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May God paint the canvas of your life 
with vibrant COLORS...

Peace, Joy & Happiness.
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માનવે પોતાનાં મન, વાણી અને કમ�ની 
��િ�ઓ ઉપર સતત �યાન રાખવું �ઈએ. 
�ૌપદીના ‘આંધળાનો પુ� આંધળો’ શ�દ� 
દુય�ધનના માનસમાં બદલો લેવાની ભાવનાનાં 
મૂળ વાવી દીધાં જ હતાં. આપણે અિવચારીપણે 
વાણી, �યવહાર ક� વત�ન �ારા કોઈને દુઃખ, 
આઘાત પહ�ચાડીએ છીએ, તો આપણે તેનાં 
પ�રણામો પણ ભોગવવા પડે છ�.

બદલાની ભાવનાનાં મૂળમાં માનવે માની 
લીધેલા ખોટા �યાલો, આપવડાઈ, �� પદ ક� પોતાનું 
આંક�લું વધાર� પડતું મૂ�યાંકન જવાબદાર છ�. વળી  
માનવની િવચારધારા પણ તેમાં મોટો ભાગ ભજવે 
છ�. �ટ�ટિચ�ો િનહાળતાં હોય, ડબ�યુ. ડબ�યુ. 
એફ. ની ફાઈટ�ગ �તાં હોય, �સૂસકથાઓ ક� 
િહ�સાને �ેર� તેવું સાિહ�ય વાંચતાં હોય તો મનમાં 
એવી ભાવનાઓ તી� બને છ�. આજે તો ટી.વી., 
અખબારોના મા�યમથી �સા�રત થતાં સે�સ, 
�ાઈમ (�તીયતા અને ગુનાખોરી)નાં ��યોથી 
બળતામાં ઘી હોમાય તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ 
થાય છ�.

તામસી આહાર અને દુજ�ન િમ�ોનો સંગ 
વેરઝેરની ભાવનાને, બદલો લેવાની ભાવનાને 
�ો�સાહન આપે છ�. માનવ જેવો આહાર લે છ� તેવા 
તેના સં�કારો બને છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� 
‘અ�ન તેવા ઓડકાર’. આજે સા��વક ખોરાકને 
બદલે તામસી, પા�ા�યઢબના આહારનો �ચાર 
વધતાં માનવમાં ગુ�સાની ભાવનાને વેગ મળ� છ�.

સમ� સમાજમાં ચાર�બાજુ જે વાતાવરણ છ� 
તેનાથી સંસારમાં રહ�તો માનવ પણ �ભાિવત થયા 

મહાભારતમાં '�ૌપદી વ��ાહરણ' પછી 
કૌરવોએ પોતાના કર�લા અપમાનનો બદલો લેવા 
ક�ત િન�યી બનેલા અજુ�નને ભી�મિપતામહ કહ� 
છ�, 'બદલો એ સમ�યાનું સમાધાન નથી.'

વા�તવમાં આ િચંતનકિણકા દર�ક માનવ 
માટ� ઉપયોગી છ�. ભારતભૂિમનો ઇિતહાસ 
તપાસીએ તો આપણને જણાશે ક� ભારતમાં પહ�લાં 
ઘણાં બધા રા�ઓ હતા. તેમના નાનાં-નાનાં 
રજવાડાં હતાં. ક�ટલાક મોટા રા�ઓ પણ હતા. 
આમ છતાં વંશપર�પરાગત ચાલી આવતી 
વેરઝેરની, બદલો લેવાની ભાવનાને કારણે 
ભારતને અનેક વષ� સુધી ગુલામીની બેડીઓમાં 
જકડાઈ રહ�વું પ�ું. િવદ�શીઓએ આ ક�સંપનો 
લાભ ઉઠાવી દ�શનું સવ� રીતે શોષણ કયુ� અને 
દ�શને ક�ગાળ ��થિતમાં મૂક� દીધો.

�થમ તો બદલો લેવાની ભાવનાના મૂળને 
તપાસીએ. કોઈએ આપણી સાથે અપમાનજનક, 
અનુિચત �યવહાર કય� હોય તો તેમાંથી 
આપણામાં બદલો લેવાની ભાવના જ�મે છ�. પણ 
સાથે સાથે એ પણ �વું �ઈશે ક� આ વખતે 
આપણો �યવહાર ક�વો હતો ? શું આપણી કોઈ જ 
ભૂલ નહોતી ? આપણે વાંકગુના િવના, સંઘષ� ક� 
લડાઈ ઝગડા િવના આ ��થિતમાં મૂકાઈ ગયા 
હતા? વા�તવમાં બે હાથે જ તાળી પડતી હોય છ�. 
તેથી આવી પ�ર��થિતના િનમા�ણમાં બંને પ�નો 
થોડો ઘણો દોષ હોય છ�. �યાર� યુિધિ�ર� �ુત 
રમવાનું �વીકાયુ� અને તેણે પોતાના ભાઈઓને, 
�વયંને અને �ૌપદીને પણ હોડમાં મૂ�યાં તેથી તો 
આ કલં�કત ઘટનાનું િનમા�ણ થયું.

તં�ી �થાનેથી

બદલો લેવાની ભાવનાનો �યાગ કરો

�ાના�ત
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વગર રહી શકતો નથી. ક�ટલાક લોકો વેરઝેર, 
લડાઈ ઝગડા, બદલો લેવાની ભાવનાને 
�વાભાિવક ગણે છ�. સૂ�મ રીતે તેને પોતાના 
�યવહારમાં અનુિચત લાગતું નથી. આમ �ણે 
અ��યે બદલો લેવાની ભાવનાને બળ મળ� છ�.

બદલો લેવાની ભાવના માનવને દુઃખી કર� 
છ�. તે નીરવલોણા જેવી ��િત છ�. ‘કોઠી ધોયા 
કાદવ‘ જેવું તેનું પ�રણામ હોય છ�. માટ� જ કહ�વાયું 
છ� ક� ‘અવેર� જ શમે વેર, શમે ના વેર વેરથી’ 
સ�ન તેની સ�નતા છોડતો નથી તેમ દુજ�ન 
તેની દુજ�નતા છોડતો નથી. દુજ�નમાં શઠતા પણ 
હોય છ�. તે મામા શક�નીની જેમ અ�યનું અિહત 
કરવાના સતત �યાલોમાં જ હોય છ�. માની લીધેલા 
દુ�મનને ખતમ કરવા તે �યાય, નીિત, મયા�દાના 
�યાલો ભૂલી જઈને અધમ ક�ાએ જઈ શક� છ�. 
તેનું િચ� િનર�તર અશાંત રહ� છ�. તેના ચહ�રા 
ઉપર �દ�યતાની, �સ�નતાની ઝલક �વા મળતી 
નથી. આવી �ય��ના ખરાબ �યવહારના ભોગ 
બ�યા હોઈએ તો ઈ�ર ઉપર ��ા રાખી, તેને 
પાછલા કમ�નો િહસાબ �કતાબ સમ� ‘કમ�ના 
િસ�ાંત’ને બુ��માં લાવી આપણે તો �માભાવ 
રાખીને, સદ ્�યવહાર જ કરવો �ઈએ.

�યાર� બદલો લેવાની ભાવના જ�મે �યાર� 
શાંત, એકાંત વાતાવરણમાં જઈને એકા�તાથી 
તેનાં પ�રણામોનો િવચાર કરવો �ઈએ. યો�ય 
�ય��ના માગ�દશ�નથી, ઉ�મ વાંચનથી, 
સ�સંગથી પણ આવી ભાવનાને િનમૂ�ળ કરી 
શકાય. �ક�િતના નયનર�ય સૌ�દય�માં 
માનવના સા��વક ભાવોને ઉ�ેજન મળ� છ�. 
તીથ�ધામો, મન, વાણી અને કમ�ની 
એક�પતાવાળા યોગીઓ સાથેની મુલાકાતો, 
સ�સંગ, અદ ્ભુત �ેરણા આપે છ�. તેથી 
અપમાનના ઘૂંટડા ગળી જવાનું બળ મળ� છ�. 

ગુ�સાનો �યાગ કરવાનો િનર�તર પુ�ષાથ� કરો.

મહાભારતના આ�દપવ�માં ક�ં છ� ક�, ‘એક 
જણ થા�યા િવના સો વષ� લગી મિહને મિહને 
ય� કર� અને બી� કદાિપ �ોધ ન કર� આ 
બેમાંથી અ�ોધી ચ�ડયાતો ગણાય.’ �ોધ ઉપર 
િવજય મેળવવાથી બદલાની ભાવનાનો �ય થાય 
છ�.

દર�ક માનવમાં બુ��ત�વ છ�, િવચાર 
કરવાની શ�� છ�. સારાસારનો િવવેક તે પારખી 
શક� છ�.

પણ સમયાનુસાર આ�માની ��િત ન 
હોવાથી કમ� ઉપર સતત �યાન ન રહ�વાથી માનવ 
આવેશ, ઉ�ક�રાટ ક� ગુ�સાનો ભોગ બને છ�. તેથી 
બદલો લેવાની ભાવના ન રહ� અને આપણે 
અ�તશ�ુ બની શક�એ તે માટ� આપણે આપણી 
કમ����યો ઉપર િનયં�ણ કરવા માટ�નો સતત 
અ�યાસ કરવો �ઈએ.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક�, ‘કોઈનો બદલો 
લેવાનો નથી પણ �વયં બદલાઈ જવાનું છ�.’ 
�વયં �માશીલ બનીને વેરિવરોધનાં બીજને ભ�મ 
કરી દઈએ. સવ� ��યે આ�મીય ��� રાખીએ, તો 
આવી ભાવના સમાજમાંથી ઘટતી જશે. આપણે 
એવાં અનેક સાધુ, સંતો, ઓિલયાઓ, 
ફ�ર�તાઓ, પેગંબરો, ધમ��થાપકોને �ણીએ 
છીએ ક� જેઓએ વેરનો બદલો �ેમથી આ�યો છ�. 
�યાર� આપણા મનમાંથી શ�ુતાની ભાવનાનો અંત 
આવશે �યાર� જ �ેમ, એકતા અને ભા��વભાવનું 
વાતાવરણ સ� શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત
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માનવે પોતાનાં મન, વાણી અને કમ�ની 
��િ�ઓ ઉપર સતત �યાન રાખવું �ઈએ. 
�ૌપદીના ‘આંધળાનો પુ� આંધળો’ શ�દ� 
દુય�ધનના માનસમાં બદલો લેવાની ભાવનાનાં 
મૂળ વાવી દીધાં જ હતાં. આપણે અિવચારીપણે 
વાણી, �યવહાર ક� વત�ન �ારા કોઈને દુઃખ, 
આઘાત પહ�ચાડીએ છીએ, તો આપણે તેનાં 
પ�રણામો પણ ભોગવવા પડે છ�.

બદલાની ભાવનાનાં મૂળમાં માનવે માની 
લીધેલા ખોટા �યાલો, આપવડાઈ, �� પદ ક� પોતાનું 
આંક�લું વધાર� પડતું મૂ�યાંકન જવાબદાર છ�. વળી  
માનવની િવચારધારા પણ તેમાં મોટો ભાગ ભજવે 
છ�. �ટ�ટિચ�ો િનહાળતાં હોય, ડબ�યુ. ડબ�યુ. 
એફ. ની ફાઈટ�ગ �તાં હોય, �સૂસકથાઓ ક� 
િહ�સાને �ેર� તેવું સાિહ�ય વાંચતાં હોય તો મનમાં 
એવી ભાવનાઓ તી� બને છ�. આજે તો ટી.વી., 
અખબારોના મા�યમથી �સા�રત થતાં સે�સ, 
�ાઈમ (�તીયતા અને ગુનાખોરી)નાં ��યોથી 
બળતામાં ઘી હોમાય તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ 
થાય છ�.

તામસી આહાર અને દુજ�ન િમ�ોનો સંગ 
વેરઝેરની ભાવનાને, બદલો લેવાની ભાવનાને 
�ો�સાહન આપે છ�. માનવ જેવો આહાર લે છ� તેવા 
તેના સં�કારો બને છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� 
‘અ�ન તેવા ઓડકાર’. આજે સા��વક ખોરાકને 
બદલે તામસી, પા�ા�યઢબના આહારનો �ચાર 
વધતાં માનવમાં ગુ�સાની ભાવનાને વેગ મળ� છ�.

સમ� સમાજમાં ચાર�બાજુ જે વાતાવરણ છ� 
તેનાથી સંસારમાં રહ�તો માનવ પણ �ભાિવત થયા 

મહાભારતમાં '�ૌપદી વ��ાહરણ' પછી 
કૌરવોએ પોતાના કર�લા અપમાનનો બદલો લેવા 
ક�ત િન�યી બનેલા અજુ�નને ભી�મિપતામહ કહ� 
છ�, 'બદલો એ સમ�યાનું સમાધાન નથી.'

વા�તવમાં આ િચંતનકિણકા દર�ક માનવ 
માટ� ઉપયોગી છ�. ભારતભૂિમનો ઇિતહાસ 
તપાસીએ તો આપણને જણાશે ક� ભારતમાં પહ�લાં 
ઘણાં બધા રા�ઓ હતા. તેમના નાનાં-નાનાં 
રજવાડાં હતાં. ક�ટલાક મોટા રા�ઓ પણ હતા. 
આમ છતાં વંશપર�પરાગત ચાલી આવતી 
વેરઝેરની, બદલો લેવાની ભાવનાને કારણે 
ભારતને અનેક વષ� સુધી ગુલામીની બેડીઓમાં 
જકડાઈ રહ�વું પ�ું. િવદ�શીઓએ આ ક�સંપનો 
લાભ ઉઠાવી દ�શનું સવ� રીતે શોષણ કયુ� અને 
દ�શને ક�ગાળ ��થિતમાં મૂક� દીધો.

�થમ તો બદલો લેવાની ભાવનાના મૂળને 
તપાસીએ. કોઈએ આપણી સાથે અપમાનજનક, 
અનુિચત �યવહાર કય� હોય તો તેમાંથી 
આપણામાં બદલો લેવાની ભાવના જ�મે છ�. પણ 
સાથે સાથે એ પણ �વું �ઈશે ક� આ વખતે 
આપણો �યવહાર ક�વો હતો ? શું આપણી કોઈ જ 
ભૂલ નહોતી ? આપણે વાંકગુના િવના, સંઘષ� ક� 
લડાઈ ઝગડા િવના આ ��થિતમાં મૂકાઈ ગયા 
હતા? વા�તવમાં બે હાથે જ તાળી પડતી હોય છ�. 
તેથી આવી પ�ર��થિતના િનમા�ણમાં બંને પ�નો 
થોડો ઘણો દોષ હોય છ�. �યાર� યુિધિ�ર� �ુત 
રમવાનું �વીકાયુ� અને તેણે પોતાના ભાઈઓને, 
�વયંને અને �ૌપદીને પણ હોડમાં મૂ�યાં તેથી તો 
આ કલં�કત ઘટનાનું િનમા�ણ થયું.

તં�ી �થાનેથી

બદલો લેવાની ભાવનાનો �યાગ કરો

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 03 March 2018 Page No. 05

વગર રહી શકતો નથી. ક�ટલાક લોકો વેરઝેર, 
લડાઈ ઝગડા, બદલો લેવાની ભાવનાને 
�વાભાિવક ગણે છ�. સૂ�મ રીતે તેને પોતાના 
�યવહારમાં અનુિચત લાગતું નથી. આમ �ણે 
અ��યે બદલો લેવાની ભાવનાને બળ મળ� છ�.

બદલો લેવાની ભાવના માનવને દુઃખી કર� 
છ�. તે નીરવલોણા જેવી ��િત છ�. ‘કોઠી ધોયા 
કાદવ‘ જેવું તેનું પ�રણામ હોય છ�. માટ� જ કહ�વાયું 
છ� ક� ‘અવેર� જ શમે વેર, શમે ના વેર વેરથી’ 
સ�ન તેની સ�નતા છોડતો નથી તેમ દુજ�ન 
તેની દુજ�નતા છોડતો નથી. દુજ�નમાં શઠતા પણ 
હોય છ�. તે મામા શક�નીની જેમ અ�યનું અિહત 
કરવાના સતત �યાલોમાં જ હોય છ�. માની લીધેલા 
દુ�મનને ખતમ કરવા તે �યાય, નીિત, મયા�દાના 
�યાલો ભૂલી જઈને અધમ ક�ાએ જઈ શક� છ�. 
તેનું િચ� િનર�તર અશાંત રહ� છ�. તેના ચહ�રા 
ઉપર �દ�યતાની, �સ�નતાની ઝલક �વા મળતી 
નથી. આવી �ય��ના ખરાબ �યવહારના ભોગ 
બ�યા હોઈએ તો ઈ�ર ઉપર ��ા રાખી, તેને 
પાછલા કમ�નો િહસાબ �કતાબ સમ� ‘કમ�ના 
િસ�ાંત’ને બુ��માં લાવી આપણે તો �માભાવ 
રાખીને, સદ ્�યવહાર જ કરવો �ઈએ.

�યાર� બદલો લેવાની ભાવના જ�મે �યાર� 
શાંત, એકાંત વાતાવરણમાં જઈને એકા�તાથી 
તેનાં પ�રણામોનો િવચાર કરવો �ઈએ. યો�ય 
�ય��ના માગ�દશ�નથી, ઉ�મ વાંચનથી, 
સ�સંગથી પણ આવી ભાવનાને િનમૂ�ળ કરી 
શકાય. �ક�િતના નયનર�ય સૌ�દય�માં 
માનવના સા��વક ભાવોને ઉ�ેજન મળ� છ�. 
તીથ�ધામો, મન, વાણી અને કમ�ની 
એક�પતાવાળા યોગીઓ સાથેની મુલાકાતો, 
સ�સંગ, અદ ્ભુત �ેરણા આપે છ�. તેથી 
અપમાનના ઘૂંટડા ગળી જવાનું બળ મળ� છ�. 

ગુ�સાનો �યાગ કરવાનો િનર�તર પુ�ષાથ� કરો.

મહાભારતના આ�દપવ�માં ક�ં છ� ક�, ‘એક 
જણ થા�યા િવના સો વષ� લગી મિહને મિહને 
ય� કર� અને બી� કદાિપ �ોધ ન કર� આ 
બેમાંથી અ�ોધી ચ�ડયાતો ગણાય.’ �ોધ ઉપર 
િવજય મેળવવાથી બદલાની ભાવનાનો �ય થાય 
છ�.

દર�ક માનવમાં બુ��ત�વ છ�, િવચાર 
કરવાની શ�� છ�. સારાસારનો િવવેક તે પારખી 
શક� છ�.

પણ સમયાનુસાર આ�માની ��િત ન 
હોવાથી કમ� ઉપર સતત �યાન ન રહ�વાથી માનવ 
આવેશ, ઉ�ક�રાટ ક� ગુ�સાનો ભોગ બને છ�. તેથી 
બદલો લેવાની ભાવના ન રહ� અને આપણે 
અ�તશ�ુ બની શક�એ તે માટ� આપણે આપણી 
કમ����યો ઉપર િનયં�ણ કરવા માટ�નો સતત 
અ�યાસ કરવો �ઈએ.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક�, ‘કોઈનો બદલો 
લેવાનો નથી પણ �વયં બદલાઈ જવાનું છ�.’ 
�વયં �માશીલ બનીને વેરિવરોધનાં બીજને ભ�મ 
કરી દઈએ. સવ� ��યે આ�મીય ��� રાખીએ, તો 
આવી ભાવના સમાજમાંથી ઘટતી જશે. આપણે 
એવાં અનેક સાધુ, સંતો, ઓિલયાઓ, 
ફ�ર�તાઓ, પેગંબરો, ધમ��થાપકોને �ણીએ 
છીએ ક� જેઓએ વેરનો બદલો �ેમથી આ�યો છ�. 
�યાર� આપણા મનમાંથી શ�ુતાની ભાવનાનો અંત 
આવશે �યાર� જ �ેમ, એકતા અને ભા��વભાવનું 
વાતાવરણ સ� શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

�ાના�ત
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હોય છ�. તે ઉપરાંત જે બહાર નીક�યું તે બ� થોડી 
મા�ામાં નીક�યું. પર�તુ જે ઉ�પ�ન થયું તે મોટી 
મા�ામાં હતું. જે શ�દ બહાર આ�યા તે તો એટલું 
નુકસાન નિહ� કર� કારણ બની શક� ક� સામેવાળા 
તેને ભૂલી �ય પર�તુ જે મ� મારી અંદર આટલું 
સાચવી રા�યું છ� તે મારી અંદર ક�ટલું નુકસાન 
કરતું હશે.

આમાં મહ�વની વાત એ છ� ક� આપણે 
અનુભવીને આપણાં િવચારવાની રીત બદલી દ�વી 
�ઈએ. આપણે જે આ પકડી રાખીએ છીએ ક� 
મારી સાથે છ�તરપ�ડી થઈ અથવા તેમણે સંબંધોમાં 
કાંઈક ખોટું કરી દીધું, ચાલો મ� માફ તો કરી દીધા, 
સાથે તો થઈ ર�ા છીએ. પર�તુ હવે �વાનું છ� ક� 
આપણે કઈ ઉ�� િનિમ�ત કરીને એક� થઈ ર�ા 
છીએ. એ રીતે સાથે રહ�વાનો ક� એ રીતે સાથે કામ 
કરવાનો આપણો ઉ��શ શું છ�? આપણી વ�ે 
આ�ોશની ઉ�� વહી રહી છ� જે નકારા�મક ઉ�� 
છ�. આપણે બાળકો માટ� એકઠા થઈ ર�ા છીએ. 
પર�તુ આપણે તેમને કયુ વાતાવરણ આપી ર�ા 
છીએ. અને પછી થાય છ� શું જેમ ક� કોઈ િવષયમાં 
ચચા� થતાં થતાં િવવાદ થવાનું શ� થઈ �ય છ� 
અને જે દદ� આપણી અંદર જમા છ� તે બધું શ�દોના 
�પમાં બહાર આવી �ય છ�.

�� - આપણો િવ�ાસ એ હોય છ� ક� �યાં સુધી 
તેને સ� નિહ� મળ� �યાં સુધી તેને અનુભવ નિહ� 
થાય, તો વાર�વાર તે કરતા રહ�શે.

ઉ�ર - બી�ઓને અનુભવ કરાવવાની 
જવાબદારી આપણે આપણી ઉપર લઈએ છીએ. 
�યાર� સામેવાળા કહી ર�ા છ� 'મને અફસોસ છ�, 

�� - આપણે કહીએ 
છીએ ક� જરા �ઈએ, 
�ઈશું... સાર ું...

ઉ�ર - �ઈશું, સાર ું સમય 
પણ હોય છ� અને પછી 
સાથોસાથ કહી પણ દઈશું 
� આપે ફરી આ કયુ� તો,

આ િવચારથી આપણને શક થાય છ� ક� આપ ફરી 
તેમ કરવાનાં છો. આપણને ખબર નથી, આપણે 
શું કરી ર�ા છીએ. આપણને લાગે છ� ક� આપણે 
તેને ચેતવણી આપી ર�ા છીએ. આપણે એ જ 
�યાન રાખવાનું છ� ક� આખો �દવસ એવી ઉ�� 
િનિમ�ત કરીએ જેથી પોતે ખુદને સશ� કરીએ 
અને બી�ઓને પણ સશ� કરીએ. કારણ ક� 
આપણે �યાન નથી રાખતા તેથી આપણને ખબર 
નથી પડતી ક� ક�વી રીતે આપણો એક એક િવચાર 
બી�ને શ��હીન કર� છ�.

આપ �યાર� એક સાથે હો, ચાહ� 
કાયા�લયમાં, ચાહ� ઘરમાં તો એ �યાન રાખો ક� 
એક બી� માટ� પોતાની અંદર જે ભરી રા�યું છ� 
તેને પહ�લા ખાલી કરીએ. તે માટ� અગાઉ પણ 
આપણે �યું હતું ક� પછી તે ગુ�સામાં �પમાં, 
િવ�ફોટનાં �પમાં બહાર નીકળી આવે છ�. �યાર� 
એવી એવી વાતો સામે આવી �ય છ� ક� બાબતમાં 
આપણે �યાર�ય િવચાયુ� પણ નહોતું અને તરત 
આપણે બી�ને �પ�ીકરણ આપીએ છીએ ક� 
મારા કહ�વાનો આ મતલબ નહોતો, મારો ભાવ 
આવો નહોતો. જે પણ આપણી અંદરથી નીક�યું તે 
એ કારણે નીક�યું ક� તે મનમાં ઉ�પ�ન થઈ ર�ં 

�સ�નતાના પથ પર
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

િનરાશ ન થાવ
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હવે આ ભૂલ મારાથી ફરી નિહ� થાય.' પર�તુ 
આપણે કહીએ છીએ ક� આટલી મોટી ભૂલ થઈ છ� 
હજુ તમને અનુભવ નથી થયો. માનો ક� આપણે 
એમ કહ�વા માગીએ છીએ ક� અમાર ંુ દદ� હજુ ઓછું 
નથી થયું. આપ કાંઈક એવું કરો જેથી માર ંુ દદ� 
ઓછું થાય. જે �દવસે માર ંુ દદ� ઓછું થશે તે �દવસે 
�� કહીશ ક� આપને અનુભવ થયો. પર�તુ આપણે 
આપણી ઉપર કામ કરવાને બદલે સામેવાળાને 
કહી દઈએ છીએ ક� આપને અનુભવ નથી થઈ 
ર�ો.

�� - હવે આપને અનુભવ થયો છ� અને �� તેને 
હિથયાર બનાવું છું.

ઉ�ર - આપણે આપણું �યાન તેની ઉપર ક����ત 
કરવું �ઈએ ક� હા, તે આ�મા પણ પોતાની યા�ા 
ઉપર છ�, તે અનુભવ કરી ર�ા છ�, પર�તુ �� શું 
અનુભવું છું ?

�� - �� મારા માટ� શું િવચાર ું છું ?

ઉ�ર - જે જે અનુભવ કરાવવાનાં છ� તે ખુદ 
પોતાને કરાવો, ખુદ પોતાની વાત માનતા �ઓ 
અને પોતાને એટલું દદ� ન આપો, એ જે સાચું 
સમ� લીધું છ� ક� બી�ઓએ કયુ� તે ખોટું કયુ� છ�. 
તેઓએ જે કયુ� તે ખોટું છ� પર�તુ હવે આપણે એ 
�વાનું છ� ક� આપણે જે કરી ર�ા છીએ તે ક�ટલું 
સાચું છ�. તે ભૂતકાળ થઈ ગયો તો પણ તેનાં િવશે 
વાર�વાર િવચારતા રહીએ છીએ.

�� - સાર ું તે બી�ઓ માટ�, પોતાના માટ� ક�ટલું 
ખોટું કરી ર�ા છ�.

ઉ�ર - પોતાના માટ� છ�, બી�ઓ માટ� નથી. 
પોતાનાં માટ� છ� અને પછી જે આપણી અંદર 
િનિમ�ત થાય છ� તે પછી બી�ઓ સુધી પહ�ચે છ�. 
અને પછી ધીર� ધીર� આખા ઘરનું વાતાવરણ 
બદલાઈ �ય છ�. પિત-પ� ની નાની નાની વાતોની 

ઘણી બધી ચી� બી�ની સામે એમ જ બોલી �ય 
છ� ક� મારી પ� નીએ આમ કયુ�, તો મ� પછી આમ 
કયુ�. �યાર�ક �યાર�ક તો પોતાની સાસુને પણ કહી 
દ� છ�.

�� - મારી મ�મીને આ જ તણાવ છ�.

ઉ�ર - આ બ� જ નુકસાનકારક હોય છ�. આપણે 
કહીએ પણ છીએ તેને આપણે કચરો જ કહીશું જે 
આપણી અંદર ભરી રા�યો છ�. અને તે ભરાવાથી 
�� મને ખુદને કડવી બનાવતી �� છું. તે ઝેર છ�. 
આજે આપણે આપણાં શરીરને ઝેરમુ� કરવા 
�ાક�િતક (ક�દરતી) ખોરાક ખાઈએ છીએ. હવે 
મનને કોણ ઝેરથી મુ� કરશે. તેના માટ� માર� 
કાંઈ કરવાનું નથી. બે િમિનટ શાંિતથી બેસો, 
ભૂતકાળ છ�, સમા�ત થયો પર�તુ તેઓએ શું કયુ�, 
કોઈ વાંધો નિહ� તેમણે કયુ�, દુઃખ કોણે િનિમ�ત કયુ� 
અને હજુ સુધી �� િનિમ�ત કરી રહી છું. તે વાત પૂરી 
થયાને આજે આઠ, દસ, પંદર વષ� થઈ ગયા પર�તુ 
�� હજુ દુઃખમાં �વી રહી છું. આખર� �યાં સુધી ? 
કારણ �યાં સુધી �� કડવાશ ખતમ નિહ� કર ું ન તો 
�� ખુશ રહી શક�� છું, ન તો વત�માનમાં માર ંુ મન 
લાગશે અને ભિવ�યની તો વાત જ નથી. એક 
�ય�� માટ� પકડી રાખેલી કડવાશ તે એક �ય�� 
માટ� સીિમત નથી રહ�તી. તે અ�ય સંબંધોમાં ચાલી 
�ય છ�. આ કડવાશ તો એવું �ક�પન છ� �� �યાં 
પણ જઈશ, જેનાં પણ સંપક�માં આવીશ �યાંક ને 
�યાંક તે કડવાશ મારી અંદરથી બહાર આવશે. 
એ માટ� આપણે પોતાની સફાઈ કરતા રહ�વી 
�ઈએ. કારણ તે શ�આતનાં �તર� ખતમ નિહ� 
થાય તો તે નફરતમાં બદલાઈ �ય છ�.

�� - આ તો નાની નાની ચી� છ� જેનો આપણે 
�વીકાર કરતા જઈએ છીએ. તણાવની વાતોને 
આપણી અંદર રાખીને આપણે પૂર ંુ �વન પસાર 
કરી દઈએ છીએ પર�તુ નફરત ક�ટલીક વખત 

�ાના�ત
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હોય છ�. તે ઉપરાંત જે બહાર નીક�યું તે બ� થોડી 
મા�ામાં નીક�યું. પર�તુ જે ઉ�પ�ન થયું તે મોટી 
મા�ામાં હતું. જે શ�દ બહાર આ�યા તે તો એટલું 
નુકસાન નિહ� કર� કારણ બની શક� ક� સામેવાળા 
તેને ભૂલી �ય પર�તુ જે મ� મારી અંદર આટલું 
સાચવી રા�યું છ� તે મારી અંદર ક�ટલું નુકસાન 
કરતું હશે.

આમાં મહ�વની વાત એ છ� ક� આપણે 
અનુભવીને આપણાં િવચારવાની રીત બદલી દ�વી 
�ઈએ. આપણે જે આ પકડી રાખીએ છીએ ક� 
મારી સાથે છ�તરપ�ડી થઈ અથવા તેમણે સંબંધોમાં 
કાંઈક ખોટું કરી દીધું, ચાલો મ� માફ તો કરી દીધા, 
સાથે તો થઈ ર�ા છીએ. પર�તુ હવે �વાનું છ� ક� 
આપણે કઈ ઉ�� િનિમ�ત કરીને એક� થઈ ર�ા 
છીએ. એ રીતે સાથે રહ�વાનો ક� એ રીતે સાથે કામ 
કરવાનો આપણો ઉ��શ શું છ�? આપણી વ�ે 
આ�ોશની ઉ�� વહી રહી છ� જે નકારા�મક ઉ�� 
છ�. આપણે બાળકો માટ� એકઠા થઈ ર�ા છીએ. 
પર�તુ આપણે તેમને કયુ વાતાવરણ આપી ર�ા 
છીએ. અને પછી થાય છ� શું જેમ ક� કોઈ િવષયમાં 
ચચા� થતાં થતાં િવવાદ થવાનું શ� થઈ �ય છ� 
અને જે દદ� આપણી અંદર જમા છ� તે બધું શ�દોના 
�પમાં બહાર આવી �ય છ�.

�� - આપણો િવ�ાસ એ હોય છ� ક� �યાં સુધી 
તેને સ� નિહ� મળ� �યાં સુધી તેને અનુભવ નિહ� 
થાય, તો વાર�વાર તે કરતા રહ�શે.

ઉ�ર - બી�ઓને અનુભવ કરાવવાની 
જવાબદારી આપણે આપણી ઉપર લઈએ છીએ. 
�યાર� સામેવાળા કહી ર�ા છ� 'મને અફસોસ છ�, 

�� - આપણે કહીએ 
છીએ ક� જરા �ઈએ, 
�ઈશું... સાર ું...

ઉ�ર - �ઈશું, સાર ું સમય 
પણ હોય છ� અને પછી 
સાથોસાથ કહી પણ દઈશું 
� આપે ફરી આ કયુ� તો,

આ િવચારથી આપણને શક થાય છ� ક� આપ ફરી 
તેમ કરવાનાં છો. આપણને ખબર નથી, આપણે 
શું કરી ર�ા છીએ. આપણને લાગે છ� ક� આપણે 
તેને ચેતવણી આપી ર�ા છીએ. આપણે એ જ 
�યાન રાખવાનું છ� ક� આખો �દવસ એવી ઉ�� 
િનિમ�ત કરીએ જેથી પોતે ખુદને સશ� કરીએ 
અને બી�ઓને પણ સશ� કરીએ. કારણ ક� 
આપણે �યાન નથી રાખતા તેથી આપણને ખબર 
નથી પડતી ક� ક�વી રીતે આપણો એક એક િવચાર 
બી�ને શ��હીન કર� છ�.

આપ �યાર� એક સાથે હો, ચાહ� 
કાયા�લયમાં, ચાહ� ઘરમાં તો એ �યાન રાખો ક� 
એક બી� માટ� પોતાની અંદર જે ભરી રા�યું છ� 
તેને પહ�લા ખાલી કરીએ. તે માટ� અગાઉ પણ 
આપણે �યું હતું ક� પછી તે ગુ�સામાં �પમાં, 
િવ�ફોટનાં �પમાં બહાર નીકળી આવે છ�. �યાર� 
એવી એવી વાતો સામે આવી �ય છ� ક� બાબતમાં 
આપણે �યાર�ય િવચાયુ� પણ નહોતું અને તરત 
આપણે બી�ને �પ�ીકરણ આપીએ છીએ ક� 
મારા કહ�વાનો આ મતલબ નહોતો, મારો ભાવ 
આવો નહોતો. જે પણ આપણી અંદરથી નીક�યું તે 
એ કારણે નીક�યું ક� તે મનમાં ઉ�પ�ન થઈ ર�ં 

�સ�નતાના પથ પર
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

િનરાશ ન થાવ

�ાના�ત
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હવે આ ભૂલ મારાથી ફરી નિહ� થાય.' પર�તુ 
આપણે કહીએ છીએ ક� આટલી મોટી ભૂલ થઈ છ� 
હજુ તમને અનુભવ નથી થયો. માનો ક� આપણે 
એમ કહ�વા માગીએ છીએ ક� અમાર ંુ દદ� હજુ ઓછું 
નથી થયું. આપ કાંઈક એવું કરો જેથી માર ંુ દદ� 
ઓછું થાય. જે �દવસે માર ંુ દદ� ઓછું થશે તે �દવસે 
�� કહીશ ક� આપને અનુભવ થયો. પર�તુ આપણે 
આપણી ઉપર કામ કરવાને બદલે સામેવાળાને 
કહી દઈએ છીએ ક� આપને અનુભવ નથી થઈ 
ર�ો.

�� - હવે આપને અનુભવ થયો છ� અને �� તેને 
હિથયાર બનાવું છું.

ઉ�ર - આપણે આપણું �યાન તેની ઉપર ક����ત 
કરવું �ઈએ ક� હા, તે આ�મા પણ પોતાની યા�ા 
ઉપર છ�, તે અનુભવ કરી ર�ા છ�, પર�તુ �� શું 
અનુભવું છું ?

�� - �� મારા માટ� શું િવચાર ું છું ?

ઉ�ર - જે જે અનુભવ કરાવવાનાં છ� તે ખુદ 
પોતાને કરાવો, ખુદ પોતાની વાત માનતા �ઓ 
અને પોતાને એટલું દદ� ન આપો, એ જે સાચું 
સમ� લીધું છ� ક� બી�ઓએ કયુ� તે ખોટું કયુ� છ�. 
તેઓએ જે કયુ� તે ખોટું છ� પર�તુ હવે આપણે એ 
�વાનું છ� ક� આપણે જે કરી ર�ા છીએ તે ક�ટલું 
સાચું છ�. તે ભૂતકાળ થઈ ગયો તો પણ તેનાં િવશે 
વાર�વાર િવચારતા રહીએ છીએ.

�� - સાર ું તે બી�ઓ માટ�, પોતાના માટ� ક�ટલું 
ખોટું કરી ર�ા છ�.

ઉ�ર - પોતાના માટ� છ�, બી�ઓ માટ� નથી. 
પોતાનાં માટ� છ� અને પછી જે આપણી અંદર 
િનિમ�ત થાય છ� તે પછી બી�ઓ સુધી પહ�ચે છ�. 
અને પછી ધીર� ધીર� આખા ઘરનું વાતાવરણ 
બદલાઈ �ય છ�. પિત-પ� ની નાની નાની વાતોની 

ઘણી બધી ચી� બી�ની સામે એમ જ બોલી �ય 
છ� ક� મારી પ� નીએ આમ કયુ�, તો મ� પછી આમ 
કયુ�. �યાર�ક �યાર�ક તો પોતાની સાસુને પણ કહી 
દ� છ�.

�� - મારી મ�મીને આ જ તણાવ છ�.

