર�લી 
�દ�ય અનુભૂિતઓએ જ તેમને મહાન�યાગ, 
સમપ�ણની �ેરણા અને સહનશીલતાનું અદ ્ભુત 
બળ આ�યું. કણ�રસથી �ભાિવત આ�મા �યાર�ક 
ચા�યો �ય છ�. પણ �દ�ય અનુભૂિતઓ કરનાર 
આ�મા ય� સાથે �ડાયેલો રહ� છ�. યોગની 
અનંતશ��, ઈ�રીય શ��ઓની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. ��ાબાબાનું �વન એ �દ�ય 
અનુભૂિતઓનો અમૂ�ય ભંડાર છ�. � આપણે 
સ�દયી બનીને તેનું અનુસરણ કરીએ તો આપણું 
�વન પણ �દ�ય અનુભૂિતઓથી ધ�ય બને છ�.

પરમા�મા સાથે બાપ, િશ�ક, સદ ્ગુ�, 
માતા, સાજન, સખા, બંધુ વગેર� સંબંધોની 
અનુભૂિત કરવાથી આ�મા શ��શાળી બને છ�. 
યોગમાં નવીનતા આવે છ�, �સ�નતામાં ��� થાય 
છ�. પરમા�માના બ�યા પછી થયેલા �વન 
પ�રવત�ન, ગુણો, શ��ઓ, િવશેષતાઓ અને 
�દ�ય �ા��તઓની અનુભૂિત કરવાથી આ�મા 
સ��, શ��શાળી અને �ઢમનોબળ યુ� બને 
છ�. અનુભૂિતઓનો એટલો �ટોક જમા કરવાનો છ� 
જેથી આવનારી િવકટ પ�ર��થિતઓમાં અચલ, 
અડોલ, એકરસ, �સ�ન રહી શકાય.

અનુભૂિત િવશે ઈ�રીય મહાવા�યો

ઈ�રીય સુખની અનુભૂિત થવાથી 
ઈ���યોના સુખોનું આકષ�ણ સમા�ત થઈ �ય 
છ�. ઈ���યોનું સુખ જ દુઃખનું કારણ છ�.

િવશેષ ચેક કરો ક� સંગમયુગની સવ� 
�ા��તઓ કરી લીધી છ� ? સવ� ખ�નાઓ સામે 
રાખો, સવ� સંબંધ સામે રાખો, સવ�ગુણ સામે 
રાખો, કત��ય સામે રાખો અને ચેક કરો ક� સવ� 

સં�કાર મારા છ�.

યોગા�યાસ

તો આજે આખો �દવસ આપણે પોતાના �દ�ય 
સં�કારોને �ઈશું. િવશેષ �પે આપણે ભિવ�ય 
�વ�પના નશામાં રહીશું. મા�ં �વ�પ તો આ છ�. 
આપણા દ�વ �વ�પને વાર�વાર ઈમજ� કરતા રહીશું 
અને બાબા સાથે બુ��યોગ લગાડીશું ક� બાબા 
આપ અમને આટલું મોટું ભા�ય આપી ર�ા છો. 
અમારા સૂતેલા ભા�યને જગાડો છો. આજે 
બાબાની સાથે વાતો કરતા રહીશું. એમને 
ધ�યવાદ આપતા રહીશું. અને એ અનુભવ કરીશું 
ક� બાબા, સવ�શ��વાન અમારા િશર પર 
છ�છાયા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... આ રીતે થશે 

સૌની આંખોમાં કોણ 
સમાયેલું છ� ? મારા બાબા. 
દર�કના �દલમાં �દલારામ 
છ�. �દલારામ કહી ર�ા છ� 
�દલારામના �યારા 
આ�માઓ ક�મ છો ? 
આપની જે �હ�થી છ� યા

કારોબાર છ� એને ચલાવનાર સૂ�મમાં કોણ છ� ? 
આપને મદદ કોણ કરી ર�ં છ� ? મારા બાબા. 
મારા છ� ને ? તેથી તો �દલથી કહો છો મારા બાબા. 
કારણ ક� બાબા �દલમાં સમાઈ ગયા છ�. અથા�� 
બાબાની યાદ આવે છ�. બાબાની યાદથી જે 
મેળવવા ઈ�છો તે મેળવી શકો છો.

કોઈને ઉદાસી આવે છ� તો બાબા સાથી 
બનીને બહ�લાવે છ�. કોઈ આ�મા રડે તે બાબાને 
સાર ંુ લાગતું નથી. બાબા કહ� છ� હસો. બા� રીતે 
હસો નહ� પણ �દલમાં એવી ખુશી હોય ક� 
નસનસમાં લાગે ક� હસી ર�ા છ�. કારણ આપણા 
માટ� જ ખુશી છ�. બી� કોના માટ� છ� ? ખુશી પણ 
કોનામાં આવવા ઈ�છ� છ� ? જે આપણા જેવા 
બાબાના બાળકો બ�યા છ�. તો સૌની અંદર ખુશી 
તો છ� ને ? કદી ખુશી ગુમાવતા તો નથી ને ? ભલે 
નાની મોટી વાત આવે, ખુશ રહો. ખુશી તો 
આપણી ચીજ છ� ને ? બાબાએ ખુશી આપી છ� તો 
આપણી ચીજ આપણી પાસે છ� તો શું �ઈએ ? 
બાબા મળ� છ� �યાર� સૌને ક�વી ખુશી થાય છ�.

બાબા જ છ� ખુશીના દાતા. કોઈ નુકસાન 
પણ થાય પર�તુ નુકસાનને �ઈને કોઈ રડે, 
બહારથી નહ� પણ આંખોમાં થોડો ફરક પડી �ય 
છ�. તો પણ બાબા પકડી લે છ�. બાબા કહ� છ�, 

બાબાનો બાળક અને ચહ�રો ક�મ બદલાઈ ગયો ? 
બાબા ખુશીના સાગર છ� અને બાળકો મા�ટર 
સાગર તો છ� ને ? તો ચહ�રો હ�મેશાં હસતો રહ�વો 
�ઈએ. જેથી એમને �નારા પણ �સ�નતાનો 
અનુભવ કર�. પુ�ષાથ�માં �યાર�ક પેપર આવી �ય 
છતાં પણ તી� પુ�ષાથ� કરીને તેને �યવ��થત 
કરીએ પણ નારાજ થશો નહ�. લોકો કહ�શે આમ 
તો સદા ખુશ રહ� છ� તો ઉદાસી ક�મ આવી ગઈ ? 
ઉદાસીનતાથી દૂર રહો કારણ ક� તે ફરી ફરી આવે 
નહ�. ��ાક�માર - ��ાક�મારી એટલે ખુશીના 
સંસારમાં રહ�નારા. ખુશીની દુિનયા િસવાય એની 
પાસે બી� કોઈ દુિનયા નથી. �દલમાં બાબા છ� તો 
ચહ�રો હ�મેશાં ખુશ રહ�શે.

આપ પોતાની ખુશી ��થિતનો ફોટો કાઢો 
અને �યાર� કોઈ સમ�યાઓ આવે �યારનો ફોટો 
કાઢો. તેમાં ક�ટલો તફાવત �વા મળ� છ�. આવા 
બાબા ફરીથી �યાર� મળશે ? સતયુગ આવી �ય, 
છતાં આવા બાબા નહ� મળ�. બાબા જ આપણા 
સવ��વ છ�. આ અનુભવ નથી કય� તો સમ� ક�પ 
એળ� ગયું. ખુશ રહો અને સૌને ખુશી વહ�ચો.

આ દુિનયાના મનુ�ય �ઈએ. કોઈ ઘટના 
બની ગઈ તો કહ�શે બહ�ન�, શું ક�ં ? પછી એ જ 
રડવાનું, એજ કથા શ� થઈ ગઈ. અ�યાર� તો 
��ાવ�સોની તો દુિનયા જ બદલાઈ ગઈ છ�. જે 
ક�ઈ થઈ ગયું. તેને યાદ ના કરીએ. ગમે �યાર� 
કાળનું હોન� વાગશે તે કહી શકાય એમ નથી. એ 
સમયે શું કરીશું ? એ વખતે આંસુ લૂછવામાં જ 
સમય ચા�યો જશે. આવું ના થાય તે માટ� તૈયાર 
થઈ �ઓ. બાબા આપણી સાથે છ�. જે હ�રોને 

ખુશી
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, માઉ�ટ આબુ
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સાથે સંબંધ �ડવામાં ના આવે તો એને યોગ કહી 
શકાય નહ�. એકા�તાનો અ�યાસ તો વૈ�ાિનકો 
તથા સંશોધન કાય� (Research) કરનારાઓને 
પણ હોય છ� પર�તુ તેને યોગ કહી શકતા નથી. 
યોગ તો �ભુમાં ત�ીનતા અથવા ત�મયતાનું 
નામ છ�. તે તો ઈ�રીય લગનમાં મગન હોવાનો 
સૂચક છ�. તે તો આ�મા અને પરમા�માના 
િમલાપનો પ�રચાયક છ�.

મોટ� ભાગે સવ� �ભુ�ેમી લોકો માને છ� ક� 
પરમા�મા સવ� આ�માઓના પરમિપતા છ�. ‘�વમેવ 
માતા ચ િપતા �વમેવ’ વગેર� શ�દો �ારા તેઓ આ 
પારલૌ�કક સંબંધનું ગાયન પણ કર� છ�. હવે �� 
એ ઉઠ� છ� ક� �યાર� આ�મા અને પરમા�માની વ�ે 
િપતા-પુ�નો સંબંધ છ� તો ‘�ડવું’ શ�દનો શો 
અથ� છ� ?

આ�માનો પરમા�મા સાથે સંબંધ અથવા 
િમલન

એનો ઉ�ર એ છ� ક� આ�મા અને પરમા�મા 
સાથેનો સંબંધ આજે મા� કહ�વા પૂરતો જ ર�ો છ� 
તે વા�તિવક �વનમાં િબલક�લ નથી. નહ�તર 
પરમા�માની સાથે આ�માના માતા, િપતા, સખા, 
�વામી વગેર� જે સંબંધોનું ગાયન છ� તે તો ઘણા જ 
ગહન ઉ� અને ન�કના સંબંધ છ�. એનો તો 
�વનમાં ઘણો ગહન અનુભવ તથા �ભાવ પણ 
હોવો �ઈએ તથા એમના �ારા કોઈ ઉ��ા��ત 
પણ હોવી �ઈએ. આપણે �ઈએ છીએ ક� આજે 
મનુ�યના �વન પર એ સંબંધોનો કોઈ �ભાવ 
નથી અને એના �ારા થનારી �ા��ત અથા�� પૂણ� 
સુખ શાંિત પણ નથી. એટલે અમે કહીએ છીએ ક� 

આ િવરાટ ���માં 
અનેકાનેક �કારના યોગ 
�ચિલત છ�. તેની ચચા� 
સાંભળીને લોકોના મનમાં 
�� ઉઠ� છ� ક� આ 
બધાંમાંથી વા�તિવક યોગ 
કયો છ� ? તેઓ �ણવા

ઈ�છ� છ� ક� જે યોગ �ારા મનુ�યને મનની શાંિત 
મળ� છ�. તે �ભુથી િમલન મનાવે છ�, અતુ�ય આનંદ 
�ા�ત કર� છ� તથા એની અવ�થા અ�ય� અને 
એકરસ રહ� છ� તે યોગ કયો છ� ? જે યોગ �ારા 
િવકમ� દ�ધ થાય છ� અને મનુ�ય મુ�� અને 
�વનમુ�� (દ�વપદ) �ા�ત કરી શક� છ� તથા 
પિવ�તા, �દ�યતા અને આ��મક સુખની અપાર 
�ા��ત કરી શક� છ�. એ યોગની ઓળખ કઈ છ� ? 
આ સવ� ��ોનો એક સાચો ઉ�ર મેળવવા માટ� 
પહ�લાં ‘યોગ’ શ�દનો સાચો સરળ અથ� �ણવો 
જ�રી છ�.

યોગ શ�દનો વા�તિવક અથ�

યોગનો અથ� છ� �ડવું. (connection) 
અથવા િમલાપ. (Union) આ�યા��મક ચચા�માં 
‘યોગ’ શ�દનો ભાવાથ� ‘આ�માનો પરમા�મા સાથે 
સંબંધ �ડવો.’ અથવા પરમા�મા સાથે િમલન 
મનાવવું છ�. ક�ટલાક �ંથકાર કહ� છ� ક� ‘યોગ’નો 
અથ� છ� ‘િચ�ની �િ�ઓનો િનરોધ’. વા�તવમાં 
િચ�ને એકા� (Concentrat) કરવું. એ એક 
જ�રી અંગ તો છ�. પર�તુ મા� �િ� િનરોધને યોગ 
સમજવો એ બરાબર નથી. �િ�ઓને અટકાવીને 
પરમા�મામાં એકા� થવું જ�રી છ�. �યાર� એને 
યોગ કહી શકાય. � �ભુથી િમલન નથી, એમની 

ભારતનો �ાચીન અને વા�તિવક યોગ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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પરમા�મા સાથે મનુ�યા�માનો િપતા પુ�નો સંબંધ 
તો છ� પર�તુ આજે તે �ડાયેલો નથી.

તે સંબંધ આજે મા� કહ�વા પૂરતો જ રહી 
ગયો છ�. િપતા પુ�નો ક�વો સંબંધ રહ� છ�. પુ� 
િપતાથી અલગ થઈને બી� દ�શમાં જતો ર�ો છ�. 
�યાં તે િપતાને �ેહથી યાદ કરતો નથી. એમની 
સાથે યો�ય પ��યવહાર પણ કરતો નથી. એમની 
આ�ાઓ અને ક�ળની મયા�દાઓ મુજબ ચાલતો 
પણ નથી. મા� જ�ર પડે તો િપતાના નામનો 
ઉપયોગ કર� છ�.

તેથી યોગનો અથ� �પ� ��યા પહ�લાં એ 
�ણવું જ�રી છ� ક� પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવો 
એનો શો અથ� છ� અને એના માટ� આપણે શું 
કરવાનું છ� ?

�ભુનો પ�રચય �ા�ત કરીને ‘ઈ�રીય 
��િત’ની ��થિતમાં રહ�વું તે યોગ છ�.

સંબંધ �ડવાનું પહ�લું સાધન છ� પ�રચય, 
ઓળખ તથા �ાન. બાળપણમાં તો મા� માતા-
િપતાના નામ �પનો જ પ�રચય મળ� છ� પર�તુ 
સમજણ વધતાં બાળક �યાર� પોતાના િપતાની 
સામે �ય છ� અથવા પોતાના િપતાની ��િત થાય 
છ� તો �વયંને તેમના પુ�નો અનુભવ થાય છ�. 
સમય જતાં િપતાના નામ �પનું �ાન થાય છ�. િપતા 
કયો ધંધો કર� છ� અને કયા દ�શ અને નગરના 
િનવાસી છ�. પછી એને ખબર પડે છ� ક� િપતાની 
મૂડી, સંપિત અથવા આિથ�ક, સામાિજક ��થિત 
ક�વી છ�. એમનામાં કયા ગુણ છ�. એમનુ ક�ળ, ધમ� 
કયો છ�. તેથી આ સમ� પ�રચય અને િન�યના 
આધાર� એની બુ��માં પોતાના િપતાની ��િત રહ� 
છ�. તેથી તો િપતાની આિથ�ક ��થિત �ણીને તે 
મુજબનો ખચ� કર� છ�. તેના ક�ળ, ધમ� અનુસાર તે 
કમ� કર� છ�. રીિત�રવાજ પણ દ�શ અને વંશને 

�યાનમાં રાખીને કર� છ�.

યોગ માટ� પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ 
�ડવો એ જ�રી છ�. સૌથી પહ�લાં તો મનુ�યને 
પરમા�માના ગુણવાચક નામ, �યોિતમ�ય �પ, 
પરમધામ, ઈ�રીય ગુણ, દ�વી સંપિ� વગેર�નો 
યથાથ� પ�રચય હોય. �યાર� તે એમનામાં િન�ય 
(Faith) કર� અને એ આધાર પર પરમા�માની 
��િતમાં રહ�. એ ��િતમાં એકા�તાની ��થિત જ 
યોગ છ�.

�ભુના �ેમમાં એકા�તા અથવા લગનમાં 
મ� રહ�વું એજ યોગ છ�.

િપતા-પુ�, પિત-પ�ી, સખા-સખી, �ેમી-
�ેિમકા વગેર�ના સંબંધમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
એમનો જેટલો ઘિન� અને િનકટનો સંબંધ હોય 
છ� એટલો જ એક બી� ��યે અગાધ �યાર અને 
�ેહ હોય છ�. એક બી�ની યાદ એમના મનમાં 
એવી તો વસી �ય છ� ક� ભૂલવા છતાં ભૂલી શકાતી 
નથી. તેઓ એકબી�ની લગનમાં મગન હોય છ�. 
કોઈ �ય�� ઓ�ફસમાં કામ કર� છ� છતાં પણ 
એના મનમાં એ ભાન રહ� છ� ક� �� બાળકોવાળો 
મનુ�ય છું. એ બાળકો અને પ�ી માટ� માર� ધંધો 
કરીને ક�ઈક કમાવવું પડશે. સાંજે તે ઓ�ફસમાંથી 
ઘેર પાછો ફર� છ� �યાર� પણ એ િવચાર� છ� ક� 
બાળકો, પ�ી માટ� માર� અમુક અમુક ચી� લઈ 
જવાની છ�. શાળામાં ભણનાર બાળકો ઈ�છ� છ� ક� 
ર� મળ� તો પોતાનાં માતા-િપતા, ભાઈ-બહ�નોને 
અથવા સખા-સખીઓને મળ�.

પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવો 
અથવા એમની સાથે યોગયુ� હોવાનો અથ� પણ 
મનને એમની લગનમાં મગન કરવાનો અથવા 
બુ��ને એમની ��િતમાં ��થત કરવાનો છ�. 
મનુ�ય કોઈની લગનમાં જેટલો મગન હોય છ�, 
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સાથે સંબંધ �ડવામાં ના આવે તો એને યોગ કહી 
શકાય નહ�. એકા�તાનો અ�યાસ તો વૈ�ાિનકો 
તથા સંશોધન કાય� (Research) કરનારાઓને 
પણ હોય છ� પર�તુ તેને યોગ કહી શકતા નથી. 
યોગ તો �ભુમાં ત�ીનતા અથવા ત�મયતાનું 
નામ છ�. તે તો ઈ�રીય લગનમાં મગન હોવાનો 
સૂચક છ�. તે તો આ�મા અને પરમા�માના 
િમલાપનો પ�રચાયક છ�.

મોટ� ભાગે સવ� �ભુ�ેમી લોકો માને છ� ક� 
પરમા�મા સવ� આ�માઓના પરમિપતા છ�. ‘�વમેવ 
માતા ચ િપતા �વમેવ’ વગેર� શ�દો �ારા તેઓ આ 
પારલૌ�કક સંબંધનું ગાયન પણ કર� છ�. હવે �� 
એ ઉઠ� છ� ક� �યાર� આ�મા અને પરમા�માની વ�ે 
િપતા-પુ�નો સંબંધ છ� તો ‘�ડવું’ શ�દનો શો 
અથ� છ� ?

આ�માનો પરમા�મા સાથે સંબંધ અથવા 
િમલન

એનો ઉ�ર એ છ� ક� આ�મા અને પરમા�મા 
સાથેનો સંબંધ આજે મા� કહ�વા પૂરતો જ ર�ો છ� 
તે વા�તિવક �વનમાં િબલક�લ નથી. નહ�તર 
પરમા�માની સાથે આ�માના માતા, િપતા, સખા, 
�વામી વગેર� જે સંબંધોનું ગાયન છ� તે તો ઘણા જ 
ગહન ઉ� અને ન�કના સંબંધ છ�. એનો તો 
�વનમાં ઘણો ગહન અનુભવ તથા �ભાવ પણ 
હોવો �ઈએ તથા એમના �ારા કોઈ ઉ��ા��ત 
પણ હોવી �ઈએ. આપણે �ઈએ છીએ ક� આજે 
મનુ�યના �વન પર એ સંબંધોનો કોઈ �ભાવ 
નથી અને એના �ારા થનારી �ા��ત અથા�� પૂણ� 
સુખ શાંિત પણ નથી. એટલે અમે કહીએ છીએ ક� 

આ િવરાટ ���માં 
અનેકાનેક �કારના યોગ 
�ચિલત છ�. તેની ચચા� 
સાંભળીને લોકોના મનમાં 
�� ઉઠ� છ� ક� આ 
બધાંમાંથી વા�તિવક યોગ 
કયો છ� ? તેઓ �ણવા

ઈ�છ� છ� ક� જે યોગ �ારા મનુ�યને મનની શાંિત 
મળ� છ�. તે �ભુથી િમલન મનાવે છ�, અતુ�ય આનંદ 
�ા�ત કર� છ� તથા એની અવ�થા અ�ય� અને 
એકરસ રહ� છ� તે યોગ કયો છ� ? જે યોગ �ારા 
િવકમ� દ�ધ થાય છ� અને મનુ�ય મુ�� અને 
�વનમુ�� (દ�વપદ) �ા�ત કરી શક� છ� તથા 
પિવ�તા, �દ�યતા અને આ��મક સુખની અપાર 
�ા��ત કરી શક� છ�. એ યોગની ઓળખ કઈ છ� ? 
આ સવ� ��ોનો એક સાચો ઉ�ર મેળવવા માટ� 
પહ�લાં ‘યોગ’ શ�દનો સાચો સરળ અથ� �ણવો 
જ�રી છ�.

યોગ શ�દનો વા�તિવક અથ�

યોગનો અથ� છ� �ડવું. (connection) 
અથવા િમલાપ. (Union) આ�યા��મક ચચા�માં 
‘યોગ’ શ�દનો ભાવાથ� ‘આ�માનો પરમા�મા સાથે 
સંબંધ �ડવો.’ અથવા પરમા�મા સાથે િમલન 
મનાવવું છ�. ક�ટલાક �ંથકાર કહ� છ� ક� ‘યોગ’નો 
અથ� છ� ‘િચ�ની �િ�ઓનો િનરોધ’. વા�તવમાં 
િચ�ને એકા� (Concentrat) કરવું. એ એક 
જ�રી અંગ તો છ�. પર�તુ મા� �િ� િનરોધને યોગ 
સમજવો એ બરાબર નથી. �િ�ઓને અટકાવીને 
પરમા�મામાં એકા� થવું જ�રી છ�. �યાર� એને 
યોગ કહી શકાય. � �ભુથી િમલન નથી, એમની 

ભારતનો �ાચીન અને વા�તિવક યોગ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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પરમા�મા સાથે મનુ�યા�માનો િપતા પુ�નો સંબંધ 
તો છ� પર�તુ આજે તે �ડાયેલો નથી.

તે સંબંધ આજે મા� કહ�વા પૂરતો જ રહી 
ગયો છ�. િપતા પુ�નો ક�વો સંબંધ રહ� છ�. પુ� 
િપતાથી અલગ થઈને બી� દ�શમાં જતો ર�ો છ�. 
�યાં તે િપતાને �ેહથી યાદ કરતો નથી. એમની 
સાથે યો�ય પ��યવહાર પણ કરતો નથી. એમની 
આ�ાઓ અને ક�ળની મયા�દાઓ મુજબ ચાલતો 
પણ નથી. મા� જ�ર પડે તો િપતાના નામનો 
ઉપયોગ કર� છ�.

તેથી યોગનો અથ� �પ� ��યા પહ�લાં એ 
�ણવું જ�રી છ� ક� પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવો 
એનો શો અથ� છ� અને એના માટ� આપણે શું 
કરવાનું છ� ?

�ભુનો પ�રચય �ા�ત કરીને ‘ઈ�રીય 
��િત’ની ��થિતમાં રહ�વું તે યોગ છ�.

સંબંધ �ડવાનું પહ�લું સાધન છ� પ�રચય, 
ઓળખ તથા �ાન. બાળપણમાં તો મા� માતા-
િપતાના નામ �પનો જ પ�રચય મળ� છ� પર�તુ 
સમજણ વધતાં બાળક �યાર� પોતાના િપતાની 
સામે �ય છ� અથવા પોતાના િપતાની ��િત થાય 
છ� તો �વયંને તેમના પુ�નો અનુભવ થાય છ�. 
સમય જતાં િપતાના નામ �પનું �ાન થાય છ�. િપતા 
કયો ધંધો કર� છ� અને કયા દ�શ અને નગરના 
િનવાસી છ�. પછી એને ખબર પડે છ� ક� િપતાની 
મૂડી, સંપિત અથવા આિથ�ક, સામાિજક ��થિત 
ક�વી છ�. એમનામાં કયા ગુણ છ�. એમનુ ક�ળ, ધમ� 
કયો છ�. તેથી આ સમ� પ�રચય અને િન�યના 
આધાર� એની બુ��માં પોતાના િપતાની ��િત રહ� 
છ�. તેથી તો િપતાની આિથ�ક ��થિત �ણીને તે 
મુજબનો ખચ� કર� છ�. તેના ક�ળ, ધમ� અનુસાર તે 
કમ� કર� છ�. રીિત�રવાજ પણ દ�શ અને વંશને 

�યાનમાં રાખીને કર� છ�.

યોગ માટ� પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ 
�ડવો એ જ�રી છ�. સૌથી પહ�લાં તો મનુ�યને 
પરમા�માના ગુણવાચક નામ, �યોિતમ�ય �પ, 
પરમધામ, ઈ�રીય ગુણ, દ�વી સંપિ� વગેર�નો 
યથાથ� પ�રચય હોય. �યાર� તે એમનામાં િન�ય 
(Faith) કર� અને એ આધાર પર પરમા�માની 
��િતમાં રહ�. એ ��િતમાં એકા�તાની ��થિત જ 
યોગ છ�.

�ભુના �ેમમાં એકા�તા અથવા લગનમાં 
મ� રહ�વું એજ યોગ છ�.

િપતા-પુ�, પિત-પ�ી, સખા-સખી, �ેમી-
�ેિમકા વગેર�ના સંબંધમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
એમનો જેટલો ઘિન� અને િનકટનો સંબંધ હોય 
છ� એટલો જ એક બી� ��યે અગાધ �યાર અને 
�ેહ હોય છ�. એક બી�ની યાદ એમના મનમાં 
એવી તો વસી �ય છ� ક� ભૂલવા છતાં ભૂલી શકાતી 
નથી. તેઓ એકબી�ની લગનમાં મગન હોય છ�. 
કોઈ �ય�� ઓ�ફસમાં કામ કર� છ� છતાં પણ 
એના મનમાં એ ભાન રહ� છ� ક� �� બાળકોવાળો 
મનુ�ય છું. એ બાળકો અને પ�ી માટ� માર� ધંધો 
કરીને ક�ઈક કમાવવું પડશે. સાંજે તે ઓ�ફસમાંથી 
ઘેર પાછો ફર� છ� �યાર� પણ એ િવચાર� છ� ક� 
બાળકો, પ�ી માટ� માર� અમુક અમુક ચી� લઈ 
જવાની છ�. શાળામાં ભણનાર બાળકો ઈ�છ� છ� ક� 
ર� મળ� તો પોતાનાં માતા-િપતા, ભાઈ-બહ�નોને 
અથવા સખા-સખીઓને મળ�.

પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવો 
અથવા એમની સાથે યોગયુ� હોવાનો અથ� પણ 
મનને એમની લગનમાં મગન કરવાનો અથવા 
બુ��ને એમની ��િતમાં ��થત કરવાનો છ�. 
મનુ�ય કોઈની લગનમાં જેટલો મગન હોય છ�, 
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એટલું જ એને બીજું બધું ફ�ક�� લાગે છ� અને અ�ય 
સવ� તરફથી એનું મન ઉપરામ બને છ�. તેથી બુ�� 
�ારા પરમિપતા પરમા�માની ��િતનું રસપાન 
કરવામાં લાગેલો આ�મા વા�તવમાં યોગયુ� છ�.

પરમિપતા પરમા�માની �ે� મત પર ચાલવું 
એ જ યોગ છ�.

જે બાળકનો સંબંધ પોતાના િપતા સાથે 
�ડાયેલો હોય છ� તે િપતાની મત પર ચાલે છ�. મત 
ના લઈને મન માની કરવી એ િસ� કર� છ� ક� 
બાળકને િપતાનો, સેવકને �વામીનો, િવ�ાથ�ને 
િશ�કનો, પુ�ષાથ�ને માગ�દશ�ક માટ� જ સ�માન 
તથા �ેહ હોવો �ઈએ તે નથી અથા�� શારી�રક 
સંબંધ ભલે હોય પણ હા�દ�ક અથવા માનિસક 
સંબંધ નથી. તેથી પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ 
�ડવાનો ભાવ એ છ� ક� આપણે એમની મત ઉપર 
ચાલીએ. પરમિપતા પરમા�મા મા� ‘મનમનાભવ’ 
‘મામેવ બુ�� િનવે�ય’, ‘મામેક� શરણં �જ’ 
(અથા�� મારી ��િતમાં ��થત થાઓ, અને મારા 
��યે અપ�ણમય થાઓ) વગેર�નો જ આદ�શ 
આપતા નથી પણ એ પણ કહ� છ� ક� ‘તૂં મારી મત 
અનુસાર ચાલ, �� તને એવી ઉ�મ મત આપીશ 
જેનાથી તું સંસાર સાગરને તરીને મુ�� તથા 
�વનમુ��ને �ા�ત કરીશ.’ તેથી યોગયુ� 
રહ�વાનો અથ� મનુ�ય મત યા માયાની મત પર ન 
ચાલતાં એક પરમિપતા પરમા�માની જ સવ��ે� 
મત પર ચાલવું છ�.

�યાર� પરમા�માનું અવતરણ થાય �યાર� જ 
પરમા�મા સાથે વા�તિવક યોગ સંભવ છ�.

�યાર� પરમા�માનું અવતરણ થાય �યાર� જ 
પરમા�મા સાથે વા�તિવક યોગ સંભવ છ�. 
પરમા�મા પોતાના ગુણવાચક નામ, �યોિતમ�ય 
�પ, પરમધામ, ઈ�રીય ગુણ, �દ�યકમ�, 

�વભાવ, �ભાવ, સંપિ� વગેર�નો સાચો અને 
સંપૂણ� પ�રચય (�ાન) આપે, એ પ�રચયનો 
�ેક�ટકલ અનુભવ કરાવે અને પોતાની �ે� મત 
પણ જણાવે �યાર� જ પરમા�મા સાથે વા�તિવક 
યોગ સંભવ છ�. �યાં સુધી પરમિપતા પરમા�મા 
�વયં અવત�રત ના થાય �યાં સુધી મનુ�યને 
સ�ય�ાન �ા�ત થઈ શકતું નથી. આ કારણે 
ગીતાના ભગવાનનાં મહાવા�યો છ�, ‘હ� વ�સ, 
પહ�લાં પણ આ યોગ મ� શીખવા�ો હતો. બાદમાં 
એનો �ભાવ તો ર�ો પર�તુ સમય જતાં આ યોગ 
�ાયઃ લુ�ત થઈ ગયો તેથી હવે ફરીથી �� આ 
ગુ�તમ અને સવ��મ યોગ તને શીખવાડવા માટ� 
અવત�રત થયો છું. આ યોગ િવશે તું મારાં જ 
વચનોને સાંભળ.’ આની તુલનામાં અ�ય સવ� 
�કારના યોગ મનુ�યક�ત છ� અને એમના �ારા 
મા� અ�પકાળ માટ� જ �વા��ય, સુખ યા શાંિતની 
�ા��ત થાય છ�.

આ યોગ અિત સહજ છ�.

પરમા�મા �ારા શીખવાડવામાં આવેલા 
ઉપરો� યોગનો અ�યાસ કરવા માટ� મનુ�યને 
કોઈ આસન-�ાણાયામ યા હઠિ�યા વગેર� નથી 
કરવું પડતું, એના માટ� ઘરબાર છોડવાં પડતાં 
નથી. પર�તુ ��િ�માં રહ�વા છતાં યોગયુ� થઈને 
મુ�� તથા �વનમુ��ની �ા��ત કરી શક� છ�.

આ સવ��મ યોગનાં અ�ય નામ

આ યોગ પરમિપતા પરમા�માના તથા 
આ�માના �ાન પર જ આધા�રત છ�. એટલે એને 
જ ‘�ાનયોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ� આ યોગનો 
અ�યાસ કરનાર મનુ�ય કમ� કરવા છતાં પણ આ 
�ાનના આધાર� પરમિપતાની ��િતમાં રહ� છ� 
એટલે એને ‘કમ�યોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ�. 
એનું એક નામ ‘સં�યાસ યોગ’ પણ હોઈ શક� છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા આપણને 
મનુ�યમાંથી દ�વતા બનાવવા આ�યા છ�. આપણા 
મનને, આપણી બુ��ને અને આપણા સં�કારોને 
પૂરા �વ�છ કરીને, એને મૂળ ��થિત પર લઈ જવા 
માટ� આપણને �ાન આપી ર�ા છ�. આપણે �વયંને 
ઓળખતા જઈએ અને મનને િનમ�ળ બનાવતા 
રહીએ. બુ��ને �વ�છ અને સદ ્િવવેકથી ભરપૂર 
કરતા જઈએ અને પોતાના સં�કારોને સુખદાયી, 
ઘણા જ પિવ� અને આપણા સં�કારો સતયુગમાં 
જેવા હતા તેવા બનાવતા જઈએ. ક�ટલાકના 
સં�કાર એમને ઘણા પર�શાન કર� છ�. કોઈને 
કામના સં�કાર બ� જ હોય છ� તો િવષય િવકારો 
વગર રહી જ શકતા નથી. કોઈનામાં �ોધના 
સં�કાર હોય છ� તો નાની નાની વાતોમાં પણ �ોધ 
કરતા રહ� છ�. કોઈનામાં �રસાઈ જવાના સં�કાર 
હોય છ�. કોઈનામાં િજદ કરવાના સં�કાર હોય છ�. 
કોઈનામાં દુઃખી રહ�વાના સં�કાર હોય છ�. તો 
કોઈનામાં કડવા વચન બોલવાના સં�કાર હોય છ�. 
બી�ઓનું �વાના સં�કાર, સદા બી�ઓ માટ� 
િવચારવાના સં�કાર અથા�� પરિચંતનના સં�કાર 
- આ સવ� સં�કારો આપણે બદલવાના છ�. આપણા 
સં�કાર તો ઘણા �ડવાઈન (�દ�ય) છ�. યાદ કરો 
પોતાના એ સુંદર �વ�પને, સતયુગી �વ�પને, 
યાદ કરો પોતાના પૂ�ય �વ�પને જેમાં આપણે 
દાતા છીએ. જેમાં કોઈની પાસેથી ક�ઈ પણ લેવાની 
આપણામાં ઈ�છા નથી. આપણે મા� આપનારા 
છીએ. ક�ટલાકમાં માગવાના સં�કાર હોય છ�. માન 
શાનની પાછળ ભાગવાના સં�કાર હોય છ�. 
જેમાંથી માન મળવાનું હોય તેવાં કમ� તેઓ કર� છ�. 
� માન નથી મળતું તો સેવાઓને છોડી દ� છ�. આ 

સવ� સં�કારોનો આપણે સંપૂણ� રીતે �યાગ 
કરવાનો છ�. તો પોતાનું એક સંપૂણ� �વ�પ પોતાની 
સામે રાખો. પોતાનાથી દૂર એક િચ� બનાવી 
લઈએ. આ છ� મા�ં સંપૂણ� �વ�પ જેમાં મારા 
સં�કાર સંપૂણ� સુખદાયી છ�. િવદ�હી ��થિતના 
સં�કાર, સંપૂણ� પાવન અને િનમ�ળ. િબલક�લ 
િનિ�ંત. જેમાં કોઈ મેલ નહ�. જેમાં કોઈ િચંતાઓ 
નહ�. જે ઘણા લાઈટ છ�. હળવા રહ�વાના સં�કાર 
છ�. આપણું �વ�પ આપણી સામે બનાવીએ. �વયંને 
સંક�પ આપો ક� મારા સં�કાર દ�વી છ�. સાધારણ 
નહ�. વત�માનના આ સં�કાર મારા સં�કાર નથી.

