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મનનિચંતન કરીને શિ� સંપ�ન બને છ�. 
ફ�ર�તાની દુિનયા બેહદની હોય છ�. તેથી મા�ં 
તા�ં ભૂલીને સવ� પરમા�માનું છ� એવી ભાવના 
�ઢ બને છ�. તે દ�હના સંબંધોથી દૂર રહ� છ�. તે 
આસિ�, લગાવ મુ� એવી આ��મક ��િતમાં 
રહ� છ�. તે હ�મેશા શુભભાવના, શુભ કામનાનાં 
આંદોલનો ફ�લાવે છ�. વત�માન સમયે શરીરના 
કમ�ભોગ ભોગવવા પડે છ� પણ ફ�ર�તા બનનાર 
કમ�ભોગ પર કમ�યોગ �ારા િવજય મેળવી સદા 
�સ�નિચ� રહ� છ�.

તેનામાં ક��ોલ�ગ પાવર હોય છ � તેથી �યથ� 
ઉપર િનયમન કરી શક� છ�. સમાવવાની શિ� 
�ારા સંસારની ખારાશ સમાવીને તે �સ�ન રહ� 
છ�. તે �ાનની ઑથો�રટી હોય છ�. તે પોથી પં�ડત 
બની ના રહ�તાં બાબાએ જેની �ેરણા આપી છ� 
તેની સાહિજક રીતે અનુભૂિત કર� છ�. તે સાકાર 
શરીરધારી હોવા છતાં સદા લાઈટ�પમાં રહ� છ�. 
લાઈટનો વ��ધારી બને છ�. તેણે ई�छा मा�� 

अिव�ाના સૂ�ને �વનમાં ધારણ કર�લું હોય છ�. 
કોઈપણ આ�મા તેને જુએ તો તેનાં વાણી, સંપક�, 
ચહ�રા �ારા ફ�ર�તાપણાની ઝલક દ�ખાય છ�. 
આવો યોગી �યારો હોવા છતાં સવ�નો �યારો બને 
છ�. એનામાં બેહદની ���, �િ� અને ��થિત 
�વા મળ� છ�. તે સદા �યથ� અને કોઈને નારાજ 
કર� તેવા બોલથી મુ� હોય છ�.

ફ�ર�તાનું કત��ય
તે દૂર સુધી આ�માઓને પોતાની 

�દ�યતાની ટચ�ગ કરાવે છ�. સકાશ આપનારાં 
વાય�ેશન ફ�લાવીને, ચમકતી લાઈટનો 
સા�ા�કાર કરાવે છ�. તે ઉપરામ��થિતથી કમ�ના 

લ�ય
શાંિતવનમાં વાિષ�ક મીટ�ગના મે�બસ�ના 

�ણ �દવસ ચાલેલા સ�માન સમારંભમાં એક 
�દવસ ફ�ર�તાનો પોશાક પહ�રાવી સ�માન 
કરવામાં આ�યું હતું. તે રીતે સાધનાભવન 
(વલાદ)માં પણ ભ�ીનો િવષય ફ�ર�તાભવ હતો. 
મા� ફ�ર�તાનો પોશાક પહ�રવાથી જ ફ�ર�તા 
બની જવાતું નથી. આમ છતાં જળાશયમાં 
કાંકરી ફ�કતાં વલયો જ�મે છ� તે રીતે ફ�ર�તાનો 
પોશાક અંતરમનની દુિનયામાં ડો�કયું કરવાની 
�ેરણા આપે છ�. ફ�ર�તાની અવ�થાને ધારણ 
કરવા માટ� પુ�ષાથ� કરવાનું બળ આપે છ�.

આ�યા��મક �ે�ે ઉ�નત અવ�થા બનાવવા 
માટ� આ વા�ય મહ�વપૂણ� છ�. धरत प�रये धम� न 

छोिडये. ફ�ર�તા બનવાનું લ�ય છ� તો ફ�ર�તાની 
સદા ��િત રહ� તે માટ� પરદશ�ન, પરિચંતન, 
સંગદોષથી મુ� રહ�વાનું વલણ જ�મે. 
ફ�ર�તાપણાના લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� જૂની 
પુરાણી દુિનયા, દ�હ, દ�હના સંબંધોથી મુ� થઈ 
એ ��િત રહ� ક� �� �ા�ણ (��ા વ�સ) સો 
ફ�ર�તા બનવાનો છું. લ�યના સાત�ય માટ �
યોગીએ બોલ, ચાલ, રહ�ણીકરણી ફ�ર�તા જેવી 
બનાવવા માટ� િનરંતર તી� પુ�ષાથ� કરવો પડે. 
��ાબાબાએ આ��મક ��થિત માટ� તી� પુ�ષાથ� 
કય�, અ�યાસ કય� તે રીતે હાલતાં, ચાલતાં, 
કાય� કરતાં ફ�ર�તાપણાની ��િત જળવાઈ રહ� 
તો લ�ય ન�ક લાગે.

ફ�ર�તાના ગુણો
ફ�ર�તા બનનાર આ�મા નાની મોટી 

વાતોમાં મૂંઝાઈ જતો નથી પણ �ાનનું 

તં�ી �થાનેથી

ફ�ર�તાપણાની અવ�થા

બંધનથી મુ� થઈને ઉડતી કળાની અનુભૂિત 
કર� છ�. તેને સાકાર દુિનયાની વાતોમાં રસ નથી. 
તે તો સદા ઊંચી ��થિતમાં ��થત થઈને કાય� કર� 
છ�. હમણાં હમણાં અહ� ને પળમાં જ વતનમાં 
પહ�ચવાનો અ�યાસ કર� છ�. ��ાબાબાની જેમ 
તે પોતાનું સવ� કાંઈ પરમા�માને અપ�ણ કર� છ�.

મનસા સેવા �ારા આ�માઓને સકાશ 
આપવાનું, સં�કાર પ�રવત�નનું, પીડામાંથી 
મુિ� અપાવવાનું કાય� કર� છ�. �યાર� જે 
��થિતમાં ��થત થવું હોય �યાર� તે ��થિતમાં ��થત 
થઈ શક� છ�. તે બાપ સમાન િવ� ક�યાણકારી 
બને છ�. તેનાં કમ� ��ાિપતા સમાન હોય છ�. તે 
કમ� આટોપી લીધા પછી ફ�ર�તાની ��થિતમાં 
આવી �ય છ�. તે િનરાકારી, િનિવ�કારી, િનર-
અહ�કારી અવ�થામાં રહ� છ�. તેનો ચહ�રો �દ�ય 
�સ�નતાસભર હોય છ�. તેની �વ ��થિત અચલ, 
અડોલ અને એકરસ હોય છ�. તે ન�ોમોહા 
��િત�વ�પ બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કર� છ�. તે 
પરમા�મા ��યે સમપ�ણબુિ� હોવાથી સવ� 
�કારના બોજથી મુ� રહ� છ�.

તેનો આ�મિવ�ાસ એટલો �ઢ હોય છ� ક� તે 
અસંભવમાં પણ સંભવની અનુભૂિત કર� છ�. 
ય�ના ઈિતહાસમાં આવી ઘટનાઓ ન�ધાયેલી છ�. 
તે સદા તનાવમુ� રહ� છ�. ��ાબાબા બેગરી 
પાટ� વખતે પણ તનાવમુ� હતા. તેમના ચહ�રાનો 
ભાવ સદા �થાયી ર�ો હતો. ફ�ર�તા મન, 
વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�માં સદા હળવા, ડબલ 
લાઈટ હોય છ�. તે અ�ય આ�માઓને �વયં �ારા 
અ� શિ�ઓનો અનુભવ કરાવી શક� છ�. સૌનો 
સંબંધ એક િપતા પરમા�મા સાથે �ડવાની તે 
મહ�વપૂણ� સેવા કર� છ�. પોતાનાં �ે� કમ� �ારા 
ઈ�રીય �સાદ સૌને વહ�ચે છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ફ�ર�તા અવ�થા માટ� 

આ મહાવા�યો ઉ�ાયા� છ�.
‘�વયંને સદા ડબલ લાઈટ અનુભવો છો ? 

ડબલ અથા�� ફ�ર�તા. અને ફ�ર�તાની 
િનશાની છ� એનો કોઈપણ દ�હ અને દ�હધારીઓ 
સાથે સંબંધ અથા�� મનનો લગાવ હોતો નથી. 
તો સદા ફ�ર�તા બનીને સવ� કાય� કરો છો ? 
કારણ ક� ફ�ર�તાઓના પગ સદા યે ઊંચા હોય 
છ�. ધરતી પર હોતા નથી. ધરતીથી ઊંચા 
અથા�� દ�હભાનની ��િતથી ઊંચા. આવા 
ફ�ર�તા બ�યા છો ? દ�હ અને દ�હની દુિનયા 
બંનેનો અનુભવ સારી રીતે કરી લીધો છ� ને ? તો 
�યાર� અનુભવ કય� તો અનુભવી બ�યા પછી 
હવે ફરીથી દ�હ તથા દ�હની દુિનયામાં બુિ� જઈ 
શક� છ� ? દ�હ અને દ�હની દુિનયાની ��િતથી 
ઊંચા રહ�નારા ફ�ર�તા બનો. ફ�ર�તા અથા�� 
સવ� બંધનોથી મુ�.’

(10-11-87ની અ�ય�વાણી.)
સંગમયુગ પૂણા��િતની ન�ક પહ�ચી ગયો 

છ�. બાબાએ સાકાર અને અ�ય�વાણીઓમાં 
ઉ�ાર�લી વાતો આજે �વા મળ� છ�. દ�શ અને 
દુિનયામાં પ�ર��થિત �ફોટક બની રહી છ�. 
કોઈપણ રાજક�ય પ� આ સમ�યાઓનું સંપૂણ� 
સમાધાન કરી શક� તેવી ��થિતમાં નથી. નૈિતક, 
ચા�રિ�યક મૂ�યોનું અધઃપતન શરમાવે તેવું બની 
ગયું છ�. અખબારો, ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં તે બધું 
આવે છ�. ��ાચાર એની હદ વટાવી ર�ો છ�.

પરમા�માના બ�યા પછી �ા�ણમાંથી 
ફ�ર�તા બનવાની આ અણમોલ તક છ�. �યાર� 
સમ�યાઓ િવકરાળ�પ ધારણ કરશે �યાર� 
પુ�ષાથ� થઈ શકશે નહ�. સંગમયુગની આ 
સોનેરી પળો �યથ� ના �ય તેવી શુભકામના સાથે 
િવરમું છું.    ॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ 
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મનનિચંતન કરીને શિ� સંપ�ન બને છ�. 
ફ�ર�તાની દુિનયા બેહદની હોય છ�. તેથી મા�ં 
તા�ં ભૂલીને સવ� પરમા�માનું છ� એવી ભાવના 
�ઢ બને છ�. તે દ�હના સંબંધોથી દૂર રહ� છ�. તે 
આસિ�, લગાવ મુ� એવી આ��મક ��િતમાં 
રહ� છ�. તે હ�મેશા શુભભાવના, શુભ કામનાનાં 
આંદોલનો ફ�લાવે છ�. વત�માન સમયે શરીરના 
કમ�ભોગ ભોગવવા પડે છ� પણ ફ�ર�તા બનનાર 
કમ�ભોગ પર કમ�યોગ �ારા િવજય મેળવી સદા 
�સ�નિચ� રહ� છ�.

તેનામાં ક��ોલ�ગ પાવર હોય છ � તેથી �યથ� 
ઉપર િનયમન કરી શક� છ�. સમાવવાની શિ� 
�ારા સંસારની ખારાશ સમાવીને તે �સ�ન રહ� 
છ�. તે �ાનની ઑથો�રટી હોય છ�. તે પોથી પં�ડત 
બની ના રહ�તાં બાબાએ જેની �ેરણા આપી છ� 
તેની સાહિજક રીતે અનુભૂિત કર� છ�. તે સાકાર 
શરીરધારી હોવા છતાં સદા લાઈટ�પમાં રહ� છ�. 
લાઈટનો વ��ધારી બને છ�. તેણે ई�छा मा�� 

अिव�ाના સૂ�ને �વનમાં ધારણ કર�લું હોય છ�. 
કોઈપણ આ�મા તેને જુએ તો તેનાં વાણી, સંપક�, 
ચહ�રા �ારા ફ�ર�તાપણાની ઝલક દ�ખાય છ�. 
આવો યોગી �યારો હોવા છતાં સવ�નો �યારો બને 
છ�. એનામાં બેહદની ���, �િ� અને ��થિત 
�વા મળ� છ�. તે સદા �યથ� અને કોઈને નારાજ 
કર� તેવા બોલથી મુ� હોય છ�.

ફ�ર�તાનું કત��ય
તે દૂર સુધી આ�માઓને પોતાની 

�દ�યતાની ટચ�ગ કરાવે છ�. સકાશ આપનારાં 
વાય�ેશન ફ�લાવીને, ચમકતી લાઈટનો 
સા�ા�કાર કરાવે છ�. તે ઉપરામ��થિતથી કમ�ના 

લ�ય
શાંિતવનમાં વાિષ�ક મીટ�ગના મે�બસ�ના 

�ણ �દવસ ચાલેલા સ�માન સમારંભમાં એક 
�દવસ ફ�ર�તાનો પોશાક પહ�રાવી સ�માન 
કરવામાં આ�યું હતું. તે રીતે સાધનાભવન 
(વલાદ)માં પણ ભ�ીનો િવષય ફ�ર�તાભવ હતો. 
મા� ફ�ર�તાનો પોશાક પહ�રવાથી જ ફ�ર�તા 
બની જવાતું નથી. આમ છતાં જળાશયમાં 
કાંકરી ફ�કતાં વલયો જ�મે છ� તે રીતે ફ�ર�તાનો 
પોશાક અંતરમનની દુિનયામાં ડો�કયું કરવાની 
�ેરણા આપે છ�. ફ�ર�તાની અવ�થાને ધારણ 
કરવા માટ� પુ�ષાથ� કરવાનું બળ આપે છ�.

આ�યા��મક �ે�ે ઉ�નત અવ�થા બનાવવા 
માટ� આ વા�ય મહ�વપૂણ� છ�. धरत प�रये धम� न 

छोिडये. ફ�ર�તા બનવાનું લ�ય છ� તો ફ�ર�તાની 
સદા ��િત રહ� તે માટ� પરદશ�ન, પરિચંતન, 
સંગદોષથી મુ� રહ�વાનું વલણ જ�મે. 
ફ�ર�તાપણાના લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� જૂની 
પુરાણી દુિનયા, દ�હ, દ�હના સંબંધોથી મુ� થઈ 
એ ��િત રહ� ક� �� �ા�ણ (��ા વ�સ) સો 
ફ�ર�તા બનવાનો છું. લ�યના સાત�ય માટ �
યોગીએ બોલ, ચાલ, રહ�ણીકરણી ફ�ર�તા જેવી 
બનાવવા માટ� િનરંતર તી� પુ�ષાથ� કરવો પડે. 
��ાબાબાએ આ��મક ��થિત માટ� તી� પુ�ષાથ� 
કય�, અ�યાસ કય� તે રીતે હાલતાં, ચાલતાં, 
કાય� કરતાં ફ�ર�તાપણાની ��િત જળવાઈ રહ� 
તો લ�ય ન�ક લાગે.

ફ�ર�તાના ગુણો
ફ�ર�તા બનનાર આ�મા નાની મોટી 

વાતોમાં મૂંઝાઈ જતો નથી પણ �ાનનું 

તં�ી �થાનેથી

ફ�ર�તાપણાની અવ�થા

બંધનથી મુ� થઈને ઉડતી કળાની અનુભૂિત 
કર� છ�. તેને સાકાર દુિનયાની વાતોમાં રસ નથી. 
તે તો સદા ઊંચી ��થિતમાં ��થત થઈને કાય� કર� 
છ�. હમણાં હમણાં અહ� ને પળમાં જ વતનમાં 
પહ�ચવાનો અ�યાસ કર� છ�. ��ાબાબાની જેમ 
તે પોતાનું સવ� કાંઈ પરમા�માને અપ�ણ કર� છ�.

મનસા સેવા �ારા આ�માઓને સકાશ 
આપવાનું, સં�કાર પ�રવત�નનું, પીડામાંથી 
મુિ� અપાવવાનું કાય� કર� છ�. �યાર� જે 
��થિતમાં ��થત થવું હોય �યાર� તે ��થિતમાં ��થત 
થઈ શક� છ�. તે બાપ સમાન િવ� ક�યાણકારી 
બને છ�. તેનાં કમ� ��ાિપતા સમાન હોય છ�. તે 
કમ� આટોપી લીધા પછી ફ�ર�તાની ��થિતમાં 
આવી �ય છ�. તે િનરાકારી, િનિવ�કારી, િનર-
અહ�કારી અવ�થામાં રહ� છ�. તેનો ચહ�રો �દ�ય 
�સ�નતાસભર હોય છ�. તેની �વ ��થિત અચલ, 
અડોલ અને એકરસ હોય છ�. તે ન�ોમોહા 
��િત�વ�પ બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કર� છ�. તે 
પરમા�મા ��યે સમપ�ણબુિ� હોવાથી સવ� 
�કારના બોજથી મુ� રહ� છ�.

તેનો આ�મિવ�ાસ એટલો �ઢ હોય છ� ક� તે 
અસંભવમાં પણ સંભવની અનુભૂિત કર� છ�. 
ય�ના ઈિતહાસમાં આવી ઘટનાઓ ન�ધાયેલી છ�. 
તે સદા તનાવમુ� રહ� છ�. ��ાબાબા બેગરી 
પાટ� વખતે પણ તનાવમુ� હતા. તેમના ચહ�રાનો 
ભાવ સદા �થાયી ર�ો હતો. ફ�ર�તા મન, 
વાણી, કમ�, સંબંધ, સંપક�માં સદા હળવા, ડબલ 
લાઈટ હોય છ�. તે અ�ય આ�માઓને �વયં �ારા 
અ� શિ�ઓનો અનુભવ કરાવી શક� છ�. સૌનો 
સંબંધ એક િપતા પરમા�મા સાથે �ડવાની તે 
મહ�વપૂણ� સેવા કર� છ�. પોતાનાં �ે� કમ� �ારા 
ઈ�રીય �સાદ સૌને વહ�ચે છ�.

અ�ય� બાપદાદાએ ફ�ર�તા અવ�થા માટ� 

આ મહાવા�યો ઉ�ાયા� છ�.
‘�વયંને સદા ડબલ લાઈટ અનુભવો છો ? 

ડબલ અથા�� ફ�ર�તા. અને ફ�ર�તાની 
િનશાની છ� એનો કોઈપણ દ�હ અને દ�હધારીઓ 
સાથે સંબંધ અથા�� મનનો લગાવ હોતો નથી. 
તો સદા ફ�ર�તા બનીને સવ� કાય� કરો છો ? 
કારણ ક� ફ�ર�તાઓના પગ સદા યે ઊંચા હોય 
છ�. ધરતી પર હોતા નથી. ધરતીથી ઊંચા 
અથા�� દ�હભાનની ��િતથી ઊંચા. આવા 
ફ�ર�તા બ�યા છો ? દ�હ અને દ�હની દુિનયા 
બંનેનો અનુભવ સારી રીતે કરી લીધો છ� ને ? તો 
�યાર� અનુભવ કય� તો અનુભવી બ�યા પછી 
હવે ફરીથી દ�હ તથા દ�હની દુિનયામાં બુિ� જઈ 
શક� છ� ? દ�હ અને દ�હની દુિનયાની ��િતથી 
ઊંચા રહ�નારા ફ�ર�તા બનો. ફ�ર�તા અથા�� 
સવ� બંધનોથી મુ�.’

(10-11-87ની અ�ય�વાણી.)
સંગમયુગ પૂણા��િતની ન�ક પહ�ચી ગયો 

છ�. બાબાએ સાકાર અને અ�ય�વાણીઓમાં 
ઉ�ાર�લી વાતો આજે �વા મળ� છ�. દ�શ અને 
દુિનયામાં પ�ર��થિત �ફોટક બની રહી છ�. 
કોઈપણ રાજક�ય પ� આ સમ�યાઓનું સંપૂણ� 
સમાધાન કરી શક� તેવી ��થિતમાં નથી. નૈિતક, 
ચા�રિ�યક મૂ�યોનું અધઃપતન શરમાવે તેવું બની 
ગયું છ�. અખબારો, ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં તે બધું 
આવે છ�. ��ાચાર એની હદ વટાવી ર�ો છ�.

પરમા�માના બ�યા પછી �ા�ણમાંથી 
ફ�ર�તા બનવાની આ અણમોલ તક છ�. �યાર� 
સમ�યાઓ િવકરાળ�પ ધારણ કરશે �યાર� 
પુ�ષાથ� થઈ શકશે નહ�. સંગમયુગની આ 
સોનેરી પળો �યથ� ના �ય તેવી શુભકામના સાથે 
િવરમું છું.    ॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ 
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બાબાની સમપ�ણ 
િજંદગીને �ઈને �ારંભમાં 
બાબાને ફોલો 
(અનુસરણ) કરવામાં જે 
પણ િનિમ� બ�યા, 
સમિપ�ત થયા તેઓ 
બાબાનાં રતન બની ગયાં. 

દર�કની �ટોરી વ�ડર�લ છ�. અમે પણ 
પ�ાપ�ભા�યશાળી છીએ. �યાં પગ મૂ�યા �યાં 
�હાની કમાણી છ�. કારણ ક� �હાની અ�યાસ ��યે 
ઘણો �ેમ છ�. બાળક સા�ં ભણે, નામ રોશન કર� 
તો લૌ�કક મા-બાપને ખુશી થાય છ�. આપણે પણ 
ઈ�રીય �ાનના અ�યાસમાં વધાર� �યાન 
આપીએ છીએ, તો બાબા ખુશ થાય છ�.

�ાનની મંિઝલ કહ� છ� �� એકલો છું, એકલા 
જવાનું છ�. �વયંને એકલા સમજશો તો કદી દ�હ 
��યે આકષ�ણ થશે નહ�. આપણે બાબાની ગોદીમાં 
આવી ગયાં. �� અ�ય કોઈની ગોદીમાં નથી, ના 
કોઈ મારી ગોદીમાં આવી શક�. આ ઈ�રીય 
કાયદો કહ� છ�. આપણે તો દ�હના ધમ�થી પણ દૂર 
જવાનું છ�. બુિ�માં એક બાબા છ� તો 
સવ�િવકારી�િ�ઓ સમા�ત થઈ �ય છ�. �ાનની 
ઢાલને સદા સાથે રાખો.

પર�પર કદી પણ ખટપટ ના હોવી �ઈએ. 
�યાર� પોતાને માિલક સમ�એ છીએ, તો સ�ા 
બતાવીએ છીએ. બાબાએ ક�ં છ� બાળકો, તમે 
��િ�માં છો તો �ેમ અને શાંિતમાં રહ�વાનું છ�. 
એકમત થઈને રહ�વાનું છ�. દર�કની બુિ� 

પોતપોતાની છ�. કમ�નો િહસાબ �કતાબ પણ 
દર�કનો પોતપોતાનો છ�. લ�ય રાખવાથી લ�ણ 
આવી જ �ય છ�. �ીમતને �યાયાધીશ બનાવો. 
�ીમત કહ� છ� એકમત થઈને રહો. તે માટ� �યાર�ક 
બી�ની વાતોને પણ માનવી પડે છ�. સાથીની 
વાતની અવગણના કરશો નહ�. દર�ક 
પોતપોતાનો એ�યુર�ટ પાટ� િનભાવી ર�ા છ�. 
ક�ર�લ (સાવધાનીપૂવ�ક) રહો તો િચયર�લ 
(�સ�નતા સભર) બની શકશો. � ક�ર�લ નથી 
તો ખટપટ ચા�યા કરશે. તેથી હોશ પણ રાખવાનો 
છ� સાથે સાથે ઉમંગ, ઉ�સાહનો �શ પણ 
રાખવાનો છ�. બાબા કહ� છ� બંનેનું બેલે�સ રાખીને 
�વો. �યાર�ય નાની નાની વાતોમાં પોતાનો મૂડ 
બગાડવાનો નથી. મૂડ ઑફ એટલે ઑફ. કોઈએ 
ખોટું કયુ�, ખોટું બો�યા. તો તેમને સમ�વો. આમ 
છતાં તે ના માને તો પોતાની અવ�થા બગાડશો 
નહ�. � તમે ડી�ટબ� થશો તો તમારી યોગયુ� 
અવ�થા રહ�શે નહ�. સાચા ખોટાનું માગ�દશ�ન 
આપવું તે આપનું કત��ય છ�. બાક� દર�ક� પોતાના 
પગથી જ ચાલવાનું છ�. તે માટ� પોતાનો ચાટ� 
બગાડશો નહ�. �વ��થિતથી જ સેવા કરી શકશો. 
�વનો ચાટ� સારો રાખો. �વ આ�માને શીતળ 
બનાવો. સવ� શિ�ઓને સાથે રાખો. �યાર� 
સમાવવાનો સમય હોય �યાર� સમાવી લો. �યાર� 
સાચા ખોટાનો સામનો કરવાનો હોય �યાર� સાચા 
પ�માં રહીને સામનો કરો. સહન કરવું પડે તો 
સહન કરી લો. �યાર� એવું ના કહો ક� શું ક�ં ? 
મારામાં સહન કરવાની શિ� નથી. ના કહો છો 

અ�તધારા

�વ��થિતમાં, �વમાનમાં રહો
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

કારણે �યિ�ને રા�ે ઊંઘ આવતી નથી. �યાર� 
તેઓ ઊંઘની ગોળી લેશે યા અ�ય કોઈ ઉપાય 
અજમાવશે. જેથી ચેતન મનને શાંત કરી દ�. આ 
સવ� કરવાને બદલે � આપણે ફ� ક�ઈક સા�ં 
વાંચીએ તો આપણા િવચારની ક�ા �વયંને બદલી 
દ�શે. મન ધીર� ધીર� શાંત થતું જશે. આ આપણે 
આખા �દવસમાં પણ કરી શક�એ છીએ. �યાર� 
�યથ� સંક�પોની ગિત એટલી વધાર� હોય છ� ક� વાત 
મનમાં એકદમ ચાલી જ �ય છ� �યાર� આપણે 
સકારા�મક સંક�પ કરી શકતા નથી. આવા 
સમયમાં કોઈપણ સારાં પુ�તકો વાંચીએ જેથી �યથ� 
સંક�પ આવતા બંધ થઈ જશે.

આપણે સૂતા પહ�લાં જે િવચારો કરીએ છીએ 
એજ સંક�પોની સાથે ઉઠીએ છીએ. તો આપણે 
�યાન રાખીએ ક� સવાર� ઉઠતાં જ ક�વા િવચારો 
આપણા મ��ત�કમાં ભરીએ છીએ ? આ િવચારો 
સવારના ના�તા જેવા છ�. આપણો ના�તો ઘણો જ 
�વા��યવધ�ક હોવો �ઈએ. એ રીતે સકારા�મક 
સંક�પ મનનું ભોજન છ�. એટલે આપણે ઘણા જ 
શિ�શાળી સંક�પ આપણા મનમાં ભરવા 
�ઈએ. આને એક મહીનો અજમાવીને જુઓ. 
એક મહીના સુધી સવાર� ઉઠતાં જ દ�િનકપ�ો 
વાંચવાનું અને રા�ે સૂતા પહ�લાં ટ�લીિવઝન �વાનું 
બંધ રાખો. દ�િનકપ�ો એક પ�ની જેમ વાંચો. 
સવાર� 6 થી 8ના સમયમાં દ�િનકપ�ો વાંચશો નહ�. 
એવું વાંચો જેનાથી સકારા�મક માિહતી 
મ��ત�કમાં �ય. આટલું કરવાથી ઓછી 
મહ�નતમાં વધાર� સફળતા મળશે. �દવસની 
શ�આતમાં જ મનને નકારા�મક િવચારોનું 

આપણે દર�ક 
પગલામાં પોતાનું ભા�ય 
બનાવી ર�ા છીએ. એનું 
પહ�લું સાધન છ� માિહતી. 
સવાર� ઉઠતાં જ અને રા�ે 
સૂતા પહ�લાં આપણા 
મ��ત�કમાં ક�વા િવચારો

મોકલીએ છીએ એનું આપણે �યાન રાખીએ 
છીએ. એટલા માટ� આપણી પાસે કોઈ એવું 
સાિહ�ય રાખીએ જેથી રાતના સૂતા પહ�લાં અને 
સવાર� ઉઠવાની સાથે જ વાંચી શક�એ જેનાથી 
આપણા સંક�પ �વ�છ રહી શક�. ��ાક�મારીઝમાં 
આપણે પરમા�માનાં મહાવા�ય સાંભળીએ છીએ. 
મોટ� ભાગે રા�ે સૂવાના સમયે કાંતો ટી.વી. �ઈએ 
છીએ અને જે વાંચીએ છીએ તે સા�ં સાિહ�ય હોતું 
નથી. એને વાંચવાથી મન ઘણું જ ઉ�ેિજત થઈ 
�ય છ�. એ ઉ�ેજનામાં સૂઈ જઈએ છીએ. શરીર 
તો સૂઈ ગયું પરંતુ મન કાય�રત ર�ં એને કારણે 
�યાર� સવાર� ઉઠીએ છીએ તો મનની ��થિત ભાર� 
રહ� છ�.

� આપણે કોઈ વાતથી પર�શાન છીએ, 
ચેતન મનમાં કોઈ સંક�પ ચાલી ર�ા છ� તો ઊંઘ 
આવતી નથી. સૂવાની કોિશશ કરીએ છીએ પરંતુ 
સૂઈ શકતા નથી. રા�ે કોણ સૂઈ શકતું નથી ? જેનું 
મન શાંત હોતું નતી. �દવસની બનેલી ઘટનાઓ 
યા પર�શાનીઓ આપણા િવચારોને �ભાિવત કર� 
છ�. મનમાં વારંવાર એના જ િવચારો આવતા હોય 
છ�. આ �કારના સંક�પોની ગિત ઘણી તી� હોય 
છ�. જે ચેતન મનને શાંત થવા દ�તું નથી. જેના 

�સ�નતાના પથ પર

મ��ત�કમાં ભરવામાં આવતી માિહતીનું મહ�વ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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બાબાની સમપ�ણ 
િજંદગીને �ઈને �ારંભમાં 
બાબાને ફોલો 
(અનુસરણ) કરવામાં જે 
પણ િનિમ� બ�યા, 
સમિપ�ત થયા તેઓ 
બાબાનાં રતન બની ગયાં. 

દર�કની �ટોરી વ�ડર�લ છ�. અમે પણ 
પ�ાપ�ભા�યશાળી છીએ. �યાં પગ મૂ�યા �યાં 
�હાની કમાણી છ�. કારણ ક� �હાની અ�યાસ ��યે 
ઘણો �ેમ છ�. બાળક સા�ં ભણે, નામ રોશન કર� 
તો લૌ�કક મા-બાપને ખુશી થાય છ�. આપણે પણ 
ઈ�રીય �ાનના અ�યાસમાં વધાર� �યાન 
આપીએ છીએ, તો બાબા ખુશ થાય છ�.

�ાનની મંિઝલ કહ� છ� �� એકલો છું, એકલા 
જવાનું છ�. �વયંને એકલા સમજશો તો કદી દ�હ 
��યે આકષ�ણ થશે નહ�. આપણે બાબાની ગોદીમાં 
આવી ગયાં. �� અ�ય કોઈની ગોદીમાં નથી, ના 
કોઈ મારી ગોદીમાં આવી શક�. આ ઈ�રીય 
કાયદો કહ� છ�. આપણે તો દ�હના ધમ�થી પણ દૂર 
જવાનું છ�. બુિ�માં એક બાબા છ� તો 
સવ�િવકારી�િ�ઓ સમા�ત થઈ �ય છ�. �ાનની 
ઢાલને સદા સાથે રાખો.

પર�પર કદી પણ ખટપટ ના હોવી �ઈએ. 
�યાર� પોતાને માિલક સમ�એ છીએ, તો સ�ા 
બતાવીએ છીએ. બાબાએ ક�ં છ� બાળકો, તમે 
��િ�માં છો તો �ેમ અને શાંિતમાં રહ�વાનું છ�. 
એકમત થઈને રહ�વાનું છ�. દર�કની બુિ� 

પોતપોતાની છ�. કમ�નો િહસાબ �કતાબ પણ 
દર�કનો પોતપોતાનો છ�. લ�ય રાખવાથી લ�ણ 
આવી જ �ય છ�. �ીમતને �યાયાધીશ બનાવો. 
�ીમત કહ� છ� એકમત થઈને રહો. તે માટ� �યાર�ક 
બી�ની વાતોને પણ માનવી પડે છ�. સાથીની 
વાતની અવગણના કરશો નહ�. દર�ક 
પોતપોતાનો એ�યુર�ટ પાટ� િનભાવી ર�ા છ�. 
ક�ર�લ (સાવધાનીપૂવ�ક) રહો તો િચયર�લ 
(�સ�નતા સભર) બની શકશો. � ક�ર�લ નથી 
તો ખટપટ ચા�યા કરશે. તેથી હોશ પણ રાખવાનો 
છ� સાથે સાથે ઉમંગ, ઉ�સાહનો �શ પણ 
રાખવાનો છ�. બાબા કહ� છ� બંનેનું બેલે�સ રાખીને 
�વો. �યાર�ય નાની નાની વાતોમાં પોતાનો મૂડ 
બગાડવાનો નથી. મૂડ ઑફ એટલે ઑફ. કોઈએ 
ખોટું કયુ�, ખોટું બો�યા. તો તેમને સમ�વો. આમ 
છતાં તે ના માને તો પોતાની અવ�થા બગાડશો 
નહ�. � તમે ડી�ટબ� થશો તો તમારી યોગયુ� 
અવ�થા રહ�શે નહ�. સાચા ખોટાનું માગ�દશ�ન 
આપવું તે આપનું કત��ય છ�. બાક� દર�ક� પોતાના 
પગથી જ ચાલવાનું છ�. તે માટ� પોતાનો ચાટ� 
બગાડશો નહ�. �વ��થિતથી જ સેવા કરી શકશો. 
�વનો ચાટ� સારો રાખો. �વ આ�માને શીતળ 
બનાવો. સવ� શિ�ઓને સાથે રાખો. �યાર� 
સમાવવાનો સમય હોય �યાર� સમાવી લો. �યાર� 
સાચા ખોટાનો સામનો કરવાનો હોય �યાર� સાચા 
પ�માં રહીને સામનો કરો. સહન કરવું પડે તો 
સહન કરી લો. �યાર� એવું ના કહો ક� શું ક�ં ? 
મારામાં સહન કરવાની શિ� નથી. ના કહો છો 

અ�તધારા

�વ��થિતમાં, �વમાનમાં રહો
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

કારણે �યિ�ને રા�ે ઊંઘ આવતી નથી. �યાર� 
તેઓ ઊંઘની ગોળી લેશે યા અ�ય કોઈ ઉપાય 
અજમાવશે. જેથી ચેતન મનને શાંત કરી દ�. આ 
સવ� કરવાને બદલે � આપણે ફ� ક�ઈક સા�ં 
વાંચીએ તો આપણા િવચારની ક�ા �વયંને બદલી 
દ�શે. મન ધીર� ધીર� શાંત થતું જશે. આ આપણે 
આખા �દવસમાં પણ કરી શક�એ છીએ. �યાર� 
�યથ� સંક�પોની ગિત એટલી વધાર� હોય છ� ક� વાત 
મનમાં એકદમ ચાલી જ �ય છ� �યાર� આપણે 
સકારા�મક સંક�પ કરી શકતા નથી. આવા 
સમયમાં કોઈપણ સારાં પુ�તકો વાંચીએ જેથી �યથ� 
સંક�પ આવતા બંધ થઈ જશે.

આપણે સૂતા પહ�લાં જે િવચારો કરીએ છીએ 
એજ સંક�પોની સાથે ઉઠીએ છીએ. તો આપણે 
�યાન રાખીએ ક� સવાર� ઉઠતાં જ ક�વા િવચારો 
આપણા મ��ત�કમાં ભરીએ છીએ ? આ િવચારો 
સવારના ના�તા જેવા છ�. આપણો ના�તો ઘણો જ 
�વા��યવધ�ક હોવો �ઈએ. એ રીતે સકારા�મક 
સંક�પ મનનું ભોજન છ�. એટલે આપણે ઘણા જ 
શિ�શાળી સંક�પ આપણા મનમાં ભરવા 
�ઈએ. આને એક મહીનો અજમાવીને જુઓ. 
એક મહીના સુધી સવાર� ઉઠતાં જ દ�િનકપ�ો 
વાંચવાનું અને રા�ે સૂતા પહ�લાં ટ�લીિવઝન �વાનું 
બંધ રાખો. દ�િનકપ�ો એક પ�ની જેમ વાંચો. 
સવાર� 6 થી 8ના સમયમાં દ�િનકપ�ો વાંચશો નહ�. 
એવું વાંચો જેનાથી સકારા�મક માિહતી 
મ��ત�કમાં �ય. આટલું કરવાથી ઓછી 
મહ�નતમાં વધાર� સફળતા મળશે. �દવસની 
શ�આતમાં જ મનને નકારા�મક િવચારોનું 

આપણે દર�ક 
પગલામાં પોતાનું ભા�ય 
બનાવી ર�ા છીએ. એનું 
પહ�લું સાધન છ� માિહતી. 
સવાર� ઉઠતાં જ અને રા�ે 
સૂતા પહ�લાં આપણા 
મ��ત�કમાં ક�વા િવચારો

મોકલીએ છીએ એનું આપણે �યાન રાખીએ 
છીએ. એટલા માટ� આપણી પાસે કોઈ એવું 
સાિહ�ય રાખીએ જેથી રાતના સૂતા પહ�લાં અને 
સવાર� ઉઠવાની સાથે જ વાંચી શક�એ જેનાથી 
આપણા સંક�પ �વ�છ રહી શક�. ��ાક�મારીઝમાં 
આપણે પરમા�માનાં મહાવા�ય સાંભળીએ છીએ. 
મોટ� ભાગે રા�ે સૂવાના સમયે કાંતો ટી.વી. �ઈએ 
છીએ અને જે વાંચીએ છીએ તે સા�ં સાિહ�ય હોતું 
નથી. એને વાંચવાથી મન ઘણું જ ઉ�ેિજત થઈ 
�ય છ�. એ ઉ�ેજનામાં સૂઈ જઈએ છીએ. શરીર 
તો સૂઈ ગયું પરંતુ મન કાય�રત ર�ં એને કારણે 
�યાર� સવાર� ઉઠીએ છીએ તો મનની ��થિત ભાર� 
રહ� છ�.

� આપણે કોઈ વાતથી પર�શાન છીએ, 
ચેતન મનમાં કોઈ સંક�પ ચાલી ર�ા છ� તો ઊંઘ 
આવતી નથી. સૂવાની કોિશશ કરીએ છીએ પરંતુ 
સૂઈ શકતા નથી. રા�ે કોણ સૂઈ શકતું નથી ? જેનું 
મન શાંત હોતું નતી. �દવસની બનેલી ઘટનાઓ 
યા પર�શાનીઓ આપણા િવચારોને �ભાિવત કર� 
છ�. મનમાં વારંવાર એના જ િવચારો આવતા હોય 
છ�. આ �કારના સંક�પોની ગિત ઘણી તી� હોય 
છ�. જે ચેતન મનને શાંત થવા દ�તું નથી. જેના 

�સ�નતાના પથ પર

મ��ત�કમાં ભરવામાં આવતી માિહતીનું મહ�વ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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અને મૂ�ય, સૂ�મ અનુભૂિતઓ છ�, આ�માની 
��થિત છ�. આ�મા ગુણ ધારણ કર� છ� અને 
પરમા�મા ગુણોના અના�દ �ોત, સાગર, અખૂટ 
ભંડાર છ�. �યાં સુધી પરમા�મા સાથે આપણે �દલ-
�દમાગથી અથા�ત મન-બુિ�, િવવેક અને 
ભાવનાથી �ડાતા નથી �યાં સુધી આપણે 
�ભાવશાળી �પથી ગુણોની ધારણા કરી શકતા 
નથી.