ઉ�ર - આ બ� જ નુકસાનકારક હોય છ�. આપણે 
કહીએ પણ છીએ તેને આપણે કચરો જ કહીશું જે 
આપણી અંદર ભરી રા�યો છ�. અને તે ભરાવાથી 
�� મને ખુદને કડવી બનાવતી �� છું. તે ઝેર છ�. 
આજે આપણે આપણાં શરીરને ઝેરમુ� કરવા 
�ાક�િતક (ક�દરતી) ખોરાક ખાઈએ છીએ. હવે 
મનને કોણ ઝેરથી મુ� કરશે. તેના માટ� માર� 
કાંઈ કરવાનું નથી. બે િમિનટ શાંિતથી બેસો, 
ભૂતકાળ છ�, સમા�ત થયો પર�તુ તેઓએ શું કયુ�, 
કોઈ વાંધો નિહ� તેમણે કયુ�, દુઃખ કોણે િનિમ�ત કયુ� 
અને હજુ સુધી �� િનિમ�ત કરી રહી છું. તે વાત પૂરી 
થયાને આજે આઠ, દસ, પંદર વષ� થઈ ગયા પર�તુ 
�� હજુ દુઃખમાં �વી રહી છું. આખર� �યાં સુધી ? 
કારણ �યાં સુધી �� કડવાશ ખતમ નિહ� કર ું ન તો 
�� ખુશ રહી શક�� છું, ન તો વત�માનમાં માર ંુ મન 
લાગશે અને ભિવ�યની તો વાત જ નથી. એક 
�ય�� માટ� પકડી રાખેલી કડવાશ તે એક �ય�� 
માટ� સીિમત નથી રહ�તી. તે અ�ય સંબંધોમાં ચાલી 
�ય છ�. આ કડવાશ તો એવું �ક�પન છ� �� �યાં 
પણ જઈશ, જેનાં પણ સંપક�માં આવીશ �યાંક ને 
�યાંક તે કડવાશ મારી અંદરથી બહાર આવશે. 
એ માટ� આપણે પોતાની સફાઈ કરતા રહ�વી 
�ઈએ. કારણ તે શ�આતનાં �તર� ખતમ નિહ� 
થાય તો તે નફરતમાં બદલાઈ �ય છ�.

�� - આ તો નાની નાની ચી� છ� જેનો આપણે 
�વીકાર કરતા જઈએ છીએ. તણાવની વાતોને 
આપણી અંદર રાખીને આપણે પૂર ંુ �વન પસાર 
કરી દઈએ છીએ પર�તુ નફરત ક�ટલીક વખત 

�ાના�ત
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જ કરવી પડશે. એવું નિહ� ક� એક વાર ક�ં અને 
થઈ ગયું. તેનાં માટ� થોડો સમય �ઈએ.

�યાર� આપણે એ સમ� લઈએ ક� તેમાં મારી 
કોઈ ભૂલ નહોતી, ભૂલ બી� કોઈએ કરી પર�તુ 
હવે �� મારી સાથે વધુ ખોટું થવા નિહ� દ�. એક 
િવશેષ વાત માટ� હવે �� મારા ઉપર ક�ટલો, કોઈ 
બી�એ ઘા કય� પર�તુ જે રોજે રોજનો ઘા �� મારી 
ઉપર લગાવી રહી છું, તેનાથી આપણો તે અનુભવ 
પછીનાં �દવસ ઉપર આપોઆપ ચા�યો �ય છ�. 
કારણ �યાં સુધી તે વાત મારા �દલમાં છ�, તે 
પુનરાવત�ન થતી રહ�શે.

�� - દર�ક તે �ય��ને નજરઅંદાજ કરશે જે 
આપણી સાથે સહાનુભૂિત રાખશે. હવે અમને એ 
સમ�ઈ ર�ં છ� ક� આ જે દદ� ઉ�પ�ન થઈ ર�ં હતું 
તેને �� જ ઉ�પ�ન કરી રહી હતી.

આપણને એવું લાગે છ� ક� તે પ�ર��થિતનાં 
કારણે થઈ ર�ં છ�. તે દદ� �� જ િનિમ�ત કરી રહી છું 
તો તેને ખતમ કરવાની શ�� પણ આપણી પાસે 
છ�. એક વખત આપણે તે પણ અનુભવીએ છીએ ક� 
આપણે ખોટું કરી ર�ા છીએ, તેવા માણસને 
આપણે માફ કરવો જ ન �ઈએ પર�તુ આપણે એ 
સમજવાનું છ� ક� આપણે તેને માફ નથી કરી ર�ા 
આપણે આપણને ખુદને માફ કરી ર�ા છીએ તે 
યાદ રાખવાનું છ�. તે ઘાવ છ� તેને આપણે ઠીક પણ 
કરી શક�એ છીએ ક� પછી તે ઘાવને રોજે રોજ વધુ 
�ડો પણ કરી શક�એ છીએ. પોતાને ખુદને �યાર 
કરવાનું શ� કરો બની શક� ક� કોઈએ તમારી સાથે 
ખોટું કયુ� હશે પર�તુ હવે નફરત િનિમ�ત કરીને 
આપણે ખુદ સાથે ખોટું કરી ર�ા છીએ. 
બી�ઓને આપણે ન રોક� શ�યા જેમણે ખોટું કયુ� 
પર�તુ પોતાને તો રોક� શક�એ છીએ. આપણે 
ખુદથી નફરત કરીને પોતાને મોટા મોટા ઘાવ 
આપી ર�ા છીએ તે ઘાવથી પણ મોટો છ� જે બી� 

એટલા ઘાતક �વ�પમાં સામે આવે છ� અને �યાર� 
આપણે ખુદને તેનાંથી દુઃખી સમ�ને, અને ઘણી 
વખત તો આપણે કહીએ છીએ આપણાં પોતાનાએ 
જ અમને દુઃખી કયા�. કોઈ મોટા �તર ઉપર કોઈ 
ક�દરતી આપિ� ક� કોઈ એવો અપરાધ થઈ �ય છ� 
�યાર� જેનાંથી તેને પૂરા સમાજ તરફ અથવા તે 
�ય�� તરફ અને પોતાની તરફ �ણાનો ભાવ 
ઉ�પ�ન થઈ �ય છ�.

ઉ�ર - પર�તુ તેમાં પણ ઘણી પડકારજનક 
પ�ર��થિત છ� કારણ અમને ક�ટલાક ઇમેઈલ પણ 
તેવા આવે છ� ક� કોઈએ મારી સાથે બ� મોટું આ 
રીતનું પાપ કયુ� છ�, �� ક�વી રીતે ખુશ રહી શક��. 
મતલબ તેઓ ખુદ પોતાનું ભા�ય લખી દ� ક� તે પછી 
�વનમાં ખુશ રહ�વું મારા માટ� સંભવ નથી. �� 
સમ� શક�� છું ક� જે થયું તે સાર ું ન થયું પર�તુ હવે 
પછી તે કડવાશ અને દદ�ને �� ક�વી રીતે લઈ જઈશ. 
હવે તેમાં એવું થાય છ� ક� પહ�લા તો દુઃખી થવાવાળી 
જે અનુભૂિત છ� તેનાંથી ઘણી વખત મને ખુદથી 
નફરત થઈ �ય છ� ક� �� ગંદી છું, �� ખોટી છું. મારી 
સાથે તેઓએ આવું કયુ� ક�મ ! કોઈએ આટલું ખોટું 
કયુ� તો આપની સહન કરવાની શ�� તો પહ�લા 
જ ખતમ થઈ �ય છ�. તો પહ�લા ખુદને સમ�વવા 
પડશે ક� તેમાં મારી તો કોઈ ભૂલ નહોતી. અહ� 
આપણે આપણી છબી બનાવી લઈએ છીએ ક� 
આપણે ખુદને કહ�વા લાગીએ છીએ ક� �� સારી 
નથી, તેનાથી તો આપ પોતાની માટ� નફરત ઉભી 
કરો જ છો અને બી�ઓ માટ� પણ કરો છો અને 
અંદરને અંદર તેને એક� પણ કરતા �વ છો. 
આવડી મોટી વાત પછી પણ એક જ સમાધાન છ�, 
�મા કરો અને તેને ભૂલી �વ. તેમને નિહ�, તેમને 
આપણે માફ નિહ� કરી શક�એ કારણ તે તેમની 
યા�ા છ� પર�તુ આપણે ખુદને માફ કરવા પડશે. 
ખુદને હળવા કરવા પડશે. તે વાતને તો માર� ખતમ 
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કોઈએ આ�યો હશે.

ઉ�ર - બી�ઓની નફરત કરીને પણ આપણે 
તે િનિમ�ત કરી ર�ા છીએ.

�� - નફરત ઉ�પ�ન કરી ર�ા છીએ. પોતાને 
�યાર કરો, પોતાને માફ કરો અને પોતાની ઉપર 
દયા રાખો. આપણે કોઈની સહાનુભૂિતની જ�ર 
નથી, દયા પણ પોતાની માટ�, તેનાં માટ� આપણે 
તેને હવે ખતમ કરવું પડશે. બ� મોટી વાત છ�. 
પર�તુ મનની શ�� વડે તેને નાની કરો, �યાર� જ 
આપણે તેમાંથી બહાર આવી શક�શું. આપણે જ 
આપણને કહીએ છીએ ક� �� તો તેને �યાર�ય 
ભૂલી નિહ� શક��, પોતાને ખુદને કહો ક� �� તે ભૂલી 
ગઈ, �� વાર�વાર તેને યાદ કરવાની નથી.

પહ�લા મને સમજમાં નહોતું આવતું ક� 
પોતાને માટ� શું કરવાનું છ�. આપે તેમને માફ 
કરવાના છ�, તેમને ભૂલવાનાં છ� પોતાના માટ�. 
પોતાને માટ�નો અથ� એ નિહ� ક� આપ બ� મહાન 
થઈ જશો. પર�તુ અચાનક મને એ અનુભવ થાય 
છ� ક� આ ખરાબ નથી, જેટલું જે કાંઈ થઈ ર�ં છ�, 
ચાહ� �� નાનકડી ચીજ માટ� દદ� િનિમ�ત કરી રહી 
છું. ગુ�સો િનિમ�ત કરી રહી છું, તેમાં કોઈ કાંઈ 
નિહ� કરી શક�. હવે આપણે એ મહ�સૂસ કરવાની 
જ��રયાત છ� ક� આપણે પોતાને ક�ટલો �યાર 
કરવો પડશે.

� આપણે કોઈનાં ��યે આપણી અંદર 
ગુ�સા ક� નફરતની ભાવના રાખીએ છીએ તો 
તેનાંથી નુકશાન આપણું પોતાનું જ છ�. તેનાંથી 
એક બ� મોટું સૂ� મળ� છ� તેને જ�ર આપ 
આપનાં �વનમાં લાગુ કરો, ઘણી બધી જૂની 
વાતો ભૂલીશું, કાંઈક પકડી રાખીને બો� સાથે 
�� �વી રહી છું તે છૂટી જશે અને એક નવી 
�દગી આપની સાથે હશે.        ॥ ઓમશા  િત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

�દવસો પહ�લાં િજંદગી ક�રા હાઈવે પર �� ગયેલ,

એ વખતે એક અદ ્ભુત અનુભવ મને થયેલ,

રોડના કાંઠ� દુકાન પર લ�યું, તું સંગમનો �ટોર

િહ�મતપૂવ�ક ખખડા�યો હતો દરવા�.

દરવા�માં એક ફ�ર�તો ટોપલી લઈને આ�યો,

�ટોરનો આખો ર�તો એણે સરખેથી સમ��યો.

હાથમાં ટોપલી પકડાવી એ બો�યો સંભાળ બહ�ન,

જે ક�ઈ �ઈએ ભેગું કરીને લઈ આવજે તું અહ�.

કદાચ પડે � ટોપલી નાની બી� ફ�રો તું કરજે,

િનરાંતે �વે ખરીદજે ને ઘરને તારા ભરજે.

�થમ ખાનામાંથી બે ચાર પેક�ટ ધીરજ લીધી,

�ેમને ડહાપણની સાથે મ� સમજણ પણ લીધી.

બેગ ભરીને વધાર� ��ધા પણ ઉમે�ં.

થયું ક� થોડીક િહ�મત લઈ લ� પછી જ બહાર િનકળું.

શ��, શાંિત અને આનંદ સૌ �ડ�કાઉ�ટ ર�ટ� મળતાં.

પુ�ષાથ�ની ખરીદી પર મફત મળતી’તી સફળતા.

મધુરતા, મળતી હતી મફત, પુ�ય પેક�ટ સાથે,

લેવાય એટલી લઈ લીધી વહ�ચવા છૂટ� હાથે.

દયા, ક�ણા લઈ લીધી મળતા’તા પડતર ભાવે,

થયું કદીક � પ�ા હશે તો કામ કોઈકને આવે.

ટોપલી મારી ભરાઈ ગઈ’તી જ�યા રહી હતી થોડી.

રહ�મ �ભુની મળતી’તી શી રીતે �વું છોડી,

કાઉ�ટર પર પહ�ચીને પૂ�ું ક�ટલા પૈસા થયા?

ફ�ર�તાની આંખોમાં �ેમનાં આસું આ�યા,

બો�યા... વહ�ચજે સૌને આ, કરતી ના સહ�જેય ઢીલ,

ભગવાને ખુદ હમણાં જ ચૂકવી દીધું તાર ંુ િબલ.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

સંગમ �ટોર
�.ક�. ભાવના, જસદણ

�ાના�ત
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જ કરવી પડશે. એવું નિહ� ક� એક વાર ક�ં અને 
થઈ ગયું. તેનાં માટ� થોડો સમય �ઈએ.

�યાર� આપણે એ સમ� લઈએ ક� તેમાં મારી 
કોઈ ભૂલ નહોતી, ભૂલ બી� કોઈએ કરી પર�તુ 
હવે �� મારી સાથે વધુ ખોટું થવા નિહ� દ�. એક 
િવશેષ વાત માટ� હવે �� મારા ઉપર ક�ટલો, કોઈ 
બી�એ ઘા કય� પર�તુ જે રોજે રોજનો ઘા �� મારી 
ઉપર લગાવી રહી છું, તેનાથી આપણો તે અનુભવ 
પછીનાં �દવસ ઉપર આપોઆપ ચા�યો �ય છ�. 
કારણ �યાં સુધી તે વાત મારા �દલમાં છ�, તે 
પુનરાવત�ન થતી રહ�શે.

�� - દર�ક તે �ય��ને નજરઅંદાજ કરશે જે 
આપણી સાથે સહાનુભૂિત રાખશે. હવે અમને એ 
સમ�ઈ ર�ં છ� ક� આ જે દદ� ઉ�પ�ન થઈ ર�ં હતું 
તેને �� જ ઉ�પ�ન કરી રહી હતી.

આપણને એવું લાગે છ� ક� તે પ�ર��થિતનાં 
કારણે થઈ ર�ં છ�. તે દદ� �� જ િનિમ�ત કરી રહી છું 
તો તેને ખતમ કરવાની શ�� પણ આપણી પાસે 
છ�. એક વખત આપણે તે પણ અનુભવીએ છીએ ક� 
આપણે ખોટું કરી ર�ા છીએ, તેવા માણસને 
આપણે માફ કરવો જ ન �ઈએ પર�તુ આપણે એ 
સમજવાનું છ� ક� આપણે તેને માફ નથી કરી ર�ા 
આપણે આપણને ખુદને માફ કરી ર�ા છીએ તે 
યાદ રાખવાનું છ�. તે ઘાવ છ� તેને આપણે ઠીક પણ 
કરી શક�એ છીએ ક� પછી તે ઘાવને રોજે રોજ વધુ 
�ડો પણ કરી શક�એ છીએ. પોતાને ખુદને �યાર 
કરવાનું શ� કરો બની શક� ક� કોઈએ તમારી સાથે 
ખોટું કયુ� હશે પર�તુ હવે નફરત િનિમ�ત કરીને 
આપણે ખુદ સાથે ખોટું કરી ર�ા છીએ. 
બી�ઓને આપણે ન રોક� શ�યા જેમણે ખોટું કયુ� 
પર�તુ પોતાને તો રોક� શક�એ છીએ. આપણે 
ખુદથી નફરત કરીને પોતાને મોટા મોટા ઘાવ 
આપી ર�ા છીએ તે ઘાવથી પણ મોટો છ� જે બી� 

એટલા ઘાતક �વ�પમાં સામે આવે છ� અને �યાર� 
આપણે ખુદને તેનાંથી દુઃખી સમ�ને, અને ઘણી 
વખત તો આપણે કહીએ છીએ આપણાં પોતાનાએ 
જ અમને દુઃખી કયા�. કોઈ મોટા �તર ઉપર કોઈ 
ક�દરતી આપિ� ક� કોઈ એવો અપરાધ થઈ �ય છ� 
�યાર� જેનાંથી તેને પૂરા સમાજ તરફ અથવા તે 
�ય�� તરફ અને પોતાની તરફ �ણાનો ભાવ 
ઉ�પ�ન થઈ �ય છ�.

ઉ�ર - પર�તુ તેમાં પણ ઘણી પડકારજનક 
પ�ર��થિત છ� કારણ અમને ક�ટલાક ઇમેઈલ પણ 
તેવા આવે છ� ક� કોઈએ મારી સાથે બ� મોટું આ 
રીતનું પાપ કયુ� છ�, �� ક�વી રીતે ખુશ રહી શક��. 
મતલબ તેઓ ખુદ પોતાનું ભા�ય લખી દ� ક� તે પછી 
�વનમાં ખુશ રહ�વું મારા માટ� સંભવ નથી. �� 
સમ� શક�� છું ક� જે થયું તે સાર ું ન થયું પર�તુ હવે 
પછી તે કડવાશ અને દદ�ને �� ક�વી રીતે લઈ જઈશ. 
હવે તેમાં એવું થાય છ� ક� પહ�લા તો દુઃખી થવાવાળી 
જે અનુભૂિત છ� તેનાંથી ઘણી વખત મને ખુદથી 
નફરત થઈ �ય છ� ક� �� ગંદી છું, �� ખોટી છું. મારી 
સાથે તેઓએ આવું કયુ� ક�મ ! કોઈએ આટલું ખોટું 
કયુ� તો આપની સહન કરવાની શ�� તો પહ�લા 
જ ખતમ થઈ �ય છ�. તો પહ�લા ખુદને સમ�વવા 
પડશે ક� તેમાં મારી તો કોઈ ભૂલ નહોતી. અહ� 
આપણે આપણી છબી બનાવી લઈએ છીએ ક� 
આપણે ખુદને કહ�વા લાગીએ છીએ ક� �� સારી 
નથી, તેનાથી તો આપ પોતાની માટ� નફરત ઉભી 
કરો જ છો અને બી�ઓ માટ� પણ કરો છો અને 
અંદરને અંદર તેને એક� પણ કરતા �વ છો. 
આવડી મોટી વાત પછી પણ એક જ સમાધાન છ�, 
�મા કરો અને તેને ભૂલી �વ. તેમને નિહ�, તેમને 
આપણે માફ નિહ� કરી શક�એ કારણ તે તેમની 
યા�ા છ� પર�તુ આપણે ખુદને માફ કરવા પડશે. 
ખુદને હળવા કરવા પડશે. તે વાતને તો માર� ખતમ 
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કોઈએ આ�યો હશે.

ઉ�ર - બી�ઓની નફરત કરીને પણ આપણે 
તે િનિમ�ત કરી ર�ા છીએ.

�� - નફરત ઉ�પ�ન કરી ર�ા છીએ. પોતાને 
�યાર કરો, પોતાને માફ કરો અને પોતાની ઉપર 
દયા રાખો. આપણે કોઈની સહાનુભૂિતની જ�ર 
નથી, દયા પણ પોતાની માટ�, તેનાં માટ� આપણે 
તેને હવે ખતમ કરવું પડશે. બ� મોટી વાત છ�. 
પર�તુ મનની શ�� વડે તેને નાની કરો, �યાર� જ 
આપણે તેમાંથી બહાર આવી શક�શું. આપણે જ 
આપણને કહીએ છીએ ક� �� તો તેને �યાર�ય 
ભૂલી નિહ� શક��, પોતાને ખુદને કહો ક� �� તે ભૂલી 
ગઈ, �� વાર�વાર તેને યાદ કરવાની નથી.

પહ�લા મને સમજમાં નહોતું આવતું ક� 
પોતાને માટ� શું કરવાનું છ�. આપે તેમને માફ 
કરવાના છ�, તેમને ભૂલવાનાં છ� પોતાના માટ�. 
પોતાને માટ�નો અથ� એ નિહ� ક� આપ બ� મહાન 
થઈ જશો. પર�તુ અચાનક મને એ અનુભવ થાય 
છ� ક� આ ખરાબ નથી, જેટલું જે કાંઈ થઈ ર�ં છ�, 
ચાહ� �� નાનકડી ચીજ માટ� દદ� િનિમ�ત કરી રહી 
છું. ગુ�સો િનિમ�ત કરી રહી છું, તેમાં કોઈ કાંઈ 
નિહ� કરી શક�. હવે આપણે એ મહ�સૂસ કરવાની 
જ��રયાત છ� ક� આપણે પોતાને ક�ટલો �યાર 
કરવો પડશે.

� આપણે કોઈનાં ��યે આપણી અંદર 
ગુ�સા ક� નફરતની ભાવના રાખીએ છીએ તો 
તેનાંથી નુકશાન આપણું પોતાનું જ છ�. તેનાંથી 
એક બ� મોટું સૂ� મળ� છ� તેને જ�ર આપ 
આપનાં �વનમાં લાગુ કરો, ઘણી બધી જૂની 
વાતો ભૂલીશું, કાંઈક પકડી રાખીને બો� સાથે 
�� �વી રહી છું તે છૂટી જશે અને એક નવી 
�દગી આપની સાથે હશે.        ॥ ઓમશા  િત ॥ 

અનુ. �.ક�. રમેશ, ભાવનગર

�દવસો પહ�લાં િજંદગી ક�રા હાઈવે પર �� ગયેલ,

એ વખતે એક અદ ્ભુત અનુભવ મને થયેલ,

રોડના કાંઠ� દુકાન પર લ�યું, તું સંગમનો �ટોર

િહ�મતપૂવ�ક ખખડા�યો હતો દરવા�.

દરવા�માં એક ફ�ર�તો ટોપલી લઈને આ�યો,

�ટોરનો આખો ર�તો એણે સરખેથી સમ��યો.

હાથમાં ટોપલી પકડાવી એ બો�યો સંભાળ બહ�ન,

જે ક�ઈ �ઈએ ભેગું કરીને લઈ આવજે તું અહ�.

કદાચ પડે � ટોપલી નાની બી� ફ�રો તું કરજે,

િનરાંતે �વે ખરીદજે ને ઘરને તારા ભરજે.

�થમ ખાનામાંથી બે ચાર પેક�ટ ધીરજ લીધી,

�ેમને ડહાપણની સાથે મ� સમજણ પણ લીધી.

બેગ ભરીને વધાર� ��ધા પણ ઉમે�ં.

થયું ક� થોડીક િહ�મત લઈ લ� પછી જ બહાર િનકળું.

શ��, શાંિત અને આનંદ સૌ �ડ�કાઉ�ટ ર�ટ� મળતાં.

પુ�ષાથ�ની ખરીદી પર મફત મળતી’તી સફળતા.

મધુરતા, મળતી હતી મફત, પુ�ય પેક�ટ સાથે,

લેવાય એટલી લઈ લીધી વહ�ચવા છૂટ� હાથે.

દયા, ક�ણા લઈ લીધી મળતા’તા પડતર ભાવે,

થયું કદીક � પ�ા હશે તો કામ કોઈકને આવે.

ટોપલી મારી ભરાઈ ગઈ’તી જ�યા રહી હતી થોડી.

રહ�મ �ભુની મળતી’તી શી રીતે �વું છોડી,

કાઉ�ટર પર પહ�ચીને પૂ�ું ક�ટલા પૈસા થયા?

ફ�ર�તાની આંખોમાં �ેમનાં આસું આ�યા,

બો�યા... વહ�ચજે સૌને આ, કરતી ના સહ�જેય ઢીલ,

ભગવાને ખુદ હમણાં જ ચૂકવી દીધું તાર ંુ િબલ.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

સંગમ �ટોર
�.ક�. ભાવના, જસદણ

�ાના�ત



ને��વની સંક�પના

ને��વ એટલે કોઈક ચો�સ કાય� ક� 
 િમશનને પાર પાડવા માટ� �વે�છાએ �વીકાર�લી યા 
સ�પવામાં આવેલ જવાબદારી. ને��વ એક શ �� 
તેમજ કૌશ�ય બ�ને છ�, જેના વડે અ�ય અનેક 
સાથીદારોને સાથે રાખીને, એકતા, સંવા �દતા, 
સુમેળ અને સહયોગ વગેર� �ા� ત કરીને 
જવાબદારીનું વહન કરવાનું હોય છ�, ને��વ 
શ ��ની �ા�� ત   માટ� �ય ��માં ક�ટલાક ગુણો, 
ક�શળતાઓ, યુ ��ઓ અને આવડતો અપે            િ�ત 
છ�, જેના અભાવે  િન િ�ત કાય� ક� હ�તુની  િસ �� ક� 
સફળતાની મ ંિઝલે પહ�ચી શકાતું નથી.

 િન�ફળ ને��વના કારણો અને પ �રણામ

એક પ �રવાર પણ ઘરના વ ડીલ યા મોભીના 
ને��વ હ�ઠળ સુપેર� ચાલે છ�. જે પ �રવારમાં ને��વ 
અપ �રપ�, અનુદાર, દીઘ���� ર િહત યા વચ��વ 
 િવ િહન હોય છ� �યાં એકતા, �ેહ, સુમેળને �થાને 
 િવસંવાદ,  િવખવાદ, મતમતાંતર, ભેદભાવ, 
મનમુટાવ, બેજવાબદારી, તેમજ અિશ�ત પેદા 
થાય છ� જેને પ�રણામે પર�પર અભાવ, ફ �રયાદ, 
સંઘષ� અને �વ�છ�દતા �પી નકારા�મક પ �રબળો  
પા �રવા �રક �ેહ, સદ ્ભાવનાઓ તેમજ સુખ-
શાંિત અને સંવા �દતાને ન� કરી નાંખે છ�. સં�થા, 
સમાજ ક� એક રા�ના સુ િવકાસ માટ�, �ગ િત યા 
ઉ�ન િત માટ� ક�શળ ને��વની આવ�યકતા 
અ  િન  વાય� હોય છ�. દ �રયામાં મુસાફરોની સુર�ા 
માટ� જવાબદાર અને કાબેલ સુકાનીની જ�રત 
હોય છ�. ખરાબ હવામાન વ�ેથી  િવમાનને 
સુર       િ�ત રીતે લે�ડ કરાવવા માટ� ક�શળ અને 

સ�ગ પાયલોટની જ�ર હોય છ�.

સફળ ને��વનો આધાર -
�ે� આદશ� અને મૂ�યો 

આદશ� અથા�ત ્ ઉ�  િવચારો, મૂ�યો, ઉ�મ 
આચરણ, સવ�� િત સમભાવ, સહાનુભૂ િત, �યાગ 
અને બિલદાનની ભાવના, �દયપૂવ�કનું ઔદાય�, 
�મા આપવાની, માંગવાની અને Let Go - જતું 
કરવાની તૈયારી. ભૂતકાળમાંથી બોધ �હણ કરી 
ભ િવ�યના ઉ�મ ભા િવનું મનો િચ�ણ (Vision) 
આંક� વત�માનને સાચવી લેવાની �મતા અથા�ત ્ 
દીઘ�દ   િશ�તા સફળ ને��વ ઝંખે છ�.

મહા�મા ગાંધી�નું ને��વ ઉપર દશા�વેલ 
ગુણો, મૂ�યો, આદશ� અને આચરણ યુ� હતું. 
સ�ય, અ    િહ  ંસા અને સાદગીના આદશ� યા શ��ો, 
 િવચાર, વાણી અને આચરણમાં ધારણ કયા�. જેની 
સામે લડાઈ હતી, એવા અં�ે�ને પણ  િમ�ો 
બના�યા. વેર-ઝેર, બદલો લેવાની ભાવનાથી ન િહ 
પર�તુ અ  િહ◌  ંસાના શ�� વડે અં�ે�ની 
ગુલામીમાંથી ભારતને આઝાદ કયુ�. દ િલતોને 
સમાજમાં આદર અપા�યો. સવ�ધમ� � િત 
સમભાવનો આ�હ રા�યો.  િહ�દુ-મુ ��લમ એકતા 
માટ� �વનભર મ�યા. મ િહલાઓને ઘરની ચાર 
દીવાલોમાંથી બહાર લાવી �વતં�તા સં�ામમાં 
�ડી. અનેક સાથીદારોમાં રા��ેમ અને ને��વ 
�ગટા�યું. ન�તા, દ�શભ ��, સ�ય અને 
સાદગીના આદશ� પોતાના સાથીદારોમાં પણ 
રો�યાં. સરદાર પટ�લ, જવાહરલાલ નહ�ર ું, રાજે�� 
�સાદ, મૌલાના આઝાદ, રાજગોપાલાચારી, 
 િવનોબા ભાવે જેવા ધુર�ધર અને  �દ�ગજ દ�શભ� 

લીડરશીપ - ને��વ - એક જવાબદારી અને ઉ�રદા  િય�વ
�.ક�.   િબ  િપન (મામા), ન  �ડયાદ
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નેતાઓની ફોજ ઊભી કરી. �ચ-નીચના 
ભેદભાવ દૂર કરી સૌને એક કયા�, તેમજ �વતં�તા 
�ા  ��તના મહાન હ�તુ માટ� સવ�ને સાથે રા�યાં, 
પોતાના ગ�યાં.

��ાક�મારી સં�થાના પૂવ� મુ�ય �શા િસકા 
દાદી �કાશમ િણ� હયાત નથી છતાં તેમને મા� 
��ાવ�સો જ ન િહ પર�તુ  િવ�ભરની જે પણ 
�ય ��ઓ એમના સા  િન�યમાં આવી, આજે પણ 
દાદી�ને આદર સ િહત યાદ કર� છ�, કારણ 
તેમનામાં અપનાપન અથા�ત ્ પોતાનાપણાની 
ભાવના અનુભવતાં. ઉ� કાય� (�ેટ  િમશન) 
�ે� ને��વની અપે�ા રાખે છ�. �ે� ને��વ �ે� 
ગુણોની સાથે અથક પ �ર�મ, ઈમાનદારી, ઉ��શ 
યા આદશ� ��યેની વફાદારી, ન બુઝાય એવી 
ધગશ તેમજ ટીકા, ટી�પણી, આલોચના,  િવ� ન ક� 
 િવરોધી પ �રબળો વ�ે પણ હતાશ ક�  િનરાશ થયા 
 િવના, ખડકની જેમ અચલ રહ�વાનું સામ�ય� એ 
સફળ ને��વ માટ�ની અપે�ા અને આવ�યકતા 
બ�ને છ�. �� િપતા ��ા અને દાદી 
�કાશમ િણ�ના ને��વમાં ઉપર દશા�વેલ 
 િવશેષતાઓના અચૂક દશ�ન થશે.

 િવ િવધ �ે�ોમાં  િવ િવધ �કારનાં ને��વ

યુ�માં  િવજય �ા� ત કરવા માટ� રા� ક� 
સેનાપ િતમાં બાહોશી, વીરતા અને ક�નેહ હોવા 
જ�રી છ�. રા� અકબર,  િશવા�,  િસક�દર, 
નેપો િલયન વગેર�નું યુ� �ે�ે ને��વ �શો તો 
તેઓના  �દલમાં રહ�લી  િવજય માટ�ની ધગધગતી 
તમ�નાઓનો આતશ અને સાથીદારોને તેમજ 
સૈ િનકોને ઉ�સાહ આપી સાથે રાખવાની આવડત, 
ગમે તેવી પ �ર  ��થ િત ક�  િવ� નો વ�ે પણ અણનમ 
રહ�વાના અને અ�યને રાખવાના સામ�ય� સાથે 
સાથે બ િલદાન ક� �નફ�સાની માટ� ત�પર 
રહ�વાની  િનર�તર તૈયારી. આવાં ધૈય�, શૌય�, 

સાહસ, �મતા અને સતત સાવધાનીના ગુણોને 
કારણે તેઓ ઇિતહાસના પાને અમર બની ગયા.

સરમુખ�યારી, એકહ�થુ, અહ�કારી 
ને��વના પણ ઉદાહરણો ઇ  િતહાસમાં જડે છ�. આ 
�કારન ંુ ને��વ લોકા િભમુખ ક� લોકક�યાણ અથ� 
હોવાને બદલે �વક� ��ી, આપખુદ (Autocrat) 
અને મહ�વાકાં�ી હોઈ તેઓ લોક �દયમાં �થાન 
�ા�ત કરી શ�યા નથી, ક� ઈ  િતહાસમાં તેમને 
પુ�પોથી વધા�યા નથી. તેઓએ  િનદ�ષ જનતાનું 
લોહી વહા�યું હોઈ ઇ   િત  હાસમાં તેઓનું નામ 
કલ ં�કત થયેલું છ�. જેમાં ર િશયાનો �ટા િલન, 
જમ�નીનો  િહટલર, ઈટાલીનો મુસો િલની, ઈરાકનો 
સદામ�સેન, ચીનનો માઓ�સેતુંગ અને હાલમાં 
ઉ�ર કો �રયાનો તાનાશાહ  �કમ-જ�ગ-ઉન વગેર� 
નામો ક��યાત છ�.

સફળ ને��વ માટ�ની યો�યતા

કોઈપણ �કારની શૈ� િણક, સામા િજક, 
રાજક�ય, ધા િમ�ક, આ�યા ��મક ક� ઔ�ો િગક 
(આ  િથ�ક) સં�થાના સંચાલન કાય�માં સંચાલક યા 
લીડરમાં  િવવેક, સમજદારી, ધીરજ, ક�નેહ, 
પ �રપ�તા અને દીઘ�દ િશ�તા જેવા ગુણો આવ�યક 
છ�. સાથી કાય�કતા�ઓની યો�યતા અને 
 િવશેષતાને પારખીને જવાબદારી સ�પવાની 
 િનણ�યશ ��ની સાથે  િવપ  �રત પ �ર ��થ િત વ�ે 
પણ નીડરતાપૂવ�ક સામનો કરવાની  િહ  ંમતની પણ 
ખૂબ જ જ�ર હોય છ�. ક�ટાળી, થાક�ને ક�  િનરાશ 
થઈને, િહ  ંમત હારીને ભાગી જનાર ક� જવાબદારી 
છોડીને  �કનારો કરી લેનાર નેતા અસફળતા તો 
મેળવે જ છ� પર�તુ બોનસમાં ટીકા, આલોચના અને 
બદનામીને પણ પા� બને છ�.

નેતામાં સંવેદનશીલતા (ભાવના�મકતા)ની 
સાથે �વયંને અને અ�યને માટ�  િશ�ત અને 
સંયમનો આ�હ હોવો જ�રી છ�. ને��વ એટલું 
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ને��વની સંક�પના

ને��વ એટલે કોઈક ચો�સ કાય� ક� 
 િમશનને પાર પાડવા માટ� �વે�છાએ �વીકાર�લી યા 
સ�પવામાં આવેલ જવાબદારી. ને��વ એક શ �� 
તેમજ કૌશ�ય બ�ને છ�, જેના વડે અ�ય અનેક 
સાથીદારોને સાથે રાખીને, એકતા, સંવા �દતા, 
સુમેળ અને સહયોગ વગેર� �ા� ત કરીને 
જવાબદારીનું વહન કરવાનું હોય છ�, ને��વ 
શ ��ની �ા�� ત   માટ� �ય ��માં ક�ટલાક ગુણો, 
ક�શળતાઓ, યુ ��ઓ અને આવડતો અપે            િ�ત 
છ�, જેના અભાવે  િન િ�ત કાય� ક� હ�તુની  િસ �� ક� 
સફળતાની મ ંિઝલે પહ�ચી શકાતું નથી.

 િન�ફળ ને��વના કારણો અને પ �રણામ

એક પ �રવાર પણ ઘરના વ ડીલ યા મોભીના 
ને��વ હ�ઠળ સુપેર� ચાલે છ�. જે પ �રવારમાં ને��વ 
અપ �રપ�, અનુદાર, દીઘ���� ર િહત યા વચ��વ 
 િવ િહન હોય છ� �યાં એકતા, �ેહ, સુમેળને �થાને 
 િવસંવાદ,  િવખવાદ, મતમતાંતર, ભેદભાવ, 
મનમુટાવ, બેજવાબદારી, તેમજ અિશ�ત પેદા 
થાય છ� જેને પ�રણામે પર�પર અભાવ, ફ �રયાદ, 
સંઘષ� અને �વ�છ�દતા �પી નકારા�મક પ �રબળો  
પા �રવા �રક �ેહ, સદ ્ભાવનાઓ તેમજ સુખ-
શાંિત અને સંવા �દતાને ન� કરી નાંખે છ�. સં�થા, 
સમાજ ક� એક રા�ના સુ િવકાસ માટ�, �ગ િત યા 
ઉ�ન િત માટ� ક�શળ ને��વની આવ�યકતા 
અ  િન  વાય� હોય છ�. દ �રયામાં મુસાફરોની સુર�ા 
માટ� જવાબદાર અને કાબેલ સુકાનીની જ�રત 
હોય છ�. ખરાબ હવામાન વ�ેથી  િવમાનને 
સુર       િ�ત રીતે લે�ડ કરાવવા માટ� ક�શળ અને 

સ�ગ પાયલોટની જ�ર હોય છ�.

સફળ ને��વનો આધાર -
�ે� આદશ� અને મૂ�યો 

આદશ� અથા�ત ્ ઉ�  િવચારો, મૂ�યો, ઉ�મ 
આચરણ, સવ�� િત સમભાવ, સહાનુભૂ િત, �યાગ 
અને બિલદાનની ભાવના, �દયપૂવ�કનું ઔદાય�, 
�મા આપવાની, માંગવાની અને Let Go - જતું 
કરવાની તૈયારી. ભૂતકાળમાંથી બોધ �હણ કરી 
ભ િવ�યના ઉ�મ ભા િવનું મનો િચ�ણ (Vision) 
આંક� વત�માનને સાચવી લેવાની �મતા અથા�ત ્ 
દીઘ�દ   િશ�તા સફળ ને��વ ઝંખે છ�.