ઘણી સારી મનોવૈ�ાિનક િવિધ છ� �વયંને 
��ન�ગ આપવાની. જે આપણા વત�માન સં�કાર છ�, 
જેને કારણે સંગઠનોમાં, પોતાના પ�રવારોમાં યા 
સેવાઓમાં સફળ થઈ શકતા નથી. શાંિતમય 
વાતાવરણ રાખી શકતા નથી. આ સં�કારો માટ� 
આપણે રોજ પાંચ વાર �વયંને એ અનુભવ કરાવો 
ક� આ મારા સં�કાર નથી. તે તો રાવણના સં�કાર 
છ�. આ પરાયા સં�કારોને મ� પોતાના ક�વી રીતે 
માની લીધા. �� કઈ રીતે કહી શક�� ક� મારામાં 
ફ�લ�ગ (લાગી આવવું) ના સં�કાર છ�. આ 
સં�કાર મારામાં છ� જ નહ�. આ તો માયાવી 
સં�કાર છ�. મારા સં�કાર તો એ છ� જે સામે ઊભા 
છ�. લ�મી નારાયણના. આ રીતે પોતાના �વ�પને 
�તાં પોતાનામાં વાર�વાર શ��શાળી ��િત 
અપાવો ક� આ મારા સં�કાર નથી. તો સં�કાર 
બદલતા જશે. જે ખોટા સં�કારો આપણામાં છ� 
તેનો અ�વીકાર કરી દીધો છ�. એટલે તો એ 
સં�કારો આપણો સાથ છોડીને ચા�યા જશે. દ�વી 
સં�કારોનો આપણે �વીકાર કરી લઈશું. આ 

આ રીતે થશે સં�કાર પ�રવત�ન
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એટલું જ એને બીજું બધું ફ�ક�� લાગે છ� અને અ�ય 
સવ� તરફથી એનું મન ઉપરામ બને છ�. તેથી બુ�� 
�ારા પરમિપતા પરમા�માની ��િતનું રસપાન 
કરવામાં લાગેલો આ�મા વા�તવમાં યોગયુ� છ�.

પરમિપતા પરમા�માની �ે� મત પર ચાલવું 
એ જ યોગ છ�.

જે બાળકનો સંબંધ પોતાના િપતા સાથે 
�ડાયેલો હોય છ� તે િપતાની મત પર ચાલે છ�. મત 
ના લઈને મન માની કરવી એ િસ� કર� છ� ક� 
બાળકને િપતાનો, સેવકને �વામીનો, િવ�ાથ�ને 
િશ�કનો, પુ�ષાથ�ને માગ�દશ�ક માટ� જ સ�માન 
તથા �ેહ હોવો �ઈએ તે નથી અથા�� શારી�રક 
સંબંધ ભલે હોય પણ હા�દ�ક અથવા માનિસક 
સંબંધ નથી. તેથી પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ 
�ડવાનો ભાવ એ છ� ક� આપણે એમની મત ઉપર 
ચાલીએ. પરમિપતા પરમા�મા મા� ‘મનમનાભવ’ 
‘મામેવ બુ�� િનવે�ય’, ‘મામેક� શરણં �જ’ 
(અથા�� મારી ��િતમાં ��થત થાઓ, અને મારા 
��યે અપ�ણમય થાઓ) વગેર�નો જ આદ�શ 
આપતા નથી પણ એ પણ કહ� છ� ક� ‘તૂં મારી મત 
અનુસાર ચાલ, �� તને એવી ઉ�મ મત આપીશ 
જેનાથી તું સંસાર સાગરને તરીને મુ�� તથા 
�વનમુ��ને �ા�ત કરીશ.’ તેથી યોગયુ� 
રહ�વાનો અથ� મનુ�ય મત યા માયાની મત પર ન 
ચાલતાં એક પરમિપતા પરમા�માની જ સવ��ે� 
મત પર ચાલવું છ�.

�યાર� પરમા�માનું અવતરણ થાય �યાર� જ 
પરમા�મા સાથે વા�તિવક યોગ સંભવ છ�.

�યાર� પરમા�માનું અવતરણ થાય �યાર� જ 
પરમા�મા સાથે વા�તિવક યોગ સંભવ છ�. 
પરમા�મા પોતાના ગુણવાચક નામ, �યોિતમ�ય 
�પ, પરમધામ, ઈ�રીય ગુણ, �દ�યકમ�, 

�વભાવ, �ભાવ, સંપિ� વગેર�નો સાચો અને 
સંપૂણ� પ�રચય (�ાન) આપે, એ પ�રચયનો 
�ેક�ટકલ અનુભવ કરાવે અને પોતાની �ે� મત 
પણ જણાવે �યાર� જ પરમા�મા સાથે વા�તિવક 
યોગ સંભવ છ�. �યાં સુધી પરમિપતા પરમા�મા 
�વયં અવત�રત ના થાય �યાં સુધી મનુ�યને 
સ�ય�ાન �ા�ત થઈ શકતું નથી. આ કારણે 
ગીતાના ભગવાનનાં મહાવા�યો છ�, ‘હ� વ�સ, 
પહ�લાં પણ આ યોગ મ� શીખવા�ો હતો. બાદમાં 
એનો �ભાવ તો ર�ો પર�તુ સમય જતાં આ યોગ 
�ાયઃ લુ�ત થઈ ગયો તેથી હવે ફરીથી �� આ 
ગુ�તમ અને સવ��મ યોગ તને શીખવાડવા માટ� 
અવત�રત થયો છું. આ યોગ િવશે તું મારાં જ 
વચનોને સાંભળ.’ આની તુલનામાં અ�ય સવ� 
�કારના યોગ મનુ�યક�ત છ� અને એમના �ારા 
મા� અ�પકાળ માટ� જ �વા��ય, સુખ યા શાંિતની 
�ા��ત થાય છ�.

આ યોગ અિત સહજ છ�.

પરમા�મા �ારા શીખવાડવામાં આવેલા 
ઉપરો� યોગનો અ�યાસ કરવા માટ� મનુ�યને 
કોઈ આસન-�ાણાયામ યા હઠિ�યા વગેર� નથી 
કરવું પડતું, એના માટ� ઘરબાર છોડવાં પડતાં 
નથી. પર�તુ ��િ�માં રહ�વા છતાં યોગયુ� થઈને 
મુ�� તથા �વનમુ��ની �ા��ત કરી શક� છ�.

આ સવ��મ યોગનાં અ�ય નામ

આ યોગ પરમિપતા પરમા�માના તથા 
આ�માના �ાન પર જ આધા�રત છ�. એટલે એને 
જ ‘�ાનયોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ� આ યોગનો 
અ�યાસ કરનાર મનુ�ય કમ� કરવા છતાં પણ આ 
�ાનના આધાર� પરમિપતાની ��િતમાં રહ� છ� 
એટલે એને ‘કમ�યોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ�. 
એનું એક નામ ‘સં�યાસ યોગ’ પણ હોઈ શક� છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા આપણને 
મનુ�યમાંથી દ�વતા બનાવવા આ�યા છ�. આપણા 
મનને, આપણી બુ��ને અને આપણા સં�કારોને 
પૂરા �વ�છ કરીને, એને મૂળ ��થિત પર લઈ જવા 
માટ� આપણને �ાન આપી ર�ા છ�. આપણે �વયંને 
ઓળખતા જઈએ અને મનને િનમ�ળ બનાવતા 
રહીએ. બુ��ને �વ�છ અને સદ ્િવવેકથી ભરપૂર 
કરતા જઈએ અને પોતાના સં�કારોને સુખદાયી, 
ઘણા જ પિવ� અને આપણા સં�કારો સતયુગમાં 
જેવા હતા તેવા બનાવતા જઈએ. ક�ટલાકના 
સં�કાર એમને ઘણા પર�શાન કર� છ�. કોઈને 
કામના સં�કાર બ� જ હોય છ� તો િવષય િવકારો 
વગર રહી જ શકતા નથી. કોઈનામાં �ોધના 
સં�કાર હોય છ� તો નાની નાની વાતોમાં પણ �ોધ 
કરતા રહ� છ�. કોઈનામાં �રસાઈ જવાના સં�કાર 
હોય છ�. કોઈનામાં િજદ કરવાના સં�કાર હોય છ�. 
કોઈનામાં દુઃખી રહ�વાના સં�કાર હોય છ�. તો 
કોઈનામાં કડવા વચન બોલવાના સં�કાર હોય છ�. 
બી�ઓનું �વાના સં�કાર, સદા બી�ઓ માટ� 
િવચારવાના સં�કાર અથા�� પરિચંતનના સં�કાર 
- આ સવ� સં�કારો આપણે બદલવાના છ�. આપણા 
સં�કાર તો ઘણા �ડવાઈન (�દ�ય) છ�. યાદ કરો 
પોતાના એ સુંદર �વ�પને, સતયુગી �વ�પને, 
યાદ કરો પોતાના પૂ�ય �વ�પને જેમાં આપણે 
દાતા છીએ. જેમાં કોઈની પાસેથી ક�ઈ પણ લેવાની 
આપણામાં ઈ�છા નથી. આપણે મા� આપનારા 
છીએ. ક�ટલાકમાં માગવાના સં�કાર હોય છ�. માન 
શાનની પાછળ ભાગવાના સં�કાર હોય છ�. 
જેમાંથી માન મળવાનું હોય તેવાં કમ� તેઓ કર� છ�. 
� માન નથી મળતું તો સેવાઓને છોડી દ� છ�. આ 

સવ� સં�કારોનો આપણે સંપૂણ� રીતે �યાગ 
કરવાનો છ�. તો પોતાનું એક સંપૂણ� �વ�પ પોતાની 
સામે રાખો. પોતાનાથી દૂર એક િચ� બનાવી 
લઈએ. આ છ� મા�ં સંપૂણ� �વ�પ જેમાં મારા 
સં�કાર સંપૂણ� સુખદાયી છ�. િવદ�હી ��થિતના 
સં�કાર, સંપૂણ� પાવન અને િનમ�ળ. િબલક�લ 
િનિ�ંત. જેમાં કોઈ મેલ નહ�. જેમાં કોઈ િચંતાઓ 
નહ�. જે ઘણા લાઈટ છ�. હળવા રહ�વાના સં�કાર 
છ�. આપણું �વ�પ આપણી સામે બનાવીએ. �વયંને 
સંક�પ આપો ક� મારા સં�કાર દ�વી છ�. સાધારણ 
નહ�. વત�માનના આ સં�કાર મારા સં�કાર નથી.

ઘણી સારી મનોવૈ�ાિનક િવિધ છ� �વયંને 
��ન�ગ આપવાની. જે આપણા વત�માન સં�કાર છ�, 
જેને કારણે સંગઠનોમાં, પોતાના પ�રવારોમાં યા 
સેવાઓમાં સફળ થઈ શકતા નથી. શાંિતમય 
વાતાવરણ રાખી શકતા નથી. આ સં�કારો માટ� 
આપણે રોજ પાંચ વાર �વયંને એ અનુભવ કરાવો 
ક� આ મારા સં�કાર નથી. તે તો રાવણના સં�કાર 
છ�. આ પરાયા સં�કારોને મ� પોતાના ક�વી રીતે 
માની લીધા. �� કઈ રીતે કહી શક�� ક� મારામાં 
ફ�લ�ગ (લાગી આવવું) ના સં�કાર છ�. આ 
સં�કાર મારામાં છ� જ નહ�. આ તો માયાવી 
સં�કાર છ�. મારા સં�કાર તો એ છ� જે સામે ઊભા 
છ�. લ�મી નારાયણના. આ રીતે પોતાના �વ�પને 
�તાં પોતાનામાં વાર�વાર શ��શાળી ��િત 
અપાવો ક� આ મારા સં�કાર નથી. તો સં�કાર 
બદલતા જશે. જે ખોટા સં�કારો આપણામાં છ� 
તેનો અ�વીકાર કરી દીધો છ�. એટલે તો એ 
સં�કારો આપણો સાથ છોડીને ચા�યા જશે. દ�વી 
સં�કારોનો આપણે �વીકાર કરી લઈશું. આ 

આ રીતે થશે સં�કાર પ�રવત�ન
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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 ઉદાહરણનું કામ કરી શક� 
છ�. રોગ ભલે િવકરાળ 
હતો પર�તુ માતે�રી�નું 
આ�મિનયં�ણ એનાથી 
અિધક અ�ડ અને 
અદ ્ભુત હતું. શરીરની 
અવ�થા તો ક� ઉ�પ�ન
કરી રહી હતી. પર�તુ આ�મા એનાથી આગળ 
વધીને એના �યેય તરફ જવા માટ� ઉ�સુક હતો.

�વનકાળમાં મન વચન કમ�ની એકતા

મોટ� ભાગે એવું કહ�વાય છ� ક� �ય�� �ારા 
કરવામાં આવતાં નકારા�મક કમ� અંિતમ ઘડીમાં 
એની સામે આવે છ�. આ સંદભ�માં માતે�રી�ની 
��થિત પર િવચાર કરવામાં આવે તો એમનું મન 
િનિવ��ન હતું. કારણ ક� એમના મુખથી કોઈપણ 
દુઃખસૂચક અથવા પ�ાતાપ બોધક શ�દ 
નીકળતા નહોતા. પણ ક�ટલાક �દવસો પહ�લાં 
એમણે પોતાની વાણીમાં એ ક�ં હતું ક� � શરીરને 
�યાિધ થાય છ� તો મન અને બુ��એ એના 
�ભાવથી મુ� રહ�વું �ઈએ. એ કથનને અનુ�પ 
જ હવે એમની ��થિત હતી. અંત સમયે પણ એમણે 
કહ�લાં વા�યો અનુસાર જ એમની ��થિત હતી.

ધીર અને ગંભીર

જે ��ાવ�સ એમને એ �દવસે મ�યા હતા, 
એમને પણ એ આભાસ હતો ક� કદાચ આ શરીર 
લાંબો સમય ટકશે નહ�. આમ છતાં માતે�રી�ની 
��થિત દ�હાતીત અથવા િવદ�હી હતી. એ �ણતાં 
હતાં ક� હવે પોતે થોડા સમય માટ� છ� પર�તુ 
વાતાવરણની અલૌ�કકતા ઉપર �ભાવ પડે નહ� 

માતે�રી ��ાક�મારી સર�વતી�
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

24, જૂન 1965ના �દવસે 
માતે�રી ��ાક�મારી 
સર�વતી�એ પોતાના 
પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� 
હતો. આમ તો એમને 
પહ�લાંથી જ દ�હમાં મોહ-
મમતા નહોતી. તેઓ 

‘ન�ોમોહા’ ��િતલ��ધા’ની ��થિતમાં જ હતાં. 
એમણે પોતાનું શરીર ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
કયુ� હતું. તેઓ સવ�જન િહત માટ� �ય�ત હતાં. 
એમને ��યુનો ભય નહોતો. આ દુિનયામાંથી 
જવાનો અફસોસ નહોતો. તેઓ કોઈ અપૂણ� 
ઈ�છાથી �િસત નહોતાં, ઉપરામ હતાં. એમનું 
શરીર એમની કપરી પરી�ા લઈ ર�ં હતું. આમ 
છતાં તેમણે પોતાની માનિસક સમતુલા �ળવી 
રાખી હતી. ‘�� કોણ છું. �યાંથી આવી છું અને માર� 
�યાં જવાનું છ� ?’ આ ��િત અને ��થિત �પ� 
હતી. તેથી તેઓ િવચિલત થયાં નહ�.

રોગ િવકરાળ, આ�મ િનયં�ણ અદ ્ભુત

શરીર છોડતાં પહ�લાં એમણે મધુવનમાં 
ઉપ��થત સવ� ��ાવ�સોને પોતાના હાથે ફળ �પી 
�સાદ આ�યો અને યોગ ��થર નયનોથી મુલાકાત 
પણ કરી. એ મુલાકાતમાં િવદાય પણ સમાયેલી 
હતી. મૂક ભાષામાં અને પોતાના �કાશમાન મુખ 
મંડલથી એમને જે કહ�વાનું હતું તે કહી દીધું. � ક� 
શરીર તોફાન લાવી ર�ં હતું છતાં પણ તેઓ સૌની 
સામે ��થર બેઠાં હતાં એમના ચહ�રા ઉપરથી શાંિત 
વરસી રહી હતી. � કોઈને �વું હોય ક� યોગીનું 
મન પોતાના તન પર કઈ રીતે િવજય �ા�ત કરી 
શક� છ� તો આ ��ય એમના માટ� એક ��ય�
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ઓમ રાધે નામથી �િસ� થયાં

�યાર� માતે�રી�એ ત�કાલીન 
‘ઓમમંડલી’ના સ�સંગમાં �વેશ કય� �યાર� તો 
તેઓ ‘સર�વતી’ નામથી �ણીતાં નહોતાં ક� 
‘જગદ�બા’ નામથી સ�માિનત નહોતાં. ક�ટલાક 
�દવસોમાં પોતાના િવશેષ પુ�ષાથ�, પોાતાની ઉ� 
ધારણા અને મહાન �િતભાના કારણે તેઓ ‘ઓમ 
રાધે’ના નામથી �િસ� થયાં. તેઓ �યાર� 
ઓમની �વિન કરતાં હતાં અને િસતાર પર ત�મય 
થઈને �દ�યગીત ગાતાં તો સાંભળનારાંના �દયના 
તાર પણ એ �વર લહરીમાં એકતાન થઈને ઝંક�ત 
થઈ જતા હતા. તેઓ દ�હ બુ��થી મુ� થઈને હ�સ 
અથવા મુ� પ�ી સમાન �હાિનયતના 
આકાશમાં ઉડતાં અને િવચરણ કરતાં લાગતાં 
હતાં. એમને અતી���ય સુખનો અનુભવ થતો 
હતો અને એવું લાગતું હતું ક� કોઈ �ાનનું હાલરડું 
ગાઈને પોતાના વા�સ�ય અથવા મા�વ� �ેમનો 
અનુભવ કરાવી ર�ાં હોય.

ઓમ રાધે બ�યાં ��ટનાં મુ�ય

આ �હાની પ�રવારમાં શારી�રક 
���કોણથી વધાર� આયુવાળાં હોવા છતાં સૌ 
એમને પોતાનાથી વ�ર� સમજતાં હતાં. ઓમરાધે 
પણ �હાિનયતથી �દનરાત એમની �ાન પાલના 
કરવામાં �ડાયેલાં રહ�તાં. િપતા�ીએ િનિમ� 
બનીને ક�યાઓ - માતાઓનું �યાર� ��ટ 
બના�યું, �યાર� ઓમરાધેને એમનાં મુ�ય તરીક� 
પસંદ કયા�. એ ત�ણ અવ�થામાં એક ઈ�રીય 
સં�થાનનાં �થમ અ�ય�ા અથવા મુ�ય બનવાનું 
�ેય �ા�ત કરવું એ કોઈ ઓછા મહ�વની વાત 
નથી. એક નવા િવ�ની �થાપના કરવા માટ� 
�યાર� એની સં�થાનો પાયો નંખાતો હોય અને 
લોકો એના નવા દશ�ન, નવા કાય�કલાપ અને 

તેથી એવા કોઈ શ�દ બો�યાં નહ� ક� ઈશારો પણ 
ના કય�. તે સદાકાળની જેમ ધીર અને ગંભીર 
હતાં. એમને �ાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી. 
એમણે પોતાનો ડાબો હાથ ��ાબાબાના ડાબા 
હાથમાં રા�યો હતો. ��ાબાબા પણ એમને 
યોગની શ��શાળી ��� આપી ર�ાં હતા. 
ક�ટલોક સમય આ ��ય ચા�યું. એવું લાગતું હતું ક� 
શરીરમાંથી િવદાય લેતા પહ�લાં તેઓ પોતાના 
���ય િપતામહ અને પરમિપતાથી આખરી 
મુલાકાત કરી ર�ાં હોય. એક બાજુ તેઓ 
શરીરને છોડી ર�ાં હતાં અને બી� બાજુ યોગ�થ 
અને �વ�પ�થ બનીને અલૌ�કક રીિતથી િવદાય 
લઈ ર�ાં હતાં. આ ��� અને હાથ એમના માટ� 
સૂ�મિવમાનનું કાય� કરી ર�ાં હતાં. મૂક ભાષામાં 
તેઓ કહી ર�ાં હતાં ક� હવે �� જઈ રહી છું. 
આગળની તૈયારી કરવા. સાર ંુ ફરીથી મળીશું.

િપતા�ી પહ�લાં જ ��થાન

બંને એકબી�ને હાથ છોડી ર�ાં નહોતાં. 
પર�તુ શરીર છૂટી ગયું એટલે પાિથ�વ હાથ પણ છૂટી 
ગયો. પોતાના અલૌ�કક �વનમાં પણ તેઓ કોઈ 
નગરમાં બાબાના જતા પહ�લાં �વયં જઈને �ાસને 
િન�યયુ� અને ધારણાવાન બનાવવાની સેવા 
કરતાં હતાં. અ�યાર� પણ એ �ીિતની રીિત અથવા 
સેવાના િવિધિવધાન અનુસાર શરીરની 
અ�વ�થતાનું િનિમ� કારણ રાખીને એમણે 
િપતા�ી પહ�લાં જ ��થાન કયુ�. જગદ�બા 
સર�વતીને જગતની અંબા હોવા છતાં કદી પણ 
��ાવ�થામાં બતાવવામાં આ�યાં નથી. એનું 
કારણ એ છ� ક� એમણે પોતાની �ાનવીણાનું વાદન 
કરતા તથા િશવશ�� સેનાનું ને��વ કરતાં �ૌઢ 
અવ�થામાં પોતાના દ�હનું િવસજ�ન કયુ� હતું.
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 ઉદાહરણનું કામ કરી શક� 
છ�. રોગ ભલે િવકરાળ 
હતો પર�તુ માતે�રી�નું 
આ�મિનયં�ણ એનાથી 
અિધક અ�ડ અને 
અદ ્ભુત હતું. શરીરની 
અવ�થા તો ક� ઉ�પ�ન
કરી રહી હતી. પર�તુ આ�મા એનાથી આગળ 
વધીને એના �યેય તરફ જવા માટ� ઉ�સુક હતો.

�વનકાળમાં મન વચન કમ�ની એકતા

મોટ� ભાગે એવું કહ�વાય છ� ક� �ય�� �ારા 
કરવામાં આવતાં નકારા�મક કમ� અંિતમ ઘડીમાં 
એની સામે આવે છ�. આ સંદભ�માં માતે�રી�ની 
��થિત પર િવચાર કરવામાં આવે તો એમનું મન 
િનિવ��ન હતું. કારણ ક� એમના મુખથી કોઈપણ 
દુઃખસૂચક અથવા પ�ાતાપ બોધક શ�દ 
નીકળતા નહોતા. પણ ક�ટલાક �દવસો પહ�લાં 
એમણે પોતાની વાણીમાં એ ક�ં હતું ક� � શરીરને 
�યાિધ થાય છ� તો મન અને બુ��એ એના 
�ભાવથી મુ� રહ�વું �ઈએ. એ કથનને અનુ�પ 
જ હવે એમની ��થિત હતી. અંત સમયે પણ એમણે 
કહ�લાં વા�યો અનુસાર જ એમની ��થિત હતી.

ધીર અને ગંભીર

જે ��ાવ�સ એમને એ �દવસે મ�યા હતા, 
એમને પણ એ આભાસ હતો ક� કદાચ આ શરીર 
લાંબો સમય ટકશે નહ�. આમ છતાં માતે�રી�ની 
��થિત દ�હાતીત અથવા િવદ�હી હતી. એ �ણતાં 
હતાં ક� હવે પોતે થોડા સમય માટ� છ� પર�તુ 
વાતાવરણની અલૌ�કકતા ઉપર �ભાવ પડે નહ� 

માતે�રી ��ાક�મારી સર�વતી�
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

24, જૂન 1965ના �દવસે 
માતે�રી ��ાક�મારી 
સર�વતી�એ પોતાના 
પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� 
હતો. આમ તો એમને 
પહ�લાંથી જ દ�હમાં મોહ-
મમતા નહોતી. તેઓ 

‘ન�ોમોહા’ ��િતલ��ધા’ની ��થિતમાં જ હતાં. 
એમણે પોતાનું શરીર ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
કયુ� હતું. તેઓ સવ�જન િહત માટ� �ય�ત હતાં. 
એમને ��યુનો ભય નહોતો. આ દુિનયામાંથી 
જવાનો અફસોસ નહોતો. તેઓ કોઈ અપૂણ� 
ઈ�છાથી �િસત નહોતાં, ઉપરામ હતાં. એમનું 
શરીર એમની કપરી પરી�ા લઈ ર�ં હતું. આમ 
છતાં તેમણે પોતાની માનિસક સમતુલા �ળવી 
રાખી હતી. ‘�� કોણ છું. �યાંથી આવી છું અને માર� 
�યાં જવાનું છ� ?’ આ ��િત અને ��થિત �પ� 
હતી. તેથી તેઓ િવચિલત થયાં નહ�.

રોગ િવકરાળ, આ�મ િનયં�ણ અદ ્ભુત

શરીર છોડતાં પહ�લાં એમણે મધુવનમાં 
ઉપ��થત સવ� ��ાવ�સોને પોતાના હાથે ફળ �પી 
�સાદ આ�યો અને યોગ ��થર નયનોથી મુલાકાત 
પણ કરી. એ મુલાકાતમાં િવદાય પણ સમાયેલી 
હતી. મૂક ભાષામાં અને પોતાના �કાશમાન મુખ 
મંડલથી એમને જે કહ�વાનું હતું તે કહી દીધું. � ક� 
શરીર તોફાન લાવી ર�ં હતું છતાં પણ તેઓ સૌની 
સામે ��થર બેઠાં હતાં એમના ચહ�રા ઉપરથી શાંિત 
વરસી રહી હતી. � કોઈને �વું હોય ક� યોગીનું 
મન પોતાના તન પર કઈ રીતે િવજય �ા�ત કરી 
શક� છ� તો આ ��ય એમના માટ� એક ��ય�
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ઓમ રાધે નામથી �િસ� થયાં

�યાર� માતે�રી�એ ત�કાલીન 
‘ઓમમંડલી’ના સ�સંગમાં �વેશ કય� �યાર� તો 
તેઓ ‘સર�વતી’ નામથી �ણીતાં નહોતાં ક� 
‘જગદ�બા’ નામથી સ�માિનત નહોતાં. ક�ટલાક 
�દવસોમાં પોતાના િવશેષ પુ�ષાથ�, પોાતાની ઉ� 
ધારણા અને મહાન �િતભાના કારણે તેઓ ‘ઓમ 
રાધે’ના નામથી �િસ� થયાં. તેઓ �યાર� 
ઓમની �વિન કરતાં હતાં અને િસતાર પર ત�મય 
થઈને �દ�યગીત ગાતાં તો સાંભળનારાંના �દયના 
તાર પણ એ �વર લહરીમાં એકતાન થઈને ઝંક�ત 
થઈ જતા હતા. તેઓ દ�હ બુ��થી મુ� થઈને હ�સ 
અથવા મુ� પ�ી સમાન �હાિનયતના 
આકાશમાં ઉડતાં અને િવચરણ કરતાં લાગતાં 
હતાં. એમને અતી���ય સુખનો અનુભવ થતો 
હતો અને એવું લાગતું હતું ક� કોઈ �ાનનું હાલરડું 
ગાઈને પોતાના વા�સ�ય અથવા મા�વ� �ેમનો 
અનુભવ કરાવી ર�ાં હોય.

ઓમ રાધે બ�યાં ��ટનાં મુ�ય

આ �હાની પ�રવારમાં શારી�રક 
���કોણથી વધાર� આયુવાળાં હોવા છતાં સૌ 
એમને પોતાનાથી વ�ર� સમજતાં હતાં. ઓમરાધે 
પણ �હાિનયતથી �દનરાત એમની �ાન પાલના 
કરવામાં �ડાયેલાં રહ�તાં. િપતા�ીએ િનિમ� 
બનીને ક�યાઓ - માતાઓનું �યાર� ��ટ 
બના�યું, �યાર� ઓમરાધેને એમનાં મુ�ય તરીક� 
પસંદ કયા�. એ ત�ણ અવ�થામાં એક ઈ�રીય 
સં�થાનનાં �થમ અ�ય�ા અથવા મુ�ય બનવાનું 
�ેય �ા�ત કરવું એ કોઈ ઓછા મહ�વની વાત 
નથી. એક નવા િવ�ની �થાપના કરવા માટ� 
�યાર� એની સં�થાનો પાયો નંખાતો હોય અને 
લોકો એના નવા દશ�ન, નવા કાય�કલાપ અને 

તેથી એવા કોઈ શ�દ બો�યાં નહ� ક� ઈશારો પણ 
ના કય�. તે સદાકાળની જેમ ધીર અને ગંભીર 
હતાં. એમને �ાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી. 
એમણે પોતાનો ડાબો હાથ ��ાબાબાના ડાબા 
હાથમાં રા�યો હતો. ��ાબાબા પણ એમને 
યોગની શ��શાળી ��� આપી ર�ાં હતા. 
ક�ટલોક સમય આ ��ય ચા�યું. એવું લાગતું હતું ક� 
શરીરમાંથી િવદાય લેતા પહ�લાં તેઓ પોતાના 
���ય િપતામહ અને પરમિપતાથી આખરી 
મુલાકાત કરી ર�ાં હોય. એક બાજુ તેઓ 
શરીરને છોડી ર�ાં હતાં અને બી� બાજુ યોગ�થ 
અને �વ�પ�થ બનીને અલૌ�કક રીિતથી િવદાય 
લઈ ર�ાં હતાં. આ ��� અને હાથ એમના માટ� 
સૂ�મિવમાનનું કાય� કરી ર�ાં હતાં. મૂક ભાષામાં 
તેઓ કહી ર�ાં હતાં ક� હવે �� જઈ રહી છું. 
આગળની તૈયારી કરવા. સાર ંુ ફરીથી મળીશું.

િપતા�ી પહ�લાં જ ��થાન

બંને એકબી�ને હાથ છોડી ર�ાં નહોતાં. 
પર�તુ શરીર છૂટી ગયું એટલે પાિથ�વ હાથ પણ છૂટી 
ગયો. પોતાના અલૌ�કક �વનમાં પણ તેઓ કોઈ 
નગરમાં બાબાના જતા પહ�લાં �વયં જઈને �ાસને 
િન�યયુ� અને ધારણાવાન બનાવવાની સેવા 
કરતાં હતાં. અ�યાર� પણ એ �ીિતની રીિત અથવા 
સેવાના િવિધિવધાન અનુસાર શરીરની 
અ�વ�થતાનું િનિમ� કારણ રાખીને એમણે 
િપતા�ી પહ�લાં જ ��થાન કયુ�. જગદ�બા 
સર�વતીને જગતની અંબા હોવા છતાં કદી પણ 
��ાવ�થામાં બતાવવામાં આ�યાં નથી. એનું 
કારણ એ છ� ક� એમણે પોતાની �ાનવીણાનું વાદન 
કરતા તથા િશવશ�� સેનાનું ને��વ કરતાં �ૌઢ 
અવ�થામાં પોતાના દ�હનું િવસજ�ન કયુ� હતું.
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�ઢતા, િન�યા�મકતા, સાહસ, સહનશીલતા 
અને નૈિતકબળની પરાકા�ાનો �પ� પ�રચય 
મળ� છ�. માતા જેમ બાળકોનું લાલનપાલન કરવા 
ઉપરાંત એનું ર�ણ પણ કર� છ� એ રીતે એમણે 
�ાનના હાલરડાથી નહ� પણ �ાર�િભક હલચલના 
સમયે એમને સંર�ણ પણ �દાન કયુ�.

�ાન�ા��ત પછી �વનમાં થયો ચમ�કાર

આમ તો ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પહ�લાં પણ 
સાંસા�રક ���કોણથી એમનું �વન જનસામા�ય 
કરતાં ઉ� અને આકષ�ણમય હતું. તેઓ િવ�ા 
અ�યયનમાં ઘણાં ક�શળ હતાં. સંગીતમાં 
�િતભાશાળી હતાં. સં�કારોમાં િમલનસાર ન� 
અને મધુર હતાં. એમનું �ય���વ આકષ�ણમૂત� 
હતું. એમના આ ગુણોને કારણે પોતાના નગરમાં, 
બાિલકાઓમાં તેઓની �ણીતી - િ�ય ઓળખાણ 
થઈ પર�તુ ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પછી એમના 
�વનમાં એક એવો ચમ�કાર થયો ક� આ��તક - 
ના��તક, િવરોધી - ��ાળુ એમની સામે એવો 
અનુભવ કરતાં હતાં ક� �હાની સંબંધે તેઓ 
એમની મા છ�. એમનો �ેમ, એમની મધુરતા, 
એમની પિવ�તા, એમના �ાનની ગહનતા, 
એમનું તપ�વી�વન, દર�કને �ભાિવત કરતું હતું. 
એમના લૌ�કક સંબંધીઓનું કહ�વું છ� ક� ઈ�રીય 
�ાનની �ા��ત પહ�લાં પણ એમનો સેવાભાવ, 
સહયોગ, �ેહ, કાય� ક�શળતા અને �યવહારની 
ઉ�વલતાથી �ભાિવત કરતાં હતાં. પર�તુ 
ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પછી તો એમની વાણીમાં 
એવો �ભાવ આવી ગયો ક� સંશય દૂર થઈ જતો 
હતો, મનોિવકાર ભાગી જતા હતા. એમના 
�ય���વમાં એવી �હાિનયત હતી ક� જ�મ 
જ�માતંરથી સંત�ત આ�માઓને શાંિતનું વરદાન 
મળતું હતું. ખર�ખર એ મા સર�વતી હતાં જેઓ 
�ાનવીણા વાદનથી િવ�ા ક�શળ બનાવી દ�તાં 

નવી નીિત - રીિતનો િવરોધ મ�મતાથી કરવા 
માટ� ત�પર હોય, �યાર� એ હલચલના �દવસોમાં 
કાય� સંચાલનની જવાબદારી લેવી એ િવ�ની એક 
અનુપમ ઘટના હતી. 2000 વષ�માં જે પુ�ષ �ધાન 
સમાજમાં નારીનું ગૌણ�થાન ર�ં હોય એમાં એક 
ક�મારીએ સામે આવીને એક સાથે ક�ટલાય 
જબરદ�ત પડકારોનો �વીકાર કરીને 
અભય�પમાં એમનો સામનો કરવો આ િવ�ના 
ઈિતહાસમાં �લંત ઘટના છ�. જેનું ઉદાહરણ 
શોધવા છતાં મળશે નહ�.