માનવ�વનનાં નૈિતક, ચા�રિ�યક, 
સામાિજક, માનવીય જે મૂ�યો છ�, તેઓ ચૈત�ય 
આ�માના મૂળભૂત સાત ગુણોનું સંિમ�ણ છ�. 
આપણા આંત�રક - આ��મક ગુણોનો િવકાસ 
થતાં જ ��તા અને િવક�િતઓ િવદાય લેવા લાગે 
છ�. �કાશ થતાં જ અંધકાર સમા�ત થઈ �ય છ�. 
એ રીતે જ સ�યની ધારણાથી, િન�ક��તા, 
��તા સમા�ત થઈ �ય છ�. આ�માિભમુખ, 
પરમા�માિભમુખ બનવા માટ� િનયિમત રીતે 
અ�યાસ કરવાની આવ�યકતા છ�. તેની શ�આત 
આપણાથી કરીએ. િન�ય શાંત, �વ�છ �થાન 
ઉપર બેસીને, અંતમુ�ખી બનીને �વયંના શુ� 
આ�મ�વ�પને ગહનતાથી અનુભવીએ અને 
પરમશિ� પરમા�માને યથાથ� �પથી �ણી 
ઓળખીને િજગરી અન�ય �ેમભાવથી યોગયુ� 
થઈને મનોિમલન મનાવીએ જેથી આજના 
ધમ�ન�ના �કનારા પર ઊભેલા સમાજમાં ફરીથી 
સતધમ�નો આ�દનો આધાર આપણે બની શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણે મૂળ �યેયથી, સતપથથી �� બની ગયા 
છીએ. આ ધમ��િ� નથી, િવ�તાર અને િવક�િત 
છ�. આપણે ધમ�ન�ની ��થિતમાં આગળ વધી 
ર�ા છીએ. ધમ��� થવું એ જ ધમ�ન� ��થિતનો 
પૂવ� સંક�ત છ�. આ ધમ��� ��થિતથી �વયંને 
બચા�યા નથી તો સવ�નાશની ��થિત બની જશે.

ધમ�નો સંબંધ આ�મા સાથે છ�, 
શરીરથી નથી.

કોઈપણ ચીજ પહ�લાં પોતાના સ�ય �વ�પમાં 
હોય છ�. પછી સાધારણ, સામા�ય ��થિતમાં આવી 
�ય છ�. પછી ધીર� ધીર� રસહીન, સ�વહીન બનતી 
�ય છ� અથા�� �ે� થી �� બની �ય છ�. અને 
છ�વટ� ન� થઈ �ય છ� એ રીતે જ ગિત અને 
��થિત ધમ�ની આપણા �વનમાં થઈ રહી છ�. 
ધમ���થી ધમ�ન�ની �િ�યા દરિમયાન જે લોકો 
�વનના, સંસારના મૂળ, અચલ, સવ�સામા�ય 
સનાતન સ�યોને સમ� ઓળખી લે છ�, કમ� 
�યવહારમાં ધારણ કરી લે છ� અને આ 
મહાપ�રવત�નના, હલચલના વાતાવરણમાં પણ 
�ઢતાથી સ�યોના ધારણા �વ�પ બની રહ� છ� 
તેઓ જ ધમ�દય અથા�� સતધમ�નો પાયો બની 
�ય છ�. ધમ��ે�, કમ��ે� આ�માઓ બી�ઓ 
માટ� અનુકરણીય ઉદાહરણ બની �ય છ�. 
વા�તવમાં ધમ�નો સંબંધ આ�મા સાથે છ�, �થૂલ 
શરીર સાથે નહ�. એ અથ�માં �વધમ�, આ�મધમ�ની 
વાત આપણે કરી ર�ા છીએ આ�મધમ�, આ�માના 
મૂળ મૂળ ગુણો ��યે જ �યાન ખ�ચાવે છ�. પોતાના 
અના�દ, શુ�, સ�ય, પિવ� ગુણોનું �વ�પ બનવું 
એને જ ધમા�ચરણ કહ�વાય છ�.

ક�ટલાક લોકો �વનમાં નૈિતક મૂ�યોની 
ધારણાને મહ�વ આપે છ�. પરંતુ નૈિતકતાનો 
આધાર આ�યા��મકતા છ�. વા�તવમાં આ ગુણ 

�ાના�ત

માિહતી અને �ૌ�ોિગક�ના યુગમાં સંચાર 
અને વાહન �યવહારનાં એવાં સાધનો બનેલાં છ� ક� 
આજ ગામડામાં બેસેલો માનવ સમ� િવ� સાથે 
�ડાઈ �ય છ�. િવ�ની ગિતિવિધઓનો �ણકાર 
બની �ય છ�. પરંતુ દર�ક વ�તુ, �યવ�થાને ન�ક 
લાવનાર િવ�ાન માનવ માનવના �દલને ન�ક 
લાવી શ�યું નથી. બસ આજ એક આ�ય�જનક 
બાબત રહી ગઈ છ�. એવું લાગે છ� ક� આ દુિનયા 
ફરીથી સોનાની લંકા બની રહી છ� �યાં ભૌિતક 
સુખ સંપ�નતા અને �ક�િત પર તો �ભુ�વ છ�. પરંતુ 
માનવમનની �િ�ઓનું અધઃપતન �દનો�દન 
વધતું ર�ં છ�. િવ�ાન અને યાંિ�ક�ના િવકાસે 
માનવમનની અનેકાનેક મા�યતાઓને તોડી 
નાંખી છ�. �યવહારોને બદલી દીધા છ�. છતાં પણ 
આ�ય�ની વાત એ છ� ક� અંધ��ા ઘટવાને બદલે 
વધી રહી છ�.

ધમ�ના નીિતિનયમ �વન િનમા�ણમાં 
ઉપયોગી છ�.

આમ તો �વન અને જગતથી સંબંિધત 
સ�યોનો બોધ કરાવનાર ધમ� માનવના િવકાસમાં 
અડચણ�પ નથી પરંતુ આ�મા, પરમા�મા, �વગ�, 
નરક વગેર� સંબંિધત ખોટી મા�યતાઓ અને 
અંધ��ા અડચણ �પ છ�. �યાર� ધમ�ના નામ પર 
કરવામાં આવતો દ�ભ અને બા�ાચાર આપણી 
�વનપ�િત, રીિત-નીિતને શુભ અને �ે� 
બનાવતો નથી �યાર� સૌના મનમાં ધમ� ��યે સંશય 
અને ��ો જ�મે છ�. ધમ�માં માનનાર લોકો �યાર� 
અધમ�નો �યવહાર કર� છ�, તો �વાભાિવક છ� ક� 
લોકો ધમ�થી દૂર થાય છ�. રોડ ઉપર ચાલનારાઓ 
માટ� �ાફ�ક િસ�લ જ�રી છ�. જેને અનુસરવું 

મહ�વપૂણ� છ�, તે નહ� માનવાથી દુઘ�ટના થાય છ�. 
એ રીતે ધમ�ના નીિત િનયમ �ે� �વનના 
િનમા�ણ માટ� ઉપયોગી િસ�લ છ�. એને તોડવાથી 
અપરાધ જ થાય છ�.

ધમ� આ�મશુ��ધનું સાધન છ�.

િવ�નો વત�માન સમય એ બતાવી ર�ો છ� 
ક� ધમ� પોતાના મૂળ �યેયથી િવચિલત થતો �ય 
છ�. દર�ક ધમ�માં અનેક સં�દાય, મઠ, પંથ બની 
ગયા છ�. તેઓ પર�પર વેર, વૈમન�ય વધારી ર�ા 
છ�. વા�તવમાં ધમ� તો આ�મ શુિ� અને 
પરમા�માને મેળવવાનું એક સાધન છ�. ધમ�ના નામ 
પર ધમા�ધતા અને ધમ� ઝનૂનની અિત થઈ રહી છ�. 
એનાથી તો ધમ���-કમ��� સમાજનું દશ�ન 
થાય છ�. આજ કારણથી આજની યુવા પેઢી અને 
િશિ�ત વગ� ધમ�િવમુખ થઈને પથ�� થઈ ર�ો 
છ�. તેઓ અ�યા�મના સ�યને પણ �ણવા, 
સમજવા ઈ�છતા નથી. માનવ�વન ભોગવાદી, 
ભૌિતકવાદી, અનૈિતક - અ�ીલ બનતું ર�ં છ�.

ધમ�નો અથ� છ� ગુણોને ધારણ કરવા

આપણે કહીએ છીએ ક� આપણે ધમ��� 
બની ચૂ�યા છીએ. ધમ�નો અથ� જ છ� ગુણોને 
ધારણ કરવા. આપણે ધમ�ને માનીએ છીએ પણ 
એને કમ�માં, આચરણમાં લાવતા નથી. સંસાર 
અના�દકાળથી ચાલતો આ�યો છ�, ચાલતો રહ�શે 
પરંતુ મૂળ ત�યોને િવસારી દ�વાં એને જ ધમ��� 
કહ�વામાં આવે છ�. ફળ બહારથી સા�ં લાગે છ� પણ 
અંદરથી સડતું રહ� છ�. તે પોતાના મૂળ ગુણો રસ, 
�વાદ, સ�વ, સારથી િવક�ત થઈ �ય છ�. એ રીતે 
ધમ�ના નામ પર કમ�કાંડ બ� ચાલી ર�ાં છ� પણ 

ધમ���થી ધમ�ન�
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

• ખરાબ આદત સામે ઝૂક� જવાથી �ય�� 
પોતાના ઉપર રા�ય કરવાનો અિધકાર 
ગુમાવી દ� છ�.

• ભગવાનમાં િવ�ાસ રાખવો એટલે ભયથી 
મુ�� મેળવવી.
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અને મૂ�ય, સૂ�મ અનુભૂિતઓ છ�, આ�માની 
��થિત છ�. આ�મા ગુણ ધારણ કર� છ� અને 
પરમા�મા ગુણોના અના�દ �ોત, સાગર, અખૂટ 
ભંડાર છ�. �યાં સુધી પરમા�મા સાથે આપણે �દલ-
�દમાગથી અથા�ત મન-બુિ�, િવવેક અને 
ભાવનાથી �ડાતા નથી �યાં સુધી આપણે 
�ભાવશાળી �પથી ગુણોની ધારણા કરી શકતા 
નથી.

માનવ�વનનાં નૈિતક, ચા�રિ�યક, 
સામાિજક, માનવીય જે મૂ�યો છ�, તેઓ ચૈત�ય 
આ�માના મૂળભૂત સાત ગુણોનું સંિમ�ણ છ�. 
આપણા આંત�રક - આ��મક ગુણોનો િવકાસ 
થતાં જ ��તા અને િવક�િતઓ િવદાય લેવા લાગે 
છ�. �કાશ થતાં જ અંધકાર સમા�ત થઈ �ય છ�. 
એ રીતે જ સ�યની ધારણાથી, િન�ક��તા, 
��તા સમા�ત થઈ �ય છ�. આ�માિભમુખ, 
પરમા�માિભમુખ બનવા માટ� િનયિમત રીતે 
અ�યાસ કરવાની આવ�યકતા છ�. તેની શ�આત 
આપણાથી કરીએ. િન�ય શાંત, �વ�છ �થાન 
ઉપર બેસીને, અંતમુ�ખી બનીને �વયંના શુ� 
આ�મ�વ�પને ગહનતાથી અનુભવીએ અને 
પરમશિ� પરમા�માને યથાથ� �પથી �ણી 
ઓળખીને િજગરી અન�ય �ેમભાવથી યોગયુ� 
થઈને મનોિમલન મનાવીએ જેથી આજના 
ધમ�ન�ના �કનારા પર ઊભેલા સમાજમાં ફરીથી 
સતધમ�નો આ�દનો આધાર આપણે બની શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણે મૂળ �યેયથી, સતપથથી �� બની ગયા 
છીએ. આ ધમ��િ� નથી, િવ�તાર અને િવક�િત 
છ�. આપણે ધમ�ન�ની ��થિતમાં આગળ વધી 
ર�ા છીએ. ધમ��� થવું એ જ ધમ�ન� ��થિતનો 
પૂવ� સંક�ત છ�. આ ધમ��� ��થિતથી �વયંને 
બચા�યા નથી તો સવ�નાશની ��થિત બની જશે.

ધમ�નો સંબંધ આ�મા સાથે છ�, 
શરીરથી નથી.

કોઈપણ ચીજ પહ�લાં પોતાના સ�ય �વ�પમાં 
હોય છ�. પછી સાધારણ, સામા�ય ��થિતમાં આવી 
�ય છ�. પછી ધીર� ધીર� રસહીન, સ�વહીન બનતી 
�ય છ� અથા�� �ે� થી �� બની �ય છ�. અને 
છ�વટ� ન� થઈ �ય છ� એ રીતે જ ગિત અને 
��થિત ધમ�ની આપણા �વનમાં થઈ રહી છ�. 
ધમ���થી ધમ�ન�ની �િ�યા દરિમયાન જે લોકો 
�વનના, સંસારના મૂળ, અચલ, સવ�સામા�ય 
સનાતન સ�યોને સમ� ઓળખી લે છ�, કમ� 
�યવહારમાં ધારણ કરી લે છ� અને આ 
મહાપ�રવત�નના, હલચલના વાતાવરણમાં પણ 
�ઢતાથી સ�યોના ધારણા �વ�પ બની રહ� છ� 
તેઓ જ ધમ�દય અથા�� સતધમ�નો પાયો બની 
�ય છ�. ધમ��ે�, કમ��ે� આ�માઓ બી�ઓ 
માટ� અનુકરણીય ઉદાહરણ બની �ય છ�. 
વા�તવમાં ધમ�નો સંબંધ આ�મા સાથે છ�, �થૂલ 
શરીર સાથે નહ�. એ અથ�માં �વધમ�, આ�મધમ�ની 
વાત આપણે કરી ર�ા છીએ આ�મધમ�, આ�માના 
મૂળ મૂળ ગુણો ��યે જ �યાન ખ�ચાવે છ�. પોતાના 
અના�દ, શુ�, સ�ય, પિવ� ગુણોનું �વ�પ બનવું 
એને જ ધમા�ચરણ કહ�વાય છ�.

ક�ટલાક લોકો �વનમાં નૈિતક મૂ�યોની 
ધારણાને મહ�વ આપે છ�. પરંતુ નૈિતકતાનો 
આધાર આ�યા��મકતા છ�. વા�તવમાં આ ગુણ 

�ાના�ત

માિહતી અને �ૌ�ોિગક�ના યુગમાં સંચાર 
અને વાહન �યવહારનાં એવાં સાધનો બનેલાં છ� ક� 
આજ ગામડામાં બેસેલો માનવ સમ� િવ� સાથે 
�ડાઈ �ય છ�. િવ�ની ગિતિવિધઓનો �ણકાર 
બની �ય છ�. પરંતુ દર�ક વ�તુ, �યવ�થાને ન�ક 
લાવનાર િવ�ાન માનવ માનવના �દલને ન�ક 
લાવી શ�યું નથી. બસ આજ એક આ�ય�જનક 
બાબત રહી ગઈ છ�. એવું લાગે છ� ક� આ દુિનયા 
ફરીથી સોનાની લંકા બની રહી છ� �યાં ભૌિતક 
સુખ સંપ�નતા અને �ક�િત પર તો �ભુ�વ છ�. પરંતુ 
માનવમનની �િ�ઓનું અધઃપતન �દનો�દન 
વધતું ર�ં છ�. િવ�ાન અને યાંિ�ક�ના િવકાસે 
માનવમનની અનેકાનેક મા�યતાઓને તોડી 
નાંખી છ�. �યવહારોને બદલી દીધા છ�. છતાં પણ 
આ�ય�ની વાત એ છ� ક� અંધ��ા ઘટવાને બદલે 
વધી રહી છ�.

ધમ�ના નીિતિનયમ �વન િનમા�ણમાં 
ઉપયોગી છ�.

આમ તો �વન અને જગતથી સંબંિધત 
સ�યોનો બોધ કરાવનાર ધમ� માનવના િવકાસમાં 
અડચણ�પ નથી પરંતુ આ�મા, પરમા�મા, �વગ�, 
નરક વગેર� સંબંિધત ખોટી મા�યતાઓ અને 
અંધ��ા અડચણ �પ છ�. �યાર� ધમ�ના નામ પર 
કરવામાં આવતો દ�ભ અને બા�ાચાર આપણી 
�વનપ�િત, રીિત-નીિતને શુભ અને �ે� 
બનાવતો નથી �યાર� સૌના મનમાં ધમ� ��યે સંશય 
અને ��ો જ�મે છ�. ધમ�માં માનનાર લોકો �યાર� 
અધમ�નો �યવહાર કર� છ�, તો �વાભાિવક છ� ક� 
લોકો ધમ�થી દૂર થાય છ�. રોડ ઉપર ચાલનારાઓ 
માટ� �ાફ�ક િસ�લ જ�રી છ�. જેને અનુસરવું 

મહ�વપૂણ� છ�, તે નહ� માનવાથી દુઘ�ટના થાય છ�. 
એ રીતે ધમ�ના નીિત િનયમ �ે� �વનના 
િનમા�ણ માટ� ઉપયોગી િસ�લ છ�. એને તોડવાથી 
અપરાધ જ થાય છ�.

ધમ� આ�મશુ��ધનું સાધન છ�.

િવ�નો વત�માન સમય એ બતાવી ર�ો છ� 
ક� ધમ� પોતાના મૂળ �યેયથી િવચિલત થતો �ય 
છ�. દર�ક ધમ�માં અનેક સં�દાય, મઠ, પંથ બની 
ગયા છ�. તેઓ પર�પર વેર, વૈમન�ય વધારી ર�ા 
છ�. વા�તવમાં ધમ� તો આ�મ શુિ� અને 
પરમા�માને મેળવવાનું એક સાધન છ�. ધમ�ના નામ 
પર ધમા�ધતા અને ધમ� ઝનૂનની અિત થઈ રહી છ�. 
એનાથી તો ધમ���-કમ��� સમાજનું દશ�ન 
થાય છ�. આજ કારણથી આજની યુવા પેઢી અને 
િશિ�ત વગ� ધમ�િવમુખ થઈને પથ�� થઈ ર�ો 
છ�. તેઓ અ�યા�મના સ�યને પણ �ણવા, 
સમજવા ઈ�છતા નથી. માનવ�વન ભોગવાદી, 
ભૌિતકવાદી, અનૈિતક - અ�ીલ બનતું ર�ં છ�.

ધમ�નો અથ� છ� ગુણોને ધારણ કરવા

આપણે કહીએ છીએ ક� આપણે ધમ��� 
બની ચૂ�યા છીએ. ધમ�નો અથ� જ છ� ગુણોને 
ધારણ કરવા. આપણે ધમ�ને માનીએ છીએ પણ 
એને કમ�માં, આચરણમાં લાવતા નથી. સંસાર 
અના�દકાળથી ચાલતો આ�યો છ�, ચાલતો રહ�શે 
પરંતુ મૂળ ત�યોને િવસારી દ�વાં એને જ ધમ��� 
કહ�વામાં આવે છ�. ફળ બહારથી સા�ં લાગે છ� પણ 
અંદરથી સડતું રહ� છ�. તે પોતાના મૂળ ગુણો રસ, 
�વાદ, સ�વ, સારથી િવક�ત થઈ �ય છ�. એ રીતે 
ધમ�ના નામ પર કમ�કાંડ બ� ચાલી ર�ાં છ� પણ 

ધમ���થી ધમ�ન�
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

• ખરાબ આદત સામે ઝૂક� જવાથી �ય�� 
પોતાના ઉપર રા�ય કરવાનો અિધકાર 
ગુમાવી દ� છ�.

• ભગવાનમાં િવ�ાસ રાખવો એટલે ભયથી 
મુ�� મેળવવી.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 10

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 11

�ાના�ત

સુ�ઢ સ�� રા� િનમા�ણમાં યુવા � �ટ છ� 
તો ચ�ર� એમાં સીમે�ટ છ�. યુવા શિ�નું �તીક 
છ�, એમના જ ખભા ઉપર રા�નો ભાર છ�, તેઓ 
સાં�ક�િતક અને સામાિજક મૂ�યોના સંર�ક છ� તો 
ભાિવ િવ�ના િનમા�ણના મૂ�યોના સંવાહક પણ 
છ�. યુગ સદા શિ�નું આવા� કર� છ�. સુષુ�ત 
શિ�ના �ગરણ અને ��ત શિ�ના સંર�ણ 
- સંવધ�નનો ભાર પણ એના ઉપર છ�. યુવા �કાશ 
છ� જેના આલોકમાં સમાજ તથા રા�નું િચ� તથા 
ચ�ર� �િતિબંિબત થાય છ�. �યાં યુવા સ�યિન�, 
કત��યશીલ અને ચ�ર� સંપ�ન છ� એ રા� 
�દનો�દન �ગિતના પથ ઉપર આગળ વધે છ�.

યુવા કોણ છ� ? તેની ઓળખ એની સ�િ�, 
એની વેશભૂષા, પાલના, અ�યાસ, પદ-�િત�ા 
અને �યવસાયથી થતી નથી. એના િમ�, મકાન, 
દુકાન તથા �થાનથી નહ� પણ એના �વન 
દશ�નથી એની ઓળખ થાય છ�. એનું િવચારવાનું, 
બોલવાનું અને કાય�થી ઓળખ થાય છ�. એનો 
�યવહાર, સ�ચ�ર�તા અને �યિ��વની એની 
વા�તિવક સંપિ�, સુંદરતા અને શિ� છ�.

વત�માન યુવાનું િચ� અને ચ�ર�

એ સ�ય છ� ક� યુવાએ યુગધારાને બદલી 
દીધી, �વતં�તા સં�ામમાં �યાગ, બિલદાન, 
સાહસથી નવા રા�ની કથા લખી. પોતાના 
આદશ�, િસ�ાંતો, િચંતન તથા �યવહારથી 
િવ�માં ભારતીય સં�ક�િતનો ગૌરવ �વજ 
ફરકા�યો. પરંતુ આજે પા�ા�ય સં�ક�િતના 
આકષ�ણમાં �દશા �િમત યુવા ભારતીય 
સં�ક�િતના આચરણમાં �વયંને પાછળ તથા 

િનરથ�ક માને છ�. એના િવચારોમાં આધુિનકતાની 
એક નવી પ�રભાષા છ� જે બહારથી અિત આકષ�ક 
છ� પરંતુ પ�રણામ ઘાતક છ�. તે સજ�નશીલતાના 
બહાને ક�ઈ પણ કરી શકાય તેવું સમજે છ�. સંગીત, 
સૌ�દય�, ધમ�, રાજનીિત સવ�માં નકારા�મક 
��િ�ઓએ �વેશ મેળવી લીધો છ�. સંયમ-િનયમ, 
મયા�દા, ચ�ર�, સેવા અને સ�ગુણોની એને પરવા 
જ �યાં છ� ? િવ�ાલયો તથા મહાિવ�ાલયોમાં 
ડી�ીઓ મેળ�યા છતાં નૈિતક મૂ�યો અને 
િશ�તબ� �યવહારની ક�ઈ ખબર નથી. છ�વટ� 
યુવાવગ� �યાં જઈ ર�ો છ� ? રા�ના ભાિવ 
કણ�ધારોને શું થઈ ગયું છ� ?

કારણ ? એક િવ�ેષણ

ગમે તે હોય, તેનું એક કારણ નથી. મા� 
યુવાઓને દોષ આપવો તે �યાયી વાત નથી. 
યુવાઓને આ ��થિતએ પહ�ચાડવામાં સમાજ, 
સમય, સાધન-સગવડો, સંચાર મા�યમ અને 
સંક�િચત િવચારો સવ�નો હાથ છ�. � આપણે 
યુવાઓને સુસં�ક�ત, સ�ચ�ર�, સેવાભાવી અને 
ગૌરવશાળી બનાવવા ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંના તથા સમાજના િવચારોમાં પ�રવત�ન 
લાવવું પડશે. કહ�વાય છ� ક� �યાં સુધી ચોરની મા 
�િવત છ� �યાં સુધી ચોર પેદા થતા રહ�શે. તેથી 
પોતાના દોષોનો �વીકાર કરીને, દોષારોપણની 
��િ�ને સમા�ત કરીને પહ�લાં પોતાને જ બદલવા 
પડશે. સ�ય તો એ છ� ક� જેવું આપણે કરીશું, 
આપણને �ઈને સૌ કરશે. આપણે બદલાયશું તો 
યુગ બદલાશે. આજ સમાજ એક �હદ પ�રવત�ન 
સામે ઊભો છ�. આ પ�રવત�નનો સંબંધ �યવ�થાથી 
નહ� અવ�થાથી છ�, �વનથી છ�. અંતરંગ 

બદલાવમાં �યિ� સફળ થાય છ�.

ચ�ર� જ મનુ�યની મૂડી છ�.

ચ�ર� એક એવો હીરો છ� જે દર�ક પ�થરને 
ઘસી શક� છ�. મહા�મા ગાંધી કહ�તા હતા ક� 
‘ચ�ર�ની શુિ� જ સમ� �ાનનું �યેય હોવું 
�ઈએ. આ સંદભ�માં સુ�િસ� સજ�ક મુનશી 
�ેમચંદ� આમ ક�ં. ‘બ� િવ�ાન થવાથી મનુ�ય 
આ�મગૌરવ �ા�ત કરી શકતો નથી. એ માટ� 
સ�ચ�ર� હોવું પરમ આવ�યક છ�. ચ�ર�ની સામે 
િવ�ાનું મૂ�ય ઘણું ઓછું છ�.’ ચ�ર�ની મિહમા 
કરતાં મહાભારતમાં ક�ં છ� ‘જે ધનથી �ીણ છ� તે 
�ીણ નહ�. જે આચરણહીન છ�, એનો નાશ જ 
સમ�.’ આ વાત ભલે આધુિનક િવચારોને ગળ� 
ના ઉતર� પરંતુ સ�યતા એ છ� ક� આજે સામાિજક 
પતનનું મુ�ય કારણ અનૈિતકતા અને ચ�ર� 
હીનતા જ છ�. �યિ� સમાજમાંથી જે ક�ઈ શીખે છ� 
તેનો પહ�લો �યોગ ઘર તથા િવ�ાલયમાં જ થાય 
છ�. એ ઘણા અફસોસ સાથે કહ�વું પડે છ� ક� 
આધુિનક િવ�ાલયોમાંથી િવ�ાથ� નહ�, િવ�ાની 
અથ� નીકળી રહી છ�. િવનોબા ભાવે કહ�તા હતા 
ક� વત�માન િવ�ાલય એવાં �થાન છ� �યાં િવ�ાનો 
લય થઈ �ય છ�. દુ�ય�વહાર, પરી�ાઓમાં ચોરી, 
ર�ગીગ, તોડફોડ, વગ�માં હડતાળ અને આંદોલન 
વગેર� શું શું શીખવાડાય છ�.

ચ�ર�યહનન - એક નૈિતક સંકટ

સંસાર�પી રંગશાળામાં સવ��ે� રંગકમ� 
એને ગણવામાં આવે છ� જેનું નૈિતક ચા�ર�ય ઉ�મ 
હોય છ�. તેઓ સવ�� �શંસા મેળવે છ�. ચ�ર� 
�વનનૈયાને યો�ય રીતથી પાર કરનાર નાિવક 
છ�. ચ�ર� �પી સંપિ� ન� થઈગઈ તો સવ�નાશ 
થયો. ચ�ર�હીનતા એક નૈિતક અપરાધ છ�. 
ચ�ર�ના અભાવવાળી �યિ�ની સમાજ તથા 

પ�રવારમાં િનંદા થાય છ�. આવો માનવ સમાજમાં 
પોતાનું મ� બતાવવામાં ડર� છ�. ચ�ર� હનન 
ખર�ખર એક સંકટ છ�. અિત સંવેદનશીલ તો 
�યાર�ક પોતાનો �ન �ખમમાં મૂક� છ�. પણ 
સમાજમાં એવા લોકો પણ છ� જેમને લોકિનંદાની 
પરવા નથી. િમ�યા લોકો વ�ે સ�યિન�ાવાળી 
�યિ�એ �ઢતા અને સાહસથી ચાલવું �ઈએ. 
ભૂલ કર�લ લોકોને સુધારવાનો �યાસ કરવો 
�ઈએ. જેથી તે ફરીવાર ભૂલ ના કર�, �વન 
�વવાનું મુ�ક�લ ના બનાવે. આ કિળયુગની 
કાજળની કોટડીમાં કલંક લાગી �ય છ�. 
િવશેષ�પે યુવાવગ� સાવચેત રહ�વું પડશે. 
દોષારોપણ કરનારાઓ, કલંકની ટીકા 
કરનારાઓ તથા ચ�ર� ઉપર કાદવ 
ઉછાળનારની �યાંય ખોટ નથી. ચ�ર�વાને આ�મ 
સંયમથી �ઢ મનોબળવાળા બનીને સ�યિન� થઈ 
િનભ�યતાથી આગળ વધવું �ઈએ. સ�યનો 
િવજય થાય છ� જ. સદચ�ર�તાની અ��માં તપીને 
�યિ��વ સોનાની જેમ ચમકતું રહ�શે.

ચ�ર� િનમા�ણનાં આધારભૂત ત�યો

ચ�ર�યિનમા�ણની જવાબદારી મોટ�ભાગે 
સૌની સમાન�પે છ�. ચ�ર�િનમા�ણની 
આધારિશલા બા�યકાળમાં જ રાખી દ�વાય છ�. 
તેથી સંતાનોના સંર�કોની એ નૈિતક ફરજ બની 
�ય છ� ક� બાળકને ચ�ર�િનમા�ણ માટ� યો�ય 
વાતાવરણ, સુસં�કાર અને સુઅવસર (સારી 
તકો) પૂરી પાડે. બા�યકાળ �પી �યોગશાળામાં જ 
સુસં�ક�ત, ક�લીન, િશ� અને સદાચારી 
�યિ�ઓનું િનમા�ણ સંભવ છ�. ચ�ર�વાન બનવા 
માટ� સારો સંગ ઘણો જ મહ�વપૂણ� છ�. દુજ�ન 
�યિ� પણ સ�સંગથી સુઘરી �ય છ�. પરંતુ આજે 
સ�સંગ શોધવા છતાં પણ �યાં મળ� છ� ? આજના 
સ�સંગોમાં સ�યનાં સમીકરણો બદલાય ગયાં છ�. 

સ�ચા�ર�યવાન યુવા જ �વિણ�મ ભારતના કણ�ધાર
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ
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સુ�ઢ સ�� રા� િનમા�ણમાં યુવા � �ટ છ� 
તો ચ�ર� એમાં સીમે�ટ છ�. યુવા શિ�નું �તીક 
છ�, એમના જ ખભા ઉપર રા�નો ભાર છ�, તેઓ 
સાં�ક�િતક અને સામાિજક મૂ�યોના સંર�ક છ� તો 
ભાિવ િવ�ના િનમા�ણના મૂ�યોના સંવાહક પણ 
છ�. યુગ સદા શિ�નું આવા� કર� છ�. સુષુ�ત 
શિ�ના �ગરણ અને ��ત શિ�ના સંર�ણ 
- સંવધ�નનો ભાર પણ એના ઉપર છ�. યુવા �કાશ 
છ� જેના આલોકમાં સમાજ તથા રા�નું િચ� તથા 
ચ�ર� �િતિબંિબત થાય છ�. �યાં યુવા સ�યિન�, 
કત��યશીલ અને ચ�ર� સંપ�ન છ� એ રા� 
�દનો�દન �ગિતના પથ ઉપર આગળ વધે છ�.

યુવા કોણ છ� ? તેની ઓળખ એની સ�િ�, 
એની વેશભૂષા, પાલના, અ�યાસ, પદ-�િત�ા 
અને �યવસાયથી થતી નથી. એના િમ�, મકાન, 
દુકાન તથા �થાનથી નહ� પણ એના �વન 
દશ�નથી એની ઓળખ થાય છ�. એનું િવચારવાનું, 
બોલવાનું અને કાય�થી ઓળખ થાય છ�. એનો 
�યવહાર, સ�ચ�ર�તા અને �યિ��વની એની 
વા�તિવક સંપિ�, સુંદરતા અને શિ� છ�.

વત�માન યુવાનું િચ� અને ચ�ર�

એ સ�ય છ� ક� યુવાએ યુગધારાને બદલી 
દીધી, �વતં�તા સં�ામમાં �યાગ, બિલદાન, 
સાહસથી નવા રા�ની કથા લખી. પોતાના 
આદશ�, િસ�ાંતો, િચંતન તથા �યવહારથી 
િવ�માં ભારતીય સં�ક�િતનો ગૌરવ �વજ 
ફરકા�યો. પરંતુ આજે પા�ા�ય સં�ક�િતના 
આકષ�ણમાં �દશા �િમત યુવા ભારતીય 
સં�ક�િતના આચરણમાં �વયંને પાછળ તથા 

િનરથ�ક માને છ�. એના િવચારોમાં આધુિનકતાની 
એક નવી પ�રભાષા છ� જે બહારથી અિત આકષ�ક 
છ� પરંતુ પ�રણામ ઘાતક છ�. તે સજ�નશીલતાના 
બહાને ક�ઈ પણ કરી શકાય તેવું સમજે છ�. સંગીત, 
સૌ�દય�, ધમ�, રાજનીિત સવ�માં નકારા�મક 
��િ�ઓએ �વેશ મેળવી લીધો છ�. સંયમ-િનયમ, 
મયા�દા, ચ�ર�, સેવા અને સ�ગુણોની એને પરવા 
જ �યાં છ� ? િવ�ાલયો તથા મહાિવ�ાલયોમાં 
ડી�ીઓ મેળ�યા છતાં નૈિતક મૂ�યો અને 
િશ�તબ� �યવહારની ક�ઈ ખબર નથી. છ�વટ� 
યુવાવગ� �યાં જઈ ર�ો છ� ? રા�ના ભાિવ 
કણ�ધારોને શું થઈ ગયું છ� ?

કારણ ? એક િવ�ેષણ

ગમે તે હોય, તેનું એક કારણ નથી. મા� 
યુવાઓને દોષ આપવો તે �યાયી વાત નથી. 
યુવાઓને આ ��થિતએ પહ�ચાડવામાં સમાજ, 
સમય, સાધન-સગવડો, સંચાર મા�યમ અને 
સંક�િચત િવચારો સવ�નો હાથ છ�. � આપણે 
યુવાઓને સુસં�ક�ત, સ�ચ�ર�, સેવાભાવી અને 
ગૌરવશાળી બનાવવા ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંના તથા સમાજના િવચારોમાં પ�રવત�ન 
લાવવું પડશે. કહ�વાય છ� ક� �યાં સુધી ચોરની મા 
�િવત છ� �યાં સુધી ચોર પેદા થતા રહ�શે. તેથી 
પોતાના દોષોનો �વીકાર કરીને, દોષારોપણની 
��િ�ને સમા�ત કરીને પહ�લાં પોતાને જ બદલવા 
પડશે. સ�ય તો એ છ� ક� જેવું આપણે કરીશું, 
આપણને �ઈને સૌ કરશે. આપણે બદલાયશું તો 
યુગ બદલાશે. આજ સમાજ એક �હદ પ�રવત�ન 
સામે ઊભો છ�. આ પ�રવત�નનો સંબંધ �યવ�થાથી 
નહ� અવ�થાથી છ�, �વનથી છ�. અંતરંગ 

બદલાવમાં �યિ� સફળ થાય છ�.

ચ�ર� જ મનુ�યની મૂડી છ�.

ચ�ર� એક એવો હીરો છ� જે દર�ક પ�થરને 
ઘસી શક� છ�. મહા�મા ગાંધી કહ�તા હતા ક� 
‘ચ�ર�ની શુિ� જ સમ� �ાનનું �યેય હોવું 
�ઈએ. આ સંદભ�માં સુ�િસ� સજ�ક મુનશી 
�ેમચંદ� આમ ક�ં. ‘બ� િવ�ાન થવાથી મનુ�ય 
આ�મગૌરવ �ા�ત કરી શકતો નથી. એ માટ� 
સ�ચ�ર� હોવું પરમ આવ�યક છ�. ચ�ર�ની સામે 
િવ�ાનું મૂ�ય ઘણું ઓછું છ�.’ ચ�ર�ની મિહમા 
કરતાં મહાભારતમાં ક�ં છ� ‘જે ધનથી �ીણ છ� તે 
�ીણ નહ�. જે આચરણહીન છ�, એનો નાશ જ 
સમ�.’ આ વાત ભલે આધુિનક િવચારોને ગળ� 
ના ઉતર� પરંતુ સ�યતા એ છ� ક� આજે સામાિજક 
પતનનું મુ�ય કારણ અનૈિતકતા અને ચ�ર� 
હીનતા જ છ�. �યિ� સમાજમાંથી જે ક�ઈ શીખે છ� 
તેનો પહ�લો �યોગ ઘર તથા િવ�ાલયમાં જ થાય 
છ�. એ ઘણા અફસોસ સાથે કહ�વું પડે છ� ક� 
આધુિનક િવ�ાલયોમાંથી િવ�ાથ� નહ�, િવ�ાની 
અથ� નીકળી રહી છ�. િવનોબા ભાવે કહ�તા હતા 
ક� વત�માન િવ�ાલય એવાં �થાન છ� �યાં િવ�ાનો 
લય થઈ �ય છ�. દુ�ય�વહાર, પરી�ાઓમાં ચોરી, 
ર�ગીગ, તોડફોડ, વગ�માં હડતાળ અને આંદોલન 
વગેર� શું શું શીખવાડાય છ�.

ચ�ર�યહનન - એક નૈિતક સંકટ

સંસાર�પી રંગશાળામાં સવ��ે� રંગકમ� 
એને ગણવામાં આવે છ� જેનું નૈિતક ચા�ર�ય ઉ�મ 
હોય છ�. તેઓ સવ�� �શંસા મેળવે છ�. ચ�ર� 
�વનનૈયાને યો�ય રીતથી પાર કરનાર નાિવક 
છ�. ચ�ર� �પી સંપિ� ન� થઈગઈ તો સવ�નાશ 
થયો. ચ�ર�હીનતા એક નૈિતક અપરાધ છ�. 
ચ�ર�ના અભાવવાળી �યિ�ની સમાજ તથા 

પ�રવારમાં િનંદા થાય છ�. આવો માનવ સમાજમાં 
પોતાનું મ� બતાવવામાં ડર� છ�. ચ�ર� હનન 
ખર�ખર એક સંકટ છ�. અિત સંવેદનશીલ તો 
�યાર�ક પોતાનો �ન �ખમમાં મૂક� છ�. પણ 
સમાજમાં એવા લોકો પણ છ� જેમને લોકિનંદાની 
પરવા નથી. િમ�યા લોકો વ�ે સ�યિન�ાવાળી 
�યિ�એ �ઢતા અને સાહસથી ચાલવું �ઈએ. 
ભૂલ કર�લ લોકોને સુધારવાનો �યાસ કરવો 
�ઈએ. જેથી તે ફરીવાર ભૂલ ના કર�, �વન 
�વવાનું મુ�ક�લ ના બનાવે. આ કિળયુગની 
કાજળની કોટડીમાં કલંક લાગી �ય છ�. 
િવશેષ�પે યુવાવગ� સાવચેત રહ�વું પડશે. 
દોષારોપણ કરનારાઓ, કલંકની ટીકા 
કરનારાઓ તથા ચ�ર� ઉપર કાદવ 
ઉછાળનારની �યાંય ખોટ નથી. ચ�ર�વાને આ�મ 
સંયમથી �ઢ મનોબળવાળા બનીને સ�યિન� થઈ 
િનભ�યતાથી આગળ વધવું �ઈએ. સ�યનો 
િવજય થાય છ� જ. સદચ�ર�તાની અ��માં તપીને 
�યિ��વ સોનાની જેમ ચમકતું રહ�શે.