મહા�મા ગાંધી�નું ને��વ ઉપર દશા�વેલ 
ગુણો, મૂ�યો, આદશ� અને આચરણ યુ� હતું. 
સ�ય, અ    િહ  ંસા અને સાદગીના આદશ� યા શ��ો, 
 િવચાર, વાણી અને આચરણમાં ધારણ કયા�. જેની 
સામે લડાઈ હતી, એવા અં�ે�ને પણ  િમ�ો 
બના�યા. વેર-ઝેર, બદલો લેવાની ભાવનાથી ન િહ 
પર�તુ અ  િહ◌  ંસાના શ�� વડે અં�ે�ની 
ગુલામીમાંથી ભારતને આઝાદ કયુ�. દ િલતોને 
સમાજમાં આદર અપા�યો. સવ�ધમ� � િત 
સમભાવનો આ�હ રા�યો.  િહ�દુ-મુ ��લમ એકતા 
માટ� �વનભર મ�યા. મ િહલાઓને ઘરની ચાર 
દીવાલોમાંથી બહાર લાવી �વતં�તા સં�ામમાં 
�ડી. અનેક સાથીદારોમાં રા��ેમ અને ને��વ 
�ગટા�યું. ન�તા, દ�શભ ��, સ�ય અને 
સાદગીના આદશ� પોતાના સાથીદારોમાં પણ 
રો�યાં. સરદાર પટ�લ, જવાહરલાલ નહ�ર ું, રાજે�� 
�સાદ, મૌલાના આઝાદ, રાજગોપાલાચારી, 
 િવનોબા ભાવે જેવા ધુર�ધર અને  �દ�ગજ દ�શભ� 

લીડરશીપ - ને��વ - એક જવાબદારી અને ઉ�રદા  િય�વ
�.ક�.   િબ  િપન (મામા), ન  �ડયાદ
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નેતાઓની ફોજ ઊભી કરી. �ચ-નીચના 
ભેદભાવ દૂર કરી સૌને એક કયા�, તેમજ �વતં�તા 
�ા  ��તના મહાન હ�તુ માટ� સવ�ને સાથે રા�યાં, 
પોતાના ગ�યાં.

��ાક�મારી સં�થાના પૂવ� મુ�ય �શા િસકા 
દાદી �કાશમ િણ� હયાત નથી છતાં તેમને મા� 
��ાવ�સો જ ન િહ પર�તુ  િવ�ભરની જે પણ 
�ય ��ઓ એમના સા  િન�યમાં આવી, આજે પણ 
દાદી�ને આદર સ િહત યાદ કર� છ�, કારણ 
તેમનામાં અપનાપન અથા�ત ્ પોતાનાપણાની 
ભાવના અનુભવતાં. ઉ� કાય� (�ેટ  િમશન) 
�ે� ને��વની અપે�ા રાખે છ�. �ે� ને��વ �ે� 
ગુણોની સાથે અથક પ �ર�મ, ઈમાનદારી, ઉ��શ 
યા આદશ� ��યેની વફાદારી, ન બુઝાય એવી 
ધગશ તેમજ ટીકા, ટી�પણી, આલોચના,  િવ� ન ક� 
 િવરોધી પ �રબળો વ�ે પણ હતાશ ક�  િનરાશ થયા 
 િવના, ખડકની જેમ અચલ રહ�વાનું સામ�ય� એ 
સફળ ને��વ માટ�ની અપે�ા અને આવ�યકતા 
બ�ને છ�. �� િપતા ��ા અને દાદી 
�કાશમ િણ�ના ને��વમાં ઉપર દશા�વેલ 
 િવશેષતાઓના અચૂક દશ�ન થશે.

 િવ િવધ �ે�ોમાં  િવ િવધ �કારનાં ને��વ

યુ�માં  િવજય �ા� ત કરવા માટ� રા� ક� 
સેનાપ િતમાં બાહોશી, વીરતા અને ક�નેહ હોવા 
જ�રી છ�. રા� અકબર,  િશવા�,  િસક�દર, 
નેપો િલયન વગેર�નું યુ� �ે�ે ને��વ �શો તો 
તેઓના  �દલમાં રહ�લી  િવજય માટ�ની ધગધગતી 
તમ�નાઓનો આતશ અને સાથીદારોને તેમજ 
સૈ િનકોને ઉ�સાહ આપી સાથે રાખવાની આવડત, 
ગમે તેવી પ �ર  ��થ િત ક�  િવ� નો વ�ે પણ અણનમ 
રહ�વાના અને અ�યને રાખવાના સામ�ય� સાથે 
સાથે બ િલદાન ક� �નફ�સાની માટ� ત�પર 
રહ�વાની  િનર�તર તૈયારી. આવાં ધૈય�, શૌય�, 

સાહસ, �મતા અને સતત સાવધાનીના ગુણોને 
કારણે તેઓ ઇિતહાસના પાને અમર બની ગયા.

સરમુખ�યારી, એકહ�થુ, અહ�કારી 
ને��વના પણ ઉદાહરણો ઇ  િતહાસમાં જડે છ�. આ 
�કારન ંુ ને��વ લોકા િભમુખ ક� લોકક�યાણ અથ� 
હોવાને બદલે �વક� ��ી, આપખુદ (Autocrat) 
અને મહ�વાકાં�ી હોઈ તેઓ લોક �દયમાં �થાન 
�ા�ત કરી શ�યા નથી, ક� ઈ  િતહાસમાં તેમને 
પુ�પોથી વધા�યા નથી. તેઓએ  િનદ�ષ જનતાનું 
લોહી વહા�યું હોઈ ઇ   િત  હાસમાં તેઓનું નામ 
કલ ં�કત થયેલું છ�. જેમાં ર િશયાનો �ટા િલન, 
જમ�નીનો  િહટલર, ઈટાલીનો મુસો િલની, ઈરાકનો 
સદામ�સેન, ચીનનો માઓ�સેતુંગ અને હાલમાં 
ઉ�ર કો �રયાનો તાનાશાહ  �કમ-જ�ગ-ઉન વગેર� 
નામો ક��યાત છ�.

સફળ ને��વ માટ�ની યો�યતા

કોઈપણ �કારની શૈ� િણક, સામા િજક, 
રાજક�ય, ધા િમ�ક, આ�યા ��મક ક� ઔ�ો િગક 
(આ  િથ�ક) સં�થાના સંચાલન કાય�માં સંચાલક યા 
લીડરમાં  િવવેક, સમજદારી, ધીરજ, ક�નેહ, 
પ �રપ�તા અને દીઘ�દ િશ�તા જેવા ગુણો આવ�યક 
છ�. સાથી કાય�કતા�ઓની યો�યતા અને 
 િવશેષતાને પારખીને જવાબદારી સ�પવાની 
 િનણ�યશ ��ની સાથે  િવપ  �રત પ �ર ��થ િત વ�ે 
પણ નીડરતાપૂવ�ક સામનો કરવાની  િહ  ંમતની પણ 
ખૂબ જ જ�ર હોય છ�. ક�ટાળી, થાક�ને ક�  િનરાશ 
થઈને, િહ  ંમત હારીને ભાગી જનાર ક� જવાબદારી 
છોડીને  �કનારો કરી લેનાર નેતા અસફળતા તો 
મેળવે જ છ� પર�તુ બોનસમાં ટીકા, આલોચના અને 
બદનામીને પણ પા� બને છ�.

નેતામાં સંવેદનશીલતા (ભાવના�મકતા)ની 
સાથે �વયંને અને અ�યને માટ�  િશ�ત અને 
સંયમનો આ�હ હોવો જ�રી છ�. ને��વ એટલું 
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મુલાયમ ન હોય ક� તેની હાજરી, આદશ� ક� વેણની 
લોકો પરવા ન કર�, તેમજ એટલું કઠોર ક� કડક 
(Strickt) પણ ન હોય ક� જેથી ન�કના તથા 
દૂરના સાથીદારો હળવાશથી હળીમળી ન શક� ક� 
પોતાની વાતની રજૂઆત કરતાં ડર�. નેતાના 
 �દલમાં સં�થા અને સં�થાના સાથીદારો-
કાય�કતા�ઓ � િત પા �રવા �રક �ેહ, સહયોગ 
અને સહાનુભૂ િતની ભાવના હશે તો સં�થાની 
�ગ િતનો �ાફ �ચે ને �ચે વધતો જશે.

લીડરશીપ અંગે ટી�સ

1. લીડર મગજનું કાય� કર� છ�, �યાર� સાથીદારો 
હાથ-પગ અને ઈ ��ીઓનું કાય� કર� છ�. 
બ�નેના સુમેળ અને સહયોગથી જ કાય� 
દીપશે. જેમ શરીરના સવ� અંગોની કાળ� 
મગજ રાખે છ�. તેમ સમજુ નેતાએ સં�થાના 
સવ� કાય�કરોના યોગ�ેમની કાળ� 
રાખવાની હોય છ�.

2.  કોઈપણ �ોજે�ટ-કાય��મના આયોજનમાં, 
અમલીકરણમાં અને � િ�યાના  િવ  િવધ તબ�� 
નેતાએ જવાબદાર કાય�કતા�ઓ સાથે ચચા� 
અને પરામશ� કરી આગળ વધવું �ઈએ.

3. જવાબદારીની વહ�ચણી મસલત કરીને ન�ી 
કરવી. મન ફાવે તેમ આપખુદીથી કાય�ભાર 
લાદવાથી ક� પોતાની �તે જ બધું ન�ી કરી, 
ઓડ�ર આપવાની ટ�વ વાળું ને��વ સફળ થઈ 
શકતું નથી.

4. સાથીદારોના મંત�ય ક� વાતને શાંિતપૂવ�ક અને 
ધીરજથી સાંભળીએ. તરત જ ઉતાવળ� 
� િતકાર ન કરીએ ક� જલદીથી  િનણ�ય ના 
સંભળાવીએ. સામેની �ય ��ને લાગવું �ઈએ 
ક� તમે તેમને સાંભળો છો, સમ� છો અને તેની 
લાગણીની કદર કરો છો. કોઈની પણ વાત 

અડધેથી અટકાવી દ�વી, પૂરી વાત સાંભ�યા 
 િવના ફ�સલો આપી દ�વો,  િમટ�ગ ક� સભા વ�ે 
કટા�, ટો�ટ ક� કોઈને અપમા િનત કરવા - 
આ �કારનું વત�ન ક� અ  િભગમ ને��વ સામે 
અ  િન�છનીય  િવરોધ,  િવ� નો અને અવરોધને 
આમં�ણ આપશે. ને��વ સામે અણગમો, 
સમ�યા અને પડકારોનો માહોલ ઊભો ન થાય 
તેની સાવચેતી અને સજગતા રાખવાની 
જવાબદારી નેતાની છ�.

5. સકારા�મક ને��વ પા �રવા �રક �ેહભાવ, 
 િવવેકયુ� કદરદાની, મદદ કરવાની 
ભાવના આવ�યક �શંસા કરવાની તક 
ઝડપવાની ત�પરતા, સાથીદારોની ભૂલોને 
સમાવી લેવાની સમજણ, માફ કરી દ�વાની 
ઉદારતા, ઉપરાંત કોઈ  િવશેષ સેવા યા 
�ોજે�ટની સફળતા મ�યા બાદ સવ� સાથી 
ભાઈ-બહ�નોના સાથ અને સેવાના ઉ�ેખ 
અને �શંસાના શ�દો �ારા તેમના  �દલને 
�તવા - આ બધી  િવશેષતાઓ ઝંખે છ�.

6. મુખ પરનું  ��મત અને ધીરજપૂવ�કના શાંત 
વચનો �ારા જ અડધી સમ�યા હલ થઈ જતી 
હોય છ�. કોઈને સમ�વતી વખતે તેનામાં એવો 
ભાવ પેદા થાય ક� આ મારા  િહતની વાત કર� 
છ�.

7. સાથીદારોમાંથી કદાચ કોઈ �વતં� રીતે વત�, 
 િનયમોનો ભંગ કર� ક� ભૂલ કર� �યાર� તેમને 
તરત જ ઠપકો આપવો, સ� ફરમાવવી ક� દ�ડ 
આપવામાં ઉતાવળ કરવાના બદલે, �યા 
સં�ગોમાં આ ઘટના બની તે સમ� અપમાન 
ક� તોછડું વત�ન કરવાને બદલે સમજણ અને 
શુભભાવનાથી ઉક�લ લાવવો એ વધુ કારગત 
નીવડશે. સાથીદારો સાથેના �યવહારમાં 
અંતર ક� દરાર ઊભી થાય અને સંબંધોમાં 
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કડવાશ જ�મે તેથી સં�થાને નુકસાન જ થશે, 
એ વાતની સાવધાની પ  �રપ� ને��વ પાસે 
અપે   િ�ત છ�.

8. સં�થાને વફાદાર,  િન�ાપૂવ�ક કામ કરનારા 
અને  િશ�તપૂવ�ક રહ�નાર, મહ�નતુ 
સાથીદારોમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ટક� રહ� તે માટ� 
કદરદાની અને �શંસાના શ�દો �ય ��ગત 
રીતે અને સમૂહ વ�ે પણ કહ�વામાં ઉદારતા 
રાખવાના ફાયદા છ�. તેમનું એવું લાગવા દો ક� 
તમને યા સં�થાને તેમની જ�રત છ�. સં�થાને 
છોડીને જવાનો  િવચાર સાથીદારોમાં જ�મે તો 
તે માટ�    િચંિતત બની પ �ર ��થ િતમાં અને 
�વયંમાં પ �રવત�ન લાવવું આવ�યક છ�.

9. સં�થાના સ�યો સાથેના �યવહારમાં પ�પાત, 
ભેદભાવ, �હાલાં-દવલાંના ભાવ ઊભા ના 
થાય તેની તક�દારી અવ�ય રાખવી જ�રી છ�. 
તંદુર�ત �પધા� આવકાય� છ�. પર�તુ અ�ય દોષ 
છતાં કરી નીચા પાડવાની અંદરોઅંદર �� િ� 
થતી હોય તેનું શી�તાથી  િનવારણ કરવું એ 
ક�શળ ને��વની જવાબદારી છ�.

10. જવાબદારી, ફરજ,  િન�ા અને કત��ય 
ભાવનાથી પણ એક શ�દ વધુ �ચો અને 
�ે� છ�. તે ઉ�રદા િય�વ. જેનો અથ� છ� 
આપણે ઉપરવાળાને ઉ�ર આપવો પડશે એમ 
સમ�ને આચરણ કરવું.

11. કોઈ પણ �કારની �ય �� યા ઘટના  િવશે 
� ંિથ ધરાવવી  િહતાવહ નથી. � ંિથમુ�, 
લગાવમુ�, �� અને માર ંુ - ભાવથી મુ�, 
સંબંધોના રાગ-��ષથી મુ� હોય એવું ને��વ 
આદશ� ગણી શકાય. બને તેટલી મીત વાણી 
અને  િન�પ� વલણ નેતા ��યે સૌમાં આદર 
ભાવ પેદા કર� છ�. �યથ� વાતોમાં રસ લેવો, 
�સૂસી કરાવવી, અયો�ય પા� પર  િવ�ાસ 

મૂકવો, સાથીદારો પાસે  િનયમ  િવ��ના કામો 
કરાવવા, આવેશ અને રોફ પૂવ�કના વત�ન-
�યવહાર �ારા સોટો પાડવો - આ બધાં 
છીછરી (shallow) નેતાગીરીના લ�ણો 
કહ�વાય.

12. આપણી સાથે �ડાયેલ સૌ એકમાળાના 
મણકા સમાન છ�. મશીનના નાનકડા પૂ�� 
(ચાક� ક� ���)ની પણ અગ�ય ઓછી ન 
આંકવી �ઈએ. એક ��� ઢીલો પડવાથી 
ગાડીનું પૈડું યા મશીનનું ચ� છુ� પડીને 
અક�માત સ� શક� છ�. સં�થાનું કોઈ પણ 
એક અંગ (સ�ય) કમ�ર પડે તો તેની 
કાળ� રાખવાની જવાબદારીથી મો ફ�રવી 
લેવું ભ િવ�યમાં ભાર� પડી શક� છ�.

13. અ�યના પ �રવત�નની અપે�ા રાખવા કરતાં 
�વયંમાં પ �રવત�ન લાવવું વધુ સહ�લું છ�. કારણ 
ક� �વયંનું પ �રવત�ન તો પોતાની ઈ�છા અને 
�ઢતા પર આધા �રત છ�, �યાર� સામેવાળાની 
�ઢતા આપણા હાથમાં નથી.

14. સાથીદારોની જ� �રયાત, સુખાકારી તથા 
તેમના સુખ-દુઃખના �સંગે સાથી ક� સહયોગી 
બનવું, તેઓ સાથે સામા િજકતા ક�ળવવી, 
તેમના �વનમાં ઉ�સાહ-ઉમંગ આવે તેવી 
�� િ�ઓ યોજવી તથા રો િજંદા શુ�ક અને 
એકધારાપણાથી  િનરસ થતી �દગીમાં �ાણ 
પૂરવા એ � ��વંત નેતાનું ઉ�રદા િય�વ છ�.

15. સં�થાના અંગભૂત સાથીઓ વ�ેના સંબંધોમાં 
તનાવ, ટકરાવ ક� સંઘષ� થાય તે પહ�લાં જ ગેર 
સમજ દૂર કરી,  િન�પ� ભાવે સમ�યાને 
સમ�,  િવવેકપૂવ�ક સમાધાન કરી તંદુર�ત 
વાતાવરણ  િનમા�ણ કરવાનું કાય� પ �રપ� 
ને��વનું છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥
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મુલાયમ ન હોય ક� તેની હાજરી, આદશ� ક� વેણની 
લોકો પરવા ન કર�, તેમજ એટલું કઠોર ક� કડક 
(Strickt) પણ ન હોય ક� જેથી ન�કના તથા 
દૂરના સાથીદારો હળવાશથી હળીમળી ન શક� ક� 
પોતાની વાતની રજૂઆત કરતાં ડર�. નેતાના 
 �દલમાં સં�થા અને સં�થાના સાથીદારો-
કાય�કતા�ઓ � િત પા �રવા �રક �ેહ, સહયોગ 
અને સહાનુભૂ િતની ભાવના હશે તો સં�થાની 
�ગ િતનો �ાફ �ચે ને �ચે વધતો જશે.

લીડરશીપ અંગે ટી�સ

1. લીડર મગજનું કાય� કર� છ�, �યાર� સાથીદારો 
હાથ-પગ અને ઈ ��ીઓનું કાય� કર� છ�. 
બ�નેના સુમેળ અને સહયોગથી જ કાય� 
દીપશે. જેમ શરીરના સવ� અંગોની કાળ� 
મગજ રાખે છ�. તેમ સમજુ નેતાએ સં�થાના 
સવ� કાય�કરોના યોગ�ેમની કાળ� 
રાખવાની હોય છ�.

2.  કોઈપણ �ોજે�ટ-કાય��મના આયોજનમાં, 
અમલીકરણમાં અને � િ�યાના  િવ  િવધ તબ�� 
નેતાએ જવાબદાર કાય�કતા�ઓ સાથે ચચા� 
અને પરામશ� કરી આગળ વધવું �ઈએ.

3. જવાબદારીની વહ�ચણી મસલત કરીને ન�ી 
કરવી. મન ફાવે તેમ આપખુદીથી કાય�ભાર 
લાદવાથી ક� પોતાની �તે જ બધું ન�ી કરી, 
ઓડ�ર આપવાની ટ�વ વાળું ને��વ સફળ થઈ 
શકતું નથી.

4. સાથીદારોના મંત�ય ક� વાતને શાંિતપૂવ�ક અને 
ધીરજથી સાંભળીએ. તરત જ ઉતાવળ� 
� િતકાર ન કરીએ ક� જલદીથી  િનણ�ય ના 
સંભળાવીએ. સામેની �ય ��ને લાગવું �ઈએ 
ક� તમે તેમને સાંભળો છો, સમ� છો અને તેની 
લાગણીની કદર કરો છો. કોઈની પણ વાત 

અડધેથી અટકાવી દ�વી, પૂરી વાત સાંભ�યા 
 િવના ફ�સલો આપી દ�વો,  િમટ�ગ ક� સભા વ�ે 
કટા�, ટો�ટ ક� કોઈને અપમા િનત કરવા - 
આ �કારનું વત�ન ક� અ  િભગમ ને��વ સામે 
અ  િન�છનીય  િવરોધ,  િવ� નો અને અવરોધને 
આમં�ણ આપશે. ને��વ સામે અણગમો, 
સમ�યા અને પડકારોનો માહોલ ઊભો ન થાય 
તેની સાવચેતી અને સજગતા રાખવાની 
જવાબદારી નેતાની છ�.

5. સકારા�મક ને��વ પા �રવા �રક �ેહભાવ, 
 િવવેકયુ� કદરદાની, મદદ કરવાની 
ભાવના આવ�યક �શંસા કરવાની તક 
ઝડપવાની ત�પરતા, સાથીદારોની ભૂલોને 
સમાવી લેવાની સમજણ, માફ કરી દ�વાની 
ઉદારતા, ઉપરાંત કોઈ  િવશેષ સેવા યા 
�ોજે�ટની સફળતા મ�યા બાદ સવ� સાથી 
ભાઈ-બહ�નોના સાથ અને સેવાના ઉ�ેખ 
અને �શંસાના શ�દો �ારા તેમના  �દલને 
�તવા - આ બધી  િવશેષતાઓ ઝંખે છ�.

6. મુખ પરનું  ��મત અને ધીરજપૂવ�કના શાંત 
વચનો �ારા જ અડધી સમ�યા હલ થઈ જતી 
હોય છ�. કોઈને સમ�વતી વખતે તેનામાં એવો 
ભાવ પેદા થાય ક� આ મારા  િહતની વાત કર� 
છ�.

7. સાથીદારોમાંથી કદાચ કોઈ �વતં� રીતે વત�, 
 િનયમોનો ભંગ કર� ક� ભૂલ કર� �યાર� તેમને 
તરત જ ઠપકો આપવો, સ� ફરમાવવી ક� દ�ડ 
આપવામાં ઉતાવળ કરવાના બદલે, �યા 
સં�ગોમાં આ ઘટના બની તે સમ� અપમાન 
ક� તોછડું વત�ન કરવાને બદલે સમજણ અને 
શુભભાવનાથી ઉક�લ લાવવો એ વધુ કારગત 
નીવડશે. સાથીદારો સાથેના �યવહારમાં 
અંતર ક� દરાર ઊભી થાય અને સંબંધોમાં 
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કડવાશ જ�મે તેથી સં�થાને નુકસાન જ થશે, 
એ વાતની સાવધાની પ  �રપ� ને��વ પાસે 
અપે   િ�ત છ�.

8. સં�થાને વફાદાર,  િન�ાપૂવ�ક કામ કરનારા 
અને  િશ�તપૂવ�ક રહ�નાર, મહ�નતુ 
સાથીદારોમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ટક� રહ� તે માટ� 
કદરદાની અને �શંસાના શ�દો �ય ��ગત 
રીતે અને સમૂહ વ�ે પણ કહ�વામાં ઉદારતા 
રાખવાના ફાયદા છ�. તેમનું એવું લાગવા દો ક� 
તમને યા સં�થાને તેમની જ�રત છ�. સં�થાને 
છોડીને જવાનો  િવચાર સાથીદારોમાં જ�મે તો 
તે માટ�    િચંિતત બની પ �ર ��થ િતમાં અને 
�વયંમાં પ �રવત�ન લાવવું આવ�યક છ�.

9. સં�થાના સ�યો સાથેના �યવહારમાં પ�પાત, 
ભેદભાવ, �હાલાં-દવલાંના ભાવ ઊભા ના 
થાય તેની તક�દારી અવ�ય રાખવી જ�રી છ�. 
તંદુર�ત �પધા� આવકાય� છ�. પર�તુ અ�ય દોષ 
છતાં કરી નીચા પાડવાની અંદરોઅંદર �� િ� 
થતી હોય તેનું શી�તાથી  િનવારણ કરવું એ 
ક�શળ ને��વની જવાબદારી છ�.

10. જવાબદારી, ફરજ,  િન�ા અને કત��ય 
ભાવનાથી પણ એક શ�દ વધુ �ચો અને 
�ે� છ�. તે ઉ�રદા િય�વ. જેનો અથ� છ� 
આપણે ઉપરવાળાને ઉ�ર આપવો પડશે એમ 
સમ�ને આચરણ કરવું.

11. કોઈ પણ �કારની �ય �� યા ઘટના  િવશે 
� ંિથ ધરાવવી  િહતાવહ નથી. � ંિથમુ�, 
લગાવમુ�, �� અને માર ંુ - ભાવથી મુ�, 
સંબંધોના રાગ-��ષથી મુ� હોય એવું ને��વ 
આદશ� ગણી શકાય. બને તેટલી મીત વાણી 
અને  િન�પ� વલણ નેતા ��યે સૌમાં આદર 
ભાવ પેદા કર� છ�. �યથ� વાતોમાં રસ લેવો, 
�સૂસી કરાવવી, અયો�ય પા� પર  િવ�ાસ 

મૂકવો, સાથીદારો પાસે  િનયમ  િવ��ના કામો 
કરાવવા, આવેશ અને રોફ પૂવ�કના વત�ન-
�યવહાર �ારા સોટો પાડવો - આ બધાં 
છીછરી (shallow) નેતાગીરીના લ�ણો 
કહ�વાય.

12. આપણી સાથે �ડાયેલ સૌ એકમાળાના 
મણકા સમાન છ�. મશીનના નાનકડા પૂ�� 
(ચાક� ક� ���)ની પણ અગ�ય ઓછી ન 
આંકવી �ઈએ. એક ��� ઢીલો પડવાથી 
ગાડીનું પૈડું યા મશીનનું ચ� છુ� પડીને 
અક�માત સ� શક� છ�. સં�થાનું કોઈ પણ 
એક અંગ (સ�ય) કમ�ર પડે તો તેની 
કાળ� રાખવાની જવાબદારીથી મો ફ�રવી 
લેવું ભ િવ�યમાં ભાર� પડી શક� છ�.

13. અ�યના પ �રવત�નની અપે�ા રાખવા કરતાં 
�વયંમાં પ �રવત�ન લાવવું વધુ સહ�લું છ�. કારણ 
ક� �વયંનું પ �રવત�ન તો પોતાની ઈ�છા અને 
�ઢતા પર આધા �રત છ�, �યાર� સામેવાળાની 
�ઢતા આપણા હાથમાં નથી.

14. સાથીદારોની જ� �રયાત, સુખાકારી તથા 
તેમના સુખ-દુઃખના �સંગે સાથી ક� સહયોગી 
બનવું, તેઓ સાથે સામા િજકતા ક�ળવવી, 
તેમના �વનમાં ઉ�સાહ-ઉમંગ આવે તેવી 
�� િ�ઓ યોજવી તથા રો િજંદા શુ�ક અને 
એકધારાપણાથી  િનરસ થતી �દગીમાં �ાણ 
પૂરવા એ � ��વંત નેતાનું ઉ�રદા િય�વ છ�.

15. સં�થાના અંગભૂત સાથીઓ વ�ેના સંબંધોમાં 
તનાવ, ટકરાવ ક� સંઘષ� થાય તે પહ�લાં જ ગેર 
સમજ દૂર કરી,  િન�પ� ભાવે સમ�યાને 
સમ�,  િવવેકપૂવ�ક સમાધાન કરી તંદુર�ત 
વાતાવરણ  િનમા�ણ કરવાનું કાય� પ �રપ� 
ને��વનું છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥
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પુ�યથી. હોળી અને ધૂળ�ટી સાથે ઉજવાય છ�. એક 
િવ�ાને યો�ય જ ક�ં છ� ક� ‘હોળી એટલે આગ 
અને ધૂળ�ટી એટલે રાગ.’ આગ એટલે તેજ આપતું 
�વન તેજ�વી બનાવવા માટ�. આપણામાં રહ�લ 
જુનાં સં�કારો, ક�સં�કારો, �યસનો ક� ખરાબ 
ટ�વોને હોળીની આગમાં ભ�મીભૂત કરવા અિત 
આવ�યક છ�. પોતાના �વનમાં આસુરી 
�િ�ઓના લાકડા તથા દુઃખદાયી બુરા 
સં�કારોના છાણાં બા�યાં િસવાય, હોળી 
�ગટાવવી િનરથ�ક ને �યથ� છ� અને એ મા� 
ચીલાચાલુ રીત-રસમ િનભાવવા જેવું છ�. 
યોગા��ની હોળીથી આસુરી �િ�ઓ બાળી દ�વી 
અને ધૂળ�ટી એટલે રાગ. તે કઈ રીતે ? � અગાઉ 
આપણા જુના આસુરી સં�કારો જેવા ક� પર�પર 
વેરઝેર, ક�સંપ, મતમતાંતરો, પર�પર િમલન, 
મીઠાશથી મનાવી શકાય. આથી જ આ �દવસે 
લોકો પતાસા, હાયડા ક� ખજૂર જેવી ગળી(મીઠી) 
ચી�ને �સાદ તરીક� યા �રવાજ અનુસાર 
એકબી�ને ખવડાવીને, �હ� મીઠું કર� છ� તથા 
કરાવે છ�. ‘ધૂળ�ટી એક બી�ના રાસ મેળવવાનું 
�ેમનું પવ� છ�. િભ�ન િભ�ન સૂરો ભૂલીને, મતભેદો 
િનવારી, એક માળાના મણકામાં, �ેમના દોરામાં 
પરોવાઈ જવાનું પવ� છ�.’ એક ગીતની સુંદર પં�� 
એ ક� છ� : ‘સૂર િમલે મેરા તુ�હારા, તો સૂર બને 
હમારા...’ એકબી�ને પર�પર ગળ� વળગીને 
મળવું એટલે કડવાશનો ભાવ ભૂલીને, પર�પર 
�ેમભાવ વધારી, ભાઈચારો ક�ળવવો. મીઠાઈ 
ખાવી એટલે મધુરભાષી બનવું તથા સુખદાયી 
મીઠાં બોલ બોલવા. ર�ગ છાંટવાનો આ�યા��મક 

ર�ગોનું અનોખું પવ� હોળી

હોળી આવી ર�... ! ર�ગની પીચકારી લાવી 
ર�... હોળી એટલે ર�ગોનો તહ�વાર. હોળી એટલે 
સવ� માટ� ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ખુશી-હષ��ાસનું 
પવ�. હોિલકો�સવ એટલે �ીક��ણ અને ગોપ-
ગોપીઓનો પણ િ�ય ઉ�સવ. �ીક��ણનું બાળપણ 
મથુરા-�ંદાવનમાં વી�યું અને ગુજરાતની �ા�રકા 
રાજધાની કમ�ભૂિમ પણ રહી. તેથી ખાસ કરીને 
ગુજરાત અને ઉ�ર �દ�શમાં અને સિવશેષ 
રાજ�થાનમાં હોળીનું પવ� બધા લોકો ખૂબ જ 
ધામધૂમથી ઉજવે છ�. મારવાડીઓની તો કહ�વત છ� 
ક� : ‘�દવાળી અઠ� કઠ�, પણ હોળી તો ઘેર ઘેર’ 
ફાગણ મિહનાની પૂિણ�માના �દવસે ઉજવાતો આ 
તહ�વાર મારવાડ (રાજ�થાન)માં તો અઠવા�ડયા 
અગાઉ લોકો ઢોલ-�ાંસા વગાડીને હ�શે હ�શે 
ઉજવવાનું શ� કરી દ� છ�. ગુજરાતમાં રહ�તા 
મારવાડી મજૂરો તથા કારીગરો આ પવ� ઉજવવા 
ખાસ વતનમાં પહ�ચી �ય છ�. ઉ�સવ લોકોમાં 
ખુશી અને ઉ�સાહ વધાર� છ�. આ પવ� પર લોકો 
રગશીયા �વનની ઘટમાળથી છટક�ને પણ બંને 
હાથમાં ગુલાલ લઈને, પોતાના વહાલાં િ�યજનો 
પાસે પહ�ચી �ય છ� અને ગીતો ગાવા લાગે છ�, જેમ 
ક� : ‘તન ર�ગોલો�, આજ મન ર�ગ લો, ખેલો 
આજ ઉમંગ ભેર હોલી.’ લોકો મન મુક�ને 
ઉ�ાસપૂવ�ક આ પવ� ઉજવે છ�. આમ છતાં કોઈના 
મનને ર�જ ન થાય ક� �દલ ન દુભાય તેની 
સાવધાની રાખવી �ઈએ. કિવ �હાનાલાલ એ 
ઠીક ક�ં છ� ક� : ‘ઓ રસ તર�યા બાળ, રસની 
રીત ન ભૂલશો.’ �ભુએ બાંધી પાળ, રસસાગરના 

�દ�ય દશ�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

આ�યા��મક ર�ગોનો ઉ�સવ એટલે હોળી
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દુિનયા બદલાઈ �ય, પર�તુ આપણે �ઢતાવાળું, 
��ામય, ખુશીનું �વન �વવું. પરમા�માના 
�ેમમાં ર�ગાઈ જવા અચલ અટલ રહો. �દગીમાં 
જેમ �ાસનું મહ�વ ખૂબ જ છ�, તેવી રીતે 
પરમા�મામય બનવા માટ� સ�સંગ�પી ર�ગનું પણ 
મહ�વ વધુ છ�. ભૂતકાળમાં કોઈએ આપણને દુઃખ 
આ�યું હોય તો તેને ભૂલી જઈ, �મા આપી દઈએ. 
(ફરગેટ એ�ડ ફરગીવ) આપણે બધા એક જ 
�ભુિપતા પરમા�મા િશવબાબાના બાળકો, 
પર�પર આ�મા-આ�મા ભાઈ-ભાઈ છીએ. તે 
રીતનું �ેમપૂવ�કનું વત�ન દાખવવું �ઈએ.

હોળી એટલે પિવ� બનવું. દિ�ણ ભારતમાં 
હોળી કામદહન પવ� તરીક� મનાવાય છ�. હોળી પવ� 
પર કામિવકારને જલાવી, મન-વચન-કમ�થી 
પિવ�તા ધારણ કરવી. કહ�વાય છ� ક� : ‘પિવ�તા 
સુખ-શાંિતની જનની છ�.’ હોળીને અં�ે�માં હોલી 
કહ�વાય છ�. હોલીનો એક અલગ �દ�ય અથ� પિવ� 
પણ છ�. હોલી શ�દનો સંિધ િવ�છ�દ કરતાં હોલી = 
હો + લી. હોલી અથા�ત ્ બીતી તો બીત ગઈ. વીતેલી 
અનુિચત વાતોને ભૂલી જવી. હોલી એટલે ઈ�રનાં 
બની જવું. હોલીનો આ�યા��મક ભાવાથ� એ થાય 
છ� ક�, ‘�� આ�મા હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવને 
સમપ�ણ થઈ ગઈ.’ પોતાનું �વન �ભુને અપ�ણ 
કરીને, ઈ�રીય આ�ા મુજબ અથા�ત ્ �ીમત 
અનુસાર �વન �વવું.

ચાલો... હોળી પવ� પર આપણે સૌ મળીને 
સમૂહગાન ગાઈએ,

‘ર�ગ-ર�ગ ક� ર�ગ સે બચકર, 

 ર�ગો એક ક� સંગ,

સ�ા હોલી િમલન મનાઓ, 

 �ભુિપતા િશવ ક� સંગ.’

॥ ઓમશા  િત ॥ 

ભાવાથ� શો ? પીચકારીથી ર�ગ છાંટવો એટલે �ાન 
�પી પીચકારી �ારા, એકબી� પર ઈ�રીય 
�ાનનો ર�ગ, સ�સંગનો ર�ગ તથા સદ ્ગુણોનો ર�ગ 
લગાવવો. જેથી િવકારોની મલીનતા દૂર થઈ �ય. 
આ�મા શુ�, ક�ચન, પિવ� પાવન બની �ય.