ક�યાઓ માતાઓના અનોખા દળનું 
ને��વ કયુ�

એ સમયના ઘટનાચ� પર �યાર� આપણે 
���પાત કરીએ છીએ તો આપણે આ�ય�ચ�કત 
થઈ જઈએ છીએ. એક બાજુ િસંધના ભાઈબંધ 
(�યાપારીવગ�) અને આિમલ (અફસરશાહી)નો 
મોટો િવરોધ, બી� બાજુ નવિનિમ�ત 
િવધાનસભામાં મુ�યમં�ી અને કાયદામં�ી પર 
દબાણ, �ી� બાજુ અં�ે� સરકારના જૂના 
કાયદા, ચોથી બાજુ પં�ડત અને પૂ�રી વગ�નો 
ક�ટલીયે �ાંિતઓ અને �વાથ�ને કારણે ગઠબંધન 
અને પાંચમી બાજુ અપરાધી ત�વોનો તનાવપૂણ� 
�યવહાર અને છ�ી બાજુ મનોિવકારોથી પી�ડત 
ક�ટલાક લોકોનો ક�યાઓ, માતાઓ પર 
અ�યાચાર તથા એમની સાથે દુ�ય�વહાર - આ 
સવ�નું બનેલું પેચીદું, વાંક�, જ�ટલ અને �િતક�ળ 
વાતાવરણ હતું જેનો સામનો કોઈ િવરલા 
સાહિસક જ કરી શક� છ�. આવા સમયે તેઓ 
િપતા�ીની સાથે નૈિતકતાનો �વજ પોતાના હાથમાં 
મજબૂતીથી લઈ ક�મારીઓ અને માતાઓના એક 
એવા અનોખા દળનું ને��વ કરી ર�ાં હતાં ક� જેનું 
�મરણ કરીને એ શ���પાની સમ� જનજનનું 
મ�તક ઝૂક� �ય છ�. એનાથી એમની િનભ�યતા, 
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હતાં. વરદાન આપીને અપિવ�તા દૂર કરતાં હતાં. 
િપતા�ી �ારા એમને િવશેષ સ�માનયુ� �થાન 
મ�યું હતું. િપતા�ી પહ�લાં એમની વાણી અમે 
સાંભળતા હતા. િપતા�ી એમનું િવિશ�તાથી 
�વાગત કરતા હતા અને િવદાય આપતા હતા. 
તેઓ આ ઈ�રીય પ�રવારમાં એમને જ જગદ�બા 
અને સર�વતીનું �થાન આપતા હતા. આ સવ� 
એમની મહાનતાનાં સૂચક છ�.

માતે�રી�ની િશ�ાઓ

માતે�રી� પોતાની વાણીમાં લગભગ 
કમ�ની ગુ�ગિત પર �કાશ ફ�કતા હતાં. તેઓ 
કહ�તાં હતાં ક� મનુ�ય પોતાનાં કમ�ની અધમતાને 
કારણે જ પતનને પા�યો છ�. અને હવે કમ�ને �ે� 
બનાવીને જ મહાન બની શક� તેઓ કહ�તાં હતાં ક� 
મોટ� ભાગ સવ�ધમ�ના લોકો એવું કહ� છ� ક� 
પરમા�મા અમારા માતિપતા, બંધુ સખા, સ�ગુ� 
અને સવ��વ છ�. પર�તુ લૌ�કક �વનમાં આ 
સંબંધોને �યવહા�રક �પથી િનભાવવાનું �ણે છ�, 
તે રીતે પારમાિથ�ક ���કોણથી પરમા�માની સાથે 
પોતાના આ સંબંધોને િનભાવતા નથી. તેથી તેઓ 
પરમા�મા પાસેથી મુ��-�વનમુ�� યા સુખ-
શાંિતનો ભંડાર �ા�ત કરી શકતા નથી. તેઓ 
કહ�તાં હતાં ક� જ�મા�તર દ�હઅિભમાન અને 

િવકારોવાળું �વન તો �યું. શા��ો, તીથ�, 
યા�ાઓ વગેર�નો પુ�ષાથ� કરીને પણ �ઈ લીધો 
આજે આપણી જે ��થિત છ� તેનાથી શું એ �પ� 
થતું નથી ક� એનાથી આપણને �ા��ત થઈ નથી, જે 
આપણે ઈ�છીએ છીએ. તો પછી િવચારવાની કઈ 
વાત છ� ? હવે પરમિપતા પરમા�મા મા� એટલું જ 
કહ� છ� ક� આ િવકારોને છોડો અને હવે બાક� 
રહ�લા �વનમાં પિવ� બનો જેથી �� આપને 
ઈ�રીય વારસો આપું. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� શું આ 
સોદો કરવો નથી ? િવનાશ સામે જ છ�. હવે િનણ�ય 
નહ� કરો તો �યાર� કરશો?

આ રીતે માતે�રી� િશવબાબા અને 
��ાબાબાનાં મહાવા�યોને સરળતાથી 
સમ�વતાં અને િનયમો તથા મયા�દાઓને 
સુગમતાથી ધારણ કરાવતાં સૌને આગળ 
ધપાવતાં હતાં. તેઓ અિતિવિશ� રોલ અદા 
કરતાં િવ� નાટકનો બી� રોલ અદા કરવા માટ� 
ચા�યાં ગયાં જેથી સતયુગી રા�યભા�યની 
પુન�થા�પના માટ� મદદ મળ�. તેઓ ધ�ય છ�. એમનો 
કો�ટ કો�ટ આભાર. એમના મહાન કત��યો માટ� 
અમે ક�તાથ� છીએ. 24 જૂનનો �દવસ ન �ણે 
ક�ટલાંયે �મરણો લઈને આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ડીએ છીએ. આમ, પરમા�મા સાથે �ડાયેલી બુ�� એ સા��વક બને છ�, સતોગુણને ધારણ કર� છ�, 
શ��ઓને ધારણ કરીને સમાવી લે છ�. તથા એ શ��ઓ �ારા પોતાની પૂણ�તાનું આવા� કર� છ�. તો 
‘�� એક શ�� �વ�પ આ�મા છું, સવ�શ��વાન િપતાનું બાળક છું, શ�� એ મારો જ ખ�નો છ�. અને 
એ શ�� �ારા િવ�ના આ�માઓને ફરીથી એક વખત સુખ-શાંિતનું વરદાન આપું.’ આમ વાર�વાર 
પોતાની ભુલાયેલી શ��ઓનું આવા� અને એ શ��ઓ �ારા સેવાભાવનાથી �વન એ સવ� શ�� 
સંપ�નની અનુભૂિત કરાવશે અને આ �વન એ ઈ�રનો અમૂ�ય �સાદ, ઈ�રની ભેટ, ઈ�રની �દ�ય 
ભેટ�પ બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... રાજયોગ �ારા શ��ઓની �ા��ત
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�ઢતા, િન�યા�મકતા, સાહસ, સહનશીલતા 
અને નૈિતકબળની પરાકા�ાનો �પ� પ�રચય 
મળ� છ�. માતા જેમ બાળકોનું લાલનપાલન કરવા 
ઉપરાંત એનું ર�ણ પણ કર� છ� એ રીતે એમણે 
�ાનના હાલરડાથી નહ� પણ �ાર�િભક હલચલના 
સમયે એમને સંર�ણ પણ �દાન કયુ�.

�ાન�ા��ત પછી �વનમાં થયો ચમ�કાર

આમ તો ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પહ�લાં પણ 
સાંસા�રક ���કોણથી એમનું �વન જનસામા�ય 
કરતાં ઉ� અને આકષ�ણમય હતું. તેઓ િવ�ા 
અ�યયનમાં ઘણાં ક�શળ હતાં. સંગીતમાં 
�િતભાશાળી હતાં. સં�કારોમાં િમલનસાર ન� 
અને મધુર હતાં. એમનું �ય���વ આકષ�ણમૂત� 
હતું. એમના આ ગુણોને કારણે પોતાના નગરમાં, 
બાિલકાઓમાં તેઓની �ણીતી - િ�ય ઓળખાણ 
થઈ પર�તુ ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પછી એમના 
�વનમાં એક એવો ચમ�કાર થયો ક� આ��તક - 
ના��તક, િવરોધી - ��ાળુ એમની સામે એવો 
અનુભવ કરતાં હતાં ક� �હાની સંબંધે તેઓ 
એમની મા છ�. એમનો �ેમ, એમની મધુરતા, 
એમની પિવ�તા, એમના �ાનની ગહનતા, 
એમનું તપ�વી�વન, દર�કને �ભાિવત કરતું હતું. 
એમના લૌ�કક સંબંધીઓનું કહ�વું છ� ક� ઈ�રીય 
�ાનની �ા��ત પહ�લાં પણ એમનો સેવાભાવ, 
સહયોગ, �ેહ, કાય� ક�શળતા અને �યવહારની 
ઉ�વલતાથી �ભાિવત કરતાં હતાં. પર�તુ 
ઈ�રીય �ાનની �ા��ત પછી તો એમની વાણીમાં 
એવો �ભાવ આવી ગયો ક� સંશય દૂર થઈ જતો 
હતો, મનોિવકાર ભાગી જતા હતા. એમના 
�ય���વમાં એવી �હાિનયત હતી ક� જ�મ 
જ�માતંરથી સંત�ત આ�માઓને શાંિતનું વરદાન 
મળતું હતું. ખર�ખર એ મા સર�વતી હતાં જેઓ 
�ાનવીણા વાદનથી િવ�ા ક�શળ બનાવી દ�તાં 

નવી નીિત - રીિતનો િવરોધ મ�મતાથી કરવા 
માટ� ત�પર હોય, �યાર� એ હલચલના �દવસોમાં 
કાય� સંચાલનની જવાબદારી લેવી એ િવ�ની એક 
અનુપમ ઘટના હતી. 2000 વષ�માં જે પુ�ષ �ધાન 
સમાજમાં નારીનું ગૌણ�થાન ર�ં હોય એમાં એક 
ક�મારીએ સામે આવીને એક સાથે ક�ટલાય 
જબરદ�ત પડકારોનો �વીકાર કરીને 
અભય�પમાં એમનો સામનો કરવો આ િવ�ના 
ઈિતહાસમાં �લંત ઘટના છ�. જેનું ઉદાહરણ 
શોધવા છતાં મળશે નહ�.

ક�યાઓ માતાઓના અનોખા દળનું 
ને��વ કયુ�

એ સમયના ઘટનાચ� પર �યાર� આપણે 
���પાત કરીએ છીએ તો આપણે આ�ય�ચ�કત 
થઈ જઈએ છીએ. એક બાજુ િસંધના ભાઈબંધ 
(�યાપારીવગ�) અને આિમલ (અફસરશાહી)નો 
મોટો િવરોધ, બી� બાજુ નવિનિમ�ત 
િવધાનસભામાં મુ�યમં�ી અને કાયદામં�ી પર 
દબાણ, �ી� બાજુ અં�ે� સરકારના જૂના 
કાયદા, ચોથી બાજુ પં�ડત અને પૂ�રી વગ�નો 
ક�ટલીયે �ાંિતઓ અને �વાથ�ને કારણે ગઠબંધન 
અને પાંચમી બાજુ અપરાધી ત�વોનો તનાવપૂણ� 
�યવહાર અને છ�ી બાજુ મનોિવકારોથી પી�ડત 
ક�ટલાક લોકોનો ક�યાઓ, માતાઓ પર 
અ�યાચાર તથા એમની સાથે દુ�ય�વહાર - આ 
સવ�નું બનેલું પેચીદું, વાંક�, જ�ટલ અને �િતક�ળ 
વાતાવરણ હતું જેનો સામનો કોઈ િવરલા 
સાહિસક જ કરી શક� છ�. આવા સમયે તેઓ 
િપતા�ીની સાથે નૈિતકતાનો �વજ પોતાના હાથમાં 
મજબૂતીથી લઈ ક�મારીઓ અને માતાઓના એક 
એવા અનોખા દળનું ને��વ કરી ર�ાં હતાં ક� જેનું 
�મરણ કરીને એ શ���પાની સમ� જનજનનું 
મ�તક ઝૂક� �ય છ�. એનાથી એમની િનભ�યતા, 
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હતાં. વરદાન આપીને અપિવ�તા દૂર કરતાં હતાં. 
િપતા�ી �ારા એમને િવશેષ સ�માનયુ� �થાન 
મ�યું હતું. િપતા�ી પહ�લાં એમની વાણી અમે 
સાંભળતા હતા. િપતા�ી એમનું િવિશ�તાથી 
�વાગત કરતા હતા અને િવદાય આપતા હતા. 
તેઓ આ ઈ�રીય પ�રવારમાં એમને જ જગદ�બા 
અને સર�વતીનું �થાન આપતા હતા. આ સવ� 
એમની મહાનતાનાં સૂચક છ�.

માતે�રી�ની િશ�ાઓ

માતે�રી� પોતાની વાણીમાં લગભગ 
કમ�ની ગુ�ગિત પર �કાશ ફ�કતા હતાં. તેઓ 
કહ�તાં હતાં ક� મનુ�ય પોતાનાં કમ�ની અધમતાને 
કારણે જ પતનને પા�યો છ�. અને હવે કમ�ને �ે� 
બનાવીને જ મહાન બની શક� તેઓ કહ�તાં હતાં ક� 
મોટ� ભાગ સવ�ધમ�ના લોકો એવું કહ� છ� ક� 
પરમા�મા અમારા માતિપતા, બંધુ સખા, સ�ગુ� 
અને સવ��વ છ�. પર�તુ લૌ�કક �વનમાં આ 
સંબંધોને �યવહા�રક �પથી િનભાવવાનું �ણે છ�, 
તે રીતે પારમાિથ�ક ���કોણથી પરમા�માની સાથે 
પોતાના આ સંબંધોને િનભાવતા નથી. તેથી તેઓ 
પરમા�મા પાસેથી મુ��-�વનમુ�� યા સુખ-
શાંિતનો ભંડાર �ા�ત કરી શકતા નથી. તેઓ 
કહ�તાં હતાં ક� જ�મા�તર દ�હઅિભમાન અને 

િવકારોવાળું �વન તો �યું. શા��ો, તીથ�, 
યા�ાઓ વગેર�નો પુ�ષાથ� કરીને પણ �ઈ લીધો 
આજે આપણી જે ��થિત છ� તેનાથી શું એ �પ� 
થતું નથી ક� એનાથી આપણને �ા��ત થઈ નથી, જે 
આપણે ઈ�છીએ છીએ. તો પછી િવચારવાની કઈ 
વાત છ� ? હવે પરમિપતા પરમા�મા મા� એટલું જ 
કહ� છ� ક� આ િવકારોને છોડો અને હવે બાક� 
રહ�લા �વનમાં પિવ� બનો જેથી �� આપને 
ઈ�રીય વારસો આપું. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� શું આ 
સોદો કરવો નથી ? િવનાશ સામે જ છ�. હવે િનણ�ય 
નહ� કરો તો �યાર� કરશો?

આ રીતે માતે�રી� િશવબાબા અને 
��ાબાબાનાં મહાવા�યોને સરળતાથી 
સમ�વતાં અને િનયમો તથા મયા�દાઓને 
સુગમતાથી ધારણ કરાવતાં સૌને આગળ 
ધપાવતાં હતાં. તેઓ અિતિવિશ� રોલ અદા 
કરતાં િવ� નાટકનો બી� રોલ અદા કરવા માટ� 
ચા�યાં ગયાં જેથી સતયુગી રા�યભા�યની 
પુન�થા�પના માટ� મદદ મળ�. તેઓ ધ�ય છ�. એમનો 
કો�ટ કો�ટ આભાર. એમના મહાન કત��યો માટ� 
અમે ક�તાથ� છીએ. 24 જૂનનો �દવસ ન �ણે 
ક�ટલાંયે �મરણો લઈને આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ડીએ છીએ. આમ, પરમા�મા સાથે �ડાયેલી બુ�� એ સા��વક બને છ�, સતોગુણને ધારણ કર� છ�, 
શ��ઓને ધારણ કરીને સમાવી લે છ�. તથા એ શ��ઓ �ારા પોતાની પૂણ�તાનું આવા� કર� છ�. તો 
‘�� એક શ�� �વ�પ આ�મા છું, સવ�શ��વાન િપતાનું બાળક છું, શ�� એ મારો જ ખ�નો છ�. અને 
એ શ�� �ારા િવ�ના આ�માઓને ફરીથી એક વખત સુખ-શાંિતનું વરદાન આપું.’ આમ વાર�વાર 
પોતાની ભુલાયેલી શ��ઓનું આવા� અને એ શ��ઓ �ારા સેવાભાવનાથી �વન એ સવ� શ�� 
સંપ�નની અનુભૂિત કરાવશે અને આ �વન એ ઈ�રનો અમૂ�ય �સાદ, ઈ�રની ભેટ, ઈ�રની �દ�ય 
ભેટ�પ બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... રાજયોગ �ારા શ��ઓની �ા��ત
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ઉ�ર - વા�તવમાં રાજયોગ શ�દમાં યોગનો અથ� 
છ� સંબંધ. માની �યો �� તમને યાદ ક�ં છું તો �� 
કહી શક� છું ક� મારો યોગ તમારી સાથે થયેલો છ�. 
� આપણે કોઈની યાદમાં હોઈએ તો કહીએ છીએ 
ક� તેનો યોગ તેની સાથે છ�. હવે રાજયોગ, રાજનો 
અથ� છ� સવ��. આથી રાજયોગ અથા�ત ્ મારો 
સંબંધ �યાર� તે ઉ� શ�� સાથે �ડાયેલો છ� 
�યાર� આપણે તે યોગને રાજયોગ કહીએ છીએ. 
પર�તુ તે સંબંધ �ડાતા પહ�લા બંનેનો પ�રચય થવો 
�ઈએ. માની �યો કોઈ બે �ય�� વ�ે એમ જ 
દો�તી નથી થઈ શકતી, સંબંધ એમ જ નથી 
�ડાતો, તે માટ� પહ�લા માર� તમારો પ�રચય 
�ઈએ, તમાર� મારો પ�રચય �ઈએ. પ�રચયના 
આધાર� ધીર� ધીર� સંબંધ �ડાય છ�. આજે આપણે 
સૌ પરમા�માને યાદ કરવાનો �યાસ કરીએ છીએ 
પર�તુ મોટા �માણમાં લોકોની એવી ફ�રયાદ હોય 
છ� ક� તેઓ બેસે તો છ�, સમય ફાળવે છ�, મં�દર - 
મ��દ જે કાંઈ છ�, દસ િમિનટ માટ� બેસે, પર�તુ તે 
દસ િમિનટમાં ક�ટલો સમય સુધી તેની યાદ અને 
ક�ટલો સમય મન આજુ બાજુ ભટક� છ� તે �� છ�. 
આપણે આખો �દવસ બી�ને યાદ કરી શક�એ 
છીએ તો ભગવાનને ક�મ નિહ� ?

�� - પછી આપણે ખુદને, બી� લોકોને પણ 
કહીએ છીએ ક� હા, �� તો રોજ સવાર� સવાર� પૂ� 
ક�ં છું, પર�તુ આપણી અંદરથી આપણને ખબર 
હોય છ� ક� તે પૂ� દરિમયાન મા�ં મન �યાં �યાં 
ગયું હતું ?

ઉ�ર - કરીએ તો છીએ �માિણકતાથી, કરવા 

�યાર� આપણે 
આપણી ખુશીને �ઈએ 
છીએ �યાર� ઘણું બધું 
સમ�ય છ� ક� આ 
મા�યતાઓ આપણાં 
�વન ઉપર ક�વી અસર 
પાડે છ�. મ� એવી આદતો

પાડી છ� જેના આધાર� �� અ�યાર સુધી મા�ં �વન 
�વતી હતી તે હવે બદલવાની જ�ર છ�. આગળનાં 
લેખમા ંઆપણે વાત કરી હતી ક� જૂની મા�યતાઓ 
મે�ડટ�શનના મા�યમથી બદલી શકાય છ�.

હવે મે�ડટ�શનની વાત કરીએ. આગળની 
કડીમાં આપણે મે�ડટ�શનની ઘણી બધી રીતો િવશે 
�યું હતું. � આપણે આપણા સંક�પોને �ેણીબ� 
કરીને એક કડીમાં પરોવીને આપણે મે�ડટ�શન 
કરતાં શીખીએ તો ક�વી રીતે તે મા�યતાઓને 
પ�રવિત�ત કરશે અને � �� નવી મા�યતાઓ 
બનાવતી �� તો તે પુનઃશ��શાળી બનતું જશે, 
ક�વી રીતે આ બધું શ�ય બની શક� છ�, કઈ પ�િત 
છ� અને કઈ �િ�યા છ� તેની ઉપર વાતચીત કરીએ.
�� - ��ાક�મારી િશવાની, � આપણે �ઈએ 
તો આપણે મે�ડટ�શનની વાત કરી હતી, અ�યાર 
સુધીમાં ઘણી બધી વાતો થઈ છ� અને તે �પ� થઈ 
ગયું છ� ક� પોતાની મા�યતાને બદલીએ અને તેની 
ઉપર એક નવી મા�યતા િનમા�ણ કરીને પછી એક 
�ંખલાની જેમ ચલાવતા જવું. તેમાં રાજયોગ 
આપણી ક�વી રીતે મદદ કર� છ� અથવા તેનો 
અ�યાસ આપણે ક�વી રીતે કરવો ?

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ઈ�છીએ છીએ આપણો રોજનો જે સમય જે કરવા 
માટ� િનિ�ત હોય પર�તુ તે કાં તો મૌિખક ક� કોઈ 
ઔપચા�રકતા છ�. મનથી પણ યાદ કરવા ઇ�છીએ 
છીએ પણ પછી �� એ આવે છ� ક� મન ભટક� છ� 
ક�મ, અને �યાર� કહી દઈએ છીએ ક� મન બ� 
ચંચળ છ�. મન તો એકા� નથી થતું, મન ભટક� 
�ય છ�. પર�તુ મહ�વનું એ છ� ક� શા માટ� યાદ 
કરવું, પછી કહીએ છીએ શીખવું પડશે. 
હક�કતમાં યાદ કરવાનું શીખવાનું નથી, આખા 
�દવસમાં આપણે ઘણાબધા લોકોને યાદ કરીએ 
છીએ, જે લોકો પસંદ નથી તેને પણ યાદ કરીએ 
છીએ. હવે જેટલા લોકોને યાદ કરવા બેસીએ, 
હાલતા-ચાલતા, કામ કરતાં યાદ ન કરવા હોય 
તો પણ યાદ આવે છ�. તેને યાદ કરવાની તૈયારી 
પણ કરીએ, �થાન પણ બનાવીએ, અલગથી 
સમય પણ કાઢીએ, મા� દસ િમિનટ તો પછી યાદ 
ક�મ નથી આવતી, આવું ક�મ થાય છ� ?

તે બધાને યાદ કરી શક� છ�, મા� યાદ તો 
કરવાનું છ�, બાક�નાં લોકોને યાદ કરતી વખતે 
મન ક�મ ભટકતું નથી, ઈ�રને યાદ કરતા સમયે 
મન ક�મ ભટક� છ�, તેનું કોઈ કારણ નથી. એક 
બાળકને યાદ કરવાનું શીખવી ન શકાય પોતાનાં 
માતા-િપતાને ક�વી રીતે યાદ કરાય. યાદ કરવું 
આટલું �વાભાિવક છ�. �ાસ લેવાનું શીખવાનું 
નથી તે ક�દરતી છ�, યાદ કરવાનું શીખવી નથી 
શકાતું, તે �વાભાિવક છ� પર�તુ તેને જેને આપણે 
કહીએ છીએ ‘તુ�હ� માતા, િપતા તુ�હ� હો, તુ�હ� 
હો સખા, બંધુ તુ�હ� હો સબ ક�છ હો’ તો તેની યાદ 
ક�મ નથી આવતી. કારણ કદાચ આપણે �ણતાં 
નથી ક� તે કોણ છ�, �યાર� તે યાદ �ડાતી નથી. 
�યાર� તેને �� યાદ કરવાનો �યાસ ક�ં છું પર�તુ મન 
બી� તરફ જતું રહ� છ� જેને �� સારી રીતે �ણું છું. 
એટલા માટ� યાદ કરવાથી પહ�લા �ણવા, 

ઓળખવા, પ�રચય હોવો જ�રી છ�.

�યાર� આપણે રાજયોગ શીખીએ છીએ તો 
અમે ઘણીવાર ભાઈ-બહ�નોને ક�ં ક� આપ ક��� 
ઉપર આવી શકો છો, રાજયોગનો �ાથિમક 
પા��મ કરી શકો છો, તો તેમાં આપને 
િવિધપૂવ�ક જણાવવામાં આવે છ� ક� સૌથી પહ�લા 
પોતાને ઓળખો ‘�� કોણ છું’, યાદ (યોગ) કરવા 
કોણ બેઠું છ�, તે કોણ છ�, કોણ યાદ કર� છ� અને 
�ીજું આપણો તેની સાથે સંબંધ શું છ�, �� તેની સાથે 
પોતાનો સંબંધ ક�વી રીતે �થાિપત ક�ં તો �� કોણ 
છું, તે કોણ છ�, અને અમારા બંનેનો અરસપરસ 
સંબંધ શું છ� ? � �� તમને પૂછું ક� તમારો પ�રચય 
શું છ� તો તમે તમારા પ�રચયમાં શું જણાવશો ?

�� - �� પહ�લા મા�ં નામ જણાવીશ, પછી મારો 
�યવસાય બતાવીશ.

ઉ�ર - તમે તમા�ં નામ, તમારો અ�યાસ, તમારો 
�યવસાય, પછી તમે �યા પ�રવાર સાથે સંબંિધત 
છો, કયું શહ�ર, કયા દ�શ સાથે સંબંિધત છો તે 
તમામ વાતો જે આપણે મેળવી છ�. એટલે સુધી ક� 
આપણું નામ પણ કોઈક� આપેલું હશે. પર�તુ એક 
બાળકને જુઓ, આપણે 8-10 �દવસ પછી તેને 
નામ આપીએ છીએ, પર�તુ પ�રચય તો છ� ને તેનું 
વા�તવમાં નામ શું છ� ? એક બી� પાસે મોકલવા 
માટ� પછી જેમ ક� તેનાં િશ�ણની �ણકારી લઈએ 
છીએ, પર�તુ જે �દવસે તે હો�ો બને અને તે નંબર 
આ�યો તો આજથી મારો પ�રચય બદલાઈ ગયો. �� 
કોણ છું. �� એક ડૉ�ટર છું, એ��જનીયર છું, 
આપણો પ�રચય બદલાઈ �ય છ�, આપણી 
ઓળખાણ બદલાઈ ગઈ પછી �યવસાયનું સૂ� 
�ડાઈ ગયું તો તે પણ એક યા�ા ચાલવા લાગે છ� 
િશ�ણથી લઈને હો�ો મેળવવા સુધી.

�� - ઘણાં લોકો પોતાનાં પ�રચયમાં પોતાનું 
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ઉ�ર - વા�તવમાં રાજયોગ શ�દમાં યોગનો અથ� 
છ� સંબંધ. માની �યો �� તમને યાદ ક�ં છું તો �� 
કહી શક� છું ક� મારો યોગ તમારી સાથે થયેલો છ�. 
� આપણે કોઈની યાદમાં હોઈએ તો કહીએ છીએ 
ક� તેનો યોગ તેની સાથે છ�. હવે રાજયોગ, રાજનો 
અથ� છ� સવ��. આથી રાજયોગ અથા�ત ્ મારો 
સંબંધ �યાર� તે ઉ� શ�� સાથે �ડાયેલો છ� 
�યાર� આપણે તે યોગને રાજયોગ કહીએ છીએ. 
પર�તુ તે સંબંધ �ડાતા પહ�લા બંનેનો પ�રચય થવો 
�ઈએ. માની �યો કોઈ બે �ય�� વ�ે એમ જ 
દો�તી નથી થઈ શકતી, સંબંધ એમ જ નથી 
�ડાતો, તે માટ� પહ�લા માર� તમારો પ�રચય 
�ઈએ, તમાર� મારો પ�રચય �ઈએ. પ�રચયના 
આધાર� ધીર� ધીર� સંબંધ �ડાય છ�. આજે આપણે 
સૌ પરમા�માને યાદ કરવાનો �યાસ કરીએ છીએ 
પર�તુ મોટા �માણમાં લોકોની એવી ફ�રયાદ હોય 
છ� ક� તેઓ બેસે તો છ�, સમય ફાળવે છ�, મં�દર - 
મ��દ જે કાંઈ છ�, દસ િમિનટ માટ� બેસે, પર�તુ તે 
દસ િમિનટમાં ક�ટલો સમય સુધી તેની યાદ અને 
ક�ટલો સમય મન આજુ બાજુ ભટક� છ� તે �� છ�. 
આપણે આખો �દવસ બી�ને યાદ કરી શક�એ 
છીએ તો ભગવાનને ક�મ નિહ� ?

�� - પછી આપણે ખુદને, બી� લોકોને પણ 
કહીએ છીએ ક� હા, �� તો રોજ સવાર� સવાર� પૂ� 
ક�ં છું, પર�તુ આપણી અંદરથી આપણને ખબર 
હોય છ� ક� તે પૂ� દરિમયાન મા�ં મન �યાં �યાં 
ગયું હતું ?

ઉ�ર - કરીએ તો છીએ �માિણકતાથી, કરવા 

�યાર� આપણે 
આપણી ખુશીને �ઈએ 
છીએ �યાર� ઘણું બધું 
સમ�ય છ� ક� આ 
મા�યતાઓ આપણાં 
�વન ઉપર ક�વી અસર 
પાડે છ�. મ� એવી આદતો

પાડી છ� જેના આધાર� �� અ�યાર સુધી મા�ં �વન 
�વતી હતી તે હવે બદલવાની જ�ર છ�. આગળનાં 
લેખમા ંઆપણે વાત કરી હતી ક� જૂની મા�યતાઓ 
મે�ડટ�શનના મા�યમથી બદલી શકાય છ�.

હવે મે�ડટ�શનની વાત કરીએ. આગળની 
કડીમાં આપણે મે�ડટ�શનની ઘણી બધી રીતો િવશે 
�યું હતું. � આપણે આપણા સંક�પોને �ેણીબ� 
કરીને એક કડીમાં પરોવીને આપણે મે�ડટ�શન 
કરતાં શીખીએ તો ક�વી રીતે તે મા�યતાઓને 
પ�રવિત�ત કરશે અને � �� નવી મા�યતાઓ 
બનાવતી �� તો તે પુનઃશ��શાળી બનતું જશે, 
ક�વી રીતે આ બધું શ�ય બની શક� છ�, કઈ પ�િત 
છ� અને કઈ �િ�યા છ� તેની ઉપર વાતચીત કરીએ.
�� - ��ાક�મારી િશવાની, � આપણે �ઈએ 
તો આપણે મે�ડટ�શનની વાત કરી હતી, અ�યાર 
સુધીમાં ઘણી બધી વાતો થઈ છ� અને તે �પ� થઈ 
ગયું છ� ક� પોતાની મા�યતાને બદલીએ અને તેની 
ઉપર એક નવી મા�યતા િનમા�ણ કરીને પછી એક 
�ંખલાની જેમ ચલાવતા જવું. તેમાં રાજયોગ 
આપણી ક�વી રીતે મદદ કર� છ� અથવા તેનો 
અ�યાસ આપણે ક�વી રીતે કરવો ?

�સ�નતાના પથ પર

યોગ (મેડીટ�શન) �ારા સમ�યાઓથી મુ��
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ઈ�છીએ છીએ આપણો રોજનો જે સમય જે કરવા 
માટ� િનિ�ત હોય પર�તુ તે કાં તો મૌિખક ક� કોઈ 
ઔપચા�રકતા છ�. મનથી પણ યાદ કરવા ઇ�છીએ 
છીએ પણ પછી �� એ આવે છ� ક� મન ભટક� છ� 
ક�મ, અને �યાર� કહી દઈએ છીએ ક� મન બ� 
ચંચળ છ�. મન તો એકા� નથી થતું, મન ભટક� 
�ય છ�. પર�તુ મહ�વનું એ છ� ક� શા માટ� યાદ 
કરવું, પછી કહીએ છીએ શીખવું પડશે. 
હક�કતમાં યાદ કરવાનું શીખવાનું નથી, આખા 
�દવસમાં આપણે ઘણાબધા લોકોને યાદ કરીએ 
છીએ, જે લોકો પસંદ નથી તેને પણ યાદ કરીએ 
છીએ. હવે જેટલા લોકોને યાદ કરવા બેસીએ, 
હાલતા-ચાલતા, કામ કરતાં યાદ ન કરવા હોય 
તો પણ યાદ આવે છ�. તેને યાદ કરવાની તૈયારી 
પણ કરીએ, �થાન પણ બનાવીએ, અલગથી 
સમય પણ કાઢીએ, મા� દસ િમિનટ તો પછી યાદ 
ક�મ નથી આવતી, આવું ક�મ થાય છ� ?

તે બધાને યાદ કરી શક� છ�, મા� યાદ તો 
કરવાનું છ�, બાક�નાં લોકોને યાદ કરતી વખતે 
મન ક�મ ભટકતું નથી, ઈ�રને યાદ કરતા સમયે 
મન ક�મ ભટક� છ�, તેનું કોઈ કારણ નથી. એક 
બાળકને યાદ કરવાનું શીખવી ન શકાય પોતાનાં 
માતા-િપતાને ક�વી રીતે યાદ કરાય. યાદ કરવું 
આટલું �વાભાિવક છ�. �ાસ લેવાનું શીખવાનું 
નથી તે ક�દરતી છ�, યાદ કરવાનું શીખવી નથી 
શકાતું, તે �વાભાિવક છ� પર�તુ તેને જેને આપણે 
કહીએ છીએ ‘તુ�હ� માતા, િપતા તુ�હ� હો, તુ�હ� 
હો સખા, બંધુ તુ�હ� હો સબ ક�છ હો’ તો તેની યાદ 
ક�મ નથી આવતી. કારણ કદાચ આપણે �ણતાં 
નથી ક� તે કોણ છ�, �યાર� તે યાદ �ડાતી નથી. 
�યાર� તેને �� યાદ કરવાનો �યાસ ક�ં છું પર�તુ મન 
બી� તરફ જતું રહ� છ� જેને �� સારી રીતે �ણું છું. 
એટલા માટ� યાદ કરવાથી પહ�લા �ણવા, 

ઓળખવા, પ�રચય હોવો જ�રી છ�.

�યાર� આપણે રાજયોગ શીખીએ છીએ તો 
અમે ઘણીવાર ભાઈ-બહ�નોને ક�ં ક� આપ ક��� 
ઉપર આવી શકો છો, રાજયોગનો �ાથિમક 
પા��મ કરી શકો છો, તો તેમાં આપને 
િવિધપૂવ�ક જણાવવામાં આવે છ� ક� સૌથી પહ�લા 
પોતાને ઓળખો ‘�� કોણ છું’, યાદ (યોગ) કરવા 
કોણ બેઠું છ�, તે કોણ છ�, કોણ યાદ કર� છ� અને 
�ીજું આપણો તેની સાથે સંબંધ શું છ�, �� તેની સાથે 
પોતાનો સંબંધ ક�વી રીતે �થાિપત ક�ં તો �� કોણ 
છું, તે કોણ છ�, અને અમારા બંનેનો અરસપરસ 
સંબંધ શું છ� ? � �� તમને પૂછું ક� તમારો પ�રચય 
શું છ� તો તમે તમારા પ�રચયમાં શું જણાવશો ?