ચ�ર� િનમા�ણનાં આધારભૂત ત�યો

ચ�ર�યિનમા�ણની જવાબદારી મોટ�ભાગે 
સૌની સમાન�પે છ�. ચ�ર�િનમા�ણની 
આધારિશલા બા�યકાળમાં જ રાખી દ�વાય છ�. 
તેથી સંતાનોના સંર�કોની એ નૈિતક ફરજ બની 
�ય છ� ક� બાળકને ચ�ર�િનમા�ણ માટ� યો�ય 
વાતાવરણ, સુસં�કાર અને સુઅવસર (સારી 
તકો) પૂરી પાડે. બા�યકાળ �પી �યોગશાળામાં જ 
સુસં�ક�ત, ક�લીન, િશ� અને સદાચારી 
�યિ�ઓનું િનમા�ણ સંભવ છ�. ચ�ર�વાન બનવા 
માટ� સારો સંગ ઘણો જ મહ�વપૂણ� છ�. દુજ�ન 
�યિ� પણ સ�સંગથી સુઘરી �ય છ�. પરંતુ આજે 
સ�સંગ શોધવા છતાં પણ �યાં મળ� છ� ? આજના 
સ�સંગોમાં સ�યનાં સમીકરણો બદલાય ગયાં છ�. 

સ�ચા�ર�યવાન યુવા જ �વિણ�મ ભારતના કણ�ધાર
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ
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અથા�� યોગ નથી. યોગયુ� રહ�વું છ� તો સદા 
સવ�શિ�ઓને પોતાની પાસે રાખો. આખો �દવસ 
પરી�ા તો સૌની સામે આવે છ�. �યાર� આપણું 
સૌભા�ય બને છ� તો માયા સો �કાર� િવ�ન નાંખે 
છ�. પણ �વ��થિતમાં, �વમાનમાં રહો તો હ�રાન 
થવું પડશે નહ�.                   ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)...�વ��થિતમાં

અવતરણ થઈ ચૂ�યું છ�. આ કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશની સામ�ી એટમ-હાઈ�ોજન-પરમાણુ 
બો�બના �પમાં તૈયાર થઈ ચૂક� છ�. તથા પરમિ�ય 
પરમા�મા �ારા િવ� નવિનમા�ણનું કત��ય પણ 
સંપ�ન થઈ ર�ં છ�. આ મહાિવનાશના સમયે 
��ચય� �તનું પાલન કરીએ જેથી મનોિવકારો 
ઉપર �ાનયોગ �ારા િવજય �ા�ત કરી શક�એ. 
આ મહા�ત ‘િશવ�ત’ના નામથી �િસ� છ�. આ 
વા�તવમાં િશવનો મં� (મત) છ� જે તારક મં�ના 
નામથી �િસ� છ�. આ �ત �ારા મનુ�ય આ�માઓ 
આ સંસાર �પી િવષય સાગરને પાર કરી મુ� 
થઈને િશવલોકમાં ચાલી �ય છ�. પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. પરમા�મા 
િશવ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગની િશ�ાથી 
સવ� મનુ�ય આ�માઓને પાવન બનાવી ર�ા છ�. 
આપ પણ પરમા�માની સાથે સાચી િશવરાિ� 
મનાવીને જ�મ-જ�માંતર માટ� �ે� ભા�ય �ા�ત 
કરી શકો છો.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(મહાિશવરા�ી 04-03-2019ના રોજ છ� 
પણ લેખ આ અંકમાં આ�યો છ�. - તં�ી)

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

���રંગમંચ પર ચાલી રહ�લા આ અલૌ�કક 
�ામાનો છ��ો ભાગ છ�. દર�ક આ�મા પોતપોતાનું 
પા� ભજવી ર�ો છ�. આ�મા, દ�હના મા�યમથી 
અને સંબંધોથી બંધાયેલો છ�. મનુ�યા�મા દ�હ �ારા 
પ�રવારનું બંધન િનભાવી ર�ો છ�. પ�રવારની 
જવાબદારીઓ સંભાળી ર�ો છ�. કિલયુગના અંત 
સમયે તમો�ધાનતા પરાકા�ાએ પહ�ચી છ�, તેથી 
દર�ક આ�મા પર તમોગુણો �ભાવી બ�યા છ�. 
એટલે જ દર�ક આ�મા પર પાંચ િવકારોનું વધતું 
ઓછું �ભુ�વ છ�. પાંચ િવકારોનું બંધન છ�. માયા, 
દ�હભાન અને લૌ�કક સંબંધોનું બંધન દુઃખદાયી 
બની ર�ં છ�. િશવબાબા ઘણી બધી મુરલીઓમાં 
કહ� છ�, મારી સાથે સંબંધ �ડો. ���ડ, 
�ફલોસોફર, ગાઈડ, િશ�ક, ગુ�, માતા-િપતા, 
બંધુ, અર� ! વારસ તરીક� પણ સંબંધ �ડો. બાબા 
કહ� છ�, તમે મને જે �કારના સંબંધથી �ડશો, તે 
�કારના સંબંધે તમને સુખ આપીશ. અનુભવી 
મનુ�યા�માઓ કહ� છ� ક�, કોઈપણ �કારનું બંધન 
દુઃખ આપના�ં હોય છ�. �ા�ણ આ�માઓનો પણ 
અનુભવ છ� ક� બાબા સાથેનો કોઈપણ સંબંધ સુખ 
આપનાર નીવ�ો છ�. બંધન દુઃખદાયી છ� સંબંધ 
સુખદાયી છ�.

માયા રાવણ (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર) એ આ�મા માટ� બંધન�પ છ�. 
મનુ�યા�મા કામઈ�છાની ���ત માટ� િવવેક ચૂક� છ�. 
માન, મોભો, �િત�ાને પણ દાવ પર લગાવી 
કાિલમા વહોર� છ�. �ોધાવેશમાં તું તું, મ� મ� 
�ભા�ડી, મારામારી અને ક�ટલાક તો છ��ે 
ખૂનામરક� સુધી પહ�ચી �ય છ�. મોહ વશ 
અ�યાય કર� છ�. લોભ અિહત કરાવે છ�. અહ�કાર 

મનની �િ�ઓને બગાડે છ�. અને છ��ે આવા 
િવકારી સં�કારોના બંધનમાં બંધાઈ �ય છ�. 
આવા િવકારો-બંધનો િશવબાબાની યાદમાં રહ�વા 
દ�તા નથી. યોગ અ�યાસમાં પણ િવકારો િવ�ન�પ 
બને છ�. આજ િવકારો ઈ�રીય સેવામાં િવ�ન�પ 
બને છ�. ઈ�રીય �ાનની ધારણા થતી નથી, 
પ�રણામે િશવબાબાની સાથેના સંબંધો ઘિન� 
બનતા નથી. માટ� જ આવા િવકારોના બંધનોને 
છોડો અને ઈ�ર સાથેના સંબંધોને ��થાિપત 
કરો, સંબંધો �ડો અને મજબૂત કરો. િવકારોનું 
બંધન કિલયુગી કાલકોટડીમાં લઈ જશે. ઈ�રીય 
સંબંધો સતયુગી દુિનયામાં સુખ, શાંિત અને 
સ�િ� અપાવશે. િવકારોના બંધનોથી મુ� 
થનાર આ�માના જ ઈ�રીય સંબંધો વ�ે 
ગજ�ાહ તો થતો જ રહ�શે ! પરંતુ આ�માએ 
િવકારોના બંધન પર િવજય મેળવવા ઈ�રીય 
સંબંધોને ઘિન� કરવા પડશે. ઈ�રીય સંબંધો જ 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવશે. માટ� જ 21 
જ�મોનું સુખ લેવા ઈ�રીય સંબંધો �ડો.

દ�હભાન એ આ�મા માટ� મોટું બંધન છ�. 
સતયુગી દુિનયામાં જવાવાળા આ�માઓએ 
દ�હભાનથી મુ� થવું જ પડશે. ��ાબાબાના 
સાત કદમ યાદ કરો. લેખરાજ દાદાએ પોતાના 
ઘરની દીવાલે દીવાલે ‘�� આ�મા છું, �� આ�મા 
છું...’ લખી લખીને આ�મભાન પાક�� કયુ� હતું. 
દ�હના સંબંધો પ�રવાર સાથે છ�. ધંધા સાથે છ�, 
દુિનયાના �યવહારો સાથે છ�. બાબાએ ઘણી 
મુરલીઓમાં ક�ં છ� ક� �હ�થ �યવહારમાં ભલે 
રહો પરંતુ તેમાં રહીને મને યાદ કરો. દ�હભાન 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ બનશે આ�મભાન પુ�ષાથ�માં 
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�યાં અનૈિતકતાના સમાચારો અવારનવાર 
સાંભળવા મળ� છ�. �યા સાં�દાિયકતાનું 
�ુવીકરણ થાય છ�. જે ધાિમ�ક િવ��ષ ફ�લાવે છ�. 
સ�સંગ તો એક સ�ય �વ�પ પરમા�માના સંગનું 
અથા�� યોગનું નામ છ�. સ�સીબે આ સુયોગ 
સંભવ બને તો �વન સફળ થઈ �ય. છતાં પણ 
ચ�ર� સંપ�ન બનવાની આકાં�ા રાખનાર 
�યિ�એ સમ� િવચારીને એવી �યિ�ઓનો 
સંગ કરવો �ઈએ, જે �ે� માગ� પર ચાલવામાં 
સહયોગી બને. સાિહ�યને સમાજનું દપ�ણ 
કહ�વામાં આવે છ�. કહ�વાય છ� ક� �યાં આ�દ�ય 
નથી �યાં અંધકાર છ�. એ દ�શ શબ સમાન છ�. �યાં 
સાિહ�ય નથી. આજે સાિહ�યના પહ�લાં સ� 
ઉપસગ� લગાવવો જ�રી છ�. કારણ ક� 
અપસં�ક�િતનું વહન કરનાર પુ�તકોની ભીડ થઈ 
છ�. આવા સમયે ચા�ર�ય િનમા�ણમાં સહાયક 
સાિહ�યની પસંદગી કરવા સારી સૂઝ જ�રી છ�.

સતત સંયમ તથા ઈ�રમાં આ�થા

સદ ્ચ�ર�વાન બનવા માટ� આ�મસંયમ, 
આ�મિવ�ાસ, ઈ�રમાં આ�થા, �ઢ સંક�પ વગેર� 
ગુણોનો િવકાસ કરવો પડશે. આ ગુણોની ધારણા 
માટ� નૈિતકતાથી અિધક આ�યા��મકતાની 
આવ�યકતા છ�. આ�યા��મકતાની ભરતી િવના 
તકવાદીની આંધી નૈિતકતાના માળાને ન�કરી દ� 
છ�. આજે �યિ� નૈિતકતા માટ� આ�મો�સગ� 
કરવા ઈ�છતો નથી. �યાં સુધી �યિ� આ�મા, 
પરમા�મા અને પુનજ��મના રહ�યને �ણતો નથી, 
એનામાં નૈિતકતાની �થાપના કરવા માટ� સંઘષ�ની 
શિ� આવતી નથી. એ હષ�ની વાત છ� ક� હ�રો 
યુવા આજની યુગધારાથી િવપરીત 
આ�યા��મકતા સુષુ�ત શિ�ના �ગરણ અને 
��ત શિ�ના સંર�ણ અને િવકાસની યા�ા 
કરાવે છ�. આજે યુવા �ગી ઉ�ો છ�. આ એ યુવા 

છ� જેને પુ�ષાથ�માં િવ�ાસ છ�. જેઓ �ખમ ભર�લાં 
કાય� �વીકાર� છ� પિવ�તા અને સ�ગુણોના 
સાથથી ચાલી પ�ા છ� યુગ િવવેકાનંદ. જેઓ 
�વિણ�મ ભારતની સુસં�ક�િતનો �વજ ફરકાવવા 
સ� છ�.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

બંધન છોડો - સંબંધ �ડો
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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અથા�� યોગ નથી. યોગયુ� રહ�વું છ� તો સદા 
સવ�શિ�ઓને પોતાની પાસે રાખો. આખો �દવસ 
પરી�ા તો સૌની સામે આવે છ�. �યાર� આપણું 
સૌભા�ય બને છ� તો માયા સો �કાર� િવ�ન નાંખે 
છ�. પણ �વ��થિતમાં, �વમાનમાં રહો તો હ�રાન 
થવું પડશે નહ�.                   ॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)...�વ��થિતમાં

અવતરણ થઈ ચૂ�યું છ�. આ કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશની સામ�ી એટમ-હાઈ�ોજન-પરમાણુ 
બો�બના �પમાં તૈયાર થઈ ચૂક� છ�. તથા પરમિ�ય 
પરમા�મા �ારા િવ� નવિનમા�ણનું કત��ય પણ 
સંપ�ન થઈ ર�ં છ�. આ મહાિવનાશના સમયે 
��ચય� �તનું પાલન કરીએ જેથી મનોિવકારો 
ઉપર �ાનયોગ �ારા િવજય �ા�ત કરી શક�એ. 
આ મહા�ત ‘િશવ�ત’ના નામથી �િસ� છ�. આ 
વા�તવમાં િશવનો મં� (મત) છ� જે તારક મં�ના 
નામથી �િસ� છ�. આ �ત �ારા મનુ�ય આ�માઓ 
આ સંસાર �પી િવષય સાગરને પાર કરી મુ� 
થઈને િશવલોકમાં ચાલી �ય છ�. પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. પરમા�મા 
િશવ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગની િશ�ાથી 
સવ� મનુ�ય આ�માઓને પાવન બનાવી ર�ા છ�. 
આપ પણ પરમા�માની સાથે સાચી િશવરાિ� 
મનાવીને જ�મ-જ�માંતર માટ� �ે� ભા�ય �ા�ત 
કરી શકો છો.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(મહાિશવરા�ી 04-03-2019ના રોજ છ� 
પણ લેખ આ અંકમાં આ�યો છ�. - તં�ી)

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

���રંગમંચ પર ચાલી રહ�લા આ અલૌ�કક 
�ામાનો છ��ો ભાગ છ�. દર�ક આ�મા પોતપોતાનું 
પા� ભજવી ર�ો છ�. આ�મા, દ�હના મા�યમથી 
અને સંબંધોથી બંધાયેલો છ�. મનુ�યા�મા દ�હ �ારા 
પ�રવારનું બંધન િનભાવી ર�ો છ�. પ�રવારની 
જવાબદારીઓ સંભાળી ર�ો છ�. કિલયુગના અંત 
સમયે તમો�ધાનતા પરાકા�ાએ પહ�ચી છ�, તેથી 
દર�ક આ�મા પર તમોગુણો �ભાવી બ�યા છ�. 
એટલે જ દર�ક આ�મા પર પાંચ િવકારોનું વધતું 
ઓછું �ભુ�વ છ�. પાંચ િવકારોનું બંધન છ�. માયા, 
દ�હભાન અને લૌ�કક સંબંધોનું બંધન દુઃખદાયી 
બની ર�ં છ�. િશવબાબા ઘણી બધી મુરલીઓમાં 
કહ� છ�, મારી સાથે સંબંધ �ડો. ���ડ, 
�ફલોસોફર, ગાઈડ, િશ�ક, ગુ�, માતા-િપતા, 
બંધુ, અર� ! વારસ તરીક� પણ સંબંધ �ડો. બાબા 
કહ� છ�, તમે મને જે �કારના સંબંધથી �ડશો, તે 
�કારના સંબંધે તમને સુખ આપીશ. અનુભવી 
મનુ�યા�માઓ કહ� છ� ક�, કોઈપણ �કારનું બંધન 
દુઃખ આપના�ં હોય છ�. �ા�ણ આ�માઓનો પણ 
અનુભવ છ� ક� બાબા સાથેનો કોઈપણ સંબંધ સુખ 
આપનાર નીવ�ો છ�. બંધન દુઃખદાયી છ� સંબંધ 
સુખદાયી છ�.

માયા રાવણ (કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર) એ આ�મા માટ� બંધન�પ છ�. 
મનુ�યા�મા કામઈ�છાની ���ત માટ� િવવેક ચૂક� છ�. 
માન, મોભો, �િત�ાને પણ દાવ પર લગાવી 
કાિલમા વહોર� છ�. �ોધાવેશમાં તું તું, મ� મ� 
�ભા�ડી, મારામારી અને ક�ટલાક તો છ��ે 
ખૂનામરક� સુધી પહ�ચી �ય છ�. મોહ વશ 
અ�યાય કર� છ�. લોભ અિહત કરાવે છ�. અહ�કાર 

મનની �િ�ઓને બગાડે છ�. અને છ��ે આવા 
િવકારી સં�કારોના બંધનમાં બંધાઈ �ય છ�. 
આવા િવકારો-બંધનો િશવબાબાની યાદમાં રહ�વા 
દ�તા નથી. યોગ અ�યાસમાં પણ િવકારો િવ�ન�પ 
બને છ�. આજ િવકારો ઈ�રીય સેવામાં િવ�ન�પ 
બને છ�. ઈ�રીય �ાનની ધારણા થતી નથી, 
પ�રણામે િશવબાબાની સાથેના સંબંધો ઘિન� 
બનતા નથી. માટ� જ આવા િવકારોના બંધનોને 
છોડો અને ઈ�ર સાથેના સંબંધોને ��થાિપત 
કરો, સંબંધો �ડો અને મજબૂત કરો. િવકારોનું 
બંધન કિલયુગી કાલકોટડીમાં લઈ જશે. ઈ�રીય 
સંબંધો સતયુગી દુિનયામાં સુખ, શાંિત અને 
સ�િ� અપાવશે. િવકારોના બંધનોથી મુ� 
થનાર આ�માના જ ઈ�રીય સંબંધો વ�ે 
ગજ�ાહ તો થતો જ રહ�શે ! પરંતુ આ�માએ 
િવકારોના બંધન પર િવજય મેળવવા ઈ�રીય 
સંબંધોને ઘિન� કરવા પડશે. ઈ�રીય સંબંધો જ 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ અપાવશે. માટ� જ 21 
જ�મોનું સુખ લેવા ઈ�રીય સંબંધો �ડો.

દ�હભાન એ આ�મા માટ� મોટું બંધન છ�. 
સતયુગી દુિનયામાં જવાવાળા આ�માઓએ 
દ�હભાનથી મુ� થવું જ પડશે. ��ાબાબાના 
સાત કદમ યાદ કરો. લેખરાજ દાદાએ પોતાના 
ઘરની દીવાલે દીવાલે ‘�� આ�મા છું, �� આ�મા 
છું...’ લખી લખીને આ�મભાન પાક�� કયુ� હતું. 
દ�હના સંબંધો પ�રવાર સાથે છ�. ધંધા સાથે છ�, 
દુિનયાના �યવહારો સાથે છ�. બાબાએ ઘણી 
મુરલીઓમાં ક�ં છ� ક� �હ�થ �યવહારમાં ભલે 
રહો પરંતુ તેમાં રહીને મને યાદ કરો. દ�હભાન 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ બનશે આ�મભાન પુ�ષાથ�માં 
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�યાં અનૈિતકતાના સમાચારો અવારનવાર 
સાંભળવા મળ� છ�. �યા સાં�દાિયકતાનું 
�ુવીકરણ થાય છ�. જે ધાિમ�ક િવ��ષ ફ�લાવે છ�. 
સ�સંગ તો એક સ�ય �વ�પ પરમા�માના સંગનું 
અથા�� યોગનું નામ છ�. સ�સીબે આ સુયોગ 
સંભવ બને તો �વન સફળ થઈ �ય. છતાં પણ 
ચ�ર� સંપ�ન બનવાની આકાં�ા રાખનાર 
�યિ�એ સમ� િવચારીને એવી �યિ�ઓનો 
સંગ કરવો �ઈએ, જે �ે� માગ� પર ચાલવામાં 
સહયોગી બને. સાિહ�યને સમાજનું દપ�ણ 
કહ�વામાં આવે છ�. કહ�વાય છ� ક� �યાં આ�દ�ય 
નથી �યાં અંધકાર છ�. એ દ�શ શબ સમાન છ�. �યાં 
સાિહ�ય નથી. આજે સાિહ�યના પહ�લાં સ� 
ઉપસગ� લગાવવો જ�રી છ�. કારણ ક� 
અપસં�ક�િતનું વહન કરનાર પુ�તકોની ભીડ થઈ 
છ�. આવા સમયે ચા�ર�ય િનમા�ણમાં સહાયક 
સાિહ�યની પસંદગી કરવા સારી સૂઝ જ�રી છ�.

સતત સંયમ તથા ઈ�રમાં આ�થા

સદ ્ચ�ર�વાન બનવા માટ� આ�મસંયમ, 
આ�મિવ�ાસ, ઈ�રમાં આ�થા, �ઢ સંક�પ વગેર� 
ગુણોનો િવકાસ કરવો પડશે. આ ગુણોની ધારણા 
માટ� નૈિતકતાથી અિધક આ�યા��મકતાની 
આવ�યકતા છ�. આ�યા��મકતાની ભરતી િવના 
તકવાદીની આંધી નૈિતકતાના માળાને ન�કરી દ� 
છ�. આજે �યિ� નૈિતકતા માટ� આ�મો�સગ� 
કરવા ઈ�છતો નથી. �યાં સુધી �યિ� આ�મા, 
પરમા�મા અને પુનજ��મના રહ�યને �ણતો નથી, 
એનામાં નૈિતકતાની �થાપના કરવા માટ� સંઘષ�ની 
શિ� આવતી નથી. એ હષ�ની વાત છ� ક� હ�રો 
યુવા આજની યુગધારાથી િવપરીત 
આ�યા��મકતા સુષુ�ત શિ�ના �ગરણ અને 
��ત શિ�ના સંર�ણ અને િવકાસની યા�ા 
કરાવે છ�. આજે યુવા �ગી ઉ�ો છ�. આ એ યુવા 

છ� જેને પુ�ષાથ�માં િવ�ાસ છ�. જેઓ �ખમ ભર�લાં 
કાય� �વીકાર� છ� પિવ�તા અને સ�ગુણોના 
સાથથી ચાલી પ�ા છ� યુગ િવવેકાનંદ. જેઓ 
�વિણ�મ ભારતની સુસં�ક�િતનો �વજ ફરકાવવા 
સ� છ�.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

બંધન છોડો - સંબંધ �ડો
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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વેગ આપશે. આ�માઓ દ�હઅિભમાનમાં રહી બ� 
ભટ�યા. અનેક �કારના િમ�, સંબંધીઓ 
સાથેના બંધનમાં ર�ા, હવે સંગમયુગે એ બધું 
છોડો. ‘એકની’ સાથે જ સંબંધ �ડો. બાબાએ 
ર�તો પણ બતા�યો છ� - ��યુલોકમાં બંધનમાં 
રહીને પણ ઈ�રીય સંબંધને યાદ કરો. દ�હભાન 
બંધન છ� ઈ�રીય યાદ સંબંધ છ�. બંધન દુઃખ 
આપશે, સંબંધ સુખ આપશે. બંધન જૂની દુિનયા 
(કિલયુગ) સાથે અને સંબંધ નવી દુિનયા 
(સતયુગ) સાથે �ડાયેલા છ�. િશવબાબા એકલા 
જ એવા છ� ક� જે બંધનમાંથી છોડાવે છ� અને 
સંબંધમાં �ડે છ�. િ�ય આ�માઓ ! યાદ રાખો ક� 
સંગમયુગે જ સંબંધનો પુ�ષાથ� થાય છ�. અને આ 
પુ�ષાથ� એટલે િનયિમત મુરલી પઠન, ઈ�રીય 
યાદ, ઈ�રીય સેવા અને યોગ.

ક�ટલાક આ�માઓ આદતને વશ હોય છ�. 
બીડી પીનાર, તમાક� ખાનાર ક� અ�ય �યસની 
મનુ�યને તેના �યસનની ચીજવ�તુ તેના સમય પર 
ન મળ� �યાર� ક�ટલો આક�ળ�યાક�ળ થઈ �ય છ�, 
તેને ચેન પડતું નથી. માનિસક અવ�થા ડામાડોળ 
થઈ �ય છ�. પોતાની માનિસક શાંિત અને 
પા�રવા�રક શાંિત ગુમાવે છ�. ટ�વનો ગુલામ માનવી 
દુઃખી દુઃખી થઈ �ય છ� અને બી�ને પણ દુઃખી 
કર� છ�. ટ�વ-�યસનના બંધનમાં બંધાયેલો 
મનુ�યા�મા શારી�રક અને આિથ�ક સમ�યાઓ 
પેદા કર� છ�. �િત�ા ગુમાવે છ� અને છ�વટ� દુઃખી 
થાય છ�. ટ�વો �યસનોનું બંધન દુઃખકતા� બની �ય 
છ�. ક�ટલાક આ�માઓ ખરાબ સં�કારને વશ હોય 
છ�. આદત અને ખરાબ સં�કાર વશ આ�માઓનો 
ઘણો બધો સમય �યથ� વાતોમાં પસાર થાય છ�. 
પરિચંતન, પરદશ�ન અને �પંચમાં પણ સમય �યથ� 
�ય છ�. એવા આ�માઓ, આદતો, સં�કારના 
બંધનથી બંધાયેલા હોય છ�. તેઓ બંધનના લીધે 

ઘણું બધું ગુમાવે છ�. � �ા�ણ આ�મા �વદશ�ન 
કરી �યથ�ને �યજે અને એટલો સમય તે 
બંધનમાંથી મુ� થઈ બાબા સાથેના સંબંધે �ડાય 
તો ? બંધન માઈનસ કરતા છ� ઈ�રીય સંબંધ 
�લસ કરતા છ�. િશવબાબા સંગમયુગે આવીને 
�ાન આપી મનમત અને પરમતથી છોડાવે છ�. 
મનમત અને પરમત �મ છ�. િશવબાબા પુ�ષાથ� 
આ�માઓને �ીમત પર ચલાવી �મમાંથી છોડાવે 
છ�. ક�ટ�વો અને ક�સં�કારો બંધન છ�. �ીમત સંબંધ 
છ�, માટ� જ બંધન છોડો સંબંધ �ડો.

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા કહ� છ� - 
�યારા બાળકો હવે સંગમયુગે તમારો સંબંધ મારી 
સાથે �ડાયો છ�. તમારી પીઠ રાવણરા�ય તરફ છ� 
અને ��� રામરા�ય તરફ છ�. �� તમને લેવા 
આ�યો છું. િવકારી દુિનયા, દ�હ અને દ�હના બધા 
સંબંધો, લૌ�કક દુિનયાના બંધનો છોડો અને મારી 
સાથે સંબંધો �ડો. ��યુલોકમાં બંધનોમાં રહ�વા 
છતાં સુખના સંબંધોને યાદ કરો. આ�મઅિભમાની 
બની ભટકવાનું છોડો. જૂની દુિનયાનો નાશ 
થવાનો છ�. તેથી તેની સાથે મમ�વ ના રાખો. બધા 
જ �મોમાંથી બુિ� હટાવી મારી �ીમત પર ચાલો 
અને મને યાદ કરો. મારી સાથે સંબંધો �ડો. 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ મેળવો અને 21 
જ�મોનું સુખ મેળવો.

મુરલી �ાસમાં બેસો �યાર� આ�મા િવ�ાથ� 
છ� અને િશવબાબા િશ�ક છ� તે યાદ રાખો. 
કોઈપણ કમ� કરો �યાર� પહ�લાં બાબાનો મત ક�વો 
હોય તે મતને-�ીમતને �યાનમાં રાખી બાબા ગુ� 
છ� તેમ સમ�ને �ીમત પર ચાલો. બાબાએ આપેલ 
�ાનનો ઉપયોગ કરીને કમ� કરો. બાબા 
ત�વ�ાની છ�, બાબા િમ� છ�, સખા છ� તો િમ�ની 
સલાહ મુજબ કમ� કરો. �યાર� �વનમાં મુ�ક�લ 
પ�ર��થિતમાં ગૂંચવાઈ �ઓ, કોઈ ર�તો સૂઝતો 
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મં�દરોમાં દ�વતાઓને રા�ે સૂવડાવી દ�વામાં આવે 
છ�. પરંતુ પરમા�મા િશવની પૂ� માટ� તો ભ� 
લોકો �વયં પણ રા�ે �ગરણ કર� છ�.

આજે આ િશવરા�ીના રહ�યને ન 
�ણવાના કારણે ઘણા લોકો કહ� છ� ક� ‘િશવ’ 
તમોગુણના આધાર અિધ�ાતા છ�. તેથી િશવની 
પૂ� રાિ�ના સમયે થાય છ� અને તેની યાદમાં 
િશવરાિ� મનાવવામાં આવે છ�, કારણ ક� ‘રાિ�’ 
તમોગુણનું �તીક છ�. પરંતુ તેમની એ મા�યતા 
િબલક�લ ખોટી છ� કારણ ક� વા�તવમાં િશવ 
તમોગુણના અિધ�ાતા નથી પરંતુ તમોગુણના 
સંહારક છ�. � િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા હોત 
તો તેમને િશવ અથા�ત ક�યાણકારી, પાપકટ��ર 
ક� પાપ મુ�ે�ર વગેર� કહ�વું િનરથ�ક બની �ત. 
‘િશવ’નો અથ� છ�. ‘ક�યાણકારી’. િશવનું કત��ય 
આ�માઓનું ક�યાણ કરવાનું છ�. �યાર� 
તમોગુણનો અથ� અક�યાણકારી થાય છ�.

વા�તવમાં ‘િશવરાિ�’ એટલા માટ� 
મનાવવામાં આવે છ� ક� પરમા�મા િશવ ક�પના 
અંતમાં અવત�રત થઈને અ�ાનતા, દુઃખ તથા 
અશાંિતને સમા�ત કરી હતી.

મહાિશવરાિ�નું આ�યા��મક મહ�વ

મહાિશવરાિ� અંગે એક મા�યતા તો એ પણ 
છ� ક� આ રાિ�એ પરમિપતા પરમા�મા િશવે 
મહાસંહાર કરા�યો હતો. બી� મા�યતા એ પણ છ� 
ક� રા�ે એકલા ઈ�ર� અંબા વગેર� શિ�ઓથી 
સંપ�ન બની રચનાનું કાય� શ� કયુ� હતું. પરંતુ 
�� એ ઉઠ� છ� ક� િશવ તો �યોિતિલ�ગ� તથા 

ભારતીય જન-માનસમાં એવી મા�યતા છ� ક� 
િશવમાં સજ�ન તથા સંહારની �મતા છ� અને એવી 
પણ એક મા�યતા છ� ક�, િશવ ‘આશુતોષ’ છ�. 
અથા�� જલદી તથા સરળતાથી �સ�ન થવા વાળા 
છ�. આ ભાવનાથી લોકો િશવ પર જળ અપ�ણ કર� 
છ� તથા તેમની પૂ� કર� છ�. પરંતુ �� ઉઠ� છ� ક� 
�વનભર હ�મેશા િશવની પૂ� કરતા રહ�વા છતાં 
પણ, દર વષ� ��ધાપૂવ�ક િશવરાિ�ના �દવસે 
�ગરણ, �ત, ઉપવાસ વગેર� કરવા છતાં પણ 
મનુ�યોના પાપ તથા સંતોષ ક�મ દૂર નથી થતાં ? 
તેને મુિ� અને �વન મુિ� અથવા શિ� ક�મ 
નથી મળતી ? તેને રા�ય-ભા�યનું અમર વરદાન 
ક�મ નથી મળતું ? છ�વટ� િશવને �સ�ન કરવાની 
િવિધ કઈ છ� ? િશવરાિ�નું વા�તિવક રહ�ય કયું 
છ� ? આપણે સાચી િશવરાિ� ક�વી રીતે મનાવીએ? 
‘િશવ’નો ‘રાિ�’ સાથે શું સંબંધ છ� ? િશવરાિ� 
સાથે �ડાયેલ આ સવ� ��ોનો ઉ�ર તેના 
આ�યા��મક રહ�યને �પ� કર� છ�.

‘િશવરાિ�’ ફાગણ માસના ક��ણ પ�ની 
અંિતમ રાિ� (અમાસ)ના એક �દવસ પહ�લાં 
મનાવવામાં આવે છ�. પરમિપતા પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ કળીયુગના અંતના થોડા જ વષ� પહ�લા 
થયું હતું, �યાર� સમ� ��� અ�ાન અંધકારમાં 
હતી. આથી ‘િશવ’નો સંબંધ ‘રાિ�’ સાથે 
�ડાયેલ છ� અને પરમા�મા િશવની રાિ�એ પૂ�ને 
વધુ મહ�વ આપવામાં આવે છ�. �ી નારાયણ તથા 
�ી રામ વગેર� દ�વતાઓનું પૂજન તો �દવસે થાય 
છ�, કારણ ક� �ી નારાયણ તથા �ી રામનો જ�મ 
અનુ�મે સતયુગ તથા �ેતાયુગમાં થયો હતો. 

�દ�યદશ�ન

મહાિશવરા�ીની વત�માન પ�ર��થિતઓમાં �ાસંિગકતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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વેગ આપશે. આ�માઓ દ�હઅિભમાનમાં રહી બ� 
ભટ�યા. અનેક �કારના િમ�, સંબંધીઓ 
સાથેના બંધનમાં ર�ા, હવે સંગમયુગે એ બધું 
છોડો. ‘એકની’ સાથે જ સંબંધ �ડો. બાબાએ 
ર�તો પણ બતા�યો છ� - ��યુલોકમાં બંધનમાં 
રહીને પણ ઈ�રીય સંબંધને યાદ કરો. દ�હભાન 
બંધન છ� ઈ�રીય યાદ સંબંધ છ�. બંધન દુઃખ 
આપશે, સંબંધ સુખ આપશે. બંધન જૂની દુિનયા 
(કિલયુગ) સાથે અને સંબંધ નવી દુિનયા 
(સતયુગ) સાથે �ડાયેલા છ�. િશવબાબા એકલા 
જ એવા છ� ક� જે બંધનમાંથી છોડાવે છ� અને 
સંબંધમાં �ડે છ�. િ�ય આ�માઓ ! યાદ રાખો ક� 
સંગમયુગે જ સંબંધનો પુ�ષાથ� થાય છ�. અને આ 
પુ�ષાથ� એટલે િનયિમત મુરલી પઠન, ઈ�રીય 
યાદ, ઈ�રીય સેવા અને યોગ.

ક�ટલાક આ�માઓ આદતને વશ હોય છ�. 
બીડી પીનાર, તમાક� ખાનાર ક� અ�ય �યસની 
મનુ�યને તેના �યસનની ચીજવ�તુ તેના સમય પર 
ન મળ� �યાર� ક�ટલો આક�ળ�યાક�ળ થઈ �ય છ�, 
તેને ચેન પડતું નથી. માનિસક અવ�થા ડામાડોળ 
થઈ �ય છ�. પોતાની માનિસક શાંિત અને 
પા�રવા�રક શાંિત ગુમાવે છ�. ટ�વનો ગુલામ માનવી 
દુઃખી દુઃખી થઈ �ય છ� અને બી�ને પણ દુઃખી 
કર� છ�. ટ�વ-�યસનના બંધનમાં બંધાયેલો 
મનુ�યા�મા શારી�રક અને આિથ�ક સમ�યાઓ 
પેદા કર� છ�. �િત�ા ગુમાવે છ� અને છ�વટ� દુઃખી 
થાય છ�. ટ�વો �યસનોનું બંધન દુઃખકતા� બની �ય 
છ�. ક�ટલાક આ�માઓ ખરાબ સં�કારને વશ હોય 
છ�. આદત અને ખરાબ સં�કાર વશ આ�માઓનો 
ઘણો બધો સમય �યથ� વાતોમાં પસાર થાય છ�. 
પરિચંતન, પરદશ�ન અને �પંચમાં પણ સમય �યથ� 
�ય છ�. એવા આ�માઓ, આદતો, સં�કારના 
બંધનથી બંધાયેલા હોય છ�. તેઓ બંધનના લીધે 

ઘણું બધું ગુમાવે છ�. � �ા�ણ આ�મા �વદશ�ન 
કરી �યથ�ને �યજે અને એટલો સમય તે 
બંધનમાંથી મુ� થઈ બાબા સાથેના સંબંધે �ડાય 
તો ? બંધન માઈનસ કરતા છ� ઈ�રીય સંબંધ 
�લસ કરતા છ�. િશવબાબા સંગમયુગે આવીને 
�ાન આપી મનમત અને પરમતથી છોડાવે છ�. 
મનમત અને પરમત �મ છ�. િશવબાબા પુ�ષાથ� 
આ�માઓને �ીમત પર ચલાવી �મમાંથી છોડાવે 
છ�. ક�ટ�વો અને ક�સં�કારો બંધન છ�. �ીમત સંબંધ 
છ�, માટ� જ બંધન છોડો સંબંધ �ડો.

પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા કહ� છ� - 
�યારા બાળકો હવે સંગમયુગે તમારો સંબંધ મારી 
સાથે �ડાયો છ�. તમારી પીઠ રાવણરા�ય તરફ છ� 
અને ��� રામરા�ય તરફ છ�. �� તમને લેવા 
આ�યો છું. િવકારી દુિનયા, દ�હ અને દ�હના બધા 
સંબંધો, લૌ�કક દુિનયાના બંધનો છોડો અને મારી 
સાથે સંબંધો �ડો. ��યુલોકમાં બંધનોમાં રહ�વા 
છતાં સુખના સંબંધોને યાદ કરો. આ�મઅિભમાની 
બની ભટકવાનું છોડો. જૂની દુિનયાનો નાશ 
થવાનો છ�. તેથી તેની સાથે મમ�વ ના રાખો. બધા 
જ �મોમાંથી બુિ� હટાવી મારી �ીમત પર ચાલો 
અને મને યાદ કરો. મારી સાથે સંબંધો �ડો. 
સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ મેળવો અને 21 
જ�મોનું સુખ મેળવો.

મુરલી �ાસમાં બેસો �યાર� આ�મા િવ�ાથ� 
છ� અને િશવબાબા િશ�ક છ� તે યાદ રાખો. 
કોઈપણ કમ� કરો �યાર� પહ�લાં બાબાનો મત ક�વો 
હોય તે મતને-�ીમતને �યાનમાં રાખી બાબા ગુ� 
છ� તેમ સમ�ને �ીમત પર ચાલો. બાબાએ આપેલ 
�ાનનો ઉપયોગ કરીને કમ� કરો. બાબા 
ત�વ�ાની છ�, બાબા િમ� છ�, સખા છ� તો િમ�ની 
સલાહ મુજબ કમ� કરો. �યાર� �વનમાં મુ�ક�લ 
પ�ર��થિતમાં ગૂંચવાઈ �ઓ, કોઈ ર�તો સૂઝતો 
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મં�દરોમાં દ�વતાઓને રા�ે સૂવડાવી દ�વામાં આવે 
છ�. પરંતુ પરમા�મા િશવની પૂ� માટ� તો ભ� 
લોકો �વયં પણ રા�ે �ગરણ કર� છ�.

આજે આ િશવરા�ીના રહ�યને ન 
�ણવાના કારણે ઘણા લોકો કહ� છ� ક� ‘િશવ’ 
તમોગુણના આધાર અિધ�ાતા છ�. તેથી િશવની 
પૂ� રાિ�ના સમયે થાય છ� અને તેની યાદમાં 
િશવરાિ� મનાવવામાં આવે છ�, કારણ ક� ‘રાિ�’ 
તમોગુણનું �તીક છ�. પરંતુ તેમની એ મા�યતા 
િબલક�લ ખોટી છ� કારણ ક� વા�તવમાં િશવ 
તમોગુણના અિધ�ાતા નથી પરંતુ તમોગુણના 
સંહારક છ�. � િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા હોત 
તો તેમને િશવ અથા�ત ક�યાણકારી, પાપકટ��ર 
ક� પાપ મુ�ે�ર વગેર� કહ�વું િનરથ�ક બની �ત. 
‘િશવ’નો અથ� છ�. ‘ક�યાણકારી’. િશવનું કત��ય 
આ�માઓનું ક�યાણ કરવાનું છ�. �યાર� 
તમોગુણનો અથ� અક�યાણકારી થાય છ�.

વા�તવમાં ‘િશવરાિ�’ એટલા માટ� 
મનાવવામાં આવે છ� ક� પરમા�મા િશવ ક�પના 
અંતમાં અવત�રત થઈને અ�ાનતા, દુઃખ તથા 
અશાંિતને સમા�ત કરી હતી.