ગુલાલ છાંટવાનો ભાવાથ�

ગુલાલ ર�ગે લાલ હોય છ� અને દર�ક ધાિમ�ક 
�સંગોમાં ક� કોઈ પણ િવજયની ખુશાલીમાં લાલ 
ગુલાલ છ�ટાય છ�. વડા�ધાન ક� રા�પિત જેવા 
ટોચના નેતાઓથી લઈને, સમાજના દર�ક ક�ાના 
(ટોપ ટુ બોટમ) લોકો પણ ગુલાલ છાંટીને આ પવ� 
મનાવે છ�. ગુલાલને પિવ� પણ માનવામાં આવે છ� 
અને એટલે જ િહ�દુ સં�ક�િતમાં ધાિમ�ક િવિધઓમાં 
- પૂ�માં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છ�. સંત રહીમ 
કહ� છ� ક� :

‘�ીિત વહી સરાિહયે િમલે હોત ર�ગ દૂન, 

� હદ� જદ� તજે, તજે સફ�દી ચૂન’

હળદરને ચુનો મળી �ય તો લાલ ર�ગ બને 
છ�. હળદરનો પીળો ર�ગ તથા ચુનાનો સફ�દ ર�ગ 
સમા�ત થઈ �ય છ�. બે િભ�ન-િભ�ન ર�ગનું 
અ��ત�વ મટી જઈ એક નવો લાલ ર�ગ બને છ�. જે 
�ેમના અથા�ત ્ �દય (Heart)ના લાલ ર�ગથી 
ઓળખાય છ�. ગુલાલનો લાલ ર�ગ છાંટવો એટલે 
પર�પર �દયોનું િમલન સાધવું. �ેમમાં શુ�તા 
લાવવી, મધુર િમલન મનાવવા માટ� આપણામાં 
રહ�લી નકારા�મક (નેગેટીવ) ભાવનાઓ તથા 
ખરાબ ક� �યથ� ��િ�ઓને હોમી દઈ �વાહા કરી 
દ�વી, જેથી મનને સાચી શાંિત મળ�. પર�પર 
વેરભાવ છોડીને આપસમાં એકતા થાય. �ેમના 
ર�ગમાં એકાકાર થઈ �ય. હોળીનું પવ� એટલે 
જુના દુઃખને ભૂલવું અને વસંતના વાયરા જેવું 
સુગંિધત આનંદમય, સુખી, નવ�વન. ભલે 
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પુ�યથી. હોળી અને ધૂળ�ટી સાથે ઉજવાય છ�. એક 
િવ�ાને યો�ય જ ક�ં છ� ક� ‘હોળી એટલે આગ 
અને ધૂળ�ટી એટલે રાગ.’ આગ એટલે તેજ આપતું 
�વન તેજ�વી બનાવવા માટ�. આપણામાં રહ�લ 
જુનાં સં�કારો, ક�સં�કારો, �યસનો ક� ખરાબ 
ટ�વોને હોળીની આગમાં ભ�મીભૂત કરવા અિત 
આવ�યક છ�. પોતાના �વનમાં આસુરી 
�િ�ઓના લાકડા તથા દુઃખદાયી બુરા 
સં�કારોના છાણાં બા�યાં િસવાય, હોળી 
�ગટાવવી િનરથ�ક ને �યથ� છ� અને એ મા� 
ચીલાચાલુ રીત-રસમ િનભાવવા જેવું છ�. 
યોગા��ની હોળીથી આસુરી �િ�ઓ બાળી દ�વી 
અને ધૂળ�ટી એટલે રાગ. તે કઈ રીતે ? � અગાઉ 
આપણા જુના આસુરી સં�કારો જેવા ક� પર�પર 
વેરઝેર, ક�સંપ, મતમતાંતરો, પર�પર િમલન, 
મીઠાશથી મનાવી શકાય. આથી જ આ �દવસે 
લોકો પતાસા, હાયડા ક� ખજૂર જેવી ગળી(મીઠી) 
ચી�ને �સાદ તરીક� યા �રવાજ અનુસાર 
એકબી�ને ખવડાવીને, �હ� મીઠું કર� છ� તથા 
કરાવે છ�. ‘ધૂળ�ટી એક બી�ના રાસ મેળવવાનું 
�ેમનું પવ� છ�. િભ�ન િભ�ન સૂરો ભૂલીને, મતભેદો 
િનવારી, એક માળાના મણકામાં, �ેમના દોરામાં 
પરોવાઈ જવાનું પવ� છ�.’ એક ગીતની સુંદર પં�� 
એ ક� છ� : ‘સૂર િમલે મેરા તુ�હારા, તો સૂર બને 
હમારા...’ એકબી�ને પર�પર ગળ� વળગીને 
મળવું એટલે કડવાશનો ભાવ ભૂલીને, પર�પર 
�ેમભાવ વધારી, ભાઈચારો ક�ળવવો. મીઠાઈ 
ખાવી એટલે મધુરભાષી બનવું તથા સુખદાયી 
મીઠાં બોલ બોલવા. ર�ગ છાંટવાનો આ�યા��મક 

ર�ગોનું અનોખું પવ� હોળી

હોળી આવી ર�... ! ર�ગની પીચકારી લાવી 
ર�... હોળી એટલે ર�ગોનો તહ�વાર. હોળી એટલે 
સવ� માટ� ઉમંગ-ઉ�સાહ અને ખુશી-હષ��ાસનું 
પવ�. હોિલકો�સવ એટલે �ીક��ણ અને ગોપ-
ગોપીઓનો પણ િ�ય ઉ�સવ. �ીક��ણનું બાળપણ 
મથુરા-�ંદાવનમાં વી�યું અને ગુજરાતની �ા�રકા 
રાજધાની કમ�ભૂિમ પણ રહી. તેથી ખાસ કરીને 
ગુજરાત અને ઉ�ર �દ�શમાં અને સિવશેષ 
રાજ�થાનમાં હોળીનું પવ� બધા લોકો ખૂબ જ 
ધામધૂમથી ઉજવે છ�. મારવાડીઓની તો કહ�વત છ� 
ક� : ‘�દવાળી અઠ� કઠ�, પણ હોળી તો ઘેર ઘેર’ 
ફાગણ મિહનાની પૂિણ�માના �દવસે ઉજવાતો આ 
તહ�વાર મારવાડ (રાજ�થાન)માં તો અઠવા�ડયા 
અગાઉ લોકો ઢોલ-�ાંસા વગાડીને હ�શે હ�શે 
ઉજવવાનું શ� કરી દ� છ�. ગુજરાતમાં રહ�તા 
મારવાડી મજૂરો તથા કારીગરો આ પવ� ઉજવવા 
ખાસ વતનમાં પહ�ચી �ય છ�. ઉ�સવ લોકોમાં 
ખુશી અને ઉ�સાહ વધાર� છ�. આ પવ� પર લોકો 
રગશીયા �વનની ઘટમાળથી છટક�ને પણ બંને 
હાથમાં ગુલાલ લઈને, પોતાના વહાલાં િ�યજનો 
પાસે પહ�ચી �ય છ� અને ગીતો ગાવા લાગે છ�, જેમ 
ક� : ‘તન ર�ગોલો�, આજ મન ર�ગ લો, ખેલો 
આજ ઉમંગ ભેર હોલી.’ લોકો મન મુક�ને 
ઉ�ાસપૂવ�ક આ પવ� ઉજવે છ�. આમ છતાં કોઈના 
મનને ર�જ ન થાય ક� �દલ ન દુભાય તેની 
સાવધાની રાખવી �ઈએ. કિવ �હાનાલાલ એ 
ઠીક ક�ં છ� ક� : ‘ઓ રસ તર�યા બાળ, રસની 
રીત ન ભૂલશો.’ �ભુએ બાંધી પાળ, રસસાગરના 

�દ�ય દશ�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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દુિનયા બદલાઈ �ય, પર�તુ આપણે �ઢતાવાળું, 
��ામય, ખુશીનું �વન �વવું. પરમા�માના 
�ેમમાં ર�ગાઈ જવા અચલ અટલ રહો. �દગીમાં 
જેમ �ાસનું મહ�વ ખૂબ જ છ�, તેવી રીતે 
પરમા�મામય બનવા માટ� સ�સંગ�પી ર�ગનું પણ 
મહ�વ વધુ છ�. ભૂતકાળમાં કોઈએ આપણને દુઃખ 
આ�યું હોય તો તેને ભૂલી જઈ, �મા આપી દઈએ. 
(ફરગેટ એ�ડ ફરગીવ) આપણે બધા એક જ 
�ભુિપતા પરમા�મા િશવબાબાના બાળકો, 
પર�પર આ�મા-આ�મા ભાઈ-ભાઈ છીએ. તે 
રીતનું �ેમપૂવ�કનું વત�ન દાખવવું �ઈએ.

હોળી એટલે પિવ� બનવું. દિ�ણ ભારતમાં 
હોળી કામદહન પવ� તરીક� મનાવાય છ�. હોળી પવ� 
પર કામિવકારને જલાવી, મન-વચન-કમ�થી 
પિવ�તા ધારણ કરવી. કહ�વાય છ� ક� : ‘પિવ�તા 
સુખ-શાંિતની જનની છ�.’ હોળીને અં�ે�માં હોલી 
કહ�વાય છ�. હોલીનો એક અલગ �દ�ય અથ� પિવ� 
પણ છ�. હોલી શ�દનો સંિધ િવ�છ�દ કરતાં હોલી = 
હો + લી. હોલી અથા�ત ્ બીતી તો બીત ગઈ. વીતેલી 
અનુિચત વાતોને ભૂલી જવી. હોલી એટલે ઈ�રનાં 
બની જવું. હોલીનો આ�યા��મક ભાવાથ� એ થાય 
છ� ક�, ‘�� આ�મા હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવને 
સમપ�ણ થઈ ગઈ.’ પોતાનું �વન �ભુને અપ�ણ 
કરીને, ઈ�રીય આ�ા મુજબ અથા�ત ્ �ીમત 
અનુસાર �વન �વવું.

ચાલો... હોળી પવ� પર આપણે સૌ મળીને 
સમૂહગાન ગાઈએ,

‘ર�ગ-ર�ગ ક� ર�ગ સે બચકર, 

 ર�ગો એક ક� સંગ,

સ�ા હોલી િમલન મનાઓ, 

 �ભુિપતા િશવ ક� સંગ.’

॥ ઓમશા  િત ॥ 

ભાવાથ� શો ? પીચકારીથી ર�ગ છાંટવો એટલે �ાન 
�પી પીચકારી �ારા, એકબી� પર ઈ�રીય 
�ાનનો ર�ગ, સ�સંગનો ર�ગ તથા સદ ્ગુણોનો ર�ગ 
લગાવવો. જેથી િવકારોની મલીનતા દૂર થઈ �ય. 
આ�મા શુ�, ક�ચન, પિવ� પાવન બની �ય.

ગુલાલ છાંટવાનો ભાવાથ�

ગુલાલ ર�ગે લાલ હોય છ� અને દર�ક ધાિમ�ક 
�સંગોમાં ક� કોઈ પણ િવજયની ખુશાલીમાં લાલ 
ગુલાલ છ�ટાય છ�. વડા�ધાન ક� રા�પિત જેવા 
ટોચના નેતાઓથી લઈને, સમાજના દર�ક ક�ાના 
(ટોપ ટુ બોટમ) લોકો પણ ગુલાલ છાંટીને આ પવ� 
મનાવે છ�. ગુલાલને પિવ� પણ માનવામાં આવે છ� 
અને એટલે જ િહ�દુ સં�ક�િતમાં ધાિમ�ક િવિધઓમાં 
- પૂ�માં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છ�. સંત રહીમ 
કહ� છ� ક� :

‘�ીિત વહી સરાિહયે િમલે હોત ર�ગ દૂન, 

� હદ� જદ� તજે, તજે સફ�દી ચૂન’

હળદરને ચુનો મળી �ય તો લાલ ર�ગ બને 
છ�. હળદરનો પીળો ર�ગ તથા ચુનાનો સફ�દ ર�ગ 
સમા�ત થઈ �ય છ�. બે િભ�ન-િભ�ન ર�ગનું 
અ��ત�વ મટી જઈ એક નવો લાલ ર�ગ બને છ�. જે 
�ેમના અથા�ત ્ �દય (Heart)ના લાલ ર�ગથી 
ઓળખાય છ�. ગુલાલનો લાલ ર�ગ છાંટવો એટલે 
પર�પર �દયોનું િમલન સાધવું. �ેમમાં શુ�તા 
લાવવી, મધુર િમલન મનાવવા માટ� આપણામાં 
રહ�લી નકારા�મક (નેગેટીવ) ભાવનાઓ તથા 
ખરાબ ક� �યથ� ��િ�ઓને હોમી દઈ �વાહા કરી 
દ�વી, જેથી મનને સાચી શાંિત મળ�. પર�પર 
વેરભાવ છોડીને આપસમાં એકતા થાય. �ેમના 
ર�ગમાં એકાકાર થઈ �ય. હોળીનું પવ� એટલે 
જુના દુઃખને ભૂલવું અને વસંતના વાયરા જેવું 
સુગંિધત આનંદમય, સુખી, નવ�વન. ભલે 
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ચાલવાની શ�આત કર� છ�. અને કોઈ સતસંગ ક� 
આ�યા ��મક સં�થા સાથે �ડાય છ� કોઈ એક 
સમૂહ ક� સંગઠન �ડે તેનો નાતો બંધાય છ�. 
શ�આતમાં તેનું લ� �યેય �ા    ��તનું જ હોય છ�. 
પર�તુ ધીમે-ધીમે જેમ-જેમ �યાંની �ય ��ઓ સાથે 
સં�થાની ગ િત- િવ િધ �ડે �ડાય છ�. �યાર� 
આસપાસનું વાતાવરણ તેને સેવા �� િ� તરફ દોર� 
છ� અને તેનો ઉમંગ-ઉ�સાહ પણ હોય છ�. એવું કહી 
શકાય છ�. આ�યા ��મક �વનના બાળપણની 
શ�આત થાય છ�. સમય જતાં લ�ની સમજની 
સાથે સાથે �યાંના કારોબારની સમજ પણ વધતી 
�ય છ�. અહ� �વ-ઉ�ન િતની સાથે પોતાના 
મહ�વનો સંક�પ �ગે છ�. બસ અહ�થી જ 
અપે�ાનાં બીજ રોપાવાની શ�આત થાય છ�.

ધીર�-ધીર� સેવાકાય�ની સરખામણી 
તફાવત, �પધા� અને તેની વ�ે �વયંની 
ભૂ િમકાની તુલના કરવા મન �ેરાય છ�. અને 
�સંગોપાત �ય ��ને પોતાની અવગણના ક� 
અવહ�લના થઈ રહી છ� તેવું અનુભવવા લાગે છ�. 
આ એવો તબ�ો છ� �યાર� પુર ુષાથ�ની ગ િત ધીમી 
પડે છ�. �ા ��તની ઈ�છા ��ત થાય છ�. સેવા 
સાથીઓની જેમ બદલામાં મને પણ મળવું �ઈએ 
તેવી અપે�ા ઉ�પ�ન થાય છ� અને ઉ�ન િતનો �ાફ 
નીચે ઉતરવા માંડે છ�.

આ પ �ર ��થ િતમાંથી બહાર આવવા 
પુર ુષાથ�ઓ તુર�ત પગલાં લેવાં �ઈએ. અંતમુ�ખી 
બની �વનું ચે     �ક�ગ કરી પોતાના �યેયથી  િવમુખ 
કરતી પ �ર ��થ િતનું સૂ�મતાથી અવલોકન કરવું 
�ઈએ. ક�ટલીકવાર એવું અનુભવાયું છ� ક� 
�ય ��ના વત�ન �યવહારમાં નારાજગી દ�ખાઈ 

માનવીના સવા�ગી �વા��યની પ �રભાષામાં 
શારી �રકની સાથે સામા િજક, આ   િથ�ક અને 
આ�યા ��મક પાસાઓનો પણ  િવચાર કરવામાં 
આવે છ�. જેથી  �ય �� તન-મન-ધન અને જનનું 
સુખ મેળવી શક�. અને આ સુખ મેળવવા માટ� 
�ય ��ને પ �ર�મ અને પુર ુષાથ� બ�ને કરવો પડે 
છ�. ખાસ કરીને માન િસક �વા��ય �ા� ત કરવા તો 
�ય ��એ પુર ુષાથ� પર જ �યાન આપવું પડે, કારણ 
ક� �યાં આ  ��મ   ક  િવકાસની વાત છ�. મન, બુ ��, 
સં�કારોને �ે�, �વ�છ અને પ િવ� બનાવવા 
પડે છ�.

દુ િનયામાં બ� ઓછી �ય �� હશે જેમને 
આ�યા ��મક પુર ુષાથ� માટ� કોઈના સહકારની, 
સહયોગની, માગ�દશ�નની ક� મદદની જ�ર નહ� 
પડતી હોય. તેથી તે પોતાની �તને કોઈની ને 
કોઈની સાથે �યાંક ને �યાંક �ડતી હોય છ�. એ 
રીતે પોતાના આ�યા ��મક �વનની શ�આત કર� 
છ�. તેમજ વ�ા-ઓછા અંશે સફળતા પણ મેળવે 
છ�. તેની આ�યા ��મક ઉ�ન િતના લ� સાથે 
આર�ભેલી યા�ા �યાર�ક તી� તો �યાર�ક ધીમી 
ગ િતથી તો �યાર�ક થંભી ગયેલી જણાય છ�. જેના 
અનેક કારણો હોઈ શક� પર�તુ તેમાંનું એક કારણ 
પુર ુષાથ�ની અપે�ાનું છ�. �યાર� આ�મા તી� અને 
ઊડતી કળાને બદલે મંદગ િત અને �યાંક �વયંને 
થંભી ગયો હોય તેવો અનુભવ કર� છ�. ગ િત છ� પણ 
�ગ િત નથી, ઉ�ન િત નથી એવો આભાસ થવા 
માંડે છ�.

આજના સમયમાં �ય �� પોતાની �વ-
ઉ�ન િત, �વ-પ �રવત�ન માટ� કોઈને કોઈ માગ� 
પસંદ કર� છ�. મહ�અંશે ભ �� ક� �ાનમાગ� પર 

અપે�ા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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ઓર છ�. �� જે છું, જેવો છું તેવો મારી �તને 
ઓળખી લ�. ક�ઈપણ છૂપા�યા વગર, તો અ�યને 
દોષ આપવાનું ક� અ�ય પાસે અપે�ા રાખવાનું મન 
જ નહ� થાય. એ ખુશનસીબ છ� જેને મા� �વયંને 
જ બદલવામાં રસ છ� અને એ આપણા હાથની વાત 
છ�. �ઢ બનીએ જડ નહ�. છાયા અને ફળ ન 
આપતા ��ોનું મહ�વ એટલું નથી હોતું. કોઈનો 
ઉપયોગ કરવાને બદલે ઉપયોગી બનું જે ક�ઈ 
મેળવવું છ� તે માટ� �� યો�ય બનું, પા� બનું.

દુ િનયામાં �યાં, �યાર�, ક�ટલું, કોનાથી ક�વું 
મ�યું એ  િવષે  િવચારવાની જ�ર નથી. �યાં, 
�યાર�, જેટલું, જેના �ારા, જેવું મ�યું તે �વીકારવું 
અગ�યનું છ�. પછી તે સાધન હોય, સંપ િત હોય, 
સંબંધ હોય, �ેહ હોય ક� સહકાર હોય. સંસારમાં 
સુખ અને દુઃખ �યાર�ય બધાને સમાન નથી હોતા 
અને આજ તો જગતની સુંદરતા છ�.

સવ�ના �યારા અને સવ�થી �યારા બની 
�વીએ. અપે�ાઓને છોડી જુઓ પછી �વનને 
માણવાની મ� જ ક�ઈ ઓર છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

આવે છ�.  િન  િમ� આ�માઓની ખામી કમ�રી પર 
� �� જવા માંડે છ�.   િવકાસ અટક� છ�. આવી 
 ��થ િતમાં અપે     િ�ત પ  �રણામ મેળવવા પોતાને 
યો�ય બનાવવા પુર ુષાથ� આર�ભી દ�વો �ઈએ. 
લાયક બનવા �ાનનો �ડાણપૂવ�ક અ�યાસ કરી 
સમજને ક�ળવવાની જ�ર છ�.

અપે�ાના મૂળમાં �યાર�ક અસંતોષ તો 
�યાર�ક સૂ�મમાં ઈષા�ભાવનાં બીજ �વા મળ� છ�. 
�ય ��ને પુર ુષાથ�ના અંતે જે �ા�ત થાય તેમાં 
સંતુ� રહ�વું આવ�યક છ�. પ �રણામ �ગ િત જુદી-
જુદી ક�ાએ હોઈ શક�. સફળતા ઓછી ક� વધાર� 
હોઈ શક� પર�તુ  ��થ િત જળવાવી �ઈએ. આરોહ-
અવરોહ અને બદલાતા સૂરથી જ સંગીત પેદા થાય 
છ�. આ�યા ��મક �વનમાં સવાર અને સાંજ 
બ�નેનું મહ�વ છ�. આપણે ઈ�છીએ તો ઉગતા 
સૂરજનો અને આથમતા સૂરજનો આનંદ લઈ 
શક�એ. �ય��એ પસાર થતા, વહી રહ�લા 
�વનને એક નદીની જેમ િનહાળવું �ઈએ. 
�વયંના �વનને  િનરખવાની, અનુભવવાની, તેનું 
અવલોકન કરવાની મ� છ�. જેને માણવી �ઈએ. 
��ા બની �વયંના પાટ�ને �વાની મ� જ ક�ઈ 
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• પોતાના સં�કારોને ઇઝી (સરળ) બનાવી દો તો સવ� કાય� ઈઝી થઈ જશે.

• સમ�યાઓનો ધીરજથી સામનો કરો, તો સમાધાન મળી જશે.

• પુ�ષાથ�ને તી� કરવો છ� તો અલબેલાપણાના ઢીલા ���ને ટાઈટ કરો.

• �હ�થ �યવહારની જવાબદારી સંભાળવાની છ�. નફરત કરવાની નથી. કમલપુ�પ સમાન  રહ�વાનું 
છ�. આ��તક બનીને સવ�ને આ��તક બનાવવાનાં છ�.

• �  ��ને અલૌ �કક, મનને શીતળ, બુ ��ને  િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ મહાન છ�.

• જે વાત અવ�થાને બગાડનારી છ� તે વાત સાંભળવા છતાં ના સાંભળો.

• અંિતમ સમયમાં ચાર� બાજુ માનવોની, �ક�િતની હલચલ અને અવાજ થશે. ચીસો પાડવાનું, ડરાવી દ� 
તેવું વાયુમંડળ બનશે. આવા સમયમાં પળમાં અ�ય� ફ�ર�તા સો િનરાકારી અશરીરી આ�મા છું - 
આ અ�યાસ જ િવજયી બનાવશે.



ચાલવાની શ�આત કર� છ�. અને કોઈ સતસંગ ક� 
આ�યા ��મક સં�થા સાથે �ડાય છ� કોઈ એક 
સમૂહ ક� સંગઠન �ડે તેનો નાતો બંધાય છ�. 
શ�આતમાં તેનું લ� �યેય �ા    ��તનું જ હોય છ�. 
પર�તુ ધીમે-ધીમે જેમ-જેમ �યાંની �ય ��ઓ સાથે 
સં�થાની ગ િત- િવ િધ �ડે �ડાય છ�. �યાર� 
આસપાસનું વાતાવરણ તેને સેવા �� િ� તરફ દોર� 
છ� અને તેનો ઉમંગ-ઉ�સાહ પણ હોય છ�. એવું કહી 
શકાય છ�. આ�યા ��મક �વનના બાળપણની 
શ�આત થાય છ�. સમય જતાં લ�ની સમજની 
સાથે સાથે �યાંના કારોબારની સમજ પણ વધતી 
�ય છ�. અહ� �વ-ઉ�ન િતની સાથે પોતાના 
મહ�વનો સંક�પ �ગે છ�. બસ અહ�થી જ 
અપે�ાનાં બીજ રોપાવાની શ�આત થાય છ�.

ધીર�-ધીર� સેવાકાય�ની સરખામણી 
તફાવત, �પધા� અને તેની વ�ે �વયંની 
ભૂ િમકાની તુલના કરવા મન �ેરાય છ�. અને 
�સંગોપાત �ય ��ને પોતાની અવગણના ક� 
અવહ�લના થઈ રહી છ� તેવું અનુભવવા લાગે છ�. 
આ એવો તબ�ો છ� �યાર� પુર ુષાથ�ની ગ િત ધીમી 
પડે છ�. �ા ��તની ઈ�છા ��ત થાય છ�. સેવા 
સાથીઓની જેમ બદલામાં મને પણ મળવું �ઈએ 
તેવી અપે�ા ઉ�પ�ન થાય છ� અને ઉ�ન િતનો �ાફ 
નીચે ઉતરવા માંડે છ�.

આ પ �ર ��થ િતમાંથી બહાર આવવા 
પુર ુષાથ�ઓ તુર�ત પગલાં લેવાં �ઈએ. અંતમુ�ખી 
બની �વનું ચે     �ક�ગ કરી પોતાના �યેયથી  િવમુખ 
કરતી પ �ર ��થ િતનું સૂ�મતાથી અવલોકન કરવું 
�ઈએ. ક�ટલીકવાર એવું અનુભવાયું છ� ક� 
�ય ��ના વત�ન �યવહારમાં નારાજગી દ�ખાઈ 

માનવીના સવા�ગી �વા��યની પ �રભાષામાં 
શારી �રકની સાથે સામા િજક, આ   િથ�ક અને 
આ�યા ��મક પાસાઓનો પણ  િવચાર કરવામાં 
આવે છ�. જેથી  �ય �� તન-મન-ધન અને જનનું 
સુખ મેળવી શક�. અને આ સુખ મેળવવા માટ� 
�ય ��ને પ �ર�મ અને પુર ુષાથ� બ�ને કરવો પડે 
છ�. ખાસ કરીને માન િસક �વા��ય �ા� ત કરવા તો 
�ય ��એ પુર ુષાથ� પર જ �યાન આપવું પડે, કારણ 
ક� �યાં આ  ��મ   ક  િવકાસની વાત છ�. મન, બુ ��, 
સં�કારોને �ે�, �વ�છ અને પ િવ� બનાવવા 
પડે છ�.

દુ િનયામાં બ� ઓછી �ય �� હશે જેમને 
આ�યા ��મક પુર ુષાથ� માટ� કોઈના સહકારની, 
સહયોગની, માગ�દશ�નની ક� મદદની જ�ર નહ� 
પડતી હોય. તેથી તે પોતાની �તને કોઈની ને 
કોઈની સાથે �યાંક ને �યાંક �ડતી હોય છ�. એ 
રીતે પોતાના આ�યા ��મક �વનની શ�આત કર� 
છ�. તેમજ વ�ા-ઓછા અંશે સફળતા પણ મેળવે 
છ�. તેની આ�યા ��મક ઉ�ન િતના લ� સાથે 
આર�ભેલી યા�ા �યાર�ક તી� તો �યાર�ક ધીમી 
ગ િતથી તો �યાર�ક થંભી ગયેલી જણાય છ�. જેના 
અનેક કારણો હોઈ શક� પર�તુ તેમાંનું એક કારણ 
પુર ુષાથ�ની અપે�ાનું છ�. �યાર� આ�મા તી� અને 
ઊડતી કળાને બદલે મંદગ િત અને �યાંક �વયંને 
થંભી ગયો હોય તેવો અનુભવ કર� છ�. ગ િત છ� પણ 
�ગ િત નથી, ઉ�ન િત નથી એવો આભાસ થવા 
માંડે છ�.

આજના સમયમાં �ય �� પોતાની �વ-
ઉ�ન િત, �વ-પ �રવત�ન માટ� કોઈને કોઈ માગ� 
પસંદ કર� છ�. મહ�અંશે ભ �� ક� �ાનમાગ� પર 

અપે�ા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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ઓર છ�. �� જે છું, જેવો છું તેવો મારી �તને 
ઓળખી લ�. ક�ઈપણ છૂપા�યા વગર, તો અ�યને 
દોષ આપવાનું ક� અ�ય પાસે અપે�ા રાખવાનું મન 
જ નહ� થાય. એ ખુશનસીબ છ� જેને મા� �વયંને 
જ બદલવામાં રસ છ� અને એ આપણા હાથની વાત 
છ�. �ઢ બનીએ જડ નહ�. છાયા અને ફળ ન 
આપતા ��ોનું મહ�વ એટલું નથી હોતું. કોઈનો 
ઉપયોગ કરવાને બદલે ઉપયોગી બનું જે ક�ઈ 
મેળવવું છ� તે માટ� �� યો�ય બનું, પા� બનું.

દુ િનયામાં �યાં, �યાર�, ક�ટલું, કોનાથી ક�વું 
મ�યું એ  િવષે  િવચારવાની જ�ર નથી. �યાં, 
�યાર�, જેટલું, જેના �ારા, જેવું મ�યું તે �વીકારવું 
અગ�યનું છ�. પછી તે સાધન હોય, સંપ િત હોય, 
સંબંધ હોય, �ેહ હોય ક� સહકાર હોય. સંસારમાં 
સુખ અને દુઃખ �યાર�ય બધાને સમાન નથી હોતા 
અને આજ તો જગતની સુંદરતા છ�.

સવ�ના �યારા અને સવ�થી �યારા બની 
�વીએ. અપે�ાઓને છોડી જુઓ પછી �વનને 
માણવાની મ� જ ક�ઈ ઓર છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

આવે છ�.  િન  િમ� આ�માઓની ખામી કમ�રી પર 
� �� જવા માંડે છ�.   િવકાસ અટક� છ�. આવી 
 ��થ િતમાં અપે     િ�ત પ  �રણામ મેળવવા પોતાને 
યો�ય બનાવવા પુર ુષાથ� આર�ભી દ�વો �ઈએ. 
લાયક બનવા �ાનનો �ડાણપૂવ�ક અ�યાસ કરી 
સમજને ક�ળવવાની જ�ર છ�.

અપે�ાના મૂળમાં �યાર�ક અસંતોષ તો 
�યાર�ક સૂ�મમાં ઈષા�ભાવનાં બીજ �વા મળ� છ�. 
�ય ��ને પુર ુષાથ�ના અંતે જે �ા�ત થાય તેમાં 
સંતુ� રહ�વું આવ�યક છ�. પ �રણામ �ગ િત જુદી-
જુદી ક�ાએ હોઈ શક�. સફળતા ઓછી ક� વધાર� 
હોઈ શક� પર�તુ  ��થ િત જળવાવી �ઈએ. આરોહ-
અવરોહ અને બદલાતા સૂરથી જ સંગીત પેદા થાય 
છ�. આ�યા ��મક �વનમાં સવાર અને સાંજ 
બ�નેનું મહ�વ છ�. આપણે ઈ�છીએ તો ઉગતા 
સૂરજનો અને આથમતા સૂરજનો આનંદ લઈ 
શક�એ. �ય��એ પસાર થતા, વહી રહ�લા 
�વનને એક નદીની જેમ િનહાળવું �ઈએ. 
�વયંના �વનને  િનરખવાની, અનુભવવાની, તેનું 
અવલોકન કરવાની મ� છ�. જેને માણવી �ઈએ. 
��ા બની �વયંના પાટ�ને �વાની મ� જ ક�ઈ 
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• પોતાના સં�કારોને ઇઝી (સરળ) બનાવી દો તો સવ� કાય� ઈઝી થઈ જશે.

• સમ�યાઓનો ધીરજથી સામનો કરો, તો સમાધાન મળી જશે.

• પુ�ષાથ�ને તી� કરવો છ� તો અલબેલાપણાના ઢીલા ���ને ટાઈટ કરો.

• �હ�થ �યવહારની જવાબદારી સંભાળવાની છ�. નફરત કરવાની નથી. કમલપુ�પ સમાન  રહ�વાનું 
છ�. આ��તક બનીને સવ�ને આ��તક બનાવવાનાં છ�.

• �  ��ને અલૌ �કક, મનને શીતળ, બુ ��ને  િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ મહાન છ�.

• જે વાત અવ�થાને બગાડનારી છ� તે વાત સાંભળવા છતાં ના સાંભળો.

• અંિતમ સમયમાં ચાર� બાજુ માનવોની, �ક�િતની હલચલ અને અવાજ થશે. ચીસો પાડવાનું, ડરાવી દ� 
તેવું વાયુમંડળ બનશે. આવા સમયમાં પળમાં અ�ય� ફ�ર�તા સો િનરાકારી અશરીરી આ�મા છું - 
આ અ�યાસ જ િવજયી બનાવશે.



��યેક માનવીની ખોજ યા પુર ુષાથ�નો હ�તુ 
આંત �રક સુખ-શાંિતની �ા ��તનો છ�. આજનો 
મનુ�ય આંત �રક સ� ��થી અથા�ત ્ આ  ��મક 
�વ�પની અનુભૂ િતથી દૂર થઈ ગયો છ�. મા� 
પરમા�મા જે સવ�શ ��વાન છ�, જે સુખના સાગર 
છ�, જે શાંિતના અખૂટ ભંડાર છ�, તેની ન�ક 
જઈને માનવી સંપૂણ� અને સંપ�ન બનવાનો 
પુર ુષાથ� કરી શક�.

સંપૂણ� કોણ ? એ ��માં આ સં�થાનું લ�ય 
નજર સમ� તરવરવું �ઈએ. �યાર� અ�ય 
દુ�યવી સં�થાઓના લ�ય  �ડ�ી ક� નામ, માન, 
શાનની અ�પકાલીન �ા ��તમાં જ સમાઈ �ય છ�, 
�યાર� આ ઈ�રીય સં�થાનું લ�ય છ� - ‘લ�મી-
નારાયણ પદ’ની �ા ��ત અથા�ત ્ દ�વતાઈ ( �દ�ય) 
ગુણોની �ા ��ત. �યા  �દ�ય ગુણો દ�વી દ�વતાઓમાં 
હતા ? સવ�ગુણોથી સંપ�ન, સોળ� કળાથી (સવ� 
કૌશ�ય યા કળાથી) સંપ�ન, સંપૂણ�  િન િવ�કારી, 
 િનરઅહ�કારી, મયા�દા પુર ુષો�મ અને ડબલ-
અિહ�સક. આ  �દ�ય ગુણો અથા�ત ્ આ�માની સંપૂણ� 
અવ�થાની �ા ��ત માટ� દ�વી-દ�વતાઓએ �યો 
પુર ુષાથ� (તેમના અગાઉના જ�મમાં તેમણે) કય� 
હશે ? આ �� ઉદ ્ભવવો �ઈએ. કારણ હર 
�ા ��ત પાછળ પુર ુષાથ� રહ�લો હોય છ�.

આવા સંપૂણ�  �દ�યગુણોથી યુ� બનવાનો - 
પુર ુષાથ� રાજયોગ �ારા જ થઈ શક�. રાજયોગ એ 
આ�માના પરમા�મા સાથેના  િમલનનો સહજ માગ� 
છ�. જે �વયં પરમા�માએ શીખ�યો છ� તેનો સંદભ� 
�ીમદ ્ ભગવદ ્ગીતામાં ભગવાનુવાચ - ‘મનમના 
ભવ’ - મહાવા�ય �ારા મળ� છ�. હ� અજુ�ન, તાર ંુ 
મન ( િચ�) મારામાં પરોવી દ�. તારી સવ�  િચંતા મને 

સ�પી દ� અને  િન િ�ંત થઈ �.

વત�માન સંગમયુગમાં પરમા�મા  િશવ 
�વયમ ્, ��ાતન �ારા જે �ાન આપે છ� તેને 
ધારણ કરી ‘�ાનમૂત�’ બનવું એ છ� �થમ �તંભ, 
આ  �દ�ય�ાનને �વનમાં ઉતારી બુરાઈઓને 
ભ�મ કરીને દ�વતાઈગુણો ધારણ કરી ‘ગુણમૂત�’ 
બનવું એ છ� બી� �તંભ. �ી� �તંભ છ� - 
‘મહાદાની મૂત�’ અથા�ત ્ પરમા�માએ આપેલ 
�ાનનું વાણી �ારા અને પોતાના કમ� �ારા 
ગુણોનું દાન કરવું - એ છ� મહાદાનીનું કત��ય. 
‘મનસા’માં પણ સવ� આ�માઓ � િત શુભ િચંતન 
�ારા ક�યાણકારી સંક�પો કરવા એ મહાદાની 
આ�માનું કત��ય છ�. આ સવ� કમ� વખતે સતત 
પરમા�માની યાદ રહ� એ છ� ચોથું પગ િથયું 
‘યાદમૂત�’.

ઉપરો� ચાર�  િવશેષતાઓ ધારણ કરવા 
માટ�નો સતત પુર ુષાથ� સંપૂણ�તાની સમીપ લઈ જઈ 
શક� છ�. જેમાં ‘સમપ�ણમયતા’ મન-બુ  �� અને 
કમ�થી �ાણ પૂર� છ� - અથા�ત ્ પુર ુષાથ�ને વેગવંતો 
બનાવે છ�. પરમા�માની ન�ક જવું એટલે સંપૂણ� 
બનવાનો પુર ુષાથ� કરવો. આ તો છ� ‘હ �રનો માગ�’ 
એ તો શૂરાનો છ�. તો સાચી શૂરવીરતા �યાગમાં છ�. 
‘�યાગ’માં શું છોડવાનું છ�. જે  િવનાશી છ� તે. પુનઃ 
�� છ� ક�  િવનાશી શું છ� ? ઉ�ર છ� આ દ�હ, આ 
દ�હના સંબંધીઓ અને નજર સામેની દુ િનયાનું 
આકષ�ણ. અથા�ત ્ બુ ��થી દ�હ અને દ�હના 
સંબંધીઓ તથા દુ�યવી �પ, ર�ગ, રસ, ગંધ, 
�પશ�ના આકષ�ણો છોડવાનાં છ�. ઈ  ���યો �યાં 
ખ�ચાય �યાંથી મન વાળી લઈને તેને �ભુ પરમા�મા 
‘ િશવબાબા’માં  ��થર કરવું એ છ� પુર ુષાથ�.

સંપૂણ� બનવાનો પુર ુષાથ�
�.ક�. ભગવતીબેન, પેટલાદ
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સંપ�ન આ�મામાં હોય.

૩. સબસે �યારા ઔર �યારા - �ભુના 
�યારા તો સવ�ના �યારા. ન કોઈ ન�કનું ન દૂરનું. 
ન રાગ, ન ��ષ, ન કોઈ ચાહના, ન કોઈ ફ �રયાદ, 
ન કોઈ ક�પલેન, ન કોઈને   િ� �ટસાઈઝ કરવી, ન 
કોઈની ઉપે�ા, ન કશાની અપે�ા. આ  ��થ િત 
હોય તે યોગની મ� લૂંટી શક�.

૪. સમાનતા - સવ� આ�માઓ � િત 
સમાન�પે ભાવ.  િનંદા-�તુ િત, હષ�-શોક, સુખ-
દુઃખ, માન-અપમાન આવી બધી જ પ �ર ��થ િત 
વ�ે પણ �સ�ન િચ� રહી શક� તેને યોગયુ� 
કહી શકાય.

૫. શુભ િચંતક - �યથ� સંક�પો સમથ� 
સંક�પોમાં ફ�રવાઈ �ય. દર�ક આ�મા � િત રહમ 
અને ક�યાણની ભાવના હોય. � �� ભાઈ-ભાઈની 
પ િવ� હોય. � િ�  િવ�ક�યાણી હોય અને �� િ� 
હ�મેશ અ�યને માટ� ઉદાહરણ �વ�પ હોય. હર કમ� 
 �દ�યતાની ઝાંખી કરાવે એવા હોય. સંપક�માં 
અશુ� આ�મા હોય તો તેને માટ� પણ શુભભાવના 
અને શુભ � �� હોય. કોઈની પણ ઉપે�ા ક� 
અવગણના ન હોય.