�� - �� પહ�લા મા�ં નામ જણાવીશ, પછી મારો 
�યવસાય બતાવીશ.

ઉ�ર - તમે તમા�ં નામ, તમારો અ�યાસ, તમારો 
�યવસાય, પછી તમે �યા પ�રવાર સાથે સંબંિધત 
છો, કયું શહ�ર, કયા દ�શ સાથે સંબંિધત છો તે 
તમામ વાતો જે આપણે મેળવી છ�. એટલે સુધી ક� 
આપણું નામ પણ કોઈક� આપેલું હશે. પર�તુ એક 
બાળકને જુઓ, આપણે 8-10 �દવસ પછી તેને 
નામ આપીએ છીએ, પર�તુ પ�રચય તો છ� ને તેનું 
વા�તવમાં નામ શું છ� ? એક બી� પાસે મોકલવા 
માટ� પછી જેમ ક� તેનાં િશ�ણની �ણકારી લઈએ 
છીએ, પર�તુ જે �દવસે તે હો�ો બને અને તે નંબર 
આ�યો તો આજથી મારો પ�રચય બદલાઈ ગયો. �� 
કોણ છું. �� એક ડૉ�ટર છું, એ��જનીયર છું, 
આપણો પ�રચય બદલાઈ �ય છ�, આપણી 
ઓળખાણ બદલાઈ ગઈ પછી �યવસાયનું સૂ� 
�ડાઈ ગયું તો તે પણ એક યા�ા ચાલવા લાગે છ� 
િશ�ણથી લઈને હો�ો મેળવવા સુધી.

�� - ઘણાં લોકો પોતાનાં પ�રચયમાં પોતાનું 
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ઉપનામ બતાવે છ� ક� મારી ઓળખ આ જ છ�.

ઉ�ર - આપણો હો�ો આપણી ઓળખ બને છ�, 
આપણું કાય�, આપણા સંબંધથી આપણી ઓળખ 
બને છ� પર�તુ �યાર� આપણે આ યા�ાને �ઈએ તો 
આ �વનની યા�ામાં આ બધી ચી� આપણને 
મળતી �ય, મળતી �ય. સંબંધો પણ જે તમે ક�ં 
તેમ પ�રવિત�ત, કોઈ કોઈ મળતા �ય, કોઈ કોઈ 
છૂટતા �ય. થોડા સમય પછી આપણી ઓળખ એ 
પણ હોય ક� �� કોઈની દીકરી છું, થોડા સમય પછી 
આપણી ઓળખ એક મા તરીક� પણ હોઈ શક�. 
પછી 20 વષ� પછી કોઈકની દાદી છું, � સાસુ પણ છું 
તો આ રીતે આપણે �ઈએ છીએ આપણી ઓળખ 
આપણાં સંબંધો ઉપર બનતી �ય છ�. આ તો એ 
ચી� થઈ જે આપણને મળતી �ય છ�, પર�તુ કોઈ 
કોઈ ચીજ છૂટતી પણ �ય છ� જેમ ક� હો�ો જશે, 
આપણે િન�� થઈશું. જેમ જેમ આટલી બધી ચી� 
મળતી �ય છ� તેમ તેમ ક�ટલીક ચી� છૂટતી પણ 
�ય છ�. પર�તુ �યાર� આ ચી� મળ� છ� તો આપણે 
તેની સાથે બંધાઈ જઈએ છીએ. પ�રવાર સાથે 
લગાવ, હો�ાથી લગાવ, આપણી િમલકતથી પણ 
હોઈ શક� છ�. જે ચીજ આપણને �વનમાં મળ� છ� તો 
તેની સાથે એક ભય રહ� છ� ક� �યાંક આ છૂટી ન 
�ય, તેને કાંઈક થઈ ન �ય. �યાર� આપણે બધા 
�ણીએ છીએ ક� એક �દવસ બધાએ જવાનું છ�. 
કારણ ક� �વનમાં ખુશી નથી એટલે આ બધી 
ચી� છૂટવાનો ભય રહ� છ� અને આપણાં ચેતન 
મનમાં એ આવી �ય છ� ક� મને કાંઈક થઈ ન �ય.

સૌથી મજબૂત લગાવ કયા �મમાં આગળ 
વધે છ�, જે �મમાં તે ચીજ મળતી �ય છ�. આજે � 
�� ‘��’ ક�� છું તો આપણને શું શું યાદ આવે છ� - 
સૌથી પહ�લા પોતાનું નામ, પછી હો�ો, પછી સંબંધ 
પણ � તેની તસવીર લઈએ ‘�� કોણ છું’ તો કઈ 
તસવીર આપણી સામે આવશે, આપણા શરીરની. 

તો આ શરીર સાથે પણ આપણને બ� લગાવ છ�, 
એટલો લગાવ છ� ક� આપણે સમ�યા ક� ‘આ �� છું’ 
અને પછી આખો �દવસ જેમ જેમ તેનો ઉપયોગ 
કરતાં જઈએ તો કહીએ ક� આજે મા�ં માથું દુઃખે 
છ�, આજે મારો હાથ કપાઈ ગયો, આજે મારા 
પેટમાં દદ� છ�, અહ� તો આપણે કહીશું ક� આજ અમે 
એટલા થાક� ગયા ક� મારા આખા શરીરમાં દદ� થઈ 
ર�ં છ�. આપણે એમ નથી કહ�તા ક� �� શરીર દદ� 
થઈ ર�ં છ�. હવે આપણે અહ� એ સમજવાનું છ� ક� 
‘�� શરીર ક� મા�ં શરીર’ પછી કહીશું ખબર નિહ� 
શું ફ�ર પડે છ�, ‘�� શરીર ક� મા�ં શરીર’ તેનાં 
કારણે તો આપણાં �વનમાં સૌથી વધાર� છળ છ�, 
સૌથી વધાર� દદ� છ� કારણ એક વા�તિવક સ�યને 
આપણે ભૂલી ચૂ�યા છીએ.

આપણે આખી �ંખલામાં જે �યું ક� 
મા�યતાઓથી સંક�પ બને છ�. સંક�પથી મા�ં 
ભા�ય બને છ�. એ સૌથી મોટી મા�યતા જેને આજ 
સુધી આપણે સ�ય માનતા હતા તે એ છ� ક� ‘�� 
શરીર છું’ પછી તેના આધાર� બધી મા�યતાઓ 
િનિમ�ત થઈ અને પછી તેનાથી આપણું ભા�ય 
બ�યું.

રાજયોગના મા�યમથી આપણી સૌથી મોટી 
મા�યતા તૂટ� છ� તે એ છ� ક� ‘ગુ�સો �વાભાિવક 
નથી’ અને ‘�� શરીર નથી’ પર�તુ �� તેને ચલાવવા 
વાળી ચૈત�ય શ�� છું.

�� - અહ� એ વાત �પ�એ માટ� કરવા માંગુ છું 
ક� ઘણા લોકો એમ કહ� છ� ક� ‘�� શરીર છું’ ક� ‘આ 
મા�ં શરીર છ�’ તેનાથી શું ફ�ર પડે છ� ? આ એક 
અનુભવ તો છ� જેને મ� મા�ં પોતાનું શરીર માની 
લીધું અને તેનાં �ારા જ �� બધું કરી ર�ો છું તો 
તેમાં સમ�યા શું છ� ?

ઉ�ર - આપણે એક કામ કરીએ, આજે એક 
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�દવસ માટ� આપણને ખુદને ‘વ��’ માની લઈએ, 
શું ફરક પડે છ�. આપણે િવચારીએ છીએ ને ‘�� 
ઉ�� છું.’, ‘�� ચૈત�યશ�� છું’ તો શું ફક� પડે છ� ? 
ચાલો કોઈ ફક� નથી પડતો તો એક �દવસ માટ� �� 
શરીર છું ક� �� આ શરીર ઉપર ઓઢ�લું વ�� છું તો 
શું ફક� પડે છ�. �� �યાર� પણ કોઈને મળું તો એ 
ચૈત�યતા સાથે ક� �� લીલા ર�ગનું ક�રતું છું. કાંઈક 
ફક� હશે તમારા �વનમાં આજે આખો �દવસ, 
મા� પોતાને જુઓ આખો �દવસ ક� �� લીલા ર�ગનું 
ક�રતું છું અને મારી એ ચૈત�યતા સાથે �� લીલા 
ર�ગનું ક�રતું છું. કાંઈક ફક� હશે તમારા �વનમાં 
આજે આખો �દવસ, મા� પોતાને જુઓ આખો 
�દવસ ક� �� લીલી ર�ગનું ક�રતું છું અને મારી એ 
ચૈત�યતા છ� ક� �� સફ�દ ર�ગની સાડી છું, હવે લોકો 
સાથે આપણો વાતા�લાપ કયા અનુભવ સાથે થશે ક� 
�� સફ�દ ર�ગની સાડી છું. હવે �� લીલા �ેસને �� છું 
તો એમ િવચા�ં છું ક� આ પોશાક તો મારાથી ખૂબ 
સુંદર છ�, �� એટલી સુંદર નથી, મારો પોશાક 
એટલો સુંદર નથી, પછી � તેનાં ઉપર જરા દાગ 
લા�યો તો શેની ઉપર લા�યો, મારી ઉપર જ 
લા�યો. પછી � તે �યાંક ભરાઈને ફાટી ગયો તો 
શું ફાટી ગયો અને � મને ખબર પડે ક� સાંજ 
સુધીમાં ખતમ થઈ જવાનો છ� તો કોણ ખતમ થઈ 
જવાનું છ�, �� ખતમ થઈ જવાનો છું, �યાર� તે સ�ય 
નથી.

�� આખો �દવસ તેની બી� સાથે સરખામણી 
કરતી રહીશ. તેને જ સ�વવાની કોિશશ કરીશ, 
તેની ઉપર જ મા�ં સમ� �યાન હશે અને તે 
�િ�યામાં �� સમજું છું ક� મા�ં �યાન જ નિહ �ય. 
એ રીતે આપણે કઈ સમજ ઉપર ચાલી ર�ા હતા ક� 
�� શરીર છું, આપ પણ શરીર છો, તો �યાર� �� 
તમને મળું છું તો શરીરના �તર� જ મળું છું અને 
શરીરની સાથે સરખામણી પણ કરીશ ક� તે તો 

મારા કરતાં વધુ સુંદર છ�.

�� - �� તેની જ��રયાત ઉપર રહી ગઈ.

ઉ�ર - કારણ મ� િવચાયુ� ક� �� તે છું.

�� - તે મારા પોશાકની જ��રયાત માટ� 
બચાવવાનું છ�, તેને ધોવાનું છ�.

ઉ�ર - તેના આધાર� સરખામણી કરવાની છ�. � 
�� કહી દ� ક� આજે તમને લીલો ર�ગ સારો નથી 
લાગી ર�ો, તો કોને કહી દીધું ‘મને કહી દીધું’ 
કારણ ક� �� કોણ છું ? લીલા ર�ગનો પોશાક, એક 
ખોટા ચૈત�યથી આખી યા�ા જ બદલાઈ શક� છ�. 
હવે ચૈત�યતા બદલાઈ ગઈ, ‘�� કોણ છું’ હમણા 
તો ક�ં ક� �� આ છું. આ મારો પોશાક છ�. હવે 
તમારો પોશાક મારા પોશાકથી વધાર� સારો છ�. 
હવે મારા પોશાક ઉપર દાગ લાગી ગયો, મારો 
પોશાક ફાટી ગયો. તેથી દુઃખ થશે, શું મારો 
પોશાક ખતમ થઈ ગયો કોઈ વાંધો નિહ�, નવો 
પોશાક લેશું, ઠીક છ� ને, બધુ બરાબર છ� કાલ 
સુધી તે બરાબર નહોતું કારણ �� એક પોશાક 
હતી. હવે �યાર� મ� આ િવચાયુ� ક� �� શરીર છું, તમે 
શરીર છો તો વધુ સુંદર કોણ છ� ? �� વધુ સુંદર છું. 
સમ� �સાધન ઉ�ોગ, સમ� ફ�શન ઉ�ોગ કઈ 
મા�યતા ઉપર ચાલે છ� ક� �� શરીર છું અને મારો 
�વભાવ છ� ક� �� મને પોતાને સુંદર દ�ખાડવા �યાસ 
કરતી ર�� કારણ �� એક શરીર છું અને તેને સુંદર 
રાખવાનું છ�.

�� - જે મા� એક િવચાર છ�.

ઉ�ર - માનવ �વભાવની આદત શું છ� ક� સુંદર 
દ�ખાવું, સાફ દ�ખાવું, સંપૂણ� દ�ખાવું, હવે મ� એ 
િવચાયુ� ક� �� આ છું તે જરાપણ વાંક��ચૂક�� છ� તો 
સંપૂણ� થઈ જવું �ઈએ, તો મા�ં સમ� �યાન 
શરીર ઉપર ચા�યું �ય છ�. � તમે િવચાયુ� ક� તમે 
આ પોશાક છો તો આખો �દવસ તમા�ં �યાન શેની 
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ઉપનામ બતાવે છ� ક� મારી ઓળખ આ જ છ�.

ઉ�ર - આપણો હો�ો આપણી ઓળખ બને છ�, 
આપણું કાય�, આપણા સંબંધથી આપણી ઓળખ 
બને છ� પર�તુ �યાર� આપણે આ યા�ાને �ઈએ તો 
આ �વનની યા�ામાં આ બધી ચી� આપણને 
મળતી �ય, મળતી �ય. સંબંધો પણ જે તમે ક�ં 
તેમ પ�રવિત�ત, કોઈ કોઈ મળતા �ય, કોઈ કોઈ 
છૂટતા �ય. થોડા સમય પછી આપણી ઓળખ એ 
પણ હોય ક� �� કોઈની દીકરી છું, થોડા સમય પછી 
આપણી ઓળખ એક મા તરીક� પણ હોઈ શક�. 
પછી 20 વષ� પછી કોઈકની દાદી છું, � સાસુ પણ છું 
તો આ રીતે આપણે �ઈએ છીએ આપણી ઓળખ 
આપણાં સંબંધો ઉપર બનતી �ય છ�. આ તો એ 
ચી� થઈ જે આપણને મળતી �ય છ�, પર�તુ કોઈ 
કોઈ ચીજ છૂટતી પણ �ય છ� જેમ ક� હો�ો જશે, 
આપણે િન�� થઈશું. જેમ જેમ આટલી બધી ચી� 
મળતી �ય છ� તેમ તેમ ક�ટલીક ચી� છૂટતી પણ 
�ય છ�. પર�તુ �યાર� આ ચી� મળ� છ� તો આપણે 
તેની સાથે બંધાઈ જઈએ છીએ. પ�રવાર સાથે 
લગાવ, હો�ાથી લગાવ, આપણી િમલકતથી પણ 
હોઈ શક� છ�. જે ચીજ આપણને �વનમાં મળ� છ� તો 
તેની સાથે એક ભય રહ� છ� ક� �યાંક આ છૂટી ન 
�ય, તેને કાંઈક થઈ ન �ય. �યાર� આપણે બધા 
�ણીએ છીએ ક� એક �દવસ બધાએ જવાનું છ�. 
કારણ ક� �વનમાં ખુશી નથી એટલે આ બધી 
ચી� છૂટવાનો ભય રહ� છ� અને આપણાં ચેતન 
મનમાં એ આવી �ય છ� ક� મને કાંઈક થઈ ન �ય.

સૌથી મજબૂત લગાવ કયા �મમાં આગળ 
વધે છ�, જે �મમાં તે ચીજ મળતી �ય છ�. આજે � 
�� ‘��’ ક�� છું તો આપણને શું શું યાદ આવે છ� - 
સૌથી પહ�લા પોતાનું નામ, પછી હો�ો, પછી સંબંધ 
પણ � તેની તસવીર લઈએ ‘�� કોણ છું’ તો કઈ 
તસવીર આપણી સામે આવશે, આપણા શરીરની. 

તો આ શરીર સાથે પણ આપણને બ� લગાવ છ�, 
એટલો લગાવ છ� ક� આપણે સમ�યા ક� ‘આ �� છું’ 
અને પછી આખો �દવસ જેમ જેમ તેનો ઉપયોગ 
કરતાં જઈએ તો કહીએ ક� આજે મા�ં માથું દુઃખે 
છ�, આજે મારો હાથ કપાઈ ગયો, આજે મારા 
પેટમાં દદ� છ�, અહ� તો આપણે કહીશું ક� આજ અમે 
એટલા થાક� ગયા ક� મારા આખા શરીરમાં દદ� થઈ 
ર�ં છ�. આપણે એમ નથી કહ�તા ક� �� શરીર દદ� 
થઈ ર�ં છ�. હવે આપણે અહ� એ સમજવાનું છ� ક� 
‘�� શરીર ક� મા�ં શરીર’ પછી કહીશું ખબર નિહ� 
શું ફ�ર પડે છ�, ‘�� શરીર ક� મા�ં શરીર’ તેનાં 
કારણે તો આપણાં �વનમાં સૌથી વધાર� છળ છ�, 
સૌથી વધાર� દદ� છ� કારણ એક વા�તિવક સ�યને 
આપણે ભૂલી ચૂ�યા છીએ.

આપણે આખી �ંખલામાં જે �યું ક� 
મા�યતાઓથી સંક�પ બને છ�. સંક�પથી મા�ં 
ભા�ય બને છ�. એ સૌથી મોટી મા�યતા જેને આજ 
સુધી આપણે સ�ય માનતા હતા તે એ છ� ક� ‘�� 
શરીર છું’ પછી તેના આધાર� બધી મા�યતાઓ 
િનિમ�ત થઈ અને પછી તેનાથી આપણું ભા�ય 
બ�યું.

રાજયોગના મા�યમથી આપણી સૌથી મોટી 
મા�યતા તૂટ� છ� તે એ છ� ક� ‘ગુ�સો �વાભાિવક 
નથી’ અને ‘�� શરીર નથી’ પર�તુ �� તેને ચલાવવા 
વાળી ચૈત�ય શ�� છું.

�� - અહ� એ વાત �પ�એ માટ� કરવા માંગુ છું 
ક� ઘણા લોકો એમ કહ� છ� ક� ‘�� શરીર છું’ ક� ‘આ 
મા�ં શરીર છ�’ તેનાથી શું ફ�ર પડે છ� ? આ એક 
અનુભવ તો છ� જેને મ� મા�ં પોતાનું શરીર માની 
લીધું અને તેનાં �ારા જ �� બધું કરી ર�ો છું તો 
તેમાં સમ�યા શું છ� ?

ઉ�ર - આપણે એક કામ કરીએ, આજે એક 
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�દવસ માટ� આપણને ખુદને ‘વ��’ માની લઈએ, 
શું ફરક પડે છ�. આપણે િવચારીએ છીએ ને ‘�� 
ઉ�� છું.’, ‘�� ચૈત�યશ�� છું’ તો શું ફક� પડે છ� ? 
ચાલો કોઈ ફક� નથી પડતો તો એક �દવસ માટ� �� 
શરીર છું ક� �� આ શરીર ઉપર ઓઢ�લું વ�� છું તો 
શું ફક� પડે છ�. �� �યાર� પણ કોઈને મળું તો એ 
ચૈત�યતા સાથે ક� �� લીલા ર�ગનું ક�રતું છું. કાંઈક 
ફક� હશે તમારા �વનમાં આજે આખો �દવસ, 
મા� પોતાને જુઓ આખો �દવસ ક� �� લીલા ર�ગનું 
ક�રતું છું અને મારી એ ચૈત�યતા સાથે �� લીલા 
ર�ગનું ક�રતું છું. કાંઈક ફક� હશે તમારા �વનમાં 
આજે આખો �દવસ, મા� પોતાને જુઓ આખો 
�દવસ ક� �� લીલી ર�ગનું ક�રતું છું અને મારી એ 
ચૈત�યતા છ� ક� �� સફ�દ ર�ગની સાડી છું, હવે લોકો 
સાથે આપણો વાતા�લાપ કયા અનુભવ સાથે થશે ક� 
�� સફ�દ ર�ગની સાડી છું. હવે �� લીલા �ેસને �� છું 
તો એમ િવચા�ં છું ક� આ પોશાક તો મારાથી ખૂબ 
સુંદર છ�, �� એટલી સુંદર નથી, મારો પોશાક 
એટલો સુંદર નથી, પછી � તેનાં ઉપર જરા દાગ 
લા�યો તો શેની ઉપર લા�યો, મારી ઉપર જ 
લા�યો. પછી � તે �યાંક ભરાઈને ફાટી ગયો તો 
શું ફાટી ગયો અને � મને ખબર પડે ક� સાંજ 
સુધીમાં ખતમ થઈ જવાનો છ� તો કોણ ખતમ થઈ 
જવાનું છ�, �� ખતમ થઈ જવાનો છું, �યાર� તે સ�ય 
નથી.

�� આખો �દવસ તેની બી� સાથે સરખામણી 
કરતી રહીશ. તેને જ સ�વવાની કોિશશ કરીશ, 
તેની ઉપર જ મા�ં સમ� �યાન હશે અને તે 
�િ�યામાં �� સમજું છું ક� મા�ં �યાન જ નિહ �ય. 
એ રીતે આપણે કઈ સમજ ઉપર ચાલી ર�ા હતા ક� 
�� શરીર છું, આપ પણ શરીર છો, તો �યાર� �� 
તમને મળું છું તો શરીરના �તર� જ મળું છું અને 
શરીરની સાથે સરખામણી પણ કરીશ ક� તે તો 

મારા કરતાં વધુ સુંદર છ�.

�� - �� તેની જ��રયાત ઉપર રહી ગઈ.

ઉ�ર - કારણ મ� િવચાયુ� ક� �� તે છું.

�� - તે મારા પોશાકની જ��રયાત માટ� 
બચાવવાનું છ�, તેને ધોવાનું છ�.

ઉ�ર - તેના આધાર� સરખામણી કરવાની છ�. � 
�� કહી દ� ક� આજે તમને લીલો ર�ગ સારો નથી 
લાગી ર�ો, તો કોને કહી દીધું ‘મને કહી દીધું’ 
કારણ ક� �� કોણ છું ? લીલા ર�ગનો પોશાક, એક 
ખોટા ચૈત�યથી આખી યા�ા જ બદલાઈ શક� છ�. 
હવે ચૈત�યતા બદલાઈ ગઈ, ‘�� કોણ છું’ હમણા 
તો ક�ં ક� �� આ છું. આ મારો પોશાક છ�. હવે 
તમારો પોશાક મારા પોશાકથી વધાર� સારો છ�. 
હવે મારા પોશાક ઉપર દાગ લાગી ગયો, મારો 
પોશાક ફાટી ગયો. તેથી દુઃખ થશે, શું મારો 
પોશાક ખતમ થઈ ગયો કોઈ વાંધો નિહ�, નવો 
પોશાક લેશું, ઠીક છ� ને, બધુ બરાબર છ� કાલ 
સુધી તે બરાબર નહોતું કારણ �� એક પોશાક 
હતી. હવે �યાર� મ� આ િવચાયુ� ક� �� શરીર છું, તમે 
શરીર છો તો વધુ સુંદર કોણ છ� ? �� વધુ સુંદર છું. 
સમ� �સાધન ઉ�ોગ, સમ� ફ�શન ઉ�ોગ કઈ 
મા�યતા ઉપર ચાલે છ� ક� �� શરીર છું અને મારો 
�વભાવ છ� ક� �� મને પોતાને સુંદર દ�ખાડવા �યાસ 
કરતી ર�� કારણ �� એક શરીર છું અને તેને સુંદર 
રાખવાનું છ�.

�� - જે મા� એક િવચાર છ�.

ઉ�ર - માનવ �વભાવની આદત શું છ� ક� સુંદર 
દ�ખાવું, સાફ દ�ખાવું, સંપૂણ� દ�ખાવું, હવે મ� એ 
િવચાયુ� ક� �� આ છું તે જરાપણ વાંક��ચૂક�� છ� તો 
સંપૂણ� થઈ જવું �ઈએ, તો મા�ં સમ� �યાન 
શરીર ઉપર ચા�યું �ય છ�. � તમે િવચાયુ� ક� તમે 
આ પોશાક છો તો આખો �દવસ તમા�ં �યાન શેની 
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ઉપર જશે ? કપડા ઉપર. પર�તુ તમે સ�યતાથી તો 
દૂર હતા. પછી આપણે એક બી� સાથે સરખામણી 
કરી તો શરીરનાં �તર ઉપર, પદનાં �તર ઉપર. 
વાત કરી તો પણ કયા �તર ઉપર, પદના �તર� 
પર�તુ આપણે �યાર�ય વા�તિવક ચીજની 
બાબતમાં વાત નથી કરી. પછી � કોઈએ ક�ં ક� 
આજે તમે થોડા �ડા લાગો છો, આજે તમે થોડા 
કાળા લાગો છો, તો કોણ કાળુ લા�યું, ‘��’ એટલે 
ક� ‘શરીર’. �� નાની નાની વાતોમાં દુઃખી થતી 
ગઈ. દુઃખી થતી ગઈ. કોઈક� મારા િપ��વ ઉપર 
કાંઈક સવાલ કરી દીધા ક� શું તમારા બાળકો ઠીક 
નથી તો �� દુઃખી થઈ ગઈ કારણે �� એક મા છું. 
કોઈએ મારી સાથે કામ કરવાની રીત ઉપર કાંઈક 
ટીકા કરી, કારણ ‘�� શું છું’ �� તે હો��દાર છું અને 
આ બધુ ચકનાચૂર થઈ ગયું એમ બની ર�ં હતું, 
આ �િ�યામાં દુઃખી કોણ થઈ ર�ં છ� ‘��’ કારણ મ� 
પોતાની અંદર ઈ�યા�, હરીફાઈ, સરખામણી, 
ગુ�સો, �ણાયુ� િવચાર િનિમ�ત કરી લીધા હતા.

હવે ખુદને સુંદર તો કરવા ઈ�છતી હતી 
પર�તુ શરીરનાં �તર� સરખામણી કરી તો 
વા�તવમાં �� સુંદર બનવાને બદલે શું થતું ગયું... 
તેનાં �તર ઉપર �� ખુદને �તી ગઈ, અંદર ઈ�યા� 
િનિમ�ત કરતી ગઈ તો સુંદર થવાને બદલે �� વધુ 
ગંદી થતી ગઈ. અને આમ આપણી સાથે રોજ બને 
છ� કારણ �� તો પોતાને શરીર સમજું છું. રાજયોગ 
મે�ડટ�શનમાં આપણા િવચાર બદલાઈ �ય છ� ક� 
આપણે આમ નથી કરી ર�ા શરીર મહ�વનું 
નથી, આ પોશાક પણ મહ�વનો છ� પર�તુ તેનાં 
મહ�વની ખબર હોવી �ઈએ, નિહ� ક� આ મારો 
પોશાક છ�, �વ�છ હોવો �ઈએ, સાફ હોવો 
�ઈએ, એ રીતે આ મા�ં શરીર છ�, �વ�છ હોવું 
�ઈએ, �વ�થ હોવું �ઈએ પર�તુ �� કોણ છું. એમ 
તો ન હોવું �ઈએ ને ક� જે કાંઈ મા�ં છ� તે યાદ રહ� 
અને �� જે છું તે ભૂલાઈ �ય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... ભારતનો �ાચીન અને વા�તિવક યોગ

કારણ ક� એમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� મનુ�યને 
કામ, �ોધ, આ�દ િવકારોનો સં�યાસ (�યાગ) 
કરવો પડે છ�. ‘સમ�વ યોગ’ પણ વા�તવમાં આ 
છ�. કારણ ક� એનો અ�યાસ કરનારા મનુ�ય 
હાિન-લાભ, િનંદા-�તુિત, માન-અપમાન વગેર� 
પ�ર��થિતઓમાં સમિચ� અથવા એકરસ 
રહ�વાનો પુ�ષાથ� કર� છ�. આ યોગને ‘સહજ 
રાજયોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ� કારણ ક� આ 
યોગ સવ� યોગોમાં રા� અથવા સવ� �ે� છ�. એનો 
અ�યાસ કરનાર મનુ�ય ભિવ�યમાં ૨૧ જ�મો માટ� 
રા�યભા�ય �ા�ત કર� છ� અને આ યોગ એટલો 
સહજ પણ છ� ક� રા� જેવો જવાબદાર �ય�� પણ 

એનો અ�યાસ કરી શક� છ�. તેથી �પ� છ� ક� 
સહજ રાજયોગ, બુ�� યોગ, �ાનયોગ, 
કમ�યોગ, સં�યાસ યોગ, સમ�વ યોગ, પુ�ષો�મ 
યોગ વગેર� આ યોગનાં જ નામ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

હસાવે છ�. દુઃખીને સુખી બનાવે છ�. ભલે દુઃખી 
લોકોની વ�ે રહીએ છીએ પણ આપણા માટ� દુઃખ 
નથી. આપણા મનમાં દુઃખનું નામિનશાન નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... ખુશી
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ઉ�સવ ઉજવવા આબુ જવાના હતા. તેઓ અમારાં 
લૌ�કક નાની અને મોટી બહ�નને સાથે લઈ જવા 
આ�યાં હતાં. કારણ ક� તેઓ આ�મમાં આવતાં 
જતાં હતાં. �યાર� મ� એસ.એસ.સી.નું િશ�ણ પૂ�ં 
કયુ� હતું. મ� ક�ં, મને પણ મધુવન લઈ �ઓ. તો 
�� પણ એમની સાથે આબુ આવી. એ સમયે કોટા 
હાઉસ અને ધોલપુર હાઉસમાં ��ાક�મારીઝનો 
આ�મ હતો. મને એ સમયે એ પણ ખબર નહોતી 
ક� િપતા�ી કોણ છ� ? માતે�રી કોણ છ� ? એમની 
સાથે આપણો શો સંબંધ છ�. �યાર� �યાં પહો�યાં તો 
હૉલમાં એક સંદલી પર િપતા�ી અને બી� સંદલી 
પર માતે�રી િબરાજમાન હતાં. એ સમયે 
ભારતમાં પાંચ છ સેવાક���ો જ હતાં અને એ સવ� 
સેવાક���ોમાંથી થોડાં થોડાં બહ�નો-ભાઈઓ હોળી 
ઉજવવા આબુ પહ��યા હતાં. અમે પણ હોળી 
ઉજવવા પહ��યા હતાં. બાબા-મ�માની સાથે અમે 
હોળી ઉજવી એનાથી અમા�ં મન ઘણું �સ�ન થયું.

સાધના દ�વી બનીને, મા�દ�વી બની ગયાં.

મ�મા ક�મારી હોવા છતાં પણ પુ�ષાથ� કરીને 
માતે�રી ય�માતા બ�યાં અને આ�યા��મક 
�વનમાં આગળ વ�યાં. એમને �ઈને અમને 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા મળી હતી. બાબાએ 
અમને હસતાં હસતાં પૂ�ું હતું ક�, બેટી, તાર� 

મ�મા જેવા બનવું છ� ? બનવું છ� તો મ�માની પૂંછ 
(અનુસરણ) પકડી લો. અથા�� મ�માનું 
અનુસરણ કરો. કહ�વાય છ� ક� કામધેનુંનું પૂછડું 
પકડવાથી આ સંસાર�પી સાગર પાર થઈ શક� છ�. 
એ રીતે તમાર� પણ મ�મા જેવા બનવું છ� તો 
મ�માની પૂંછ પકડો. અથા�� મ�માને અનુસરો.

મં�મુ�ધ કરનારા બે શ�દ

મ�મા સંગીત િવ�ામાં �વીણ હતાં. એમનું 
�ય���વ �િતભાશાળી હતું. મ�મા આખી રાત 
યોગનો પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. પુ�ષાથ� ��યે એમને 
ઘણી �િચ અને �ીિત હતાં. આ વાતોએ અમને પણ 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા આપી. �યાર� પણ 
બાબા, મ�માને બોલાવે અથવા કોઈ સેવા બતાવે 
તો મ�માના મુખથી બે શ�દ જ નીકળતા હતા. ‘� 
બાબા’! આ બંને શ�દોમાં બાબા ��યે એમનો 
આદર અને �ેહ એટલો ભર�લો હતો ક� 
સાંભળનારાઓને આ શ�દ મં�મુ�ધ કરતા હતા.

દ�વી સ�યતાના સં�કાર આપનારી 
આ�દશ��

મ�મા અમને િશ�ણ આપતાં હતાં ક� 
આપસમાં �યાર� વાત કરીએ છીએ તો ઘણા ધીમા 
�વરમાં કરવાની છ�. બે �ય��ઓ વાત કર� છ� તો 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� સાથેનો મારો અનુભવ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

મીઠી મ�મા સાથે જે મધુરિમલન આ �વનમાં થયું છ� 
અને અલૌ�કક અનુભવ અને �ા��ત થઈ છ� એનું વણ�ન 
કરવામાં મને અલૌ�કક આનંદનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�. 
આજથી 61 વષ� પહ�લાં મુંબઈ માટુંગામાં અમારી પડોશમાં 
��ાક�મારી બહ�નો પધારી હતી. અને સૌથી પહ�લાં અમારી 
મુલાકાત દાદી �જે��ા� સાથે થઈ. �જે��ાદાદી હોળીનો 
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ઉપર જશે ? કપડા ઉપર. પર�તુ તમે સ�યતાથી તો 
દૂર હતા. પછી આપણે એક બી� સાથે સરખામણી 
કરી તો શરીરનાં �તર ઉપર, પદનાં �તર ઉપર. 
વાત કરી તો પણ કયા �તર ઉપર, પદના �તર� 
પર�તુ આપણે �યાર�ય વા�તિવક ચીજની 
બાબતમાં વાત નથી કરી. પછી � કોઈએ ક�ં ક� 
આજે તમે થોડા �ડા લાગો છો, આજે તમે થોડા 
કાળા લાગો છો, તો કોણ કાળુ લા�યું, ‘��’ એટલે 
ક� ‘શરીર’. �� નાની નાની વાતોમાં દુઃખી થતી 
ગઈ. દુઃખી થતી ગઈ. કોઈક� મારા િપ��વ ઉપર 
કાંઈક સવાલ કરી દીધા ક� શું તમારા બાળકો ઠીક 
નથી તો �� દુઃખી થઈ ગઈ કારણે �� એક મા છું. 
કોઈએ મારી સાથે કામ કરવાની રીત ઉપર કાંઈક 
ટીકા કરી, કારણ ‘�� શું છું’ �� તે હો��દાર છું અને 
આ બધુ ચકનાચૂર થઈ ગયું એમ બની ર�ં હતું, 
આ �િ�યામાં દુઃખી કોણ થઈ ર�ં છ� ‘��’ કારણ મ� 
પોતાની અંદર ઈ�યા�, હરીફાઈ, સરખામણી, 
ગુ�સો, �ણાયુ� િવચાર િનિમ�ત કરી લીધા હતા.