મહાિશવરાિ�નું આ�યા��મક મહ�વ

મહાિશવરાિ� અંગે એક મા�યતા તો એ પણ 
છ� ક� આ રાિ�એ પરમિપતા પરમા�મા િશવે 
મહાસંહાર કરા�યો હતો. બી� મા�યતા એ પણ છ� 
ક� રા�ે એકલા ઈ�ર� અંબા વગેર� શિ�ઓથી 
સંપ�ન બની રચનાનું કાય� શ� કયુ� હતું. પરંતુ 
�� એ ઉઠ� છ� ક� િશવ તો �યોિતિલ�ગ� તથા 

ભારતીય જન-માનસમાં એવી મા�યતા છ� ક� 
િશવમાં સજ�ન તથા સંહારની �મતા છ� અને એવી 
પણ એક મા�યતા છ� ક�, િશવ ‘આશુતોષ’ છ�. 
અથા�� જલદી તથા સરળતાથી �સ�ન થવા વાળા 
છ�. આ ભાવનાથી લોકો િશવ પર જળ અપ�ણ કર� 
છ� તથા તેમની પૂ� કર� છ�. પરંતુ �� ઉઠ� છ� ક� 
�વનભર હ�મેશા િશવની પૂ� કરતા રહ�વા છતાં 
પણ, દર વષ� ��ધાપૂવ�ક િશવરાિ�ના �દવસે 
�ગરણ, �ત, ઉપવાસ વગેર� કરવા છતાં પણ 
મનુ�યોના પાપ તથા સંતોષ ક�મ દૂર નથી થતાં ? 
તેને મુિ� અને �વન મુિ� અથવા શિ� ક�મ 
નથી મળતી ? તેને રા�ય-ભા�યનું અમર વરદાન 
ક�મ નથી મળતું ? છ�વટ� િશવને �સ�ન કરવાની 
િવિધ કઈ છ� ? િશવરાિ�નું વા�તિવક રહ�ય કયું 
છ� ? આપણે સાચી િશવરાિ� ક�વી રીતે મનાવીએ? 
‘િશવ’નો ‘રાિ�’ સાથે શું સંબંધ છ� ? િશવરાિ� 
સાથે �ડાયેલ આ સવ� ��ોનો ઉ�ર તેના 
આ�યા��મક રહ�યને �પ� કર� છ�.

‘િશવરાિ�’ ફાગણ માસના ક��ણ પ�ની 
અંિતમ રાિ� (અમાસ)ના એક �દવસ પહ�લાં 
મનાવવામાં આવે છ�. પરમિપતા પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ કળીયુગના અંતના થોડા જ વષ� પહ�લા 
થયું હતું, �યાર� સમ� ��� અ�ાન અંધકારમાં 
હતી. આથી ‘િશવ’નો સંબંધ ‘રાિ�’ સાથે 
�ડાયેલ છ� અને પરમા�મા િશવની રાિ�એ પૂ�ને 
વધુ મહ�વ આપવામાં આવે છ�. �ી નારાયણ તથા 
�ી રામ વગેર� દ�વતાઓનું પૂજન તો �દવસે થાય 
છ�, કારણ ક� �ી નારાયણ તથા �ી રામનો જ�મ 
અનુ�મે સતયુગ તથા �ેતાયુગમાં થયો હતો. 

�દ�યદશ�ન

મહાિશવરા�ીની વત�માન પ�ર��થિતઓમાં �ાસંિગકતા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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અશરીરી છ�. તેનો િવનાશ ક�વી રીતે તથા કોના 
�ારા કરાવે ? તથા નવી દુિનયાની �થાપનાની 
�પ� �પર�ખા શું છ� ?

�યોિત�વ�પ પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ા �ારા સતયુગી સતો�ધાન 
���ની �થાપના અને શંકર �ારા કિળયુગી 
તમો�ધાન ���નો મહાિવનાશ કરાવે છ�. 
કિળયુગના અંતમાં ��ાના તનમાં �વેશ કરીને 
તેમના મુખ �ારા �ાનગંગા વહ�વડાવે છ�. તેથી 
િશવને ‘ગંગાધર’ પણ કહ� છ� અને ‘સુધાકર’ 
અથા�� �ાન અ�ત આપવાવાળા પણ કહ� છ�. 
��િપતા ��ા �ારા જે માતાઓ તથા ક�યાઓ 
‘ગંગાધર’ િશવની �ાન-ગંગામાં �ાન કર� છ� 
અથવા �ાન અ�તનું પાન કર� છ� તેઓ જ 
િશવશિ�ઓ અથવા અંબા, સર�વતી વગેર� 
નામોથી ��યાત થાય છ�. આ ચૈત�ય �ાનગંગાઓ 
અથવા ��ાની માનસપુ�ીઓ જ િશવનો આદ�શ 
�ા�ત કરીને ભારતના જન-મનને િશવ�ાન �ારા 
પાવન કર� છ�. તેથી િશવ ‘નાર��ર’ અને ‘પિતત 
પાવન’ અથવા ‘પાપકટ��ર’ પણ કહ�વાય છ�, 
કારણ ક� મનુ�ય આ�માઓને શિ��વ�પ 
નારીઓ અથવા માતાઓ �ારા �ાન આપીને 
પાવન કર� છ� તથા તેમના િવકારો �પી િવષને પીને 
તેમનું ક�યાણ કર� છ�. તેમને સહજ રીતે મુિ� 
તથા �વનમુિ�નું વરદાન આપે છ�. તેઓ તમામ 
મનુ�યા�માઓને શરીરથી મુ� કરીને 
િશવલોકમાં લઈ �ય છ�. આથી તેઓ મુ�ે�ર 
પણ કહ�વાય છ�. આ બંને કાય� કિળયુગના અંતમાં 
અ�ાન �પી રાિ�ના સમયે િશવ �ારા જ સંપ�ન 
થાય છ�.

‘િશવરાિ�’ સમ� ���ના તમામ 
મનુ�યા�માઓના પારલૌ�કક પરમિપતા 
પરમા�માના �દ�ય જ�મનો �દવસ છ� તથા બધાની 

મુિ� અને �વનમુિ� �પી સવ� �ે� �ા��તની 
યાદ અપાવે છ�. આ કારણથી િશવરાિ� તમામ 
જ�મો�સવો અથવા જયંતીઓની સરખામણીએ 
સવ��મ છ�, કારણ ક� અ�ય તમામ જ�મો�સવ તો 
મનુ�યા�માઓ અથવા દ�વતાઓના જ�મ �દવસની 
યાદમાં મનાવવામાં આવે છ�. �યાર� િશવરાિ� 
મનુ�યને દ�વતા બનાવવાવાળા, દ�વોના પણ દ�વ 
ધમ�િપતાઓના પણ િપતા, સ�ગિત દાતા, 
પરમિ�ય પરમિપતાના �દ�ય અને 
પરમક�યાણકારી જ�મનો યાદગાર મહો�સવ છ�. 
તેને સમ� ���ના સવ� મનુ�યોએ ખૂબ 
ઉમંગઉ�સાહથી મનાવવો �ઈએ. પરંતુ આજે 
મનુ�યોને પરમિપતા પરમા�મા િશવને નામ�પથી 
�યારા ન માનવાને કારણે િશવજયંતીનું મહ�વ 
ખૂબ ઓછું થઈ ગયું છ�. ઘણાં લોકો ધમ�ના નામે 
ઈ�યા� અને લડાઈ કર� છ�.

સાચી િશવરાિ� મનાવવાની રીત

ભ� લોકો િશવરાિ�ના �દવસે થતા 
ઉ�સવમાં આખી રાત �ગરણ કર� છ�. તથા અ�ન 
પણ નથી ખાતા જેથી તેમના ઉપવાસથી ભગવાન 
િશવ �સ�ન થાય. પરંતુ �યાં સુધી મનુ�ય 
િવકારોનો �યાગ નથી કરતો �યાં સુધી તેની 
આ�માની ઉ�નિત થઈ શકતી નથી તથા આશુતોષ 
ભગવાન િશવ પણ તેના ઉપર �સ�ન થતા નથી. 
કારણ ક� ભગવાન િશવ તો �વયં ‘કામારી’ 
(કામના શ�ુ) છ�. તેઓ ‘કામી’ મનુ�ય પર ક�વી 
રીતે �સ�ન થઈ શક� છ� ? િશવરાિ� મહો�સવ 
કળીયુગના અંતના એ વષ�નું �તીક છ�. જેમાં 
ભગવાન િશવે મનુ�યોને �ાન �ારા પાવન 
બનાવીને ક�યાણ યો�ય બના�યા હતા. આમ તો 
િશવરાિ�નું �ત આખું વષ� દરિમયાન મનાવવું 
�ઈએ કારણ ક� વત�માન સંગમયુગમાં પરમા�માનું 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

એવા પણ હોય છ� ક� જે ભણવામાં કાચા હોય પરંતુ 
બી� �ે�માં આગળ જઈ શક� છ�. વેપાર-ઉ�ોગમાં 
ખૂબ આગળ �ય છ� ક�ટલાય વૈ�ાિનકો જેમને મંદ 
બુિ�ના કહી ભૂલમાંથી પણ પાછા મોકલી દ�વામાં 
આ�યા અને છતાં પણ એમણે પોતાના 
આ�મિવ�ાસના કારણે ઘણી સફળતા મેળવી. 
થોમસ આ�વા એ�ડસનને પણ લઈએ તેમને 
િશ�ક� �ક�લમાં પણ આવવાની ના પાડી પરંતુ 
તેમની માતાએ તેને િશ�ણ આ�યું. અને એ જ 
થોમસ આ�વા એ�ડસને બ�બની શોધ કરી. ઘણા 
લોકો ભણવામાં ભલે કાચા હોય પરંતુ િજંદગી 
અટક� જતી નથી. વેપાર-ધંધામાં સેટ થઈને પણ 
ઘણાં ભણેલા કરતા પણ આગળ જતાં હોય છ�. 
�ક�લની પરી�ામાં ભલે નાપાસ થાય પરંતુ 
�વનની પરી�ામાં તેઓ ખૂબ સારા મા�સ�થી પાસ 
થતા હોય છ�. આપણી સામે એવા ઘણાં ઉદાહરણો 
છ� ક� જેમણે �વનની પરી�ામાં ખૂબ સારા મા�સ� 
લાવીને બતા�યા છ�. કોઈએ પણ ન મેળ�યું હોય 
એવું રીઝ�ટ લાવીને બતાવે છ�. નવા-નવા 
આિવ�કારો કરીને દુિનયાને ભેટ ધર� છ� અને 
સાિબત કરી દ� છ� ક� તે િજંદગીના પેપરમાં ફ�ઈલ 
થયો નથી. શાળા-કૉલેજની પરી�ામાં તો તારીખ 
અને સમય િનિ�ત હોય છ� � પરી�ાની તૈયારી 
કરવી હોય તો કરી શકાય છ�. તે પેપરમાં ઓ�શન 
પણ હોય છ�. િજંદગીની પરી�ામાં સમય િનિ�ત 
હોતો નથી. આપણે સદા તૈયાર રહ�વું પડે છ�. 
�ક�લની પરી�ા ગણતરીની હોય છ� અને 
િજંદગીની પરી�ાની કોણપણ ગણતરી હોતી 
નથી. ડગલેને પગલે િજંદગી પરી�ા લેતી રહી છ�. 
ગમે �યાર� અને ગમે �યાં પણ પરી�ા લઈ શક� છ�. 

�વનની પાઠશાળામાં આપણે �યાર� ધરતી 
પર આ�યા �યારથી જ પરી�ા ચાલુ થઈ �ય છ�. 
જે અંિતમ સમય સુધી ચાલુ જ રહ� છ�. બાળકના 
જ�મથી પરી�ા ચાલુ થાય છ�. જે �વનના અંત, 
��યુ પથારી સુધી પરી�ા ચાલુ જ રહ� છ�. અને જે- 
તે સમયે લેવાતી પરી�ાઓ આપવી જ પડે છ�. 
તેમાંથી પાસ પણ થવું પડે છ�. �વનની દર�ક 
પરી�ામાં પાસ થવું એ ફરિજયાત છ�. ઘણા લોકો 
ખૂબ ખુશીથી પરી�ા આપતા રહ� છ� અને પાસ 
થતા રહ� છ�. કોઈ તો ખૂબ સારા મા�સ�થી પાસ 
થાય છ�. ઘણા લોકો પરી�ાઓ આપતા આપતા 
થાક� �ય છ�. ઘણા લોકો િજંદગીની દર�ક 
પરી�ામાં પાસ થવા માટ� અથક �યાસ કર� છ�. 
ઘણા અઘરામાં અઘરી પરી�ાઓ પાસ કર� છ�. 
કોઈ કોઈ તો િજંદગીની સહ�લામાં સહ�લી પરી�ામાં 
પણ ફ�ઈલ થઈ �ય છ� ! ઘણા તો અડધું પેપર 
છોડીને પેપર હોલ છોડી ચા�યા �ય છ�. ઘણાના 
�વનનું પેપર સહ�લું હોય પરંતુ એકાદ અઘરો 
�� �ઈને ગભરાઈ �ય છ�. તો ઘણાને 
િજંદગીના પેપર લખવામાં સમયની ઉણપ જણાય 
છ�. ઘણા લોકો અઘરામાં અઘરો પેપર લખીને પણ 
સમય વધાર� છ�. હજુ પણ કદાચ િજંદગી કોઈ 
અઘરા ��ો આપે તોપણ એમની પાસે પેપર 
લખવાનો સમય પણ છ� અને આવડત પણ.

આપણે �ઈએ છીએ ક� �ક�લ-કૉલેજમાં 
લેવાતી પરી�ાઓમાં જે તે ધોરણમાં અ�યાસ 
કરતા બાળકો માટ� તે પરી�ા પાસ કરવી 
ફરિજયાત હોય છ�. �યાં સુધી પરી�ા પાસ ન કર� 
�યાં સુધી આગળના ધોરણમાં જઈ શકતા નથી. 
�ક�લ-કૉલેજની પરી�ાઓમાં ઘણા િવ�ાથ�ઓ 

િજંદગીની પરી�ા
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ
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અશરીરી છ�. તેનો િવનાશ ક�વી રીતે તથા કોના 
�ારા કરાવે ? તથા નવી દુિનયાની �થાપનાની 
�પ� �પર�ખા શું છ� ?

�યોિત�વ�પ પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ા �ારા સતયુગી સતો�ધાન 
���ની �થાપના અને શંકર �ારા કિળયુગી 
તમો�ધાન ���નો મહાિવનાશ કરાવે છ�. 
કિળયુગના અંતમાં ��ાના તનમાં �વેશ કરીને 
તેમના મુખ �ારા �ાનગંગા વહ�વડાવે છ�. તેથી 
િશવને ‘ગંગાધર’ પણ કહ� છ� અને ‘સુધાકર’ 
અથા�� �ાન અ�ત આપવાવાળા પણ કહ� છ�. 
��િપતા ��ા �ારા જે માતાઓ તથા ક�યાઓ 
‘ગંગાધર’ િશવની �ાન-ગંગામાં �ાન કર� છ� 
અથવા �ાન અ�તનું પાન કર� છ� તેઓ જ 
િશવશિ�ઓ અથવા અંબા, સર�વતી વગેર� 
નામોથી ��યાત થાય છ�. આ ચૈત�ય �ાનગંગાઓ 
અથવા ��ાની માનસપુ�ીઓ જ િશવનો આદ�શ 
�ા�ત કરીને ભારતના જન-મનને િશવ�ાન �ારા 
પાવન કર� છ�. તેથી િશવ ‘નાર��ર’ અને ‘પિતત 
પાવન’ અથવા ‘પાપકટ��ર’ પણ કહ�વાય છ�, 
કારણ ક� મનુ�ય આ�માઓને શિ��વ�પ 
નારીઓ અથવા માતાઓ �ારા �ાન આપીને 
પાવન કર� છ� તથા તેમના િવકારો �પી િવષને પીને 
તેમનું ક�યાણ કર� છ�. તેમને સહજ રીતે મુિ� 
તથા �વનમુિ�નું વરદાન આપે છ�. તેઓ તમામ 
મનુ�યા�માઓને શરીરથી મુ� કરીને 
િશવલોકમાં લઈ �ય છ�. આથી તેઓ મુ�ે�ર 
પણ કહ�વાય છ�. આ બંને કાય� કિળયુગના અંતમાં 
અ�ાન �પી રાિ�ના સમયે િશવ �ારા જ સંપ�ન 
થાય છ�.

‘િશવરાિ�’ સમ� ���ના તમામ 
મનુ�યા�માઓના પારલૌ�કક પરમિપતા 
પરમા�માના �દ�ય જ�મનો �દવસ છ� તથા બધાની 

મુિ� અને �વનમુિ� �પી સવ� �ે� �ા��તની 
યાદ અપાવે છ�. આ કારણથી િશવરાિ� તમામ 
જ�મો�સવો અથવા જયંતીઓની સરખામણીએ 
સવ��મ છ�, કારણ ક� અ�ય તમામ જ�મો�સવ તો 
મનુ�યા�માઓ અથવા દ�વતાઓના જ�મ �દવસની 
યાદમાં મનાવવામાં આવે છ�. �યાર� િશવરાિ� 
મનુ�યને દ�વતા બનાવવાવાળા, દ�વોના પણ દ�વ 
ધમ�િપતાઓના પણ િપતા, સ�ગિત દાતા, 
પરમિ�ય પરમિપતાના �દ�ય અને 
પરમક�યાણકારી જ�મનો યાદગાર મહો�સવ છ�. 
તેને સમ� ���ના સવ� મનુ�યોએ ખૂબ 
ઉમંગઉ�સાહથી મનાવવો �ઈએ. પરંતુ આજે 
મનુ�યોને પરમિપતા પરમા�મા િશવને નામ�પથી 
�યારા ન માનવાને કારણે િશવજયંતીનું મહ�વ 
ખૂબ ઓછું થઈ ગયું છ�. ઘણાં લોકો ધમ�ના નામે 
ઈ�યા� અને લડાઈ કર� છ�.

સાચી િશવરાિ� મનાવવાની રીત

ભ� લોકો િશવરાિ�ના �દવસે થતા 
ઉ�સવમાં આખી રાત �ગરણ કર� છ�. તથા અ�ન 
પણ નથી ખાતા જેથી તેમના ઉપવાસથી ભગવાન 
િશવ �સ�ન થાય. પરંતુ �યાં સુધી મનુ�ય 
િવકારોનો �યાગ નથી કરતો �યાં સુધી તેની 
આ�માની ઉ�નિત થઈ શકતી નથી તથા આશુતોષ 
ભગવાન િશવ પણ તેના ઉપર �સ�ન થતા નથી. 
કારણ ક� ભગવાન િશવ તો �વયં ‘કામારી’ 
(કામના શ�ુ) છ�. તેઓ ‘કામી’ મનુ�ય પર ક�વી 
રીતે �સ�ન થઈ શક� છ� ? િશવરાિ� મહો�સવ 
કળીયુગના અંતના એ વષ�નું �તીક છ�. જેમાં 
ભગવાન િશવે મનુ�યોને �ાન �ારા પાવન 
બનાવીને ક�યાણ યો�ય બના�યા હતા. આમ તો 
િશવરાિ�નું �ત આખું વષ� દરિમયાન મનાવવું 
�ઈએ કારણ ક� વત�માન સંગમયુગમાં પરમા�માનું 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

એવા પણ હોય છ� ક� જે ભણવામાં કાચા હોય પરંતુ 
બી� �ે�માં આગળ જઈ શક� છ�. વેપાર-ઉ�ોગમાં 
ખૂબ આગળ �ય છ� ક�ટલાય વૈ�ાિનકો જેમને મંદ 
બુિ�ના કહી ભૂલમાંથી પણ પાછા મોકલી દ�વામાં 
આ�યા અને છતાં પણ એમણે પોતાના 
આ�મિવ�ાસના કારણે ઘણી સફળતા મેળવી. 
થોમસ આ�વા એ�ડસનને પણ લઈએ તેમને 
િશ�ક� �ક�લમાં પણ આવવાની ના પાડી પરંતુ 
તેમની માતાએ તેને િશ�ણ આ�યું. અને એ જ 
થોમસ આ�વા એ�ડસને બ�બની શોધ કરી. ઘણા 
લોકો ભણવામાં ભલે કાચા હોય પરંતુ િજંદગી 
અટક� જતી નથી. વેપાર-ધંધામાં સેટ થઈને પણ 
ઘણાં ભણેલા કરતા પણ આગળ જતાં હોય છ�. 
�ક�લની પરી�ામાં ભલે નાપાસ થાય પરંતુ 
�વનની પરી�ામાં તેઓ ખૂબ સારા મા�સ�થી પાસ 
થતા હોય છ�. આપણી સામે એવા ઘણાં ઉદાહરણો 
છ� ક� જેમણે �વનની પરી�ામાં ખૂબ સારા મા�સ� 
લાવીને બતા�યા છ�. કોઈએ પણ ન મેળ�યું હોય 
એવું રીઝ�ટ લાવીને બતાવે છ�. નવા-નવા 
આિવ�કારો કરીને દુિનયાને ભેટ ધર� છ� અને 
સાિબત કરી દ� છ� ક� તે િજંદગીના પેપરમાં ફ�ઈલ 
થયો નથી. શાળા-કૉલેજની પરી�ામાં તો તારીખ 
અને સમય િનિ�ત હોય છ� � પરી�ાની તૈયારી 
કરવી હોય તો કરી શકાય છ�. તે પેપરમાં ઓ�શન 
પણ હોય છ�. િજંદગીની પરી�ામાં સમય િનિ�ત 
હોતો નથી. આપણે સદા તૈયાર રહ�વું પડે છ�. 
�ક�લની પરી�ા ગણતરીની હોય છ� અને 
િજંદગીની પરી�ાની કોણપણ ગણતરી હોતી 
નથી. ડગલેને પગલે િજંદગી પરી�ા લેતી રહી છ�. 
ગમે �યાર� અને ગમે �યાં પણ પરી�ા લઈ શક� છ�. 

�વનની પાઠશાળામાં આપણે �યાર� ધરતી 
પર આ�યા �યારથી જ પરી�ા ચાલુ થઈ �ય છ�. 
જે અંિતમ સમય સુધી ચાલુ જ રહ� છ�. બાળકના 
જ�મથી પરી�ા ચાલુ થાય છ�. જે �વનના અંત, 
��યુ પથારી સુધી પરી�ા ચાલુ જ રહ� છ�. અને જે- 
તે સમયે લેવાતી પરી�ાઓ આપવી જ પડે છ�. 
તેમાંથી પાસ પણ થવું પડે છ�. �વનની દર�ક 
પરી�ામાં પાસ થવું એ ફરિજયાત છ�. ઘણા લોકો 
ખૂબ ખુશીથી પરી�ા આપતા રહ� છ� અને પાસ 
થતા રહ� છ�. કોઈ તો ખૂબ સારા મા�સ�થી પાસ 
થાય છ�. ઘણા લોકો પરી�ાઓ આપતા આપતા 
થાક� �ય છ�. ઘણા લોકો િજંદગીની દર�ક 
પરી�ામાં પાસ થવા માટ� અથક �યાસ કર� છ�. 
ઘણા અઘરામાં અઘરી પરી�ાઓ પાસ કર� છ�. 
કોઈ કોઈ તો િજંદગીની સહ�લામાં સહ�લી પરી�ામાં 
પણ ફ�ઈલ થઈ �ય છ� ! ઘણા તો અડધું પેપર 
છોડીને પેપર હોલ છોડી ચા�યા �ય છ�. ઘણાના 
�વનનું પેપર સહ�લું હોય પરંતુ એકાદ અઘરો 
�� �ઈને ગભરાઈ �ય છ�. તો ઘણાને 
િજંદગીના પેપર લખવામાં સમયની ઉણપ જણાય 
છ�. ઘણા લોકો અઘરામાં અઘરો પેપર લખીને પણ 
સમય વધાર� છ�. હજુ પણ કદાચ િજંદગી કોઈ 
અઘરા ��ો આપે તોપણ એમની પાસે પેપર 
લખવાનો સમય પણ છ� અને આવડત પણ.

આપણે �ઈએ છીએ ક� �ક�લ-કૉલેજમાં 
લેવાતી પરી�ાઓમાં જે તે ધોરણમાં અ�યાસ 
કરતા બાળકો માટ� તે પરી�ા પાસ કરવી 
ફરિજયાત હોય છ�. �યાં સુધી પરી�ા પાસ ન કર� 
�યાં સુધી આગળના ધોરણમાં જઈ શકતા નથી. 
�ક�લ-કૉલેજની પરી�ાઓમાં ઘણા િવ�ાથ�ઓ 

િજંદગીની પરી�ા
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 18

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 19

�ાના�ત

વત�માન સમયે અપાતી જુદી-જુદી 
પરી�ાઓમાં પણ અમુક લીમીટ હોય છ�. 
િજંદગીની પરી�ામાં લીમીટ �ફ�સ નથી.

િજંદગીની પરી�ા ગજબની છ� 
અ�યાસ�મને સમ�એ એ પહ�લાં જ એ આવી 
�ય છ� અને આપણે એ પેપરને પાસ કરવું જ પડે 
છ�. �ક�લની પરી�ામાં લીમીટ હોય છ� જેટલો 
અ�યાસ કય� હોય તેટલી જ પરી�ા આવે. 
અ�યાસ�મ પૂરો કયા� પછી પરી�ાનો ભાર ઓછો 
થઈ �ય છ�. િવ�ાથ�ઓ હળવાશનો અનુભવ કર� 
છ�. કહ�વાનો ભાવ એ પરી�ામાં વેક�શનનો આનંદ 
મળી શક� છ�. કદાચ કોઈ એક��ા પરી�ા આપી 
હોય પણ પોતાની મર�થી. િજંદગીની પરી�ામાં 
રોજ નવું પેપર હોય છ�. િજંદગીની પરી�ામાં કશું 
ન�ી હોતું જ નથી. એક પેપરનું રીઝ�ટ આવે તે 
પહ�લા 10 નવા પેપર આપણા હાથમાં આવી �ય 
છ�. િજંદગીની આટલી બધી અઘરી પરી�ાઓ 
આપતા ઘણા લોકો ખૂબ થાક� �ય છ� અને 
અધવ�ે જ અંત આણે છ�.

આપણી િજંદગીની પરી�ાની તૈયારી 
કરવાની ખૂબ જ�ર છ�. એટલી બધી તૈયારી 
કરીએ ક� િજંદગી ગમે તેટલા અઘરામાં અઘરા 
��ો પૂછ� તો પણ આપણે સદા તૈયાર રહીએ અને 
િજંદગીના પેપર પાસ કરતા રહીએ.

પરી�ાની તૈયારીમાં ભણવાની સાથે જે 
પેનથી પરી�ા લખવાની હોય છ� તે માટ� આપણે 
ખૂબ સારી તૈયારી કરીએ છીએ. સારામાં સારી 
પેનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સાથે-સાથે બે 
ચાર પેનો પણ લઈ જઈએ છીએ. આપણે પોતાના 
માટ� નહ� તો બાજુવાળાને પણ મદદ કરી શક�એ. 
�વનની પરી�ામાં આપણે આવી કોઈ તૈયારી 
કરી શકતા નથી. આપણી પાસે જે કલમ છ� તે જ 
કલમથી પેપર આપવું પડે છ�. પછી તે કલમ ખૂબ 

આપણે સદા િજંદગીના પેપર આપવા માટ� તૈયાર 
રહ�વું પડે છ�. તે િસવાય કોઈ ઉપાય પણ હોતો નથી 
પરી�ાના ઓ�શન હોય છ�. એ�ઝામીનર ઓ�શન 
જ�ર રાખે છ�. દશ ��ોમાંથી પાંચ લખવાના 
હોય. જેથી આપણે પસંદગી પણ કરી શક�એ 
છીએ. આવડતા ��ો લખીને ખૂબ સારા મા�સ� 
લાવી શક�એ છીએ. િજંદગીના પેપરમાં આપણા 
એ�ઝામીનર કોઈપણ ઓ�શન આપતા જ નથી ક� 
આપણે ગમતા ��ો લખીને �વનની પરી�ામાં 
ખૂબ સારા મા�સ� લાવી શક�એ. િજંદગીની 
પરી�ામાં દર�ક પેપરમાં લખેલા અઘરામાં અઘરા 
��ો પણ આપણે પાસ કરવા જ પડે છ�. શાળા 
કૉલેજની પરી�ામાં ઘણીવાર એ�ઝામીનર ખૂબ 
અઘ�ં પેપર કા�ું હોય તો બધા જ િવ�ાથ�ઓ 
ભેગા મળીને તેનો િવરોધ કર� તો એ�ઝામીનરને 
ફરીથી થોડુંક સરળ પેપર કાઢીને પરી�ા લેવાની 
હોય છ� પરંતુ િજંદગીની પરી�ા લેતા પરી�ા 
િનયામકને આપણે ન તો ફ�રયાદ કરી શક�એ 
છીએ આટલું અઘ�ં પેપર ક�મ આપવામાં આ�યું ક� 
ન તેનો િવરોધ કરી શક� છ�. આપણે તે પેપર પાસ 
કરવું જ પડે છ�. સદા કૉલેજની પરી�ામાં 
અ�યાસ�મની મયા�દા હોય છ�. જેટલો 
અ�યાસ�મ ચાલી ગયો હોય એમાંથી જ ��ો 
પૂછવામાં આવે છ�. અ�યાસ�મમાંથી �� 
પૂછવામાં ના આવે તો પરી�ાનો િવરોધ કરવામાં 
આવે છ�. િજંદગીના પેપરમાં અ�યાસ�મની કોઈ 
મયા�દા નથી. કો��પ�ટ�ટવ પરી�ાની જેમ ગમે �યાં 
ગમે �યાર� ગમે તેવા ��ો પણ પૂછી શક� છ�. 
અઘરામાં અઘરા ��ો પણ પાસ કરવા 
ફરિજયાત હોય છ�. �વન પણ અનુભવ 
િસવાયના રોજ નવા નવા ��ો લઈને આપણી 
સામે પેપર ધરી દ� છ� અને આપણે િહ�મત રાખીને 
એ ��ોને પાસ કરવા જ પડે છ�.

કરવી એ ગુનો છ�. છતાં પણ ઘણા િવ�ાથ�ઓ 
કોપી કરીને પણ પાસ થતા હોય છ�. � કોઈની 
નજરમાં આવે તો તેને દ�ડ થાય છ�. �વનની 
પરી�ામાં આપણે કોપી કરી શકતા નથી. ક�ટલાય 
મહાપુ�ષોના સંઘષ�મય �વનથી �ેરણા લઈ અને 
કોપી કરી આગળ વધો એમ કહ�વામાં આવે તોપણ 
આપણે કોપી પણ ઠીક કરી શકતા નથી કારણ 
પલપલ પેપર જ બદલાઈ �ય છ�. માટ� કોપી 
કરવાની છુ�ી હોવા છતાં પણ આપણે કોપી કરી 
શકતા નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ન હોય �યાર� ગાઈડ િશવબાબાના માગ�દશ�ન પર 
ચાલો. િશવબાબા માતા છ�, િપતા છ�. નાિવક છ�. 
નાિવક પણ પવન �ઈને શઢ વાપર� છ�. આ�માએ 
પોતાની નાવ પોતે ચલાવવાની છ�. બાબા તો મા� 
મદદ કરશે, નાિવક નાવ ચલાવતાં પહ�લાં લંગર 
ઉઠાવી લે છ�, બંધન છોડે છ�. પવન �ઈ શઢ 
ફ�રવી, પવન સાથે સંબંધ �ડી નાવને પેલે પાર 
લઈ �ય છ�. બાબા ખેવૈયા છ�. આ�માઓને 
ભવસાગર પાર કરાવવા અવત�રત થયા છ�. 
પુ�ષાથ� તો આ�માએ જ કરવાનો છ�. આ�માએ 
પણ સંગમયુગના સમયે તી� પુ�ષાથ� કરવા બાબા 
સાથે ���ડ, �ફલોસોફર, ગાઈડ, િશ�ક, ગુ�, 
માતા-િપતા, સખાના સંબંધે �ડાઈને સતયુગમાં 
ઉ� પદ મેળવવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. 
બાબાએ છ��ી મુરલીઓમાં સૂચવી દીધું છ� ક� 
પુ�ષાથ�નો સમય ગયો હવે તો મા� તી� પુ�ષાથ�નો 
જ સમય બ�યો છ�. બંધનમાંથી છૂટશો તો હલકા 
થશો. હલકા આ�મા (બોજમુ�) જ ઉડી શકશે. 
માટ� જ બંધન છોડો સંબંધ �ડો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... બંધન છોડો

સારી ચાલતી ન પણ હોય તોપણ બદલી શકતા 
નથી. એક વાત એ પણ છ� ક� સારી કલમથી તો 
બધા જ સારો પેપર લખી શક� છ� પરંતુ ખરાબમાં 
ખરાબ કલમથી પણ આપણે પેપર લખીને સારા 
મા�સ� લાવી શક�એ તે �ેરણા લેવા જેવી વાત છ�.

શાળા-કૉલેજમાં લેવાતી પરી�ાઓમાં એક 
જ ધોરણના અને એક જ િવષયના િવ�ાથ�ઓ 
માટ� પેપર એક જ હોય છ� કદાચ કોઈ ��નો 
જવાબ આપણને ના આવડે તો બી�ની મદદ 
લઈને પણ પાસ થઈ શક�એ છીએ. પરંતુ 
િજંદગીની પરી�ાની િવિચ�તા પણ ક�વી અજબ 
છ�. દર�કના હાથમાં રહ�લું પેપર અલગ-અલગ છ� 
અને દર�કને જવાબ પણ અલગ જ આપવાના 
રહ�તા હોય છ�. કોઈ આપણને મદદ કરી શકતું 
નથી. તેમ આપણે ના બી� કોઈને મદદ કરી 
શક�એ એમ છીએ. જેના હાથમાં જે તે પેપર હોય 
એને તે પેપર પાસ કરવાનું જ રહ� છ�. િજંદગીની 
પરી�ામાં દર�ક �યિ�એ પોતે જ પોતાની 
પરી�ાને પાસ કરવાની રહ� છ�.

પરી�ામાં નાપાસ થયેલા િવ�ાથ�ઓ માટ� 
રીટ��ટની �યવ�થા હોય છ�. કૉલેજમાં એટીક�ટીની 
�યવ�થા હોય છ�. જેથી એકાદ પેપરમાં ક� તેથી વધુ 
પેપરમાં નાપાસ હોઈએ તોપણ આગળના 
ધોરણમાં અ�યાસ કરી શક�એ છીએ. આપણે 
આગળના ધોરણમાં ભણતા ભણતા નાપાસ 
થયેલા પેપરની પરી�ા આપી શક�એ છીએ.

િજંદગીની પરી�ામાં રીટ��ટની કોઈ 
�ગવાઈ જ હોતી નથી. પલપલ ઊંચી નવી પરી�ા 
લઈને નવો પેપર લઈને આપણી સામે સદા તૈયાર 
હોય છ�.

પરી�ામાં અ�યાસ�મની મયા�દા હોવાથી 
કોઈ કોપી કરીને પણ લઈ જઈ શક� છ�. �ક� કોપી 
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વત�માન સમયે અપાતી જુદી-જુદી 
પરી�ાઓમાં પણ અમુક લીમીટ હોય છ�. 
િજંદગીની પરી�ામાં લીમીટ �ફ�સ નથી.

િજંદગીની પરી�ા ગજબની છ� 
અ�યાસ�મને સમ�એ એ પહ�લાં જ એ આવી 
�ય છ� અને આપણે એ પેપરને પાસ કરવું જ પડે 
છ�. �ક�લની પરી�ામાં લીમીટ હોય છ� જેટલો 
અ�યાસ કય� હોય તેટલી જ પરી�ા આવે. 
અ�યાસ�મ પૂરો કયા� પછી પરી�ાનો ભાર ઓછો 
થઈ �ય છ�. િવ�ાથ�ઓ હળવાશનો અનુભવ કર� 
છ�. કહ�વાનો ભાવ એ પરી�ામાં વેક�શનનો આનંદ 
મળી શક� છ�. કદાચ કોઈ એક��ા પરી�ા આપી 
હોય પણ પોતાની મર�થી. િજંદગીની પરી�ામાં 
રોજ નવું પેપર હોય છ�. િજંદગીની પરી�ામાં કશું 
ન�ી હોતું જ નથી. એક પેપરનું રીઝ�ટ આવે તે 
પહ�લા 10 નવા પેપર આપણા હાથમાં આવી �ય 
છ�. િજંદગીની આટલી બધી અઘરી પરી�ાઓ 
આપતા ઘણા લોકો ખૂબ થાક� �ય છ� અને 
અધવ�ે જ અંત આણે છ�.

આપણી િજંદગીની પરી�ાની તૈયારી 
કરવાની ખૂબ જ�ર છ�. એટલી બધી તૈયારી 
કરીએ ક� િજંદગી ગમે તેટલા અઘરામાં અઘરા 
��ો પૂછ� તો પણ આપણે સદા તૈયાર રહીએ અને 
િજંદગીના પેપર પાસ કરતા રહીએ.

પરી�ાની તૈયારીમાં ભણવાની સાથે જે 
પેનથી પરી�ા લખવાની હોય છ� તે માટ� આપણે 
ખૂબ સારી તૈયારી કરીએ છીએ. સારામાં સારી 
પેનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સાથે-સાથે બે 
ચાર પેનો પણ લઈ જઈએ છીએ. આપણે પોતાના 
માટ� નહ� તો બાજુવાળાને પણ મદદ કરી શક�એ. 
�વનની પરી�ામાં આપણે આવી કોઈ તૈયારી 
કરી શકતા નથી. આપણી પાસે જે કલમ છ� તે જ 
કલમથી પેપર આપવું પડે છ�. પછી તે કલમ ખૂબ 

આપણે સદા િજંદગીના પેપર આપવા માટ� તૈયાર 
રહ�વું પડે છ�. તે િસવાય કોઈ ઉપાય પણ હોતો નથી 
પરી�ાના ઓ�શન હોય છ�. એ�ઝામીનર ઓ�શન 
જ�ર રાખે છ�. દશ ��ોમાંથી પાંચ લખવાના 
હોય. જેથી આપણે પસંદગી પણ કરી શક�એ 
છીએ. આવડતા ��ો લખીને ખૂબ સારા મા�સ� 
લાવી શક�એ છીએ. િજંદગીના પેપરમાં આપણા 
એ�ઝામીનર કોઈપણ ઓ�શન આપતા જ નથી ક� 
આપણે ગમતા ��ો લખીને �વનની પરી�ામાં 
ખૂબ સારા મા�સ� લાવી શક�એ. િજંદગીની 
પરી�ામાં દર�ક પેપરમાં લખેલા અઘરામાં અઘરા 
��ો પણ આપણે પાસ કરવા જ પડે છ�. શાળા 
કૉલેજની પરી�ામાં ઘણીવાર એ�ઝામીનર ખૂબ 
અઘ�ં પેપર કા�ું હોય તો બધા જ િવ�ાથ�ઓ 
ભેગા મળીને તેનો િવરોધ કર� તો એ�ઝામીનરને 
ફરીથી થોડુંક સરળ પેપર કાઢીને પરી�ા લેવાની 
હોય છ� પરંતુ િજંદગીની પરી�ા લેતા પરી�ા 
િનયામકને આપણે ન તો ફ�રયાદ કરી શક�એ 
છીએ આટલું અઘ�ં પેપર ક�મ આપવામાં આ�યું ક� 
ન તેનો િવરોધ કરી શક� છ�. આપણે તે પેપર પાસ 
કરવું જ પડે છ�. સદા કૉલેજની પરી�ામાં 
અ�યાસ�મની મયા�દા હોય છ�. જેટલો 
અ�યાસ�મ ચાલી ગયો હોય એમાંથી જ ��ો 
પૂછવામાં આવે છ�. અ�યાસ�મમાંથી �� 
પૂછવામાં ના આવે તો પરી�ાનો િવરોધ કરવામાં 
આવે છ�. િજંદગીના પેપરમાં અ�યાસ�મની કોઈ 
મયા�દા નથી. કો��પ�ટ�ટવ પરી�ાની જેમ ગમે �યાં 
ગમે �યાર� ગમે તેવા ��ો પણ પૂછી શક� છ�. 
અઘરામાં અઘરા ��ો પણ પાસ કરવા 
ફરિજયાત હોય છ�. �વન પણ અનુભવ 
િસવાયના રોજ નવા નવા ��ો લઈને આપણી 
સામે પેપર ધરી દ� છ� અને આપણે િહ�મત રાખીને 
એ ��ોને પાસ કરવા જ પડે છ�.