૬. બેલે�સ - સંતુલન - �વનમાં આંત �રક 
સંતુલન રાખવું એ પ �રપ�તાની  િનશાની છ� 
મનને  િવચ િલત કર� તેવી પ �ર ��થ િતમાં  િવવેક, 
ધૈય� અને �માભાવ વડે સંતુલન કરી શકાય.

�ેહ અને શ �� �વ�પની ધારણામાં 
Lovefull and Lawfull વ�ે બેલે�સ હોય એ માટ� 
‘પરખશ ��’  હોય. મ િહમા થવાથી ન નશો હોય, 
�લા િન થવાથી ન �ણા જ�મે. ગંભીરતા અને 
રમ   િણકતા વ�ે બેલે�સ હોય. ‘�યારાપન’ અને 
‘�યારાપન’ વ�ે પણ બેલે�સ. ‘ન�તા’ અને 
‘મહાનતા’ વ�ે બેલે�સ. (મહારથીઓનો આ 

‘ઔર સંગ છોડ, એક સંગ �ડ’ આ છ� 
સંપૂણ� બનવાની યુ ��, યા  િવ િધ, એક  િપતા 
પરમા�મા સાથે �ેમપૂવ�ક સવ� સંબંધ બાંધી અહ� 
‘ િન િમત મા�’ કત��ય કરવું એટલે ‘મર�વા’ 
જ�મ થયો કહ�વાય. સંસારના ભૌ િતક સુખ-
સાધનોમાં અનાસ �� અને પરમા�માની �� િતમાં 
‘�વવું’ એ છ� ‘મર�વા’ જ�મનો પુર ુષાથ�. એ 
માટ�ની ધારણા છ� ‘ િન િમ�પણું’ એનું ગુંજન છ� 
‘મરના તેરી ગલી મ� �ના તેરી ગલી મ�’ �� તો 
અહ� મુસાફર છું. મારો અસલ દ�શ તો છ� 
‘પરમધામ’ આ ધૂન આ �� િતથી સંપ�ન 
અવ�થાની મંિઝલ તય થશે. તેથી સવ�શ ��ઓની 
�ા ��ત અને સંપૂણ�તા અથા�ત ્  �દ�યગુણોનો �ંગાર 
થશે.

આવા સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�માની 
 િનશાનીઓ કઈ ?

૧. ન  �કસી સે નફરત, ન  �કસી સે 
�ભા િવત અથા�ત ્  �ડટ�ચ - ઉપરામ  ��થ િત - 
નફરત એ તો ગફલત છ�. નફરતનો ભાવ પણ 
કોઈ શરીરધારીની જ યાદ કરાવશે. �ભા િવત 
કરનારની �� િત પણ શરીરધારીની જ �� િત 
કરાવશે. લગાવ, �ભાવ, ખ�ચાણ અને 
આકષ�ણના સવ� સૂ�મબંધનોથી મુ� હોય તેને 
નથી કોઈ ઈ�છા ક� નથી કોઈ ચાહના, ઈ�છા 
મા�મ ્ અ  િવ�ાની  ��થ િત હોય. ઈ�છા અસંતોષની 
જનની છ�. ઈ�છા અ�છા બનને ન િહ દ�ગી.

૨. રાગ-��ષ, માન-અપમાન, હષ�-શોક 
આ સવ� માનવીય ભાવથી પર� - ગીતાની ભાષામાં 
આ  ��થ િતને ‘ ��થત ��’ અવ�થા કહ� છ�.

ન ઉદાસી, ન મુ�ક�લ, ન  િનરાશા ક� નથી 
હતાશા. પર�તુ સદા ખુશી.   અતી���ય સુખ ક� ઝૂલે 
મ� સદા ઝૂલતે રહના. આ  િનશાની સંપૂણ� અને 
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��યેક માનવીની ખોજ યા પુર ુષાથ�નો હ�તુ 
આંત �રક સુખ-શાંિતની �ા ��તનો છ�. આજનો 
મનુ�ય આંત �રક સ� ��થી અથા�ત ્ આ  ��મક 
�વ�પની અનુભૂ િતથી દૂર થઈ ગયો છ�. મા� 
પરમા�મા જે સવ�શ ��વાન છ�, જે સુખના સાગર 
છ�, જે શાંિતના અખૂટ ભંડાર છ�, તેની ન�ક 
જઈને માનવી સંપૂણ� અને સંપ�ન બનવાનો 
પુર ુષાથ� કરી શક�.

સંપૂણ� કોણ ? એ ��માં આ સં�થાનું લ�ય 
નજર સમ� તરવરવું �ઈએ. �યાર� અ�ય 
દુ�યવી સં�થાઓના લ�ય  �ડ�ી ક� નામ, માન, 
શાનની અ�પકાલીન �ા ��તમાં જ સમાઈ �ય છ�, 
�યાર� આ ઈ�રીય સં�થાનું લ�ય છ� - ‘લ�મી-
નારાયણ પદ’ની �ા ��ત અથા�ત ્ દ�વતાઈ ( �દ�ય) 
ગુણોની �ા ��ત. �યા  �દ�ય ગુણો દ�વી દ�વતાઓમાં 
હતા ? સવ�ગુણોથી સંપ�ન, સોળ� કળાથી (સવ� 
કૌશ�ય યા કળાથી) સંપ�ન, સંપૂણ�  િન િવ�કારી, 
 િનરઅહ�કારી, મયા�દા પુર ુષો�મ અને ડબલ-
અિહ�સક. આ  �દ�ય ગુણો અથા�ત ્ આ�માની સંપૂણ� 
અવ�થાની �ા ��ત માટ� દ�વી-દ�વતાઓએ �યો 
પુર ુષાથ� (તેમના અગાઉના જ�મમાં તેમણે) કય� 
હશે ? આ �� ઉદ ્ભવવો �ઈએ. કારણ હર 
�ા ��ત પાછળ પુર ુષાથ� રહ�લો હોય છ�.

આવા સંપૂણ�  �દ�યગુણોથી યુ� બનવાનો - 
પુર ુષાથ� રાજયોગ �ારા જ થઈ શક�. રાજયોગ એ 
આ�માના પરમા�મા સાથેના  િમલનનો સહજ માગ� 
છ�. જે �વયં પરમા�માએ શીખ�યો છ� તેનો સંદભ� 
�ીમદ ્ ભગવદ ્ગીતામાં ભગવાનુવાચ - ‘મનમના 
ભવ’ - મહાવા�ય �ારા મળ� છ�. હ� અજુ�ન, તાર ંુ 
મન ( િચ�) મારામાં પરોવી દ�. તારી સવ�  િચંતા મને 

સ�પી દ� અને  િન િ�ંત થઈ �.

વત�માન સંગમયુગમાં પરમા�મા  િશવ 
�વયમ ્, ��ાતન �ારા જે �ાન આપે છ� તેને 
ધારણ કરી ‘�ાનમૂત�’ બનવું એ છ� �થમ �તંભ, 
આ  �દ�ય�ાનને �વનમાં ઉતારી બુરાઈઓને 
ભ�મ કરીને દ�વતાઈગુણો ધારણ કરી ‘ગુણમૂત�’ 
બનવું એ છ� બી� �તંભ. �ી� �તંભ છ� - 
‘મહાદાની મૂત�’ અથા�ત ્ પરમા�માએ આપેલ 
�ાનનું વાણી �ારા અને પોતાના કમ� �ારા 
ગુણોનું દાન કરવું - એ છ� મહાદાનીનું કત��ય. 
‘મનસા’માં પણ સવ� આ�માઓ � િત શુભ િચંતન 
�ારા ક�યાણકારી સંક�પો કરવા એ મહાદાની 
આ�માનું કત��ય છ�. આ સવ� કમ� વખતે સતત 
પરમા�માની યાદ રહ� એ છ� ચોથું પગ િથયું 
‘યાદમૂત�’.

ઉપરો� ચાર�  િવશેષતાઓ ધારણ કરવા 
માટ�નો સતત પુર ુષાથ� સંપૂણ�તાની સમીપ લઈ જઈ 
શક� છ�. જેમાં ‘સમપ�ણમયતા’ મન-બુ  �� અને 
કમ�થી �ાણ પૂર� છ� - અથા�ત ્ પુર ુષાથ�ને વેગવંતો 
બનાવે છ�. પરમા�માની ન�ક જવું એટલે સંપૂણ� 
બનવાનો પુર ુષાથ� કરવો. આ તો છ� ‘હ �રનો માગ�’ 
એ તો શૂરાનો છ�. તો સાચી શૂરવીરતા �યાગમાં છ�. 
‘�યાગ’માં શું છોડવાનું છ�. જે  િવનાશી છ� તે. પુનઃ 
�� છ� ક�  િવનાશી શું છ� ? ઉ�ર છ� આ દ�હ, આ 
દ�હના સંબંધીઓ અને નજર સામેની દુ િનયાનું 
આકષ�ણ. અથા�ત ્ બુ ��થી દ�હ અને દ�હના 
સંબંધીઓ તથા દુ�યવી �પ, ર�ગ, રસ, ગંધ, 
�પશ�ના આકષ�ણો છોડવાનાં છ�. ઈ  ���યો �યાં 
ખ�ચાય �યાંથી મન વાળી લઈને તેને �ભુ પરમા�મા 
‘ િશવબાબા’માં  ��થર કરવું એ છ� પુર ુષાથ�.

સંપૂણ� બનવાનો પુર ુષાથ�
�.ક�. ભગવતીબેન, પેટલાદ
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સંપ�ન આ�મામાં હોય.

૩. સબસે �યારા ઔર �યારા - �ભુના 
�યારા તો સવ�ના �યારા. ન કોઈ ન�કનું ન દૂરનું. 
ન રાગ, ન ��ષ, ન કોઈ ચાહના, ન કોઈ ફ �રયાદ, 
ન કોઈ ક�પલેન, ન કોઈને   િ� �ટસાઈઝ કરવી, ન 
કોઈની ઉપે�ા, ન કશાની અપે�ા. આ  ��થ િત 
હોય તે યોગની મ� લૂંટી શક�.

૪. સમાનતા - સવ� આ�માઓ � િત 
સમાન�પે ભાવ.  િનંદા-�તુ િત, હષ�-શોક, સુખ-
દુઃખ, માન-અપમાન આવી બધી જ પ �ર ��થ િત 
વ�ે પણ �સ�ન િચ� રહી શક� તેને યોગયુ� 
કહી શકાય.

૫. શુભ િચંતક - �યથ� સંક�પો સમથ� 
સંક�પોમાં ફ�રવાઈ �ય. દર�ક આ�મા � િત રહમ 
અને ક�યાણની ભાવના હોય. � �� ભાઈ-ભાઈની 
પ િવ� હોય. � િ�  િવ�ક�યાણી હોય અને �� િ� 
હ�મેશ અ�યને માટ� ઉદાહરણ �વ�પ હોય. હર કમ� 
 �દ�યતાની ઝાંખી કરાવે એવા હોય. સંપક�માં 
અશુ� આ�મા હોય તો તેને માટ� પણ શુભભાવના 
અને શુભ � �� હોય. કોઈની પણ ઉપે�ા ક� 
અવગણના ન હોય.

૬. બેલે�સ - સંતુલન - �વનમાં આંત �રક 
સંતુલન રાખવું એ પ �રપ�તાની  િનશાની છ� 
મનને  િવચ િલત કર� તેવી પ �ર ��થ િતમાં  િવવેક, 
ધૈય� અને �માભાવ વડે સંતુલન કરી શકાય.

�ેહ અને શ �� �વ�પની ધારણામાં 
Lovefull and Lawfull વ�ે બેલે�સ હોય એ માટ� 
‘પરખશ ��’  હોય. મ િહમા થવાથી ન નશો હોય, 
�લા િન થવાથી ન �ણા જ�મે. ગંભીરતા અને 
રમ   િણકતા વ�ે બેલે�સ હોય. ‘�યારાપન’ અને 
‘�યારાપન’ વ�ે પણ બેલે�સ. ‘ન�તા’ અને 
‘મહાનતા’ વ�ે બેલે�સ. (મહારથીઓનો આ 

‘ઔર સંગ છોડ, એક સંગ �ડ’ આ છ� 
સંપૂણ� બનવાની યુ ��, યા  િવ િધ, એક  િપતા 
પરમા�મા સાથે �ેમપૂવ�ક સવ� સંબંધ બાંધી અહ� 
‘ િન િમત મા�’ કત��ય કરવું એટલે ‘મર�વા’ 
જ�મ થયો કહ�વાય. સંસારના ભૌ િતક સુખ-
સાધનોમાં અનાસ �� અને પરમા�માની �� િતમાં 
‘�વવું’ એ છ� ‘મર�વા’ જ�મનો પુર ુષાથ�. એ 
માટ�ની ધારણા છ� ‘ િન િમ�પણું’ એનું ગુંજન છ� 
‘મરના તેરી ગલી મ� �ના તેરી ગલી મ�’ �� તો 
અહ� મુસાફર છું. મારો અસલ દ�શ તો છ� 
‘પરમધામ’ આ ધૂન આ �� િતથી સંપ�ન 
અવ�થાની મંિઝલ તય થશે. તેથી સવ�શ ��ઓની 
�ા ��ત અને સંપૂણ�તા અથા�ત ્  �દ�યગુણોનો �ંગાર 
થશે.

આવા સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�માની 
 િનશાનીઓ કઈ ?

૧. ન  �કસી સે નફરત, ન  �કસી સે 
�ભા િવત અથા�ત ્  �ડટ�ચ - ઉપરામ  ��થ િત - 
નફરત એ તો ગફલત છ�. નફરતનો ભાવ પણ 
કોઈ શરીરધારીની જ યાદ કરાવશે. �ભા િવત 
કરનારની �� િત પણ શરીરધારીની જ �� િત 
કરાવશે. લગાવ, �ભાવ, ખ�ચાણ અને 
આકષ�ણના સવ� સૂ�મબંધનોથી મુ� હોય તેને 
નથી કોઈ ઈ�છા ક� નથી કોઈ ચાહના, ઈ�છા 
મા�મ ્ અ  િવ�ાની  ��થ િત હોય. ઈ�છા અસંતોષની 
જનની છ�. ઈ�છા અ�છા બનને ન િહ દ�ગી.

૨. રાગ-��ષ, માન-અપમાન, હષ�-શોક 
આ સવ� માનવીય ભાવથી પર� - ગીતાની ભાષામાં 
આ  ��થ િતને ‘ ��થત ��’ અવ�થા કહ� છ�.

ન ઉદાસી, ન મુ�ક�લ, ન  િનરાશા ક� નથી 
હતાશા. પર�તુ સદા ખુશી.   અતી���ય સુખ ક� ઝૂલે 
મ� સદા ઝૂલતે રહના. આ  િનશાની સંપૂણ� અને 
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પુર ુષાથ� હોય.) તેમજ �હ�થીઓ, લૌ �કક �વન 
અને અલૌ �કક (આ�યા ��મક) �વન વ�ે 
બેલે�સ કર�. ‘અભી અભી કમ�યોગી ઔર અભી 
અભી કમા�તીત અવ�થા’ બેલે�સથી જ લ�ય � િત 
(સંપૂણ�તા � િત) ગ િત કહી શકાય. બેલે�સમાં 
રહ�વું એ પુર ુષાથ� પણ છ�. અને પુર ુષાથ�ની 
પ �રપ�તાની  િનશાની પણ છ�. અજુ�ને ‘બેલે�સ 
શ ��’ થી લ�યવેધ (મ��યવેધ ન િહ) કય�. એક 
નટ પણ ��વીથી અ�ર બેલે�સની શ ��થી જ 
દોરડા પર ચાલી ‘વાહ ! વાહ !’ મેળવે છ�. પુર ુષાથ� 
પણ બેલે�સની શ��થી જ  િવ� નોને  િવકટ 
સં�ગોને પાર કરી શક� છ�.

૭. સંતુ�તા - સંપૂણ�તાની આખરી  િનશાની 
છ�. �વયમ ્થી સંતુ�, અ�યથી સંતુ� અને દ�વી 
પ �રવારથી પણ સંતુ� રહીએ. જે સંતુ� હોય છ� તે 
સદા �સ�ન રહ� છ�. સંતુ�તા આવે અહમ ્ - 
વહમ ્થી મુ�, સરલતા અને સહનશીલતાથી.

૮. સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�મા - ભરપૂર 
હોય, તેનામાં હલકાપન હોય, બોજમુ� 
�ાન�વ�પ હોય. શ ���વ�પ હોય તેમજ 
ફ �ર�તા હોવાનો પોતે અનુભવ કરતો હોય અને 
અ�યને પણ કરાવી શકતો હોય.

૯. સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�માને દુઃખ દદ�, 
મુ�ક�લ, ઉદાસીનતા ક� સમ�યાની કોઈ પણ 
પ �ર ��થ િતની લહ�ર �પશ� પણ કરી શક� ન િહ. સદા 
Blissfull આનંદ �વ�પ અથા�ત ્ મૌલાના મ�તીમાં 
મ�ત ફક�ર હોય, ‘સવ� �ા ��ત �વ�પ’ હોવાનો 
અનુભવ કર�. ‘પાના થા સો પા  િલયા’ આ નશાનો 
આનંદ લૂંટતો હોય.

॥ ઓમશા  િત ॥

ઉદારતા ક�ળવવા માટ� �માગુણની ક�ળવણી 
આવ�યક છ�. ઘણા માણસો એવો �ામક �યાલ 
ધરાવે છ� ક� �મા અથવા માફ� આપવી તે કાયરતા 
અથવા બાયલાપણાની િનશાની છ�. આ વાતમાં 
કોઈ ત�ય નથી. ભારતીય િવચારકો �પ� કહ� છ� 
ક� ‘�મા વીર�ય ભૂષણ�’ એટલે ક� �મા એ વીર 
પુ�ષોનું આભૂષણ છ�. માનવપુ� ઈસુ િ��તને 
તેમના િવરોધીઓએ �ોસ ઉપર લટકા�યા છતાં 
તેમના આખરી શ�દો હતા, ‘તેઓ શું કરી ર�ા છ� 
તેનું તેમને ભાન નથી, આકાશમાંના પરમ િપતા, 
તેઓને માફ કર.’ મનુ�ય મા� ભૂલને પા�, પણ 
ભૂલને માફ� આપવામાં �દ�યતા સમાયેલી છ�. �મા 
એ તો �વનનો પારસમિણ છ� જે કથીરને પણ 
ક�ચનમાં ફ�રવી નાખવાની તાકાત ધરાવે છ�.

સંઘષ� અને આપિ�થી ડરી જવાને બદલે 
તેનો િહ�મતપૂવ�ક સામનો કરવામાં જ માણસનો 
સાચો ધમ� રહ�લો છ�.

મનુ�ય�વનમાં �યાર� સહનશીલતા 
બલવ�ર બને છ� �યાર� �ગિતની િ�િત� ખૂલી 
�ય છ�. સહનશીલ બનવું એ �વનનો અનેરો 
�હાવો છ�.

િ�ય આ�મબંધુઓ, આવો સહનશીલતાનાં 
ગુણનું મનોમન ખેડાણ કરીએ - મંથન કરીએ 
અને એ ગુણના ખેડાણથી જે સુખ-શાંિત અને 
પિવ�તાની ફસલ (ધા�ય) ઉપજે છ� તેના 
આ�યા��મક આનંદ સાથે �ભુ િપતાને યાદ કરતાં 
કરતાં �વન િવકાસનો પંથ ઉ�ગર કરીએ અને 
�ેહીજનોને પણ સોપાનો િસ�ધ કરવા અને 
તેઓનો �વન પથ પણ ઉ�ગર કરવા 
�ેરણા��ોત બનીએ એવી શુભભાવના સાથે..

॥ ઓમશા  િત ॥ 

(પેજ નં. ૨૯નું અનુસંધાન)... સહનશીલતા
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કોઈને પણ �મા કરતાં પહ�લાં માફ કરતાં 
પહ�લાં થોડો  િવચાર કર� ક� � આપણે કોઈને 
માફ ન કરી શકતા હોઈએ. તો શું આપણે 
પરમા�મા ક� આપણા વડીલો પાસેથી માફ�ની 
આશા રાખી શક�એ ખરા ? કોઈને માફ ન કરીને 
આપણે � સમજતા હોઈએ ક� આપણે એ આ�માને 
સ� આપીએ છીએ પર�તુ એ આપણી મોટી ભૂલ 
છ�. આપણે બી�ને ન િહ પર�તુ પોતાની �તને જ 
સ� આપીએ છીએ.

કહ�વાય છ� ‘�મા વીર�ય ભૂષણ�’ એટલે 
ક� �મા એ વીર માણસનું આભૂષણ છ�. અથા�ત ્ 
�માદાન એ સમથ� ક� શ ��શાળી �ય �� જ કરી 
શક� છ�. �મા એ કાયરતા ક� દુબ�ળતાનું લ�ણ 
નથી પર�તુ આ�મબળ અને બુ ��મ�ાનું  િચ� છ�. 
પર�તુ �મા કરીને ભૂલી જવું �ઈએ. આ મહાન 
કત��ય મહાન પુર ુષોએ પણ કરીને બતા�યા છ�.

મહા�મા ઈસા મસીહ સહનશીલતા અને 
�માભાવનાના � િતમૂ િત� હતા. �યાર� એમને �ોસ 
પર ચઢાવવામાં આ�યા અને �યાર� તેમણે ��યુને 
પોતાની ન�ક �યું તો તેમણે  િવરોધીઓ અને 
�ોસ પર ચઢાવવાવાળા લોકો માટ� ઈ�રને �ાથ�ના 
કરી ક� - હ� �ભુ ! ‘આમને માફ કર� કારણ ક� 
આ લોકો �ણતા નથી ક� તેઓ શું કરી ર�ા છ�.’

�મા સદા-સવ�દા  િહતકારી

�મા માંગવી અને �મા આપવી એ બ�ને 
મહાન ગુણ છ�. જે મનુ�યના મનને હલક�� બનાવે છ� 
અને એ પણ યાદ રાખવું �ઈએ ક� �મા માંગવાથી 
ક� �મા કરવાથી આપણે કોઈ પર કોઈ પણ 
�કારનો ઉપકાર નથી કરતા. પર�તુ આપણા 

કોઈ પણ મોટામાં મોટી સમ�યાનું મુ�ય 
કારણ છ� - ખરાબ સંક�પ ક� બદદુઆ. આ 
સમ�યામાંથી બહાર નીકળવાનું અિત   ઉ�મ અને 
સહજ સાધન � કોઈ છ� તો તે �માભાવ. જે પણ 
�ય ��ઓને આપણે �યાર� પણ દુઃખ આ�યું છ� ક� 
આપણે તેમનું મન દુભા�યું છ� તો તેવા લોકોની 
�મા યાચના એટલે ક� માફ� માંગી લઈએ. જેનાથી 
એ �ય ��ઓ આપણા માટ� ખરાબ સંક�પ ક� 
બદદુઆ ન રાખે.

જેઓએ આપણને દુઃખ આ�યું છ�. તેમને 
ઉદાર મનથી માફ કરી દઈએ જેનાથી આપણને 
પણ તે �ય �� � િત ખરાબ સંક�પ ક� બદદુઆ ન 
રહ�.

ખૂબ જ �ણીતુ વા�ય છ�.
માફ કર દો ઉ�હ�
  િજ�હ� તુમ ભૂલ નહ� સકતે,
ભૂલ �ઓ ઉ�હ�,
  િજ�હ� તુમ માફ નહ� કર સકતે.

આપણે �વયં પરમા�માના બાળકો છીએ. 
ભ ��માગ�માં આપણે એમને પણ �ને અન�ને 
ખૂબ જ ગાળો આપી અને ઘણું બધું સાર ું-ખોટું ક�ં 
છતાં પણ આજે આપણી એ ભૂલોને ભૂલી આપણને 
માફ કરીને �ેમથી દરરોજ મુરલીમાં મીઠ� બ�ે 
કહીને સંબોધન કર� છ�. એટલે જ તો પરમા�મા 
માટ� કહ�વાયું છ� ક� સવ�-સમથ� હોવાની સાથે સાથે 
દયાના સાગર પણ છ�. જે આપણી દર�ક ભૂલોને 
માફ કર� છ�. માટ� આપણે કોઈની ભૂલ માટ� કોઈને 
ભૂલવાના નથી પર�તુ દર�કને માફ કરીને દર�કની 
સાથે �ેમથી રહ�વાનું છ�.

વીર માણસનું આભૂષણ - �મા
�.ક�. જ�પા, સાવલી.
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પુર ુષાથ� હોય.) તેમજ �હ�થીઓ, લૌ �કક �વન 
અને અલૌ �કક (આ�યા ��મક) �વન વ�ે 
બેલે�સ કર�. ‘અભી અભી કમ�યોગી ઔર અભી 
અભી કમા�તીત અવ�થા’ બેલે�સથી જ લ�ય � િત 
(સંપૂણ�તા � િત) ગ િત કહી શકાય. બેલે�સમાં 
રહ�વું એ પુર ુષાથ� પણ છ�. અને પુર ુષાથ�ની 
પ �રપ�તાની  િનશાની પણ છ�. અજુ�ને ‘બેલે�સ 
શ ��’ થી લ�યવેધ (મ��યવેધ ન િહ) કય�. એક 
નટ પણ ��વીથી અ�ર બેલે�સની શ ��થી જ 
દોરડા પર ચાલી ‘વાહ ! વાહ !’ મેળવે છ�. પુર ુષાથ� 
પણ બેલે�સની શ��થી જ  િવ� નોને  િવકટ 
સં�ગોને પાર કરી શક� છ�.

૭. સંતુ�તા - સંપૂણ�તાની આખરી  િનશાની 
છ�. �વયમ ્થી સંતુ�, અ�યથી સંતુ� અને દ�વી 
પ �રવારથી પણ સંતુ� રહીએ. જે સંતુ� હોય છ� તે 
સદા �સ�ન રહ� છ�. સંતુ�તા આવે અહમ ્ - 
વહમ ્થી મુ�, સરલતા અને સહનશીલતાથી.

૮. સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�મા - ભરપૂર 
હોય, તેનામાં હલકાપન હોય, બોજમુ� 
�ાન�વ�પ હોય. શ ���વ�પ હોય તેમજ 
ફ �ર�તા હોવાનો પોતે અનુભવ કરતો હોય અને 
અ�યને પણ કરાવી શકતો હોય.

૯. સંપૂણ� અને સંપ�ન આ�માને દુઃખ દદ�, 
મુ�ક�લ, ઉદાસીનતા ક� સમ�યાની કોઈ પણ 
પ �ર ��થ િતની લહ�ર �પશ� પણ કરી શક� ન િહ. સદા 
Blissfull આનંદ �વ�પ અથા�ત ્ મૌલાના મ�તીમાં 
મ�ત ફક�ર હોય, ‘સવ� �ા ��ત �વ�પ’ હોવાનો 
અનુભવ કર�. ‘પાના થા સો પા  િલયા’ આ નશાનો 
આનંદ લૂંટતો હોય.

॥ ઓમશા  િત ॥

ઉદારતા ક�ળવવા માટ� �માગુણની ક�ળવણી 
આવ�યક છ�. ઘણા માણસો એવો �ામક �યાલ 
ધરાવે છ� ક� �મા અથવા માફ� આપવી તે કાયરતા 
અથવા બાયલાપણાની િનશાની છ�. આ વાતમાં 
કોઈ ત�ય નથી. ભારતીય િવચારકો �પ� કહ� છ� 
ક� ‘�મા વીર�ય ભૂષણ�’ એટલે ક� �મા એ વીર 
પુ�ષોનું આભૂષણ છ�. માનવપુ� ઈસુ િ��તને 
તેમના િવરોધીઓએ �ોસ ઉપર લટકા�યા છતાં 
તેમના આખરી શ�દો હતા, ‘તેઓ શું કરી ર�ા છ� 
તેનું તેમને ભાન નથી, આકાશમાંના પરમ િપતા, 
તેઓને માફ કર.’ મનુ�ય મા� ભૂલને પા�, પણ 
ભૂલને માફ� આપવામાં �દ�યતા સમાયેલી છ�. �મા 
એ તો �વનનો પારસમિણ છ� જે કથીરને પણ 
ક�ચનમાં ફ�રવી નાખવાની તાકાત ધરાવે છ�.

સંઘષ� અને આપિ�થી ડરી જવાને બદલે 
તેનો િહ�મતપૂવ�ક સામનો કરવામાં જ માણસનો 
સાચો ધમ� રહ�લો છ�.

મનુ�ય�વનમાં �યાર� સહનશીલતા 
બલવ�ર બને છ� �યાર� �ગિતની િ�િત� ખૂલી 
�ય છ�. સહનશીલ બનવું એ �વનનો અનેરો 
�હાવો છ�.

િ�ય આ�મબંધુઓ, આવો સહનશીલતાનાં 
ગુણનું મનોમન ખેડાણ કરીએ - મંથન કરીએ 
અને એ ગુણના ખેડાણથી જે સુખ-શાંિત અને 
પિવ�તાની ફસલ (ધા�ય) ઉપજે છ� તેના 
આ�યા��મક આનંદ સાથે �ભુ િપતાને યાદ કરતાં 
કરતાં �વન િવકાસનો પંથ ઉ�ગર કરીએ અને 
�ેહીજનોને પણ સોપાનો િસ�ધ કરવા અને 
તેઓનો �વન પથ પણ ઉ�ગર કરવા 
�ેરણા��ોત બનીએ એવી શુભભાવના સાથે..

॥ ઓમશા  િત ॥ 

(પેજ નં. ૨૯નું અનુસંધાન)... સહનશીલતા
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કોઈને પણ �મા કરતાં પહ�લાં માફ કરતાં 
પહ�લાં થોડો  િવચાર કર� ક� � આપણે કોઈને 
માફ ન કરી શકતા હોઈએ. તો શું આપણે 
પરમા�મા ક� આપણા વડીલો પાસેથી માફ�ની 
આશા રાખી શક�એ ખરા ? કોઈને માફ ન કરીને 
આપણે � સમજતા હોઈએ ક� આપણે એ આ�માને 
સ� આપીએ છીએ પર�તુ એ આપણી મોટી ભૂલ 
છ�. આપણે બી�ને ન િહ પર�તુ પોતાની �તને જ 
સ� આપીએ છીએ.

કહ�વાય છ� ‘�મા વીર�ય ભૂષણ�’ એટલે 
ક� �મા એ વીર માણસનું આભૂષણ છ�. અથા�ત ્ 
�માદાન એ સમથ� ક� શ ��શાળી �ય �� જ કરી 
શક� છ�. �મા એ કાયરતા ક� દુબ�ળતાનું લ�ણ 
નથી પર�તુ આ�મબળ અને બુ ��મ�ાનું  િચ� છ�. 
પર�તુ �મા કરીને ભૂલી જવું �ઈએ. આ મહાન 
કત��ય મહાન પુર ુષોએ પણ કરીને બતા�યા છ�.

મહા�મા ઈસા મસીહ સહનશીલતા અને 
�માભાવનાના � િતમૂ િત� હતા. �યાર� એમને �ોસ 
પર ચઢાવવામાં આ�યા અને �યાર� તેમણે ��યુને 
પોતાની ન�ક �યું તો તેમણે  િવરોધીઓ અને 
�ોસ પર ચઢાવવાવાળા લોકો માટ� ઈ�રને �ાથ�ના 
કરી ક� - હ� �ભુ ! ‘આમને માફ કર� કારણ ક� 
આ લોકો �ણતા નથી ક� તેઓ શું કરી ર�ા છ�.’

�મા સદા-સવ�દા  િહતકારી

�મા માંગવી અને �મા આપવી એ બ�ને 
મહાન ગુણ છ�. જે મનુ�યના મનને હલક�� બનાવે છ� 
અને એ પણ યાદ રાખવું �ઈએ ક� �મા માંગવાથી 
ક� �મા કરવાથી આપણે કોઈ પર કોઈ પણ 
�કારનો ઉપકાર નથી કરતા. પર�તુ આપણા 

કોઈ પણ મોટામાં મોટી સમ�યાનું મુ�ય 
કારણ છ� - ખરાબ સંક�પ ક� બદદુઆ. આ 
સમ�યામાંથી બહાર નીકળવાનું અિત   ઉ�મ અને 
સહજ સાધન � કોઈ છ� તો તે �માભાવ. જે પણ 
�ય ��ઓને આપણે �યાર� પણ દુઃખ આ�યું છ� ક� 
આપણે તેમનું મન દુભા�યું છ� તો તેવા લોકોની 
�મા યાચના એટલે ક� માફ� માંગી લઈએ. જેનાથી 
એ �ય ��ઓ આપણા માટ� ખરાબ સંક�પ ક� 
બદદુઆ ન રાખે.

જેઓએ આપણને દુઃખ આ�યું છ�. તેમને 
ઉદાર મનથી માફ કરી દઈએ જેનાથી આપણને 
પણ તે �ય �� � િત ખરાબ સંક�પ ક� બદદુઆ ન 
રહ�.

ખૂબ જ �ણીતુ વા�ય છ�.
માફ કર દો ઉ�હ�
  િજ�હ� તુમ ભૂલ નહ� સકતે,
ભૂલ �ઓ ઉ�હ�,
  િજ�હ� તુમ માફ નહ� કર સકતે.

આપણે �વયં પરમા�માના બાળકો છીએ. 
ભ ��માગ�માં આપણે એમને પણ �ને અન�ને 
ખૂબ જ ગાળો આપી અને ઘણું બધું સાર ું-ખોટું ક�ં 
છતાં પણ આજે આપણી એ ભૂલોને ભૂલી આપણને 
માફ કરીને �ેમથી દરરોજ મુરલીમાં મીઠ� બ�ે 
કહીને સંબોધન કર� છ�. એટલે જ તો પરમા�મા 
માટ� કહ�વાયું છ� ક� સવ�-સમથ� હોવાની સાથે સાથે 
દયાના સાગર પણ છ�. જે આપણી દર�ક ભૂલોને 
માફ કર� છ�. માટ� આપણે કોઈની ભૂલ માટ� કોઈને 
ભૂલવાના નથી પર�તુ દર�કને માફ કરીને દર�કની 
સાથે �ેમથી રહ�વાનું છ�.

વીર માણસનું આભૂષણ - �મા
�.ક�. જ�પા, સાવલી.
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and forgiveness is nothing without Love.'

જેટલા આપણે �સ�ન હોઈશું. તેટલા 
જલદીથી આપણે બી�ને માફ કરી શક�શું. માફ 
કરવાથી બે મુ�ય ફાયદા થાય છ�. એક તો બી�ને 
આ�મ�લા િનથી મુ� કરીશું અને બીજું બે 
 �દલોની દૂરી દૂર કરી સામેવાળાના �દયમાં �થાન 
�ા� ત કરી શક�શું.

�મા �ભુથી �ીત છ�. સદાચારની શીખ છ�. 
�મા  �દલનો દયાભાવ છ�. અહ�કારનો અભાવ છ�. 
�મા પ િવ�તાનો �વાહ છ�. નૈ િતકતાનો  િનવા�હ 
છ�.

�મા ન માંગવાથી ક� માફ ન કરવાથી 
એનો બોજ જ�મ-જ�માંતર સુધી રહ� છ�.

� આપણે માફ� ન માગીશું ક� માફ ન કરીશું 
તો આનો બોજ મન પર રહ� જ છ�. એનાથી મન 
પાંગળું બને છ�. આ બોજ મનને નાસુર બનાવશે 
અને � કદાચ આ જ  ��થ િતમાં આપણું શરીર છૂટી 
�ય તો શું ખબર આગલા ક�ટલાય જ�મ સુધી 
આપણા એ આ�મા સાથે  િહસાબ  �કતાબ રહ�શે. 
એટલે તો કહ�વાય છ� ‘બડા સુક�ન  િમલતા હ� મન 
કો  �કસી કો માફ કર  �દયા,  �કસીસે માફ� માંગ 
લી’ તો આમાં જ આપણું અને બી�નું ક�યાણ છ�.

માફ�  �દવસ મનાવો

થોડા  �દવસમાં �યાર� પણ સમય મળ� �યાર� 
કોઈ  �દવસ ન�ી કરી પોતાના મનની ચકાસણી 
કરો. મનમાં કોઈના પણ માટ� નફરત, �ણા, 
ઈષા�નો ભાવ હોય તો તેને સાચા  �દલથી માફ 
કરીને મનને સાફ કરીએ. આપણી ભૂલથી કોઈને 
મન દુઃખ થયું હોય તો એમની માફ� માંગવામાં પણ 
વાર ન કરવી. ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ તેવી જ 
રીતે � થોડા સમયાંતર� મનની પણ સફાઈ કરીશું 

મનને સાર ું લાગે તે માટ�નો ઉપાય કરીએ છીએ. � 
લાંબા સમય સુધી ઈષા�, દુઃખ, �ોધ, નફરત, 
આ�મ�લા િનના  િવચારો રાખીયે તો તન અને મન 
બ�ને પર એની ખૂબ જ માઠી અસર થાય છ�. 
એટલે જ કહી શકાય ક� �માથી ઉ�મ કોઈ દવા 
નથી.

�મા કર� એ જ મોટા કહ�વાય છ�. આજે 
સમાજમાં મોટા તો દર�કને બનવું છ�. પર�તુ �ઈએ 
તો આપણી સામે � કોઈ નાના બાળક� ભૂલ કરી 
હોઈ તો આપણે નાના બાળકની �મરને પણ �યા 
વગર ગુ�સામાં લાલ-પીળા થઈને બાળકને 
મારીએ છીએ. અહ�  િવચારવા જેવી બાબત છ� � 
આપણે નાના બાળકને પણ તેની ભૂલ માટ� માફ ન 
કરી શકતા હોઈએ તો આપણે શું આપણી �મરના 
લોકોને ક� આપણાથી મોટી �મરના લોકોને ક�વી 
રીતે માફ કરી શક�શું ?