હવે ખુદને સુંદર તો કરવા ઈ�છતી હતી 
પર�તુ શરીરનાં �તર� સરખામણી કરી તો 
વા�તવમાં �� સુંદર બનવાને બદલે શું થતું ગયું... 
તેનાં �તર ઉપર �� ખુદને �તી ગઈ, અંદર ઈ�યા� 
િનિમ�ત કરતી ગઈ તો સુંદર થવાને બદલે �� વધુ 
ગંદી થતી ગઈ. અને આમ આપણી સાથે રોજ બને 
છ� કારણ �� તો પોતાને શરીર સમજું છું. રાજયોગ 
મે�ડટ�શનમાં આપણા િવચાર બદલાઈ �ય છ� ક� 
આપણે આમ નથી કરી ર�ા શરીર મહ�વનું 
નથી, આ પોશાક પણ મહ�વનો છ� પર�તુ તેનાં 
મહ�વની ખબર હોવી �ઈએ, નિહ� ક� આ મારો 
પોશાક છ�, �વ�છ હોવો �ઈએ, સાફ હોવો 
�ઈએ, એ રીતે આ મા�ં શરીર છ�, �વ�છ હોવું 
�ઈએ, �વ�થ હોવું �ઈએ પર�તુ �� કોણ છું. એમ 
તો ન હોવું �ઈએ ને ક� જે કાંઈ મા�ં છ� તે યાદ રહ� 
અને �� જે છું તે ભૂલાઈ �ય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... ભારતનો �ાચીન અને વા�તિવક યોગ

કારણ ક� એમાં સફળતા �ા�ત કરવા માટ� મનુ�યને 
કામ, �ોધ, આ�દ િવકારોનો સં�યાસ (�યાગ) 
કરવો પડે છ�. ‘સમ�વ યોગ’ પણ વા�તવમાં આ 
છ�. કારણ ક� એનો અ�યાસ કરનારા મનુ�ય 
હાિન-લાભ, િનંદા-�તુિત, માન-અપમાન વગેર� 
પ�ર��થિતઓમાં સમિચ� અથવા એકરસ 
રહ�વાનો પુ�ષાથ� કર� છ�. આ યોગને ‘સહજ 
રાજયોગ’ પણ કહ�વામાં આવે છ� કારણ ક� આ 
યોગ સવ� યોગોમાં રા� અથવા સવ� �ે� છ�. એનો 
અ�યાસ કરનાર મનુ�ય ભિવ�યમાં ૨૧ જ�મો માટ� 
રા�યભા�ય �ા�ત કર� છ� અને આ યોગ એટલો 
સહજ પણ છ� ક� રા� જેવો જવાબદાર �ય�� પણ 

એનો અ�યાસ કરી શક� છ�. તેથી �પ� છ� ક� 
સહજ રાજયોગ, બુ�� યોગ, �ાનયોગ, 
કમ�યોગ, સં�યાસ યોગ, સમ�વ યોગ, પુ�ષો�મ 
યોગ વગેર� આ યોગનાં જ નામ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

હસાવે છ�. દુઃખીને સુખી બનાવે છ�. ભલે દુઃખી 
લોકોની વ�ે રહીએ છીએ પણ આપણા માટ� દુઃખ 
નથી. આપણા મનમાં દુઃખનું નામિનશાન નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... ખુશી
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ઉ�સવ ઉજવવા આબુ જવાના હતા. તેઓ અમારાં 
લૌ�કક નાની અને મોટી બહ�નને સાથે લઈ જવા 
આ�યાં હતાં. કારણ ક� તેઓ આ�મમાં આવતાં 
જતાં હતાં. �યાર� મ� એસ.એસ.સી.નું િશ�ણ પૂ�ં 
કયુ� હતું. મ� ક�ં, મને પણ મધુવન લઈ �ઓ. તો 
�� પણ એમની સાથે આબુ આવી. એ સમયે કોટા 
હાઉસ અને ધોલપુર હાઉસમાં ��ાક�મારીઝનો 
આ�મ હતો. મને એ સમયે એ પણ ખબર નહોતી 
ક� િપતા�ી કોણ છ� ? માતે�રી કોણ છ� ? એમની 
સાથે આપણો શો સંબંધ છ�. �યાર� �યાં પહો�યાં તો 
હૉલમાં એક સંદલી પર િપતા�ી અને બી� સંદલી 
પર માતે�રી િબરાજમાન હતાં. એ સમયે 
ભારતમાં પાંચ છ સેવાક���ો જ હતાં અને એ સવ� 
સેવાક���ોમાંથી થોડાં થોડાં બહ�નો-ભાઈઓ હોળી 
ઉજવવા આબુ પહ��યા હતાં. અમે પણ હોળી 
ઉજવવા પહ��યા હતાં. બાબા-મ�માની સાથે અમે 
હોળી ઉજવી એનાથી અમા�ં મન ઘણું �સ�ન થયું.

સાધના દ�વી બનીને, મા�દ�વી બની ગયાં.

મ�મા ક�મારી હોવા છતાં પણ પુ�ષાથ� કરીને 
માતે�રી ય�માતા બ�યાં અને આ�યા��મક 
�વનમાં આગળ વ�યાં. એમને �ઈને અમને 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા મળી હતી. બાબાએ 
અમને હસતાં હસતાં પૂ�ું હતું ક�, બેટી, તાર� 

મ�મા જેવા બનવું છ� ? બનવું છ� તો મ�માની પૂંછ 
(અનુસરણ) પકડી લો. અથા�� મ�માનું 
અનુસરણ કરો. કહ�વાય છ� ક� કામધેનુંનું પૂછડું 
પકડવાથી આ સંસાર�પી સાગર પાર થઈ શક� છ�. 
એ રીતે તમાર� પણ મ�મા જેવા બનવું છ� તો 
મ�માની પૂંછ પકડો. અથા�� મ�માને અનુસરો.

મં�મુ�ધ કરનારા બે શ�દ

મ�મા સંગીત િવ�ામાં �વીણ હતાં. એમનું 
�ય���વ �િતભાશાળી હતું. મ�મા આખી રાત 
યોગનો પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. પુ�ષાથ� ��યે એમને 
ઘણી �િચ અને �ીિત હતાં. આ વાતોએ અમને પણ 
એમના જેવા બનવાની �ેરણા આપી. �યાર� પણ 
બાબા, મ�માને બોલાવે અથવા કોઈ સેવા બતાવે 
તો મ�માના મુખથી બે શ�દ જ નીકળતા હતા. ‘� 
બાબા’! આ બંને શ�દોમાં બાબા ��યે એમનો 
આદર અને �ેહ એટલો ભર�લો હતો ક� 
સાંભળનારાઓને આ શ�દ મં�મુ�ધ કરતા હતા.

દ�વી સ�યતાના સં�કાર આપનારી 
આ�દશ��

મ�મા અમને િશ�ણ આપતાં હતાં ક� 
આપસમાં �યાર� વાત કરીએ છીએ તો ઘણા ધીમા 
�વરમાં કરવાની છ�. બે �ય��ઓ વાત કર� છ� તો 

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� સાથેનો મારો અનુભવ
રાજયોિગની �.ક�. સરલાદીદી, ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

મીઠી મ�મા સાથે જે મધુરિમલન આ �વનમાં થયું છ� 
અને અલૌ�કક અનુભવ અને �ા��ત થઈ છ� એનું વણ�ન 
કરવામાં મને અલૌ�કક આનંદનો અનુભવ થઈ ર�ો છ�. 
આજથી 61 વષ� પહ�લાં મુંબઈ માટુંગામાં અમારી પડોશમાં 
��ાક�મારી બહ�નો પધારી હતી. અને સૌથી પહ�લાં અમારી 
મુલાકાત દાદી �જે��ા� સાથે થઈ. �જે��ાદાદી હોળીનો 
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�ી� �ય��ને તે વાત સંભળાવી ના �ઈએ. મ�મા 
એવી રીતે ચાલતાં હતાં ક� કોઈને ખબર પણ પડતી 
નહોતી ક� મ�મા આ�યાં �યાર� અને ગયાં �યાર�. 
મ�મા કહ�તાં હતાં ક� બાળકો આપણું ચાલવું એવું 
હોય જે ધરતીને પણ ક� ન થાય, ક�ટલાક લોકો 
રાવણની જેમ ચાલે છ�. વાતા�ઓમાં આવે છ� ક� 
રાવણ �યાર� ચાલતો હતો �યાર� ધરતી ડોલતી 
હતી, ક�પતી હતી. આપણે દ�વતા બનનાર છીએ 
એટલે આપણી ચાલ દ�વતાઓ જેવી હોવી �ઈએ. 
િબલક�લ અવાજ જ નહ� થવો �ઈએ. મ�માએ 
એકબી�ને કઈ રીતે બોલાવવા તે પણ શીખ�યું. 
�યાર� અમે મુંબઈમાં રહ�તાં હતાં તો અમારા ઘરની 
સામે અમારાં નાનીનું ઘર હતું. �યાર� અમાર� 
કોઈને બોલાવવાં હોય તો અમે અમારા ઘરમાં જ 
રહીને અવાજથી બોલાવતાં હતાં ક� અહ� આવો, 
આ વાત સાંભળો. એક વાર �યાં �ાસમાં મ�માએ 
સંભળા�યું ક� એક બી�ને મોટા અવાજથી 
બોલાવવાં �ઈએ નહ�. એ �ય��ની ન�ક 
જઈને કહો, આપની સાથે માર� ક�ઈક વાત 
કરવાની છ�. આપ આવો. આ �કાર� શાંિતથી, 
�ેમથી અને ધીમા અવાજથી બોલવું �ઈએ. મ�મા 
કહ�તાં હતાં ક� આપ દ�વતા બનો છો, દ�વતા કદી 
�ર �રથી હસતા નથી, �ર �રથી બોલતા 
નથી અને ચાલતા નથી. સવ� કાંઈ ધીમેથી, 
શાંિતથી કર� છ�. તેથી આપણે પણ એ રીતે જ 
ચાલવાનું છ�. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� � કોઈ આપને 
િશખામણ આપે છ� તો એને �ેમ અને સંયમથી 
સાંભળવી �ઈએ. એ સમયે એમને એ નહ� કહ�વું 
�ઈએ ક� આ વાત આમ નથી. તેમ નથી. મ� આમ 
કયુ� જ નથી. એવું પણ બની શક� ક� તે વાત 
અ�યાર� લાગુ પડતી નથી પણ કદાચ ભિવ�યમાં 
કામ આવે. એટલે િશખામણને માન આપવું 
�ઈએ. સ�માનથી �વીકાર પણ કરવો �ઈએ.

મને ર�ગીન કપડાં પહ�રવાનો અને બે ચોટલા 
બનાવવાનો ઘણો શોખ હતો. એક વાર રા�ે �� 
�જે��ાદાદીની સાથે મ�માને ગુડનાઈટ કરવા ગઈ 
હતી, �યાર� મ�માએ ક�ં, સરલા, ત� દ�વીઓની 
ત�વીર �ઈ છ�. એમાં વાળ ક�વા બતાવે છ�. �� ચૂપ 
રહી. પછી મ�માએ ક�ં, દ�વીઓના વાળ ખુ�ા 
રહ� છ� યા એક જ ચોટલો હોય છ�. આમ કહ�તાં 
એમણે મારા બંને ચોટલાઓ ખોલીને હમેશા માટ� 
એક બનાવી દીધો. આ રીતે મ�માએ મને સાડી 
પહ�રતાં શીખવા�ું. ગુ�મુખી લખતાં વાંચતાં 
શીખવા�ું.

લૌ�કકતાની બિલ લેનાર કાલી મા

મ�માએ જ મને બાબાને અપ�ણ કરી. મ�મા 
હસતાં હસતાં કહ�તાં હતાં ક� સરલા, આ મ�મા મા 
પણ છ� અને કાલી પણ છ�. કાલી તો તારી બિલ 
જ�ર લેશે, �� હસતી હતી. મારાં લૌ�કક માની 
સેવા માર� જ કરવી પડતી હતી. એક �દવસ 
સભામાં મ�માએ મને આવા� કયુ� ક� તું પોતાની 
એક માતાને કારણે �વયં જગતમાતા બનવાથી 
વંિચત રહીશ ? આ વાત મારા મનમાં તીરની જેમ 
લાગી ગઈ. �� એ પછી ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
થવા તૈયાર થઈ ગઈ. માર� મોટી અને નાની બહ�ન 
પણ હતી. તેઓ અમારાં લૌ�કક માની સંભાળ 
રાખવા લા�યાં. આ રીતે મા કાલીએ મારી બિલ 
લઈને મને િશવ િપતાને અિપ�ત કરી. મને 
કમ�બંધન અને લૌ�કક બંધનથી છોડાવી.

સમિપ�ત થયા પછી મ�માએ પહ�લાં મને 
�જે��ાદાદીની પાસે જ રાખી. ક�ટલાક સમય પછી 
મ�માએ પૂ�ું, સરલા, તું પૂના જઈશ ? મ� ક�ં, 
મ�મા આપ જે કહ�શો, �યાં મોકલશો �યાં જઈશ. 
�યાર� મ�માએ પૂના મોકલતી વખતે મને એવી 
િશખામણ આપી અને ક�યાણકારી વચન 
સંભળા�યા જેથી જે મા�ં છ� તે સવ� બાબાનું છ�. એમ 

સમ�ને િનિમ�ભાવથી સેવા કરવાની, આગળ 
વધતા રહ�વાની �ેરણા આપી.

સવ� કાંઈ કરવા છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� બની 
રહો.

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપણો પુ�ષાથ� સદા 
ગુ�ત હોવો �ઈએ. દ�ખાડાનો હોવો �ઈએ નહ�. 
સેવા છોડીને સવ�થી અલગ થઈને યોગમાં બેસવાનું 
નથી. સવ� કાંઈ કરવા છતાં, સવ�ની સાથે રહ�વા 
છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. મ�મા �વયં આમ 
જ કરતાં હતાં. મ�માને �તાં મને �યાર�ક 
શીતળામા, �યાર�ક કાલી માનો અનુભવ થતો 
હતો. મ�મા જગદ�બા જ હતાં, દ�વી હતાં. સવ� 
મનોકામનાઓ પૂરી કરનારા કામધેનું મા હતાં.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની અ�તવાણી

• જુઓ ��ા બાબાના મુખ �ારા િશવબાબા 
(ઈ�રીય �ાન) સંભળાવે છ� તો આપણા કાન 
સુધી આવતાં આવતાં વ�ે માયા �વેશે નહ�. 
�યાન રાખો ક� બાબાના મુખ અને તમારા કાન 
વ�ે અંતર છ� એટલે સદા �હાની ��થિતમાં 
��થત થઈને જ મુરલી સાંભળો.

• �વન કવરની જેમ બંધ નહ� પણ 
પો�ટકાડ�ની જેમ સદા ખુ�ુ હોવું �ઈએ.

• સદ�વ ‘હાં�’નો પાઠ પા�ો કર�. કોઈએ 
આપને કોઈ કાય� સ��યું પર�તુ આપને તે 
આવડતું નથી, તો સીધુ ના ન પાડો, ના એટલે 
ના��તક. એમને એ પૂછવું ક� આ કાય� કઈ 
રીતે થશે ? � આપ મને તેનો ઉપાય 
બતાવશો, તો તે �માણે કરીશ.

• �યાર�ય પણ કોઈ વાત બને તો એનું 
વાતાવરણ બનાવશો નહ�. ગંભીરતાનો ગુણ 
અપનાવો.

• પોતાના મતને �વનમાં જવાબદાર બનાવશો 
નહ�. બાબાએ �વન આ�યું છ�, તો એમને જ 
જવાબદાર સમ� તો મદદ મળશે. પોતાના 
મત તથા જવાબદારીથી બાપની મદદ તથા 
શ�� નહ� મળ�.

• આ �ાનથી મા� પોતાનું પેટ ભરવાનું નથી 
પણ દુઃખી લોકોને પણ શાંિત આપવાનો ઉપાય 
કરવાનો છ�. આ સવ��મ સેવા છ�.

• પરમિપતા પરમા�મા તો િવ�ના રચિયતા છ� 
તેઓ તો નવી દુિનયા બનાવવાનું કામ કરી જ 
લેશે પર�તુ બાળકો �વયં પોતાના િવકારોનો 
િવનાશ અને દ�વી ગુણોની રચના કરો. જેમ 
કોઈના શરીર પર કોઈ બોજ રા�યો હોય, તો 
તે જલદી જલદી ચાલી શકતો નથી. ધીર� ધીર� 
ચાલશે. આ રીતે તમારા મ�તક પર પણ 
પાપોના બોજની ઘણી મોટી પોટલી છ�. � તમે 
જલદી જલદી ઉ�નિત મેળવવા ઈ�છો છો, તો 
પહ�લાં પાપોની પોટલી ઉતારો. અથા�� 
આ�માના પાછલાં પાપોને દ�ધ કરો. તેની 
યુ�� એ છ� ક� �ાસો�ાસ પોતાના પરમિપતા 
િશવને યાદ કરો, એમની સાથે સવ� સંબંધ 
�ડીને પૂરો અિધકાર �ા�ત કરો ક� 21 જ�મો 
સુધી દ�વી �વરા�ય �ા�ત કરીને જ જંપીશું. 
આવો �ઢ સંક�પ અંદરમાં પા�ો હોય.

• કોઈ કોઈ આ�માને ઘડી ઘડી ભૂતકાળના 
�વનની યાદ આવે છ� જે કારણે તે આ�મા 
ખુશીમાં રહ�તો નથી. માર� અંતરા�માથી 
�વાનું છ� ક� હવે માર� જૂનો ચોપડો ખતમ 
કરીને નવો ચોપડો (કમ�નું ખાતું) 
બનાવવાનો છ�. � નવામાં જૂના પુરાણા 
સંક�પ િવક�પ ભેળવતા રહ�શો તો તમારો 
જૂનો ચોપડો સાફ થશે નહ� અને નવો ચોપડો 
બની શકશે નહ�. એટલે જૂના માયાવી 
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�ી� �ય��ને તે વાત સંભળાવી ના �ઈએ. મ�મા 
એવી રીતે ચાલતાં હતાં ક� કોઈને ખબર પણ પડતી 
નહોતી ક� મ�મા આ�યાં �યાર� અને ગયાં �યાર�. 
મ�મા કહ�તાં હતાં ક� બાળકો આપણું ચાલવું એવું 
હોય જે ધરતીને પણ ક� ન થાય, ક�ટલાક લોકો 
રાવણની જેમ ચાલે છ�. વાતા�ઓમાં આવે છ� ક� 
રાવણ �યાર� ચાલતો હતો �યાર� ધરતી ડોલતી 
હતી, ક�પતી હતી. આપણે દ�વતા બનનાર છીએ 
એટલે આપણી ચાલ દ�વતાઓ જેવી હોવી �ઈએ. 
િબલક�લ અવાજ જ નહ� થવો �ઈએ. મ�માએ 
એકબી�ને કઈ રીતે બોલાવવા તે પણ શીખ�યું. 
�યાર� અમે મુંબઈમાં રહ�તાં હતાં તો અમારા ઘરની 
સામે અમારાં નાનીનું ઘર હતું. �યાર� અમાર� 
કોઈને બોલાવવાં હોય તો અમે અમારા ઘરમાં જ 
રહીને અવાજથી બોલાવતાં હતાં ક� અહ� આવો, 
આ વાત સાંભળો. એક વાર �યાં �ાસમાં મ�માએ 
સંભળા�યું ક� એક બી�ને મોટા અવાજથી 
બોલાવવાં �ઈએ નહ�. એ �ય��ની ન�ક 
જઈને કહો, આપની સાથે માર� ક�ઈક વાત 
કરવાની છ�. આપ આવો. આ �કાર� શાંિતથી, 
�ેમથી અને ધીમા અવાજથી બોલવું �ઈએ. મ�મા 
કહ�તાં હતાં ક� આપ દ�વતા બનો છો, દ�વતા કદી 
�ર �રથી હસતા નથી, �ર �રથી બોલતા 
નથી અને ચાલતા નથી. સવ� કાંઈ ધીમેથી, 
શાંિતથી કર� છ�. તેથી આપણે પણ એ રીતે જ 
ચાલવાનું છ�. મ�મા કહ�તાં હતાં ક� � કોઈ આપને 
િશખામણ આપે છ� તો એને �ેમ અને સંયમથી 
સાંભળવી �ઈએ. એ સમયે એમને એ નહ� કહ�વું 
�ઈએ ક� આ વાત આમ નથી. તેમ નથી. મ� આમ 
કયુ� જ નથી. એવું પણ બની શક� ક� તે વાત 
અ�યાર� લાગુ પડતી નથી પણ કદાચ ભિવ�યમાં 
કામ આવે. એટલે િશખામણને માન આપવું 
�ઈએ. સ�માનથી �વીકાર પણ કરવો �ઈએ.

મને ર�ગીન કપડાં પહ�રવાનો અને બે ચોટલા 
બનાવવાનો ઘણો શોખ હતો. એક વાર રા�ે �� 
�જે��ાદાદીની સાથે મ�માને ગુડનાઈટ કરવા ગઈ 
હતી, �યાર� મ�માએ ક�ં, સરલા, ત� દ�વીઓની 
ત�વીર �ઈ છ�. એમાં વાળ ક�વા બતાવે છ�. �� ચૂપ 
રહી. પછી મ�માએ ક�ં, દ�વીઓના વાળ ખુ�ા 
રહ� છ� યા એક જ ચોટલો હોય છ�. આમ કહ�તાં 
એમણે મારા બંને ચોટલાઓ ખોલીને હમેશા માટ� 
એક બનાવી દીધો. આ રીતે મ�માએ મને સાડી 
પહ�રતાં શીખવા�ું. ગુ�મુખી લખતાં વાંચતાં 
શીખવા�ું.

લૌ�કકતાની બિલ લેનાર કાલી મા

મ�માએ જ મને બાબાને અપ�ણ કરી. મ�મા 
હસતાં હસતાં કહ�તાં હતાં ક� સરલા, આ મ�મા મા 
પણ છ� અને કાલી પણ છ�. કાલી તો તારી બિલ 
જ�ર લેશે, �� હસતી હતી. મારાં લૌ�કક માની 
સેવા માર� જ કરવી પડતી હતી. એક �દવસ 
સભામાં મ�માએ મને આવા� કયુ� ક� તું પોતાની 
એક માતાને કારણે �વયં જગતમાતા બનવાથી 
વંિચત રહીશ ? આ વાત મારા મનમાં તીરની જેમ 
લાગી ગઈ. �� એ પછી ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
થવા તૈયાર થઈ ગઈ. માર� મોટી અને નાની બહ�ન 
પણ હતી. તેઓ અમારાં લૌ�કક માની સંભાળ 
રાખવા લા�યાં. આ રીતે મા કાલીએ મારી બિલ 
લઈને મને િશવ િપતાને અિપ�ત કરી. મને 
કમ�બંધન અને લૌ�કક બંધનથી છોડાવી.

સમિપ�ત થયા પછી મ�માએ પહ�લાં મને 
�જે��ાદાદીની પાસે જ રાખી. ક�ટલાક સમય પછી 
મ�માએ પૂ�ું, સરલા, તું પૂના જઈશ ? મ� ક�ં, 
મ�મા આપ જે કહ�શો, �યાં મોકલશો �યાં જઈશ. 
�યાર� મ�માએ પૂના મોકલતી વખતે મને એવી 
િશખામણ આપી અને ક�યાણકારી વચન 
સંભળા�યા જેથી જે મા�ં છ� તે સવ� બાબાનું છ�. એમ 

સમ�ને િનિમ�ભાવથી સેવા કરવાની, આગળ 
વધતા રહ�વાની �ેરણા આપી.

સવ� કાંઈ કરવા છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� બની 
રહો.

મ�મા કહ�તાં હતાં ક� આપણો પુ�ષાથ� સદા 
ગુ�ત હોવો �ઈએ. દ�ખાડાનો હોવો �ઈએ નહ�. 
સેવા છોડીને સવ�થી અલગ થઈને યોગમાં બેસવાનું 
નથી. સવ� કાંઈ કરવા છતાં, સવ�ની સાથે રહ�વા 
છતાં ગુ�ત પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. મ�મા �વયં આમ 
જ કરતાં હતાં. મ�માને �તાં મને �યાર�ક 
શીતળામા, �યાર�ક કાલી માનો અનુભવ થતો 
હતો. મ�મા જગદ�બા જ હતાં, દ�વી હતાં. સવ� 
મનોકામનાઓ પૂરી કરનારા કામધેનું મા હતાં.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતીની અ�તવાણી

• જુઓ ��ા બાબાના મુખ �ારા િશવબાબા 
(ઈ�રીય �ાન) સંભળાવે છ� તો આપણા કાન 
સુધી આવતાં આવતાં વ�ે માયા �વેશે નહ�. 
�યાન રાખો ક� બાબાના મુખ અને તમારા કાન 
વ�ે અંતર છ� એટલે સદા �હાની ��થિતમાં 
��થત થઈને જ મુરલી સાંભળો.

• �વન કવરની જેમ બંધ નહ� પણ 
પો�ટકાડ�ની જેમ સદા ખુ�ુ હોવું �ઈએ.

• સદ�વ ‘હાં�’નો પાઠ પા�ો કર�. કોઈએ 
આપને કોઈ કાય� સ��યું પર�તુ આપને તે 
આવડતું નથી, તો સીધુ ના ન પાડો, ના એટલે 
ના��તક. એમને એ પૂછવું ક� આ કાય� કઈ 
રીતે થશે ? � આપ મને તેનો ઉપાય 
બતાવશો, તો તે �માણે કરીશ.

• �યાર�ય પણ કોઈ વાત બને તો એનું 
વાતાવરણ બનાવશો નહ�. ગંભીરતાનો ગુણ 
અપનાવો.

• પોતાના મતને �વનમાં જવાબદાર બનાવશો 
નહ�. બાબાએ �વન આ�યું છ�, તો એમને જ 
જવાબદાર સમ� તો મદદ મળશે. પોતાના 
મત તથા જવાબદારીથી બાપની મદદ તથા 
શ�� નહ� મળ�.

• આ �ાનથી મા� પોતાનું પેટ ભરવાનું નથી 
પણ દુઃખી લોકોને પણ શાંિત આપવાનો ઉપાય 
કરવાનો છ�. આ સવ��મ સેવા છ�.

• પરમિપતા પરમા�મા તો િવ�ના રચિયતા છ� 
તેઓ તો નવી દુિનયા બનાવવાનું કામ કરી જ 
લેશે પર�તુ બાળકો �વયં પોતાના િવકારોનો 
િવનાશ અને દ�વી ગુણોની રચના કરો. જેમ 
કોઈના શરીર પર કોઈ બોજ રા�યો હોય, તો 
તે જલદી જલદી ચાલી શકતો નથી. ધીર� ધીર� 
ચાલશે. આ રીતે તમારા મ�તક પર પણ 
પાપોના બોજની ઘણી મોટી પોટલી છ�. � તમે 
જલદી જલદી ઉ�નિત મેળવવા ઈ�છો છો, તો 
પહ�લાં પાપોની પોટલી ઉતારો. અથા�� 
આ�માના પાછલાં પાપોને દ�ધ કરો. તેની 
યુ�� એ છ� ક� �ાસો�ાસ પોતાના પરમિપતા 
િશવને યાદ કરો, એમની સાથે સવ� સંબંધ 
�ડીને પૂરો અિધકાર �ા�ત કરો ક� 21 જ�મો 
સુધી દ�વી �વરા�ય �ા�ત કરીને જ જંપીશું. 
આવો �ઢ સંક�પ અંદરમાં પા�ો હોય.

• કોઈ કોઈ આ�માને ઘડી ઘડી ભૂતકાળના 
�વનની યાદ આવે છ� જે કારણે તે આ�મા 
ખુશીમાં રહ�તો નથી. માર� અંતરા�માથી 
�વાનું છ� ક� હવે માર� જૂનો ચોપડો ખતમ 
કરીને નવો ચોપડો (કમ�નું ખાતું) 
બનાવવાનો છ�. � નવામાં જૂના પુરાણા 
સંક�પ િવક�પ ભેળવતા રહ�શો તો તમારો 
જૂનો ચોપડો સાફ થશે નહ� અને નવો ચોપડો 
બની શકશે નહ�. એટલે જૂના માયાવી 
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સંક�પ-િવક�પ ભૂલાવી દો. પા�ટ ઈઝ પા�ટ 
(વીતી ગયું તે વીતી ગયું) તમારો નવો 
ઈ�રીય જ�મ થયો તો સદા ખુશીમાં રહો.

• સવ�સ (ઈ�રીય સેવા) કરવાનો હ�તુ પોતાના 
�વનને આદશ�મય �વન બનાવવાનો છ�. 
જેનાથી અ�ય આ�માઓ ઉપર �ભાવ પડી 
શક�.

• હવે તમે સાચા રામની સાચી સીતાઓ બ�યાં 
છો તો રાવણની કોઈ પણ િનશાની પોતાની 
પાસે ના રાખો.

• બાળકો, આ �વન તો હાર�તનો એક ખેલ 
છ�. એમાં કોઈ પણ આ�મા સુખ-દુઃખ, હાર-
�ત, માન-અપમાન, �તુિત-િનંદાથી મુ� 
રહી શકતો નથી. િશવબાબાના �ાનને 
ગહનતાથી સમ�, યોગા�યાસ કરો, ��ટી 
બનીને કાય� �યવહાર કરતા રહો તો 
�વાભાિવક રીતે જ બધું ઠીક થઈ જશે.

• આ સમયે તો દર�ક �ા�ણ (��ાવ�સ) 
આ�માનો મુ�ય પુ�ષાથ� જ છ� િનર�તર 
આ��મક ��થિતમાં ��થત થઈને પરમધામમાં 
િબ�દુ �પ બાપને યાદ કરવા. એમને 
કરાવનહાર સમ�ને �વયંને િનિમ� સમ�ને 
ય�સેવા સાચા �દલથી કરતા રહ�વું.

• જેવું કમ� �� કરીશ, આપણને �ઈને બી� પણ 
કરશે.

• િશવશ��ઓએ શ���પ બનીને રહ�વાનું 
છ�. કોઈના અવગુણોને મનમાં રાખવાના 

નથી. વીતેલી વાતોનું િચંતન કરવાનું નથી. 
ઈ�રીય સેવામાં જવા માટ� કદી ના કહ�વાનું 
નથી. બાબાનો �ેમ સેવા કરવાથી જ મેળવી 
શકશો.

• ઈ�રીય સેવા એ એવું મધુર અને �ે� બંધન 
છ� જે સવ� �થૂળ બંધનોને કાપીને ફ�ક� દ� છ�.

��ો�ર

�� - ભોપાલના �.ક�. મહ���ભાઈએ 
માતે�રી�ને �� કય�. આપ આટલા 
ઉ��થાને પહ��યા તો આપે િવશેષ કઈ વાતોનું 
�યાન રા�યું હતું ?

માતે�રી�નો ઉ�ર - 

1. મારો િન�ય િશવબાબા તથા ��ાબાબામાં 
સદા અચલ, અટલ અને �ઢ ર�ો છ�. �� 
બાબાની આ�ાકારી, વફાદાર રહી અને ‘હા 
�’નો પાઠ પા�ો કય�. બાબાએ જે ક�ં તેને 
કરવું જ છ�. પછી ગમે તે થાય.

2. મ� કદી પણ બાબાની મુરલી (ઈ�રીય �ાન 
�વણ) િમસ કરી નથી. પછી ગમે તેટલી 
�ય�ત ક�મ ના હો�. વ�ે સમય કાઢીને પણ 
મુરલી અવ�ય વાચું છું અને િચંતન ક�ં છું.

3. ય�માં ભાવ �વભાવ, સં�કાર, િવ�નોની 
અનેક વાતો આવી પણ �� કોઈપણ 
પ�ર��થિતમાં કદી રડી નથી. �� મનથી અને 
આંખોથી કદી પણ રડી નથી. કારણ ક� 
રડવાથી સહનશ�� ઘટ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે બાપના િ�ય છ�, એમનો અ�ય કોઈ 
�ય�� યા વૈભવથી �ેમ ના હોઈ શક�.

• �ે� કમ�નું �ાન જ �ે� ભા�યની ર�ખા 
ખ�ચવાની કલમ છ�.

• �વમાનમાં ��થત રહ�નારો આ�મા બી�ઓને 
માન આપી આગળ ધપાવે છ�.

• �હાની શાનમાં રહ�નારા કદી હદના 
માનશાનમાં આવતા નથી.

�દ�યદશ�ન

જગતની ઉ�ધારક આ�દદ�વી જગદ�બા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

છ�. અહ� એ �પ� સમજવા જેવું છ� ક�, આ�દદ�વી 
જગદ�બા સર�વતી એ ��િપતા ��ાની મુખપુ�ી 
ક� માનસપુ�ી છ�. તેથી શા��ોમાં સર�વતીને 
��ાની �દકરી ઓળખવામાં આવે છ�.

ભારતીય સં�ક�િત ‘વંદ� માતર�’ની સં�ક�િત 
છ�. �ાચીન કાળમાં પણ નારીઓનું �થાન ખૂબ જ 
�ચું હતું તેથી જ કહ�વાય છ� ક�, ‘ય� નાય��તુ 
પૂજય�તે, રમ�ત ે ત� દ�વતા’ ધ�ય છ�. ભારત 
ભૂિમને ધ�ય છ� ભારતની જનનીઓને ક� જેમણે 
જગતના ઉ�ાર માટ� અ��તીય શા�ત સેવા કરી 
તથા અનેક મહાપુ�ષોને આ �દ�ય ભારતખંડમાં 
જ�મ આ�યો. તેથી જે િશવશ��ઓ અથા�� 
દ�વીઓનું ગાયન-પૂજન વષ�માં બે વખત નવરાિ� 
પવ�માં (ચૈ�ી નવરા�ી તથા આસો માસની 
નવરા�ી) નવ નવ �દવસ થાય છ�. �યાર� ક��ણ ક� 
રામની જયંતી એક �દવસ જ મનાવાય છ�. સવ� 
િશવશ��ઓમાં સૌ �થમ �થાન કોનું ? તેઓ 
�યાર� આવી ગયા ? તેમનું �વન �તાંત શું છ� ? 
તેમણે એવું શું મહાન કત��ય કયુ� ?

ગીતામાં આપેલા વાયદા મુજબ 
ધમ��લાિનના સમયે ઈ.સ. 1936માં િનરાકાર 
પરમા�મા િશવ ધરતી પર અવત�રત થઈને, 
સમાજમાં કચડાયેલી, દબાયેલી, તરછોડાયેલી, 
િતર�ક�ત થયેલી માતાઓનો ઉ�ાર કરવા, 
�ાનનો કળશ ક�યાઓ - માતાઓ - બહ�નોના 
મ�તક પર મૂકવામાં આ�યો. ‘ૐ મંડળી’ની 
�થાપના િસંધ �ાંતમાં કરી, જે આગળ જતાં 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય 

મમતા ક� હો મુરત.... જગદ�બા તેરા નામ...

મ�મા સવ�ની મનોકામનાઓ પુરી કરનાર 
જગદ�બા અને સવ� િવ�ા �દાન કરનાર દ�વી 
સર�વતી બ�યા -

��ાક�મારીઝ સંગઠનની અને નારી 
અમરગાથામાં 24 જૂનનો �દવસ ખૂબ જ મહ�વનો 
�દવસ ગણાય છ�. જગતની માનવ�તનો ઉ�ાર 
કરનાર િવ�માતા (World Spiritual Mother) 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતીએ તારીખ 24 જૂન 
1965ના રોજ પોતાના િવનાશી પાિથ�વ દ�હનો 
�યાગ કરી, નવા જ�મનારા એડવા�સ પાટ�માં 
જઈ, િવ� પ�રવત�નની ઈ�રીય સેવાનું પુ�યકાય� 
શ� કયુ�. �વામી િવવેકાનંદની જેમ ખૂબ જ અ�પ 
આયુ�યમાં તેઓએ ઈ�રીય આદ�શ અનુસાર, 
�યાગ-તપ�યા-સેવા �ારા ઘણું સુંદર અને 
ભગીરથ કાય� કયુ� તેમણે હ�રો આ�માઓની 
આ�મ�યોત જગાવી. તેથી તેઓ આ�શ��, 
આ�દદ�વી, િશવશ��, જગતજનની જગદ�બાનું 
િબ�દ પા�યાં. માતે�રી મ�માની 53મી પુ�યિતિથ 
પર મીઠી મ�માને કોટી-કોટી સલામ - મ�માનું 
�વન ચ�ર� બોધ�દ અ�ડ છ�.