કરવી એ ગુનો છ�. છતાં પણ ઘણા િવ�ાથ�ઓ 
કોપી કરીને પણ પાસ થતા હોય છ�. � કોઈની 
નજરમાં આવે તો તેને દ�ડ થાય છ�. �વનની 
પરી�ામાં આપણે કોપી કરી શકતા નથી. ક�ટલાય 
મહાપુ�ષોના સંઘષ�મય �વનથી �ેરણા લઈ અને 
કોપી કરી આગળ વધો એમ કહ�વામાં આવે તોપણ 
આપણે કોપી પણ ઠીક કરી શકતા નથી કારણ 
પલપલ પેપર જ બદલાઈ �ય છ�. માટ� કોપી 
કરવાની છુ�ી હોવા છતાં પણ આપણે કોપી કરી 
શકતા નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ન હોય �યાર� ગાઈડ િશવબાબાના માગ�દશ�ન પર 
ચાલો. િશવબાબા માતા છ�, િપતા છ�. નાિવક છ�. 
નાિવક પણ પવન �ઈને શઢ વાપર� છ�. આ�માએ 
પોતાની નાવ પોતે ચલાવવાની છ�. બાબા તો મા� 
મદદ કરશે, નાિવક નાવ ચલાવતાં પહ�લાં લંગર 
ઉઠાવી લે છ�, બંધન છોડે છ�. પવન �ઈ શઢ 
ફ�રવી, પવન સાથે સંબંધ �ડી નાવને પેલે પાર 
લઈ �ય છ�. બાબા ખેવૈયા છ�. આ�માઓને 
ભવસાગર પાર કરાવવા અવત�રત થયા છ�. 
પુ�ષાથ� તો આ�માએ જ કરવાનો છ�. આ�માએ 
પણ સંગમયુગના સમયે તી� પુ�ષાથ� કરવા બાબા 
સાથે ���ડ, �ફલોસોફર, ગાઈડ, િશ�ક, ગુ�, 
માતા-િપતા, સખાના સંબંધે �ડાઈને સતયુગમાં 
ઉ� પદ મેળવવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. 
બાબાએ છ��ી મુરલીઓમાં સૂચવી દીધું છ� ક� 
પુ�ષાથ�નો સમય ગયો હવે તો મા� તી� પુ�ષાથ�નો 
જ સમય બ�યો છ�. બંધનમાંથી છૂટશો તો હલકા 
થશો. હલકા આ�મા (બોજમુ�) જ ઉડી શકશે. 
માટ� જ બંધન છોડો સંબંધ �ડો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... બંધન છોડો

સારી ચાલતી ન પણ હોય તોપણ બદલી શકતા 
નથી. એક વાત એ પણ છ� ક� સારી કલમથી તો 
બધા જ સારો પેપર લખી શક� છ� પરંતુ ખરાબમાં 
ખરાબ કલમથી પણ આપણે પેપર લખીને સારા 
મા�સ� લાવી શક�એ તે �ેરણા લેવા જેવી વાત છ�.

શાળા-કૉલેજમાં લેવાતી પરી�ાઓમાં એક 
જ ધોરણના અને એક જ િવષયના િવ�ાથ�ઓ 
માટ� પેપર એક જ હોય છ� કદાચ કોઈ ��નો 
જવાબ આપણને ના આવડે તો બી�ની મદદ 
લઈને પણ પાસ થઈ શક�એ છીએ. પરંતુ 
િજંદગીની પરી�ાની િવિચ�તા પણ ક�વી અજબ 
છ�. દર�કના હાથમાં રહ�લું પેપર અલગ-અલગ છ� 
અને દર�કને જવાબ પણ અલગ જ આપવાના 
રહ�તા હોય છ�. કોઈ આપણને મદદ કરી શકતું 
નથી. તેમ આપણે ના બી� કોઈને મદદ કરી 
શક�એ એમ છીએ. જેના હાથમાં જે તે પેપર હોય 
એને તે પેપર પાસ કરવાનું જ રહ� છ�. િજંદગીની 
પરી�ામાં દર�ક �યિ�એ પોતે જ પોતાની 
પરી�ાને પાસ કરવાની રહ� છ�.

પરી�ામાં નાપાસ થયેલા િવ�ાથ�ઓ માટ� 
રીટ��ટની �યવ�થા હોય છ�. કૉલેજમાં એટીક�ટીની 
�યવ�થા હોય છ�. જેથી એકાદ પેપરમાં ક� તેથી વધુ 
પેપરમાં નાપાસ હોઈએ તોપણ આગળના 
ધોરણમાં અ�યાસ કરી શક�એ છીએ. આપણે 
આગળના ધોરણમાં ભણતા ભણતા નાપાસ 
થયેલા પેપરની પરી�ા આપી શક�એ છીએ.

િજંદગીની પરી�ામાં રીટ��ટની કોઈ 
�ગવાઈ જ હોતી નથી. પલપલ ઊંચી નવી પરી�ા 
લઈને નવો પેપર લઈને આપણી સામે સદા તૈયાર 
હોય છ�.

પરી�ામાં અ�યાસ�મની મયા�દા હોવાથી 
કોઈ કોપી કરીને પણ લઈ જઈ શક� છ�. �ક� કોપી 
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આગળ-પાછળ આંટા મારશે. આજે આ�માના 
સાત ગુણોને દીવો લઈને શોધવાથી �યાંય દ�ખાતા 
નથી. ખુદ (આ�મા)ને ભૂલી ગયા. અને દ�હ 
અિભમાનમાં આવી ગયા. �પનું, પદનું, હો�ાનું 
િબઝનેસનું વગેર�... દ�હ અિભમાનથી આ�માની 
શિ� �ીણ થતી ગઈ અને �યિ�નું પતન થયું.

આ�મિવ�ાસ ક�વી રીતે ક�ળવીશું
માણસની અંદર એવી ક�ટલીયે શિ�ઓ છ� 

જેનો �યિ� આ�વન તેનો ઉપયોગ નથી કરતો. 
આ�માની શિ�ઓને ઓળખીએ અને આ�મા પર 
પૂણ� િવ�ાસ રાખીએ. આ�માના િપતા પરમા�મા જે 
સવ�� શિ� છ� તેની પાસેથી શિ� ભરીએ. 
અ�યાર� આ�મ�પી દીવો શિ�હીન થવાથી 
સફળતાનો પંથ �પ� �ઈ શકાતો નથી. લાઈટ-
હાઉસ, પાવર હાઉસ પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
સાથે મન-બુિ�નું �ડાણ કરવાથી ઝળહળી 
ઉઠશે. આપણી મંિઝલ સુધી િનિવ��ન પહ�ચી 
જઈશું. �યાં િચંતા, ભય, કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર છ�. �યાં પરાજય છ�.

આ��મક ��િતમાં ��થત થઈને કોઈ પણ કમ� 
કરવામાં આવે છ� �યાર� તે કાય� ભૂલ રિહત અને 
ઝડપથી થાય છ�. આ��મક ��િતમાં ��થત થઈને 
કર�લા કમ�થી સુખ-શાંિત અને આનંદ �ા�ત થાય 
છ�. કહ�વાય છ� ક� નાનામાં નાના કાય� માટ� મન, 
મગજ, �દલ અને આ�માને ર�ડી દો, આ છ� 
સફળતાનું રહ�ય.

�વનક� યુ�મ� હ�મેશાં વહી નહ� �તતા � 
સબસે તાકતવર યા તેજ હોતા હ�, બ��ક જલદી યા 
દ�ર સે �તતા વહી હ� � સોચતા હ� �ક વહ �ત 
સકતા હ�.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�મિવ�ાસ શ�દથી �પ� થાય છ� ક� 
આ�મા પર િવ�ાસ. ખુદ પર િવ�ાસ, પોતાની 
શિ�ઓ પર િવ�ાસ.

સફળતાનો મં� છ� - ‘�� કરી શક�� છું.’ 
સફળતા મારો જ�મ િસ� અિધકાર છ�. �યાં 
નકારા�મક િચંતનને અવકાશ નથી �યાં 
સફળતાનું આગમન છ�. આ�મા પર સંપૂણ� િવ�ાસ 
એટલે જ સફળતા. સકારા�મક િચંતન એટલે જ 
સફળતા. આ�મા એક ચૈત�ય શિ� છ�. સૂ�મ છ�, 
છતાં આટલા મોટા શરીરનું સંચાલન કર� છ�. દર�ક 
કમ����યોને િનયં�ણમાં રાખવાની શિ� આ�મા 
પાસે છ�. આ�મામાં અનંત શિ�ઓ પડેલી છ�. 
દર�ક આ�માના એક િપતા િશવ પરમા�મા પણ 
સૂ�મ છ�. સવ� શિ�માન છ�. શિ�ઓના સાગર 
છ�. �� પરમા�માનું સંતાન છું. મારો જ�મ સફળતા 
માટ� થયો છ�. આવા સકારા�મક િચંતનથી કોઈ 
પણ કાય�માં સફળતા હાંસલ થાય છ�. ખુદ પર અને 
ખુદા પર એટલો િવ�ાસ રાખો ક� �� સફળ થઈને 
જ રહીશ. તો એક �દવસ સફળતા તમારા ઘરના 
�ાર ખટખટાવશે.

આ�માની શિ�ઓને ઓળખો
આપણું શરીર જેમ પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�. 

(વાયુ, જળ, ��વી, અ�� અને આકાશ) તેમ 
આ�માના પણ સાત ગુણ છ�. �ાન, પિવ�તા, 
સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ અને શિ� આ સાત 
ગુણમાંથી એક પણ ગુણનો અભાવ વતા�ય છ� �યાર� 
આપણી અંદર નકારા�મકતા આવે છ�. 
નકારા�મકતા એ અસફળતાનો પયા�ય છ�. 
આ�માની શિ�ઓને ઓળખીને �વ�પ 
બનવાથી, સાત ગુણોને ધારણ કરવાથી સફળતા 

સફળતાની ચાવી - આ�મિવ�ાસ
�.ક�. િવજય રાવત, ભાવનગર

આપણે �વનમાં દર�ક તબ�ામાંથી પસાર 
થઈએ છીએ. દર�ક તબ�ામાંથી હાર-�ત તથા 
ક�ઈ નવું જ શીખવા મળતું રહ� છ�. દર�કમાં સફળતા 
મળ� એ કહી ન શકાય પરંતુ િન�ફળતા પણ ક�ઈક 
શીખવી આગળ વધવા �ેર� છ�. �યાં ભૂલ થઈ તેનો 
�વીકાર કરી, પ�રવત�ન કરી, સફળતા તરફ 
આગળ વધી શકાય છ�. ભૂલ કરો તેની ના નહ�. 
પણ ભૂલ કરતાં �યાર�ય ડરવું નિહ, ક� 
િન�ફળતાથી હતાશ ન થવું. દર�ક� ભૂલો આપણને 
અનુભવી બનાવશે. કહ�વાય છ� ‘�યાં ન પહ�ચે 
રિવ �યાં પહ�ચે અનુભવી’, આવા સફળતાના 
અનુભવો �ણીએ.

ખુશી

કહ�વાય છ� દર�ક ખુશનસીબ નથી હોતા 
પરંતુ જે ખુશ રહ� છ� નસીબ તેની સાથે જ રહ� છ�. 
ખુશી �ારા મહ�નત ઓછી અને �ા��ત વધુ થાય છ�. 
પરમા�મા કહ� છ� ક� ‘ખુશી જૈસી ખુરાક નહ�.’ 
સવારથી સાંજ સુધીમાં ક�ટલો સમય ખુશ રહીએ 
છીએ ? જેમ નાના બાળકનું એક સુંદર હા�ય 
અનેક લોકોને આનં�દત કરી દ� છ� એટલે જ તો 
નટખટ કાનુડો બધાને ગમે છ�. તેમનું િચ� �તાં જ 
ચહ�રો ખીલી �ય છ�.

�યાર� આપણે કાય� કરવા નીકળીએ છીએ 
તો આપણી ખુશીની �ટ�જ ઊંચી હોવી જ�રી છ�. 
નહ� તો બી�નો ચહ�રો �ઈશું ક� કોણ ખુશ છ�. 
તેને �ઈને ખુશી �ા�ત ક�ં. આ આંખોથી દ�ખાય તે 
બધું સ�ય હોતું નથી. સ�ય હ�મેશાં પડદા પાછળ 
છુપાયેલું હોય છ�. જે સમય આવતાં ��ય� થાય છ�. 
ખુશ રહીને દર�ક કાય� શ�ં કરવું �ઈએ. 

ઓ�ફસમાં િમ�ોમાં ક� પ�રવારમાં ખુશીથી કાય� 
કરવાથી પહાડ જેવું કાય� પણ રાઈનાં દાણા સમાન 
થઈ જશે. બસ એક િહ�મતની જ જ�ર હોય છ� 
આથી જ કહ�વાયું છ� ક�...

‘ખુશી ક� િલયે કામ કરોગે તો ખુશી નહ� 
િમલેગી, લે�કન ખુશ હોકર કામ કર�ગે તો ખુશી 
ઓર સફલતા દ�નો હી િમલેગી.’

િન�ય

વત�માન સમયમાં એટલે ક� આજે આપણને 
જે કાય� કરવાનો સંક�પ આવે તેને તે જ �ણે શ� 
કરવું �ઈએ. આ જ સમય શુભ હોય છ�. સમય 
પસાર થતાં ચોઘડીયું બદલાય �ય છ�. સમયની 
રાહ ન �વી ક�મ ક� સમય કોઈની રાહ �તો નથી. 
આ કાય� કરવા આપણી પાસે ઓછો સમય હોય તો 
કાય�ના ભાગ પાડીને વહ�ચી નાખો. કાય�ને છૂટું 
પાડતાં શિ� ઓછી થઈ જશે અને આસાન થઈ 
જશે. તથા સવ�ની િવશેષતા પણ તે કાય�માં લાગશે. 
આપણે સકારા�મક િવચાર તરફ આગળ જઈએ 
તો અનેક નકારા�મક બાબતો વ�ે આવે ખરી 
પરંતુ �યાર�ય સાંભળ�લી વાતો પર િવ�ાસ કરવો 
નહ�. સફળતા આપણાથી એક જ ડગલું આગળ 
હોય છ�. પણ થાક અને આળસના કારણે સફળતા 
દૂર થતી �વા મળ� છ�. આપણે િહ�મતથી આગળ 
વધીએ સફળતા આપણા કદમ ચુંબશે. આપણો 
િન�ય �વયં પર, પ�રવાર પર, િમ�ોમાં તથા 
સંગઠન પર હોવો જ �ઈએ. િન�યથી િવજય છ�.

જેમ ક� ગામથી શહ�ર અંધારામાં જવા માટ� 
કારની હ�ડ લાઈટ છ�ક શહ�ર સુધી �કાશ ફ�લાવી 
ન શક� પરંતુ ન�કના �કાશથી કદમ-કદમમાં 

સફળતાનાં સોપાનો
�.ક�. વા�રસભાઈ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ
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આગળ-પાછળ આંટા મારશે. આજે આ�માના 
સાત ગુણોને દીવો લઈને શોધવાથી �યાંય દ�ખાતા 
નથી. ખુદ (આ�મા)ને ભૂલી ગયા. અને દ�હ 
અિભમાનમાં આવી ગયા. �પનું, પદનું, હો�ાનું 
િબઝનેસનું વગેર�... દ�હ અિભમાનથી આ�માની 
શિ� �ીણ થતી ગઈ અને �યિ�નું પતન થયું.

આ�મિવ�ાસ ક�વી રીતે ક�ળવીશું
માણસની અંદર એવી ક�ટલીયે શિ�ઓ છ� 

જેનો �યિ� આ�વન તેનો ઉપયોગ નથી કરતો. 
આ�માની શિ�ઓને ઓળખીએ અને આ�મા પર 
પૂણ� િવ�ાસ રાખીએ. આ�માના િપતા પરમા�મા જે 
સવ�� શિ� છ� તેની પાસેથી શિ� ભરીએ. 
અ�યાર� આ�મ�પી દીવો શિ�હીન થવાથી 
સફળતાનો પંથ �પ� �ઈ શકાતો નથી. લાઈટ-
હાઉસ, પાવર હાઉસ પરમિપતા િશવ પરમા�મા 
સાથે મન-બુિ�નું �ડાણ કરવાથી ઝળહળી 
ઉઠશે. આપણી મંિઝલ સુધી િનિવ��ન પહ�ચી 
જઈશું. �યાં િચંતા, ભય, કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કાર છ�. �યાં પરાજય છ�.

આ��મક ��િતમાં ��થત થઈને કોઈ પણ કમ� 
કરવામાં આવે છ� �યાર� તે કાય� ભૂલ રિહત અને 
ઝડપથી થાય છ�. આ��મક ��િતમાં ��થત થઈને 
કર�લા કમ�થી સુખ-શાંિત અને આનંદ �ા�ત થાય 
છ�. કહ�વાય છ� ક� નાનામાં નાના કાય� માટ� મન, 
મગજ, �દલ અને આ�માને ર�ડી દો, આ છ� 
સફળતાનું રહ�ય.

�વનક� યુ�મ� હ�મેશાં વહી નહ� �તતા � 
સબસે તાકતવર યા તેજ હોતા હ�, બ��ક જલદી યા 
દ�ર સે �તતા વહી હ� � સોચતા હ� �ક વહ �ત 
સકતા હ�.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�મિવ�ાસ શ�દથી �પ� થાય છ� ક� 
આ�મા પર િવ�ાસ. ખુદ પર િવ�ાસ, પોતાની 
શિ�ઓ પર િવ�ાસ.

સફળતાનો મં� છ� - ‘�� કરી શક�� છું.’ 
સફળતા મારો જ�મ િસ� અિધકાર છ�. �યાં 
નકારા�મક િચંતનને અવકાશ નથી �યાં 
સફળતાનું આગમન છ�. આ�મા પર સંપૂણ� િવ�ાસ 
એટલે જ સફળતા. સકારા�મક િચંતન એટલે જ 
સફળતા. આ�મા એક ચૈત�ય શિ� છ�. સૂ�મ છ�, 
છતાં આટલા મોટા શરીરનું સંચાલન કર� છ�. દર�ક 
કમ����યોને િનયં�ણમાં રાખવાની શિ� આ�મા 
પાસે છ�. આ�મામાં અનંત શિ�ઓ પડેલી છ�. 
દર�ક આ�માના એક િપતા િશવ પરમા�મા પણ 
સૂ�મ છ�. સવ� શિ�માન છ�. શિ�ઓના સાગર 
છ�. �� પરમા�માનું સંતાન છું. મારો જ�મ સફળતા 
માટ� થયો છ�. આવા સકારા�મક િચંતનથી કોઈ 
પણ કાય�માં સફળતા હાંસલ થાય છ�. ખુદ પર અને 
ખુદા પર એટલો િવ�ાસ રાખો ક� �� સફળ થઈને 
જ રહીશ. તો એક �દવસ સફળતા તમારા ઘરના 
�ાર ખટખટાવશે.

આ�માની શિ�ઓને ઓળખો
આપણું શરીર જેમ પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�. 

(વાયુ, જળ, ��વી, અ�� અને આકાશ) તેમ 
આ�માના પણ સાત ગુણ છ�. �ાન, પિવ�તા, 
સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ અને શિ� આ સાત 
ગુણમાંથી એક પણ ગુણનો અભાવ વતા�ય છ� �યાર� 
આપણી અંદર નકારા�મકતા આવે છ�. 
નકારા�મકતા એ અસફળતાનો પયા�ય છ�. 
આ�માની શિ�ઓને ઓળખીને �વ�પ 
બનવાથી, સાત ગુણોને ધારણ કરવાથી સફળતા 

સફળતાની ચાવી - આ�મિવ�ાસ
�.ક�. િવજય રાવત, ભાવનગર

આપણે �વનમાં દર�ક તબ�ામાંથી પસાર 
થઈએ છીએ. દર�ક તબ�ામાંથી હાર-�ત તથા 
ક�ઈ નવું જ શીખવા મળતું રહ� છ�. દર�કમાં સફળતા 
મળ� એ કહી ન શકાય પરંતુ િન�ફળતા પણ ક�ઈક 
શીખવી આગળ વધવા �ેર� છ�. �યાં ભૂલ થઈ તેનો 
�વીકાર કરી, પ�રવત�ન કરી, સફળતા તરફ 
આગળ વધી શકાય છ�. ભૂલ કરો તેની ના નહ�. 
પણ ભૂલ કરતાં �યાર�ય ડરવું નિહ, ક� 
િન�ફળતાથી હતાશ ન થવું. દર�ક� ભૂલો આપણને 
અનુભવી બનાવશે. કહ�વાય છ� ‘�યાં ન પહ�ચે 
રિવ �યાં પહ�ચે અનુભવી’, આવા સફળતાના 
અનુભવો �ણીએ.

ખુશી

કહ�વાય છ� દર�ક ખુશનસીબ નથી હોતા 
પરંતુ જે ખુશ રહ� છ� નસીબ તેની સાથે જ રહ� છ�. 
ખુશી �ારા મહ�નત ઓછી અને �ા��ત વધુ થાય છ�. 
પરમા�મા કહ� છ� ક� ‘ખુશી જૈસી ખુરાક નહ�.’ 
સવારથી સાંજ સુધીમાં ક�ટલો સમય ખુશ રહીએ 
છીએ ? જેમ નાના બાળકનું એક સુંદર હા�ય 
અનેક લોકોને આનં�દત કરી દ� છ� એટલે જ તો 
નટખટ કાનુડો બધાને ગમે છ�. તેમનું િચ� �તાં જ 
ચહ�રો ખીલી �ય છ�.

�યાર� આપણે કાય� કરવા નીકળીએ છીએ 
તો આપણી ખુશીની �ટ�જ ઊંચી હોવી જ�રી છ�. 
નહ� તો બી�નો ચહ�રો �ઈશું ક� કોણ ખુશ છ�. 
તેને �ઈને ખુશી �ા�ત ક�ં. આ આંખોથી દ�ખાય તે 
બધું સ�ય હોતું નથી. સ�ય હ�મેશાં પડદા પાછળ 
છુપાયેલું હોય છ�. જે સમય આવતાં ��ય� થાય છ�. 
ખુશ રહીને દર�ક કાય� શ�ં કરવું �ઈએ. 

ઓ�ફસમાં િમ�ોમાં ક� પ�રવારમાં ખુશીથી કાય� 
કરવાથી પહાડ જેવું કાય� પણ રાઈનાં દાણા સમાન 
થઈ જશે. બસ એક િહ�મતની જ જ�ર હોય છ� 
આથી જ કહ�વાયું છ� ક�...

‘ખુશી ક� િલયે કામ કરોગે તો ખુશી નહ� 
િમલેગી, લે�કન ખુશ હોકર કામ કર�ગે તો ખુશી 
ઓર સફલતા દ�નો હી િમલેગી.’

િન�ય

વત�માન સમયમાં એટલે ક� આજે આપણને 
જે કાય� કરવાનો સંક�પ આવે તેને તે જ �ણે શ� 
કરવું �ઈએ. આ જ સમય શુભ હોય છ�. સમય 
પસાર થતાં ચોઘડીયું બદલાય �ય છ�. સમયની 
રાહ ન �વી ક�મ ક� સમય કોઈની રાહ �તો નથી. 
આ કાય� કરવા આપણી પાસે ઓછો સમય હોય તો 
કાય�ના ભાગ પાડીને વહ�ચી નાખો. કાય�ને છૂટું 
પાડતાં શિ� ઓછી થઈ જશે અને આસાન થઈ 
જશે. તથા સવ�ની િવશેષતા પણ તે કાય�માં લાગશે. 
આપણે સકારા�મક િવચાર તરફ આગળ જઈએ 
તો અનેક નકારા�મક બાબતો વ�ે આવે ખરી 
પરંતુ �યાર�ય સાંભળ�લી વાતો પર િવ�ાસ કરવો 
નહ�. સફળતા આપણાથી એક જ ડગલું આગળ 
હોય છ�. પણ થાક અને આળસના કારણે સફળતા 
દૂર થતી �વા મળ� છ�. આપણે િહ�મતથી આગળ 
વધીએ સફળતા આપણા કદમ ચુંબશે. આપણો 
િન�ય �વયં પર, પ�રવાર પર, િમ�ોમાં તથા 
સંગઠન પર હોવો જ �ઈએ. િન�યથી િવજય છ�.

જેમ ક� ગામથી શહ�ર અંધારામાં જવા માટ� 
કારની હ�ડ લાઈટ છ�ક શહ�ર સુધી �કાશ ફ�લાવી 
ન શક� પરંતુ ન�કના �કાશથી કદમ-કદમમાં 

સફળતાનાં સોપાનો
�.ક�. વા�રસભાઈ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ
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થોડા-થોડા અંતર કાપવાથી શહ�ર સુધી પહ�ચી 
શકાય છ�. તેવી જ રીતે કોઈ પણ કાય� ક� લ�ય 
પહ�લા સફળ થવું ન પણ દ�ખાય છતાં એક-એક 
િહ�મતનું કદમ આગળ વધતાં સફળતા મળી શક� 
છ�. આપણે �વયં િવચાર, િનણ�ય, કાય�શિ� પર 
િવ�ાસ રાખી આગળ વધવું. મને આ વા�યો ખૂબ 
જ પસંદ છ�, ક�...

‘એક ઈ�છાથી કાંઈ ન બદલાય, એક 
િનણ�યથી થોડું બદલાય. પરંતુ, એક િનણ�યથી 
બધું જ બદલાય.’

િન�ફળતા

કહ�વાય છ� િન�ફળતા એ જ સફળતાની 
ચાવી છ�. સરળતાથી મળ�લી સફળતામાં ખુશી 
મળતી નથી. પણ મહ�નતથી મળ�લી િન�ફળતા 
પણ સફળતા મળશે એવો ઈશારો આપે છ�. આપણે 
એ જ કાય� કરતાં રહીશું. જેટલી આપણામાં 
�મતા છ� તો પછી પ�રણામ પણ તેટલું આવશે. 
ખાલી પાસ થવું અને સારા મા�સ� લઈ આવી પાસ 
થવું એમાં અંતર છ�. તે કાય�ને કોઈ િવશેષ રીતે 
આપણે કરી શક�એ છીએ. એક ક�ડી પણ તેનાથી 
અનેક ગણો દાણાનો કણ ઉઠાવી લઈ �ય છ�. 
આપણને મનમાં િન�ય હોતો નથી ક�મ ક� આટલું 
સફળતાપૂવ�ક કાય� આજ સુધીમાં કરવાનો મોકો 
જ મ�યો નથી. એટલે પોતાની શિ�ની ખબર 
નથી. એક આશાપૂણ� કથન છ�.

‘જબ દુિનયા યહ કહતી હ� હાર માન લો, 
તબ આશા ધીર� સે કાન મ� કહતી હ�, એક બાર 
�ફર સે �યાસ કરો.’

નવા-નવા �યોગ કરીએ. અનુભવી 
બનીએ, ક�મ ક� વત�માન સમય પણ અનુભવી 
લોકોને પહ�લાં પસંદ કર� છ�. િન�ફળતામાંથી 
અનુભવ તેમજ સફળતામાંથી સંતુ�તા મળશે.

સકારા�મક િવચાર (સંક�પ)

એક િવચારથી આપણે િવ� બદલી શક�એ 
છીએ. પણ આ સંક�પ �ઢતા અને સકારા�મકતા 
સાથે હોવો જ�રી છ�. ‘વે�ટ થ�ક ગો - બે�ટ થ�ક 
એ�સે�ટ’. આપણે રોજ પરમા�મા પાસેથી સારા 
અને શિ�શાળી સંક�પો �ા�ત કરીએ ક�મ ક� 
ઈ�ર �ાનના સાગર છ�. રોજ સવાર� ��ત થતાં 
જ પહ�લી 10 િમિનટ આપણાં અધ���ત મનને 
સકારા�મક િવચારોથી ભરી લઈએ જેમ ક�...

• સફળતા આ�માનો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

• મુજ આ�માની યાદશિ� તી� છ�.

• �� સવ� શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન આ�મા છું.

• �� બુિ�માન આ�મા છું, હ�િશયાર આ�મા છું.

• �� સફળતામૂત� આ�મા છું.

જેવાં સારા સંક�પોનો �યોગ કરીએ. એક 
શિ�શાળી સકારા�મક િવચાર અનેક 
નકારા�મક િવચારોને પ�રવત�ન કરી શક� છ�. જેમ 
ક� એક અગરબ�ીની સુગંધ વાયુમંડળને સુગંિધત 
- આનંદમય કરી દ� છ�. આપણે વાયુમંડળમાં 
આવતા નથી પણ બદલી શક�એ છીએ.

આપણામાં અનંતશિ�ઓ છ� તેને દર�ક 
કાય�માં સહયોગ કરીએ. છીપાવી ક� દબાવી ન 
રાખીએ ક� સં�હ ન કરીએ. સફળ કરીએ અને 
સફળતા મેળવીએ. સહયોગ આપીએ, સહયોગ 
લઈએ. સફળતા આપણી જ છ� તેને મેળવી ને જ 
રહીએ અંતે એટલું જ કહીશ ક�

‘ઈ�સાન કો કભી િહ�મત નહ� હારની 
ચાિહએ, �યો�ક પહાડ� સે નીકળી �ઈ નદીને 
આજ તક �કસીસે પૂછા નહ� �ક સમુંદર �કતના દૂર 
હ�.’ Be Positive in Life
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�વનના દર�ક તબ�ામાં સમયની સાથે 
આગળ વધતાં-વધતાં આપણી પળ�-પળની 
મહ�નતનું ફળ મળ� એ આશ હોય છ�. મહ�નત કયા� 
બાદ સફળતા ઓછી મળી એવું લાગે તો સમજવું. 
આપણા પુ�ષાથ�માં બધું જ કયા� હોવા છતાં ક�ઈક 
રહી ગયું છ�. અથવા મોટી-મોટી બાબતોને આવરી 
લીધી હોય છતાં નાની પણ અગ�યની બાબત 
ચૂકાઈ ગઈ હોય છ�, તો આવી �વનને લગતી 
મહ�વની વાતોને �ણીએ.

�ઢતા

�ઢતા એટલે કોઈ પણ નાનું ક� મોટું કાય� 
એકા�તાથી સંપૂણ� શિ�નો �યોગ કરી સફળતા 
મેળવવી. �ઢતા િનિ�ંતતા દશા�વે છ�. કોઈ ચો�સ 
સમયની સાથે સંપૂણ� સફળતાપૂવ�કનું કાય� એટલે 
�ઢતા. આપણા �વનમાં �વયંના અમુક િનિ�ત 
િનયમો ધારણ કર�લા હોય છ�, જેમાં આપણો �ઢ 
િન�ય હોય છ� અને આ �ઢતા ધીર�-ધીર� સં�કાર 
બની �ય છ�. પહ�લી વખત કોઈ કાય� અઘ�ં લાગે 
ક�મ ક� અનુભવ નથી પરંતુ શ�આત છ�. ધીમે-ધીમે 
એ જ કાય� સરળ અને સહજ થતું જશે. જેમ ક� 
વહ�લી સવાર� ઉઠવામાં થોડાક �દવસો ક�ઠન લાગે 
પછી તો નેચરલ સં�કાર થઈ જતા હોય છ�. �ઢતા 
અને િનયિમતતા સાથે થાય છ�. આ બ�ને ગુણો 
હોવા જ�રી છ�. �ઢતાથી કર�લા સંક�પને પૂરો 
કરવા કોઈનો સાથ ન પણ મળ�, િવ�ન આવે છતાં 
થોભી જવું નિહ. સમય આવતાં પ�રણામ દ�ખાશે. 
જ�ર સમયની સાથે િવ� બદલાય છ�. �ક�િત, 
લોકો, આપણી �ઢતાથી પ�રવત�ન થતા �વા મળ� 
છ�. કોઈ પણ સંક�પમાં �ઢતા રાખવાથી 
સહયોગનો હાથ અને સાથ મળી જ જતાં હોય છ�. 
પ�રવત�નનું ડગલું આપણું અને સહયોગની સવ�ની 
આંગળી. એકવાર કરવાથી નહ� થાય પરંતુ 
િનરંતર અ�યાસ કરવાથી સહજ બની જશે.

ફાયદાઓ

સૌ �થમ �વ-પ�રવત�ન આવે છ�. 

• કોઈ પણ કાય� કરવામાં શિ� �દાન થાય છ�. 
આપણી એક �ઢતાનો સંક�પ અનેક 
આ�માઓને નવીનતાની રાહ આપે છ�.

• સવ�ને આગળ વધવામાં સહયોગ થાય છ�.

• અઘ�ં કાય� હોવા છતાં બ�કાળના 
અ�યાસથી સરળ થઈ �ય છ�.

• �ઢતાથી સમય અને શિ�ને �દશા મળવાથી 
તેનો સદુપયોગ થાય છ�.

• એક બાબતમાં �ઢતા રાખવાથી સવ�ને 
િનિ�ંતતાનો અનુભવ થતાં દૂઆઓને પા� 
બનીએ છીએ.

• �ઢતા રાખવાથી સં�કાર બને છ�.

• �ઢતાથી ભા�યનું િનમા�ણ કરી શકાય છ�.

�ઢતાથી કાય�માં સફળતા

સવારથી લઈ સાંજ સુધીનાં કાય�નો 
િનયિમતપૂવ�ક ચાટ� હોવો જ�રી છ�. બુિ�માં 
�વયંની �દનચયા� સેટ થયેલી હોવી �ઈએ. �ય�ત 
રહીશું તો સમયનો કાય�માં સદુપયોગ થશે. મન-
બુિ�ને કોઈ એક સંક�પમાં એકા� કરો પછી 
�વયંની સવ� શિ�ઓને તેનાં કાય�માં લગાવી દો. 
કાય� હ�મેશા િવિધપૂવ�ક શ� કરવું �ઈએ ક�મ ક� 
િવિધથી જ િસિ� �ા�ત થાય છ�. આ કાય� કરવા 
ચો�સ સમય િનિ�ત કરો અને �વ-��થિત 
લાઈટ (હળવી) રાખવી. પરંતુ અલબેલાપન નહ�.

સફળતાની ન�ક જવા બે બાબતો �યાનમાં 
રાખવી, િનિમ�ભાવ અને િનમા�ણ િચ�. િવ� 
�ટ�જ પર આપણને મળ�લો રોલ િનિમ� બનીને 
કરીએ. જેથી હ�કાપણું અનુભવ થશે. �યાં પણ 
કોઈ કાય�ની મદદની જ�ર છ�. તે કાય� પૂ�ં કરવા �� 
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થોડા-થોડા અંતર કાપવાથી શહ�ર સુધી પહ�ચી 
શકાય છ�. તેવી જ રીતે કોઈ પણ કાય� ક� લ�ય 
પહ�લા સફળ થવું ન પણ દ�ખાય છતાં એક-એક 
િહ�મતનું કદમ આગળ વધતાં સફળતા મળી શક� 
છ�. આપણે �વયં િવચાર, િનણ�ય, કાય�શિ� પર 
િવ�ાસ રાખી આગળ વધવું. મને આ વા�યો ખૂબ 
જ પસંદ છ�, ક�...

‘એક ઈ�છાથી કાંઈ ન બદલાય, એક 
િનણ�યથી થોડું બદલાય. પરંતુ, એક િનણ�યથી 
બધું જ બદલાય.’

િન�ફળતા

કહ�વાય છ� િન�ફળતા એ જ સફળતાની 
ચાવી છ�. સરળતાથી મળ�લી સફળતામાં ખુશી 
મળતી નથી. પણ મહ�નતથી મળ�લી િન�ફળતા 
પણ સફળતા મળશે એવો ઈશારો આપે છ�. આપણે 
એ જ કાય� કરતાં રહીશું. જેટલી આપણામાં 
�મતા છ� તો પછી પ�રણામ પણ તેટલું આવશે. 
ખાલી પાસ થવું અને સારા મા�સ� લઈ આવી પાસ 
થવું એમાં અંતર છ�. તે કાય�ને કોઈ િવશેષ રીતે 
આપણે કરી શક�એ છીએ. એક ક�ડી પણ તેનાથી 
અનેક ગણો દાણાનો કણ ઉઠાવી લઈ �ય છ�. 
આપણને મનમાં િન�ય હોતો નથી ક�મ ક� આટલું 
સફળતાપૂવ�ક કાય� આજ સુધીમાં કરવાનો મોકો 
જ મ�યો નથી. એટલે પોતાની શિ�ની ખબર 
નથી. એક આશાપૂણ� કથન છ�.

‘જબ દુિનયા યહ કહતી હ� હાર માન લો, 
તબ આશા ધીર� સે કાન મ� કહતી હ�, એક બાર 
�ફર સે �યાસ કરો.’

નવા-નવા �યોગ કરીએ. અનુભવી 
બનીએ, ક�મ ક� વત�માન સમય પણ અનુભવી 
લોકોને પહ�લાં પસંદ કર� છ�. િન�ફળતામાંથી 
અનુભવ તેમજ સફળતામાંથી સંતુ�તા મળશે.

સકારા�મક િવચાર (સંક�પ)

એક િવચારથી આપણે િવ� બદલી શક�એ 
છીએ. પણ આ સંક�પ �ઢતા અને સકારા�મકતા 
સાથે હોવો જ�રી છ�. ‘વે�ટ થ�ક ગો - બે�ટ થ�ક 
એ�સે�ટ’. આપણે રોજ પરમા�મા પાસેથી સારા 
અને શિ�શાળી સંક�પો �ા�ત કરીએ ક�મ ક� 
ઈ�ર �ાનના સાગર છ�. રોજ સવાર� ��ત થતાં 
જ પહ�લી 10 િમિનટ આપણાં અધ���ત મનને 
સકારા�મક િવચારોથી ભરી લઈએ જેમ ક�...

• સફળતા આ�માનો જ�મિસ� અિધકાર છ�.

• મુજ આ�માની યાદશિ� તી� છ�.

• �� સવ� શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન આ�મા છું.

• �� બુિ�માન આ�મા છું, હ�િશયાર આ�મા છું.

• �� સફળતામૂત� આ�મા છું.

જેવાં સારા સંક�પોનો �યોગ કરીએ. એક 
શિ�શાળી સકારા�મક િવચાર અનેક 
નકારા�મક િવચારોને પ�રવત�ન કરી શક� છ�. જેમ 
ક� એક અગરબ�ીની સુગંધ વાયુમંડળને સુગંિધત 
- આનંદમય કરી દ� છ�. આપણે વાયુમંડળમાં 
આવતા નથી પણ બદલી શક�એ છીએ.

આપણામાં અનંતશિ�ઓ છ� તેને દર�ક 
કાય�માં સહયોગ કરીએ. છીપાવી ક� દબાવી ન 
રાખીએ ક� સં�હ ન કરીએ. સફળ કરીએ અને 
સફળતા મેળવીએ. સહયોગ આપીએ, સહયોગ 
લઈએ. સફળતા આપણી જ છ� તેને મેળવી ને જ 
રહીએ અંતે એટલું જ કહીશ ક�

‘ઈ�સાન કો કભી િહ�મત નહ� હારની 
ચાિહએ, �યો�ક પહાડ� સે નીકળી �ઈ નદીને 
આજ તક �કસીસે પૂછા નહ� �ક સમુંદર �કતના દૂર 
હ�.’ Be Positive in Life
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�વનના દર�ક તબ�ામાં સમયની સાથે 
આગળ વધતાં-વધતાં આપણી પળ�-પળની 
મહ�નતનું ફળ મળ� એ આશ હોય છ�. મહ�નત કયા� 
બાદ સફળતા ઓછી મળી એવું લાગે તો સમજવું. 
આપણા પુ�ષાથ�માં બધું જ કયા� હોવા છતાં ક�ઈક 
રહી ગયું છ�. અથવા મોટી-મોટી બાબતોને આવરી 
લીધી હોય છતાં નાની પણ અગ�યની બાબત 
ચૂકાઈ ગઈ હોય છ�, તો આવી �વનને લગતી 
મહ�વની વાતોને �ણીએ.