એલેકઝે�ડર પોપનું એક કથન છ�. To 
error is human, to forgive is divine. અથા�ત ્ 
ભૂલ કરવી એ માનવીય છ�. પર�તુ માફ કરવું એ 
 �દ�યતા છ�.

�મા માંગવાથી અહમ તૂટ� છ�.

ભૂલ થવી એ �ાક� િતક છ�. પર�તુ એને માની 
લેવી એ સં�ક� િત છ� અને સુધારી લેવી એ �ગ િત છ�. 
�મા માંગવાથી અહ�કાર તૂટ� છ�. શાંિતનો અનુભવ 
થાય છ�. જે આ�માનો �થમ ગુણ છ�. પર�તુ આ 
માફ� એટલે ક� �મા દ�ખાડા પૂરતી ન માંગીને 
 �દલથી માંગવી �ઈએ. �યારબાદ એકવાર થયેલી 
ભૂલ ફરીથી ન થાય એનું પૂર ું �યાન રાખવું �ઈએ.

ખૂબ જ ધીરજથી  િવચારશો તો � �મા, 
દયા, પરોપકાર જેવું ક�ઈ જ દુ િનયામાં ન હોત તો 
કોઈપણ કોઈને �યાર� �ેમ ન કરી શકતા.

'Love is nothing without forgiveness 
(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૭ પર)
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ભગવાન / પરમા�મા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

�� તમને ક�� ક� ‘�ીક��ણ ભગવાન છ�.’ તો 
કદાચ તમને આ�ય� થઈ શક� છ�. તમે કદાચ એવું 
કહ�શો ક� ‘�ીક��ણ તો દ�વતા હતા, તેને ભગવાન 
ન કહ�વાય.’ પર�તુ આ વાત સાચી છ� ક� �ીક��ણ 
ભગવાન હતા. �ીક��ણ પરમા�મા નો’તા તે વાત 
પણ એટલી જ સાચી છ�. ભગવાન અને 
પરમા�મામાં ભેદ છ�, તફાવત છ�. સિચન ત�ડુલકર 
િ�ક�ટનો દ�વતા ક� ભગવાન ક� �ભુ છ�. �ીરામ 
�ેતાયુગના દ�વતા ક� ભગવાન હતા. બુ�, 
મહાવીર, ઈશુ િ��ત, અષો જરથુ�, ઈ�ાહીમ, 
હજરત મહમદ પયગંબર વગેર� ભગવાન હતા.

ભગવાન અથા�ત ્ દાતા, વરદાતા, િવધાતા-
ભા�ય િવધાતા �ારા જેનું ભા�ય ભા�યવાન બ�યું 
તે ભગવાન. દાતા, વરદાતા, િવધાતા - ભા�ય 
િવધાતા એ પરમા�મા છ�.

બાબાના ક�ટલાક બાળકો પણ હજુ 
Confusionમાં છ� ક� ‘ભગવાન કહો ક� પરમા�મા 
કહો, બ�ને એક જ છ�. ઈ�ર, �ભુ, પરમા�મા, 
ભગવાન, અ�ાહ, ખુદા સવ� એક જ છ�.’ પર�તુ 
ઈ�ર, પરમા�મા, અ�ાહ, ખુદાને જ પરમા�મા 
કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� �ભુ, ભગવાન, દ�વતા 
એ પરમા�મા નથી પર�તુ ભા�યવાન ભગવાન છ�. 
આપણે પુર ુષો�મ સંગમયુગી �ા�ણ આ�માઓ 
પણ સતયુગમાં ભગવાન જ બનીશું. પર�તુ તે 
પહ�લા પરમા�મા અને ભગવાન વ�ે શું ભેદ છ� તે 
સમ� લઈએ.

1. પરમા�મા ક� જેને અં�ે�માં GOD કહ�વામાં 
આવે છ�. ભગવાન ક� જેને અં�ે�માં LORD 
કહ�વામાં આવે છ�. દા.ત. �ીક��ણ, �ીરામને 

LORD કહ�વાય, �યાર� િશવને GOD 
કહ�વાય.

2. પરમા�મા એક છ�, �યાર� ભગવાન અનેક છ�.

3. ઈ�ર િનરાકાર છ�, �યાર� ભગવાન સાકારી 
છ�.

4. પરમા�મા િવદ�હી છ�, �યાર� ભગવાન 
દ�હધારી છ�.

5. ઈ�ર અજ�મા છ�, �યાર� ભગવાન જ�મ 
ધારણ કર� છ�.

6. પરમા�મા અજર, અમર, અિવનાશી છ�, 
�યાર� ભગવાન અજર, અમર, અિવનાશી 
નથી.

7. ઈ�ર સૂ� છ�, �યાર� ભગવાન તે સૂ�માં 
પરોવાયેલા મણકા છ�.

8. પરમા�મા સૂ�મમાં સૂ�મ છ�, �યાર� ભગવાન 
�થૂળ છ�.

9. ઈ�ર સતગુ� છ� �યાર� �ભુ સદ ્ગુ� છ� એટલે 
ક� ઈ�ર Spiritual ગુ� છ�, �યાર� �ભુ 
Religious ગુ� છ�.

10. પરમા�મા પથ �દશ�ક (Pioneer) છ�, �યાર� 
ભગવાન માગ�દશ�ક (Guide) છ�.

11. પરમા�મા એક Energy છ�, �યાર� ભગવાન 
એક Power છ�.

12. નવરા�ી, િશવરા�ી એ પરમા�માની ��િતમાં 
મનાવાતો એક �દવસનો ઉ�સવ નથી, �યાર� 
ભગવાનની ��િતમાં મનાવાતો ઉ�સવ એક 
જ �દવસનો હોય છ�. દા.ત. જ�મા�મી, 
રામનવમી.



and forgiveness is nothing without Love.'

જેટલા આપણે �સ�ન હોઈશું. તેટલા 
જલદીથી આપણે બી�ને માફ કરી શક�શું. માફ 
કરવાથી બે મુ�ય ફાયદા થાય છ�. એક તો બી�ને 
આ�મ�લા િનથી મુ� કરીશું અને બીજું બે 
 �દલોની દૂરી દૂર કરી સામેવાળાના �દયમાં �થાન 
�ા� ત કરી શક�શું.

�મા �ભુથી �ીત છ�. સદાચારની શીખ છ�. 
�મા  �દલનો દયાભાવ છ�. અહ�કારનો અભાવ છ�. 
�મા પ િવ�તાનો �વાહ છ�. નૈ િતકતાનો  િનવા�હ 
છ�.

�મા ન માંગવાથી ક� માફ ન કરવાથી 
એનો બોજ જ�મ-જ�માંતર સુધી રહ� છ�.

� આપણે માફ� ન માગીશું ક� માફ ન કરીશું 
તો આનો બોજ મન પર રહ� જ છ�. એનાથી મન 
પાંગળું બને છ�. આ બોજ મનને નાસુર બનાવશે 
અને � કદાચ આ જ  ��થ િતમાં આપણું શરીર છૂટી 
�ય તો શું ખબર આગલા ક�ટલાય જ�મ સુધી 
આપણા એ આ�મા સાથે  િહસાબ  �કતાબ રહ�શે. 
એટલે તો કહ�વાય છ� ‘બડા સુક�ન  િમલતા હ� મન 
કો  �કસી કો માફ કર  �દયા,  �કસીસે માફ� માંગ 
લી’ તો આમાં જ આપણું અને બી�નું ક�યાણ છ�.

માફ�  �દવસ મનાવો

થોડા  �દવસમાં �યાર� પણ સમય મળ� �યાર� 
કોઈ  �દવસ ન�ી કરી પોતાના મનની ચકાસણી 
કરો. મનમાં કોઈના પણ માટ� નફરત, �ણા, 
ઈષા�નો ભાવ હોય તો તેને સાચા  �દલથી માફ 
કરીને મનને સાફ કરીએ. આપણી ભૂલથી કોઈને 
મન દુઃખ થયું હોય તો એમની માફ� માંગવામાં પણ 
વાર ન કરવી. ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ તેવી જ 
રીતે � થોડા સમયાંતર� મનની પણ સફાઈ કરીશું 

મનને સાર ું લાગે તે માટ�નો ઉપાય કરીએ છીએ. � 
લાંબા સમય સુધી ઈષા�, દુઃખ, �ોધ, નફરત, 
આ�મ�લા િનના  િવચારો રાખીયે તો તન અને મન 
બ�ને પર એની ખૂબ જ માઠી અસર થાય છ�. 
એટલે જ કહી શકાય ક� �માથી ઉ�મ કોઈ દવા 
નથી.

�મા કર� એ જ મોટા કહ�વાય છ�. આજે 
સમાજમાં મોટા તો દર�કને બનવું છ�. પર�તુ �ઈએ 
તો આપણી સામે � કોઈ નાના બાળક� ભૂલ કરી 
હોઈ તો આપણે નાના બાળકની �મરને પણ �યા 
વગર ગુ�સામાં લાલ-પીળા થઈને બાળકને 
મારીએ છીએ. અહ�  િવચારવા જેવી બાબત છ� � 
આપણે નાના બાળકને પણ તેની ભૂલ માટ� માફ ન 
કરી શકતા હોઈએ તો આપણે શું આપણી �મરના 
લોકોને ક� આપણાથી મોટી �મરના લોકોને ક�વી 
રીતે માફ કરી શક�શું ?

એલેકઝે�ડર પોપનું એક કથન છ�. To 
error is human, to forgive is divine. અથા�ત ્ 
ભૂલ કરવી એ માનવીય છ�. પર�તુ માફ કરવું એ 
 �દ�યતા છ�.

�મા માંગવાથી અહમ તૂટ� છ�.

ભૂલ થવી એ �ાક� િતક છ�. પર�તુ એને માની 
લેવી એ સં�ક� િત છ� અને સુધારી લેવી એ �ગ િત છ�. 
�મા માંગવાથી અહ�કાર તૂટ� છ�. શાંિતનો અનુભવ 
થાય છ�. જે આ�માનો �થમ ગુણ છ�. પર�તુ આ 
માફ� એટલે ક� �મા દ�ખાડા પૂરતી ન માંગીને 
 �દલથી માંગવી �ઈએ. �યારબાદ એકવાર થયેલી 
ભૂલ ફરીથી ન થાય એનું પૂર ું �યાન રાખવું �ઈએ.

ખૂબ જ ધીરજથી  િવચારશો તો � �મા, 
દયા, પરોપકાર જેવું ક�ઈ જ દુ િનયામાં ન હોત તો 
કોઈપણ કોઈને �યાર� �ેમ ન કરી શકતા.

'Love is nothing without forgiveness 
(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૭ પર)
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ભગવાન / પરમા�મા
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

�� તમને ક�� ક� ‘�ીક��ણ ભગવાન છ�.’ તો 
કદાચ તમને આ�ય� થઈ શક� છ�. તમે કદાચ એવું 
કહ�શો ક� ‘�ીક��ણ તો દ�વતા હતા, તેને ભગવાન 
ન કહ�વાય.’ પર�તુ આ વાત સાચી છ� ક� �ીક��ણ 
ભગવાન હતા. �ીક��ણ પરમા�મા નો’તા તે વાત 
પણ એટલી જ સાચી છ�. ભગવાન અને 
પરમા�મામાં ભેદ છ�, તફાવત છ�. સિચન ત�ડુલકર 
િ�ક�ટનો દ�વતા ક� ભગવાન ક� �ભુ છ�. �ીરામ 
�ેતાયુગના દ�વતા ક� ભગવાન હતા. બુ�, 
મહાવીર, ઈશુ િ��ત, અષો જરથુ�, ઈ�ાહીમ, 
હજરત મહમદ પયગંબર વગેર� ભગવાન હતા.

ભગવાન અથા�ત ્ દાતા, વરદાતા, િવધાતા-
ભા�ય િવધાતા �ારા જેનું ભા�ય ભા�યવાન બ�યું 
તે ભગવાન. દાતા, વરદાતા, િવધાતા - ભા�ય 
િવધાતા એ પરમા�મા છ�.

બાબાના ક�ટલાક બાળકો પણ હજુ 
Confusionમાં છ� ક� ‘ભગવાન કહો ક� પરમા�મા 
કહો, બ�ને એક જ છ�. ઈ�ર, �ભુ, પરમા�મા, 
ભગવાન, અ�ાહ, ખુદા સવ� એક જ છ�.’ પર�તુ 
ઈ�ર, પરમા�મા, અ�ાહ, ખુદાને જ પરમા�મા 
કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� �ભુ, ભગવાન, દ�વતા 
એ પરમા�મા નથી પર�તુ ભા�યવાન ભગવાન છ�. 
આપણે પુર ુષો�મ સંગમયુગી �ા�ણ આ�માઓ 
પણ સતયુગમાં ભગવાન જ બનીશું. પર�તુ તે 
પહ�લા પરમા�મા અને ભગવાન વ�ે શું ભેદ છ� તે 
સમ� લઈએ.

1. પરમા�મા ક� જેને અં�ે�માં GOD કહ�વામાં 
આવે છ�. ભગવાન ક� જેને અં�ે�માં LORD 
કહ�વામાં આવે છ�. દા.ત. �ીક��ણ, �ીરામને 

LORD કહ�વાય, �યાર� િશવને GOD 
કહ�વાય.

2. પરમા�મા એક છ�, �યાર� ભગવાન અનેક છ�.

3. ઈ�ર િનરાકાર છ�, �યાર� ભગવાન સાકારી 
છ�.

4. પરમા�મા િવદ�હી છ�, �યાર� ભગવાન 
દ�હધારી છ�.

5. ઈ�ર અજ�મા છ�, �યાર� ભગવાન જ�મ 
ધારણ કર� છ�.

6. પરમા�મા અજર, અમર, અિવનાશી છ�, 
�યાર� ભગવાન અજર, અમર, અિવનાશી 
નથી.

7. ઈ�ર સૂ� છ�, �યાર� ભગવાન તે સૂ�માં 
પરોવાયેલા મણકા છ�.

8. પરમા�મા સૂ�મમાં સૂ�મ છ�, �યાર� ભગવાન 
�થૂળ છ�.

9. ઈ�ર સતગુ� છ� �યાર� �ભુ સદ ્ગુ� છ� એટલે 
ક� ઈ�ર Spiritual ગુ� છ�, �યાર� �ભુ 
Religious ગુ� છ�.

10. પરમા�મા પથ �દશ�ક (Pioneer) છ�, �યાર� 
ભગવાન માગ�દશ�ક (Guide) છ�.

11. પરમા�મા એક Energy છ�, �યાર� ભગવાન 
એક Power છ�.

12. નવરા�ી, િશવરા�ી એ પરમા�માની ��િતમાં 
મનાવાતો એક �દવસનો ઉ�સવ નથી, �યાર� 
ભગવાનની ��િતમાં મનાવાતો ઉ�સવ એક 
જ �દવસનો હોય છ�. દા.ત. જ�મા�મી, 
રામનવમી.
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શ��, પારખવાની શ�� અને િનણ�ય શ�� 
વગેર�નો િવકાસ થાય છ�. મનની કસરત કરનાર 
�ય�� દર�ક �ે�ે સફળ હોય છ�. આવી 
�ય��ઓનું �વન, સુખ, શાંિત, આનંદ, �ેમ 
અને શુ�તા જેવા �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર હોય છ�.

��ાક�મારીઝ �ારા દરરોજ સવાર-સાંજ 
મનની કસરત કરાવવામાં આવે છ�. જેને રાજયોગ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. જે યોગ �ારા �ય�� 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... મનની કસરત

પોતાની કમ����યોનો ‘રા�’ બને છ�. ‘યોગ’ 
એટલે �ડાણ અથવા િમલન. આ�મા (મન) અને 
પરમા�મા સાથે િમલન. પોતાને એક ચૈત�ય 
આ�મસ�ા િન�ય કરી પરમિપતા પરમા�માને 
મન-બુ�� �ારા યાદ કરવા એટલે રાજયોગ. 
અહ� િનઃશુ�ક િનયિમતપણે રાજયોગ 
િશખવવામાં આવે છ�.

‘પહ�લું સુખ તે �તે નયા�.’
॥ ઓમશા  િત ॥ 

�ાના�ત

13. પરમા�માને સંસાર નથી, �યાર� ભગવાનને 
મનુ�યનો સંસાર હોય છ�.

14. ઈ�ર અભો�ા છ�, �યાર� �ભુ ભો�ા છ�.

15. પરમા�મા �ેમ, પિવ�તા, શાંિત, આનંદ, 
સુખ, શ��, �ાન, ગુણના સાગર છ�, �યાર� 
ભગવાન �ેમ �વ�પ, પિવ�તા �વ�પ, શાંત 
�વ�પ, આનંદ �વ�પ, સુખ �વ�પ, શ�� 
�વ�પ, �ાન �વ�પ, ગુણ �વ�પ છ�.

16. સવ� આ�માના િપતા પરમા�મા િશવ છ�, �યાર� 
ભગવાન સવ� આ�માના િપતા નથી.

17. ગીતાના રચિયતા પરમા�મા છ� ભગવાન 
નથી.

18. પરમા�મા બીજ�પ છ�, �યાર� ભગવાન ફળ 
છ�.

19. પરમા�મા ઉ��નો �ોત છ� �યાર� ભગવાન 
શ��ની સરવાણી છ�.

20. આ�ાશ�� એ પરમા�માને ��ય� કરતી 
શ�� છ� �યાર� ભગવાન આ�ાશ�� નથી.

21. પરમા�મા કિળયુગના અંતે જ અવત�રત 
થાય છ� �યાર� અનેક ભગવાન સતયુગ, 
�ેતાયુગ અને �ાપરયુગમાં જ�મ ધારણ કર� 

છ�.

22. ઈ�ર એ ભગવાનનું �વ�પ નથી, વળી 
ભગવાન એ ઈ�રનું �વ�પ નથી.

23. પરમા�મા પરમ �યોિતિબંદુ �વ�પ છ�, �યાર� 
ભગવાન તો દ�હધારી છ�.

24. ઈ�ર એક શ�� છ�, �યાર� ભગવાનને એ 
એક �ય�� િવશેષ છ�.

25. પરમા�મા સજ�ક છ� �યાર� ભગવાન સજ�ન છ�.

26. પરમા�મા GOD છ�, �યાર� ભગવાન Next to 
GOD છ�.

27. પરમા�મા ન તો પુ�ષ છ� ક� ન તો ��ી પર�તુ 
તેની Creation ભગવાન-ભગવતી છ�.

28. પરમા�મા એ એક શ�� છ� પર�તુ તે શ��નો 
જેઓએ અનુભવ કય� તે ભગવાન.

29. પરમા�મા ગુ�ત, અ�ય� છ�, �યાર� 
ભગવાન ��ય� �ય� છ�.

30. પરમા�મા રિચત ગીતા �ાનથી �વગ�ય 
દુિનયાની �થાપના થાય છ�, �યાર� ભગવાન 
રિચત ધમ�શા��થી તો નરક�ય દુિનયાની 
�થાપના થાય છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

�વનભર સફળતા મેળવવા માટ� એક 
અગ�યનો જે ગુણ તમારામાં િવકસાવી શકશો તે 
છ� તમારાં �લાિનં�સ, Goa l ,  િવચારો અને 
અંદરથી મળતી �ેરણાઓ પર અમલ કરવાનો. 
જેટલી વધુ વખત તમે �ય� ન કરશો એટલી જલદી 
તમને સફળતા મળશે. �વનમાં તમારી 
સફળતાઓ અને તમારા �ય�ોની સં�યા વ�ે 
સીધો સંબંધ છ�. Goal (�યેય) ન�ી કરવા અને 
�ા� ત  કરવા માટ� અને એક સરસ મ�ની િજંદગી 
�વવા માટ�ના એકવીસ પગલાં અહ� આ�યાં છ�.

૧. તમારી શ��ઓને બહાર લાવો - 
હ�મેશા યાદ રાખો ક� તમારી શ�કતઓને કોઈ 
િલિમટ નથી. અ�યાર સુધી તમે �વનમાં જે ક�ઈ 
મેળ�યું છ� તે તો હવે પછી આવનારા �વનનું 
��ઈલર મા� છ� !

૨. તમારા �વનની ક��ટનશીપ તમે જ 
સંભાળો - અ�યાર� તમે જે ક�ઈ છો. જે ક�ઈ િવચારો, 
કહો ક� કરો છો અને ભિવ�યમાં જે ક�ઈ બનવાના, 
કરવાના ક� કહ�વાના છો તે માટ� સંપૂણ�પણે તમે જ 
જવાબદાર છો. બહાનાઓ કાઢવાનું ક� બી�ઓને 
દોષ દ�વાનું બંધ કરો. એના બદલે તમારા Goal 
તરફ દરરોજ થોડા-થોડા આગળ વધતા �ઓ.

૩. તમાર ંુ ભિવ�ય ખુદ તમે જ સજ� - માની 
લો ક� તમે જે ક�ઈ કરી શકો, બની શકો ક� મેળવી 
શકો તેના પર કોઈ જ િલિમટ નથી. તમારા 
ભિવ�ય િવશે એ રીતે િવચારો અને �લાિનંગ કરો 
�ણે ક� જ�રી તમામ ��ોતો તમારી પાસે જ છ�.

૪. તમારાં મૂ�યો �પ� કરો - તમારાં 

આંત�રક મૂ�યો અને �ઢ મા�યતાઓ જ તમે ક�વી 
�ય�� છો તે ન�ી કર� છ�. િનરાંતે બેસીને િવચારો 
ક� તમે ખર�ખર શેમાં માનો છો. તમારા માટ� જે સાચું 
છ� એમ તમે માનતા હો તેમાંથી ડગવાનો ઈનકાર 
કરો.

૫. તમારા સાચા Goal (�યેય) ન�ી કરો 
- તમારા �વનનાં તમામ �ે�ોમાં તમે શું મેળવવા 
માંગો છો. એ ન�ી કરો, સુખી અને �ે� �વન 
માટ� �પ�તા ખૂબ જ�રી છ�.

૬. તમારો કોઈ ચો�સ હ�તુ ન�ી કરો - 
તમારા આખા �વનની ગૂંથણી જેની આસપાસ 
કરી શકાય એવો એક ચો�સ હ�તુ ન�ી કરો. 
એક એવો Goal (�યેય) જ�ર હોવો �ઈએ જે 
તમને તમારા બી� Goal (�યેયને) �ા� ત કરવામાં 
મદદ કર�. તમારા માટ� એ શું છ� એ ન�ી કરો અને 
પછી એના પર હ�મેશા કાય� કરો.

૭. તમારી મા�યતાઓનું એનાિલિસસ 
કરો - તમારી પોતાની શ��ઓ િવશેની અને 
તમારી આસપાસના િવ� િવશેની તમારી 
મા�યતાઓની તમારી લાગણીઓ અને કાય� પર 
બી� કોઈપણ ફ��ટર કરતાં વધુ અસર થશે. 
ખાતરી કરો ક� તમારી મા�યતાઓ પોિઝટીવ છ� 
અને તમાર� જે ક�ઈ મેળવવું છ� તેની સાથે સુમેળ 
ધરાવે છ�.

૮. આર�ભથી જ શ� કરો - તમારા Goal 
(�યેય) તરફ આગળ વધતાં પહ�લાં તમે હાલ �યાં 
છો તેનું કાળ�પૂવ�કનું એનાિલિસસ કરો. આજે 
તમે �યાં છો એ ચોકસાઈથી �ણી લો અને તમે 

મન અને �વન
�.ક�. મયુર પરમાર, બોપલ, બાલે�ર, અમદાવાદ.

�યેય (Goal)
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શ��, પારખવાની શ�� અને િનણ�ય શ�� 
વગેર�નો િવકાસ થાય છ�. મનની કસરત કરનાર 
�ય�� દર�ક �ે�ે સફળ હોય છ�. આવી 
�ય��ઓનું �વન, સુખ, શાંિત, આનંદ, �ેમ 
અને શુ�તા જેવા �દ�ય ગુણોથી ભરપૂર હોય છ�.

��ાક�મારીઝ �ારા દરરોજ સવાર-સાંજ 
મનની કસરત કરાવવામાં આવે છ�. જેને રાજયોગ 
પણ કહ�વામાં આવે છ�. જે યોગ �ારા �ય�� 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... મનની કસરત

પોતાની કમ����યોનો ‘રા�’ બને છ�. ‘યોગ’ 
એટલે �ડાણ અથવા િમલન. આ�મા (મન) અને 
પરમા�મા સાથે િમલન. પોતાને એક ચૈત�ય 
આ�મસ�ા િન�ય કરી પરમિપતા પરમા�માને 
મન-બુ�� �ારા યાદ કરવા એટલે રાજયોગ. 
અહ� િનઃશુ�ક િનયિમતપણે રાજયોગ 
િશખવવામાં આવે છ�.

‘પહ�લું સુખ તે �તે નયા�.’
॥ ઓમશા  િત ॥ 

�ાના�ત

13. પરમા�માને સંસાર નથી, �યાર� ભગવાનને 
મનુ�યનો સંસાર હોય છ�.

14. ઈ�ર અભો�ા છ�, �યાર� �ભુ ભો�ા છ�.

15. પરમા�મા �ેમ, પિવ�તા, શાંિત, આનંદ, 
સુખ, શ��, �ાન, ગુણના સાગર છ�, �યાર� 
ભગવાન �ેમ �વ�પ, પિવ�તા �વ�પ, શાંત 
�વ�પ, આનંદ �વ�પ, સુખ �વ�પ, શ�� 
�વ�પ, �ાન �વ�પ, ગુણ �વ�પ છ�.

16. સવ� આ�માના િપતા પરમા�મા િશવ છ�, �યાર� 
ભગવાન સવ� આ�માના િપતા નથી.

17. ગીતાના રચિયતા પરમા�મા છ� ભગવાન 
નથી.

18. પરમા�મા બીજ�પ છ�, �યાર� ભગવાન ફળ 
છ�.

19. પરમા�મા ઉ��નો �ોત છ� �યાર� ભગવાન 
શ��ની સરવાણી છ�.

20. આ�ાશ�� એ પરમા�માને ��ય� કરતી 
શ�� છ� �યાર� ભગવાન આ�ાશ�� નથી.

21. પરમા�મા કિળયુગના અંતે જ અવત�રત 
થાય છ� �યાર� અનેક ભગવાન સતયુગ, 
�ેતાયુગ અને �ાપરયુગમાં જ�મ ધારણ કર� 

છ�.

22. ઈ�ર એ ભગવાનનું �વ�પ નથી, વળી 
ભગવાન એ ઈ�રનું �વ�પ નથી.

23. પરમા�મા પરમ �યોિતિબંદુ �વ�પ છ�, �યાર� 
ભગવાન તો દ�હધારી છ�.

24. ઈ�ર એક શ�� છ�, �યાર� ભગવાનને એ 
એક �ય�� િવશેષ છ�.

25. પરમા�મા સજ�ક છ� �યાર� ભગવાન સજ�ન છ�.

26. પરમા�મા GOD છ�, �યાર� ભગવાન Next to 
GOD છ�.

27. પરમા�મા ન તો પુ�ષ છ� ક� ન તો ��ી પર�તુ 
તેની Creation ભગવાન-ભગવતી છ�.

28. પરમા�મા એ એક શ�� છ� પર�તુ તે શ��નો 
જેઓએ અનુભવ કય� તે ભગવાન.

29. પરમા�મા ગુ�ત, અ�ય� છ�, �યાર� 
ભગવાન ��ય� �ય� છ�.

30. પરમા�મા રિચત ગીતા �ાનથી �વગ�ય 
દુિનયાની �થાપના થાય છ�, �યાર� ભગવાન 
રિચત ધમ�શા��થી તો નરક�ય દુિનયાની 
�થાપના થાય છ�.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

�વનભર સફળતા મેળવવા માટ� એક 
અગ�યનો જે ગુણ તમારામાં િવકસાવી શકશો તે 
છ� તમારાં �લાિનં�સ, Goa l ,  િવચારો અને 
અંદરથી મળતી �ેરણાઓ પર અમલ કરવાનો. 
જેટલી વધુ વખત તમે �ય� ન કરશો એટલી જલદી 
તમને સફળતા મળશે. �વનમાં તમારી 
સફળતાઓ અને તમારા �ય�ોની સં�યા વ�ે 
સીધો સંબંધ છ�. Goal (�યેય) ન�ી કરવા અને 
�ા� ત  કરવા માટ� અને એક સરસ મ�ની િજંદગી 
�વવા માટ�ના એકવીસ પગલાં અહ� આ�યાં છ�.

૧. તમારી શ��ઓને બહાર લાવો - 
હ�મેશા યાદ રાખો ક� તમારી શ�કતઓને કોઈ 
િલિમટ નથી. અ�યાર સુધી તમે �વનમાં જે ક�ઈ 
મેળ�યું છ� તે તો હવે પછી આવનારા �વનનું 
��ઈલર મા� છ� !

૨. તમારા �વનની ક��ટનશીપ તમે જ 
સંભાળો - અ�યાર� તમે જે ક�ઈ છો. જે ક�ઈ િવચારો, 
કહો ક� કરો છો અને ભિવ�યમાં જે ક�ઈ બનવાના, 
કરવાના ક� કહ�વાના છો તે માટ� સંપૂણ�પણે તમે જ 
જવાબદાર છો. બહાનાઓ કાઢવાનું ક� બી�ઓને 
દોષ દ�વાનું બંધ કરો. એના બદલે તમારા Goal 
તરફ દરરોજ થોડા-થોડા આગળ વધતા �ઓ.

૩. તમાર ંુ ભિવ�ય ખુદ તમે જ સજ� - માની 
લો ક� તમે જે ક�ઈ કરી શકો, બની શકો ક� મેળવી 
શકો તેના પર કોઈ જ િલિમટ નથી. તમારા 
ભિવ�ય િવશે એ રીતે િવચારો અને �લાિનંગ કરો 
�ણે ક� જ�રી તમામ ��ોતો તમારી પાસે જ છ�.

૪. તમારાં મૂ�યો �પ� કરો - તમારાં 

આંત�રક મૂ�યો અને �ઢ મા�યતાઓ જ તમે ક�વી 
�ય�� છો તે ન�ી કર� છ�. િનરાંતે બેસીને િવચારો 
ક� તમે ખર�ખર શેમાં માનો છો. તમારા માટ� જે સાચું 
છ� એમ તમે માનતા હો તેમાંથી ડગવાનો ઈનકાર 
કરો.

૫. તમારા સાચા Goal (�યેય) ન�ી કરો 
- તમારા �વનનાં તમામ �ે�ોમાં તમે શું મેળવવા 
માંગો છો. એ ન�ી કરો, સુખી અને �ે� �વન 
માટ� �પ�તા ખૂબ જ�રી છ�.

૬. તમારો કોઈ ચો�સ હ�તુ ન�ી કરો - 
તમારા આખા �વનની ગૂંથણી જેની આસપાસ 
કરી શકાય એવો એક ચો�સ હ�તુ ન�ી કરો. 
એક એવો Goal (�યેય) જ�ર હોવો �ઈએ જે 
તમને તમારા બી� Goal (�યેયને) �ા� ત કરવામાં 
મદદ કર�. તમારા માટ� એ શું છ� એ ન�ી કરો અને 
પછી એના પર હ�મેશા કાય� કરો.

૭. તમારી મા�યતાઓનું એનાિલિસસ 
કરો - તમારી પોતાની શ��ઓ િવશેની અને 
તમારી આસપાસના િવ� િવશેની તમારી 
મા�યતાઓની તમારી લાગણીઓ અને કાય� પર 
બી� કોઈપણ ફ��ટર કરતાં વધુ અસર થશે. 
ખાતરી કરો ક� તમારી મા�યતાઓ પોિઝટીવ છ� 
અને તમાર� જે ક�ઈ મેળવવું છ� તેની સાથે સુમેળ 
ધરાવે છ�.

૮. આર�ભથી જ શ� કરો - તમારા Goal 
(�યેય) તરફ આગળ વધતાં પહ�લાં તમે હાલ �યાં 
છો તેનું કાળ�પૂવ�કનું એનાિલિસસ કરો. આજે 
તમે �યાં છો એ ચોકસાઈથી �ણી લો અને તમે 

મન અને �વન
�.ક�. મયુર પરમાર, બોપલ, બાલે�ર, અમદાવાદ.
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વહ�લાસર �લાિનંગ કરવાની તમારી શ��, તમને 
ગમે તેવા મોટા અને જ�ટલ Goal (�યેય)ને પાર 
પાડવામાં મદદ કરશે.

૧૪. તમારા સમયનું યો�ય મેનેજમે�ટ કરો 
- તમારી �ોડ��ટિવટી, કામગીરી અને દ�ખાવ કઈ 
રીતે બમણાં અને �ણ ગણા કરવાં તે શીખી લો, 
એના માટ� તમારા સમયનો �ે� ઉપયોગ તમાર� 
શીખી લેવો પડશે. કામ શ� કરતાં પહ�લાં 
�ાયો�રટી ન�ી કરો અને પછી તમારા સમયનો 
સૌથી �ે� ઉપયોગ થતો હોય એવું કાય� સવ��થમ 
હાથ પર લો.

૧૫. તમારા �યેય (Goal)નું દરરોજ 
પુન:મૂ�યાંકન કરો - દરરોજ, દર અઠવા�ડયે, 
દર મિહને તમારા G o a l s  અને હ�તુઓના 
પુન:મૂ�યાંકન માટ� સમય કાઢો. ખાતરી કરો ક� 
હજુ તમે તમારા સાચા માગ� પર જ છો અને તમારા 
માટ� જે અગ�યનું છ� તેના પર જ કામ કરો છો. 
તમારા �યેય (Goal) અને �લાિનં�સની જ�ર 
જણાય તો નવી માિહતીના આધાર� ફ�રફાર કરો.

૧૬. તમારા �યેયને (Goal) સાકાર થતા 
ક�પો - તમારા મનમાં ચાલતાં ચલિચ�ોનું 
�દ�દશ�ન તમે જ કરો. તમારી ક�પના, તમારા 
�વનનાં આગામી આકષ�ણો દશા�વે છ�. વાર�વાર 
તમારા Goalsને એ રીતે જુઓ, �ણે ક� તે સફળ 
થઈ જ ગયા હોય ! તમારા �પ� �ેરક માનિસક 
િચ�ો, તમારી માનિસક શ��ઓને સિ�ય કરશે 
અને તમારા Goalsને તમારા �વનમાં આકિષ�ત 
કરશે.

૧૭. તમારા ‘સુપર કો�શયસ માઈ�ડ’ને 
સિ�ય કરો - તમારી અંદર અને આસપાસ એક 
એવી શ�� છ� ક� તમે જે ક�ઈ ઈ�છતા હો ક� તમાર� 
જે ક�ઈ �ઈતું હોય તેને તમારા માટ� શ�ય 

�વનમાં જે કાંઈ મેળવવા માગો છો તે બાબતમાં 
�ામાિણક અને વા�તવવાદી બનો.

૯. તમારી �ગિતનું સમયાંતર� મૂ�યાંકન 
કરો - �પ� માપદ�ડો ન�ી કરો. જેને આધાર� 
ક�ટલા સમયમાં તમે તમારા લ�યો તરફ ક�ટલી 
�ગિત કરી તેનું મૂ�યાંકન થઈ શક�. જ�રી 
‘એડજે�ટમે�ટ’ અને સુધારાઓ પણ આ 
‘�ગિતપ�ક’ ને આધાર� જ થઈ શકશે.

૧૦. તમારા માગ�માંના અવરોધો દૂર કરો - 
સમ�યાઓ ઉક�લવા અને અવરોધો હટાવવાથી જ 
સફળતા મળ� છ�. સ�સીબે સમ�યાઓનો 
ઉક�લએ શીખી શકાય તેવી આવડત છ�. આને 
કારણે તમે ધારતા હો તેના કરતાં ઝડપથી તમારા 
ન�ી કર�લ Goal (�યેય) પર તમે પહ�ચી શકો 
છો.

૧૧. તમારા �ે�માં િન�ણાત બનો - તમે જે 
ક�ઈ કરતા હો તેમાં �ે� બનવાની, ટોચના દસ 
ટકા લોકોની હરોળમાં બેસવાની શ�� તમારામાં 
અ�યાર� જ છ�. આને એક Goal (�યેય) તરીક� 
હાથ પર લો, દરરોજ એના પર કાય� કરો અને �યાં 
પહ�ચો �યાં સુધી અટકો નહ�.

૧૨. યો�ય માણસો સાથે �ડાઓ - જે 
લોકો સાથે તમે રહ�તા હો, કામ કરતા હો ક� 
હળતામળતા હો તેમની, બી� કોઈ પણ ફ��ટર 
કરતાં તમારી સફળતા પર વધુ અસર પડશે. 
આજથી જ �ઢ િનધા�ર કરો ક� હવેથી તમે ફ� 
એવા લોકો સાથે સંબંધ રાખશો ક� જે તમને ગમતા 
હોય, જેમનો તમે આદર કરતા હો. તમાર� ગર ુડ 
બનવું હોય તો ગ�ડો સાથે જ ઊડવું પડે !

૧૩. તમારાં કાય�નું �લાિનંગ કરો - સામા�ય 
પણ �લાિનંગ સાથેનો માણસ, બુ��શાળી પણ 
�લાિનંગ િવનાના માણસને હ�મેશાં પાછળ પાડી દ�શે 
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શ�આત કરવી સૌથી અઘરી છ�. એટલે તરત 
આર�ભ કરી દો. આગળનાં પગલાં માટ� જ�રી 
ગિત આપોઆપ આવી મળશે. દરરોજ ક�ઈને ક�ઈ 
એવું કરો જે તમારા ન�ી કર�લા goal તરફ તમને 
લઈ �ય.