માનવની રચના અથા�ત ્ ઉ�પિ�માં �હ�થ 
�વનમાં નર અને નારી �વનરથનાં બે પૈડાં 
સમાન છ� અથવા તો એમ પણ કહી શકાય ક�, એક 
િસ�ાની બે બાજુઓ છ�. િનરાકાર �યોિતિલંગ� 
િશવબાબાએ નૂતન મનુ�ય ���ની રચનાના 
આ�દકાળમાં સવ� �થમ જે નર અને નારીને પેદા 
કયા� એ ��િપતા ��ા તથા જગદ�બા સર�વતી 
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સંક�પ-િવક�પ ભૂલાવી દો. પા�ટ ઈઝ પા�ટ 
(વીતી ગયું તે વીતી ગયું) તમારો નવો 
ઈ�રીય જ�મ થયો તો સદા ખુશીમાં રહો.

• સવ�સ (ઈ�રીય સેવા) કરવાનો હ�તુ પોતાના 
�વનને આદશ�મય �વન બનાવવાનો છ�. 
જેનાથી અ�ય આ�માઓ ઉપર �ભાવ પડી 
શક�.

• હવે તમે સાચા રામની સાચી સીતાઓ બ�યાં 
છો તો રાવણની કોઈ પણ િનશાની પોતાની 
પાસે ના રાખો.

• બાળકો, આ �વન તો હાર�તનો એક ખેલ 
છ�. એમાં કોઈ પણ આ�મા સુખ-દુઃખ, હાર-
�ત, માન-અપમાન, �તુિત-િનંદાથી મુ� 
રહી શકતો નથી. િશવબાબાના �ાનને 
ગહનતાથી સમ�, યોગા�યાસ કરો, ��ટી 
બનીને કાય� �યવહાર કરતા રહો તો 
�વાભાિવક રીતે જ બધું ઠીક થઈ જશે.

• આ સમયે તો દર�ક �ા�ણ (��ાવ�સ) 
આ�માનો મુ�ય પુ�ષાથ� જ છ� િનર�તર 
આ��મક ��થિતમાં ��થત થઈને પરમધામમાં 
િબ�દુ �પ બાપને યાદ કરવા. એમને 
કરાવનહાર સમ�ને �વયંને િનિમ� સમ�ને 
ય�સેવા સાચા �દલથી કરતા રહ�વું.

• જેવું કમ� �� કરીશ, આપણને �ઈને બી� પણ 
કરશે.

• િશવશ��ઓએ શ���પ બનીને રહ�વાનું 
છ�. કોઈના અવગુણોને મનમાં રાખવાના 

નથી. વીતેલી વાતોનું િચંતન કરવાનું નથી. 
ઈ�રીય સેવામાં જવા માટ� કદી ના કહ�વાનું 
નથી. બાબાનો �ેમ સેવા કરવાથી જ મેળવી 
શકશો.

• ઈ�રીય સેવા એ એવું મધુર અને �ે� બંધન 
છ� જે સવ� �થૂળ બંધનોને કાપીને ફ�ક� દ� છ�.

��ો�ર

�� - ભોપાલના �.ક�. મહ���ભાઈએ 
માતે�રી�ને �� કય�. આપ આટલા 
ઉ��થાને પહ��યા તો આપે િવશેષ કઈ વાતોનું 
�યાન રા�યું હતું ?

માતે�રી�નો ઉ�ર - 

1. મારો િન�ય િશવબાબા તથા ��ાબાબામાં 
સદા અચલ, અટલ અને �ઢ ર�ો છ�. �� 
બાબાની આ�ાકારી, વફાદાર રહી અને ‘હા 
�’નો પાઠ પા�ો કય�. બાબાએ જે ક�ં તેને 
કરવું જ છ�. પછી ગમે તે થાય.

2. મ� કદી પણ બાબાની મુરલી (ઈ�રીય �ાન 
�વણ) િમસ કરી નથી. પછી ગમે તેટલી 
�ય�ત ક�મ ના હો�. વ�ે સમય કાઢીને પણ 
મુરલી અવ�ય વાચું છું અને િચંતન ક�ં છું.

3. ય�માં ભાવ �વભાવ, સં�કાર, િવ�નોની 
અનેક વાતો આવી પણ �� કોઈપણ 
પ�ર��થિતમાં કદી રડી નથી. �� મનથી અને 
આંખોથી કદી પણ રડી નથી. કારણ ક� 
રડવાથી સહનશ�� ઘટ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે બાપના િ�ય છ�, એમનો અ�ય કોઈ 
�ય�� યા વૈભવથી �ેમ ના હોઈ શક�.

• �ે� કમ�નું �ાન જ �ે� ભા�યની ર�ખા 
ખ�ચવાની કલમ છ�.

• �વમાનમાં ��થત રહ�નારો આ�મા બી�ઓને 
માન આપી આગળ ધપાવે છ�.

• �હાની શાનમાં રહ�નારા કદી હદના 
માનશાનમાં આવતા નથી.

�દ�યદશ�ન

જગતની ઉ�ધારક આ�દદ�વી જગદ�બા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

છ�. અહ� એ �પ� સમજવા જેવું છ� ક�, આ�દદ�વી 
જગદ�બા સર�વતી એ ��િપતા ��ાની મુખપુ�ી 
ક� માનસપુ�ી છ�. તેથી શા��ોમાં સર�વતીને 
��ાની �દકરી ઓળખવામાં આવે છ�.

ભારતીય સં�ક�િત ‘વંદ� માતર�’ની સં�ક�િત 
છ�. �ાચીન કાળમાં પણ નારીઓનું �થાન ખૂબ જ 
�ચું હતું તેથી જ કહ�વાય છ� ક�, ‘ય� નાય��તુ 
પૂજય�તે, રમ�ત ે ત� દ�વતા’ ધ�ય છ�. ભારત 
ભૂિમને ધ�ય છ� ભારતની જનનીઓને ક� જેમણે 
જગતના ઉ�ાર માટ� અ��તીય શા�ત સેવા કરી 
તથા અનેક મહાપુ�ષોને આ �દ�ય ભારતખંડમાં 
જ�મ આ�યો. તેથી જે િશવશ��ઓ અથા�� 
દ�વીઓનું ગાયન-પૂજન વષ�માં બે વખત નવરાિ� 
પવ�માં (ચૈ�ી નવરા�ી તથા આસો માસની 
નવરા�ી) નવ નવ �દવસ થાય છ�. �યાર� ક��ણ ક� 
રામની જયંતી એક �દવસ જ મનાવાય છ�. સવ� 
િશવશ��ઓમાં સૌ �થમ �થાન કોનું ? તેઓ 
�યાર� આવી ગયા ? તેમનું �વન �તાંત શું છ� ? 
તેમણે એવું શું મહાન કત��ય કયુ� ?

ગીતામાં આપેલા વાયદા મુજબ 
ધમ��લાિનના સમયે ઈ.સ. 1936માં િનરાકાર 
પરમા�મા િશવ ધરતી પર અવત�રત થઈને, 
સમાજમાં કચડાયેલી, દબાયેલી, તરછોડાયેલી, 
િતર�ક�ત થયેલી માતાઓનો ઉ�ાર કરવા, 
�ાનનો કળશ ક�યાઓ - માતાઓ - બહ�નોના 
મ�તક પર મૂકવામાં આ�યો. ‘ૐ મંડળી’ની 
�થાપના િસંધ �ાંતમાં કરી, જે આગળ જતાં 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય 

મમતા ક� હો મુરત.... જગદ�બા તેરા નામ...

મ�મા સવ�ની મનોકામનાઓ પુરી કરનાર 
જગદ�બા અને સવ� િવ�ા �દાન કરનાર દ�વી 
સર�વતી બ�યા -

��ાક�મારીઝ સંગઠનની અને નારી 
અમરગાથામાં 24 જૂનનો �દવસ ખૂબ જ મહ�વનો 
�દવસ ગણાય છ�. જગતની માનવ�તનો ઉ�ાર 
કરનાર િવ�માતા (World Spiritual Mother) 
માતે�રી જગદ�બા સર�વતીએ તારીખ 24 જૂન 
1965ના રોજ પોતાના િવનાશી પાિથ�વ દ�હનો 
�યાગ કરી, નવા જ�મનારા એડવા�સ પાટ�માં 
જઈ, િવ� પ�રવત�નની ઈ�રીય સેવાનું પુ�યકાય� 
શ� કયુ�. �વામી િવવેકાનંદની જેમ ખૂબ જ અ�પ 
આયુ�યમાં તેઓએ ઈ�રીય આદ�શ અનુસાર, 
�યાગ-તપ�યા-સેવા �ારા ઘણું સુંદર અને 
ભગીરથ કાય� કયુ� તેમણે હ�રો આ�માઓની 
આ�મ�યોત જગાવી. તેથી તેઓ આ�શ��, 
આ�દદ�વી, િશવશ��, જગતજનની જગદ�બાનું 
િબ�દ પા�યાં. માતે�રી મ�માની 53મી પુ�યિતિથ 
પર મીઠી મ�માને કોટી-કોટી સલામ - મ�માનું 
�વન ચ�ર� બોધ�દ અ�ડ છ�.

માનવની રચના અથા�ત ્ ઉ�પિ�માં �હ�થ 
�વનમાં નર અને નારી �વનરથનાં બે પૈડાં 
સમાન છ� અથવા તો એમ પણ કહી શકાય ક�, એક 
િસ�ાની બે બાજુઓ છ�. િનરાકાર �યોિતિલંગ� 
િશવબાબાએ નૂતન મનુ�ય ���ની રચનાના 
આ�દકાળમાં સવ� �થમ જે નર અને નારીને પેદા 
કયા� એ ��િપતા ��ા તથા જગદ�બા સર�વતી 
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�ઢતા, અદ�ય સાહસ, િહ�મત અને �ઢ �ભુ 
િન�યને કારણે તેમણે બાળકો, યુવાનો, ��ો 
દર�કનું �દય �તી લીધું હતું. પ�રણામે બધા તેમને 
માતે�રી ક� જગદ�બા કહીને પુકારતા હતાં. તેઓ 
બધાને કહ�તા ક� - એક વખત થયેલી ભૂલ બી� 
વખત થવી ન �ઈએ કારણ ક� ભૂલો આ�માની 
શ��નો �ાસ કર� છ� એટલે ક� ઓછી કરતાં 
કરતાં છ�વટ� ન� કર� છ�. તેમના ને��વ હ�ઠળ 
��ાક�મારીઝ સંગઠને અ�ભુત �ગિત કરી.

મ�મા સવ�ની મનોકામનાઓ પુરી કરનાર 
જગદ�બા અને સવ�ને િવ�ા �દાન કરનાર દ�વી 
સર�વતી બ�યા. 28 વષ� સુધી લગાતાર િનર�તર 
યોગ સાધના અને ઈ�રીય સેવાનો અથાક 
પુ�ષાથ� કરી, બધા માટ� �ેરણામૂત�, ઉદાહરણમૂત� 
(સે�પલ) બની, હ�રો મનુ�યા�માઓના 
પથ�દશ�ક બની, 44 વષ�ની યુવાન વયે તા. 24-
06-1965ના રોજ િવનાશી દ�હનો �યાગ કય�. 
સમ� િવ�ના ��ાક�મારીઝના 9500થી વધુ 
સેવાક���ોમાં 24મી જૂન ‘મ�મા ડે’ તરીક� 
મનાવવામાં આવે છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ 
આપેલ �દ�ય �ાન મુજબ મ�માનો આ�મા 
ભિવ�યમાં આવનાર �વણ�મ યુગના �ાર�ભમાં 
�થમ રાજક�મારી ‘રાધા’ તરીક� જ�મ લેશે અને 
યુવાવ�થામાં �વયંવર બાદ રા�યાિભષેક વખતે 
‘�ી લ�મી’ જેવા ચાર �વ�પધારી મીઠી મ�મા, 
આપને પુનઃ કોટી કોટી વંદન.

ચાહ� �તની લીખી �એ, ચાહ� �તની કહી �એ.
મિહમા થોડી હી ગાયે... માં ક� �તની ક� �એ...

॥ ઓમશાંિત ॥

નામથી સં�થા સુ�િસ� થઈ. આ �દ�ય અને ઈ�ર 
રિચત સં�થાના વહીવટકતા� તરીક� િનમવામાં 
આવેલ ક�યાનું મૂળ લૌ�કક નામ ‘રાધા’ હતું. 
જેઓને ‘ૐ રાધે’ પણ કહ�તા. સં�થામાં 
��ાવ�સો તેમને ‘મ�મા’ તરીક� સંબોધતા. 
મિહલા સશ��કરણનું ઉ�મ કાય� તેમણે કયુ�.

મ�માનો લૌ�કક જ�મ અ�તસરમાં 
સાધારણ પણ સુશીલ પ�રવારમાં થયો હતો. તેઓ 
િહ�દી ભાષા ઉપરાંત િસંધી, ગુ�મુખી અને અં�ે� 
ભાષા પણ �ણતા હતા. તેઓ �ક�લમાં ભણવામાં 
ખૂબ જ હોિશયાર અને તેજ�વી િવ�ાિથ�ની હતા. 
વગ�માં �થમ નંબર મેળવતાં તેમની યાદશ�� 
અદ ્ભુત હતી. તેમનો ક�ઠ સુરીલો અને મધુર હતો. 
તેઓ વીણા (બે��) વગાડવામાં પણ િનપુણ હતા. 
તેમનું શરીર સંતુિલત બાંધાવાળું ઘાટીલું હતું. 
તેમનાં તન અને મન બંને અિતસુંદર મનમોહક 
હતાં. તેમનાં ને�ો કમળના ફ�લ જેવા �દ�ય 
લાગતા. કાળા ર�શમી ઘુંટણ સુધીના ઘટાદાર 
લાબાં ક�શ પણ તેમની અલૌ�કક �િતમામાં ચાર 
ચાંદ ઉમેરતા હતા. તેમના ચહ�રા પર �દ�ય તેજ 
હતું. તેઓ ચુંબક�ય �ય���વ ધરાવતા હતા. 
તેઓ પિવ�તા, સાદગી, સરળતા, કોમળતા, 
સહનશીલતા, �ેહ, ન�તા, હિષ�તમુખતા જેવા 
ગુણોના અવતાર હતા. તેઓની વ�ૃ�વશ�� 
ગજબની હતી. ‘કમખચ� બાલાનશીન’ અથા�� 
કરકસરતાપૂવ�ક ઉ�મ વહીવટ કરતા. તેઓ 
આ�યા��મક શ��ઓ (Spiritual Power)ના 
�ટોર હાઉસ હતા. તેમની ન�ક (પાસે) જે કોઈ 
જતું તેને શાંિત, શીતળતા, �દ�યતાનો અનુપમ 
અનુભવ થતો. અ�પાયુમાં જ તેમની િવલ�ણ 
મેધા��ા, વા�સ�ય, અસીમ ક�ણા, �યાગભાવ, 
મા��વ પાલના, િશ�ત અથાક પ�ર�મ, 
માનવ�તની �દલથી સેવાની અ�િતમ ભાવના, 
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ઝડપથી ચાલી ર�ં 
હતું. �યાર� દાદી�એ 
મને અને �.ક�. 
સૂય�ભાઈને �ાન-
સરોવરની સેવા માટ�
મોક�યા. �ાક�િતક સૌ�દય�ની વ�ે હોવાને લીધે 
�ાનસરોવર િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોનું આકષ�ણ 
બની ગયું. વષ�માં પાંચ માસ િવદ�શી ભાઈ-
બહ�નોની સેવા કરવાની તક મળી. 2008માં મને 
ક◌ૅ�સરની મોટી બીમારીની પરી�ા આવી. 
બાબાએ મને સા� કય�. 2013માં દુબઈ, 
િસંગાપુર, મલેિશયા, થાઈલે�ડ જવાની તક મળી.

અમે�રકાનો કાય��મ

2016માં કૉલ ઑફ ટાઈમ કાય��મ અંગે 
માર� �.ક�. મોિહનીબેન (અમે�રકા)ને મળવાનું 
થયું. તેમણે ક�ં અમે�રકાના પીસ વીલેજમાં �યાર� 
આવો છો ? �યારથી કાય�વાહી કરતાં મને દસ 
વષ�ના વીઝા મ�યા. 28 જૂન, 2017માં અમે�રકા 
જવાનું થયું. �.ક�. ભૂિમબેન અને �.ક�. 
મોિહનીબેને મને ઘણી મદદ કરી.

�યૂયોક� - 28, જૂન, સવાર� 4.00 વાગે 
અમદાવાદથી નીકળીને રા�ે 11.00 વાગે હામ�ની 
હાઉસ પહ��યા. �.ક�. રામ�કાશભાઈના �લેટમાં 
અમારી રહ�વાની �યવ�થા હતી. વ�ડ� ��ડ 
સે�ટરના �થળ� ��ડમ ટાવર બનીને તૈયાર થયું 
છ�. જેની �ચાઈ 1776 ફ�ટ છ�. આ �થળ 
આકષ�ણનું ક��� છ�. નીચે ર��વે �ટ�શન છ�. આ 
ટાવરની ટોપ ગેલેરીથી �યૂયોક� સારી રીતે �ઈ 
શકાય છ�.

અમે�રકા સંબંધી િવચારો

બાળપણમાં િપતા� ક�ઈક કામ બતાવતા 
હતા અને �� થોડા સમય પછી આવતો હતો �યાર� 
તેઓ મને મ�કમાં કહ�તા હતા ‘શું તું અમે�રકા 
ગયો હતો ?’ �� ધો. 5ની ભૂગોળ ભણતો હતો 
�યાર� અમે�રકા િવશે ��યું હતું. �� અમે�રકા 
જઈશ, એવું તો િવચાયુ� નહોતું.

�� ��ાક�મારી સં�થા સાથે �ડાયો

�� ભણતો હતો �યાર� મારા મોટા ભાઈ 
અજુ�ન� આમ�માંથી બે માસની ર�ઓ લઈ 
પહ�લાં માઉ�ટ આબુ જઈને આવતા હતા. �યાર� 
તેઓ મારા નાના ગામ ગુજરવાડી (સાતારા) 
પહ��યા તો િચ�-�દશ�ની, સા�તાિહક કોસ� વગેર� 
પુ�તકો લઈને આ�યા હતા. એમને �ાનનો એટલો 
નશો ચઢી ગયો હતો ક� પહ�લા �દવસથી જ 
સા�તાિહક કોસ� શ� કય� બે માસમાં એમણે ગીતા 
પાઠશાળા ચલાવવાની જવાબદારી સ�પી તેઓ 
મ�માં આમ�ની સેવામાં ગયા.

�� 1983માં દસમા ધોરણની પરી�ા પાસ 
કરીને માઉ�ટ આબુમાં ભોલીદાદી પાસે પહ��યો. 
સેવા કરતાં કરતાં મારી ર�ઓ પૂરી થઈ. મારી 
સેવાઓથી સંતુ� થઈને 1986માં દાદી 
�કાશમિણ�એ રાખી બાંધી સદાકાળ માટ� 
સમપ�ણની મંજૂરી આપી. આ �દવસ મારા �વનનો 
અમૂ�ય સમય હતો. વત�માન સમયે લૌ�કક 
પ�રવારમાંથી 60 સ�યો બાબાના બ�યા જેમાં છ 
નો સમિપ�તમાં સમાવેશ થાય છ�.

�ાન સરોવર

1995માં �ાનસરોવરનું િનમા�ણ કાય� ઘણું

મારી સુખદ અમે�રકા યા�ા
બી.ક�. સુભાષ, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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�ઢતા, અદ�ય સાહસ, િહ�મત અને �ઢ �ભુ 
િન�યને કારણે તેમણે બાળકો, યુવાનો, ��ો 
દર�કનું �દય �તી લીધું હતું. પ�રણામે બધા તેમને 
માતે�રી ક� જગદ�બા કહીને પુકારતા હતાં. તેઓ 
બધાને કહ�તા ક� - એક વખત થયેલી ભૂલ બી� 
વખત થવી ન �ઈએ કારણ ક� ભૂલો આ�માની 
શ��નો �ાસ કર� છ� એટલે ક� ઓછી કરતાં 
કરતાં છ�વટ� ન� કર� છ�. તેમના ને��વ હ�ઠળ 
��ાક�મારીઝ સંગઠને અ�ભુત �ગિત કરી.

મ�મા સવ�ની મનોકામનાઓ પુરી કરનાર 
જગદ�બા અને સવ�ને િવ�ા �દાન કરનાર દ�વી 
સર�વતી બ�યા. 28 વષ� સુધી લગાતાર િનર�તર 
યોગ સાધના અને ઈ�રીય સેવાનો અથાક 
પુ�ષાથ� કરી, બધા માટ� �ેરણામૂત�, ઉદાહરણમૂત� 
(સે�પલ) બની, હ�રો મનુ�યા�માઓના 
પથ�દશ�ક બની, 44 વષ�ની યુવાન વયે તા. 24-
06-1965ના રોજ િવનાશી દ�હનો �યાગ કય�. 
સમ� િવ�ના ��ાક�મારીઝના 9500થી વધુ 
સેવાક���ોમાં 24મી જૂન ‘મ�મા ડે’ તરીક� 
મનાવવામાં આવે છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ 
આપેલ �દ�ય �ાન મુજબ મ�માનો આ�મા 
ભિવ�યમાં આવનાર �વણ�મ યુગના �ાર�ભમાં 
�થમ રાજક�મારી ‘રાધા’ તરીક� જ�મ લેશે અને 
યુવાવ�થામાં �વયંવર બાદ રા�યાિભષેક વખતે 
‘�ી લ�મી’ જેવા ચાર �વ�પધારી મીઠી મ�મા, 
આપને પુનઃ કોટી કોટી વંદન.

ચાહ� �તની લીખી �એ, ચાહ� �તની કહી �એ.
મિહમા થોડી હી ગાયે... માં ક� �તની ક� �એ...

॥ ઓમશાંિત ॥

નામથી સં�થા સુ�િસ� થઈ. આ �દ�ય અને ઈ�ર 
રિચત સં�થાના વહીવટકતા� તરીક� િનમવામાં 
આવેલ ક�યાનું મૂળ લૌ�કક નામ ‘રાધા’ હતું. 
જેઓને ‘ૐ રાધે’ પણ કહ�તા. સં�થામાં 
��ાવ�સો તેમને ‘મ�મા’ તરીક� સંબોધતા. 
મિહલા સશ��કરણનું ઉ�મ કાય� તેમણે કયુ�.

મ�માનો લૌ�કક જ�મ અ�તસરમાં 
સાધારણ પણ સુશીલ પ�રવારમાં થયો હતો. તેઓ 
િહ�દી ભાષા ઉપરાંત િસંધી, ગુ�મુખી અને અં�ે� 
ભાષા પણ �ણતા હતા. તેઓ �ક�લમાં ભણવામાં 
ખૂબ જ હોિશયાર અને તેજ�વી િવ�ાિથ�ની હતા. 
વગ�માં �થમ નંબર મેળવતાં તેમની યાદશ�� 
અદ ્ભુત હતી. તેમનો ક�ઠ સુરીલો અને મધુર હતો. 
તેઓ વીણા (બે��) વગાડવામાં પણ િનપુણ હતા. 
તેમનું શરીર સંતુિલત બાંધાવાળું ઘાટીલું હતું. 
તેમનાં તન અને મન બંને અિતસુંદર મનમોહક 
હતાં. તેમનાં ને�ો કમળના ફ�લ જેવા �દ�ય 
લાગતા. કાળા ર�શમી ઘુંટણ સુધીના ઘટાદાર 
લાબાં ક�શ પણ તેમની અલૌ�કક �િતમામાં ચાર 
ચાંદ ઉમેરતા હતા. તેમના ચહ�રા પર �દ�ય તેજ 
હતું. તેઓ ચુંબક�ય �ય���વ ધરાવતા હતા. 
તેઓ પિવ�તા, સાદગી, સરળતા, કોમળતા, 
સહનશીલતા, �ેહ, ન�તા, હિષ�તમુખતા જેવા 
ગુણોના અવતાર હતા. તેઓની વ�ૃ�વશ�� 
ગજબની હતી. ‘કમખચ� બાલાનશીન’ અથા�� 
કરકસરતાપૂવ�ક ઉ�મ વહીવટ કરતા. તેઓ 
આ�યા��મક શ��ઓ (Spiritual Power)ના 
�ટોર હાઉસ હતા. તેમની ન�ક (પાસે) જે કોઈ 
જતું તેને શાંિત, શીતળતા, �દ�યતાનો અનુપમ 
અનુભવ થતો. અ�પાયુમાં જ તેમની િવલ�ણ 
મેધા��ા, વા�સ�ય, અસીમ ક�ણા, �યાગભાવ, 
મા��વ પાલના, િશ�ત અથાક પ�ર�મ, 
માનવ�તની �દલથી સેવાની અ�િતમ ભાવના, 
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ઝડપથી ચાલી ર�ં 
હતું. �યાર� દાદી�એ 
મને અને �.ક�. 
સૂય�ભાઈને �ાન-
સરોવરની સેવા માટ�
મોક�યા. �ાક�િતક સૌ�દય�ની વ�ે હોવાને લીધે 
�ાનસરોવર િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોનું આકષ�ણ 
બની ગયું. વષ�માં પાંચ માસ િવદ�શી ભાઈ-
બહ�નોની સેવા કરવાની તક મળી. 2008માં મને 
ક◌ૅ�સરની મોટી બીમારીની પરી�ા આવી. 
બાબાએ મને સા� કય�. 2013માં દુબઈ, 
િસંગાપુર, મલેિશયા, થાઈલે�ડ જવાની તક મળી.

અમે�રકાનો કાય��મ

2016માં કૉલ ઑફ ટાઈમ કાય��મ અંગે 
માર� �.ક�. મોિહનીબેન (અમે�રકા)ને મળવાનું 
થયું. તેમણે ક�ં અમે�રકાના પીસ વીલેજમાં �યાર� 
આવો છો ? �યારથી કાય�વાહી કરતાં મને દસ 
વષ�ના વીઝા મ�યા. 28 જૂન, 2017માં અમે�રકા 
જવાનું થયું. �.ક�. ભૂિમબેન અને �.ક�. 
મોિહનીબેને મને ઘણી મદદ કરી.

�યૂયોક� - 28, જૂન, સવાર� 4.00 વાગે 
અમદાવાદથી નીકળીને રા�ે 11.00 વાગે હામ�ની 
હાઉસ પહ��યા. �.ક�. રામ�કાશભાઈના �લેટમાં 
અમારી રહ�વાની �યવ�થા હતી. વ�ડ� ��ડ 
સે�ટરના �થળ� ��ડમ ટાવર બનીને તૈયાર થયું 
છ�. જેની �ચાઈ 1776 ફ�ટ છ�. આ �થળ 
આકષ�ણનું ક��� છ�. નીચે ર��વે �ટ�શન છ�. આ 
ટાવરની ટોપ ગેલેરીથી �યૂયોક� સારી રીતે �ઈ 
શકાય છ�.

અમે�રકા સંબંધી િવચારો

બાળપણમાં િપતા� ક�ઈક કામ બતાવતા 
હતા અને �� થોડા સમય પછી આવતો હતો �યાર� 
તેઓ મને મ�કમાં કહ�તા હતા ‘શું તું અમે�રકા 
ગયો હતો ?’ �� ધો. 5ની ભૂગોળ ભણતો હતો 
�યાર� અમે�રકા િવશે ��યું હતું. �� અમે�રકા 
જઈશ, એવું તો િવચાયુ� નહોતું.

�� ��ાક�મારી સં�થા સાથે �ડાયો

�� ભણતો હતો �યાર� મારા મોટા ભાઈ 
અજુ�ન� આમ�માંથી બે માસની ર�ઓ લઈ 
પહ�લાં માઉ�ટ આબુ જઈને આવતા હતા. �યાર� 
તેઓ મારા નાના ગામ ગુજરવાડી (સાતારા) 
પહ��યા તો િચ�-�દશ�ની, સા�તાિહક કોસ� વગેર� 
પુ�તકો લઈને આ�યા હતા. એમને �ાનનો એટલો 
નશો ચઢી ગયો હતો ક� પહ�લા �દવસથી જ 
સા�તાિહક કોસ� શ� કય� બે માસમાં એમણે ગીતા 
પાઠશાળા ચલાવવાની જવાબદારી સ�પી તેઓ 
મ�માં આમ�ની સેવામાં ગયા.

�� 1983માં દસમા ધોરણની પરી�ા પાસ 
કરીને માઉ�ટ આબુમાં ભોલીદાદી પાસે પહ��યો. 
સેવા કરતાં કરતાં મારી ર�ઓ પૂરી થઈ. મારી 
સેવાઓથી સંતુ� થઈને 1986માં દાદી 
�કાશમિણ�એ રાખી બાંધી સદાકાળ માટ� 
સમપ�ણની મંજૂરી આપી. આ �દવસ મારા �વનનો 
અમૂ�ય સમય હતો. વત�માન સમયે લૌ�કક 
પ�રવારમાંથી 60 સ�યો બાબાના બ�યા જેમાં છ 
નો સમિપ�તમાં સમાવેશ થાય છ�.

�ાન સરોવર

1995માં �ાનસરોવરનું િનમા�ણ કાય� ઘણું

મારી સુખદ અમે�રકા યા�ા
બી.ક�. સુભાષ, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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વાહન �યવહાર - અહ� રોડ મોટા, પહોળા, 
�વ�છ, આધુિનક સુિવધાઓથી સ� છ�. �ાફ�ક 
ભંગ કરનારને દ�ડ ભરવો પડે છ�. સામા�ય જનતા 
અને વી.આઈ.પી. સૌને માટ� એકજ �યવ�થા છ�. 
દર�ક ઘરમાં અ�તન સુિવધાઓ હોય છ�. એરપોટ� 
તથા ર��વે �ટ�શન ઉપર િસ�યોરીટી ઘણી વધાર� 
હોય છ�.

પોલીસ - પોલીસ માટ� આધુિનક સગવડો 
હોય છ�. જ�ર પડે તેઓ હ�લીકો�ટરનો પણ 
ઉપયોગ કર�  છ�. અક�માત વખતે પાંચ-દસ 
િમિનટમાં જ પોલીસ પહ�ચી �ય છ�. અને જ�રી 
કાય�વાહી થાય છ�.

મોટા મૉલ - અહ� દસ-બાર એકરમાં 
ફ�લાયેલા મોટા- મોટા મૉલ હોય છ�. ખાવા-પીવાની 
ચી�માં શુ��ધ ઉપર િવશેષ �યાન અપાય છ�. ગુનો 
કરનારને સ� થાય છ�. પે�ોલ પંપ (ગેસ �ટ�શન) 
પર ��માં �ઈએ તેવો આઈ���મ મળ� છ�. જેમાં 
10-15 �કારના આઈ���મ મળ� છ�.

ડોનેશન શૉપ - ઘર વપરાશની જૂની ચી� 
લોકો ડોનેશન શૉપમાં આપે છ�. તેમાં સુધારા, 
રીપેર�ગ કરીને ન�વી �ક�મતે વેચાય છ�. આ પૈસા 
ગરીબો માટ� વપરાય છ�.

અમે�રકા જવાનો યથાથ� સમય અને 
�વાલાયક �થળો

અમે�રકા જવા માટ� જૂનથી સ�ટ��બર 
સુધીનો સમય �ે� હોય છ�. �યાર�ક ��ઈન અને 
�થાિનક િવમાની સફરનું ભાડું સખું હોય છ�. �ાંસે 
િમ�તાના �તીક �પે લીબટ� �ટ��યુ ભેટ આ�યું છ�. 
જેની �ચાઈ 151 ફ�ટ છ�. જે તાંબાની ધાતુથી 
બનાવેલ છ�. યુનોની ઓ�ફસમાં ��ાક�મારી 
સં�થાની પણ ઓ�ફસ છ�. �યુયોક�થી સો માઈલ દૂર 
��ાક�મારી સં�થાનું 300 એકરમાં બનાવેલું પીસ 

િવલેજ �ર�ીટ સે�ટર છ�. જે શાંિતની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. વૈ�ાિનક એડીસનની યાદમાં એ�ડસન 
મેમો�રયલ ટાવર બના�યું છ�. અમે�રકાનાં 
�વાિમનારાયણ મં�દર ભ�ય છ�.

બો�ટનમાં સુ�િસ� હાવ�ડ� યુિનવિસ�ટી છ�. 
�યાં સાય�સ સીટી, બી.ક�. ઈનર�પેસ, મોટી-
મોટી લાય�ેરીઓ છ�. અહ� રોડ ઉપરાંત પાણી પર 
ચાલનારી બસો છ�.

વૉિશં�ટન અમે�રકાની રાજધાની છ�. અહ� 
અમે�રકાના �મુખનું િનવાસ�થાન �હાઈટ હાઉસ 
છ�. અહ� 2000માં દાદી �કાશમિણ�ના 
સ�માનમાં ��ારોપણ થયું છ�. અ�ાહમ િલંકન 
મેમો�રયલ �વા જેવું છ�. અહ� 250 કરતાં યે વધુ 
�વા લાયક �યુિઝયમ છ�. ટ��પામાં �રવર ગાડ�ન 
તથા ટ��પા યુિનવિસ�ટી �વાલાયક છ�. 
ઓરલે�ડોમાં ડીઝનીલે�ડ તથા યુિનવસ�લ �ટુ�ડયો 
�સ�નતાની અનુભૂિત કરાવે છ�.

��ટનમાં નાસાનું ��નસન �પેસ સે�ટર 
તથા અંતરી�માંથી પાછાં આવેલાં શટલયાનનું 
�યુિઝયમ છ�. અહ� સૌથી મોટી વોટર વૉલ છ� 
�યાંથી સતત પાણી વ�ા કર� છ�. ડલાસમાં 
અમે�રકાના પૂવ� રા�પિત �હૉન એફ. ક�નેડીનું 
�યુિઝયમ તથા માછલી ઘર �વા લાયક છ�. 
ડે�ાઈટમાં ઘણી મોટી નદી છ�. જે અમે�રકા અને 
ક�નેડાને િવભાિજત કર� છ�. ��ડયન પૉિલશમાં 
ઘણું મોટું કાર ર�સ�ગ �ટ��ડયમ છ�. જૂની ર�સકારનું 
પણ �યુિઝયમ છ�.