�ઢતા

�ઢતા એટલે કોઈ પણ નાનું ક� મોટું કાય� 
એકા�તાથી સંપૂણ� શિ�નો �યોગ કરી સફળતા 
મેળવવી. �ઢતા િનિ�ંતતા દશા�વે છ�. કોઈ ચો�સ 
સમયની સાથે સંપૂણ� સફળતાપૂવ�કનું કાય� એટલે 
�ઢતા. આપણા �વનમાં �વયંના અમુક િનિ�ત 
િનયમો ધારણ કર�લા હોય છ�, જેમાં આપણો �ઢ 
િન�ય હોય છ� અને આ �ઢતા ધીર�-ધીર� સં�કાર 
બની �ય છ�. પહ�લી વખત કોઈ કાય� અઘ�ં લાગે 
ક�મ ક� અનુભવ નથી પરંતુ શ�આત છ�. ધીમે-ધીમે 
એ જ કાય� સરળ અને સહજ થતું જશે. જેમ ક� 
વહ�લી સવાર� ઉઠવામાં થોડાક �દવસો ક�ઠન લાગે 
પછી તો નેચરલ સં�કાર થઈ જતા હોય છ�. �ઢતા 
અને િનયિમતતા સાથે થાય છ�. આ બ�ને ગુણો 
હોવા જ�રી છ�. �ઢતાથી કર�લા સંક�પને પૂરો 
કરવા કોઈનો સાથ ન પણ મળ�, િવ�ન આવે છતાં 
થોભી જવું નિહ. સમય આવતાં પ�રણામ દ�ખાશે. 
જ�ર સમયની સાથે િવ� બદલાય છ�. �ક�િત, 
લોકો, આપણી �ઢતાથી પ�રવત�ન થતા �વા મળ� 
છ�. કોઈ પણ સંક�પમાં �ઢતા રાખવાથી 
સહયોગનો હાથ અને સાથ મળી જ જતાં હોય છ�. 
પ�રવત�નનું ડગલું આપણું અને સહયોગની સવ�ની 
આંગળી. એકવાર કરવાથી નહ� થાય પરંતુ 
િનરંતર અ�યાસ કરવાથી સહજ બની જશે.

ફાયદાઓ

સૌ �થમ �વ-પ�રવત�ન આવે છ�. 

• કોઈ પણ કાય� કરવામાં શિ� �દાન થાય છ�. 
આપણી એક �ઢતાનો સંક�પ અનેક 
આ�માઓને નવીનતાની રાહ આપે છ�.

• સવ�ને આગળ વધવામાં સહયોગ થાય છ�.

• અઘ�ં કાય� હોવા છતાં બ�કાળના 
અ�યાસથી સરળ થઈ �ય છ�.

• �ઢતાથી સમય અને શિ�ને �દશા મળવાથી 
તેનો સદુપયોગ થાય છ�.

• એક બાબતમાં �ઢતા રાખવાથી સવ�ને 
િનિ�ંતતાનો અનુભવ થતાં દૂઆઓને પા� 
બનીએ છીએ.

• �ઢતા રાખવાથી સં�કાર બને છ�.

• �ઢતાથી ભા�યનું િનમા�ણ કરી શકાય છ�.

�ઢતાથી કાય�માં સફળતા

સવારથી લઈ સાંજ સુધીનાં કાય�નો 
િનયિમતપૂવ�ક ચાટ� હોવો જ�રી છ�. બુિ�માં 
�વયંની �દનચયા� સેટ થયેલી હોવી �ઈએ. �ય�ત 
રહીશું તો સમયનો કાય�માં સદુપયોગ થશે. મન-
બુિ�ને કોઈ એક સંક�પમાં એકા� કરો પછી 
�વયંની સવ� શિ�ઓને તેનાં કાય�માં લગાવી દો. 
કાય� હ�મેશા િવિધપૂવ�ક શ� કરવું �ઈએ ક�મ ક� 
િવિધથી જ િસિ� �ા�ત થાય છ�. આ કાય� કરવા 
ચો�સ સમય િનિ�ત કરો અને �વ-��થિત 
લાઈટ (હળવી) રાખવી. પરંતુ અલબેલાપન નહ�.

સફળતાની ન�ક જવા બે બાબતો �યાનમાં 
રાખવી, િનિમ�ભાવ અને િનમા�ણ િચ�. િવ� 
�ટ�જ પર આપણને મળ�લો રોલ િનિમ� બનીને 
કરીએ. જેથી હ�કાપણું અનુભવ થશે. �યાં પણ 
કોઈ કાય�ની મદદની જ�ર છ�. તે કાય� પૂ�ં કરવા �� 
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િનિમ� બનું છું. િનિમ� ભાવથી કાય� કરવામાં 
બો� લાગતો નથી, જવાબદારી હોય છ�. પરંતુ 
હળવી લાગે છ�. આપણામાં રહ�લી િવશેષતાનો 
ઉપયોગ થાય છ�. જેમ કોઈ મશીનરીમાં એક ��� ન 
હોવાથી મશીન ચાલુ ન થાય તેમ કાય�માં આપણી 
િવશેષતા ���નું કામ કર� છ�. િવશેષતા એ 
�ભુ�સાદ છ�. જે સૌને આપીએ અને સંતુ� 
કરીએ. બીજું છ�. િનમા�ણિચ�. રોજ કાય� કરતાં 
કરતાં તેમાં ક�ઈક નવીનતા જ�રી છ�. આપણે જે 
�ઢ સંક�પ કય� છ�. તેમાં નવીનતા સાથે-સાથે 
િનમા�ણ કરતું જવું ક�મ ક� એક �દવસ બી� �દવસ 
સાથે સરખો હોતો નથી. નવો �દવસ, નવો િવચાર, 
નવી ��િ�, નવી ��થિત, નવું પ�રવત�ન. જેમ 
કોઈ ઈમારતનું િનમા�ણ કરવા માટ� પાયાની 
મજબૂતાઈ તથા પાયાથી જ શ�આત કરવી પડે છ�. 
તેમ કાય�ની સફળતા માટ� શ�આત હ�મેશ 
િવિધપૂવ�ક કરવી �ઈએ. મનથી, વાણીથી અને 
કમ�થી િનમા�ણિચ� બની જવું. કોઈ મોટા કાય�ની 
સફળતા માટ� નાની-નાની પણ અગ�યની બાબતો 
�યાનમાં રાખવી જ�રી છ�. િનમા�ણતા એ એવી 
િવશેષતા છ� જે િવશેષતા કોઈએ કરી હોય એ કાય� 
કરવાનો અનુભવ આપણામાં સહજભાવે હોય છ�. 
�દ�યબુિ� અને એકા�તાથી િનમા�ણ કરી શકાય 
છ�. િનમા�ણિચ� �યિ� એકા�િચ� હોય છ�, જેમ 
ક� નાનું બાળક િચ�કલા, સંગીત અને ��ય કલા 
�ારા એકા�તાની શિ�માં વધારો કરી શક� છ�.

સમયની સાથે �ઢતા

સમયથી અમૂ�ય ચીજ બીજું કાંઈ નથી. ક� જે 
એકવાર જતાં પાછો મળતો નથી. સમય પણ 
ભા�યથી મળ� છ�. આપણે કહ�તા હોઈએ છીએ ક� 
મારી પાસે સમય નથી. સમય તો મળ� છ� પણ �યાર� 
શું કરવું એ ન�ી હોતું નથી એટલે ચા�યો �ય છ�. 
બુિ�ની ડ�બીમાં એ વાત ન�ધી રાખો ક� �યાર� 

સમય મળશે �યાર� �� આ કાય� કરીશ. �યથ�, 
આળસ અને વાયુમંડળના �ભાવથી આપણે 
ક�મતી સમય પસાર ન થાય તેનું �યાન રાખવું. 
કોઈ પણ કાય�ની સં�પ�નતા માટ� તેમનો િનિ�ત 
સમય જ�રી છ�. કહ�વાય છ� સંબંધ-સંપક�માં અને 
�વ��થિતમાં લાઈટ (હળવા) રહો પરંતુ 
�દનચયા�માં નિહ. એક જ સમયે કોઈ સંક�પ 
વારંવાર કરવાથી સફળતાને મજબૂતાઈ મળ� છ�. 
ભલે શ�આત કોઈ નાનકડા સંક�પથી કરીએ 
પરંતુ તેમાં િનયિમતતા જ�રી છ�. આજના 
�દવસનો કાય�ભાર સેટ કરો. પછી અઠવા�ડયાનો, 
મિહનાના, વરસનો વગેર�... સમય બચે �યાર� 
અધૂ�ં કાય� પૂ�ં કરીએ. �વયં ઘ�ડયાળના 
સેક�ડના કાંટાની જેમ સાથે-સાથે ચાલીએ તો 
ઝડપથી, ઓછા સમયે સફળતાના િશખર� પહ�ચી 
શક�એ છીએ.

આપણે એડવા�સ નંબર લેવો છ� તો કાલનું 
કાય� આજે સંપ�ન કરવું આ રહ�ય છ�.

િનયિમતતાના ગુણથી, અઘ�ં કાય� પણ 
સરળ થઈ �ય છ�. રોજબરોજની િનયિમતતા �ઈ 
સવ� સહયોગનો હાથ જ�ર આપશે. ‘મને �ઈ સવ� 
અનુસરશે‘ સમયને સફળ કરીશું તો અવ�ય ફળ 
મળશે જ. તે માટ� તમારા હાથમાં વત�માન છ� જે 
કોઈ છીનવી નથી શકતું. ભિવ�યનું પ�રવત�ન 
કરવા માટ� વત�માનનું પ�રવત�ન કરો. એટલે જ 
એક કિવની પંિ� યાદ આવે છ� ક�...

‘કલ કર� સો આજ કર, આજ કર� સો અબ, 
પલ મ� સમય બીત �યેગા, �ફર કર�ગે કબ.

... તો ચાલો આપણા �વનમાં સફળતાને 
આમં�ણ આપતી બાબતોને �યાનમાં રાખીએ એ 
સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી છ�. બાબા કહ� છ� ક� અ�ાની આ�મા આપણને 
કોઈ બ� દુઆઓ આપે તો આપણે તેને દુઆઓ 
આપવાની છ�. દુઆઓ આપીએ અને દુઆઓ મળ� 
એ ક�ઈ મોટી વાત નથી પરંતુ દુઆઓ આપવાં 
છતાં પણ � બ� દુઆઓ મળ� અને છતાં પણ 
આપણે તેને દુઆઓ આપીએ તે સિવશેષ તેમજ 
�શંસનીય બાબત કહ�વાય. દુઆઓનું બીજું નામ 
એટલે શુભ ભાવના, શુભ કામના. આપણા ��યે 
જે કોઈ અશુભ ભાવના રાખે તેના ��યે પણ શુભ 
ભાવના રાખવી તેના જેવું પુ�ય કાય� કોઈ નથી. 
કોઈ પણ સતકમ� દુઆઓની અપે�ાથી કરવું 
નિહ. િનિમ� ભાવથી સતકમ� કરવામાં આવે તો જ 
તે સતકમ�નું પ�રણામ પુ�યના ખાતામાં જમા થાય 
છ�. ‘�� ક�ં, �� ક�ં.’ ‘મ� કયુ�, મ� કયુ�’ તે કમ�નું 
પ�રણામ પુ�યના ખાતામાં 50% જમા થાય છ� પછી 
ભલે તે કમ� સતકમ� હોય ! દુઆઓ આપવી અને 
દુઆઓ લેવી તે �વનો પુ�ષાથ� છ�. પુ�ષાથ� કરીએ 
પરંતુ િનિમ�, િન�વાથ� તેમજ િન�કામ ભાવથી 
પુ�ષાથ� કરીએ. દુઆઓ આપવા માટ� ક� દુઆઓ 
�ા�ત કરવા માટ� િનિમ� તેમજ િનમા�ણિચત 
બનીએ.

�દલથી �ા�ત થયેલી દુઆઓ ક� �દલથી 
આપેલી દુઆઓથી જ Positive પ�રણામ �ા�ત 
થાય છ�. �દમાગથી �ા�ત થયેલી દુઆઓ ક� 
�દમાગથી આપેલી દુઆઓથી Negative પ�રણામ 
�ા�ત થાય છ� તેવી જ રીતે કમ�ર દુઆઓથી 
સફળતા �ા�ત થતી નથી પછી તે દુઆઓ અ�ય 
તરફથી �ા�ત થતી હોય ક� દુઆઓ અ�યને 
આપવાની હોય. દુઆઓ Powerful હોવી �ઈએ. 
સવ� �કારની શિ�ઓથી ભરપૂર હોવી �ઈએ તો 

દુઆઓ એટલે શુભ ભાવનાઓ, શુભ 
કામનાઓ, આશીવા�દ, Blessing, સકાશ, બ� 
દુઆઓ એટલે અશુભ ભાવનાઓ અને અશુભ 
કામનાઓ. બ� દુઆઓને શાપ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. મનસા, વાચા, કમ�ણા કોઈને પણ બ� 
દુઆઓ આપવી નહ� કારણ ક� બ� દુઆઓ 
આપવી એ ક�ઈ પુ�યનું કામ નથી, પાપનું કામ છ�. 
� પુ�યનું ખાતું જમા કરવું હોય તો સવ�ને દુઆઓ 
આપતા �વ કહ�વાય છ� ક� દુ�મનને પણ દુઆઓ 
આપવી. કોઈની પણ િનંદા કરવી, ઈ�યા� કરવી, 
�ણા કરવી, અ�યનું અિહત થાય તે રીતે જૂઠું 
બોલવું, કોઈની વ�તુ ક� ચીજ ચોરી લેવી, 
શારી�રક િહ�સા�મક વલણ, શારી�રક િશ�ા, 
માનિસક �ાસ, કોઈના હકનું ઝૂંટવી લેવું વગેર� 
બ� દુઆઓ �ા�ત કરવાના વંશવેલાઓ છ� ક� 
જેનાથી પાપની ગઠરી મોટી બને છ�. આજે કોઈને 
આપેલી દુઆઓ તેની પાકતી મુદતે ગમે �યાર� 
તેના Returnમાં આડકતરી રીતે કોઈ પણ �વ�પે 
આપણને સુખ �ા�ત થાય છ�. તેનાથી ઉ�ટું આજે 
કોઈને આપેલી બ� દુઆઓ તેની પાકતી મુદતે 
ગમે �યાર� તેના Returnમાં આડકતરી રીતે કોઈ 
પણ �વ�પે આપણને દુઃખ �ા�ત થાય છ�. �વનમાં 
આવતી સમ�યાઓ, શારી�રક બીમારીઓ એ 
�ણતા અ�ણતા ભૂતકાળમાં કોઈને આપેલી બ� 
દુઆઓનું પ�રણામ છ�. આઘાત અને ��યાઘાત 
એ સામસામે અને સરખા હોય છ�. કોઈના તરફથી 
આપણને મળ�લી બ� દુઆઓ પણ દુઃખનું કારણ 
બને છ�. દુઆઓ આપશો તો દુઆઓ મળશે. બ� 
દુઆઓ આપશો તો બ� દુઆઓ મળશે. પરંતુ 
બાબાએ આપણને ક�ઈક િવશેષ સકારા�મક વાત 

દુઆઓ-બ�દુઆઓ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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િનિમ� બનું છું. િનિમ� ભાવથી કાય� કરવામાં 
બો� લાગતો નથી, જવાબદારી હોય છ�. પરંતુ 
હળવી લાગે છ�. આપણામાં રહ�લી િવશેષતાનો 
ઉપયોગ થાય છ�. જેમ કોઈ મશીનરીમાં એક ��� ન 
હોવાથી મશીન ચાલુ ન થાય તેમ કાય�માં આપણી 
િવશેષતા ���નું કામ કર� છ�. િવશેષતા એ 
�ભુ�સાદ છ�. જે સૌને આપીએ અને સંતુ� 
કરીએ. બીજું છ�. િનમા�ણિચ�. રોજ કાય� કરતાં 
કરતાં તેમાં ક�ઈક નવીનતા જ�રી છ�. આપણે જે 
�ઢ સંક�પ કય� છ�. તેમાં નવીનતા સાથે-સાથે 
િનમા�ણ કરતું જવું ક�મ ક� એક �દવસ બી� �દવસ 
સાથે સરખો હોતો નથી. નવો �દવસ, નવો િવચાર, 
નવી ��િ�, નવી ��થિત, નવું પ�રવત�ન. જેમ 
કોઈ ઈમારતનું િનમા�ણ કરવા માટ� પાયાની 
મજબૂતાઈ તથા પાયાથી જ શ�આત કરવી પડે છ�. 
તેમ કાય�ની સફળતા માટ� શ�આત હ�મેશ 
િવિધપૂવ�ક કરવી �ઈએ. મનથી, વાણીથી અને 
કમ�થી િનમા�ણિચ� બની જવું. કોઈ મોટા કાય�ની 
સફળતા માટ� નાની-નાની પણ અગ�યની બાબતો 
�યાનમાં રાખવી જ�રી છ�. િનમા�ણતા એ એવી 
િવશેષતા છ� જે િવશેષતા કોઈએ કરી હોય એ કાય� 
કરવાનો અનુભવ આપણામાં સહજભાવે હોય છ�. 
�દ�યબુિ� અને એકા�તાથી િનમા�ણ કરી શકાય 
છ�. િનમા�ણિચ� �યિ� એકા�િચ� હોય છ�, જેમ 
ક� નાનું બાળક િચ�કલા, સંગીત અને ��ય કલા 
�ારા એકા�તાની શિ�માં વધારો કરી શક� છ�.

સમયની સાથે �ઢતા

સમયથી અમૂ�ય ચીજ બીજું કાંઈ નથી. ક� જે 
એકવાર જતાં પાછો મળતો નથી. સમય પણ 
ભા�યથી મળ� છ�. આપણે કહ�તા હોઈએ છીએ ક� 
મારી પાસે સમય નથી. સમય તો મળ� છ� પણ �યાર� 
શું કરવું એ ન�ી હોતું નથી એટલે ચા�યો �ય છ�. 
બુિ�ની ડ�બીમાં એ વાત ન�ધી રાખો ક� �યાર� 

સમય મળશે �યાર� �� આ કાય� કરીશ. �યથ�, 
આળસ અને વાયુમંડળના �ભાવથી આપણે 
ક�મતી સમય પસાર ન થાય તેનું �યાન રાખવું. 
કોઈ પણ કાય�ની સં�પ�નતા માટ� તેમનો િનિ�ત 
સમય જ�રી છ�. કહ�વાય છ� સંબંધ-સંપક�માં અને 
�વ��થિતમાં લાઈટ (હળવા) રહો પરંતુ 
�દનચયા�માં નિહ. એક જ સમયે કોઈ સંક�પ 
વારંવાર કરવાથી સફળતાને મજબૂતાઈ મળ� છ�. 
ભલે શ�આત કોઈ નાનકડા સંક�પથી કરીએ 
પરંતુ તેમાં િનયિમતતા જ�રી છ�. આજના 
�દવસનો કાય�ભાર સેટ કરો. પછી અઠવા�ડયાનો, 
મિહનાના, વરસનો વગેર�... સમય બચે �યાર� 
અધૂ�ં કાય� પૂ�ં કરીએ. �વયં ઘ�ડયાળના 
સેક�ડના કાંટાની જેમ સાથે-સાથે ચાલીએ તો 
ઝડપથી, ઓછા સમયે સફળતાના િશખર� પહ�ચી 
શક�એ છીએ.

આપણે એડવા�સ નંબર લેવો છ� તો કાલનું 
કાય� આજે સંપ�ન કરવું આ રહ�ય છ�.

િનયિમતતાના ગુણથી, અઘ�ં કાય� પણ 
સરળ થઈ �ય છ�. રોજબરોજની િનયિમતતા �ઈ 
સવ� સહયોગનો હાથ જ�ર આપશે. ‘મને �ઈ સવ� 
અનુસરશે‘ સમયને સફળ કરીશું તો અવ�ય ફળ 
મળશે જ. તે માટ� તમારા હાથમાં વત�માન છ� જે 
કોઈ છીનવી નથી શકતું. ભિવ�યનું પ�રવત�ન 
કરવા માટ� વત�માનનું પ�રવત�ન કરો. એટલે જ 
એક કિવની પંિ� યાદ આવે છ� ક�...

‘કલ કર� સો આજ કર, આજ કર� સો અબ, 
પલ મ� સમય બીત �યેગા, �ફર કર�ગે કબ.

... તો ચાલો આપણા �વનમાં સફળતાને 
આમં�ણ આપતી બાબતોને �યાનમાં રાખીએ એ 
સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી છ�. બાબા કહ� છ� ક� અ�ાની આ�મા આપણને 
કોઈ બ� દુઆઓ આપે તો આપણે તેને દુઆઓ 
આપવાની છ�. દુઆઓ આપીએ અને દુઆઓ મળ� 
એ ક�ઈ મોટી વાત નથી પરંતુ દુઆઓ આપવાં 
છતાં પણ � બ� દુઆઓ મળ� અને છતાં પણ 
આપણે તેને દુઆઓ આપીએ તે સિવશેષ તેમજ 
�શંસનીય બાબત કહ�વાય. દુઆઓનું બીજું નામ 
એટલે શુભ ભાવના, શુભ કામના. આપણા ��યે 
જે કોઈ અશુભ ભાવના રાખે તેના ��યે પણ શુભ 
ભાવના રાખવી તેના જેવું પુ�ય કાય� કોઈ નથી. 
કોઈ પણ સતકમ� દુઆઓની અપે�ાથી કરવું 
નિહ. િનિમ� ભાવથી સતકમ� કરવામાં આવે તો જ 
તે સતકમ�નું પ�રણામ પુ�યના ખાતામાં જમા થાય 
છ�. ‘�� ક�ં, �� ક�ં.’ ‘મ� કયુ�, મ� કયુ�’ તે કમ�નું 
પ�રણામ પુ�યના ખાતામાં 50% જમા થાય છ� પછી 
ભલે તે કમ� સતકમ� હોય ! દુઆઓ આપવી અને 
દુઆઓ લેવી તે �વનો પુ�ષાથ� છ�. પુ�ષાથ� કરીએ 
પરંતુ િનિમ�, િન�વાથ� તેમજ િન�કામ ભાવથી 
પુ�ષાથ� કરીએ. દુઆઓ આપવા માટ� ક� દુઆઓ 
�ા�ત કરવા માટ� િનિમ� તેમજ િનમા�ણિચત 
બનીએ.

�દલથી �ા�ત થયેલી દુઆઓ ક� �દલથી 
આપેલી દુઆઓથી જ Positive પ�રણામ �ા�ત 
થાય છ�. �દમાગથી �ા�ત થયેલી દુઆઓ ક� 
�દમાગથી આપેલી દુઆઓથી Negative પ�રણામ 
�ા�ત થાય છ� તેવી જ રીતે કમ�ર દુઆઓથી 
સફળતા �ા�ત થતી નથી પછી તે દુઆઓ અ�ય 
તરફથી �ા�ત થતી હોય ક� દુઆઓ અ�યને 
આપવાની હોય. દુઆઓ Powerful હોવી �ઈએ. 
સવ� �કારની શિ�ઓથી ભરપૂર હોવી �ઈએ તો 

દુઆઓ એટલે શુભ ભાવનાઓ, શુભ 
કામનાઓ, આશીવા�દ, Blessing, સકાશ, બ� 
દુઆઓ એટલે અશુભ ભાવનાઓ અને અશુભ 
કામનાઓ. બ� દુઆઓને શાપ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. મનસા, વાચા, કમ�ણા કોઈને પણ બ� 
દુઆઓ આપવી નહ� કારણ ક� બ� દુઆઓ 
આપવી એ ક�ઈ પુ�યનું કામ નથી, પાપનું કામ છ�. 
� પુ�યનું ખાતું જમા કરવું હોય તો સવ�ને દુઆઓ 
આપતા �વ કહ�વાય છ� ક� દુ�મનને પણ દુઆઓ 
આપવી. કોઈની પણ િનંદા કરવી, ઈ�યા� કરવી, 
�ણા કરવી, અ�યનું અિહત થાય તે રીતે જૂઠું 
બોલવું, કોઈની વ�તુ ક� ચીજ ચોરી લેવી, 
શારી�રક િહ�સા�મક વલણ, શારી�રક િશ�ા, 
માનિસક �ાસ, કોઈના હકનું ઝૂંટવી લેવું વગેર� 
બ� દુઆઓ �ા�ત કરવાના વંશવેલાઓ છ� ક� 
જેનાથી પાપની ગઠરી મોટી બને છ�. આજે કોઈને 
આપેલી દુઆઓ તેની પાકતી મુદતે ગમે �યાર� 
તેના Returnમાં આડકતરી રીતે કોઈ પણ �વ�પે 
આપણને સુખ �ા�ત થાય છ�. તેનાથી ઉ�ટું આજે 
કોઈને આપેલી બ� દુઆઓ તેની પાકતી મુદતે 
ગમે �યાર� તેના Returnમાં આડકતરી રીતે કોઈ 
પણ �વ�પે આપણને દુઃખ �ા�ત થાય છ�. �વનમાં 
આવતી સમ�યાઓ, શારી�રક બીમારીઓ એ 
�ણતા અ�ણતા ભૂતકાળમાં કોઈને આપેલી બ� 
દુઆઓનું પ�રણામ છ�. આઘાત અને ��યાઘાત 
એ સામસામે અને સરખા હોય છ�. કોઈના તરફથી 
આપણને મળ�લી બ� દુઆઓ પણ દુઃખનું કારણ 
બને છ�. દુઆઓ આપશો તો દુઆઓ મળશે. બ� 
દુઆઓ આપશો તો બ� દુઆઓ મળશે. પરંતુ 
બાબાએ આપણને ક�ઈક િવશેષ સકારા�મક વાત 

દુઆઓ-બ�દુઆઓ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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જ તેનું સકારા�મક પ�રણામ મળ� છ� પછી તે 
REIKI હોય ક� સકાશ હોય. (સકાશ ભગવાનની 
અમયા��દત શિ� છ� જે તમામ �ા��તઓના 
આશીવા�દથી ભરપૂર છ�.) સકાશનો મૂળ ��ોત 
પરમધામ ��થત પરમ િ�ય પરમ િપતા પરમા�મા 
િશવબાબા છ�. સકાશ એટલે પરમધામ િનવાસી 
પરમ �યોિતિબ�દુ �વ�પ પરમ િ�ય પરમ િપતા 
પરમા�મા િશવબાબામાંથી નીકળતાં લાઈટ-
માઈટથી ભરપૂર સૂ�મ �કરણો આ�મામાં 
સમાવીએ તો જ અ�ય આ�માને આપવામાં આવતી 
શિ�શાળી દુઆઓ સકારા�મક પ�રણામલ�ી 
બને છ�. દુઆઓમાં પણ તાકાત �ઈએ ને ! 
કમ�ર દુઆઓ આપવાથી પ�રણામ �ા�ત થતું 
નથી તો ઉપરો� િવિધથી દુઆઓમાં એટલે ક� 
શુભભાવના તેમજ શુભકામનાઓમાં એટલે ક� 
આશીવા�દ-વરદાનોમાં શિ� ભરી શકાય છ� અને 
તો જ દુઆઓ શુભભાવનાઓ, શુભકામનાઓ, 
આશીવા�દ-વરદાનો ફળીભૂત થાય છ�.

દુઆઓ દવા કરતાં પણ વધુ અસરકારક 
નીવડે છ�. કોઈને પણ બ� દુઆઓ આપવાથી 
આપણું ક�યાણ થતું નથી. ઉ�ટું આપણું જ 
અક�યાણ જ થતું હોય છ�. � આપણે �વયંનું 
ક�યાણ ઈ�છતા હોઈએ તો િવ�ના સવ� 
આ�માઓને દુઆઓ જ આપતા �વ. જેવી રીતે 
એક બાપને ચાર દીકરા હોય અને સૌથી મોટો 
દીકરો નાના દીકરાને બ� દુઆ આપે તો બાપને 
ગમે ? તેવી રીતે િવ�ના સવ� આ�માઓના િપતા 
પરમા�મા એક જ છ� અને કોઈ આ�મા કોઈ પણ 
આ�માને બ� દુઆઓ આપે તો સવ� આ�માઓના 
િપતા પરમા�માને ગમે ખ�ં ? સકાશી આ�મા ક� 
તી� પુ�ષાથ� �ા�ણ આ�માની દુઆઓ ક� બ� 
દુઆઓની તી�તા શિ�શાળી હોય છ�. તેથી 
સકાશી �ા�ણ આ�માએ ક� તી� પુ�ષાથ� �ા�ણ 

આ�માએ �ણે અ�ણે કોઈને પણ મનસાથી પણ 
બ� દુઆઓ આપવી �ઈએ નહ�. આ �કારના 
આ�માઓની �ણે અ�ણે બ� દુઆઓ આપવાના 
કારણે જે આ�મા તનથી ક� મનથી ક� ધનથી ક� 
જનથી દુઃખી થતા હોય �યાર� � તેના મુખમાંથી ક� 
મનમાંથી નીકળતી બ� દુઆઓની તી�તા 
ડ�બલ થઈ ��યાઘાત �પે Return થાય તો 
આઘાત �પે જે આ�માએ બ� દુઆઓ આપી તે 
આ�મા ડ�બલ દુઃખી થતો હોય છ�. બ� દુઆઓ 
આપવી એ િવકમ� છ�, સતકમ� નથી. બ� દુઆઓ 
આપવી એ શૂ��વના સં�કાર છ�.

શા��ોમાં વણ��યા મુજબ ઋિષ મુિનઓ 
�યાર� કોપાયમાન થતાં અને �યાર� શાપ આપતા 
�યાર� તે શાપ તેને લા�યા વગર રહ�તો નિહ. જેમ ક� 
દુવા�સા મુિન શા��ો� મુજબ તેઓ ગુ�સાવાલા 
ઋિષ મુિન હતાં. ઋિષ મુિન એટલે પિવ� આ�મા. 
પરંતુ તે હદના પિવ� આ�મા કહ�વાય. �યાર� 
બાબાએ આપણને રાજઋિષ ક�ા છ�. રાજઋિષ 
અથા�� સદગિત �ા�ત કરનાર બેહદના પિવ� 
આ�મા. જે કોઈને સૂ�મમાં પણ બ� દુઆઓ આપે 
તેને રાજઋિષ કહ�વાય નિહ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ી ક��ણ, મહાવીર, મહા�મા બુ�, ગુ�નાનકદ�વ, 
કબીર, ગાંધી�, ઈસા - મુહ�મદ આ�દએ �ાણી 
મા� સાથે �ેમ કરવાનું સૂચન કયુ� છ�. �ાણીમા�ને 
�ેમ કરવાનો સંદ�શ આ�યો છ� જેથી સમય �માણે 
જેટલું બને તેટલું જલદી જલદી આ ઘોર પાપથી 
મુ� થઈ, આ હ�યા કરી માંસાહારી બનવાના 
પાપમય વાતાવરણથી શુ� થઈ સા��વક �િ�થી 
અ�ેસર થઈ જવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. અનુબેન, રાજુલા

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)...માંસાહાર કરવો

અ�� ઉપર �યાર� ફળ, �લ, અનાજ, 
દૂધ, દહી, ઘી, તેલ, જળ, જડી-બુ�ી પધરાવવામાં 
આવે તો ય� બની �ય છ� અને તે જ �કાર� અ�� 
પર મૂદા�, હાડકા, માંસ ક� મર�લ �વને રાખવામાં 
આવે તો િચતા બની �ય છ�. ભૂખ લાગવાનો અથ� 
થાય છ� ક� જઠરા�� �દી�ત થઈ છ�. આ અ��માં 
જે મૂકવામાં આવે તે અનુસાર તેનું પ�રણામ આવે 
છ�. � શુ�-સા��વક ભોજન અિપ�એ તો તે ય� 
બને અને તેમા �ડા, માંસ, માછલી, િચકન વગેર� 
નાખીએ તો િચતા બને. ય�થી દ�વ�િત ��ત 
થાય છ� અને આવા �કારની તામિસક િચતાથી 
દાનવીય �િત ��ત થાય છ�.

ભારતની સનાતન સં�ક�િતમાં ભોજનને 
�સાદના �પમાં માનવામાં આવેલ છ� તથા �હણ 
કરવામાં આવે છ� જેથી બધા ધાિમ�ક �થળોમાં 
ભોજન�થાનો મિહમા વધુ છ�. �થમ રોટલી ગાયને 
અને છ��ી રોટલી ક�તરાને ખવડાવીને આ �થાને 
ઉ�ેજન આ�યું છ�. આ પરંપરા પાછળ ભાવના છ� ક� 
સંસારમાં બધા જ �કારના �ાણી જળચર, ભૂચર, 
ખેચરને �વવાનો પૂરો અિધકાર છ�.

ઈ�ર� મનુ�યને �ાણીઓની સાપે�માં િવશેષ 
િવભૂિતઓ આપીને પોતાનો સહાયક બના�યો છ�. 
તેને સંપૂણ� ���ની દ�ખભાળ કરવાની તથા 
સમ�ત �ાણીજનની પણ ર�ા કરવાની 
જવાબદારી સ�પી છ�. પંરતુ મોટી મુ�ક�લી છ� ક� તે 
ર�કની જ�યાએ ભ�ક બનીગયો છ�.

અર�... �યાંક તો �વાદના નામથી �યાંક તો 
�ોટીનના નામથી િવટાિમનના નામથી તો �યાંક 
ધમ�ને ભેળવી દઈ મૂંગા અબોલ �ાણીની કતલ 
કરી, તેને આરોગવામાં મ� લઈ ર�ા છ�. એકતો 

પોતાને ઈ�ર પુ�, ભ� માને, બી� બાજુથી 
તેની �વરચનાની કતલ કરી િનદ�યતા આચર�, 
આ ક�વી િવરોધાભાસી વાતો છ�. તેના પર જરા 
િવચાર કરવાની જ�ર છ�. વેદ�યાસના મત મુજબ 
- ‘પરોપકારમાં પુ�યાય, પાપાય પરિપડનેન’

તુલસીદાસના મત મુજબ - ‘પરિહત સ�રસ 
ધમ� નિહ ભાઈ, પરપીડા સમ નિહ અધ માઈ, 
સા�ાત નર િપશાચ.’

જરા ક�પના કરીએ એક કાંટો �યાર� 
શરીરમાં વાગે તો ક�ટલી પીડા થાય છ� ? તો પછી 
આ �ાણીની હાલત શું થતી હશે ક� જેને �વતે �વ 
કાપવામાં બી� મ� લઈ ર�ા છ�.

શુ દ�વી આવી િહ�સક �િ�ને �ો�સાહન 
આપતી હોય છ� ? �યાર� કોઈ �ાણીને મારવામાં 
આવે �યાર� તેના આંસુ, ડર, ભય, �ાણોની ભીખ 
માંગે. દયા, યાચના કર�, રાડ પાડે, �દન કર�, 
આ��દ કર�, પોકાર�, સંઘષ� કર�, મળ-મૂ�નો ડરીને 
�યાગ કર�, આંખ લાલ થાય, મુખમાંથી ફ�ણ 
નીકળ�, ડરથી તેમાં લોહીમાં જુદા �કારનું વાયરસ 
ઉ�પ�ન થાય તે શરીરમાં �સરી �ય, િનદ�ય 
માનવ કાપવામાં મશગુલ થઈ �ય. પશુને મોતને 
ઘાટ ઉતાર�, કાંતો પૂ� સમજે, બલી સમજે કાંતો 
ધંધો. આ ક�વી િપશાચી �િ� છ�. ખર�ખર આ 
�કારનું કાય� કરનાર માનવ નહ� નર સા�ાત 
િપશાચ. કહ�વાયું છ� ક� બધા કમ� સહયોગથી જ 
થાય છ�. પછી તે - ભોજન કર�, વેચે, માર�, પકાવે, 
પીરસે બધા જ કામમાં સહયોગી બને તે પાપના 
કામમાં સહયોગી. તેની કમાણી વાપર� તે પણ 
તેટલો જ સહયોગી. બધાની આ મહાપાપમાં 
ભાગીદારી. કોઈ લોકો તક� કર� આ ખાતા નથી 

માંસાહાર કરવો અને કરાવવો બંને મહાપાપ છ�.
�.ક�.  િશવશરણ (િબલાસપુર)
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જ તેનું સકારા�મક પ�રણામ મળ� છ� પછી તે 
REIKI હોય ક� સકાશ હોય. (સકાશ ભગવાનની 
અમયા��દત શિ� છ� જે તમામ �ા��તઓના 
આશીવા�દથી ભરપૂર છ�.) સકાશનો મૂળ ��ોત 
પરમધામ ��થત પરમ િ�ય પરમ િપતા પરમા�મા 
િશવબાબા છ�. સકાશ એટલે પરમધામ િનવાસી 
પરમ �યોિતિબ�દુ �વ�પ પરમ િ�ય પરમ િપતા 
પરમા�મા િશવબાબામાંથી નીકળતાં લાઈટ-
માઈટથી ભરપૂર સૂ�મ �કરણો આ�મામાં 
સમાવીએ તો જ અ�ય આ�માને આપવામાં આવતી 
શિ�શાળી દુઆઓ સકારા�મક પ�રણામલ�ી 
બને છ�. દુઆઓમાં પણ તાકાત �ઈએ ને ! 
કમ�ર દુઆઓ આપવાથી પ�રણામ �ા�ત થતું 
નથી તો ઉપરો� િવિધથી દુઆઓમાં એટલે ક� 
શુભભાવના તેમજ શુભકામનાઓમાં એટલે ક� 
આશીવા�દ-વરદાનોમાં શિ� ભરી શકાય છ� અને 
તો જ દુઆઓ શુભભાવનાઓ, શુભકામનાઓ, 
આશીવા�દ-વરદાનો ફળીભૂત થાય છ�.

દુઆઓ દવા કરતાં પણ વધુ અસરકારક 
નીવડે છ�. કોઈને પણ બ� દુઆઓ આપવાથી 
આપણું ક�યાણ થતું નથી. ઉ�ટું આપણું જ 
અક�યાણ જ થતું હોય છ�. � આપણે �વયંનું 
ક�યાણ ઈ�છતા હોઈએ તો િવ�ના સવ� 
આ�માઓને દુઆઓ જ આપતા �વ. જેવી રીતે 
એક બાપને ચાર દીકરા હોય અને સૌથી મોટો 
દીકરો નાના દીકરાને બ� દુઆ આપે તો બાપને 
ગમે ? તેવી રીતે િવ�ના સવ� આ�માઓના િપતા 
પરમા�મા એક જ છ� અને કોઈ આ�મા કોઈ પણ 
આ�માને બ� દુઆઓ આપે તો સવ� આ�માઓના 
િપતા પરમા�માને ગમે ખ�ં ? સકાશી આ�મા ક� 
તી� પુ�ષાથ� �ા�ણ આ�માની દુઆઓ ક� બ� 
દુઆઓની તી�તા શિ�શાળી હોય છ�. તેથી 
સકાશી �ા�ણ આ�માએ ક� તી� પુ�ષાથ� �ા�ણ 

આ�માએ �ણે અ�ણે કોઈને પણ મનસાથી પણ 
બ� દુઆઓ આપવી �ઈએ નહ�. આ �કારના 
આ�માઓની �ણે અ�ણે બ� દુઆઓ આપવાના 
કારણે જે આ�મા તનથી ક� મનથી ક� ધનથી ક� 
જનથી દુઃખી થતા હોય �યાર� � તેના મુખમાંથી ક� 
મનમાંથી નીકળતી બ� દુઆઓની તી�તા 
ડ�બલ થઈ ��યાઘાત �પે Return થાય તો 
આઘાત �પે જે આ�માએ બ� દુઆઓ આપી તે 
આ�મા ડ�બલ દુઃખી થતો હોય છ�. બ� દુઆઓ 
આપવી એ િવકમ� છ�, સતકમ� નથી. બ� દુઆઓ 
આપવી એ શૂ��વના સં�કાર છ�.