૨૧. સફળ થાઓ �યાં સુધી મં�ા રહો - 
અંતે તો, બી� કોઈ કરતાં વધુ સમય ટક� 
શકવાની તમારી શ�� જ તમને �વનમાં મહાન 
સફળતાઓ અપાવશે, ધગશ એટલે સિ�ય 
�વયંિશ�ત એ તમે તમારી �તમાં તમે ક�ટલો 
િવ�ાસ ધરાવો છો એ પણ બતાવે છ�. અગાઉથી જ 
પા�ો િનણ�ય કરો ક� કદી �ય�ો છોડશો નહ� !

આ છ� goal ન�ી કરવાના અને goals 
�ા�ત કરવા માટ�ના �ે� એકવીસ િસ�ાંતો. 
િજંદગીને �ે� બનાવવા એને �ે� રીતે �વવા 
માટ� તેનો અમલ કરતા રહો અને પુન:મૂ�યાંકન 
કરતા રહો. તમને કોઈ તાકાત તમારા goals 
�ા�ત કરતાં અટકાવી નહ� શક�.

॥ ઓમશા  િત ॥

બનાવશે. િવચારો અને તમારી આંત�રક 
�ેરણાઓના આ િવશાળ �ોતમાં વાર�વાર ડો�કયું 
કરવા માટ� સમય કાઢો.

૧૮. દર�ક સમયે પ�રવત�નશીલ 
(�લે��સબલ) રહો - તમારા Goals િવશે �પ� 
રહો, પણ તેને �ા� ત કરવાની �િ�યા બાબતમાં 
પ�રવત�નશીલ રહો, નવા ઝડપી, સ�તા 
ર�તાઓથી એ જ Goals મેળવી શકાતા હોય તો 
એ �વીકારો, ક�ઈક ભૂલ થતી હોય, પ�રણામો ન 
મળતાં હોય તો જુદો િવચાર અપનાવો.

૧૯. તમારી આંત�રક િ�એટીિવટીને 
બહાર લાવો - તમે કદી પણ ઉપયોગ કય� હોય 
તેના કરતાં સમ�યાઓ ઉક�લવાની અને Goals 
મેળવવાના નવા અને વધાર� સારાં ર�તાઓ 
શોધવાની વધુ શ�� તમારામાં પડેલી જ છ�. તમે 
એનો ઉપયોગ કોઈપણ અવરોધોનો સામનો 
કરીને તમારા �યેય સુધી પહ�ચવા માટ� કરી શકો 
છો.

૨૦. દરરોજ ક�ઈને ક�ઈ કરતા રહો - 
સફળતા માટ�ના ગિતના િનયમનો ઉપયોગ કરો. 
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•  િવપ િ�ઓને સહન કરવાનું બળ મા� 
ઈ�રીય યાદથી જ મળ� છ�.

• ઉપકાર, દયા અને �મા - આ માનવનાં પરમ 
કત��ય છ�.

• સુખ-શાંિત સાંસા �રક સાધનોમાં નહ� 
પોતાના સ�ય �વ�પને ઓળખવામાં છ�. 

• �ે� તથા  િનઃ�વાથ� સંક�પોની  િસ �� 
અવ�ય થાય છ�.

• એકા�તાના અ�યાસથી સવ�શ ��ઓ 
એની મેળ� જ �ા� ત થાય છ�.

તો શારી �રક અને માનિસ ક બીમારીથી બચી 
શકાય છ�.

તો  િ�ય વાચક  િમ�ો, આજે આપણે સૌ 
પરમા�માની સા�ીએ સંક�પ કરીએ ક� પોતાની 
ભૂલ માટ� માફ� માંગી લઈએ અને બી�ની ભૂલ 
માટ� માફ કરી દઈએ તો નફરત તેમજ ઈષા�ની 
અ   �� દૂર થઈ �વનમાં ખુશી અને ઉ�ાસના 
દીપ �ગટાવીએ. આપ સૌ તન મનથી �વ�થ રહો 
એવી શુભભાવના સાથે.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

(પેજ નં. ૨૨ન ું અનુસંધાન)... વીર માણસનું 



વહ�લાસર �લાિનંગ કરવાની તમારી શ��, તમને 
ગમે તેવા મોટા અને જ�ટલ Goal (�યેય)ને પાર 
પાડવામાં મદદ કરશે.

૧૪. તમારા સમયનું યો�ય મેનેજમે�ટ કરો 
- તમારી �ોડ��ટિવટી, કામગીરી અને દ�ખાવ કઈ 
રીતે બમણાં અને �ણ ગણા કરવાં તે શીખી લો, 
એના માટ� તમારા સમયનો �ે� ઉપયોગ તમાર� 
શીખી લેવો પડશે. કામ શ� કરતાં પહ�લાં 
�ાયો�રટી ન�ી કરો અને પછી તમારા સમયનો 
સૌથી �ે� ઉપયોગ થતો હોય એવું કાય� સવ��થમ 
હાથ પર લો.

૧૫. તમારા �યેય (Goal)નું દરરોજ 
પુન:મૂ�યાંકન કરો - દરરોજ, દર અઠવા�ડયે, 
દર મિહને તમારા G o a l s  અને હ�તુઓના 
પુન:મૂ�યાંકન માટ� સમય કાઢો. ખાતરી કરો ક� 
હજુ તમે તમારા સાચા માગ� પર જ છો અને તમારા 
માટ� જે અગ�યનું છ� તેના પર જ કામ કરો છો. 
તમારા �યેય (Goal) અને �લાિનં�સની જ�ર 
જણાય તો નવી માિહતીના આધાર� ફ�રફાર કરો.

૧૬. તમારા �યેયને (Goal) સાકાર થતા 
ક�પો - તમારા મનમાં ચાલતાં ચલિચ�ોનું 
�દ�દશ�ન તમે જ કરો. તમારી ક�પના, તમારા 
�વનનાં આગામી આકષ�ણો દશા�વે છ�. વાર�વાર 
તમારા Goalsને એ રીતે જુઓ, �ણે ક� તે સફળ 
થઈ જ ગયા હોય ! તમારા �પ� �ેરક માનિસક 
િચ�ો, તમારી માનિસક શ��ઓને સિ�ય કરશે 
અને તમારા Goalsને તમારા �વનમાં આકિષ�ત 
કરશે.

૧૭. તમારા ‘સુપર કો�શયસ માઈ�ડ’ને 
સિ�ય કરો - તમારી અંદર અને આસપાસ એક 
એવી શ�� છ� ક� તમે જે ક�ઈ ઈ�છતા હો ક� તમાર� 
જે ક�ઈ �ઈતું હોય તેને તમારા માટ� શ�ય 

�વનમાં જે કાંઈ મેળવવા માગો છો તે બાબતમાં 
�ામાિણક અને વા�તવવાદી બનો.

૯. તમારી �ગિતનું સમયાંતર� મૂ�યાંકન 
કરો - �પ� માપદ�ડો ન�ી કરો. જેને આધાર� 
ક�ટલા સમયમાં તમે તમારા લ�યો તરફ ક�ટલી 
�ગિત કરી તેનું મૂ�યાંકન થઈ શક�. જ�રી 
‘એડજે�ટમે�ટ’ અને સુધારાઓ પણ આ 
‘�ગિતપ�ક’ ને આધાર� જ થઈ શકશે.

૧૦. તમારા માગ�માંના અવરોધો દૂર કરો - 
સમ�યાઓ ઉક�લવા અને અવરોધો હટાવવાથી જ 
સફળતા મળ� છ�. સ�સીબે સમ�યાઓનો 
ઉક�લએ શીખી શકાય તેવી આવડત છ�. આને 
કારણે તમે ધારતા હો તેના કરતાં ઝડપથી તમારા 
ન�ી કર�લ Goal (�યેય) પર તમે પહ�ચી શકો 
છો.

૧૧. તમારા �ે�માં િન�ણાત બનો - તમે જે 
ક�ઈ કરતા હો તેમાં �ે� બનવાની, ટોચના દસ 
ટકા લોકોની હરોળમાં બેસવાની શ�� તમારામાં 
અ�યાર� જ છ�. આને એક Goal (�યેય) તરીક� 
હાથ પર લો, દરરોજ એના પર કાય� કરો અને �યાં 
પહ�ચો �યાં સુધી અટકો નહ�.

૧૨. યો�ય માણસો સાથે �ડાઓ - જે 
લોકો સાથે તમે રહ�તા હો, કામ કરતા હો ક� 
હળતામળતા હો તેમની, બી� કોઈ પણ ફ��ટર 
કરતાં તમારી સફળતા પર વધુ અસર પડશે. 
આજથી જ �ઢ િનધા�ર કરો ક� હવેથી તમે ફ� 
એવા લોકો સાથે સંબંધ રાખશો ક� જે તમને ગમતા 
હોય, જેમનો તમે આદર કરતા હો. તમાર� ગર ુડ 
બનવું હોય તો ગ�ડો સાથે જ ઊડવું પડે !

૧૩. તમારાં કાય�નું �લાિનંગ કરો - સામા�ય 
પણ �લાિનંગ સાથેનો માણસ, બુ��શાળી પણ 
�લાિનંગ િવનાના માણસને હ�મેશાં પાછળ પાડી દ�શે 
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શ�આત કરવી સૌથી અઘરી છ�. એટલે તરત 
આર�ભ કરી દો. આગળનાં પગલાં માટ� જ�રી 
ગિત આપોઆપ આવી મળશે. દરરોજ ક�ઈને ક�ઈ 
એવું કરો જે તમારા ન�ી કર�લા goal તરફ તમને 
લઈ �ય.

૨૧. સફળ થાઓ �યાં સુધી મં�ા રહો - 
અંતે તો, બી� કોઈ કરતાં વધુ સમય ટક� 
શકવાની તમારી શ�� જ તમને �વનમાં મહાન 
સફળતાઓ અપાવશે, ધગશ એટલે સિ�ય 
�વયંિશ�ત એ તમે તમારી �તમાં તમે ક�ટલો 
િવ�ાસ ધરાવો છો એ પણ બતાવે છ�. અગાઉથી જ 
પા�ો િનણ�ય કરો ક� કદી �ય�ો છોડશો નહ� !

આ છ� goal ન�ી કરવાના અને goals 
�ા�ત કરવા માટ�ના �ે� એકવીસ િસ�ાંતો. 
િજંદગીને �ે� બનાવવા એને �ે� રીતે �વવા 
માટ� તેનો અમલ કરતા રહો અને પુન:મૂ�યાંકન 
કરતા રહો. તમને કોઈ તાકાત તમારા goals 
�ા�ત કરતાં અટકાવી નહ� શક�.

॥ ઓમશા  િત ॥

બનાવશે. િવચારો અને તમારી આંત�રક 
�ેરણાઓના આ િવશાળ �ોતમાં વાર�વાર ડો�કયું 
કરવા માટ� સમય કાઢો.

૧૮. દર�ક સમયે પ�રવત�નશીલ 
(�લે��સબલ) રહો - તમારા Goals િવશે �પ� 
રહો, પણ તેને �ા� ત કરવાની �િ�યા બાબતમાં 
પ�રવત�નશીલ રહો, નવા ઝડપી, સ�તા 
ર�તાઓથી એ જ Goals મેળવી શકાતા હોય તો 
એ �વીકારો, ક�ઈક ભૂલ થતી હોય, પ�રણામો ન 
મળતાં હોય તો જુદો િવચાર અપનાવો.

૧૯. તમારી આંત�રક િ�એટીિવટીને 
બહાર લાવો - તમે કદી પણ ઉપયોગ કય� હોય 
તેના કરતાં સમ�યાઓ ઉક�લવાની અને Goals 
મેળવવાના નવા અને વધાર� સારાં ર�તાઓ 
શોધવાની વધુ શ�� તમારામાં પડેલી જ છ�. તમે 
એનો ઉપયોગ કોઈપણ અવરોધોનો સામનો 
કરીને તમારા �યેય સુધી પહ�ચવા માટ� કરી શકો 
છો.

૨૦. દરરોજ ક�ઈને ક�ઈ કરતા રહો - 
સફળતા માટ�ના ગિતના િનયમનો ઉપયોગ કરો. 
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•  િવપ િ�ઓને સહન કરવાનું બળ મા� 
ઈ�રીય યાદથી જ મળ� છ�.

• ઉપકાર, દયા અને �મા - આ માનવનાં પરમ 
કત��ય છ�.

• સુખ-શાંિત સાંસા �રક સાધનોમાં નહ� 
પોતાના સ�ય �વ�પને ઓળખવામાં છ�. 

• �ે� તથા  િનઃ�વાથ� સંક�પોની  િસ �� 
અવ�ય થાય છ�.

• એકા�તાના અ�યાસથી સવ�શ ��ઓ 
એની મેળ� જ �ા� ત થાય છ�.

તો શારી �રક અને માનિસ ક બીમારીથી બચી 
શકાય છ�.

તો  િ�ય વાચક  િમ�ો, આજે આપણે સૌ 
પરમા�માની સા�ીએ સંક�પ કરીએ ક� પોતાની 
ભૂલ માટ� માફ� માંગી લઈએ અને બી�ની ભૂલ 
માટ� માફ કરી દઈએ તો નફરત તેમજ ઈષા�ની 
અ   �� દૂર થઈ �વનમાં ખુશી અને ઉ�ાસના 
દીપ �ગટાવીએ. આપ સૌ તન મનથી �વ�થ રહો 
એવી શુભભાવના સાથે.

॥ ઓમશા  િત ॥ 

(પેજ નં. ૨૨ન ું અનુસંધાન)... વીર માણસનું 



ભારતીય િવચારકોના મત �માણે મનુ�ય એ 
ખાઈ પીને મોજમ� કરવાનું સાધન નથી પર�તુ 
કત��યથી ભર�લી ઘટમાળ છ�. મનુ�ય �વન એ 
ભૌિતક અને આ�યા��મક િવકાસની સતત ચાલુ 
રહ�લી �િ�યા છ�. �વનના સવા�ગી િવકાસ માટ� 
પરમિપતા પરમા�મા િશવે �વા�માઓ �િત �ણ 
સોપાનો સમ��યાં છ�. (૧) સદ ્િવચાર (૨) 
સદ ્િચંતન અને (૩) સદ ્આચરણ.

મનુ�યના �વનનું પ�રવત�ન કરવા માટ� 
અને તેને ઉ�નત બનાવવા માટ� શુભ િવચારોનું 
ખેડાણ આવ�યક છ�. અશુભ િવચારો મનુ�યને 
અશુભ કમ� કરવા �ેર� છ�. પ�રણામે સમાજમાં 
િહ�સા, ચોરી, �યિભચાર, લૂંટફાટ, ભય, પ�ર�હ 
વગેર� અિન�ો ફ�લાય છ�. સમ� ચૈત�ય���માં 
િવચાર કરવાનું વરદાન મા� મનુ�યને જ મળ�લું 
છ�. પર�તુ આ વરદાનનો સદ ્ઉપયોગ કરવાને 
બદલે એણે વધાર� દુર ુપયોગ કય� છ�. પ�રણામે તે 
ભય, િહ�સા અને અહ�કારની �ાળાઓમાં સતત 
સળગતો રહ� છ�.

મનુ�યના મનમાં શુભ િવચારો આવે અને 
અશુભ િવચારોનું આ�મણ ન તાય એ માટ� એણે 
��તપણે શુભિચંતન કરવું પડે. �વનના ��યેક 
�યવહારને કોમળ બનાવવા માટ� શુભિચંતન 
આવ�યક છ�. આજનો મનુ�ય િચંતન કરતાં િચંતા 
વધાર� કરતો હોવાથી તેનો �યવહાર બરછટ અને 
કટુ બ�યો છ�. ભય અને ઈષા�, લોભ અને 
પ�ર�હની �િ�ને કારણે તે વધાર� �વાથ� અને 
�વક���ી બ�યો છ�. સંસારના બી� �વો ��યે મૈ�ી 

અને કર ુણાભાવ ક�ળવવામાં તે ક�જૂસ બ�યો છ�. 
�યાગ કરવા કરતાં ભોગવવામાં તેને વધાર� 
આનંદ આવે છ�.

પોતાના એક �િપયાના �વાથ� માટ� બી�ને 
લાખો �િપયાનું નુકસાન કરતાં તે ખચકાતો નથી. 
સંપિ� અને સ�ા મેળવવા માટ� આજનો માનવી 
છાકટો બ�યો છ�. પોતાનો �વાથ� િસ� કરવા માટ� 
તે આચારશુ��ની બાબતને વાિહયાત અને િબન 
�યવહા� ગણે છ�. તેનું િચંતન �વાથ� અને એકાંગી 
હોવાથી તેનો બધો �યવહાર લોભી અને 
એકલપેટો હોય છ�. કમનસીબી એ છ� ક� તે પોતાનો 
�યવહાર સુધારવાની વાત કરતો નથી પર�તુ બી� 
પાસેથી શુ� �યવહારની અપે�ા રાખે છ�.

એક દવા બનાવનાર ક�પનીના માિલકની 
આવી �વાથ� અને એકાંગી ���નો દાખલો યાદ 
આવે છ�. તે પોતે દવા બનાવનાર મોટી ક�પનીનો 
માિલક હતો. દવાની બનાવટમાં તે ઘણી ભેળસેળ 
કરતો હતો. એટલું જ નહ� પણ િવદ�શી બનાવટની 
દવાઓ પણ ભળતા નામે વેચવાનો ધંધો કરતો 
હતો. પર�તુ પોતાના પુ� માટ� �યાર� તે દૂધ લેવા 
માટ� નોકરને મોકલતો હતો �યાર� ચો�ખું દૂધ 
લાવવાનો આ�હ રાખતો હતો. આપણા ભારતીય 
સમાજની આ મોટી િવટ�બણા છ�. દ�વલ ��િતનો 
ઋિષ કહ� છ� ક� જે બાબત પોતાના આ�મા માટ� 
�િતક�ળ હોય તેનું બી�ઓ ��યે આચરણ કરવું 
�ઈએ નિહ.

આજની આપણા રા�ની મોટી સમ�યા એ 
છ� ક�, આપણા રાજક�ય નેતાઓમાં તેમ જ 

સહનશીલતાના ગુણનું ખેડાણ જ 

�વન િવકાસનો પંથ ઉ�ગર કરશે.
�.ક�. અિનલ, સુરત
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તેમનો ચહ�રો સદાબહાર અને �સ�ન હોય છ�.
આજે �ય��, ક�ટુંબ, સમાજ અને રા�માં 

જે કલેશનું વાતાવરણ પેદા થયું છ� તેની પાછળ 
સહનશીલતાનો અભાવ રહ�લો છ�. આપણે કોઈની 
પણ �ગિત ક� સુખ સાંખી શકતા નથી અને ઈષા�ની 
આગમાં બ�યા કરીએ છીએ ! આપણને �યાર�ય 
આપણી િસ��ઓથી ધરવ થતો નથી. અસંતોષને 
કારણે ઘોર હતાશામાં અથડાયા કરીએ છીએ.

િવ�ાપીઠ વાચનમાળામાં એક આનંદી 
કાગડાની વાતા� આવતી હતી. કાગડાનો કક�શ 
અવાજ સાંભળી રા� તેના ઉપર ગુ�સે થયો અને 
તેને કાંટાની વાડમાં નાખવાનો �કમ કય�. 
કાંટાની વાડમાં પડેલા કાગડાએ ક�ં, ‘હાશ, મને 
શરીર� ખંજવાળ આવતી હતી તે આ કાંટા વડે દૂર 
થઈ ગઈ.’ રા�ના ગુ�સાનો પાર ર�ો નહ�. 
કાગડાને પાણીના ક��ડમાં નાખવા �કમ કય�. 
અહ� પણ દુઃખી ન થતાં આનંદી કાગડાએ ક�ં : 
‘મને ઘણા વખતથી પાણીમાં નહાવાની ઈ�છા 
હતી. તે આજે પૂરી થઈ.’ આમ આનંદી કાગડો તો 
રા�ની બધી િશ�ાને પોતાના લાભની નજર� 
�તો ર�ો. �� થાય છ� ક� � કાગડો દુઃખમાં 
સમાધાન ક�ળવીને �સ�ન રહી શકતો હોય તો 
માણસ ક�મ નહ� 

�વનમાં સહનશીલતાનો ગુણ ક�ળવવા માટ� 
બે બાબતોનું આચરણ આવ�યક છ�. �મા અને 
ઉદારતા. આ બ�ને સદ ્ગુણો પર�પર એવી રીતે 
સંકળાયેલા છ� ક� �માવાન માણસ જ ઉદાર બની 
શક�. અને ઉદાર માણસ જ �માવાન બની શક� ! 
�માનો ગુણ ક�ળ�યા િવના અિહ�સાનું �યવહારમાં 
આચરણ થઈ શકતું નથી. જૈન ધમ�માં ખમવું અને 
ખમાવવાની બાબતને જ ધમ� કહ�વામાં આવેલ છ�. 
�માગુણની ક�ળવણી િવના સવ� �વો ��યે 
મૈ�ીભાવ ક�વી રીતે ક�ળવી શકાય ? �દયની 

નાગ�રકોમાં િવચાર, વાણી અને વત�નમાં 
એકવા�યતા નથી. જેમ હાથીના બતાવવાના અને 
ચાવવાના દાંત જુદા હોય છ�. તેમ તેમના વાણી 
અને વત�નમાં જુદાપણું હોય છ�. પ�રણામે સમાજમાં 
�યાંય પણ િવ�ાસનું વાતાવરણ �વા મળતું 
નથી! આપણી શંકા, અ��ા અને દ�ભનાં વાદળો 
ઘેરાયેલાં છ�. આપણો બધો �યવહાર તોછડો અને 
બરછટ બ�યો છ�.

આપણને �� થાય છ� ક� આ પ�ર��થિતમાં 
બહાર નીકળવાનો કોઈ ઉપાય ખરો? ઉપાય છ� 
િવચારશુ��. િવચાર શુ� હશે તો વત�ન આપમેળ� 
શુ� બનશે. િવચાર, વાણી અને વત�નની શુ�� 
માટ� ��તપણે સતત પુ�ષાથ� કરવો પડશે.

સંઘષ� અને આપિ� એ મનુ�ય�વનની 
અિનવાય� આવ�યકતા છ�. મનુ�ય�વનની 
સફળતાની ચાવી સંઘષ� અને આપિ�માં જ રહ�લી 
છ�. સુખ અને દુઃખ પણ નથી. દુઃખના દ�રયા વ�ે 
પણ મનુ�ય િહ�મતપૂવ�ક પોતાનું �વન ટકાવી રાખે 
છ�. ��ા િવના સંઘષ� અને આપિ�નો સામનો થઈ 
શકતો નથી. સંસારમાં જે માણસો આપિ� અને 
દુઃખમાં આંસુ સાર� છ� તેઓ �યાર�ય �ગિત કરી 
શકતા નથી. આપણે તો નહ� જેવું દુઃખ પણ સહન 
કરી શકતા નથી અને કાગનો વાઘ કરીને �ણે 
માથે આભ તૂટી પ�ું હોય એવું વત�ન કરીએ 
છીએ.

જે માણસો આપિ�થી ગભરાતા નથી. તેઓ 
�િતક�ળ પ�ર��થિતને પણ અનુક�ળ બનાવવા 
પુ�ષાથ� કરતા હોય છ�. આવા માણસો જ 
સહનશીલ રહીને �વનમાં �ગિત કરી શક� છ�. 
�વનમાં સુખ અને દુઃખ એ તો કાળચ�ની ઘટના 
છ�. પાનખર પછી વસંત, રાત પછી �દવસ, તેમ 
દુઃખ પછી સુખ આ�યા િવના રહ�તું નથી. સુખ-
દુઃખમાં જે માણસો મનની સમતા રાખી શક� છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૦ પર)
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ભારતીય િવચારકોના મત �માણે મનુ�ય એ 
ખાઈ પીને મોજમ� કરવાનું સાધન નથી પર�તુ 
કત��યથી ભર�લી ઘટમાળ છ�. મનુ�ય �વન એ 
ભૌિતક અને આ�યા��મક િવકાસની સતત ચાલુ 
રહ�લી �િ�યા છ�. �વનના સવા�ગી િવકાસ માટ� 
પરમિપતા પરમા�મા િશવે �વા�માઓ �િત �ણ 
સોપાનો સમ��યાં છ�. (૧) સદ ્િવચાર (૨) 
સદ ્િચંતન અને (૩) સદ ્આચરણ.

મનુ�યના �વનનું પ�રવત�ન કરવા માટ� 
અને તેને ઉ�નત બનાવવા માટ� શુભ િવચારોનું 
ખેડાણ આવ�યક છ�. અશુભ િવચારો મનુ�યને 
અશુભ કમ� કરવા �ેર� છ�. પ�રણામે સમાજમાં 
િહ�સા, ચોરી, �યિભચાર, લૂંટફાટ, ભય, પ�ર�હ 
વગેર� અિન�ો ફ�લાય છ�. સમ� ચૈત�ય���માં 
િવચાર કરવાનું વરદાન મા� મનુ�યને જ મળ�લું 
છ�. પર�તુ આ વરદાનનો સદ ્ઉપયોગ કરવાને 
બદલે એણે વધાર� દુર ુપયોગ કય� છ�. પ�રણામે તે 
ભય, િહ�સા અને અહ�કારની �ાળાઓમાં સતત 
સળગતો રહ� છ�.

મનુ�યના મનમાં શુભ િવચારો આવે અને 
અશુભ િવચારોનું આ�મણ ન તાય એ માટ� એણે 
��તપણે શુભિચંતન કરવું પડે. �વનના ��યેક 
�યવહારને કોમળ બનાવવા માટ� શુભિચંતન 
આવ�યક છ�. આજનો મનુ�ય િચંતન કરતાં િચંતા 
વધાર� કરતો હોવાથી તેનો �યવહાર બરછટ અને 
કટુ બ�યો છ�. ભય અને ઈષા�, લોભ અને 
પ�ર�હની �િ�ને કારણે તે વધાર� �વાથ� અને 
�વક���ી બ�યો છ�. સંસારના બી� �વો ��યે મૈ�ી 

અને કર ુણાભાવ ક�ળવવામાં તે ક�જૂસ બ�યો છ�. 
�યાગ કરવા કરતાં ભોગવવામાં તેને વધાર� 
આનંદ આવે છ�.

પોતાના એક �િપયાના �વાથ� માટ� બી�ને 
લાખો �િપયાનું નુકસાન કરતાં તે ખચકાતો નથી. 
સંપિ� અને સ�ા મેળવવા માટ� આજનો માનવી 
છાકટો બ�યો છ�. પોતાનો �વાથ� િસ� કરવા માટ� 
તે આચારશુ��ની બાબતને વાિહયાત અને િબન 
�યવહા� ગણે છ�. તેનું િચંતન �વાથ� અને એકાંગી 
હોવાથી તેનો બધો �યવહાર લોભી અને 
એકલપેટો હોય છ�. કમનસીબી એ છ� ક� તે પોતાનો 
�યવહાર સુધારવાની વાત કરતો નથી પર�તુ બી� 
પાસેથી શુ� �યવહારની અપે�ા રાખે છ�.

એક દવા બનાવનાર ક�પનીના માિલકની 
આવી �વાથ� અને એકાંગી ���નો દાખલો યાદ 
આવે છ�. તે પોતે દવા બનાવનાર મોટી ક�પનીનો 
માિલક હતો. દવાની બનાવટમાં તે ઘણી ભેળસેળ 
કરતો હતો. એટલું જ નહ� પણ િવદ�શી બનાવટની 
દવાઓ પણ ભળતા નામે વેચવાનો ધંધો કરતો 
હતો. પર�તુ પોતાના પુ� માટ� �યાર� તે દૂધ લેવા 
માટ� નોકરને મોકલતો હતો �યાર� ચો�ખું દૂધ 
લાવવાનો આ�હ રાખતો હતો. આપણા ભારતીય 
સમાજની આ મોટી િવટ�બણા છ�. દ�વલ ��િતનો 
ઋિષ કહ� છ� ક� જે બાબત પોતાના આ�મા માટ� 
�િતક�ળ હોય તેનું બી�ઓ ��યે આચરણ કરવું 
�ઈએ નિહ.

આજની આપણા રા�ની મોટી સમ�યા એ 
છ� ક�, આપણા રાજક�ય નેતાઓમાં તેમ જ 

સહનશીલતાના ગુણનું ખેડાણ જ 

�વન િવકાસનો પંથ ઉ�ગર કરશે.
�.ક�. અિનલ, સુરત
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તેમનો ચહ�રો સદાબહાર અને �સ�ન હોય છ�.
આજે �ય��, ક�ટુંબ, સમાજ અને રા�માં 

જે કલેશનું વાતાવરણ પેદા થયું છ� તેની પાછળ 
સહનશીલતાનો અભાવ રહ�લો છ�. આપણે કોઈની 
પણ �ગિત ક� સુખ સાંખી શકતા નથી અને ઈષા�ની 
આગમાં બ�યા કરીએ છીએ ! આપણને �યાર�ય 
આપણી િસ��ઓથી ધરવ થતો નથી. અસંતોષને 
કારણે ઘોર હતાશામાં અથડાયા કરીએ છીએ.

િવ�ાપીઠ વાચનમાળામાં એક આનંદી 
કાગડાની વાતા� આવતી હતી. કાગડાનો કક�શ 
અવાજ સાંભળી રા� તેના ઉપર ગુ�સે થયો અને 
તેને કાંટાની વાડમાં નાખવાનો �કમ કય�. 
કાંટાની વાડમાં પડેલા કાગડાએ ક�ં, ‘હાશ, મને 
શરીર� ખંજવાળ આવતી હતી તે આ કાંટા વડે દૂર 
થઈ ગઈ.’ રા�ના ગુ�સાનો પાર ર�ો નહ�. 
કાગડાને પાણીના ક��ડમાં નાખવા �કમ કય�. 
અહ� પણ દુઃખી ન થતાં આનંદી કાગડાએ ક�ં : 
‘મને ઘણા વખતથી પાણીમાં નહાવાની ઈ�છા 
હતી. તે આજે પૂરી થઈ.’ આમ આનંદી કાગડો તો 
રા�ની બધી િશ�ાને પોતાના લાભની નજર� 
�તો ર�ો. �� થાય છ� ક� � કાગડો દુઃખમાં 
સમાધાન ક�ળવીને �સ�ન રહી શકતો હોય તો 
માણસ ક�મ નહ� 

�વનમાં સહનશીલતાનો ગુણ ક�ળવવા માટ� 
બે બાબતોનું આચરણ આવ�યક છ�. �મા અને 
ઉદારતા. આ બ�ને સદ ્ગુણો પર�પર એવી રીતે 
સંકળાયેલા છ� ક� �માવાન માણસ જ ઉદાર બની 
શક�. અને ઉદાર માણસ જ �માવાન બની શક� ! 
�માનો ગુણ ક�ળ�યા િવના અિહ�સાનું �યવહારમાં 
આચરણ થઈ શકતું નથી. જૈન ધમ�માં ખમવું અને 
ખમાવવાની બાબતને જ ધમ� કહ�વામાં આવેલ છ�. 
�માગુણની ક�ળવણી િવના સવ� �વો ��યે 
મૈ�ીભાવ ક�વી રીતે ક�ળવી શકાય ? �દયની 

નાગ�રકોમાં િવચાર, વાણી અને વત�નમાં 
એકવા�યતા નથી. જેમ હાથીના બતાવવાના અને 
ચાવવાના દાંત જુદા હોય છ�. તેમ તેમના વાણી 
અને વત�નમાં જુદાપણું હોય છ�. પ�રણામે સમાજમાં 
�યાંય પણ િવ�ાસનું વાતાવરણ �વા મળતું 
નથી! આપણી શંકા, અ��ા અને દ�ભનાં વાદળો 
ઘેરાયેલાં છ�. આપણો બધો �યવહાર તોછડો અને 
બરછટ બ�યો છ�.

આપણને �� થાય છ� ક� આ પ�ર��થિતમાં 
બહાર નીકળવાનો કોઈ ઉપાય ખરો? ઉપાય છ� 
િવચારશુ��. િવચાર શુ� હશે તો વત�ન આપમેળ� 
શુ� બનશે. િવચાર, વાણી અને વત�નની શુ�� 
માટ� ��તપણે સતત પુ�ષાથ� કરવો પડશે.

સંઘષ� અને આપિ� એ મનુ�ય�વનની 
અિનવાય� આવ�યકતા છ�. મનુ�ય�વનની 
સફળતાની ચાવી સંઘષ� અને આપિ�માં જ રહ�લી 
છ�. સુખ અને દુઃખ પણ નથી. દુઃખના દ�રયા વ�ે 
પણ મનુ�ય િહ�મતપૂવ�ક પોતાનું �વન ટકાવી રાખે 
છ�. ��ા િવના સંઘષ� અને આપિ�નો સામનો થઈ 
શકતો નથી. સંસારમાં જે માણસો આપિ� અને 
દુઃખમાં આંસુ સાર� છ� તેઓ �યાર�ય �ગિત કરી 
શકતા નથી. આપણે તો નહ� જેવું દુઃખ પણ સહન 
કરી શકતા નથી અને કાગનો વાઘ કરીને �ણે 
માથે આભ તૂટી પ�ું હોય એવું વત�ન કરીએ 
છીએ.

જે માણસો આપિ�થી ગભરાતા નથી. તેઓ 
�િતક�ળ પ�ર��થિતને પણ અનુક�ળ બનાવવા 
પુ�ષાથ� કરતા હોય છ�. આવા માણસો જ 
સહનશીલ રહીને �વનમાં �ગિત કરી શક� છ�. 
�વનમાં સુખ અને દુઃખ એ તો કાળચ�ની ઘટના 
છ�. પાનખર પછી વસંત, રાત પછી �દવસ, તેમ 
દુઃખ પછી સુખ આ�યા િવના રહ�તું નથી. સુખ-
દુઃખમાં જે માણસો મનની સમતા રાખી શક� છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૦ પર)
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�લા��ટક, (ઈષા�, િનંદા, કટુવાણી, જૂઠ, કપટ, 
આળસ) લોખંડ ભંગાર (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર) અને ક�ટલાય ખરાબ સં�કારો - ઘણો 
બધો ભંગાર ભરી રા�યો છ�. આ�માના ખૂણે ખૂણે 
આવા ભંગાર� જ�યા રોક� રાખી છ�. ભંગાર સડી 
ર�ો છ�. દુગ�ધ ફ�લાવે છ�. ભંગાર� રોક�લી જ�યામાં 
પિવ�તા, ઈ�રીય �ાન માટ� જ�યા નથી. ઘરમાં 
સરસ સુગંધીવાળી અગરબ�ી સળગાવી હોય 
પર�તુ ઉકરડા ક� ખુ�ી ગટર પરથી પવન ઘરમાં 
�વેશે તો ? આ�માએ સતકમ�, પાવન કાય�, કયા� 
હશે પર�તુ દુગુ�ણો, િવકારોના �ભાવમાં કર�લા કમ� 
પૂ�યના ખાતાને �ડ�ેડ કરશે. પર�તુ � િવકારો 
(ભંગાર)નું અ��ત�વ નહ� હોય તો પુ�યનું ખાતું 
માઇનસમાં નિહ આવે !

િશવબાબા - ભોલે ભંડારી આ કિલયુગી 
રાતના અંતે, સંગમયુગે, આ સાકારી દુિનયામાં 
આવી ગયા છ�. વેપારી બનીને આ�યા છ�. 
િશવબાબા - ભલા ભંગારી બનીને આ�યા છ�. 
િશવબાબા સાદ પાડીને કહી ર�ા છ� - પેપર, 
પ�તી, �લા��ટક, લોખંડ ભંગાર આપવાનો ?

ક�ણાસાગર િશવબાબાએ િ�ય સંતાનને 
ક�ં - તાર� સતયુગી �દવાળી નથી ઉજવવી ? 
સાફસફાઈ નથી કરવી ? દુ�યવી લોકો જૂની 
ચીજવ�તુઓ �ય� નવી વ�તુઓ ધારણ કર� છ�. 
સાફસફાઈ કર� છ� અને તે માટ� જૂનો ભંગાર કાઢી 
નાખે છ�. �� તારો ભંગાર લેવા આ�યો છું.

હ� િ�ય આ�મન! તું પરિચંતન કરીશ એટલે 
�વિચંતન કરી શક�શ નિહ�, પરિચંતન કરી 
નેગે�ટવ ઉ��, નકારા�મક સંક�પો વગેર� �ારા 

કારોબારી સ� તાહ પૂ�ં થયું. સુવણ� સ�ડે 
આવી ગયો. િવક એ�ડ ! શિનવાર� રા�ે મોડે સુધી 
ફયા�, મૂવી �ઈ મોડેથી સૂતા. રિવવાર� તો મોડેથી 
જ ઉઠવાનું હોય ! સૂય�દય બાદ ઉઠનારા સૂય�વંશી 
છીએ. બધાનો અનુભવ છ� ક� - પરોઢની િનં�ા ખૂબ 
ગાઢ હોય છ�. ગાઢ િનં�ામાં કાને અવાજ અથડાયો 
- પેપર, પ�તી, �લા��ટક, લોખંડ, ભંગાર 
આપવાનો ? આધુિનક વેપારી માનવો પણ ક�વા 
�માટ� બની ગયા છ� ? રિવવાર� જ ભંગારનો ધંધો 
સારો ચાલે. કારોબારી માણસો રિવવાર� જ નવરા 
પડે અને એમાંય કામકા� બહ�નો ખાસ ! 
કામકા� બહ�નો માટ� રિવવાર એટલે સફાઈનો 
�દવસ. પ�ીએ સાદ પા�ો, ઉઠો ઉઠો આજે 
રિવવાર છ� માર� ખાસ ઘરની સફાઈ કરવાની છ�. 
મને માળીયા પરથી ભંગાર નીચે ઉતારી આપો, 
છ��ા �મના ખૂણામાં વેરિવખેર પથરાયેલી પ�તી 
બહાર કાઢી આપો. �દવાળી પણ ન�ક છ�. ઘરને 
સાફ સૂથળું બનાવવાનું છ�. નવું વષ� બેસે એ પહ�લાં 
ઘરને �વ�છ, સુશોિભત, ઝગમગાટવાળું 
બનાવવાનું છ�. નવા વષ� ક�ઈક તો ચેઈ�જ �ઈએ 
ને ?