સાન�ાંિસ�કોમાં ઝૂલા જેવો બે ખાડીને 
�ડનારો ગો�ડન �ીજ છ�. જેની લંબાઈ 8981 ફ�ટ 
અને પહોળાઈ 90 ફ�ટ, �ચાઈ 746 ફ�ટ છ�. જેનું 
ઉ�ાટન 27 મે, 1937માં થયું હતું. મુરવુ�સ 
નેશનલ મો�યુમ�ટ છ� �યાં 380 ફ�ટ �ચા, મોટાં 
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�ટીમર બોટ છ�. તે �વાલાયક છ�. અહ� 1730 ફ�ટ 
�ચુ િવ�સ ટાવર છ�. એના �કાઈડેકથી િશકાગો 
�ઈ શકાય છ�. િસએટલમાં માઉ�ટ ર�નરનો ઘણો 
મોટો બરફનો પહાડ છ�. જે આકાશને �પશ�તી 
અનુભૂિત કરાવે છ�. અહ� નારદમુિનના નામનો 
પણ વોટરફોલ છ�. માઈ�ોસો�ટ હ�ડ �ાટ�ર તથા 
સૌથી મોટાં િવમાન બનાવવાની બો�ગ ક�પની 
અહ� છ�. �પેસ િનડલ સૌથી મોટું ટાવર છ�.

અમે�રકા જતાં ક�નેડા જવું �ઈએ. 
વાનક��વરમાં પં�બીઓ રહ� છ�. 150 વષ� જૂનો 
બૂચટ� ગાડ�ન તથા ક�િશરો પાક� �ણીતો છ�. 
ટોર��ટોમાં સફારી તથા િવ�િવ�યાત િનયા�ા 
ફોલ છ�. આ રીતે અમારી યા�ા ઘણી સુખદ અને 
સફળ રહી. ઈ�રીય સેવામાં, �ય��ગત 
પુ�ષાથ�માં આનંદની અનુભૂિત થઈ. ��ાક�મારીઝ 
સેવાક���ોએ માગ�દશ�ન, પૂરી �યવ�તા આપી 
પોતાનાપણાની લાગણી જ�માવી. સૌનો 
�દયપૂવ�કનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોટાં ��ો છ�. અહ� બેઝબોલ �ટ��ડયમ છ�. 
અહ�ની િવધાનસભાની રાતની રોશની 
�વાલાયક છ�. સ��ામે�ટોમાં ઘણો સુંદર ગુલાબ 
ગાડ�ન છ�. અહ� ઘણી �ચાઈથી પડનારા યોશિમલ 
ફો�સ, સાગર જેવું સરોવર તોહા છ�. જેમાં ભાડે 
લઈ �પીડ બોટ ચલાવી શકો છો.

મીલિપ�સ - િસિલકોન વેલી નામે �ણીતું 
છ�. �યાં ગૂગલ તથા એપલનું હ�ડ �ાટ�ર છ�. 
લૉસએંિજ�સમાં જૂની કારોનું �યુિઝયમ છ�. કૉલ 
�યુિઝયમ, ચાઈના ટ��પલ અને હોલીવુડની પહાડી 
�ણીતી છ�. �યાંથી આખું શહ�ર દ�ખાય છ�.

લૉસવેગાસ ક�સીનોનું શહ�ર છ�. અહ� 
િવ�માં સૌથી મોટો સોલર �ોજે�ટ છ�. પાંચ �ટ�ટને 
પાણી પૂ�ં પાડે તેવો �વેર ડેમ છ�. ��ડ ક�િનયન-
જેનું નામ સાત વ�ડરમાં છ�. એક નદી �ારા 
ક�ટલાયે �કલોમીટર જમીન ચીરતી નદી વહ� છ�. જે 
�વા લાયક છ�. િશકાગોમાં �વામી િવવેકાનંદની 
યાદો �ડાયેલી છ�. અહ�થી તેમણે ભારતની મહાન 
સં�ક�િતનો િવ�ને પ�રચય આ�યો. અહ� �પીડ 

એમના �વનમાંથી શીખવાનું મળી ર�ં છ�.

મારી પાસે પૈસા નથી પણ મને ખબર છ� ક� 
મારી પાસે ઘણા પૈસા આવવાના છ�. જેથી �� મારાં 
અને પ�રવારના સ�યોનાં સપનાં પૂરાં કરી 
શક�શ.

મારી સાથે હમેશા ખરાબ જ થાય છ�. પણ 
પાછલા ક�ટલાક �દવસોથી �ઈ ર�ો છુ ક� સવ� 
કાંઈ સા�ં જ બની ર�ં છ�. સમય જતા વધાર� સા�ં 
થશે. આમ નકારા�મક િવચારો પાછળ પણ, પર�તુ 
માં હકારા�મક શ�દો બનાવી દો. આ બધું આપે 
એકાંતમાં રહીને િચંતન કરવાનું છ�. આપે પોતાના 
િવચારો ઉપર �યાન આપવાનું છ�. આપે ��ત 

રહીને એ �વાનું છ� ક� આપના િવચારો 
હકારા�મક છ� ક� નકારા�મક. નકારા�મક 
િવચારો આવે, તો તેને તરત જ હકારા�મક 
િવચારોમા બદલી દો. તમે હકારા�મક િવચારો 
કરશો તો તમા�ં અવચેતન મન (Subconscious 
mind) તેને સાચું માનશે આપના �વનમા 
હકારા�મક િવચારો મુજબનો અનુભવ કરાવશે.

તમામ ચી�ના અ�યાસથી તમે સા�ં કરી 
શકો છો. અ�યાસથી િવચારોને પણ 
હકારા�મકમાં બદલી શકો છો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... હકારા�મક
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વાહન �યવહાર - અહ� રોડ મોટા, પહોળા, 
�વ�છ, આધુિનક સુિવધાઓથી સ� છ�. �ાફ�ક 
ભંગ કરનારને દ�ડ ભરવો પડે છ�. સામા�ય જનતા 
અને વી.આઈ.પી. સૌને માટ� એકજ �યવ�થા છ�. 
દર�ક ઘરમાં અ�તન સુિવધાઓ હોય છ�. એરપોટ� 
તથા ર��વે �ટ�શન ઉપર િસ�યોરીટી ઘણી વધાર� 
હોય છ�.

પોલીસ - પોલીસ માટ� આધુિનક સગવડો 
હોય છ�. જ�ર પડે તેઓ હ�લીકો�ટરનો પણ 
ઉપયોગ કર�  છ�. અક�માત વખતે પાંચ-દસ 
િમિનટમાં જ પોલીસ પહ�ચી �ય છ�. અને જ�રી 
કાય�વાહી થાય છ�.

મોટા મૉલ - અહ� દસ-બાર એકરમાં 
ફ�લાયેલા મોટા- મોટા મૉલ હોય છ�. ખાવા-પીવાની 
ચી�માં શુ��ધ ઉપર િવશેષ �યાન અપાય છ�. ગુનો 
કરનારને સ� થાય છ�. પે�ોલ પંપ (ગેસ �ટ�શન) 
પર ��માં �ઈએ તેવો આઈ���મ મળ� છ�. જેમાં 
10-15 �કારના આઈ���મ મળ� છ�.

ડોનેશન શૉપ - ઘર વપરાશની જૂની ચી� 
લોકો ડોનેશન શૉપમાં આપે છ�. તેમાં સુધારા, 
રીપેર�ગ કરીને ન�વી �ક�મતે વેચાય છ�. આ પૈસા 
ગરીબો માટ� વપરાય છ�.

અમે�રકા જવાનો યથાથ� સમય અને 
�વાલાયક �થળો

અમે�રકા જવા માટ� જૂનથી સ�ટ��બર 
સુધીનો સમય �ે� હોય છ�. �યાર�ક ��ઈન અને 
�થાિનક િવમાની સફરનું ભાડું સખું હોય છ�. �ાંસે 
િમ�તાના �તીક �પે લીબટ� �ટ��યુ ભેટ આ�યું છ�. 
જેની �ચાઈ 151 ફ�ટ છ�. જે તાંબાની ધાતુથી 
બનાવેલ છ�. યુનોની ઓ�ફસમાં ��ાક�મારી 
સં�થાની પણ ઓ�ફસ છ�. �યુયોક�થી સો માઈલ દૂર 
��ાક�મારી સં�થાનું 300 એકરમાં બનાવેલું પીસ 

િવલેજ �ર�ીટ સે�ટર છ�. જે શાંિતની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. વૈ�ાિનક એડીસનની યાદમાં એ�ડસન 
મેમો�રયલ ટાવર બના�યું છ�. અમે�રકાનાં 
�વાિમનારાયણ મં�દર ભ�ય છ�.

બો�ટનમાં સુ�િસ� હાવ�ડ� યુિનવિસ�ટી છ�. 
�યાં સાય�સ સીટી, બી.ક�. ઈનર�પેસ, મોટી-
મોટી લાય�ેરીઓ છ�. અહ� રોડ ઉપરાંત પાણી પર 
ચાલનારી બસો છ�.

વૉિશં�ટન અમે�રકાની રાજધાની છ�. અહ� 
અમે�રકાના �મુખનું િનવાસ�થાન �હાઈટ હાઉસ 
છ�. અહ� 2000માં દાદી �કાશમિણ�ના 
સ�માનમાં ��ારોપણ થયું છ�. અ�ાહમ િલંકન 
મેમો�રયલ �વા જેવું છ�. અહ� 250 કરતાં યે વધુ 
�વા લાયક �યુિઝયમ છ�. ટ��પામાં �રવર ગાડ�ન 
તથા ટ��પા યુિનવિસ�ટી �વાલાયક છ�. 
ઓરલે�ડોમાં ડીઝનીલે�ડ તથા યુિનવસ�લ �ટુ�ડયો 
�સ�નતાની અનુભૂિત કરાવે છ�.

��ટનમાં નાસાનું ��નસન �પેસ સે�ટર 
તથા અંતરી�માંથી પાછાં આવેલાં શટલયાનનું 
�યુિઝયમ છ�. અહ� સૌથી મોટી વોટર વૉલ છ� 
�યાંથી સતત પાણી વ�ા કર� છ�. ડલાસમાં 
અમે�રકાના પૂવ� રા�પિત �હૉન એફ. ક�નેડીનું 
�યુિઝયમ તથા માછલી ઘર �વા લાયક છ�. 
ડે�ાઈટમાં ઘણી મોટી નદી છ�. જે અમે�રકા અને 
ક�નેડાને િવભાિજત કર� છ�. ��ડયન પૉિલશમાં 
ઘણું મોટું કાર ર�સ�ગ �ટ��ડયમ છ�. જૂની ર�સકારનું 
પણ �યુિઝયમ છ�.

સાન�ાંિસ�કોમાં ઝૂલા જેવો બે ખાડીને 
�ડનારો ગો�ડન �ીજ છ�. જેની લંબાઈ 8981 ફ�ટ 
અને પહોળાઈ 90 ફ�ટ, �ચાઈ 746 ફ�ટ છ�. જેનું 
ઉ�ાટન 27 મે, 1937માં થયું હતું. મુરવુ�સ 
નેશનલ મો�યુમ�ટ છ� �યાં 380 ફ�ટ �ચા, મોટાં 
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�ટીમર બોટ છ�. તે �વાલાયક છ�. અહ� 1730 ફ�ટ 
�ચુ િવ�સ ટાવર છ�. એના �કાઈડેકથી િશકાગો 
�ઈ શકાય છ�. િસએટલમાં માઉ�ટ ર�નરનો ઘણો 
મોટો બરફનો પહાડ છ�. જે આકાશને �પશ�તી 
અનુભૂિત કરાવે છ�. અહ� નારદમુિનના નામનો 
પણ વોટરફોલ છ�. માઈ�ોસો�ટ હ�ડ �ાટ�ર તથા 
સૌથી મોટાં િવમાન બનાવવાની બો�ગ ક�પની 
અહ� છ�. �પેસ િનડલ સૌથી મોટું ટાવર છ�.

અમે�રકા જતાં ક�નેડા જવું �ઈએ. 
વાનક��વરમાં પં�બીઓ રહ� છ�. 150 વષ� જૂનો 
બૂચટ� ગાડ�ન તથા ક�િશરો પાક� �ણીતો છ�. 
ટોર��ટોમાં સફારી તથા િવ�િવ�યાત િનયા�ા 
ફોલ છ�. આ રીતે અમારી યા�ા ઘણી સુખદ અને 
સફળ રહી. ઈ�રીય સેવામાં, �ય��ગત 
પુ�ષાથ�માં આનંદની અનુભૂિત થઈ. ��ાક�મારીઝ 
સેવાક���ોએ માગ�દશ�ન, પૂરી �યવ�તા આપી 
પોતાનાપણાની લાગણી જ�માવી. સૌનો 
�દયપૂવ�કનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મોટાં ��ો છ�. અહ� બેઝબોલ �ટ��ડયમ છ�. 
અહ�ની િવધાનસભાની રાતની રોશની 
�વાલાયક છ�. સ��ામે�ટોમાં ઘણો સુંદર ગુલાબ 
ગાડ�ન છ�. અહ� ઘણી �ચાઈથી પડનારા યોશિમલ 
ફો�સ, સાગર જેવું સરોવર તોહા છ�. જેમાં ભાડે 
લઈ �પીડ બોટ ચલાવી શકો છો.

મીલિપ�સ - િસિલકોન વેલી નામે �ણીતું 
છ�. �યાં ગૂગલ તથા એપલનું હ�ડ �ાટ�ર છ�. 
લૉસએંિજ�સમાં જૂની કારોનું �યુિઝયમ છ�. કૉલ 
�યુિઝયમ, ચાઈના ટ��પલ અને હોલીવુડની પહાડી 
�ણીતી છ�. �યાંથી આખું શહ�ર દ�ખાય છ�.

લૉસવેગાસ ક�સીનોનું શહ�ર છ�. અહ� 
િવ�માં સૌથી મોટો સોલર �ોજે�ટ છ�. પાંચ �ટ�ટને 
પાણી પૂ�ં પાડે તેવો �વેર ડેમ છ�. ��ડ ક�િનયન-
જેનું નામ સાત વ�ડરમાં છ�. એક નદી �ારા 
ક�ટલાયે �કલોમીટર જમીન ચીરતી નદી વહ� છ�. જે 
�વા લાયક છ�. િશકાગોમાં �વામી િવવેકાનંદની 
યાદો �ડાયેલી છ�. અહ�થી તેમણે ભારતની મહાન 
સં�ક�િતનો િવ�ને પ�રચય આ�યો. અહ� �પીડ 

એમના �વનમાંથી શીખવાનું મળી ર�ં છ�.

મારી પાસે પૈસા નથી પણ મને ખબર છ� ક� 
મારી પાસે ઘણા પૈસા આવવાના છ�. જેથી �� મારાં 
અને પ�રવારના સ�યોનાં સપનાં પૂરાં કરી 
શક�શ.

મારી સાથે હમેશા ખરાબ જ થાય છ�. પણ 
પાછલા ક�ટલાક �દવસોથી �ઈ ર�ો છુ ક� સવ� 
કાંઈ સા�ં જ બની ર�ં છ�. સમય જતા વધાર� સા�ં 
થશે. આમ નકારા�મક િવચારો પાછળ પણ, પર�તુ 
માં હકારા�મક શ�દો બનાવી દો. આ બધું આપે 
એકાંતમાં રહીને િચંતન કરવાનું છ�. આપે પોતાના 
િવચારો ઉપર �યાન આપવાનું છ�. આપે ��ત 

રહીને એ �વાનું છ� ક� આપના િવચારો 
હકારા�મક છ� ક� નકારા�મક. નકારા�મક 
િવચારો આવે, તો તેને તરત જ હકારા�મક 
િવચારોમા બદલી દો. તમે હકારા�મક િવચારો 
કરશો તો તમા�ં અવચેતન મન (Subconscious 
mind) તેને સાચું માનશે આપના �વનમા 
હકારા�મક િવચારો મુજબનો અનુભવ કરાવશે.

તમામ ચી�ના અ�યાસથી તમે સા�ં કરી 
શકો છો. અ�યાસથી િવચારોને પણ 
હકારા�મકમાં બદલી શકો છો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... હકારા�મક
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છ�. આમ, ભોગી શ��ઓનો �યય કર� છ� �યાર� 
યોગી એક તરફ શ��ઓ જમા કર� છ� અને 
અ�ય તરફ સાકાર કમ� ઈ���યો �ારા સેવા �ારા 
આ�મામાં શ��ઓનો સદુપયોગ કર� છ�. યોગ 
�ારા શ��ની �ા��તની વાત સાંભળતા ઘણી વાર 
ચમ�કારી િસ��નો �યાલ આવી �ય છ�. જેમ ક� 
દૂરના ��યનું દશ�ન કરવું, દૂર રહી ધાર�લા 
�થળના અવા� સાંભળવા, પાણી પર ચાલવું અને 
હવામાં ઊડવું અથવા દૂર રહી પદાથ�ની ગિત 
િવચારમા�થી િનયંિ�ત કરવી વગેર�. પર�તુ જેણે 
આવી અનેક િવભૂિતઓનું પોતાનાં શા��ોમાં 
વણ�ન કયુ� છ� તે ઋિષ પતંજિલએ પોતે જ આવી 
િસ��ઓને બાધક તથા આ�યા��મક �ગિતમાં 
પીછ�હઠ કરાવનારી ગણી છ� �યાર� ખર�ખર યોગ 
�ારા આ�માની જે શ��ઓને િવકસાવવામાં 
આવે છ� તે મનબુ��ની શ��, િવચાર-સંક�પની 
શ��, �ઢતાની શ��, �વન પ�રવત�નની 
શ��, િનણ�ય કરવાની શ��, પરખશ��, 
સહન કરવાની શ�� અને સામનો કરવાની 
શ��, આમ રાજયોગ �ારા ઘણી બધી શ��ઓ 
આવે છ�. હવે આ એક એક શ��ની ધારણા 
�વનમાં ક�મ કરવી તેના ઉપર આપણે �ઈશું. 
દા.ત. સહનશીલતા, �દન�િત�દન સંબંધની 
�વ��થિત અને પ�ર��થિતની િવષમતાઓ વધતી 
�ય છ�. તેને પહ�ચી વળવા માટ� સહનશીલતા 
ખૂબ જ�રી છ�. સહનશીલતા એ મહાનતાની 
િનશાની છ�, અને તેનાથી �ાન અને યોગની 
અવ�થાની પરી�ા થાય છ�. અનેક સંતો અને 
મહ�તોએ સહનશીલતાના ઉદાહરણ પૂરાં પા�ાં 
છ�. પર�તુ આપણે તો ��િ�માં રહી આ શ��ને 

યોગનું �ાન �ા�ત 
કરવામાં આ�માની ઓળખ 
એ �થમ પગિથયું છ�. 
આ�માના મુ�ય ગુણોમાં 
એક ગુણ એટલે ક� આ�મા 
શ���વ�પ છ�. આ�મા 
પોતે એક ચૈત�ય શ�� છ�,

અને �� આ�મા છું એ �પ� �ાન �ા�ત થતાં 
આ�માની સંક�પશ�� અને િવવેકશ�� ��ત 
થાય છ�. યોગી રાજયોગ �ારા ભિવ�યમાં તો 
�વન મુ� દ�વપદ �ા�ત કર� જ છ�, પર�તુ એટલું જ 
નિહ, વત�માન સમયમાં યોગ અ�યાસ �ારા 
�વનમાં અિનવાય�પણે આવ�યક અને બ�મૂ�ય 
એવી શ��ઓનો ખ�નો પણ �ા�ત કર� છ�. 
આ�મામાં �ણ �કારની શ��ઓ મુ�ય કાય� કર� 
છ�. સાકાર શ��ઓ જેમ ક� બોલવાની શ��, 
સાંભળવાની શ��, કમ� કરવાની શ��. આ 
બધી જ આ�માની કમ� ઈ���યો �ારા કાય� કરતી 
શ��ઓ છ�. ભોગી આ�માની આ શ��ઓ 
ભોગિવલાસના માગ� વપરાય છ�. �યાર� યોગી કમ� 
ઈ���યો �ારા શ��ઓને પોતાનામાં ભર� છ�. જેમ 
ક� ભોગી િસનેમા �ઈને શ�� વાપરી નાખે છ�. 
�યાર� યોગી પિવ� આ�માઓની િનમ�ળ ���થી 
શ�� ભર� છ�. ભોગી વાણીના �યથ� �યવહારથી 
બોલવાની શ��નો ખોટો ઉપયોગ કર� છ� �યાર� 
યોગી વાણી �ારા �ાન-દાન કરી તેમાંથી �ા�ત 
થતી ખુશી �ારા શ�� ભર� છ�. ભોગી સંસારની 
વાતો, પરિચંતનની વાતો, િનંદા-ક�થલીની 
વાતોમાં સમયને �યથ� કર� છ�. �યાર� તે સમય �ારા 
યોગી �ાન �વણ �ારા શ��ઓનો ખ�નો ભર� 

રાજયોગ �ારા શ��ઓની �ા��ત
રાજયોિગની �.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ
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�ા�ત કરવાની છ�. માટ� એમ સમજવું �ઈએ ક� આ 
િવ� એક બેહદનું નાટક છ�. દર�ક આ�માઓ 
પોતાના સં�કારો �માણે ખેલ ભજવી ર�ા છ�. મારો 
ખેલ એ સા�ી ભાવે ગુણદાન અને �ાનદાનનો છ�. 
જેમ આંબાના �� પર પ�થર મારવામાં આવે તો તે 
સામેથી ક�રી આપે છ�, અપકારના બદલામાં 
ઉપકાર કર� છ�. મીરાંએ િવષનો �યાલો પી લીધો, 
ઈ�રના �ેહ ખાતર તેણે માન-અપમાનને પણ 
સહી લીધાં. તેમ સહનશીલતા આ�માઓમાં 
�માનો ગુણ િવશેષ ભાવે હોય છ�. તેઓ બદલો 
નથી લેતા પર�તુ અપકારીને ઉપકારથી, િનંદકને 
મિહમાથી, અસફળતાનું પ�રણામ સફળતા �ારા 
આપી પોતાનાં �� કમ�થી સહનશીલતાનું 
ઉદાહરણ પૂ�ં પાડે છ�. માટ� જ કહ�વાય છ� ક�, 
‘�મા વીર�ય ભૂષણમ ્’ આવા સહનશીલ 
આ�માઓ �માશીલ હોય છ� �મા એ વીરોનું 
ભૂષણ છ�. સહનશીલતા એ �વનનો સવ��ે� 
�ંગાર છ�. તેનું ઉદાહરણ �ાઈ�ટ�, પણ આ�યું છ�, 
ક� �યાર� તેમને �ોસ પર ચઢાવવામાં આ�યા �યાર� 
તેમણે ક�ં ક�, ‘�ભુ ! આ આ�માઓને �મા કરો - 
માફ કરો.’ એનાથી આગળ જે સહનશીલ છ�, 
જેની બુ��માં સદ�વ ઈ�રનું �મરણ છ� તેનામાં 
બી� મહ�વની શ�� આવે છ� તે સમાવવાની 
શ��. જેમ સાગર તેના ઉદરમાં બધું સમાવી લ છ� 
તેમ યોગીનાં િચ� અને �િ� પણ િવશાળ, ગહન 
અને ��થર હોવાના કારણે તે માન, અપમાન, 
�તુિત, િનંદા, સુખ, દુઃખમાં સમાન રહ� છ�. ગુણીએ 
તેના ગુણ ન છોડવા �ઈએ.

ગુણોથી અ�યમાં પ�રવત�ન ન લવાય તો 
�ાન અને યોગની કસોટી કઈ ? પરમા�માએ 
ઉદાર �દલથી માનવના ક�ટલા અપકાર સહન કરી 
લીધા છ�. જેવી રીતે બીમાર તરફ રહ�મ�દલ 
બનીએ છીએ તેમ અવગુણી લોકો પર પણ 

દયાભાવ બતાવવાનો છ�. આમ યોગીનું �દલ 
સાગર જેવું િવશાળ હોવાને કારણે તે પોતાની 
બુ��ધની ગુ�તામાં સઘળું સમાવી લે છ�. 
પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં �ી� અને ખૂબ જ 
આવ�યક શ�� જે �વનના દર�ક �ે�માં જ�રી 
છ� એવી િનણ�યશ�� આવે છ�. સામા�ય માનવી 
નાની નાની વાતમાં મૂંઝવણ અનુભવતો હોય છ�. 
આ કર ું ક� ન ક�ં ? શું ક�ં અને ક�મ ક�ં  ? શું 
કરવાથી કયું પ�રણામ આવશે? આવી મૂંઝવણોમાં 
માનિસક શ��નો �યય કર� છ�. �વનની 
સફળતા અને િન�ફળતાનો આધાર િનણ�યશ�� 
ઉપર છ�. �ાન અને યોગ �ારા �યાર� મન ��થર 
અને પિવ� થાય છ� અને બુ�� સતો�ધાન બને છ� 
�યાર� બુ�� સચોટપણે િનણ�ય લઈ શક� છ�. એમ 
કહ�વાય છ� ક� ડૉ�ટરની સાથે રહ�તાં રહ�તાં 
ક�પાઉ�ડર પણ ડૉ�ટર બની �ય છ� તેવી જ રીતે 
પરમા�માની યાદમાં રહ�તાં યોગી પણ પરમા�મા 
જેવી જ િનણ�યશ��વાળો બની �ય છ� અને પછી 
તેના �વનમાં આ �� નથી રહ�તો ક� શું ક�ં અને 
શું ના ક�ં. વળી �ાન���થી તેને એટલી �પ� 
સમજ હોય છ� ક� આ ��� એક નાટક છ�. અને એ 
નાટકની અંદર દર�ક વ�તુ ગિતિવિધ �માણે થયા 
જ કર� છ�. આમ, પોતાને નાટકનો એક પાટ�ધારી 
સમજવાને કારણે ��થત��ની ��થિતમાં તેના 
દર�ક િનણ�યો �પ� �ાનયુ� િવવેકબુ��થી 
કર�લા હોય છ�. માટ� સફળતા તેનાં ચરણોમાં 
ઝૂક�લી હોય છ�, આમ, યોગ �ારા ખૂબ જ સુંદર 
િનણ�યશ�� �ા�ત થાય છ�. િનણ�ય કયા� પછી 
માનવીએ પોતાના �વનમાં કરવાનાં કાય�ની 
અંદર, �યવહારમાં �યાર� તે અ�ય સાથે સંપક�માં 
આવે છ� �યાર� તેને �ય��ની પરખ, પ�ર��થિતની 
પરખ અને પોતાની પરખ ખૂબ આવ�યક છ�. 
યોગી પરમા�માની યાદમાં રમણ કર� છ�. માટ� તેની 
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છ�. આમ, ભોગી શ��ઓનો �યય કર� છ� �યાર� 
યોગી એક તરફ શ��ઓ જમા કર� છ� અને 
અ�ય તરફ સાકાર કમ� ઈ���યો �ારા સેવા �ારા 
આ�મામાં શ��ઓનો સદુપયોગ કર� છ�. યોગ 
�ારા શ��ની �ા��તની વાત સાંભળતા ઘણી વાર 
ચમ�કારી િસ��નો �યાલ આવી �ય છ�. જેમ ક� 
દૂરના ��યનું દશ�ન કરવું, દૂર રહી ધાર�લા 
�થળના અવા� સાંભળવા, પાણી પર ચાલવું અને 
હવામાં ઊડવું અથવા દૂર રહી પદાથ�ની ગિત 
િવચારમા�થી િનયંિ�ત કરવી વગેર�. પર�તુ જેણે 
આવી અનેક િવભૂિતઓનું પોતાનાં શા��ોમાં 
વણ�ન કયુ� છ� તે ઋિષ પતંજિલએ પોતે જ આવી 
િસ��ઓને બાધક તથા આ�યા��મક �ગિતમાં 
પીછ�હઠ કરાવનારી ગણી છ� �યાર� ખર�ખર યોગ 
�ારા આ�માની જે શ��ઓને િવકસાવવામાં 
આવે છ� તે મનબુ��ની શ��, િવચાર-સંક�પની 
શ��, �ઢતાની શ��, �વન પ�રવત�નની 
શ��, િનણ�ય કરવાની શ��, પરખશ��, 
સહન કરવાની શ�� અને સામનો કરવાની 
શ��, આમ રાજયોગ �ારા ઘણી બધી શ��ઓ 
આવે છ�. હવે આ એક એક શ��ની ધારણા 
�વનમાં ક�મ કરવી તેના ઉપર આપણે �ઈશું. 
દા.ત. સહનશીલતા, �દન�િત�દન સંબંધની 
�વ��થિત અને પ�ર��થિતની િવષમતાઓ વધતી 
�ય છ�. તેને પહ�ચી વળવા માટ� સહનશીલતા 
ખૂબ જ�રી છ�. સહનશીલતા એ મહાનતાની 
િનશાની છ�, અને તેનાથી �ાન અને યોગની 
અવ�થાની પરી�ા થાય છ�. અનેક સંતો અને 
મહ�તોએ સહનશીલતાના ઉદાહરણ પૂરાં પા�ાં 
છ�. પર�તુ આપણે તો ��િ�માં રહી આ શ��ને 

યોગનું �ાન �ા�ત 
કરવામાં આ�માની ઓળખ 
એ �થમ પગિથયું છ�. 
આ�માના મુ�ય ગુણોમાં 
એક ગુણ એટલે ક� આ�મા 
શ���વ�પ છ�. આ�મા 
પોતે એક ચૈત�ય શ�� છ�,

અને �� આ�મા છું એ �પ� �ાન �ા�ત થતાં 
આ�માની સંક�પશ�� અને િવવેકશ�� ��ત 
થાય છ�. યોગી રાજયોગ �ારા ભિવ�યમાં તો 
�વન મુ� દ�વપદ �ા�ત કર� જ છ�, પર�તુ એટલું જ 
નિહ, વત�માન સમયમાં યોગ અ�યાસ �ારા 
�વનમાં અિનવાય�પણે આવ�યક અને બ�મૂ�ય 
એવી શ��ઓનો ખ�નો પણ �ા�ત કર� છ�. 
આ�મામાં �ણ �કારની શ��ઓ મુ�ય કાય� કર� 
છ�. સાકાર શ��ઓ જેમ ક� બોલવાની શ��, 
સાંભળવાની શ��, કમ� કરવાની શ��. આ 
બધી જ આ�માની કમ� ઈ���યો �ારા કાય� કરતી 
શ��ઓ છ�. ભોગી આ�માની આ શ��ઓ 
ભોગિવલાસના માગ� વપરાય છ�. �યાર� યોગી કમ� 
ઈ���યો �ારા શ��ઓને પોતાનામાં ભર� છ�. જેમ 
ક� ભોગી િસનેમા �ઈને શ�� વાપરી નાખે છ�. 
�યાર� યોગી પિવ� આ�માઓની િનમ�ળ ���થી 
શ�� ભર� છ�. ભોગી વાણીના �યથ� �યવહારથી 
બોલવાની શ��નો ખોટો ઉપયોગ કર� છ� �યાર� 
યોગી વાણી �ારા �ાન-દાન કરી તેમાંથી �ા�ત 
થતી ખુશી �ારા શ�� ભર� છ�. ભોગી સંસારની 
વાતો, પરિચંતનની વાતો, િનંદા-ક�થલીની 
વાતોમાં સમયને �યથ� કર� છ�. �યાર� તે સમય �ારા 
યોગી �ાન �વણ �ારા શ��ઓનો ખ�નો ભર� 

રાજયોગ �ારા શ��ઓની �ા��ત
રાજયોિગની �.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ
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�ા�ત કરવાની છ�. માટ� એમ સમજવું �ઈએ ક� આ 
િવ� એક બેહદનું નાટક છ�. દર�ક આ�માઓ 
પોતાના સં�કારો �માણે ખેલ ભજવી ર�ા છ�. મારો 
ખેલ એ સા�ી ભાવે ગુણદાન અને �ાનદાનનો છ�. 
જેમ આંબાના �� પર પ�થર મારવામાં આવે તો તે 
સામેથી ક�રી આપે છ�, અપકારના બદલામાં 
ઉપકાર કર� છ�. મીરાંએ િવષનો �યાલો પી લીધો, 
ઈ�રના �ેહ ખાતર તેણે માન-અપમાનને પણ 
સહી લીધાં. તેમ સહનશીલતા આ�માઓમાં 
�માનો ગુણ િવશેષ ભાવે હોય છ�. તેઓ બદલો 
નથી લેતા પર�તુ અપકારીને ઉપકારથી, િનંદકને 
મિહમાથી, અસફળતાનું પ�રણામ સફળતા �ારા 
આપી પોતાનાં �� કમ�થી સહનશીલતાનું 
ઉદાહરણ પૂ�ં પાડે છ�. માટ� જ કહ�વાય છ� ક�, 
‘�મા વીર�ય ભૂષણમ ્’ આવા સહનશીલ 
આ�માઓ �માશીલ હોય છ� �મા એ વીરોનું 
ભૂષણ છ�. સહનશીલતા એ �વનનો સવ��ે� 
�ંગાર છ�. તેનું ઉદાહરણ �ાઈ�ટ�, પણ આ�યું છ�, 
ક� �યાર� તેમને �ોસ પર ચઢાવવામાં આ�યા �યાર� 
તેમણે ક�ં ક�, ‘�ભુ ! આ આ�માઓને �મા કરો - 
માફ કરો.’ એનાથી આગળ જે સહનશીલ છ�, 
જેની બુ��માં સદ�વ ઈ�રનું �મરણ છ� તેનામાં 
બી� મહ�વની શ�� આવે છ� તે સમાવવાની 
શ��. જેમ સાગર તેના ઉદરમાં બધું સમાવી લ છ� 
તેમ યોગીનાં િચ� અને �િ� પણ િવશાળ, ગહન 
અને ��થર હોવાના કારણે તે માન, અપમાન, 
�તુિત, િનંદા, સુખ, દુઃખમાં સમાન રહ� છ�. ગુણીએ 
તેના ગુણ ન છોડવા �ઈએ.