શા��ોમાં વણ��યા મુજબ ઋિષ મુિનઓ 
�યાર� કોપાયમાન થતાં અને �યાર� શાપ આપતા 
�યાર� તે શાપ તેને લા�યા વગર રહ�તો નિહ. જેમ ક� 
દુવા�સા મુિન શા��ો� મુજબ તેઓ ગુ�સાવાલા 
ઋિષ મુિન હતાં. ઋિષ મુિન એટલે પિવ� આ�મા. 
પરંતુ તે હદના પિવ� આ�મા કહ�વાય. �યાર� 
બાબાએ આપણને રાજઋિષ ક�ા છ�. રાજઋિષ 
અથા�� સદગિત �ા�ત કરનાર બેહદના પિવ� 
આ�મા. જે કોઈને સૂ�મમાં પણ બ� દુઆઓ આપે 
તેને રાજઋિષ કહ�વાય નિહ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ી ક��ણ, મહાવીર, મહા�મા બુ�, ગુ�નાનકદ�વ, 
કબીર, ગાંધી�, ઈસા - મુહ�મદ આ�દએ �ાણી 
મા� સાથે �ેમ કરવાનું સૂચન કયુ� છ�. �ાણીમા�ને 
�ેમ કરવાનો સંદ�શ આ�યો છ� જેથી સમય �માણે 
જેટલું બને તેટલું જલદી જલદી આ ઘોર પાપથી 
મુ� થઈ, આ હ�યા કરી માંસાહારી બનવાના 
પાપમય વાતાવરણથી શુ� થઈ સા��વક �િ�થી 
અ�ેસર થઈ જવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુ. �.ક�. અનુબેન, રાજુલા

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)...માંસાહાર કરવો

અ�� ઉપર �યાર� ફળ, �લ, અનાજ, 
દૂધ, દહી, ઘી, તેલ, જળ, જડી-બુ�ી પધરાવવામાં 
આવે તો ય� બની �ય છ� અને તે જ �કાર� અ�� 
પર મૂદા�, હાડકા, માંસ ક� મર�લ �વને રાખવામાં 
આવે તો િચતા બની �ય છ�. ભૂખ લાગવાનો અથ� 
થાય છ� ક� જઠરા�� �દી�ત થઈ છ�. આ અ��માં 
જે મૂકવામાં આવે તે અનુસાર તેનું પ�રણામ આવે 
છ�. � શુ�-સા��વક ભોજન અિપ�એ તો તે ય� 
બને અને તેમા �ડા, માંસ, માછલી, િચકન વગેર� 
નાખીએ તો િચતા બને. ય�થી દ�વ�િત ��ત 
થાય છ� અને આવા �કારની તામિસક િચતાથી 
દાનવીય �િત ��ત થાય છ�.

ભારતની સનાતન સં�ક�િતમાં ભોજનને 
�સાદના �પમાં માનવામાં આવેલ છ� તથા �હણ 
કરવામાં આવે છ� જેથી બધા ધાિમ�ક �થળોમાં 
ભોજન�થાનો મિહમા વધુ છ�. �થમ રોટલી ગાયને 
અને છ��ી રોટલી ક�તરાને ખવડાવીને આ �થાને 
ઉ�ેજન આ�યું છ�. આ પરંપરા પાછળ ભાવના છ� ક� 
સંસારમાં બધા જ �કારના �ાણી જળચર, ભૂચર, 
ખેચરને �વવાનો પૂરો અિધકાર છ�.

ઈ�ર� મનુ�યને �ાણીઓની સાપે�માં િવશેષ 
િવભૂિતઓ આપીને પોતાનો સહાયક બના�યો છ�. 
તેને સંપૂણ� ���ની દ�ખભાળ કરવાની તથા 
સમ�ત �ાણીજનની પણ ર�ા કરવાની 
જવાબદારી સ�પી છ�. પંરતુ મોટી મુ�ક�લી છ� ક� તે 
ર�કની જ�યાએ ભ�ક બનીગયો છ�.

અર�... �યાંક તો �વાદના નામથી �યાંક તો 
�ોટીનના નામથી િવટાિમનના નામથી તો �યાંક 
ધમ�ને ભેળવી દઈ મૂંગા અબોલ �ાણીની કતલ 
કરી, તેને આરોગવામાં મ� લઈ ર�ા છ�. એકતો 

પોતાને ઈ�ર પુ�, ભ� માને, બી� બાજુથી 
તેની �વરચનાની કતલ કરી િનદ�યતા આચર�, 
આ ક�વી િવરોધાભાસી વાતો છ�. તેના પર જરા 
િવચાર કરવાની જ�ર છ�. વેદ�યાસના મત મુજબ 
- ‘પરોપકારમાં પુ�યાય, પાપાય પરિપડનેન’

તુલસીદાસના મત મુજબ - ‘પરિહત સ�રસ 
ધમ� નિહ ભાઈ, પરપીડા સમ નિહ અધ માઈ, 
સા�ાત નર િપશાચ.’

જરા ક�પના કરીએ એક કાંટો �યાર� 
શરીરમાં વાગે તો ક�ટલી પીડા થાય છ� ? તો પછી 
આ �ાણીની હાલત શું થતી હશે ક� જેને �વતે �વ 
કાપવામાં બી� મ� લઈ ર�ા છ�.

શુ દ�વી આવી િહ�સક �િ�ને �ો�સાહન 
આપતી હોય છ� ? �યાર� કોઈ �ાણીને મારવામાં 
આવે �યાર� તેના આંસુ, ડર, ભય, �ાણોની ભીખ 
માંગે. દયા, યાચના કર�, રાડ પાડે, �દન કર�, 
આ��દ કર�, પોકાર�, સંઘષ� કર�, મળ-મૂ�નો ડરીને 
�યાગ કર�, આંખ લાલ થાય, મુખમાંથી ફ�ણ 
નીકળ�, ડરથી તેમાં લોહીમાં જુદા �કારનું વાયરસ 
ઉ�પ�ન થાય તે શરીરમાં �સરી �ય, િનદ�ય 
માનવ કાપવામાં મશગુલ થઈ �ય. પશુને મોતને 
ઘાટ ઉતાર�, કાંતો પૂ� સમજે, બલી સમજે કાંતો 
ધંધો. આ ક�વી િપશાચી �િ� છ�. ખર�ખર આ 
�કારનું કાય� કરનાર માનવ નહ� નર સા�ાત 
િપશાચ. કહ�વાયું છ� ક� બધા કમ� સહયોગથી જ 
થાય છ�. પછી તે - ભોજન કર�, વેચે, માર�, પકાવે, 
પીરસે બધા જ કામમાં સહયોગી બને તે પાપના 
કામમાં સહયોગી. તેની કમાણી વાપર� તે પણ 
તેટલો જ સહયોગી. બધાની આ મહાપાપમાં 
ભાગીદારી. કોઈ લોકો તક� કર� આ ખાતા નથી 

માંસાહાર કરવો અને કરાવવો બંને મહાપાપ છ�.
�.ક�.  િશવશરણ (િબલાસપુર)
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મા� વેપાર કરીએ છીએ તેથી પાપી નથી. આ કાય� 
મા� કહ�વા પૂરતું જ છ�. દર�કનો હાથ સહયોગ - 
ભાગીદારી, જે પોતે ખાતા નથી પણ બી�ને 
ખવડાવવામાં એટલા અ�ેસર રહ� તે પણ પાપી છ� 
જ, દોષી છ� જ. િવ�ાને સંશોધન કયુ� ક� 
કતલખાના તથા માંસાહારી હોટલોમાં કામ 
કરનાર અથવા તેની આસપાસ રહ�નારને અમુક 
�કારના રોગની સંભાવના 30 થી 40 ટકા દર વધુ 
છ�. જેના શરીરમાં કાયમ - મન અશાંત, 
ભાવનાઓ ક��ઠીત, િ�યા કલાપ િન�ુર �તરના 
હોય છ�. તેઓની બુિ� �િમત હોય છ�. �વભાવ 
ચી�ડયો હોય છ�. તે વાતવાતમાં મરવું મારવાનો જ 
�વભાવ ધરાવે છ�. તેના �વભાવ, સંબંધ, દો�તીમાં 
વારંવાર ઓટ આવતા રહ� છ�. �વન વારંવાર 
તાણમાં અને અવઢવમાં ��ત રહ� છ�. ત�ત રહ� છ�.

�વોના માંસની સાથે નકારા�મક ઉ�� તથા 
ઝેરી ત�વો ઉ�પ�ન થતા હોવાથી �વન અનેક 
�યાિધનો િશકાર થતું રહ� છ�. એક ર�કોડ� �માણે 
પાંચ લાખ લોકો �િતવષ� માંસાહારથી અપ��યુ, 
અકાળ� ��યુના િશકાર બને છ�. માનવનું શરીર 
શુ� સા��વક ભોજન માટ� બનેલ છ�. િહ�સક પશુ-
�ાણીઓના દાંત, ચાંચ નખ તે �માણેથી બનેલ છ�. 
તે પાણીને પણ �ભથી ચાટીને પીવે છ�. શા��ોમાં 
મનુ�યોનું ભોજન પ�, પુ�પ, ફળ, પાણીને 
બતાવીને ઋિષઓનાં સંતાન બતા�યાં છ�. પછી તે 
આવું તામિસક અ�ન આરોગવું ક�ટલું ઉિચત છ� ? 
� માનવને વાનરનું િવકિસત �પ માનતા હોય તો 
શાકાહારી વાનરથી બદતર માનવ માંસાહારી 
બની ગયો છ�.

ક�દરતે બધા �ાણીઓને રહ�વા, ખાવા, 
પીવાની પૂરી સુિવધા આપી છ� જ. �ક�િતએ 
શાકભા�, ફળ, �લોને, અના�ને પયા��ત 
મા�ામાં પો��ક ગ�યા છ�. સોયાબીન, પાલક, 

દૂધી, દાળોમાં ભરપૂર પયા��ત �ોટીન, િવટાિમન 
ભર�લ છ�. તે માનવ માટ� જ છ�. છતાં માનવ 
માંસભ�ણ કરી તેના ખરાબ પ�રણામો 
ભોગવવામાં અ�ેસર થાય છ�.

ચોરી કરવી, જૂઠું બોલવું, દગો કરવો, 
ખોટા આરોપ મૂકવા, ખોટા કોટ� કચેરી ક�સ કરી 
દ�વા આ બધા તેમાં �યાંકને �યાંક �ાયિ�ત 
અથવા કમ� સુધારની સંભાવના તક છ�. દા.ત. 
�યિ� કોઈના ઉપર ખોટો આરોપ મૂક�ને કોટ� 
ક�સ કર� તો સમયાંતર� તે કોટ�ની બહાર ભૂલને 
સુધારી આરોપ પાછા ખ�ચી લે તો માફ થાય. 
ચોરીની ભૂલ કર� તે �મા યાચીને માફ� મળ� ભૂલ 
સુધારી શકાય. �વન બદલાવી શક�ને �મા 
યાચના થાય. ફરી �યાર�ય ચોરી ન કરવાના 
સોગંદ લઈને માફ� મેળવી શક�. તેવી રીતે જુગાર 
રમત, દા�, અ�ય �યસન હવે ન કરવાની 
શરતથી તે માફ� મેળવી શક� અને પ�તાવો �ય� 
કરી �વન પ�રવત�નની તક મળી શક� પણ 
કોઈના �વનને ખતમ કરવાની �વ હ�યા કરી 
પ�તાવો કરી પ�રવત�ન કર� તે તો માફ થઈ ન શક�. 
�વ હ�યા કરી તેની માફ� લઈ લેવાના તથા સુધાર 
કરવાના બધા ર�તાઓના િવક�પો સમા�ત કારણ 
ક� ન તો માફ� માંગી શકાય છ� ન કોઈને બી�વાર 
�વંત કરી શકાય છ�.

આ �કાર� આપણે એમ પણ કહી શક�એ ક� 
માંસ ખાવું અથવા ખવડાવવું અથવા ધમ�ના નામે 
�યાંય �વ હ�યા અથવા વધ અથવા બલી 
ચડાવવો તે તો જઘ�ય અપરાધ છ� અથવા ઘોર 
પાપ છ�. આ પાપ લોક તથા પરલોક બંનેને 
બગાડના�ં છ�. આ લોકમાં મોટી િચંતાઓ, તાણ, 
લોકિનંદાથી કોઈ બચી શક� નિહ તો ��યુ પછી 
નક�ની યાતનાઓ જ�રથી ભોગવવી જ પડે છ�.

આપણા ઘણા મહાનાયકો જેવા ક� �ી રામ, 
(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)

ચોકસાઈપૂવ�કનું થવું જ�રી છ�. ભલે તમે બધું જ ન 
�ણતા હોવ ક� ન પણ આવડે પણ, �ણો છો તેટલું 
પ�રપૂણ� હોવું તે અિત આવ�યક છ�. જેવી રીતે 
એક વાડક�માં દહ� ભરવાનું થાય તમે સરળતાથી 
ભરી દો છો તેના માટ� બ� સારી રીતે ક� ચો�સાઈ 
રાખવાની જ�ર નથી પડતી પરંતુ તે જ વાડક�માં 
દહ� વલોવાનું થાય છ� તો �યાં ‘પરફ��ટ’ બનવું 
પડશે. તે વખતે ધીરજ અને �યાનપૂવ�ક કાય� 
કરવાની જ�ર પડશે.

સરળ કાય� હ�મેશા ‘પરફ��ટલી’ પૂરા થઈ 
જતાં હોય છ� આવી જ રીતે કોઈ પણ કાય�માં સરળ 
બનીને (�વભાવથી) કરવાથી પણ તે ‘પરફ��ટ’ 
થતું હોય છ�. પરંતુ અઘરા બનીએ, ક� તેના માટ� 
ઉ�ટુ, િવચારીએ તો કાય� બગડે છ� અથવા તેમાં 
‘�ડફ��ટ’ (ખામી) રહી જતી હોય છ�. એક 
ઉદાહરણ વાંચેલું ક�, જે દ�વમૂિત�ને ચોખા ચડાવાય 
છ� તો ચોખાના દાણામાં કોઈ તૂટ�લો દાણો ન હોવો 
�ઈએ � અનેક દાણા ભેગો એક દાણો તૂટ�લો 
હશે તો ચાલશે એમ માને અને ચોખા ચઢાવાય તો 
તેને સાચો પૂ�રી નથી કહ�વાતો. આ વાત તો 
િબલક�લ સામા�ય લાગે પરંતુ છતાંયે ચીવટભરી 
અને ગુ� છ�.

મનુ�યએ તેના કાય�માં તો સાથેસાથે 
�વનમાં દર�ક �ટ�જ પર ‘પરફ��ટ’ બનવું �ઈએ. 
કાય�માં ક�શળતા લાવવી જ�રી હોય છ�. સરખી 
રીતે થયેલું એક સરખી કાળ�થી કરાયેલું અને 
સરખા ઉ�સાહથી પૂણ� થયેલું કાય� હ�મેશા 
‘પરફ��ટ’ થાય છ�. આવું કાય� પૂણ� થયાનો 
આ�મસંતોષ થાય છ� તો બી�ંઓને પણ 
કાય�પૂિત�નો પૂર�પૂરો સંતોષ આપી શકાય છ�. આવા 

પરફ��ટ િવશેષણના અથ�માં સંપૂણ� અને 
િ�યાના �પે પૂણ� બનાવવું ક� બરાબર કરવું થાય 
છ�. �યાર� પરફ��શન અથા�ત ચો�સાઈપૂવ�ક 
થયેલું તે અથ� થાય. જેમ ક� બોડ�માં પેપરમાં 
પસંદગી (ચોઈસ)વાળા જવાબોમાં િવ�ાથ�ઓએ 
નાનું વતુ�ળ પે��સલ વડે ભરવાનું (ફ�લ કરવાનું) 
હોય છ� તે એકદમ આખું ભરી દ�વાય, અને 
કાળાશ બહાર પણ ન નીકળ� ક� અધૂ� પણ ન રહ� 
તો જ તેના માક�સ મૂકાય છ�. આમ અહ� 
પરફ��શન જ ખૂબ જ�રી ગણાય છ�. અથા�� જેવું 
જ�રી છ� તેવું જ અને તેટલું જ �માણ �ળવવું. 
આપણે પણ બોલમાં, કમ�માં, િવચારોમાં ક� 
સંબંધોમાં આવું પરફ��શન રાખીશું તો જ તે લાંબા 
સમય માટ� �ભાવશાળી બની રહ� છ�. જેમ બોટલ 
પર ઢાંકણું ‘પરફ��ટ’ ફ�ટ થઈ જતું હોય તો તે 
બોટલ ઉપયોગી બનશે, નહ� તો બોટલ નકામી 
ગણાશે આમ બધી બાબતે બંધબેસતું થવું �ઈએ.

�ડફ��ટ એટલે ક� દોષ, ખામી, ઉણપ, 
અપૂણ�તા, �યૂનતા આવા અથ� થાય છ�. આમ જેમાં 
દોષ નથી, ખામી ક� ઉણપ વતા�તી નથી, જેને 
આપણે અપૂણ� ન કહીએ અને �યૂનતાનો ભાવ ન 
હોય તે ‘પરફ��ટ’ કહ�વાય.

‘પરફ��ટ’ એટલે Complete ક� પૂર�પૂ�ં 
(સંપૂણ� ક� આખુ) એવું નથી. જેમ ક� કોઈની પા�તા 
યો�ય હશે તો બોલે છ� ક� બ�નેમાં એકમેકને 
સમ� શકશે તેવી યો�ય લાયકાત દ�ખાય છ�. તો 
શ�દો સરી પડે છ� ‘પરફ��ટ’ �ડી. હશે જ તેમ 
નથી કહી શકાતું ક� ક��પલીટ છ�. કોઈ કાય� જેટલું 
પણ કરીએ ભલે તે પૂરી રીતે અથા�ત આખું ન થાય 
પણ જે થયું છ� તેમાં તો િનપુણતાથી, 

‘પરફ��ટ બનવાની ‘ફ��ટ’સ !
�.ક�. નીિતનભાઈ , રાજકોટ
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મા� વેપાર કરીએ છીએ તેથી પાપી નથી. આ કાય� 
મા� કહ�વા પૂરતું જ છ�. દર�કનો હાથ સહયોગ - 
ભાગીદારી, જે પોતે ખાતા નથી પણ બી�ને 
ખવડાવવામાં એટલા અ�ેસર રહ� તે પણ પાપી છ� 
જ, દોષી છ� જ. િવ�ાને સંશોધન કયુ� ક� 
કતલખાના તથા માંસાહારી હોટલોમાં કામ 
કરનાર અથવા તેની આસપાસ રહ�નારને અમુક 
�કારના રોગની સંભાવના 30 થી 40 ટકા દર વધુ 
છ�. જેના શરીરમાં કાયમ - મન અશાંત, 
ભાવનાઓ ક��ઠીત, િ�યા કલાપ િન�ુર �તરના 
હોય છ�. તેઓની બુિ� �િમત હોય છ�. �વભાવ 
ચી�ડયો હોય છ�. તે વાતવાતમાં મરવું મારવાનો જ 
�વભાવ ધરાવે છ�. તેના �વભાવ, સંબંધ, દો�તીમાં 
વારંવાર ઓટ આવતા રહ� છ�. �વન વારંવાર 
તાણમાં અને અવઢવમાં ��ત રહ� છ�. ત�ત રહ� છ�.

�વોના માંસની સાથે નકારા�મક ઉ�� તથા 
ઝેરી ત�વો ઉ�પ�ન થતા હોવાથી �વન અનેક 
�યાિધનો િશકાર થતું રહ� છ�. એક ર�કોડ� �માણે 
પાંચ લાખ લોકો �િતવષ� માંસાહારથી અપ��યુ, 
અકાળ� ��યુના િશકાર બને છ�. માનવનું શરીર 
શુ� સા��વક ભોજન માટ� બનેલ છ�. િહ�સક પશુ-
�ાણીઓના દાંત, ચાંચ નખ તે �માણેથી બનેલ છ�. 
તે પાણીને પણ �ભથી ચાટીને પીવે છ�. શા��ોમાં 
મનુ�યોનું ભોજન પ�, પુ�પ, ફળ, પાણીને 
બતાવીને ઋિષઓનાં સંતાન બતા�યાં છ�. પછી તે 
આવું તામિસક અ�ન આરોગવું ક�ટલું ઉિચત છ� ? 
� માનવને વાનરનું િવકિસત �પ માનતા હોય તો 
શાકાહારી વાનરથી બદતર માનવ માંસાહારી 
બની ગયો છ�.

ક�દરતે બધા �ાણીઓને રહ�વા, ખાવા, 
પીવાની પૂરી સુિવધા આપી છ� જ. �ક�િતએ 
શાકભા�, ફળ, �લોને, અના�ને પયા��ત 
મા�ામાં પો��ક ગ�યા છ�. સોયાબીન, પાલક, 

દૂધી, દાળોમાં ભરપૂર પયા��ત �ોટીન, િવટાિમન 
ભર�લ છ�. તે માનવ માટ� જ છ�. છતાં માનવ 
માંસભ�ણ કરી તેના ખરાબ પ�રણામો 
ભોગવવામાં અ�ેસર થાય છ�.

ચોરી કરવી, જૂઠું બોલવું, દગો કરવો, 
ખોટા આરોપ મૂકવા, ખોટા કોટ� કચેરી ક�સ કરી 
દ�વા આ બધા તેમાં �યાંકને �યાંક �ાયિ�ત 
અથવા કમ� સુધારની સંભાવના તક છ�. દા.ત. 
�યિ� કોઈના ઉપર ખોટો આરોપ મૂક�ને કોટ� 
ક�સ કર� તો સમયાંતર� તે કોટ�ની બહાર ભૂલને 
સુધારી આરોપ પાછા ખ�ચી લે તો માફ થાય. 
ચોરીની ભૂલ કર� તે �મા યાચીને માફ� મળ� ભૂલ 
સુધારી શકાય. �વન બદલાવી શક�ને �મા 
યાચના થાય. ફરી �યાર�ય ચોરી ન કરવાના 
સોગંદ લઈને માફ� મેળવી શક�. તેવી રીતે જુગાર 
રમત, દા�, અ�ય �યસન હવે ન કરવાની 
શરતથી તે માફ� મેળવી શક� અને પ�તાવો �ય� 
કરી �વન પ�રવત�નની તક મળી શક� પણ 
કોઈના �વનને ખતમ કરવાની �વ હ�યા કરી 
પ�તાવો કરી પ�રવત�ન કર� તે તો માફ થઈ ન શક�. 
�વ હ�યા કરી તેની માફ� લઈ લેવાના તથા સુધાર 
કરવાના બધા ર�તાઓના િવક�પો સમા�ત કારણ 
ક� ન તો માફ� માંગી શકાય છ� ન કોઈને બી�વાર 
�વંત કરી શકાય છ�.

આ �કાર� આપણે એમ પણ કહી શક�એ ક� 
માંસ ખાવું અથવા ખવડાવવું અથવા ધમ�ના નામે 
�યાંય �વ હ�યા અથવા વધ અથવા બલી 
ચડાવવો તે તો જઘ�ય અપરાધ છ� અથવા ઘોર 
પાપ છ�. આ પાપ લોક તથા પરલોક બંનેને 
બગાડના�ં છ�. આ લોકમાં મોટી િચંતાઓ, તાણ, 
લોકિનંદાથી કોઈ બચી શક� નિહ તો ��યુ પછી 
નક�ની યાતનાઓ જ�રથી ભોગવવી જ પડે છ�.

આપણા ઘણા મહાનાયકો જેવા ક� �ી રામ, 
(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)

ચોકસાઈપૂવ�કનું થવું જ�રી છ�. ભલે તમે બધું જ ન 
�ણતા હોવ ક� ન પણ આવડે પણ, �ણો છો તેટલું 
પ�રપૂણ� હોવું તે અિત આવ�યક છ�. જેવી રીતે 
એક વાડક�માં દહ� ભરવાનું થાય તમે સરળતાથી 
ભરી દો છો તેના માટ� બ� સારી રીતે ક� ચો�સાઈ 
રાખવાની જ�ર નથી પડતી પરંતુ તે જ વાડક�માં 
દહ� વલોવાનું થાય છ� તો �યાં ‘પરફ��ટ’ બનવું 
પડશે. તે વખતે ધીરજ અને �યાનપૂવ�ક કાય� 
કરવાની જ�ર પડશે.

સરળ કાય� હ�મેશા ‘પરફ��ટલી’ પૂરા થઈ 
જતાં હોય છ� આવી જ રીતે કોઈ પણ કાય�માં સરળ 
બનીને (�વભાવથી) કરવાથી પણ તે ‘પરફ��ટ’ 
થતું હોય છ�. પરંતુ અઘરા બનીએ, ક� તેના માટ� 
ઉ�ટુ, િવચારીએ તો કાય� બગડે છ� અથવા તેમાં 
‘�ડફ��ટ’ (ખામી) રહી જતી હોય છ�. એક 
ઉદાહરણ વાંચેલું ક�, જે દ�વમૂિત�ને ચોખા ચડાવાય 
છ� તો ચોખાના દાણામાં કોઈ તૂટ�લો દાણો ન હોવો 
�ઈએ � અનેક દાણા ભેગો એક દાણો તૂટ�લો 
હશે તો ચાલશે એમ માને અને ચોખા ચઢાવાય તો 
તેને સાચો પૂ�રી નથી કહ�વાતો. આ વાત તો 
િબલક�લ સામા�ય લાગે પરંતુ છતાંયે ચીવટભરી 
અને ગુ� છ�.

મનુ�યએ તેના કાય�માં તો સાથેસાથે 
�વનમાં દર�ક �ટ�જ પર ‘પરફ��ટ’ બનવું �ઈએ. 
કાય�માં ક�શળતા લાવવી જ�રી હોય છ�. સરખી 
રીતે થયેલું એક સરખી કાળ�થી કરાયેલું અને 
સરખા ઉ�સાહથી પૂણ� થયેલું કાય� હ�મેશા 
‘પરફ��ટ’ થાય છ�. આવું કાય� પૂણ� થયાનો 
આ�મસંતોષ થાય છ� તો બી�ંઓને પણ 
કાય�પૂિત�નો પૂર�પૂરો સંતોષ આપી શકાય છ�. આવા 

પરફ��ટ િવશેષણના અથ�માં સંપૂણ� અને 
િ�યાના �પે પૂણ� બનાવવું ક� બરાબર કરવું થાય 
છ�. �યાર� પરફ��શન અથા�ત ચો�સાઈપૂવ�ક 
થયેલું તે અથ� થાય. જેમ ક� બોડ�માં પેપરમાં 
પસંદગી (ચોઈસ)વાળા જવાબોમાં િવ�ાથ�ઓએ 
નાનું વતુ�ળ પે��સલ વડે ભરવાનું (ફ�લ કરવાનું) 
હોય છ� તે એકદમ આખું ભરી દ�વાય, અને 
કાળાશ બહાર પણ ન નીકળ� ક� અધૂ� પણ ન રહ� 
તો જ તેના માક�સ મૂકાય છ�. આમ અહ� 
પરફ��શન જ ખૂબ જ�રી ગણાય છ�. અથા�� જેવું 
જ�રી છ� તેવું જ અને તેટલું જ �માણ �ળવવું. 
આપણે પણ બોલમાં, કમ�માં, િવચારોમાં ક� 
સંબંધોમાં આવું પરફ��શન રાખીશું તો જ તે લાંબા 
સમય માટ� �ભાવશાળી બની રહ� છ�. જેમ બોટલ 
પર ઢાંકણું ‘પરફ��ટ’ ફ�ટ થઈ જતું હોય તો તે 
બોટલ ઉપયોગી બનશે, નહ� તો બોટલ નકામી 
ગણાશે આમ બધી બાબતે બંધબેસતું થવું �ઈએ.

�ડફ��ટ એટલે ક� દોષ, ખામી, ઉણપ, 
અપૂણ�તા, �યૂનતા આવા અથ� થાય છ�. આમ જેમાં 
દોષ નથી, ખામી ક� ઉણપ વતા�તી નથી, જેને 
આપણે અપૂણ� ન કહીએ અને �યૂનતાનો ભાવ ન 
હોય તે ‘પરફ��ટ’ કહ�વાય.

‘પરફ��ટ’ એટલે Complete ક� પૂર�પૂ�ં 
(સંપૂણ� ક� આખુ) એવું નથી. જેમ ક� કોઈની પા�તા 
યો�ય હશે તો બોલે છ� ક� બ�નેમાં એકમેકને 
સમ� શકશે તેવી યો�ય લાયકાત દ�ખાય છ�. તો 
શ�દો સરી પડે છ� ‘પરફ��ટ’ �ડી. હશે જ તેમ 
નથી કહી શકાતું ક� ક��પલીટ છ�. કોઈ કાય� જેટલું 
પણ કરીએ ભલે તે પૂરી રીતે અથા�ત આખું ન થાય 
પણ જે થયું છ� તેમાં તો િનપુણતાથી, 

‘પરફ��ટ બનવાની ‘ફ��ટ’સ !
�.ક�. નીિતનભાઈ , રાજકોટ
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થયેલા કાય�ને ઘણીવાર ‘કલા’ તરીક� િબરદાવાય 
છ� તો તેવું કરનારને ‘કલાકાર’ની ઉપાિધ અપાય 
છ�. તેને કોઈના પણ �વભાવ-ભાવ, સં�કાર, 
આચાર, િવચાર, વાણી, વત�ન, �યવહાર વગેર�થી 
કોઈને એકબી�થી ફ�રયાદ નથી. �વયંથી પણ 
ખુશ તો િવ�ની દર�ક �યિ� જેનો ન�ક દૂરનો 
સંબંધ-સંપક� છ� તે સવ� પણ તેનાથી ખુશ હોય તેવું 
‘પરફ��ટ’ �વન દર�ક� �વવું �ઈએ. અિત ધન-
સંપિ�, જમીન - �યદાદ ક� મોટર-બંગલો, માન-
શાન �િત�ા જ મા� સંતુ� �વનને ન આપી 
શક�. તે માટ� �વનને શુ� આચરણવાળું બનાવવું 
જ�રી છ�. અશુ� આચરણ હશે તો દુઃખની 
અનુભૂિત થશે ક� િવ�નોનો સામનો કરવો પડશે. 
‘પરફ��શન’ આપણને ઘણી બાબતોમાં િનિ�ંત 
��થિત આપે છ�. જે �વનમાં ��થરતા લાવી આપે 
છ�. ચ�ર�વાન, સરળ, સાદું અને ઉ� 
િવચારવાળું �વન જ ‘પરફ��ટ’ �વન કહી 
શકાય. �ે��ટકલ ઉદા. �ઈએ તો ��િપતા 
��ાક�મારીઝ ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયના 
સં�થાપક ��ાબાબાએ પોતાના �વનમાં દર�ક 
કાય� �વ��થિતમાં રહીને ક�શળતાપૂવ�ક સવ�ને 
કરીને બતા�યું. ‘� કમ� મ� ક�ંગાં, મુજે દ�ખ ઔર 
કર�ગે.’ ‘એક બલ, એક ભરોસા’ સાથે પોતાની 
�મર 60 થી પણ વધુ હોવા છતાં ય�ની �થાપના 
હતી તે સમયે યુવાનોને ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરતા, 
�વયંને ચુ�ત અને ��ત� રાખીને ય�ના દર�ક કાય� 
સંપૂણ� િન�યબુિ� બનીને કયા�. પિવ�તા અને 
શાંિતને પોતાના સંક�પો અને �િ�માં એવા તે ભરી 
દીધાં ક� તેમને અંિતમ કમા�તીત અવ�થા �ા�ત થઈ 
તે વખતે તેઓને દુઆઓ અને અિત �યારની 
�ા��ત �વતઃ સવ� તરફથી �ા�ત થયાં.

સતોગુણથી ભરપૂર આ�માની શોભા જ 
અનેરી હોય છ�. તેવા આ�માઓની ���, �િ�માં 

કોઈ ��યે દુભા�વના ન હોય વળી સંબંધ - સંપક�માં 
સવ� �િત સમભાવ રાખે. તેમનો સંબંધ પરમા�મા 
�ડે સદાકાળનો હોય આથી પરમા�મા તરફથી 
વારસામાં 21 જ�મનું સુખ અને નીરોગી કાયા મળ� 
છ�. તેમને ડી�ી ‘16 કલા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, સવ�ગુણ સંપ�ન, ડબલ અિહ�સક, પૂણ� 
પુ�ષો�મ’ની મળ� છ�. તો સદાયે લ�ય ‘પરફ��ટ’ 
બનવાનું રાખનાર સદા તેમના વાણી, વત�ન, 
ચાલચલનમાં સતત પોતાનામાં પ�રવત�ન કરી 
પોતાને સતયુગી દુિનયાને લાયક બનાવે છ�.

‘પરફ��ટ’માં જડતા નથી હોતી ક� નથી કોઈ 
દબાણપૂવ�કની ક� વધુ પડતાં િશ�તની વાત. એવી 
કોઈ નાજુક પ�ર��થિત વખતે ક� સમયે ઘણીવાર 
�વા મળ� છ� ક� એક કહ�વાતા ‘પરફ��ટ’ 
�યિ�થી પણ નાની ભૂલો થઈ જતી હોય છ�. તે 
વખતે �વયં પર તેમજ તેવી �યિ� ��યે રહ�મભાવ 
રાખવો, શુભ�િત અને સંક�પમાં શુભભાવના 
રાખીએ સાથે ધૈય�તા, સહયોગની ભાવના જેવાં 
ગુણોનો પોતાનામાં િવકાસ કરવાથી �વિ�ય, 
સવ�િ�ય સાથે �ભુિ�ય પા� બની જઈશું ! � 
અવગુણો, દોષો �વાની જ ટ�વ પડેલી હશે તો તે 
કદી ‘પરફ��ટ’ બની ન શક�.

જેમ ક� એક �યિ� રોજ પોતાના જૂતા 
(શૂઝ) એમનાં યો�ય �થાને જ મૂક� દ� છ� અને 
પોતાની ઓ�ફસમાં પણ બધું બરાબર ગોઠવીને 
પછી જ ટ�બલ છોડે છ�. કોઈ એક સમયે કોઈ િવપદા 
ક� �યાિધમાં તે તેવું કરવાનું ભૂલી �ય છ� �થમ 
વખતે તેમને મળનાર� તો એવું માની લેવું ક� તે 
પરફ��ટ નથી તે ભૂલ ભર�લું કહ�વાશે. ઉ�ટું તે 
સમયે તેની સાથે મદદમાં રહીને ક� તેમની તે નાની 
ભૂલોને આપણે સામે ચાલીને ક� તેના ચા�યા ગયાં 
બાદ સુધારી લેવાથી આપણી ‘પરફ��ટતા’નો તો 
આંક જ�ર ઉચો જશે તો વળી તેને �ણ થતાં તે 

પોતાની ‘પરફ��ટતા’માં ઘણો ઉચો સુધારો 
લાવશે.

‘પરફ��ટ’ બનવા સદાયે પોતાને ચેક 
કરીએ ક� - શું �� મા�ટર �ાન સાગર બનીને મા�ં 
દર�ક કાય� િ�કાલદશ� બનીને, યુિ� યુ� ક�ં 
છું? ��ાબાબા અને જગદ�બા સર�વતી માતાને 
સામે રાખીને તેના સમાન સંક�પ, વત�ન ક� 
�યવહાર ક�ં છું ક� અ�ય ને પણ �ાનથી ક� 
�વયંના પ�રવત�નથી �ેરણા�પ બનીને તેઓને 
પણ આપ સમાન બનાવું છું ? મારાથી કોઈ નારાજ 
તો નથી થતું ને ? વાણીમાં મીઠાશ ક� અંદરથી શાંત 
ક�ટલો બ�યો છું ? મારામાં કોઈ રાવણની સંપિ� 
અથા�ત િવકારો તો નથી ને ? કારણ ક� નહ� તો 

‘મેલી િવ�ા’ જેવી કોઈ િવ�ા જ નથી િવ�ા �યાર�ય કોઈનું અિહત કરવાની કોઈને શિ� 
આપતી નથી. આવી કોઈ િસિ� ગમે તેવા તં�-મં� ક� તાવીજથી િસ� કરી શકાતી નથી.

‘મેલી િવ�ા’ ‘કાલા �દુ’ની વાત આપણા સમાજમાં �યાપક �માણમાં ફ�લાયેલી છ�. પરંતુ શું 
કોઈપણ �યિ� પર મેલીિવ�ાના �યોગો કરી તેનું સ�યનાશ ક� સવ�નાશ કરાવી શકાય ખ�ં ? આનો 
જવાબ છ� ના. િવિવધ �ંથોમાં મેલીિવ�ાનો સીધો ક� આડકતરો ઉ�ેખ હોવાની વાત કરાય છ�. પણ 
આનો કોઈ વૈ�ાિનક પુરાવો નથી.

- �ગેશ વૈ�ણવ (મનોિચ�ક�સક)

નાપાસ થઈ પડીશું. આથી આવું ચે�ક�ગ આપણે 
વારંવાર કરતાં રહ�વું �ઈએ.

તો ઈ�રીય સંતાનોએ �વનને સંતુ�, 
ઉ�, બી�ને માટ� આધારમૂત� ઉ�ારમૂત�, સરળ 
અને ચીવટવાળું ક�વી રીતે બનાવવું તે માટ� 
િશવબાબા રોજ મુરલીમાં �ાનની પોઈ�ટસ 
સમ�વે છ�. આમ બાબાના સૂ�મ તે સૂ�મ ઈશારા 
આપણને ‘પરફ��ટ’ અથા�ત સંપૂણ� બનાવવા માટ� 
ઉ�ારાયેલા છ� ને આપણે સવ� પ�ાપ� ભા�યવાન 
આ�માઓ છીએ ક� �વયં ‘પરફ��ટ’તાના સાગર 
રોજ �ાનધનથી ભરપૂર કરી આપણને ‘સંપ�ન 
સંપૂણ�’ બનાવી ર�ા છ�. તો સદા એક ગીત ગાતા 
રહીએ વાહ મેરા ભા�ય વાહ !      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભોજન આપશો તો સકારા�મક િવચારો �યાંથી 
આવશે ? � આપણે સવાર� ઉઠતાં જ સકારા�મક 
િવચારો કરીશું ક� મારી સાથે સવ�કાંઈ સા�ં જ થઈ 
ર�ં છ�. �વયં પરમા�મા અને પરમા�માની શિ� 
મારી સાથે છ� તો એનાથી આપણે આખો �દવસ 
��થર રહીશું અને કોઈ પણ પ�ર��થિતમાં 
િવચિલત થઈશું નહ�.