આ�માઓ પણ કિલયુગના પરોઢની ગાઢ 
િનં�ામાં છ�. માયા પણ માનવીના કપાળ પર હાથ 
ફ�રવીને માયાવી �ેમની મીઠાશથી �પશ� કરી રહી 
છ�. આ�મા માયાવી દુિનયામાં, માયાવી �વ�નોમાં 
િવહાર કરી ર�ો છ�. ���ચ�ના અંત સમયે 
મનુ�યા�માનો આ છ��ો જ�મ છ�. ૬૩ જ�મો સુધી 
િવિવધ �કારનો ભંગાર ભેગો થતો ર�ો છ�. ૬૩ 
જ�મો સુધી ભંગાર કા�ો નથી. પેપર, પ�તી 
(પરિચંતન, પરદશ�ન, પરપીડન, �પંચ) 

િશવબાબા - ભલા ભંડારી
�.ક�. ક�શુભાઈ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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બી� આ�માઓનો ક�ડો કચરો તારામાં ભેગો 
કરીશ. પછી એ ગંધ ક�વી હશે ? સુગંધ ક� દુગ�ધ ? 
તું બી� આ�માઓને પીડા આપીશ તો તને આ 
પીડા ��યુ�રમાં પાછી મળવાની જ છ�. �યુટનની 
ગિતનો �ી� િનયમ તો તને ખબર હશે Action 
and reaction are equal and opposite. તું 
બી� આ�માઓ માટ� ખરાબ િવચારીશ તો બી� 
આ�માઓ તારા િવશે ખરાબ િવચારશે. તું �પંચ 
કરીશ એટલે તાર� સ�યને અસ�યનો �ેસ 
પહ�રાવવો પડશે. અસ�યને સ�યનો �ેસ 
પહ�રાવવો પડશે. અસ�ય એતો મોટું પાપ છ� ! માટ� 
જ ક�� છું આ પેપર પ�તી મને આપ. મારી સાથે 
વેપાર કર. સોદો કરી લે �વ�છ થા, સ�મ થા, 
સમથ� થા !

મારા �યારા બાળક ! ઈષા�ની આગમાં 
બળીને ખાક થઈ જઈશ. બી� આ�માઓની િનંદા 
કરીને પાપકમ�ના ખાતામાં વધારો કરીશ, 
કટુવાણી બોલીને તાર ંુ પોતાનું �વમાન ગુમાવીશ, 
જૂઠું બોલીને પાપના પોટલાં બાંધીશ, તારા 
દુગુ�ણોથી તારા �ય���વમાં સુગંધ નિહ આવે 
પર�તુ તારા દુગુ�ણોની દુગ�ધ બી�ને પર�શાન 
કરશે. િવ�ાસઘાત કરીશ તો માનવતાનો 
ગુનેગાર બનીશ, િમ�ો ગુમાવીશ, િવ�ાસઘાતની 
સ� પણ ભોગવવી પડશે. આળસ તને આજનું 
કામ કાલ પર મુલતવી રખાવશે અને કાલનું કામ 
આગળ ધક�લશે, પ�રણામે લ� મુજબની 
િસ��ઓ �ા� ત કરી શક�શ નિહ. માટ� જ ક�� છું 
આ �લા��ટક કચરો મને આપી ભંગાર મુ� થા, 
પિવ� બની �, પરમાથ� થા, પરમ �ેહી થા.

હ� િસક�લધે બ�ે ! �ાપર, કિલયુગના ૬૩ 
જ�મ દરિમયાન કિલયુગના અંતે લોહયુગમાં તું 
પિતત બની ગયો છ�. લોહ કટાઈ �ય એમ તું 
આ�મા પણ કાટથી કટાઈ ગયો છ�. અશુ� બની 

ગયો છ�. િવકારોએ તને અશુ� - પિતત બના�યો 
છ�.

કામ - તારી પિવ�તાને ન� કરશે. 
સતયુગી દુિનયાનું તાર ંુ ઉ� પદ િછનવી લેશે. 
દુ�યવી લોકોમાં પણ તું ખરાબ દ�ખાઈશ. તારી ગંદી 
કામિવકારી કામનાઓ આ�યા��મક �ગિતને 
��ધશે. કામથી કાળું મુખ કરવાનું છોડ. કાિલમા 
છોડી કમળ થા.

�ોધ - તને બી.પી.નો દદ� બનાવશે, 
�દયનો રોગી બનાવશે. તા�ં માનિસક સંતુલન 
બગાડશે. �ડ�ેશન આપશે. તારી શ��ઓ �ીણ 
થઈ જશે. શ��ઓ ગુમાવીશ. �ોધાવેશમાં કર�લી 
મોટી ભૂલ તને �વનભર આગની ભ�ીમાં 
બાળશે, �વનભર પ�તાવાનાં આસું સારતો રહી 
જશે. �ોધ તા�ં સુખચેન છીનવી લેશે.

મોહ - મોહ અંધથી અ�યાયી બનીશ, 
પ�પાત કરીશ, મોહ તને િવકમ� કરાવશે, 
મોહબંધનથી છૂટી શક�શ નિહ� અને મને યાદ કરી 
શક�શ નિહ� અને તેથી તારાં પાપ કમ�નો નાશ 
કરી શક�શ નિહ�. માટ� માયા �તી જગત �ત થા.

લોભ - વધુ કમાવાના, વધુ ભેગું કરવાના 
લોભમાં નીિત િનયમો તોડી ગુનેગાર બનીશ. 
લોભ તને સુખેથી ખાવા દ�શે નિહ. સુખેથી સુવા દ�શે 
નિહ. દોડા દોડી, ભાગદોડની �દગીથી થાક�શ, 
હારીશ અને અંતે રોગી બનીશ. સુખ, ચેન અને 
શાંિત ગુમાવીશ. લોભ તને પશુ જેવો બનાવશે.

અહ�કાર - અહ�કારથી વાણી બગડશે, કટુ 
અને ઘમંડી વાણીથી િમ�ો અને �વજનો ગુમાવીશ. 
દ�હ અિભમાન, �ાન અિભમાન, ધન અિભમાન 
પતનની �ડી ખીણમાં નાખી દ�શે. અહ�કાર� જ 
અહ�કારી આ�માઓના તાજ અને ત�ત ન� કરી 
દીધા છ�, અ��ત�વ પણ િમટા�યા છ�.
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�લા��ટક, (ઈષા�, િનંદા, કટુવાણી, જૂઠ, કપટ, 
આળસ) લોખંડ ભંગાર (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર) અને ક�ટલાય ખરાબ સં�કારો - ઘણો 
બધો ભંગાર ભરી રા�યો છ�. આ�માના ખૂણે ખૂણે 
આવા ભંગાર� જ�યા રોક� રાખી છ�. ભંગાર સડી 
ર�ો છ�. દુગ�ધ ફ�લાવે છ�. ભંગાર� રોક�લી જ�યામાં 
પિવ�તા, ઈ�રીય �ાન માટ� જ�યા નથી. ઘરમાં 
સરસ સુગંધીવાળી અગરબ�ી સળગાવી હોય 
પર�તુ ઉકરડા ક� ખુ�ી ગટર પરથી પવન ઘરમાં 
�વેશે તો ? આ�માએ સતકમ�, પાવન કાય�, કયા� 
હશે પર�તુ દુગુ�ણો, િવકારોના �ભાવમાં કર�લા કમ� 
પૂ�યના ખાતાને �ડ�ેડ કરશે. પર�તુ � િવકારો 
(ભંગાર)નું અ��ત�વ નહ� હોય તો પુ�યનું ખાતું 
માઇનસમાં નિહ આવે !

િશવબાબા - ભોલે ભંડારી આ કિલયુગી 
રાતના અંતે, સંગમયુગે, આ સાકારી દુિનયામાં 
આવી ગયા છ�. વેપારી બનીને આ�યા છ�. 
િશવબાબા - ભલા ભંગારી બનીને આ�યા છ�. 
િશવબાબા સાદ પાડીને કહી ર�ા છ� - પેપર, 
પ�તી, �લા��ટક, લોખંડ ભંગાર આપવાનો ?

ક�ણાસાગર િશવબાબાએ િ�ય સંતાનને 
ક�ં - તાર� સતયુગી �દવાળી નથી ઉજવવી ? 
સાફસફાઈ નથી કરવી ? દુ�યવી લોકો જૂની 
ચીજવ�તુઓ �ય� નવી વ�તુઓ ધારણ કર� છ�. 
સાફસફાઈ કર� છ� અને તે માટ� જૂનો ભંગાર કાઢી 
નાખે છ�. �� તારો ભંગાર લેવા આ�યો છું.

હ� િ�ય આ�મન! તું પરિચંતન કરીશ એટલે 
�વિચંતન કરી શક�શ નિહ�, પરિચંતન કરી 
નેગે�ટવ ઉ��, નકારા�મક સંક�પો વગેર� �ારા 

કારોબારી સ� તાહ પૂ�ં થયું. સુવણ� સ�ડે 
આવી ગયો. િવક એ�ડ ! શિનવાર� રા�ે મોડે સુધી 
ફયા�, મૂવી �ઈ મોડેથી સૂતા. રિવવાર� તો મોડેથી 
જ ઉઠવાનું હોય ! સૂય�દય બાદ ઉઠનારા સૂય�વંશી 
છીએ. બધાનો અનુભવ છ� ક� - પરોઢની િનં�ા ખૂબ 
ગાઢ હોય છ�. ગાઢ િનં�ામાં કાને અવાજ અથડાયો 
- પેપર, પ�તી, �લા��ટક, લોખંડ, ભંગાર 
આપવાનો ? આધુિનક વેપારી માનવો પણ ક�વા 
�માટ� બની ગયા છ� ? રિવવાર� જ ભંગારનો ધંધો 
સારો ચાલે. કારોબારી માણસો રિવવાર� જ નવરા 
પડે અને એમાંય કામકા� બહ�નો ખાસ ! 
કામકા� બહ�નો માટ� રિવવાર એટલે સફાઈનો 
�દવસ. પ�ીએ સાદ પા�ો, ઉઠો ઉઠો આજે 
રિવવાર છ� માર� ખાસ ઘરની સફાઈ કરવાની છ�. 
મને માળીયા પરથી ભંગાર નીચે ઉતારી આપો, 
છ��ા �મના ખૂણામાં વેરિવખેર પથરાયેલી પ�તી 
બહાર કાઢી આપો. �દવાળી પણ ન�ક છ�. ઘરને 
સાફ સૂથળું બનાવવાનું છ�. નવું વષ� બેસે એ પહ�લાં 
ઘરને �વ�છ, સુશોિભત, ઝગમગાટવાળું 
બનાવવાનું છ�. નવા વષ� ક�ઈક તો ચેઈ�જ �ઈએ 
ને ?

આ�માઓ પણ કિલયુગના પરોઢની ગાઢ 
િનં�ામાં છ�. માયા પણ માનવીના કપાળ પર હાથ 
ફ�રવીને માયાવી �ેમની મીઠાશથી �પશ� કરી રહી 
છ�. આ�મા માયાવી દુિનયામાં, માયાવી �વ�નોમાં 
િવહાર કરી ર�ો છ�. ���ચ�ના અંત સમયે 
મનુ�યા�માનો આ છ��ો જ�મ છ�. ૬૩ જ�મો સુધી 
િવિવધ �કારનો ભંગાર ભેગો થતો ર�ો છ�. ૬૩ 
જ�મો સુધી ભંગાર કા�ો નથી. પેપર, પ�તી 
(પરિચંતન, પરદશ�ન, પરપીડન, �પંચ) 

િશવબાબા - ભલા ભંડારી
�.ક�. ક�શુભાઈ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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બી� આ�માઓનો ક�ડો કચરો તારામાં ભેગો 
કરીશ. પછી એ ગંધ ક�વી હશે ? સુગંધ ક� દુગ�ધ ? 
તું બી� આ�માઓને પીડા આપીશ તો તને આ 
પીડા ��યુ�રમાં પાછી મળવાની જ છ�. �યુટનની 
ગિતનો �ી� િનયમ તો તને ખબર હશે Action 
and reaction are equal and opposite. તું 
બી� આ�માઓ માટ� ખરાબ િવચારીશ તો બી� 
આ�માઓ તારા િવશે ખરાબ િવચારશે. તું �પંચ 
કરીશ એટલે તાર� સ�યને અસ�યનો �ેસ 
પહ�રાવવો પડશે. અસ�યને સ�યનો �ેસ 
પહ�રાવવો પડશે. અસ�ય એતો મોટું પાપ છ� ! માટ� 
જ ક�� છું આ પેપર પ�તી મને આપ. મારી સાથે 
વેપાર કર. સોદો કરી લે �વ�છ થા, સ�મ થા, 
સમથ� થા !

મારા �યારા બાળક ! ઈષા�ની આગમાં 
બળીને ખાક થઈ જઈશ. બી� આ�માઓની િનંદા 
કરીને પાપકમ�ના ખાતામાં વધારો કરીશ, 
કટુવાણી બોલીને તાર ંુ પોતાનું �વમાન ગુમાવીશ, 
જૂઠું બોલીને પાપના પોટલાં બાંધીશ, તારા 
દુગુ�ણોથી તારા �ય���વમાં સુગંધ નિહ આવે 
પર�તુ તારા દુગુ�ણોની દુગ�ધ બી�ને પર�શાન 
કરશે. િવ�ાસઘાત કરીશ તો માનવતાનો 
ગુનેગાર બનીશ, િમ�ો ગુમાવીશ, િવ�ાસઘાતની 
સ� પણ ભોગવવી પડશે. આળસ તને આજનું 
કામ કાલ પર મુલતવી રખાવશે અને કાલનું કામ 
આગળ ધક�લશે, પ�રણામે લ� મુજબની 
િસ��ઓ �ા� ત કરી શક�શ નિહ. માટ� જ ક�� છું 
આ �લા��ટક કચરો મને આપી ભંગાર મુ� થા, 
પિવ� બની �, પરમાથ� થા, પરમ �ેહી થા.

હ� િસક�લધે બ�ે ! �ાપર, કિલયુગના ૬૩ 
જ�મ દરિમયાન કિલયુગના અંતે લોહયુગમાં તું 
પિતત બની ગયો છ�. લોહ કટાઈ �ય એમ તું 
આ�મા પણ કાટથી કટાઈ ગયો છ�. અશુ� બની 

ગયો છ�. િવકારોએ તને અશુ� - પિતત બના�યો 
છ�.

કામ - તારી પિવ�તાને ન� કરશે. 
સતયુગી દુિનયાનું તાર ંુ ઉ� પદ િછનવી લેશે. 
દુ�યવી લોકોમાં પણ તું ખરાબ દ�ખાઈશ. તારી ગંદી 
કામિવકારી કામનાઓ આ�યા��મક �ગિતને 
��ધશે. કામથી કાળું મુખ કરવાનું છોડ. કાિલમા 
છોડી કમળ થા.

�ોધ - તને બી.પી.નો દદ� બનાવશે, 
�દયનો રોગી બનાવશે. તા�ં માનિસક સંતુલન 
બગાડશે. �ડ�ેશન આપશે. તારી શ��ઓ �ીણ 
થઈ જશે. શ��ઓ ગુમાવીશ. �ોધાવેશમાં કર�લી 
મોટી ભૂલ તને �વનભર આગની ભ�ીમાં 
બાળશે, �વનભર પ�તાવાનાં આસું સારતો રહી 
જશે. �ોધ તા�ં સુખચેન છીનવી લેશે.

મોહ - મોહ અંધથી અ�યાયી બનીશ, 
પ�પાત કરીશ, મોહ તને િવકમ� કરાવશે, 
મોહબંધનથી છૂટી શક�શ નિહ� અને મને યાદ કરી 
શક�શ નિહ� અને તેથી તારાં પાપ કમ�નો નાશ 
કરી શક�શ નિહ�. માટ� માયા �તી જગત �ત થા.

લોભ - વધુ કમાવાના, વધુ ભેગું કરવાના 
લોભમાં નીિત િનયમો તોડી ગુનેગાર બનીશ. 
લોભ તને સુખેથી ખાવા દ�શે નિહ. સુખેથી સુવા દ�શે 
નિહ. દોડા દોડી, ભાગદોડની �દગીથી થાક�શ, 
હારીશ અને અંતે રોગી બનીશ. સુખ, ચેન અને 
શાંિત ગુમાવીશ. લોભ તને પશુ જેવો બનાવશે.

અહ�કાર - અહ�કારથી વાણી બગડશે, કટુ 
અને ઘમંડી વાણીથી િમ�ો અને �વજનો ગુમાવીશ. 
દ�હ અિભમાન, �ાન અિભમાન, ધન અિભમાન 
પતનની �ડી ખીણમાં નાખી દ�શે. અહ�કાર� જ 
અહ�કારી આ�માઓના તાજ અને ત�ત ન� કરી 
દીધા છ�, અ��ત�વ પણ િમટા�યા છ�.
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�દ�યચ�ુથી - �ી� ને�થી દ�ખાશે. હ� ક��ભકણ� 
�ગ ! કિલયુગી રાત પૂરી થઈ ગઈ છ�. સતયુગી 
દુિનયાનો ઉ�સ થયો ક� થયો? સતયુગી 
દુિનયાના ગેઈટ ખોલવાની, �વગ�ના ઉ�ઘાટન 
સમારોહની �ણો ન�ક આવી ગઈ છ�. આમં�ણ 
પિ�કાઓ વહ�ચી ર�ો છું. તને આ ઉ�ઘાટન 
સમાર�ભમાં િનમં�ણ આપવા આ�યો છું. પણ તું તો 
હજું તૈયાર થયો નથી ? સતયુગી દુિનયામાં જવું 
હશે તો સ� ધ�ને જવું પડશે. ક�ઈક તો ચેઈ�જ 
�ઈએ ને ? પિવ� થઈને જવું પડશે. સતકમ�ના 
તગડા બેલે�સ સાથે જવાશે. માટ� તારો બધો જ 
ભંગાર મને આપી દ�. �� સોદાગર તારી સાથે 
ભંગારનો સોદો કરવા આ�યો છું. બધો જ ભંગાર 
મને આપી બદલામાં ૨૧ જ�મોનો રા�શાહી 
ખ�નો લઈ લે. સતયુગી દુિનયામાં અલૌ�કક 
�દવાળી ઉજવ. બોલ સોદો કરવો છ� ? પા�ો ? તો 
ભંગાર બહાર કાઢ ?

�ાતા આ�મન ! િશવબાબા ભલાભંગારી 
તમારી પાસે પણ આવશે. તમે તમારા મુ�ય 
િવકારો, સૂ�મ િવકારો, અવગુણોનો ભંગાર 
આપશોને ? 

॥ ઓમશા  િત ॥ 

માટ� જ ક� છું - હ� આ�મા, તારામાં રહ�લો 
કટાઈ ગયેલો લોખંડ ભંગાર મને આપી સતયુગી 
૨૧ જ�મોનું સુખ મેળવવા મારી સાથે સોદો કર. 
ભંગાર મને આપ તું સુખ લે.

મીઠ� બ�ે ! �ાપર યુગથી તે ભ�� શ� 
કરી તારી કલાઓ ઝડપથી ઘટવા લાગી. તારા 
સં�કારો બદલાવા લા�યા. જ�મ દર ખરાબ 
સં�કારો તારામાં સંયો�ઈ ગયા. આ અંિતમ જ�મ 
વખતે બધા જ ક�સં�કારો તારામાં ભેગા થઈ ગયા. 
આ ક�સં�કારોનો ભંગાર પણ કાઢી નાખ, મને 
આપી દ�. સોદો કરી લે. પાવન બની �.

હ� આ�મા તને યાદ કરાવું છું - તું �ાનમાં 
આ�યો, સમ�યો, �યાર� ત� તારા િવકારોનું દાન 
કયુ� હતું તે ભૂલી ગયો ? દાનમાં આપેલી વ�તુ 
પાછી લેવાય નિહ� અને � લીધી તો આશીવા�દને 
બદલે શાપ મળ�.

િ�ય આ�મન ! પેપર પ�તી, �લા��ટક, 
લોખંડ ભંગાર મને આપી દ� અને બદલામાં દ�વી 
અિવનાશી શા�ત ધન �ા�ત કર. હોલી હ�સ બન. 
હ� આ�મા ! તારામાં ખૂણે ખાંચર� ક�ટલો ક�ડો કચરો 
ભંગાર પ�ો છ� તને દ�ખાય છ� ? તારા ચમ�ચ�ુથી 
નિહ� દ�ખાય. મારા આપેલા �દ�ય �ાનના 
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• પોતાની િવચારધારાને આલીશાન બનાવી લો 
તો નાની નાની વાતોમાં સમય વેડફાશે નહ�.

• જેની પાસે સંતુ�તાનો િવશેષ ગુણ છ�. એની 
પાસે સવ�ગુણ �વાભાિવક રીતે આવતા 
રહ�શે.

• �વ પ�રવત�નના તી� પુ�ષાથ� બાળકોને જ 
બાપ (પરમા�માની) દુઆઓની મુબારક મળ� 
છ�.

• �યાર� સંક�પ, બોલ અને કમ�માં પિવ�તાની 
ધારણા થશે �યાર� જ મુખારિવંદ પર 
�હાિનયતની ઝલક આવશે.

• અંતમુ�ખતાની િવશેષતાને ધારણ કરી લો તો 
સવ�ની દુઆઓ મળતી રહ�શે.

• ‘કરાવનાર બાપ છ�.’ આ ��િતથી બે�ફકર 
બાદશાહ બની ઉડતી કલાનો અનુભવ 
કરતા રહો.

કિળયુગના અંતમાં દર�કના મન કામ, �ોધ, 
લોભ, મોહ, અહ�કાર, રાગ, ઈષા�, ��ષ, દુઃખ, 
અજંપો, અસંતોષ, િચંતા અને ભય વગેર� રા�સી 
રોગોથી ખદબદ� છ�. �ય�� �દવસે ને �દવસે ગાઢ 
અંધકારમય જંગલમાં ફસાતો �ય છ�. મનને 
મજબૂત અને શ��શાળી બનાવવા દરરોજ 
અડધો કલાક �ે� િવચારો, હકારા�મક િવચારો, 
સમથ� િવચારો અને શ��શાળી િવચારોનું મનન-
િચંતન કરવું ખૂબ જ જ�રી બ�યું છ�. દર�ક 
સવારમાં ઉઠીને સંક�પ કર� - �� મહાન આ�મા છું, 
�� �ે� આ�મા છું, આજનો મારો �દવસ ખૂબ જ 
સુંદર જવાનો છ�, દર�ક સાથેનો મારો �યવહાર 
શુ� છ�, �� દર�કને સુખ આપું છું. �� ખુશનસીબ 
આ�મા છું. દર�ક �ણે ઈ�રનો આભાર માનું છું... 
આવા શ��શાળી સંક�પો રચવાથી મનમાં એક 
નવી ઉ�� પેદા થાય છ�.

આપણા દર�ક સંક�પ ઉપર પહ�રો રાખો ક� 
કયો િવચાર મારા મનને દૂિષત કર� છ�. એવો કયો 
સંક�પ છ� જે મારા મનને હલચલમાં લાવે છ�. એવો 
કયો કમ�ર સંક�પ છ� જે મારા મનની શાંિત, સુખ 
અને આનંદ છીનવી લે છ�.. �યથ� સંક�પો ઝડપથી 
ચાલવાથી માનિસક રોગના િશકાર બનવું પડે છ�.

મનની કસરતથી થતા લાભ

મનની કસરત િનયિમત કરવાથી 
સંક�પોની ગિત ધીમી પડી �ય છ�. તેનાથી 
શરીરનાં �ાસો��ાસ ક�દરતી રીતે તાલબ� 
થઈ �ય છ�. મન એકદમ આરામનો અનુભવ કર� 
છ�. મન �ફ�િલત રહ� છ�. જેનાથી સહનશ��, 
પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની શ��, સહયોગ 

મન અને શરીરનો ગાઢ સંબંધ છ�. આપણા 
મનમાં જે ક�ઈ િ�યા થાય છ� તેનું �િતિબંબ શરીર 
પર પડે છ�. કહ�વાય છ� ક� જેનું મન �વ�થ તેનું તન 
પણ �વ�થ. આપણું શરીર બીમાર પડે તો એનો 
ઈલાજ તરત કરાવીએ છીએ પર�તુ મનની 
બીમારીનો �યાલ પણ નથી કરતા. �દવસે-�દવસે 
મનની બીમારીઓ વધતી �ય છ�. શરીર બીમાર 
પડે તો િવિવધ ઉપચારો અને દવાઓથી ઠીક થઈ 
શક� છ�. પર�તુ મનની બીમારીની કોઈ જ દવા નથી. 
હા, �ય�� પોતે પોતાનો ડૉ�ટર છ�.

મનની કસરત ક�વી રીતે કરીશું

આજના આધુિનક અને યાંિ�ક યુગમાં 
�ય�� માનિસક કસરત કરવાનું ભૂલી ગયો છ�. 
મનની કસરત કરવા સૌ �થમ મનને ઓળખવું 
પડે છ�. પાંચ ત�વોના બનેલા આટલા મોટા 
શરીરને ચલાવનાર ચૈત�ય શ�� છ� જેને આપણે 
આ�મા કહીએ છીએ. આ�મા અિત સૂ�મ �યોિત 
િબંદુ �વ�પ છ�. અજર-અમર-અિવનાશી છ�. 
આ�માની મુ�ય �ણ સૂ�મ શ��ઓ છ�. મન, 
બુ�� અને સં�કાર.

મનની કસરત કરવા માટ� આપણી પાસે 
શુ� િવચારો, �ે� િવચારો અને પોઝીટીવ 
િવચારોનો ખ�નો હોવો જ�રી છ�. આ 
ખ�નાઓનું �ા��ત �થાન પોઝીટીવ પુ�તકો અને 
પોઝીટીવ �ય��ઓ સાથેનો સ�સંગ કરવાથી 
�ા�ત થાય છ�. વત�માન સમયમાં આપણું મન 
અનેક �તના �યથ� િવચારો, નકારા�મક િવચારો 
અને િવકારી િવચારોના દલદલમાં ફસાતું �ય છ�. 
તેથી મન અશ� અને કમ�ર બની ગયું છ�. 

મનની કસરત
�.ક�. િવજય રાવત, ભાવનગર

(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૪ પર)
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�દ�યચ�ુથી - �ી� ને�થી દ�ખાશે. હ� ક��ભકણ� 
�ગ ! કિલયુગી રાત પૂરી થઈ ગઈ છ�. સતયુગી 
દુિનયાનો ઉ�સ થયો ક� થયો? સતયુગી 
દુિનયાના ગેઈટ ખોલવાની, �વગ�ના ઉ�ઘાટન 
સમારોહની �ણો ન�ક આવી ગઈ છ�. આમં�ણ 
પિ�કાઓ વહ�ચી ર�ો છું. તને આ ઉ�ઘાટન 
સમાર�ભમાં િનમં�ણ આપવા આ�યો છું. પણ તું તો 
હજું તૈયાર થયો નથી ? સતયુગી દુિનયામાં જવું 
હશે તો સ� ધ�ને જવું પડશે. ક�ઈક તો ચેઈ�જ 
�ઈએ ને ? પિવ� થઈને જવું પડશે. સતકમ�ના 
તગડા બેલે�સ સાથે જવાશે. માટ� તારો બધો જ 
ભંગાર મને આપી દ�. �� સોદાગર તારી સાથે 
ભંગારનો સોદો કરવા આ�યો છું. બધો જ ભંગાર 
મને આપી બદલામાં ૨૧ જ�મોનો રા�શાહી 
ખ�નો લઈ લે. સતયુગી દુિનયામાં અલૌ�કક 
�દવાળી ઉજવ. બોલ સોદો કરવો છ� ? પા�ો ? તો 
ભંગાર બહાર કાઢ ?

�ાતા આ�મન ! િશવબાબા ભલાભંગારી 
તમારી પાસે પણ આવશે. તમે તમારા મુ�ય 
િવકારો, સૂ�મ િવકારો, અવગુણોનો ભંગાર 
આપશોને ? 

॥ ઓમશા  િત ॥ 

માટ� જ ક� છું - હ� આ�મા, તારામાં રહ�લો 
કટાઈ ગયેલો લોખંડ ભંગાર મને આપી સતયુગી 
૨૧ જ�મોનું સુખ મેળવવા મારી સાથે સોદો કર. 
ભંગાર મને આપ તું સુખ લે.

મીઠ� બ�ે ! �ાપર યુગથી તે ભ�� શ� 
કરી તારી કલાઓ ઝડપથી ઘટવા લાગી. તારા 
સં�કારો બદલાવા લા�યા. જ�મ દર ખરાબ 
સં�કારો તારામાં સંયો�ઈ ગયા. આ અંિતમ જ�મ 
વખતે બધા જ ક�સં�કારો તારામાં ભેગા થઈ ગયા. 
આ ક�સં�કારોનો ભંગાર પણ કાઢી નાખ, મને 
આપી દ�. સોદો કરી લે. પાવન બની �.

હ� આ�મા તને યાદ કરાવું છું - તું �ાનમાં 
આ�યો, સમ�યો, �યાર� ત� તારા િવકારોનું દાન 
કયુ� હતું તે ભૂલી ગયો ? દાનમાં આપેલી વ�તુ 
પાછી લેવાય નિહ� અને � લીધી તો આશીવા�દને 
બદલે શાપ મળ�.

િ�ય આ�મન ! પેપર પ�તી, �લા��ટક, 
લોખંડ ભંગાર મને આપી દ� અને બદલામાં દ�વી 
અિવનાશી શા�ત ધન �ા�ત કર. હોલી હ�સ બન. 
હ� આ�મા ! તારામાં ખૂણે ખાંચર� ક�ટલો ક�ડો કચરો 
ભંગાર પ�ો છ� તને દ�ખાય છ� ? તારા ચમ�ચ�ુથી 
નિહ� દ�ખાય. મારા આપેલા �દ�ય �ાનના 
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• પોતાની િવચારધારાને આલીશાન બનાવી લો 
તો નાની નાની વાતોમાં સમય વેડફાશે નહ�.

• જેની પાસે સંતુ�તાનો િવશેષ ગુણ છ�. એની 
પાસે સવ�ગુણ �વાભાિવક રીતે આવતા 
રહ�શે.

• �વ પ�રવત�નના તી� પુ�ષાથ� બાળકોને જ 
બાપ (પરમા�માની) દુઆઓની મુબારક મળ� 
છ�.

• �યાર� સંક�પ, બોલ અને કમ�માં પિવ�તાની 
ધારણા થશે �યાર� જ મુખારિવંદ પર 
�હાિનયતની ઝલક આવશે.

• અંતમુ�ખતાની િવશેષતાને ધારણ કરી લો તો 
સવ�ની દુઆઓ મળતી રહ�શે.

• ‘કરાવનાર બાપ છ�.’ આ ��િતથી બે�ફકર 
બાદશાહ બની ઉડતી કલાનો અનુભવ 
કરતા રહો.

કિળયુગના અંતમાં દર�કના મન કામ, �ોધ, 
લોભ, મોહ, અહ�કાર, રાગ, ઈષા�, ��ષ, દુઃખ, 
અજંપો, અસંતોષ, િચંતા અને ભય વગેર� રા�સી 
રોગોથી ખદબદ� છ�. �ય�� �દવસે ને �દવસે ગાઢ 
અંધકારમય જંગલમાં ફસાતો �ય છ�. મનને 
મજબૂત અને શ��શાળી બનાવવા દરરોજ 
અડધો કલાક �ે� િવચારો, હકારા�મક િવચારો, 
સમથ� િવચારો અને શ��શાળી િવચારોનું મનન-
િચંતન કરવું ખૂબ જ જ�રી બ�યું છ�. દર�ક 
સવારમાં ઉઠીને સંક�પ કર� - �� મહાન આ�મા છું, 
�� �ે� આ�મા છું, આજનો મારો �દવસ ખૂબ જ 
સુંદર જવાનો છ�, દર�ક સાથેનો મારો �યવહાર 
શુ� છ�, �� દર�કને સુખ આપું છું. �� ખુશનસીબ 
આ�મા છું. દર�ક �ણે ઈ�રનો આભાર માનું છું... 
આવા શ��શાળી સંક�પો રચવાથી મનમાં એક 
નવી ઉ�� પેદા થાય છ�.

આપણા દર�ક સંક�પ ઉપર પહ�રો રાખો ક� 
કયો િવચાર મારા મનને દૂિષત કર� છ�. એવો કયો 
સંક�પ છ� જે મારા મનને હલચલમાં લાવે છ�. એવો 
કયો કમ�ર સંક�પ છ� જે મારા મનની શાંિત, સુખ 
અને આનંદ છીનવી લે છ�.. �યથ� સંક�પો ઝડપથી 
ચાલવાથી માનિસક રોગના િશકાર બનવું પડે છ�.

મનની કસરતથી થતા લાભ

મનની કસરત િનયિમત કરવાથી 
સંક�પોની ગિત ધીમી પડી �ય છ�. તેનાથી 
શરીરનાં �ાસો��ાસ ક�દરતી રીતે તાલબ� 
થઈ �ય છ�. મન એકદમ આરામનો અનુભવ કર� 
છ�. મન �ફ�િલત રહ� છ�. જેનાથી સહનશ��, 
પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની શ��, સહયોગ 

મન અને શરીરનો ગાઢ સંબંધ છ�. આપણા 
મનમાં જે ક�ઈ િ�યા થાય છ� તેનું �િતિબંબ શરીર 
પર પડે છ�. કહ�વાય છ� ક� જેનું મન �વ�થ તેનું તન 
પણ �વ�થ. આપણું શરીર બીમાર પડે તો એનો 
ઈલાજ તરત કરાવીએ છીએ પર�તુ મનની 
બીમારીનો �યાલ પણ નથી કરતા. �દવસે-�દવસે 
મનની બીમારીઓ વધતી �ય છ�. શરીર બીમાર 
પડે તો િવિવધ ઉપચારો અને દવાઓથી ઠીક થઈ 
શક� છ�. પર�તુ મનની બીમારીની કોઈ જ દવા નથી. 
હા, �ય�� પોતે પોતાનો ડૉ�ટર છ�.

મનની કસરત ક�વી રીતે કરીશું

આજના આધુિનક અને યાંિ�ક યુગમાં 
�ય�� માનિસક કસરત કરવાનું ભૂલી ગયો છ�. 
મનની કસરત કરવા સૌ �થમ મનને ઓળખવું 
પડે છ�. પાંચ ત�વોના બનેલા આટલા મોટા 
શરીરને ચલાવનાર ચૈત�ય શ�� છ� જેને આપણે 
આ�મા કહીએ છીએ. આ�મા અિત સૂ�મ �યોિત 
િબંદુ �વ�પ છ�. અજર-અમર-અિવનાશી છ�. 
આ�માની મુ�ય �ણ સૂ�મ શ��ઓ છ�. મન, 
બુ�� અને સં�કાર.

મનની કસરત કરવા માટ� આપણી પાસે 
શુ� િવચારો, �ે� િવચારો અને પોઝીટીવ 
િવચારોનો ખ�નો હોવો જ�રી છ�. આ 
ખ�નાઓનું �ા��ત �થાન પોઝીટીવ પુ�તકો અને 
પોઝીટીવ �ય��ઓ સાથેનો સ�સંગ કરવાથી 
�ા�ત થાય છ�. વત�માન સમયમાં આપણું મન 
અનેક �તના �યથ� િવચારો, નકારા�મક િવચારો 
અને િવકારી િવચારોના દલદલમાં ફસાતું �ય છ�. 
તેથી મન અશ� અને કમ�ર બની ગયું છ�. 

મનની કસરત
�.ક�. િવજય રાવત, ભાવનગર

(અનુસંધાન પેજ નં. ૨૪ પર)

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 03 March 2018 Page No. 33

�ાના�ત



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

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

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

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

Gyan Amrit Vol : 11  Issue : 03 March 2018 Page No. 34

�ાના�ત

ડે�ેર�શન
‘�ાના�ત’ માિસકની માિલ  ક� તથા અ�ય િવગતો િવશેનું િનવેદન ફોમ� - ૪ સી િનયમ ૮ મુજબ

1. �કાશન �થળ : રાજયોગભવન, ૧ ચતુભુ�જ કૉલોની, ગોરધનવાડીનો ટ�કરો,
   કાંક�રયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૮.

2. �કાશનની મુદત : માિસક

3. મુ�કનું નામ : બી.ક�. સરલાબેન આર. સોમૈયા

 રા�ીયતા : ભારતીય

 સરનામું : સુખશાંિતભવન, ગામડીવાળા ડેરી સામે,
   ભુલાભાઈ પાક� રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૨.

4. �કાશકનું નામ : બી.ક�. ઉષાબેન બી. વ�ણી

 રા�ીયતા : ભારતીય

 સરનામું : રાજયોગભવન, ૧ ચતુભુ�જ કૉલોની, ગોરધનવાડીનો ટ�કરો,
   કાંક�રયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૮.

5. તં�ીનું નામ : �ૉ. ડૉ. કાિલદાસ ડી. ��પિત

 રા�ીયતા : ભારતીય

 સરનામું : �-૨/૨૨, િશવમ એપાટ�મે�ટ,
   નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩.
6. સામિયકની માિલક� ધરાવતી
 �ય��ઓ તેમજ તેમનાં સરનામાં: ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય
   સુખશાંિતભવન, ગામડીવાળા ડેરી સામે,
   ભુલાભાઈ પાક� રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૨.

 �� બી.ક�. ઉષાબેન બી. વ�ણી આથી �હ�ર ક�ં છું ક� મારી �ણ અને મા�યતા મુજબ ઉપરો� 
હક�કતો ખરી અને વા�તિવક છ�.

તારીખ : ૧, માચ�, ૨૦૧૮    �.ક�. ઉષાબેન બી. વ�ણી
 �થળ : અમદાવાદ.         �કાશક
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