ગુણોથી અ�યમાં પ�રવત�ન ન લવાય તો 
�ાન અને યોગની કસોટી કઈ ? પરમા�માએ 
ઉદાર �દલથી માનવના ક�ટલા અપકાર સહન કરી 
લીધા છ�. જેવી રીતે બીમાર તરફ રહ�મ�દલ 
બનીએ છીએ તેમ અવગુણી લોકો પર પણ 

દયાભાવ બતાવવાનો છ�. આમ યોગીનું �દલ 
સાગર જેવું િવશાળ હોવાને કારણે તે પોતાની 
બુ��ધની ગુ�તામાં સઘળું સમાવી લે છ�. 
પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં �ી� અને ખૂબ જ 
આવ�યક શ�� જે �વનના દર�ક �ે�માં જ�રી 
છ� એવી િનણ�યશ�� આવે છ�. સામા�ય માનવી 
નાની નાની વાતમાં મૂંઝવણ અનુભવતો હોય છ�. 
આ કર ું ક� ન ક�ં ? શું ક�ં અને ક�મ ક�ં  ? શું 
કરવાથી કયું પ�રણામ આવશે? આવી મૂંઝવણોમાં 
માનિસક શ��નો �યય કર� છ�. �વનની 
સફળતા અને િન�ફળતાનો આધાર િનણ�યશ�� 
ઉપર છ�. �ાન અને યોગ �ારા �યાર� મન ��થર 
અને પિવ� થાય છ� અને બુ�� સતો�ધાન બને છ� 
�યાર� બુ�� સચોટપણે િનણ�ય લઈ શક� છ�. એમ 
કહ�વાય છ� ક� ડૉ�ટરની સાથે રહ�તાં રહ�તાં 
ક�પાઉ�ડર પણ ડૉ�ટર બની �ય છ� તેવી જ રીતે 
પરમા�માની યાદમાં રહ�તાં યોગી પણ પરમા�મા 
જેવી જ િનણ�યશ��વાળો બની �ય છ� અને પછી 
તેના �વનમાં આ �� નથી રહ�તો ક� શું ક�ં અને 
શું ના ક�ં. વળી �ાન���થી તેને એટલી �પ� 
સમજ હોય છ� ક� આ ��� એક નાટક છ�. અને એ 
નાટકની અંદર દર�ક વ�તુ ગિતિવિધ �માણે થયા 
જ કર� છ�. આમ, પોતાને નાટકનો એક પાટ�ધારી 
સમજવાને કારણે ��થત��ની ��થિતમાં તેના 
દર�ક િનણ�યો �પ� �ાનયુ� િવવેકબુ��થી 
કર�લા હોય છ�. માટ� સફળતા તેનાં ચરણોમાં 
ઝૂક�લી હોય છ�, આમ, યોગ �ારા ખૂબ જ સુંદર 
િનણ�યશ�� �ા�ત થાય છ�. િનણ�ય કયા� પછી 
માનવીએ પોતાના �વનમાં કરવાનાં કાય�ની 
અંદર, �યવહારમાં �યાર� તે અ�ય સાથે સંપક�માં 
આવે છ� �યાર� તેને �ય��ની પરખ, પ�ર��થિતની 
પરખ અને પોતાની પરખ ખૂબ આવ�યક છ�. 
યોગી પરમા�માની યાદમાં રમણ કર� છ�. માટ� તેની 
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બુ�� �વ�છ થઈ �ય છ�. જેમ હીરાપારખુ ઝવેરી 
હીરાને પારખી શક� છ�, હીરાનું મૂ�ય કાઢી શક� છ�, 
તે �માણે એક યોગી પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં 
�વ�છ બુ��ને ધારણ કર� છ�. આ �વ�છ બુ�� 
�ારા તે �ય��ની પરખ, પ�ર��થિતની પરખ, 
�સંગોની પરખ સહજભાવે કળી �ય છ�. અને તે 
�માણે �યવહાર કરવાને કારણે �વનમાં 
સફળતાનો અનુભવ કર� છ�. �ાન અને યોગથી 
પિવ� બનેલી બુ�� દપ�ણનું કામ કર� છ�. 
પરખશ��માં જ િવવેકશ�� રહ�લી છ�. તેના 
આધાર� યોગી રાજહ�સની જેમ નીર�ર, સારાં-
નરસાંને અલગ કરી યો�યની પસંદગી કર� છ�. 
િવવેકથી �� થયેલા આ�માઓનું પતન થાય છ�. 
પર�તુ આ પરખશ�� િવવેક �ારા �ા�ત થતા 
આનંદને સદા અનુભવાવે છ�. આનાથી આગળ 
�ઈએ તો �ય��ના �વનમાં એક મહ�વની 
શ�� તે છ� સામનો કરવાની શ��. �વનમાં 
ચોર, ડાક�, િન�ફળતા વગેર� ભયનો તો સામનો 
કરવા પડે છ�. પણ તેમાં સૌથી િવશેષ ડર પોતાના 
અથવા કોઈના ��યુનો છ�. વા�તિવક �પે અજર-
અમર-અિવનાશી આ�માને ભય શું હોય ? પર�તુ 
સવ�ભયનું કારણ શરીર અને તેના ધમ� છ�. ડર તો 
શરીરનો પડછાયો છ�. ભયનાં તર�ગો અ�યને પણ 
ડરાવે છ�. આ��મક ��િત, અભય �ારા કોઈ પણ 
ભયનો હસતા મુખે સામનો કરી શકાય છ�. વળી 
��યુ એ તો �વનનો �મ છ�. જે જ��યુ છ� તે 
મરવાનું જ છ�. સૂય� ઊગે છ� તે આથમવાનો જ છ�. 
આમ, ���ના �મની અંદર પ�રવત�ન નથી 
થવાનું માટ� �ય��એે તેની સમજશ��માં ફરક 
કરવો પડશે. શરીર એ એક વ�� પ�રધાન અને 
વ��-પ�ર�યાગની િ�યા છ�. તો આ�મા શરીર 
છોડે, ��યુશૈયા પર �ય તો તેમાં શોક કરવાને 
કોઈ કારણ નથી. કારણ આ જ�મનાં સંબંધો સાથે 

તેનો િહસાબ પૂણ� થાય છ�. આ િવશાળ ���ના 
એક �મમાંથી બી� �મની અંદર તે પોતાના 
�વનનું કાય� શ� કર� છ�. ��યુ એ �વનનો અંત 
નથી પર�તુ તે નવા �વનની શ�આત છ� તેથી 
�યાર� આપણો સંબંધી કોઈ અ�ય પ�રવારમાં એક 
લાડકવાયું સંતાન બનીને �ય તો આપણને ખુશી 
થવી �ઈએ. તેના સુખે સુખી થવું �ઈએ, ન ક� 
દુઃખી. પણ અહો ! િવિધની િવિચ�તા ક�વી છ� ક� તે 
આ�મા જે ઘરમાં જઈ આનંદ માણે છ�, મીઠાઈઓ 
વહ�ચાય છ�, આનંદના ગીત ગવાય છ�, �યાર� 
આપણે શોકના રોદણાં રડીએ છીએ. આવા �સંગે 
� મા� આપણને એટલું જ યાદ રહ� ક� તે આ�મા 
છ�. આ�મા અજર-અમર-અિવનાશી છ�. તે 
�યાર�ય ��યુને પામતો નથી. ��યુ એ તો શરીર 
છોડવાની િ�યા મા� છ�. તો ��યુ જેવા મહાન 
ભયનો સામનો પણ િનભ�ય આ�મા કરી શક� છ�. 
વળી �વનમાં સારા-નરસા �સંગે �ય��ને 
અ�યના સહયોગની જ�ર પડે છ�, અને સહયોગ 
આપવાની પણ જ�ર પડે છ�. યોગી ઈ�ર પછી 
બી� જ નંબર� ગણાય છ�. પરમા�મા િવ� 
પ�રવત�નમાં પોતાનો સહયોગ આપે છ�. યોગી 
એટલું �પ�પણે �ણે છ� ક� આ િવ�પ�રવત�નનું 
કાય� એ િવ�ના દર�ક આ�માઓનું છ�. 
સહયોગ�પી એક એક આંગળીથી જ આ નક� એ 
�વગ� બને છ�. અહ� આપની પાસે પણ એક 
આંગળી માંગવાની િહ�મત ક�ં તો અચકાતા 
નહ�.

ઈ�ર પોતાનાં બાળકો પાસે એક જ 
આંગળી માગે છ� ક� બાળક, તું એક પિવ�-યોગી 
બની �. મા� તારા �વનને જ યોગી બનાવવાનો 
સહયોગ આપ તો એક એક કરતાં અનેકનું �વન 
એવું �દ�ય બની જશે. આમ, યોગ �ારા 
સહયોગની શ�� આવે છ�. એનાથી આગળ 

�ઈએ, કિળયુગી સંસારમાં િવ�તર�લી મોહ�ળ 
અને માયા�ળ એ બધું આપણે �યાં સાથે લઈ 
જવાના હતા? આ બધાથી બુ��ને સમેટવાની છ�. 
યોગ �ારા આ સમેટવાની શ�� ક�વી રીતે આવે? 
ઉદાહરણ તરીક� �ઈએ તો કાચબો એક અિત 
સાધારણ �ાણી છ�. પણ તેનામાં એટલી સમજ છ� ક� 
કાય� કરતી વખતે તે ઈ���યોને ખોલે છ�, અને કાય� 
સમા�ત થતાં તે પોતાની ઈ���યોને સમેટી લે છ�.

િશવ મહાદ�વના મં�દરમાં કાચબાને 
અ��થાને બતાવવામાં આવે છ�, તેનું કારણ એક 
જ છ� ક� જેમ કાચબો એ ઈ���યોને સંક�લી લે છ� તેમ 
આપણે પોતાની કમ�-ઈ��યોને સંક�લી લઈએ, 
િવ�તારને સમાવી લઈએ, અને પોતાની અંદર 
�ે� કમ� �ે� સં�કારોને ભરી લઈએ. કાચબો 
એ આપણને ઈ���યો પર સંયમનો અને િવ�તારને 
સંકોચવાનો પાઠ ભણાવે છ�. આપણે પણ કાય� 
કરતી વખતે �� આ�મા શરીર �ારા કાય� ક�ં છું. 
અને કાય� પૂ�ં થયું એટલે ‘�� આ�મા છું.’ એ 
��િતમાં ��થત થઈ જવું �ઈએ. �દ�ય �વન 
વાર�વાર નથી મળતું. વળી આ �ણ વહી ગયા 
પછી પાછી આવતી નથી. એને માટ� સફળતાની 
શ�� �ા�ત થાય એ દર�ક ઈ�છ� છ�. પર�તુ આ 
સફળતાની શ�� માટ� એકા�તાની શ��ની 
આવ�યકતા છ�. અજુ�નને મ��યવેધ કરવાનો 
હતો �યાર� પૂછવામાં આ�યું ક� તને શું દ�ખાય છ�. 
�યાર� તેણે જણા�યું ક� માછલીની એક આંખ જ મને 
દ�ખાય છ�. આવી એકા�તાથી તે મ��યવેધમાં 
સફળ થયો. તેવી જ રીતે �વનમાં લ�ય તરફ 
એકા�તા હોય, બુ��માં કાય� પર�વેનું પૂણ� �યાન 
હોય તો આ શ�� સહજ રીતે આવે છ�. વળી 
આ�મા સમ�ને પરમા�માને યાદ કરવા, પોતાને 
એક �યોિતમ�ય િબંદુ સમજવું અને આ��મક મનન 
�ારા એકા�તાને ધારણ કરવી એ ખૂબ સરળ 

બની �ય છ�. એનાથી આગળ �ઈએ તો, આ 
િવશાળ સંસારની અંદર આપણે આપણી �ળ 
�સારીને બેઠા છીએ. મન અનેક �કારનાં 
સંબંધોમાં, �લોભનોમાં, સાધનોમાં અને 
િસ��ઓમાં વહ�ચાઈ ગયેલું છ�. પર�તુ �યાર� 
આપણે જઈશું �યાર� આમાંનું કોઈ જ સાથે 
આવવાનું નથી. બધું જ સમેટીને ચા�યા જવું પડશે. 
જેમ એક મુસા�ફર એક શહ�રથી બી� શહ�ર 
તરફ �મણ કર� તો તે પોતાના બોરી િબ��ાને 
સમેટી લે છ�. આપણે પણ ઘરમાંથી બહાર જઈએ 
તો આખું ઘર �ચક�ને નથી જતા, મા� આવ�યક 
ચી� સાથે લઈ લઈએ છીએ. ઈ�રીય �ાન અને 
પરમા�માની યાદ �ારા આપણે એટલું તો 
�પ�પણે કહી શક�એ ક� કદાચ સંબંધો, સંપિ�, 
સાધનોને સાથે ન લઈ જઈ શક�એ, પર�તુ સંબંધો 
સાથેના શુ� �યવહારથી �ે� સં�કારોને, સાધનો 
અને શ�� �ારા કર�લી આ�માઓની સેવા �ારા 
ક�યાણના સં�કારને તથા પરમા�મા માટ� કર�લા 
સમપ�ણ ભાવથી િવનાશી વ�તુઓને, અિવનાશી 
સં�કારના �વ�પે સાથે લઈ જઈ શક�એ. તેથી હવે 
માર� કહ�વું �ઈએ ક� આ ��� નાટકનો અંિતમ 
સમય ચાલી ર�ો છ�. કિળયુગના અંિતમ સમયમાં 
હળાહળ દુઃખોના કાળમાં આપણે �વી ર�ા 
છીએ. કાળનો પં� �યાર� આ કિળકાળને ખતમ 
કરી નાખશે તેનો કોઈ ભરોસો નથી, માટ� નવીન 
શ��, નવીન િવચારો, નવ�વન તરફ પગલાં 
પાડવા માટ� ગઈકાલ સુધીના �વનને સમેટી 
લઈએ. આજે નવો િવચાર, નવો સંક�પ, નવી 
શ�� અને �દ�યતાઓને ધારણ કરીએ. તે 
આવશે યોગ �ારા. યોગી �વનમાં સવ� 
શ��ઓની �ા��ત સહજ રીતે જ થાય છ�. કારણ 
ક� પરમા�મા એ જ સવ�શ��વાન છ�. જેમ ડી�ચાજ� 
થયેલી બેટરીને �રચાજ� કરવા માટ� જનર�ટર સાથે 
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બુ�� �વ�છ થઈ �ય છ�. જેમ હીરાપારખુ ઝવેરી 
હીરાને પારખી શક� છ�, હીરાનું મૂ�ય કાઢી શક� છ�, 
તે �માણે એક યોગી પરમા�માને યાદ કરતાં કરતાં 
�વ�છ બુ��ને ધારણ કર� છ�. આ �વ�છ બુ�� 
�ારા તે �ય��ની પરખ, પ�ર��થિતની પરખ, 
�સંગોની પરખ સહજભાવે કળી �ય છ�. અને તે 
�માણે �યવહાર કરવાને કારણે �વનમાં 
સફળતાનો અનુભવ કર� છ�. �ાન અને યોગથી 
પિવ� બનેલી બુ�� દપ�ણનું કામ કર� છ�. 
પરખશ��માં જ િવવેકશ�� રહ�લી છ�. તેના 
આધાર� યોગી રાજહ�સની જેમ નીર�ર, સારાં-
નરસાંને અલગ કરી યો�યની પસંદગી કર� છ�. 
િવવેકથી �� થયેલા આ�માઓનું પતન થાય છ�. 
પર�તુ આ પરખશ�� િવવેક �ારા �ા�ત થતા 
આનંદને સદા અનુભવાવે છ�. આનાથી આગળ 
�ઈએ તો �ય��ના �વનમાં એક મહ�વની 
શ�� તે છ� સામનો કરવાની શ��. �વનમાં 
ચોર, ડાક�, િન�ફળતા વગેર� ભયનો તો સામનો 
કરવા પડે છ�. પણ તેમાં સૌથી િવશેષ ડર પોતાના 
અથવા કોઈના ��યુનો છ�. વા�તિવક �પે અજર-
અમર-અિવનાશી આ�માને ભય શું હોય ? પર�તુ 
સવ�ભયનું કારણ શરીર અને તેના ધમ� છ�. ડર તો 
શરીરનો પડછાયો છ�. ભયનાં તર�ગો અ�યને પણ 
ડરાવે છ�. આ��મક ��િત, અભય �ારા કોઈ પણ 
ભયનો હસતા મુખે સામનો કરી શકાય છ�. વળી 
��યુ એ તો �વનનો �મ છ�. જે જ��યુ છ� તે 
મરવાનું જ છ�. સૂય� ઊગે છ� તે આથમવાનો જ છ�. 
આમ, ���ના �મની અંદર પ�રવત�ન નથી 
થવાનું માટ� �ય��એે તેની સમજશ��માં ફરક 
કરવો પડશે. શરીર એ એક વ�� પ�રધાન અને 
વ��-પ�ર�યાગની િ�યા છ�. તો આ�મા શરીર 
છોડે, ��યુશૈયા પર �ય તો તેમાં શોક કરવાને 
કોઈ કારણ નથી. કારણ આ જ�મનાં સંબંધો સાથે 

તેનો િહસાબ પૂણ� થાય છ�. આ િવશાળ ���ના 
એક �મમાંથી બી� �મની અંદર તે પોતાના 
�વનનું કાય� શ� કર� છ�. ��યુ એ �વનનો અંત 
નથી પર�તુ તે નવા �વનની શ�આત છ� તેથી 
�યાર� આપણો સંબંધી કોઈ અ�ય પ�રવારમાં એક 
લાડકવાયું સંતાન બનીને �ય તો આપણને ખુશી 
થવી �ઈએ. તેના સુખે સુખી થવું �ઈએ, ન ક� 
દુઃખી. પણ અહો ! િવિધની િવિચ�તા ક�વી છ� ક� તે 
આ�મા જે ઘરમાં જઈ આનંદ માણે છ�, મીઠાઈઓ 
વહ�ચાય છ�, આનંદના ગીત ગવાય છ�, �યાર� 
આપણે શોકના રોદણાં રડીએ છીએ. આવા �સંગે 
� મા� આપણને એટલું જ યાદ રહ� ક� તે આ�મા 
છ�. આ�મા અજર-અમર-અિવનાશી છ�. તે 
�યાર�ય ��યુને પામતો નથી. ��યુ એ તો શરીર 
છોડવાની િ�યા મા� છ�. તો ��યુ જેવા મહાન 
ભયનો સામનો પણ િનભ�ય આ�મા કરી શક� છ�. 
વળી �વનમાં સારા-નરસા �સંગે �ય��ને 
અ�યના સહયોગની જ�ર પડે છ�, અને સહયોગ 
આપવાની પણ જ�ર પડે છ�. યોગી ઈ�ર પછી 
બી� જ નંબર� ગણાય છ�. પરમા�મા િવ� 
પ�રવત�નમાં પોતાનો સહયોગ આપે છ�. યોગી 
એટલું �પ�પણે �ણે છ� ક� આ િવ�પ�રવત�નનું 
કાય� એ િવ�ના દર�ક આ�માઓનું છ�. 
સહયોગ�પી એક એક આંગળીથી જ આ નક� એ 
�વગ� બને છ�. અહ� આપની પાસે પણ એક 
આંગળી માંગવાની િહ�મત ક�ં તો અચકાતા 
નહ�.

ઈ�ર પોતાનાં બાળકો પાસે એક જ 
આંગળી માગે છ� ક� બાળક, તું એક પિવ�-યોગી 
બની �. મા� તારા �વનને જ યોગી બનાવવાનો 
સહયોગ આપ તો એક એક કરતાં અનેકનું �વન 
એવું �દ�ય બની જશે. આમ, યોગ �ારા 
સહયોગની શ�� આવે છ�. એનાથી આગળ 

�ઈએ, કિળયુગી સંસારમાં િવ�તર�લી મોહ�ળ 
અને માયા�ળ એ બધું આપણે �યાં સાથે લઈ 
જવાના હતા? આ બધાથી બુ��ને સમેટવાની છ�. 
યોગ �ારા આ સમેટવાની શ�� ક�વી રીતે આવે? 
ઉદાહરણ તરીક� �ઈએ તો કાચબો એક અિત 
સાધારણ �ાણી છ�. પણ તેનામાં એટલી સમજ છ� ક� 
કાય� કરતી વખતે તે ઈ���યોને ખોલે છ�, અને કાય� 
સમા�ત થતાં તે પોતાની ઈ���યોને સમેટી લે છ�.

િશવ મહાદ�વના મં�દરમાં કાચબાને 
અ��થાને બતાવવામાં આવે છ�, તેનું કારણ એક 
જ છ� ક� જેમ કાચબો એ ઈ���યોને સંક�લી લે છ� તેમ 
આપણે પોતાની કમ�-ઈ��યોને સંક�લી લઈએ, 
િવ�તારને સમાવી લઈએ, અને પોતાની અંદર 
�ે� કમ� �ે� સં�કારોને ભરી લઈએ. કાચબો 
એ આપણને ઈ���યો પર સંયમનો અને િવ�તારને 
સંકોચવાનો પાઠ ભણાવે છ�. આપણે પણ કાય� 
કરતી વખતે �� આ�મા શરીર �ારા કાય� ક�ં છું. 
અને કાય� પૂ�ં થયું એટલે ‘�� આ�મા છું.’ એ 
��િતમાં ��થત થઈ જવું �ઈએ. �દ�ય �વન 
વાર�વાર નથી મળતું. વળી આ �ણ વહી ગયા 
પછી પાછી આવતી નથી. એને માટ� સફળતાની 
શ�� �ા�ત થાય એ દર�ક ઈ�છ� છ�. પર�તુ આ 
સફળતાની શ�� માટ� એકા�તાની શ��ની 
આવ�યકતા છ�. અજુ�નને મ��યવેધ કરવાનો 
હતો �યાર� પૂછવામાં આ�યું ક� તને શું દ�ખાય છ�. 
�યાર� તેણે જણા�યું ક� માછલીની એક આંખ જ મને 
દ�ખાય છ�. આવી એકા�તાથી તે મ��યવેધમાં 
સફળ થયો. તેવી જ રીતે �વનમાં લ�ય તરફ 
એકા�તા હોય, બુ��માં કાય� પર�વેનું પૂણ� �યાન 
હોય તો આ શ�� સહજ રીતે આવે છ�. વળી 
આ�મા સમ�ને પરમા�માને યાદ કરવા, પોતાને 
એક �યોિતમ�ય િબંદુ સમજવું અને આ��મક મનન 
�ારા એકા�તાને ધારણ કરવી એ ખૂબ સરળ 

બની �ય છ�. એનાથી આગળ �ઈએ તો, આ 
િવશાળ સંસારની અંદર આપણે આપણી �ળ 
�સારીને બેઠા છીએ. મન અનેક �કારનાં 
સંબંધોમાં, �લોભનોમાં, સાધનોમાં અને 
િસ��ઓમાં વહ�ચાઈ ગયેલું છ�. પર�તુ �યાર� 
આપણે જઈશું �યાર� આમાંનું કોઈ જ સાથે 
આવવાનું નથી. બધું જ સમેટીને ચા�યા જવું પડશે. 
જેમ એક મુસા�ફર એક શહ�રથી બી� શહ�ર 
તરફ �મણ કર� તો તે પોતાના બોરી િબ��ાને 
સમેટી લે છ�. આપણે પણ ઘરમાંથી બહાર જઈએ 
તો આખું ઘર �ચક�ને નથી જતા, મા� આવ�યક 
ચી� સાથે લઈ લઈએ છીએ. ઈ�રીય �ાન અને 
પરમા�માની યાદ �ારા આપણે એટલું તો 
�પ�પણે કહી શક�એ ક� કદાચ સંબંધો, સંપિ�, 
સાધનોને સાથે ન લઈ જઈ શક�એ, પર�તુ સંબંધો 
સાથેના શુ� �યવહારથી �ે� સં�કારોને, સાધનો 
અને શ�� �ારા કર�લી આ�માઓની સેવા �ારા 
ક�યાણના સં�કારને તથા પરમા�મા માટ� કર�લા 
સમપ�ણ ભાવથી િવનાશી વ�તુઓને, અિવનાશી 
સં�કારના �વ�પે સાથે લઈ જઈ શક�એ. તેથી હવે 
માર� કહ�વું �ઈએ ક� આ ��� નાટકનો અંિતમ 
સમય ચાલી ર�ો છ�. કિળયુગના અંિતમ સમયમાં 
હળાહળ દુઃખોના કાળમાં આપણે �વી ર�ા 
છીએ. કાળનો પં� �યાર� આ કિળકાળને ખતમ 
કરી નાખશે તેનો કોઈ ભરોસો નથી, માટ� નવીન 
શ��, નવીન િવચારો, નવ�વન તરફ પગલાં 
પાડવા માટ� ગઈકાલ સુધીના �વનને સમેટી 
લઈએ. આજે નવો િવચાર, નવો સંક�પ, નવી 
શ�� અને �દ�યતાઓને ધારણ કરીએ. તે 
આવશે યોગ �ારા. યોગી �વનમાં સવ� 
શ��ઓની �ા��ત સહજ રીતે જ થાય છ�. કારણ 
ક� પરમા�મા એ જ સવ�શ��વાન છ�. જેમ ડી�ચાજ� 
થયેલી બેટરીને �રચાજ� કરવા માટ� જનર�ટર સાથે 
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હકારા�મક િવચાર
�.ક�. િવ�નાથ

આપણે જે િવચારીએ છીએ તેવા બની જઈ 
છીએ.

લો ઑફ એ���શન (L O A )  અથા�� 
આકિષ�ત કરવાનો િનયમ કહ� છ� ક� આપણે જે પણ 
િવચારી છીએ એને આપણા �વનમાં આકિષ�ત 
કરીએ છીએ. પછી ભલે તે ચીજ સારી હોય ક� 
ખરાબ.

દા.ત. � કોઈ િવચાર� છ� ક� પોતે હમેશા 
પર�શાન રહ� છ�. બીમાર રહ� છ�. અને નાણાનો 
અભાવ રહ� છ�. તો અસલ િજંદગીમાં પણ એવું સેટ 
થાય છ� એને પોતાની િજંદગીમાં પર�શાની, બીમારી 
અને તંગીનો સામનો કરવો પડે છ�.

�યાં બી� બાજુ � એમ િવચાર� છ� ક� પોતે 
ખુશહાલ છ�. આરો�ય સા�ં છ� અને એની પાસે 
ખૂબ પૈસા છ�. તો આકિષ�ત કરવાના િનયમ �માણે 
એની અસલ િજંદગીમાં પણ એને ખુશહાલી, સા�ં 
આરો�ય અને સ��� મળ� છ�. વા�તવમાં આપણે 
જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બની જઈએ છીએ.

આપણે અ�યાર� જે છીએ તેને આપણા 
િવચારોએ બના�યા છ�. તેથી તમે શું િવચારો છો 
તેનું �યાન રાખો. શ�દ ગૌણ છ�. પણ િવચાર રહ� 
છ�, જે ઘણી દૂર સુખી યા�ા કર� છ�. જેઓ આકિષ�ત 
કરવાનો િનયમ �ણે છ� તેઓ સમજે છ� ક� 
હકારા�મક િવચારવું ઘણું જ જ�રી છ�. 
નકારા�મક િવચાર આપણી િજંદગીને હકારા�મક 
િવચારોથી દૂર લઈ �ય છ�. હકારા�મક િવચાર 

�વનમાં ખુશીઓ લાવે છ�. માણસને ખબર પડે ક� 
એના િવચારો ક�ટલા મહ�વપૂણ� છ�, તો તે કદી 
નકારા�મક િવચારશે નહ�. શું હમેશા હકારા�મક 
િવચારવું શ�ય છ�.

અહ� પણ, પર�તુ જેવા શ�દો નકારા�મક 
િવચારોમાં વપરાય છ�.

આપ લોકોને એવું કહ�તા સાંભળો છો

�� સફળ થઈ જતો પર�તુ... બધું સા�ં ચાલી 
ર�ં હતું પણ.. વગેર� વગેર�.. આ શ�દોનો ઉપયોગ 
નકારા�મક વા�યોના અંતમાં લગાવીને તેને 
હકારા�મકતામાં બદલી શક�એ છીએ.

ક�ટલાંક ઉદાહરણો

જેમ ક� આપના મનમાં િવચાર આવે ક� 
દુિનયા ઘણી ખરાબ છ�. આ વા�ય પછી તમે 
અટક� જશો નહ�. �વીકારો ક� તમે નકારા�મક 
વા�ય બો�યા છો. એટલે તરત જ સાવધ બની 
�ઓ. ઉપરના વા�યને આ રીતે પૂ�ં કરો. દુિનયા 
ઘણી ખરાબ છ� પણ હવે ચી� બદલાઈ રહી છ�. 
ઘણા સારા માણસો સમાજમાં સારાં બીજ વાવી 
ર�ા છ�. હવે બધું સા�ં થઈ ર�ં છ�.

�� ભણવામાં નબળો છું. પર�તુ હવે મ� મહ�નત 
શ� કરી દીધી છ�. હવે �� અ�યાસમાં સારો બની 
જઈશ.

મારા બોસ સારા નથી પણ હવે તે ધીર� ધીર� 
બદલાઈ ર�ા છ�. એમનામાં �ાન પણ ઘણું છ�. મને 
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§ÉÚWð-HíSUï©ÉÉÅ HíSUï NÉÖWðÇ2 KÉÊmÉ«É »É©ÉÉWð{ÉÉ "»É©ÉÉWð 2l{É' 
¨ÉÉlÉÉ Ê´É{ÉÉàqö§ÉÉ>{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2Ò{ÉÉ¥Éà{É

¥É±É´ÉÅlÉ§ÉÉ>, ©ÉÉà¾ú{É§ÉÉ>. 

©ÉÉ³Ò«ÉÉ-¾úÉ`òÒ{ÉÉ©ÉÉÅ "{Éà¶É{É±É ©Éà{`ò±É ¾àú±oÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉNÉ`òÉ´ÉlÉÉÅ 
»ÉÉ©ÉÉYðHí HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ ¨ÉÉlÉÉ qàö´ÉYð§ÉÉ> ¥Éà2É. ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ©ÉÉà¾ú{É§ÉÉ> NÉÉÅyÉÒ, 

eôÉè. +ÉÊ¶ÉºÉ§ÉÉ> ~É2©ÉÉ2, eôÉè. ¾àúlÉ±É¥Éà{É, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

{É´É»ÉÉ2Ò©ÉÉÅ ¾àú±oÉ »Éà{`ò2 wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ "mÉÒÊqö´É»ÉÒ«É «ÉÉàNÉÉ 
Ê¶ÉÊ¥É2'©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö ¦É.HÖí. ©ÉÖHàí¶É¥Éà{É »ÉÉoÉà 

`Äò»`òÒ ¨ÉÉlÉÉ »ÉlÉÒºÉ§ÉÉ> ~ÉÅeô¬É, «ÉÉàNÉÉ `Äàò{É2 »ÉÉ2Å÷NÉÉ¥Éà{É NÉÉàNÉÉà>.

§ÉÚWð-HíSUï©ÉÉÅ +É2.+à»É.~ÉÒ. »üüHÖí±É{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà "©ÉÉ>{eô ~ÉÉ´É2'{ÉÒ 
`òÒ~»É +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö +ÉSÉÉ«ÉÇ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. eôÉè.eôÉàÊ{ÉHíÉ¥Éà{É.

NÉÉáeô±É©ÉÉÅ "¥ÉÉ±É ´«ÉÎGlÉl´É Ê¶ÉÊ¥É2'{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà ¥ÉÉqö ¥ÉÉ³HíÉà 
»ÉÉoÉà ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É, ¦É.HÖí. yÉ©Éâ¶É§ÉÉ>. 

©ÉÖÅ¥É> §ÉÉ«ÉqöÅö2©ÉÉÅ "V«ÉÉàÊlÉ±ÉÓNÉ ©Éà³É'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. Êqö´«ÉÉ¥Éà{É,
¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É, ~ÉÉ¹ÉÇNÉÉ«ÉHí 2ÉWðà¶É§ÉÉ>, `òÒ´ÉÒ Hí±ÉÉHíÉ2 2ÉWðà¶É ¶É©ÉÉÇ, 

JíÉ>©É ~Éà`ÄòÉà±É{ÉÉ `òÒ´ÉÒ Hí±ÉÉHíÉ2 >2£íÉ{ÉLÉÉ{É, PI ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖ2à÷¶É§ÉÉ>. 

±ÉÉeôÉà±Éö LÉÉlÉà ¾ú2Ê»ÉyyÉ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅÊqö2©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ ©É¾úÉ®ørö «É[É©ÉÉÅ 
>¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É.

¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÉÊ´ÉmÉÒ¥Éà{É,¦É.HÖí. SÉÅ~ÉÉ¥Éà{É. 

~ÉÉà2¥ÉÅqö2 +ÅWð±ÉÒ~ÉÉHÇí »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É +©É2 V«ÉÉàÊlÉ +É¸É©É{ÉÉ 
»´ÉÉ©ÉÒ qàö´É»´É®ø~ÉYð{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉÊ¾úl«É 

+É~ÉlÉÉ ¦É.HÖí. »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É. 
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©ÉÖÅ¥É> ©É±ÉÉeô©ÉÉÅ "lÉ2ÅNÉ OÉÉ{eô Ê£í{ÉÉ±Éà-2àÊeô«ÉÉà ´ÉÉà>»É +Éè£í ©ÉÖÅ¥É>'{ÉÉ
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí.Êqö´«É¡É§ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí.HÖÅílÉÒ¥Éà{É, Ê£í±©É ¡ÉÉàeô¬Ö»É2 
¨ÉÉlÉÉ +{ÉÖ2ÉNÉ ¥É»ÉÖ, RJ 2©Éà¶É LÉeàô, ~ÉÉ¹ÉÇ NÉÉ«ÉHí Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ Hí¶«É~É 
lÉoÉÉ Êqö±É2ÉWð HíÉä2, »ÉÅNÉÒlÉHíÉ2 +Éà©É ´«ÉÉ»ÉYð, ¦É.HÖí. «É¶É´ÉÅlÉ§ÉÉ>. 

´É±É»ÉÉeô {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ©ÉÉÅ {É´ÉÊ{É«ÉÖGlÉ÷ ©Éà«É2 ~ÉÅHíWð§ÉÉ> +É¾úÒ2, 
eàô~«ÉÖ`òÒ ©Éà«É2 A©ÉÔ¥Éà{É qàö»ÉÉ>, HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 yÉ©Éâ¶É§ÉÉ> lÉoÉÉ 

Wðà»ÉÒHíÉ¥Éà{É{ÉÖÅ »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 »É{©ÉÉ{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É.  

©É¾àú»ÉÉiÉÉ©ÉÉÅ "»ÉÖLÉÉHíÉ2Ò ©ÉÉ`àò ¾úHíÉ2Él©ÉHí ±ÉÉNÉiÉÒ+Éà{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ' 
Ê´ÉºÉ«É ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ eôÉèG`ò»ÉÇ »{Éà¾úÊ©É±É{É HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É 
Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. eôÉè.¡Éà©É ©É»ÉÅqö, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É, eôÉè. ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>, 

eôÉè. +Ê{É±É§ÉÉ>, eôÉè. ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ§ÉÉ>, eôÉè. qöÉÊ©É{ÉÒ¥Éà{É.

©É±ÉÉ´É LÉÉlÉà ´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò OÉÖ~É »Éà{`ò2{ÉÉ »É´ÉÇ ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò 
¥É¾àú{ÉÉà +{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ §ÉÉ>+Éà{ÉÒ mÉÒ-Êqö´É»ÉÒ«É ©ÉÉä{É lÉ~É»«ÉÉ §ÉdóÒ 
¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí.eôÉè. Ê{É2ÅWð{ÉÉ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö ¥ÉÉà~É±É »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ "Ê´ÉSÉÉ2Éà{ÉÉà XqÖö' 
HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ¥Éà{É, 

»´ÉÉ©ÉÒ +y«ÉÉl©ÉÉ{ÉÅqöYð, »ÉàJàí`ò2Ò +OÉ»Éà{É £íÉA{eàô¶É{É §ÉÊNÉ{ÉÒ 
´ÉÅqö{ÉÉ¥Éà{É 2ÉiÉÉ, `Äò»`òÒ ¨ÉÉlÉÉ SÉÅ~ÉÉ±ÉÉ±É Wðä{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. ¶ÉÉà§É{ÉÉ¥Éà{É.

»ÉÖ2lÉ +eôÉWðiÉ LÉÉlÉà "´ÉÊ{ÉlÉÉ Ê´É¸ÉÉ©É `Äò»`ò'{ÉÒ HíÉè±ÉàWð{ÉÉ 
"Ê´ÉqöÉ«É lÉoÉÉ >{ÉÉ©É Ê´ÉlÉ2iÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É, +ÉSÉÉ«ÉÇ eôÉè. HÖí»ÉÖ©É¥Éà{É hõÉà±É´ÉÉ±ÉÉ, A~É+ÉSÉÉ«ÉÇ 

eôÉè. Ê»©ÉlÉ §Éaò, ©ÉÉ{Éqö ©ÉÅmÉÒ eôÉè.+à»É.Hàí.©ÉÉà¾úlÉÒ, 
»ÉÅ«ÉÉàWðHí eôÉè.>©É2É{É »ÉÖ2lÉÒ.
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