કામ-ધંધેથી પાછા ફરતાં મોડું થતાં ઘરના 
સ�યો િવશે નકારા�મક િવચારો કરવા �ઈએ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના નહ�. �યથ� સંક�પો કરવાથી �યાર� �યિ� ઘેર 
આવશે �યાર� તમે તેનું ક�વું �વાગત કરશો ? 
�યિ�ને કોઈ કામ, કારણ હશે એટલે જ મોડા 
પ�ા છ� એવું િવચારવું �ઈએ. � આપ 
નકારા�મક િવચારો જ કરશો તો ઘરનું 
વાતાવરણ બગડશે. પણ સકારા�મક િવચારો 
કરશો તો �યિ�ને �ેમથી આવકારી શકશો. 
જેથી આપણે ક�વા િવચારો કરીએ છીએ. તેના 
ઉપરજ આપણી માનિસક ��થિત રહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મેલી િવ�ા



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 30

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 31

�ાના�ત

થયેલા કાય�ને ઘણીવાર ‘કલા’ તરીક� િબરદાવાય 
છ� તો તેવું કરનારને ‘કલાકાર’ની ઉપાિધ અપાય 
છ�. તેને કોઈના પણ �વભાવ-ભાવ, સં�કાર, 
આચાર, િવચાર, વાણી, વત�ન, �યવહાર વગેર�થી 
કોઈને એકબી�થી ફ�રયાદ નથી. �વયંથી પણ 
ખુશ તો િવ�ની દર�ક �યિ� જેનો ન�ક દૂરનો 
સંબંધ-સંપક� છ� તે સવ� પણ તેનાથી ખુશ હોય તેવું 
‘પરફ��ટ’ �વન દર�ક� �વવું �ઈએ. અિત ધન-
સંપિ�, જમીન - �યદાદ ક� મોટર-બંગલો, માન-
શાન �િત�ા જ મા� સંતુ� �વનને ન આપી 
શક�. તે માટ� �વનને શુ� આચરણવાળું બનાવવું 
જ�રી છ�. અશુ� આચરણ હશે તો દુઃખની 
અનુભૂિત થશે ક� િવ�નોનો સામનો કરવો પડશે. 
‘પરફ��શન’ આપણને ઘણી બાબતોમાં િનિ�ંત 
��થિત આપે છ�. જે �વનમાં ��થરતા લાવી આપે 
છ�. ચ�ર�વાન, સરળ, સાદું અને ઉ� 
િવચારવાળું �વન જ ‘પરફ��ટ’ �વન કહી 
શકાય. �ે��ટકલ ઉદા. �ઈએ તો ��િપતા 
��ાક�મારીઝ ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયના 
સં�થાપક ��ાબાબાએ પોતાના �વનમાં દર�ક 
કાય� �વ��થિતમાં રહીને ક�શળતાપૂવ�ક સવ�ને 
કરીને બતા�યું. ‘� કમ� મ� ક�ંગાં, મુજે દ�ખ ઔર 
કર�ગે.’ ‘એક બલ, એક ભરોસા’ સાથે પોતાની 
�મર 60 થી પણ વધુ હોવા છતાં ય�ની �થાપના 
હતી તે સમયે યુવાનોને ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરતા, 
�વયંને ચુ�ત અને ��ત� રાખીને ય�ના દર�ક કાય� 
સંપૂણ� િન�યબુિ� બનીને કયા�. પિવ�તા અને 
શાંિતને પોતાના સંક�પો અને �િ�માં એવા તે ભરી 
દીધાં ક� તેમને અંિતમ કમા�તીત અવ�થા �ા�ત થઈ 
તે વખતે તેઓને દુઆઓ અને અિત �યારની 
�ા��ત �વતઃ સવ� તરફથી �ા�ત થયાં.

સતોગુણથી ભરપૂર આ�માની શોભા જ 
અનેરી હોય છ�. તેવા આ�માઓની ���, �િ�માં 

કોઈ ��યે દુભા�વના ન હોય વળી સંબંધ - સંપક�માં 
સવ� �િત સમભાવ રાખે. તેમનો સંબંધ પરમા�મા 
�ડે સદાકાળનો હોય આથી પરમા�મા તરફથી 
વારસામાં 21 જ�મનું સુખ અને નીરોગી કાયા મળ� 
છ�. તેમને ડી�ી ‘16 કલા સંપૂણ�, સંપૂણ� 
િનિવ�કારી, સવ�ગુણ સંપ�ન, ડબલ અિહ�સક, પૂણ� 
પુ�ષો�મ’ની મળ� છ�. તો સદાયે લ�ય ‘પરફ��ટ’ 
બનવાનું રાખનાર સદા તેમના વાણી, વત�ન, 
ચાલચલનમાં સતત પોતાનામાં પ�રવત�ન કરી 
પોતાને સતયુગી દુિનયાને લાયક બનાવે છ�.

‘પરફ��ટ’માં જડતા નથી હોતી ક� નથી કોઈ 
દબાણપૂવ�કની ક� વધુ પડતાં િશ�તની વાત. એવી 
કોઈ નાજુક પ�ર��થિત વખતે ક� સમયે ઘણીવાર 
�વા મળ� છ� ક� એક કહ�વાતા ‘પરફ��ટ’ 
�યિ�થી પણ નાની ભૂલો થઈ જતી હોય છ�. તે 
વખતે �વયં પર તેમજ તેવી �યિ� ��યે રહ�મભાવ 
રાખવો, શુભ�િત અને સંક�પમાં શુભભાવના 
રાખીએ સાથે ધૈય�તા, સહયોગની ભાવના જેવાં 
ગુણોનો પોતાનામાં િવકાસ કરવાથી �વિ�ય, 
સવ�િ�ય સાથે �ભુિ�ય પા� બની જઈશું ! � 
અવગુણો, દોષો �વાની જ ટ�વ પડેલી હશે તો તે 
કદી ‘પરફ��ટ’ બની ન શક�.

જેમ ક� એક �યિ� રોજ પોતાના જૂતા 
(શૂઝ) એમનાં યો�ય �થાને જ મૂક� દ� છ� અને 
પોતાની ઓ�ફસમાં પણ બધું બરાબર ગોઠવીને 
પછી જ ટ�બલ છોડે છ�. કોઈ એક સમયે કોઈ િવપદા 
ક� �યાિધમાં તે તેવું કરવાનું ભૂલી �ય છ� �થમ 
વખતે તેમને મળનાર� તો એવું માની લેવું ક� તે 
પરફ��ટ નથી તે ભૂલ ભર�લું કહ�વાશે. ઉ�ટું તે 
સમયે તેની સાથે મદદમાં રહીને ક� તેમની તે નાની 
ભૂલોને આપણે સામે ચાલીને ક� તેના ચા�યા ગયાં 
બાદ સુધારી લેવાથી આપણી ‘પરફ��ટતા’નો તો 
આંક જ�ર ઉચો જશે તો વળી તેને �ણ થતાં તે 

પોતાની ‘પરફ��ટતા’માં ઘણો ઉચો સુધારો 
લાવશે.

‘પરફ��ટ’ બનવા સદાયે પોતાને ચેક 
કરીએ ક� - શું �� મા�ટર �ાન સાગર બનીને મા�ં 
દર�ક કાય� િ�કાલદશ� બનીને, યુિ� યુ� ક�ં 
છું? ��ાબાબા અને જગદ�બા સર�વતી માતાને 
સામે રાખીને તેના સમાન સંક�પ, વત�ન ક� 
�યવહાર ક�ં છું ક� અ�ય ને પણ �ાનથી ક� 
�વયંના પ�રવત�નથી �ેરણા�પ બનીને તેઓને 
પણ આપ સમાન બનાવું છું ? મારાથી કોઈ નારાજ 
તો નથી થતું ને ? વાણીમાં મીઠાશ ક� અંદરથી શાંત 
ક�ટલો બ�યો છું ? મારામાં કોઈ રાવણની સંપિ� 
અથા�ત િવકારો તો નથી ને ? કારણ ક� નહ� તો 

‘મેલી િવ�ા’ જેવી કોઈ િવ�ા જ નથી િવ�ા �યાર�ય કોઈનું અિહત કરવાની કોઈને શિ� 
આપતી નથી. આવી કોઈ િસિ� ગમે તેવા તં�-મં� ક� તાવીજથી િસ� કરી શકાતી નથી.

‘મેલી િવ�ા’ ‘કાલા �દુ’ની વાત આપણા સમાજમાં �યાપક �માણમાં ફ�લાયેલી છ�. પરંતુ શું 
કોઈપણ �યિ� પર મેલીિવ�ાના �યોગો કરી તેનું સ�યનાશ ક� સવ�નાશ કરાવી શકાય ખ�ં ? આનો 
જવાબ છ� ના. િવિવધ �ંથોમાં મેલીિવ�ાનો સીધો ક� આડકતરો ઉ�ેખ હોવાની વાત કરાય છ�. પણ 
આનો કોઈ વૈ�ાિનક પુરાવો નથી.

- �ગેશ વૈ�ણવ (મનોિચ�ક�સક)

નાપાસ થઈ પડીશું. આથી આવું ચે�ક�ગ આપણે 
વારંવાર કરતાં રહ�વું �ઈએ.

તો ઈ�રીય સંતાનોએ �વનને સંતુ�, 
ઉ�, બી�ને માટ� આધારમૂત� ઉ�ારમૂત�, સરળ 
અને ચીવટવાળું ક�વી રીતે બનાવવું તે માટ� 
િશવબાબા રોજ મુરલીમાં �ાનની પોઈ�ટસ 
સમ�વે છ�. આમ બાબાના સૂ�મ તે સૂ�મ ઈશારા 
આપણને ‘પરફ��ટ’ અથા�ત સંપૂણ� બનાવવા માટ� 
ઉ�ારાયેલા છ� ને આપણે સવ� પ�ાપ� ભા�યવાન 
આ�માઓ છીએ ક� �વયં ‘પરફ��ટ’તાના સાગર 
રોજ �ાનધનથી ભરપૂર કરી આપણને ‘સંપ�ન 
સંપૂણ�’ બનાવી ર�ા છ�. તો સદા એક ગીત ગાતા 
રહીએ વાહ મેરા ભા�ય વાહ !      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભોજન આપશો તો સકારા�મક િવચારો �યાંથી 
આવશે ? � આપણે સવાર� ઉઠતાં જ સકારા�મક 
િવચારો કરીશું ક� મારી સાથે સવ�કાંઈ સા�ં જ થઈ 
ર�ં છ�. �વયં પરમા�મા અને પરમા�માની શિ� 
મારી સાથે છ� તો એનાથી આપણે આખો �દવસ 
��થર રહીશું અને કોઈ પણ પ�ર��થિતમાં 
િવચિલત થઈશું નહ�.

કામ-ધંધેથી પાછા ફરતાં મોડું થતાં ઘરના 
સ�યો િવશે નકારા�મક િવચારો કરવા �ઈએ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)...�સ�નતાના નહ�. �યથ� સંક�પો કરવાથી �યાર� �યિ� ઘેર 
આવશે �યાર� તમે તેનું ક�વું �વાગત કરશો ? 
�યિ�ને કોઈ કામ, કારણ હશે એટલે જ મોડા 
પ�ા છ� એવું િવચારવું �ઈએ. � આપ 
નકારા�મક િવચારો જ કરશો તો ઘરનું 
વાતાવરણ બગડશે. પણ સકારા�મક િવચારો 
કરશો તો �યિ�ને �ેમથી આવકારી શકશો. 
જેથી આપણે ક�વા િવચારો કરીએ છીએ. તેના 
ઉપરજ આપણી માનિસક ��થિત રહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મેલી િવ�ા
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થાય, મુખ �યાર�ય હિષ�તમુખ નહ� બને, ચહ�રા 
પર ખુશી અને �વનમાં �સ�નતાનો અહ�સાસ 
નહ� થાય. પુ�ષાથ�ની બધી િ�યાઓ શ�દાથ� જ 
હશે અનુભવ નહ�.

જેમ ચૂપ શ�દ બોલતાં આપણા બે હોઠ 
બીડાય અને આપણે બોલતા બંધ થઈએ ક� વાણી 
પર િનયં�ણ કરીએ તો એ મૌન નથી થઈ જતું. 
આપણી આંખો અને ચહ�રો ઘણું બધું બોલતો હોય 
છ�. મૌન તો સાધનાનું એક મહ�વપૂણ� સૂ� છ�. 
સાધનાનો �થમ હ�તુ તો �વયંને બદલવાનો છ�. 
કોઈને પણ બદલવામાં આપણો સમય, શિ�, 
બરબાદ ન કરો એનો ઉપયોગ �વયંને પ�રવત�ન 
કરવામાં લગાડો. તમા�ં પ�રવત�ન જ ઘણા બધાને 
મદદ�પ થશે. તમારા સંક�પ-િવક�પ, તક�-
િવતક�ને કરવાથી કોઈને મદદ નહ� મળ� એટલે 
જેટલું બને તેટલું મનથી શાંત રહો, મ�ત રહો અને 
તંદુર�ત રહો. સરલતાનું �થમ પગલું શાંિત, 
સરલતાનું અંિતમ પગલું ઉદારતા છ�. ઉદારતા 
સમપ�ણતાથી આવે, માટ� ઉદાર બનો, �માવાન 
બનો.

તેવી જ રીતે મા� કામ-િવકારને દબાવી 
રાખવાથી પિવ� નથી બની જવાતું. સા��વક ક� 
શુ� ભોજન લેવા મા�થી આહાર ��યેની 
આસિ� દૂર નથી થતી. ઘણી યોગી-તપ�વી 
કહ�વડાવતી �યિ�ઓની ભોજન ��યેની લાલસા 
અને િવિવધતા વધાર� પડતી �વા મળ� છ�. ભોજન 
�વા�દ�-પૌ��ક હોવું �ઈએ. પણ તેની મા�ા 
અને રીતમાં સંયમ હોય. શરીરને �વ�થ, િનરોગી 
રાખવા ક�ટલાક િનયમો અને �ત ક� િસ�ાંતો 
જ�ર અપનાવો પરંતુ તેની આડમાં કાય� ��યેની 

સાધનામાં ભિ�માગ�માં જેમ પૂ� �ાથ�ના, 
અચ�ના, ઉપવાસ, મં�, માળા, ��ા જેવી 
િવિધઓ મા� િ�યા બનીને રહી �ય તો ફળ 
આપતી નથી. તેમ �ાનમાગ�માં પણ �યાર�ક યોગ, 
મૌન, વૈરા�ય, સમપ�ણ, પિવ�તા, એકાંત ક� 
અંતમુ�ખી થઈ જવા જેવો પુ�ષાથ� પણ મનને દબાવી 
ક� મારીને નહ� પણ સુમન કરીને ક� મનાવીને 
એકા�તાથી ન થાય, બુિ�નો �યોગ િવવેકપૂણ�, 
પૂરતુ સમ�યા વગર ક� અનુભવ વગર ન કરાય, 
કમ� �દલથી અને �ઢતાપૂવ�ક ન થાય તો �વનના 
લ� સુધી પહ�ચવું મુ�ક�લ બને છ�.

મા� ચૂપ રહ�વાથી ક� ધીમે બોલવાની 
કોિશશ �ારા મૌન નથી થવાતું. એકાંતમાં જવા 
મા�થી અંતમુ�ખતા નથી આવતી, ક� અવાજ નહ� 
કરીને શાંત બની જવા મા�થી શાંિતની અનુભૂિત 
નથી થતી. વ�તુ, �યિ� ક� સાધન વગર ચલાવી 
લેવું એ �યાગ નથી. સગવડો ભોગવો પરંતુ 
અગવડોનો સામનો કરવાનું સામથ� પણ ક�ળવો. 
આ જ વાતોને બાબા વારંવાર બાબાને ઈતને 
�કાર ક� યોગી, �ેહી, �યાગી બ�ે દ�ખે એમ 
કહી સમજ આપે છ� પણ કદાચ આપણું �યાન એ 
તરફ ઓછું �ય છ�.

ધાિમ�ક ક� આ�યા��મક બનીને આપણી 
વાણીમાં વત�નમાં ક� �યવહારમાં �દ�યતા ક� �ે�તા 
ન આવે �યાં સુધી આપણી તપ�યા ફળી નથી એમ 
સમજવું અને �યાં સુધી સેવા �ારા પણ ખુશી નહ� 
મળ�. િનયમોમાં જડતા ભલે ન હોય પણ િનયમો 
વારંવાર તૂટ� અને મયા�દાઓનું વારંવાર ઉ�ંઘન 
થાય એ પણ યો�ય નથી. માટ� જ િનયમ, સંયમ 
અપનાવા છતાં ઉ�સાહ-ઉમંગનો અનુભવ નહ� 

સાધનાનાં સૂ�ો
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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પલાયન�િ� અને િવશેષ સગવડોના આ�હી 
બનવું બરાબર નથી. ખાસ કરીને સેવાના �ે�માં 
સંગઠનમાં રહ�તા હોઈએ ક� �હ�ર �વનની 
��િ�માં શામીલ હોઈએ �યાર� �સંગોપાત આ 
વાતનું �યાન રાખવું જ�રી છ�. બાબા વારંવાર એ 
વાત પર આપણું �યાન દોર� છ� ક� આપણે શરીર 
નથી પણ શરીર આપણું છ�. એટલે તેને આપણી 
આ�ા મુજબ ચલાવતાં આવડવું �ઈએ. ખર�ખર 
તો વધાર� પડતા લાડ-લડાવીને મોભા ખાતર 
પોતાના રોજ-બરોજના કાય� અ�ય પાસે કરાવીને 
આપણે જ શરીરને બગા�ું છ�. જે સરવાળ� 
આપણને જ આળસુ, િન���ય અને પરાવલંબી 
બનાવે છ�.

આપણી ક�ટલીક મનો�િ�ઓ અને 
મા�યતાઓએ આપણા મનને પણ બગા�ું છ�. 
જેના કારણે આપણે િચંતા��ત અને ભયભીત 
રહીએ છીએ. શંકા-ક�શંકાઓથી ઘેરાયેલા રહીએ 
છીએ. અંતે પોતાનામાંથી જ િવ�ાસ ઊઠી �ય છ�. 
માનવ �વભાવગત કર�લા કાય�થી સંતુ� થવાને 
બદલે રહી ગયેલા કાય�થી અસંતુ� અથવા 
નારાજ વધાર� હોય છ�. ભૂતકાળ અને ભિવ�ય 
િવશેનું વધાર� પડતું િવચારીને આપણે વત�માનને 
બગાડીએ છીએ. �ણવા જેવું તો વત�માનમાં જ 
ઘણું બધું છ�. જે સુધારવું અને બદલવું પણ શ�ય છ� 
અને એ આપણા હાથમાં છ�. વળી જે વત�માનને 
જુએ છ�. વત�માનની વાત કર� છ� તે ��ા છ�. �વ-
િચંતન �ારા આપણામાં રહ�લા િવકારોના 
કારણોને �ણવા �ય� કરવો પડે. જેનાથી 
��તતા આવે છ� જે દોષો ને દૂર કરવા મદદ�પ 
બને છ�. �વયંના સૂ�મથી સૂ�મ સંક�પોનું 

• િવપિ�ઓને સહન કરવાનું બળ મા� 
ઈ�રીય યાદથી જ મળ� છ�.

• � �વું છ� તો બી�ની િવશેષતાઓને જુઓ 
અને ક�ઈક છોડવું છ� તો પોતાની 
નબળાઈઓને છોડો.

• શાંત �વ�પમાં રહ�વાથી જ કમ�માં ક�શળતા 
અને �યવહારમાં શુ�તાનો જ�મ થાય છ�.

�િ�ઓનું અવલોકન િનરી�ણ કરી દુગુ�ણોને દૂર 
કરવા એ જ સાચી અંતમુ�ખતા છ�.

તપ�વીમાં પણ � ઉતાવળ, ઉ�ેજના ક� 
ઉ�ક�રાટ છ� તો તે અશાંત �ોધી ક� મોહને વશ છ� 
એમ કહ�વાય. શુ� �ેમને વહ�વડાવવામાં અહ� 
બાધક છ�. જેમાં બધા જ �કારનો િવનાશ કરવાની 
પાશવી �મતા હોય છ�.

મન-વચન-કમ�થી લોકોના તન-મન-ધનને 
બગાડનારા અનેક �કારના નેતાઓ સમાજમાં છ�. 
રાજનેતાના બોલ પર અિભનેતાના અિભનય પર 
અને ધમ�નેતાની ભાવુકતા પર લોકો પોતાના 
ધનને બરબાદ કરી ર�ા છ�. સેવાક�ય 
��િ�ઓમાં પણ �પધા� થવા માંડી છ�. �પધા�થી 
સ�ભાવના જ�મતી નથી. તેનો જ�મ તો 
��ધામાંથી થાય છ�. જેનું ઉગમ�થાન �ેમ છ� અને 
છલ-કપટ અને સ�ા તેના અવરોધકો છ�.

સંસાર માનિસક િવકલાંગતાના ભરડામાં 
પીડાઈ ર�ો છ�. મોટા થઈને ડો�ટર, એ��નીયર, 
િ�ક�ટર ક� એ�ટર થવું છ� પણ સુખી થવું છ� એમ 
કોઈ નથી કહ�તું !

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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થાય, મુખ �યાર�ય હિષ�તમુખ નહ� બને, ચહ�રા 
પર ખુશી અને �વનમાં �સ�નતાનો અહ�સાસ 
નહ� થાય. પુ�ષાથ�ની બધી િ�યાઓ શ�દાથ� જ 
હશે અનુભવ નહ�.

જેમ ચૂપ શ�દ બોલતાં આપણા બે હોઠ 
બીડાય અને આપણે બોલતા બંધ થઈએ ક� વાણી 
પર િનયં�ણ કરીએ તો એ મૌન નથી થઈ જતું. 
આપણી આંખો અને ચહ�રો ઘણું બધું બોલતો હોય 
છ�. મૌન તો સાધનાનું એક મહ�વપૂણ� સૂ� છ�. 
સાધનાનો �થમ હ�તુ તો �વયંને બદલવાનો છ�. 
કોઈને પણ બદલવામાં આપણો સમય, શિ�, 
બરબાદ ન કરો એનો ઉપયોગ �વયંને પ�રવત�ન 
કરવામાં લગાડો. તમા�ં પ�રવત�ન જ ઘણા બધાને 
મદદ�પ થશે. તમારા સંક�પ-િવક�પ, તક�-
િવતક�ને કરવાથી કોઈને મદદ નહ� મળ� એટલે 
જેટલું બને તેટલું મનથી શાંત રહો, મ�ત રહો અને 
તંદુર�ત રહો. સરલતાનું �થમ પગલું શાંિત, 
સરલતાનું અંિતમ પગલું ઉદારતા છ�. ઉદારતા 
સમપ�ણતાથી આવે, માટ� ઉદાર બનો, �માવાન 
બનો.

તેવી જ રીતે મા� કામ-િવકારને દબાવી 
રાખવાથી પિવ� નથી બની જવાતું. સા��વક ક� 
શુ� ભોજન લેવા મા�થી આહાર ��યેની 
આસિ� દૂર નથી થતી. ઘણી યોગી-તપ�વી 
કહ�વડાવતી �યિ�ઓની ભોજન ��યેની લાલસા 
અને િવિવધતા વધાર� પડતી �વા મળ� છ�. ભોજન 
�વા�દ�-પૌ��ક હોવું �ઈએ. પણ તેની મા�ા 
અને રીતમાં સંયમ હોય. શરીરને �વ�થ, િનરોગી 
રાખવા ક�ટલાક િનયમો અને �ત ક� િસ�ાંતો 
જ�ર અપનાવો પરંતુ તેની આડમાં કાય� ��યેની 

સાધનામાં ભિ�માગ�માં જેમ પૂ� �ાથ�ના, 
અચ�ના, ઉપવાસ, મં�, માળા, ��ા જેવી 
િવિધઓ મા� િ�યા બનીને રહી �ય તો ફળ 
આપતી નથી. તેમ �ાનમાગ�માં પણ �યાર�ક યોગ, 
મૌન, વૈરા�ય, સમપ�ણ, પિવ�તા, એકાંત ક� 
અંતમુ�ખી થઈ જવા જેવો પુ�ષાથ� પણ મનને દબાવી 
ક� મારીને નહ� પણ સુમન કરીને ક� મનાવીને 
એકા�તાથી ન થાય, બુિ�નો �યોગ િવવેકપૂણ�, 
પૂરતુ સમ�યા વગર ક� અનુભવ વગર ન કરાય, 
કમ� �દલથી અને �ઢતાપૂવ�ક ન થાય તો �વનના 
લ� સુધી પહ�ચવું મુ�ક�લ બને છ�.

મા� ચૂપ રહ�વાથી ક� ધીમે બોલવાની 
કોિશશ �ારા મૌન નથી થવાતું. એકાંતમાં જવા 
મા�થી અંતમુ�ખતા નથી આવતી, ક� અવાજ નહ� 
કરીને શાંત બની જવા મા�થી શાંિતની અનુભૂિત 
નથી થતી. વ�તુ, �યિ� ક� સાધન વગર ચલાવી 
લેવું એ �યાગ નથી. સગવડો ભોગવો પરંતુ 
અગવડોનો સામનો કરવાનું સામથ� પણ ક�ળવો. 
આ જ વાતોને બાબા વારંવાર બાબાને ઈતને 
�કાર ક� યોગી, �ેહી, �યાગી બ�ે દ�ખે એમ 
કહી સમજ આપે છ� પણ કદાચ આપણું �યાન એ 
તરફ ઓછું �ય છ�.

ધાિમ�ક ક� આ�યા��મક બનીને આપણી 
વાણીમાં વત�નમાં ક� �યવહારમાં �દ�યતા ક� �ે�તા 
ન આવે �યાં સુધી આપણી તપ�યા ફળી નથી એમ 
સમજવું અને �યાં સુધી સેવા �ારા પણ ખુશી નહ� 
મળ�. િનયમોમાં જડતા ભલે ન હોય પણ િનયમો 
વારંવાર તૂટ� અને મયા�દાઓનું વારંવાર ઉ�ંઘન 
થાય એ પણ યો�ય નથી. માટ� જ િનયમ, સંયમ 
અપનાવા છતાં ઉ�સાહ-ઉમંગનો અનુભવ નહ� 

સાધનાનાં સૂ�ો
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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પલાયન�િ� અને િવશેષ સગવડોના આ�હી 
બનવું બરાબર નથી. ખાસ કરીને સેવાના �ે�માં 
સંગઠનમાં રહ�તા હોઈએ ક� �હ�ર �વનની 
��િ�માં શામીલ હોઈએ �યાર� �સંગોપાત આ 
વાતનું �યાન રાખવું જ�રી છ�. બાબા વારંવાર એ 
વાત પર આપણું �યાન દોર� છ� ક� આપણે શરીર 
નથી પણ શરીર આપણું છ�. એટલે તેને આપણી 
આ�ા મુજબ ચલાવતાં આવડવું �ઈએ. ખર�ખર 
તો વધાર� પડતા લાડ-લડાવીને મોભા ખાતર 
પોતાના રોજ-બરોજના કાય� અ�ય પાસે કરાવીને 
આપણે જ શરીરને બગા�ું છ�. જે સરવાળ� 
આપણને જ આળસુ, િન���ય અને પરાવલંબી 
બનાવે છ�.

આપણી ક�ટલીક મનો�િ�ઓ અને 
મા�યતાઓએ આપણા મનને પણ બગા�ું છ�. 
જેના કારણે આપણે િચંતા��ત અને ભયભીત 
રહીએ છીએ. શંકા-ક�શંકાઓથી ઘેરાયેલા રહીએ 
છીએ. અંતે પોતાનામાંથી જ િવ�ાસ ઊઠી �ય છ�. 
માનવ �વભાવગત કર�લા કાય�થી સંતુ� થવાને 
બદલે રહી ગયેલા કાય�થી અસંતુ� અથવા 
નારાજ વધાર� હોય છ�. ભૂતકાળ અને ભિવ�ય 
િવશેનું વધાર� પડતું િવચારીને આપણે વત�માનને 
બગાડીએ છીએ. �ણવા જેવું તો વત�માનમાં જ 
ઘણું બધું છ�. જે સુધારવું અને બદલવું પણ શ�ય છ� 
અને એ આપણા હાથમાં છ�. વળી જે વત�માનને 
જુએ છ�. વત�માનની વાત કર� છ� તે ��ા છ�. �વ-
િચંતન �ારા આપણામાં રહ�લા િવકારોના 
કારણોને �ણવા �ય� કરવો પડે. જેનાથી 
��તતા આવે છ� જે દોષો ને દૂર કરવા મદદ�પ 
બને છ�. �વયંના સૂ�મથી સૂ�મ સંક�પોનું 

• િવપિ�ઓને સહન કરવાનું બળ મા� 
ઈ�રીય યાદથી જ મળ� છ�.

• � �વું છ� તો બી�ની િવશેષતાઓને જુઓ 
અને ક�ઈક છોડવું છ� તો પોતાની 
નબળાઈઓને છોડો.

• શાંત �વ�પમાં રહ�વાથી જ કમ�માં ક�શળતા 
અને �યવહારમાં શુ�તાનો જ�મ થાય છ�.

�િ�ઓનું અવલોકન િનરી�ણ કરી દુગુ�ણોને દૂર 
કરવા એ જ સાચી અંતમુ�ખતા છ�.

તપ�વીમાં પણ � ઉતાવળ, ઉ�ેજના ક� 
ઉ�ક�રાટ છ� તો તે અશાંત �ોધી ક� મોહને વશ છ� 
એમ કહ�વાય. શુ� �ેમને વહ�વડાવવામાં અહ� 
બાધક છ�. જેમાં બધા જ �કારનો િવનાશ કરવાની 
પાશવી �મતા હોય છ�.

મન-વચન-કમ�થી લોકોના તન-મન-ધનને 
બગાડનારા અનેક �કારના નેતાઓ સમાજમાં છ�. 
રાજનેતાના બોલ પર અિભનેતાના અિભનય પર 
અને ધમ�નેતાની ભાવુકતા પર લોકો પોતાના 
ધનને બરબાદ કરી ર�ા છ�. સેવાક�ય 
��િ�ઓમાં પણ �પધા� થવા માંડી છ�. �પધા�થી 
સ�ભાવના જ�મતી નથી. તેનો જ�મ તો 
��ધામાંથી થાય છ�. જેનું ઉગમ�થાન �ેમ છ� અને 
છલ-કપટ અને સ�ા તેના અવરોધકો છ�.

સંસાર માનિસક િવકલાંગતાના ભરડામાં 
પીડાઈ ર�ો છ�. મોટા થઈને ડો�ટર, એ��નીયર, 
િ�ક�ટર ક� એ�ટર થવું છ� પણ સુખી થવું છ� એમ 
કોઈ નથી કહ�તું !

॥ ઓમશાંિત ॥ 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 02 February 2019 Page No. 34

�ાના�ત

D E C L A R A T I O N
 I Sarla R. Somaiya declare that I am the Publisher and Printer of the newspaper entitled GYAN AMRIT to be 

printed and published at AHMEDABAD and that particulars in respect of the said newspaper given hereunder are true 

to the best of my knowledge and belief.

1) Title of the newspaper : GYAN AMRIT

2) Language (s) in which it is (to be), published : GUJARATI

3) Periodicity of its publication.

 Whether a daily, tri-weekly, bi-weekly,  

 weekly fortnightly or otherwise. : Monthly

 In the case of a newspaper other than a daily, please  : 1st or 2nd date of every months

 state the days(s)/date(s) on which it is (to be) published.

4) Retail selling price of the newspaper per copy. : Retail price Rs. 12/-

 If it has only an annual subscription and no retail price, : Annual Subscription Rs. 110/-

 please state the annual subscription.

5) Publisher’s Name. : Sarla R. Somaiya (Director-Brahma Kumaris, Gujarat)

 Nationality : Indian

 Address : "Sukh-Shanti Bhawan", Bhulabhai Park Road, 

    Opp. Municipal School, Kankaria, 

    Ahmedabad - 380 022.

6) Place of Publication  : Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya 

    Vishwa Vidyalaya, 

 (please give the complete postal address)  "Sukh-Shanti Bhawan", Bhulabhai Park Road, 

    Opp. Municipal School, Kankaria, 

    Ahmedabad - 380 022.

7) Printer’s Name : Sarla R. Somaiya (Director-Brahma Kumaris, Gujarat)

 Nationality : Indian

 Address : "Sukh-Shanti Bhawan", Bhulabhai Park Road, 

    Opp. Municipal School, Kankaria, 

    Ahmedabad - 380 022.

8) Name(s) of the printing press(es) where the newspaper : Shreedhar Printers Pvt. Ltd.

 is actually printed and the true and precise description   J&K, Block No-4, Ravi Estate, Dudheshwar Road, 

 of the premises on which the press(es) is/are installed.   Dudheshwar, Ahmedabad - 380 004.

    Phone : (079) 2562 5299, 2562 5899

9) Editor’s Name : Prof. Dr. Kalidas Dhulabhai Prajapati

 Nationality : Indian

 Address : G-2/22, Shivam Appartment,

    New Vadaj, Ahmedabad-380 013.

10) Owner’s Name(s) : For, Prajapita Brahma Kumaries Ishwariya 

    Vishwa Vidyalaya.

 Please state the particulars of individual(s) or

 of the firm, Joint Stock Company, trust, co-operative   

 society or association which owns the newspaper. : Spiritual Organisation

PLACE : AHMEDABAD  

Date : 02-01-2019  Sarla R. Somaiya

AUTHENTICATED

Sign and Stamp of Sub Divisional Magistrate (East) Ahmedabad



©ÉÖÅ¥É> ´É»É>©ÉÉÅ »Éà©ÉÒ{ÉÉ2{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ +©ÉÚ±É{ÉÉ eôÉ«É2à÷H`ò2 
¨ÉÉlÉÉ +Ê{É±É Hí´ÉcàóHí2, eôÉè. yÉ´É±ÉÉ qöÒ´ÉÉ{É, ¦É.HÖí. ¡É£Ùí±±ÉÉ¥Éà{É, 

¦É.HÖí. »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉoÉ{É§ÉÉ> lÉoÉÉ +ÊlÉÊoÉ+Éà.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö LÉÉlÉà "2Éº`ÄòÒ«É ~ÉÖ»lÉHí ©Éà³É'©ÉÉÅ ~ÉÉà]ñÒ`òÒ´É »`òÉà2Ò ~ÉÖ»lÉHí{ÉÉ 
+{ÉÉ´É2iÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. {ÉÅÊqö{ÉÒ¥Éà{É, ±ÉàLÉHí 2©Éà¶É lÉ}ÉÉ, »ÉÉÊ¾úl«ÉHíÉ2 

¨ÉÉlÉÉ Ê´Éºj ~ÉÅeô«ÉÉ, ¨ÉÉlÉÉ 2ÊlÉ±ÉÉ±É ¥ÉÉà2Ò»ÉÉNÉ2 +{«É ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà.  

»ÉÖ2lÉ{ÉÒ "´ÉÒ.`òÒ. SÉÉàG»ÉÒ' ¥ÉÒ.+àeô HíÉè±ÉàWð©ÉÉÅ "´«É»É{É ©ÉÖGlÉ Yð´É{É' 
Ê´ÉºÉ«É{ÉÒ »É©ÉWÚðlÉÒ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖ. EìÊºÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà. 

qöÒ´É{ÉÉ {«ÉÉ«ÉÉ±É«É©ÉÉÅ "©ÉÉ{ÉÊ»ÉHí »´ÉÉ»o«É' HíÉ«ÉÇJí©É ¥ÉÉqö SÉÒ£í 
V«ÉÖeôÒ¶ÉÒ«É±É ©ÉàYð»`Äàò`ò ¨ÉÉlÉÉ Wðà.»ÉÒ. +OÉ´ÉÉ±É{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉÊ¾úl«É 
§Éà`ò Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. eôÉè. eôÉà{ÉÒHíÉ¥Éà{É.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö SÉÉÅqöLÉàeôÉ©ÉÉÅ "~ÉÉ`òÒqöÉ2 »É©ÉÉWð »{Éà¾úÊ©É±É{É'©ÉÉÅ »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ
¦É.HÖí.»ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É ©ÉÅSÉ ~É2 NÉÖWð2ÉlÉ +É«ÉÉàWð{É ~ÉÅSÉ{ÉÉ A~ÉÉy«ÉKÉ ¨ÉÉlÉÉ 
{É2¾úÊ2§ÉÉ> +©ÉÒ{É, ~ÉÖLÉ2ÉWð ¾úÉà»~ÉÒ`ò±É{ÉÉ `Äò»`òÒ {ÉÉ2É«ÉiÉ§ÉÉ> +{«É. 

2ÉWðHíÉà`ò 2Ê´É2l{É »Éà´ÉÉHàí{rö LÉÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ "+±ÉÉäÊHíHí {ÉÉlÉÉ±É 
Al»É´É'{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉÅlÉÉG±ÉÉà]ñ »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. {ÉÊ±É{ÉÒ¥Éà{É. 

»ÉÉ´É±ÉÒ©ÉÉÅ "+YðlÉ >ûÎ{»`ò«ÉÖ`'ò lÉoÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ`àòHí{ÉÒHí HíÉè±ÉàWð{ÉÉ 
¡ÉÉà£àí»É2 ¨ÉÉlÉÉ »É©ÉÒ2§ÉÉ> ~ÉÅeô¬É{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉÊ¾úl«É 

§Éà`ò Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. ¶ÉÉ2qöÉ¥Éà{É. 

©ÉÖÅröÉ-HíSUï{ÉÉ ©É¾úÉ´ÉÒ2 ~É¶ÉÖ2KÉÉ Hàí{rö©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ 
ÊHí»ÉÉ{É »ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ ¦É. HÖí.»ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É{ÉÖÅ ©ÉÉà©Éà{`òÉà +É~ÉÒ 

»É{©ÉÉ{É Hí2lÉÒ +OÉiÉÒ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ+Éà. 



Vol.12 | Issue 2 | February 2019 | Retail Price - 12/-  |  RNI No. of RNP is GUJGUJ/2007/21842. 
st Published on 1 of every month. Registered under Postal Registration No. AHD-C/21/2017-2019 Vaild up to 

st31  December-2019 Issued by the SSPO’s Ahmedabad City Division, permitted to post at Ahmedabad PSO on 4th of every month.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ ©ÉÊiÉ{ÉNÉ2 OÉÖ~É »Éà´ÉÉHàí{röÉà ©ÉÉ`àò +É«ÉÉàYðlÉ »ÉÅNÉcóÒlÉ ‘«ÉÉàNÉ lÉ~É»«ÉÉ §ÉdóÒ’{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ »É2±ÉÉqöÒqöÒ, 
Êqö±¾úÒoÉÒ ~ÉyÉÉ2à±É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ¡É§ÉÉNÉ{ÉÉÅ SÉà2~É»ÉÇ{É 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ ¦É.HÖí. SÉJíyÉÉ2Ò¥Éà{É, ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ¡É§ÉÉNÉ ©ÉÖL«ÉÉ±É«É »ÉÅ«ÉÉàYðHíÉ ¦É.HÖí. eôÉè. »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É, 

¦É.HÖí. +©É2¥Éà{É, ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. {Éà¾úÉ¥Éà{É +É©ÉÅÊmÉlÉÉà »ÉÉoÉà ©ÉÉà`òÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ§É ±ÉàlÉÉÅ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.

´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ {É´ÉÊ{É©ÉÉÇiÉÉyÉÒ{É §ÉÅeôÉ2É{ÉÒ 
LÉÉlÉ©ÉÖ¾ÚúlÉÇ Ê´ÉÊyÉ Hí2lÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ +Éqö2iÉÒ«É qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð 

»ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É, ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2 §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà. 

´ÉeôÉàqö2É ©ÉÉÅWð±É~ÉÖ2{ÉÉ {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É ¡É»ÉÅNÉà lÉHílÉÒ{ÉÖÅ +{ÉÉ´É2iÉ Hí2lÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ +Éqö2iÉÒ«É qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð 
¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. yÉÒ2Wð¥Éà{É. AqÃöPÉÉ`ò{É »É©ÉÉ2Éà¾ú HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÉqöÒYð{ÉÉ 103©ÉÉ Wð{©ÉÉàl»É´É©ÉÉÅ HàíHí Hí`òÓNÉ Hí2lÉÉ qöÉqöÒ 
X{ÉHíÒYð, ¦É.HÖí. ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É, ¦É.HÖí.eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ¶ÉÉ2qöÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. SÉÉÅqöÊ©É¸ÉÉ§ÉÉ> lÉoÉÉ +{«É ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà. 

©ÉÉA{`ò +É¥ÉÖ ©ÉÖL«ÉÉ±É«É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É »ÉÅ«ÉÖGlÉ 2Éº`Äò ©ÉÊ¾ú±ÉÉ +y«ÉKÉ 
lÉoÉÉ «ÉÖ2Éà~É Ê´Éqàö¶É ©ÉÅmÉÉ±É«É Hí©ÉÒ`Òò{ÉÉÅ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÉ{Éâ»É 

»ÉÅqöÒ~É ´É©ÉÉÇ »ÉÉoÉà [ÉÉ{ÉSÉSÉÉÇ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. ¶ÉÒ±ÉÖ¥Éà{É 
¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÉà~ÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖí. +´ÉlÉÉ2§ÉÉ>. 


